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 ٧ مقدمة

 

 

 مقدمة

ونعـيـد زـمـن األحـقـاد اـلـدفني فلتـلـك , ـملـاذا ـنـدرس ـحـروب مـضـت مـنـذ زـمـن بعـيـد
 ?احلروب منغصات كثرية فام الفائدة من إثارهتا اليوم
 فهل هلا من فائـدة هلـذه األمـة يف هـذا ?وملاذا ندرسها يف عرص الذرة وغزو املجرة

 ?والعمالق يف تطوره العلمي والتقني والتكنولوجي, العرص الرهيب
السيام وأن احلرب اليوم كادت أن تكون باألزرار واألشعة وغدا بالروبوت والرجل 

 ًافلامذا ترصف كل هذه الطاقات إلعادة املايض فاألجدر بـك أن تبـدع يشء جديـد, اآليل
 ?ويف هذا العرص مفيد

ـا املـسـألة وإلـيـك اجلــواب ـاه والـتـدقيق هـن  باقتـضـاب وـلـذا فإـنـه حيـتـاج مـنـك االنتـب
 ..بالكلامت قبل احلكم علينا أهيا العزيز املعارص واملتطور

  ..ًيف هذا العرص املتطور ماديا ÷ دوافع دراسة غزوات الرسول األعظم
 ..رضورة التأصيل −١
 ..رضورة الترشيع −٢
 ..رضورة االقتداء واملنهج −٣

 ..األعداءرضورة اإلعداد لدفع  −٤

 ..رضورة البناء احلضاري اليوم −٥

 ÷ در من دراستنا لغزوات الرسـول األعظـمَّومنافع ال تق, ًفلدينا دوافع كبرية جدا
وأعامـلـه , ـسـني مواقـفـه البطولـيـةِّمتلم, ال ـسـيام إذا كاـنـت ـعـىل اـملـنهج العـلـوي الرشـيـف

ربة ِيتقبلـه ويسـتفيد منـه العـولـون ,  املعارص بثـوب جديـدَمها للعاملِّاإلنسانية الرائعة لنقد
ـة ـة والرجوـل ـر والـشـهامة والبطوـل ـم الغزـي ـبابنا ـكـل تـلـك و لن..واملوعـظـة والعـل ـثـري يف ـش
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 – كام نسميها اليـوم –احلضارية الصفات التي كادت أن متوت لدهيم يف زمحة التيارات 
 ..عيدهم إىل إنسانيتهم وأصالتهم التي فقدوها أو كادوافن

علـيهم آالف الصـالة وأزكـى  ( مـن أئمـة املسـلمني العظـامهكذا كـان يفعـل موالينـا
كـام كـانوا  ÷ م غـزوات الرسـول األعظـمهنون أبناءهم ومـواليهم ويعلمـوُّربُي) السالم
 اإلمـام عـيل بـن هقالـمـا  ُومن عجيـب مـا يـروى يف هـذا الصـدد, م القرآن الكريمهنيعلمو

ُي رسـول اهللاكنـا نعلـم مغـاز  : وسـيد السـاجدين, زين العابدين ‘ احلسني كـام  ÷ َ
 F١E ..نعلم السور من القران

َّوندعي أهنـا ممـا أكـل عليهـا  ÷  فام بالنا نأنف من دراسة غزوات الرسول األكرم 
 ?ُكام يقول بعض املتغربني اجلدد.. وال فائدة ترجى من دراستها, الزمان ورشب

كالم والنقـد ألننـي لـو اتبعـت الكـالم بـال, هذا بعض ما أردت أن أقوله مـن احلقيقـة
ًلصار البحث جدا طويل فاخترصت هذه الزبدة منه خوفا من امللل, والتحليل ألن القراء , ً

 كالـغـذاء اجلـسـدي) ـبـالعلم والـقـراءة (األـعـزاء الـيـوم راـحـوا ينـظـرون إىل الـغـذاء الروـحـي
كاملاكدوناـلـد واهلمربـغـر , فريـيـدون ويرغـبـون بالوجـبـات الرسيـعـة) بالطـعـام والرشاب(

 ..موا أرواحنا باألكل احلرامسادنا بعد أن أظل استوردوه لنا ليسمموا أجوغريها مما
بل أكره وأهنى كل أحبايب عن أكل تلك املأكوالت املستوردة ,  ال آكلًوأنا شخصيا

ًال سيام املعادية لنا جهـارا هنـارا, من بالد الكفر ولـذا فكنـت أرفـض الكتابـة اجلرائديـة ..ً
ًدينيا وعقائديااملستعجلة لبحوث أساسية ومهمة  ألنني أريد أن أعطـي للقـارئ املحـرتم , ً

 ..ي روحه باحلق وتيضء قلبه بالنور األبديِّوتغذ, ي فكرهِّفكرة حمرتمة وصحيحة تنم
وغزواـتـه الـتـي  ÷ فكـيـف ـسـأخترص وأـنـا أبـحـث أو أكـتـب ـعـن الرـسـول األعـظـم

 عـيلاإلمـام   أم كيف سأخترص وأنا يف رحاب أمـري املـؤمنني?أسست لنا اإلسالم العظيم
,  فاالختصار يكون عىل حساب الفكرة ومفعوهلا?وحروبه املختلفة “ بن أيب طالب

                                                 
F١Eא١١٨٧K
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ًث ومضمونه فال يمكن أن تأخذ فكرة صحيحة وسـليمة إذا مل تأخـذ الغـذاء كـامال َدَواحل
 ..ىَّكالعسل املصف

اإلسـالم ديـن السـيف ومـا : فاخترصوا لنا أسباب انتشار اإلسالم احلنيف وقـالوا لنـا
قوا َّوقرأها أصحاب الوجبات الرسيعة وأعجبوا هبا أيام إعجاب وصـد..انترش إال بالسيف

أن دـيـنهم العـظـيم اـنـترش بـحـد الـسـيف وـمـا ـجيـر ـمـن قـتـل وـسـبي وـسـفك لـلـدماء وهـتـك 
 ..لألعراض

 تـلـك كاـنـت فـكـرة معلـبـة انتـهـى وـقـت ـصـالحيتها ففـسـدت وـملـا – ـيـا عزـيـزي –ال 
وغـسـيل قلـبـك , ت بحاـجـة إىل غـسـيل روح وقـلـبوأـنـت رص, مت أفـكـاركَّـهـا ـسـمَتناولت

ُالذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللاِّ أال بذكر اهللاِّ تطمئن القلوب¿ :بكتاب ربك ُّ ُّ َ َُ ْ ُ َُّ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َْ َْ َ ُِ ِْ ِْ َِ َø F١E. 
الـذي  ÷ ح األفكار بالعودة إىل سرية احلبيب املصطفىل وتص,وتنرشح الصدور

 وهـي مصـدر فخرنـا – والعيـاذ بـاهللا –بل ونكرهها ونـأنف منهـا ا أن نبتعد عنها يريدون منَّ
وقـل ألولئـك اليهـود واملمسـوخني ..ومنار هدايتنا عرب العصور والـدهور, وإشعاع نورنا

من أمثاهلم تعالوا وختلوا عـن التـوراة ومـا فيهـا مـن اخلـزعبالت التـي صـاغها أسـالفكم 
 ..ودعوا العزير ربكم وموسى نبيكم

ـل وـقـل للمتصــهينني  ـوا ـعـن اإلنجـي ـالوا وختـل ـاع الـسـيد املـسـيح تـع ُاجلــدد ـمـن أتـب
 ?ًفهل سيستجيب لك أحدا منهم, وابتعدوا عن املسيح وأمه البتول, وتعاليمها

ً كذبا وخداعا –وإن استجابوا لك   بنفاقهم وال ترتك ما عندك واعلـم أهنـم َّ فال تغرت–ً
 ? يدع اليقني للشكوأنت عىل يقني من ربك فهل من عاقل,  من أمرهمٍّعىل شك

َقل إنني هداين ريب إىل رصاط مستقيم دينا قيام ملة إبراهيم ¿ فاإلسالم انترش بالقيم َ ِّ َ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ِّ َِ ِ َِ ً َُّ ًْ ٍ َ ََ َ ِ َّ
َحنيفا وما كان من املرشكني ِ ِ ِِ ْ ًُْ َ َ ََ َ َø F٢E وتالؤمـه , إال لقيمـه اإلنسـانية, ًوما دخله الناس أفواجـا

                                                 
F١EאW٢٨אK 
F٢EאW١٦١אK 
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وآياته القرآنية كالشـمس عنـدما ترشق , وقيادته الربانية, له بالرعيةوعد, مع الفطرة البرشية
ري العيـوب ُبـل تنـري الكـون فتكشـف الظـالم وتـ, ًوال ترضب سـوطا, ًفهـي ال ترفـع سـيفا

نبـت البقـاع أنـواع اخلـريات ُوت, ر األرض من النجاساتِّطهُوت, وتدحر اخلفافيش الظاملة
 ..والربكات

ر العقول الظاملـة َّوطه, فأنار القلوب املظلمة,  يف الكونوالقرآن انترش انتشار النور
بام أثاره فيها من بذور اخلـري فتفتحـت أزاهـري األمـة وتفـتح ربيعهـا فـأهبر الكـون وأنعـش 

, ًفابتسـم لـه الـدهر مهلـال, احلياة بام نرشه من عبق أحىل من عبق الطيوب من أنواع الزهر
 الـذي ذهـب إىل ْنَفمـ,  إىل كـل مكـانوضحكت له احلياة مرحبـة فـدخل بـدون اسـتئذان

ًأقىص الرشق فاحتا حتى غدت تلك الدول نسبة املسلمني فيها أكربمن نسبتها عندنا حيث 
 ?منبع أنوار اإلسالم

ـل وصــلهم إال الفكــر ـيم, ـه ـن اإلســالم , واألخــالق, والـق ـادئ الصــحيحة ـم واملـب
فهل هبـذا ,  صدورهمفأدخلوه إىل قلوهبم كدخول النسيم العليل يف صباحات الربيع إىل

 ?قهر أو سيف أو سوط
 : ونعم ما قاله شاعر مرص أمحد شوقي يف القرن املايض

لقـتــــل نـفــــس وال ـجــــاءت لـســــفك دم ـقـــالوا ـغـــزوت ورـســـل اهللا ـمـــا بعـثـــت
فتـحـــت بالـســـيف بـعـــد الـفـــتح ـبـــالقلم جهـــــل وتضـــــليل أحـــــالم وسفســـــفة
ــــه ــــاخلري ضـــــقت ـب عمـــــمتكفـــــل الســـــيف باجلهـــــال وال والرش إن تلقـــــه ـب
ـــــه ـــــون ـب ـــــل يشء جيهـل ـــذمم علمــــــتهم ـك ـــن اـل ـــه ـم ـــا فـي ـــال وـم ـــى القـت حـت
, وفتح احلياة عىل اخلري, وفتح العقول عىل احلق, فاإلسالم فتح القلوب عىل النور

 أو ,ًما غـزا أحـدا عـن بطـر ÷ ورسول اهللا, وفتح عيون املجتمع عىل العدل واملساواة
ًعهـدا وال أخلـف وعـداوما نقض , أرش بل كل حروبه كانت دفاعية حمضة وهـذه سـريته , ً

قتل هبا كلهـا إال ُالعطرة ختربنا أنه وبكل غزواته ورساياه التي وصلت حوايل الثامنني مل ي
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 ..ًعدد جدا قليل وحمصور ربام زادوا األلف بقليل
فأين هذا الرقم من أرقام القتىل التي أبادته سـيدة العـامل اجلديـد الواليـات املتحـدة 

فبرضبة واحدة ) الديمقراطية (دهتا ممن يتشدقون بكذبة هناية القرن املايضاألمريكية وقا
اليابانيـتـان وحرـقـوا الـشـجر ) الناـغـازاكي وهريوـشـيام (وبقنبلـتـني ـصـغريتني أـبـاد ـمـدينتني

هذا عـدا عـن ماليـني , واحلجر ومازالت األجيال تأيت مشوهة يف تلك املنطقة املحروقة
وأفغانستان وباكستان وإيران واخلليج العـريب , ى فيتناموحت, القتىل هلم من اهلنود احلمر

ًوكل هذا اإلنتشـار ديمقراطيـا ..وفلسطني وسورية ولبنان وتبقى كارثة العراق ماثلة للعيان
 ..وأما اإلسالم فإنه انترش بالقتل والسيف) كام يسميه البوش الصغري (وعامله حر

م السوء وأسـوء مـا يـراد بكـم سـلخكم راد بكُ األحرار من هذه األمة فإنه يتنبهوا أهيا
 طريقة فال هيمهم ِّ ذريعة وبأيِّحتت أي, من قلوبكم ÷ ونزع حب الرسول, عن دينكم

وأول خطـوة هبـذا الطريـق تبـدأ , األسلوب والطريقة ألن املهم لدهيم إبعادكم عن دينكم
 ..بالشك وتنتهي باجلحود املنشود من قبلهم

وأذنـاهبم مـن نواصـب , يوم هبؤالء املتغـربني اجلـددومن هذا املنطلق فقد ابتلينا ال
َّهذه األزمان املغربة الذين راحوا ينرشون بيننا كتابات لتارخينـا اإلسـالمي خمتزلـة وربـام 

ُممسوخة فيقلب احلقائق رأسا عىل عقب في واجلبنـاء بالشـجاعة , ر املنافقني بالبطولةِّصوً
وأعقد العقد يف ,  باسمه يف أحلك الظروفونادت السامء,  قام اإلسالم بسيفهْنَمل مُوهي

أعـنـي ـبـه ـسـيدنا وأمريـنـا وإـمـام املـسـلمني األعـظـم أـمـري  ,÷ مـسـرية الرـسـول األعـظـم
وقاـئـد الـغـر املحجـلـني , وـسـيد املوـحـدين, اـملـؤمنني ويعـسـوب اـلـدين وـمـوىل املتـقـني

,  وهازم األحزاب,قاطع الرقاب, الضارب بالسيفني والطاعن بالرحمني ووارث املشعرن
عليه من اهللا الصالة والسـالم وأفضـل صـلوات  (أسد اهللا الغالب اإلمام عيل بن أيب طالب

