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  :علومت، والذي أنزل التوراة
علوتم، : قال» عليه السالم« أن اليهودي ملا سمع باسم عيل :تقدم
 .ل التوراة عىل موسىوالذي أنز
 :ونقول
فيه داللة عىل أن فتح عيل حلصنهم مقدم يف « :إن أبا نعيم قال: ألف

 .»عاىل عىل يديهكتبهم، بتوجيه من اهللا وجهه إليهم، ويكون فتح اهللا ت
  :وهي التفاتة جليلة من أيب نعيم، ويؤيدها

: »عليه السالم« قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«ما روي من أنه : ًأوال
خذ الراية، وامض هبا فجربئيل معك، والنرص أمامك، والرعب مبثوث يف 

 ..قلوب القوم
مه  أن الذي يدمر عليهم اس:واعلم يا عيل، أهنم جيدون يف كتاهبم

 .أنا عيل: ، فإذا لقيتهم فقل)إيليا(
 .)١(..ُفإهنم خيذلون إن شاء اهللا تعاىل الخ

                                     
كتاب :  وراجع١٢٦ ص١ عن اإلرشاد للمفيد ج١٥ ص٢١ بحار األنوار ج)١(

 .٢١٣ ص١ ج وكشف الغمة لإلربيل٢٩٥األربعني للامحوزي ص
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، »عليه السالم«ًإن مرحبا نفسه قد هرب ملا سمع باسم عيل  :ًثانيا
، وذلك يدل عىل أهنا قد بأن اسم قاتله حيدرة: وكانت ظئره قد أخربته

 .. يف كتبهمأخذت ذلك من أحبارهم، الذين كانوا خيربون عام جيدونه
 .ألهنا كانت تتعاطى الكهانة: أهنا قالت له ذلكمن ، ه زعموأما ما

 :فهو مردود
ن تعاطيها الكهانة ال يعطيها القدرة عىل معرفة الغيب اإلهلي، فإنه تعاىل بأ

ْعامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحدا، إال من ارتىض منوحده ﴿ َ َ َِ َِ َ ْ َ ْ ُ ُ ِْ َّ ِ ً َ َْ ِِ َ َْ َ َ ِ ُ ٍ رسولِ ُ َ..﴾)١(. 
 أننا :ويشهد ملا قلناه من أهنم جيدون ذكر ما جيري عليهم يف كتبهم

أن اسمه يف :  بحيدرة»عليه السالم«وجدنا يف مجلة األقوال يف تسمية عيل 
 ..الكتب املتقدمة أسد، واألسد هو احليدرة

من سمى « :ًوتقدم وسيأيت أيضا بعض احلديث عن ذلك، حتت عنوان
 . إن شاء اهللا تعاىل»درة بحي»عليه السالم«ًعليا 

) أو غلبتم( علوتم :لعل هناك من يريد اعتبار قول اليهودي: ب
 ..والذي أنزل التوراة عىل موسى، قد جاء عىل سبيل التفؤل باالسم

ونحن وإن كنا ال نرص عىل بطالن هذا االحتامل، باعتبار أن الذين 
من هبوب يشتد تعلقهم بالدنيا يتشبثون ولو بالطحلب، وخيافون حتى 

 .. الرياح، ويتشاءمون ويتفاءلون باخلياالت واألشباح
 :غري أننا نقول

                                     
 . من سورة اجلن٢٧ و ٢٦ اآليتان )١(



  ٩                                                                          ..قتل مرحب: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه مع وجود الشواهد واملؤيدات ملا ذكره أبو نعيم، ال يبقى جمال 
 ..لرتجيح هذا اإلحتامل

 أن ما أكد هلم صحة ما ورد يف كتبهم، هو ما تناهى إىل :ونزيد هنا
َّتي تظهر أنه أهل ملا أهله اهللا  ال»عليه السالم«مسامعهم من مواقف عيل 

تعاىل له، كام دلت عليه معايل أموره يف املواقع املختلفة يف احلرب، ويف 
 .السلم عىل حد سواء
ليلة » صىل اهللا عليه وآله«عىل فراش النبي » عليه السالم«ومن ذلك مبيته 

 ..الخ.. و.. اهلجرة، وجهاده يف بدر، وأحد، واخلندق، وقريظة، والنضري، و
  : والفرسان الثمانيةمرحبا ×قتل علي 

 ..ثم خرج أهل احلصن إىل ساحة القتال: قالوا
عليه «، فإنه ملا أصبح أرسل إىل عيل »صىل اهللا عليه وآله«أما رسول اهللا 

 .  وهو أرمد، فتفل يف عينيه»السالم
ودعا له، ومن معه .  فام رمدت حتى الساعة:»عليه السالم«قال عيل 
 .لنرصمن أصحابه با

 إليهم احلارث أبو زينب، أخو مرحب يف عادية خرجفكان أول من 
ًوكان معروفا : ـ قال احللبي) أي ممن يعدون للقتال عىل أرجلهم(

، فاضطربا »عليه السالم«بالشجاعة ـ فانكشف املسلمون، وثبت عيل 
 .»عليه السالم«رضبات، فقتله عيل 

م، ورجع املسلمون ورجع أصحاب احلارث إىل احلصن، وأغلقوا عليه
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 ..إىل موضعهم
 : وخرج مرحب وهو يقول

 ..الـخ  ـد عـلـمـت خـيـرب أين مـرحـب ق
أي ألقاه عىل أحد قطريه، أي (َّ فقطره »عليه السالم«فحمل عليه عيل 

 .)١(عىل الباب، وفتح الباب، وكان للحصن بابان) جانبيه
 ًجسيام ًورجع أصحاب احلارث إىل احلصن، وبرز عامر، وكان رجال

أترونه « : حني برز وطلع عامر»صىل اهللا عليه وآله«، فقال رسول اهللا ًطويال
  .ىل الربازإ؟ وهو يدعو »مخسة أذرع

 فرضبه رضبات، كل ذلك ،»عليه السالم«فخرج إليه عيل بن أيب طالب 
 . ف عليه، وأخذ سالحهَّ، حتى رضب ساقيه فربك، ثم ذفًال يصنع شيئا

 :ز يارس وهو يقول ثم بر:قال ابن إسحاق
 اور غمل ــطـالح بـــي السـاكـش    َرــاسـرب أين يـيـت خـمـلـد عـق

 اور ـــستة ـولـت عن صـوأحجم     َادرــــت تبـلـبـوث أقـيـلـإذا ال
 َرـاضـوت حـه مـيـامي فـإن حس

وكان من أشدائهم، وكان معه حربة حيوس الناس : قال حممد بن عمر
  .ًهبا حوسا

ال خليت إ أقسمت :عيل بن أيب طالب، فقال له الزبري بن العوامفربز له 

                                     
 .٣٤ ص٣السرية احللبية ج:  وراجع٦٥٤ و ٦٥٣ ص٢ املغازي للواقدي ج)١(
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 . بيني وبينه، ففعل
 بني؟ ا يقتل ، يا رسول اهللا:فقالت صفية ملا خرج إليه الزبري

 ،» إن شاء اهللا،بل ابنك يقتله« :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 : فخرج إليه الزبري وهو يقول

 رار ـــف سـكـري نـرم غـقـرم لــق   ار ــــرب أين زبـيـت خـمـلـد عـق
 ار ـكفـع الـررك مجـغـر ال يــاسـي    ار ـخيد، ابن األــجـاة املـن محـاب

 ارـتـراب اخلـل السـفجمعهم مث
 .ثم التقيا فقتله الزبري

 . ً هو الذي قتل يارساًوذكر أن عليا: قال ابن إسحاق
 للزبري ملا قتل »عليه وآلهصىل اهللا « وقال رسول اهللا :قال حممد بن عمر

 . فداك عم وخال:ًيارسا
 . )١(»ابن عمتيو الزبري ي وحواري،لكل نبي حواري«: ثم قال

 خرج ًأن مرحبا :كوع عند مسلم، والبيهقيحديث سلمة بن األويف 
  .وهو خيطر بسيفه

 خرج مرحب وعليه مغفر معصفر : عن أبيه،ويف حديث ابن بريدة
 : سه، وهو يرجتز ويقولأ البيضة عىل ر وحجر قد ثقبه مثل،يامين

                                     
 و ١٢٥ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٦٥٧ ص٢املغازي للواقدي ج:  راجع)١(

 .٥١ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٢٦
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 ل جمرب ــطـالح بــي الســاكـش  ب ـرحـرب أين مـيـت خـمـلـد عـق
 بـهـلـت تـلـبـوث أقــيـلـإذا ال

 : وهو يقول) أي عامر بن األكوع(فربز له عامر : قال سلمة
  غامرم لــطـالح بــي الســاكـش     عــامـررب أين ـيـت خـمـلـد عـق

لفا رضبتني، فوقع سيف مرحب يف ترس عامر، فذهب فاخت: قال
 .عامر يسفل له، وكان سيفه فيه قرص، فرجع سيفه عىل نفسه، فقطع أكحله

  .عني ركبته، وكانت فيها نفسه أصاب :ويف رواية
 : فربز مرحب وهو يقول: قال بريدة

 ل جمرب ــطـالح بــي الســاكـش   ب ـرحـرب أين مـيـت خـمـد علـق
 ولة املغلب ـن صـت عـمـجـوأح  ب ــهـلـت تـلـبـوث أقـيـلـإذا ال

 وعليه جبة أرجوان محراء قد ،»عليه السالم« بن أيب طالب فربز له عيل
 :أخرج مخلها، وهو يقول

  ةرَظــَه املنـ كريٍاتـابـث غـيـلـك    ةَرَدــيـي حـذي سمتني أمـا الـأن
 ةَرَدـ السنَلـاع كيـالصبهم ـيـأوف

 .)١(سه، وكان الفتحأففلق ر ًفرضب مرحبا

                                     
 واملستدرك ٣٥١ و ٣٣٣ ص٥ ومسند أمحد ج١٩٥ ص٥ صحيح مسلم ج)١(

 ومناقب اإلمام عيل البن ٣٠ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٨ ص٣لحاكم جل
 = ١٨٢ ص٤ ولباب التأويل ج١٧٦ص) ط املكتبة اإلسالمية بطهران(املغازيل 
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 :ً أجاب مرحبا بقوله»عليه السالم«ًأن عليا : ويف نص آخر
  ةَرَظــْنَه املـات كريـابـث غـيـلـك    ةَرَدــْيـَي حـذي سمتني أمـا الـأن
َوه الكفرةـف وجـيـرب بالسـأض    ورةـذراعني شديد القسـل الـبـع َ َ 

َزورةـــد حــاجـالم مـرب غـض َل السندرةـالسيف كيأكيلكم ب    َّ َ َ)١( 
 برضبة »عليه السالم«ويف حديث بريدة، فاختلفا رضبتني، فبدره عيل 

 .رضاس، وأخذ املدينة ووقع يف األ،سهأ ور، واملغفر، احلجرَّفقد) بذي الفقار(
وقام الناس مع عيل . رضبتهسمع أهل العسكر صوت  :ويف نص آخر

 .)٢(حتى أخذ املدينة
                                     

 ١٨٧ و ١٨٥ ص١ج) ط حممد أمني بمرص( والرياض النرضة ١٨٣و= 
 ١٥٦ ص٤ج) ط مرص( فام بعدها ومعامل التنزيل ١٨٥ ص٤والبداية والنهاية ج

 ٣ج) مطبعة الثقافة اإلسالمية( وطبقات ابن سعد ٢٣٧ ص١اة احليوان جوحي
 .٦٥٧ ص٢ واملغازي للواقدي ج٤١ص) ط بمبي( وينابيع املودة ١٥٧ص

 .٢٦ تذكرة اخلواص ص)١(
 و ٣٢ ص٣السرية احللبية ج:  وراجع١٢٥ و ١٢٦ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

 والبداية ٣٠ ص٣وك ج وتاريخ األمم واملل٣٥٨ ص٥ ومسند أمحد ج٣٨ و ٣٧
 ومعارج ١٨٣ و ١٨٢ ص٤ فام بعدها، ولباب التأويل ج١٨٥ ص٤والنهاية ج
 ٢٢٠ ص٢ والكامل يف التاريخ ج٥٠٢ ص٢ واإلصابة ج٢١٩النبوة ص

 وتاريخ اخلميس ١٥٦ ص٤ ومعامل التنزيل ج٤٣٧ ص٣واملستدرك للحاكم ج
 .٣١٦ و ٣١٥إمتاع األسامع ص:  وراجع بعض ما تقدم يف٥٠ ص٢ج
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 هامته حتى عض السيف منها بأرضاسه، رضبه عىل: ويف نص آخر
 . وسمع أهل العسكر صوت رضبته

َّوما تتام آخر الناس مع عيل : قال َ  .)١(حتى فتح ألوهلم »عليه السالم«َ
فخرج هيرول هرولة، فواهللا ما بلغت أخراهم حتى «: ويف نص آخر

 .دخل احلصن
 .فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا: قال جابر

 .  الناساربع، يلحق بك: وصاح سعد
 .)٢(»..ًفأقبل حتى ركزها قريبا من احلصن الخ

                                     
 واملستدرك للحاكم ٣٠٠ ص٣ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٥٨ ص٥ مسند أمحد ج)١(

 ٦ وجممع الزوائد ج١٤١العمدة البن البطريق ص:  وراجع٤٣٧ ص٣ج
خصائص أمري  و١٧٨ و ١١٠ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج١٥٠ص

 ٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج ٤٦٤ ص١٠جكنز العامل و ٥٥صلنسائي لاملؤمنني 
 ٦٠٤ ص٢ وفضائل الصحابة البن حنبل ج٤٦٦ ص٤ ج وعن اإلصابة٩٥ص

بن أيب الاملصنف  و٥٠٩ ص٢جلكويف لمناقب اإلمام أمري املؤمنني : وراجع
تاريخ اإلسالم  و٥٩٤صبن أيب عاصم الكتاب السنة  و٥٢٢ ص٨جشيبة 

 ٢٢ وج٤٢٢ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤١١ ص٢جلذهبي ل
 .٣٧٤ ص٣٢ وج١٨٦ ص٣٠ وج١٣١ و ١١٩ و ١١٦ ص٢٣ وج٦٥٠ص

انظر :  ويف هامشه قال٢٠٨ ص١ عن إعالم الورى ج٢٢ ص٢١بحار األنوار ج) ٢(
 .٢٤٩ و ١٥٩ ص١ واخلرائج واجلرائح ج١٢٥ ص١اإلرشاد للمفيد ج



  ١٥                                                                          ..قتل مرحب :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأن مرحبا ملا رأى أن أخاه قد قتل خرج رسيعا «: ويف بعض النصوص ً
من احلصن يف سالحه، أي وقد كان لبس درعني، وتقلد بسيفني، واعتم 
ًبعاممتني، ولبس فوقهام مغفرا، وحجرا قد ثقبه قدر البيضة، ومعه رمح  ً

 .)١(»ًن، وذكر أن يارسا خرج بعد مرحبلسانه ثالثة أسنا
ومل يكن بخيرب أشجع من مرحب ومل يقدر أحد من أهل اإلسالم أن 

 .)٢(يقاومه يف احلرب
ًأن حممد بن مسلمة قتل أسريا أيضا: وزعموا ً)٣(. 

سه إىل رسول أ، جئت برً ملا قتلت مرحبا:قال» عليه السالم« عن عيلو
 .)٤(»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

ً قيل هذا ـ أي قتل عيل مرحبا ـ هو الصحيح، وما : الدياربكريقال
 :نظمه بعض الشعراء يؤيده، وهو
 غـداة اعـتـاله بـاحلســام املضخم   عـيل محى اإلسالم من قتل مرحب

                                     
 .٥٠ ص٢تاريخ اخلميس ج:  وراجع٣٨ و ٣٧ ص٣ السرية احللبية ج)١(
 .٥٠ ص٢ تاريخ اخلميس ج)٢(
 .٣١٥ إمتاع األسامع ص)٣(
 وتذكرة اخلواص ١١١ ص١ ومسند أمحد ج١٢٧ ص٥دى والرشاد ج سبل اهل)٤(

 فام بعدها، وجممع الزوائد للهيثمي ١٨٥ ص٤ وعن البداية والنهاية ج٢٦ص
 .٣٥٧ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٥٢ ص٦ج
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 .)١( قتله حممد بن مسلمة:ويف رواية
 .وسيأيت الكالم حول ذلك، وأنه مكذوب وخمتلق

 :، نكتفي منها بام ييلولنا مع هذه النصوص وقفات عديدة
  : ال تصنع شيئا×ضربات علي 

عليه «ًال جمال لقبول ما ذكرته بعض الروايات املتقدمة من أن عليا 
 .ًرضب عامر اخليربي رضبات، فلم تصنع شيئا» السالم

.. )٢(ّوإذا اعرتض قط.. ّكان إذا عال قد» عليه السالم«ًفإن عليا 

                                     
 عن مجاعة ٥ ص١مناقب آل أيب طالب ج:  وراجع٥٠ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

ّ أن مرحبا قتله حممد بن مسلمة، وادعوا، :َّمن السفساف واملعاندين ادعوا ً
 .َّوادعوا

 ٦٧ ص٤١ج و١٧٩ ص٢١األنوار جبحار و ٣٥٥ ص١يب طالب جأمناقب آل  )٢(
 ٣٨٩و  ٢٥٢ ص١جممع البيان جو ٥٠ ص١ جالبالغة للمعتزيلرشح هنج و
الصحاح و ١٥٣ ص)قصائد الكميت وابن أيب احلديد(اهلاشميات والعلويات و
لسان و ٤٣٣ و ٤٣٢الفروق اللغوية صو ١١٥٣ ص٣جو ٥٩٧ ص٢ج

 .٨٠ ص٤جو ٣٤٤ ص٣العرب ج
 ٢٣٢ ص١جممع البحرين جو ٣٩حمد بن عبد القادر  صملخمتار الصحاح : وراجع
 ١ وأعيان الشيعة ج٢٠٧ ص٥جو ٥٨ ص٣جو ٤٦٠ ص٢تاج العروس جو

=  ٣٢٩ و ٣٢٨ ص٨اق احلق جـ ورشح إحق٣٩٧ و ٣٨٢ و ٣٤٠ و ٣٣٠ص



  ١٧                                                                          ..قتل مرحب :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..)١(ًوكانت رضباته وترا
  :حبقطع رأس مر

كان قد قطع » عليه السالم«ً أن عليا :ذكرت بعض الروايات املتقدمة
صىل اهللا «رأس عمرو بن عبد ود يف حرب اخلندق، وجاء به إىل رسول اهللا 

 ..ًشيئا» صىل اهللا عليه وآله«ومل يقل له النبي .. »عليه وآله
قطع رأس » عليه السالم« أنه :وذكرت الروايات املتقدمة عن قريب

ًأيضا، ومل يعرتض » صىل اهللا عليه وآله«وجاء به إىل رسول اهللا مرحب، 
 ..يف فعله هذا» صىل اهللا عليه وآله«عليه رسول اهللا 

 .ًونحن ال نرى أن هلذين اخلربين أساسا من الصحة
مل يقطع رأس الوليد يف بدر، وال رأس غريه » عليه السالم« إنه ً:أوال

يقطع رأس كبش الكتيبة وال غريه من ممن قتلهم يف تلك احلرب، كام أنه مل 
ًبني عبد الدار محلة اللواء يف أحد، ومل يقطع أيضا رؤوس العرشة الذين 
قتلهم يف بني النضري، وال رأس أي ممن قتلهم يف اخلندق غري ما زعموه عن 

 ..ٍعمرو بن عبد ود، وال رأس أحد من بني قريظة
                                     

 وتفسري أيب ٣٣٧ و ٣٣٦ و ٣٠٥ ص٣٢ وج٥٦٩ ص٣١ وج٧٩ ص١٨وج= 
 والنهاية يف غريب ٢١٨ ص١٢ وتفسري اآللويس ج٢٦٧ ص٤السعود ج
 .١٤٩ ص١احلديث ج

كتاب  و١٦١ ص١جالرصاط املستقيم  و٢٠ ص١ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  )١(
 .١٤٣ ص٤١جبحار األنوار  و٤١٥صلشريازي لاألربعني 



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قد تم هبذه الصورةوأما قطعه لرأس األسريين يف بدر، فألن قتلهام 
ألن غري هذه الطريقة يطيل أمد موت .. ولعل ذلك كان أهون أنواع القتل
 ..ِّالقتيل، ويعرضه معها آلالم هائلة

ً مل نجد مربرا لقطع الرؤوس، واإلتيان هبا من ساحة املعركة إىل :ًثانيا
  وذلك بعيد عن.. للتشفي، وال لغريه»صىل اهللا عليه وآله«حمرض رسول اهللا 

 ..منطق الرسول، وعن منهجه
وقد كان هدف خوض هذه احلرب، هو دفع رش هؤالء الطغاة عن 
أهل اإلسالم، ومل يكن يراد التشفي هبم، بقطع رؤوسهم بعد موهتم، وال 

 ..بتعذيبهم يف حياهتم
مل جيهز عىل عمرو بن عبد ود حني » عليه السالم«ً أن عليا :وقد علمنا

ًد أن زال غضبه، ألنه أراد أن يكون قتله خالصا أساء إليه وشتم أمه، إال بع
 .كام تقدم.. هللا تعاىل

أطعموه من ! ما فعل ضاريب؟ «:، قال»لعنه اهللا«وملا رضبه ابن ملجم 
طعامي، واسقوه من رشايب، فإن عشت فأنا أوىل بحقي، وإن مت، 

 .)١(»فارضبوه وال تزيدوه
اشه، فإن أعش احبسوه، وأطيبوا طعامه، وألينوا فر «:ويف نص آخر

                                     
 والفصول ١١١ ص٢مة ج وكشف الغ٢٨١ و٢٨٠ املناقب للخوارزمي ص)١(

  . وأشار يف اهلامش إىل العديد من املصادر٦٢٣ ص١املهمة البن الصباغ ج
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 .)١(»فعفو، أو قصاص
قد شقت رأس مرحب وجسده » عليه السالم« إذا كانت رضبته :ًثالثا

، فإن قطع رأسه ومحله )٢(نصفني، حتى بلغ الرسج كام يف بعض النصوص
يف هذه احلالة يصبح بمثابة مجع أشالء، ومللمة قطع من جسد برشي، 

 باإلقدام عليها، فكيف بصورة غري مستساغة، وال يرىض اإلنسان العادي
 !بأنبل الناس، وأكرمهم وأرشفهم؟

قطع رأس عمرو بن عبد ود أو غريه لرأيت » عليه السالم«ولو أنه 
ًقريشا، وسائر من حارهبم من اليهود واملرشكني يقطعون رؤوس قتىل 

 .املسلمني طيلة كل تلك احلروب التي دارت فيام بينهم
  :أحداث خيرب بصيغة أخرى

قاتلهم : »عليه السالم«، قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«لنبي أن ا: تقدم
 ..ًحتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله

ًولكن نصا آخر ذكر تفصيال هلذه الوصية حيتاج إىل الكثري من التأمل،  ً
 : حني دفع إليه الراية قال له»صىل اهللا عليه وآله«وهو أنه 

                                     
=  والطبقات الكربى البن سعد ٢١٥ واألخبار الطوال ص٣٠٣ ص٢ الثقات ج)١(

 ٢ج) بتحقيق املحمودي(أنساب األرشاف :  وراجع٢٦ و٢٥ ص١ ق٣ج= 
  .٥٠٤ و٥٠٢ و٤٥٩ص

  .٢١٩ و٣٢٣ معارج النبوة ص)٢(
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إما :  باب احلصن، وادعهم إىل إحدى ثالث خصالرس يف املسلمني إىل«
 ..أن يدخلوا يف اإلسالم، وهلم ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم، وأمواهلم هلم

 .وإما أن يذعنوا للجزية والصلح، وهلم الذمة، وأمواهلم هلم
 .وإما احلرب
 .  احلرب فحارهبمفإن اختاروا

احلصن، فاستقبله  حتى واىف باب ،فأخذها وسار هبا واملسلمون خلفه
  .محاة اليهود، ويف أوهلم مرحب هيدر كام هيدر البعري

سالم فأبوا، ثم دعاهم إىل الذمة فأبوا، فحمل عليهم فدعاهم إىل اإل
 وردوا ، ودخلوا احلصن، فاهنزموا بني يديه،»عليه السالم«أمري املؤمنني 

ذلك  يف صخر، والباب من احلجر يف ً منقوراًبابه، وكان الباب حجرا
 .الصخر املنقور كأنه حجر رحى، ويف وسطه ثقب لطيف

 بقوسه من يده اليرسى، وجعل يده »عليه السالم«فرمى أمري املؤمنني 
ن السيف كان يف اليرسى يف ذلك الثقب الذي يف وسط احلجر دون اليمنى، أل

  . فاهنار الصخر املنقور، وصار الباب يف يده اليرسى،يده اليمنى، ثم جذبه إليه
 له، ومحل عليهم فرضب ًفحملت عليه اليهود، فجعل ذلك ترسا

 فرمى عند ذلك احلجر بيده ؛ فقتله، واهنزم اليهود من بني يديهًمرحبا
س الناس من واليرسى إىل خلفه، فمر احلجر الذي هو الباب عىل رؤ

  .املسلمني إىل أن وقع يف آخر العسكر
 الباب فكانت أربعني فذرعنا املسافة التي مىض فيها: قال املسلمون

 حتى ً وكنا أربعني رجال،رض، ثم اجتمعنا عىل الباب لنرفعه من األًذراعا
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 .)١(»رض من األًهتيأ لنا أن نرفعه قليال
 : ونقول

 :يالحظ هنا ما ييل
 أن الناس يعاملون من ينقض العهود، وخيون املواثيق بحزم  ـ١

ونه بعدها أي خيار، ورصامة، وجيرون عليه أحكامهم وقراراهتم، وال يعط
ومع تكرار اخليانات، وظهور تصميم . وال يمنحونه أية فرصة لإلختيار

، وسحق كل ه رضبة قاضيةدوان، فإهنم يبادرون إىل رضبالعدو عىل الع
 .مظاهر القدرة لديه، واقتالعه من جذوره

مل يعامل اليهود هبذه » صىل اهللا عليه وآله«ولكن نبينا األعظم 
لعفو والتسامح، وفتح جمال اخليار واالختيار أمامهم، ملجرد الروحية، بل با

إبطال كيدهم، ودفع رشهم، رغم تكرر خياناهتم، وتآمرهم املتواصل عليه، 
 .وإرصارهم عىل نقض العهود واملواثيق

وقد أظهر النص املتقدم هذه احلقيقة، فإنه عرض عليهم خيارات 
ًحصانة وحقوقا هلم جيعل وبعضها . متنحهم احلياة، وتعفيهم من العقوبة ً

تساوهيم مع سائر املسلمني، فهو مل يضعهم أمام خيار املوت والفناء، 
ًوالعقاب واجلزاء، بل عرض عليهم أوال أن يسلموا، فإن فعلوا ذلك حقنوا 

 ..دماءهم، وأحرزوا أمواهلم، وهلم ما للمسلمني، وعليهم ما عليهم

                                     
إحقاق :  وراجع١٦١ ص١ واخلرائج واجلرائح ج٢٩ ص٢١ بحار األنوار ج)١(

 .٣٦٨ ص٥ج) امللحقات(احلق 
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ب النجاة، بل فتحه هلم عىل ًفإن أبوا ذلك، فإنه أيضا مل يسد عليهم با
سالم، وتكون ًمرصاعيه أيضا، ومنحهم فرصة أخرى للعيش بأمن و

أمواهلم هلم، وهلم ذمة املسلمني، وحظر عليهم اإلحتفاظ بالسالح، بل 
يسمى (يل يعطونه يتهم، والدفع عنهم، مقابل بدل مايتوىل املسلمون محا

 .)جزية
غي، فإهنم يكونون هم الذين وأرصوا عىل العداوة والب.. فإن أبوا ذلك

هم رضوا بأن يعاملو.. لهعرضوا أنفسهم ملا ال حيب هلم أن يتعرضوا 
 ..قوض هيمنتهمبأن يكرس شوكتهم، ويمعاملة األعداء، و

ً لقد كان اقتالع باب خيرب بيد رجل واحد كافيا إلقناع اليهود  ـ٢
هللا، وأن بالكف عن عدواهنم، وإفهامهم أن هذا الدين مؤيد ومنصور من ا

اإليامن هبذا النبي هو اخليار الصائب، وما عداه هالك وبوار يف الدنيا 
 .واآلخرة

وإنام حصل عكسه، حيث ظهر .. ولكن ذلك ليس فقط مل حيصل
مرة » عليه السالم«حرصهم عىل البغي والعدوان، حني محلوا عىل عيل 

 .ثانية، فحمل عليهم وهزمهم، كام تقدم بيانه
باب احلصن إىل مسافات بعيدة، دليل » عليه السالم« كام أن رميه  ـ٣

 ً أن يكون كافيا لصحوةآخر عىل ذلك التأييد اإلهلي، وقد كان يفرتض
.. ضمريهم، واستجابة وجداهنم، وعطف قلوهبم إىل احلق، وإعالن إيامهنم

 ..ًلكن ذلك مل حيصل أيضا
رمى الباب، فوقع خلف » عليه السالم«إنه :  قول الرواية ـ٤
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، وموضع سقوط »عليه السالم«وكانت املسافة بني موقع عيل .. سلمنيامل
موضع ريب، فإن من غري املعقول أن يكون املسلمون .. ًالباب أربعني ذراعا

حتى . .ًحمصورين يف هذه املسافة الضيقة جدا، ألهنم كانوا يعدون باأللوف
 .ًلو فرضنا أن قسام من اجليش كان يقوم بمهامت أخرى

يكن خلفه سوى طائفة من املسلمني، ممن كان يف ضمن ولعله مل 
 ..ًاألربعني ذراعا، أما اآلخرون، فكانوا قد قرصوا يف اللحاق به

قد فتح احلصن » عليه السالم«ً ما سيأيت من أن عليا :ويؤيد ذلك
 .وحده

مل يغري طريقة » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  واألهم من كل ذلك ـ٥
 بل بقي يعتمد سياسة الصفح، والرفق، والتخفيف، فهو تعامله مع اليهود،

اإلرصار عىل مواصلة احلرب، مل ينتقم بعد كل هذا العناد والتحدي، و
منهم، ومل يعاقبهم عىل ما فعلوه، بل قبل منهم أن يعملوا يف األرض، وأن 

ًوكان يمكنه أن ال يعطيهم شيئا سوى ما يقيم  ..هاصلايعطوه نصف ح
 ..اهتمأودهم، وحيفظ حي

 .يد احلياةبل لو أراد أن جيازهيم بأعامهلم ملا كانوا يستحقون البقاء عىل ق
  !:من مسى عليا حبيدرة؟

 :  قال يف مواجهة مرحب»عليه السالم«ًأن عليا : تقدم
َدرةــيـي حـذي سمتني أمـا الـأن َ املنـظرة ريهــات كـابـث غـيـلـك    َ َ 

بحيدرة، ثالثة » يه السالمعل«يف تسمية عيل : وقال ثابت بن قاسم
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 :أقوال
 .أن اسمه يف الكتب املتقدمة أسد، واألسد هو احليدرة: أحدها

 حني ولدته كان أبوه »ريض اهللا عنها«أن أمه فاطمة بنت أسد : الثاين
 ً.فقدم أبوه فسامه عليا. ًغائبا، فسمته باسم أبيها

ًتلئ حلام مع  املم»احليدرة«أنه كان لقب يف صغره بحيدرة، ألن : الثالث
 .)١(وكذلك كان عيل. عظم بطن

ًوذكر ذلك احللبي أيضا، ولكنه مل يرش إىل أن اسمه يف الكتب املتقدمة 
 . )٢(أسد، فراجع
ًإن ذلك كان كشفا من عيل كرم اهللا وجهه، بحيث إن : ويقال«: ثم قال

ًسدا أن أ: ًاهللا أطلع عليا عىل رؤيا كان مرحب قد رآها يف تلك الليلة يف املنام
 .)٣(»اهللا وجهه بذلك، ليخيفه، ويضعف نفسه َّافرتسه، فذكره عيل كرم

 :ونقول
                                     

وذكره الشيخ كامل الدين الدمريي يف «:  وقال١٦٣ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 ٢٣٧ ص١ج) ط املكتبة الرشفية بالقاهرة(حياة احليوان : وراجع» رشح املنهاج

 ٣ وجممع البحرين ج٨٥ و ٨٤ ص٣ج) ـ ه١٤١٦ط سنة (ولسان العرب 
 ١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٥٠ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٢٦١ص
 .١٢ص

 .٧٣٩ ص٢ج )ط دار املعرفة(  و٣٨ ص٣ السرية احللبية ج)٢(
 .٧٣٩ ص٢ج )ط دار املعرفة(  و٣٨ ص٣ السرية احللبية ج)٣(
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إن لكلمة حيدرة عدة معان، فلامذا خيتارون منها : لو صح قوهلم: ًأوال
ًاملمتلئ حلام مع عظم : احليدرة: كقوهلم! ما يوهم الناس بأمور غري حمببة؟

 لعظم »احليدرة«بـ أي أنه لقب . »عليه السالم«بطن، وكذلك كان عيل 
 .. بطنه

إن أمه هي التي سمته بذلك حني ولدته، فهل كان : مع أهنم يقولون
 !عظيم البطن من حني والدته؟

بأن أمه قد سمته بحيدرة، وكان ذلك منذ : وإذا كان قد رصح هو نفسه
ِّلقب بذلك منذ صغره؟: والدته، فام معنى قوهلم ُ! 

للمولود من حني يولد، واالسم يوضع .. فإن اللقب غري االسم
 .َّوحلوق اللقب يف الصغر قد يتأخر لعدة سنوات

ِّكان لقب يف صغره بـ : ما معنى قوهلم: ًثانيا ؟ أال ينايف هذا »احليدرة«ُ
 :  نفسه»عليه السالم«قول عيل 

 املنـظرة كـلـيـث غـابـات كــريه     أنـا الـذي سمتني أمـي حـيـدرة
احليدرة يف األسد مثل امللك : اله ابن األعرايبملاذا ال يذكرون ما ق: ًثالثا

 !يعني لغلظ عنقه، وقوة ساعديه؟: يف الناس، وما قاله أبو العباس
 حيدرة، بل »عليه السالم«ًأن أم عيل مل تسم عليا : ذكر ابن بري: ًرابعا

 .)١(ًسمته أسدا
                                     

 ٤ج) نرش أدب احلوزة( و ٨٤ ص٣ج.)  هـ١٤١٦ط سنة ( لسان العرب )١(
= ام عيل بن أيب طالب ـاإلم و٦٤ ص٦جدادي ـلبغلة األدب ـزانـخ و١٧٤ص
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 مل يتمكن من ذكر األسد ألجل القافية، فعرب »عليه السالم«لكنه 
 : ، فرد عليه ابن منظور بقوله»حيدرة«: وهوبمعناه 
وهذا العذر من ابن بري ال يتم له، إال إن كان الرجز أكثر من هذه «

، وإال »أنا الذي سمتني أمي حيدرة«: ًاألبيات، ومل يكن أيضا ابتدأ بقوله
ًفإذا كان هذا البيت ابتداء الرجز، وكان كثريا أو قليال، كان  » عليه السالم«ً

 .  إطالق القوايف عىل أي حرف شاء، مما يستقيم الوزن له بهًخمريا يف
، وله يف هذه القافية »ًأسدا«، أو »أنا الذي سمتني أمي األسد« :كقوله

جمال واسع، فنطقه هبذا االسم عىل هذه القافية من غري قافية تقدمت، جيب 
 .)١(»اتباعها، وال رضورة رصفته إليها، مما يدل عىل أنه سمي حيدرة

                                     
 ١٢جلنووي ل رشح مسلم :وراجع. ٦١٢صلهمداين ل» عليه السالم«= 
للمعتزيل رشح هنج البالغة  و٢٣٢ ص١جالفايق يف غريب احلديث  و١٨٥ص
ط دار (السرية احللبية  و١٧ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٢٧ ص١٩ج

 ١جغريب احلديث  و١٤٤ ص٢جينابيع املودة  و٧٣٨ ص٢ج) املعرفة
 ١جالنهاية يف غريب احلديث  و٦٢٥ ص٢جلجوهري لالصحاح  و٣٥٠ص
 .٣٥٤ص

نرش أدب احلوزة سنة ( و ٨٥ و ٨٤ ص٣ج.)  هـ١٤١٦ط سنة (لسان العرب ) ١(
لهمداين ل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٧٤ ص٤ج) هـ١٤٠٥

 .٦١٢ص
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  :حيح يف هذه القضيةالص
ما رواه املفيد، عن احلسني بن عيل بن حممد التامر، عن : والصحيح هو

عيل بن ماهان، عن عمه، عن حممد بن عمر، عن ثور بن يزيد، عن 
 :مكحول، قال

مرحب، وكان طويل القامة، : ملا كان يوم خيرب خرج رجل يقال له
 .عظيم اهلامة، وكانت اليهود تقدمه لشجاعته ويساره

، »صىل اهللا عليه وآله« فخرج ذلك اليوم إىل أصحاب رسول اهللا :قال
 . ثم محل عليه، فلم يثبت لهأنا مرحب،: فام واقفه قرن إال قال

 .  وعظم خلقه، تعجب بشبابه، وكانت كاهنة، وكانت له ظئر:قال
إال من ،  قاتل كل من قاتلك، وغالب كل من غالبك:وكانت تقول له

  .، فإنك إن وقفت له هلكت»يدرةح«ـ  عليك بىَّتسم
 شكوا ذلك إىل النبي ، وجزع الناس بمقاومته، فلام كثر مناوشته:قال

، فدعا النبي »عليه السالم« ً وسألوه أن خيرج إليه عليا،»صىل اهللا عليه وآله«
 .»ً اكفني مرحبا،يا عيل«:  وقال له،»عليه السالم« ً عليا»صىل اهللا عليه وآله«

 فلام برص به مرحب يرسع ،»عليه السالم« املؤمنني فخرج إليه أمري
 : ثم أقدم وهو يقول،  وأحجم عنه، أنكر ذلك، فلم يره يعبأ به،إليه
 ......    ً رحباــي مـذي سمتني أمــا الـأن

 :  وهو يقول»عليه السالم«فأقبل عيل 
َدرةـيـي حـذي سمتني أمـا الـأن َ املنـظرهريهــات كـابـث غـيـلـك    َ َ 
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 مما حذرته منه ظئره، ً خوفا، سمعها منه مرحب هرب ومل يقففلام
  !إىل أين يا مرحب؟:  فقال،فتمثل له إبليس يف صورة حرب من أحبار اليهود

َّيلَ عى قد تسم:فقال   !! هذا القرن بحيدرةَ
 ! فام حيدرة؟:فقال له إبليس

 إن فالنة ظئري كانت حتذرين من مبارزة رجل اسمه حيدرة، :فقال
  .إنه قاتلك: لوتقو

 لك، لو مل يكن حيدرة إال هذا وحده ملا كان ً شوها:فقال له إبليس
 !؟ وهن خيطئن أكثر مما يصبن،مثلك يرجع عن مثله، تأخذ بقول النساء

دت قومك، وأنا ُوحيدرة يف الدنيا كثري، فارجع فلعلك تقتله، فإن قتلته س
 .يف ظهرك أسترصخ اليهود لك، فرده

 رضبة سقط منها لوجهه،  كفواق ناقة حتى رضبه عيلفواهللا ما كان إال
 .)١(قتل مرحب، قتل مرحب: واهنزم اليهود يقولون

عىل رأس مرحب قدته نصفني، » عليه السالم« إن رضبته :ًوقالوا أيضا
 .)٢(الرسجإىل حتى بلغت 

أن الكاهنة ال تعلم الغيب، فهي مع أهنا كانت كاهنة ال بد : وقد تقدم
 ..ت هذا اخلرب عن أحبار اليهود الذين وجوده يف كتبهمأن تكون قد أخذ

                                     
 ومدينة ٤ عن األمايل للمفيد، واألمايل للطويس ص٩ ص٢١ار ج بحار األنو)١(

 .١٧٨ ص١املعاجز ج
  .٢١٩ و ٣٢٣ معارج النبوة ص)٢(
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  :إشارات ودالالت
ًوقد تضمن هذا احلديث أمورا هامة حتسن اإلشارة إليها، والداللة 

 :عليها، وهي التالية
  :سر زعامة مرحب: ألف

 : أن سبب تقديم اليهود ملرحب أمران:ذكر احلديث
 . شجاعته:أحدمها
 . يساره:والثاين
هو املتوقع من اليهود الذين ال يفكرون إال باملال، وهذا .. نعم

ًوبالدنيا، والذين يسعون يف األرض فسادا، ويثريون الفتن بني الناس، وكل 
مههم هو اهليمنة عىل اآلخرين، وإذالهلم، وقهرهم، فإن ذلك هو ما ينسجم 
مع نظرهتم االستعالئية إىل كل من هو غري إرسائييل، ألهنم ـ بزعمهم ـ 

هللا املختار، وقد خلق اهللا تعاىل غريهم من أجل خدمتهم، وقد شعب ا
 .سلامن الفاريس يف مواجهة التحدي: حتدثنا عن بعض ذلك يف كتابنا

إن تقدم مرحب بينهم مل يكن ألجل عقله، ودينه، ومزاياه األخالقية، 
واإلنسانية، بل ألهنم حيتاجون إىل فروسيته وشجاعته، وقوته، وإىل ماله 

 ً.يضاودنياه أ
  :اكفين مرحبا: ب

يا عيل، اكفني « :»صىل اهللا عليه وآله«وبعد، فام أروع كلمة رسول اهللا 
إىل أنه : ، ربام لكي يشري»اكفني«، فإنه حتدث بصيغة املتكلم وحده »ًمرحبا
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 هو املقصود احلقيقي ملرحب، وأن مهة اليهود منرصفة »صىل اهللا عليه وآله«
، وأن ال مشكلة ملرحب »صىل اهللا عليه وآله«إىل النيل من شخص رسول هللا 

 .. »صىل اهللا عليه وآله«مع أحد من الناس إال معه 
ًأما سائر من حرض، فال يقيم مرحب هلم وزنا، وهو قادر عىل استيعاب 

 .كل حركتهم ضده
ه ـ إىل أن الذي يكفيه إياه، ويدفع:ًأيضا» صىل اهللا عليه وآله«وليشري 

اوى ـ دون سواه، وإن كانت الدع»السالمعليه «و خصوص عيل ـعنه ه
 .عريضة

  :×الناس يريدون عليا : ج
ُ بأن الناس حني جزعوا وعجزوا عن :ًورصحت الرواية املتقدمة أيضا َ َ

، وسألوه أن خيرج »صىل اهللا عليه وآله«مقاومة مرحب التجأوا إىل النبي 
، فإن »عليه السالم«، مع علمهم بشدة مرضه »عليه السالم«ًإليه عليا 

ًصحت هذه الرواية، فهي تدل عىل أهنم كانوا يعرفون طرفا من جهاده 
ويعرفون أنه ال . ، وإقدامه وتضحياته يف سبيل اهللا تعاىل»عليه السالم«

يتعرض له أحد إال هلك، ولعل طلبهم هذا يشري إىل أهنم كانوا ال يعرفون 
 ..مصاب بالرمد» عليه السالم«بأنه 

 بالراية »عليه السالم« روايات إرسال غري عيل وهذه الرواية ال تنايف
 إرسال »صىل اهللا عليه وآله«قبله، جلواز أن يكون الناس قد طلبوا من النبي 

 .. بعد فشل الذين كان قد أرسلهم قبل ذلك»عليه السالم«عيل 
ًبل قد يكون طلبهم هذا قبل إرسال اآلخرين أيضا، لكن النبي 
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 من أول »عليه السالم«ًثر أن ال يرسل عليا  آ»صىل اهللا عليه وآله«األعظم 
 ..يوم ملصالح رآها

  :قاتل مرحب حممد بن مسلمة
أن قاتل مرحب هو حممد بن مسلمة، وليس :  أن هناك من يزعم:تقدم

روى البيهقي عن عروة، وعن ، فقد »عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
عمر عن موسى بن عقبة، وعن الزهري، وعن ابن إسحاق، وعن حممد بن 

حدثني عبد اهللا بن سهل بن :  قال،واللفظ البن إسحاق: شيوخه، قالوا
 :  قال، عن جابر بن عبد اهللا، أخو بني حارثة،عبد الرمحن بن سهل

 من :خرج مرحب اليهودي من حصن خيرب، وقد مجع سالحه يقول
  : ويرجتز؟يبارز

 رب ــل جمـطـالح بــي السـاكـش    ب ـرحـرب أين مـيـت خـد علمـق
 رب ــت جتــلـبـوث أقــيـلـإذا ال    رب ـ أضًاـ وحينًاـانـيـعن أحـأط

 ربـقـى ال يـمـحـلـاي لــإن مح
 : جابه كعب بن مالكأف

 لب ـ صيءرـى جـمـغـرج الـفـم    ب ـعـرب أين كـيـت خـمـلـد عـق
 قيق عضب ـعـالـام كـي حسـعـ م    ا احلرب ـرب تلتهـت احلـبـ شنإ
 هب ـ النيءـفـزاء أو يـطي اجلـعـن    عب ــذل الصـى يـتـكم حؤـطـن

 بـتـه عـيـس فـيـ لٍاضـف مـكـب
 : وأنشدين أبو زيد: قال ابن هشام
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 رب ـــب احلــشـى تـتـي مـنـوأن    عب ـرب أين كــيـت خـمـلـد عـق
 ق عضب ـعقيـالـام كـي حسـعـم     صلب يءول جرـاض عىل اهلـم

 عب ـــصـذل الــكم حتى يـدكـن    ب ـتـه عـس فيـ ليٍاضـف مـبك
 .بن عمريةا : ومرحب:قال

 ؟ »من هلذا«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا : قال جابر
أنا له يا رسول اهللا، أنا واهللا املوتور الثائر، قتل : قال حممد بن مسلمة

  .مس باأليأخ
 .»اللهم أعنه عليه« :قالفأمره بأن يقوم إليه، و

وأعطاه سيفه، فخرج إليه، ودعاه إىل الرباز،  :ويف بعض املصادر(
 ).فارجتز كل منهام

) غمرته(رية ْمُفلام دنا أحدمها من صاحبه، دخلت بينهام شجرة ع: قال
من شجر العرش، فجعل أحدمها يلوذ هبا من صاحبه، فكلام الذ منه هبا 
اقتطع صاحبه ما دونه منها، حتى برز كل واحد منهام لصاحبه، وصارت 

  .كالرجل القائم، ما فيها فننبينهام 
ثم محل مرحب عىل حممد بن مسلمة فرضبه، فاتقاه بالدرقة، فوقع 

حتى فقطع فخذيه مسكته، ورضبه حممد بن مسلمة أسيفه فيها، فعضت به ف
 .)١(قتله

                                     
=  ٣٨ و ٣٧ ص٣ة جـرية احللبيـ والس١٢٨ و ١٢٧ ص٥اد جـدى والرشـسبل اهل) ١(



  ٣٣                                                                          ..قتل مرحب :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حممد بن مسلمة يوم خيرب »صىل اهللا عليه وآله«َّ ونفل رسول اهللا :قالوا
 .)١(، وبيضتهسيفه، ورحمه، ومغفره: سلب مرحب

فكان عند آل حممد بن مسلمة سيفه، فيه كتاب ال « :قال الواقدي
 :يدرى ما هو، حتى قرأه هيودي من هيود تيامء، فإذا فيه

 .)٢(»مـن يـذقـه يـعـطـب     هـذا سـيـف مـرحـب
صىل اهللا « إنه بعد تعذيب كنانة بن أيب احلقيق دفعه :ًويقولون أيضا

 .، فرضب عنقه بأخيه حممود ملحمد بن مسلمة»عليه وآله
 ملحمود بن مسلمة »صىل اهللا عليه وآله«وذكروا يف توجيه بشارة النبي 

ًأن حممود كان متموال، وكان ماله أكثر من : هذا بنزول فرائض البنات

                                     
 عن ٥١ و ٥٠ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٦٥٦ و ٦٥٥ ص٢واملغازي للواقدي ج= 

 وبغية الباحث ١٥٠ ص٦ وجممع الزوائد ج٣٨٥ ص٣ جاإلكتفاء وعن مسند أمحد
 ٢٩٩ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٢٦٨ ص٥٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٢١٧ص

 .٢١٥ ص٤ والبداية والنهاية ج٧٩٧ ص٣عن السرية النبوية البن هشام ج
 ٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٨ ص٣والسرية احللبية ج ٢٧٠صخمترص املزين  )١(

 .٦٥٦ ص٢زي للواقدي جاملغا:  عنه، وراجع٧٣٨ص
البداية و ٤١٧ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٦٥٦ ص٢ املغازي للواقدي ج)٢(

بن كثري الالسرية النبوية و ٢١٥ ص٤ج ) دار إحياء الرتاث العريبط(والنهاية 
 ٢جرشح السري الكبري  و٣٠٩ ص٦جلبيهقي لالسنن الكربى و ٣٥٨ ص٣ج

 .٦٠٦ص
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فلام سقطت عليه الرحى يف حصن ناعم جعل يقول . أموال أخيه حممد
 . ناسبنات أخيك ال يتبعن األفياء، يسألن ال: ألخيه

ومل تكن فرائض البنات . ً لو مل ترتك ماال لكان يل مال:فيقول له حممد
 .قد نزلت

فلام كان يوم موته، وهو اليوم الذي قتل فيه مرحب، أرسل النبي 
ً جعيل بن رساقة الغفاري، ليبرش حممودا بأن اهللا قد »صىل اهللا عليه وآله«

 .تلهأنزل فرائض البنات، وأن حممد بن مسلمة قد قتل قا
فرس بذلك، ومات يف اليوم الذي قتل فيه مرحب، بعد ثالث من 

 .)١(سقوط الرحى عليه من حصن ناعم
 : ونقول

 :ًإن ذلك مكذوب مجلة وتفصيال، وذلك ملا ييل
 هناك فاصل زمني كبري بني قتل حممود بن مسلمة وبني قتل ً:أوال

 يف مرحب، يصل إىل عرشات األيام وقد قتل حممود يف حصن ناعم ال
 .حصن القموص

 ال ربط بني البشارة بنزول فرائض البنات، وبني البشارة بقتل :ًثانيا
 ..مرحب

 ،فرائض البنات كانت قد نزلت قبل ذلكاآليات املرتبطة ب إن :ًثالثا
 ..بسنوات، فراجع

                                     
 .٦٥٨ ص٢ واملغازي للواقدي ج٣١١ ص١ج) ط أخرى( و٣١٦إمتاع األسامع ص) ١(
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 إن قاتله : إذ يقال،قاتل حممود بن مسلمة هو مرحبأن  مل يثبت :ًرابعا
ّ فتح احلصن وسلمه ملحمد بن مسلمة ليقتله هو ذلك الذي أخذه عيل حني

 ..بأخيه، فقتله به
 »صىل اهللا عليه وآله«الذي دفعه النبي ولعله هو كنانة بن أيب احلقيق 

هو الذي أخذ » عليه السالم«ً فإن عليا ،)١(ملحمد بن مسلمة ليقتله بأخيه
بي ًكنانة أيضا وهو فاتح احلصن، فيصح نسبة تسليمه البن مسلمة إىل الن

 .أخرى» عليه السالم«تارة، وإىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«
 دعوى تعذيب كنانة عىل يد هذا تارة، وذاك أخرى، دليل آخر :ًخامسا

 ،عىل وهن هذه الرواية، فإن التعذيب ال يمكن أن يقبله النبي، وال الويص
عليه «، وقد قدمنا عن قريب وصايا عيل مهاوال أي من الذين يأمترون بأمر

 .»صىل اهللا عليه وآله«بقاتله، وعيل هو تلميذ النبي » السالم
 األخبار متواترة بأسناد :ي قال احلاكم النيسابوري والذهب:ًسادسا

 .)٢(»عليه السالم «أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبهو كثرية أن قاتل مرحب 
 :وقال الصاحلي الشامي

مسلمة هو الذي ن حممد بن أب:  جزم مجاعة من أصحاب املغازي:قلت

                                     
رشح السري الكبري  و٧٤٠ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٤ ص٣ السرية احللبية ج)١(

الكامل  و٢١٨ ص١ السري الكبري للشيباين ج:وراجع ٢٨١ ص١جلرسخيس ل
 .٢٢١ ص٢جيف التاريخ 

 . ٤٠٤ و ٢٧٢ ص١جأعيان الشيعة  و٤٣٧ ص٣جلحاكم لاملستدرك  )٢(
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 .ًقتل مرحبا
 أن :كوععن سلمة بن األـ كام تقدم ـ ولكن ثبت يف صحيح مسلم 

 . ً هو الذي قتل مرحبا»عليه السالم« ًعليا
افع موىل رسول اهللا ر يف حديث بريدة بن احلصيب، وأيب :ورد ذلكو

 .»صىل اهللا عليه وآله«
 صحيح مسلم وعىل تقدير صحة ما ذكره جابر، وجزم به مجاعة، فام يف

 : مقدم عليه من وجهني
 .ً أنه أصح إسنادا:أحدمها

 كام ذكره ابن إسحاق، وحممد بن عمر، ، مل يشهد خيربً أن جابرا:الثاين
 وهم أعلم ممن مل . وبريدة، وأبو رافع،وغريمها، وقد شهدها سلمة

 .يشهدها
 ومل ، مرحب فقطعهامي من أن حممد بن مسلمة رضب ساق:وما قيل

 ،باه حديث سلمةأجهز عليه، يأف »عليه السالم« به عيل َّ، ومرجيهز عليه
 . وأيب رافع، واهللا أعلم
 .ً هو الذي قتل مرحبا»عليه السالم« ًأن عليا :وصحح أبو عمر

 .)١( إنه الصحيح:ثريوقال ابن األ
                                     

:  وراجع٣٣١ ص٤ وأسد الغابة ج١٢٨ و ١٢٧ ص٥ والرشاد جسبل اهلدى) ١(
 ٤ ج)ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية  و٨٧ ص٨جنيل األوطار 

 .٣٥٧ ص٣بن كثري جالسرية النبوية ال و٢١٤ص
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ًإن الذي قتل مرحبا، وأخذ احلصن عيل بن أيب : وقيل« :ًوقال أيضا
 .)١(» واألصحطالب، وهو األشهر

ًأن عليا كرم اهللا : الصحيح الذي عليه أهل السري واحلديث« :وقال
 .)٢(»وجهه قاتله

، وبه جزم مسلم  »عليه السالم«القاتل له عيل : وقيل« :وقال احللبي
 . يف صحيحه

 .)٣(»واألخبار متواترة به: وقال بعضهم
بأن حممد بن مسلمة أثبته، أي : وقد جيمع بني القولني«: ًوقال أيضا

بعد أن شق عيل كرم اهللا وجهه هامته، جلواز أن يكون قد شق هامته، ومل 
 .)٤(»ًثم إن عليا كرم اهللا وجهه وقف عليه. يثبته، فأثبته حممد بن مسلمة

ملا «: ثم استدل احللبي عىل ذلك بام يف بعض السري عن الواقدي، قال
 .َّأجهز عيل: قطع حممد بن مسلمة ساقي مرحب، قال له مرحب

 .ال، ذق املوت كام ذاقه أخي: فقال
صىل «ّومر به عيل فرضب عنقه، وأخذ سلبه، فاختصام إىل رسول اهللا 

                                     
 .٢١٩ ص٢الكامل يف التاريخ ج) ١(
أعيان الشيعة و ١٨٦ ص١٢رشح مسلم للنووي جو ٣٣١ ص٤جأسد الغابة  )٢(

 .٧٣٨ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ٢٧٢ ص١ج
 .٧٣٨ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٨ ص٣السرية احللبية ج) ٣(
 .٧٣٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٨ ص٣السرية احللبية ج) ٤(
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 . يف سلبه»اهللا عليه وآله
يا رسول اهللا، ما قطعت رجليه وتركته إال ليذوق املوت، : فقال حممد

 .ًوكنت قادرا أن أجهز عليه
 .صدق: »عليه السالم«فقال عيل 

 .)١(»مةفأعطى سلبه ملحمد بن مسل
 كان بعد مبارزة عامر بن األكوع ملرحب، فال ينايف ما لعل هذا: وقالوا

 .)٢(مر عن فتح الباري
والصحيح الذي عليه أكثر أهل السري واحلديث أن «: ويف اإلستيعاب

 .)٣(»ًعليا قاتله
  :اإلختصام يف سلب مرحب

 وحممد بن مسلمة إىل »عليه السالم«ثم إن احلديث عن اختصام عيل 

                                     
وأشار إىل ذلك يف . ٧٣٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٨ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 ٢السري الكبري ج:  وراجع٦٥٦ ص٢ واملغازي للواقدي ج٣١٥اإلمتاع ص
سرية ال و٢١٥ ص٤ ج)ط دار إحياء الرتاث العريب(البداية والنهاية  و٦٠٦ص

 .٣٥٨ ص٣بن كثري جالالنبوية 
 .٧٣٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٨ ص٣السرية احللبية ج) ٢(
ط دار ( و ٣٨ ص٣السرية احللبية ج و١٣٧٧ ص٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل )٣(

 .٧٣٨ ص٢ج) املعرفة
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 : ً يف سلب مرحب، مكذوب أيضا، بدليل»صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا رس
 ، مل يقدم عىل سلب عمرو بن عبد ود»عليه السالم«ًأن عليا : أهنم رووا

كرهت أن أبز «:  وحني طالبه عمر بن اخلطاب بذلك قال!وهوأنفس سلب
 .)١(»َّالسبي ثيابه

 :عناه بقوله) يعني أبا متام الطائي(ً فكأن حبيبا :قال املعتزيل
 )٢(يوم الكرهية يف املسلوب ال السلب    اـاب مهتهـود الغـود أسـإن األس

 قال لعمرو بن عبد ود حني طلب منه أن ال »عليه السالم«كام أنه 
 .)٣(هي أهون عيل من ذلك: يسلبه حلته

ًأحدا، فيه  فهو ال جياحش عىل السلب، وال ينازع :فمن كان كذلك
 . ليفصل فيه»صىل اهللا عليه وآله«ر إىل رسول اهللا ًفضال عن أن يرفع األم

 
 
 

                                     
 .٢٥٥ص ١ج الشيعة أعيان و٢٣٧ ص١٤رشح النهج للمعتزيل ج) ١(
 .٢٥٥ص ١ج الشيعة أعيان و٢٣٧ ص١٤رشح النهج للمعتزيل ج) ٢(
 شجرة و٢٦٣ و ٢١٦ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١٣٧كنز الفوائد للكراجكي ص) ٣(

 ١ج )املفيدط دار ( اإلرشاد و٣٩٩ص ١ج الشيعة أعيان و٢٩٠ص ٢ج طوبى
 .٢٠٨ص ١ج الغمة كشف و١٦٩ص يمالنظ الدر و١١٢ص
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  : اخلامسالفصل
 

   ..قلع باب خيرب يف احلديث والتاريخ
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  :باب خيرب قالع ×علي 
 :ومن األمور التي ال يرتاب منها أحد، وقد شاعت وذاعت بني الناس

 . قلع عيل باب حصن خيرب
ٍوقتل عيل يومئذ ثامنية من رؤسائهم، وفر الباقون إىل « :الوافقد ق

فبينام عيل يشتد يف أثرهم، إذ رضبه هيودي عىل . احلصن، فتبعهم املسلمون
يده رضبة سقط منها الرتس، فبادر هيودي آخر، فأخذ الرتس، فغضب 
عيل، فتناول باب احلصن، وكان من حديد، فقلعه، وترس به عن 

 .)١(»نفسه

                                     
 ٨ ص٦جمحد أمسند  و٧٣ذخائر العقبى ص:  وراجع٥١ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

البداية  و٤١١ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و١٩٨صبن عبد الرب الالدرر و
ط (بن هشام الالسرية النبوية  و٢١٦ ص٤ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (والنهاية 

بن الالسرية النبوية و١٧٢صلخوارزمي لاملناقب  و٧٩٨ ص٣ج) حممد عيل صبيح
 ١٦٤ ص٢جينابيع املودة  و١٢٨ ص٥جسبل اهلدى والرشاد  و٣٥٩ ص٣جكثري 

 ٢جمم وامللوك تاريخ األ و٢٠٢ ص٩ج جممع البيان و ٤ ص٢١جبحار األنوار و
 .٢٢٠ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٣٠١ص
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 عن بعض أهله، عن أيب ،حدثني عبد اهللا بن حسن: ن إسحاققال اب
خرجنا مع عيل بن أيب :  قال»صىل اهللا عليه وآله«رافع موىل رسول اهللا 

 برايته، فلام »صىل اهللا عليه وآله« حني بعثه رسول اهللا »عليه السالم«طالب 
 ـ وقد دنا من احلصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فرضبه رجل من هيود

 كان عند ً فتناول عيل بابا، فطرح ترسه من يده ـ)١(بأنه مرحبرصحوا 
 وهو يقاتل، حتى فتح اهللا تعاىل ، فلم يزل يف يده،س به عن نفسهَّاحلصن فرت

  . احلصنعليه
ثم ألقاه من يده حني فرغ، فلقد رأيتني يف نفر سبعة أنا ثامنهم، نجهد 

 .)٢( نقلبهعىل أن نقلب ذلك الباب، فام

                                     
 ١جإمتاع األسامع  و٧٣٧ ص٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٧ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 ٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٠٥ ص١جأعيان الشيعة  و٣١٠ص
 .٣٨٩ ص٨ وج٤١٩ص

ط حممد (و  ١٧٥ ص٣ج) ط املكتبة اخلريية بمرص(السرية النبوية البن هشام ) ٢(
وتاريخ األمم وامللوك  ١٧٢ص لخوارزميل املناقب و٧٩٨ ص٣ج) عيل صبيح

 ٥وسبل اهلدى والرشاد ج ٣٠١ص ٢ج) ط مؤسسة األعلمي(و  ٣٠ ص٣ج
 ١١٠ص ٤٢ج دمشق مدينة تاريخو ٢١٠ص السؤول مطالبو ١٢٨ص

 ٢٢٠ص ٢ج التاريخ يف الكامل و٧٠ص وآله عيل اإلمام نسب يف اجلوهرةو
 ٦ج الكايف أصول رشح و٦٢٦ و ٤١١ص ٢ج لذهبيل اإلسالم تاريخو

 = البيت أهل اقبـمن و٤ص ٢١ج وارـاألن ارـبح و٤٩٨ ص١٢ وج١٣٧ص
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 انتهى إىل باب احلصن، :»عليه السالم«عن اإلمام الباقر وعن زرارة، 
ًوقد أغلق الباب يف وجهه، فاجتذبه اجتذابا، وترتس به، ثم محله عىل 

 .. والباب عىل ظهره،ًظهره، واقتحم احلصن اقتحاما، واقتحم املسلمون
 .)١(..ًثم رمى بالباب رميا الخ: »عليه السالم«إىل أن قال 

ملا وضعت احلرب أوزارها ألقى عيل ذلك الباب ثم : قال الدياربكري
 :ويف هذا قال الشاعر.. ًاحلديد وراء ظهره ثامنني شربا

                                     
 ٦ج الزوائد جممع و١١ص ٣ج البحار سفينة مستدرك و١٤٠ص لشريواين ل=

 جممع و١٩٨ص الرب عبد بنال الدرر و٣٦٧ص ٧ج الباري فتح و١٥٢ص
 كشف و١٧٥ص النظيم الدر و٥١ص ٩ج الثعلبي تفسري و٢٠٢ص ٩ج البيان
 ٣ج كثري بنال النبوية السرية و١٣٩ص ٢ج األثر عيون و٢١٢ص ١ج الغمة
 .٥٠٢ ص٢صابة جاإل: وراجع ٣٥٩ص

ط دار إحياء (و  ١٨٥ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٧تذكرة اخلواص ص: راجعو
 ٧٥ و ٧٤ص) ط مكتبة القديس( وذخائر العقبى ٢١٦ ص٤ج) الرتاث العريب

 ومعارج النبوة ١٨٨ ـ ١٨٥ ص١ج) ط حممد أمني بمرص(والرياض النرضة 
ومسند  ٧٣٧ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٧ ص٣ والسرية احللبية ج٢١٩ص

 عن املنتقى، والتوضيح، عن ٥١ ص١ وتاريخ اخلميس ج٨ ص٦أمحد ج
 .الطرباين، وأمحد

 ومدينة ٢٠٨ ص١إعالم الورى ج و٢٨٠ ص٤١وج ٢٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
 .٣٢٤ص اإليامن هنجو ١٢٥ص ٢ج طالب أيب آل مناقب و١٧٦ ص١املعاجز ج
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ًثـامنـني شــربا وافـيـا مل يـثلـم     عـيل رمى بـاب املـديـنـة خـيـرب ً)١( 
 . يف هذا اخلرب جهالة وانقطاع ظاهر: قال بعضهم«: غري أن احللبي قال

 . سبعون: وقيل. ًمحله أربعون رجالومل يقدر عىل : وقيل: قال
ًأن عليا كرم اهللا وجهه ملا انتهى إىل باب احلصن اجتذب : ويف رواية

ًأحد أبوابه، فألقاه باألرض، فاجتمع عليه بعده سبعون رجال، فكان جهدا  ً
 .)٢(»أن أعادوه إىل مكانه

ًقلع عيل باب خيرب، ومل حيركه سبعون رجال «: وقال القسطالين وغريه
 .)٣(» بعد جهدإال

عن املطلب بن زياد، عن ليث بن أيب  :وروى البيهقي من طريقني
حدثني :  عن آبائه، قال»عليه السالم«سليم، عن أيب جعفر حممد بن عيل 

 محل الباب يوم خيرب، حتى صعد »عليه السالم« ًأن عليا: جابر بن عبد اهللا
. ً أربعون رجال وأنه جرب بعد ذلك فلم حيمله.عليه املسلمون فافتتحوها

                                     
) ط دار املعرفة( و ٣٧ ص٣السرية احللبية ج:  وراجع٥١ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

 .٧٣٧ ص٢ج
 ٢وتاريخ اخلميس ج ٧٣٧ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٧ ص٣السرية احللبية ج) ٢(

 والبداية ٥٠٢ ص٢ واإلصابة ج١٢٨ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٥١ص
 . وعن البيهقي، واحلاكم١٨٤ ص٤والنهاية ج

) ط بريوت(األنوار املحمدية  عن ٣٨٣ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  )٣(
 .٩٨ص
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 .)١( وهو ضعيف،رجاله ثقات إال ليث بن أيب سليم
 بعد ذلك محله عىل »عليه السالم«ًروي أن عليا : ويف شواهد النبوة

 .)٢(ظهره، وجعله قنطرة حتى دخل املسلمون احلصن
 .وهذا إشارة إىل وجود خندق كان هناك

إليه، فعاجله » عليه السالم«فلام أغلقوا باب احلصن صار أمري املؤمنني 
حتى فتحه، وأكثر الناس من جانب اخلندق مل يعربوا معه، فأخذ أمري 

ًباب احلصن فجعله عىل اخلندق جرسا هلم، حتى » عليه السالم«املؤمنني 
 . عربوا، فظفروا باحلصن، ونالوا الغنائم

 بيمناه، »عليه السالم«فلام انرصفوا من احلصن أخذه أمري املؤمنني 
 .)٣(ًوكان الباب يغلقه عرشون رجال.  من األرضًفدحا به أذرعا

                                     
 ٢١٢ ص٤ ودالئل النبوة للبيهقي ج١٢٩ و ١٢٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 والسرية ١٨٩ ص٤ والبداية والنهاية ج٩٠ ص٣والسرية النبوية البن هشام ج
ط حممد ( والرياض النرضة ٢٧تذكرة اخلواص ص:  وراجع٣٧ ص٣احللبية ج

 ٢ريخ اخلميس ج وتا٢١٩ ومعارج النبوة ص١٨٨ ـ ١٨٥ ص١ج) أمني بمرص
 ويف هامشه عن ١٩ ص٢١ جاألنوار عن احلاكم، والبيهقي، وبحار ٥١ص

  .٦املجالس واألخبار ص

 .٣٤٦حتف العقول ص:  وراجع٥١ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٢(
 وعن ١٢٨ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٢٨١ ص٤١ وج١٦ ص٢١ جاألنواربحار  )٣(

 .١٧٥ ص١ ومدينة املعاجز ج١٢٦ ص٢مناقب آل أيب طالب ج
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ِّوخرب النبي   باب خيرب »عليه السالم« عن رميه »صىل اهللا عليه وآله«ُ
والذي نفيس بيده، لقد أعانه عليه : »صىل اهللا عليه وآله«ًأربعني شربا، فقال 

 .)١(ًأربعون ملكا
بن روى أصحاب اآلثار عن احلسن : »رمحه اهللا«املفيد الشيخ قال 

 سمعت أمري املؤمنني : عن أيب عبد اهللا اجلديل قال، عن األعمش،صالح
 فلام ، فقاتلتهم به، يلً جعلته جمنا، ملا عاجلت باب خيرب: يقول»عليه السالم«

 . ثم رميت به يف خندقهم،ً وضعت الباب عىل حصنهم طريقا،أخزاهم اهللا
 .ً لقد محلت منه ثقال:فقال له رجل

 .)٢(غري ذلك املقاميف ثل جنتي التي يف يدي ال مإ ما كان :فقال
 إنه ما قلع باب خيرب بقوة :وال عجب يف ذلك، فإنه هو الذي يقول

 .)٣(جسامنية، ولكن بقوة إهلية
من قوته يف محله ـ يا رسول اهللا ـ  ما عجبنا :قال بعض الصحابةو

 ! وإحدى طرفيه عىل يده،جسارهإ، وإنام عجبنا من تراسهإورميه و
                                     

 .٧٨ ص٢ ويف هامشه عن مناقب آل أيب طالب ج١٩ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
الثاقب يف املناقب  و٣٣٩ ص١جأعيان الشيعة  و١٢٨ ص١جلمفيد لاإلرشاد  )٢(

مدينة و ٢٥٧صبن ميثم البحراين الرشح مئة كلمة ألمري املؤمنني و ٢٥٨ص
 ١جكشف الغمة  و١٧ و ١٦ ص٢١جبحار األنوار  و١٧١ ص١جاملعاجز 

 .٣٢٣صهنج اإليامن  و٢١٥ص
 . ستأيت مصادر ذلك إن شاء اهللا)٣(
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 ، نظرت إىل يده، يا هذا: كالما معناه»صىل اهللا عليه وآله«لنبي فقال ا
 .فانظر إىل رجليه

 ،هذا أعجب: فقلت ، فوجدهتام معلقني، فنظرت إىل رجليه:قال
 !؟رجاله عىل اهلواء

 وإنام مها عىل جناحي ، ليستا عىل اهلواء:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .)١(جربئيل

 :ونقول
ن اخلرافة، فإن اهللا تبارك وتعاىل يفعل أعظم من ال جمال العتبار هذا م

: وقد قال تعاىل يف كتابه. ذلك ملن يشاء من عباده املخلصني واملجاهدين
ْإن تنرصوا اهللاَ ينرصكم ويثبت أقدامكم{ َ ُ ْ َُ َ ْ ْ ْ َْ ََ ِّ َ ُ ْ ُُ ُ ْ ِ{)٢(. 