 ..)وعباد اهللا املؤمنني, من األنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني, املصلني
 وال يـذكر بطلهـا األول ÷ وأنا أستغرب كيف يكتب كاتب عـن غـزوات الرسـول



  وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٢

 

كعيل بن : واضطرته لعدم وجود غريه فيقول عندها, إال إذا جلأته احليلة “ اإلمام عيل
أو الفتح , وخيربأ, أو حنني, أو األحزاب, فكيف يكتب عن معركة أحد..أيب طالب وغريه

 ?“ عيلاإلمام املظفر ملكة وهو ال يستطيع أن يذكر أمري املؤمنني 
نيـة ملـا ًرغام يف الطبعة األوىل فإنه حيذفـه يف الطبعـة الثاُولألسف إذا جترأ وذكره م
ـهـل ترـيـد أن تظـهـر ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب بمظـهـر البطوـلـة : يالقـيـه ـمـن النواـصـب ـقـائلني ـلـه

 ?حتى حيبوه فيتشيعوا, للناس
 ْنَومـ,  الذي قاتل يف بـدرْنَفم, فام احليلة به إذا كانت بطوالته ال تنكر: فإن قال هلم

 ْنَومـ,  األحـزاب الـذي قتـل عمـرو بـن عبـد ود يفْنَومـ, الذي قتل بني عبد الدار يف أحد
نـني وأتبعـه ُرول يف حَ الـذي قتـل أبـا جـْنَومـ, رحب وأخاه احلـارث يف خيـربِ قتل ميالذ

ً يستطيع أن يقول أن أحدا غريه قلـع ْنَودعونا من كل هذا فم. .بأربعني من سادات الطائف
 ?ًباب حصن خيرب ودحاه أربعني ذراعا

ره قـدر اإلمكـان فإمـا بالتمويـه أو ف من ذكِّ حال فعليك أن ختفِّعىل أي: فيقولون له
وأما األمور التي ال يشاركه فيها غريه فال تأت هبـا  ,)وقيل أنه عيل (:كأن تقول, بالتشكيك

 –ً كيـدا للشـيعة الـذين ال يذكرونـه إال بـالتعظيم –وكلام جئت بذكره قلل من شأنه , ًأصال
 ?م أنوفهمواذكره هكذا دون لقب أوكنية فرتغ ,)رض (فال تقل كالعادة حتى

 وإال فتنقطـع عنـه ,فيحذفها بالطبعة الثانية بعد أن جيمعـوا الطبعـة األوىل وحيرقوهـا
 ..باد أهله إذا مل يستجب هلمُقطع رقبته ويُوربام ت, املعونات من الدينار والدوالر

إقرأ معي أخي الكـريم هـذه الكلـامت هلـذا اجلنـرال الـذي يـؤرخ لغـزوات الرسـول 
الث صور فقط من ثالث غـزوات أساسـية وتأسيسـية لدولـة وأقتطف لك ث ÷ األعظم

الرسـول :قال اجلنرال حممود خطاب يف كتابه..“ اإلسالم,يذكر هبا عمل اإلمام عيل
 القائد
ُبـارز عبيـدة عتبـة,وبارز عـيل الوليـد,وبارز محـزة  (:عن املبارزة األوىل يف بدر −١



 ١٣ مقدمة

 

ُ,وأما عبيـدة وعتبـة فقـد جـرح ُفأما محزة فلم هيمل شيبة,أن قتله,وكذلك فعل عيل..شيبة
َّكالـمهـــا اآلخر,فـكـــرعيل ومحــــزة بأـســـيافهام ـعـــىل عتـبـــة ـفـــأجهزا علـيـــه واـحـــتمال 

  .F١E)..صاحبهام
ـارزة األوىل يف أحــد −٢ ـن أيب (: عــن املـب ـني طلحــة ـب ـواء املرشـك ـل ـل ـادى حاـم ـن
ْمن يبارز:طلحة  ثم ينتقـل إىل اسـتعراض السـيف (.. فخرج إليه عيل بن أيب طالب فقتله?َ

 ) ..من رسول اهللا,وأخذه أبا دجانة واشتداد القتال وقتل محزة

وأخذ لواء املرشكني يسقط بني حني وآخر;محل عثامن بن أيب طلحة اللواء  (:يقول
بعد أن قتل عيل طلحة بن أيب طلحة, فلام لقي هذا مرصعه محله أبو سعيد بن أيب طلحـة 

قب محلـة لـواء املرشكـني مـن بنـي وتعا..فقتله عيل بن أيب طالب أو سعد بن أيب وقاص
عـبـد اـلـدار حـتـى قـتـل ـمـنهم تـسـعة ـثـم محـلـه ـمـوىل هلم,ومحلـتـه اـمـرأة بـعـد ذـلـك لتـفـرق 

 .F٢E) ..املرشكني عنه
مـن فرسـان قـريش  حتركـت مفـرزة (:وعن املبارزة الوحيـدة يف اخلنـدق يقـول −٣

 أيب  بخيـوهلم,فخرج عـيل بـنهـاوفعرب...فيهم عمرو بن عبـد ود وعكرمـة بـن أيب جهـل
بـن عبـد ود  ثـم نـازل عـيل بـن أيب طالـب عمـرو...مـن املسـلمني للقـائهم طالب يف نفـر

 .F٣E) ..فقتله,كام قتل املسلمون رجلني من املرشكني وعادت بقية فرسان قريش هاربة
ويبقى أعجب ما قرأت وأغرب ما عليه اطلعت أن قرأت كتاب عن الرسول األعظـم 

وفيه دراسة عن قيادة الرسـول للغـزوات ) كرية السياسية والعس÷قيادة الرسول  (“
ً إال مرات قليلة جدا ال تتجاوز أصـابع اليـدين “ولكن هذا الرجل مل يذكر اإلمام عيل 

عـد أحـد وعودتـه عـن اسـتطالع أمـر قـريش ولكـن بو) حامـل رايـة سـوداء (ّمـرةففي بـدر 
 بـن أيب طالـب فـربز إليـه عـيل( الصـحابة ويف األحـزاب مـرة ُّبالغزوة ذكره مرة وهـو يعـد

                                                 
F١EאאW٧٧K 
F٢EW١١٤K 
F٣EW١٥٢K 



  وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٤

 

ًومل يـذكره يف بقيـة املـواطن إال نـادرا ولكنـه عنـد احلـديث عـن شـجاعة الرسـول ) فقتله
مجيع املسلمني واملطلعني عىل التاريخ اإلسالمي يعرفون شجاعة (:  يقول÷األعظم 

ًعيل بن أيب طالب, فهو الذي نـام يف فـراش الرسـول يف مكـة, عنـدما تركهـا مهـاجرا إىل 
ريض اهللا (احب املواقف التي يرضب املثل فيها باجلرأة والشجاعة عيل املدينة, وهو ص

ِنا إذا اشتد اخلطب, وامحرت احلدق, اتقينا برسـول اهللا, فـام يكـون أحـد إنا ك: يقول) عنه ُ ُّ ّ
أـقـرب إىل الـعـدو مـنـه,, ولـقـد رأيتـنـي ـيـوم ـبـدر ونـحـن نـلـوذ برـسـول اهللا, وـهـو أقربـنـا إىل 

 .F١E)العدو
 “ملاذا مل تذكر لنا مواقف اإلمـام عـيل : ا الكاتب املحرتمل هذأوليت سائل يس

ًب فيها املثل بالشجاعة وملاذا مل تذكره إال نادرا, ومل تنقل من مواقفه إال غرارا َرضُالتي ي ً
!?..ًنادرا

وهكذا فإنك جتد أن القوم ال يذكرون بطل اإلسـالم العظـيم إال إذا أجلـأهتم احليلـة 
وغـريه لـيس ..ًخلرب لكـي يقـرأه القـارء وال يلتفـت إليـه أبـدالذكره فيخترصون ويشوهون ا

ًأصلح حاال منه فكل مـا اطلعـت عليـه مـن كتـب الغـزوات القليلـة يف املكتبـة اإلسـالمية 
 ..ًوربام ال تتجاوز أصابع اليد فالكل سواء من هذه الناحية املهمة جدا يف تارخينا املجيد

ــاحني مـــن ــف املســـلمني,أعني وباحلقيقـــة فـــإن التقصـــري مـــن كـــال اجلـن  طواـئ
بحق أنفسهم وأمتهم حني أمهلوا دراسة شخصية أمري املؤمنني عـيل بـن ..الشيعة,والسنة

 ..هبذه الطريقة الغري حضارية “ أيب طالب
الشيعة الكرام أمهلوا أمريهم ومن ينتسبون إليه وعـىل مـا يبـدو اكتفـوا باخلطـب  −١

وأمهـلـوا البـحـث والدراـسـة ..رناـنـةوـصـياغة اخلـطـب ال,وأحادـيـث املنابر,ورواـيـة الشعر
ًوأنا شخصيا مل أجد وال حتى كتابا واحـدا كتبـه متخصـص يف ..املتخصصة هبذا اجلانب ً ً

 ..“ هذا املجال احليوي عن أمري املؤمنني عيل
                                                 

F١EF،אאאW١٦١EK 
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 والسنة واجلامعـة;ظن علامؤهـم أهنـم بـذكرهم ألعـامل وبطـوالت اإلمـام عـيل−٢
ه ألن الـنـاس ـعـادة ـمـا ـحتـب البـطـل ـيـدعون الـنـاس للتـشـيع ـلـه وحـبـه واإلعـجـاب ـبـ “

ـه يف حياهتــا ـدي ـب ـام ـعـيل..وتقـت ـدوا باإلـم ـاهلم أن يقـت ـوا ألجـي ـم يرغـب ـوا  “ فـل ويرتـك
 ..وليس من أوائل املؤمنني بل أمريهم,وكأن اإلمام عيل ليس من الصحابة,الصحابة

وكل احلرسات عىل أجيـال , ن هلم الشيطان أعامهلمَّوزي, لت هلم أنفسهمَّهكذا سو
 ,عىل أهنم سادة الـدين: ألمة التي صارت تنظر لبني أمية الشجرة امللعونة يف القرآنهذه ا

 ألنـه مـن يفتـي – والعياذ بـاهللا – وطاعتهم واجبة حتى عىل اهللا ورسوله ,وأمراء املسلمني
فـتـي ُلصـالح يزيـد ال ـمـانع لديـه وهـو أـلـوط أهـل العـراق أن ي “ بقتـل اإلمـام احلـسـني

 ..رب العاملنيلصالح إبليس اللعني ضد 
وبعـد دراسـتي حلـروب التأويـل , وعىل أنقاض هذه الكوارث التي نعيش فيها اليـوم

دت إىل دراـسـة ـحـروب التنزـيـل وـغـزوات الرـسـول ـَمـَع, مـسـت ـمـن ذاـكـرة األـمـةُالـتـي ط
ُّي واإلمهال وربام تقصد التغييب لدور أمري املـؤمنني ففوجئت بكثرة التجنِّ ÷ األعظم
وال من , وال من حممد نبيي, ُت من أمحد أيبلس: فقلت ,“ لبعيل بن أيب طااإلمام 

 يف غـزوات الرسـول “ ًعيل إمامي يف يشء إن مل أكتب كتابا عـن دور أمـري املـؤمنني
 ..إن وفقني اهللا لذلك ÷ األعظم

غـزوات  (وحـروب التنزيـل “ اإلمـام عـيل (فكانت هـذه الدراسـة التـي سـميتها
نه بنـاء جديـد مل  أل–عجبك أخي الكريم ُأرجوا أن ي –وبنيته بناء  ,)÷ الرسول األعظم

 ..وحفظ الباقني إله احلق آمني,  العلامء رحم اهللا املاضنيأجده عند أحد من
 : بدأت الدراسة مبنية عىل الشكل التايل

 ..املقدمة *
 ..بحث يف احلروب الرسالية والشجاعة احليدرية: الباب األول *

 ..يةالشجاعة احليدر:  الفصل األول−١
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 .. الشجاعة األدبية−أ
 .. الشجاعة القتالية−ب

 ..معلومات هامة عن الغزوات:  الفصل الثاين−٢

 ..من أخالق الرسالة يف القتال:  الفصل الثالث−٣

 ..بحث يف حروب العرب: الباب الثاين *
 ..حروب الكفار ومرشكي قريش:  الفصل األول−١

 ..غزوة بدر −١
 ..غزوة أحد −٢

 ..)اخلندق (ابغزوة األحز −٣

 ..غزوة الفتح املبني −٤

 ..ُغزوة حنني والطائف −٥

 ..“ الرسايا املستقلة لألمري:  الفصل الثاين−٢
 .. رسية ذات السالسل−١
 .. رسية إىل فدك بعد خيرب−٢
 .. رسية إىل اليمن−٣
 .. رسية إىل فلس هلدمه−٤

 ..بحث يف حروب اليهود وغزواهتم: الباب الثالث *
 ..التي انتهت بالصلح واجلالء الغزوات −أ

 .. غزوة بني قينقاع−١
 .. غزوة بني النضري−٢

 .. الغزوات التي كان فيها حرب وقتال−ب
 ..)املسرييع ( غزوة بني املصطلق−١
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 .. غزوة بني قريظة−٢
 .. غزوة خيرب−٣

 ..بحث يف حروب اجلن والعوامل األخرى: الباب الرابع *
 ..“  الكالمبعض الكالم ألمري: مسك اخلتام *

ُو كيل أمل أن أكون قد وفقت بام وقفـت عليـه مـن شـؤون هـذه الغـزوات املباركـة َُ ْ َِّ ُ ُ ,
َّوأوـضـحت اـلـدور املمـيـز ألـمـري النـحـل وباـنـت ـلـك شخـصـيته املتمـيـزة يف ـكـل  ,“ ُ

وحامـل  ,)لوات اهللا عليـه وآلـهصـ (وبحـق قائـدها, وأسأل اهللا بربكة هـذه الغـزوات..يشء
إنـه , ويتقبـل منـا أعاملنـا, ويرشح صـدورنا لإلسـالم, وبنا بـاإليامنأن ينري قل “ لوائها

 .وصىل اهللا عىل حممد وآله رسمدا, واحلمد هللا أبدا..قريب جميب
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 :الباب األول

 الحروب الرسالية والشجاعة الحيدرية
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 : األولفصل ال
 جوانب من الصفات الحيدرية

:
 ِّاحلرب ظاهرة اجتامعية, وسنّة طبيعية يف املجتمع الـبرشي عـىل مـدى األيـام وكـر

ة, وحالـة اسـتثنائية يف ِّضـيَرَولكن هذه الظـاهرة هـي ظـاهرة م.. العصور, وتعاقب الدهور
ولكن ..  بمحبة ووئامِّاملجتمعات اإلنسانية ألن األصل فيها هو السلم والسالم والتعايش

ّإذا مل يكن من النزاع واخلصام, وبالتايل احلرب والقتال بد فعىل اإلنسان احلـر أن يقاتـل  ُ
ًدفاعا عن نفسه, وعرضه, وماله, ودينه, وأرضه, ومقدساته, وهذا ما أقرتـه مجيـع رشائـع 

ِّواإلسالم احلنيف بنـي عـىل أسـاس السـلم والسـالم ال... السامء وقوانني األرض كـوين, ُ
ولـكـن عـنـدما تـفـرض علـيـه اـحلـرب, فأوـجـب ـعـىل أتباـعـه القـتـال حـتـى آـخـر رـمـق وأـمـري 

 .رد احلجر من حيث أتى فإنه ال يدفع الرش إال الرش:  قال“املؤمنني عيل 
ورد البـغـي يوـقـف الـبـاغي عـنـد ـحـده ألن اهللا .. القـتـل ينـفـي القـتـل: والقاـعـدة تـقـول

 يبقـى كـل ذلـك اسـتثناء مـن القاعـدة اإلسـالمية, ولكـن.. سبحانه أمرنا بقتال الفئة الباغية
ِّألن فكرة السلم بني البرش عىل مستوى اإلنسانية كلها, وعىل مسـتوى األمـة, هـي «وذلك 

فالكون بجميع مظـاهره قـائم .. ِّمظهر لفكرة اإلسالم املبدئية األساسية عن السلم الكوين
ه, حيـث يسـود مبـدأ التكامـل, لم بـني مجيـع مكوناتـه, وتراكيبـه, ومظـاهرِّعىل مبـدأ السـ

 ..ها اهللا تعاىل فيهوالتعاون, من خالل النواميس الكونية العامة التي أودع
ِّإن التكامل يف الطبيعة يعكس حالة السلم بـني عنارصهـا, هـذه احلالـة التـي جتعلهـا 
تتكامل, وتنمو, وتتجدد باستمرار, وهي احلالة النموذجيـة املثاليـة التـي جيـب أن يكـون 

يف الكتـاب (واآليـات الكريمـة ... ا املجتمع البرشي عامة واألمة اإلسـالمية خاصـةعليه
التي تفصح عن هذه الفكرة اإلسالمية يف السلم الكوين, ورضورة إنعكاسه عىل ) احلكيم



 ٢١ الحروب الرسالية والشجاعة الحيدرية: لالباب األو

 

 .وهي متعددة وكثرية.. املجتمع البرشي من خالل اإللتزام باملنهج اإلهلي يف اإلسالم
ً هو من أعظم خلق اهللا وعيا حلقيقة, وأبعاد, وعمـق “واإلمام عيل بن أيب طالب 

لم يف الكون والطبيعـة, واملجتمـع الـبرشي, واألمـة ِّالفكرة املبدئية األصلية عن السهذه 
 F١E»..اإلسالمية

..  عمـالق اإلنسـانية, وعظـيم البرشيـة“بأن اإلمام عيل : واحلقيقة والواقع تقول
).. ِّالسـلم والسـالم الكـوين(ب حـ السـبيل الالم أعظم تضحية يمكـن أن تقـدم يف هـذاَّقد

 ...ولذلك كان أشجع خلق اهللا بالتضحية والفداء
−א؟

أن الشجاعة هي مـن مجلـة القـوى الغضـبية لـدى اإلنسـان, وهلـا ميزاهنـا مـن : قالوا
 .الرذائل والفضائل

غـي اإلقـدام عليـه, التهور, وهو اإلقدام عىل مـا ال ينب: فمن الرذائل يف القوة الغضبية
واخلوض يف ما يمنعه العقل السليم, والرشع احلكيم من املهالك واملخاوف, وال ريـب 

 .F٢E..أنه من املهلكات يف الدنيا واآلخرة
اجلبن, وهو سكون النفس عن احلركة إىل االنتقام أو غـريه, مـع : ومن الرذائل أيضا

مهانـة : نسـان مـن األعـراض الذميمـةوعليه فإنـه يلـزم اإل..كوهنا أوىل بالثورة ألخذ احلق
اـلـنفس, والذـلـة, وـسـوء الـعـيش, وطـمـع الـنـاس ـبـه وـفـيام يملـكـه, وقـلـة ثباـتـه يف األـمـور, 

يوجـب احلرمـان مـن السـعادات ) اجلـبن (وهـذا اخللـق الـذميم. والكسل, وحب الراحة
بأرسها, ومتكني الظاملني من ممارسة الظلـم عليـه, وحتملـه للفضـائح يف نفسـه وأهلـه, 

استامع القبائح من الشتم والقذف, وعدم مباالته بام يوجب الفضـيحة والعـار, وتعطيـل و
 ..مقاصده ومهامته, ولذلك ورد يف ذمه من الرشيعة ما ورد

                                                 
F١EאאאK 
F٢Eאאא،אאW١L٢٠٦K 
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ًال ينبغي للمؤمن أن يكون بخيال وال جبانا :÷ كقول رسول اهللا ً.F١E. 
قـوة الغضـبية, والتهور واجلبن كالمها متطرفـان متضـادان بـني اإلفـراط والتفـريط لل

 ?ما هي الشجاعة يف نظر علامء األخالق.. ووسطهام الشجاعة, ولكن
َّـقـوة الغـضـب ) اـلـنفس ( إن الـشـجاعة ـهـي طاـعـة:)رمحــه اهللا (يـقـول الـشـيخ النراـقـي

.. العاقلة, يف اإلقدام عىل األمور اهلائلة, وعدم اضطراهبا باخلوض يف ما يقتضيها رأهيـا
وقـد . .)لبني الـبرش (النفسية, وأفضل الصفات الكامليةوال ريب يف أهنا أرشف امللكات 

ْأشداء عىل الكفار رمحاء بينهم¿ :وصف اهللا سبحانه خيار الصحابة هبا يف قوله ْ ُُ َ ََّ َُ َُ ِ َّ ُ ْ َ ِ َø F٢E. 
ْواغلظ عليهم¿: وأمر اهللا نبيه هبا بقوله تعاىل ِْ َ َُ َْ ْø F٣E. 

 F٤E..تصاف املؤمن هباِّإذ الشدة من لوازمها وآثارها, واألخبار مرصحة با
إن املؤمن أشد من زبر احلديد, إن زبـر  :بوصف املؤمن “ وقال اإلمام الصادق

 مل يتغـري " احلديد إذا دخل النار تغري, وإن املؤمن لو قتل ثم نرش, ثـم قتـل, مل يتغـري قلبـه
 F٥E.. أي عقائده التي يف قلبه ال تتبدل أو تتغري"قلبه 

ملـؤمن أعـز مـن اجلبـل, اجلبـل يسـتفل باملعـاول, إن ا :“ وقال اإلمـام الكـاظم
 F٦E..واملؤمن ال يستفل دينه بيشء

فالشجاعة إذن من القوى الغضبية العاقلة, التي ترتفع من جهة عـن اجلـبن واخلـوف 
املذموم, وعن الذلـة والـدناءة والضـعة, ومـن جهـة أخـرى ترتيـث مـن التهـور واملوقـف 

 ..لفكر الناضجاملتعجل والكلمة التي ال متر بتحليل ا

                                                 
F١Eא١L٢٠٧K 
F٢EאW٢٩ 
F٣EאW٧٣ 
F٤Eאא١W٢٠٨ 
F٥Eא،אW١٧٩ 
F٦EאאW٣٦٤ 
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ًإن للسـخاء مقـدارا, فـإن زاد عليـه فهـو رسف  :“ قال اإلمـام احلسـن العسـكري
ًوللـحـزم مـقـدارا, ـفـإن زاد علـيـه فـهـو ـجـبن; ولالقتـصـاد مـقـدارا, ـفـإن زاد علـيـه فـهـو بـخـل;  ً
ًوللشجاعة مقدارا, فإن زاد عليه فهو هتور فـإذا اعتـدلت القـوة الغضـبية, واتسـمت بالعقـل 

 F١E..انت صفة رشيفة, وطاقة نافعةكانت شجاعة, وك
الـسـخاء والـشـجاعة غراـئـز رشيـفـة, يـضـعها اهللا ـسـبحانه  :“ وـقـال أـمـري اـملـؤمنني

ْفيمن أحبه وامتحنه َ..F٢E 
 .F٣E..ُالشجاعة نرصة حارضة, وقبيلة ظاهرة: أيضا) سالم اهللا عليه (وقال

 فهـي ,) عليهمصلوات اهللا (ومثل هذه اخلصلة النبيلة رضوري أن يتحىل هبا األنبياء
هـو سـيد  ÷ " حممد "والنبي .. من الكامالت الرشيفة, والفاقد هلا جمرد عن الرجولة

كـان : األنبياء واملرسلني, فالشجاعة فيه أعال وأظهر, ولقد وصف هبا فقال أنس بن مالك
لقد فزع أهـل املدينـة : أشجع الناس, وأحسن الناس, وأجود الناس, قال ÷ رسول اهللا
َق الناس قبـل الصـوت, فتلقـاهم رسـول اهللاًليلة فانطل َ مل : وقـد سـبقهم, وهـو يقـول ÷ ِ

مل : فجـعـل يـقـول للـنـاس: تراـعـوا, وـهـو ـعـىل ـفـرس أليب طلـحـة ويف عنـقـه الـسـيف, ـقـال
 .F٤E..تراعوا, وجدناه بحرا أو إنه لبحر

وهـو أقربنـا  ÷ رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي: أيضا قال “ وعن اإلمام عيل
 .ً, وكان من أشد الناس يومئذ بأساإىل العدو
َّكنـا إذا أمحـر البـأس, ولقـي القـوم, القـوم, اتقينـا برسـول اهللا, فـام : قـال “ وعنه ُ

 .F٥E..يكون أحد أقرب إىل العدو منه
                                                 

F١EאאW٤٣ 
F٢Eא 
F٣Eא 
F٤Eאאא،אW١٩ 
F٥EW١٨ 
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َّإن اهللا تبــارك وتعــاىل خــص رســوله بمكــارم :  قــال,“ وعــن اإلمــام الصــادق
 اهللا عز وجل وارغبوا إليه يف الزيادة األخالق, فامتحنوا أنفسكم, فإن كانت فيكم فامحدوا

ـذكرها عرشة ـا; ـف ـق, : منـه ـم, وحســن اخلـل ـني, والقناعــة, والصــرب, والشــكر, واحلـل اليـق
 .F١E..والسخاء, والغرية, والشجاعة, واملروة

 ليسـت جمـرد إقـدام عـىل اخلصـم, وإهـواء السـيف عـىل − كام قـدمنا −والشجاعة 
ًهادا يف سبيل اهللا, وحتقيقا لطاعة اهللا, وإقداما عىل َّإنام الشجاعة احلقة ما كانت ج.. رأسه ً ً

ًهدى من اهللا, ودفعا ألعداء اهللا, وحتصينا لدين اهللا, ومحاية لعباد اهللا وإىل ذلـك كلـه ال .. ً
َّبد للشجاعة احلقيقية أن تعـرب عـن العـزة, والكرامـة, واإلبـاء, وعـن الشـهامة, واملـروءة,  ِّ

ًهـا, فـإن الشـجاعة جمـردة عـن ذلـك تكـون هتـورا, وحبـا ُّوالرتفع عن حب الدنيا وأطامع ً
ًلالنتقام, وطلبا للسمعة, ووقوعا يف معصية اهللا, وسقوطا يف رشاك الشيطان ً ً. 