هو أحد » عليه السالم«وأن يضع جربيل جناحه حتت قدمي عيل 
 .ومن أجىل مظاهر النرص اإلهليمفردات تثبيت األقدام، 

  :التشكيك غري املنطقي
وطرق حديث الباب كلها : قال بعضهم«: قال شيخنا: قال القسطالين

 .)٣(»واهية، ولذا أنكره بعض العلامء
                                     

 . عن روض اجلنان٢٨١ ص٤١جبحار األنوار  )١(
 .حممد من سورة ٧اآلية ) ٢(
 ٣٧ ص٣السرية احللبية ج:  عن املواهب اللدنية وراجع٥١ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٣(

 .٧٣٧ ص٢ج) ط دار املعرفة(و 
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 . إنه منكر: ويف بعضها قال الذهبي
أن محل عيل كرم اهللا وجهه الباب ال أصل : وزعم بعضهم: ويف اإلمتاع
 .  عن رعاع الناس، وليس كذلكله، وإنام يروونه

 .)١(»ثم ذكر مجلة ممن خرجه من احلفاظ
 :ونقول
 :العديد من الوقفات، نجملها فيام ييلهنا إن لنا 

  :خرب قلع الباب صحيح
 أن خرب قلع باب خيرب بعضه فيه جهالة، وبعضه :وتقدم أهنم زعموا

 ..فيه انقطاع، وبعضه ضعيف أو منكر
حديث :  الباب كلها واهية، أو يقول طرق حديث:بل فيهم من يقول

 ..الباب ال أصل له، أو أنه يروي عن رعاع الناس
 : ونقول
عليه « إذا ثبت حديث قلع الباب أو غريه من طريق أهل البيت ً:أوال

، ألن أهل البيت هم سفينة نوح،  عن كل حديثفذلك يكفينا »السالم
 .وهم أحد الثقلني الذين لن يضل من متسك هبام

 لقد روى حديث قلع باب خيرب حمدثوا أهل السنة، وأثبته علامء :ًثانيا

                                     
 ٢ج) ط دار املعرفة( و ٣٧ ص٣حللبية جالسرية ا و٣١٠ ص١جإمتاع األسامع  )١(

  ٢٣٢ ص١جلعجلوين لكشف اخلفاء :  وراجع.٧٣٧ص
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َربعني أو سبعني رجال عأاملسلمني يف كتبهم، وذكروا أن  .. زوا عن محلهَجً
، فمعنى ذلك اهتام حمدثي أهل السنة ًا أو خمتلقًافإذا كان هذا احلديث مكذوب

يدهم ويف ، ألهنم قد رووه وتناقلوه بأسانهم بالكذب واإلختالقئوعلام
عليهم « ن رواية هذا احلديث ال تنحرص بشيعة أهل البيتأل.. مصادرهم

 .»السالم
سند احلديث ال يربر احلكم عليه بأنه مكذوب أو ضعف  :ًثالثا

ًموضوع، ألن الكذاب والوضاع ال يكون مجيع ما يرويه مكذوبا، بل يكون 
ض املوضوعات  ولكنه يدخل فيه بع،ًأكثر ما يرويه صحيحاالكثري أو ربام 

 .أو التحريفات التي توافق أغراضه
ًموضوعا مل جيد من يروي الوضاع والكذاب إذ لو كان مجيع ما يقوله 

للحكم اجلازم بكذب حديث قلع الباب حتى لو فرضنا أن معنى عنه، فال 
 .. أو بالوضعتهم بالكذبه ييورا

 . ًبأن فيه انقطاعا: لقد حكموا عىل بعض طرق احلديث: ًرابعا
 باستثناء شخص واحد هو ليث ،إن رجاله ثقات: وقالوا عن خرب آخر

ً مع أنه وإن ضعف الكثريون منهم ليثا هذا،بن أيب سليم  ولكن آخرين ،َّ
ومل يصفه  ، وبغري ذلك، ووصفوه بالصالح والعبادة،منهم قد أثنوا عليه

 .. عىل اإلطالق وال بالوضع،أحد بالكذب
 ، أو مضطرب احلديث،ف يف احلديثنه ضعيإ: بل غاية ما قالوه عنه

 :قوهلم هذاوذكروا هم أنفسهم أن سبب ..  أو نحو ذلك،ِّأو لني احلديث
 .اختلط يف آخر عمرهأنه هو 
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 وإليك طائفة من ، أنه يف نفسه ليس من رعاع الناس:فذلك يدل عىل
ً متنا وهامشاهتذيب التهذيبكلامهتم فيه، نأخذها من كتاب  ً. 

 .علامء، كويفأحد ال: قال الذهبي
 ومل يتميز ،ًصدوق، اختلط أخريا: وقال ابن حجر يف تقريب التهذيب

 . فرتك،حديثه
 .جائز احلديث: وقال العجيل

 .من أوعية العلم: وقال عبد الوارث
 .منكر احلديث، صاحب سنة: وقال ابن معني

 .صدوق ضعيف احلديث: وقال عثامن ابن أيب شيبة
 .يف الثقات: وقال ابن شاهني

 . كثري الغلط،ِّ كان سيئ احلفظ،صدوق فيه ضعف: ال الساجيوق
َّكان أحد العباد: وقال البزار  فاضطرب ، إال أنه أصابه اختالط،ُ

 ..ً وإال فال نعلم أحدا ترك حديثه، وإنام تكلم فيه أهل العلم هبذا،حديثه
ًكان رجال صاحلا عابدا: وقال ابن سعيد ً  .. ًوكان ضعيفا يف احلديث.. ً

ً وطاووسا، وجماهدا، فيختلفون فيه،أنه كان يسأل عطاء: رثم ذك ً، 
 .فريوي أهنم اتفقوا من غري تعمد

 ويرفع ، فكان يقلب األسانيد،اختلط يف آخر عمره: ِوقال ابن حبان
 ..املراسيل الخ

 إنام أنكر عليه اجلمع ، يكتب حديثه،سنةصاحب : وقال الدارقطني



  ٥٣                                              ..قلع باب خيرب يف احلديث والتاريخ     :  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..بني عطاء، وطاووس، وجماهد حسب
 .ال بأس به: ل عنه حييى، فقالوسئ

 ، وقد روى عنه شعبة والثوري،له أحاديث صاحلة: وقال ابن عدي
 .ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه

 . هيم،ليث صدوق: وقال حممد
 .كان ليث أعلم أهل الكوفة باملناسك: وقال فضيل بن عياض

ليث عن طاووس أحب إيل من : وسأل ابن أيب حاتم أباه عنه، فقال
 . مة بن وهرام عن طاووسسل

  !أليس تكلموا يف ليث؟: قلت
وال نعلم روى عن سلمة إال ابن عيينة، . ليث أشهر من سلمة: قال
 .وربيعة

أن اختالطه يف آخر عمره هو السبب : فهذه العبارات وأمثاهلا أفادت
 ..يف تكلمهم يف حديثه، أما هو نفسه فقد وصفوه بأجل األوصاف كام رأينا

ً خصوصا ،ختالطبأن ما رواه إنام رواه قبل اإل: إلطمئنانفإذا حصل ا
كام يف رواية عبد اهللا بن حسن، عن  ،إذا تأيدت صحته من طرق أخرى

 وكذلك غريها من الطرق التي ذكرها البيهقي يف ،بعض أهله، عن أيب رافع
يكون  فإن الرواية تصبح صحيحة، وال ، وما أورده يف اإلمتاع،دالئل النبوة

 .الرعاع، وليس فيها انقطاع وال جهالة، وال غري ذلكمن رواهتا 
 أن تعدد طرق احلديث يعد من الشواهد التي :ذكر العلامء: ًرابعا
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 .)١(توصله إىل درجة احلسن
أن للحديث : أن تعدد الطرق يفيد: ومن القواعد..«: وقال الزرقاين

 .)٢(»ًأصال
.. اع الناسما معنى وصف رواة هذا احلديث بأهنم من رع: ًخامسا

 وعبد ، وفيهم أبو رافع،»عليهم السالم«وفيهم جعفر بن حممد، عن آبائه 
 وسواهم ممن يعتمد عليهم نفس هؤالء اجلارحني ويصفوهنم ،اهللا بن حسن

 ! ويعظموهنم؟، ويثنون عليهم الثناء اجلميل،باألوصاف احلميدة
  :اختالفات ال أثر هلا

ون موضوعها وحمموهلا الروايات املتعارضة هي تلك التي يكإن 
ًواحدا ذاتا ً وزمانا ومكانا،ً ً، ورشطا وإضافة، وقوة، وفعال، ويف ً وجهة،ً ً

املحمول لذلك  هذا إحداها تثبتلكن و .. وغري ذلكالكل واجلزء
 .. واألخرى تنفيهاملوضوع،

مكن ترجيح ال بد من طرح الروايتني، إن مل ي احلال هويف مثل هذ
مل يمكن األخذ إذا  أو ،ول، وطرح األخرىا بمرجح مقبول ومعقإحدامه

  باكتشاف اخللل يف أحد العنارص التي يتحقق هبا،ًهبام معا بإسقاط التناقض
ً، برشط أن ال يكون مجعا تربعيا اقرتاحيا، ليس له شاهد يؤيدهالتنايف ً ً. 

                                     
 .٣٧٢ ص٢جحتفة األحوذي  و١١ و ١٠ ص٣نسيم الرياض ج: راجع) ١(
 .٤٩٠ ص٦رشح املواهب اللدنية للزرقاين ج) ٢(
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 جرى يف خيرب بعض الروايات التي يظن ألول وقد نجد يف أحاديث ما
 كذلك، تفإذا تأمل فيها الباحث اكتشف أهنا ليسوهلة أهنا متناقضة، 

 : ما ييلهاونذكر من
  : ـ أربعون أم سبعون١

بيده  »عليه السالم« أن الذين حاولوا محل الباب الذي أخذه عيل :تقدم
فقد .. ًسبعون رجال: هم ثامنية رجال، ويف أخرى أهنم أربعون، ويف ثالثة

 ..ًيتخيل أن ثمة تناقضا
من املمكن أن تكون هناك أكثر من حماولة حلمل ويمكن اجلواب بأن 

 ويف مرة ثالثة ،أربعونثم  ، فحاول ثامنية رجال، أو لتحريكه،ذلك الباب
 ..ً، فعجزوا مجيعا عن محلهحاول سبعون

 ليكون ذلك من ،فال يمكن إحراز توفر عنارص التناقض يف هذا املورد
 ..موجبات ضعف أو سقوط الرواية عن اإلعتبار

  .. واحد أو بابان ـ باب٢
اقتلع باب احلصن،  »عليه السالم«ً أن عليا :ويف بعض الروايات

ًإن ترسه طرح من يده، فوجد عند احلصن بابا، : وبعضها اآلخر يقول
 .فأخذه فرتس به عن نفسه

ن باإلختالف املوجب لدفع الشبهة، ا بأن الروايتني رصحيت:وجياب
 :واألخرى..  حني كان هيامجه ترصح بأنه قد اقتلع باب احلصن:فإحدامها

ًترصح بأنه وجد بابا عند احلصن فرتس به عن نفسه، أي قبل اقتالع باب 
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 . وال مانع من حصول كال األمرين..احلصن
تارة إن الباب من  :وبذلك تنحل اإلختالفات األخرى التي تقول

 ..أخرىتارة احلجر تارة، وإنه من احلديد 
فه للباب املقتلع بام هو وصف ولعل بعض الرواة قد خلط يف توصي

 .، أو عكس ذلكللباب امللقى عىل األرض
 لبوهقمل يستطع الثامنية أن يإنه  :ولعل إحدى الروايتني، التي تقول

، واألخرى تتحدث عن عجز األربعني والسبعني عن ناظرة إىل أحد البابني
 ..الباب اآلخر

  :  ـ املناداة من السماء٣
 :اداة من السامءوكذلك احلال بالنسبة للمن

  ــيلـــــــى إال عـــــــتـــوال ف    ـــارــقــَفـف إال ذو الــيــال س
 بدر، يفحيث ذكرت روايات أن ذلك كان يف أحد، وأخرى إنه كان 

 ..وثالثة إنه كان يف خيرب، أو غريها
 ..فظهر التناقض بني هذه األخبار

يف قد حصل السامء  من بذلكالنداء أن يكون بأنه ال مانع من : ونجيب
إذ مل ترصح أية واحدة منها .. وسواها.. بدر، وأحد، وخيرب: املواطن الثالثة

بل اقترصت عىل التنويه بحصول ذلك .. بنفي حصول ذلك يف غري موردها
 ..يف الواقعة التي تتحدث عنها
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  :  يف املواطن الثالثةال سيف إال ذو الفقار
ًوا تكبريا من السامء يف ذلك أن الناس سمعذكرت  الروايات  إن:قلنا

 :  وسمعوا نداء يقول،اليوم
  وال فـــتــــــى إال عــــــــــيل    ال ســيــف إال ذو الـفــقـــــار

ًملا شطر مرحبا شطرين نزل » عليه السالم«ًأن عليا : ًورووا أيضا
َّمم : »صىل اهللا عليه وآله«ًجربئيل من السامء متعجبا، فقال له النبي 

 !ت؟تعجب

 :إن املالئكة تنادي يف صوامع جوامع الساموات: فقال
 )١(ـيلــــــى إال عــــــتـــوال ف    ـــارــقــفـف إال ذو الــيــال س

ًأهنم سمعوا تكبريا من السامء يف ذلك اليوم، : وذكر أمحد يف الفضائل
 : ًوقائال يقول

 ــيل ـــــــ عـى إالــــــتـــوال ف    ـــارــقــفـف إال ذو الــيــال س

 أن ينشد »صىل اهللا عليه وآله«فاستأذن حسان بن ثابت رسول اهللا 
 :ًشعرا، فأذن له، فقال

 ـيلــجـنــمــب س ـيـع لــقـنـوال    ًلنــــاـعــادى مـــل نــربيـج

                                     
حلية األبرار :  عن مشارق أنوار اليقني، وراجع٤٠ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 وجممع ٣١٩ ص٨ج) امللحقات(إحقاق احلق رشح  و١٦١ص ٢للبحراين ج
 .٢٩٢ ص٢جشجرة طوبى  و١٩٤ و ١٧٨النورين ص
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 ـلــرســــــي املــبـنــول الــح    وا ـدقــحا د ـون قـمـلـســوامل

 )١(ـــيلــــــــع ى إال ــتــوال ف    ـار ـــقـــفـف إال ذو الــيـال س
ال سيف إال ذو : َّقد ضعفوا لفظة: فإن قيل«: قال سبط ابن اجلوزي

 .الفقار

 . أن الواقعة كانت يف يوم أحد: الذي ذكروه: قلنا
وكذا ذكر أمحد بن حنبل يف  .»إهنا كانت يف يوم خيرب: ونحن نقول

 .الفضائل
 طلحة بن »عليه السالم«ملا قتل عيل  :ويف يوم أحد، فإن ابن عباس قال

 :أيب طلحة حامل لواء املرشكني صاح صائح من السامء
 وال فـــتــــــى إال عــــــــــيل    ال ســيــف إال ذو الـفــقـــــار

كان : يف أسناد هذه الرواية عيسى بن مهران، تكلم فيه، وقالوا: قالوا
 ً.شيعيا

 .)٢(»ن العلامءأما يوم خيرب فلم يطعن فيه أحد م
 .واألول أصح. إن ذلك كان يوم بدر: وقيل

                                     
 ١٧٧ وهنج اإليامن البن جرب ص١٦٧ ص١اإلحتجاج للطربيس ج: راجع) ١(

 ٣ والسرية النبوية البن هشام ج١٧ ص٦ج) امللحقات(ورشح إحقاق احلق 
 .١٦ صاخلواص وتذكرة ٢٠٥ ص٧ وج٥٩ ص٢ والغدير ج٥٢ص

 .١٦ عن تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي ص٦٠ ص٢الغدير لألميني ج) ٢(
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  :مضمون النداء داللة ومعىن
، ونزيد هذا النداءقد حتدثنا يف واقعة أحد عن بعض ما نستفيده من 

 :ة التاليموراألهنا 
 إن هذا التكبري وذلك النداء حجة قاطعة عىل األعداء، وعىل :األول

ية هذا الدين، وبأنه مرعي من اهللا، وأنه  يفرض عليهم اليقني بحقان،األولياء
 .ظاهر ومنصور ال حمالة

فال معنى الستمرار املكابرة، وال مربر للقتال، إال إذا اعتقد هؤالء 
الناس أهنم أقوى من اهللا، وأن بإمكاهنم أن يغلبوا رهبم، ويفرضوا عليه 

 .إراداهتم
نيهم عن كل شبهة، وتغ) املعجزة(هذه الكرامة ال بد أن تزيل عنهم 

 هبم عىل اإلسالم واملسلمني، حرب حروتفهمهم أن.. األدلة والرباهني
 وأهنم إنام ينقادون فيها لشهواهتم، وعصبياهتم ،باغية وظاملة وبال مربر

 ..وأهوائهم
، ويزول  بهمن أن يتعمق ويرتسخ إيامهنمالدين كام أنه ال بد ألهل هذا 

أن يزول اخلوف عنهم، وأن ن م ً أيضاال بدو فيه، مكل ترديد أو شبهة هل
 ..تزيد صالبتهم يف الدفاع عنه

وأحد، وما املربر لفرارهم يف حنني .. فام معنى فرارهم من الزحف هنا
 !املواطن؟وذات السالسل، وقريظة وغريها من 

فال جمال بعد ن ذلك ال بد أن يسقط هيمنة القوة من نفوسهم، ثم إ
 .. وظهور قوهتممحسن عدهتبإلنبهار بكثرة األعداء، أو ل
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ً إن هذا النداء يتضمن تعريضا بأولئك اهلاربني، ويبني أن :الثاين
ألن السيف ال بد .. ًسيوفهم ليست سيوفا حقيقة، وإنام هي أشكال سيوف

الذب دوره يف أن جيد موقعه يف رقاب أهل البغي والطغيان، واجلحود، و
 فيصح نفي.. مه فإن وجوده يكون كعدعن احلق وأهله، فإذا مل حيصل ذلك

 ..صفة السيف عنه
 الفتوة والرجولة، تعني القوة، واملنعة، والقوة تؤثر فيام  إن:الثالث

فإذا أصبحت .. فعل وحمل لظهور األثرنعداها وتفعل فيه، والضعف م
 : ولذلك صح النداء.. ًالقوة بال أثر، فإن وجودها أيضا كعدمها

 ـتــــــى إال عــــــــــيل ال فــو    ـارال ســيــف إال ذو الـفــقــــ
 إن أهم سبب للعناد واجلحود، واملكابرة لدى املرشكني :الرابع

واليهود هو الشعور بالقوة، واإلعتامد عىل الكثرة يف العدد، وعىل حسن 
ً مرورا ، وقد أظهرت احلروب التي سلفت، ابتداء من بدر.العدة وتوفرها

واخلندق وقريظة، وظهر اآلن يف نقاع، قيبأحد، ومحراء األسد، والنضري، و
 أن ما اعتمد عليه املرشكون واليهود يف هذه املواطن وسواها مل يكن :خيرب

ًمفيدا، وال مؤثرا  رجل واحد اسمه أمري املؤمنني  بل سقط كله حتت أقدام،ً
، وكان نصيب أهل الكثرة والعدة والعدد »عليه السالم « بن أيب طالبعيل

وار، وظهر هلم أن اهللا أكرب من كل يشء َسقوط والبهو الفناء، والدمار، وال
 .. كل ما سوى اهللا يباب ورسابوأنعندهم، 

  :اهتزاز حصن خيرب
باب خيرب اهتز احلصن كله، » عليه السالم« أنه ملا اقتلع عيل :ورووا
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وهي كرامة . )١( فشجها جانب الرسير،حتى سقطت صفية عن رسيرها
، كان ال بد أن يعرف هبا هيود خيرب »معليه السال«صنعها اهللا تعاىل لعيل 

 الكبري، ثوليتناقل الناس هذا احلد..  لتقوم بذلك احلجة عليهم،كلهم
ليحيي من حيي عن بينة، ..  والصغار والكبار،ويعرف النساء والرجال
 .وهيلك من هلك عن بينة

فتح باب اهلداية يتضمن وذلك منه تعاىل لطف باألحياء منهم، ألنه 
 ..هلم

 اهتزاز احلصن كله هو الوسيلة الفضىل التي ال جمال للريب فيها وكان
 ..كام هو ظاهر ال خيفى.. واألداة األصلح هلذا التعريف

  : ما قلعته بقوة جسمانية
ما قلعت باب خيرب بقوة :  قال»عليه السالم«ًأن عليا : ًورووا أيضا

 .)٢(جسامنية، ولكن بقوة إهلية
                                     

 ٢جحلية األبرار و ١٧٠صمشارق أنوار اليقني  و٢١٩ و ٣٢٣معارج النبوة ص) ١(
شجرة  و٤٠ ص٢١جبحار األنوار  و٤٢٥ ص١جمدينة املعاجز  و١٦١ص

  .٥٧٦ ص٧جمستدرك سفينة البحار  و٢٩٣ ص٢جطوبى 
 عن رشح ٥١ ص٢تاريخ اخلميس ج و٦٣٨و  ٦٢٨ص ٣جإلجيي لاملواقف  )٢(

بن طاووس الالطرائف و ٣١٦ ص٢٠ج للمعتزيلرشح هنج البالغة ، واملواقف
كتاب األربعني  و٢٥٧صبن ميثم الرشح مئة كلمة ألمري املؤمنني  و٥١٩ص

   = ٨٤ وج٧٦ ص٧٠ وج٤٧ ص٥٥جوار ـار األنـبح و٤٣٠صريازي ـلشل
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يا أبا احلسن، :  قال»عليه السالم« ًأن عمر سأل عليا: ويف نص آخر
ًلقد اقتلعت منيعا، وأنت ثالثة أيام مخيصا، فهل قلعتها بقوة برشية؟ ً! 

ما قلعتها بقوة برشية، ولكن قلعتها بقوة إهلية، : »عليه السالم«فقال 
 .)١(ونفس بلقاء رهبا مطمئنة رضية

ا قلعت واهللا، م«:  لسهل بن حنيف قوله»عليه السالم«وجاء يف رسالته 
ًباب خيرب، ورميت به خلف ظهري أربعني ذراعا بقوة جسدية، وال حركة 
غذائية، لكنني أيدت بقوة ملكوتية، ونفس بنور رهبا مضيئة، وأنا من أمحد 

 .)٢(»..كالضوء من الضوء الخ
 :ونقول

 عرف يف ،عرف نفسه فعرف ربه» عليه السالم« إن أمري املؤمنني  ـ١
وة من اهللا، وعرف يف نفسه احلاجة، فعرف اهللا  فعرف أن الق،نفسه الضعف

. .هكذاا خملوقة، فعرف ربه باخلالقية، وتعاىل بالغنى، وعرف نفسه بأهن
 .فاستمد كل كامالته منه تعاىل

ً أنه حني قلع باب خيرب، وجعله ترسا، أو جعله :وألجل ذلك نالحظ

                                     
ين للشريوا» عليه السالم« مناقب أهل البيت و١٣٨ ص٩٩ وج٣٢ص= 
 .١٤١صكشف اليقني  و٢٧١صالدر النظيم  و٢٢٢ص

 . عن مشارق أنوار اليقني٤٠ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
 ٢١ جاألنواروبحار  ٦٠٤ص) مؤسسة البعثةط (و  ٣٠٧لصدوق صلمايل األ) ٢(

 .٢١ ص٥جهنج السعادة  و٢٦ص
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ًنعمه، وإحساسا ًكان أشد تذكرا هللا تعاىل، ورؤية ل.. ًجرسا، يعرب عليه الناس
ًبكرمه، وألطافه، وأعمق شعورا بفضله عليه، فجاء اعرتافه هبذه احلقيقة التي 
يراها رأي العني بمثابة الشكر والتعظيم له تعاىل، وليعلمنا أن عىل اإلنسان أن 

 ..ال يغرت بنفسه، وأن يستكني وخيضع أمام عظمة ربه تبارك وتعاىل
ف إىل إبعاد شبح الغلو فيه، هيد» عليه السالم« إن قوله هذا  ـ٢

عليه «بتقويض مربرات هذا الغلو، ألن مربر الغلو هو توهم أن يكون 
وهذا درس آخر للناس، يتضمن أن .. قد قلع الباب بقوته اجلسدية» السالم

 ، بل ال بد من التدبر والتفكر،عليهم أن ال يأخذوا األمور عىل ظواهرها
كان هيتم باحلفاظ » عليه السالم « وال غرو فإنه.موضعهيف ووضع كل يشء 
 .. ونقاء العقيدة من أية شائبة أو عائبة،عىل صفاء اإليامن

أن اإلطمئنان بلقاء اهللا تعاىل، هيون عىل : أوضح» عليه السالم« إنه  ـ٣
أما من .. النفس اإلنسانية اإلقدام عىل كل أمر تعرف أن فيه رضا اهللا تعاىل

بل هو . ًشيئا، ولن يقدم عىل يشء ذي بالأخلد إىل األرض، فإنه لن حيقق 
سوف يعيش الضعف واهلروب، والفشل الذريع، واخليبة القاتلة، واخلزي 

 .. واخلرسان يف اآلخرة،يف الدنيا
  :القموص ليس آخر ما فتح
بأن حصن القموص ليس هو آخر : وقد رصحت بعض الروايات

 .»عليه السالم« ، وعيل»صىل اهللا عليه وآله«احلصون التي فتحها الرسول 
 :بل هناك قلعة أخرى فتحت بعده، يقول النص

وملا فتح عيل حصن خيرب األعىل بقيت هلم قلعة فيها مجيع أمواهلم، «
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 .ومل يكن عليها حرب بوجه من الوجوه. ومأكوهلم
 إليه ً حمارصا ملن فيها، فصار»صىل اهللا عليه وآله«فنزل رسول اهللا 

 ، وولدي، ومايل، وأهيل،منني عىل نفيس تؤ،يا حممد:  فقال،هيودي منهم
  !؟حتى أدلك عىل فتح القلعة

 !أنت آمن، فام داللتك؟: »صىل اهللا عليه وآله «فقال له النبي
 ، فإهنم يصريون إىل ماء أهل القلعة؛تأمر أن حيفر هذا املوضع: قال

  ً. ويسلمون إليك القلعة طوعا،فيخرج ويبقون بال ماء
حيدث اهللا غري هذا وقد  أو: » عليه وآلهصىل اهللا«فقال رسول اهللا 

  ..أمناك
 وقال ، بغلته»صىل اهللا عليه وآله«فلام كان من الغد ركب رسول اهللا 

  .اتبعوين: للمسلمني
 وهي متر عن ،وسار نحو القلعة، فأقبلت السهام واحلجارة نحوه

 منها حتى وصل ء من املسلمني يشً فال تصيبه وال أحدا،يمنته ويرسته
  . إىل باب القلعة»صىل اهللا عليه وآله«ل اهللا رسو

 وقال ،رض األعفأشار بيده إىل حائطها، فانخفض احلائط حتى صار م
 .)١(»ادخلوا القلعة من رأس احلائط بغري كلفة: للناس

 :ونقول
 :تستوقفنا هنا أمور عديدة، نكتفي منها بام ييل

                                     
 .ه عن٣١ و ٣٠ ص٢١ جاألنواربحار و ١٦٥ و ١٦٤ ص١جاخلرائج واجلرائح  )١(
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يهود، تفرض إن هذه الرواية إذا صحت، فإهنا تكون حجة عىل ال ـ ١
وتكون .. عليهم التخيل عن اللجاج والعناد، وتوجب عليهم قبول احلق

وتعرفهم بأن اهللا .  تقوي من ثباهتم، وتربط عىل قلوهبم،ًأيضا آية للمسلمني
، وحيفظه، ويسهل له العسري، وأن »صىل اهللا عليه وآله«سبحانه يرعى نبيه 

ًانتصاره ليس متوقفا عىل أحد منهم، وال منوطا  . هبمً
فإذا فروا، فإن فرارهم حيرمهم من اخلريات والربكات، ويوجب هلم 

 ..املذلة يف الدنيا، واخلرسان يف اآلخرة
 مل يعمل بمشورة اليهودي، واستعاض »صىل اهللا عليه وآله«إنه  ـ ٢

يسهل عىل الناس حتصيل القناعة لعنها بإظهار هذا األمر اخلارق للعادة، 
زمرة أهل اإليامن، والتخيل عن اإلستكبار هبذا الدين، والدخول يف 

 ..واجلحود
رغم عدم عمله بمشورة ذلك اليهودي، » صىل اهللا عليه وآله«إنه  ـ ٣

لكنه مل يلغ األمان الذي أعطاه إياه، بل هو قد رصح بأنه ملتزم به، وحافظ 
 ..له

ًنحتمل جدا أن تكون هذه القضية هي الرواية الصحيحة التي  ـ ٤
، »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : كتابنايف أوردناها 

» صىل اهللا عليه وآله« أن بعض اليهود دل النبي :أبواب غزوة خيرب، وفيها
لليهود حتت األرض، وأهنم سوف ) أي جدول، أو نفق(عىل دبول 
 ..خيرجون منه

أن النبي : ًوربام تكون أيضا هي األصل للرواية األخرى التي تزعم
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 وقد عربنا عن . قد سمم هلم املياه التي يرشبون منها»صىل اهللا عليه وآله«
 ً.شكنا بصحة هذه الرواية أيضا
 رمى حصن النزار »صىل اهللا عليه وآله«إنه : وللرواية الثالثة التي تقول

 ..وذلك بعد قتال وحصار. بكف من تراب فساخ، ومل يبق له أي أثر
  : يف خيرب×تواتر حديث جهاد علي 
يف خيرب جم غفري، ومجاعة » عليه السالم«لقد روى حديث جهاد عيل 

 :كثرية، منهم
 .»عليه السالم«عيل أمري املؤمنني  ـ ١
 .»عليه السالم«احلسن املجتبى  ـ ٢
 .سهل بن سعد ـ ٣
 .حسان بن ثابت ـ ٤
 .بريدة األسلمي ـ ٥
 .سويد بن غفلة ـ ٦
 .أبو ليىل األنصاري ـ ٧
 .يب ليىلعبد الرمحن بن أ ـ ٨
 .ابن عباس ـ ٩

 .عمر بن اخلطاب ـ ١٠
 .أنس بن مالك ـ ١١
 .أبو هريرة ـ ١٢
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 .سلمة بن األكوع ـ ١٣
 .سعد بن مالك ـ ١٤
 .عمران بن حصني ـ ١٥
 .الضحاك األنصاري ـ ١٦
 .أبو سعيد اخلدري ـ ١٧
 .أبو رافع ـ ١٨
 .ابن عمر ـ ١٩
 .جابر بن عبد اهللا األنصاري ـ ٢٠
 .دعامر بن سع ـ ٢١
 .سعد بن أيب وقاص ـ ٢٢
 .حذيفة ـ ٢٣

أن هذا احلديث متواتر، واحلديث املتواتر قطعي الصدور، : ومعنى ذلك
 .وال ينظر يف رجال أسناده

  :ح خيرب وحدهتيف ×علي 
 هو الذي فتح »عليه السالم«ً أن عليا تؤكد النصوص املتقدمة عىل

قيادة احلارث أخي أنه ملا خرج أهل احلصن، ب:  فقد ذكرت،خيرب دون سواه
فانكشف « »صىل اهللا عليه وآله«مرحب، هامجوا أصحاب رسول اهللا 



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٦٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»املسلمون، وثبت عيل
ًخماطبا هيوديا سأله عن عالمات األوصياء» عليه السالم«ويقول عيل  ً: 

 مدينة أصحابك خيرب، »صىل اهللا عليه وآله«َّإنا وردنا مع رسول اهللا «
ا، من قريش وغريها، فتلقونا بأمثال اجلبال، عىل رجال من اليهود وفرساهن

من اخليل، والرجال، والسالح، وهم يف أمنع دار، وأكثر عدد، كل ينادي، 
 .ويدعو، ويبادر إىل القتال، فلم يربز إليهم من أصحايب أحد إال قتلوه

 ودعيت إىل النزال، وأمهت كل امرئ نفسه، ،إذا امحرت احلدقحتى 
  . اهنض،يا أبا احلسن:  وكل يقول،عضوالتفت بعض أصحايب إىل ب

 إىل دارهم، فلم يربز إيل »صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا ـفأهنضني رس
منهم أحد إال قتلته، وال يثبت يل فارس إال طحنته، ثم شددت عليهم شدة 

 عليهم، فاقتلعت ً مسددا،الليث عىل فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم
يهم مدينتهم وحدي، أقتل من يظهر  حتى دخلت عل،باب حصنهم بيدي

 حتى افتتحتها وحدي، ومل ، من أجد من نسائهاي وأسب،فيها من رجاهلا
 .)٢(»يكن يل فيها معاون إال اهللا وحده

                                     
ط دار (و  ٣٧ ص٣السرية احللبية ج و٣٣٣و  ٣١٠ ص١جإمتاع األسامع : راجع) ١(

 وسبل اهلدى ٦٥٤ و ٦٥٣ ص٢واملغازي للواقدي ج ٧٣٧ ص٢ج) املعرفة
أعيان و ٣٨٦ ص٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٥ ص٥والرشاد ج

 .٤٠٣ و ٢٧١ ص١جالشيعة 
= ط مركز ( و ١٦ ص٢اخلصال ج و١٧١ ص٣٨وج ٢٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(
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 قد هربوا عنه، »عليه السالم«أن الذين كانوا مع عيل : وهذا رصيح يف
ملدينة  قد أخذ ا»عليه السالم« وحده، وبالتايل يكون »عليه السالم«وبقي 
 .وحده

 :ثم إن يف هذا النص الذي ذكرناه إشارات عديدة، منها
أن اليهود مل يكونوا وحدهم يف :  ذكر»عليه السالم«نه إ: قد يقال ـ ١

وقد بقوا حياربون .  من قريش، ومن غريها،خيرب، بل كان معهم فرسان
 .. مع أن اليهود مل يكن معهم أحد من قريش..معهم إىل النهاية

 :وجياب
 ..لعل بعض فرسان قريش التحقوا هبم ملساعدهتم: ًوالأ

من قريش ومن غريها، أريد هبا توضيح املراد من : لعل كلمة: ًثانيا
، فقد كان فيهم من قريش »صىل اهللا عليه وآله«الذين وردوا عىل رسول اهللا 

 .وغريها، وكلهم سمع عن فرسان اليهود، وأخذهتم الرهبة منهم
 »عليه السالم«ًخيرب كانت كبرية جدا، حتى إنه أن أعداد مقاتيل  ـ ٢

يصفهم بأمثال اجلبال من الرجال، واخليل، والسالح، وبأهنم قد قاتلوا 
 ..املسلمني بأكثر عدد، وأمنع دار

أن رغبة اليهود ومن معهم يف احلرب كانت جاحمة وقوية بصورة  ـ ٣
 ..غري عادية

                                     
 ٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٣٦٩ص) النرش اإلسالمي= 
 .٣٦٤ص ٢جحلية األبرار  و١٦٨صلمفيد لختصاص اإل و١٢٧ص



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تىل من املسلمني مل يكن أن عدد الق: »عليه السالم«يظهر من كالمه  ـ ٤
 .فلم يربز من أصحايب أحد إال قتلوه: ًقليال، حيث قال

ًأن املسلمني تضايقوا إىل حد أن كال منهم قد أمهته نفسه ـ ٥ ّ. 
 ال يستطيع كشف »عليه السالم«ًأن أحدا سواه : أهنم كانوا يرون ـ ٦

يه من رمد  رغم ما هو ف،هذه الغمة عنهم، فكانوا حيثونه عىل مبارشة احلرب
 .يف العني، وصداع يف الرأس

ً قد طحن ذلك العدو طحنا، حتى أدخلهم إىل »عليه السالم«أنه  ـ ٧
 .جوف حصنهم

 قد اقتلع باب حصنهم، ودخل وحده، ومل »عليه السالم«أنه  ـ ٨
يشاركه املسلمون يف ذلك، فإن كانوا قد شاركوه فإنام كان ذلك بعد سكون 

 .خطر وانحسار كل ..رياح احلرب
 عىل أنه هو الذي فتح »عليه السالم«تأكيده : واألهم من ذلك ـ ٩

 .ًخيرب، وأن أحدا غري اهللا تعاىل مل يعنه عىل ذلك
 . »وقام الناس مع عيل حتى أخذ املدينة«: فال يصح قوهلم

 . اهنزموا أمام اليهود من أهل احلصنمعهألن الناس بعد أن قاموا 
ً، وأخذ بابا كان عند احلصن، »المعليه الس«ولكن حني هامجهم عيل 

ً مرحبا وسائر الفرسان، اهنزم اليهود إىل داخل »عليه السالم«ثم قتل 
، فثاب إليه املسلمون، ومحل م بابه، وهامجه»عليه السالم«اقتلع فحصنهم، 

 باب احلصن بيده، وصار املسلمون يصعدون عليه، ويمرون »عليه السالم«
 ..ًراد ألقاه خلف ظهره ثامنني شرباإىل احلصن، فلام حصل له ما أ
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َّفلم يساعده املسلمون يف الفتح، كام حتاول بعض الروايات أن تدعيه، 
 قد فتح احلصن وحده، »عليه السالم«ًأن عليا : بل احلقيقة، كل احلقيقة هي

 .ومن دون مساعدة أحد
عليه « الفتح إىل عيل »صىل اهللا عليه وآله«نسب النبي : وألجل ذلك

 .ال يرجع حتى يفتح اهللا عىل يديه:  فقال. كام تقدم»السالم
 »عليه السالم«كام أن نفس روايات الفتح فيها ترصحيات عديدة بأنه 

هو الذي أخذ املدينة، وال تشري طائفة منها إىل مشاركة أحد له يف ذلك، 
 .فراجع النصوص يف مصادرها جتد صحة ذلك

يلحق آخر الناس بأوهلم،  قد فتح احلصن قبل أن »عليه السالم«بل هو 
 .)١(كام رصحت به بعض الروايات

فال واهللا ما تتامت اخليل «: عن عبد اهللا بن عمر، قال: ويف نص آخر

                                     
بن الاملصنف  و٤٦٦ ص٤ج) دار الكتب العلميةط (و  ٥٠٢ ص٢اإلصابة ج) ١(

 ٢٢ ص٢١ جواراألنوبحار  ٤٦٣ ص١٠جكنز العامل و ٥٢١ ص٨جأيب شيبة 
 ٦ججممع الزوائد و ٣٥٨ ص٥ ومسند أمحد ج٢٠٧ ص١ جإعالم الورىو

 ٣وتاريخ األمم وامللوك ج ١١٠ص ٥جللنسائي الكربى  والسنن ١٥٠ص
لنسائي لخصائص أمري املؤمنني  و٤٣٧ ص٣ واملستدرك للحاكم ج٣٠٠ص
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤١١ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٥ص
 .٥٠٩ ص٢جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و ٤٢٢ ص٥ج
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 .)١(»حتى فتحها اهللا عليه
ْوأثاهبم ..﴿:  أهنم قالوا يف احلديث الوارد يف تفسري قوله تعاىل:وتقدم ُ َ َ َ َ
ًفتحا قريبا َ ًِ ْ يرب، وكان ذلك بيد عيل بن أيب أمجعوا عىل أنه فتح خ«: )٢(﴾َ

 . »طالب بإمجاع منهم
أن ذلك من الواضحات، فال حاجة إىل : وهذا، وسواه جيعلنا نعتقد

 .تكثري النصوص واملصادر
  : يف خيرب×جراح علي 

ً جرحت يف وقعة خيرب مخسا وعرشين :قال» عليه السالم«عن عيل 
وأخذ .  رأى ما يب بكى، فلام»صىل اهللا عليه وآله«جراحة، فجئت إىل النبي 

 .)٣(من دموع عينيه، فجعلها عىل اجلراحات، فاسرتحت من ساعتي
 :ونقول

 :دل هذا اخلرب عىل ما ييل
ً إن هذه الرواية مل تتضمن أمرا غري مألوف، فإن ما ذكرته من ً:أوال

يف خيرب ال توجب الريب فيها، فقد كان » عليه السالم«كثرة جراح عيل 

                                     
 .٤٠٦ ص٥ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٣ ص٩جممع الزوائد ج) ١(
 . من سورة الفتح١٨اآلية ) ٢(
مستدرك سفينة  و٢٢٨ ص٥١جبحار األنوار  و٥٤٢صكامل الدين ومتام النعمة  )٣(

 .٢٧٠ ص١جإلزام الناصب  و٤٨ ص٢جالبحار 
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ومل يكن . ه يقاتلهم وحده، حيث سبق اجلميع إليهموكأن» عليه السالم«
وال بد أن تناله سهامهم .. أحد أقرب إليهم منه، وقد حلقوا به، وقد فتحها

فلامذا ال تصيبه اجلراحات الكثرية، وهو يواجه . ورماحهم، وحتى سيوفهم
 !عرشات، بل مئات الرجال؟

، وملساهتم، ولريقهم  إن لألنبياء، واألوصياء، واألولياء، وأدعيتهمً:ثانيا
ًوعرقهم، وكل ما هو منهم آثارا ال يمكن إنكارها يف الشفاء، ويف سائر 

 ..األحوال، وفوائد جليلة وكبرية، يف الكثري الكثري من املوارد واحلاالت
بمجرد جعل » عليه السالم«فام ورد يف هذه الرواية من تغري حال عيل 

يه عىل اجلراحات، ليس باألمر من دموع عين» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 .»صىل اهللا عليه وآله«املستغرب، فكم هلذا األمر من نظري يف حياته 

 إن ذلك يسقط مقوالت من ينكر التربك واإلستشفاء، باألنبياء :ًثالثا
 .وبآثارهم، وريقهم، ودموعهم، وعرقهم

بل . فشفيت من ساعتي: مل يقل» عليه السالم«ًأن عليا : يالحظ: ًرابعا
فاسرتحت من ساعتي، فاهللا تعاىل يريد الكرامة اإلهلية، والربكات النبوية : قال

 .من جهة، ثم هو نيله ثواب اجلهاد، ومعانات آالم اجلراح من جهة أخرى
  :اللمسات األخرية
 .)١(»عليه السالم«كان فتح خيرب يف صفر عىل يد عيل : قال العليمي املقديس

                                     
 .١٧٩ص) ط الوهبية(األنس اجلليل ) ١(
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َلقد ريض اهللاُ ﴿: وعن آية ِ َ ْ َ ِعن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرةَ ِ َِ َُ ُ َ ََّ ََ ْ َْ َِ ِ ْ ِ َ ُ..﴾)١( 
 ألنه تعاىل ،»عليه السالم«أوىل الناس هبذه اآلية عيل بن أيب طالب «: قال جابر

ًوأثاهبم فتحا قريبا﴿: قال َ ً َِ ْ َ ْ ُ َ َ وكان ذلك بيد عيل .  أمجعوا عىل أنه فتح خيرب)٢(﴾َ
 .)٣(»بإمجاع منهم

 :يقول حسان بن ثابتويف هذه املناسبة 
 داويــاــام لــم حيــس مـلـًدواء ف    د الــعني يبتغــيـان عيل أرمـوك

 ًرقيــا وبورك راقيــــاـورك مـبـف    لــــةـول اهللا منه بتفـشفـــاه رس
ًنا شجاعا يف احلروب جمارياـيـكـم    ًطي راية القوم فارساـال سأعـوق ً 

 ح اهللا احلصون األوابيـــاـتـفـه يـب    بـــهـحي ه ـحيــب إهلـــي واإللــ
 )٤(املؤاخيــــا امه الويل ـًا وسـعلي    ربية كلهـــاـص هلــا دون الـفخ

 :حسب رواية املفيد كام ييلوالبيت األوسط 
                                     

 . من سورة الفتح١٨اآلية ) ١(
 . من سورة الفتح١٨اآلية ) ٢(
 ٣٦جبحار األنوار : ، وراجع عن اخلوارزمي١٢٠ص) ط الغري(كفاية الطالب ) ٣(

غاية  و٣١١ ص١جكشف الغمة  و٢٧٦صلخوارزمي لاملناقب  و١٢١ص
 .٢٨٨ ص٤جاملرام 

واإلرشاد  ٢١٧ ص١ج) ط دار احلديث(و  ١٩اغ صالفصول املهمة البن الصب) ٤(
 ٤جرسائل املرتىض  و١٦ ص٢١جاألنوار  وبحار ١٢٨ و ٦٤ ص١للمفيد ج

 . ومصادر كثرية أخرى٣٢٠ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و١٠٤ص
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 )١(واليــا مول ـًا للرسـًيـا حمبـكم    ًوقال سأعطي الراية اليوم صارما
د شهادة أمري املؤمنني  بع»عليه السالم«وجاء يف خطبة اإلمام احلسن 

 : »صىل اهللا عليه وآله«منها قوله : ، قوله»عليه السالم«
ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله  ويقاتل .ً

جربئيل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، ثم ال ترد رايته حتى يفتح اهللا 
 .)٢(عليه

 
 

                                     
 املكتبة ط(مناقب آل أيب طالب  و١٢٨ ص١ج) دار املفيدط (اإلرشاد للمفيد ) ١(

 ٢جلكويف ل» عليه السالم«أمري املؤمنني مناقب اإلمام و ٣٢٠ ص٢ج )احليدرية
بحار  و١٠٦ ص٤جرسائل املرتىض و ١٣١صروضة الواعظني و ٤٩٩ص

 ١جإعالم الورى  و٨٧ ص٤١وج١٦ ص٣٩ وج١٦ ص٢١جاألنوار 
 .٣٩٨ و ١٧٦صالدر النظيم  و٣٦٥ص

ط (ينابيع املودة و ٦١صلنسائي ل »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني : راجع) ٢(
 ٢جبن حبان الالثقات  و٢١٢ ص٢ج) ط دار األسوة( و ٢٠٨ص) سالمبولإ

الذرية الطاهرة النبوية  و١١٢ ص٥جلنسائي لالسنن الكربى  و٣٠٣ص
 ١٥ وج٤١٢ ص٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق و ١١٤صلدواليب ل

 ٤٨٧ ص٢٦ج و١٢٣ ص٢٣ وج٤٨٠ ص٢١ وج٢٥٠ ص١٦ وج٦٣٢ص
 .٢٦٦ ص٣٢ وج٢٨٤ ص٣١ وج١٨١ ص٣٠وج
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  :حدود فدك
ثالثة ـ أفاءها اهللا :  قرية باحلجاز ـ بينها وبني املدينة يومان، وقيل:فدك

ً يف سنة سبع للهجرة صلحا، فكانت »صىل اهللا عليه وآله«عىل رسوله 
 . ل كثري وفيها عني فوارة، ونخ.»صىل اهللا عليه وآله«خالصة له 

ْ أن دخلها كان أربعة وعرشين ألف :روى عبد اهللا بن محاد األنصاري
 .)١(دينار يف كل سنة

 .)٢( سبعني ألف دينار:ويف رواية غريه
  : حديث فدك

فتح حصن الناعم يف خيرب يف  أن أهل فدك ملا سمعوا ما جرى :زعموا
                                     

 ٨ ومستدرك سفينة البحار ج١١٦ ص٢٩ وج٣٧٩ ص١٧ج األنواربحار  )١(
 واللمعة البيضاء ١١٨ و ١١٧ وجممع النورين ص٤٧٨ ص٩ و ج١٥٢ص
 .١١٣ ص١ واخلرائج واجلرائح ج٣٠٠ص

 ٢٩ جاألنوار وبحار ٤٥ ص٧ وسفينة البحار ج١٢٤كشف املحجة ص) ٢(
 وجممع النورين ٤٧٨ ص٩ و ج١٥٢ ص٨ ومستدرك سفينة البحار ج١٢٣ص
 .٣٠٠لمعة البيضاء ص وال١١٨ص
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رسلوا إىل انصاعوا للصلح، رغم أهنم كانوا قد ترددوا يف بادئ األمر، فا
ا، النبي مجاعة منهم، فبعد القيل والقال صاحلوه عىل أن هلم نصف أرضه

 وأهل خيرب إىل الشام اشرتى م ه،هم عمروللنبي النصف اآلخر، فلام أجال
 . )١( املالتمنهم حصتهم بامل من بي

 ملا سمعوا ما فعل املسلمون بأهل خيرب، بعثوا إىل رسول :ويف نص آخر
 .)٢(ًسريهم أيضا، ويرتكوا األموال، ففعلاهللا يسألونه أن ي

 .وهذا هو قول ابن اسحاق
 : ونقول
صاحلهم » صىل اهللا عليه وآله« ال صحة ملا زعموه، من أن النبي ً:أوال

 .. عىل نصف أرضهم، ثم اشرتى عمر منهم النصف اآلخر

                                     
 ٧٦٠ ص٢ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٥٨ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

 ٩٩صلجوهري ل السقيفة وفدك : وراجع٣٠٠ و ٢٩٧صاللمعة البيضاء و
بن شبة التاريخ املدينة  و٢١١ و ٢١٠ ص١٦ج للمعتزيلرشح هنج البالغة و
 .٢٢٥ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٣٣ ص١جفتوح البلدان  و١٩٤ ص١ج

بحار األنوار و ٤٢١ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٥٨ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٢(
تفسري  و٢٠٣ ص٩ججممع البيان  و٢٠١صبن عبد الرب الالدرر  و٦ ص٢١ج

 مم وامللوك تاريخ األ و٥٠صتاريخ خليفة بن خياط  و١٩٧ ص٤جالبغوي 
 ٣جشام بن هالالسرية النبوية  و٢٢١ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٣٠٢ ص٢ج

 .٥٢٣ ص٢جمعجم ما استعجم  و٢٩٧صاللمعة البيضاء  و٨٠٠ص



  ٨١                                                     ..وحديث رد الشمس  ..  فدك:  الفصل السادس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد حتدثنا عن ذلك يف اجلزء الثامن عرش من كتابنا الصحيح من سرية 
ونكتفي هنا باإلشارة إىل التناقض الذي وقع .. » اهللا عليه وآلهصىل«النبي 

 .فيه هؤالء
 أهنم عرضوا أن جيليهم، فإذا كان :فقد ذكر النص الذي أشار إىل ذلك

أن يقبل » صىل اهللا عليه وآله«أوان جذاذها، جاؤا فجذوها، فأبى رسول اهللا 
 ..ذلك 

ولو وال رجال، ،  ما لكم منعة وال حصون:وقال هلم حميصة بن مسعود
فوقع  ،مائة رجل لساقوكم إليه» صىل اهللا عليه وآله«بعث إليكم رسول اهللا 

 .)١(الصلح بينهم بأن هلم نصف األرض برتبتها
 بعد أن رضوا فام معنى أن يصاحلهم عىل نصف األرض برتبتها

أال يعد ذلك !  نصف األرض؟ى فمن يرىض باجلالء، هل يعط!باجلالء؟
ًسفها وتضييعا  !؟ً

ن اجلذاذ، فيجذوا اكام أنه ال معنى ألن يطلبوا اجلالء، ثم أن يأتوا أو
النخل، فإن من جيلو عن األرض ال يبقى له عالقة هبا، وال يسمح له 

 . باإلحتفاظ بغلتها وحماصيلها وشجرها
 .. أن هذا النص ظاهر التناقض، بدهيي السقوط:فظهر

لح وقع عىل حقن  بأن الص: ما سيأيت من الترصيح:يضاف إىل ذلك
                                     

املغازي :  وراجع٥٠ ص٣ والسرية احللبية ج١٣٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 . ٧٠٧ ص٢للواقدي ج
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 .)١( وحسبدمائهم
ونحن هنا ال نريد التحقيق الشامل يف موضوع فدك، ولكننا نود أن 

 : فنقول» عليه السالم«نشري إىل بعض ما يرتبط منها بسرية أمري املؤمنني 
  : يف فدك×الراية لعلي 

من خيرب عقد لواء ثم » صىل اهللا عليه وآله«ملا فرغ رسول اهللا : قالوا
 .يقوم إليه، فيأخذه بحقه، وهو يريد أن يبعث به إىل حوائط فدك من :قال

 . أنا:فقام الزبري إليه، فقال
 . أمط عنه:فقال

 . أمط عنه:ثم قام إليه سعد، فقال
 . قم إليه فخذه، يا عيل:ثم قال

فأخذه فبعث به إىل فدك فصاحلهم عىل أن حيقن دماءهم، فكانت 
ً خاصا خالصا» وآلهصىل اهللا عليه«حوائط فدك لرسول اهللا  ً. 
 . إن اهللا عز وجل يأمرك أن تؤيت ذا القربى حقه:فنزل جربئيل فقال

 !وما حقها؟!  يا جربئيل، ومن قرباي؟:قال
 . فاطمة، فأعطها حوائط فدك، وما هللا ولرسوله فيها:قال

ً فاطمة، وكتب هلا كتابا، جاءت »صىل اهللا عليه وآله«فدعا رسول اهللا 
                                     

مكاتيب  و٢٠٩ ص١وإعالم الورى ج ٣٢و  ٢٣ و ٢٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
 . ١١٠ ص٢ج بن سعد الالطبقات الكربى  و٢٩١ ص١جالرسول 
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 .)١(َّهذا كتاب رسول اهللا يل والبني: إىل أيب بكر، وقالتبه بعد موت أبيها 
 أخذ الراية »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وعن أيب سعيد اخلدري

 ! بحقها؟هامن يأخذ: فهزها ثم قال
 . أنا:فجاء فالن، فقال

ْ أمط:فقال ِ. 
 . أنا:ثم جاء آخر فقال

ْ أمط:»صىل اهللا عليه وآله«فقال  ِ. 
 ..جامعةًفعل ذلك مرارا ب

 والذي كرم وجه حممد، ألعطينها :»صىل اهللا عليه وآله«ثم قال النبي 
 .ًرجال ال يفر

 .هاك يا عيل
 .فانطلق، وفتح اهللا خيرب عىل يديه

 حتى فتح اهللا عليه خيرب وفدك، وجاء بعجوهتا :ويف مسند أمحد
 .)٢(وقديدها

                                     
 ومكاتيب الرسول ٢٠٩ ص١ وإعالم الورى ج٢٣ و ٢٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .٢٩١ ص١ج
 ٩ عن أمحد يف الفضائل، وجممع الزوائد ج٢٥تذكرة اخلواص ص: راجع) ٢(

 = ٤ة جـة والنهايـ والبداي١٦ ص٣ج) ادرـط دار ص(د ـد أمحـ ومسن١٢٤ص
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 .)١ً( ذكر أن الزبري طلبها أيضا:ويف جممع الزوائد
 :ونقول

 : نا هنا وقفات هي التاليةل
  !: أو يف فدك؟!؟يف خيرب

 بأن عرض اللواء عىل من يأخذه كان بعد :رصحت الرواية املتقدمة
الفراغ من خيرب، وإرادة البعث إىل حوائط فدك، ثم رصحت ببعث عيل 

.. إىل فدك، وبوقوع الصلح بينه وبينهم عىل حقن دمائهم» عليه السالم«
صىل « بنزول جربئيل بأمر اهللا تعاىل للنبييحوزادت يف رصاحتها بالترص

 .» السالماعليه«بإعطاء فدك للزهراء » اهللا عليه وآله
خلصوص  إما رواية أخرى ، أن رواية أيب سعيد اخلدري:وهذا يعطي

أو أهنم ومل يتعرض فيها لفدك من قريب وال من بعيد، .. ا جرى يف خيربم
ألهنم احتملوا أن . د فشلهم السابقربام حاولوا أخذ الراية هلا مرة أخرى بع

                                     
 ـ ٧٣ وذخائر العقبى ص٢١٢ و ٢١١ص) ط أخرى( و ١٨٥ و ١٨٤ص= 
 ٣٢١ ص١ ورشح األخبار ج١٨٧ ـ ١٨٥ ص١ والرياض النرضة ج٧٥

 و ١٠٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٤٠ و ١٣٩والعمدة البن البطريق ص
 والسرية ٣١٨ و ٣١٧ وهنج اإليامن ص٥٠٠ ص٢ ومسند أيب يعىل ج١٠٥

 .٣٥٢ ص٣النبوية البن كثري ج
 ٢ومسند أيب يعىل ج ١٤٢والعمدة البن البطريق ص ١٢٤ ص٩جممع الزوائد ج) ١(

 .١٠٥ و ١٠٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٠٠ص
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فمنعهم إياه، ألن التدخل .. يكون ثمة تدخل إهلي حيقق هلم النرص السهل
اإلهلي لن يكون لتأييد ومساعدة اخلاملني والفاشلني، ألنه يرض بحال 

 ..األمة، حني يراد اإلستفادة منه بطرق ملتوية
توهم أن بها، ًأو أن ثمة تبديال حصل فيإما إن األمر كذلك، .. نعم

ًعرض الراية إنام كان يف خيرب فقط، أما فدك، ففتحت صلحا، فلم تكن 
 ..يهاف اترايلهناك حاجة ل

إليهم، أمر مطلوب » عليه السالم«وهو توهم باطل، فإن إرسال عيل 
بث املزيد من الرعب يف قلوهبم، لكي يبادروا إىل نبذ العناد، والتسليم ل

 ..حلكم رب العباد
  :التوضيح والبياناملزيد من 

 :ونزيد يف توضيح ما تقدم، فنقول
من عىل إذا كان قد عرض اللواء » صىل اهللا عليه وآله«نه إ: قد يقال ـ ١

: فلامذا قال للزبري..  أن يعطيه ألول طالب له: فاملفروض،يأخذه بحقه
 ! أليس ذلك يشري إىل عدم صحة هذه الرواية؟!لغريه؟قال ، وكذلك أمط

 :ونجيب بام ييل
ن  من يأخذه بحقه يدل عىل أ:»صىل اهللا عليه وآله«إن نفس قوله 

 هربوا يف خيرب مرات عديدة، حتى م، ألهنهؤالء مل يكن حيق هلم أن يطلبوه
ومن يفعل ذلك، فإنه يكون قد بني .. »عليه السالم«حني أرسلهم مع عيل 

 .. يفون بحقه الذينًأنه ليس أهال ألخذ اللواء، وليس هو من
هذا العرض الذي تعقبه هذا الرفض القوي يزيد يف توضيح  إن  ـ٢
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 ويعرفهم بأن هؤالء رغم فشلهم، ورغم فرارهم ،األمر للناس ولألجيال
وهذا يعطي .. ًال يزالون يطمحون إىل ما ليسوا أهال لهحق، بالراية من دون 

 .. الطمع، أو اجلشع فيهمقرنّأنه ال بد من احلذر منهم، حني يذر 
 ، فروا به وعنه باألمسبعد أندرة هؤالء لطلب اللواء، ن مباإ  ـ٣
والتعمية .. »صىل اهللا عليه وآله«أهنم يريدون استغفال رسول اهللا : معناها

ال يلدغ : هو القائل منذ حرب بدر »صىل اهللا عليه وآله«مع أنه عىل الناس، 
 .ٍر مرتنيحاملؤمن من ج

صىل اهللا عليه «ه  يالحظ هنا هذا التعبري القوي الذي صدر عن ـ٤
ينضح طرد : أو فقلوهو رد .. امط: حيث قال للطالب يف كل مرة: »وآله

باحلسم واحلزم، ولنا أن نتخيل ما كانت حتمله النربات التي رافقت هذا 
 .هلا من دالالت وإحياءات اموأو الطرد، ، دالر

 لعل هؤالء ظنوا أن بإمكاهنم حتقيق النرص يف فدك، ألن ما :وقد يقال
 .ى يف خيرب قد أرعب أهل فدك، حتى أصبحوا لقمة سائغة هلمجر

 :وجياب
 فروا هبا يف خيرب، أهل فدك أن محلة الراية هم الذينعرف بأنه إذا 

وإحلاق هزيمة أخرى .. فسيكونون أكثر جرأة عىل مقاومتهم ومنازلتهم
باملسلمني، لن تكون مقبولة، ولن تكون حمتملة، وربام يكون رضرها عىل 

ًت الناس كبريا جداروحيا ً. 
ُإن فدك كانت أضعف من أن حيتاج لفتحها إىل :  تقولك ولعل ـ٦

: جيش عظيم، وإىل قدرات متميزة، ال سيام وأن حميصة بن مسعود قال هلم
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 !فام معنى عرض الراية من جديد؟.. لو بعث إليكم مائة رجل لساقكم إليه
 :وجياب

 قيد احلياة حياول أن بأن الذي خياف من املوت، ويسعى للبقاء عىل
صىل «يتجنب حتى املواجهة ألضعف اإلحتامالت، وقد بني عرض النبي 

ًأن أحدا مل يطلبها سوى هؤالء الذين هربوا : الراية مرة ثانية» اهللا عليه وآله
وكان ال بد من رد . هبا يف خيرب مع اجليش، الذي كان حوايل عرشة آالف

أهنم غري مأمونني، وال مؤهلني هلذه : ًألهنم أثبتوا عمليا. هؤالء اهلاربني
 .مع أنه مل يقم أحد.. فكان املقصود هو قيام غريهم. املهمة
  :، وهاك يا عليآخرو.. فالن
أن رواية أيب سعيد اخلدري فشلت بالترصيح بأي :  وقد الحظنا ـ١

آخر، : وبكلمة. فالن: ، بل عربت بكلمةاملردودينهؤالء  من أسامء اسم
 !..؟ إهبام أسامء هؤالء يا ترىيتعمدون لامذا وبكلمة مجاعة، ف

صىل اهللا « ورد رسول اهللا ا الرايةً ودلت أيضا عىل أن الذين طلبو ـ٢
 .طلبهم، قد كثروا حتى صاروا مجاعة» عليه وآله

 عرض الرايةقد » صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه :  ثم هي قد دلت ـ٣
 ..ًمرارا

عليه «يعطيها لعيل » عليه وآلهصىل اهللا « ويف مقابل ذلك نجده  ـ٤
وال حيتاج فهم أسباب هذا وذاك إىل التعليق .. دون أن يطلبها منه» السالم
 ..والبيان
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  :قطع الشك باليقني
أو اللواء  أن الذين هزموا بالراية :قد يتخيل أحد من أولئك الناس

ً إن كانوا ال يستحقون أخذ هذا اللواء وليسوا أهال له، فلعل ،باألمس
صىل اهللا عليه « جاء هذا التأكيد والتكرار منه ذلك ف،هم كان يستحقغري
ً أن يقطع الشك باليقني بأن أحدا غري عيل فإنه يريدمرة بعد أخرى، » وآله

ال يستحق أخذ هذا اللواء، ألنه هو الوحيد الذي يأخذه » عليه السالم«
 .ًبحقه، وقد اثبت ذلك عمال يف خيرب وغريها

ًوثبت أيضا عمال و من خالل فرار اجلمع كله أكثر من مرة حتى عن ً
عليه «ن غريه أ: عام سواهاً، فضال يف خيرب نفسها » عليه السالم«عيل 

 :بدهيي أن و،يدعي ما ليس فيه» السالم
 انـحـتـد اإلمــواهــه شــتـذبـك    هـيـام ليس فـي بـدعـن يـل مـك

ألعذار،  أنه كان من املصلحة سد أبواب انتحال ا:يضاف إىل ذلك
صىل اهللا عليه «التي قد يصل بعضها يف وقاحته إىل حد اهتام النبي األكرم 

 . وذوي قرابته،ائه، وأصفيائهحببمحاباة أ» وآله
  :فضيحة ال بد منها

 ثم ال ،ولعل ما ذكرناه وسواه يدل عىل أن الذين يفرون مرة بعد أخرى
ـ  فيه م فشلهأثبتوا قدوً أهال له، وا للتنطح ملا ليسم للدنيا يدعوهميزال حبه

 عىل حذر، م هذه الفضيحة، لكي يكون الناس منهونيستحقإن هؤالء ـ 
 .إلنتفاخات املصطنعةاإلدعاءات الفارغة، وا تغرهموال 
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» عليها السالم«عطائها لفاطمة إوقد حتدثنا عن موضوع فدك و.. هذا
 عليه صىل اهللا«الصحيح من سرية النبي :  من كتابناالثامن عرشيف اجلزء 

تحدث فيه عن نوسيأيت شطر من الكالم عن ذلك يف اجلزء الذي » وآله
 ..يف عهد أيب بكر» عليه السالم«سرية أمري املؤمنني 

  :ما جرى يف وادي القرى
من خيرب إىل وادي القرى، » صىل اهللا عليه وآله«وخرج رسول اهللا 

 رسول اهللا وعبأ: من انضوى إليهم من العرب للقتال، قالواووهتيأ هيودها 
أصحابه للقتال، وصفهم، ودفع لواءه إىل سعد بن » صىل اهللا عليه وآله«

عبادة، وراية إىل احلباب بن املنذر، وراية إىل سهل بن حنيف، وراية إىل عباد 
إن أسلموا أحرزوا أمواهلم، : ثم دعاهم إىل اإلسالم وأخربهمبن برش، 

 .، وحساهبم عىل اهللاوحقنوا دماءهم
فربز له الزبري فقتله، ثم برز آخر فقتله الزبري، ثم برز  ،نهمفربز رجل م

فقتله، وبرز آخر، فقتله أبو دجانة، ثم قتل أبو » عليه السالم«آخر، فربز إليه عيل 
 .)١ً(أحد عرش رجال» صىل اهللا عليه وآله«ًدجانة مبارزا آخر، حتى قتل منهم 

 : ونقول
 :إننا نكتفي هنا باإلملاح إىل ما ييل
                                     

تاريخ  و٥٩ ص٣ والسرية احللبية ج١٤٩ و ١٤٨ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
البداية والنهاية  و٣٢٥ ص١جإمتاع األسامع و ٤٤٢ ص٢جلذهبي لاإلسالم 

 . ٤١٢ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٤٨ ص٤ج
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ًإن اعطاء اللواء لسعد، واعطاء الرايات ملن ذكروا آنفا ال يصح،   ـ١
 ..ًكان هو صاحب الراية واللواء معا يف كل مشهد» عليه السالم«ًفإن عليا 

هو اللواء » عليه السالم« أن اللواء الذي أعطاه لعيل :والظاهر
.. ثم أعطى رايات كل فريق لرجل فيهم.. األعظم، وهو لواء اجليش كله

 ..وهكذا. ة اخلزرج لسعد، وراية األوس لفالنفراي
 إننا ال نكاد نطمئن إىل ما زعمته الرواية املتقدمة من وقوع القتال  ـ٢

 فإن ما جرى يف خيرب، وفتح حصوهنا، وقلع باهبا، وقتل ،يف وادي القرى
..  القتالنعجيبنون أهل وادي القرى جيعل  واستسالم أهل فدك، ،مرحب

وال سيام مع عدم التكافؤ بينهم وبني املسلمني يف .. ًبل هو يميتهم رعبا
 ..العدة ويف العدد

عليه « يف نصيب عيل ته الروايةظهرذي أالتواضع ال:  الالفت هنا ـ٣
من القتىل، مقابل نصيب أيب دجانة والزبري، فإهنام قتال ضعف ما » السالم

 !؟»عليه السالم«قتل عيل 
 :ويف مجيع األحوال نقول

واهللا .. كام يف غريه.. رجة من التزوير املتعمد يف هذا املوضعإننا نلمح د
 ..هو العامل باحلقائق

  : ×رد الشمس لعلي 
 يف »عليه السالم«أن الشمس قد ردت ـ بعدما غربت ـ لعيل  :وذكروا
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 .)١(الصهباء، قرب خيربمنطقة 
ً كان مشغوال بقسم »صىل اهللا عليه وآله«أنه  :ويف بعض الروايات

 . خيربالغنائم يف
 قد أرسله يف حاجة »صىل اهللا عليه وآله«كان النبي  :ويف نص آخر

فغابت ..  عىل ركبته، وصار يوحى إليه»صىل اهللا عليه وآله«فعاد، فنام 
 .الشمس، أو كادت