فقد يظن القاتل أنه شجاع, فـإذا تأمـل وجـد أنـه قاتـل للـنفس املحرتمـة, ومـن جهـة 
ى الـنفس, وإقدامـه أخرى أنه عبد لنزواته, ومن جهة ثالثة أنه ذليل بطاعتـه للشـيطان وهـو

بيـنام .. ًعىل القتال طمعا يف دنيا, ورغبة يف شهرة, فلم تكن شجاعته هللا, وال يف سبيل اهللا
 ..الشجاعة يف الدين عزة وكرامة

ـزعامء  ـام لـل والـشـجاعة ـمـن الرشوط األساـسـية للنـجـاح, ـسـواء ـعـىل املـسـتوى الـع
ـاء واألمـهـات,  أم للـعـاملني يف وأـصـحاب الرـسـاالت, أم ـعـىل املـسـتوى الـشـخيص لآلـب

 ..احلقول املختلفة يف احلياة
 وهل ?ّفهل يمكن تصور رجل عظيم جبان..وهي حجر الزاوية يف صفات الفروسية

 ?هناك شخص واحد نجح من غري إقدام
ـا يـقـول أـمـري اـملـؤمنني ـعـيل ـه (ًوحـقـا ـم .. ٌّالـشـجاعة ـعـز ـحـارض :)ـصـلوات اهللا علـي

                                                 
F١EאW٣٦٢ 
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 .F١E..عة أحد العزينوالشجا.. والشجاعة نرصة حارضة, وقبيلة ظاهرة
ًوكيف تكون الشجاعة عزا إذا مل تكن رفضا للظلـم, وترفعـا عـن الطمـع, وإبـاء عـن  ً ً ً

 :)سـالم اهللا عليـه (يقول اإلمـام عـيل.. الضيم, ونخوة وشهامة وغرية عىل اإلسالم وأهله
السـخاء : جبلت الشـجاعة عـىل ثـالث طبـاع, لكـل واحـدة مـنهن فضـيلة ليسـت لألخـرى

فـإن تكاملـت يف الشـجاع كـان البطـل الـذي ال .. نفة من الذل, وطلب الـذكربالنفس, واأل
يقام سـبيله, واملوسـوم باإلقـدام يف عرصه, وإن تفاضـلت فيـه بعضـها عـىل بعـض كانـت 

 .F٢E..ًشجاعته يف ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشد إقداما
 مـع فقد يراد من املـؤمن أن يـرىض بالضـيم, ويقعـد عـىل بسـاط الـذل, وأن يسـكت

اإلهانة واهلوان, وحيجم عن الدفاع عن دينه وعرضـه, ويوسـم بالـذكر اليسء فـال يعـرب 
ًهكذا يـراد منـه أحيانـا, لكـن اإلبـاء .. عن رفضه, وال يبدو منه رد فعل أيب, أو نخوة عربية

يمنعه أن يرىض, واحلمية تنكر عليه أن يسكت, فينتفض الشجاع ال يقبـل بيشء دون عزتـه 
 . تكون شجاعته عىل قدر ما رزق من رشف اإلباءوهنا.. وكرامته

شـجاعة الرجـل عـىل : أنـه قـال) سالم اهللا عليـه (جاء يف غرر احلكم ألمري املؤمنني
 .قدر مهته, وغريته عىل قدر محيته

وقـدر الرجـل عـىل ..َّ عىل قدر احلمية تكون الشـجاعة:“ ويف حديث آخر, قال
 F٣E..عىل قدر أنفتهقدر مهته, وصدقه عىل قدر مروءته, وشجاعته 

ال يعـرف احللـيم إال : ثالثة ال تعرف إال يف ثالثة مواطن :“ يقول اإلمام الصادق
 F٤E.عند الغضب, وال الشجاع إال عند احلرب, وال أخ إال عند احلاجة

ـه ال يـقـوى ـعـىل املواصــلة يف  ـر الصــعب, ولكـن ـنجح املــرء يف دـخـول األـم فـقـد ـي
                                                 

F١EאאW٥L٢٦א، 
F٢Eאא٧٨W٢٣٦א 
F٣EאW٤٧ 
F٤E٧٨אW٢٢٩א،W٢٣٣ 
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الثبات, فرتاه هيتز ويسقط, وقـد يثبـت حينـا لكنـه ال التحمل, وقد يواصل لكنه ال يستطيع 
خـري األمـور  :÷ قـال النبـي األعظـم: َّواخلامتة هـي املعـول عليـه.. خيتم حياته بذلك

 F١E..خريها عاقبة
 F٢E..مالك العمل خواتيمه: إذ أن

 F٣E..األمور بتاممها, واألعامل بخوامتهانعم ; 
ذ قد حيتاج األخ من أخيـه أن يعفـو عنـه واحلاجات ختتلف, فمنها معنوية أخالقية, إ

ويصفح, وأن حيلم عليه وال يغضب منه, والشجاعة ال تقـترص عـىل قـوة البـدن واندفاعـه 
يف ـسـاحة القـتـال, إذ منـهـا إمـسـاك اـلـنفس ـعـن الغـضـب ـكـام ـهـو منـهـا إمـسـاك اـلـنفس ـعـن 

:  قـالوا?مـا الرصعـة فـيكم: يومـا أصـحابه ÷ و يسـأل النبـي..اخلوف واجلبن والوهن
بل الرصعة حق الرصعـة رجـل وكـز الشـيطان : فقال.. الشديد القوي الذي ال يوضع جنبه

 F٤E...يف قلبه, واشتد غضبه وظهر دمه, ثم ذكر اهللا فرصع بحلمه غضبه
أشـدكم مـن ملـك نفسـه : ًخرج وقوم يـدحرجون حجـرا, فقـال ÷ أنه: ويف رواية

 F٥E..عند الغضب, وأحلمكم من عفا بعد املقدرة
 F٦E..ُّيس الشديد بالرصعة, إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ل:÷ وقال

أـقـوى الـنـاس ـمـن ـقـوي ـعـىل غـضـبه : أـنـه ـقـال “ وـجـاء ـعـن موالـنـا اإلـمـام ـعـيل
 F٧E..بحلمه

                                                 
F١EאW٢٩٢ 
F٢Eאא٧٧W١٣٣ 
F٣EW١٦٥ 
F٤Eאא٧٧W١٥٠א 
F٥Eאא٧٧W١٤٨ 
F٦EאאW٩٩ 
F٧Eא 
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 .F١Eال قوة كرد الغضب: قوله “ وروري عن موالنا اإلمام الباقر
١−אא:

 مـع الرسـول األعظـم “ؤمنني  مـن مواقـف أمـري املـا نستعرض موقفني فقطنوه
÷.. 
 ..حديث الدار −أ

 والبشائر النورانية لفجر الرسالة اإلسالمية يلمع ,حديث التفتح األوىل,حديث الدار
من جبني الفتى اهلاشـمي ثمـرة عبـد منـاف الطيـب الزاكي,التـي وهبهـا ليتيمـه وابـن أخيـه 

والـدالئل عـىل عظمـة ,ن النور وال نحتاج إىل طويل الكالم ففي الرواية ما يكفي مـ,ًمبكرا
 .“ عيل بن أيب طالب,ُوحسن الشامئل لذاك الفتى املبارك

 “ عـيل بـن أيب طالـبأمـري املـؤمنني اإلمـام عـن , عن عبد اهللا بن عباسفروي  
َوأنذر عشريتك األقربني¿ :÷ ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا: قال ِ َ ْْ َ َ َ َ ِ َِ َْ َø F٢E 

ـال يل ÷ دـعـاين رـسـول اهللا ـذر عـشـريتك : فـق ـا ـعـيل إن اهللا تـعـاىل أـمـرين أن أـن ـي
ًفضقت بـذلك ذرعـا: األقربني; قال ُوعرفـت أين متـى أبـادهيم هبـذا األمـر أرى مـنهم مـا , ُ

يا حممـد إنـك إن مل تفعـل مـا أمـرت بـه :  فقال,ُفصمت عىل ذلك وجاءين جربائيل, أكره
ًو امأل لنا عسا من , شاةواجعل عليه رجل ,  من طعامًفاصنع لنا يا عيل صاعا, عذبك ربك َّ ِ

 ..ُثم امجع يل بني عبد املطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به, F٣Eلبن
ًثم دعوهتم أمجع وهـم يؤمئـذ أربعـون رجـال يزيـدون رجـال أو , ففعلت ما أمرين به ً ٍ

فلـام اجتمعـوا لـه , وأبـو هلـب, والعباس, ومحزة, أبو طالب: ًينقصون رجال فيهم أعاممه
جذمـة مـن  ÷ فلام وضعته تنـاول رسـول اهللا,  بهُ له فجئتُعام الذي صنعتدعاين بالط
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فأكـل , خـذوا بسـم اهللا: ثـم قـال, F٢Eثم ألقاها يف نـواحي الصـفحة,  بأسنانهF١Eاللحم فنتفها
مـاهلم بيشء مـن الطعـام حاجـة ومـا أرى إال مواضـع أيـدهيم ) شبعوا (القوم حتى صدروا

ثـم , ُن الرجل الواحد منهم ليأكل مـا قـدمت جلمـيعهموأيم اهللا الذي نفس عيل بيده أن كا
وأيـم اهللا أن كـان الرجـل  ,)لبنارتووا من ال (ًجئتهم بذلك العس فرشبوا حتى رووا مجيعا

أن يكلمهم بدره أبو هلب إىل الكالم  ÷ فلام أراد رسول اهللا, الواحد منهم ليرشب مثله
 ..÷ يكلمهم رسول اهللافتفرق القوم ومل , كم صاحبكمَرَحَ ما سَّلشد: فقال

يا عيل إن هذا الرجل قد سبقني إىل مـا سـمعت مـن القـول فتفـرق : فقال يل من الغد
, ثـم أمجعهـم يل, َلنا من الطعام بمثل ما صـنعت) ِّهيئ وجهز (َّفعد, القوم قبل أن أكلمهم

ففعل كام فعل باألمس وأكلوا حتـى , ففعلت ثم مجعتهم فدعاين بالطعام فقربته هلم: قال
, ًأسقهم فجئتهم بذلك العس فرشبـوا حتـى رووا منـه مجيعـا: ثم قال, ما هلم به من حاجة
ًيا بني عبد املطلب إين واهللا ما أعلم شـابا يف العـرب جـاء : فقال ÷ ثم تكلم رسول اهللا

وقد أمرين اهللا عز وجـل أن , قومه بأفضل مما جئتكم به إين قد جئتكم بخري الدنيا واآلخرة
, ووزـيـري, ووـصـيي, أيكم ـيـؤمن يب وـيـؤازرين ـعـىل أـمـري فيـكـون أـخـيـفـ, أدـعـوكم إلـيـه

 ?وخليفتي يف أهيل من بعدي
ـال ـوم: ـق ـا, فأمســك الـق ـا مجيـع ـوا عنـه ـال, ًوأحجـم ًفقـمـت وإين ألحــدثهم ســنا : ـق

 , F٣Eًوأمحشهم ساقا , ًوأعظمهم بطنا, ًوأرمصهم عينا
  ..أنا يا نبي اهللا أكون وزيرك عىل ما بعثك اهللا به: فقلت

فاسمعوا لـه , إن هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي فيكم: ثم قال, فأخذ بيدي: الق
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  ..وأطيعوا
ـب: قــال ـون أليب طاـل ـك : فقــام القــوم يضــحكون ويقوـل قــد أمــرك أن تســمع البـن

 F١E..وتطيع
هذا احلديث الرشيف وتلك احلادثة التي يطول البحث فيها وعنها ألهنـا حتتـاج إىل 

وبشـائر علويـة رشيفـة وشـجاعة أدبيـة منيفـة , من مضامني عاليةكتاب مستقل لبيان ما فيها
خيتــزن يف قلبــه إيــامن  ÷ ختربنــا بــأن هــذا الفتــى الــذي ربــاه حممــد بــن عبــد اهللا

 ..وشجاعة اإلنسان من آدم وإىل آخر فرد من بنيه,الدنيا
 ,فـالفتى ـلـيس ـجمـرد اـبـن عـم أو ربـيـب ـبـل ـهـو مرشوع رسـالة كـبـري بحـجـم الرـسـالة

ُالذي بعث رمحة للعاملني, مـن  ÷  األمة التي جاء إليها سيده رسول اهللابعظمةوعظيم 
فكـان اختـزان قلـب الفتـى يف تلـك .. والسـفليني,اإلنس واجلن أمجعـني واملـأل األعـىل

الفرتة املبكرة من عمر الرسالة له دالئله اخلاصة, وتضاف إليها الرتبية النبوية له والرعايـة 
 ..÷ خصصة للقيادة العامة لألمة من بعد الرسول األكرمالرسولية بتنشئته التنشئة امل

ًوأقـسـم ـبـاهللا ـصـادقا ـلـو أـنـه ـمـا يف الـسـرية النبوـيـة الرشيفة,والعلوـيـة املنيـفـة إال ـهـذا 
وأحقيتـه بالواليـة العامـة  “ احلديث الرشيف لكفى داللـة عـىل واليـة أمـري املـؤمنني

َقد جئناكم باحلق ول¿, لألمة اإلسالمية َ ِّ َْ ِ ُ َ ْ ِْ َكن أكثركم للحق كارهونَ ُ َ َِّ َ ُ ِّْ ْ ِ ِْ َ َ َø F٢E. 
 .. حديث اهلجرة واملبيت–ب 

البطـل  “ كام يف حديث الدار املتقدم كان الفتى األوحـدي عـيل بـن أيب طالـب
ًمتـقــدما ـعــىل أهـلــه وعـشــريته األـقــربني وـفــيهم أعامـمــه وواـلــده الكبري,ـهــاهوذا يتـقــدم 

ًظنا ,إلنقضـاض عليـه ومتزيقـهلناسـبة وأربعني سيف مرشعة ينتظـرون اللحظـة امل,للفداء
فلـم خيـف أو ينـثن عـن ,)صـلوات اهللا عليـه وآلـه (منهم أنه حممد بن عبـد اهللا,رسـول اهللا
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تقديم نفسه فداء لرسوله وسيده وقائده, ودينه ورسالته املباركة التـي تـرتبص قـريش هبـم 
 ..الدوائر

ومل يصـل , ورسـولهًوحديث اهلجرة يطول ألنه مشحونا بالكذب واالفرتاء عـىل اهللا
ِّإلينا بالشكل الذي جيب ليكـون لنـا مـالذا يف النائبـات بـل حـرف ِّ وزور لصـالح الـبعض ,ً

ـهم ـق هلــم فضــائل مل يـسـمعوا هبــا ـهـم أنفـس ـا ..خلـل ونـشـري ـعـىل بـعـض التـسـاؤالت هـن
ًأمر بعضهم باهلجرة رسا إىل املدينـة ألنـه سـيهاجر إليهـا  ÷ فقط,يروون أن رسول اهللا

 ..لفرصةعندما حتني ا
أن ال خيرج منهم أحد تلك الليلة ألنه أمر باهلجرة إىل  ÷ ويف ليلة اهلجرة أمرهم

 ?ملاذا خرج بعضهم..يثرب
توجه إىل غـار  ÷ ويثرب تقع يف جهة الشامل من مكة املكرمة, ولكن رسول اهللا

 ?ملاذا..ثور وهو يف جهة اجلنوب من مكة وباجتاه اليمن
 موجود وحارض إىل اليوم,ولكن خـوارج الـعرص ال ًوالغار املذكور صغري جدا وهو

فكيـف ..يدعون الناس بالصعود إليه إن أمكنهم فهو ال خيفي حتى شخص واحـد لصـغره
 ?كان به ثالثة

وقالوا أن ذات النطاقني أسامء هي من كانت تأخذ هلم الطعام ولكـن بعضـهم يـروي 
 ?ملاذا..كذلك أهنا كانت من مهاجرة احلبشة