 أهنا ردت إليه مرات عديدة، وقد ذكرنا تفصيل :ويف بعض الروايات
 .، فراجع»×رد الشمس لعيل «: ذلك يف كتابنا

                                     
للكويف » عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني : عمصادر ذلك كثرية، فراج) ١(

 ٣٨٥ وكفاية الطالب ص٣٨٩ ص٤ وج٩ ص٢ ومشكل اآلثار ج٥١٧ ص٢ج
 ١٢ وكنز العامل ج١٤٥ ص٢٤ واملعجم الكبري ج٢٨٤ ص١والشفاء ج

 والآليل ٨٠ ص٦ والبداية والنهاية ج٤٣ ص١٥ وعمدة القاري ج٣٤٩ص
 و ١٨٨ و ١٩١ ص٤ السنة ج ومنهاج٣٤٠ و ٣٣٩ و ٣٣٨ ص١املصنوعة ج

 و ٣٨٦ ص١ والسرية احللبية ج٢٠١ ص٢ والسرية النبوية لدحالن ج١٨٩
 عن ٤٣ و ٤٢ ص٢١ وج١٧٩ و ١٧٤ و ١٦٧ ص٤١ جاألنوار وبحار ٣٨٥

 وعن اخلرائج ٣٦١ و ٣٥٩ ص١ وعن املناقب ج١٢٤علل الرشائع ص
 ٢ واملواهب اللدنية ج١٢ و ١١ و ١٠ ص٣واجلرائح، ونسيم الرياض ج

 وعن املنتقى يف مولد املصطفى ٥٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٢١٠ و ٢٠٩ص
 .للكازروين
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من  باإلملاح إىل نقاط يسرية، حول ما كان ننا سوف نكتفي هناغري أ
 :يف غزوة خيرب، فنقولذلك 

  :رواة حديث رد الشمس
 يف املواضع املختلفة قد »عليه السالم«إن حديث رد الشمس لعيل 

ًروي عن ثالثة عرش صحابيا، وقد وردت رواية اثني عرش منهم يف مصادر 
 : وهم. ًأهل السنة أيضا

 . »عليه السالم«أمري املؤمنني  عيل  ـ١
 . »عليه السالم«واإلمام احلسني  ـ ٢
  .امء بنت عميسوأس ـ ٣
  .وأبو هريرة ـ ٤
  . وأبو ذر ـ٥
  .وأم هانئ ـ ٦
  .وعبد خري ـ ٧
  .وأم سلمة ـ ٨
  .وجابر بن عبد اهللا األنصاري ـ ٩

  .وأبو سعيد اخلدري ـ ١٠
  .وسلامن ـ ١١
  .وأنس ـ ١٢
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 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«رافع موىل رسول اهللا وأبو  ـ ١٣

                                     
البن » عليه السالم«كتاب مناقب عيل بن أيب طالب : جتد هذه الروايات يف) ١(

 ٤ وج٨ ص٢ ومشكل اآلثار ج١٧٠ ص٣ وميزان اإلعتدال ج٩٦املغازيل ص
 و ١٦ وفتح امللك العيل ص٣٨٨ ـ ٣٨١ وكفاية الطالب ص٣٩٠ ـ ٣٨٨ص
 ١٨٠ و ١٧٩ وعن الرياض النرضة ص١٤٤ و ١٤١ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٧

 و ٣٠٦ واملناقب للخوارزمي ص ٨٧ ـ ٧٧ ص٦البداية والنهاية ج: وراجع
 ٣٤٩ ص١٢ وكنز العامل ج٣٠١ و ١٤٠ و ٧٦ ص٥ ولسان امليزان ج٣٠٧
 وترمجة اإلمام ٢٨٤ ص١ والشفاء لعياض ج١٥٢ ص١٣ وج٥٢٤ ص١١وج

 ـ ٢٨٣ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(من تاريخ ابن عساكر » عليه السالم«عيل 
 وينابيع ١٣٥ وصفني لنرص بن مزاحم ص٥٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٣٠٧

 ٧٦ ونزل األبرار ص ٥٣ ـ ٤٩ وتذكرة اخلواص ص١٣٨املودة للقندوزي ص
 ٢٤ واملعجم الكبري ج٣٢٨ و ٣٢٧ ص٣ والضعفاء الكبري للعقييل ج٧٩ـ 

 ٥٠ ص٣ وجممع الزوائد ج١٩٥ ـ ١٨٦ ص٢ ومنهاج السنة ج١٥٨ ـ ١٤٥ص
 واملقاصد احلسنة ٤٢٨ و ٢٢٠ ص١ وكشف اخلفاء للعجلوين ج٢٩٧ ص٨وج

 وعمدة ٣٢٤ ص٢ واخلصائص الكربى للسيوطي ج٢٢٦للسخاوي ص
 ٣٤١ ـ ٣٣٦ ص١ والآليل املصنوعة للسيوطي ج٤٣ ص١٥القاري للعيني ج

 للفضيل  عن كتاب رد الشمس٤ و ٣ ص٥ وج٨٧ ص٢والفصل البن حزم ج
 عن الطرباين يف الكبري، واحلاكم، والبيهقي ١٥٥ ص٦العراقي وفتح الباري ج

=  ١ادة جـ وهنج السع١٨٣ ص١د السمطني جـيف الدالئل، والطحاوي، وفرائ
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ألمحد اهلمداين » عليه السالم« واإلمام عيل ٤٤٩ و ٤٤٨ ص٧ وج١١٧ص= 

 ١آلثار ج ورشح معاين ا٢٦ وإفحام األعداء واخلصوم ص١٧٩ ـ ١٧٧ص 
 ٧٤ وحقائق التأويل ص٩٦ وتذكرة املوضوعات للفتني ص٤٧ ـ ٤٥ص

 ٤٢٨ و ٨٥النجايش ص  ورجال١٦ ـ ١٠ و ٩ ص١د التنزيل جـوشواه
 وجواهر املطالب يف مناقب ٢٢٥ ص٥ ونور الثقلني ج٧٩والفهرست ص

ط ( واإلحتجاج ١١٩ و ١١٨ و ١١٧ و ١١٤ ـ ١١١ ص ١اإلمام عيل ج
 ١٣٥اإلرشاد صكتاب  واملستجاد من ٨ منقبة ص ومائة١٦٦ ص١ج) النجف

 ٢ وحلية األبرار ج٢٠١ و ١٥٣ و ١٠٤ و ٩٩ و ١٦ ص١والرصاط املستقيم ج
 ٤ وبشارة املصطفى، ومرآة اجلنان ج١٤٩٤ ص٢ وكشف الظنون ج٣٢٧ص
 ـ ٤٨ ص٢ وعلل الرشائع ج٩٧ ص١٥ واجلامع ألحكام القرآن ج١٧٨ص
 ٣٨٣ ص١ والسرية احللبية ج٢٠٢ و ٢٠١ ص٢ والسرية النبوية لدحالن ج٥٠

 ٢١٧ ص٩٧ وج٤٣ ص٢١ وج١٩١ ـ ١٦٦ ص٤١ جاألنوار وبحار ٣٨٧ـ 
 و ٣١٧ ص٨٠ وج١٦٦ ص٥٥ وج٣٥٨ و ٣٥٧ ص١٧ وج٣٠ ص٩٩وج

 و ٥٠٠ ص٢ واخلرائج واجلرائح ج٨٢ وقرب اإلسناد ص٣٢٥ و ٣٢٤ و ٣١٨
د أمايل املفي  وعن٥١ ص٣ج) ةاحليدرياملكتبة ط (آل أيب طالب  ومناقب ٥٠٢
 وعن ٦٤ وأمايل ابن الشيخ ص٥٦٢ و ٥٦١ ص٤ وعن الكايف ج٩٤ص

 وتفسري العيايش ٣٤٦ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٨٨الرسائر وعدة الداعي ص
 ٣ ونسيم الرياض ج٣٨٧ ص٤ وج٩٨ ص٢ وتفسري الربهان ج٧٠ ص٢ج

=  ٣ج) اضـهبامش نسيم الري(اري ـال عيل القـ ورشح الشفاء للم١٤ ـ ١٠ص
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 ٥ وج٣٣١ ـ ٣١٦ ص١٦ج) قسم امللحقات( احلق  وإحقاق١٣ ـ ١٠ص= 

 واملواهب ٤٤٠ ص٥ وفيض القدير ج٢٧١ ـ ٢٦١ ص٢١ وج٥٣٩ ـ ٥٢١ص
                                                                . ٢٩٤ ـ ٢٨٤ ص٦ ورشح املواهب للزرقاين ج٢١١ ـ ٢٠٩ ص٢اللدنية ج

 و ٢٣٩ و ٢١٧ وبصائر الدرجات ص١٣٦ و ٤ و ٧عيون املعجزات ص: ًوراجع أيضا
 وكتاب املزار ١٣٨ ـ ١٣٥ ص٢ وفضائل اخلمسة من الصحاح الستة ج٢٣٧

 واملزار للشهيد ١٣٠ ص٣ وإقبال األعامل ج٢٠٥ و ٢٥٨الكبري البن املشهدي ص
 ٢٥٥ ص١٤ وج٨١ ص٥ج) ط مؤسسة آل البيت( ووسائل الشيعة ٩١األول ص

 ٣٤٠ و ٣٢٨ ص١٩ج و٣٨ و ٣٠ ص٣٠ وج٢٧٧ ص١٠ وج٤٦٩ ص٣وج
 ١٣٠ ـ ١٢٣ واهلداية الكربى ص٦١١ و ١٣٠ ص١ومن ال حيرضه الفقيه ج

 و ٥٢٠ و ٥١٩ و ٥١٨ و ٥١٦ ص٢ ومناقب أمري املؤمنني ج٢٦٥واملسرتشد ص
 و ١٢٩ وروضة الواعظني ص٢٢٦ و ٢٢٤ و ٩٤ ص٤ وخامتة املستدرك ج٥٢١
لامء  ومعامل الع٥٥٠ واخلصال ص٥٧ و ٥٦ و ٥٢ وخصائص األئمة ص١٣٠
 ٣٩ ورجال ابن داود ص١٠٢ وإيضاح اإلشتباه ص١٥٢ و ١١٣ و ٧٨ و ٥٦ص

 ٢ وج٥٣ ص١ وجامع الرواة ج٣٥١ و ٣٥٣ ص٥ وج١٢٩ ص١ونقد الرجال ج
 ٢ذيب املقال ج وهت٧٧ ص٢ والفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم ج٥٣١ص
 ١٢٠٠ ص٣ وتذكرة احلفاظ ج٤٥٣ ص٤ وج٣٥٦ و ٣٥٣ ص٣ وج٢٢ص

 ١ وإعالم الورى ج٤٤ والكشف احلثيث ص٥٤٤ ص١٠ء جوسري أعالم النبال
 ٧٠ وقصص األنبياء للراوندي، وهنج اإليامن البن جرب ص٣٥١ و ٣٥٠ص

=  ٢٠٦ ودفع الشبهة عن الرسول للحصني الدمشقي ص١١٢وكشف اليقني ص
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وهذا احلديث متواتر، فال حاجة إىل التكلم حول أسانيده وقد 
صححه، أو حسنه عدد من احلفاظ، من علامء أهل السنة أنفسهم، مثل 
الطحاوي، وعياض، وأيب زرعة، والطرباين، وأيب احلسن الفضيل، 

 .)١(والقسطالين، ودحالن، وغريهم
 .)٢(وهذا حديث ثابت الرواية عن ثقات :دياربكريوقال ال

 .)٣(يتعذر احلكم عىل هذا احلديث بالضعف: وقال بعضهم
  :!ملاذا مل تنقل األمم ذلك؟

َّ احلادثة، بأن الشمس لو ردت بعدما هوقد حاولوا التشكيك هبذ
غربت لرآها املؤمن والكافر، وهو أمر غريب تتوفر الدواعي عىل نقله، 

                                     
 ٢١٧ و ٢١٠ و ٢٠٧ و ٢٠٥ و ٢٠٢ و ١٩٧ و ١٩٦ ص١ومدينة املعاجز ج= 
 وخالصة ٤١٩ و ٤١٧ و ١٢حوزي ص وكتاب األربعني للام٢٥٨ ص٤وج

 .١٤٧ ص١عبقات األنوار ج
 .األسانيد والرواة: ، فصل»عليه السالم«رد الشمس لعيل : راجع كتابنا) ١(
 . عن املنتقى يف مولد املصطفى٤٣ ص٢١ وبحار األنوار ج٥٨ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٢(
ـ  ٣٥٩ ص١ عن مناقب آل أيب طالب ج١٧٥ ص٤١ جاألنواربحار : راجع) ٣(

 ٢١١ ص٢ واملواهب اللدنية ج٨٧ و ٨٠ و ٧٩ ص٦ والبداية والنهاية ج٣٦٥
رسائل يف حديث و ١٣٨ ص٣جالغدير و ١٨٩ و ١٨٧ ص٤ومنهاج السنة ج

 .٤٣٨ ص٩جسبل اهلدى والرشاد  و١٨٧و  ٦٩صلمحمودي لرد الشمس 
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 .)١(ينقله مجاعةكثرية من األمم املختلفةفاملفروض أن 
 :واجلواب

فرة عىل كتامن ا إن الدواعي لدى كثري من أهل اإلسالم كانت متوً:أوال
عليه «، ألنه مرتبط بعيل أمري املؤمنني  والتكتم عىل هذا احلدثهذا احلديث

ً، الذي سبوه حوايل ألف شهر عىل منابرهم، ومل يدخروا وسعا يف »السالم
دره، وإبطال أمره، والتشكيك بفضائله، وإنكار مقاماته إن أمكنهم تصغري ق

 .ذلك
 ً.ورغم ذلك، فإن هذه احلادثة قد نقلت عن ثالثة عرش صحابيا

ًتفاق، وهو حدث كوين أيضا، إن الشمس قد حبست ليوشع باإل :ًثانيا
. )٢(وإنام وصل إلينا خرب ذلك بواسطة األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم

 .نقله األمم يف كتاباهتا، وال أهل األخبار يف مروياهتمومل ت
. .»عليه السالم«بحبس الشمس لعيل :  وقد عربت بعض الرواياتً:ثالثا

واحلبس يقتيض أن تكون قد شارفت عىل املغيب، فتحبس حتى يقيض عيل 
وقد ال يلتفت إىل هذا األمر إال الذي هو . صالته، ثم تغيب» عليه السالم«

 .معني به

                                     
 ـ ٣٥٩ ص١ جآل أيب طالب عن مناقب ١٧٥ ص٤١ جاألنواربحار : راجع) ١(

 واملواهب ٨٧ وراجع ص٨٠ و ٧٩ ص٦بداية والنهاية جال:  وراجع٣٦٥
 . وغري ذلك١٨٩  و١٨٧ ص٤ ومنهاج السنة ج٢١١ ص٢اللدنية ج

 .١٨٤ ص٤منهاج السنة ج) ٢(
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َّ إن الشمس حني ردت، كانت قد غابت، أو كادت :ام أن بعضها قالك ُ
 .)١(تغيب

فردها مع وجود النور القوي قد ال يتنبه له الكثريون، وليس ملراد 
ُبردها جعلها يف وسط قبة الفلك، بل املراد ردها بمقدار يتمكن فيه املصيل 

 ..من أداء صالته
َّرات، وردت يف بعضها إن الشمس حبست يف بعض امل :فلامذا ال يقال

ًاآلخر، يف وقت كان نورها ال يزال غامرا لألفق، فلم يلتفت الناس إىل ما 
جرى، إال الذين كانوا يراقبوهنا، كأولئك الذين جرت القضية أمامهم، 

 ..»عليه السالم«ويريد اهللا ورسوله أن يرهيم هذه الكرامة لعيل 

هذا األمر كان عىل سبيل أن حصول : سيأيت إن شاء اهللا تعاىل :ًرابعا
الكرامة واإلعجاز اإلهلي، وإنام جيب أن يري اهللا تعاىل معجزته ملن أراد 

 .كرامة له، كام سيتضحال وإظهار ،سبحانه إقامة احلجة عليه

                                     
  عن صفني للمنقري، وعن٣٢٤ ص٨٠ وج٣٥٩ ص١٧بحار األنوار ج: راجع) ١(

 ٧٥صبن عقدة ال »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني اخلرائج واجلرائح، و
البداية :  وراجع٢١٤و  ٢١٣صلمحمودي لسائل يف حديث رد الشمس رو

 وتاريخ مدينة دمشق ٨٦ص) دار إحياء الرتاث العريبط ( و ٧٧ ص٦والنهاية ج
 ٤٢ج ) ط دار الفكر( و٢٩٢ ص٢ترمجة اإلمام عىل ج) بتحقيق املحمودي(

) ط املكتبة السلفية( واملوضوعات البن اجلوزي ٣٦ ص٧٠ وراجع ج٣١٤ص
 .٥٢٦ ص٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥ ص١ج
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  :مل حتبس الشمس إال ليوشع
مل حتبس الشمس :  قال»صىل اهللا عليه وآله«أن النبي  :وزعم أبو هريرة
وقد متسك البعض هبذا احلديث إلنكار . أو نحو ذلكعىل أحد إال ليوشع، 
 .)١(حديث رد الشمس

 : ويرد عليه
، كيف »عليه السالم« إن أبا هريرة ال يؤمتن فيام يرويه عىل عيل ً:أوال

من : وقد رضب عىل صلعته يف باب مسجد الكوفة، ثم روى هلم حديث
عليه «ًاهللا أن عليا ثم شهد ب. ًأحدث يف املدينة أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا

                                     
 ٤ وج١٠ ص٢مشكل اآلثار ج:  وراجع احلديث يف٢٨٥ ص١السرية احللبية ج) ١(

 ونزل األبرار ٥١ وعن املعترص من املخترص، وتذكرة اخلواص ص٣٨٩ص
 ٣٢٨ ص٣ والضعفاء الكبري للعقييل ج١٧٠ ص٣ وميزان اإلعتدال ج٧٨ص

 ٦ والبداية والنهاية ج١٥٤ ص٦ ج وفتح الباري٥٢٤ ص١١وكنز العامل ج
 ٣١٣ و ٨٧ ص٦ وج٣٧٦ ص١ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٧٩ص

 ١١ و ١٠ ص٣ ونسيم الرياض ج٢٠٢ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج
 واجلامع الصغري حديث رقم ١٣ و ١١ ص٣وهبامشه رشح الشفاء للقاري ج

ط دار (و  ٢٧٥ ص٨ج) ط دار احلديث يف القاهرة(ومسند أمحد ) ٧٨٨٩(
 ٥جفيض القدير  و٢١٠ ص٢واملواهب اللدنية ج ٣٢٥ ص٢ج) صادر

 ٢٠٨ ص٢جبن كثري القصص األنبياء  و٣٧ ص٧جتاريخ بغداد  و٥٦٢ص
 .٤٣٩ ص٩جسبل اهلدى والرشاد و
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 .)١(أحدث يف املدينةقد » السالم
 يف »صىل اهللا عليه وآله«ًمكذبا بذلك آية التطهري، ومجيع أقوال النبي 

 ..ً، مثل أن عليا مع احلق واحلق مع عيل، ونحو ذلك»عليه السالم«حق عيل 
 أال إن :قوله» عليه السالم«ومن جهة أخرى، فقد روي عن عيل 

، أبو »صىل اهللا عليه وآله« أكذب األحياء عىل رسول اهللا أكذب الناس، أو
 .)٢(هريرة

                                     
 وأضواء عىل السنة املحمدية ملحمود أيب رية ٦٧ ص٤رشح النهج للمعتزيل ج: راجع) ١(

 ٢ والغارات للثقفي ج٢٣٧مود أيب رية ص وشيخ املضرية أبو هريرة ملح٢١٨ص
 ٥١٤ والنص واإلجتهاد ص٢٥٥ ص٣ وخالصة عبقات األنوار ج٦٥٩ص

 ٢٢صلسيد حسن الصدر لهناية الدراية  و٢٩٥وكتاب األربعني للشريازي ص
الكنى  و٤٨٦ ص٨جهنج السعادة  و٥٢٩ ص١٠جمستدرك سفينة البحار و

 .٤٣ص لسيد رشف الدينلأبو هريرة  و١٧٩ ص١جواأللقاب 
 ورشح النهج ٦٦٠ ص٢ والغارات للثقفي ج٤٩٦اإليضاح البن شاذان ص) ٢(

 ٣٣جبحار األنوار و ٢٩٦صلشريازي لكتاب األربعني و ٦٨ ص٤للمعتزيل ج
خالصة و ٥٢٥ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٢٨٧ ص٣٤وج ٢١٥ص

وأضواء عىل السنة  ٩٧ ص١جشجرة طوبى و ٢٤٧ ص٣جعبقات األنوار 
 ١٨٨ و ١٨٦و  ١٦٠أبو هريرة للسيد رشف الدين ص و٢٠٤املحمدية ص

:  وراجع٤٣٥ ص٢ جنبالء عن سري أعالم ال١٣٥وشيخ املضرية أبو هريرة ص
 .١٦تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة ص
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ًوقد وضع معاوية قوما من الصحابة والتابعني عىل رواية أخبار قبيحة 
، تقتيض الطعن فيه، والرباءة منه، وجعل هلم عىل »عليه السالم«يف عيل 

ًذلك جعال يرغب فيه، فاختلقوا ما أرضاه  .)١(منهم أبو هريرة. ُ
لو صح هذا احلديث، فلعل أبا هريرة قد دلس فيه، ورواه عن  ً:ياثان

مل حتبس الشمس إال : »صىل اهللا عليه وآله«ويكون قول النبي . شخص آخر
 .. يف خيرب ويف بدر»عليه السالم«ليوشع، قد صدر عنه قبل رد الشمس لعيل 

فإنام ينفي حبس الشمس لغري يوشع، : إن هذا احلديث لو صح :ًثالثا
 .. ينفي ردهاوال

 لرسول  الشمس روي حبسحديث أيب هريرة مردود عليه، فقد :ًرابعا
 .)٢( صبيحة اإلرساء، ويف اخلندق»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

                                     
 ٢٩٤صلشريازي لكتاب األربعني  و٦٤ و ٦٣ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ١٠جنة البحار مستدرك سفي و٢١٥ ص٣٣ وج٤٠١ ص٣٠جبحار األنوار و
شيخ املضرية أبو هريرة  و٥٥٤ ص١١جلتسرتي لقاموس الرجال  و٥٢٨ص
 .٣٢٦صلسيد رشف الدين لصلح احلسن  و٢٣٦  و١٩٩ص

 ١٥٥ ص٦فتح الباري ج:  وراجع٤٣ و٤٢ ص١٥عمدة القاري ج: راجع) ٢(
 ونسيم ٣٨٣ ص١ والسرية احللبية ج٢٠٢ ص٢والسرية النبوية لدحالن ج

 ١٣ ص٣ وهبامشه رشح الشفاء للقاري ج١٣و ١٢ و١١ ص٣الرياض ج
 ٢ واملواهب اللدنية ج٣٥٩ ص١٧ جاألنوار وبحار ٤٤٠ ص٥وفيض القدير ج

 .٢١١ و٢١٠ص



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صىل اهللا عليه «َّقد حبست الشمس، وردت لغري رسول اهللا  :ًخامسا
 .»عليه السالم«أهنا حبست لداود : ً أيضا، فقد روي»وآله

 .»ليه السالمع«وردت لسليامن 
 . »عليه السالم«وحبست ملوسى 

 . وحبست يف أيام حزقيل
 .أهنا حبست أليب بكر :وزعموا
 .)١(أهنا حبست للحرضمي :وزعموا
ما أويت نبي معجزة إال أويت نبينا : ورد عن الشافعي وغريه :ًسادسا

 .)٢( نظريها أو أبلغ منها»صىل اهللا عليه وآله«
مس إذا كانت قد حبست ليوشع ليايل إن الش: قال الشافعي :ًسابعا

 فيدل ذلك .)٣(ًبد أن يقع نظري ذلك يف هذه األمة أيضا قتال اجلبارين، فال
، نعىل أن ما ثبت ليوشع، وهو ويص موسى، وحلزقيل، وداود، وسليام

                                     
طالع عىل بعض  لإل٦٥ ـ ٦٣ص» عليه السالم«رد الشمس لعيل : راجع كتابنا) ١(

 .تفاصيل ذلك، وعىل بعض مصادره
لشيخ لد الشمس رسائل يف حديث ر:  راجع١٤٤ ص١٥جعمدة القاري ) ٢(

 ٢تفسري البحر املحيط ج و٢٣٦ ص١جتفسري البغوي  و١٠٨صاملحمودي 
 .٢٨٣ص

رسائل يف حديث رد  و٣٤١ ص١املصنوعة ج  والآليل١٢ ص٣نسيم الرياض ج) ٣(
 .١٩٧صالصواعق املحرقة  وعن ١٠٨صلمحمودي لالشمس 



  ١٠٣                                                     ..وحديث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال بد أن يثبت لويص حممد يف هذه األمة، ولنبينا » عليه السالم«وموسى 
صىل «وذلك لألخبار الواردة عن النبي .. »هصىل اهللا عليه وآل«حممد نفسه 

 .)١( أنه سيجري يف أمته ما جرى يف األمم السابقةيف» اهللا عليه وآله
عليه «ًرصحيا يف نفي ردها لعيل  إن كالم أيب هريرة ليس :ًثامنا

لغري » عليها السالم«أن اهللا تعاىل مل يردها قبل عيل : إذ لعل املراد. »السالم
أو يكون املقصود مل حيبسها . ًمن عدا األنبياء طبعا: غريويقصد بال.. يوشع

عليه «، وعيل »عليهام السالم«ألحد من األوصياء لغري يوشع ويص موسى 
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ويص حممد » السالم

  :الذين يرون املعجزة
كمعجزة شق القمر، فإن الذين جيب أو يمكن أن يروا املعجزة .. وبعد

 : همأو رد الشمس 
ًإما الصفوة األخيار، الذين تزيدهم يقينا وإيامنا ً . 

ّوإما الذين يراد إقامة احلجة عليهم، أو رد التحدي الوارد من قبلهم، 
 . وحتطيم كربيائهم، وبغيهم

 ، من أجل تعريفهم بزيفالباطلًويراها أيضا أولئك الذين خدعوا ب
 ..هم، وبباطلهم، وجحودهمالذين خدعو

                                     
 واملصنف ٢٦٠ ص٧ وجممع الزوائد ج١٢٩ ص١املستدرك للحاكم ج:  راجع)١(

 ٢ ومسند الشاميني ج١٣ ص١٧ واملعجم الكبري ج٦٣٦ ص٨بن أيب شيبة جال
 .٢٣٠ و١٧٠ ص١١ وكنز العامل ج١٠٠ص



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لون فقد جيب أن ال يراها الكثريون منهم، وهم وأما اآلخرون الغاف
ُالذين يصابون باخلوف، واهللع، الذي يفقد إيامهنم قدرته عىل التأثري يف  ِ ُ
جلب املثوبة هلم، ألن املناط يف جلب املثوبة هو اإلختيار، البعيد عن أجواء 
ًاإلجلاء، واالضطرار، ليكون إيامنا مستندا إىل الوعي وااللتفات، وإىل  ً

 .قناعة الناجتة عن روية وتبرص، وعن تأمل وتفكر، ووعي وتدبرال
  :إختالل النظام الكوين

ألهنا  غري ممكن، »عليه السالم«أن رد الشمس لعيل  :ًوقد زعموا أيضا
 .)١( وفسد النظام،الختلت األفالك ّلو ختلفت أو ردت

 :ونقول
ن أن إن أمر الكون بيد اهللا تعاىل، فهو خيضعه للمعجزة، دو ً:أوال

ألن صانع املعجزة هو إله قادر عامل .. يوجب حدوثها أي اختالل يف نظامه
ًوليس عاجزا وال جاهال.. حكيم ً. 

هذا الكالم لو صح للزم تكذيب مجيع املعجزات التي هلا ارتباط  :ًثانيا
ومعجزة حبس الشمس . بالنظام الكوين، ومن ذلك معجزة انشقاق القمر

 ..وغري ذلك. ليوشع

                                     
وبحار  ١٠١ ص٢ج) ط دار املعرفة(و  ٣٨٥ ص٣السرية احللبية ج: راجع) ١(

 ١مناقب آل أيب طالب جو ٥٢ وتذكرة اخلواص ص١٧٥ ص٤١ جاألنوار
 .١٤٦ ص٢ج) املكتبة احليدريةط ( و ٣٦٥ ـ ٣٥٩ص



  ١٠٥                                                     ..وحديث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :’  لردت للنيب×علي لو ردت ل
صىل اهللا « لردت للنبي »عليه السالم«لو ردت الشمس لعيل  :وقالوا
، حينام نام هو وأصحابه عن صالة الصبح يف الصهباء، وهو »عليه وآله

 .)١(راجع من غزوة خيرب نفسها
 :ونقول
عن صالة الصبح ال » صىل اهللا عليه وآله« حديث نوم النبي ً:أوال

 .يمكن قبوله
يف غزوة » صىل اهللا عليه وآله«ن الشمس ردت عىل رسول اهللا إ :ًثانيا

 .حني اإلرساء» صىل اهللا عليه وآله«اخلندق وغريها، وحبست له 
َّ أهنا ردت وحبست لغريه من األنبياء واألوصياء :ًوتقدم أيضا

 ..السابقني
من كام أن  .ً أهنا حبست للحرضمي، وأليب بكر أيضا:بل زعموا

، فعليه أن يعتقد أن ذلك ال يوجب اختالل النظام الكوين ذا وذاكيصدق هب
 .ًأيضا

 بربكة دعائه »عليه السالم«إنام ردت إىل عيل «: قال اخلفاجي :ًثالثا
 .»مع أن كرامات األولياء يف معنى معجزات األنبياء. »صىل اهللا عليه وآله«

                                     
 ٦ج) دار إحياء الرتاث العريبط (و  ٨٧ و ٨٠ و ٧٩ ص٦البداية والنهاية ج) ١(

 .١٨٩ و ١٨٧ ص٤منهاج السنة ج: وراجع ٨٨ص



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كام . مع أن املفضول قد يوجد فيه ما ال يوجد يف الفاضل «:إىل أن قال
 .)١(»يلزم منه القول بعدم حبسها ليوشع

أن : قد يوجد يف املفضول ما ال يوجد يف الفاضل :ولعله يقصد بقوله
بعض املصالح قد توجب حدوث أمر للمفضول، وال يكون هناك ما 

 ..يوجب حدوثه للفاضل
يف إمامته، ويف » عليه السالم«ًفإذا كان هناك من سوف يعاند عليا 

صىل اهللا «ًليته عىل البرش مجيعا، باستثناء رسول اهللا خصوصيته، ويف أفض
 ذلك كله، بكرامات تثبت له» عليه السالم«، فإن اهللا خيتصه »عليه وآله

يف الكعبة، وال يولد » عليه السالم«، فيولد عيل وتقيم عليهم احلجة فيه
باب حصن » عليه السالم«فيها، ويقلع عيل » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

وال يكون هناك ما يقتيض حدوث .. الخ.. و.. رب، وترد له الشمس وخي
 ..»صىل اهللا عليه وآله«ذلك لرسول اهللا 

  : ال يرتك الصالة×علي 
فإذا ورد . )٢(ُّ أجل من أن يرتك الصالة»عليه السالم«ًإن عليا  :وقالوا

 .ِّما ينسب ذلك إليه، فالبد من رده
 :ونقول
 يف منزل »عليه السالم« الشمس لعيل رصح النص الذي ذكر رد ً:أوال

                                     
 .١٣ ص٣ج) مطبوع مع نسيم الرياض(رشح الشفاء للقاري ) ١(
 .١٩٥ و ١٨٦ ص٤منهاج السنة ج) ٢(



  ١٠٧                                                     ..وحديث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد صىل »عليه السالم«ً يف املدينة، بأن عليا »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .ًإيامء، وأراد اهللا أن يظهر كرامته، فردها عليه ليصيل صالة املختار

إذا كان الغروب يتحقق بذهاب احلمرة املرشقية، فإذا أردت فور  :ًثانيا
 فإن الصالة ال تكون قضاء يف هذه احلالة، ألن املفروض غياهبا عن النظر،

إن الصالة قد فاتته، وقد روي : فال يصح القول.. أن الغروب مل يتحقق بعد
إذا غابت الشمس : قال» صىل اهللا عليه وآله«أنه : يف صحيح مسلم وغريه

شار إىل املرشق، أ الليل من ها هنا، وأقبلمن ها هنا وأشار إىل املغرب، و
 .)١(أفطر الصائمد فق

أن اهللا تعاىل رد الشمس عليه، أو : ذكرت بعض النصوص :ًثالثا
 . حبسها له بعدما كادت تغرب

 أن صالة العرص مل تكن قد فاتته، ألن وقتها يمتد إىل وقت :وهذا معناه
 .غروب الشمس

وال حيل أن يعتقد أن الشمس غابت،  «:وقال ابن إدريس يف الرسائر
، »عليه السالم« وقت العرص بالكلية، وما صىل الفريضة ودخل الليل، وخرج

ِألن هذا من معتقده جهل بعصمته  ِ ِ َ ْ ً، ألنه يكون خمال بالواجب »عليه السالم«ٌ

                                     
اجلامع :  وراجع٣٠٣ ص٦جلنووي لاملجموع  و١٣٢ ص٣جصحيح مسلم  )١(

 ٥٧٨ ص٣ج لقرآن العظيمتفسري ا و٣٢٩ و ٣٢٨ ص٢ج ألحكام القرآن
السنن  و١٢ ص١جمسند احلميدي  و٢١٦ ص٤جلبيهقي لالسنن الكربى و

 . ٢٨٨ ص٣جبن عبد الرب الستذكار اإل و٢٥٢ ص٢جنسائي للالكربى 



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»وهذا ال يقوله من عرف إمامته، واعتقد بعصمته. املضيق عليه
 قد سعوا بكل ما لدهيم »عليه السالم«فإن مناوئي عيل  :وعىل كل حال

، أو إثارة »عليه السالم« وحول إىل إبطال هذه الكرامة الكربى له من طاقة
الشبهات والتشكيكات حوهلا، ولكن اهللا يأبى إال أن يتم نوره، ولو كره 

، ولألئمة الطاهرين »عليه السالم«الشانئون، واحلاقدون، واحلاسدون لعيل 
 .. »عليهم السالم«من ولده 

تبط هبذا املوضوع، فلريجع إىل كتابنا فمن أراد االطالع عىل املزيد مما ير
، واهللا املوفق، وهو اهلادي إىل »رد الشمس لعيل عليه السالم«: املوسوم بـ

 .سواء السبيل
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٣١٨ ص٨٠ جاألنوار وبحار ٢٦٥ ص١الرسائر ج: راجع) ١(



  ١٠٩                                                     ..وحديث رد الشمس.. فدك: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  :الباب السابع
 

  ..إىل فتح مكة



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :سرية ذات السالسل
أن : »عليه السالم«بعض الروايات عن اإلمام الصادق  ورد يف  ـ١
ًعمر بن اخلطاب يف رسية فرجع منهزما، َّوجه  »صىل اهللا عليه وآله«النبي 

ًجيبن أصحابه وجيبنونه، فأرسل عليا   وأمره أن ال يفارقه »عليه السالم«ِّ
ًوالعاديات ضبحا﴿: العني، فأغار عليهم، فنزلت ْْ َ ََ ِ  .)١( إىل آخر السورة﴾..َِ

ملا بعث رسية ذات » صىل اهللا عليه وآله«  أن النبي:رويو ـ ٢
 حتى إذا صار هبا بقرب املرشكني ، عقد الراية وسار هبا أبو بكر،السالسل

 . فتحرزوا ومل يصل املسلمون إليهم،خربهمهبم اتصل 
 ومل ، فتحرزوا، فاتصل هبم خربهم،فأخذ الراية عمر وخرج مع الرسية

  .ميصل املسلمون إليه
  . فخرج يف الرسية فاهنزموا،فأخذ الراية عمرو بن العاص

 ومن ، وعمرو بن العاص، وعمر، وضم إليه أبا بكر،عيلفأخذ الراية 

                                     
 عنه، ٧٦ و ٧٥ ص٢١ جاألنوارحار  وب٢٦٠ و ٢٥٩أمايل ابن الشيخ ص) ١(

 والتفسري ٦٥٢ ص٥ ونور الثقلني ج٤٩٩ و ٤٩٨ ص٤ج) تفسري(والربهان 
 .٣٦١ ص٥الصايف ج
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  .كان معه يف تلك الرسية
 ينظرون إىل كل عسكر ،وكان املرشكون قد أقاموا رقباء عىل جباهلم

  .دادهم فيأخذون حذرهم واستع،خيرج إليهم من املدينة عىل اجلادة
ودية بني  وأخذ بالرسية يف األ،ترك اجلادة» عليه السالم«فلام خرج عيل 

  .اجلبال
 علم أنه سيظفر هبم، ،فلام رأى عمرو بن العاص وقد فعل عيل ذلك

 ال خربة ، رجل غرًإن عليا:  ووجوه الرسية، وعمر،يب بكر فقال أل،فحسده
يق الذي توجه فيه كثري له هبذه املسالك، و نحن أعرف هبا منه، وهذا الطر

سألوه أن االسباع، وسيلقى الناس من معرهتا أشد ما حياذرونه من العدو، ف
  .يرجع عنه إىل اجلادة

 هللا ً من كان طائعا:قالفذلك، » عليه السالم«فوا أمري املؤمنني َّفعر
ولرسوله منكم فليتبعني، ومن أراد اخلالف عىل اهللا ورسوله فلينرصف 

 .عني
الزموا رحالكم، : »عليه السالم« فقال هلم أمري املؤمنني :ويف نص آخر

 .)١( فإين أعلم بام أصنع،وكفوا عام ال يعنيكم، واسمعوا وأطيعوا
 ويكمن يف ، فكان يسري هبم بني اجلبال يف الليل،وساروا معه ،فسكتوا

 إىل أن كبس املرشكني ،ودية بالنهار، وصارت السباع التي فيها كالسنانرياأل
                                     

 ٤٣٩ ص٢ وتفسري القمي ج٧٤ ص٢١ جاألنواربحار :  يفراجع هذه الفقرة) ١(
 .٦٥٧ ص٥ونور الثقلني ج
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موال،  واأل، والذراري،ارون آمنون وقت الصبح، فظفر بالرجالوهم غ
اة زفحاز ذلك كله، وشد الرجال يف احلبال كالسالسل، فلذلك سميت غ

  .ذات السالسل
عىل » عليه السالم«فلام كانت الصبيحة التي أغار فيها أمري املؤمنني 

 عليه صىل اهللا«  خرج النبيـ ومن املدينة إىل هناك مخس مراحل ـالعدو 
: وىل، وقاليف الركعة األ» والعاديات«: فصىل بالناس الفجر، وقرأ» وآله

 . خيربين فيها بإغارة عيل عىل العدو، يف هذا الوقتَّهذه سورة أنزهلا اهللا عيل«
ِإن اإلنسان لربه ﴿:  فقال، لهًلعيل حسدا) أي حسد اإلنسان(وجعل حسده  ِِّ َ ََ َِّ ْ ِ

ٌلكنود ُ َ  .)٢(احلسود:  والكنود.)١(﴾َ
 »صىل اهللا عليه وآله«ًأن أعرابيا أخرب النبي :  وذكر نص آخر ـ٣

فأخرب النبي ..  يف املدينةهباجتامع قوم من العرب يف وادي الرمل ليبيتو
 ..  املسلمني»صىل اهللا عليه وآله«

فة، فأقرع بينهم، فخرجت القرعة صفانتدب إليهم مجاعة من أهل ال
خذ اللواء، وامض إىل بني : بكر، فقال لهًعىل ثامنني رجال، فاستدعى أبا 

 .. هنم قريب من احلرةإسليم، ف
فخرجوا  . صعبم واملنحدر إليه، ببطن الواديوهم. فمىض إليهم

                                     
 . من سورة العاديات٦اآلية ) ١(
 ١٦٨ و ١٦٧ ص١اخلرائج واجلرائح ج و٧٧ و ٧٦ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 .١١٨ ص٢إثبات اهلداة ج: وراجع
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 ً. كثرياً وقتلوا من املسلمني مجعا،فهزموهإليه ـ حني أرادوا اإلنحدار ـ 
 فهزموه .. وبعثه إليهم،لعمر بن اخلطاب »صىل اهللا عليه وآله«عقد ف
  .ًأيضا

 ،خرجوا إليهف  بطلب من عمرو نفسه، عمرو بن العاصفأرسل إليهم
 ..من أصحابهمجاعة  وقتلوا ،فهزموه
  .» غري فرارًأرسلته كرارا «: فعقد له، ثم قال،»عليه السالم «ًعليادعا ف
 وعمرو بن ، وعمر،أبا بكرمعه أنفذ وحزاب، شيعه إىل مسجد األو
  .العاص

 حتى ظنوا أنه ، للطريقً نحو العراق متنكبا»عليه السالم«فسار هبم 
يريد هبم غري ذلك الوجه، ثم انحدر هبم عىل حمجة غامضة، حتى استقبل 

  ..الوادي من فمه
  .النهاربالليل، ويكمن بوكان يسري 

  .. أن يعكموا اخليلهمفلام قرب من الوادي أمر
 .  الفتحهعمرو بن العاص أنفعرف 

 . قدم يف الرواية السابقةثم ذكرت الرواية نحو ما ت
وكان رئيس القوم . ًوقتل منهم مئة وعرشين رجال:  قالوا:ثم قالت

 .احلارث بن برش، وسبى منهم مئة وعرشين
: قال له..  واملسلمون»صىل اهللا عليه وآله«فلام رجع واستقبله النبي 

لوال أين أشفق أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف «
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 من الناس إال ً اليوم مقاال ال متر بمألسى بن مريم لقلت فيكاملسيح عي
 .)١(»وأخذوا الرتاب من حتت قدميك

 أخرب الناس بام »صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : وجاء يف نص آخر ـ ٤
 !؟»فمن للوادي«: أنذر به اإلعرايب، وقال هلم

للواء، أنا له يا رسول اهللا، فناوله ا :فقام رجل من املهاجرين، فقال
وضم إليه سبع مائة رجل، فسار إليهم، فسألوه عن شأنه، فأخربهم، 

 .، فرجع»َّارجع إىل صاحبك، فإنا يف مجع ال تقوم له«: فقالوا
 .  ثم عاد بمثل ما عاد به صاحبه،فمىض،  آخرًفأرسل مهاجريا

 فمىض إىل وادي الرمل، فواىف القوم »عليه السالم«ًفأرسل عليا 
أصبح، ثم عرض عىل القوم أن يسلموا أو يرضهبم  فأقام حتى ،بسحر

بالسيف، فطلبوا منه أن يرجع كام رجع صاحباه، فأبى، وأخربهم أنه عيل، 
 ثم اجرتأوا عىل مواقعته، فقتل منهم ستة أو سبعة، ،فاضطربوا ملا عرفوه

 . واهنزموا، وظفر املسلمون بالغنائم، ورجعوا
 »صىل اهللا عليه وآله«لنبي فاستقبله املسلمون والنبي، فلام برص با

  .ترجل عن فرسه، وأهوى إىل قدميه يقبلهام
اركب، فإن اهللا تعاىل ورسوله عنك « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال له 

                                     
 وراجع ٧٩ ـ ٧٧ ص٢١ جاألنوار وبحار ١٦٥ و ١٦٤ ص ١اإلرشاد للمفيد ج) ١(

 واملستجاد من ٤٩٨ ص٤ج) تفسري( وتفسري فرات، والربهان ٨٤ و ٨٣ص
 .٢٣١ و ٢٠٣ ص١ وكشف الغمة ج١٠٣اإلرشاد صكتاب 
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 . »راضيان
ً فرحا، ونزلت سورة العاديات يف هذه »عليه السالم«فبكى عيل 

 .)١(املناسبة
 دعا أبا بكر إىل »صىل اهللا عليه وآله«أنه : ويف حديث ابن عباس ـ ٥

 .. غزوة ذات السالسل، فأعطاه الراية فردها
 . ثم دعا عمر، فأعطاه الراية فردها

 . ثم دعا خالد بن الوليد فأعطاه الراية، فرجع
 فانطلق بالعسكر، فنزل يف أسفل جبل »عليه السالم«ًفأعطاها عليا 

 . كمدواب) اكعموا: لعل الصحيح(اركبوا : كان بينه وبني القوم، وقال
أنه أنزهلم يف واد كثري احليات، كثري اهلام،  :فشكا خالد أليب بكر وعمر

كثري السباع، فإما يأكلهم مع دواهبم سبع، أو تعقرهم ودواهبم حيات، أو 
 .. يعلم هبم العدو فيقتلهم

 .  باألمر، فلم يقبل منهم»عليه السالم«ًفراجعوا عليا 
                                     

 ٨٢ ـ ٨٠ ص٢١ جاألنوار وبحار ١١٧ ـ ١١٤ ص ١جاإلرشاد للمفيد : راجع) ١(
 ١١٦ وعن إعالم الورى ص ٩٣ و ٩٢ ص٤١ وج١٧٩ و ١٧٨ ص٣٦عنه وج

اإلرشاد كتاب  واملستجاد من ٣٣٠ ـ ٣٢٨ ومناقب آل أيب طالب ص١١٧و 
 وموسوعة التاريخ ٢٩٦ و ٢٩٥ ص٢ وشجرة طوبى ج١٠٣ ـ ١٠٠ص

 ٢٣٢ ـ ٢٣٠ ص١ وعن كشف الغمة ج٥٧٦ ـ ٥٧٤ ص٢اإلسالمي ج
 .٨٤١ و ٨٤٠ ص٢ وتأويل اآليات ج١٥٢ و ١٥١وكشف اليقني ص
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 .ثم راجعوه مرة أخرى فلم يقبل
السحر أمرهم فطلعوا اجلبل، وانحدروا عىل القوم، فأرشف فلام كان 

َّانزعوا عكمة دوابكم، فشمت اخليل ريح اإلناث، : عليهم، وقال ألصحابه
 . فصهلت، فسمع القوم صهيل اخليل فهربوا

 عىل النبي »والعاديات«فنزلت سورة . فقتل مقاتليهم، وسبى ذرارهيم
 .)١(، ثم جاءته البشارة»صىل اهللا عليه وآله«

  :إختالفات هلا حل
ختالفات التي حتتاج إىل وقد ظهرت يف النصوص املتقدمة بعض اإل

 .معاجلة معقولة ومقبولة
 .ناوهذه املعاجلة ليست بعيدة املنال يف ه

، ثم نعقب ذلك بام نراه  تلك اإلختالفاتونحن نذكر نامذج من
 :معاجلة مناسبة، فنقول

  :من اختالفات الروايات
 كثرية يف الروايات التي ذكرناها، ويف سواها مما مل ظهرت إختالفات

 :الحظ ما ييلف.. نذكر، مما تعرض هلذه احلادثة
هذه الرسية إىل قضاعة، » صىل اهللا عليه وآله« هل بعث النبي  ـ١

                                     
 ٢ ومناقب آل أيب طالب ج٩٣ و ٩٢ ص٤١ وج٨٣ و ٨٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .٥٩١ وتفسري فرات ص٢٩٥ ص٢ وشجرة طوبى ج٣٢٩ و ٣٢٨ص
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 .)١(!؟وعاملة، وخلم، وجذام، وكانوا جمتمعني
 .)٢(أو إىل قضاعة فقط

 .)٣(أو إىل بني سليم
 .)٤(!؟ص يستنفر العرب إىل الشامبن العا وأو بعث عمر

مئة » عليه السالم«هل املقتولون من األعداء حني هامجهم عيل   ـ٢
                                     

 .  عن البالذري١٦٨ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 وعيون األثر ٧٧٠ ص٢للواقدي ج واملغازي ١٦٧ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٢(

 ٨جفتح الباري  و١٣١ ص٢ والطبقات الكربى البن سعد ج١٧١ ص٢ج
 ٣ ج)ط دار املعرفة(السرية احللبية  و١٣ ص١٨جعمدة القاري  و٥٩ص
 .١٩٩ص

 وتفسري ١٧٨ ص٣٦وج ٨٠و  ٧٧ ص٢١ج و٣٠٨ ص٢٠ج األنواربحار  )٣(
 ٨٤١ و ٨٤٠ ص٢ وتأويل اآليات ج١٥١ وكشف اليقني ص٥٩٢فرات ص

كشف  و١٦٢ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و١٧٤ ص١جمناقب آل أيب طالب و
 .٢٣٠ ص١جالغمة 

 وتاريخ مدينة ٧٧٠ ص٢ واملغازي للواقدي ج١٦٧ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ٤(
 ٢جمم وامللوك تاريخ األ و١١٦ ص٤أسد الغابة جو ٢٣ ص٢دمشق ج

لنبوية  والسرية ا٢٣٨ ص٥وج ٣١٢و  ٣١١ ص٤والبداية والنهاية ج ٣١٤ص
 ٤ وج٥١٦ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٠٤٠ ص٤البن هشام ج

 . ٥٩ ص٨فتح الباري ج و٤٣٥ص
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 .)١(!؟ً والسبايا منهم مئة وعرشون ناهدا،ًوعرشون رجال
 .)٢(!؟أم قتل منهم ستة، أو سبعة، ثم اهنزموا

 هل املحرض أليب بكر وعمر عىل اإلعرتاض عىل عيل يف مسريه يف  ـ٣
 .)٣(!؟لوعر هو عمرو بن العاصالطريق ا

 .)٤(!؟أم هو خالد بن الوليد
نزهلم أنزل الذي  هل اعرتض أبو بكر وعمر، وابن العاص عىل امل ـ٤

 . )٥(»عليه السالم«فيه عيل 
 .)٦(!؟سلكها هبم أم اعرتضوا عىل الطريق التي

                                     
 .  عنه٨٤ ص٢١ جاألنوار وبحار ٥٩٢تفسري فرات ص) ١(
 وإعالم الورى ١١٦ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٨١ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 ١جة أعيان الشيع و٥٧٦ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج١١٧ و ١١٦ص
 . ١٦٧صمنهاج الكرامة  و٢٨٥ص

 واخلرائج ٩٢ ص٤١ وج١٧٩ ص٣٦ وج٧٨ و ٧٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٣(
 ٨٤٢ ص٢ وتأويل اآليات ج١٦٤ ص١ واإلرشاد ج١٦٧ ص١واجلرائح ج

 . ١٥٢ و ١٥١وكشف اليقني ص
 . ٥٩١ وتفسري فرات ص٩٢ ص٤١ وج٨٢ ص٢١ جاألنواربحار  )٤(
 وتفسري فرات ٩٢ ص٤١ وج١٧٩ ص٣٦ وج٨٢ ص٢١ جاألنواربحار  )٥(

 . ٢٩٥ ص٢ وشجرة طوبى ج٥٩١ص
=  ١٥١ وكشف اليقني ص٨٤٢ ص٢ات جـل اآليـ وتأوي١٦٤ ص١اإلرشاد ج) ٦(
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داء، ـبجمع األع» صىل اهللا عليه وآله« من الذي أخرب النبي  ـ٥
 !؟ام تعاقدوا عليه وب،وبعددهم

 .)٢(!؟عرايبَ أم رجل أ)١(!؟هل هو جربائيل
 أم عند )٣(!عىل األعداء عند الفجر؟» عليه السالم« هل أغار عيل  ـ٦

 .)٤(!السحر؟
 أم )٥(! هل خرج إىل أيب بكر مئتا رجل، فكلموه، وخوفوه، فرجع؟ ـ٧

                                     
 . ٧٨ و ٧٧ ص٢١ جاألنوار وبحار ٢٣١ ص١ وكشف الغمة ج١٥٢و = 

 ٥الثقلني جنور  و٤٣٤ ص٢ وتفسري القمي ج٦٨ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
 . ٨٤٤ ص٢ وتأويل اآليات ج٣٦٢ ص٥ وتفسري الصايف ج٦٥٢ص

 وكشف الغمة ١٦٢  و١١٤ ص١ واإلرشاد ج٨٠ و ٧٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(
 . ٨٤٤ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج٢٣٠ ص١ج

 واألمايل للشيخ ٩٢ ص٤١ وج٨٣ و ٧٩ و ٧٧ و ٧٦ ص٢١بحار األنوار ج: راجع) ٣(
 آل  ومناقب٦٠٢ وتفسري فرات ص٢٩٥ ص٢ وشجرة طوبى ج٢٦٠ و ٢٥٩ص

 ١٦٥ ص١ واإلرشاد ج١٦٨ ص١ئح جا واخلرائج واجلر٣٢٩ ص٢أيب طالب ج
 . ٢٣٢ ص١ وكشف الغمة ج١٠٣واملستجاد من كتاب اإلرشاد ص

 . ٥٩٢ وتفسري فرات ص٨٤ و ٨٣ ص١ جاألنواربحار  )٤(
 وتفسري فرات ٤٣٥ ص٢ وتفسري القمي ج٧٠ و ٦٩ ص٢١ جاألنواربحار  )٥(

   وتأويل١١٧ و ١١٦عالم الورى ص وإ٣٦٢ ص٥ وتفسري الصايف ج٥٩٩ص
 . ٦٥٣ ص٥ ونور الثقلني ج٨٤٥اآليات ص
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سل إليهم أنه ملا صار إىل الوادي، وأراد اإلنحدار هامجوه، وهزموه، ثم أر
 .)١(!عمر فهزموه، ثم عمرو بن العاص فكذلك؟

، أم )٢(!؟ارون فظفر هبمغ هل متكن عيل من كبس املرشكني وهم  ـ٨
 .)٣(!؟أهنم سمعوا صهيل خيله فولوا هاربني

» صىل اهللا عليه وآله«أم أنه مل يباغتهم، بل خاطبهم، وأخربهم أن النبي 
 .)٤(!؟أرسله إليهم، فأجرتأوا عليه وقاتلوه

إىل وادي أهنا ذهبت  أو )٥(! هل ذهبت الرسية إىل وادي اليابس؟ ـ٩

                                     
 ١ واإلرشاد ج٩٢ ص٤١ وج١٧٩ ص٣٦ وج٧٨ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

اإلرشاد كتاب  واملستجاد من ٣٢٨ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج١٦٣ص
 ٢٣١ ص١ وكشف الغمة ج٨٤٠ ص٢ اآليات جل وتأوي١٠٢ و ١٠١ص

 . ١٥١وكشف اليقني ص
 واخلرائج ٦٠٢ ص٥٩٣ وتفسري فرات ص٨٤ و ٧٩ ص٢١ جاألنوارار بح )٢(

كتاب  واملستجاد من ١٦٥ ص١اإلرشاد ج:  وراجع١٦٨ ص١واجلرائح ج
 . ١٠٣رشاد صاإل

 ومناقب آل ٥٩٢ وتفسري فرات ص٩٣ ص٤١ وج٨٣ ص٢١ جاألنواربحار  )٣(
 . ٣٢٩ص ٣ ٢أيب طالب ج

 وإعالم الورى ١١٦ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٨١ ص٢١ جاألنواربحار  )٤(
 . ٥٧٦ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج١١٧ و ١١٦ص

=  ٢ري القمي جـ وتفس٢٩٥ ص٢جرة طوبى جـ وش٦٨ ص٢١ جوارـاألنبحار  )٥(
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 .)١(!الرمل؟
عليه « هل فر املرشكون بمجرد سامعهم صهيل خيل عيل  ـ١٠
صىل « أو أهنم فروا بعد أن كلمهم عيل، وأخربهم بأن النبي )٢(!؟»السالم

 .)٣(!؟أرسله إليهم» اهللا عليه وآله
 أن عمرو بن العاص هو املهاجم،  بعض النصوص اقترصت عىل ـ١١

 .خ البالدَّالذي دوألولئك القوم، 
، فكان »عليه السالم«ً أنه أرسل عمر ففشل، فأرسل عليا :ويف بعضها

                                     
 والتفسري ٣٦٢ ص٥ والتفسري الصايف ج٥٩٩ وتفسري فرات ص٤٣٤ص= 

 وتأويل ٥١ وبحوث يف تاريخ القرآن للزرندي ص١٤٦٩ ص٢األصفى ج
  .٨٤٤ ص٢اآليات ج

 ٨٠ ص٢١ وج٣٠٨ ص٢٠ جاألنوار وبحار ١٦١ ص٤مستدرك الوسائل ج) ١(
 ٣٨٢ ص١ وإعالم الورى ج٥٧٤ ص٢وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج

 من كتاب واملستجاد ١٦٢ ص١ واإلرشاد ج٢٣٠ ص١وكشف الغمة ج
 والنص واإلجتهاد ١٧٤ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج١٠٠اإلرشاد ص

 . ٨٤٠ ص٢يات ج وتأويل اآل١٥١ وكشف اليقني ص٣٣٦ص
 ومناقب آل ٥٩٢ وتفسري فرات ص٩٣ ص٤١ وج٨٣ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 . ٣٢٩ص ٣ ٢أيب طالب ج
 وإعالم الورى ١١٦ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٨١ ص٢١ جاألنواربحار  )٣(

 . ٥٧٦ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج١١٧ و ١١٦ص
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 .)١(الفتح عىل يديه
 .)٢(ً أرسل أبا بكر، وعمر، وعليا:ويف بعضها
ً أرسل رجال من املهاجرين ثم رجال من األنصار، ثم عليا :ويف بعضها ً ً

 .)٣(» السالمعليه«
 .)٤(ً أرسل أبا بكر، ثم عمر، ثم ابن العاص، ثم عليا:ويف بعضها
 .)٥(ً ثم عليا،ً يذكر أبا بكر، ثم عمر، ثم خالدا:ونص آخر

 وهل كان عدد أفراد الرسية مخس مئة مقاتل، مئتان منهم جاء  ـ١٣

                                     
) تفسري(والصايف  ٢٦٠ و ٢٥٩ واألمايل للشيخ ص٧٥ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 . ١٤٦٩ ص٢ والتفسري األصفى ج٣٦١ ص٥ج
 ٢ وتأويل االيات ج٤٣٤ ص٢ وتفسري القمي ج٦٨ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 . ٣٦٢ ص٥ وتفسري الصايف ج٦٥٢ ص٥ ونور الثقلني ج٨٤٤ص
 ١١٤ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٦٦ وراجع ص٨٠ ص٢١ جاألنواربحار  )٣(

 ٥٢٩ و ٥٢٨ ص١٠يان ج وجممع الب١١٧ و ١١٦وإعالم الورى ص
 . ٥٧٤ ص٢وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج

 ١٦٧ص ١ واخلرائج واجلرائح ج٩٢ ص٤١ وج٧٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٤(
 واملستجاد من ٣٢٨ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج١٦٣ ص١واإلرشاد ج

 . ٢٣١ ص١ وكشف الغمة ج١٠١اإلرشاد صكتاب 
 . ٥٩١ وتفسري فرات ص٨٢ ص٢١ جاألنواربحار  )٥(
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 .)١(!؟ًهبم أبو عبيدة مددا لعمرو بن العاص
 .)٣(!؟ أو سبع مئة مقاتل،)٢(!؟أربعة آالفالعدد أو كان 

 .)٤(!؟ًأو أنه أرسل ثامنني رجال مع عيل أخرجتهم له القرعة
، ومل »صىل اهللا عليه وآله« وهل إن أبا بكر وعمر عادا إىل النبي  ـ١٤

 ..!؟ًيبارشا قتاال، كام يف رواية القمي
أم أن أولئك القوم خرجوا إىل أيب بكر فهزموه، وقتلوا من املسلمني 

                                     
 ٢ واملغازي للواقدي ج١٦٨ و ١٦٧ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ١(

 وعن ١٧١ ص٢ وعن عيون األثر ج١٧٥ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٧٧٠ص
 وغري ذلك ١٣١ ص٢ والطبقات الكربى البن سعد ج٥٩ ص٨فتح الباري ج

 . كثري
 وتفسري فرات ٤٣٥ ص٢ وتفسري القمي ج٧٣ ـ ٦٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 وتأويل ٦٥٢ ص٥ ونور الثقلني ج٣٦٢ ص٥ الصايف ج والتفسري٥٩٩ص
 . ٨٤٤ ص٢اآليات ج

 وعن ١١٧ و ١١٤ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٨٢ و ٨٠ ص٢١ جاألنواربحار  )٣(
 . ٥٧٥ ص٢ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج١١٧ و ١١٦إعالم الورى ص

اإلرشاد :  وراجع١٧٨ ص٣٦ وج٨٤ و ٨٣ و ٧٩ ـ ٧٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٤(
 اإلرشاد من كتاب واملستجاد ٥٩٢ وتفسري فرات ص١٦٦ ـ ١٦٤ ص١جللمفيد 

 ١ وكشف الغمة ج٨٤٠ ص٢ وتأويل اآليات ج١٥١ وكشف اليقني ص١٠١ص
 . ٢٣ص
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 .)١(!؟ًثرياًمجعا ك
 )٢(!؟ عرشة مرحلةتياثنعن املدينة  هل يبعد موقع هذا احلدث  ـ١٥

 .)٤(!؟ أو مخس مراحل)٣(!؟أو أربع عرشة
أم أهنا كانت أقرب من ذلك، حيث كان املرشكون قد جعلوا رقباءهم 

، أم أهنم )٥(!؟جباهلم ينظرون إىل كل عسكر خيرج من املدينة إليهمفوق 
 .)٦(!؟كانوا قريبني من احلرةكانوا من بني سليم، و

                                     
 عنه ومناقب آل أيب ٧٨ ص٢١ جاألنواربحار و ١٦٣ ص١اإلرشاد للمفيد ج) ١(

 وموسوعة التاريخ ١٠١اإلرشاد صكتاب  واملستجاد من ٣٢٨ ص٢طالب ج
 . ٢٣١ ص١ وكشف الغمة ج٥٧٧ ص٢ جاإلسالمي

 وكتاب العني ٤٧٩ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج١٥ ص٢معجم البلدان ج) ٢(
 . ٣٤٢ ص٥للفراهيدي ج

ط دار (عىل صحيح مسلم  ورشح النووي ٤٤٨ ص٨فتح الباري ج: راجع) ٣(
ط دار ( وحتفة األحوذي ٥٨ص) ط دار الفكر( و ٤٥ ص١٥ج) الكتاب العريب

 ٣١٠ ص٥ج) ط دار الكتب العلمية( و ٤٠٥ ص٨ وج٣١٢ ص٥ج) الفكر
 وعمدة ١٧٤ ص١ وعون املعبود ج٣١٢ ص٢ وشجرة طوبى ج٤٠٢ ص٨وج

 . ٢٦٥ ص١ وجممع البحرين ج٦٤ ص٩القاري ج
 . ١٦٨ ص١ واخلرائج واجلرائح ج٧٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٤(
 . ١٦٧ ص١ واخلرائج واجلرائح ج٧٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٥(
=  ٨٣ و ٧٩ ـ ٧٧ ص٢١ جاألنوار وبحار ١٦٥ ـ ١٦٣ ص١ جاإلرشاد للمفيد) ٦(
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، أو )١(!؟ أو سنة سبع!؟ أو بعدها!؟ةت وهل حدث ذلك قبل مؤ ـ١٦
 .)٢(!؟ أو بعد قريظة، وقبل املريسيع!؟ثامن يف مجادي اآلخرة

إن :  ذلك مع قوهلميتالءمفإن كانت سنة سبع، أو قبل املريسيع، فال 
 .إسالم عمرو بن العاص كان سنة ثامن

وهناك اختالفات من اإلختالفات بني الروايات، كانت تلك طائفة 
وإن أمكن هذه اإلختالفات و.. ًأخرى أعرضنا عنها اكتفاء بام ذكرناه

 .معاجلة قسم منها، ولكن القسم اآلخر ال بد أن يبقى عىل الئحة اإلنتظار
وربام يمكن القول بأن هناك أكثر من واقعة حدثت، وقد تشاهبت يف 

 . تباين يف البعض اآلخربعض اخلصوصيات، وظهر ال
ذا املقام، ـة بعض ما ورد يف هـد من معاجلـوال ال بـويف مجيع األح

 :فنقول

                                     
اإلرشاد كتاب  واملستجاد من ٥٩٢ عنه، وعن تفسري فرات ص٨٤و = 
 . ٢٣١ ص١ وكشف الغمة ج١٠١ص

 والنص ٧٥ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٧٢ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 وعن ٢٧٤ و ٢٧٢ ص٤ عن السرية النبوية البن هشام ج٣٣٦واإلجتهاد ص

معجم :  وراجع١٩٠ ص٣ والسرية احللبية ج١٥٦ ص٢ل البن األثري جالكام
 . ٥٨ ص٨ وعن فتح الباري ج٩٧٤ ص٣قبائل العرب ج

 . ٨٠ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(
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  :انهزموا: حترزوا، بدل
 من اهنزما بمن معهام ، أن أبا بكر وعمر:وقد ذكرت بعض الروايات

حتى إذا صار بقرب «:  تقول)٢ (نجد الرواية رقمولكننا وجه املرشكني، 
 .»م، خربهم، فتحرزوا، ومل يصل املسلمون إليهماملرشكني اتصل هب

لكن حني يصل احلديث إىل ابن العاص نجد الرواية ترصح هبزيمته و
ومن معه، فام هذا العطف واحلنان عىل أيب بكر وعمر، الذي حرم منه عمرو 

ًبن العاص، مع أن عمروا كان من حزهبم أيضا ً! 
ن يشك يف األمر هنا ولكن قد فات هؤالء أن القارئ والسامع ال بد أ

ملاذا حترز املرشكون من أيب بكر وعمر، ومل يتحرزوا من عمرو بن : ويقول
 !؟ وملاذا هامجوه، وحتاشوا مهامجتهام!؟العاص

  :كرار غري فرار، مرة أخرى
عن عيل » صىل اهللا عليه وآله«وقد ذكرت الرواية الثانية قول النبي 

صىل اهللا «لتي كان االعبارة نفسها وهي .. نه كرار غري فرارإ: »عليه السالم«
قد قاهلا يف خيرب، بعد هزيمة أيب بكر وعمر وغريمها، وأعطى » عليه وآله

 ..الراية لعيل، فعاد بالفتح
وئيه يف ، ويف منا»عليه السالم«وقد ظهر مصداق هذه الكلمة يف عيل 

 الذي كان »عليه السالم«حتى عن عيل ، مناسبات عدة أخرى، فهم فرارون
َّرا يف نفس تلك املواطن التي فر فيها أولئك، كرا  ..ًفضال عام عداهاً

 : فقد حصل ذلك يف
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 . قريظة ـ١
 . خيرب ـ٢
 . فدك ـ٣
 .. وادي الرمل بمشاركة عمرو بن العاص ـ٤
 . ذات السالسل قرب املدينة بمشاركة خالد ـ٥
 . وربام يف بني سليم ـ٦
 .. وربام يف قضاعة يف بالد الشام ـ٧

فهل .. وغري ذلك.. ما جرى يف أحد، وحنني، واخلندق عدا ..هذا كله
عىل تكرار » صىل اهللا عليه وآله« وملاذا يرص النبي !؟صدفحمض هذه 

 لعدة أشخاص، فينهزمون، ثم يعطيها ، وربامًإعطاء الراية لغري عيل أوال
  !؟زرفيعود بالنرص املؤ» عليه السالم «ًعليا

  .ثم يكرر هذا الفعل يف مورد آخر
 أال ترى معي أنه كان يريد أن يفهم !؟..لخا.. و.. يف ثالث ورابع وثم 

 !ًأمرا بعينه؟لناس ا
  :على خالف ما يتوقع

» عليه السالم«قد أرسل مع عيل » صىل اهللا عليه وآله«وقد رأينا أنه 
 :ولعل سبب ذلك هو.. نفس أولئك املهزومني بالراية قبله

قد حتقق بوسائله الطبيعية، من  أن يرهيم بأم أعينهم أن النرص  ـ١
 .خالل شجاعة، وحكمة وتدبري القائد
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إنه قد يكون هناك رغبة لدى بعضهم إلفشال عيل يف مهمته، ولو   ـ٢
 .»عليه السالم«باإلتصال باملرشكني، وحتذيرهم من هجومه 

  : بالقائد، ال بالعسكررالنص
يف  »عليه السالم«ًأرسل عليا » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد رأينا

هم من أهل الصفة كام تقدم، وأهل الصفة هم من وًثامنني رجال فقط، 
 ..الضعفاء الذين ليس هلم أموال، يعتمدون عليها

 ،أما أبو بكر وعمر، وابن العاص، فقد كان معهم اجليش الكثيف
وإذ ..  أو من آالف املقاتلني مقاتل، أو سبع مئة،املؤلف من مخس مئة

، ويأبى أن يأيت عىل يد أولئك، رغم »عليه السالم«عىل يد عيل بالنرص يأيت 
 .كثرة مجوعهم

ثالث أو أربع مرات، من شأهنا أن ًأوال مع العلم بأن هزيمة اجليش 
قد تضاءلت، تكون ًجتعل اهلزيمة يف املرة التالية أكثر احتامال، ألن اهلمم 

 ..والرهبة والرغبة يف السالمة تأكدت
 .أكثر جرأة، ومحالهتم أشد رشاسةبحون يصكام أن األعداء 

ًفالنرص يف هذه املرة يكون أبعد مناال، وأقل احتامال ً. 
، فإنه »عليه السالم«ولكن حني يكون املنتدب هلذه املهمة هو عيل 

ً ومن رهبتهم جرأة وإقداما، ومن ،جيعل من الضعف لدى أصحابه قوة له
ًاهلزيمة الروحية هلم اندفاعا وبأسا ومراسا ً ً. 
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  : احلسد القاتل
وإن حتريض عمرو بن العاص أليب بكر وعمر عىل نقض تدبري عيل 