 بأن الرجل قد لسعته األفعى أو العقرب لينام,وأما أمري املـؤمنني عـيلكام أهنم قالوا 
 , بخ:وسيدنا جربائيل الذي كان يقف عند رأسه يقول له,فحرسه جربائيل وارسافيل “

ْبخ لك يا ابن أيب طالب من مثلك واهللا سبحانه يباهي بك مالئكة السامء  ?ملاذا..َ
 هنا هو مبيت الفتى يف فراش ابـن عمـه  آخر وما هيمناناكوهكذا يطول الكالم وله م

ُومـن النـاس مـن يرشي نفسـه ¿: يفديه بنفسه كـام أخـربت اآليـة الرشيفـة ÷ رسول اهللا َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ ِ
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ِابتغاء مرضات اهللاِّ واهللاُّ رؤوف بالعباد ِ ِ َِ َ ْْ ِ ٌ ُ ََ ْ ََø F١E.  
ِوإذ يمكـر بـك الـذ¿:  تعـاىلقولـهنـزول عـن ابـن عبـاس يف ُكذلك يـروى  َّ َ ِ ُ ْ َُ ْ ِ ْين كفـروا َ ُ َ َ َ

َليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك ويمكرون ويمكر اهللاُّ واهللاُّ خري املاكرين َ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِِ َِْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َُ ُ ُُ َُ َ َ َْ ُ َ َُ ْ ْø F٢E. 
يريـدون −إذا أصـبح فـاثبتوه بالوثـائق :  فقال بعضهم, بمكةًتشاورت قريش ليلة: قال

 ÷ وه فـاطلع اهللا نبيـهوقـال بعضـهم بـل أخرجـ, بل اقتلـوه: وقال بعضهم− ÷ النبي
حتـى  ÷ وخـرج النبـي ÷ عـىل فـراش النبـي) سـالم اهللا عليـه (عىل ذلك فبات عيل

فلـام  ÷ حيسـبونه النبـي) سالم اهللا عليـه (ًوبات املرشكون حيرسون عليا, حلق بالغار
 ?أين صاحبك هذا: فقالوا, َّرد اهللا مكرهم “ ًأصبحوا ثاروا عليه فلام رأوه عليا

 فاقتصوا أثـره فلـام بلغـوا اجلبـل اخـتلط علـيهم فصـعدوا يف اجلبـل ..ال أدرى: قال
لـو دخـل هنـا مل يكـن نسـج العنكبـوت عـىل بابـه :  فقـالوا,فرأوا عىل بابه نسج العنكبوت

ًعلام أن هذا الكالم مثبتا يف التوراة  (..فمكث ثالث ليال حني طارد الطاغية جـالوت نبـي ً
فتأمل أرجوك ..ج العنكبوت عىل البابسونفدخل الغار وباضت احلامم  “ اهللا داوود
 ..)يف املسألة

الـدعوة بمكـة  ÷ كـان سـبب نزوهلـا انـه ملـا أظهـر رسـول اهللا: ويف تفسري القمي
ًمتنعـوين وتكونـون يل جـارا  :÷ قدمت عليـه األوس واخلـزرج فقـال هلـم رسـول اهللا
 ?حتى أتلو كتاب اهللا عليكم وثوابكم عىل اهللا اجلنة

موـعـدكم العقبـة يف الليـلـة : فـقـال هلـم.. رـبـك ولنفسـك ـمـا شـئتنـعـم خـذ ل: فقـالوا
 .ٌفحجوا ورجعوا إىل منى وكان فيهم ممن قد حج برش كثري.. الوسطى من ليايل الترشيق

إذا ـكـان اللـيـل  :÷ فـلـام ـكـان الـيـوم الـثـاين ـمـن أـيـام الترشـيـق ـقـال ـهلـم رـسـول اهللا
فجـاء . .َّولينسـل واحـد فواحـد, ًوال تنبهـوا نـائام, فاحرضوا دار عبد املطلب عىل العقبـة
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متنعـوين  :÷ فقـال هلـم رسـول اهللا, ًسبعون رجال من األوس واخلزرج فدخلوا الـدار
 .وجتريوين حتى أتلو عليكم كتاب ربى وثوابكم عىل اهللا اجلنة

نعم يا رسول اهللا اشرتط :  وعبد اهللا بن حرام, والرباء بن معرور,فقال أسعد بن زرارة
 .تلربك ونفسك ما شئ

وما أشرتط لنفيس أن , ًأما ما أشرتط لربى فان تعبدوه وال ترشكوا به شيئا :÷ فقال
 .متنعوين مما متنعون أنفسكم ومتنعون أهيل مما متنعون أهليكم وأوالدكم

ويـدين لكـم , ومتلكـون العـرب, اجلنـة يف اآلخـرة:  فقال?فام لنا عىل ذلك: فقالوا
 ..جلنة يف اًوتكونون ملوكا, العجم يف الدنيا

  .قد رضينا:  فقالوا
َّاخرجوا إيل منكم اثنا عرش نقيبا يكونون شهداء عليكم بذلك كام أخذ موسـى : فقال

هذا نقيب وهذا نقيب تسعة من : فقال, ًمن بني إرسائيل اثنا عرش نقيبا فأشار إليهم جربائيل
 : اخلزرج وثالثة من األوس

وعبـد اهللا بـن حـرام أبـو جـابر بـن , والرباء بن معـرور, أسعد بن زرارة: فمن اخلزرج
وسـعد , وعبد اهللا بـن رواحـة, واملنذر بن عمر, وسعد بن عبادة, ورافع بن مالك, عبد اهللا
 ..وعبادة بن صامت, بن ربيع

وسـعد بـن , وأسـيد بـن حصـني, أبو اهليثم بن التيهان وهـو مـن الـيمن: ومن األوس
 .خيثمة

يـا مـعرش قـريش والعـرب هـذا : لـيسصاح إب ÷ فلام اجتمعوا وبايعوا لرسول اهللا
, ُحممد و الصباة من أهل يثرب عىل مجرة العقبة يبايعونه عىل حـربكم فأسـمع أهـل منـى

 ..تفرقوا: النداء فقال لألنصار ÷ وسمع رسول اهللا, وهاجت قريش فأقبلوا بالسالح
 .يا رسول اهللا إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا: فقالوا

 .مل أؤمر بذلك ومل يأذن اهللا يل يف حماربتهم :÷  فقال رسول اهللا
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 .أنتظر أمر اهللا:  قال?فتخرج معنا: قالوا
 فجاءت قريش عىل بكرة أبيها قد أخذوا السالح وخرج محزة وأمـري املـؤمنني عـيل

مـا هـذا : بالسالح ومعهام السيوف فوقفا عىل العقبة فلام نظرت قريش إليهام قـالوا ‘
  ?الذي اجتمعتم له

مـا اجتمعـنـا ومـا ههـنـا أحـد واهللا ال ـجيـوز هـذه العقـبـة أحـد إال رضبـتـه : ال ـمحـزةفقـ
 .بسيفي

ال نأمن أن يفسد أمرنا ويدخل واحد من مشايخ قـريش يف :  وقالوا,فرجعوا إىل مكة
ْوكان ال يـدخل دار النـدوة إال مـن أتـى عليـه أربعـون , دين حممد فاجتمعوا يف دار الندوة َ

فقـال لـه ,وجـاء إبلـيس يف صـورة شـيخ كبري,  من مشايخ قريشًسنة فدخلوا أربعني رجال
ْمن أنت: البواب َ?  

َّآه مـن نجـد هـذه كـم خرجـت شـياطني وأبالسـة هـذا  (أنا شيخ مـن أهـل نجـد: فقال
ٌّال يعدمكم مني رأي صائب إين حيث بلغني اجتامعكم يف أمر هذا الرجل جئـت ) العرص

  ..ألشري عليكم
يا معرش قريش إنـه :  فلام أخذوا جملسهم قال أبو جهل.فدخل إبليس.. أدخل: فقال

َّمل يكن أحد من العرب أعز منا نحن أهل اهللا تفد إلينا العرب يف الس , نة مـرتني ويكرموننـاُّ
ونحن يف حرم اهللا ال يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا حممد بن عبد اهللا فكنـا 

َّجته حتى إذا بلـغ مـا بلـغ وأكرمنـاه ادعـى أنـه وصدق هل, وسكونه, نسميه األمني لصالحه
َرسول اهللا; وأن أخبـار السـامء تأتيـه فسـفه أحالمنـا َّوفـرق , وأفسـد شـباننا, َّوسـب آهلتنـا, َّ

ْومل يرد علينا يشء أعظم من هذا, وزعم أنه من مات من أسالفنا ففي النار, مجاعتنا وقد , َِ
ًرأيت فيه رأيا ُ. 
ًت أن ندس إليه رجال منا ليقتله فإن طلبت بنو هاشم بديته رأي:  قال?وما رأيت: قالوا َّ ُ

 .أعطيناهم عرش ديات
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 ..)أي فاسد (هذا رأي خبيث :)الشيطان (فقال اخلبيث
ألن قاتل حممد مقتول ال حمالة فمن هذا الذي يبذل نفسـه :  قال?وكيف ذلك: قالوا
ألن بنـي ..ن خزاعـةً فإنـه إذا قتـل حممـدا تعصـبت بنـو هاشـم وحلفـاؤهم مـ?للقتل منكم

هاـشـم ال ـتـرىض أن ـيـميش قاـتـل حمـمـد ـعـىل األرض فتـقـع بـيـنكم اـحلـروب يف ـحـرمكم 
 .وتتفانون

يف بيـت ) أي نسـجنه (نثبتـه:  قـال?ومـا هـو:  قـال.فعندي رأي آخـر: فقال آخر منهم
حتى يأيت عليه ريـب املنـون فيمـوت كـام مـات زهـري والنابغـة ) طعامه (ونلقي عليه قوته
 .وامرؤ القيس

 ?وكيف ذاك:  قالوا.هذا أخبث من اآلخر: فقال إبليس
الن بني هاشم ال ترىض بذلك فإذا جاء موسم من مواسم العرب اسـتغاثوا هبـم : قال

 .فاجتمعوا عليكم فأخرجوه
هـذا :  قـال إبلـيس.َّال ولكنا نخرجـه مـن بالدنـا ونتفـرغ لعبـادة آهلتنـا: قال آخر منهم

ألنكم تعمـدون إىل أصـبح النـاس :  قال?وكيف: الواق,أخبث من ذينك الرأيني املتقدمني
ـا ـوادي الـعـرب فيـخـدعهم , ًوجـه ـوه إىل ـب ـانا وأفصــحهم هلـجـة فتحمـل ـاس لـس ًوأتـقـن الـن

ًويسحرهم بلسانه فال يفجؤكم إال وقد مالها خيال ورجال ً. 
  ?فام الرأي يا شيخ: ثم قالوا إلبليس.. فبقوا حائرين

 جيتمع من كل بطن من بطون قـريش:  قال?ا هووم:  قالوا.ما فيه إال رأي واحد: قال
ًفيكـون معهـم مـن بنـي هاشـم رجـل فيأخـذون سـكينا أو حديـدة أو سـيفا ) فتى أو رجـل( ًً

ًفيدخلون عليه فيرضبونه كلهم رضبة واحدة حتى يتفرق دمه يف قـريش كلهـا فـال يسـتطيع  ً
َّية فـأعطوهم ثـالث  فيه فإن سألوكم أن تعطوهم الدو هاشم أن يطلبوا بدمه فقد شاركوا,بن

 .ديات
ودخـل , الـرأي رأي الشـيخ النجـدي فـاجتمعوا فيـه:  قـالوا.نعم; وعرش ديات: قالوا
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أن : فـأخربه ,÷  عىل رسـول اهللال فنزل جربائي.÷  النبيُّمعهم يف ذلك أبو هلب عم
ِوإذ يمكـر بـ¿ :ًقريشا قد اجتمعت يف دار الندوة يدبرون عليك فأنزل اهللا عليـه يف ذلـك ُ ْ َُ ْ ِ َك َ

َالذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك ويمكرون ويمكر اهللاُّ واهللاُّ خري املاكرين َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِ ِِ ِ َِْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ ُُ َُ َ َ َْ ُ َ َُ َّْ ْ ْ َ َø F١E. 
 ,وخرجـوا إىل املسـجد يصـفرون, ًواجتمعت قـريش أن يـدخلوا عليـه لـيال فيقتلـوه

َمـا كـان ¿ : ويطوفون بالبيت فأنزل اهللا,ويصفقون َ ًصـالهتم عنـد البيـت إال مكـاء وتصـدية َ َ ُ ْ ِْ ِ ِْ َ َ ََ َ َُ َّ ِ ْ ُ َ
َفذوقوا العذاب بام كنتم تكفرون ُ ُْ ْ َ ُ ُ َ ِ َ ََ ُْ ْ ُ َø F٢E. 

ُوإذ يمكـر ¿ : والتصدية صفق اليدين وهذه اآلية معطوفة عىل قوله,ُفاملكاء التصفري ْ َُ ْ ِ َ
ْبك الذين كفروا ُ َ َ َ ِ َّ َ ِø قد كتبت بعد آيات كثرية. 

ال أدعكـم أن : جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال أبو هلب ÷  اهللافلام أمسى رسول
ًتدخلوا عليه بالليل فإن يف الدار صبيانا ونسـاء وال نـأمن أن يقـع هبـم يـد خاطئـة فنحرسـه 

 ÷  وأمـر رسـول اهللا.÷  رسول اهللاصبحنا دخلنا عليه فناموا حول حجرةالليلة فإذا أ
 ..فدين بنفسكا :“ أن يفرش له فرش فقال لعيل بن أيب طالب

ْنم عىل فرايش والتحـف بـربديت فنـام عـيل: قال.. نعم يا رسول اهللا: قال عـىل  “ َ
ـراش رســول اهللا ـه ÷ ـف ـ..والتحــف بربدـت ـد رســول اهللال وجــاء جربائـي  ÷  فأخــذ بـي

ْوجعلنا من بني أيدهيم سدا ومن خلفهم ¿ :فأخرجه عىل قريش وهم نيام وهو يقرأ عليهم َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ّ َْ َ َ َ َ ًَ ِ َ ِ
َدا فأغشيناهم فهم ال يبرصونَس ُ ِ ْ ُُ ْ ْ َْ ُ َ ََ َّ ْ َ ًø F٣E. 