ًأدرك أنه سوف يأيت بالنرص، ال نجد له مربرا إال حني ، »عليه السالم«
ع صورته ِّاحلسد الغبي، واحلقد األرعن إلنسان مهزوم، كان يمكن أن يلم

بام انتابه من ن يقر ولو بأببعض األعذار حتى لو كانت باهتة وشوهاء، 
، نايشء عن ضعف البصرية، وضعف الصلة باهللا، ، وخوفرَوَرعب وخ

أنه قد ـ بعد ذلك ـ ع َّن عليه خمالفة التكليف اإلهلي، وليدَّاألمر الذي هو
 . وأسف ملا بدر منه،ندم وتاب

 لتضييع يسعىولكن ال يمكن تصور إنسان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 
ستجابة منه لرذيلة احلسد، واحلقد غري املربر وال النرص عىل الدين وأهله، ا

 !املقبول
  :استجابة الشيخني لتحريض ابن العاص

وال ندري كيف نفرس انقياد أيب بكر وعمر لتحريض عمرو هلام عىل 
 .، وإبطال تدبريهته، واإلخالل بعزيم»عليه السالم«العمل لكرس إرادة عيل 

فالسؤال هو أين .. ليه ابن العاصفإن كانا مل يلتفتا إىل حقيقة ما يرمي إ
حكمة وتبرص بعد نظر، والرأي، ومن يف ما يدعيه حمبومها هلام من حصافة 

 ..يف األمور
وإن كانا قد التفتا إىل مقاصد عمرو بن العاص، ورضيا بأن يشاركاه يف 

 .سعيه هذا، فاملصيبة أعظم، وأشد مرارة، وال نريد أن نقول أكثر من ذلك
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  :×منطق علي 
 أنه : هلؤالء املعرتضني»عليه السالم«هر من جواب أمري املؤمنني ويظ

، »صىل اهللا عليه وآله« إطاعة هللا ولرسوله »عليه السالم« م لهيعترب اتباعه
 .. وأن االعرتاض عليه عصيان هللا ولرسوله

بأن إرصارهم عىل اعرتاضهم سوف ينتج طردهم من  :وهو يرصح
وعليهم أن يواجهوا عاقبة . »معليه السال«صفوف اجليش الذي يقوده 

ًفعلهم هذا، وأن يقدموا تفسريا مقبوال ومرضيا لدى رسول اهللا  صىل اهللا «ًً
 ..»عليه وآله

وإذا أضيف إىل ذلك جوابه اآلخر، املتضمن ألمرهم بلزوم رحاهلم، 
 :والكف عام ال يعنيهم، فإنه يكون قد أفهمهم

ال جمال فيه ألي جدل، ًأنه سوف يكون حازما يف موقفه هذا بنحو   ـ١
 لغري احلزم فيه، وسيكون إفساح مكانأو اعرتاض، ألنه يف موقف ال 

 ،ًاملجال للجدل، وللتشكيك، واألخذ والرد فيه سببا يف خلق مشكالت
 »صىل اهللا عليه وآله«ونشوء عراقيل قد تؤثر عىل املهمة التي انتدبه الرسول 

 .إلنجازها
 هاددتي حت، والكون يف املواقع التاليةنضباط يف املهامت الق إن اال ـ٢

، يعطي القدرة عىل التخطيط، والطمأنينة لسالمة فراد لألمن قبل القيادة
ًالتنفيذ، ويمكن من حتقيق النتائج، بعيدا عن املفاجآت التي هييئ هلا اخللل  ِّ

 ..يف اإلعداد واالستعداد
بالقرارات ًإن تدخل اجلنود فيام ال يعنيهم، وخصوصا فيام يرتبط  ـ ٣
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قراراته، أن يفقد القائد قدرته عىل التأثري يف فرض : معناه.. احلربية للقيادة
 .ًحرفياة تنفيذها ويف سالم
هيدف إىل هؤالء أن اعرتاض : ف الناسَّعر قد »عليه السالم«إنه  ـ ٤

هتيئة األجواء لعصيان أوامر القائد، والتمرد عىل قراراته، وليس من 
، ولذلك مل يعد أمامهم  عنهميظهر هذا األمر للناسمصلحة املعرتضني أن 

 ..أي خيار سوى الرتاجع عن موقفهم
أن ما يتذرعون به من أهنم يعرفون : إنه قد عرفهم وعرف الناس ـ ٥

ًعارفا به غري صحيح، فهو عامل بام يصنع،  »عليه السالم«ًأمرا مل يكن عيل 
 .ال جمال لتضليل الناس بذرائع من هذا القبيلف

  :×ة علي خط
إن حذر القوم الذين يراد مهامجتهم، واستعدادهم البد أن يكون له 

 : وهي أحد أمرين..أسبابه الواقعية
عني يف املسلمني، يرسل إليهم بام جيري، ويعلمهم أن يكون هلم  ـ ١

 .. وبغري ذلك من أموربتوجه الرسية نحوهم، وبطبيعة حتركاهتا
رشفة، خيربوهنم بام يرونه، أن يكون هلم رقباء يف اجلبال امل ـ ٢

 .فيحتاطون ويستعدون لألمر قبل وقوعه
 لطريق آخر يكفي لتعريف أولئك »عليه السالم«وقد كان سلوك عيل 

 يترصف بحكمة، »عليه السالم«ًالقادة الذين هزموا أو هربوا بأن عليا 
 ..وبدقة بالغة
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..  سيظفر هبم»عليه السالم«أنه  :ولذلك عرف عمرو بن العاص
 ولعل وضوح هذا األمر وبداهته قد !؟كيف مل يعرف ذلك أبو بكر وعمرف
 املعرتضني يسعون إىل جمرد اخلالف عليه، عىل أن »عليه السالم«ً عليا َّلد

 ..وأهنم يريدون معصية اهللا ورسوله بذلك
  !:؟ غارونمهل أغار عليهم وه

 .. وهم غارون،ً إن عليا أغار عىل هؤالء املرشكني:تقدم قوهلم 
 : ونقول

ًا إال بعد أن قومال حيارب » عليه السالم«ًإننا عىل يقني من أن عليا 
حيتج عليهم، ويعظهم، ويذكرهم، فإن أرصوا عىل احلرب استعان باهللا 

يا عيل، ال «:  له»صىل اهللا عليه وآله«عليهم، وهذه هي وصية رسول اهللا 
 .)١(ًتقاتل أحدا حتى تدعوه إىل اإلسالم

صىل اهللا «ّما بيت رسول اهللا  «:»عليه السالم«ادق وعن اإلمام الص
                                     

الشيعة  ووسائل ٣٦٤ ص٩٨ وج٣٤ ص٩٧ وج١٦٧ ص١٩ جاألنواربحار  )١(
 ويف ٤٣ ص١٥ج) آل البيتط مؤسسة ( و ٣٠ ص١١ج) اإلسالميةط دار (

 ومستدرك ٣٦ ص٥والكايف جوغريه،  ٤٧ ص٢هتذيب األحكام جعن هامشه 
 ومستدرك ١٤٠ وكتاب النوادر ص٢١٠ ص١٧ وج٣٠ ص١١الوسائل ج

 وتذكرة ٩٠٤ ص٢ج) ط ق( ومنتهى املطلب ٥٠٢ ص١٠سفينة البحار ج
 ٤٩٣ و ٤٨٦ ص١ج) ط ج( ورياض املسائل ٤٥ و ٤٤ ص٩ج) ط ج(الفقهاء 

 . ١٩٣ومشكاة األنوار ص
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ًعدوا قط ليال» عليه وآله ً«)١(. 
» عليه السالم«كان أمري املؤمنني  «:»عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 

تفتح أبواب السامء، وتقبل الرمحة، : ال يقاتل حتى تزول الشمس، ويقول
 .»وينزل النرص
أن يقل القتل، ويرجع الطالب،  هو أقرب إىل الليل، وأجدر :ويقول

 .)٢(ويفلت املهزوم
 وهذا ما  ـًقد هامجهم عىل حني غرة منهم ليال» عليه السالم«فإن كان 

 فال بد أن  ـ»عليه السالم« عن اإلمام الصادق التي قدمناهانفته الرواية 
بعد إقامة احلجة عليهم، وظهور عدوانيتهم، قد حصل يكون ذلك 

                                     
 ١٥ج) آل البيتط مؤسسة ( و ٤٦ ص١١ج) اإلسالميةط دار (يعة الشوسائل  )١(

 ٢ج) ط ق( ومنتهى املطلب ٣٣٤ ص١ ويف هامشه عن فروع الكايف ج٦٣ص
 ١ج) ط ق( ورياض املسائل ٤١٢ ص١ج) ط ق( وتذكرة الفقهاء ٩٠٩ص
 وهتذيب ٨٢ ص٢١ وجواهر الكالم ج٥١١ ص٧ج) ط ج( و ٤٨٩ص

 . ١٧٤ ص٦األحكام ج
 ١٥ج) آل البيتط مؤسسة ( و ٤٦ ص١١ج) اإلسالميةط دار ( الشيعةوسائل  )٢(

 ٢ وعن هتذيب األحكام ج٦٠٣ ص٢ ويف هامشه عن علل الرشايع ج٦٣ص
 ٢٥٦ والكايف للحلبي ص٢٢ ص٩٧ وج٤٥٣ ص٣٣ جاألنوار وبحار ٥٦ص

 والكايف ٨١ ص٢١ وجواهر الكالم ج٥١١ ص٧ج) ط ج(ورياض املسائل 
 . ٢٨ ص٥للكليني ج
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 ووقوع مواجهات عسكرية معهم من خالل أيب ،وإرصارهم عىل القتال
وإن كانت هذه املواجهات قد انتهت لغري  وعمر، وعمرو بن العاص، ،بكر

، وال جتب دعوهتم مرة أخرى يف مثل هذا احلال، كام دلت صالح املسلمني
 .)١(»عليه السالم«عليه الرواية عن اإلمام الصادق 

أن يدعوهم » عليه السالم«ًيا أمر عل» صىل اهللا عليه وآله« أنه :بل تقدم
 .ذلك» عليه السالم«ل عإىل اإلسالم قبل أن يقاتلهم، وقد ف

وقد جيوز أن يكون هؤالء القوم قد متردوا وتآمروا مرتني، فأرسل 
ًفالنا وفالنا يف املرأة األوىل فهزموهم، ثم » صىل اهللا عليه وآله«ليهم النبي إ ً

 .م عليهم احلجة، فأقا»عليه السالم«ًأرسل إليهم عليا 
مل يعد » عليه السالم«ًثم نكثوا، فتكرر ما يشبه املرة األوىل، ولكن عليا 

 ً.بحاجة إىل إقامة احلجة فأغار عليهم ليال
تبييت العدو ليس غدرا:  

، قد بيت »عليه السالم«أنه  :وقد ذكرت الروايات املتقدمة، وسواها
 ..املرشكني وكبسهم، وهم غارون فظفر هبم

أن ذلك قد كان بعد االحتجاج عليهم كام دلت عليه رواية  :ونعتقد

                                     
 ١٥ج) ط مؤسسة آل البيت( و ٣٠ ص١١ج) ط دار اإلسالمية(ة وسائل الشيع) ١(

 ٥ج) ط دار الكتب اإلسالمية( والكايف ١٨ ص٢١جواهر الكالم ج:  وراجع٤٣ص
 . ١٣٥ ص٦ج) ط دار الكتب اإلسالمية( وهتذيب األحكام ٢٠ص
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أن إذا « أمر أبا بكر »صىل اهللا عليه وآله«أنه : القمي اآلتية، التي ذكرت
 . »رآهم أن يعرض عليهم اإلسالم، فإن تابعوا وإال واقعهم

ً ما كان يقاتل قوما حتى »صىل اهللا عليه وآله« أنه :كام أنه سيأيت
فإنه إن أمكن إثبات أن هؤالء وعىل كل حال، . يهميدعوهم، وحيتج عل

صىل اهللا عليه «فأرسل إليهم النبي : القوم قد حاولوا مهامجة املسلمني مرتني
من احتج عليهم وهامجوه وهزموه مرة بعد أخرى، ثم أرسل إليهم » وآله

ثم نكثوا مرة أخرى، .. ، فاحتج عليهم وقتل منهم»عليه السالم«ًعليا 
. وهامجهم» عليه السالم«تهم عيل َّفبي..  جرى يف املرة األوىلفجرى هلم كام

وإن مل يكن إثبات ذلك، أو . فإن أمكن إثبات ذلك أو اعتامده فال إشكال
 :اعتامده، فإننا نقول

، يف املوقع  عىل أعدائه، بعد أن فرض املعركة»عليه السالم«ًإن عليا 
نهم التخيل عن مواقعهم  والوقت والزمان الذي أحب، مل يعد يمك،واملكان

ستيالء عىل كل ما لدهيم، وعىل اإل: إىل أي موقع آخر، ألن ذلك معناه
 ..ً أيضاسبي نسائهم وأطفاهلمومنازهلم وأمواهلم، بل 

فإذا أبوا االستجابة ألي منطق، ورفضوا االنصياع ألي خيار مقبول 
هم وهم أو معقول، واختاروا طريق البغي والعدوان، فال مانع من أن يكبس

 ..غارون يف أي وقت شاء
 بل هو العمل .وليس يف هذا العمل أية خمالفة للرشايع، أو األخالق

ألنه .. ضامئراحلكيم الذي يؤيده اخللق اإلنساين، ويرضاه الرشع، وتقره ال
املعتدي والظامل أن يعترب نفسه يف مأمن، يف وليس من حق العدو املحارب، 
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 لنفسه يف يسمحالغدر باآلخرين، والوقت الذي يعطي لنفسه احلق ب
ًتبييتهم، والفتك فيهم، ظلام وعتوا، وبغيا وعلوا ً ً ً.. 

ًبل إن أخذ ذلك الظامل عىل حني غرة يعد إحسانا لكال الفريقني املتحاربني، 
ألن من شأنه أن يقلل من عدد القتىل يف صفوف هؤالء، وأولئك ألنه يسقط 

 .الستسالموينتهي األمر با. قدرهتم عىل املقاومة
البد أن ختضع ألحكام معاملتهم فإن . . ألهل الدينواوإذا استسلم

وفق ما تفرضه األخالق الفاضلة، وتقيض به العقول، ولن يكون والرشع، 
 .. والنزوات وامليول،ًمتأثرا باألهواء

  :’ يقبل قدمي الرسول ×علي 
لنبي أهوى إىل قدمي ا» عليه السالم«ً أن عليا :ويف الرواية الرابعة

داللة عىل جواز التربك باألنبياء ويف هذا .. يقبلهام» صىل اهللا عليه وآله«
عىل فعله » صىل اهللا عليه وآله«وآثارهم، ال سيام مع عدم اعرتاض النبي 

 .هذا
ًإنام فعل ذلك طلبا ملرضاة اهللا، » عليه السالم« أنه :ومن الواضح

زيد من العطاء اهلنيء، واخلري ًورغبة يف ثوابه، والتامسا للربكة التي تعني امل
 واملقام السامي، وال يمكن ألحد أن يتوهم يف حقه اإلخالل بأي ،النامي

 ..درجة من درجات التوحيد الصحيح واخلالص
لرسول اهللا » عليه السالم«ويف هذه البادرة إشارة إىل شدة خضوع عيل 

ليه،  رغم أنه أقرب الناس إ. ومدى تقديسه له،»صىل اهللا عليه وآله«
 ..ًوأكثرهم إطالعا عىل تفاصيل حياته
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، وطهارة ذاته، »عليه السالم«ثم هو يشري إىل شدة صفاء روح عيل 
 ..وخلوص نواياه

نفسه كان يتربك بعرق عيل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :والالفت هنا
 .)١ً( أيضا»عليه السالم«

  : ×رضى اهللا ورسوله عن علي 
هي أن هنا  »عليه السالم« التي ناهلا عيل وقد كانت اجلائزة العظمى

تكون هذه الكلامت ف..  راضيان عنه»صىل اهللا عليه وآله«اهللا تعاىل ورسوله 
 ..ً وشوقا إليها،ً فرحا هبا»عليه السالم«هي البشارة الكربى التي يبكي عيل 

                                     
 »عليه السالم«مناقب أمري املؤمنني و ٣٣٥ ص١٧مستدرك الوسائل ج: راجع) ١(

حمد بن أمحد ملمائة منقبة و ٦٠٢لطربي صلاملسرتشد و ٣٩٤ ص١جلكويف ل
اليقني و ٥٥٥لسيد ابن طاووس صلالتحصني و ٥٨ص) ابن شاذان(القمي 

 األنواروبحار  ٣٦٧و  ٢٤٣و  ١٩٧و  ١٩٦و  ١٧٩لسيد ابن طاووس صل
 ٨٩ج و٣١٥ و ٨٢ و ١٥ ص٤٠ وج٢ ص٣٨وج ٣٢٤ و ٣٠٠ ص٣٧ج

  وكتاب٤٤٦ ص٢برار ج وحلية األ٥٥ وكتاب األربعني للشريازي ص٩١ص
للشريواين » عليهم السالم« ومناقب أهل البيت ٢٤٩األربعني للامحوزي ص

 ٣٨١ و ١٩٤ ص٧ ومستدرك سفينة البحار ج٨٧ ص٨ والغدير ج١١٦ص
 ٤٠٦ وتفسري فرات ص١٤٨ و ٩٢للهمداين ص» عليه السالم«واإلمام عيل 

 وكشف اليقني ١١٢ ص١ وكشف الغمة ج٨٥واملناقب للخوارزمي ص
 . ٢٨ وتنبيه الغافلني ص١٨٥ ص١ وتأويل اآليات ج٢٦٦ص
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 وال يفرحه ،فهو إذن ال يطمع بالقصور، وال باحلور، وال هتمه اجلنان
، بمقدار ما هيمه ويفرحه رىض اهللا تعاىل،  من حور حسانكل ما فيها

ْعنهم ورضوا عنه ذلك ملن  َِيض اهللاَُر..﴿: ًورىض رسوله، وفقا لقوله تعاىل ُ َ َ ََِ َِ َ ْ ُْ َ ْ ُ
ُخيش ربه َّ َ َ ِ َ﴾)١(. 

ًيا أيتها النفس املطمئنة، ارجعي إىل ربك راضية ﴿: وقوله تعاىل َ َُ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِِّ ُِ ِ َّ َّ ُْ ُ ْ َ َ
َّمرضي ْ  .)٢(﴾ًةَِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 . من سورة البينة٨اآلية ) ١(
 . من سورة الفجر٢٨ و ٢٧اآليتان ) ٢(



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٤٣                                                                        .. السالسل ذات:  الفصل األول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :ينثاالفصل ال
 

  ..حملات أخرى عن ذات السالسل
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  :ذات السالسل برواية القمي
وقد روى القمي عن جعفر بن أمحد، عن عبيد بن موسى، عن احلسن 

 »عليه السالم«هللا بن عيل بن أيب محزة، عن أبيه، عن أيب بصري، عن أيب عبد ا
 :ـ ما ملخصه ـ

يابس اجتمعوا اثني عرش ألف فارس، وتعاقدوا، الإن أهل وادي 
أن ال يتخلف رجل عن رجل، وال يغدر بصاحبه، : وتعاهدوا، وتواثقوا

ًوال خيذل أحد أحدا، وال يفر عن صاحبه، حتى يموتوا كلهم، ويقتلوا 
 .»عليه السالم«ب ، وعيل بن أيب طال»صىل اهللا عليه وآله«ًحممدا 

، وأخربه »صىل اهللا عليه وآله« عىل النبي »عليه السالم«فنزل جربئيل 
باألمر، وأمره أن يبعث أبا بكر يف أربعة آالف فارس، من املهاجرين 

 .واألنصار
 الناس، وأخربهم بام أخربه به جربئيل »صىل اهللا عليه وآله«فخطب 

ئيل أمره بأن يسري إليهم  عن أهل وادي اليابس، وأن جرب»عليه السالم«
 .أبو بكر بأربعة آالف فارس

ثم أمرهم أن يتجهزوا للمسري مع أيب بكر يوم اإلثنني، فلام حان وقت 
أن إذا رآهم أن يعرض عليهم «:  أبا بكر»صىل اهللا عليه وآله«املسري أمر 
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اإلسالم، فإن تابعوا، وإال واقعهم، فقتل مقاتليهم، وسبى ذرارهيم، واستباح 
 .»واهلم، وخرب ضياعهم، وديارهمأم

ًفسار أبو بكر هبم سريا رفيقا، حتى نزل قريبا منهم، فخرج إليه منهم  ً ً
 وإىل أين !؟من أين أقبلوا: مئتا فارس، وهم مدججون بالسالح، فسألوهم

 . ثم طلبوا مقابلة صاحبهم!؟يريدون
 .فخرج إليهم أبو بكر، فسألوه، فأخربهم بام جاء له

الالت والعزى، لوال رحم ماسة، وقرابة قريبة لقتلناك أما و :فقالوا
ًومجيع أصحابك قتلة تكون حديثا ملن يكون بعدكم، فارجع أنت ومن 

 .معك، وارجتوا العافية، فإنام نريد صاحبكم بعينه، وأخاه عيل بن أيب طالب
ُّ يا قوم، القوم أكثر منكم أضعافا، وأعد :فقال أبو بكر ألصحابه ً

ِداركم عن إخوانكم من املسلمني، فارجعوا نعلم رسول منكم، وقد نأت  ُ
 . بحال القوم»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

خالفت يا أبا بكر رسول اهللا، وما أمرك به، فاتق اهللا  :ًفقالوا مجيعا
 .»صىل اهللا عليه وآله«وواقع القوم، وال ختالف قول رسول اهللا 

 .ال يرى الغائبالشاهد يرى ما . إين أعلم ما ال تعلمون :فقال
 أن أبا بكر قد :، فأعلن عىل املنرب»صىل اهللا عليه وآله«ورجعوا إىل النبي 

 ثم »انتفخ صدره، ودخله الرعب منهم«: وأنه ملا سمع كالمهمعىص أمره، 
 :»صىل اهللا عليه وآله«قال 

 أن أبعث إليهم عمر مكانه : أمرين عن اهللا»عليه السالم«وإن جربئيل «
يا عمر عىل اسم اهللا، وال تعمل كام  أربعة آالف فارس، فرسيف أصحابه، يف 
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 .» أبو بكر أخوك، فإنه عىص اهللا وعصاينلعم
 .وأمره بام أمر به أبا بكر

ً حتى نزل قريبا من القوم، وخرج إليه ،فسار هبم يقتصد هبم يف سريهم
 .مئتا رجل، وقالوا له وألصحابه مثل مقالتهم أليب بكر

س معه، وكاد أن يطري قلبه مما رأى من عدة فانرصف، وانرصف النا
 .القوم ومجعهم، ورجع هيرب منهم

 ..ً وأخرب حممدا بام صنع عمر»عليه السالم«فنزل جربئيل 
، وأخربهم بام صنع عمر، وأنه  املنرب»صىل اهللا عليه وآله«فصعد 

 ..خالف أمره وعصاه
 يف يا عمر، عصيت اهللا« :»صىل اهللا عليه وآله«فلام قدم عمر قال 

 .»عرشه، وعصيتني، وخالفت قويل، وعملت برأيك، أال قبح اهللا رأيك
 »عليه السالم«ً أمره أن يرسل عليا »عليه السالم« أن جربئيل :ثم ذكر

 همع األربعة آالف، وأن اهللا يفتح عليه وعىل أصحابه، ثم دعاه وأخرب
 ..بذلك

 بكر  سري أيبريً فسار بأصحابه سريا غ»عليه السالم«فخرج عيل 
طعوا من التعب، وحتفى قوعمر، فقد أعنف هبم يف السري، حتى خافوا أن ين

مرين أ قد »صىل اهللا عليه وآله«ال ختافوا، فإن رسول اهللا : دواهبم، فقال هلم
َّأن اهللا سيفتح عيل، وعليكم، فأبرشوا، فإنكم عىل خري، : بأمر، وأخربين

 .وإىل خري
ِم التعفطابت نفوسهم وقلوهبم، وواصلوا سريه ب، حتى نزلوا َّ
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 ..بالقرب منهم
عليه «فخرج إليه منهم مائتا رجل شاكني بالسالح، فلام رآهم عيل 

 ومن أين !؟من أنتم: خرج إليهم يف نفر من أصحابه، فقالوا هلم» السالم
 !وأين تريدون؟! ؟ ومن أين أقبلتم!؟أنتم

 ،»ه وآلهصىل اهللا علي« ابن عم رسول اهللا ، أنا عيل بن أيب طالب:قال
ً وأخوه ورسوله إليكم، أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا

 . ولكم ما للمسلمني، وعليكم ما عليهم من خري ورش،عبده ورسوله
 إياك أردنا، وأنت طلبتنا، قد سمعنا مقالتك، فاستعد :فقالوا له

ام بيننا  أصحابك، واملوعود فيواك وقاتلوا قاتلَّللحرب العوان، واعلم أن
  . ضحوة، وقد أعذرنا فيام بيننا وبينكًوبينك غدا

 فأنا !؟ ويلكم هتددوين بكثرتكم ومجعكم:»عليه السالم«فقال هلم عيل 
أستعني باهللا ومالئكته واملسلمني عليكم، وال حول وال قوة إال باهللا العيل 

  .العظيم
 فلام .إىل مركزه» عليه السالم« وانرصف عيل ،فانرصفوا إىل مراكزهم

 . ويرسجوا،جنه الليل أمر أصحابه أن حيسنوا إىل دواهبم، ويقضموا
فلام انشق عمود الصبح صىل بالناس بغلس، ثم غار عليهم بأصحابه، 

 فام أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم، ،فلم يعلموا حتى وطئتهم اخليل
سارى وسبى ذرارهيم، واستباح أمواهلم، وخرب ديارهم، وأقبل باأل

  .موال معهألوا
بام فتح اهللا عىل » صىل اهللا عليه وآله«ونزل جربئيل فأخرب رسول اهللا 
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 ، وأثنى عليه، فحمد اهللا،ومجاعة املسلمني، فصعد املنرب» عليه السالم«عيل 
وأعلمهم أنه مل يصب منهم إال  وأخرب الناس بام فتح اهللا عىل املسلمني،

 .رجالن
يف مجيع أهل املدينة من  »المعليه الس «ًونزل فخرج يستقبل عليا

 . حتى لقيه عىل أميال من املدينة،املسلمني

» صىل اهللا عليه وآله« نزل عن دابته، ونزل النبي ًفلام رآه عيل مقبال
 .حتى التزمه، وقبل ما بني عينيه

 ،حيث نزل رسول اهللا» عليه السالم«فنزل مجاعة املسلمني إىل عيل 
 .سبرزقهم اهللا من أهل وادي اليا وما ،سارىوأقبل بالغنيمة واأل

 ما غنم املسلمون مثلها قط إال :»عليهام السالم«ثم قال جعفر بن حممد 
 . فإهنا مثل خيرب،ًأن تكون خيربا

ًوالعاديات ضبحا﴿: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل يف ذلك اليوم ْْ َ ََ ِ  إىل آخر ﴾..َِ
 .)١(الرواية

 :ونقول
 :التايلإن لنا هنا وقفات نجملها عىل النحو 

                                     
 وتفسري ٤٣٨ ـ ٤٣٤ ص٢ وتفسري القمي ج٧٣ ـ ٦٧ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 ونور الثقلني ٤٩٧ ـ ٤٩٥ ص٤ج) تفسري( والربهان ٦٠٢ ـ ٥٩٩فرات ص
 وتأويل اآليات ٣٦٥ ـ ٣٦١ ص٥ري الصايف ج والتفس٦٥٥ ـ ٦٥٢ ص٥ج

 .٨٤٨ ـ ٨٤٤ص
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قد استعرضنا الكثري من النقاط الواردة يف هذه الرواية، وناقشناها يف 
:  فصل٢٠ج» صىل اهللا عليه وآله«األعظم  يكتابنا الصحيح من سرية النب

كتفي هنا نف.. رى حاجة إلعادته هنانفال ..  توضح بل ترصحيرواية القم
 :و كام ييل وه،»عليه السالم«باإلملاح إىل بعض ما له ارتباط بعيل 

  : الرفق باحليوان
أمر أصحابه يف الليلة التي عزم عىل » عليه السالم«ً أن عليا :تقدم

املراد باإلحسان إليها مهامجة العدو يف صبيحتها بأن حيسنوا إىل دواهبم، و
إنزال أمحاهلا عنها، وتقديم املاء والعلف هلا، وجعلها يف مكان مناسب هو 

 بجهد ال تطيقه ونحو حتمل عىل القيامال أن ، وها عنهاِّلُ وإبعاد ج،ومريح
 ..ذلك

 ..يف مواقع النزال، فال تتعب برسعةًوهذا جيعلها أكثر حيوية ونشاطا 
  :على نفسها جنت براقش

 أن األعداء أعلنوا إرصارهم عىل احلرب، ً:وقد لوحظ يف الرواية أيضا
د واإلستعداد فلم يعد أمامهم سوى اإلعدا.. وتوعدوه بأهنم قاتلوه ومن معه

للمواجهة، وتوقع أن يلتمس املسلمون ـ الذين يسمعون منهم هذا التهديد ـ 
 .َّغرهتم، وأن يوردوا عليهم رضبتهم عند أية فرصة تلوح هلم

وليس هلم أن يستسلموا لألماين، وأن يأمنوا جانب عدوهم، فإن 
ذي  الحلزم، والتدبري الذكي خلديعتهم، هو غاية ايترصد غفلتهم، والسع

يستحق عليه التقدير والثناء، ألنه حيفظ بذلك أهل اإليامن، ويبعد عنهم رش 
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 .أهل الطغيان، ويبطل كيدهم
ًكام ال بد أن يعتمد عنرص الرسعة التي ال ترتك للعدو جماال إللتقاط 

 ..أنفاسه، ويفقده القدرة عىل اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب
ات الرسيعة واملؤثرة يف تدمري قدرات وبذلك يتمكن من تسديد الرضب

 ..العدو بأقل اخلسائر يف جانب أهل اإليامن
 ..وهكذا كان، فإنه مل يصب من أهل اإليامن إال رجالن

وعليا ال نريد إال حممدا:  
 أن هؤالء األعداء يعلنون أليب بكر حني جاء ملواجهتهم :والالفت هنا

 ، ونفس عيل»اهللا عليه وآلهصىل « بأهنم ال يريدون إال شخص رسول اهللا
 .»عليه السالم«

 أن ال تظهر من أيب بكر ردة فعل عىل طلبهم هذا، :واألغرب من ذلك
 مع أن مقتضيات اإليامن، ومن مقتضيات ..بل هو يرىض بالرجوع عنهم

البيعة للرسول هو الذب عنها، وعن صاحبها وأهل بيته، فموقف أيب بكر 
ًباعا غري محيد، من حيث أنه يوحي بأن  ال بد أن يكون قد أعطى انطهذا

 .وعن نبيهم ووصيهاملسلمني ال هيتمون بالدفاع عن دينهم، 
 ومل تعد تستهدف ،بل هم إن وجدوا أن احلرب قد حادت عنهم

ًأشخاصهم، فربام ينرصفون عنها، وال تعود تعني هلم شيئا ليتوالها ذلك 
 ووصيه ملصري يقرره  أي أهنم يسلمون نبيهم..املعني هبا، واملطلوب هلا
 .أعداؤه وفق ما حيلو هلم
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ًومن شأن هذا التصور أن يزيد أولئك املرشكني تصميام عىل احلرب، 
ًومحاسا واندفاعا  صىل اهللا عليه «ًوحرصا عىل الوصول إىل شخص النبي هلا ً

 .فيها» عليه السالم« ونفس عيل ،»وآله
 هبذا أو بذاك وربام يفكر هؤالء املرشكون بالبحث عن قنوات تصلهم

من رجال املسلمني، إلغداق الوعود عليهم، وإغرائهم بام يثبط عزائمهم 
 ..»عليه السالم«وعيل » صىل اهللا عليه وآله«عن نرصة النبي 

 يف السبب الذي واثم إننا ال ندري إن كان أبو بكر ومن معه قد فكر
عليه  «يلوع» صىل اهللا عليه وآله« النبي دُّ ولتقص،دعا هؤالء للكف عنهم

» صىل اهللا عليه وآله«بالسوء، دون سائر املسلمني، أليس ألن النبي » السالم
ًهو صاحب الدعوة، التي كانت السبب يف منابذة املرشكني له، وألن عليا 

هو رشيكه األساس فيها، وهو سبب حفظها وبقائها بعده، و» عليه السالم«
 وعن كل من آمن ، وعن صاحبها،هاالسيف اإلهلي املسلول للدفاع عن

 !؟هبا
أنفسهم من أتباع صاحب الدعوة، يعتربون  هؤالء الراجعون أمل يكن

  !؟ومن املؤمنني هبا، واملكلفني بالدفاع عنها، وعمن جاء هبا
  :’ أخو النيب ×أبو بكر أخو عمر، وعلي 

وال تعمل كام عمل «: عمرقال ل» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وتقدم
: »عليه السالم« وأنه قال وهو خيطب عىل املنرب عن عيل ..»أبو بكر أخوك

 .»حتى يقتلوين وأخي عيل بن أيب طالب«
ألهل وادي اليابس وصف نفسه هلم » عليه السالم «وحني حتدث عيل
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 واألعداء وصفوه ،»وأخوه» صىل اهللا عليه وآله«ابن عم رسول اهللا «: بأنه
 .ًبنفس هذا الوصف أيضا

 عمر قد فعل ما يشبه عمل أخيه أيب بكر،  أن:من أجل ذلك نالحظ
ًحيث سار بأصحابه ـ كأيب بكر ـ سريا رفيقا ـ ثم هرب من األعداء كام  ً

 .هرب، وعاش الرعب واخلوف كام عاش
قد عمل بنفس ما يقتضيه خلق أخيه النبي » عليه السالم«ًكام أن عليا 

 .ارص، واملنترصًفكان دائام املجاهد، واملحامي، والن» صىل اهللا عليه وآله«
وذلك كله يشري إىل أن األخوة هنا، واألخوة هناك قد جاءت عىل 
ٍأساس مالحظة معان حقيقية، وقواسم مشرتكة، اقتضت التوافق يف السلوك 

 .ويف املواقف
  :القائد هو املعيار

 اكتفى بتبديل القائد، وأما اجليش »صىل اهللا عليه وآله«أنه  :وقد وجدنا
ًا هو عليه، ومل يستبدل منه حتى رجال واحدا، وقد كانت نفسه، فأبقاه عىل م ً

 ومع ،اهلزيمة من نصيب هذا اجليش مرتني متواليتني، مع نفس العدو
 ويف نفس املكان، ويف نفس الظروف، وبنفس األسلوب، ،تقارب الزمان

 ..وبعني الكلامت التي استخدمت، ونفس اخلطاب واجلواب
سه، مع ذلك العدو بالذات، ويف ًوكان النرص حليفا هلذا اجليش نف

نفس احلاالت، ويف الزمان واملكان عينه، رغم أن القائدين األولني قد سارا 
ًقا، أو مقتصدا، حيببهم بقائدهمًهبذا اجليش سريا رفي ً. 



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما األمري الثالث، فقد أعنف هبم يف السري، حتى خافوا أن ينقطعوا من 
ل أمر هذا القائد عليهم، الذي وال بد أن يثق.. التعب، وأن حتفى دواهبم

فعل هبم ذلك، وأن تتجاىف عنه قلوهبم، وال يندفعون يف حمبته، ويف طاعته 
 ..باملقدار الذي حيظى به اللذان سبقاه

ًولكن النتائج جاءت معاكسة متاما، فقد حتقق النرص، وكان نصيبهم 
 يف عرشه معه الفتح والعز والكرامة، وكانت اهلزيمة واملذلة، واملعصية هللا

 .ولرسوله مع ذينك األولني
ًوهذا مثل للبرش مجيعا، حيمل هلم العربة، والعظة، ويدعوهم للتأمل 

عليه « لعيل »صىل اهللا عليه وآله«العميق، والفكر الدقيق، محلته لنا كلمته 
 ..»أن اهللا يفتح عليه، وعىل أصحابه: فأخربين«:  عن جربئيل»السالم

 وأصحابه »عليه السالم«ًلذي حبا به عليا فقد نسب الفتح إىل اهللا، ا
ًمعا، مع أن اإلنسان العادي قد يتوقع ختصيص الفتح بعيل دون أصحابه، 

 ..الذين هزموا مع القائدين اللذين سبقاه
ولكن اهللا ورسوله يريدان لنا أن ندرك حقيقة أن القيادة الصاحلة، هي 

يف توجهاهتا  املواقف، وتغري من أحوال الرعية، وتؤثر صنعالتي ت
ًومواقفها، وتعطيها صالبة يف الدين، وورعا يف يقني، وحتملها عىل الرصاط 

ًاملستقيم، ولو مل تصدر هلا أمرا، أو تفرض عليها قرارا، أو تبتز منها موقفا ً ً. 
وهي التي تثري محيتها وإباءها، ومتنحها نفحة الشجاعة واإلقدام، أو 

 ..التخاذل واإلحجام
ذه الغزوة بصورة جلية وواضحة، فقد ساقهم وقد ظهر ذلك يف ه
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 إىل مواقع العزة والكرامة واإلباء، »عليه السالم«موقف أمري املؤمنني 
ففتح اهللا عليه . وأعطاهم نفحة من نفحات الشجاعة، والشعور بالكرامة

 ..»صىل اهللا عليه وآله«وعليهم، وفق ما قاله الرسول األكرم واألعظم 
  : ألصحابه×تطمينات علي 

 باصحابه ذلك السري احلثيث الذي »عليه السالم«وحني سار عيل 
قد أفهمهم بذلك أن ثمة جدية حقيقية يف إنجاز أمر رسول يكون أتعبهم، 

 . عىل أحسن وجه وأمته»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ولعلهم أصبحوا يتخوفون من أن يكون للتعب الذي حلقهم يف 

عليه «فأراد ..  التي يرتقبوهناًمسريهم هذا دورا يف خسارهتم احلرب
 وال باخلطب احلامسية، بل ، أن يطمئنهم، ولكن ال بالوعود املادية»السالم

 تتوىل هي شحذ عزائمهم، وتقوية ضعفهم، ،بإعطائهم جرعة إيامنية روحية
وتعطيهم املزيد من الرضا والسعادة والبهجة، وذلك باالعتامد عىل الغيب 

 .  وبرسولهالذي يربطهم باهللا سبحانه،
 بصيغة اإلخبار من »صىل اهللا عليه وآله«فذكر هلم قول رسول اهللا 

 .  هلم بالفتح العظيم»صىل اهللا عليه وآله«النبي الكريم 
 أن اهللا سبحانه هو الذي : معناه»صىل اهللا عليه وآله«واخلرب من النبي 

الم فليس األمر جمرد تفاؤل، وال هو ك.. عرف رسوله به، وأطلعه عىل غيبه
 ..ملجرد التشجيع، وإثارة احلامس
ن نفوسهم قد طابت وقلوهبم اطمأنت، إ :ولذلك يقول النص املتقدم

 ..وواصلوا سريهم الشاق، وزالت عنهم الوساوس واملخاوف
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عىل أن يستعيد جيشه الثقة التي فقدها » عليه السالم«وقد حرص عيل 
. ًن بعضهم بعضاِّبسبب تثبيط عزائمه من قبل الذين سبقوه، حيث صار جيب

وأن يزيل كل شبهة عن املقاتلني، ويطمئنهم إىل أنه ال مربر للمخاوف، وال 
 ..معنى ملعاناة أية توترات

  : أخو النيب ورسوله إليكم×علي 
 بينهم أن يذكروا »صىل اهللا عليه وآله«ومل نعهد يف الذين آخى النبي 

سيام وأهنا أخوة هذه األخوة يف مواقع إبالغ رسائل احلرب والقتال، ال
، وليست  بأمر وجعل من اهللا تعاىل»صىل اهللا عليه وآله«أنشأها رسول اهللا 

 ..أخوة نسب
 قد فعل ذلك، وأبلغ هذا العدو املحارب »عليه السالم«ًولكن عليا 

، ورسوله »صىل اهللا عليه وآله«إنه أخو النبي : هبذه احلقيقة، حني قال هلم
 .إليهم

ن موقفه منهم حيدده موقفهم من رسول اهللا ولعله أراد أن يفهمهم أ
وأنه ال جمال للفصل يف حسابات الربح واخلسارة .. »صىل اهللا عليه وآله«

 يف »صىل اهللا عليه وآله«بني عيل كشخص، وبني عيل الرشيك مع رسول اهللا 
األخوة، ويف العمل عىل حفظ الرسالة، من خالل حفظ الرسول، فإن ذلك 

 والذود ،هو الذي يوصل إىل حفظ هذا الدين وهو مقتىض هذه األخوة،
 .عن حياضه
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 الذي حقق املعجزات يف تارخيه اجلهادي الطويل، »عليه السالم«وعيل 

ًوالسيام حني قلع باب خيرب، وجعله ترسا يدفع به رضب السيوف، وطعن 
ًالرماح، ثم محله جاعال منه معربا عن اخلندق للجيش، باإلضا فة إىل أعظم ً

ُاإلنجازات القتالية يف بدر، وأحد، واألحزاب، وقريظة، والنضري، وما إىل 
 ..ذلك

ه هذه، بل ـًإن عليا هذا ال يتهدد األعداء بقوته، وال يذكر هلم مواقف
يكتفي باستنكار هتديد األعداء له، ثم هو يستعني باهللا، وباملالئكة، وباملسلمني 

و من اهللا، وبه سبحانه ـقوة لديه إنام هعليهم، وخيربهم بأن كل حول و
 ..وتعاىل

وهذا يعطي املسلمني نفحة روحية، ويذكرهم بنرص اهللا هلم يف بدر، 
بد أن حيدث هذا التذكري  وال. يف سائر املواطنوحني أمدهم باملالئكة 

ًارتعاشا قويا و بلبلة حقيقية يف قلوب الكافرين، وطمأنينة وسكينة يف قلوب ً
ن له سابقة أثبتت صحة هذا املنطق وقوته، وظهرت نتائجه املؤمنني، أل

ًنرصا مؤزرا يف حروب صعبة وهائلة، البد أن تبقى  األجيال تتمثله عىل مر ً
 ..كحدث تارخيي فريد، وكيوم من أيام اإلسالم جميد

 للمسلمني يف هذا العمل »عليه السالم«رشاك عيل إبد أن يرتك  وال
ًاجلهادي أثرا طيبا يف نفوس ألن الذي يعطيهم هذا الوسام هو نفس .. همً

يف يشك عيل الذي ال يرتاب أحد يف مقامه اجلهادي واإليامين العظيم، وال 
 .صدقه، ويف جتربته، وخربته باحلرب



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشهادته هذه قيمة كبرية لدهيم، والبد أن هيتم كل أحد يف أن ستكون و
 فكيف بام هو حيصل عىل أدنى لفتة من عيل، أعظم جماهد عىل وجه األرض،

 ..أعظم، وأكرم وأفخم
أن اهللا :  أن هذا املنطق العلوي، الذي أوضح:يضاف إىل ذلك

ِّومالئكته سوف يسامهون يف تسجيل هذا النرص، البد أن يصعب عىل 
املتخاذلني، وعىل غريهم اختاذ قرار االنسحاب من املعركة، وسيفرض عىل 

ٍاجلميع بذل جهد، ودرجة حتمل وصرب أعىل وأك رب مما اعتادوا عليه يف سائر ٍ
 ..احلاالت

  :ختريب الديار
وال بد من الرتوي والتأمل يف صدقية ما ذكرته الرواية املتقدمة من أن 

 .قد خرب ديار األعداء» عليه السالم«ًعليا 
أصدر أوامره جليوشه بعدم » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :فقد عرفنا

ذا فرضت احلرب نفسها إجراءات ، إال إ)١(التعرض للديار واألشجار
حفظ املسلمني من األخطار، أو توقف النرص مثل تؤدي إىل يشء من ذلك، 
 ..عىل العدو عىل أمر كهذا

ًأو كان ذلك إجراء رادعا للعدو عن معاودة الفساد واإلفساد، والعبث 
 ..بأمن البالد والعباد

                                     
صىل « الصحيح من سرية النبي األعظم :راجع ما ذكرناه يف غزوة مؤتة يف كتابنا) ١(

 . »اهللا عليه وآله
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  :وأصول احلرب.. سورة العاديات
 نزلت يف )العاديات( أن سورة :ة وغريهاوقد ذكرت الرواية املتقدم

وتضمنت هذه السورة املباركة .. غزوة ذات السالسل، أو وادي اليابس
ًأمورا دقيقة ترتبط باحلرب وأصوهلا، وربام كان السبب يف ذلك هو أن هذه 

 وظهرت صدقيتها يف هذه الغزوة بالذات، ، وطبقت،األصول قد روعيت
 : فنقول،ألمر هنافال حميص عن اإلشارة إىل هذا ا

ً يدل عىل أن هلذا األمر موقعا أساسيا ذلكإنه إذا أقسم اهللا بأمر بعينه، ف ً
ًوحساسا جدا يف املنظومة الكونية، إن كان أمرا كونيا، أو يف املنظومة  ً ً ً

ًالنظامية إن كان أمرا نظاميا أو يف منظومة السنن إن كان من سنن اخللق .. ً
ان ما أقسم به من مفردات منظومة القيم، أو  وكذلك احلال لو ك،والتكوين

 ..التدبري، أو غري ذلك، مما ورد القسم به يف القرآن الكريم
ًمر بعينه، بحيث جيعله موضعا لقسمه، ذلك األفإن اإلهتامم الظاهر ب

ـ إن ذلك ـ يدل عىل  عىل حاله ضامنة ملا يريد تقريره ئهوجيعل اإللتزام ببقا
إيصال بًيام يف إنجاز األهداف اإلهلية الكربى، ً ملا يقسم به أثرا عظأن

 ..اإلنسان وما يف هذا الكون إىل كامله
وقبل أن نتحدث عن العاديات حيسن بنا أن نشري إىل أن املناسبة   ـ٢

التي نزلت فيها هذه السورة، وهي غزوة ذات السالسل، قد تضمنت 
سنوا إىل  أصحابه ليلة الغارة بأن حي»عليه السالم«نصوصها أمر عيل 

ِدواهبم، ويقضموا، ويرسجوا ْ ُُ ُِ ْ.. 
وهذا يدل عىل لزوم إعداد وسائل احلرب، وهتيئتها، لتكون يف أفضل 
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حاالهتا، وأن يكون إعدادها بحيث ال حتتاج يف ساعة الصفر إال إىل 
إذ قد .. فال يؤجل ذلك إىل اللحظة األخرية. اإلستعامل الناجز يف القتال

 . داد باملستوى املطلوب، أو بالطريقة الصحيحةيطرأ ظرف يمنع من اإلع
وهي ال ..  وقد أقسم اهللا تعاىل بالعاديات، وباملوريات، واملغريات ـ٣

خترج عن هذا السياق الذي أرشنا إليه، فاخليل تعدوا يف سبيل اهللا تعاىل، 
وترسع يف هذا العدو إىل احلد الذي تضبح فيه بأنفاسها، مما يعني أهنا قد 

 ..كل طاقتها يف رسعة احلركةاستنفدت 
 وللرسعة .ً تنجز أمرا هو بأمس احلاجة إىل الرسعةألن املطلوب هو أن
 .دورها احلاسم يف احلرب
ً هو صوت أنفاس الفرس، تشبيها له بالضباح، :والضبح ـ كام قيل ـ

 .وهو صوت الثعلب
 .ِوْدَ هو حفيف الع:وقيل
، أي حتى ال جيد )١(كالضبع، وهو مد الضبع يف العدو:  الضبح:وقيل

 . )٢(ًمزيدا

                                     
 . ٢٩٢املفردات للراغب ص) ١(
ط مؤسسة ( و ٥٢٩ و ٥٢٨ ص١٠جممع البيان جو ٦٦ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 ٣٤٩ ص٥ وج٣٨٥ ص٣ججم مقاييس اللغة مع و٤٢٢ص ١٠ج) األعلمي
 .٣٥٨ ص١جالقاموس املحيط  و٤٠٥ ص٧ وج٥٠٩ ص٣جلسان العرب و
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 .)١(بلحمة، أو العضد كله، أو اإلبطالعضد  هو وسط :والضبع
ْصوت أجواف اخليل إذا عدت ليس بصهيل وال مححمة:  الضبح:وقيل َ َ)٢(. 

َ إن عدو اخليل هذا يشري إىل أهنا دائمة اإلنتقال من موقع إىل آخر ـ٤ ْ َ ..
ولكنه انتقال . التموضع يف مكان بعينهمما يدل عىل عدم .. وأنه انتقال رسيع

ومن شأن عدم . هادف، يضع نصب عينيه نقطة بعينها يراد الوصول إليها
التموضع، ورسعة اإلنتقال هذه أن حيرما العدو من القدرة عىل حتديد 
مواضعهم ومواقعهم، وجيرده من فرصة رصد القوى العاملة يف مكان 

ًط ألي عمل يمثل هلا خطرا، أو يلحق بعينه، وهذا يفقده القدرة عىل التخطي
 ..ًهبا رضرا

 أن يرتاجع عدو إن شدة اندفاع اخليل يف هجمتها حتتم عىل ذلك ال ـ٥
وعي هذه ًيفقده أيضا  وبالتايل أن يفقد السيطرة عىل حركته، و،عن موقعه

 .. وأهدافها، وأماكنها، ومواقعها،وحتديد مداها.. تقديرهاواحلركة، 
وهذا .. رة العودة إىل أي موقع يرغب يف العودة إليهثم هو ال يملك قد

 ال خيتار املحارب أن يضع نفسه فيه، بل هو يريد أن يكون زمام أزقم

                                     
 وكتاب ٢١٠ ص١بدائع الصنائع ج:  وراجع،ضبع:  أقرب املوارد، مادة:راجع) ١(

 . ٢١٦ ص٨ ولسان العرب ج٢٨٤ ص١العني ج
سة ط مؤس( و ٥٢٩ و ٥٢٨ ص١٠ عن جممع البيان ج٦٦ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(

 ولسان العرب ١١٠ ص٣ وكتاب العني للفراهيدي ج٤٢٢ و ٤٢١ص) األعلمي
 . ١٨٦ ص٢ وتاج العروس ج٢٢٦ ص١ والقاموس املحيط ج٥٤٣ ص٢ج
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 .ًاملبادرة بيده، وأن يكون قادرا عىل التقلب يف خياراته، حسبام حيلو له
إنه إذا صاحب هذا االندفاع القوي للخيل كيفيات وحاالت خاصة،   ـ٦

لغامضة، أو اهليئات املخيفة، ومنها صوت ضبح اخليل الذي مثل األصوات ا
يدعوهم لتصور حجم اندفاع عدوهم نحوهم، ثم إذا صاحب ذلك ملعات 
نارية خاطفة وكثرية، حني تقدح اخليل الرشر بحوافرها، فسوف يتشارك لدى 
ِّذلك العدو السمع والبرص يف رسم صورة اخلطر الداهم، وما حيمله من 

 .أن يزعزع ثباته، وهيزمه يف عمق وجودهعنف، من شأنه 
بل قد يوجب قدح النار حتت حوافر اخليل نشوء حالة تضليلية، من 
خالل تلهي أفراد العدو بالنظر إليها، وإثارة التكهنات حوهلا، فتتهيأ 

 .الفرصة ملفاجأهتم بالقتال املرير، والضاري
 ،ح فرساهناهذا كله، عدا عن أن قدح النار من حوافر اخليل، يبهج رو

 .ويقوي من اندفاعهم، ما دام أنه ناتج عن حركتهم وفعلهم
ويأيت بعد ذلك كله عنرص املفاجأة بالقتال، بشتى أنواعه، التي   ـ٧

حيتاج العدو يف حترزه منها إىل حركات متفاوتة يف مداها ويف اجتاهاهتا، 
 .. رشيطة أن تكون بالغة الرسعة، وقوية التأثري

ًل إىل هذه احلركات سهال وميسورا، إال ألقل القليل ولن يكون اإلنتقا ً
 .من الناس

ن يف صفوف العدو، ال يقومون بعمل وفكيف إذا كان هؤالء املقاتل
اختاروه ألنفسهم، بل تكون حركتهم جمرد رد فعل، يفقدون معه أي خيار، 
ًأو اختيار ملوقع القتال وألسلوبه، فضال عن عجزهم عن استهداف أي 
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الضعف الذي سوف يعرتي طبيعة حركاهتم باإلضافة إىل ال، نقطة بالقت
 ..القتالية نفسها

أن هذه املفاجأة بالقتال البد أن تربكهم، ومتنعهم من التأمل : واخلالصة
 .ومن التدبر والتدبري، ومن تدارك خطة مدروسة ملواجهة املوقف

رب، إن للتوقيت وحتديد ساعة الصفر أمهية بالغة يف النجاح يف احل  ـ٨
ًفاملغريات صبحا﴿: فإن املفاجأة إذا كانت يف وقت الصبح، عىل قاعدة ْ ُ ِ َِ ُ َ﴾)١( ،

إنه يف : فال بد أن تكون فرص نجاحها أكرب وأوفر، ويقول النص التارخيي
عىل العدو يف » عليه السالم«الغزوة التي نزلت فيها سورة العاديات أغار عيل 

بالناس بغلس، ثم غار عليهم فلام انشق عمود الصبح صىل ذات السالسل، 
 فام أدرك آخر أصحابه حتى قتل ،بأصحابه، فلم يعلموا حتى وطئتهم اخليل

ًعمال بمبدأ املفاجأة، وبمبدأ رسعة العمل، وبمبدأ .. مقاتليهم، وسبى ذرارهيم
احلركة يف وقت ال يمكن رصد احلركة فيه، بسبب طبيعة النور املنترش يف ذلك 

 .أن يعطل الرؤيةالوقت، والذي من شأنه 
الفريق الذي مل يكلف بمهامت قتالية، ولو بمثل  فإن :ومن جهة ثانية

ًالرصد واحلراسة، يميل يف هذه الساعة إىل أن خيلد للراحة، ظنا منه أن غريه 
يشاركه يف هذا امليل، فينسجم ظنه هذا مع رغبته تلك، ويستسلم من ثم 

ثر طمأنينة، وأبعد عن ألحالمه اللذيذة، وتأخذه سنة الكرى، وهو أك
 .التفكري فيام يزعج ويثري

                                     
 . من سورة العاديات٣اآلية ) ١(
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وأما املكلف بالرصد أو باحلراسة، فإنه إذا كان قد سهر الليل، حتى 
بلغ ساعات الصباح األوىل، فالبد أن يتنفس هذا الساهر املرهق يف هذا 
الوقت الصعداء، وحيسب أنه قد أهنى مهمته، وأن عليه أن يسرتيح، 

 ..ر الطويل، بالنوم املستغرق والعميقويعوض جسده عن هذا السه
وهذا كله جيعل املفاجأة هلؤالء وأولئك كبرية وخطرية؛ حيث يكون 
الراصد واحلارس يف أقىص حاالت اإلرهاق، ويكون غريه من الناس 
ًمستغرقا يف أحالمه، ولن يكون قادرا عىل اإلنتقال من حالة اإلسرتخاء  ً

فار، بل إىل الدخول يف أعنف الشديد بأقىص درجاته إىل حالة اإلستن
حاالت احلركات القتالية، التي ال يقترص األمر فيها عىل أن يفكر يف 

بل عليه أن يفكر يف . األسلوب ويف الطريقة القتالية التي خيتارها وحسب
ًاكتشاف احلركة القتالية للعدو أوال، ثم يعود إىل نفسه ليفكر فيام يمتلكه من 

ستعامل تلك الوسائل بام يناسب حركة العدو وسائل دفعها، ويف كيفية ا
 ..هذه

 :ويف سياق آخر نقول
إن املغري يعرف هدفه، وقد حدده ورسم خطة للتعامل معه، وهو ينفذ 

 . ما رسم
ًأما املستهدفون بالغارة، فال يعرفون شيئا عن مواقع املهامجني أو عن 

ألن خطتهم، أو حاالهتم، وليس لدهيم أية وسيلة لكشف ذلك فيهم، 
العني وهي حاسة الرؤية تكون معطلة بسبب الظلمة، والنور الضئيل 
الذي ربام يكون قد بدأ ينترش إنام هو يف مستوى حمدود، وال يغري من 
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 ..ًالواقع شيئا
حتى يف حاالت احلرب يف العصور احلديثة، فمن جهة تكون أجهزة و

لك بعد الرصد غري ذات أثر، فيام بني طلوع الفجر وطلوع الشمس، وكذ
 .غياب الشمس إىل ميض حوايل ساعة من أول الليل

تكون العني املجردة حمجوبة بالظلمة، أو تكون دائرة أخرى ومن جهة 
عملها حمارصة وحمدودة بمقدار النور الذي استطاع أن يقتحم جحافل 

 ..الظالم، وأن يتسلل إىل ثنايا تراكامته املهيمنة
لذي يثور يف ساحة املعركة، بسبب وهنا يأيت دور النقع والغبار، ا  ـ٩

العدو حتى رسعة حركة اخليل املغرية، ليكون الساتر، واملانع من استفادة 
من كمية النور الضئيلة، التي تسللت إىل األفق فيام بني طلوع الفجر إىل 

 .طلوع الشمس
ًكام أن هلذا النقع دورا يف إرباك حركة العدو، ويف التأثري عىل خميلته، 

فرصة لتوهم كيفيات وصور قتالية ضخمة ومهولة، ال وجود هلا وهييء ال
 .يف الواقع

ًومن شأن هذا أيضا أن يزيد ذلك العدو ضعفا ووهنا، ويؤكد هزيمته  ً ً
ًالروحية، وربام يكون سببا يف مبادرته إىل هدر طاقات، وبذل جهد يف غري 

 .االجتاه الصحيح
فاف عىل العدو، ثم يأيت دور تلك اخليل العادية يف االلت  ـ١٠

برسعة حسبام أشري إليه يف قوله  تلك اخليل سطوصريورته يف ووحمارصته 
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ًفوسطن به مجعا﴿: تعاىل ْ َ ََ ِ ِ ْ َ ، حتى إذا رأى العدو أنه يواجه القتال يف كل )١(﴾َ
ًاجتاه، فإنه يصاب باإلحباط، وباليأس من أن تتيح له املقاومة شيئا ذا بال، 

ال فائدة من االستمرار فيها، ألن حصادها لن وستتأكد لديه القناعة بأنه 
يكون يف هذه احلال سوى أن يصبح طعمة للسيوف، وأن يالقي احلتوف، 

 .أن االستسالم هو األرجح واألصلح: ويف مثل هذه احلال سريى
وقد أظهرت النصوص املنقولة، وكذلك نزول هذه السورة املباركة يف 

 قد طبق هذه األمور كلها يف غزوة ذات »عليه السالم«ًأن عليا : هذه املناسبة
 .السالسل

فصلوات اهللا وسالمه عىل عيل، سيد الوصيني، وقائد الغر املحجلني، 
 .إىل جنات النعيم
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  :ثالث الالفصل
 

  ..×بنو خثعم وعلي 
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  : إىل بين خثعم×سرية علي 
صىل « بينام أمجع ما كنا حول النبي : قال»رمحه اهللا«عن سلامن الفاريس 

إذ  »عليه السالم« ما خال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )١(»اهللا عليه وآله
نصار حتى جثا بني  فتخطى صفوف املهاجرين واأل،أقبل أعرايب بدوي

،  بهفسأله النبي عن نفسه، وما جاء، »صىل اهللا عليه وآله«يدي رسول اهللا 
  . من بني جليمفأخربه أنه رجل
 !؟»جليم) يا أخا(ما وراك « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

وخلفت ،  وقد هتيأوا وعبأوا كتائبهم، يا رسول اهللا خلفت خثعم:قال
سهم، يقدمهم احلارث بن مكيدة اخلثعمي يف والرايات ختفق فوق رؤ

تى يردوا ت والعزى أن ال يرجعوا حَّون بالالَّمخسامئة من رجال خثعم، يتأل
  . فيقتلوك ومن معك يا رسول اهللا،املدينة

حتى أبكى مجيع أصحابه، » صىل اهللا عليه وآله« فدمعت عينا النبي :قال
  !؟»عرايباأل مقالة سمعتم، يا معرش الناس«: ثم قال

  . قد سمعنا يا رسول اهللاّ كل:قالوا

                                     
 . كأمجع ما يكون»صىل اهللا عليه وآله«أي كنا حول النبي ) ١(
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 فمن منكم خيرج إىل هؤالء القوم قبل أن يطؤنا يف ديارنا«: قال
  !؟وحريمنا، لعل اهللا يفتح عىل يديه، وأضمن له عىل اهللا اجلنة

  .أنا يا رسول اهللا: فواهللا ما قال أحد: قال

معارش «: عىل قدميه وهو يقول »صىل اهللا عليه وآله« فقام النبي :قال
 !؟»عرايبأصحايب هل سمعتم مقالة األ

 . قد سمعنا يا رسول اهللاّ كل:قالوا
إليهم قبل أن يطؤنا يف ديارنا وحريمنا، لعل اهللا فمن منكم خيرج «: قال

  .» يف اجلنةً عرش قرصايأن يفتح عىل يديه، وأضمن له عىل اهللا اثن
  .أنا يا رسول:  فواهللا ما قال أحد:قال

واقف إذ أقبل أمري املؤمنني عيل  »صىل اهللا عليه وآله« فبينام النبي :قال
ً واقفا »صىل اهللا عليه وآله« النبي ، فلام نظر إىل»عليه السالم«بن أيب طالب 

ودموعه تنحدر كأهنا مجان انقطع سلكه عىل خديه مل يتاملك أن رمى بنفسه 
 »صىل اهللا عليه وآله« ثم أقبل يسعى نحو النبي ،رضعن بعريه إىل األ

: وهو يقول »صىل اهللا عليه وآله«يمسح بردائه الدموع عن وجه رسول اهللا 
 ء هل نزل يف أمتك يش!ى اهللا، عينيك يا حبيب اهللا ال أبك!؟ما الذي أبكاك

  !؟من السامء
عرايب حدثني عن  ما نزل فيهم إال خري، ولكن هذا األ،يا عيل« :قال

 .رجال خثعم بأهنم قد عبأوا كتائبهم
 .جرى، فطلب منه أن يصف له القصور، فوصفها له ثم ذكر له ما

فداك أمي وأيب يا : »سالمعليه ال« أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب :قالف
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  . أنا هلم،رسول اهللا
 أنجد إىل ، هذا لك وأنت له،يا عيل« :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

 .»القوم
يف مخسني ومائة رجل من  »صىل اهللا عليه وآله«فجهزه رسول اهللا 

مي يا رسول اهللا أفداك أيب و:  وقال،نصار واملهاجرين، فقام ابن عباساأل
 يف مخسني ومائة رجل من العرب إىل مخسامئة رجل وفيهم يعمجتهز ابن 

  !؟احلارث بن مكيدة يعد بخسامئة فارس
امط عني يا ابن عباس، فوالذي « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 

عطى اهللا عليهم النرص  وحده ألٌّبعثني باحلق لو كانوا عىل عدد الثرى وعيل
 .»حتى يأتينا بسبيهم أمجعني

 ،اذهب يا حبيبي« :وهو يقول» صىل اهللا عليه وآله«لنبي فجهزه ا
 وعن شاملك، اهللا خليفتي ، وعن يمينك، ومن فوقك، اهللا من حتتككحفظ

  .»عليك
بمن معه حتى نزلوا بواد خلف املدينة بثالثة  »عليه السالم«فسار عيل 

 فضلوا الطريق، ،ًفوردوا الوادي ليال: وادي ذي خشب، قال: أميال يقال له
رأسه إىل السامء  »عليه السالم«فرفع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب : قال

، ًيا هادي كل ضال، ويا مفرج كل مغموم، ال تقو علينا ظاملا: وهو يقول
  . واهدنا إىل سبيل الرشاد،وال تظفر بنا عدونا

 حتى عرفوا الطريق ، فإذا اخليل يقدح بحوافرها من احلجارة النار:قال
ًوالعاديات ضبحا﴿: نزل اهللا عىل نبيه حممدفسلكوه، فأ ْْ َ ََ ِ  يعنى اخليل ﴾..َِ



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًفاملوريات قدحا﴿ َْ ِ َ ِ ُ قدحت اخليل بحوافرها من احلجارة النار :  قال﴾َ
ُفامل﴿ ًغريات صبحاَ ْ ُ ِ   .صبحهم عيل مع طلوع الفجر:  قال﴾َِ

قال بعضهم  ذان، فلام سمع املرشكون االذانوكان ال يسبقه أحد إىل األ
  . يف رؤوس هذه اجلبال يذكر اهللاٍ ينبغي أن يكون راع:لبعض

 . »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ً أشهد أن حممدا:فلام أن قال
 من أصحاب الساحر ي ينبغى أن يكون الراع:قال بعضهم لبعض

  .الكذاب
 ال يقاتل حتى »عليه السالم«وكان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

  .ئكة النهارتطلع الشمس، وتنزل مال
 إىل »عليه السالم«ؤمنني  التفت أمري امل، فلام أن دخل النهار:قال

  .ارفعها: فقال له »صىل اهللا عليه وآله«صاحب راية النبي 
 هذا : ورآها املرشكون عرفوها، وقال بعضهم لبعض،فلام أن رفعها

  .عدوكم الذي جئتم تطلبونه، هذا حممد وأصحابه
 ً، وأكفرهم كفرا،ً من أشدهم بأسا،رشكني فخرج غالم من امل:قال

 فليربز !؟يا أصحاب الساحر الكذاب، أيكم حممد: فنادى أصحاب النبي
  .َّإيل

:  وهو يقول»عليه السالم«فخرج إليه أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
 .ثكلتك أمك أنت الساحر الكذاب، حممد جاء باحلق من عند احلق

  !؟ من أنت:قال له
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 .عيل بن أيب طالب، أخو رسول اهللا، و ابن عمه، وزوج ابنته أنا :قال
  !؟ لك هذه املنزلة من حممد:قال

  . نعم:قال له عيل
 ثم ،ً فأنت وحممد رشع واحد، ما كنت أبايل لقيتك أو لقيت حممدا:قال

 : شد عىل عيل وهو يقول
 ـــامَّمـعـلا ـوغـ يف الًامـريـ كًارمـق     )١(ًامــغـيـيل ضـا عـت يـيـالق
 ام ـــكــ وحمًامـلـعـ مًاـنـرص ديـنـي     ًاـال خثعمـ من رجًا شديدًاليث

 :  وهو يقول»عليه السالم«فأجابه عيل بن أيب طالب 
 ام ـغشمش ا ـوغـ يف الًداـ شديًاـليث     ًامـ وضيغًاـ حدثًاـت قرنـيـالق
 ا ــدمع ـري النقـ يٍّيـِّطـل خـكـب     ًامــري خثعـأبــيل ســـا عـــأن

 )٢(امـارم يثبت الرضب فينعـل صـوك
ثم محل كل واحد منهام عىل صاحبه، فاختلف بينهام رضبتان، فرضبه 

 رضبة فقتله، وعجل اهللا بروحه إىل النار، ثم نادى أمري »عليه السالم«عيل 
  !؟هل من مبارز: »عليه السالم«املؤمنني 

                                     
 ولعل .، وال خيفى عدم استقامة الوزن يف هذا الشطرذاهكهذا الشعر ورد ) ١(

 : الصحيح

ًالقيت حقــا يا عـيل ضـيـغـام  ام ـغشمش ا ـوغـ يف الًداـ شديًاـليث    ً
 .هذا الشطر غري مستقيم الوزن) ٢(
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فرضبه أمري فربز أخ للمقتول، ومحل كل واحد منهام عىل صاحبه، 
 فقتله وعجل اهللا بروحه إىل النار، ثم نادى ، رضبة»عليه السالم«املؤمنني 

 !هل من مبارز؟: »عليه السالم«عيل 
 وكان صاحب اجلمع، وهو يعد بخمسامئة ،فربز له احلارث بن مكيدة

ٌإن اإلنسان لربه لكنود﴿: فارس، وهو الذي أنزل اهللا فيه ُِّ َ َ ِ َِ ََ َِّ ْ كفور : قال﴾، ِ
ٌإنه عىل ذلك لشهيدَو﴿ ِ َ ََّ ََ ِ َ َ ُ ِوإنه حلب اخلري ﴿شهيد عليه بالكفر :  قال﴾ِ ْ َ ُِّ ُ َِ َّ ِ

ٌلشديد ِ َ يعني باتباعه : »عليه السالم« قال أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ﴾َ
 . ًحممدا

 رضبة  فرضبه عيل، محل كل واحد منهام عىل صاحبه،فلام برز احلارث
  .ارفقتله، وعجل اهللا بروحه إىل الن

 !؟هل من مبارز: »عليه السالم«ثم نادى عيل 
 :  وهو يقول،عمرو بن الفتاك:  يقال له،فربز إليه ابن عمه

 اك ـــتـف هـيـل سـصـدي نـيـوب    اك ـــــتـفـي الـرو وأبـمـا عـأن
 ذاكـن أرى كـرؤس ملـه الـع بـأقط

 :  وهو يقول»عليه السالم«فأجابه أمري املؤمنني 
 ا ـــاقـت زعـزجـاق مــده كأس     ا ـــاقـده ة ـرتعــا مـــهـاكــه

  )١(اــاقــ سذـــام وأجــاهل د ــقأ    ا ــــــا القــرؤ إذا مــما يإنـــ

رضبة » عليه السالم« فرضبه عيل ،ثم محل كل واحد منهام عىل صاحبه
                                     

 . وكذلك احلال يف شعر ابن الفتاك.يالحظ ما يف هذا البيت من اختالل الوزن) ١(
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هل من : »عليه السالم«فقتله، وعجل اهللا بروحه إىل النار، ثم نادى عيل 
  !؟مبارز

 عليهم حتى »عليه السالم«فلم يربز إليه أحد، فشد أمري املؤمنني 
ًفوسطن به مجعا﴿: توسط مجعهم، فذلك قول اهللا ْ َ ََ ِ ِ ْ َ عليه « فقتل عيل ،﴾َ

 ذرارهيم، وأخذ أمواهلم، وأقبل بسبيهم إىل ى مقاتليهم، وسب»السالم
  .»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

عليه « ًا أصحابه حتى استقبل علي فخرج ومجيع،فبلغ ذلك النبي
  .عىل ثالثة أميال من املدينة »السالم

يمسح الغبار عن وجه أمري املؤمنني » صىل اهللا عليه وآله«وأقبل النبي 
 بردائه، ويقبل بني عينيه ويبكي، وهو »عليه السالم«عيل بن أيب طالب 

 : يقول
 إنني ، يا عيل. بك ظهريىَّاحلمد هللا يا عيل الذي شد بك أزري، وقو«

سألت اهللا فيك كام سأل أخي موسى بن عمران صلوات اهللا وسالمه عليه 
 .»أن يرشك هارون يف أمره، وقد سألت ريب أن يشد بك أزري

 : ثم التفت إىل أصحابه وهو يقول
عليه «معارش أصحايب ال تلوموين يف حب عيل بن أيب طالب «
دنيه، يا أ وً أمرين أن أحب عليامر اهللا، واهللاأ من ً، فإنام حبي عليا»السالم

 من أحبك فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهللا، ومن أحب اهللا أحبه ،عيل
 . وحقيق عىل اهللا أن يسكن حمبيه اجلنة،اهللا

 من أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض اهللا، ومن ،يا عيل
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 موقف قفه يوم القيامةوأبغض اهللا أبغضه ولعنه، وحقيق عىل اهللا أن ي
 .)١(ً» وال عدالً وال يقبل منه رصفا،البغضاء

 : ونقول
 :ال بأس بعطف النظر إىل األمور التالية

  :نزول سورة العاديات
 :بالنسبة لنزول سورة العاديات يف هذه املناسبة نقول

قد حتدثنا عن أصول احلرب يف هذه السورة يف آخر الفصل السابق، 
 :غري أننا نقول.. فال بأس بمراجعته

إن مضامني اآليات ال تتطابق مع املعاين التي تريد الرواية أن تعزوها 
 .إليها، فالحظ ذلك

  :!؟أين كان ابن عباس
» صىل اهللا عليه وآله« اعرتاض ابن عباس عىل النبي :ذكرت الرواية

ًإلرساله عليا يف مئة ومخسني رجال ملواجهة مخس مئة رجل فيهم احلارث  ً
 .)٢( مئة فارسبن مكيدة، الذي يعد بخمس

 :ونحن نرتاب يف صحة ذلك
ٍلشكنا يف أن يكون ابن عباس يف املدينة آنئذ ألن العباس إنام : ًأوال

                                     
 .٥٩٨ ـ ٥٩٣ عن تفسري فرات ص٩٠ ـ ٨٤ ص٢١ جاألنواربحار  )١(
  .٥٩٥ وتفسري فرات الكويف ص٨٧ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(
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أسلم يف فتح مكة، وهاجر إىل املدينة بعد ذلك، وكان قبل ذلك يف مكة، 
والقضية التي نحن بصددها .. واملفروض أن زوجته وأوالده كانوا معه

 ..كانت قبل ذلك الفتح
» عليه السالم« فيها عيل قتلّ إن الناس قد عادوا من خيرب للتو، و:ًثانيا

مرحب اليهودي، وقلع باب احلصن بيده، وقتل قبل ذلك عمرو بن عبد ود 
ً وهزم أيضا قريظة والنضري، ،وهو يعد بألف فارس، وهزم جيش األحزاب

ه وفعل يف بدر األفاعيل باملرشكني، فلامذا خيشى علي.. واملرشكني يف أحد
 ..ابن عباس، أو غريه

 عمره ما بني الثامن ، فإنً إن ابن عباس كان يف هذا الوقت صغريا:ًثالثا
إىل العرش سنوات، وحتى لو زاد عمره عن ذلك، فإن اعرتاضه عىل النبي 

ً، ليس مستساغا، وال مقبوال ال سيام مع ما ظهر منه من »صىل اهللا عليه وآله« ً
 .»صىل اهللا عليه وآله«ع النبي جرأة وبعد عن األدب واللياقة م

أمط : ، وهو قوله»صىل اهللا عليه وآله«كام أن اجلواب املنسوب إىل النبي 
 ..ال خيلو من قسوة عىل طفل هبذه السن.. عني يا ابن عباس

  :مجوع األعداء
 .. إن بني خثعم قد مجعوا مخس مئة فارس ملهامجة املدينة:وقالوا
 : ونقول

غ اخلثعميني، فمن دق، وأحد، وخيرب، قد بلإذا كان ما جرى يف اخلن
..  املدينة بخمس مئة مقاتل هبدف القتال والنزالالبعيد أن جيرؤوا عىل غزو

إال إن كانوا يقصدون اإلغارة عىل أطرافها، وأخذ بعض املوايش والغنائم، 
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 ..عىل طريقة العرب يف شن غارات السلب والنهب
 عىل حني غرة منهم، تنتهي واملقصود هو اإليقاع باملسلمني بأخذهم

، وانفراط عقد مجع املسلمني معه، »صىل اهللا عليه وآله«بقتل الرسول 
 ..وارتكاب مذبحة هائلة فيهم

 فأرسل إليهم سيد ،أن يزيل هذا اخلطر» صىل اهللا عليه وآله«فأراد 
، فنرصه اهللا عليهم، وأبطل »عليه السالم «ًااألولياء، وخري األوصياء علي

 ..يدهمبغيهم، وك
  :!؟ ملاذا’بكاء النيب 

، بكى حتى أبكى مجيع »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وتذكر الرواية
 ..أصحابه، حني أعلمه ذلك الرجل بام عزم عليه بنو خثعم

ًخوفا، أو ضعفا» صىل اهللا عليه وآله«ه ؤ إن كان بكا:والسؤال هو  فإنه ،ً
حني يف عدة حروب، داد أضعاف هذه األعواجه قد » صىل اهللا عليه وآله«

ومل . كان املسلمون يف غاية القلة، مع فقد اإلمكانات، وضعف التجهيزات
 .نره خياف أو يضعف

عن هذه املعاين التي » صىل اهللا عليه وآله«عىل أنه ال بد من تنزيه النبي 
ًتعني أن ثمة خلال حقيقيا يف ثقته باهللا، ويف معرفته ناقض الكثري ي، وهو  بهً

 ..اته ألصحابهمن توجيه
ً أنه اآلن قد أصبح قادرا عىل حشد أضعاف ما حشده :يضاف إىل ذلك

 ..اخلثعميون
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ًقد بكى إشفاقا عىل بعض أصحابه من  »صىل اهللا عليه وآله«وإن كان 
الدخول يف حرب ًأن يصيبهم سوء، فلامذا مل نره يبكي إشفاقا عليهم قبل 

 !؟ وخيرب، وسواها،بدر، وأحد، واخلندق
ً وإطامعا !ًوهنا يف املسلمني؟ًن هذا البكاء علنيا، أال يوجب ا كوملاذا

ًلعدوهم هبم، فيكون نقضا للغرض، وتفريطا غري مقبول ً.. 
  :ال مربر إلحجام املسلمني

ًمل نجد مربرا إلحجام املسلمني عن اخلروج إىل بني خثعم، مع ثم إننا 
مؤتة، م يف حلرب الروخيرب، وو نفروا يف حرب اليهود يف قريظة،أهنم 

 .. واألحزابأحد، وبدرحلرب املرشكني يف و
ال سيام .. ًمع العلم بأنه مل يكن بحاجة إىل أكثر من مئة ومخسني رجال

كان يريد أن يظهر ـ  كام رصحت به الرواية عنه  ـ»صىل اهللا عليه وآله«وأنه 
، وفضله، ومدى استعداده للتضحية يف سبيل اهللا »عليه السالم«أثر عيل 

ولو أرسله  ..، وحرصه عىل الفوز برضاه، وشدة تفانيه يف ذات اهللاتعاىل
 .وحده، فإن اهللا تعاىل ينرصه عليهم
  :!؟هل ضلوا عن الطريق

ومن معه قد ضلوا عن » عليه السالم«ثم إننا نستبعد أن يكون عيل 
 ..الطريق، فإهنم أهل البالد، العارفون بمسالكها، وشعاهبا

وهو أمري املؤمنني قد سلك هذه املسالك واألهم من ذلك أن قائدهم 
الوعرة يف غزوة ذات السالسل، حتى حرك ذلك عمرو بن العاص لإلعرتاض 
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بأنه يعلم ما » عليه السالم«عليه، بواسطة أيب بكر وعمر وخالد، فأجاب 
 ..يصنع

لوا الطريق فكيف يكون قدح النار من حوافر ضولو سلمنا أهنم قد 
 .حتى رأوه وعرفوه، وميزوه عن سائر الطرقم هلاخليول قد أنار الطريق 

  :!؟مىت تنزل مالئكة النهار
كان ال يقاتل حتى تطلع الشمس » عليه السالم«ً أن عليا :ويف الرواية

 :ونقول.. وتنزل مالئكة النهار
كان ال يقاتل حتى » عليه السالم«أنه : ذكرت الروايات األخرى: ًأوال

ًما بيت عدوا قط، فال حاجة » ليه وآلهصىل اهللا ع« النبي الشمس وأنتزول 
 .إلعادة ذلك

أغار عىل » عليه السالم« أنه :مع أنه قد تقدم يف بعض الروايات
 .األعداء يف غزوة ذات السالسل حني طلوع الفجر

ولعل األقرب هو أنه إذا أراد . وقد أرشنا إىل ذلك يف الفصل السابق
ذا كانت احلرب قد نشبت، فال يبدأ احلرب مل يبدأها إال بعد الزوال، أما إ

 ً.مانع من اإلغارة عىل العدو حني الفجر أيضا
عليه «أما ابتداء احلرب حني طلوع الشمس فلم يكن من فعل عيل 

 .»السالم
ال حني طلوع تنزل من حني طلوع الفجر، إن مالئكة النهار  :ًثانيا

قوله يف تفسري » عليه السالم«فقد روي ذلك عن اإلمام الصادق الشمس، 
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ًإن قرآن الفجر كان مشهودا﴿: تعاىل ْ ُُ ْ َ َْ َ ََّ ِ ْ َ  ه يعني صالة الفجر، تشهد)١(﴾ِ
 .)٢(مالئكة الليل، ومالئكة النهار

                                     
  . من سورة اإلرساء٧٨ اآلية )١(
 ١١٨ و ١١٧ ص١١ وج٢٩٦ ص٩ وج٣٢١ ص٥جاألنوار بحار : راجع )٢(

 و ٩٩ و ٧٣ و ٧٢ و ٣٠ ص٧٧ وج٢٦٣ و ٢٥٤ ص٧٣ وج٢١٢ ص٥٣وج
 وعن مسند أمحد ١٣٢ ص٨وج ٣٢٩ ص٦ ومستدرك سفينة البحار ج١٠٢

 واملعترب للمحقق احليل ٧٢ص» عليه السالم«فقه الرضا :  وراجع٤٧٤ ص٢ج
 ٢٧ و ٢٥ ص٤ج) ط ج( و ١٩٦ ص١ج) ط ق( ومنتهى املطلب ١٧ ص٢ج

 ١١٣ والذكرى ص٢٧٣ ص٢ج) ط ج( و ٧٢ ص١ج) ط ق(وتذكرة الفقهاء 
فالح  ومفتاح ال١٢٢ واحلبل املتني ص٢٤ ص٣ ومدارك األحكام ج١٢٢و 

 وجواهر ٥٣ ص٤ ومستند الشيعة ج٢٠٧ ص٦ واحلدائق النارضة ج٤ص
 ١ واملبسوط للرسخيس ج٩٩ ومسند زيد بن عيل ص١٦٨ ص٧الكالم ج

 ٣ والكايف ج٣٢٣ ص٢ واملحاسن ج١٥٧ و ٩٧ ص١ وفقه السنة ج١٥٧ص
 ٤٥٥ و ٢٢٢ ص١ ومن ال حيرضه الفقيه ج٣٤١ ص٨ وج٤٨٧ و ٢٨٣ص

 وثواب األعامل ٢٥٤أمايل الصدوق ص و٣٣٦ و ٣٢٤ ص٢وعلل الرشايع ج
 وروضة ٣٧ ص٢ وهتذيب األحكام ج٢٧٥ ص١ واإلستبصار ج١٣٦ص

ط  ( الشيعة ووسائل١٣١ وخمترص بصائر الدرجات ص٣١٧الواعظني ص
 و ٢١٣ و ٢١٢ و ٥٣ و ٥٢ و ٥٠ ص٤ و ج٢٧٣ ص١ج) آل البيتمؤسسة 

=  ١٥٤ و ٦٠ و ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ص ٣وج  ٢٦١ ص١ج) ةـالميـاإلسط دار (
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  :!؟ إال بعد الزوال×ملاذا ال يُقاتل علي 
 نفسه أسباب عدم قتاله إال بعد »عليه السالم«وقد رشح أمري املؤمنني 

 :فركز عىل األسباب التالية.. زوال الشمس
                                     

 ٧٥ ص٤ وج١٦٤ و ١٢٤ و ١٢٠ و ٥١ ص٣ ومستدرك الوسائل ج١٥٥و = 
 ٤٢١ ص١ وعوايل الآليل ج٦٩٥صالطويس  وأمايل ٣٦واإلختصاص ص

 ٤ وسنن الرتمذي ج٢٢٠ ص١ وسنن ابن ماجة ج١٦٠ ص١وحلية األبرار ج
 ٥٢٣ ص١ واملصنف للصنعاين ج٢١١ ص١ واملستدرك للحاكم ج٣٦٤ص

 ٣٦٥ ص٢ وصحيح ابن خزيمة ج٣٨١ ص٦وعن السنن الكربى للنسائي ج
  وتفسري أيب٥٩ وكتاب الدعاء للطرباين ص٤٠٩ ص٥وصحيح ابن حبان ج

 وجممع ٥٠٩ ص٦ والتبيان ج٢٥ ص٢ وتفسري القمي ج٢٣٦محزة الثاميل ص
 وفقه ٣٨٢ ص٢ وتفسري جوامع اجلامع ج٢٨٣ ص٦ وج١٢٨ ص٢البيان ج
 ٣سري الصايف ج والتف١٩٧ وتفسري غريب القرآن ص١١٤ و٨٢ ص١القرآن ج

 وجامع ٢٠١ ص٣ ونور الثقلني ج٦٩٢ ص١ والتفسري األصفى ج٢١٠ص
 وزاد ١٨٣ ص٤ ومعاين القرآن ج١٧٦ و ١٧٥ و ١٧٤ و ١٧٣ ص١٥البيان ج
 وتفسري القرآن ٣٠٦ ص١٠ واجلامع ألحكام القرآن ج٥٣ ص٥املسري ج

 ٤ وعن الدر املنثور ج٣٧٤ وتفسري اجلاللني ص٥٣ و ١٣ ص١العظيم ج
 ١ وعن البداية والنهاية ج٢٥٥ و ٢٥١ ص٣عن فتح القدير ج و٣٩٦ص
 ٢ والنهاية يف غريب احلديث ج١٥٠ ص٩ وسبل اهلدى والرشاد ج٥٦ص
  .٥١٣ص
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املقاتلون طعم القتال،  إن هذا الوقت أقرب إىل الليل، فإذا ذاق  ـ١
 وكوارث ، آالم ومصائبا جمرد نزهة، بل فيهت ليسوعرفوا أن احلرب

مون ِّييقسحساباهتم، والنظر يف  جنهم الليل، فسوف يعيدون فإذاونوائب، 
فها  تكتن،ملموسة، مل تعد جمرد تصورات غائمةو جتربة مبارشةاألمور وفق 

 .  وهتون من أمرها،الكثري من التخيالت التي تقلل من وضوحها
فاألمل املتصور واملفرتض ال يؤثر يف قرار اإلنسان بمقدار ما إذا أصبح 

ًماثال وحارضا، واملصاب الذي تسمع به أو تقرأ عنه ليس  تأثري بمقدار له ً
 ..املصاب الذي تراه وتعيشه، وتعاين منه ما تعاين

 أو هييجك هائج محية أو عصبية، أو يدعوك ،اَّال مفقد يدفعك خي
ابات س حنطلق من أو تزين لك أحالم وردية، ت،داعي طمع، أو جشع

يشء من ك َّفإذا مس.. فتبادر إىل ذلك.. تقتحم أتون احلرب أن ،خاطئة
 يرجع إليك صوابك، وتلتمس اخلالص، والت ، وآالمهااياهازبالياها ور

 ..حني مناص
احلرب فيام تطحن، وحتطم ما صلب منك، وتلتهم ثم تطحنك رحى 

وجتد نفسك غري قادر عىل اسرتجاع ما ذهب، وال استدراك . َّما رق والن
ما يأيت، وتفرض عليك تلك احلرب كل تبعاهتا، وحتملك ما أردته وما مل 
ترده من جرائمها وموبقاهتا، وتلقي عليك بكالكلها وأثقاهلا، وتبوء بكل 

 . .خمزياهتا
ن هذا الوقت القصري، الذي هو بداية القتال، يكون فيه رجال  إ ـ٢

عىل درجة عالية من اليقظة، والنشاط واحلذر، ويريد كل منهم أن احلرب 
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 . خيترب قدرات العدو، وأن يكتشف مكامن قوته، ومواضع ضعفه
وال تتوفر فيه دواع ..  واحلذر فيه عىل أشده،فاإلقدام فيه حمدود

وت، إذ مل يستحر القتل فيه باألحبة، وال وقع األرس  وطلب امل،التلالستق
 رموز الرشف، األبناء واإلخوة، وال السبي أو العدوان عىلعىل بعد 

 .. ةريومواضع الغ
يلقوا بأنفسهم يف املهالك، ل. فال موجب إذن لثورة محاس الشجعان

 .  أو ألجل حمو العار،ًطلبا للثار
املعقولة، فيمكن للعاقل أن وإذا كانت األمور ال تزال يف حدودها 

 ويكون ـ يف هذه احلال ـ ،يثوب إليه رشده يف الليلة التي تعقب هذه البداية
ًمدركا بعمق حقيقة ما هو فيه، ونتائج ما يقدم عليه، فيوازن بني احلالني، 

 ..ويتخذ القرار الرشيد، واملوقف السديد
يل من ً وإذا كان هناك من يالحق مهزوما فسيمنعه حلول الل ـ٣

 .مواصلة سعيه
هو  وال ضري يف أن ينجو ذلك املهزوم، فإن هزيمته النفسية، تكفيه  ـ٤
  .ر شديدذ، ويستأنف حياته، بنمط جديد، وحليعيد حساباتهاآلخر 

وقد حصل .. كام أن املطلوب املهم هو دفع رشه، والتخلص من أذاه
فع رشه حيتاج إىل وليس املطلوب قتله، وال أرسه، إال إذا كان د.. ًذلك فعال

 .ذلك
هو أقرب إىل الليل، وأجدر أن « :»عليه السالم«وهذا هو ما قاله عيل 
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  .)١( » ويفلت املنهزم، ويرجع الطالب،يقل القتل
  !:؟يف من نزلت }إن اإلنسان لربه لكنود{

ِإن اإلنسان لربه ﴿:  أن قوله تعاىل:وقد ذكرت الرواية املتقدمة ِِّ َ ََ َِّ ْ ِ
ٌلكنود ُ َ ِّوإنه حلب ﴿: د نزل يف احلارث بن مكيدة، إىل أن قال تعاىل ق)٢(﴾َ ُ َُِ َّ ِ

ٌاخلري لشديد ِ َ َ ِ ْ َ﴾)٣( . 
 .»عليه السالم«أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب : قال
 .)٤(ًباتباعه حممدا: يعني

                                     
 وعن ٢٥٦ ص٢ وعن هتذيب األحكام ج٢٥٦ صأليب الصالح احللبيالكايف  )١(

 ٤٥٣ ص١١وج ٤٥٣ ص٣٣ جاألنـوارار ـ وبح٦٠٣ ص٢علل الرشايع ج
) خمطوط( والتحفة السنية ٩٩٧ ص٢ج) ط ق(طلب  ومنتهى امل٢٢ ص٩٤وج
 ٥١١ ص٧ج) ط ج( و ٤٨٩ ص١ج) ط ق( ورياض املسائل ١٩٩ص

 ١٧٣ ص٦ج) ط دار الكتب اإلسالمية( والكايف ٨١ ص٢١وجواهر الكالم ج
) اإلسالميةط دار ( و ٦٣ص ١٥ج) آل البيتط مؤسسة (الشيعة ووسائل 

 .٤٧ و ٤٦ ص١١ج
 . من سورة العاديات٦اآلية ) ٢(
 . من سورة العاديات٨اآلية ) ٣(
 هـ١٤١٠ط سنة ( و ١٦ ص١ جتفسري فراتو ٨٩ و ٨٨ ص٢١ جاألنواربحار  )٤(

 .٤١٠صنفس الرمحن يف فضائل سلامن  و٥٩٧ص) م١٩٩٠
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 . )١( املراد عمرو بن العاص:وقيل
 .. غري ذلك:وقيل
 : ونقول

ن السورة قد نزلت أكثر من إن هذا اإلختالف ال يرض، إلمكان أن تكو
 ..ر كثريةئظانمرة، وهلذا 

ِوإنه حلب اخلري ﴿:  إن املقصود بقوله تعاىل:ولكن قول الرواية ْ َ ُِّ ُ َِ َّ ِ
ٌلشديد ِ َ  هو عيل غري سديد، ألن اآليات يف مقام الذم والتوبيخ، حيث )٢(﴾َ

 كاملال ،أي للنعم الدنيوية(ن حب ذلك الكنود للخري، أ: هايظهر من سياق
 .. شديد)..واجلاه، والبقاء عىل قيد احلياة

قبل عيل » صىل اهللا عليه وآله«وهذا إنام ينطبق عىل الذين أرسلهم النبي 
ً، فخافوا عىل أنفسهم، وحسدوا عليا، وحاولوا إحباط »عليه السالم«

 ..مسعاه
 أن هؤالء املحبني للدنيا سريون يوم القيامة كيف :ثم ذكرت الرواية

مروه يف صدورهم، ويفضح ما ضخبري هبم، وسيظهر ما أأن اهللا تعاىل 
ِأفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور﴿: انطوت عليه قلوهبم قال تعاىل ُ ْ ُ ُْ ْ َِ َ َ ُ َِ َ ِ َ َ َوحصل ما ، َ َ ِّ ُ َ

ِيف الصدور ُ ُّ ٌإن رهبم هبم يومئذ خلبري، ِ ِ ََ ٍ ِ َ َ ْ ْ ُ َّ َْ ِ ِ َّ ِ﴾)٣( . 
                                     

 .عنه ٧٧ ص٢١ جاألنواربحار و ١٦٨ ص١جاخلرائج واجلرائح  )١(
  . من سورة العاديات٨اآلية  )٢(
 .عاديات من سورة ال١١ ـ ٩اآليات ) ٣(
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  :العربة من حنني اجلذع
ـ استند ـ أو كان » صىل اهللا عليه وآله«ن النبي أ :وذكرت الروايات

فلام صنع املنرب لرسول إىل جذع نخلة هناك، يستند حني خيطب يوم اجلمعة 
مع له ُ وس،اضطربوترك اإلستناد إىل ذلك اجلذع » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .»صىل اهللا عليه وآله«اهللا حنني إىل رسول 
  :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

معارش املسلمني، هذا اجلذع حين إىل رسول رب العاملني، وحيزن لبعده 
 وحور ،ان اجلنانَّ، إن حنني خزًوالذي بعثني باحلق نبيا: عنه إىل أن قال

 ،ني وآهلام الطيبً وعلياً وسائر قصورها ومنازهلا إىل من يواىل حممدا،عينها
 الذي رأيتموه إىل رسول اهللا ،شد من حنني هذا اجلذع أل،ويربأ من أعدائهام

  .»صىل اهللا عليه وآله«
 ما يرد عليهم من صالة أحدكم ،ن حنينهم وأنينهمِّوإن الذي يسك

 أو ،ومـة، أو صـالة نافلـني، أو صـه الطيبـنا عىل حممد وآلـارش شيعتـمع
 .صدقة

 ما يتصل هبم ،م إىل شيعة حممد وعيلوإن من عظيم ما يسكن حنينه
 .من إحساهنم إىل إخواهنم املؤمنني، ومعونتهم هلم عىل دهرهم
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 :ونقول
ًأن علينا أن نتوقع ملحمد وآله وشيعتهم عالقة وأثرا يف : إن هذا يعطينا

 . كل يشء، ولو كان بمستوى اإلستناد إىل جذع نخلة مرة أو مرات
..  حييط هبا إال عامل الغيب والشهادةًوهذا يشري إىل أن ثمة أرسارا ال

فقد .. وأن علينا أن ال نستهني ولو ببسمة أو ملسة أو ملحة من إنسان مؤمن
 .يكون هلا من اآلثار ما ال خيطر عىل قلب برش

بعد مؤتةرب ال تذرين فردا ،:  
بعد أن قتل » صىل اهللا عليه وآله«وكان رسول اهللا .. «:قال املسعودي
ب الطيار بمؤتة من أرض الشام، ال يبعث بعيل يف وجه جعفر بن أيب طال

َرب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني﴿: من الوجوه إال ويقول ِ ِ َ َ ِّْ ًُ ْ ْ ْ ََ َ َْ َ َ ِ َ َ﴾)٢(»)١(. 
 : ونقول

صىل اهللا عليه « أن مجيع من كان حول رسول اهللا :إن هذه الكلمة تعني
يفيد، وال يؤثر يف رفع  املقامات والكرامات، ال م هلىعَّدُ، ممن ت»وآله

 من يصلح أن فيهم وليس ،»صىل اهللا عليه وآله«الوحدة عن رسول اهللا 
 .»صىل اهللا عليه وآله«ًمرارا له يكون است

، ألنه هو »صىل اهللا عليه وآله«عيل وحده هو الذي يصلح لوراثته و
الذي حيمل ميزاته وصفاته، وسائر مكنوناته، ويعكس صورته احلقيقية، 

                                     
 .  من سورة األنبياء٨٩اآلية ) ١(
 .٤٣٤ ص٢مروج الذهب ج) ٢(
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ًمتاما كام كان حييى يمثل .. لناس به، بكل ما هلذه الكلمة من معنىويذكر ا
 .يف كل وجودهله زكريا يف حقيقته ويف إنسانيته، وهو استمرار 

  : يف عمرة القضاءابنة محزة
 اعتمر عمرة القضاء، »صىل اهللا عليه وآله«النبي ن ا :ًويذكرون أيضا

م أبيها ـ عىل اخلالف يف اسمها ـ عامرة، أو أمامة، أو أفلامذا انتهى منها حلقته 
كانت وبنت الشهيد محزة بن عبد املطلب، وأمها سلمى بنت عميس، 

 .. تطلب منهم أن يأخذوها معهم. بمكة
 عالم نرتك :، فقال»صىل اهللا عليه وآله« النبي »عليه السالم«فكلم عيل 

 !بنت عمنا يتيمة بني أظهر املرشكني؟
 .)١( عن إخراجها، فخرج هبا» وآلهصىل اهللا عليه«فلم ينهه النبي 
 من مكة تبعته »صىل اهللا عليه وآله«أهنا حني خرج النبي  :ويف نص آخر

 .يا عم، يا عم: وهي تنادي
، وأخذ بيدها، »عليه السالم«إن أبا رافع خرج هبا، فتناوهلا عيل  :وقيل

                                     
 عن البخاري، ومسلم، وأمحد، والواقدي، ١٢٥ و١٢٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 .٦٣ ص٢تاريخ اخلميس ج: وراجع
 وعن اإلمتاع، وعن تاريخ مدينة ٣٧٢ هامش ص٢٠ جاألنواربحار : ًوراجع أيضا

ط دار ( والسرية احللبية ٥٠٨ ص٥غابة ج وعن أسد ال٣٦١ ص١٩دمشق ج
 .٧٧٩ ص٢ج) املعرفة
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 .)١(دونك ابنة عمك: وقال لفاطمة
  :املشاجرة

د بن حارثة يف أمرها، وأراد أن يكون هو ويف املدينة تكلم زي :قالوا
 »صىل اهللا عليه وآله«ًاملتكفل هلا، استنادا إىل كونه ويص أبيها؛ وألن النبي 

 .كان قد آخى بينه وبني محزة
وطالب هبا جعفر، باعتبار أن خالتها أسامء بنت عميس زوجته، 

 .أمواخلالة 
، وأنا أخرجتها )٢(أال أراكم يف ابنة عمي : فقال»عليه السالم«أما عيل 

 .من بني أظهر املرشكني، وليس لكم إليها نسب دوين، وأنا أحق هبا منكم

                                     
تاريخ :  وراجع١٩٥ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٦٥ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 ٩٨ ص١ وعن مسند أمحد ج٢٢٦ و ٢٠١العمدة ص:  وراجع٦٣ ص٢اخلميس ج
 ٣ واملستدرك للحاكم ج٨٥ ص٥ وج١٦٨ ص٣ وعن صحيح البخاري ج١١٥و 

 وحتفة ٢٨٨ ص٧ وعن فتح الباري ج٦ ص٨ى للبيهقي ج والسنن الكرب١٢٠ص
 وخصائص ١٦٨ و ١٢٧ ص٥ والسنن الكربى للنسائي ج١١٣ ص٨األحوذي ج

 ٣ ونصب الراية ج٢٢٩ وصحيح ابن حبان ص١٥١ و ٨٨أمري املؤمنني للنسائي ص
 ٤ وج٤٧٥ ص٣ وعن تفسري القرآن العظيم ج٥٧٨ ص٥ وكنز العامل ج٥٤٩ص
 .٤٤٢ ص٣ وج٢٦٧ ص٤ ج وعن البداية النهاية٢١٨ص

 ..أي أال أراكم ختتلفون يف أمر ابنة عمي الخ) ٢(
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 .أنا أحكم بينكم :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .أما أنت يا زيد، فموىل هللا ولرسوله
 .وأما أنت يا عيل، فأخي وصاحبي

ُوأما أنت ياجعفر، فتشبه خلقي وخلقي هبا، وأنت يا جعفر أحق . َ
 .حتتك خالتها، وال تنكح املرأة عىل خالتها، وال عمتها

 . فقىض هبا جلعفر
، فقال رسول »صىل اهللا عليه وآله«فقام جعفر فحجل حول رسول اهللا 

 !ما هذا يا جعفر؟: »صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .ًيا رسول اهللا، كان النجايش إذا أرىض أحدا قام فحجل حوله :قال

 .تزوجها :»اهللا عليه وآلهصىل «فقيل للنبي 
َّابنة أخي من الرضاعة، فزوجها سلمة بن  :»صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .)١(أيب سلمة

                                     
 وسبل ٦٦ و ٦٥ ص٣ والسرية احللبية ج٧٣٩ و ٧٣٨ ص٢املغازي للواقدي ج) ١(

 ١٤٠٩ ص٣صحيح مسلم ج:  ويف هامشه عن١٩٥ ص٥اهلدى والرشاد ج
 ودالئل النبوة ٣٣٨ ص٤واجلامع الصحيح ج) ٢٢٨٠(وعن سنن أيب داود رقم 

 ٢ وتاريخ اخلميس ج٦ ص٨ والسنن الكربى للبيهقي ج٣٣٨ ص٤يهقي جللب
 ٤ والطبقات الكربى البن سعد ج٥٦٢ و ٥٦١ واألمايل للطويس ص٦٣ص
=  ٤ ومستدرك احلاكم ج٩ و ٨ ص٣ وج١٦٠ و ١٥٩ ص٨ وج٣٦ و ٣٥ص
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 : ونقول
 :ال بد من مالحظة ما ييل

صىل اهللا عليه « ذكرت الرواية أن ابنة محزة خرجت تنادي النبي  ـ١
س عمها، وإنام لي» صىل اهللا عليه وآله«، مع أن النبي )١(يا عم، يا عم: »وآله

 .ً إال إن كان قد قالت ذلك انسياقا مع منطق الطفولة.هو ابن عمها
وقد ..  بأن طفولتها غري ظاهرة، فإهنا كانت يف سن الزواج:وجياب

وذلك بعد أن سئل . سلمة بن أيب سلمة» صىل اهللا عليه وآله«زوجها النبي  

                                     
 ٧ وعن تفسري القرآن العظيم ج٢٣٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٢٠ و ٨٧ص= 

 وعن مسند ٢٨٤ ص٨ج) ط دار إحياء الرتاث( وصحيح البخاري ٣٣١ص
 ١٨ وج٥٣ ص١٢ وجامع األحاديث واملراسيل ج١٨٥ و ١٥٨ ص١أمحد ج

 ٥٨١ و ٥٨٠ ص٥ وج٩٨٦ ص١ وكنز العامل ج١٢٤ ص٢٠ وج٢٥٣ص
 ٢٦٢ ص١٧وعمدة القاري ج ١٣٠ ص٩وج ٢٨٤ ص٨وعن فتح الباري ج

 راألنوا وبحار ١١٥ ص٥ ونصب الراية ج١٠٣ ص١والبيان والتعريف ج
 ١٩ عن ابن إسحاق، وعن تاريخ مدينة دمشق ج٣٧٢ هامش ص٢٠ج

 .٤٤٣ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٢٦١ص
 وبحار األنوار ٣٢٦ و ٢٠١ والعمدة ص٦٤ و ٦٣ ص٢تاريخ اخلميس ج: راجع) ١(

 ٨ وحتفة األحوذي ج٨٥ ص٥ج) ط دار الفكر( وصحيح البخاري ٣٢٨ ص٢٨ج
 ٥٤ ص٥ وهتذيب الكامل ج٢١٧ص ٤ وعن تفسري القرآن العظيم ج١١٣ص

 . ٤٤٢ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٢٦٧ ص٤وعن البداية والنهاية ج
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ال إن هذا التزويج  إ..عن سبب عدم زواجه منها» صىل اهللا عليه وآله«النبي 
مع تأييد صغر سنها بتعبري اإلمام .. قد جرى من قبل وليها رغم صغرها

 ..عنها بأهنا يتيمة
ً حجل حينئذ رسورا بقضاء النبي ًاأن جعفر:  ذكرت الرواية ـ٢ صىل «ٍ

عن ذلك، فأخرب أن هذا ما » صىل اهللا عليه وآله«، فسأله »اهللا عليه وآله
 .االتيفعله النجايش يف هذه احل

ً أن جعفرا َ قد حجل قبل ذلك يف خيرب، حني قدومه :ونالحظ عىل هذا
 .فيبقى السؤال.. عن ذلك، وأجابه» صىل اهللا عليه وآله«من احلبشة، فسأله 

 يف وما قيل من أجوبة عىل ذلك ال يصح، كام بيناه يف موضع آخر
 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : كتابنا

رفض الزواج من ابنة محزة، » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي :  قوهلم ـ٣
 : ال يصح، ملا ييل،ألهنا بنت أخيه من الرضاعة

 . لتناقض الروايات يف كثري من األمور املرتبطة هبذا األمر:ألف
 إن محزة كان أكرب من النبي بأكثر من عرش سنوات، ألن نذر عبد :ب

عطي أن محزة كان قد ولد وكرب قبل زواج املطلب وما جرى عىل أساسه ي
صىل اهللا «ً أكرب سنا من عبد اهللا والد النبي محزةعبد اهللا بآمنة بنت وهب، و

 .)٢(»عليه وآله
                                     

 . ٢٢٠ و ٢١٩ ص١٩ج» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(
=  ١٧٤ ص١ري جـ والسرية النبوية البن كث٢٤٨ ص٢ البداية والنهاية ج:راجع )٢(
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صىل اهللا «حتى بناء عىل ما زعموه من أن محزة كان أكرب من النبي  :ج
 :نقولبسنتني، أو بأربع، » عليه وآله

ًأيضا بناء عىل األول، ًإن حدوث هذا الرضاع يصبح بعيدا،  ألن قلة ً
ًقليلة جدا تبلغ يف رضاعها السنتيت، فضال عن أن تزيد عليه،  وغري ً

 .صحيح بناء عىل الثاين
 ملاذا مل يأخذ النبي نفسه بنت محزة، فإن ميمونة بنت احلارث كانت  ـ٤

 يمكن أن ناكأخت سلمى بنت عميس ألمها، فهي خالة بنت محزة، ف
ً ولكونه أخا ألبيها من !، لكون خالتها عنده؟»عليه وآلهصىل اهللا «يأخذها 

 ..الرضاعة، فلديه سببان ألخذها دون غريه
 هلا، َطْعُ إن صفية بنت عبد املطلب كانت عمة لبنت محزة، فلامذا مل ت ـ٥

 هل هو !فام هو السبب؟ فإن كانت مل تطالب !وهل طالبت هبا كام طالبوا؟

                                     
 ٣٦ ص١السرية احللبية ج:  وراجع١٦٠ ص١ البن هشام جوالسرية النبوية= 

أن عبد اهللا كان أصغر :  وإن كان مل يذكر١٥ ص١ويف السرية النبوية لدحالن ج
.. لكنه ذكر محزة والعباس يف مجلة أوالد عبد املطلب حني قضية الذبح ولده،

مطبعة ط (مم وامللوك  وتاريخ األ٦ ص٢ثري جوذكر يف الكامل البن األ
ن عبد اهللا كان أصغر ولده، وأحبهم، لكنه مل يسم أوالد أ: ٤ ص٢ج) تقامةساإل

 وعن الدر املنثور ٣١٦ و ٣١٥ ص٥املصنف للصنعاين ج:  وراجععبد املطلب
 ١ وتاريخ اليعقويب ج٢٤٠ ص٥٧ وعن تاريخ مدينة دمشق ج٢٢٠ ص٣ج

  .٢٥١ و ٢٥٠ص
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 !؟عدم قدرهتا عىل القيام بشؤوهنا
 !، ثم علمت فرضيت؟هاأم أهنم حسموا األمر من دون علم

عىل حسم األمر، دون أن » صىل اهللا عليه وآله«كيف يقدم النبي و
 !؟ وملاذا!وملاذا؟.. يستكمل استكشاف آراء من هلم ارتباط باملشكلة

 ما السبب يف وجود سلمى زوجة محزة مع ابنتها يف مكة، هل هي مل  ـ٦
أم أهنا عادت إىل مكة بعد استشهاده !.. ة إىل املدينة؟هتاجر مع زوجها محز

 !وما الذي جعل أهل مكة يرضون بعودهتا إىل بلدهم؟! ؟»عليه السالم«
 ملاذا مل يطلب زيد، وجعفر ابنة محزة يف مكة، قبل أن تلحق هي  ـ٧
 ..، وتتوسل إليه أن يأخذها معه»صىل اهللا عليه وآله«بالنبي 
، وهي تناديه أن يأخذها »صىل اهللا عليه وآله«بي  ملاذا مل جيبها الن ـ٨

 !يف شأهنا؟» عليه السالم« عيل ً مل يبد رأيا يف ذلك حتى كلمهوبل ه !؟معه
 قد أخرج فاطمة بنت »عليه السالم«ًهو أن عليا  :ولعل الصحيح

، )٢(أن اسمها عامرة:  وقيل،)١( عميستبنت سلمى بن: احلمزة ـ كام قيل
                                     

 ١١بيني ص ومقاتل الطال٢٤١ ص٦ واجلوهر النقي ج٣٨١ ص٤اإلصابة ج) ١(
 ٨٢ ص١٥ وهتذيب الكامل ج٣٦ و ٣٥ ص٤والطبقات الكربى البن سعد ج

 ٧ وعن فتح الباري ج١٥١ و ٢١٤ و ٢١٣ ص١وسري أعالم النبالء ج
 .٣٨٩ و ٣٨٨ص

 ٣٨٨ ص٧ عن اإلمتاع، وعن فتح الباري ج٣٧٢ هامش ص٢٠ جاألنواربحار  )٢(
=  ١٢٢ ص٢ والطبقات الكربى البن سعد ج٥٨٠ ص٥ وكنز العامل ج٣٨٩و 
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، )٢(»صىل اهللا عليه وآله«ن مكة حني هجرة رسول اهللا  ـ م)١(أمامة: وقيل
 ! وكيف؟! فلامذا عادت إىل مكة؟،فإن صح هذا.. ال يف عمرة القضاء

 ونزوهلم ،»عليه السالم«وحني يذكرون هجرة الفواطم مع عيل 
ضجنان ال يذكرون فاطمة بنت احلمزة مع الفواطم الثالث، ولعل ذلك 

ًألهنا كانت طفال تابعا ً. 
 إن الفواطم أربعة، أو ثالث : يتحدثون عن غري اهلجرة يقولونوحني

                                     
 ٥ وعن أسد الغابة ج٣٦١ ص١٩ وعن تاريخ مدينة دمشق ج١٥٩ ص٨وج= 

  وعن ١١٤ واملنتخب من ذيل املذيل ص٢٤٢ و ١٨٥ ص٨ وج٥٠٨ص
 وعمدة ٤٤٣ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٢٦٧ ص٤والنهاية ج البداية

 .٧٧٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ٢٦٢ ص١٧القاري ص
 وعن أسد ١٠٧ وكتاب املحرب ص٥٨ و ٤٨ ص٨كربى البن سعد جالطبقات ال )١(

 وسبل اهلدى ٧٧٩ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ٣٩٩ ص٥الغابة ج
 .١٩٦ و ١٩٥ ص٥والرشاد ج

 وموسوعة ٩١ ص٤ وتفسري امليزان ج٢٠٥ و ٢٠٤ ص٢السرية احللبية ج) ٢(
 آل أيب  ومناقب٤٧١ واألمايل للطويس ص٧٤٨ ص١التاريخ اإلسالمي ج

 ١٩ جاألنوار وبحار ١٥٢ و ١٥١ ص١ وحلية األبرار ج١٥٩ ص١طالب ج
 والتفسري ٤٦٨ ص١٠ ومستدرك سفينة البحار ج٣٥٠ ص٦٣ وج٦٦ص

 ٢ وتفسري كنز الدقائق ج٤٢٣ ص١ ونور الثقلني ج٤١٠ ص١الصايف ج
 .٢٥٩ وسرية املصطفى ص٣٣ وكشف الغمة ص٣٢٦ص
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 !ً فام هو السبب أيضا يف ذلك؟.)١(ويذكروهنا بينهن
  :× خلزاعة خبط علي ’كتاب النيب 

بعد » صىل اهللا عليه وآله« اآلخرة سنة ثامن كتب النبي ىويف مجاد
 : ًاحلديبية كتابا خلزاعة، يبدأ كام ييل

 :حيمبسم اهللا الرمحان الر
من حممد رسول اهللا إىل بديل وبرش، ورسوات بني عمرو، سالم 

 ..)٢(عليكم إلخ
                                     

  ورشح ١٦٧ ص٦ الكايف ج ورشح أصول٧٧ ص٢نيل األوطار ج: راجع) ١(
 ٤٧٧ ص١١وج ٢٨٢ص) املقدمة( وفتح الباري ٥٠ ص١٤للنووي ج مسلم

 ١٧٤ ص٢ث جـ والفايق يف غريب احلدي١٢٦ ص٥والديباج عىل مسلم ج
 ١٢ ولسان العرب ج٢٠٧ واللمعة البيضاء ص٣٧١ص ٢وعيون األثر ج

 وسبل السالم ٣١٠٢ ص١ وكنز العامل ج١٣ ص٩ وتارج العروس ج٤٥٥ص
 ٢٢ وج٢٣ ص٢١ وعمدة القاري ج١٠١ ص١١ وعون املعبود ج٨٦ ص٢ج

 ومرقاة ٢٤٣ ص٤ ورشح معاين اآلثار ج٢٣٩ ص١٤ والتمهيد ج١٧ص
 ٥ وعن أسد الغابة ج٣٨١ ص٤ وعن اإلصابة ج١٧٧ ص٨املفاتيح ج

 وتعريف األحياء ١٥٣ ص٢ج) ط دار املعرفة( والسرية احللبية ٣٦٢ص
 .١١٦ ص١بفضائل اإلحياء للعيدرويس ج

 ١٢٦ ص٣ونقله يف مكاتيب الرسول ج. ٧٥٠ و ٧٤٩ ص٢املغازي للواقدي ج) ٢(
=  والطبقات الكربى ٢٨٨ص) ط أخرى( ويف ٢٠١األموال أليب عبيد ص: عن
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سم كاتب الكتاب، لكن ابن األثري ا أن أكثر املصادر مل تذكر :ويالحظ
، ويف رساالت )١(كان الكتاب بخط عيل بن أيب طالب، أخرجه الثالثة: قال

                                     
 وأسد ٢٧٢ ص١ج) ط دار صادر( ويف ٢٥ ص١ ق٢ج) ط ليدن(البن سعد = 

عن ابن حجر  (٩٦ يف ترمجة بديل، ورساالت نبوية ص١٧٠ ص١الغابة ج
عن ابن  (٢٧٦ ص٤ وكنز العامل ج٤٨٦ ص١٤وابن أيب شيبة ج) والطرباين

عن  ٣١٠سعد، والباوردي، والفاكهي يف أخبار مكة، والطرباين، وأيب نعيم وص
 ٢ بسندين، ومدينة البالغة ج١٥ ص٢واملعجم الكبري للطرباين ج .ابن أيب شيبة

 ٥٥٠ ص٣ وأعيان الشيعة ج٤٦٤ ص٢ واألموال البن زنجويه ج٣١٥ص
 و ٢٧٥ وجمموعة الوثائق السياسة ١٧٣ و ١٧٢ ص٨الزوائد جوجممع 

ألف، ثم /٢٨ ص ٨وسيلة املتعبدين ج) عن مجع ممن تقدم وعن (٢٧٦/١٧٢
 ٢١ ص٨كايتاين ج:  واإلستيعاب، وانظر٧٦ ص٢قابل ابن عبد ربه ج: قال

 .٢٠ واشرببر ص٤٠٤ ص٣واشربنكر ج
 ومجهرة النسب هلشام ٢٧٣ص ١وأوعز إليه كنز العامل ج: ثم قال العالمة األمحدي

أيب شيبة، ابن  يف ترمجة برس عن ٦٤٦ و ١٤٩ ص١ واإلصابة ج٣٦٥الكلبي ص
 ٥٠٤ ص٢ يف حرملة، وج٣٢١ وص١٤١/٦٤١والطرباين، والفاكهي وص

 يف خالد بن هوذة، ورساالت ٤١١ يف بديل، وص١٦٦ ص١واإلستيعاب ج
 حبان ثقات ابن:  وراجع٩٧ ص٢ وج٣٩٨ ص١ وأسد الغابة ج١٧نبوية ص

 . ٣٦٧ و ١٥ ص٤ وج٤٢٣ ص٦ واملفصل ج٤٧٦ واإلشتقاق ص٣٦ ص٢ج
=  ٢ ومدينة البالغة ج١٥ ص٢ عن املعجم الكبري ج١٣٧ ص٣ جمكاتيب الرسول )١(
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 .أن الكتاب بيد عيل بن أيب طالب: نبوية
هو : سمعت يقولون: وحدثني أيب قال:  قال أبو حممد:وقال الطرباين

 .)١(»عليه السالم«خط عيل بن أيب طالب 
  :املستحاضةجلد و ×علي 

» صىل اهللا عليه وآله« أرسلني رسول اهللا :قال» عليه السالم«عن عيل 
فوجدهتا يف دمائها، فأتيت : ّإىل أمة له سوداء، زنت، ألجلدها احلد، قال

] تعافت[إذا تعالت : ، فأخربته بذلك، فقال يل»ليه وآلهصىل اهللا ع«النبي 
 .)٢(فاجلدها مخسني

 :ونقول
ّ ال يقام احلد عىل املستحاضة حتى ينقطع الدم عنها، ألن اإلستحاضة  ـ١

                                     
 ١٩٧ ص١ وعن أسد الغابة ج١٧٣ ص٨جممع الزوائد ج:  وراجع٣١٥ص= 

 .٤١٠ ص١وعن اإلصابة ج
مكاتيب  و١٧٣ ص٨ جئد وجممع الزوا٣٠ ص٢جللطرباين املعجم الكبري ) ١(

 .١٣٧ ص٣جالرسول 
 وعن نيل ٤٧٦ ص١تفسري القرآن العظيم ج:  وراجع١٣٦ ص١ مسند أمحد ج)٢(

 كتاب احلدود، ٣٤ ح٥٣٧ ص٣ وعن صحيح مسلم ج٢٧٢ ص٧األوطار ج
 ١٦٤ ص١ وعن سنن أيب داود ج٣٧ ص٤واجلامع الصحيح للرتمذي ج

 .، وليس يف الثالثة األخرية لفظ مخسني٤٤٧٣ح
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إذا تعافت، فاجلدها : »صىل اهللا عليه وآله«يف معنى املرض، ولذلك قال 
حلائض صحيحة، فيقام وا. أما احليض فهو يدل عىل اعتدال املزاج. مخسني

ًعليها احلد مطلقا ّ. 
مل يبادر إىل إقامة احلد عىل تلك األمة، بل » عليه السالم«ًإن عليا  ـ ٢

فلام .. حترى عنها، لكي يعرف إن كانت واجدة لرشائط إقامة احلد أم ال
ًاستنادا إىل ما ًانتظارا لتوفر تلك الرشائط، وعلم باختالل الرشائط مل يرتكها 

صىل « من األحكام اخلاصة يف هذا املورد، بل راجع رسول اهللا يعرفه هو
صىل اهللا «ًيف أمرها، ليكون التأخري مستندا إىل قرار الرسول » اهللا عليه وآله

 .»عليه السالم«نفسه، ال إىل قرار عيل » عليه وآله
ّبأنه مل يلتزم بحرفية أمر » عليه السالم« قد يعرتض بعضهم عىل عيل  ـ٣

، بل استلبث وتريث، حتى وجد فرصة لتأجيل »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .تنفيذ األمر الصادر إليه، فهو مل يكن كالسكة املحامة فيه، كام هو املفروض

ً بأن هناك أمورا تكون يف عهدة النبي أو يف عهدة وصيه، :ونجيب ّ
أن : احلاكم واحلافظ ألحكام الرشيعة، ال بد أن يتصدى هلا احلاكم مثل

 .ّيصدر أمره بإقامة احلد عىل مستحقه
وهناك أمور أخرى تكون من حق املحدود، وعىل املنفذ لألمر أن 

 .يراعيها فيه
 من قبيل هذا الثاين، ال األول، أي أنه مورد التأكد من :فاملورد هنا

، »عليه السالم«ّجامعية املحدود لرشائط إقامة احلد، وهذا من وظائف عيل 
ً، متاما كام حصل له »الشاهد يرى ما ال يراه الغائب«: فهو من موارد قاعدة
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» صىل اهللا عليه وآله«فك، حيث أمر رسول اهللا يف حديث اإل» عليه السالم«
إن وجده عند مارية، فلام وجده، القبطي بقتل جريج » عليه السالم«ًعليا 

صىل اهللا عليه «ّوتأكد من فاقديته لرشط إقامة احلد رجع إىل رسول اهللا 
تأمرين باألمر أكون فيه كالسمكة املحامة، أم الشاهد يرى ما : ، وقال له»لهوآ

 !ال يرى الغائب؟
 . بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

ًمتاما كام ! فهل هذا املورد من املوارد التي يكون فيها كالسكة املحامة؟
 كالشاة التي تساق ،ن باحلكمباإلتيا» صىل اهللا عليه وآله«حدث حني أمره 

 !أم أن الشاهد يرى ما ال يرى الغائب؟! حللبها؟
» صىل اهللا عليه وآله«مل يرفع حكم رسول اهللا » عليه السالم«ّأي أنه 

بالرجم، بل هو سيمضيه، ويكون فيه كالسكة املحامة، حني تتحقق رشائط 
الشاهد يرى ما : اعدةّإجرائه، إذ هو بالنسبة لتوفر رشائط إقامة احلد، حمكوم بق

 .ال يرى الغائب، ألن اليقني بتوفر الرشوط من مسؤولية ذلك الشاهد نفسه
  :كأنك يف الرقة علينا منا

 : نقل عن خط الشهيد رمحه اهللا ما ييل
، فقال رسول »صىل اهللا عليه وآله«ًكتب النجايش كتابا إىل النبي : قيل«

 ..ًاكتب جوابا وأوجز: »معليه السال«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
  :»عليه السالم«فكتب 

أما بعد، فكأنك يف الرقة علينا منا، وكأنا : بسم اهللا الرمحان الرحيم«
ًمن الثقة بك منك، ألنا ال نرجو شيئا منك إال نلناه، وال نخاف منك أمرا  ً
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 .»إال أمناه، وباهللا التوفيق
ذي جعل من أهيل مثيل،  احلمد هللا ال:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 .)١(»وشد أزري بك

 : ونقول
ً قد تم اإلستيالء عىل هذا الوسام أيضا، باإلستيالء عىل سبب ً:أوال

كأنك يف الرقة علينا : أن عمرو بن أمية قال للنجايش: منحه، حيث زعموا
ًمنا، وكأننا يف الثقة بك منك، ألننا مل نظن بك خريا قط إال نلناه، ومل 

 ..)٢(إال أمناه إلخ)  منكًوال نخاف أمرا( قط نحفظك عىل رش
 أن عمرو بن أمية قد ذهب إىل احلبشة بعنوان :غري أن من الواضح

َّرسول، فمتى توطن احلبشة، وملس رقة ملكها عليه، وتنامت ثقته به، حتى 

                                     
 ومستدرك سفينة بحار ٥٧١ ص٦ج) ط حجرية(و  ٣٩٧ ص٢٠ جاألنوارار بح )١(

رشح إحقاق احلق و ٤٥٣ ص٢ ومكاتيب الرسول ج٥٤١ ص٩ جاألنوار
 ٣٥٤ ص١ج) طبعة احليدريةاملط (نزهة اجلليس عن  ٢٨ ص١٧ج )امللحقات(

 ومدينة البالغة »صىل اهللا عليه وآله« ترمجة رسول اهللا ،ناسخ التواريخ: وراجع
  .٢٤٤ ص٢ج

 السرية و٦٨ ص٣جدحالن  عن السرية النبوية ل٤٤٧ ص٢مكاتيب الرسول ج) ٢(
 ٣٠٤ ص٣ج والروض األنف ٦٠ ص٣ج وزاد املعاد ٢٧٩ ص٣احللبية ج

 ٢ وج٥٧٢ ص١ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج٣٩ ص٢ج ءواملصباح امليض
  .٢٥٩ ص١ والطبقات الكربى البن سعد ج٣٢٩ ص٢ وعيون األثر ج٦٥٤ص
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 !؟..ًصار يشعر أنه منه، وحتى صار ال يظن به خريا إال ناله إلخ
طاب عمرو بن أمية ما يناسب خطاب مثله عىل أننا مل نر يف طريقة خ

: ملثله، وال نرى أن ملك احلبشة وأعوانه يرىض ويرضون بأن يبدأه بعبارة
 .َّعيل القول، وعليك اإلستامع

وإال، فأنت يف هذا النبي األمي، واليهود كاليهود يف  «:وكذا قوله
 .، بل هم سوف يسكتونه فور سامع عبارته هذه»..عيسى

ل الرسالة مللك احلبشة هو جعفر بن أيب طالب، وملك  إن حام:ًثانيا
 .احلبشة أسلم عىل يد جعفر، ال عىل يد عمرو بن أمية

  :×من صدقات علي 
 بمناسبة زواجه »صىل اهللا عليه وآله«وقد أرسل النجايش لرسول اهللا 

ًقميصا ورساويل، وعطافا، وخفني ساذجني«بأم حبيبة  ً«)١(. 
 حلة قيمتها »صىل اهللا عليه وآله«ول اهللا  أنه أهدى لرس:وروى الكليني

 .)٢(، فتصدق هبا»عليه السالم«ًألف دينار، فكساها عليا 

                                     
 ٢ وج٥٧٦ ص١ وموسوعة التاريخ اإلسالمي ج٤٤٩ ص٢ب الرسول جمكاتي) ١(

البداية  و٧٦صلبغدادي لكتاب املحرب  و٧٨ ص٨ وحتفة األحوذي ج٦٦٠ص
 .١٥ ص٧جإمتاع األسامع  و٣١١ ص٤ ج)ار إحياء الرتاث العريبط د(والنهاية 

مؤسسة آل ط (وسائل الشيعة  و٣ احلديث رقم ٢٨٩ و ٢٨٨ ص١الكايف ج: راجع) ٢(
=  ٦ وج٣٤٩ ص٣ج) ةـالميـاإلسط دار ( و ٤٧٧ ص٩ وج١٨ ص٥ج) تـيـالب
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 : ونقول
ًمل يعط عليا إال ما هو ماله اخلاص، » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي  ـ١

 ..وليس للمسلمني فيه نصيب
هو مل يشأ أن يلبس حلة بألف دينار، و» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٢

أن الكثريين من املسلمني حيتاجون يف كسوهتم إىل يشء، مهام كانت : يعلم
عليه «وهو عيل .. فآثر أن يعطيها ملن يستحقها وحيتاجها.. قيمته متواضعة

 ..»السالم
ًأيضا مل يشأ أن يلبس حلة بألف دينار، » عليه السالم«ً ولكن عليا  ـ٣

ولعل يف : جهة، ومن جهة ثانيةمن » صىل اهللا عليه وآله«ًتأسيا برسول اهللا 
احلجاز أو الياممة من ال عهد له باللباس الالئق به، وال يقدر عىل هتيئة ما 

 فآثر هبا غريه من أهل احلاجة لينال ثواب ذلك ،تكون قيمته متواضعة
 .. والزهد بالدنيا،وليكون املثل األعىل يف القناعة واإليثار.. ًأيضا

  :يقتل أصل اخلوارج ×علي 
، »صىل اهللا عليه وآله«كر هنا قضية جرت يف حياة رسول اهللا ونذ

 :ولعلها حدثت يف هذه السنة أو يف غريها وهي التاية
                                     

 ١٨٤ وكتاب األربعني للامحوزي  ص٢٧٩ ص٢ وحلية األبرار ج٣٣٤ص= 
 ٢ والتفسري الصايف ج٦٨٥ ص١٦ وج٤٤١ ص٨جأحاديث الشيعة  جامعو

 ورشح أصول ٦٤٣ ص١ ونور الثقلني ج٢٨١ ص١ والتفسري األصفى ج٤٤ص
 .١٥٣ ص١آليات ج وتأويل ا١١٦ ص٦الكايف ج
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إين مررت بوادي : »صىل اهللا عليه وآله« أن أبا بكر قال للنبي :رووا
 ..كذا وكذا، فإذ رجل متخشع، حسن اهليئة، يصيل

 .يه فاقتله إذهب إل:»صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 
فذهب إليه، فلام رآه عىل تلك احلال كره أن يقتله، فرجع إىل النبي 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«
 . إذهب فاقتله: لعمر»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 . فكره أن يقتله، فرآه عىل تلك احلال،فذهب إليه

هب فذ.. ذهب فاقتلها :»عليه السالم« لعيل »صىل اهللا عليه وآله«فقال 
 .إليه فلم جيده

 إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال :»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
: وذكر حديث اخلوارج ومروقهم من الدين، ويف آخره. جياوز تراقيهم

 .)١(ُّفاقتلوهم هم رش الربية
                                     

 وجممع ١٥٦ و ١٥٥ ص١٠ واملصنف للصنعاين ج١٥ ص٣مسند أمحد ج) ١(
رشح هنج  و٢٩٩ ص٧ والبداية والنهاية ج٢٢٧ و ٢٢٦ و ٢٢٥ ص٦الزوائد ج

 ٢٢١ و٢٢٠ ص٣ والكامل يف األدب ج٢٦٧ و ٢٦٦ ص٢ ج للمعتزيلالبالغة
 ٣٧٦لسيد رشف الدين ص لاملراجعات و٣٥١ ص٧ج لشوكاين لنيل األوطارو

 ٢١٦ ص٧الغديرج و٩٦لسيد رشف الدين ص لواإلجتهاد النص و٣٧٨و 
 فتح الباري و٢١٧لشيخ آقا جمتبي العراقى ص لأمهية احلديث عند الشيعةو
 .١٢١صلسيد رشف الدين لالفصول املهمة  و٢٦٦ص ١٢ج
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 !؟أفال أقتله أنا يا رسول اهللا: »عليه السالم« فقال عيل :ويف نص آخر
..  فلم جيده»عليه السالم«فانطلق عيل ..  إن وجدته بىل أنت تقتله:قال

 .)١(أو نحو ذلك
 : ونقول

صىل اهللا عليه «أن يطلب من النبي بن اخلطاب  لقد عودنا عمر  ـ١
 ، ورابعة،قتل هذا تارة وذاك أخرى، وذلك ثالثةب سمح لهأن ي» وآله

ًدائام   ومل ينل مبتغاه يف مجيع مطالبه تلك، بل كان القرار النبوي.وخامسة
 .. عىل خالف هواه

هو الذي يطلب من عمر أن » صىل اهللا عليه وآله«فإن النبي .. أما هنا
 !! ولكن عمر ال يستجيب،يقتل هذا الرجل

 إن أبا بكر مل يكن يف جممل أحواله يتوافق مع عمر عىل القتل الذي  ـ٢
لب أن يسمح له به، فلم يط» صىل اهللا عليه وآله«كان عمر يطلب من النبي 

                                     
 ٢ والعقد الفريد ج٣٦١ و ٣٦٠ ص٢كشف األستار عن مسند البزار ج) ١(

 ٦ وجممع الزوائد ج١٥٦ و ١٥٥ ص١٠نعاين ج وراجع املصنف للص٤٠٤ص
 عن مسند أيب ١٨٨ و ١٨٧ ص٣جآل أيب طالب  ومناقب ٢٢٧ و ٢٢٦ص

ر وزينة أيب حاتم الرازي، وكتاب أيب بك. يعىل، واإلعانة البن بطة، والعكربي
 ٢٩٨ ص٧ والبداية والنهاية ج٤٢٩ ص٢الشريازي وغريهم والطرائف ج

صابة  واإل٢٢٧ ص٣ و ج٣١٧ ص٢ج وحلية األولياء ٢١٦ ص٧والغدير ج
 . عن بعض ما تقدم٩٤ و ٩٣ والنص واإلجتهاد ص٤٨٤ ص١ج
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بل مها قد اختلفا يف العديد ولو مرة واحدة، طلبه عمر من ذلك، كان يما 
من املوارد، فقد اختلفا يف املوقف من خالد حني قتل مالك بن نويرة، وزنى 

 .واختلفا يف املوقف من أسارى بدر.. بامرأته
ًن أبا بكر كان قرين عمر، وحبيبه، وصفيه، ونجيه، وكانا معا يدا  إ ـ٣ ً

أن أبا بكر يميل إىل السلم، وعمر : غري أهنم يزعمون. . الدوامواحدة عىل
 .حتى أصبح ذلك بمثابة القاعدة. يميل إىل القتل واحلرب

 : هذه القاعدة قد انخرمت مرتنيولكن
 يف قتال مانعي الزكاة، حيث كان عمر يرى مساملتهم، وأبو :إحدامها

يل أيب بكر مبكر يرى حرهبم، وذلك عىل خالف ما عهدناه منهام من 
 ! فام هو السبب يف ذلك؟..للسلم، وميل عمر للحرب

األمور عادت بينهام إىل التوافق، ويزيد هذا األمر غرابة حني نرى أن 
 !ولكن ال برجوع أيب بكر إىل رأي عمر، بل برجوع عمر إىل رأي أيب بكر

 يف قتل أصل اخلوارج، فإن عمر قد مال إىل طبع أيب بكر، :الثانية
، ومل ينفذا أمره »صىل اهللا عليه وآله«عصيان رسول اهللا ًمعا فآثرا ورأيه، 

 ..بقتله
قتله من أيب بكر » صىل اهللا عليه وآله« إن الرجل الذي طلب النبي  ـ٤
ولكن ذلك مل يمنع النبي .  كان يتظاهر بالتخشع والعبادة والصالح،وعمر

.. باجلوهر ال باملظهرمن األمر بقتله، فإن العربة عنده » صىل اهللا عليه وآله«
 .وأفهمنا أن عىل املؤمن أن ال ينخدع باملظاهر

صىل اهللا عليه «وقد جاءت هذه احلادثة لتكون التطبيق العميل لنهيه 
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الناس عن النظر إىل صالة الرجل وصومه، وطنطنته بالليل، بل » وآله
 .)١( وأدائه األمانة،عليهم أن ينظروا إىل صدقه يف احلديث

مل يرسل أبا بكر إال بعد أن أخربه أبو » صىل اهللا عليه وآله«ي  إن النب ـ٥
 أي أن النبي ،ًبكر نفسه عنه بأنه رآه بمكان كذا متخشعا، حسن اهليئة يصيل

، أوصاف أغدقها عليه، وحاالت نسبها إليهأمره بقتله بناء عىل ما سمعه من 
 !؟ فرتك قتلهإنه رآه يصيل: فام معنى أن يذهب أبو بكر إليه، ثم يرجع فيقول

بيشء جديد يربر إحجامه عن تنفيذ » صىل اهللا عليه وآله« مل يأت للنبي فإنه
 .أمره

 بقتل ذلك ًاحني أمر أبا بكر وعمر وعلي» صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٦
الرجل، مل يذكر هلم سبب إصداره هلذا األمر ـ رغم إخبارهم إياه بصالة 

ورة أن يكون التعامل مع ذلك الرجل وختشعه ـ وهذا يدل عىل رض

                                     
 ٥٦ و ٥٥ ص١جا ـار الرضـعيون أخب و٣٧٩صلصدوق لايل ـاألم:  راجع)١(

 ١٩ج) آل البيتط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٣٧٣صروضة الواعظني و
 ٦ ص١٤جمستدرك الوسائل  و٢٢٠ ص١٣ج) اإلسالميةط دار ( و ٦٩ص

 ٦٨جبحار األنوار  و١٦٤ و ١٠٩صمشكاة األنوار  و٢٢٩صختصاص اإلو
جامع أحاديث  و٤٤٣ ص٢جشجرة طوبى  و١١٥ و ١١٤ ص٧٢ وج٩ص

مسند اإلمام  و٢٢٣ ص١جمستدرك سفينة البحار  و٥٢٦ ص١٨جالشيعة 
 ٦جنجفي للموسوعة أحاديث أهل البيت  و٢٧٤ ص١جعطاردي للالرضا 

  .٢٢٩ص ١جلكلبايس لالرسائل الرجالية  و٥٦ص



  ٢١١                                                                      ..قبل فتح مكة  :  الفصل الرابع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّثم ﴿: ًاملعصوم بمنطق الطاعة واإلنقياد املطلق والتسليم، تطبيقا لقوله تعاىل ُ
ًال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ُِّ َ ًَ ََ ََّ ِ َ ُِ ْ ِ َ﴾)١(. 