ِوهـو جبـل عـىل طريـق منـى لـه سـنام كسـنام −خذ عىل طريق ثور : لوقال له جربائي
 فلام أصبحت قريش وأتوا إىل احلجرة وقصدوا ..الثور فدخل الغار وكان من أمره ما كان

 ?ما شأنكم: فقال, يف وجوههم “ الفراش فوثب عيل
 فقـد ? ألستم قلتم نخرجه مـن بالدنـا?ًأجعلتموين عليه رقيبا:  قال?ن حممدأي: قالوا
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 فتفرقـوا ..أنت ختدعنا منذ الليـل: ويقولون, فأقبلوا عىل أبى هلب يرضبونه.. خرج عنكم
يـا أبـا كـرز : فقـالوا,أبو كرز يقفـوا اآلثار:  يقال له,وكان فيهم رجل من خزاعة, يف اجلبال

هذه قـدم حممـد واهللا : وقال هلم ÷  باب حجرة رسول اهللاليوم فوقف هبم عىل, اليوم
وال يـزال يقـف هبـم حتـى  ..“ يعني إبراهيم اخلليل (إهنا ألخت القدم التي يف املقام

 .أوقفهم عىل باب الغار
ما جاوزوا هذا املكـان إمـا أن يكونـوا صـعدوا إىل السـامء أو دخلـوا حتـت : ثم قال

, ـمـا يف الـغـار أـحـد فتفرـقـوا يف الـشـعاب:  ـقـالـثـم, وـجـاء ـفـارس ـمـن املالئـكـة..األرض
 .F١Eيف اهلجرة ÷ ثم أذن لنبيه ÷ ورصفهم اهللا عن رسوله

يف فحمة العشـاء والرصـد مـن قـريش قـد أطـافوا بـداره  ÷ خرج رسول اهللاوقيل 
ِوجعلنـا مـن بـني ¿ : فخرج وهـو يقـرأ هـذه اآليـة..ينتظرون ان ينتصف الليل وتنام األعني ْ َ َ َ َِ َ ْ

ِأيدهي ِ ْ َم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال يبرصونَ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ََ ّ َ َّ ْ َ ً ًِ ْø  
وكان بيده قبضة من تراب فرمى هبا يف رؤوسهم فام شعر القـوم بـه حتـى جتـاوزهم 

 . إىل الغارحتى وصل ومىض
حتى إذا اعتمت انطلق ومعه هند بن أبى  “  انتظر أمري املؤمنني:ويف الليلة الثانية

 يف الغـار فـأمر رسـول اهللا ÷ حتـى دخـال عـىل رسـول اهللا ÷ ربيب رسول اهللا( هالة
 .. بعريين) عبد اهللا بن بكر بن أريقط (له ولصاحبه) أي يشرتي (ًهندا أن يبتاع ÷

قد كنت أعددت يل و لك يا نبي اهللا راحلتـني نـرحتلهام إىل :  بن أريقط بكرفقال ابن
فهـي لـك بـذلك فـأمر : قـال.. مها إال بـالثمنإين ال آخذمها وال أحد :÷ فقال. .يثرب

 .َّفأقبضه الثمن ثم وصاه بحفظ ذمته وأداء أمانته “ ًعليا ÷ رسول اهللا
وكانـت تودعـه , األمـنيالصـادق : يف اجلاهلية ÷ ًوكانت قريش قد سموا حممدا

وجاءت النبوة , وكذلك من يقدم مكة من العرب يف املوسم, وتستحفظه أمواهلا وأمتعتها
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ًأن يقيم صارخا باألبطح غدوة وعشيا “ ًسالة واألمر كذلك فأمر علياوالر ْمن كان لـه : ً َ
ْقبل حممد أمانة أو دين فليأت فلنؤد إليه أمانته َ َ ِ. 

إهنم لن يصـلوا مـن اآلن إليـك يـا عـيل بـأمر تكرهـه حتـى : له ÷ وقال رسول اهللا
ًتـقـدم ـعـيل ـفـأد أـمـانتي ـعـىل أـعـني الـنـاس ـظـاهرا ـثـم إين مـسـتخ ِّ لفك ـعـىل فاطـمـة ابنـتـي َّ

وأمـره أن يبتـاع رواحـل لـه وللفـواطم ومـن .. ومستخلف ربى عليكام ومستحفظه فـيكام
 .أزمع اهلجرة معه من بني هشام
يف  ÷ يذكر مبيته عىل الفراش ومقام رسول اهللا “ وقد قال عىل بن أيب طالب

ًالغار ثالثا نظام شعريا  :  يفتخر به وحيق له ذلكً مجيالًً
ْ ـخــري ـمــن وـطــئ احلـصــاوقـيــت ـبــنفيس ــاحلجر َ ــق وـب ــت العتـي ــن ـطــاف بالبـي ْوـم َ

ـــر حممــــد ـملــــا ـخــــاف أن يمـكــــروا ـبــــه ـــن املـك ـــى ذو اجلــــالل ـم ـــاه رـب فوـق
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــى ينرشونـن ـــــــــــــــــــــــت أراعــــــــــــــــــــــــيهم مـت  وـب

 وقد وطنت نفيس عىل القتل   
   واألرس

ــــه ويف ســـــرت وـبـــــات رـســـــول اهللا يف الـغـــــار آمـنـــــا ــــظ االـل ــــاك ويف حـف هـن
ـــــا ـثـــــم زـمـــــت ـــــصأـقـــــام ثالـث F١E قالـئــص يـفــرين احلـصــا أـيــنام تـفــرى  قالـئ

 وذلك عىل ما ذكر ابن إسـحاق, أي من مكة) أو خيرجوك (وجاء يف تفسري اآللويس
 قد كانت له شيعة وأصحاب من غريهم ÷  ملا رأت أن رسول اهللاًأن قريشا) يف سريته(
 ,ً نزلـوا داراورأوا خروج أصحابه من املهـاجرين إلـيهم عرفـوا أهنـم قـد) من غري بلدهم(

ـة فـحـذروا رـسـول اهللا ـنهم منـع ـيهم ÷ وأصــابوا ـم ـد أمجــع حلــرهبم ,إـل ـه ـق ـوا أـن  وعرـف
التي كانت قريش ال تقيض أمرا إال فيها ) وهي دار قيص بن كالب (فاجتمعوا يف دار الندوة

كام قال −فلام اجتمعوا ) الصالة والسالم) وآله (عليه (يتشاورون فيها ما يصنعون يف أمره
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 لذلك واتعدوا أن يدخلوا الدار ليتشاوروا فيها غدوا يف اليوم الذي اتعدوا فيه −سابن عبا
يف هيئـة شـيخ جليـل ) عليه اللعنـة (وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزمحة فاعرتضهم إبليس

شـيخ :  قـال? الشـيخْنَمـ:  قالوا, عىل باهباًعليه بدلة فوقف عىل باب الدار فلام رأوه واقفا
لذي اتعدتم له فحرض معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن ال يعـدمكم من أهل نجد سمع با

  ..منه رأيا ونصحا
إن :  فدخل معهم وقد اجتمع أرشاف قريش فقال بعضهم لـبعض;أجل فادخل: قالوا

: فتشاوروا ثم قـال قائـل مـنهم:  قال,هذا الرجل قد كان من أمره ما رأيتم وإنا واهللا ما نأمنه
 ثم تربصوا به مـا أصـاب أشـباهه مـن الشـعراء الـذين ً عليه بابااحبسوه يف احلديد واغلقوا

 . مىض منهم من هذا املوت حتى يصيبه ما أصاهبمْنَ وم, والنابغة,ًكانوا قبله زهريا
ال واهللا ما هذا برأي واهللا لئن حبسـتموه كـام تقولـون ليخـرجن : فقال الشيخ النجدي

ابه فألوشكوا أن يثبـوا علـيكم فينزعـوه أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه إىل أصح
.. من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم عىل أمركم ما هذا لكم برأي فانظروا يف غـريه

نخرجه من بني أظهرنا فننفيه من بالدنا فإذا خرج عنا فواهللا ما : فتشاوروا ثم قال قائل منهم
 .لفتنا كام كانتلحنا أمرنا وإ عنا وفرغنا منه فأصنبايل أين ذهب وال حيث وقع إذا غاب

ال واهللا ما هذا لكم برأي أمل تروا حسـن حديثـه وحـالوة منطقـه : قال الشيخ النجدي
ٍّ واهللا لو فعلتم ذلك ما أمنت أن حيل عىل حـي مـن ?وغلبته عىل قلوب الرجال بام يأيت به

كم فيطؤكم العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه عليه ثم يسري هبم إلي
 .روا فيه رأيا غريهِّدب, هبم يف بالدكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد

 قالوا وما هو يـا أبـا . ما أراكم وقعتم عليه بعدًواهللا إن يل فيه لرأيا: قال فقال أبو جهل
عطي كل  ثم ن;ً وسيطا فينا,ً نسيبا,ً جليدا,ًأرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا:  قال?احلكم

ًفتى منهم سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيرضبونه هبا رضبة رجل واحـد فيقتلونـه فنسـرتيح  ً
وبنـي هاشـم اليسـتطيعون عنـدها  (ًمنه فإهنم إذا فعلوا ذلك تفـرق دمـه يف القبائـل مجيعـا
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 .)أعطيناهم ديته (فعقلناه هلم) الدية (رضوا منها بالعقل) وإن, حماربتها كلها
فتفرقـوا .. القول مـا قـال الرجـل هـو هـذا الـرأي ال أرى غـريه: جديالشيخ الن: فقال
ال تبـت هـذه الليلـة عـىل فراشـك : فقـال ÷ رسول اهللا “ فأتى جربائيل, عىل ذلك

 فلام كانت عتمة من الليل اجتمعـوا عـىل بابـه يرصـدونه متـى ينـام ..الذي كنت تبيت عليه
ْنـم عـىل  :)كرم اهللا تعـاىل وجهـه (مكاهنم قال لعيل ÷ فيثبون عليه فلام رأى رسول اهللا َ

 فيـه فإنـه لـن خيلـص إليـك يشء تكرهـه ْمَفرايش واتشح بردي هذا احلرضمـي األخرض فـن
 ..منهم

) عليه وآله الصالة والسالم (وأذن له, ينام يف برده ذلك إذا نام ÷ وكان رسول اهللا
 ملـؤمنني عـيلوذكـر األبيـات املتقدمـة ألمـري ا, يف اهلجرة فخـرج مـع صـاحبه إىل الغـار

“..F١E 
خـروج رسـول اهللا مـن : ويف تاريخ اليعقويب الرواية أكمل والرسد أمجل حيـث قـال

مكة وأمجعت قريش عىل قتل رسول اهللا وقالوا ليس له اليـوم أحـد يـنرصه وقـد مـات أبـو 
 عـىل أن يـأتوا مـن كـل قبيلـة بغـالم هنـد فيجتمعـوا عليـه فيرضبـوه ًطالب فأمجعوا مجيعا

فلـام بلـغ ..  رجل واحد فال يكون لبنـي هاشـم قـوة بمعـاداة مجيـع قـريشبأسيافهم رضبة
 أهنم أمجعوا عـىل أن يـأتوه يف الليلـة التـي اتعـدوا فيهـا خـرج رسـول اهللا ÷ رسول اهللا

 ...ملا اختلط الظالم ÷
أين قضـيت  :‘ وإن اهللا عز وجـل أوحـى يف تلـك الليلـة إىل جربائيـل وميكائيـل

هال :  فاختار احلياة كالمها فأوحى اهللا إليهام?وايس صاحبهعىل أحدكام باملوت فأيكام ي
كنتام كعيل بن أيب طالب آخيت بينه وبني حممد وجعلـت عمـر أحـدمها أكثـر مـن اآلخـر 

 فهـبط .. بالبقاء وقام يف مضجعه اهبطا فاحفظاه من عدوهًفاختار عيل املوت وآثر حممدا
 عند رجليه حيرسـانه مـن عـدوه فقعد أحدمها عند رأسه واآلخر ‘ كائيليجربائيل وم
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ْبـخ لـك يـا ابـن أيب طالـب مـن مثلـك , بـخ: يقـول “ ويرصفان عنه احلجارة وجربائيل َ
 ويضيف الثعلبي يف تفسريه وأنزل اهللا عـىل رسـوله (..يباهي اهللا بك مالئكة سبع ساموات

ُومـن النـاس مـن يرشي نفسـه ¿ “ وهو متوجه إىل املدينة يف شـأن عـيل ÷ ْ َ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ َابتغـاء ِ ِ ْ
ِمرضات اهللاِ ْ َø F١E 

ًوخلف عليا عىل فراشـه لـرد الودائـع التـي كانـت عنـده وصـار إىل الغـار فكمـن فيـه 
ا فخـرج قلـتم لـه اخـرج عنـَّ:  قـال? أين ابن عمـك:ًوأتت قريش فراشه فوجدوا عليا فقالوا

الغـار  فطلبوا األثر فلم يقعوا عليه وأعمى اهللا علـيهم املواضـع فوقفـوا عـىل بـاب ..عنكم
ـمـا يف ـهـذا الـغـار أـحـد وانرصـفـوا وـخـرج رـسـول اهللا : فـقـالوا, وـقـد عشـشـت علـيـه محاـمـة

وكان مجيع مقامه بمكـة حتـى خـرج منهـا إىل املدينـة ثـالث عرشة . .متوجها إىل املدينة
 .سنة من مبعثه

وقدم رسول اهللا املدينـة يـوم االثنـني لـثامن خلـون مـن شـهر ربيـع األول وقيـل يـوم 
 F٢E.. عرشة ليلة خلت منهاخلميس الثنتي

ًتلك هي الشـجاعة حقـا, واملواسـاة احلقيقيـة صـدقا ْفمن يبيـع نفسـه ويقـدم روحـه ,ً َ
للسيوف إال البطل الذي جعله اهللا مقياس اإليـامن, وميـزان احلـق والصـدق واإليـامن يف 

 ..هذه الدنيا
قـيس ث بـن عولألسف خرج علينا يف هذه األيام خوارج منا ربام ال يقلون عن األشـ

أـيـنام ذـكـرت − اـملـذهبوـهـم يـسـموهنا رضورـيـات− اـلـدين الكـنـدي ينـكـرون مـسـلامت
ْن يـدعي َي من البدهييات التي يعرفها كل مـات الرشيفة وهزيارأو بقية ال,كالزيارة اجلامعة

ربـام َّ يـدعون ويتخرصـون بأهنـا بدعـة و,’ التشيع ويـترشف باإلنتسـاب ألهـل البيـت
 ..ًعبد الوهاب متاما يقول بأهنا رشك كمحمد بن أحدهم
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يقول بـأهنم املقيـاس, وأهنـم ميـزان اإليـامن, وأهنـم قسـيم اجلنـة  ÷ فرسول اهللا
ويأتينـا ..وأهنـم حمـك أوالد احلـالل..والنار, وأهنم أصحاب احلـوض, وحـاميل اللـواء

ومتادى القـوم بغـيهم حتـى أن ,خوارجنا بعد كل هذه القرون لريموننا بالرشك والعياذ باهللا
ً كتب باألمس مقـاال يف جريـدة يصـف فيهـا جمـالس اإلمـام احلسـني يف حـرم هؤالءأحد 

 ..)..باملحافل القذرة (“ اإلمام احلسني
وسـيدة ,“ وأمـري املـؤمنني عـيل,÷ تلك املجالس التي حيرضها رسـول اهللا

 وـسـيدنا ويل اهللا األعـظـم ,” نـسـاء الـعـاملني فاطـمـة الزـهـراء املفجوـعـة بفـلـذة كـبـدها
وـصـنوف ,وأرواح املؤمنني) روـحـي وأرواح الـعـاملني ـلـه الـفـداء (زـمـانإمامـنـا يف ـهـذا ال

  ..يا حميي الرشيعة فإىل متى هذا التصرب. .)بالقذرة (رجليصفها ال..املالئكة
ـقـال : ـقـال “ روى اـخلـوارزمي يف مناقـبـه بإـسـناده ـعـن أـمـري اـملـؤمننيإلـيـك ـمـا و

فـمـن ذـكـر فـضـيلة ـمـن إن اهللا تـعـاىل جـعـل ألـخـي فـضـائل ال حتىص كـثـرة  ÷ رـسـول اهللا
 فضـيلة مـن فضـائله مل َبَتـَ كْنَ ومـ; هبا له غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخرًفضائله مقرا

 استمع إىل فضيلة من فضائله غفـر ْنَ وم;تزل املالئكة تستغفر له ما بقى لتلك الكتابة رسم
ضـيلة مـن فضـائله غفـر  نظـر إىل فْنَ وم;اهللا له باالستامع هلا الذنوب التي اكتسبها بالسمع

, النظـر إىل عـيل بـن أبـى طالـب عبـادة :÷ ثـم قـال, اهللا له الذنوب التي اكتسبها بـالنظر
 .وال يقبل اهللا إيامن عبد إال بواليته والرباءة من أعدائه, وذكره عبادة

ـروي يف  ـر الطــربيملاملسرتشــد وـي ـن جرـي ـاس إن اهللا  :)الشــيعي (حمــد ـب أهيــا الـن
 ..كة عامة وبعيل خاصة إمضوا عىل بركة اهللاعزوجل باهى بكم املالئ
 ,يني يف مناقب عيل من طريق أيب نعيم عن عمر الديلمي عن جابرُوروى العالمة الع

ـال ـال رـسـول اهللا: ـق ـادي :÷ ـق ـل يـن ـاهي اهللا تـعـاىل ـبـك : جربائـي ـا ـعـيل يـب ْـمـن مثـلـك ـي َ
 F١E..كة املقربنيأن اهللا يباهي بعيل كل يوم املالئ:  ومن طريق آخر عن جابر..واملالئكة
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٢−אא
فهي مما ال يشك فيها أحد من خلق اهللا,ألهنـا  “ ة أمري املؤمنني عيلوأما شجاع

 –كـام أسـلفنا –صارت من بدهييات العرب واإلسالم, ومـن تـراث اإلنسانية,والشـجاعة 
ليـسـت كلـمـة تـقـال ـبـل ـهـي فـعـل عـظـيم يـقـتيض تـقـديم اـلـروح للحـتـوف واجلـسـد لرضب 

وفقك اهللا عىل حقائق املعاين ووفقك − اعلم :فقد قال كامل الدين رمحه اهللا( ..وفالسي
درك ُ فهي ت, والصفات املضافة إليها,ن الشجاعة من املعاين القائمة بالنفوسأ −إلدراكها

 ًا, كثيفـًامليست جسهي  إذ ,وال متكن معرفتها باحلس مشاهدة لذاهتا,بالبصرية ال بالبرص
ـدا; مـشـاهدة آثارـهـا,والعـلـم ـهبـاـبـل طرـيـق معرفتـهـا   موـصـوف ً فـمـن أراد أن يعـلـم أن زـي

ـإذا أـحـدقت الرـجـال  قت َّوـحـدبالرجال,بالـشـجاعة فطريـقـه أن ينـظـر إىل ـمـا يـصـدر مـنـه ـف
ْ فـان كـان جم, وحـاق القتـال, وتضايق املجـال,ت األوجالَّ وحق,اآلجال  ,ًهالعـاِ م,ًزاعـاِ

ويستعذب ,ة ويتطوقهاَّ ويستصوب الدني,يستبقها فرتاه يسرتكب اهلزيمة و,ًفزاعاِ م,ًرواعاِم
ـاِّويستصــحب الذ,ة ويستفوقهاَّاملـفـر ـة ويتعلقـه ـادرا,ـل ـرار ـمـن ـشـبا ً مـب ـدرع ـعـار الـف  إىل ـت
 .. القراع بكل خطارِّ يف مقر, عن الفخار باقتحام األخطارًمشيحا,فارِّالش

وب بينـه  مرض, معزول عن السمع, مفلول اجلمع, خمبول الفهم, فذلك مهبول األم
 وال تعـرف نفسـه .. يف كتـابةرباءل مكتوب بينه وبني الشـهامة بـا,وبني الشجاعة بحجاب

 . .ً وال جتد عن اخلساسة والدناءة منرصفا,ًرشفا
 يسـمع مـن أصـوات وقـع الصـوارم نغـم ,ً صـبارا,ً كـرارا,ًزاراِ جمـ,ًسـاراِوان كان جم

 , مواصـلة النـوارض املعجبـة ويرسع إىل مصـاف التصـادم مسـارعته إىل,طربةُاملزاهر امل
 , يعد مصافحة الصفاح غنيمة باردة.. غمرات األهوال بنفس مطمئنة وعزيمة مطنبةًخائضا

 ومناوحـة املقانـب منقبـة , ومكافحة الكتائب مكرمـة زائـدة,ومراحمة الرماح فائدة عائدة
دـيـة  يعتـقـد أن القـتـل يلحـقـه ظـلـل احلـيـاة األبدـيـة ويـسـعفه حـلـل املحاـمـد الرسم..ـشـاهدة

 إىل ابتيـاع العـز بمهجتـه ً جانحـا;لشـهداء األحديـةة َّعـدُويزلفه يف منازل الفخار العلية امل
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 . .ً عن ارتكاب الدنايا وان غادره مجاحه قتيالً جاحماًويراها ثمنا قليال
ـــــــدي للناقصــــــــني عــــــــديال  ـيــرى اـملــوت أـحــىل ـمــن رـكــوب دنـيــة  وال يغـت
ــــــ ويســـــتعذب التعـــــذيب فـــــيام يفيـــــده ــــــيال  نزاهـت ه عـــــــن أن يكـــــــون ذـل

ق هبـا َّ وفائزهـا قـد تفـو,عالهـاُداحها مِ وحائزها وله من ق,ة الشجاعةَّ فهذا مالك أزم
ه املنترش مما جي وعبق نرش أر,ة سحابة املستحىل وحتالهَّرُق دَّلبان الرشف واغتذاه وتطو

بـهـا  ونـطـق فعـلـه بمدـحـه وان مل يـفـض ـفـاه وـصـدق واهللا واـصـفه بالـشـجاعة الـتـي حي,أـتـاه
 .F١E)اهللا

وأـمـا وـكـذلك ـقـال عالـمـة املعتزـلـة ومفـخـرهتم يف مقدـمـة رشـحـه لـلـنهج الرشـيـف ;
 وحما اسـم , كان قبلهْنَ أنسى الناس فيها ذكر م )“أمري املؤمنني عيل  ( فإنه:الشجاعة

 وهـو ,رضب هبـا األمثـال إىل يـوم القيامـةُ ومقاماتـه يف احلـرب مشـهورة ي, يأيت بعـدهْنَم
 قـط ً وال رضب رضبـة, إال قتلهً وال بارز أحدا, وال ارتاع من كتيبة,قط َّا فرالشجاع الذي م

 وملـا دعـا معاويـة إىل ," كانـت رضباتـه وتـرا " ويف احلديث ,فاحتاجت األوىل إىل ثانية
 فقـال , لقـد أنصـفك: قـال لـه عمـرو,املبارزة ليسرتيح الناس مـن احلـرب بقتـل أحـدمها

 أتأمرين بمبـارزة أيب احلسـن وأنـت تعلـم أنـه !ال اليوم ما غششتني منذ نصحتني إ:معاوية
  ! أراك طمعت يف إمارة الشام بعدي!قَّالشجاع املطر

  فأما قتاله فافتخار رهطهم بأنـه,وكانت العرب تفتخر بوقوفها يف احلرب يف مقابلته
  :ترثيه )العامري(  قالت أخت عمرو بن عبد ود,قتلهم أظهر وأكثر “

ــــد  ري قاتلــــهلــــو كــــان قاتــــل عمــــرو غــــ ــــدا مـــــا دمـــــت يف األـب ــــه أـب بكيـت
ــــد   ال نـظــــــري ـلــــــهْنَلـكــــــن قاتـلــــــه ـمــــــ ــــوه بيضـــــة البـل ــــدعى أـب ــــان ـي  وـك

 , فقعـد, حتـت رجليـه عـىل رسيـرهً فرأى عبد اهللا بن الزبري جالسا, معاويةًوانتبه يوما
 لقـد :قـال ف, لفعلـتَ بـكَ أن أفتـكُ لـو شـئت,)ننيواطاملـ(  يا أمري: عبد اهللا يداعبهفقال له
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 ..عت بعدنا يا أبا بكرَجَش
  ! وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت يف الصف إزاء عيل بن أيب طالب: قال
 ْنَ يطلـب مـ, وبقيـت اليمنـى فارغـة,قتلك وأباك بيرسى يديـه) إذن(  ال جرم إنه:قال
ارق  وباسـمه ينـادى يف مشـ, ومجلة االمـر أن كـل شـجاع يف الـدنيا إليـه ينتهـي..يقتله هبا

 . األرض ومغارهبا
 مـا صـارع :" املعارف " قال ابن قتيبة يف , فبه يرضب املثل فيهام:وأما القوة واأليد

 واجتمع عليه عصبه من الناس ليقلبوه فلم , وهو الذي قلع باب خيرب.. قط إال رصعهًأحدا
 ..رض وألقـاه إىل األ,ً جـداً وكـان عظـيام,بل مـن أعـىل الكعبـةُ وهو الذي اقتلع ه,يقلبوه

 ,بيده بعد عجز اجلـيش كلـه عنهـا “ وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة يف أيام خالفته
 .F١E )وأنبط املاء من حتتها

 :“ ونعم ما قاله السيد احلمريي بمدحيه ووصفه ألمريه
إذا الـنـــاس ـخـــافوا مهلـكـــات العواـقـــب  يل أـمــــــري اـملــــــؤمنني وـعــــــزهمـعــــــ

 ـيـــوم باـســـل الرش عاـصـــب  ـلـــدى ـكـــل ـعــــيل ـهــــو اـحلــــامي املرـجــــا بفعـلــــه
ـــل مناصــــب  ـعـــيل ـهـــو املرـهـــوب والذاـئـــد اـلـــذي ـــذود عــــن االســــالم ـك  ـي
ـــاس اـحـــدى املـصـــائب  ـعـــيل ـهـــو الغـيـــث الربـيـــع ـمـــع احلـيـــا إذا نزـلـــت بالـن
ـــق والرضــــا ــــب  عــــيل هــــو العــــدل املوـف ــــبس اـملــــبهامت الغراـئ ــــارج ـل وـف
رشـيــــد ومنـحــــوب ـمــــن الرش ـهــــارب  عـــــيل هـــــو املـــــأوى لكـــــل مطـــــرد
ــون املـــذاهب  عــــيل ـهــــو املهــــدي واملقـتــــدى ـبــــه ــاس حـــاروا يف فـن إذا الـن
ـــه ـــب بقوـل ـــايض اخلطـي ـــو الـق ـــيل ـه ـجيــــئ ـبــــام يعـيــــا ـبــــه ـكــــل خاـطــــب  ـع
ـــؤول بحجــــة ــــدو املـشــــاغب  عــــيل هــــو اخلصــــم الـق ــــول الـع ــــرد ـهبــــا ـق ـي
يـضـــــئ ـســـــناه يف ـظـــــالم الغياـهـــــب  عـــــيل هـــــو البـــــدر املنـــــري ضـــــياؤه
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ــــاس جـــــارا ــــز الـن ــــيل أـع ــــا وحاًـع واـقــــــتلهم للـقــــــرن ـيــــــوم الكتاـئــــــب  ًمـي
ــــام ــــاس حـل ــــائالًـعــــيل أـمتــــم الـن ـــــب ًوأـجـــــودهم باـملـــــال حـقـــــا ً وـن  لطاـل

ـــــــب عـــيل اكـــف النـــاس عـــن كـــل حمـــرم ـــــــل جاـن ـــــــاهم هللا يف ـك .F١Eوأتـق
ممـا  ÷ يف معاركـه التـي خاضـها مـع رسـول اهللا “ وأحاديث شـجاعة األمـري