َيا أبت افع﴿: ً كام سلم إسامعيل نفسه ألبيه إبراهيم ليذبحه قائالًمتاما َْ ِ َ ْل َ
ُما تؤمر َ َْ ُ﴾)٢(. 
 إن امتناع أيب بكر وعمر عن تنفيذ األمر يدلنا عىل أهنام مل يتعامال  ـ٧

عىل أساس أنه مسدد بالوحي اإلهلي، وال » صىل اهللا عليه وآله«مع النبي 
باملربرات الرشعية وال عىل أساس أنه عامل علم اليقني، .. ينطق عن اهلوى

ًأيا أن النبي مل يكن مستجمعا للرشائط أي أهنام ر.. بالقتل عليه حلكمه
 وأن ذلك ،املسوغة حلكمه عىل الرجل، ومعنى ذلك أنه خمطئ يف قراره هذا

 ..الرجل مظلوم
 .وهذا ما ال يمكن قبوله، ال من أيب بكر وعمر، وال من غريمها

بىل أنت تقتله «: »عليه السالم« لعيل» صىل اهللا عليه وآله« إن قوله  ـ٨
ً عىل أنه كان يعرف عليا حق املعرفة، حتى لقد أخرب عن يدل» إن وجدته
 .ـ الذي كان سيحصل ـ لو وجد ذلك الرجل» عليه السالم«فعل عيل 
ّوبني ميزته ..  إن هذا اإلختبار العميل، قد أظهر فضل ذي الفضل ـ٩

ًعىل من سواه، وسجل معيارا ومقياسا تسقط به الكثري من » عليه السالم« ً
 ..»عليه السالم« عيل ئيوقها حمبوا مناوالدعاوى التي يس

                                     
  . من سورة النساء٦٥ اآلية )١(
 . من سورة الصافات١٠٢ اآلية )٢(
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عن الذين هم عىل شاكلة » صىل اهللا عليه وآله« إن قول النبي  ـ١٠
فاقتلوهم هم رش «: بقتله» صىل اهللا عليه وآله«ذلك الرجل الذي أمر 

 ، األمر بقتلهمبإعطائه ، من الناسفئة الهقد أسقط احلصانة عن هذ» الربية
ُّألهنم جتسيد للرش الذي يصي هم باملظاهر اخلادعة ب البرشية، وتسرت

يراد به حفظ اجلحود كان وإظهارهم التخشع، وممارسة العبادات إن 
 .والطغيان، ال ينفع يف دفع العقوبة التي يستحقوهنا

 وإنام كان هؤالء رش الربية، ألهنم يتسرتون بالدين للقضاء عىل  ـ١١
 ..هلوى، وأحكام اجلاهليةالدين، وإشاعة رذيلة الظلم والطغيان، والعمل با

لن جيد » عليه السالم«ًأن عليا : »صىل اهللا عليه وآله« وقد أخرب  ـ١٢
املارقني، مع بيان بعض عن ًذلك الرجل، ولو وجده لقتله، وأخرب أيضا 

 .ًمبينا التكليف اإلهلي لألمة جتاههم..  منهمحاالهتم، وما يكون
عليه «ًعن أن عليا » وآلهصىل اهللا عليه «ويكون صدق ما أخرب به   ـ١٣
صىل اهللا عليه «لن جيد ذلك الرجل بمثابة شاهد حيس عىل أنه » السالم

خيرب عن اهللا تعاىل، وعىل أن ما خيرب به عن ظهور املارقني ال بد أن » وآله
 .ًيتحقق أيضا

ال يقدم عىل قتل رجل إال إذا » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي  ـ١٤
 ..ستحقاقه للقتلتوفرت األدلة له عىل ا
» صىل اهللا عليه وآله« إن البينة مل تقم لدى رسول اهللا :ومن الذي قال

 ..عىل استحقاق ذلك الرجل للقتل
مل يطلع عىل حال » صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :أو من الذي قال
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 فرأى أن إظهاره .. مبارشة، وبنحو جييز له قتلهةذلك الرجل بصور
إن العربة إنام هي : التظاهر بالدين ال جيديه، فقد قلناالتخشع، واعتصامه ب

 ..باجلوهر ال باملظهر
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  :ثامنالباب ال
 

  ..إىل فتح الطائف.. فتح مكةمن 
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  :أبو سفيان يف املدينة
» صىل اهللا عليه وآله«وبعد أن عقدت قريش يف احلديبية مع رسول اهللا 
» صىل اهللا عليه وآله«ًعهدا تضمن دخول خزاعة يف عقد وعهد رسول اهللا 

ت ببني نفاثة اخلزاعيني، ثم بعثت أبا سفيان إىل عنقضت قريش العهد، وأوق
، وهو يظن أن خرب بني نفاثة مل هد، ويزيد يف املدة فطلب أن يشد الع،املدينة

 ..»صىل اهللا عليه وآله«يصل إىل النبي 
إن كان قد حدث حدث اقتىض هذا » صىل اهللا عليه وآله«فسأله النبي 

 .الطلب
 معاذ اهللا، نحن عىل عهدنا وصلحنا يوم احلديبية، ال نغري وال :فقال

 .نبدل
ىل مدتنا وصلحنا يوم احلديبية، ال  فنحن ع:»صىل اهللا عليه وآله«فقال 

 .نغري وال نبدل
ن جيري بني الناس، ويشفع له عند رسول أمن أيب بكر أبو سفيان فطلب 

من عمر، ومن عثامن، وسعد ًطلب ذلك ايضا ، و»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
وأرشاف املهاجرين، واألنصار وكان يسمع » عليه السالم«بن عبادة، وعيل 

ًأكيدا وشديدالبه لطًمنهم رفضا  ً. 
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 احلسن واحلسني ،، ثم بالسبطني»عليها السالم«فتوسل بالزهراء 
ربام هبدف اإلستفادة من األثر العاطفي بزعمه، ولكن قد ، »عليهام السالم«

عليه «ًفأتى عليا : كان اجلواب هو اجلواب يقول النصفأله، فقد خاب 
 وإين جئت يف حاجة، فال ًيا عيل، إنك أمس القوم يب رمحا،: ، فقال»السالم

 . ًأرجع كام جئت خائبا، فاشفع يل إىل حممد
صىل اهللا عليه « وحيك يا أبا سفيان، واهللا، لقد عزم رسول اهللا :فقال

 ..عىل أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» وآله
 :إىل أن يقول النص

 واحلسن »عليها السالم«ام أيس مما عندهم، دخل عىل فاطمة الزهراء لف
يا بنت حممد، هل لك أن جتريي :  فقال،دب بني يدهيا غالم ي»السالمعليه «

 !بني الناس؟
 . )١(ة، وأبت عليهأنام أنا امرإ :فقالت

 .إنام أنا امرأة:  قالت:ويف نص آخر(
زينب ـ أبا العاص بن الربيع، وأجاز : قد أجارت أختك ـ يعني: قال

 .ذلك حممد
                                     

) ط دار املعرفة(و  ٧٣ ص٣ والسرية احللبية ج٢٠٧ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
ط دار إحياء الرتاث ( والبداية والنهاية ٧٩٤ ص٢واملغازي للواقدي ج ٣ص

 النبوية البن  والسرية٢٧٨ ص٢ج) ط مكتبة املعارف( و ٣٢١ ص٤ج) العريب
 .٢٦٣ ص١٧ ج للمعتزيل ورشح هنج البالغة٥٣٣ ص٣كثري ج
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 .)١(..) الخ» عليه وآلهصىل اهللا« إنام ذاك إىل رسول اهللا :قالت
 فيجري بني  ـ»عليهام السالم«أي احلسن بن عيل ـ  مري ابنك هذا :فقال

 . الناس، فيكون سيد العرب اىل آخر الدهر
 أن جيري بني الناس، وما جيري أحد عىل ، واهللا ما بلغ ابني ذلك:قالت
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .)٣() جيريان من قريش ما يدري ابناي ما:ويف نص آخر(

                                     
) ط دار املعرفة( و ٧٣ ص٣بية ج والسرية احلل٢٠٧ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 و ١٠٢ ص٢١ جاألنواربحار :  وراجع٧٩٤ ص٢واملغازي للواقدي ج ٣ص
 وإعالم ٤٦٨ص) ط مؤسسة األعلمي(و  ٥٥٥ ص١٠ج وجممع البيان ١٢٦
 رشح هنج البالغة و٣٧٥ ص٥ واملصنف للصنعاين ج٢١٧ ص١ جالورى

 .٣٦٣ ص١٧ جللمعتزيل
تاريخ  و٥٣٧ ص٤جتفسري البغوي :  وراجع٢٠٧ ص٥جسبل اهلدى والرشاد  )٢(

البداية  و٥٢٤ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٢٦ ص٢جمم وامللوك األ
ثر عيون األ و٨٥٦ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٢٠ ص٤جوالنهاية 

 ٢١ جاألنواربحار  و٥٣٠ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و١٨٣ ص٢ج
 .٢١٨ ص١ وإعالم الورى ج١٢٦ص

 وتاريخ األمم وامللوك ٧٩٣ ص٢ واملغازي للواقدي ج٧٣ ص٣السرية احللبية ج) ٣(
ط ( و ٣٢٠ ص٤ج) ط دار إحياء الرتاث العريب( والبداية والنهاية ٣٢٦ ص٢ج

=  والسرية ٥٣٠ ص٣ري جـة البن كثـرية النبوي والس٢٧٧ ص٢ج) مكتبة املعارف
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 ..ًفكلمي عليا: قال« :زاد يف احللبية قوله(
 . أنت تكلمه:فقالت

 يا أبا سفيان، إنه ليس أحد من أصحاب :فقال، »عليه السالم«ًفكلم عليا 
 »صىل اهللا عليه وآله« يفتئت عىل رسول اهللا »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .)١()»بجوار
مور قد اشتدت  أرى األينإ ! يا أبا احلسن:»عليه السالم «فقال لعيل

  . فانصحنيعيل
  .، ولكنك سيد بني كنانةً عنك شيئاي يغنً واهللا ما أعلم شيئا:قال
 .  صدقت، وأنا كذلك:قال
  . ثم احلق بأرضك، فأجر بني الناس، فقم:قال
 !؟ً شيئاي عنً أوترى ذلك مغنيا:قال
  . ال واهللا، ولكن ال أجد لك غري ذلك:قال
ين قد أجرت بني إ ،هيا الناسأ :قام أبو سفيان يف املسجد، فقالف

                                     
 ٢ وعيون األثر ج٨٥٦ ص٤ج) ط مكتبة حممد عيل صبيح(النبوية البن هشام = 

 والعرب ٧٧ ص٢٢ جبحار األنوار و١٣٣ ص١اإلرشاد ج:  وراجع١٨٤ص
 .١١٤٧ ص١ وزاد املعاد ج٤٢ ص٢ ق٢وديوان املبتدأ واخلرب ج

بن كثري الالسرية النبوية  و٨ ص٣ج) ملعرفةط دار ا( و ٧٣ ص٣السرية احللبية ج) ١(
 .٣٢١ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية  و٥٣٣ ص٣ج
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  . أحد وال واهللا ما أظن أن خيفرين،الناس
 قد ينإ ، يا حممد:فقال» صىل اهللا عليه وآله«ثم دخل عىل رسول اهللا 

 .أجرت بني الناس
  !»أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة« :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 .)١( وانطلقهثم ركب بعري

 أوكان قد احتبس وطالت غيبته، وكانت قريش قد اهتمته حني أبط
 . سالمهإ وكتم ،ًاَّ رسً، واتبع حممداأا نراه قد صبَّنإواهللا : أشد التهمة، قالوا

 لقد احتبست حتى اهتمك :، قالتًته ليالأفلام دخل عىل هند امر
  .نت الرجلأقامة جئتهم بنجح فن كنت مع اإلإقومك، ف

 . تهرأ فجلس جملس الرجل من ام،ثم دنا منها
  !؟ ما صنعت:فقالت

  .ال ما قال يل عيلإ مل أجد :فأخربها اخلرب، وقال
 قبحت من رسول قوم، فام جئت :فرضبت برجلها يف صدره وقالت

                                     
) ط دار املعرفة(و  ٧٣ ص٣ والسرية احللبية ج٢٠٧ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ١ جإعالم الورى و٧٧ ص٢٢وج ١٢٧ و ١٢٦ ص٢١ جاألنواربحار و ٣ص
 ٧٨ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٧٩٥ و ٧٩٤ص ٢ واملغازي للواقدي ج٢١٨ص

 .٢٠٠ واألنوار العلوية للنقدي ص١٧٧ ص١ومناقب آل أيب طالب ج
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 .)١(بخري
ساف ونائلة، وذبح هلام، وجعل إفلام أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند 

ال أفارق عبادتكام حتى أموت عىل ما : ويقول) كذا(رؤوسهام  يمسح بالدم
  .مات عليه أيب، إبراء لقريش مما اهتموه به

 هل جئت بكتاب من !؟ ما وراءك: فقالوا،ته قريش، قاموا إليهأفلام ر
  !؟من به أن يغزونا حممدأ أو زيادة يف مدة ما ن،حممد

  . لقد أبى عيل، واهللا:فقال
، وكلمت أبا بكر فلم أجد ً شيئارد عيللقد كلمته، فواهللا ما : ويف لفظ

ويف رواية أعدى (، ثم جئت ابن اخلطاب فوجدته أدنى العدو ًفيه خريا
ال أهنم إ ، منهمءوقد كلمت علية أصحابه، فام قدرت عىل يش) العدو

  . أطوع مللك عليهم منهم لهًيت قوماأيرمونني بكلمة واحدة، وما ر
 بني ْرِجَأ أنت سيد بني كنانة، ف:لمور قا ملا ضاقت يب األًإال أن عليا

 . الناس، فناديت باجلوار
وقد أشار عيل بيشء . ً ثم جئت عليا فوجدته ألني القوم:وعند احللبي(

 . )٢()ًصنعته، فواهللا، ال أدري أيغني عني شيئا أم ال
                                     

) ط دار املعرفة(و  ٧٣ ص٣ والسرية احللبية ج٢٠٧ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 ١٧ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٧٩٥ ص٢واملغازي للواقدي ج ٩ ص٣ج

 .٣٥١ ص١جإمتاع األسامع  و٢٦٤ص
= ٧٨ ص٢وتاريخ اخلميس ج ٣ص) ط دار املعرفة(و  ٧٤ ص٣سرية احللبية جال) ٢(
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  !»أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة« :فقال حممد
  .مل يزدين
، ًال يغني عنا وال عنك شيئا رضيت بغري رىض، وجئت بام :قالوا

 اهللا ما جوارك بجائز، وإن إخفارك عليهم هلني، ما زاد عيل من أن وولعمر
 . ًلعب بك تلعبا

 .)١(واهللا ما وجدت غري ذلك: قال

                                     
 والثقات البن ٧٧ ص٢٢ جاألنواربحار  و١٣٣ ص١اإلرشاد ج: وراجع= 

ط دار ( والبداية والنهاية ٣٢٧ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٤٠ ص٢حبان ج
 والسرية ٢٧٧ ص٢ج) ط مكتبة املعارف( و ٣٢٠ ص٤ج) إحياء الرتاث العريب

ط مكتبة حممد عيل ( والسرية النبوية البن هشام ٥٣١ ص٣نبوية البن كثري جال
 ١٨٤ ص٢ وعيون األثر ج٢٧ ص٤ج) ط دار املعرفة( و ٨٥٧ ص٤ج) صبيح

 .١١٤٧ ص١ج) ط مؤسسة الرسالة(وزاد املعاد 
ط دار (و  ٧٤ ص٣ والسرية احللبية ج٢٠٨ و ٢٠٧ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 ٦٩٢ ص٥ ونور الثقلني ج١٣٤ ص١رشاد جاإل: وراجع ٣ص) املعرفة
 ١٠ججممع البيان  و٤٠ ص٢ والثقات ج٣٨٠ ص٢٠وتفسري امليزان ج

 ١٧٨ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج٤٦٩ص) ط مؤسسة األعلمي(و  ٥٥٥ص
 ١٢٧ و ١٢٦ ص٢١ جاألنواربحار  و٣٢٧ ص٢وتاريخ األمم وامللوك ج

 ٧٩٥ص ٢ واملغازي للواقدي ج٢١٨ ص١ جإعالم الورى و٧٨ ص٢٢وج
) = ط دار إحياء الرتاث العريب( والبدايـة والنهايـة ٧٨ ص٢وتاريخ اخلميس ج
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 :ونقول
 : نقترص منها عىل ما ييل،إن لنا مع هذا النص وقفات عديدة

  :فشل حماولة أيب سفيان
» صىل اهللا عليه وآله«دم اطالع النبي  ـ إن جتديد العهد إن كان مع ع١

فإن ذلك يظهر أن املقصود هو خداع املسلمني، . واملسلمني عىل ما حدث
أن أبا : ويؤكد ذلك.. وإبطال دماء املقتولني، وهو أمر ال يرىض به أحد

 .سفيان قد أنكر أن يكون قد حصل يشء يوجب نقض العهد السابق
ري أبو سفيان بني الناس، إذ ال  ـ إذا كان مل حيدث يشء، فلامذا جي٢

 .توجد حرب بني فريقني ليحتاج إىل إجارة هذا أو ذاك
  : ال نغري وال نبدل،على عهدنا

األمر مع أيب سفيان، وقطع عليه » صىل اهللا عليه وآله«لقد حسم النبي 
 الطريق بسؤال واحد وجهه إليه، ليجيب أبو سفيان بنحو يفرض القرار

ع النبي  أو أن يراج، يمكن أليب سفيان أن يناقشيعدفلم ، النبوي عىل نفسه
 .ومل يبق أي مربر لطلب جتديد العهديف ذلك القرار، » صىل اهللا عليه وآله«

 إن كان حدث من قبلهم أي يشء :»صىل اهللا عليه وآله«فقد سأله 

                                     
 والسرية النبوية البن كثري ٢٧٨ ص٢ج) ط مكتبة املعارف( و ٣٢٢ ص٤ج= 
 والسرية النبوية البن ٤٢ ص٣ ق٢ والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ج٥٣٤ ص٣ج

 .١٨٤ ص٢ ج وعيون األثر٨٥٧ ص٤ج) ط مكتبة حممد عيل صبيح(هشام 
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بالنفي، ألنه أيب سفيان جواب فجاء يوجب إعادة النظر يف العهد والعقد، 
..  ديتهم ألهلهمر قتل اخلزاعيني، لكي ال يطالب بإعطاءمم عىل إنكامص

ًطمعا باملال، واستكبارا، وانقيادا مع األهواء والعصبيات اجلاهلية ً ً.. 
ليقول، ما دام مل حيدث يشء، النبوي فكان من الطبيعي أن يأيت القرار 

وجب لتمديده مع مفالعهد باق عىل حاله، وال موجب لتجديده، كام ال 
 ..بقاء مدته

 إما اإلقرار بنقض العهد، وهذا ما :فلم يعد أليب سفيان أي خيار سوى
األمر الذي وهو  ..املوجود، وإبقائه عىل حاله أو القناعة بالقرار ،ال يريده

.. كذوبته، والعودة إىل نقطة الصفرأخطر انكشاف ًأيضا  حيمل معه
لني، وجتديد إما إعطاء دية املقتو: ّومواجهة اخليارات التي فر منها، وهي

الرباءة ممن نقض العهد ليتوىل النبي أو ًوهم ثالثة وعرشون قتيال، .. العهد
 التي خيشاها أو مواجهة احلرب.. محتصيل احلق منه» صىل اهللا عليه وآله«

 ..أبو سفيان
  :!؟ملاذا رفضوا مساعدة أيب سفيان

إن رفض الصحابة مساعدة أيب سفيان قد اتضح سببه من جواب أمري 
كان قد أخربهم ـ من » صىل اهللا عليه وآله«له، فإنه » عليه السالم«منني املؤ

خالل معرفته الغيبية بام فعلته قريش بخزاعة، وبأن أبا سفيان سيأيت ألجل 
خداعهم، بالتملص من املسؤولية، والعمل عىل أن تذهب دماء القتىل 

ًهدرا، وبأنه سريجع خائبا ً.. 
صىل اهللا «ًا عىل شدة غضب الرسول أيض» عليه السالم«وقد دلنا عيل 
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مصمم » صىل اهللا عليه وآله«من فعل قريش هذا، مما يعني أنه » عليه وآله
 ،عىل أخذ احلق، وأن أية حماولة يف غري هذا اإلجتاه ستكون فاشلة بال ريب

 .. جازم وحاسم،ألن القرار إهلي غيبي
كلمي عليا:  

ًأن تكلم عليا »  السالمعليها«وقد طلب أبو سفيان من فاطمة الزهراء 
عليه «يف أمر اجلوار، وهذا يشري إىل أنه يتعامل مع عيل » عليه السالم«

فكام حاول أن .. »صىل اهللا عليه وآله«كام يتعامل مع رسول اهللا » السالم
ليحصل ، »صىل اهللا عليه وآله«يستفيد من موقع أم حبيبة زوجة رسول اهللا 

ًحاول أيضا أن يستفيد من  عىل ما يريد، »هصىل اهللا عليه وآل«من رسول اهللا 
 .بام يريد» عليه السالم«ناع عيل من عيل إلق »عليها السالم«موقع فاطمة 

 ألنه لو كان يرى أن طلبه حق، أو ،طلبه» عليها السالم«فرفضت 
صىل اهللا «النبي من  بل ،»عليه السالم«راجح لبادر هو إىل الطلب من عيل 

 ..أن يعمال بام هو حق وراجحب، ويلزمهام »عليه وآله
ولكنه أراد أن يمرر خديعته بأساليب الضغط العاطفي، أو استجابة 

 وقد ،لدواعي النسب، والقربى، والتامس رضا األصحاب واألحباب
 ..يف ذلكوطاش سهمه  ،خاب فأله

  :! يطلب النصيحة!سيد كنانة
وال . هل هو النصيحة »عليه السالم« اإلمام عيل من هطلبيشء وأول 

عليه «ًشك يف أن هذا الطلب من أيب سفيان غريب وعجيب، ال ألن عليا 
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عليه «ًفحاشا عليا ..  يبخل بالنصيحة عىل أي كان من الناس»السالم
 .. أن يبخل بأمر كهذا»السالم

نصحه بام هو يأن » عليه السالم«من عيل بل ألن هذا الرجل ال يريد 
ً، وتنتج تضييعا للحق، لباطل ا، بل يريد النصيحة التي تعزز وتقويحق

ًوتزويرا للحقيقة، وظلام آخر ألولئك األبرياء من خزاعة، الذين كان  ً
ًتقوية ونرصا ًتنتج أيضا و. أكثرهم من الصبيان، والنساء، والضعفاء

 .لظاملهم، ومرتكب اجلريمة البشعة والفظيعة بحقهم
ي هبذه  أن يطلب أبو سفيان هذه النصيحة التي ه:والغريب يف األمر

املثابة من نفس ذلك املعني باحلفاظ عىل حقوق الناس، ويفرتض فيه أن 
 !ه من ظاملهلينرص املظلوم، وأن يأخذ 

 بحمله عن الكف عن هذا :تقيض» عليه السالم«وكانت نصيحة عيل 
 . »صىل اهللا عليه وآله«السعي الظامل، والقائم عىل اخلديعة واملكر حتى لنبي اهللا 

بتذكري أيب سفيان بام » عليه السالم« التي اعتمدها وتتلخص الطريقة
 . ًيعتقده لنفسه، من مكانة يف كنانة كلها، فأقر بأنه هو سيد كنانة مزهوا بذلك

يها دعألزمه بمقتضيات هذه السيادة التي ي» عليه السالم«ثم إنه 
َّلنفسه، لو كان صادقا فيام يدعيه، ومنها أن يقبل الناس جواره ً . 

َّسفيان كان يعرف أن هذه السيادة التي يدعيها ليست هبذه ولكن أبا 
عليه «ًاملثابة، وال تكفي لتحقيق الغرض الذي سعى إليه، ولكنه سأل عليا 

 ! ولعل، إن كان ذلك حيقق له ما يريد، فعسى»السالم
 أنه :بام جيلب اليأس واألسى إىل قلبه، وهو» عليه السالم«فأجابه عيل 
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ًه شيئا، ولكنه ال جيد له سبيال للخروج من حريته غري ًال يرى ذلك مغنيا عن ً
 ..ذلك

وربام يكون اهلدف من ذلك هو إفهام أيب سفيان أن ما يزعمه لنفسه 
من موقع وزعامة ليس سوى جمرد خيال، ووهم، وقد تغريت األمور، 

 .. وأصبح للزعامة معايري أخرى، ال بد من مراعاهتا، واإللتزام بمقتضياهتا
ًاحلقيقة ال بد أن يكون مفيدا جدا أليب سفيان، وسوف وفهم هذه  ً

 .ًيعينه كثريا عىل اخلروج من أجواء الوهم واخليال التي وضع نفسه فيها
  :ما يدري ابناي ما جيريان

قالت عن » عليها السالم«وأما ما زعمته الرواية، من أن الزهراء 
ما يدري ابناي ما جيريان من قريش، فال جمال : »عليهام السالم«احلسنني 

ًقد زقا العلم زقا، وهم » عليهام السالم«فإن احلسنني . لقبوله عىل ظاهره
 أفضل من عيسى الذي تكلم يف املهد، وأفضل من حييى الذي أتاه اهللا

 ً.احلكم صبيا
قد خاطبت أبا سفيان بحسب ما يعتقده » عليها السالم«إال إن كانت 

 .فيهام، ليتبني له أنه يريد اخلداع والتضليل والتغفيل
  :يكشف رسالة ابن أيب بلتعة ×علي 

إن حاطب بن أيب بلتعة كان قد أسلم وهاجر إىل املدينة، « :قال القمي
صىل اهللا « أن يغزوهم رسول اهللا وكانت قريش ختاف. وكان عياله بمكة

، فصاروا إىل عيال حاطب، وسألوهم أن يكتبوا إىل حاطب، »عليه وآله
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 !؟هل يريد أن يغزو مكة: »صىل اهللا عليه وآله«يسألوه عن خرب حممد 
 .)١(»فكتبوا إىل حاطب يسألونه عن ذلك

 يريد ذلك، »صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا :فكتب إليهم حاطب
 .. فوضعته يف قروهنا،»صفية«ع الكتاب إىل امرأة تسمى ودف

 اخلرب من السامء بام صنع حاطب، »صىل اهللا عليه وآله«وأتى رسول اهللا 
 .)٢( بن أيب طالب، والزبري بن العوامفبعث عيل

                                     
 ٣٠١ ص٢ وشجرة طوبى ج٣٨٨ ص٧٢ وج١١٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 ١٦٥ ص٧ وج١٦١ ص٥ والتفسري الصايف ج٣٦١ ص٢وتفسري القمي ج
 .٢٣٤ ص١٩وتفسري امليزان ج

 ٢١ جاألنواربحار  و٦٤ ص١٠ وج٢١٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج: راجع) ٢(
  والتفسري٣٦١ ص٢ وتفسري القمي ج٣٨٨ ص٧٢ وج١٢٠ و ١١٢ص

 وتفسري امليزان ١٩٩ ص٥ ونور الثقلني ج١٦٥ ص٧ وج١٦١ ص٥الصايف ج
 وجامع البيان ٢٦٦ ص١٧ للمعتزيل جرشح هنج البالغة و١٣٤ ص١٩ج

 وتاريخ األمم ٣٧٠ ص٤ وتفسري القرآن العظيم ج٧٦ ص٢٨للطربي ج
 ١ وإمتاع األسامع ج٣٢٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٣٢٨ ص٢وامللوك ج

 وعيون ٨٥٨ ص٤ة النبوية البن هشام ج والسري٣٧٦ ص١٣ وج٣٥٢ص
ط ( والسرية احللبية ٥٣٦ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٨٤ ص٢األثر ج

 .١١ ص٣ج) دار املعرفة
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 .)١(سود املقداد بن األ:زاد أبو رافع
 .)٢(ً بعث عليا واملقداد:وغري ابن إسحاق، يقول

 .)٣(أبا مرثد، بدل املقدادذكر  : عن عيل،يب عبد الرمحن السلميويف رواية عن أ
 . ، والزبري، وطلحة، واملقداد»عليه السالم«ً بعث عليا :ويف احللبية

ً بعث عليا، وعامرا، أو الزبري، وطلحة، واملقداد، وأبا مرثد:وقيل ً . 
 . بعث الكل» صىل اهللا عليه وآله«وال مانع من أن يكون 

 . )٤(قترص عىل بعضهموبعض الرواة ا
 .  عمر:وزاد الطربيس

 .)٥(ًوكانوا كلهم فرسانا

                                     
 ١٨٤ ص٢ وعيون األثر ج٦٤ ص١٠ وج٢١٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 واملحرر الوجيز يف تفسري ١١ص) ط دار املعرفة( و ٧٥ ص٣السرية احللبية جو
 .٥١ ص١٨ وتفسري القرطبي ج٢٩٣ ص٥ن العزيز جالقرآ

 .١٨٤ ص٢ عيون األثر ج)٢(
 ١٨٤ ص٢ وعيون األثر ج٦٤ ص١٠ وج٢١٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٣(

 واملحرر الوجيز يف تفسري ١١ص) ط دار املعرفة( و ٧٥ ص٣والسرية احللبية ج
 .٥١ ص١٨ وتفسري القرطبي ج٢٩٣ ص٥القرآن العزيز البن عطية األندليس ج

 .١١ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٧٥ ص٣السرية احللبية ج) ٤(
=  ٢١ جاألنواربحار و ١١ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٧٥ ص٣السرية احللبية ج) ٥(
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وال حاجة إىل إرسال كل هؤالء ألجل أخذ كتاب من امرأة، إال إن 
كان قد أرسلهم يف اجتاهات خمتلفة لإلطمئنان عىل عدم إفالهتا من بعض 

 ًورجال آخر» عليه السالم«ًوالذي نراه أنه أرسل عليا .. املنافذ واجلهات
 ً.وربام أضاف إليهام ثالثا. لعله الزبري

أدرك «: »صىل اهللا عليه وآله«قال رسول اهللا قد فومهام يكن من أمر 
مجعنا له أىل قريش، حيذرهم ما قد إامرأة قد كتب معها حاطب بكتاب 

  .)١(»يف أمرهم) عليه(
ن هبا ظعينة معها إتوا روضة خاخ، فأانطلقوا حتى ت« :ولفظ أيب رافع

 حتى إذا كان باخلليقة، خليقة بني  ـفخرجا:  ويف لفظ ـ)٢( فخرجوا.»كتاب

                                     
) ط مؤسسة األعلمي(و  ٢٧٠ و ٢٦٩ ص٩ عن جممع البيان ج٩٤ص= 
 وعمدة ٧٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٧٩٧ ص٢واملغازي للواقدي ج ٤٤٦ص

 ونور ٥٤٢ ص٣ وجوامع اجلامع ج٢٢٩ ص١٩ و ج٢٥٥ ص١٤القاري ج
 وأسباب نزول اآليات ٢٩١ ص٩ وتفسري الثعلبي ج٣٠٠ ص٥الثقلني ج

 وتأويل اآليات لرشف الدين ٥١ ص١٨ وتفسري القرطبي ج٢٨٢للواحدي ص
 .٦٨٣ ص٢احلسيني ج

 والسرية ٣٢٨ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٢١٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
ط ( والسرية احللبية ١٨٤ ص٢ وعيون األثر ج٨٥٨ ص٤جالنبوية البن هشام 

 .١١ ص٣ج) دار املعرفة
= ط (صحيح مسلم  و٦٠ ص٦ وج١٩ ص٤ ج)ط دار الفكر(صحيح البخاري ) ٢(
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 ..  الخأمحد
 .)١(»فخذوه منها وخلوا سبيلها، فإن أبت فارضبوا عنقها« :ويف احللبية

                                     
محد أمسند  و٢١٠ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج١٦٨ ص٧ ج)الفكر دار= 
السنن و ٨٢ ص٥سنن الرتمذي جو ٥٩٧ ص١جسنن أيب داود و ٧٩ ص١ج

:  وراجع٤٨٧ ص٦لنسائي جلالسنن الكربى و ١٤٦ ص٩جهقي لبيلالكربى 
ط مؤسسة ( و ٢٧٠ و ٢٦٩ ص٩ عن جممع البيان ج٩٤ ص٢١بحار األنوار ج

 ٢٦٤ ص٤ واألم للشافعي ج٧٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٤٤٦ص) األعلمي
 وعمدة القاري ٣١٦املسند للشافعي صو ٣٤٠ ص١٩واملجموع للنووي ج

 ٢٧ ص١مسند احلميدي ج و٢٢٩ ص١٩ وج٢٧٣ ص١٧ وج٢٥٤ ص١٤ج
 وصحيح ابن ٣١٦ ص١ ومسند أيب يعىل ج٥٧ومنتخب مسند عبد بن محيد ص

 وختريج ١٠٢ ص٧ ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي ج٤٢٤ ص١٤حبان ج
 وتفسري جامع البيان ٣٠١ ص٥ ونور الثقلني ج٤٤٧ ص٣األحاديث واآلثار ج

 ٤ ج وتفسري القرآن العظيم٢٨٣ وأسباب نزول اآليات ص٧٤ ص٢٨ج
 وتاريخ ٣٢٨ ص٤ وتفسري البغوي ج٣٦١ ص١ وأسد الغابة ج٣٦٩ص

 .٣٢٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٥٢٥ ص٢اإلسالم للذهبي ج
 و ١٨٣وتفسري فرات ص ١١ص) ط دار املعرفة(و  ٧٥ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 ٨٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج١٣٧ و ١٣٦ ص٢١ جاألنواربحار  و١٨٤
 وتفسري ٢٨٢ وأسباب نزول اآليات ص٢٩١ ص٩تفسري الثعلبي ج: وراجع

 .١٧٩ ص١ وكشف الغمة ج١٩٧ ومطالب السؤول ص٥١ ص١٨القرطبي ج
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إن بعض «: وقال له» عليه السالم«فاستدعى أمري املؤمنني  :وقال املفيد
ألت اهللا أن أصحايب قد كتب إىل أهل مكة خيربهم بخربنا، وقد كنت س

 والكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت عىل غري .يعمي أخبارنا عليهم
  .»به إيل  وخلها، ورص،الطريق، فخذ سيفك واحلقها، وانتزع الكتاب منها

امض مع عيل بن أيب طالب يف « : الزبري بن العوام وقال لهىثم استدع
  .»هذا الوجه

 فسأهلا ،، فسبق إليها الزبري فأدركا املرأة، وأخذا عىل غري الطريق،فمضيا
  . وبكت، معهاء أنه ال يش:عن الكتاب الذي معها فأنكرت، وحلفت

 فارجع بنا إىل رسول اهللا ،ً ما أرى يا أبا احلسن معها كتابا:فقال الزبري
  .ة ساحتهاءبربا  نخربه»صىل اهللا عليه وآله«

ىل اهللا عليه ص« خيربين رسول اهللا :»عليه السالم«فقال له أمري املؤمنني 
 !!إنه ال كتاب معها؟:  ويأمرين بأخذه منها، وتقول أنت،ً أن معها كتابا»وآله

 الكتاب ي أما واهللا لئن مل خترج: فقال، وتقدم إليها،ثم اخرتط السيف
  .رضبن عنقك ثم أل،كشفنكأل

 إذا كان البد من ذلك فأعرض يا ابن أيب طالب بوجهك عني، :فقالت
،  وأخرجت الكتاب من عقيصتها،كشفت قناعها ف،فأعرض بوجهه عنها
صىل اهللا عليه «وصار به إىل النبي ، »عليه السالم«فأخذه أمري املؤمنني 

  .»وآله
 فاجتمعوا إىل ، فنودي يف الناس،»الصالة جامعة« :ىفأمر أن يناد
  . هبماملسجد حتى امتأل
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بيده إىل املنرب، وأخذ الكتاب  »صىل اهللا عليه وآله«ثم صعد النبي 
 أخبارنا عن يوجل أن خيف أهيا الناس إين كنت سألت اهللا عز«: وقال

 منكم كتب إىل أهل مكة خيربهم بخربنا، فليقم صاحب ًقريش، وإن رجال
  .»يالكتاب وإال فضحه الوح

 ،مقالته ثانية »صىل اهللا عليه وآله«فلم يقم أحد، فأعاد رسول اهللا 
  .»وحيليقم صاحب الكتاب وإال فضحه ال«: وقال

 ، وهو يرعد كالسعفة يف يوم الريح العاصف، حاطب بن أيب بلتعةمفقا
 بعد إسالمي، ً وما أحدثت نفاقا،أنا يا رسول اهللا صاحب الكتاب: فقال

  . بعد يقينيًوال شكا
فام الذي محلك عىل أن كتبت هذا « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 

  !؟»الكتاب
 هبا عشرية، فأشفقت أن  بمكة، وليس يلً أهال إن يل، يا رسول اهللا:قال

 عندهم، يل ً هلم عن أهيل، ويداً فيكون كتايب هذا كفا،تكون دائرة هلم علينا
  .ومل أفعل ذلك للشك يف الدين

  . فإنه منافق،يا رسول اهللا مرين بقتله: فقام عمر بن اخلطاب وقال
 ولعل اهللا .بدرإنه من أهل « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

  .» أخرجوه من املسجد.لع عليهم فغفر هلمَّتعاىل اط
 فجعل الناس يدفعون يف ظهره حتى أخرجوه، وهو يلتفت إىل :قال

 »صىل اهللا عليه وآله«لريق عليه، فأمر رسول اهللا  »صىل اهللا عليه وآله«النبي 
ثل مل وال تعد ، فاستغفر ربك،قد عفوت عنك وعن جرمك«: ه، وقال لهِّبرد
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 .)١(»ما جنيت
 ،حلليفة ا حتى وردا ذاً ال يلقيان أحدا،فخرج عيل والزبري «:ويف نص آخر

 وكان عىل احلرس . عىل املدينةًوضع حرسا »صىل اهللا عليه وآله«وكان النبي 
  .ما مر بنا أحد:  فأتيا احلرس فسأالهم، فقالوا،حارثة بن النعامن

ت امرأة سوداء انحدرت من  رأي: فقال، فسأالهًاباَّثم استقبال حط
صىل اهللا « منها الكتاب، وردها إىل رسول اهللا احلرة، فأدركاها فأخذ عيل

 .»عليه وآله
 .. انظر ما صنعت: فقال له،ًفدعا حاطبا

 .)٢(.. أما واهللا، إين ملؤمن الخ:قال
فالتمساه يف فحلفت،  أدركاها ببطن ريم، فاستنزالها :وقال ابن عقبة

عليه « فقال هلا عيل بن أيب طالبفهموا بالرجوع، ، ًشيئارحلها، فلم جيدا 
 وما »صىل اهللا عليه وآله«إين أحلف باهللا ما كذب رسول اهللا : »السالم

  .كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك
، وال كذب »صىل اهللا عليه وآله« ما كذبنا رسول اهللا :وعند القمي

 جربئيل، ثم وال كذب جربئيل عن اهللا  عىل»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
صىل اهللا «جل ثناؤه، واهللا لتظهرن الكتاب أو ألوردن رأسك إىل رسول اهللا 

                                     
 ١ ج عن اإلرشاد للمفيد١٢٦ و ١٢٥ وص١٢١ ـ ١١٩ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .٤٠٨ ص١ وأعيان الشيعة ج٣٨٤ ص١ ج إعالم الورى: وراجع٥٩ ـ ٥٦ص
 .٢١٦ص ١ ج عن إعالم الورى١٢٥ ص٢١ جاألنواربحار  )٢(
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 .)١(.. الخ»عليه وآله
 . )٢()أو أرضب عنقك: زاد يف احللبية(

أخرجي الكتاب، وإال واهللا «:  وسل سيفه وقال:ويف جممع البيان
 .)٣(»ألرضبن عنقك

سها، فاستخرجت أفحلت قرون ر.  أعرضا:ت اجلد، قالتأفلام ر
  .الكتاب منها، فدفعته إليه

صىل « به رسول اهللا يتأففخلوا سبيلها، ومل يتعرضوا هلا وال ملا معها، 
من حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس من املرشكني من :  فإذا فيه»اهللا عليه وآله

  .»صىل اهللا عليه وآله«أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهللا 
  !؟ يا حاطب، ما محلك عىل هذا:، فقالًفدعا حاطبا

                                     
 ٣٦١ ص٢ جالقمي وتفسري ٣٨٨ ص٧٢وج ١١٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 ٢٩٩ ص٥ ونور الثقلني ج١٦٥ ص٧ وج١٦١ ص٥والتفسري الصايف ج
 .٢٣٤ ص١٩وتفسري امليزان ج

 .١١ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  )٢(
 ٩٤ ص٢١ جاألنواربحار و ٤٤٦ ص٩ج) ط مؤسسة األعلمي(جممع البيان ) ٣(

 وتأويل اآليات لرشف الدين احلسيني ٣٠١ ص٥ ونور الثقلني ج٨ ص٤١وج
 ومناقب آل ٢٧ وعني العربة يف غبن العرتة ألمحد بن طاووس ص٦٨٣ ص٣ج

اإلمام عيل بن أيب طالب  و٧٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٤٠٥ ص١أيب طالب ج
 .٧٧٧ صمحد الرمحاين اهلمداينأل »عليه السالم«
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إين واهللا ملؤمن باهللا ورسوله، ما غريت، وال بدلت، .  يا رسول اهللا:قال
 ليس يل يف القوم من أصل وال عشرية، وكان يل بني ًاولكني كنت امرء

 .)١(أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم
واحلجزة معقد  أهنا أخرجت الكتاب من حجزهتا، :ويف نص آخر
 .)٢(اإلزار والرساويل

                                     
ط دار (و  ٧٥ ص٣السرية احللبية ج: اجع ور٢١٠ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(

 وجممع ١٣٧ و ١٣٦ و ١١٢ و ٩٤ ص٢١ج األنواربحار و ١٢ص) املعرفة
املغازي :  وراجع١٨٤ و ١٨٣ وتفسري فرات ص٢٧٠ و ٢٦٩ ص٩البيان ج

 وتفسري القرآن ٧٩ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٧٩٨ و ٧٩٧ ص٢للواقدي ج
الكامل يف التاريخ  و٣٢٨ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج٣٧٠ ص٤العظيم ج

 ٤ والسرية النبوية البن هشام ج٣٢٤ ص٤ والبداية والنهاية ج٢٤٢ ص٢ج
 .٥٣٧ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٨٥ ص٢ وعيون األثر ج٨٥٨ص

اخلرائج واجلرائح :  وراجع١١ص) ط دار املعرفة( و ٧٥ ص٣السرية احللبية ج) ٢(
 وجممع ٣٩ ص٤ ج وصحيح البخاري١١٠ ص١٨ جاألنواربحار  و٦٠ ص١ج

 ١٢و  ١١ ص١٥ وج٢٥٥ ص١٤ وعمدة القاري ج١٣٦ ص٦الزوائد ج
 وختريج ٣٢٠ ص١ ومسند بن أيب يعىل ج١٤١ ص٩وحتفة األحوذي ج

 وجامع البيان ٥٢٣ ص١٠ وكنز العامل ج٤٥١ و ٤٤٩ ص٣األحاديث ج
 واملحرر الوجيز يف ٢٢٤ ص٤ وأحكام القرآن البن العريب ج٧٦ ص٢٨ج

= ١٨ وتفسري القرطبي ج٢٩٣ ص٥ز البن عطية األندليس جتفسري القرآن العزي
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 : ونقول
، »عليه السالم«ما يرتبط بعيل أمري املؤمنني هو  هنا يد التعرض لها نرم

: ونحيل القارئ إن أراد التوسع إىل اجلزء احلادي والعرشين من كتابنا
 : ما ييلالحظ، ف»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي 

  :علي األمري
» عليه السالم«ًقد كلف عليا » صىل اهللا عليه وآله«نبي  أن ال:يالحظ

عليه «ًباملهمة أوال، ثم طلب الزبري، فلام حرضه أمره أن يلتحق بعيل 
 .»السالم

 والزبري، وكذلك غريه »عليه السالم«فدل ذلك عىل أن األمري هو عيل 
 .ًكان تابعا له

  : وريب غريه×يقني علي 
 يف كشف الرسالة لدى حاملتها  أن الفضلأظهرت النصوص املتقدمة

 .وحده» عليه السالم«كان لعيل 
 ختلية سبيلها، بل حكم الزبري واأما اآلخرون، فقبلوا منها، وأراد

 :تا وهذا خطأ من جه.برباءهتا

                                     
 وتفسري ١١٢ ص٤ والتسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي الكلبي ج٥١ص= 

 ٣٧٦ ص١٣ وج١٢٣ ص٩ وإمتاع األسامع ج٣٧٠ ص٤القرآن العظيم ج
 .٢٨٠ ص٥وسبل اهلدى والرشاد ج



  ٢٤١                                                    ..ومقدمات الفتح.. نقض العهد: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مل » صىل اهللا عليه وآله« إن ذلك كشف عن أن قول رسول اهللا :أوالها
بل هم قد .. ة معها اليقني الكايف بوجود الرساللزبري وأرضابهيوجب ل
 .. أو حكموا برباءهتا، ولزوم إخالء سبيلها،صدقوها

وواجب .. »صىل اهللا عليه وآله«وتصديقها معناه تكذيب رسول اهللا 
 ا،أن حيتفظوا هبيفرض عدم إطالق رساح املرأة، بل النصيحة لرسول اهللا 

 ..ًويراجعوه يف أمرها، حتى لو فتشوها ومل جيدوا عندها شيئا
 املهمة التي أوكلت إليهم، إهنم مل يراعوا حتى أبسط القواعد يف :ثانيها

، وأحواهلا تيش بلزوم الريبة يف أمرها، فإهنا قد فإن ترصفات تلك املرأة
تركت الطرقات السهلة، التي اعتاد الناس سلوكها، واختارت السري يف 
 القفار والشعاب فرتة طويلة، ثم عادت إىل الطريق يف العقيق، فأخذوها

 هارب، أو خائف من انكشاف أمر هناك، وال يسلك تلك املسالك إال
 ..خطري خيفيه معه، ويريد أن ينفذ به إىل بالد أخرى

ولو حصل ذلك مل ..  إهنم مل يستقصوا تفتيشها ليحكموا برباءهتا:ثالثها
مع قيام احتامل أن تكون قد .. هلا» عليه السالم«يكن معنى لتهديد عيل 

 يهصورة خفية يف مكان قريب حني أحست باخلطر، لتعود إلأخفته أو رمته ب
 .. بعد أن تأمن الطلب والرقباءوتأخذه من ذلك املوضع

  :بكشفها أو بتجريدها نقول» عليه السالم«بالنسبة لتهديد عيل : رابعها
. هيدف إىل تاليف الكشف والتجريد» عليه السالم«إن هذا التهديد منه 

نكار، فإن جتريدها وكشفها يمكن أن يتم ولو فرض أهنا أرصت عىل اإل
بواسطة امرأة مثلها، وليس بالرضورة أن يتوىل ذلك الرجال، ولو فرض 
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ـ وهو فرض غري واقعي ـ فإهنا تكون هي التي أسقطت  عدم وجود نساء
 من كيد تهويصبح احلفاظ عىل الدين وأهله، وصيان.. حرمة نفسها

كشف رأس امرأة تتعمد اإليقاع املدسوسني واجلواسيس أهم عند اهللا من 
 .باإلسالم وأهله

  !: وحده؟×أال يكفي إرسال علي 
 : وعن سؤال

ًعليا وحده ألخذ الكتاب » صىل اهللا عليه وآله«أن يرسل يكفي أمل يكن 
 .!؟من تلك املرأة
 : ونجيب

 :إرشاك البعض يف هذا األمرقد تكون هناك عدة أسباب اقتضت 
 ومنعها من ، إرادة احلصول عىل الرسالة أن األمر ال يقترص عىلً:أوال

ًالوصول إىل قريش، بل هو يريد أن يثري جوا يشعر الناس بمدى خطورة 
صىل اهللا «ذا، وأن عواقب ترسيب أية معلومة عن حتركات النبي هترصف ك
القسوة عىل من تسول له نفسه الدخول اخلطورة وستكون بالغة » عليه وآله

 ..يف هذه املخاطرة
ًهلذه املهمة أشخاصا من فئات » صىل اهللا عليه وآله« اختار فكان أن

م توجهات وارتباطات، وأهواء خمتلفة ليشيع هذا األمر يف كل شتى، وهل
اجتاه، ويكون حديث كل ناد وبيت، وليأخذ اجلميع منه العربة عىل أتم 

 ..وأبلغ وجه
 ً إن إرسال هؤالء مجيعا، وفشلهم يف حتقيق الغرض املطلوب:ًثانيا
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وظهور ضعف نفوسهم، حتى أمام امرأة ال حول هلا وال قوة، يف حاالت 
ًالسلم كام يف احلرب ـ إن ذلك ـ كان مطلوبا من أجل تعريف الناس بفضل 

هلذه املهامت أهلها، فال يصح إيكاهلا إىل أي كان من أهل الفضل، فإن 
 .مواقف كهذهيف ال بد من التبرص والتدقيق البالغ بل .. الناس

يتلمسوا مدى عليهم أن  إن ما حصل قد أفهم اجلميع بأن :ًاثالث
فال .. التفاوت بني عيل عليه السالم، وبني سائر من شارك يف هذا األمر

من معرفة، ووعي ويقني، وصحة تدبري، وكيفية يقاس أحد منهم به وبام له 
نظرته للوحي الكريم وللنبي العظيم، وتعامله مع أوامره، واخباراته، 

 ..ما يصدر عنهوسائر 
وأن ما يدعيه اآلخرون ألنفسهم، أو ما يدعيه الناس هلم، من مقامات 
وبطوالت، وخصائص وميزات، وجهاد وتضحيات، ما هو إال زيف 

 ..  ورساب المع،خادع
: هلم حني قال» صىل اهللا عليه وآله«وحسبهم أهنم خالفوا أمر النبي 

 ..قهاخذوه منها، وخلوا سبيلها، فإن أبت فارضبوا عن
  :إن أبت فاضربوا عنقها

 :بعد ما تقدم نقولو
 :دلي ، فإن أبت فارضبوا عنقها:»صىل اهللا عليه وآله«قوله  :ألف
 جيعل أمر الرسالة،ب» صىل اهللا عليه وآله« يقني النبي عىل عمق ً:أوال

صىل اهللا عليه «ًعصيانا هلذا األمر الصادر عنه  تلك املرأة من ختلية سبيل
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 ..بقتلها» وآله
ن هذه الكلمة تدلنا عىل حكم من يفيش رس املسلمني، ويرص إ :ًثانيا

 . القتل، حتى لو كان امرأةعليهم، فإن حكمهالتآمر عىل 
ًإن قتلها جيعل إيصال الكتاب إىل املرشكني متعذرا، ألن الكتاب : ًثالثا

يف مكان، فلم يعد هناك من  إن كان معها، فقد قتلت، وإن كانت قد خبأته
 .يهيدل عل

حكم إرفاقي، فهو  ،تخلية سبيلها بعد أخذ الكتاب منهال أما بالنسبة
 .بعد التهديد بالقتلوً ألن الكتاب أخذ منها رغام عنها، ،هلابالغ وإحسان 

أمرهم باإلتيان هبا ـ ومل يأمر برضب لو » صىل اهللا عليه وآله«إنه  :ب
 ال عند قريش، ألن ذلك ال يرضهم،عنقها ، لوجدنا الكثريين يأتون هبا ـ 

 :ولكنه حني أمرهم برضب عنقها فـ.. وال عند غريها
 .. إن الكثريين قد ال ينصاعون هلذا األمر النبويً:أوال
 إن ذلك قد يمنع من انكشاف أمر هؤالء الذين صدقوا املرأة، :ًثانيا

 .»صىل اهللا عليه وآله«وكذبوا النبي 
قد خبأت الكتاب يف  إنه قد ال ينكشف كذب املرأة إذا كانت :ًثالثا

وأن .. أهنا مظلومة: بل قد يظهر.. موضع، حني أحست بالطلب واملالحقة
غري دقيق فيام يصدره من أوامر، أو يطلقه من » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 ..اهتامات
أمرهم أن » صىل اهللا عليه وآله«احلكمة يف أنه :  ويظهر مما تقدم:ج

 ..د يمكنهم اإلتيان باملرأة دون الكتابفلم يع. يأتوه بالكتاب ال باملرأة
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  : التهديد بالقتل
 إن املتهم ال هيدد بالقتل، فإن هذه املرأة مل تعد متهمة، :وال يصح قوهلم

 ..فضحها وكشف أمرهابل أصبحت مدانة، ألن الوحي اإلهلي هو الذي 
 ..كان جيب قتلهال، هاولو استمرت عىل إنكار

 إن أرصت عىل عدم ،أمر بقتلها» ه وآلهصىل اهللا علي« ألن النبي ً:أوال
 : بمثابةتسليم الكتاب، ألن ذلك

اإلرصار عىل حماربة اهللا ورسوله، والعمل عىل إطفاء نور اهللا  :ألف
 ..تعاىل

تكذيب الوحي اإلهلي، واالرتداد عن اإلسالم من دون أن حتصل : ب
 .توبة أو تراجع

األعداء، وقد يرتتب عىل  ألن تركها يؤدي إىل إيصال الرسالة إىل :ًثانيا
رهبم، وربام يؤدي إىل ح املسلمني يف بني وخسائر برشية ،ذلك متاعب كربى

 باإلضافة إىل سلبيات .التأخري يف حسم األمور مع األعداءالعرقلة و
 .أخرى، قد ال يمكن حتاشيها أو تالفيها

  :’ردها إىل رسول اهللا 
سبيلها، بل جاء هبا إىل مل خيل » عليه السالم«ً أن عليا :وتذكر النصوص

أراد أن يؤخر » عليه السالم«ولعله .. »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
.. مسريها إىل مكة بعض اليشء، حتى يتمكن املسلمون من حتقيق الغرض

صىل اهللا عليه «أن النبي بألن وصوهلا قبل ذلك يمكنها من إخبار قريش 
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 .. حتتمل ذلكأو أهنا تظن أو.. بصدد املسري إليهم» وآله
طلق ثم يفيكون مراده بإطالق رساحها هو عدم املبادرة إىل قتلها، 

 .رساحها يف الوقت املناسب
 على الدماء ×الذي جرأ عليا:  

 حدثنا ،عيلسامإحدثنا موسى بن  :روى البخاري يف صحيحه، قال
  : قال، عن فالن،أبو عوانة عن حصني

 :ال أبو عبد الرمحن حلبان فق،تنازع أبو عبد الرمحن وحبان بن عطية
  ً. يعني عليا،لقد علمت الذي جرأ صاحبك عىل الدماء

  .لك باأ ال !؟ ما هو:قال
  . سمعته يقولهء يش:قال
  !؟ ما هو:قال
 وكلنا ،با مرثدأ و،والزبري» صىل اهللا عليه وآله« بعثني رسول اهللا :قال
  .فارس

أة معها صحيفة من ن فيها امرإ ف.خاخ انطلقوا حتى تأتوا روضة :قال
  .حاطب بن أيب بلتعة إىل املرشكني فأتوين هبا

صىل اهللا «دركناها حيث قال لنا رسول اهللا أفراسنا حتى أفانطلقنا عىل 
ثم ذكرت الرواية أهنم سألوها عن الكتاب  . تسري عىل بعري هلا،»عليه وآله

 :فأنكرته، قال
 :ي فقال صاحبًئا،ا شي فام وجدن، فابتغينا يف رحلها،نخنا هبا بعريهاأف
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  .ًما نرى معها كتابا
 ثم حلف ،»صىل اهللا عليه وآله« لقد علمنا ما كذب رسول اهللا :فقلت

  .جردنك لتخرجن الكتاب أو أل، والذي حيلف به:عيل
فأتوا به إن املرأة أخرجت هلم الكتاب من حجزهتا،  :ثم ذكرت الرواية

 ، قد خان اهللا،رسول اهللا  يا: فقال عمر،»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
  .رضب عنقهأ في دعن، واملؤمنني،ورسوله

 ما محلك عىل ما ،يا حاطب :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
 !؟صنعت
 ي ولكن، باهللا ورسولهًاـكون مؤمنأن ال أ يل  ما،رسول اهللا  يا:قال

ن  وليس م.هيل ومايلأ عند القوم يد يدفع هبا عن ن يكون يلأردت أ
  .هله ومالهأال له هنالك من قومه من يدفع اهللا به عن إحد أصحابك أ

  .ًال خرياإ ال تقولوا . صدق:قال
 ، قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني،رسول اهللا  يا: فقال، فعاد عمر:قال
  .رضب عنقهدعني فأل
 : فقال،لع عليهمَّ وما يدريك لعل اهللا اط!؟هل بدرأوليس من أ :قال

  !؟وجبت لكم اجلنةأئتم فقد اعملوا ما ش
  .)١(علمأ اهللا ورسوله : فقال،فاغرورقت عيناه

                                     
 ٥٥ ص٨ج )ط دار الفكر(صحيح البخاري  و٥٧٧ ص٣٠جبحار األنوار  )١(

 .٣٧٨ ص١٣جإمتاع األسامع  و٩٣ ص٢٤جدة القاري عمو



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ونقول
مل يكن هو املبادر حلرب اجلمل وصفني » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال

هم الذين كانوا بل جترأ عىل الدماء، » عليه السالم«إنه : ليقالوالنهروان، 
 ..بغوا عليه وقاتلوه

حارب املسلمني الذين مل يبايعوه، ومل يعطوه زكاة  إن أبا بكر قد :ًثانيا
 .)١(أمواهلم، وأرصوا عىل تفريقها يف فقرائهم

مالك بن نويرة بيد خالد بن الوليد، ووفر له أبو بكر : ًوقتل أيضا
،  التي تلت قتله يف نفس الليلةتهمرأإاحلامية التامة، رغم أنه زنى بالغطاء و
 . شاء اهللا إنهامصادرهذه القضية مع وستأيت 

 ! إن أبا بكر قد جترأ عىل الدماء؟:يقالال فلامذا 
 ملجرد هتديده ،قد جترأ عىل الدماء» عليه السالم« إذا كان عيل :ًثالثا

صىل اهللا عليه « فإن املتجرئ احلقيقي هو رسول اهللا ،لتلك املرأة بالقتل
 ..، ألنه هو الذي أمره بقتلها إن امتنعت عن إعطائهم الرسالة»وآله

ًمتجرئا، ألنه من أهل بدر، ولعل اهللا » عليه السالم«وإذا كان عيل 
عليه «افعلوا ما شئتم، فإن ذلك ال خيتص بعيل : اطلع عىل أهل بدر فقال

طلحة والزبري وعمر وأبو : ومنهم. ً، بل يشمل كل من حرض بدرا»السالم
 !إن اجلرأة عىل الدماء كانت منهم؟: فلامذا ال يقال. بكر 

                                     
 ١جمحد أمسند  و١٧٢ ص١٠ وج٦٧ ص٦ وج٤٣ ص٤ املصنف للصنعاين ج)١(

 .٣٥ص



  ٢٤٩                                                    ..ومقدمات الفتح.. نقض العهد: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن عمر بن اخلطاب هو الذي جترأ عىل الدماء حني قال لرسول :ًرابعا
وقد طلب هذا الطلب .. مرين بقتله: عن حاطب» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 .مرات كثرية يف العديد من املناسبات» صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا 
كان يدافع عن نفسه، ويدفع الناكثني » عليه السالم«ًإن عليا : ًخامسا

 الدين وأهل الدين، فهم املتجرؤون عىل الدماء، وعىل ىلعووالباغني عليه 
 ..معصية رب األرض والسامء

  : وأبو سفيان بن احلارث×علي 
صىل اهللا عليه « إن أبا سفيان بن احلارث قدم عىل النبي :ويقولون

 وكان أخا . فلقيه باألبواء، أو بنبق العقاب وهو يف طريقه لفتح مكة،»وآله
ً فإن حليمة أرضعته أياما، فالتمس ،من الرضاعة» صىل اهللا عليه وآله«ي النب

 . فأعرض عنه،»صىل اهللا عليه وآله«الدخول عىل النبي 
ائت رسول اهللا :  هنا قال أليب سفيان»عليه السالم«ً إن عليا :وقيل

:  من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف»صىل اهللا عليه وآله«
َلقد آثرك اهللاُ علينا وإن كنا خلاطئنيَتاهللاِ ..﴿ ِ ِ ََ َّ َ ُْ ِ َ َْ ََ َ َ  ال »صىل اهللا عليه وآله«؛ فإنه ﴾ََ

 .ًيرىض بأن يكون أحد أحسن قوال منه، ففعل
ِال تثر﴿: »صىل اهللا عليه وآله«فقال  ْ َ َيب عليكم اليوم يغفر اهللاُ لكم وهو َ ُ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ ُْ ْ َُ ْ َِ

َأرحم الرامحني ِ ِ َّ ُ َْ َ﴾)١(. 

                                     
 . من سورة يوسف٩٢  و٩١تان اآلي) ١(



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نحو عرشين »صىل اهللا عليه وآله« سفيان قد عادى النبي وكان أبو
 .)١(سنة، هيجوه، ومل يتخلف عن قتاله

رفض أن يتوسط له عند » عليه السالم«ً إن عليا :وثمة نص آخر يقول
 :النبي، كام رفض العباس

 :ونقول
 : هي التالية،إن لنا هنا مالحظات

يب، ألن ثمة إن توسط العباس أليب سفيان بن احلارث موضع ر  ـ١
بأن العباس كان من : ترصح» عليه السالم«رواية عن اإلمام الباقر 

 ..)٣( وهي رواية صحيحة.)٢(الطلقاء
ً إن ثمة تناقضا يف موضوع وساطة العباس أليب سفيان بن احلارث  ـ٢

                                     
 ١ وإمتاع األسامع ج١٤ص) ط دار املعرفة( و ٧٧ ص٣السرية احللبية ج) ١(

 .٣٥٦ص
) ط دار الكتب اإلسالمية( و ١٦٥ ص٨ج)  هـ١٣٨٥مطبعة النجف سنة (الكايف ) ٢(

 ومعجم  رجال احلديث ٢٥١ ص٢٨ وبحار األنوار ج٢١٦ احلديث رقم ١٨٩ص
 ١٢٨ وبيت األحزان ص٨٩ وجممع النورين للمرندي ص٢٥٢ ص١٠ج
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
  .٧٨امليانجي ص وعقيل بن أيب طالب لألمحدي ٦٥ ص٣ جلريشهريل

  .٢٣٥ ص٩معجم رجال احلديث ج: ع املصادر يف اهلامش السابق، وراجعـ راج)٣(



  ٢٥١                                                    ..ومقدمات الفتح.. نقض العهد: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(ففي بعضها أنه توسط له
 .)٢( أنه رفض التوسط له:ويف البعض اآلخر

ًكان قد جاء ليسلم تائبا، فلامذا ال يقبل إن ارث  إن أبا سفيان بن احل ـ٣
ُ فاإلسالم جي!؟توبته» صىل اهللا عليه وآله«النبي   :  وقد قال تعاىل، ما قبلهُّبَ

َولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللاَ واستغفر ل﴿ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ُْ ْ َْ ََ َ َّ ْ ََ ُْ ُ َ ََ ُم ُهـِ
َّالرسول لوجدوا اهللاَ توا َ ََ ُ َ ُ ُ ًبا رحيامَّ ِ َ ً﴾)٣( . 

مثل ما بأيب سفيان بن حرب » صىل اهللا عليه وآله«هل صنع النبي   ـ٤
 !؟ بأيب سفيان بن احلارثصنع

إال إذا كان قد ظهر من حال هذا الرجل أنه راغب يف حقن دم نفسه، 
الدخول ال أنه يريد كشخص، » صىل اهللا عليه وآله«وإصالح عالقته بالنبي 

 ..يف هذا الدين
ًخوفا » صىل اهللا عليه وآله« أنه إنام خرج إىل النبي :ظهر من كالمهوقد 
دمه، وقد ضاقت عليه » صىل اهللا عليه وآله« بعد أن أهدر النبي ،من القتل

 فأظهر .)٤(جرانهب بعد أن رضب اإلسالم ،ًالدنيا ومل يعد جيد أحدا يصحبه
                                     

 األنواربحار  و٢١٩ ص١ وإعالم الورى ج١٧٨ ص١ مناقب آل أيب طالب ج)١(
  .١٠١ ص٨ ومستدرك سفينة البحار ج١٢٨ و١٢٧ ص٢١ج

  .١١٤ و١١٣ عن أنساب األرشاف وكتاب التوابني ص٢٣٧ ص٥قاموس الرجال ج) ٢(
  . من سورة النساء٦٤ اآلية )٣(
  .١١٤ و١١٣ وكتاب التوابني ص٢٣٧ ص٥قاموس الرجال ج:  راجع)٤(



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صىل اهللا «ي أن العقدة ال تنحل باسرتضاء شخص النب» صىل اهللا عليه وآله«
، بل هي تنحل بالتخيل عن العناد واإلستكبار واجلحود والعودة »عليه وآله

بل هي . إىل اهللا تبارك وتعاىل، فإن املسألة ليست من املسائل الشخصية
 .مسألة احلق والباطل، واإليامن والكفر، والتسليم واجلحود

ار عليه بأن ، فأش»عليه السالم«ًأنه حني استشار عليا : ويشهد ملا نقول
َّتاهللاِ لقد آثرك اهللاُ علينا وإن كنا ﴿: »صىل اهللا عليه وآله«يقول للنبي  َ ْ َُ ْ ِ َ َْ ََ َ َ ََ

َخلاطئني ِ ِ  .، وأنعم له بالرضا»صىل اهللا عليه وآله« ففعل، فاستجاب له النبي )١(﴾ََ
 :ونقول

 :ن هذه املبادرة تعني أمرينإ
رشك والكفر، ال  اإلعرتاف منه باخلطأ يف اختيار خط ال:أحدمها

 ..ٍاإلعرتاف بمجرد اخلطأ يف املامرسة جتاه شخص بعينه
بالنبوة، وبأن اهللا قد آثره » صىل اهللا عليه وآله «لنبي اإلعرتاف ل:الثاين
 ..هبا عليهم

 ..وهذا هو الذي يصلح ما أفسده، ويعيد األمور إىل نصاهبا الصحيح
 
 
 
 

                                     
  . من سورة يوسف٩١ اآلية )١(



  ٢٥٣                                                    ..ومقدمات الفتح.. نقض العهد: الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :الفصل الثاين
 

  ..فتح مكة وحتطيم األصنام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٢٥٥                                                       ..فتح مكة وحتطيم األصنام   :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :اللواء يف فتح مكة
وال حاجة إىل التذكري بأن اللواء األعظم والراية العظمى كانت يف 

 ..»عليه السالم«مجيع املشاهد ومنها فتح مكة مع عيل 
بعناوين خمتلفة أخرى أعطى رايات وألوية » صىل اهللا عليه وآله«ولكنه 

ً، وغريهم مع املهاجرين أيضا، ومنهم سعد بن كل بطن من بطون األنصارل
 .»صىل اهللا عليه وآله«ًعبادة، فزعموا أن سعدا كانت معه راية رسول اهللا 

أو ( اليوم يوم امللحمة، اليوم تسبى :فلام رأى سعد أبا سفيان قال
 .)تستحل احلرمة

، فقال لعيل »صىل اهللا عليه وآله«فسمعها عمر، فأخرب هبا رسول اهللا 
 .)١( أدركه، وخذ الراية، وكن أنت الذي تدخل هبا:»ه السالمعلي«

 أنه أرسل إىل سعد، فنزع منه اللواء، وجعله إىل ابنه :ويف نص آخر
 .)٢(قيس

                                     
  .٨٢ ص٢ تاريخ اخلميس ج)١(
 ٨٢٢ ص٢ واملغازي للواقدي ج٢٢ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٨٢ ص٣السرية احللبية ج) ٢(

= تاريخ مدينة  و٥١٣ ص١٠جكنز العامل  و٥٩٨ ص٢ج) ط دار اجليل(ستيعاب اإلو
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صىل اهللا عليه «ن أبا سفيان هو الذي أخرب النبي إ :ويف نص رابع يقول
: »عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«بام يقوله سعد، فقال » وآله

ًأدركه، فخذ الراية منه، وكن أنت الذي يدخل هبا، وأدخلها إدخاال رفيقا ً. 
 .)١(، وأدخلها كام أمر»عليه السالم«فأخذها عيل 

 .)٢( فذهب هبا إىل مكة، فغرزها عند الركن:زاد يف نص آخر قوله
 .)٣( أن الزبري هو الذي أخذها من سعد:وروي

                                     
 ١٩١ ص٢جعيون األثر  و٣٨٢ ص١جإمتاع األسامع  و٤٥٤ ص٢٣دمشق ج= 
 ٢الغدير ج و٨٢ ص٢تاريخ اخلميس ج:  وراجع٢٢٢ ص٥جسبل اهلدى والرشاد و

 . ٢٧٢ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧ ص٨جفتح الباري  و٧٥ص
بحار  و٤٧٢ ص١٠ج) ة األعلميمؤسسط ( و ٥٥٧ ص١٠ جممع البيان ج)١(

 ٥جنور الثقلني  و١٣٥ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و١٣٠ و١٠٥ ص٢١ جاألنوار
 .٣٨٢ ص٢٠جتفسري امليزان  و٦٩٦ص

ستيعاب اإل و٢٢٢ ص٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٨٢٢ ص٢ املغازي للواقدي ج)٢(
 .٢٧٢ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٩٩ ص٢ ج)ط دار اجليل(

بن عبد الالدرر  و٢٨٠ ص١٧جعمدة القاري  و٧ ص٨جالباري فتح :  راجع)٣(
 ٣٣٨ ص٤ج )دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية و ٢١٨صالرب 

 ٢٢٢ ص٥جسبل اهلدى والرشاد  و٥٥٩ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية و
 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٨٩ ص٣ج )ط دار اجليل(ستيعاب اإلو
  .٣٣٠ ص٨جت األنوار خالصة عبقا و٧٤ ص١٨ج
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 :ونقول
 : إننا نسجل ما ييل

  :اءالراية واللو
ًالحظنا آنفا، وسيمر معنا أيضا تعابري بكلمة  » راية«تارة و » لواء«ً

 ..أخرى عن يشء واحد، وهذا يشري إىل عدم الفرق بني اللواء والراية
وقد . ولكن بعض الروايات أشارت إىل أن أحدمها أكرب من اآلخر

 .حتدثنا عن هذا األمر أكثر من مرة، فال حاجة إىل التكرار
  :!؟× أم لعلي ،الراية للزبري

أخذ الراية من سعد، وأعطاها » صىل اهللا عليه وآله« إنه :بالنسبة لقوهلم
رواها الزبري نفسه، ليجر هبا النار إىل .. إهنا رواية زبريية: للزبري، نقول
 ..ًها له الزبرييون أيضاجقرصه، ورو

قد كلف الزبري بمهمة » صىل اهللا عليه وآله«ونحن نستبعد أن يكون 
 مل يكن عىل يقني من صدق النبي  الزبريلراية من سعد، فقد عرفنا أنأخذ ا

حني أخرب بحمل تلك املرأة رسالة حاطب بن أيب » صىل اهللا عليه وآله«
إطالق » عليه السالم« بلتعة إىل املكيني، وحكم برباءهتا، وطلب من عيل

 سعد، بأخذ الراية من» صىل اهللا عليه وآله« فكيف يكلفه ،رساحها كام تقدم
إىل تعقيدات مل يكن فيها وهي مهمة حساسة قد يؤدي أدنى سوء ترصف 

 !؟يف تلك اللحظات احلساسةًخصوصا  ،من املصلحة ظهورها
صىل «فال بد من تكليف رجل حكيم بصري، حيسن الترصف، ويطمئن 
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، وال جيتهد يف اختاذ ًإىل أنه حيل اإلشكال، وال يزيده تعقيدا» اهللا عليه وآله
 ..وتضيع أهدافه» صىل اهللا عليه وآله«ختالف أوامر الرسول قرارات 

  :!؟× ملاذا علي
ليكون » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«وقد اختار رسول اهللا 

 .هو الذي يأخذ الراية من سعد
صىل اهللا عليه «هو الذي يمثل النبي » عليه السالم«ً ألن عليا ً:أوال

فال جمال للشبهة .. اسمه، وأقرب الناس إليهوينطق ب.. ، ويبلغ عنه»وآله
 ..وللشك فيام يؤديه عنه

ولو أن أي إنسان آخر جاء إىل سعد، وهو سيد اخلزرج، وطلب الراية 
ً واحلساسيات القبلية سعدا إىل تكذيب ذلك ، احلميةل، فربام حتمهمن

بأن ثمة درجة من التحدي له، أو الشخص، وال سيام إذا أحس سعد 
 ..يف ذلكبه، واملساس بكربيائه اإلستهانة 

من تطور األمور، وتعصب قوم سعد لسعد، بعد هذا وال يؤمن 
وهذا ما ال يريده .. وسيجد اآلخر من قومه، أو من فريقه من يتعصب له

 رف احلساسظًأصال، وال سيام يف هذا ال» صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .بالذات

كثري من الوحسن ترصفه، يمنع » عليه السالم« إن حكمة عيل :ًثانيا
ال بد أن » عليه السالم«ألنه .. ردات الفعل املحتملة، وجيعلها بال مربر

ًيفهم سعدا أن األمر ليس فيه إهانة وال إذالل، وإنام هو جمرد تدبري اقتضته 
، وألجل تسهيل األمور، وبلوغ األهداف، بمراعات املصلحة العامة
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» عليه السالم«تي ترتبط بموقع عيل توقعات قريش وبعض اإلعتبارات ال
 .وبغري ذلك من أمور. منها

 أو يف ، إن الراية حني تؤخذ بواسطة من هو دون سعد يف املقام:ًثالثا
حتامل أن االشجاعة واإلقدام، فإن ذلك يثري الشكوك حول سعد، ويذكي 

يكون قد صدر من سعد ما يشني، أو وقع يف خطيئة، أو رذيلة أوجبت 
 ..ه الطريقةعقوبته هبذ

ًأما إذا أخذ الراية من هو أعظم من سعد أثرا، وأشد خطرا عىل  ً
األعداء، باعرتاف الناس كلهم، فإن اجلميع سيشعر أن ذلك تدبري حريب 

ال بد منه وال حميد عنه، وهو هيدف إىل ختويف أنه  و،جاء وفق احلكمة
ألن . .ً وهزيمتهم روحيا بذلك،»عليه السالم«املرشكني من سطوة عيل 

 ..يف ساحات النزال والقتال» عليه السالم«املرشكني ال خيشون غري عيل 
  :إدخال الراية برفق

عليه «طلب من عيل » صىل اهللا عليه وآله«أنه : وقد ذكر النص املتقدم
ً الراية إىل مكة إدخاال رفيقالأن يدخ» السالم أي أن املطلوب هو أن .. ً

ا  ويسقط مقاومتهم، بأن يعرفوا أهن ويكرس شوكتهم،،يكبت اهللا املرشكني
أن أبواب احلياة : ولكن من دون أن يشعروا..  ال فائدة منهامقاومة

 .موصدة، وأن ال خيار أمامهم سوى املوت
 بإمكان العيش مع املسلمني، ،بل املطلوب هو فتح باب األمل أمامهم

 وأن معاملتهم هلم لن..  واجلحودعن احلرب واملنابذةت قريش إذا ختل
 وال عنجهية، واستكبار، رغم كل ما أحلقه املرشكون ،يكون فيها خشونة
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فلامذا خيتارون طريق املنابذة التي ال جتر عليهم سوى البالء .. هبم من أذى
 ..!؟والبوار، واخلراب والدمار

ممن  ،وها هم يلمسون هذا الرفق، لدى املسلمني منذ اللحظة األوىل
 ..ذاقوا طعم ذباب سيفه طيلة سنني

فلامذا يرصون عىل ما فيه .. واإلنسان يميل بطبعه إىل الراحة، والسالمة
 ..!؟تعب وشقاء، وجهد وبالء

فهذا احلزم واحلسم إذا رافقه ذلك الرفق واللني، فهو رفق القوي، 
ً الذي مل يكن رفقه قرارا فرضته اإلستجابة لرضورات الضعف، ،احلازم

ذاته، وهو مقتىض عمق من  بل هو رفق نابع ،والتغلب عىل املشكالت
ن يتحول إىل قسوة ورشاسة، إذا طبعه، وليس رفق املصلحة الذي يمكن أ

 ..ت الظروف، وتبدلت املصالحفلاخت
  ..:إعطاء الراية لقيس بن سعد

قد أخذ الراية » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد ذكرت النصوص
 ..من سعد، وأعطاها لولده قيس
عليه «ها لعيل ئ يتناقض مع ما تقدم من إعطاونحن ال نرى يف هذا ما

تنتهي حني إيصاله » عليه السالم«إذ يمكن أن تكون مهمة عيل .. »السالم
تكون بعد ذلك لقيس بن سعد بن ثم ..  وغرزها عنده،الراية إىل الركن

عبادة، باعتبار أهنا إذا اعطيت البن سعد، فكأهنا مل خترج عن سعد نفسه، 
 ..ألن ولده منه
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أخذ الراية من سعد، وأعطاها لقيس مبارشة، » عليه السالم« أنه ولو
لفهم ذلك عىل أنه إجراء بحق سعد، ولكنه حني أخذ منها، ومحلها حتى 

عيل، وسعد، وقيس : غرزها عند الركن، ظهر أن املطلوب هو محل الثالثة
 .هلا هبذا املقدار الذي حتقق

  : وأم هاين يوم الفتح×علي 
آوت بنت أيب طالب  أن أم هاين :»عليه السالم «ًا عليبلغ :ويقولون

وعند  ( وقيس بن السائب،،احلارث بن هشام:  من بني خمزوم، منهمًناسا
ً عانحو دارها مقنَّ »عليه السالم« فقصد ،) عبد اهللا بن ربيعة:الواقدي

  .»أخرجوا من آويتم «:باحلديد، فنادى
 .  منهً خوفا،كام تذرق احلبارى فجعلوا يذرقون

 يا عبد اهللا، أنا أم :فقالتـ  وهي ال تعرفه ـأم هانئ إليه فخرجت 
 ،وأخت عيل بن أيب طالب، »صىل اهللا عليه وآله« رسول اهللا ِّ بنت عم،هانئ

 .نرصف عن داريإ
 .»أخرجوهم« :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

  .»صىل اهللا عليه وآله«ك إىل رسول اهللا َّشكونواهللا أل :فقالت
:  وقالت، فعرفته، فجاءت تشتد حتى التزمته،ع املغفر عن رأسهفنز

 .»صىل اهللا عليه وآله«شكونك إىل رسول اهللا فديتك، حلفت أل
 .» فإنه بأعىل الوادي، فربي قسمك،إذهبي «:فقال هلا
وهو يف قبة  »صىل اهللا عليه وآله« فجئت إىل النبي :م هانئأقالت 
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صىل اهللا «ه، فلام سمع رسول اهللا تسرت »عليها السالم«يغتسل، وفاطمة 
 .ً» بك يا أم هانئ وأهالًمرحبا«:  قالي،كالم» عليه وآله
» عليه السالم« شكو إليك ما لقيت من عيلأمي، أبأيب أنت و: قلت

 .اليوم
 .»ِ من أجرتُقد أجرت«: »صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
ً نئ تشتكني عليام هاأإنام جئت يا  «:»عليها السالم«فقالت فاطمة 

 !؟»يف أنه أخاف أعداء اهللا وأعداء رسوله »عليه السالم«
 »عليه السالم«قد شكر اهللا لعيل « :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 .)١(» ملكاهنا من عيل بن أيب طالب،م هانئأ من أجارت ُسعيه، وأجرت
تكلمت أم  مل يكن حني »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وعند الواقدي

 .. »عليها السالم«هانئ مع فاطمة 
، فأجار ألم هاين من أجارت، »صىل اهللا عليه وآله«ثم جاء رسول اهللا 

ً أن تسكب له غسال، فاغتسل، ثم صىل »عليها السالم«ثم طلب من فاطمة 

                                     
 ١جإعالم الورى  و١١ و ١٠ ص٤١وج ١٣٢ و ١٣١ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

مستدرك سفينة البحار و ٣٧٦ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٢٢٥و  ٢٢٤ص
 ١جكشف الغمة  و١٣٨و  ١٣٧ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و١١١ ص٨ج

 )املجموعة (اإلرشادكتاب املستجاد من و ١٨٠ر النظيم صالدو ٢١٨ص
 .٨٣٠ و ٨٢٩ ص٢املغازي للواقدي ج: وراجع ٧٩ص
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 .)١(ثامن ركعات
 »صىل اهللا عليه وآله«  ملا دخل رسول اهللا:عن احلارث بن هشام قالو

صىل « أن النبي :ثم ذكر أنا وعبد اهللا بن أيب ربيعة دار أم هانئ، مكة، دخلت
  .أجاز جوار أم هانئ »اهللا عليه وآله

فنيتها ال أ فانطلقنا، فأقمنا يومني، ثم خرجنا إىل منازلنا، فجلسنا ب:قال
 وكنا نخاف عمر بن اخلطاب، فواهللا إين جلالس يف مالءة .يعرض لنا أحد

 شعرت إال بعمر بن اخلطاب، فإذا معه عدة من  عىل بايب ما)٢(سةَّمور
 . فسلم ومىض،املسلمني

وأذكر رؤيته ، »صىل اهللا عليه وآله«وجعلت أستحي أن يراين رسول اهللا 
لقاه وهو أ ف، ثم أذكر بره ورمحته وصلته،إياي يف كل موطن مع املرشكني

 فسلمت عليه، وشهدت ،داخل املسجد، فلقيني بالبرش، فوقف حتى جئته
 .سالماحلمد هللا الذي هداك، ما كان مثلك جيهل اإل: شهادة احلق، فقالب

 .)٣(هلُسالم ج فواهللا ما رأيت مثل اإل:قال احلارث

                                     
 .٨٣٠ ص٢املغازي للواقدي ج) ١(
 .مصبوغة بلون أمحر: مورسة) ٢(
 ٢ واملغازي للواقدي ج، عن الواقدي٢٥٠ و ٢٤٩ ص٥سبل اهلدى و الرشاد ج) ٣(

 ٥٥ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٠٢ ص٣ والسرية احللبية ج٨٣١ص
 و ٤٩٥ ص١١جخ مدينة دمشق تاري و٢٧٨ و ٢٧٧ ص٣جلحاكم لاملستدرك و

 .٢٩٨ ص٥جهتذيب الكامل  و٤٩٦
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 َّ إيلَّ ملا كان عام يوم الفتح فر: قالتـ ريض اهللا عنها ـعن أم هانئ و
 .جرهتامأرجالن من بني خمزوم ف

 .أقتلهام:  فقالٌّ عيلَّ فدخل عيل:قالت
أتيت أغلقت عليهام باب بيتي، ثم لام سمعته يقول ذلك  ف:قالت

صىل «ين رسول اهللا آوهو بأعىل مكة، فلام ر» صىل اهللا عليه وآله«سول اهللا ر
 .»ئما جاء بك يا أم هان«: ب وقالَّرح» اهللا عليه وآله
 راد عيلأ، في يا رسول اهللا، كنت أمنت رجلني من أمحائ: قلت:قالت

  .قتلهام» عليه السالم«
 . »قد أجرنا من أجرت «:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 فسرتته فاطمة ،إىل غسله »صىل اهللا عليه وآله«ثم قام رسول اهللا 
صىل اهللا « فالتحف به، ثم صىل رسول اهللا ً، ثم أخذ ثوبا»عليها السالم«

 .)١(ثامن ركعات سبحة الضحى »عليه وآله
                                     

صالة ( صحيح مسلم : ويف هامشه عن٢٣١ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 ٣٤٢ و ٣٤١ ص٦وعن مسند أمحد ج) ٢٧٦٣(وعن أيب داود ) ٨٢) (املسافرين

 ٤٥ ص٤ ومستدرك احلاكم ج٧٥ ص٩ والسنن الكربى للبيهقي ج٣٤٣و 
املغازي : وراجع ٤١ ص٣ج) ط دار املعرفة (و ٩٣ ص٣والسرية احللبية ج

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و٨٤ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٨٣٠ ص٢للواقدي ج
 ٣جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٤٣ ص٤جالبداية والنهاية  و٥٥٦ ص٢ج

 .٥٦٨ص
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تسل من جفنة فيها أثر العجني،  فوجدته يغ:لكن يف احللبية وغريها
  !؟من هذه: وفاطمة ابنته تسرته بثوب، فسلمت عليه، فقال

فلام اغتسل أخذ ثوبه وتوشح به، ثم :  ويف الرواية األوىل:إىل أن قال
 . صىل ثامين ركعات من الضحى

 . !؟ً مرحبا يا أم هاين، ما جاء بك:ثم أقبل عيل، فقال
 .فأخربته احلديث

 .)١(»..ن أجرت الخأجرنا م« :فقال
 : ونقول

ًهلذين الرجلني عىل أن قتاال كان » عليه السالم«هل تدل مالحقة عيل 
 ..!؟جيري يوم الفتح، وتكون مكة قد فتحت بالسيف، وحتت وطأة القتال

أعلن » صىل اهللا عليه وآله« إنه :وكيف نوفق بني هذا وبني قوهلم
ها، ومنها املسجد، ودار باألمان ألهل مكة، وعني هلم مواضع للتواجد في

 .. وأغلق بابه إلخ،أيب سفيان، وراية أيب روحية، ومن دخل داره
 : ويمكن أن جياب

 إن عدم جلوء ذينك الرجلني إىل مواضع األمان التي حددها هلم ً:أوال
                                     

 ٢وتاريخ اخلميس ج ٤١ ص٣ج) ط دار املعرفة(و  ٩٣ ص٣السرية احللبية ج )١(
 ٤جالبداية والنهاية  و٧٨ ص١٠ جللمعتزيلبالغة رشح هنج ال:  وراجع٨٤ص
بن كثري الالسرية النبوية  و٨٦٩ ص٤جبن هشام الالسرية النبوية  و٣٤٣ص
 .٥٦٨ ص٣ج
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 مل يلتزما بام قرره الرسول، ، يدل عىل أهنام»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ..ايل، انتهى هبام إىل اللجوء إىل جوار أم هاينوأهنام كانا يف وضع قت

كان قد أهدر دم » صىل اهللا عليه وآله« رصح بعضهم بأن النبي :ًثانيا
ومها احلارث بن هشام، وزهري بن أيب أمية، فلم يكونا : هذين الرجلني

 .»صىل اهللا عليه وآله«مشمولني ألمان رسول اهللا 
» عليه السالم«عىل عيل »  وآلهصىل اهللا عليه«ويشهد لذلك ثناء النبي 

مالحقته هذين الرجلني، وترصحيه برصف النظر عن قتلهام، وتصويبه يف 
صىل «فقد قال ، »عليه السالم«ًولكن أيضا لقرهبا من عيل ًإكراما ألم هاين، 

قد شكر اهللا سعيه، وأجرت من أجارت أم هاين، ملكاهنا «: »اهللا عليه وآله
منا من آمنت، وأجرنا من أجرت، فال قد آ: ، وقال هلا)١(من عيل

 .)٢(»قتلهامن
صىل اهللا عليه «يشري إىل أنه » فال نقتلهام «:»صىل اهللا عليه وآله«فقوله 

                                     
 ١جإعالم الورى  و١١ و ١٠ ص٤١وج ١٣٢ و ١٣١ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

مستدرك سفينة البحار و ٣٧٦ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و٢٢٥و  ٢٢٤ص
 ١جكشف الغمة  و١٣٨و  ١٣٧ ص١جلمفيد لاإلرشاد  و١١١ ص٨ج

 )املجموعة (اإلرشادكتاب املستجاد من و ١٨٠ر النظيم صالدو ٢١٨ص
 ٨٣٠ و ٨٢٩ ص٢املغازي للواقدي ج: وراجع ٧٩ص

بن الالسرية النبوية  و٤١ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٩٣ ص٣ السرية احللبية ج)٢(
  .٥٦٨ ص٣جكثري 
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ًكان مصمام عىل قتلهام، وأهنام مل يكونا داخلني يف األمان الذي أطلقه » وآله
 ..يف الناس برشط الدخول إىل املسجد، أو إىل بعض املواضع األخرى

ل الرجلني قتإرادة عيل كرم اهللا وجهه  «:ح قول بعضهم هنافال يص
 .ًلذين أمنتهام أخته أم هاين لعله تأول فيهام شيئا، أو جرى منهام قتال لهلا

 .)١(»وتأمني أم هاين هلام من تأكيد األمان الذي وقع للعموم
 :نعم، ال يصح ذلك لألسباب التالية

ًمل يكن متأوال يف » عليه السالم«ً أن عليا :ًآنفا قد ظهر مما قدمناه  ـ١
مالحقته هلذين الرجلني، بل هو جيري فيهام حكم اهللا وحكم رسوله، ألن 

ًهو الذي أهدر دمهام، وكان مصمام عىل » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ..قتلهام لوال شفاعة أم هاين

ملن يدخل أمان  مل يكن هناك أمان عام للناس، بل كان هناك  ـ٢
 .. ودار أيب سفيان، ويغلق بابه، ويلتجئ إىل راية أيب روحيةاملسجد،

عليه « به أم هاين عىل عيل ت لو كان هناك أمان عام الحتج ـ٣
 ..»صىل اهللا عليه وآله«، ومل حتتج إىل شكواه إىل رسول اهللا »السالم

  :مقارنة ذات مغزى
، وال جارهتام أختهأيرص عىل قتل رجلني » عليه السالم«ًأن عليا : تقدم

مها  أمريف» صىل اهللا عليه وآله« وال يراجع هو النبي ،يقبل شفاعتها فيهام

                                     
 .٢٧ ص٣ج) ر املعرفةط دا( و ٨٤ ص٣ السرية احللبية ج)١(
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 .نفسه» صىل اهللا عليه وآله«حتى جاءت إجارهتام من رسول اهللا 
يف العفو » صىل اهللا عليه وآله«ويف املقابل نجد عثامن يرص عىل النبي 

 ..بن أيب رسح، بل هو خيبئه يف بيتهاعن 
» صىل اهللا عليه وآله«سه العفو، ويعرض عنه النبي يكرر عثامن التامثم 

 ،عىل مضض» صىل اهللا عليه وآله«له النبي حتى استجاب مرة بعد أخرى، 
 .. قبل ذلكقتل ابن أيب رسح إىل موظهر عتبه عىل املسلمني لعدم مبادرهت

ا دلت عليه  ويرضب زوجته بتهمة أهن،كام أنه خيبئ معاوية بن املغرية
 ..لك الرضبحتى متوت من ذ
  :حنتاجهاتوضيحات 

ًيأيت إىل دار أخته مقنعا باحلديد، » عليه السالم«ًأن عليا : والالفت هنا
مراعاة ِّوال يعرف أخته بنفسه يف بادئ األمر، ولكنه ال يقتحم الدار، 

أخرجوا : ، بل ينادي من خارج الدار أهلهاال يريد أن يروعللحرمة، ثم هو 
 !من آويتم

ِّه، فلم يبادر إىل تعريفها بنفسه، بل تركها تعرف هي فخرجت إليه أخت
عليه «، وأخت عيل »صىل اهللا عليه وآله«بنفسها، بأهنا بنت عم النبي 

 ..، ثم تأمره باالنرصاف عن دارها»السالم
 . أخرجوهم:ّيرص عىل موقفه، ويعيد النداء» عليه السالم«ًولكن عليا 

، ألشكونك إىل رسول اهللا  واهللا:فلم تضعف، ومل ترتاجع، بل قالت له
 .»صىل اهللا عليه وآله«
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املغفرة عن رأسه، فعرفته » عليه السالم«ويف هذه اللحظة ينزع عيل 
 .أخته، فجاءته تشتد حتى التزمته

كام لو قد أجرى األمور عىل طبيعتها، » عليه السالم«ً أن عليا :فنالحظ
 .يف أية حالة أخرى، ويف أي بيت شخص آخركانت ستجري 

رغم أنه كان يواجه أخته مل يرتاجع عن أداء واجبه » عليه السالم«هو و
ًالرشعي مراعاة هلا، أو انسياقا مع عاطفته جتاهها، كام أنه أراد هلا أن ترب  ً

وهي ترى أهنا حمقة يف إعطائها األمان ألولئك ، بقسمها الذي أطلقته
، بل  موقفهاعناملرشوع املرشكني فلم يمنعها من ممارسة حقها يف الدفاع 

، وطلب منها »صىل اهللا عليه وآله«كان هو الذي دهلا عىل مكان رسول اهللا 
ه وتشكوه عنده، ليأيت القرار بالعفو من مصدره األساس، يأن تذهب إل

وبذلك يسقط التكليف عن أمري . »صىل اهللا عليه وآله«وهو رسول اهللا 
 ..املؤمنني بصورة تلقائية
  :خوف اجلبناء
 مدى خوف أولئك الظاملني من :ض الروايات املتقدمةلقد أظهرت بع

، حتى جعلوا يذرقون كام يذرق احلبارى »عليه السالم«سيف عدل عيل 
  !؟ًخوفا من رجل واحد، ومل جيرؤوا عىل اخلروج إىل ساحة املواجهة

 أليس بإيامنه الراسخ باهللا، !؟عليهم» عليه السالم«فبامذا قوي عيل 
 وطلبه ملا !؟ وعزوفه عن زخارف هذه الدنيا!؟ينهواعتزازه وثقته بربه ود

 !؟عند اهللا الذي هو خري وأبقى
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  :  حيطم األصنام×علي 
انطلق رسول اهللا :  قال»عليه السالم«عن عيل  :قال الصاحلي الشامي

 فجلست ،»اجلس«: الكعبة، فقالإىل حتى أتى يب » صىل اهللا عليه وآله«
:  فقال،عىل منكبي»  عليه وآلهصىل اهللا«بجنب الكعبة، فصعد رسول اهللا 

  . فجلست،»اجلس«:  فنهضت، فلام رأى ضعفي حتته قال،»اهنض«
 :ل إيلّ ففعلت، فلام هنض يب خي،»يا عيل، اصعد عىل منكبي« :ثم قال

 .لو شئت نلت أفق السامء
 : فقال،»صىل اهللا عليه وآله«فصعدت فوق الكعبة، وتنحى رسول اهللا 

ملا ألقى األصنام، مل يبق إال صنم : يف نص آخرو(، »كربألق صنمهم األ«
رض، فقال وتاد من حديد إىل األأ موتد ب، وكان من نحاس))١(خزاعة

َجاء﴿» إيه إيه«:  ويقول يل،»عاجله«: »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ُّ احلق َ َ
ًوزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا َ ْ ُ ُْ َ َ َ ََ ََ َّ ََ ِ ِِ﴾)٢( . 

 . استمكنت منهفلم أزل أعاجله حتى
 .))٣(من نحاس: وقيل( إن هذا الصنم كان من قوارير صفر، :وقيل

                                     
 .٨٦ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٣٠ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٨٦ ص٣السرية احللبية ج) ١(
 . من سورة اإلرساء٨١ اآلية )٢(
تأويل  و٢٣٦ ص٥جسبل اهلدى والرشاد  و١٢٥صنظم درر السمطني : راجع) ٣(

 .٣٦٢ ص٢٣رشح إحقاق احلق ج و٣١١ ص٤جغاية املرام  و٢٨٦ ص١جاآليات 
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ارم : »عليه السالم« قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف نص آخر
 فرمى به فكرسه، ، حتى صعد»صىل اهللا عليه وآله«به، فحمله رسول اهللا 

 .)١(ما رأينا أسحر من حممد: فجعل أهل مكة يتعجبون، ويقولون
أراد أن ينزل، فألقى نفسه من صوب » عليه السالم«ًثم إن عليا «

 .»صىل اهللا عليه وآله«ًامليزاب، تأدبا وشفقة عىل النبي 
 . عن تبسمه»صىل اهللا عليه وآله«وملا وقع عىل األرض تبسم، فسأله النبي 

 . ألين ألقيت نفيس من هذا املكان الرفيع، وما أصابني أمل:فقال
 .)٢(!؟»بك أمل وقد رفعك حممد، وأنزلك جربيل كيف يصي:قال

يا عيل، اصعد عىل :  قال»صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف نص آخر
 .منكبي، واهدم الصنم

 .يا رسول اهللا، بل اصعد أنت، فإين أكرمك أن أعلوك: فقال
 ..إنك ال تستطيع محل ثقل النبوة، فاصعد أنت: »صىل اهللا عليه وآله«فقال 

                                     
 ٢ وتاريخ اخلميس ج٣٠ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٨٦ ص٣رية احللبية ج الس)١(

 .٣٨٩ ص٢ججوامع اجلامع  و٢٨٧ ص٢جختريج األحاديث واآلثار  و٨٦ص
 عن الزرندي، والصاحلاين، ومناقب اإلمام عيل البن ٨٦ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٢(

 ١جمناقب آل أيب طالب  و٣٩٥ ص٢جرشح األخبار :  وراجع٢٠٢املغازيل ص
هنج  و٢٧٤ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٧٨ ص٣٨جبحار األنوار  و٤٠٣ص

 و ١٦٢ ص١٨ وج٦٩٢ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٦٠٩صاإليامن 
 .١٦٨ و ١٦٣
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 .ثم هنض به: إىل أن قال
 .)١(.. فلام هنض يب، فصعدت فوق ظهر الكعبة الخ:»عليه السالم«قال عيل 

 لو :»عليه السالم« لعيل »صىل اهللا عليه وآله«وجاء يف نص آخر قوله 
أن ربيعة ومرض جهدوا أن حيملوا مني بضعة وأنا حي ما قدروا، ولكن قف 

ما : إبطيه، ثم قاليا عيل، فرضب بيده إىل ساقيه، فرفعه حتى تبني بياض 
 !؟ترى يا عيل
أرى أن اهللا قد رشفني بك، حتى لو أردت أن أمس السامء ملسستها : قال

 .)٢(..الخ
أراين كأن احلجب قد ارتفعت، : »عليه السالم« قال عيل :ويف نص آخر

 .َّوخييل إيل أين لو شئت لنلت أفق السامء
 للحق، وطوبى  طوبى لك تعمل:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 

 .)٣(يل أمحل للحق

                                     
 .٢٩ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٨٦ ص٣السرية احللبية ج) ١(
 ٣٨ جاألنواربحار  و١٨٨ واملناقب املرتضوية ص٢٠٢املناقب البن املغازيل ص) ٢(

 والعمدة البن البطريق ٨٠ والطرائف ص٤٤٧ وكشف اليقني ص٨٦ص
 ٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٧٩ ص٦جغاية املرام  و٣٦٥ و ٣٦٤ص
 .١٦٤ ص١٨ وج٦٨٧ص

 .١٦٢ ص١٨ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٨٦ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٣(
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  : يف الشعركسر األصنام
وقال بعض الشعراء، وقد نسب القندوزي احلنفي هذا الشعر إىل 
اإلمام الشافعي، ونسبه عطاء اهللا بن فضل اهللا احلسيني اهلروي يف األربعني 

 :إىل حسان بن ثابت
 ده ـــصؤـم  ًاراــد نــمـره خيـذك     ًاـــدحـ مٍّيلـعيف ل ـ ق:ل يلـقي
 ده ـعب أن  ىل إب ــلــل ذو الـــض    دح امرئ ـدم يف مـت ال أقـلـق

 ده ـــعــص ا ـراج ملـعـة املـــلـيـل    ا ـنـال لـفى قـ املصطيـبـنـوال
 رده ــب د ـن قأب ـلـقـ الَّســأحـف    ده ــــري يــهـظـع اهللا بـوض
 )١(دهــــي هللا ع اـل وضـي حمــــف    ه ـــدامــــع أقـــ واضيلـعو

عليه « أهنا ملا ولد عيل :ويف حديث يزيد بن قعنب عن فاطمة بنت أسد
يا فاطمة : رادت أن خترج به هتف هبا هاتفأيف جوف الكعبة، و» السالم

 ..ًسميه عليا، فهو عيل
 وهو الذي يكرس األصنام، وهو :»عليه السالم«إىل أن قال عن عيل 

 .)٢(..الذي يؤذن فوق ظهر بيتي الخ

                                     
ط دار ( و ١٣٩ص) ط إسالمبول( وينابيع املودة ٨٧ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(

 ١٨ وج٦٨٣ ص٨ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٤٢٣ ص١ج) ألسوةا
 .١٢ ص٧جالغدير  و٣٠٦ ص٢جشجرة طوبى  و١٦٣ص

= معاين  و١٣٦ و ١٣٥ ص١جع ـل الرشائـعلو ١٩٥ و ١٩٤صدوق ـلصلاألمايل ) ٢(
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ًمجع احلطب، وأوقد نارا، ثم » عليه السالم« أنه :ويف بعض املصادر
، وصار يأخذ األصنام عن »صىل اهللا عليه وآله«وضع قدمه عىل عضد النبي 

 .)١(جدار الكعبة، ويلقيها يف النار
 : ونقول

 :ال بد لنا من الوقفات التالية
  :!؟×ملاذا علي 

 أوكل مهمة كرس األصنام »صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وقد لوحظ
» صىل اهللا عليه وآله«، ومل يوكل هبا غريه، وال توالها »عليه السالم«لعيل 

عليه «بنفسه، ولو بأن يشري إليها فتتهاوى بصورة إعجازية، كام حصل لعيل 
 ..»السالم

حتطيم » صىل اهللا عليه وآله« أن تويل عيل والنبي :ولعل سبب ذلك
                                     

 ٢٦٤صلحيل لاملحترض  و٧٧و  ٧٦روضة الواعظني صو ٦٢األخبار ص= 
األنوار  و٩ و ٨ ص٣٥جر األنوار بحاو ٢٢٩لحر العاميل صلاجلواهر السنية و

عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢١٧ ص٢جشجرة طوبى  و٦٨و  ٦٧صالبهية 
 ٦١ ص١جكشف الغمة و ٢٧بشارة املصطفى صو ٦٣٥صلهمداين ل» السالم

 عن بشائر ٥٦ ص٥ج) امللحقات( ورشح إحقاق احلق ٢١ـ  ١٩كشف اليقني صو
 .١١٠ص) خمطوط(م آبادي املصطفى، وعن جتهيز اجليش للدهلوي العظي

 ورشح إحقاق احلق ١٤٨ص)  هـ١٢٩١ط سنة (أنيس اجلليس للسيوطي ) ١(
 .١٦٧ ص١٨ج) امللحقات(
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اهتام غريمها بأنه قد بالغ يف التشفي، وأمعن األصنام يقطع الطريق عىل 
وجتاوز احلد يف إجراء التوجيهات التي صدرت، وقد كان يكفي اقتالعها 

 ..هبذه الطريقة املهينةوإبعادها عن املكان، دون أن يعمل عىل هتشيمها 
ًكان مرصوفا إىل اهليمنة » صىل اهللا عليه وآله« النبي َّ أن هم:ّوقد يدعى
 ولعله كان ال يامنع يف أن يعتقد الناس بأن هلذه ،ر قريشعىل مكة، وقه

ًاألصنام شيئا من التأثري يف حياهتم، أو هو عىل األقل ال يامنع يف اقتنائها 
 ..للذكرى، أو للتلذذ بجامل صنعها، أو ألي سبب آخر

حتت سمع وبرص رسول اهللا » عليه السالم«فجاء حتطيمها بيد عيل 
وال .. دلنا عىل أن وجودها كله مبغوض له تعاىللي» صىل اهللا عليه وآله«

 ..جيوز اإلحتفاظ هبا حتت أي عنوان من العناوين
  :حتطيم األصنام أكثر من مرة

قد ، و»عليه السالم« عن عيل ي ذكرناها قبل اهلجرة،قد دلتنا الرواية الت
صىل اهللا عليه «فوق الكعبة، وانطلقت أنا والنبي من ونزلت «: فيهاجاء 
 ـ قد دلتنا ـ عىل »نسعى حتى توارينا بالبيوت، وخشينا أن يرانا أحد» وآله

 :أن تكسري األصنام قد حدث مرتني
 . قبل اهلجرة:إحدامها

 . يف فتح مكة:واألخرى
 . أحداث ما قبل اهلجرةحتدثنا فيه عنيف فصل سابق ذكرناه  فراجع ما
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  :ينوء بثقل النبوة
طلب من » ىل اهللا عليه وآلهص« أن النبي :وقد ذكرت الروايات السابقة

ففعل ذلك، وإذ .. أن جيلس ليصعد هو عىل ظهر عيل» عليه السالم«عيل 
 ..به ينوء بثقل النبوة
 : فهنا سؤاالن

ًيعلم بأن للنبوة ثقال ينوء به عيل » صىل اهللا عليه وآله« أمل يكن :أحدمها
ن عيل  فإن كان يعلم، فام هي احلكمة يف أن يطلب ذلك م!؟»عليه السالم«
 !؟»عليه السالم«

  !؟ أم ماذا!؟ وهل هو ثقل مادي!؟ هل للنبوة ثقل:الثاين
 :ام ييلبونجيب 

 : بالنسبة للسؤال األول نقول
ًبأن للنبوة ثقال ينوء به » صىل اهللا عليه وآله«ال ريب يف معرفة النبي 

 :ولذلك فنحن نرجح الروايات األخرى التي تقول.. »عليه السالم«عيل 
هو الذي طلب من النبي أن يصعد عىل ظهره، » عليه السالم «ًن علياإ

بأن » صىل اهللا عليه وآله«، فأخربه »صىل اهللا عليه وآله«ًإجالال منه للنبي 
 ..»عليه السالم« ألنه ينوء به ،ًللنبوة ثقال يمنع من ذلك

كان جيهل هذا  »عليه السالم«ً إن عليا :بل نحن ال نستطيع أن نقول
الترصيح بذلك، » صىل اهللا عليه وآله« ولكنه أراد هو والنبي ،ً أيضااألمر

ال يتناىف » صىل اهللا عليه وآله«أن صعوده عىل ظهر رسول اهللا : ليعلم الناس
مع التكريم واإلجالل والتعظيم، إذ لوال هذا البيان لدخل يف وهم بعض 
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 .. »عليه السالم«الناس، ما ال جيوز تومهه يف حق عيل 
عليه «إىل قانون البداء، فلعله اقتىض إظهار معنى يف عيل أو لعله نظر 

 ..من النهوض بثقل النبوة» عليه السالم«اقتىض متكينه » السالم
 :وبالنسبة للسؤال الثاين نقول

صىل اهللا « أن النبي :ليس بإمكاننا حتديد ماهية هذا الثقل، ولكننا نعلم
 ..يراه الناسلة والفرس، وغريمها، وحكان يركب الرا» عليه وآله

 أنه لو اجتمعت ربيعة ومرض عىل أن حيملوا بضعة :ثم هو يعلن هلم
أن للنبوة يف مضموهنا املعنوي : مما يعني.. منه وهو حي ملا قدروا عىل ذلك

صىل اهللا عليه «خصوصية حتتم التدخل اإلهلي لتعجيز البرش عن محل النبي 
 .إىل معنى النبوةوهو حي، ربام ألن هذا قد يثري خطرات تيسء » وآله

عن مثل تلك اخلطرات، ألنه » عليه السالم«ًونحن وإن كنا ننزه عليا 
يف طهره وسائر صفاته، ولكننا ال ننزه » صىل اهللا عليه وآله«هو نفس النبي 

 .غريه عنها ممن يرى ويسمع
  :!؟×هل خييَّل لعلي 

لسامء، لو شئت نلت أفق ا: َّخيل إيل: قال» عليه السالم«ًأن عليا : تقدم
 .أو نحو ذلك

 إراءته عني الواقع، إذ ال ختييل :»عليه السالم«واملراد بالتخييل لعيل 
 .خارج دائرة إراءة احلقائق » السالممعليه«من األنبياء واألئمة للمعصوم 

فذلك هبدف الرفق » خيل إيل«قد عرب بكلمة » عليه السالم«فإن كان 
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اك هذه احلقائق عىل ما ببعض ضعفاء النفوس، الذين يصعب عليهم إدر
 ..هي عليه

َّخيل إيل «:ًعلام بأن بعض النصوص مل ترد فيها كلمة ، وذكرت أنه لو »ّ
 .أراد أن ينال السامء لناهلا

 رفعك حممد، وأنزلك :»صىل اهللا عليه وآله«ويشري إىل ذلك قوله 
 . لو أراد أن ينال السامء لناهلا،جربيل، فإن من يكون هذا حاله

  :وأمحل للحقتعمل للحق، 
 طوبى لك، :»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«وقول النبي 

 يشري إىل أن حتطيم األصنام مل يكن بدافع ، وأمحل للحق،تعمل للحق
، وال الرغبة يف اإلستئثار بجميع ثمرات  من الذين كانوا يعبدوهناالتشفي

 أماله عليه النرص، أو احلرص عىل اإلمساك بجميع مفردات الغلبة، وإنام
واجب احلق، والدين، واإلخالص هللا تعاىل، والتامس رضاه، وبث اليأس 

 ..يف أهل الرشك والبغي
  : يؤذن على ظهر الكعبة×علي 

 »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا  ملا حان وقت الظهر أمر ه أن:وزعموا
قريش فوق كانت ًبالال أن يؤذن فوق الكعبة، ليغيظ بذلك املرشكني، و

 .س اجلبالرؤو
 : ونقول

هو الذي » عليه السالم«ً هو أن عليا :إن ذلك موضع ريب، والصحيح



  ٢٧٩                                                       ..فتح مكة وحتطيم األصنام   :  الفصل الثاين 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :، بدليلفعل ذلك
دخل البيت يوم » صىل اهللا عليه وآله« بأن النبي : قد رصحواً:أوال

» صىل اهللا عليه وآله«ً فإذا كان الوقت ظهرا، وكان ،)١(الفتح وقت الظهر
زالة الصور من داخل الكعبة، ومن عىل بإ» عليه السالم«ًمشغوال هو وعيل 

باألذان من عىل ظهر الكعبة يف » عليه السالم«ظهرها، فمن أوىل من عيل 
 وإن كان ذلك ال يمنع من أن يكون بالل قد أذن بعد ،اللحظات األوىل

 .ذلك يف املسجد، أو من عىل ظهر الكعبة
 د عيلملا ول: قالت: ن فاطمة بنت أسدأ عن يزيد بن قعنب، :ًثانيا

يا : يف جوف الكعبة، وأرادت أن خترج هتف هبا هاتف» عليه السالم«
هو الذي يكرس «: إىل أن قال ذلك اهلاتف.. ًفاطمة، سميه عليا، فهو عيل

  .»..األصنام، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي إلخ
وروى ابن الشيخ الطويس هذا املضمون، عن العباس ويزيد بن قعنب، 

 .)٢(..ؤذن فوق ظهر بيتي، ويكرس األصنام إلخوهو أول من ي: وفيه

                                     
 ١١٩ و ١١٧ ص٢١جبحار األنوار  و١٦٣ و ٩٧ ص١جاخلرائج واجلرائح ) ١(

 . ٣٨ ص٤جمستدرك الوسائل  و٦٩٨ ص٤ججامع أحاديث الشيعة و
 وعلل الرشائع ٣٧ و ٩ ص٣٥نوار ج وبحار األ٧٧روضة الواعظني ص:  راجع)٢(

ط مؤسسة ( واألمايل للصدوق ٦٣ و ٦٢ ومعاين األخبار ص١٦٤ ص١ج
 ٥ج) امللحقات( وإحقاق احلق ٣١٨ ص٢ واألمايل للطويس ج١٩٢ص) البعثة
  . عن كتاب جتهيز اجليش للدهلوي٥٧ص
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  :مفتاح الكعبة
عليه «ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«وحني فتحت مكة بعث رسول اهللا 

نه ألو علمت : ح إليه، وقالإىل عثامن بن طلحة، فأبى أن يدفع املفتا »السالم
ّعيل فتبعه  فصعد إىل السطح،مل أمنعه منه، » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .)١( وفتح الباب،ً وأخذ املفتاح منه قهرا،يدهولوى  »عليه السالم«
َإن اهللاَ يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها﴿: فلام نزل قوله تعاىل ِ ِْ َُّ ََ ِْ َِ َ ْ ُ ُ ََ ُ ُ ْ َّ..﴾)٢( .

. ويعتذر إليه(ً أن يدفع املفتاح إليه، متلطفا به، »صىل اهللا عليه وآله«أمره 
خذوها يا بني طلحة بأمنة اهللا، فاعملوا فيها باملعروف، : قل له: وقال له

 .)٣(..)خالدة تالدة الخ
 أكرهت وآذيت، ثم :ًباملفتاح متلطفا، فقال له» عليه السالم«فجاء عيل 

                                     
) ط دار املعرفة( و ٩٨ ص٣ والسرية احللبية ج٨٨ و ٨٧ ص٢ تاريخ اخلميس ج)١(

  .١١٦ ص٢١جبحار األنوار  و٤٠٤ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٤٩ ص٣ج

 . من سورة النساء٥٨اآلية ) ٢(
 ٢٨٢ ص١٧ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٨٨ ص٢تاريخ اخلميس ج:  راجع)٣(

إمتاع  و٣٨٨ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٣٧٤ ص١جكشف اخلفاء و
 .٢٠٠ ص٢جعيون األثر  و٣٨٤ ص١٣ وج٣٩٤ ص١جاألسامع 
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 !؟جئت ترفق
 . ألن اهللا أمرنا بردها عليك:»السالمعليه «فقال 

 .)١( يف يده»صىل اهللا عليه وآله«فأسلم، فأقره النبي 
أنه هو الذي جاء باملفتاح :  أن عثامن بن طلحة ادعى:وذكر نص آخر

 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«إىل رسول اهللا 
 امجع ، يا رسول اهللا: فقال، ومفتاح الكعبة بيده،فقام عيل بن أيب طالب

 !ا احلجابة مع السقايةلن
ٍ أن العباس تطاول يومئذ ألخذ املفتاح يف رجال من بني :ويف رواية(
 .)٣()»عليه السالم«أي منهم عيل . هاشم

                                     
 األنواربحار  و٤٩ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ٩٨ ص٣السرية احللبية ج: راجع) ١(

 .٤٠٥ و ٤٠٤ ص١ ومناقب آل أيب طالب ج١١٧ و ١١٦ ص٢١ج
 ٥٤١ و ٥٢٩ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٨٣ ص٥جلصنعاين لاملصنف : راجع) ٢(

كنز  و٢٧٩ ص١٧للمعتزيل جرشح هنج البالغة و ٢٢٠بن عبد الرب صالالدرر و
جممع  و٥٠٥ ص٤جمواهب اجلليل  و٥٣٥ ص١٠ وج٣٨٤ ص٢ل جالعام

 ٣جفتح الباري  و٦١ ص٩جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٧٧ ص٦جالزوائد 
 .٣٠٤ ص٢جمسند احلميدي  و٢٤٣ ص٩جعمدة القاري  و٣٧١ص

 ٥٢ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٠٠ ص٣السرية احللبية ج: راجع هذه الفقرة يف) ٣(
 ويف هامشه عن ٢٤٤ ص٥اهلدى والرشاد ج وسبل ٢٠٠ ص٢جعيون األثر و

 .٣٠١ ص٤البداية والنهاية ج
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  !؟ أين عثامن بن طلحة:»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
  .»هاك مفتاحك يا عثامن، اليوم يوم بر ووفاء« : فقالي،فدع
 بثوبه )١( مضطبع»صىل اهللا عليه وآله«ح ورسول اهللا  وأعطاه املفتا:قالوا

 .)٢(»سالم لكم هبا يف اجلاهلية واإلن اهللا تعاىل ريضإ. غيبوه« :عليه، وقال
صىل اهللا عليه  « قال للنبي»عليه السالم« ً أن عليا:عن ابن جريحو

ُإن اهللاَ يأمركم أن ت﴿:  فنزلت،امجع لنا احلجابة والسقاية: »وآله َ ْ ُ ُ َُ ْ َّ ْؤدوا ِ ُّ
َاألمانات إىل أهلها ِ ِْ َ َ ِ َ َ َ..﴾)٣(. 
 . »خذوها يا بني شيبة خالدة خملدة« : فقال،فدعا عثامن

 .)٤(»ال ظاملإتالدة ال ينزعها منكم « :ويف لفظ
                                     

 .أدخل الرداء حتت إبطه األيمن وغطى به األيرس:  اضطبع)١(
 ٣ عن ابن سعد والواقدي، والسرية احللبية ج٢٤٤ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(

 ٢ وتاريخ اخلميس ج٨٣٧ ص٢املغازي للواقدي ج:  وراجع١٠١ و ١٠٠ص
 .٣٠١ ص٤ن البداية والنهاية ج وع٨٨ و ٨٥ص

 . من سورة النساء٥٨اآلية ) ٣(
:  عن ابن عائذ، واألزرقي، وراجع٢٤٥ و ٢٤٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ٤(

رشح مسلم  و٥٠٥ ص٤جمواهب اجلليل  و١٠٠ ص٣السرية احللبية ج
 ١٥ ص٨جفتح الباري  و٢٨٥ ص٣ججممع الزوائد  و٨٣ ص٩جلنووي ل
 ٩٨ ص١١ وج١٥٦ ص١جاملعجم األوسط  و٢٤٨ص ٤ج عمدة القاري و
= ٢جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٠٣٤ ص٣ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإلو



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٨٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من البيت ملا خرج » صىل اهللا عليه وآله « أن رسول اهللا:وعن الزهري
واحلجابة، ما قوم عطينا النبوة والسقاية ُإنا أ«: »عليه السالم «قال عيل

 .»ا منًَّعظم نصيباأب
 ، مقالته، ثم دعا عثامن بن طلحة»صىل اهللا عليه وآله«فكره رسول اهللا 
 .)٢(فلذلك يغيب املفتاح. )١(»غيبوه«: فدفع املفتاح إليه وقال

                                     
 ٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و١٣٧ ص٤بن عدي جالالكامل  و١٣٧ص= 
 ٣سري أعالم النبالء ج و٣٧٢ ص٣أسد الغابة ج و٣٨٩ و ٣٨٨ و ٣٨٣ص
 ٢٤٨ص ١جذكر أخبار إصبهان  و٥١٠ ص٢عتدال جميزان اإل و١٢ص

 ٤لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٣٨٤ ص١٣وج ٣٩٤ ص١إمتاع األسامع جو
 ٢٢٢ ص١٢جكنز العامل  و٢٨٢ ص١٧ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٨٣ص

تفسري اآللويس  و٢٧٠ ص١جتفسري الواحدي  و٣٧٤ ص١جكشف اخلفاء و
املحرر  و١٧٥ ص٢جالدر املنثور  و٤٤٠ ص١جتفسري السمعاين  و٦٣ ص٥ج

 ٥ج واجلامع ألحكام القرآن ١٣٨ ص١٠جتفسري الرازي و ٧٠ ص٢جالوجيز 
 .٢٥٢ ص٢ وج١٠٤ ص١جتفسري الثعالبي  و٢٥٦ص

مواهب و.  عن عبد الرزاق، والطرباين٢٤٥ و ٢٤٤ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 ٥جلصنعاين لاملصنف  و١٧٧ ص٦ججممع الزوائد  و٥١١ ص٤جاجلليل 

 تاريخو ١٠٨ ص١٤جامل كنز الع و٦٢ ص٩جلطرباين لاملعجم الكبري  و٨٤ص
 .٣٩٠ ص٣٨جمدينة دمشق 

= ٥١١ ص٤جمواهب اجلليل  عن الفاكهي، و٢٤٤ ص٥ سبل اهلدى والرشاد ج)٢(
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يا رسول اهللا، : أخذ املفتاح وقال» عليه السالم«ً أن عليا :وعند احللبي
 .يةإمجع لنا احلجابة مع السقا

 أكرهت وآذيت، وأمره :»عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله«فقال 
أن يرد املفتاح عىل عثامن ويعتذر إليه، فقد أنزل اهللا يف » صىل اهللا عليه وآله«

وقرأ عليه اآلية، . أي أنزل اهللا عليه ذلك وهو يف جوف الكعبة. شأنك
 .)١(»ففعل ذلك عيل

ً عليا كرم اهللا وجهه أخذ املفتاح عىل  عىل أن:وسياق هذه الرواية يدل
أن يرد املفتاح » صىل اهللا عليه وآله«أن ال يرده لعثامن، فلام نزلت اآلية أمره 

 .)٢(..لعثامن
» صىل اهللا عليه وآله « أن رسول اهللا: عن ابن مليكة،وعن ابن جريح

طكم رزؤون، ومل أعُإنام أعطيتكم ما ت«:  يف املفتاحهقال لعيل يومئذ حني كلم
 .»رزؤونَما ت

 . »البيتحجابة نكم تغرمون فيها، ومل أعطكم  أل،أعطيتكم السقاية« :يقول

                                     
كنز العامل  و١٢٥ ص٢جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٥ ص٨جفتح الباري و= 
 .١٠٧ ص١٤ج

 ختريج األحاديث واآلثار و٥٢ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٠٠ ص٣السرية احللبية ج) ١(
 ٤٤٤ ص١جتفسري البغوي  و١٠٥صأسباب نزول اآليات  و٣٢٩ ص١ج
 .١٩٣ ص٢جتفسري أيب السعود  و٨٩٣ ص٢جالعجاب يف بيان األسباب و

 .٥٢ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٠٠ ص٣ السرية احللبية ج)٢(
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 .)١(خذون من هديتهأ أي أهنم ي:قال عبد الرزاق
كم ما تبذلون فيه أموالكم للناس، أي وهو إنام أعطي: وعند احللبي

السقاية، ال ما تأخذون منه من الناس أمواهلم، وهي احلجابة، لرشفكم، 
 .)٢(علو مقامكمو

 أن الواقدي يذكر نفس هذه القضية، بعني ألفاظها، :والالفت هنا
 .)٣(»عليه السالم« ال إىل عيل ،وينسبها إىل العباس

 أن جيمع لبني »صىل اهللا عليه وآله«وحديث طلب العباس من النبي 
 .)٤(ًهاشم السقاية واحلجابة مروي عن ابن أيب مليكة أيضا

                                     
 عن عبد ٢٤٥ ص٥وسبل اهلدى والرشاد ج ٨٤ ص٥جلصنعاين لاملصنف  )١(

 ١٧٧ ص٦ججممع الزوائد  و٦٢ ص٩جاين لطربلاملعجم الكبري الرزاق، و
 وتاريخ ٣٩٣ ص٣جفتح الباري  و٣٨٧ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق و

 .٨٥ ص٢اخلميس ج
 .٥٢ ص٣ج) ط دار املعرفة( و ١٠٠ ص٣ السرية احللبية ج)٢(
 . عن البحر العميق٨٥ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٨٣٣ ص٢املغازي ج:  راجع)٣(
 عنه، ٢٤٥ ص٥ اهلدى والرشاد جوسبل ٨٥ ص٥جلصنعاين لاملصنف :  راجع)٤(

تاريخ مدينة دمشق  و١٠٨ ص١٤جامل ـكنز الع: وراجع عن غري أيب مليكة
تفسري ابن  و٥٢ ص٣ج )ط دار املعرفة(السرية احللبية  و٣٨٩ و ٣٨٧ ص٣٨ج

 ١٤٣ ص٢جزاد املسري و ٣٩٣ ص٣جفتح الباري  و٣٨١ ص١جزمنني 
= العجاب يف بيان  و٧٢صتنوير املقباس  و٥٢٨ ص١ج لقرآن العظيمتفسري او
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 : ونقول
 :لنصوص املتقدمة وقفات عديدة، نذكر منها ما ييلإن لنا مع ا

  :أكرهت وآذيت
، »عليه السالم«قال لعيل » صىل اهللا عليه وآله«نه أ :تقدم أهنم زعموا

أكرهت وآذيت، وأمره أن : حني طلب منه أن جيمع هلم احلجابة إىل السقاية
 .يرد املفتاح إىل عثامن بن طلحة

 : ونقول
» عليه السالم«طلحة هو الذي قال لعيل أن عثامن بن : تقدم ً:أوال

فتاح إليه حلقه إىل سطح اململا متنع عثامن من دفع أكرهت وآذيت، فإنه 
 ..الكعبة ولوى يده، وأخذ املفتاح منه

هو الذي قال ذلك لعيل » صىل اهللا عليه وآله« حتى لو كان النبي ً:ثانيا
أذى حيبه اهللا ورسوله، ، فإنه ال غضاضة فيه عليه، ألنه إكراه و»عليه السالم«

ألنه جاء يف سياق تنفيذ أمر الرسول الذي كان عثامن بن طلحة بصدد التمرد 
 ..إىل فرض الطاعة عليه» عليه السالم«ًعليه، وهو ذنب كبري يدعو عليا 

مع .. اعطاء املفتاح لبني شيعته جيعل هلم نوع والية نرصف فيه: ًثالثا

                                     
ط دار (لباب النقول  و١٧٤ ص٢جالدر املنثور  و٨٩٢ ص٢جاألسباب = 

 ٥جتفسري اآللويس  و٦٠ص) ط دار الكتب العلمية( و ٧١ص )إحياء العلوم
 .٢٨٧صبن حبيب الكتاب املنمق  و٦٣ص
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ْوما كانوا أو{: أنه تعاىل قال ََ ُ َ َلياءه إن أولياؤه إال املتقونَ ُْ َّ ُ َ ِ ُِ ْ ُُ َ َِ َِ{)١(.  

  :ونؤأعطيتكم ما ترز
 أنه أعطى بني هاشم، ما يوجب بذل :»صىل اهللا عليه وآله«وقد قرر 

أما احلجابة فأعطاها لبني شيبة، ألهنا جتلب هلم .. أمواهلم فيه، وهو السقاية
يتألفهم لكي  ،نافع هلمأراد بذل هذه امل» صىل اهللا عليه وآله«املنافع، ألنه 

ولو أنه أعطى احلجابة لبني هاشم، لوجد  ّسل سخيمتهم،ياإلسالم، وعىل 
 بني خاحلاسدون والطامعون، واملفسدون واملنافقون الفرصة لتعميق الرش

بمحاباة أهل » صىل اهللا عليه وآله«هؤالء وهؤالء، وربام يتهمون النبي 
 . باملغانم، واملناصبته، وابتغاء املنافع هلم، وختصيصهمبقرا

فيد من احلجابة، وحيصل عىل بعض ستوالعباس، وإن كان يفكر بأن ي
 أراد ، بلًاملنافع، ولكن عليا مل يكن يفكر هبذه الطريقة حني طلب احلجابة

ليظهر هذه احلقيقة، حتى ال » صىل اهللا عليه وآله«أن هييء اجلو لرسول اهللا 
احلجابة هلم يدل عىل متيزهم يف يشعر بنو شيبة، أو غريهم بأن إعطاءه 

ًالدين، وعىل أن هلم موقعا دينيا، استحقوه دون بني هاشم  ألجل ، أوً
 أو ، الطهارةثلم.. كامنة يف حقيقة ذاهتموخصال خري، خصوصيات 

 .. أو ما إىل ذلك، أو العلم،اإلخالص

                                     
  .ألنفال من سورة ا٣٤ اآلية )١(
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ْإن اهللاَ يأمركم﴿:  أن قوله تعاىل:وتقدم ُ ُ َُ ْ َّ َ أن تؤدوا األمانات إىل أهلهاِ ِ ِْ َُّ ََ ِ َ َ َ ُْ﴾)١( 

 .نزل يف مناسبة إعطاء مفتاح الكعبة لبني شيبة
 : غري أننا نقول

 إن هذه اآلية وردت يف سورة النساء التي انتهى نزوهلا قبل فتح  ـ١
 ..مكة بعدة سنوات

ال .. ودعوى أن اآلية أحلقت يف موضعها من تلك السورة يف فتح مكة
 .ُّا، وال دليل عليها سوى اإلدعاء والتحكمشاهد هل
 ويف من ،أنزلت هذه اآلية يف والة األمر:  عن زيد بن أسلم، قال ـ٢

 .)٢ً(ويل من أمور الناس شيئا
َّإن اهللاَ ﴿نزلت يف األمراء خاصة «: ب قالش عن شهر بن حو ـ٣ ِ

َيأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ِ ِْ َُّ ََ ِ َ َ ْ ُ ُ ََ ُْ ُ ْ﴾«)٣(. 
                                     

  . من سورة النساء٥٨ اآلية )١(
 ٧جبن أيب شيبة الاملصنف  عن ابن املنذر وآخرين، و١٧٥ ص٢ الدر املنثور ج)٢(

 ٢٠٠ ص٥ججامع البيان  و٢٣٣ ص٣جلطويس لالتبيان :  وراجع٥٧١ص
 ٢٥٩ ص٢جلجصاص لأحكام القرآن  و٩٨٦ ص٣جتفسري ابن أيب حاتم و
 . ٣٣٠ ص١جتفسري العز بن عبد السالم و

 ١٢جعمدة القاري : وراجع عن ابن جرير، وابن أيب حاتم، ١٧٥ ص٢الدر املنثور ج) ٣(
 .٥٢٨ ص١لقرآن العظيم جتفسري ا و٩٨٦ ص٣جتفسري ابن أيب حاتم  و٢٢٧ص
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ِإن اهللاَ يأمركم أن تؤدوا األمانات ﴿:  عن ابن عباس يف قوله تعاىل ـ٤ َ َ ْ ُ ُ َُّ َ ْ َُّ َ ُ ْ ِ
َإىل أهلها ِ ْ َ َ  .ون الناسطيعني السلطان، يع:  قال،﴾ِ

  :تناقضات حتتاج إىل حل
طلب احلجابة لنفسه، » عليه السالم«ًإن الروايات التي ذكرت أن عليا 

ب عىل ِّ تصع،ين من إشكاالتأو لبني هاشم حتتاج إىل متحيص، ألهنا تعا
 :  فالحظ ما ييل،نان إىل صحتهائالباحث اإلطم

» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  ذكرت إحدى تلك الروايات ـ١
من رسول اهللا  »عليه السالم«أعطى املفتاح لعثامن بن طلحة، ثم طلبه عيل 

 . هذه اللحظة، وكان املفتاح يف يده فأعطاه إىل عثامن يف»صىل اهللا عليه وآله«
 ذهب إليه، وأخذ »عليه السالم«ً بل إن عليا :وروايات أخرى تقول

 .املفتاح منه بالقوة
 !؟أم بعده» عليه السالم«فهل أخذ عثامن املفتاح قبل طلب عيل 
املفتاح من عثامن، » عليه السالم«ويمكن اجلواب بأنه بعد أن أخذ عيل 

 .وجرى ما جرى» لهصىل اهللا عليه وآ«حرض إىل جملس رسول اهللا 
أدعو يل عثامن، فدعوه، فأعطاه » صىل اهللا عليه وآله« هل قال النبي  ـ٢

 !؟حني كلمه العباسإياه املفتاح، حني طلب عيل احلجابة، أم أعطاه 
صىل «والعباس قد كلم رسول اهللا » عليه السالم«ً بأن عليا :وقد جياب

 . إىل عثامن، فأعطاه املفتاحهبذا األمر، عىل التوايل، فأرسل» اهللا عليه وآله
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صىل اهللا «ظة استالم النبي نزلت آية األمر بأداء األمانات حلهل  ـ ٣
صىل اهللا « أم نزلت حني كان النبي !؟املفتاح قبل دخول الكعبة» عليه وآله
 !؟داخل الكعبة» عليه وآله
أن جيعل » صىل اهللا عليه وآله«طلب العباس من النبي هل  ـ ٤

 أم كان ذلك بعد !؟إىل الكعبة» صىل اهللا عليه وآله«قبل دخوله احلجابة له، 
 !؟خروجه منها

أن النبي : »عليه السالم«ومما يؤكد الشبهة يف صحة ما نسب لعيل  ـ ٥
بعد أن طمس الصور يف داخل الكعبة أخذ بعضاديت » صىل اهللا عليه وآله«

اج فإهنام إال سدانة البيت، وسقاية احل«: باهبا وخطب، وقال يف خطبته
 .»مردودتان إىل أهليهام

 أي !؟ السدانة والسقاية بعد ذلكفكيف يصح من العباس أن يطلب
بعد أن وضع مفتاح الكعبة يف كمه، وتنحى ناحية املسجد، ورد احلجابة 

 .والسقاية إىل أهليهام
أعطينا النبوة، : أنه قال» صىل اهللا عليه وآله« ينسب إىل عيل  ـ٦

مع أن الروايات املتقدمة .. ما قوم بأعظم نصيب منا. .والسقاية واحلجابة
 ..مل يعطه احلجابة» صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : تقول

صىل «ً عىل أنه لو كانت احلجابة حقا لبني شيبة، فلامذا يرسل النبي  ـ٧
أال يدل .. !؟ًليأخذ املفتاح منه رغام عنه» عليه السالم«ًعليا » اهللا عليه وآله

، وقد اسرتجعه منه رسول اهللا !؟ًبا ملا ال حق له بهصنه كان غاذلك عىل أ
 .»عليه السالم«بواسطة عيل » صىل اهللا عليه وآله«
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 : ويف مجيع األحوال نقول ـ٨
يف » عليه السالم« اسم عيل حرشن إفًإن كانت احلجابة حقا لبني شيبة، 

ك،  عن مربرات ذليكون يف غري حمله، وال بد من البحثهذه القضية، 
 ليتساوى مع غريه يف ،ًطامعا بأمر دنيوي» عليه السالم«فلعله يراد إظهاره 

  ..ولعله.. ولعله.. هذه اجلهة
وإن كانت احلجابة لبني هاشم، فال بد أن يكونوا قد تنازلوا عنها 

ًتكرما وتفضال ملصلحة حارضة، مثل التأليف بطلب من رسول اهللا  صىل «ً
فتاح من عثامن بن أيب شيبة يف بداية األمر يف ويكون أخذ امل. »اهللا عليه وآله

 .. حمله
إن الروايات قد دلت عىل أن احلجابة مل ب: وبذلك ال يبقى جمال للقول

ولعله استعادها من بني شيبة، وردها لبني هاشم أصحاهبا . تعط لبني هاشم
 .احلقيقني

بة هو أن أمر احلجا» عليه السالم« إن املقصود بكالم عيل :بل قد يقال
ولبني هاشم، وهلم هم أن » صىل اهللا عليه وآله«والسقاية أصبح لرسول اهللا 

 ..يعطوه هلذا ثم ينتزعونه منه ليعطوه لغريه
 ..عطاء احلجابة لبني شيبة ليس معناه سقوط حق بني هاشم فيهاإف

صىل «ة يعود البت فيه لرسول اهللا جاب أن أمر احل: املقصود هو:أو يقال
أعطينا احلجابة، كام صح هلم : فيصح لبني هاشم أن يقولوا، »اهللا عليه وآله

صىل اهللا عليه «أعطينا النبوة، مع أن النبوة خاصة برسول اهللا : أن يقولوا
 ..دون كل أحد» وآله
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  :×مفاخرة شيبة والعباس وعلي 
 افتخر شيبة بن عبد الدار :قاالوعن احلارث األعور  ،عن ابن عباس

 نفتحها إذا ،يف أيدينا مفاتيح الكعبة: ال شيبة فق،والعباس بن عبد املطلب
 . ونغلقها إذا شئنا، فنحن خري الناس بعد رسول اهللا،شئنا

قاية احلاج وعامرة املسجد احلرام، فنحن خري  يف أيدينا س:وقال العباس
إذ مر عليهم أمري املؤمنني عيل بن أيب ) ظ: فقال(، الناس بعد رسول اهللا

أنخربك بخري  !يا أبا احلسن:  فقاال له،د أن يفتخر فأرا»عليه السالم«طالب 
 . ها أنا ذا!؟الناس بعد رسول اهللا

فتحها إذا شئنا ونغلقها إذا شئنا،  ن، يف أيدينا مفاتيح الكعبة:فقال شيبة
 .فنحن خري الناس بعد النبي

 فنحن خري ،ام يف أيدينا سقاية احلاج وعامرة املسجد احلر:وقال العباس
 .ل اهللالناس بعد رسو

أال أدلكام عىل من هو خري  :»عليه السالم«فقال هلام أمري املؤمنني 
 !؟منكام

 !؟ومن هو :قاال له
 .ًسالم قهرا رقبتكام حتى أدخلكام يف اإلرضب الذي :قال
 !؟ومن هو :قاال
 . أنا:قال

 وأخربه »صىل اهللا عليه وآله« حتى أتى النبي ًفقام العباس مغضبا
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 »صىل اهللا عليه وآله« فلم يرد النبي ،»عليه السالم«لب بمقالة عيل بن أيب طا
 .ًشيئا

 ، إن اهللا يقرؤك السالم! يا حممد: فقال،»عليه السالم«فهبط جربئيل 
ْأجعلتم سقاية احلاج وعامرة املس﴿: ويقول لك َ َ َْ ََ َ ِ َِ ِّ َ ََ َ ُْ ِجد احلرامَ َ َ ِ ِ..﴾)١(. 

يا عم  : وقال، اآلية فقرأ عليه، العباس»صىل اهللا عليه وآله«فدعا النبي 
 .)٢(»عليه السالم«، خياصمك يف عيل بن أيب طالب قم فاخرج، هذا الرمحان

 :ًولكن نصا آخر عن السدي يقول
وأنا » صىل اهللا عليه وآله« أنا عم حممد :قال عباس بن عبد املطلب«

 .]أ. بن أيب طالب[ فأنا أفضل من عيل ،صاحب سقاية احلاج
بن أيب [ نحن أفضل من عيل :نو شيبةقال عثامن بن طلحة وب] و[
ِأجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد ﴿: فنزلت هذه اآلية] أ، ر. طالب ِ ِِ ْ َ َ َْ ََ َ َ ِّ َ ََ َ ُْ َ

                                     
 . من سورة التوبة١٩اآلية ) ١(
 ٣٦جبحار األنوار  و١٦٨  و١٦٧ وراجع ص١٦٦  و١٦٥صتفسري فرات ) ٢(

 ٣ج) تفسري( والربهان ١٢٤عنه، والفصول املهمة البن الصباغ ص ٣٦ص
 ١ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٦٩ ص٢طالب ج ومناقب آل أيب ٣٨٤ص
:  وراجع١٥٣ ص١جشجرة طوبى  و٨٩ ص٢وتفسري العيايش ج ٣٤٣ص

تأويل اآليات  و٣٢٩ ص١جشواهد التنزيل  و١٩٤ ص٢جتفسري نور الثقلني 
رشح  و٢٨ و ٢٧ ص٥وجممع البيان ج ٧٦ ص٤جغاية املرام  و٢٠٠ ص١ج

 .٣٦٠صلتنكابني ل سفينة النجاة و٦٠٩ ص١٤ج )امللحقات(إحقاق احلق 
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َاحلرام كمن آمن باهللاِ واليوم اآلخر و ْ َ َ ِْ ِ َ ْ َِ َِ َ َ َْ ِ َ ِجاهد يف سبيل اهللاَِ ِ َ ِ َ َ  عيل بن أيب طالب ﴾َ
َال يستوون﴿] ب. »عليه السالم«[ ُ َ ْ َ ُالذين آمنوا﴿ ،﴾..َ َ َ َ ِ ُالذين آمنوا ﴿ عيل ﴾َّ َ َ َ ِ َّ

َوهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللاِ بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللاِ  ْ ُِ ِ ًِِ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ْ َ َُ َ ِ َُ ْ َ ِِ ِ ِ
ُوأولئك هم  ُ ََ ِ َ َالفائزونُ ُ ِ َ ِيبرشهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم في ْ ٍ ِ ٍْ َ ْ ُ ُّ َ ْ َُُ َّ َْ َ َ َ ُ َ ُ ٍَ ْ ِ ْ ِ ُ َها ِّ

ٌنعيم مقيم ُ ٌِ ِ َ﴾)٢(»)١(. 
رسول : ر[ ملا فتح النبي :قال] ر. »عليهام السالم«[عن جعفر عن أبيه 

 وأعطى عثامن بن ، مكة أعطى العباس السقاية»صىل اهللا عليه وآله«] اهللا
 ً. شيئاً ومل يعط عليا،طلحة احلجابة

 » وآلهصىل اهللا عليه«ن النبي إ :»عليه السالم«فقيل لعيل بن أيب طالب 
 ً. ومل يعطك شيئا، وأعطى عثامن بن طلحة احلجابة،أعطى العباس السقاية

 .ما أرضاين بام فعل اهللا ورسوله ]:ر، ب. فقال: [قال
ِّأجعلتم سقاية احلاج ﴿: تعاىل هذه اآلية[فأنزل اهللا ] أ، ب :قال[ َ ََ َ َ َْ ِْ ُ َ

ْوعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهللاِ وال َ َ ْ َِ ََ َ َ ْ ََ َِ َ َِ ِِ ِيوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللاَِ ِ َِ َِ َ َ َ َ ِْ َ ْ َال  ِ
َيستوون ُ َ ْ ٌأجر عظيم﴿ إىل ﴾..َ ٌِ َ ْ عليه « نزلت يف عيل بن أيب طالب ،)٣(﴾َ

                                     
 . من سورة التوبة٢١ ـ ١٩اآليات ) ١(
  ٦٣ ص٤١، وراجع جعنه ٣٧ ص٣٦جبحار األنوار و ١٦٧صتفسري فرات ) ٢(

رشح إحقاق احلق  و٣٢٧ و ٣٢٥ ص١جلحسكاين لشواهد التنزيل و
 .١٢٤ ص١٠ججامع البيان   و٦٠٨ ص١٤ج )امللحقات(

 . من سورة التوبة٢٢ ـ ١٩اآليات ) ٣(



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»السالم
 :ونقول

 :إن مالحظة الروايات املختلفة يعطي
  :اختالف الروايات

» عليه السالم«ً أن عليا :ًإن ثمة اختالفا يف بعض نصوص الرواية مثل
، ألنه إنه خري منهام:  عىل املتفاخرين، فأرادا أن يفتخرا عليه، فقال هلاممر

كام يف رواية احلارث . ًرضب رؤوسهام حتى أدخلهام يف اإلسالم قهرا
 .األعور وابن عباس

                                     
وقصة اإلفتخار . عنه ٣٧ ص٣٦جبحار األنوار  و١٦٩  و١٦٨ص فرات تفسري) ١(

عليهام السالم، وعبيد اهللا بن عبدة، «هذه مروية عن اإلمامني الباقر والصادق 
ورواها السيوطي يف . عن الكلبي واحلارث األعور، والسديووعروة وجابر، 
، وأيب  عن ابن مردويه، وعبد الرزاق، وابن عساكر٢١٨ ص٣الدر املنثور ج

نعيم، وابن أيب حاتم، وابن املنذر، وأيب الشيخ، وابن جرير، وابن أيب شيبة عن 
 أسباب نزول اآلياتابن عباس، وأنس، والشعبي، واحلسن القرظي، و

.  عن بعض هؤالء، ونقله يف ينابيع املودة عن النسائي ومجاعة آخرين١٨٢ص
 ٤ للرازي ج والتفسري الكبري٩١ ص٨اجلامع ألحكام القرآن ج: وراجع

 والفصول ٢٢ ص٢ وتفسري النسفي ج٢٢١ ص٢ وتفسري اخلازن ج٤٢٢ص
 وتفسري القرآن العظيم، ونظم درر السمطني، وغري ١٢٣املهمة البن الصباغ ص

 .ذلك
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 أنا أرشف منكام، أنا أول من آمن بالوعيد من ذكور :ثانيةية ويف روا
 .)١(هذه األمة، وهاجر، وجاهد

إنه آمن باهللا قبلهام بسنوات، وإنه :  أنه قال هلام:ىويف رواية أخر
 .)٢(صاحب اجلهاد

كام أن الروايات الكثرية تذكر حصول املفاخرة بينهم عىل النحو الذي 

                                     
 ٣والدر املنثور ج ٨٩صنظم درر السمطني و ٢٠٣ ص١فرائد السمطني ج) ١(

اهد شو و٥٤ ص٢جالغدير و ٣٨و  ٣٩ ص٣٦جبحار األنوار  و٢١٩ص
 ٤غاية املرام ج و٣٥٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٢٨ ص١جالتنزيل 

 ٢٠وج ٦٠٩  و١٩٨ و ١٩٧ ص١٤ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٧٢ص
 . وعن جامع البيان٣٣ ص٣٠وج ٣٠ص

بحار  و١٩٤  و١٩٣بن البطريق صالالعمدة و ٥٠صبن طاووس الالطرائف ) ٢(
 ٧١صلشريواين ل مناقب أهل البيت و٣٨ ص٣٦ وج٣٧ ص٢٢جاألنوار 

 ١٢٤ ص١٠ججامع البيان  و٢٧ ص٥ججممع البيان  و٥٤ ص٢جالغدير و
تفسري البغوي  و١٦٤أسباب نزول اآليات ص و٢٠ ص٥جتفسري الثعلبي و
 ٣٥٥ ص٢جالقرآن العظيم تفسري  و٢٧٩ ص٣زاد املسري ج و٢٧٥ ص٢ج
ط ( و١١٦ص) دار إحياء العلومط (لباب النقول  و٢١٩ ص٣جالدر املنثور و
مطالب  و٨٠صبن كرامة التنبيه الغافلني  و١٠٣ص) ر الكتب العلميةدا

بن الصباغ الالفصول املهمة  و١٧٩ ص١جكشف الغمة  و١٩٨السؤول ص
 .٢٧٧ ص١ينابيع املودة ج و٥٨١ ص١ج
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ملا فتح  :تقول» عليه السالم«تقدم، لكن رواية لفرات عن اإلمام الصادق 
 ومل ، وأعطى عثامن بن طلحة احلجابة،النبي مكة أعطى العباس السقاية

 ً. شيئاًيعط عليا
 .ًشيئا» صىل اهللا عليه وآله«النبي مل يعطك  :فقيل لعيل

 .. ما أرضاين بام فعل اهللا ورسوله:قال
 .. الخ:فأنزل اهللا تعاىل

 .. إن هذه الروايات غري متناقضة، فلعل كل ذلك قد حصل:وقد يقال
:  أن االختالف موجود، فإن إحدى الروايات تقول:لكن التدقيق يعطي

إن املفاخرة كانت مع شيبة بن عبد الدار، أو طلحة بن شيبة، أو شيبة بن 
طلحة، أو شيبة بن أيب طلحة، حسب اختالف الروايات الناشئ من اشتباه 
الرواة باالسم، أو من النسبة إىل اجلد تارة، وإىل األب أخرى، أو اإلستفادة من 

 ..ري ذلكاالسم يف مورد، ومن الكنية يف مورد آخر، وما إىل غ
 :نعود فنقول

عليه «ًإن املفاخرة هل كانت بني شيبة املذكور آنفا والعباس مع عيل 
 .)١(أن املفاخرة كانت بني العباس وعيل فقطأو  ، »السالم

                                     
 الطرائف و١٩٤و  ١٩٣صبن البطريق الالعمدة و ٢١٨ ص٣املنثور ج الدر )١(

 ٣٢٢  و٣٢١بن املغازيل ص واملناقب ال٩٣ينابيع املودة ص: وراجع ٥٠ص
 ٣ج) تفسري( والربهان ١٩٤ ص٢ ونور الثقلني ج١٥ ص٥وجممع البيان ج

 .٢١٥ ص١٠ وتفسري املنار ج٣٨٤ص
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 .)١(ً محزة وجعفرا:وبعض الروايات زادت
ال . )٢(وحديث املناشدة يوم الشورى وبعده، وشهادهتم لعيل بذلك

 احلمزة وجعفر، ألن املطلوب هو بيان أنه مل يدل عىل عدم صحة إضافة
، وليس املطلوب حرص نزول اآلية »عليه السالم«يكن يف الشورى غري عيل 

 .به نفي نزوهلا يف محزة وجعفر
 أن بعضها ذكر أن املفاخرة :وثمة مفارقة أخرى بني الروايات، وهي

 .)٣(كانت بني بني شيبة، وبني بني العباس
  :واإلمامة.. اآلية
 :يام يرتبط باإلمامة نالحظوف

، »رمحه اهللا«قد فضل نفسه عىل العباس » عليه السالم«ً أن عليا ً:أوال
عىل األمة » عليه السالم«بام يقتيض أفضليته ) أو عىل شيبة(وطلحة بن شيبة 

ًأنا أول الناس إيامنا، وأكثرهم جهادا: بأرسها، حيث قال هلام ً. 

                                     
 ١٩٣ ص٢جنور الثقلني   و٣٥ ص٣٦جبحار األنوار  و٢٠٤ ص٨الكايف ج) ١(

 .٧٤ ص٤جغاية املرام و
الربهان تفسري  و٣٣٦ ص٣١جبحار األنوار  و٢٠٢ ص١جلطربيس لحتجاج اإل )٢(

 ٣للمريجهاين جمصباح البالغة  و١٩٤ ص٢ ونور الثقلني ج٣٨٣ ص٣ج
 .١٣٢ ص٢جغاية املرام   و٣٥٢صلطربي لاملسرتشد  و٢٢١ص

 .٢١٨ ص٣املنثور ج  والدر١٦٨تفسري فرات ص) ٣(
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يل، وتلوم وتقرع من ينكره، ثم جاءت اآلية لتؤكد صحة هذا التفض
 .هو أفضل األمة، فيكون هو األحق باإلمامة» عليه السالم«فإذا كان 
 إن اآلية التي بعدها، والتي جاءت للتأكيد عىل مضموهنا :ًثانيا

تضمنت البشارة اإلهلية هلذا املؤمن املجاهد برمحة من اهللا، وبرضوان، 
 ..وبجنات هلم فيها نعيم مقيم

ًإال ألعظم الناس عناء وفضال، والتزاما بالطاعات، وال يكون هذا  ً
وعصمة لنفسه من املعايص واملحرمات، إذ ال يمكن أن يعطى ذلك ملن ال 
ًيؤمن أن يعيص اهللا، ألن إعطاءه األمان يتضمن تشجيعا له عىل احلرام، وال  ُ َ

 .ًيبقى شيئا حيجزه عن املعصية
يه ملكة حتجزه عن املعايص فالبشارة باجلنة ال تعطى إال ملن يعلم أن لد

حتى الصغائر، فكيف إذا كانت املعايص من الكبائر، وقد تصل إىل حد 
غصب اخلالفة، وشن احلروب عىل اإلمام احلق كام جرى يف حريب اجلمل 

 !وصفني؟
وهذا يدل عىل عدم صحة بشارة طلحة والزبري باجلنة، وكذلك احلال 

 .زماهنمبالنسبة ملن قعد عن دفع البغاة عىل إمام 
  :بني السقاية والعمارة، وبني اإلميان

.. إن اآلية قابلت بني السقاية والعامرة، وبني الشخص الذي آمن
ُال معنى هلذه املقابلة إذا أبقي : ولكن البعض حاول تفسري اآلية، فقال

املعنى عىل ظاهره، ألن اإلنسان ال يقابل بعمل من األعامل كالسقاية، بل 
 .، أو اإلنسان ذي العمل بإنسان آخر ذي عمليقابل العمل بالعمل



  ٣٠٣                                                             ..والسقاية..  احلجابة:  الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عىل أنه ال بد من تقدير الكالم بحيث يكون عىل هذا :وذلك يدل
! أجعلتم أهل سقاية احلاج، وأهل عامرة املسجد، كمن آمن؟: النحو

 .فصارت املقابلة بني إنسانني، فاستقام بذلك السياق
 :ونقول
ري القرآين مل جيعل العامرة  ال حاجة إىل هذا التقدير، فإن التعبً:أوال

والسقاية مقابل املؤمن باهللا، لريد ما أوردوه، بل جعل هذين الفعلني 
 ..ًاإلختياريني مقابل شخص صدر منه هذا الفعل اإلختياري أيضا

 السقايةن والعامرة، يراد توصيف :وإذا كان الفعالن اإلختياريان، ومها
املقابلة احلقيقية بني فتكون . الشخص هبام، إلثبات فضيلة ورشف له

شخص له عمل السقاية أو العامرة اإلختياريني، وبني شحص آخر له عمل 
 ..إختياري آخر، هو اإليامن واجلهاد

اإليامن : واآلخر. السقاية والعامرة:  أحدمها:أو يقابل بني عملني
 ..واجلهاد

 . إنه هو األصوب:ولعل هذا هو األوىل واألقرب، إن مل نقل
، »عليه السالم«أنه تعاىل قد قابل بني أمرين حازمها عيل : حظ يال:ًثانيا

: اإليامن واجلهاد، وأمرين آخرين مل جيمعهام شخص واحد، ومها: ومها
قد امتاز » عليه السالم«وبذلك يكون .. السقاية للعباس، والعامرة لشيبة

من حيث الشكل، فجمع خصوصيتني مقابل : عىل كل واحد منهام
 .ذا، وأخرى لذاكخصوصية واحدة هل

ومن حيث املضمون، لداللة اآلية عىل أن عملهام مل يكن فيه يشء هللا، 
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بل هو عمل دنيوي جاهيل حمض، خال من أية نفحة إهلية، أو أي نظرة إىل 
 ..اليوم اآلخر
أن مستوى التضحية يف السقاية والعامرة ال يصل : ً يالحظ أيضا:ًثالثا

تبذل فيه األرواح، ويقصد به اهللا واليوم إىل مستوى البذل يف اجلهاد، الذي 
 .ًاآلخر، ويكون منطلقا من هذا اإليامن، وال يراد به الدنيا

أن اآلية ذكرت السقاية والعامرة من دون إشارة :  يالحظ:ًرابعا
أن هذه السقاية خاوية من املعنى : للساقي والعامر، ألن املطلوب بيان

فال داعي لفضح الناس بأن .. ةالروحي، فهي عىل حد أفعال أهل اجلاهلي
ينسبب هلم هذا األمر الذي يعد منقصة، ألهنم صاروا يف مجلة املسلمني، 
الذين يريد تعاىل حفظ ماء وجههم، وهتيئة األجواء هلم، لتصفية نفوسهم، 

 ..وتزكيتها وإصالحها
ولكنه تعاىل حني ذكر الطرف اآلخر، وهو املجاهد الباذل لنفسه يف 

 شخصه، وجعله هو طرف املوازنة، واملقارنة، ليدل عىل مزيته اهللا، أشار إىل
 .وفضله، وعظيم منزلته، وسامق مقامه

  :حديث النعمان بن بشري
صىل « كنت عند منرب رسول اهللا :عن النعامن بن بشري األنصاري، قال

 أعمل َّما أبايل أال: يف نفر من أصحابه، فقال رجل منهم »اهللا عليه وآله
 .، إال أن أسقي احلاجسالم بعد اإلًعمال

 . بل عامرة املسجد احلرام:وقال آخر
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 . بل اجلهاد يف سبيل اهللا خري مما قلتم:وقال آخر
ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول : فزجرهم عمر بن اخلطاب، وقال

ولكن إذا صليت اجلمعة ـ  وذلك يوم اجلمعة ـ» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 . فاستفتيته فيام اختلفتم فيه،» اهللا عليه وآلهصىل«دخلت عىل رسول اهللا 

: ، فأنزل اهللا تبارك وتعاىل)فدخل بعد الصالة، فاستفتاه( :قال
ِأجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام﴿ َ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ِّ َ ََ َ ُْ ِواهللاُ ال هيدي ﴿: إىل قوله ﴾..َ ْ َ َ َ

َالقوم الظاملني ِِ َّ َ ْ َ ْ﴾)٢(»)١(. 
واملعتمد من هذه  «: بعد ذكره للروايات املختلفةقال السيد رشيد رضا

الروايات حديث النعامن لصحة سنده، وموافقة متنه ملا دلت عليه اآليات، 
من كون موضوعها يف املفاضلة أو املساواة بني خدمة البيت وحجاجه من 

                                     
 . من سورة التوبة١٩اآلية ) ١(
 ٣٦ ص٦ج )ط دار الفكر(صحيح مسلم و ١٩٠  و١٨٩ ص٢الفصول املئة ج) ٢(

 تفسري القرآنو ١٠٨ ص٤جمسند الشاميني و ١٣٤ ص١ججم األوسط املعو
 ٦جتفسري ابن أيب حاتم و ١٢٢ ص١٠ججامع البيان و ٢٦٨ ص٢ج لصنعاينل

 ٢٦٩ ص٤جمحد أمسند و ٩٢ ص٨ج واجلامع ألحكام القرآن ١٧٦٧ص
 ٢١٥ ص١٠تفسري املنار ج: وراجع ١٥٨ ص٩جلبيهقي لالسنن الكربى و
الدر املنثور  و٣٥٥ ص٢ جالقرآن العظيمري تفس و١٢٢ ص١٠ججامع البيان و
دار الكتب ط (  و١١٥ص) دار إحياء العلومط (لباب النقول  و٢١٨ ص٣ج

 .٦٧ ص١٠جتفسري اآللويس  و٣٤٥ ص٢فتح القدير ج و١٠٢ص) العلمية
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َّأعامل الرب البدنية اهلينة املستلذة، وبني اإليامن، واجلهاد باملال، والنفس  َ َ
واآليات تتضمن . وهي أشق العبادات النفسية، البدنية، املالية. هلجرةوا

 .)١(..الرد عليها كلها الخ
 :ونقول

 :ذكر بعض العلامء األمور التالية
اجلهاد، وسقاية احلاج، : إن اآليات مل تقارن بني ثالثة أطراف هي ً:أوال

اج، وعامرة سقاية احل: وعامرة املسجد احلرام، وإنام فاضلت بني طرفني مها
وبني اإليامن باهللا، واليوم اآلخر واجلهاد من جهة .. املسجد من جهة

 .أي أن القرآن يريد أن يبطل املقارنة بني هذين األمرين.. أخرى
 .فرواية النعامن بن بشري ال تنسجم مع مضمون اآلية

ٍ إن اآلية تعترب أن من يقوم هبذه املفاضلة ظامل معتد، حمروم من :ًثانيا
األمر الذي يشري إىل أن اإلفتخار إنام هو بام كان حيصل .. ية اهللا سبحانههدا

 ..يف اجلاهلية، وهو السقاية والعامرة التي ال يقصد هبا اهللا تعاىل
ورواية النعامن تتحدث عن املفاضلة بني السقاية، التي يقصد هبا هللا 

ل بالنسبة ًتعاىل، واحلجابة التي يقصد هبا اهللا تعاىل أيضا، وكذلك احلا
 ..للجهاد يف سبيل اهللا تعاىل

َواهللاُ ﴿: فال يوجد ظلم يف سقاية وحجابة كهذه، لكي يصح قوله تعاىل
َال هيدي القوم الظاملني ِِ َِّ َ ْ َ ْ ْ َ َ﴾. 

                                     
 .٢١٦ ص١٠تفسري املنار ج) ١(
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 .وهذا دليل قاطع عىل أن حديث النعامن ـ إن صح ـ فال ربط له باآلية
عليه «س بعيل  إن النعامن بن بشري ال يؤمتن عىل كل ما له مسا:ًثالثا

عامل يزيد بن وهو . )١(، فهو حامل قميص عثامن إىل معاوية»السالم
ألنه غدر، » صىل اهللا عليه وآله«وقد سامه النبي . )٢(معاوية عىل الكوفة

 .)٣(ًأعطاه عنقودا ليوصله إىل أمه، فأكله، ومل يوصله إليها
 عن  إن قوله تعاىل بعد هذه اآلية يدل عىل أن الكالم:ولعلك تقول

                                     
 ٢٥٥ ص٧ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (البداية والنهاية مروج الذهب، و) ١(

 .١٩٢ ص٣الكامل يف التاريخ ج و٣٥٣ ص١جبن الصباغ الالفصول املهمة و
بحار األنوار  و٤١ ص٢لمفيد جلاإلرشاد  و٧٧صنساب األرشاف أ: راجع) ٢(

عليه «العوامل، اإلمام احلسني  و١٧٣روضة الواعظني ص و٣٣٦ ص٤٤ج
 ٦٢جتاريخ مدينة دمشق  و١٩٩ ص٦عمدة القاري ج و١٨٥ص» السالم

 )حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و٥٦ ص٣نابيع املودة جي:  وراجع١٢٢ص
 ١جإعالم الورى  و٨ ص٢ ج)حتقيق الشريي(االمامة والسياسة  و٤ ص٢ج

الفصول  و٢٥٣ ص٢كشف الغمة ج و٣٩٥مطالب السؤول ص و٤٣٧ص
 .٧٨٩ ص٢جبن الصباغ الاملهمة 

هتذيب الكامل  و٢٥٣ ص٢جاملعجم األوسط  و١١١٧ ص٢سنن ابن ماجة ج) ٣(
 ٧جسبل اهلدى والرشاد  و٨٦ ص٢٧الوايف بالوفيات ج و٢٨١ ص١٧ج

قاموس الرجال  و١٤٩٧ ص٤ ج)ط دار اجليل(ستيعاب اإل و٢٠٥ص
 .٣٧٥ ص١٠جلتسرتي ل
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ًالسقاية واحلجابة عمل جيد وحسن أيضا، لكن اجلهاد أفضل وأحسن، 
ُالذين آمنوا وهاجروا ﴿: يف قوله تعاىل» أعظم درجة«: فالحظ عبارة ََ َ َ َُ َ ِ َّ

ُوجاهدوا يف سبيل اهللاِ بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللاِ وأولئك هم  َ ُ ْ ْ ْ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِِ ًُ َ ِ ََ ْ َُ ُ ْ َ ِِ ِ ِ
ُالفائزو ِ َ  .)١(﴾َنْ

 :ونجيب
ال يدل عىل وجود حسن يف املفضل » أعظم«إن هذا التعبري بكلمة 

ًعليه أصال، فإن املقارنة واملفاضلة تصح بني عملني أحدمها يف غاية احلسن، 
: واآلخر خال من ذلك بصورة هنائية، وشاهدنا عىل ذلك قوله تعاىل

ٍولعبد مؤمن خري من مرشك﴿ ِ ِِ ْ َُ ْ ُْ ٌ ْ َ ٌَ َ َملسجد أسس عىل ﴿:  تعاىل، وقوله)٢(﴾ٌْ َ َ ِّ ُْ ٌ ِ ََ
َتقوى من أول يال ِ َّ ْ ََ ِ ْ ِوم أحق أن تقوم فيهَّ ِ َ ُ َ ْ َُّ ََ  مع أن مسجد الرضار ال يصح )٣(﴾ٍْ

َواهللاُ خري وأبقى﴿: القيام فيه، وقال ْ َ ََ ٌ ْ َ﴾)٤(.. 
ًواآليات التي تعترب بعض األعامل خريا من بعضها اآلخر كثرية جدا،  ً

، لتجد أهنا تستعمل يف اآليات الرشيفة »خري«كلمة فراجع املعجم املفهرس 
للتفضيل حتى يف مقابل خري موهوم يف الطرف اآلخر، أو يف مقابل نفع 

 .دنيوي زائل

                                     
 . من سورة التوبة٢٠اآلية ) ١(
 . من سورة البقرة٢٢١اآلية ) ٢(
 . من سورة التوبة١٠٨اآلية ) ٣(
 . من سورة طه٧٣اآلية ) ٤(
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  !:مىت نزلت اآلية؟
 أن حديث املفاخرة هذا قد كان بعد فتح مكة، :وقد أظهرت الروايات

، »رمحه اهللا«السقاية للعباس » صىل اهللا عليه وآله«وبعد أن جعل النبي 
 ..واحلجابة لبني شيبة

فكيف . وإنام أسلم شيبة الذي كان يتوىل عامرة املسجد بعد الفتح
 .فراجع. ًتكون طرفا يف املفاخرة املذكورة
  :محزة وعمارة املسجد

 ذكرت رواية صحيحة السند، رواها عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن  ـ١
: قال» عليه السالم«جعفر صفوان، عن ابن مسكان، عن أيب بصري، عن أيب 

ن سقاية احلاج  أنا أفضل أل:نزلت يف عيل والعباس وشيبة، قال العباس«
 .بيدي

 .ن حجابة البيت بيدي أل،أنا أفضل :وقال شيبة
 .ن عامرة البيت بيدي أل،نا أفضلأ :وقال محزة
،  فإين آمنت قبلكام، ثم هاجرت وجاهدت؛أنا أفضل :وقال عيل

 .» اهللا عليه وآلهصىل«فرضوا برسول اهللا 
ْأجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام كمن﴿: فأنزل اهللا َ ِّ َ ََ َ ْ َ َ َْ َِ َ َ َِ ِ ِِ َ َ َ ُْ ِ آمن باهللاِ َ ََ َ

َواليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللاِ ال يستوون عند اهللاِ ْ َ َِ َِ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ََ ِْ ِ ِِ َ ِ َّإن اهللاَ ﴿: إىل قوله ﴾..ْ ِ
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ٌعنده أجر عظيم ٌِ َِ ْ َُ َ ْ﴾)٢(»)١(. 
 رواية أخرى صحيحة السند رواها الكليني، عن أيب عيل  ـ٢

، عن بن مسكان، عن أيب بصريا، عن عن صفوان بن حييىاألشعري، 
ِّأجعلتم سقاية احلاج ﴿: يف قول اهللا عز وجل »عليهام السالم«أحدمها  َ ََ َ َ َْ ِْ ُ َ

ِوعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهللاِ واليوم ا ِْ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ َْ ِ َ َ ََْ َِ ِِ ِآلخرَ ِ َ يل  نزلت يف محزة وع)٣(﴾ْ
 فأنزل اهللا عز ،، إهنم فخروا بالسقاية واحلجابةوجعفر والعباس وشيبة

ِأجعلتم سقاية احلاج وعامرة املسجد احلرام كمن آمن باهللاِ واليوم ﴿ :وجل ِْ َ َ ْ َ ِّ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْْ َ َ ِْ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ َ ُ َ
ِاآلخر ِ َ ْ﴾. 

ين آمنوا باهللا واليوم  الذ»صلوات اهللا عليهم«وكان عيل ومحزة وجعفر 
 .)٤(يف سبيل اهللا ال يستوون عند اهللاآلخر وجاهدوا 

                                     
 . من سورة التوبة٢٢  ـ١٩اآليات ) ١(
تفسري نور الثقلني  و٣٨٢ ص٣ج) تفسري( والربهان ٢٨٣ ص١تفسري القمي ج) ٢(

التفسري األصفى  و٣٤ ص٣٦ وج٢٨٩ ص٢٢جبحار األنوار  و١٩٣ ص٢ج
 ٢٠١ ص١جتأويل اآليات و ٣٢٨ ص٢جالتفسري الصايف  و٤٥٧ ص١ج
 .٧٤ ص٤جغاية املرام  و٣٨٨ ص٢ججممع البحرين و

 . سورة التوبة من١٩اآلية ) ٣(
 ٢جتفسري نور الثقلني  و٣٦ ص٣٦جبحار األنوار  و٢٠٤ ص٨جالكايف ) ٤(

 والربهان ٧٤ ص٤جغاية املرام  و٢١٥ ص٩جتفسري امليزان  و١٩٣ص
 .٨٩ ص٢ج  وقريب منه يف تفسري العيايش٣٨٢ ص٣ج) تفسري(
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 :ونقول
 . ال يمكن قبول هذه الرواية بالرغم من صحة سندها

.  ألن اآلية تتحدث عن املؤمن املهاجر املجاهد يف سبيل اهللا تعاىلً:أوال
ر آمن قبلهم، ثم هاج» عليه السالم«ًأن عليا : كام أن الرواية ذكرت

 .فتكون اآلية ـ بناء عىل هذا ـ قد نزلت بعد اهلجرة.. وجاهد
، بل )١(فإذا كان شيبة قد أسلم قبل الفتح، أي يف السنة الثامنة للهجرة

يوم حنني، فقذف اهللا » صىل اهللا عليه وآله«هو قد أراد أن يغتال النبي 
قد ً، فإن اإلشكال يف الرواية يصبح واضحا، ألن محزة )٢(الرعب يف قلبه

ومل جيتمع هؤالء األربعة .. استشهد يف واقعة أحد يف سنة ثالث بعد اهلجرة

                                     
تاريخ اإلسالم  و٢٩٨ ص٣ج)  دار الكتب العلميةط( و ١٦١ ص٢اإلصابة ج) ١(

خالصة تذهيب  و٢٩٧ ص ٧املعجم الكبري ج : وراجع ٥٥١ ص٢جبي لذهل
لسمعاين لاألنساب  و١٨١ ص٣جلزركيل لاألعالم  و١٦٨صهتذيب الكامل 

 . ٤٨٧ ص٣ج
عن ابن أيب  ٢٩٩ ص٣ج)  دار الكتب العلميةط(و  ١٦١ ص٢اإلصابة ج) ٢(

خيثمة، عن مصعب النمريي، وذكره ابن إسحاق يف املغازي، وأخرجه ابن سعد 
تفسري  و١٦٦ ص٢١جبحار األنوار :  وراجع.عن الواقدي، وذكره البغوي

البداية  و٥٨٣ ص٢جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٥٩ ص٢ج القرآن العظيم
 ١٤جإمتاع األسامع  و٣٨١ ص٤ ج)دار إحياء الرتاث العريبط (والنهاية 

 .٦٣٢ ص٣جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٣١ ص١جإعالم الورى  و١٦ص
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 .ومحزة، والعباس، وشيبة» عليه السالم«عيل 
ٍولو كان شيبة مرشكا آنئذ، فال معنى ألن يرىض بتحكيم رسول اهللا يف  ً

 .هذه القضية
لة يف مج» رضوان اهللا تعاىل عليه« لو كان األمر كذلك، لكان محزة :ًثانيا

مع أن سيد الشهداء يف .. الظاملني، الذين هيدهيم اهللا تعاىل حسب نص اآلية
، وفضائله، وكلامت الرسول يف حقه ال »صىل اهللا عليه وآله«عهد رسول اهللا 

 .جيهلها أهل املعرفة والتتبع
عليه « إن رواية القمي جعلت محزة يف الفريق املناوئ لعيل :ًثالثا

 !!»عليه السالم«ي جعلته مع عيل وراواية الكلين!! »السالم
ً إن جعفرا مل جيتمع بحمزة بعد اهلجرة، بل استشهد محزة يف :ًرابعا

 ..واقعة أحد، وإنام قدم جعفر إىل املدينة من احلبشة يف عام خيرب سنة ست
أن املفاخرة بني عباس وشيبة وعيل :  رصحت بعض الروايات:ًخامسا

سجد احلرام، بعد أن أعطى رسول قد حصلت يف مكة يف امل» عليه السالم«
 .»رمحه اهللا«مفاتيح الكعبة لشيبة، والسقاية لعباس » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
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  : الرابعالفصل
 

  ..تنفيذ أحكام وتولية حكام
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  : يالحق احلويرث×علي 
 ،» اهللا عليه وآلهصىل« رسول اهللا ييؤذ بن نقيدر كان احلويرث: قالوا

ىل إملا هاجرت » صىل اهللا عليه وآله«نخس بزينب بنت رسول اهللا قد و
 .دمه» صىل اهللا عليه وآله«النبي هدر أاملدينة، ف

عليه « بن أيب طالب ل عنه عيلأفبينام هو يف منزله قد أغلق عليه بابه، س
 .»السالم

 . هو بالبادية:فقيل
 عن بابه، فخرج »عليه السالم« حى عيل، فتنُبَلْطُخرب احلويرث أنه يأف

، »عليه السالم «ىل آخر، فتلقاه عيلإاحلويرث يريد أن هيرب من بيت 
 .)١(فرضب عنقه

                                     
ط دار ( و ٩١ و ٨١ ص٣السرية احللبية ج:  وراجع٢٢٤ص ٥هلدى والرشاد جسبل ا) ١(

 ٨٥٧ ص٢ واملغازي للواقدي ج١٣١ ص٢١ وبحار األنوار ج٣٨ص) املعرفة
 وإمتاع ١٣ ص١٨ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٩٢ ص٢وتاريخ اخلميس ج

 ٧٨ واملستجاد من كتاب اإلرشاد ص١٣٦ ص١ واإلرشاد ج٣٩٩ ص١األسامع ج
= ة دمشق ـ وتاريخ مدين٢٦٣ ص٢ وسنن الدارقطني ج٤٦ ص١البلدان جوفتوح 
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كان العباس بن عبد املطلب محل فاطمة، وأم كلثوم بنتي : ًقالوا أيضاو
 من مكة يريد هبام املدينة، فنخس هبام »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .)١(رضى هبام األ فرم،احلويرث
، وينشد »صىل اهللا عليه وآله«يعظم القول يف رسول اهللا ) يؤذي(وكان 

 .)٢(اهلجاء فيه، ويكثر أذاه وهو بمكة

                                     
 ٣٣٦ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١١٤ ص١١ وهتذيب الكامل ج٣٢ ص٢ج= 

 ٤ والبداية والنهاية ج١٩٥ ص٢ وعيون األثر ج٢٥٠ ص٢والكامل يف التاريخ ج
 ٢ج والعرب وديوان املبتدأ واخلرب ٥٦٤ ص٣ والسرية النبوية البن كثري ج٣٤١ص
 .٢٥٠ وهنج احلق وكشف الصدق ص٢١٨ ص١ وكشف الغمة ج٤٤ ص٢ق

 ٣السري ة احللبية ج: وراجع هشام، ابن عن ٢٢٥ص ٥ج والرشاد اهلدى سبل )١(
، اإلكتفاء عن ٩٢ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٣٨ص) ط دار املعرفة( و ٩١ص

 والسرية ٣٤١ ص٤ والبداية والنهاية ج٨٦٨ ص٤والسرية النبوية البن هشام ج
 .٤٥١ ص٣ وختريج األحاديث واآلثار ج٥٦٤ ص٣بوية البن كثري جالن

 ٩١ ص٣ والسرية احللبية جالبالذري، عن ٢٢٥ص ٥ج والرشاد اهلدى سبل )٢(
 ١ واإلرشاد ج١٨٤ ص٤ وتاريخ اإلسالم ج٢٥٠ ص٢والكامل يف التاريخ ج

 ورشح ٢٠٦ص) األصل( وإحقاق احلق ١٩٥ ص٢ وعيون األثر ج١٣٦ص
 والدرر ٤٥٢ ص٣ وختريج األحاديث واآلثار ج٣٠٦ ص٣٢إحقاق احلق ج

 والعرب ١٣ ص١٨ ج للمعتزيل ورشح هنج البالغة٢٢٠البن عبد الرب ص
=  وكشـف ٤٠٩ ص١ وأعيان الشيعة ج٤٤ ص٢ ق٢وديوان املبتدأ واخلرب ج
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 : ونقول
  :أخطاء حتتاج إىل تصحيح

 :  حتتاج إىل تصحيح، وهي التاليةًاتضمنت النصوص املتقدمة أخطاء
 ،» عليه وآلهصىل اهللا« إن الذي محل فاطمة بنت رسول اهللا :األول

 وبعض ضعفاء املؤمنني حني اهلجرة من مكة إىل املدينة هو ،وسائر الفواطم
 .، وليس العباس بن عبد املطلب»عليه السالم«عيل 

 وجرى ، وروعت، ونخس هبا البعريذى، إن التي تعرضت لأل:الثاين
 .. وال أم كلثوم، وليست فاطمة الزهراء هي زينب،عليها ما جرى

 إن العباس محل فاطمة، وأم كلثوم من مكة يريد هبام :مفام معنى قوهل
 !؟املدينة، فنخس هبام احلويرث

» عليه السالم« إن أم كلثوم ورقية مل حيملهام العباس وال عيل :الثالث
 .إىل املدينة

 إن هبار بن األسود هو الذي نخس بزينب، وأضافت بعض :الرابع
 .ه الرواية هي الصحيحةفلعل هذ.. الروايات إليه احلويرث بن نقيدر

أن األدلة تسوقنا إىل التأكيد عىل أن البنت الوحيدة :  ذكرنا:اخلامس
، أما أم » السالماعليه«هي فاطمة الزهراء » صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 

بنات « وزينب فقد تربني يف بيت النبي، فصح إطالق عنوان ، ورقية،كلثوم

                                     
 .٢٥٠ وهنج احلق وكشف الصدق ص٢١٨ ص١الغمة ج=  
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 ..)١( ألجل ذلكعليهن» النبي
  :راج احلويرثإستد

حتاشى مهامجة احلويرث يف » عليه السالم«ن أمري املؤمنني  أ:يالحظ
 : والسبب يف ذلك واستدرجه ليخرج منه،بيته،

َّقد خييل ً:أوال احلويرث يف بيته نقض قتل بعض قارصي النظر أن إىل  ُ
:  حيث تضمن للناس»صىل اهللا عليه وآله«لألمان الذي أعطاه رسول اهللا 

ويتحرك املغرضون للتشنيع عىل اإلسالم ..  بابه فهو آمنأن من أغلق
صىل اهللا «بنقض األمان، واهتام النبي » عليه السالم«وأهله، واهتام عيل 

بأنه تغاىض عن هذا النقض، وماأل عليه، إن مل يتخذ إجراء ضده » عليه وآله
 .»عليه السالم«

 :مع أن حقيقة األمر هي
صىل « آمن ال يشمل الذين أهدر النبي أن النداء بأن من أغلق بابه فهو

 . واحلويرث هذا منهم.دمهم» اهللا عليه وآله
                                     

 والسرية احللبية ٢٢٤ص ٥سبل اهلدى والرشاد ج و٩٢ ص٢تاريخ اخلميس ج) ١(
 ١٣١ص  ٢١ جاألنواربحار  و٨٥٧ ص٢ واملغازي للواقدي ج٩١ و ٨١ ص٣ج

 ٢٦٣ ص٤ ونصب الراية ج١٠٤ ص٦ وفتح الباري ج٧٥ ص٨ونيل األوطار ج
 ٢٤٧ ص٢ وسري أعالم النبالء ج١٢٠ ص٢والدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ج

 ٥ واإلصابة ج٥٢٦ ص٤٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٨٨ومقدمة فتح الباري ص
 .٣٤٨ و ٣٤٧ ص٥ وإمتاع األسامع ج٥٧٣ ص٤ واألنساب ج٥١ص
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أراد أن يتجنب حلوق أي أذى بغري املجرم، » عليه السالم« إنه :ًثانيا
ًممن قد يكون حارضا يف ذلك البيت، ولو بمقدار جو الرهبة واخلوف الذي 

 .يفرض نفسه يف مثل هذا احلال
 استدراج املجرم إىل اخلروج من البيت، عىل» عليه السالم«فعمل 

 .»صىل اهللا عليه وآله«وأجرى فيه حكم اهللا، وأمر رسوله 
لذلك هو أنه سأل عنه بنحو » عليه السالم«واألسلوب الذي اتبعه 

أوصل إليه اخلرب بأن ثمة من يبحث عنه، ومن الطبيعي أن يكون بيت الرجل 
ًوال، ثم يسأل عنه اجلار القريب، هو اهلدف األول للبحث عنه، فيفتش البيت أ

 .والصديق، والقريب، ثم يتوسع يف البحث، وفق ما يتوفر من معطيات
عن احلويرث بادر احلويرث إىل اإلبتعاد عن » عليه السالم«فلام سأل 

ًهذه النقطة احلساسة، واملقصودة واملرصودة، إىل مكان يكون أكثر أمنا ليتدبر 
عليه «فلام خرج من موقعه تلقاه عيل .. تأمره، وفق ما يستجد من معطيا

 ..بإنزاهلا به» صىل اهللا عليه وآله«، فأنزل به العقوبة التي أمر النبي »السالم
  : ابن الطالطل اخلزاعي×قتل علي 

اخلزاعي يؤذي ) احلرث بن طالطل(وكان احلويرث بن الطالطل 
، فقتله  دمه»وآلهصىل اهللا عليه «وقد أهدر النبي » صىل اهللا عليه وآله«النبي 

 .)١(ذكره أبو معرش.. »عليه السالم«عيل 
                                     

 ٨ ونيل األوطار ج٩٤ ص٢ وتاريخ اخلميس ج٢٢٥ ص٥سبل اهلدى والرشاد ج) ١(
 . ٣٠٧ ص١جرشح األخبار  و١٠ ص٨ وفتح الباري ج٧٠ ص١٢ وج١٧٢ص
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  : قريبة موالة ابن خطل
صىل اهللا عليه «وهناك قينة البن خطل كانت تغني هبجاء رسول اهللا 

صىل اهللا عليه «، ألن رسول اهللا ً أيضا»عليه السالم«وقد قتلها عيل .. »وآله
 .)١(أهدر دمها» وآله

  :كيني للم’ يف رسالة النيب ×علي 
 وهو ،ًر عتاب بن أسيد عليها، وكتب له عهداَّ ملا فتح اهللا مكة أم:قالوا

 :التايل
 إىل جريان بيت اهللا احلرام، »صىل اهللا عليه وآله«من حممد رسول اهللا «

 .وسكان حرم اهللا
، وبمحمد رسوله يف أقواله ًفمن كان منكم باهللا مؤمنا ..أما بعد

 ، وصفيه، ونبيه،يل أخي حممد رسوله، ولعً ويف أفعاله مصوبا،ًمصدقا
 ومن كان لذلك أو . فهو منا وإلينا،ًبعده مواليا  وخري خلق اهللا،ووصيه
 من ًصحاب السعري، ال يقبل اهللا شيئا ألً وبعداً فسحقا،ً منه خمالفاءليش

 .ً أبداً خملداً يصليه نار جهنم خالدا،أعامله، وإن عظم وكرب
ن أسيد أحكامكم ومصاحلكم، وقد وقد قلد حممد رسول اهللا عتاب ب

                                     
  واملستجاد من كتاب اإلرشاد١٣٦ ص١ واإلرشاد ج١٣١ ص٢١بحار األنوار ج) ١(

 ٢ وتاريخ اخلميس ج٣٢ ص٢٩ وتاريخ مدينة دمشق ج٧٧ص) املجموعة(
  .أما قريبة فقتلت مصلوبة: ٩٤ص
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 مضطربكم، َدَوَفوض إليه تنبيه غافلكم، وتعليم جاهلكم، وتقويم أ
 من مواالة ، ملا علم من فضله عليكم،وتأديب من زال عن أدب اهللا منكم

، ومن رجحانه يف التعصب لعيل ويل »صىل اهللا عليه وآله«حممد رسول اهللا 
عدائنا معاد، وهو لكم وليائنا موال، وألألاهللا، فهو لنا خادم، ويف اهللا أخ، و

 ،سامء ظليلة، وأرض زكية، وشمس مضيئة، قد فضله اهللا عىل كافتكم
 ،مه عليكمَّ والطيبني من آهلام، وحك،بفضل مواالته وحمبته ملحمد وعيل

 . فلن خيليه من توفيقه،يعمل بام يريد اهللا
يؤامر   ال،حظه رشفه و»عليه السالم«كام أكمل من مواالة حممد وعيل 

 .منيرسول اهللا وال يطالعه، بل هو السديد األ
  .فليطمع املطيع منكم بحسن معاملته رشيف اجلزاء، وعظيم احلباء
  .وليتوق املخالف له شديد العذاب، وغضب امللك العزيز الغالب

فضل، كرب هو األخمالفته بصغر سنه، فليس األ وال حيتج حمتج منكم يف
 ومواالة أوليائنا، ومعاداة ،كرب يف مواالتنا وهو األ.كربفضل هو األبل األ

مري عليكم، والرئيس عليكم، فمن أطاعه أعدائنا، فلذلك جعلناه األ
 . » ومن خالفه فال يبعد اهللا غريه. بهًفمرحبا
 ً، ظاهراً ووقف فيهم موقفا،فلام وصل إليهم عتاب وقرأ عهده: قال

  :نادى يف مجاعتهم حتى حرضوه، وقال هلمو
ً  شهابا)١( رماين بكم»صىل اهللا عليه وآله« إن رسول اهللا ،معارش أهل مكة

                                     
 .رماكم يب:  لعل الصحيح)١(
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 ملنافقكم، ورمحة وبركة عىل مؤمنكم، وإين أعلم الناس بكم وبمنافقكم، ًحمرقا
راعي الناس، فمن وجدته قد أوسوف آمركم بالصالة فيقام هبا، ثم أختلف 

وجدته قد بعد عنها لزم اجلامعة التزمت له حق املؤمن عىل املؤمن، ومن 
 ً حكام، رضبت عنقهً عذرته، وإن مل أجد له عذراًفتشته، فإن وجدت له عذرا

 .طهر حرم اهللا من املنافقني أل، عىل كافتكمًمن اهللا مقضيا
فإن الصدق أمانة، والفجور خيانة، ولن تشيع الفاحشة يف  ..أما بعد

 ،حلق منهقوم إال رضهبم اهللا بالذل، قويكم عندي ضعيف حتى آخذ ا
 .وضعيفكم عندي قوي حتى آخذ احلق له

 .  ورشفوا بطاعة اهللا أنفسكم، وال تذلوها بمخالفة ربكم،اتقو اهللا
 هبدى ًحكام، مهتديا وأنفذ األ، وأنصف،ففعل واهللا كام قال، وعدل

 .)١(اهللا، غري حمتاج إىل مؤامرة وال مراجعة
 : ونقول

 : ، نذكر منها ما ييلإننا نشك يف صحة هذا الكتاب ألسباب كثرية
  :آثار الكلفة والصنعة

ال خيفى ما يف هذا الكتاب من آثار  «:»رمحه اهللا«قال العالمة األمحدي 
لوات اهللا ص«الكلفة والصنعة، مع ضعف هذا التفسري يف اإلنتساب إليه 

                                     
عليه « والتفسري املنسوب لإلمام العسكري ١٢٤ ـ ١٢٢ ص٢١ جاألنواربحار  )١(

 .٢٩٢ ص٢ ومدينة البالغة ج٣١٨اإلقبال ص:  وراجع٥٥٧ و ٥٥٥ ص»السالم
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 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«ًهذا مضافا إىل أنه خيالف أسلوب كتبه ، »عليه
  :ل املكينيعتاب مل يكن أفض

وكان يف املهاجرين املكيني من هو أفضل .. لقد أسلم عتاب يوم الفتح
وأكثر جتربة من عتاب، بل كان يف مكة عدد من املسلمني مضت هلم 

 فهل أصبح هذا الشاب حديث اإلسالم ،سنوات فيها، وهم عىل اإلسالم
 صحة تًأفضل من هؤالء أيضا وهم قد مىض هلم سنوات طويلة وظهر

 !؟م وصربهم عىل األذىإيامهن
ًكان يريد واليا من » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :إن احلقيقة هي

 ليتمكن من التعامل مع أهل ،ًسكان مكة بالذات، ومن مسلمة الفتح أيضا
 .ًمكة، وال يكون متهام عندهم

ًصغري يف مكة، وأراد أيضا أن ًثم أراده هبذا السن أمريا عىل الكبري وال
 هم الذين ألن املكيني.. »صىل اهللا عليه وآله«ه يته إىل حني وفاتمر والتست

ًاستنادا إىل مقدار عمره » عليه السالم«سوف يطعنون يف خالفة عيل 
الذي كان يزيد عىل عمر عتاب أمري عاصمة اإلسالم واإليامن .. الرشيف

ن عىل عمر أسامة بن زيد األمري عىل كبار املهاجريًيزيد أيضا وبلد قريش، و
 ً.واألنصار ـ بعرش سنوات تقريبا

                                     
  .٦٦٢ ص٢جيب الرسول مكات )١(
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  : ×والء عتاب لعلي 
ّ قد أسلم للتو، فلم يتحقق :وإذا كان عتاب حديث اإلسالم، أو فقل

ًبعد اإلجتاه الذي سيتجه إليه والؤه، هل هو لعيل أو لغريه، فضال عن أن 
ِيكون قد أصبح متعصبا لعيل بصفته َّيلَ وً  .. األطهار اهللا، وآلل عيل الطيبنيِ

  :قه عتاب وفضلهف
 ، فمتى تفقه يف الدين، وعرف األحكام،وإذا كان عتاب قد أسلم للتو

 !؟ليمكن تفويضه تعليمهم
..  حيتاج هو اآلخر إىل من يفقهه يف الدين، ويزيل جهله ـال شكـ إنه 

أو غريه، فال بد أن جيلس معهم بني يدي معاذ .. كام هم حيتاجون إىل ذلك
 ..حكام، وأوليات القواعدّليعلمه ويعلمهم أبسط األ

 يظهر فيه فضل عتاب عىل غريه، ويتميز وقت يمكن أنكام أنه مل يمض 
 .به عىل أهل مكة

ربر ـال مـ ف،اب أسلم للتوـر يف شـمألذا اـوكيف يمكن أن يتقبلوا ه
ع، ـ عىل أرض الواقًـ بنظرهم ـ إلعطائه هذه األوسمة، وال يرون هلا مربرا

نفسه بعني التقديس، وال » صىل اهللا عليه وآله«نبي بل هم ال ينظرون إىل ال
 !ًيتقبلون نبوته إال رغام عنهم فهل يتقبلون مثل هذا االمر يف عتاب؟

  :عتاب يتحدث عن املنافقني
ًفهو أيضا من .. أما حديث عتاب عن معرفته باملنافقني من أهل مكة

لدين، ومل موجبات الريب، ألن أهل مكة كانوا يف أول أيام قبوهلم هبذا ا
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ومل يكن ألحد إال اهللا تعاىل أن يطلع .. املنافق عن صحيح اإليامنبعد يتميز 
 ..عىل قلوهبم، ويعرف ويميز املؤمن من املنافق يف هذا البلد الكبري

 شاب يف  وغري ذي قيمة من، كالم طائشسيتلقون ذلك منه عىل أنهو
 .مقتل العمر مثله

  :عتاب مساء ظليلة
 الذي أسلم للتو بأنه سامء ظليلة، وأرض ال معنى لوصف عتاب

ً واحلال أنه كان ال يزال معاندا إىل ما قبل يوم أو أيام، ،زكية، وشمس مضيئة
، وال ختلق بأخالق  اإلسالمومل يتفقه بعد يف الدين، وال أدب نفسه بآداب

 ..أهل اإليامن
  :إجراء مضحك

   اجلديد، ومن املضحك املبكي أن يكون أول إجراء يتخذه هذا الوايل
له الفضل » صىل اهللا عليه وآله« الرسالة املنسوبة للنبي يالذي تدعـ 

 ويقيم هلم ،أنه سوف يأمرهم بالصالةهو  ، ـواألمانة والسداد، وغري ذلك
 .ًإماما، ثم يتخلف هو لرياقب من حيرض ومن ال حيرض، ثم يثيب ويعاقب

 .ًا مضحكًا صبيانيً كونه إجراءوفإن هذا ال يعد
 وخيربه بام يرى، ليتخذ هم، ألنه كان يمكنه أن يوظف من يراقبً:أوال

 ..اإلجراء املناسب
 إن عدم حضورهم الصالة حتى لو كان بال عذر ال يوجب :ًثانيا

 ..رضب عنق من مل حيرض
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ً كيف صار رضب عنق من مل حيرض الصالة حكام مقضيا من اهللا :ًثالثا ً
 وملاذا اختص هذا !؟ا احلكم ومن الذي أخربه هبذ!؟عىل كافة أهل مكة

 ومل نسمع ان اهللا قد أوجب الصالة ..!؟احلكم بأهل مكة دون سائر الناس
 ..مجاعة عليهم دون سائر الناس

 ..ً إن عدم حضور الصالة ليس دليال عىل النفاق:ًرابعا
  :×سرقة كلمات علي 

له قد استعريت التي نسبت لعتاب  أن بعض الفقرات :وقد الحظنا
قويكم عندي : ً، فقوله مثال»عليه السالم«يل أمري املؤمنني من كالم ع

ضعيف حتى آخذ منه احلق، وضعيفكم عندي قوي حتى آخذ احلق له، 
 ٣٧يف هنج البالغة، ففي اخلطبة رقم » عليه السالم«مأخوذ من كالم عيل 

الذليل عندي عزيز حتى آخذ احلق له، والقوي عندي : »عليه السالم«قال 
 . احلق منهضعيف حتى آخذ

  :كما قالـ ففعل ـ واهللا 
ففعل ـ واهللا ـ كام قال،  «:وأكثر ما لفت نظرنا يف النص املتقدم قوله

ً مهتديا هبدي اهللا، غري حمتاج إىل مؤامرة وال ، وأنفذ األحكام،وعد وأنصف
 .»مراجعة

 : فالحظًفقد تضمنت هذه الفقرة أمورا ال واقع هلا 
ً قال، ولو فعل ذلك وقتل أحدا ممن مل إنه فعل كام: قول الرواية :ألف

 ..حيرض الصالة لضج التاريخ باحلديث عن ذلك
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 إن هذا النص يصور عتاب بن أسيد األموي، وكأنه رجل يوحى :ب
ًإنه كان مهتديا هبدي اهللا، فإذا ضممنا ذلك إىل : حيث إنه يقول.. إليه

 فال .بأيامم، او بيوأنه مل يدخل يف اإلسالم إال قبل ذلك بساعات أو : حقيقة
 ..ًبد أن نفهم أنه يقصد باهلدي اإلهلي ما جيعله مستغنيا عن تعليم أحد

من غري حاجة إىل مؤامرة وال مراجعة، قد جاء ليؤكد ما :  قوله:ج
سول يسعون إليه من اإلحياء بأنه كان يتمتع باإلكتفاء الذايت حتى بالنسبة لر

 ..»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
ج إىل أن يؤامره يف يشء، وال أن يراجعه بيشء، وال ولذلك مل حيت

 .. عىل أساس نزول الوحي عىل عتابيمكن تفسري ذلك إال
كام أن ذلك يطرح اإلشكال يف أن يكون قد احتاج إىل اإلعرتاف بنبوة 

، أو أنه »صىل اهللا عليه وآله« طيلة حياة النبي ،»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 ..!ًكان يف غنى عن ذلك أيضا

  :كلمتنا األخرية عن عتاب
ونحن أمام هذه املبالغات ال نريد أن نستبعد مقولة أن يكون املقصود 

، وقد تويف يوم )١(ًإعطاء األوسمة لعتاب، ألنه كان أمويا من حيث النسب

                                     
 وتاريخ مدينة ٧٧ و ٤٨٥ وطبقات خليفة بن خياط ص١٠٢٣ ص٣اإلستيعاب ج) ١(

 والبداية ٢٨٩ ص١٩ والوايف بالوفيات ج١١ ص٣٧ وج١٨١ ص٢١دمشق ج
=  والكاشف يف معرفة من له رواية ٣٠٨ ص٣ وأسد الغابة ج٤١ ص٧والنهاية ج
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 .)١(موت أيب بكر، وقيل غري ذلك

                                     
 واألعالم للزركيل ٣٥ ص٥ واإلصابة ج٦٩٥ ص١يف كتب الستة للذهبي ج= 
 ٢ واللباب يف هتذيب األنساب ج٢٨٣ واملعارف البن قتيبة ص١٩٩ ص٤ج

 ورشح هنج البالغة ٩٧ ص٣ وج٦١٢ ص٢ وتاريخ اإلسالم للذهبي ج٣١٩ص
 ٥ والطبقات الكربى البن سعد ج٢٦٥ ص١٥ وج١٢٣ ص١١للمعتزيل ج

 ١٦١ ص١٧ واملعجم الكبري للطرباين ج٤٠٣ ص١ واآلحاد واملثاين ج٤٤٦ص
 وتفسري مقاتل بن ١٥٨ ص١٧ وعمدة القاري ج٥٩٥ ص٣واملستدرك للحاكم ج

 ٢ وتفسري الثعلبي ج٣٤٧ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٤٩ ص١سليامن ج
 والثقات البن حبان ٩٨٣ ص٧ واألحكام البن حزم ج١٢٨ ص٦ وج٢٨٥ص
 ٢ وإمتاع األسامع ج٢٢٥ والدرر البن عبد الرب ص٣٠٤ ص٣ وج٦٧ ص٢ج

 ٣ والسرية النبوية البن كثري ج١٨١ ص١ة النبوية البن هشام ج والسري١٠ص
  .٦١٥ص

 متييز يف صابةاإلو ١٩١ و ٨٢ص ٧ج التهذيب هتذيبو ٣٥٨ص ٣ج الغابة أسد )١(
 ٤٤٦ص ٥جالبن سعد  الكربى الطبقاتو ٤٥١/٥٣٩١ص ٢ج الصحابة
 ٢٨٣ و ٢٨٢ص ١٩ج الكامل وهتذيب ٥٤٦ص حنيفة أيب مسند ورشح

:  وراجع٣٥٦ ص٤ واإلصابة ج٢٠٠ و ١٩٩ص ٤ج للزركيل واألعالم
 ٤ وعون املعبود ج٢٤٤ ص٣ وحتفة األحوذي ج٣٠ ص١مكاتيب الرسول ج

 وتاريخ ٢٨٩ ص١٩ والوايف بالوفيات ج٤١ ص٧ والبداية والنهاية ج٣٤٥ص
= ف يف ـ والكاش٢٨٣ة صـارف البن قتيبـ واملع٩٨ ص٣الم للذهبي جـاإلس
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 مما يشري إىل مدى التوافق )١(وقد أبقاه أبو بكر عىل مكة إىل أن مات
 ..اإلنسجام بني عتاب وبني السلطة القائمة آنئذو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 والثقات البن حبان ٦٩٥ ص١تة للذهبي جمن له رواية يف كتب الس معرفة= 
  .١٢٣ ص١١ ج للمعتزيل ورشح هنج البالغة٣٠٤ ص٣ج

 والكاشف يف ٢٨٣ واملعارف البن قتيبة ص٢٠٠ ص٤ األعالم للزركيل ج)١(
 وتاريخ اإلسالم للذهبي ٦٩٥ ص١معرفة من له رواية يف كتب الستة للذهبي ج

البداية والنهاية  و٢٨٩ ص١٩ والوايف بالوفيات ج٩٨ ص٣ وج٦١٢ ص٢ج
  .١٠ ص٢ وإمتاع األسامع ج٤١ ص٧ج
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  :الفهارس
 

   ـ الفهرس اإلمجايل١          
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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   ـ الفهرس اإلمجايل١
 

  ٤٠ ـ ٥.......................................قتل مرحب :الفصل الرابع

  ٧٦ ـ ٤١.............قلع باب خيرب يف احلديث والتاريخ :فصل اخلامسال

  ١٠٨ ـ ٧٧..................وحديث رد الشمس.. فدك :الفصل السادس

   ..إىل فتح مكة :الباب السابع

  ١٤٢ ـ ١١١...............................ذات السالسل :الفصل األول

  ١٦٦ ـ ١٤٣..............ملحات أخرى عن ذات السالسل :الفصل الثاين

  ١٨٦ ـ ١٦٧......................×بنو خثعم وعيل  :الفصل الثالث

  ٢١٤ ـ ١٨٧.................................قبل فتح مكة :الفصل الرابع

   .. الطائفإىل فتح.. من فتح مكة :الباب الثامن

  ٢٥٢ ـ ٢١٧...............ومقدمات الفتح.. نقض العهد :الفصل األول

  ٢٨٠ ـ ٢٥٣.....................فتح مكة وحتطيم األصنام :الفصل الثاين

  ٣١٢ ـ ٢٨١............................احلجابة والسقاية :الفصل الثالث

  ٣٣٠ ـ ٣١٣....................تنفيذ أحكام وتولية حكام :الفصل الرابع

  ٣٤٤  ـ٣٣١..................................................:الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
 

   ..قتل مرحب :الفصل الرابع

  ٧...........................................:علوتم، والذي أنزل التوراة

  ٩.................................:ً مرحبا والفرسان الثامنية×قتل عيل 

  ١٦...................................ً: ال تصنع شيئا×رضبات عيل 

  ١٧...................................................:قطع رأس مرحب

  ١٩.........................................:أحداث خيرب بصيغة أخرى

  ٢٣............................................!:ًمن سمى عليا بحيدرة؟

  ٢٧.............................................:ةالصحيح يف هذه القضي

  ٢٩..................................................:إشارات ودالالت

  ٢٩.......................................:رس زعامة مرحب: ألف          

  ٢٩..............................................:ًاكفني مرحبا: ب          

  ٣٠...................................:×ًالناس يريدون عليا : ج          

  ٣١........................................:قاتل مرحب حممد بن مسلمة

  ٣٨..........................................:اإلختصام يف سلب مرحب
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   ..قلع باب خيرب يف احلديث والتاريخ :الفصل اخلامس

  ٤٣..........................................: قالع باب خيرب×عيل 

  ٤٩...............................................:التشكيك غري املنطقي

  ٥٠..............................................:خرب قلع الباب صحيح

  ٥٤.................................................:اختالفات ال أثر هلا

  ٥٥.........................................: ـ أربعون أم سبعون١          

  ٥٥......................................... ـ باب واحد أو بابان٢          

  ٥٦..........................................: ـ املناداة من السامء٣          

  ٥٧.............................:ال سيف إال ذو الفقار يف املواطن الثالثة

  ٥٩.........................................:مضمون النداء داللة ومعنى

  ٦٠..................................................:اهتزاز حصن خيرب

  ٦١...............................................:ما قلعته بقوة جسامنية

  ٦٣..........................................:القموص ليس آخر ما فتح

  ٦٦..............................: يف خيرب×تواتر حديث جهاد عيل 

  ٦٧........................................:ح خيرب وحدهتيف ×عيل 

  ٧٢...........................................:يرب يف خ×جراح عيل 

  ٧٣...................................................:اللمسات األخرية

   ..وحديث رد الشمس.. فدك :الفصل السادس

  ٧٩.........................................................:حدود فدك
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  ٧٩........................................................:حديث فدك

  ٨٢.............................................: يف فدك×الراية لعيل 

  ٨٤.............................................!:أو يف فدك؟! يف خيرب؟

  ٨٥..........................................:املزيد من التوضيح والبيان

  ٨٧..........................................:وآخر، وهاك يا عيل.. فالن

  ٨٨..................................................:قطع الشك باليقني

  ٨٨...................................................:فضيحة ال بد منها

  ٨٩.............................................:ما جرى يف وادي القرى

  ٩٠...............................................:×رد الشمس لعيل 

  ٩٢.............................................:رواة حديث رد الشمس

  ٩٦............................................!:ملاذا مل تنقل األمم ذلك؟

  ٩٩..........................................:س الشمس إال ليوشعمل حتب

  ١٠٣................................................:الذين يرون املعجزة

  ١٠٤..............................................:إختالل النظام الكوين

  ١٠٥.........................:’  لردت للنبي×لو ردت لعيل 

  ١٠٦...........................................: ال يرتك الصالة×عيل 
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   ..إىل فتح مكة :الباب السابع

   ..ذات السالسل :الفصل األول

  ١١٣...............................................:رسية ذات السالسل

  ١١٩..................................................:إختالفات هلا حل

  ١١٩............................................:من اختالفات الروايات

  ١٢٩...............................................:زموااهن: حترزوا، بدل

  ١٢٩..........................................:كرار غري فرار، مرة أخرى

  ١٣٠................................................:عىل خالف ما يتوقع

  ١٣١.........................................:النرص بالقائد، ال بالعسكر

  ١٣٢.......................................................:احلسد القاتل

  ١٣٢............................:استجابة الشيخني لتحريض ابن العاص

  ١٣٣....................................................:×منطق عيل 

  ١٣٤.....................................................:×خطة عيل 

  ١٣٥.....................................!:ّهل أغار عليهم وهم غارون؟

  ١٣٧............................................ً:تبييت العدو ليس غدرا

  ١٣٩...........................:’ يقبل قدمي الرسول ×عيل 

  ١٤٠....................................:×رىض اهللا ورسوله عن عيل 

   ..ملحات أخرى عن ذات السالسل :الفصل الثاين

  ١٤٥.......................................:ذات السالسل برواية القمي
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  ١٥٠.....................................................:باحليوانالرفق 

  ١٥٠............................................:عىل نفسها جنت براقش

ًال نريد إال حممدا وعليا ً:.............................................١٥١  

  ١٥٢...............:’ أخو النبي ×أبو بكر أخو عمر، وعيل 

  ١٥٣....................................................:القائد هو املعيار

  ١٥٥.......................................: ألصحابه×تطمينات عيل 

  ١٥٦.................................: أخو النبي ورسوله إليكم×عيل 

  ١٥٧...........................................: ال حيتكر النرص×عيل 

  ١٥٨......................................................:ختريب الديار

  ١٥٩..................................:وأصول احلرب.. ة العادياتسور

  ..×بنو خثعم وعيل  :الفصل الثالث

  ١٦٩.......................................: إىل بني خثعم×رسية عيل 

  ١٧٦..............................................:نزول سورة العاديات

  ١٧٦..............................................!:أين كان ابن عباس؟

  ١٧٧......................................................:مجوع األعداء

  ١٧٨.......................................!: ملاذا؟’بكاء النبي 

  ١٧٩..........................................:ال مربر إلحجام املسلمني

  ١٧٩...........................................!:هل ضلوا عن الطريق؟

  ١٨٠..........................................!:متى تنزل مالئكة النهار؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٢............................!: إال بعد الزوال؟×ُملاذا ال يقاتل عيل 

  ١٨٥ !:؟ يف من نزلت}إن اإلنسان لربه لكنود{

   ..قبل فتح مكة :الفصل الرابع

  ١٨٩..............................................:العربة من حنني اجلذع

  ١٩٠.......................................:ًرب ال تذرين فردا، بعد مؤتة

  ١٩١...........................................:ابنة محزة يف عمرة القضاء

  ١٩٢...........................................................:املشاجرة

  ١٩٩......................:× خلزاعة بخط عيل ’كتاب النبي 

  ٢٠١.......................................: وجلد املستحاضة×عيل 

  ٢٠٣.............................................:كأنك يف الرقة علينا منا

  ٢٠٥..............................................:×من صدقات عيل 

  ٢٠٦.......................................: يقتل أصل اخلوارج×عيل 

   ..إىل فتح الطائف.. من فتح مكة :الباب الثامن

   ..ومقدمات الفتح.. نقض العهد :الفصل األول

  ٢١٩................................................:أبو سفيان يف املدينة

  ٢٢٦..............................................:فشل حماولة أيب سفيان

  ٢٢٦.......................................:عىل عهدنا، ال نغري وال نبدل

  ٢٢٧...................................!:ملاذا رفضوا مساعدة أيب سفيان؟



  ٣٤١                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٢٨.........................................................:ًكلمي عليا

  ٢٢٨.......................................!:يطلب النصيحة! سيد كنانة

  ٢٣٠............................................:ما يدري ابناي ما جيريان

  ٢٣٠...............................: يكشف رسالة ابن أيب بلتعة×عيل 

  ٢٤٠.........................................................:عيل األمري

  ٢٤٠.........................................: وريب غريه×يقني عيل 

  ٢٤٢.................................!: وحده؟×أال يكفي إرسال عيل 

  ٢٤٣.............................................:إن أبت فارضبوا عنقها

  ٢٤٥.....................................................:التهديد بالقتل

  ٢٤٥......................................:’ردها إىل رسول اهللا

  ٢٤٦.....................................: عىل الدماء×ًالذي جرأ عليا 

  ٢٤٩...................................: وأبو سفيان بن احلارث×عيل 

   ..فتح مكة وحتطيم األصنام :الفصل الثاين

  ٢٥٥..................................................:اللواء يف فتح مكة

  ٢٥٧......................................................:الراية واللواء

  ٢٥٧.......................................!:؟×الراية للزبري، أم لعيل 

  ٢٥٨....................................................!:؟×ملاذا عيل 

  ٢٥٩..................................................:إدخال الراية برفق

  ٢٦٠.........................................: سعدإعطاء الراية لقيس بن



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦١.......................................: وأم هاين يوم الفتح×عيل 

  ٢٦٧.................................................:مقارنة ذات مغزى

  ٢٦٨...............................................:توضيحات نحتاجها

  ٢٦٩.......................................................:خوف اجلبناء

  ٢٧٠............................................: حيطم األصنام×عيل 

  ٢٧٣.............................................:كرس األصنام يف الشعر

  ٢٧٤....................................................!:؟×ملاذا عيل 

  ٢٧٥........................................:حتطيم األصنام أكثر من مرة

  ٢٧٦....................................................:ينوء بثقل النبوة

  ٢٧٧..............................................!:؟×َّهل خييل لعيل 

  ٢٧٨.........................................:تعمل للحق، وأمحل للحق

  ٢٧٨....................................: يؤذن عىل ظهر الكعبة×عيل 

   ..احلجابة والسقاية :الفصل الثالث

  ٢٨٣.......................................................:مفتاح الكعبة

  ٢٨٩....................................................:أكرهت وآذيت

  ٢٩٠...............................................:أعطيتكم ما ترزؤون

  ٢٩١................................................:األمر بأداء األمانات

  ٢٩٢............................................:تناقضات حتتاج إىل حل

  ٢٩٥..................................:×مفاخرة شيبة والعباس وعيل 



  ٣٤٣                                                                                             ..الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٨.................................................:اختالف الروايات

  ٣٠١....................................................:واإلمامة.. اآلية

  ٣٠٢..................................:بني السقاية والعامرة، وبني اإليامن

  ٣٠٤.............................................:حديث النعامن بن بشري

  ٣٠٩..................................................!:متى نزلت اآلية؟

  ٣٠٩................................................:محزة وعامرة املسجد

   ..تنفيذ أحكام وتولية حكام :الفصل الرابع

  ٣١٥.........................................: يالحق احلويرث×عيل 

  ٣١٧...........................................:أخطاء حتتاج إىل تصحيح

  ٣١٨.................................................:إستدراج احلويرث

  ٣١٩................................: ابن الطالطل اخلزاعي×قتل عيل 

  ٣٢٠..............................................:قريبة موالة ابن خطل

  ٣٢٠.......................: للمكيني’ يف رسالة النبي ×عيل 

  ٣٢٢................................................:نعةآثار الكلفة والص

  ٣٢٣.........................................:عتاب مل يكن أفضل املكيني

  ٣٢٤..............................................:×والء عتاب لعيل 

  ٣٢٤..................................................:فقه عتاب وفضله

  ٣٢٤.........................................:عتاب يتحدث عن املنافقني

  ٣٢٥..................................................:عتاب سامء ظليلة



  ٥ج ×  الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٥.....................................................:إجراء مضحك

  ٣٢٦..............................................:×رسقة كلامت عيل 

  ٣٢٦...............................................:ففعل ـ واهللا ـ كام قال

  ٣٢٧..........................................:كلمتنا األخرية عن عتاب

   :الفهارس

  ٣٣٣.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٣٥......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 