مما روينـا مـن قبـل أنـه و “ ري املؤمننيسنتناوله يف هذا الكتاب الذي يترشف بذكر أم
 : ًجليشه مشجعايف معركة صفني, قال 

, فعـاودوا الكـر واسـتحيوا مـن الفـر ,÷ ومع ابن عم رسول اهللا, أنكم بعني اهللا..( 
وامشـوا إىل املـوت , وطيبـوا عـن أنفسـكم نفسـا, فإنه عار يف األعقاب ونار يوم احلساب

ثبجـه فـإن الشـيطان  فارضبوا, والرواق املطنب, موعليكم هبذا السواد األعظ مشيا سجحا
 F٢E) ..كامن يف كرسه
 : مستهينا باملوت الذي يقصم ظهور اخللق “ وقال مرة

ومـا كنـت إال كقـارب .. وال طالع أنكرتـه, واهللا ما فجأين من املوت وارد كرهته.. (
ِوما عند اهللاِ خري لألبرار¿ ورد وطالب وجد ْ ََ ِ ٌِ ْ َ َ ْø) املاء ليال كام قـال اخلليـل طالب : القارب

مستعد للموت راغب يف لقاء اهللا وليس يكره ما يقبـل  “ وال يقال لطالبه هنارا يريد أنه
 F٣E..)عليه منه
يومئـذ ومعـه بنـوه نحـو  “ َّمـر عـيل: عن زيد بن وهب قـال, عن مالك بن أعنيو

وما من بنيـه أحـد , يهُّوإين ألرى النبل يمر بني عاتقه ومنكب] ومعه ربيعة وحدها [ امليرسة 
ويأخـذ , فيتقدم عليه فيحول بينه وبـني أهـل الشـام, ذلك “ فيكره عيل, إال يقيه بنفسه

أو ,  مـوىل أيب سـفيان− فـبرص بـه أمحـر .أو مـن ورائـه, بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بني يديـه
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 !تلنيورب الكعبة; قتلني اهللا إن مل أقتلك أو تق ٌّعيل:  فقال–أو بعض بني أمية , عثامن
فقتلـه مـوىل بنـي , فاختلفا رضبتني ,“ فخرج إليه كيسان موىل عيل, فأقبل نحوه

 فتقع يده يف جيب درعه) بادر إليه وأرسع (فانتهزه عيل, ًأمية وخالط عليا ليرضبه بالسيف
فكأين أنظر إىل رجليه ختتلفان عىل عنق , فجذبه ثم محله عىل عاتقه )“ أي يد عيل(

اإلمـام : عليـه “ َّوشد ابنا عيل, رض فكرس منكبه وعضدهثم رضب به األ ,“ عيل
 فكـأين أنظـر إىل عـيل ,)مـات ( حتى بردفرضباه بأسيافهام, وحممد ابن احلنفية, احلسني

 حتـى إذا أتيـا عليـه أقـبال إىل أبـيهام واإلمـام احلسـن,  وشباله يرضبان الرجـلًقائام “
كفيـاين يـا أمـري :  قـال?ل أخـواكما منعك أن تفعـل كـام فعـ, يا بني: فقال, معه قائم “

 .املؤمنني
 .. واهللا ما يزيده قرهبم منـه ودنـوهم إليـه رسعـة يف مشـية−ثم إن أهل الشام دنوا منه 

 ..)وكأنه روحي فداه مستهينا بكل جيوش الشام(
حتـى تنتهـي إىل ) أرسعت السـري (ما رضك لو سعيت :“  فقال له ولده احلسن−

يعنـي ربيعـة الـذين يقـاتلون يف : قـال الـراوي ?صـحابكهؤالء الذين صربوا لعدوك مـن أ
 ..امليرسة
وال يعجـل بـه إليـه , وال يبطيء به عنـه السـعي,  لن يعدوهًني إن ألبيك يوماُيا ب:  قال−

 .F١Eامليش; إن أباك واهللا ما يبايل وقع عىل املوت أو وقع املوت عليه
 رجـل عليـه ثوبـان  يف احلـرب إىلًنظـرت يومـا: عن سعيد بن قيس اهلمـداين قـالو

ـو أـمـري املــؤمنني ـإذا ـه ـذا :فقـلـت “ فحرـكـت ـفـريس ـف ـل ـه ـا أـمـري املــؤمنني يف مـث  ـي
نعم يا سعيد بن قـيس أنـه لـيس مـن عبـد إال ولـه مـن اهللا عـز وجـل حـافظ :  فقال?املوضع

وواقية معه ملكان حيفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع يف بئر فإذا نزل القضـا خليـا 
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 .F١Eيشءبينه وبني كل 
 “  كـان قـنـرب غـالم ـعـيل": قـال “ وبروايـة عـن أيب عـبـد اهللا اإلمـام الـصـادق

 ..خرج عىل أثره بالسيف فرآه ذات ليلة “  فإذا خرج عيلً شديداً حباًحيب عليا
وحيـك مـن :  قـال.جئت ألميش خلفك يا أمـري املـؤمنني:  فقال?يا قنرب ما لك: فقال

 ?أهل السامء حترسني أم من أهل األرض
 .بل من أهل األرض, ال: فقال
 إال ـبــإذن اهللا ـمــن الـســامء ـفــارجع ًإن أـهــل األرض ال يـســتطيعون يل ـشــيئا: فـقــال

 .F٢E.فرجع
أتقاتـل أهـل الشـام : وقـد قيـل لـه, يـوم صـفني “ وقال اإلمام عيل بن أيب طالب

  ?وتظهر بالعيش يف إزار ورداء, بالغداة
أم سـقط املـوت , قطت عـىل املـوت فو اهللا مـا أبـايل أسـ!أباملوت ختوفوين: فقال

 .F٣E.َّعيل
فقـال اإلمـام , بني الصفني بصـفني يف غاللـة “ وابن شهرآشوب قال كان يطوف

ِّما هذا زي احلرب  ": له “ احلسن َ" 
 وهلـذا رصخ "يا بني إن أباك ال يبايل وقع عىل املوت أو وقع املـوت عليـه  ": فقال

 نعـم إذا كانـت ?وتسأل هـل املـوت فـوز.. فزت ورب الكعبة : وقال,ملا رضبه ابن ملجم
 F٤E. العظيمشهادة فهي الفوز
 ً ـسـابقاًإـنـك مطلـوب فـلـو اختـذت طرـفـا )“ عـيلمـري اـملـؤمنني أي أل (وقيـل ـلـه

 .. فالبغلة تكفينيَّرَ فْنَ عىل مُّرُوال أك, َّرَ كْنَ عىل مُّإين ال أفر: فقال) ً رسيعاًحصانا(
                                                 

F١EאW٢L٥٨ 
F٢EאW٢L٥٩L١٠ 
F٣Eא٨א٣٩٩א 
F٤Eאא٥אא١٩٥אאW٢L٥٧L٥ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٨

 

ـخيـرج ـكـل ـيـوم بـصـفني حـتـى يـقـف ـبـني  “ ـكـان ـعـيل ـبـن أيب طاـلـبأـنـه : لوقـيـ
 :  ويقول,الصفني

ـــــــر ـــــــن املــــــــوت أـف ـــــــومي ـم َّـيــــــــوم ال يـقــــــــدر أم ـيــــــــوم ـقــــــــدر أي ـي ُ
ـــــدورال ينـجـــــي احلــــــذر ـيــــــــــــوم ال يـقــــــــــــدر ال أرهـبــــــــــــه ـــــن املـق وـم

 عـيلاإلمـام وملا كان يف حرب صفني والنـاس يف أشـد مـا يكـون مـن احلـرب قـال 
:  وقـال,ني هاشم برشبة من عسل فتناولهفأتاه شاب من ب) فأرشبه (أال ماء فأشرتيه :“

يف هـذا الوقـت تعـرف , سـبحان اهللا: قـالف ;) أي مـن الطـائف (يا فتى عسلك هذا طـائفي
 .)ء أبداأي ال خييفه يش( ..إنه مل يمأل صدر ابن عمك يشء قط:  فقال?الطائفي من غريه

  بن عباس عن عكرمة موىل عبد اهللا بن عباس عن عبد اهللا,عن أبان بن تغلبويروى 
ما  “ عقم النساء أن يأتني بمثل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب:  قال,)ريض اهللا عنه(

 ونحن معه ً يوزن به لرأيته يوماً حمدثاًكشف النساء ذيوهلن عن مثله ال واهللا ما رأيت فارسا
 سليط تتوقدان من حتتهام يقف عـىل ًبصفني وعىل رأسه عاممة سوداء وكأن عينيه رساجا

ذمة خيطبهم حتى انتهى إىل نفر أنا فيهم وطلعت خيل ملعاوية لعنه اهللا تـدعى بالكتيبـة رش
الشهباء عرشة آالف دارع عىل عرشة آالف أشهب فاقشـعر النـاس هلـا ملـا رأوهـا وانحـاز 

 ..بعضهم إىل بعض
 هـل هـي إال أشـخاص )واخلنع أهل العراق(, فيام النخع :“ فقال أمري املؤمنني

ب طائرة لو مستها سيوف أهل احلق لرأيتموها كجراد بقيعة سـفته الـريح يف ماثلة فيها قلو
يوم عاصف أال فاستشعروا اخلشية وجتلببوا السـكينة وادرعـوا الصـرب وغضـوا األصـوات 

لة وانظـروا اخلـزر واطعنـوا الشـزر وكـافحوا بـالظبى ِّوا األسياف يف األغامد قبل السلوقلق
 فإنـه عـار يف ِّ واسـتحيوا مـن الفـرَّمـاح وعـاودوا الكـروصلوا السيوف باخلطى والنبـال بالر

 ً وامشـوا إىل املـوت مشـية سـجحاًاألعقاب ونار يوم احلساب فطيبـوا عـن أنفسـكم نفسـا
ـع أخــي رســول اهللا ـني اهللا عــز وجــل وـم ـانكم بـع ـيكم هبــذا الرسادق واألدمل  ÷ ـف وعـل
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ينه مفـرتش ذراعيـه والرواق املظلم وارضبوا بثجة فان الشيطان راقد يف كرسه نـافش حضـ
 حتى ينجيل لكم عمود احلق وأنتم ً صمدا,ً فصمداًر للنكوص رجالَّ وأخًقد قدم للوثبة يدا

 . ال ينرصون; حم:بسم اهللا,  فشدواٌّها أنا شاد.. األعلون واهللا معكم ولن يرتكم أعاملكم
محلـة وتبعتـه خويلـة ) عليـه وعـىل ذريتـه الصـالة والسـالم (ثم محل أمري املـؤمنني

لتبلغ املائة فارس فأجاهلم فيها جوالن الرحى املرسحة بثقاهلا فارتفعت عجاجة منعتنـي 
 طاحية فام كان بـأرسع مـن أن ولـوا ً ويداً نادراً إال رساأر النظر فلم ُّالنظر ثم انجلت فأثبت

ٌكأهنم محر مسـتنفرة ¿ مدبرين َ ْ ُ ٌ ْ ُِ ْ َ ُ َُّ َ ٍ فـرت مـن قسـورة*َ َِ ْ ََّ َْ ْ َø قـد أقبـل  “ فـإذا أمـري املـؤمنني
 .قاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أيامن هلم : ووجهه كشقة القمر وهو يقولُوسيفه ينطف

 ًأمـر رسـول اهللا عليـا: ث فيقـولِّدُحيـ) ريض اهللا عنـه (وكـان ابـن عبـاس: قال عكرمة
يا عيل أنـك ملقاتـل عـىل تأويـل  :÷ وقال, بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني “

 . تنزيله عىلُالقرآن كام قاتلت
ولعـل ذلـك هـو السـبب يف أن اإلمـام  (,ومظهر الشجاعة يف الرجال ساحات القتال

وامتزج ذكـره مـع الشـجاعة كواحـدة , الذي اقرتن اسمه بكل صفات الفروسية “ عيل
 − روحي فـداه– عن الشجاعة ألنه ًفهو مل يتحدث كثريا, من أظهر وأشهر صفاته املباركة

 ..ومل يكن يلهج بذكرها بلسانه فقط, علكان يامرسها ويعمل هبا بالف
فحديـثـه ـعـن الـشـجاعة ـهـو مواقـفـه وأفعاـلـه وممارـسـاته , ـكـام ـكـان يفـعـل الكـثـريون

 ..وهي أصدق حديث وأقوى كالم, الشجاعة
ـــب ـــاء مــــن الكـت يف ـحـــده احلــــد ـبـــني اجلــــد واللـعـــب الســــيف أصــــدق أنـب

في كل موقـف ف “ وهكذا عرفت الدنيا اإلمام عيل, فالشجاع يعرف عند احلرب
َّصعب كان هو العلم والشاخص ُ َ وحامل , واحلارض يف الصعاب, فهو العون يف النوائب, َ

 F١E..والرفيق املوايس يف البأساء, الراية يف املغازي
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, ويقاتل حني هيرب املقربـون, ويصمد حني يفر الباقون, يؤمن حني يكفر اآلخرون
والبطولـة , ًوالفروسية اهلاشمية صـدقا, اوتلك هي الشجاعة احليدرية حق,  غري فرارًاكرار

والذي نفس ابن أيب طالب بيده أللـف رضبـة (: “ وروي أنه كان يقول ..ًاإليامنية فعال
 F١E..)يتة عىل الفراش يف غري طاعة اهللامّبالسيف أهون عيل من 

) املـوت( أقسـم أن القتـل أهـون مـن “وإعلم أنه : بن أيب احلديد ويقولاويعلق 
ادة الـبرش, لعـ وذلك عىل مقتىض ما منحه اهللا تعاىل به من الشجاعة اخلارقـة حتف األنف,

ّأصحابه وحيرضهم ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه وإقدامهم  َّ حياول أن حيض“وهو 
جندهم وعسـكرهم, وهيهـات ًعىل احلرب مماثال القدامه عىل عادة األمراء يف حتريض 

 ):ًا لسيف الدولة احلمدايناملتنبي مادح(إنام هو كام قال أبو الطيب 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة اجلــــــــــــــــــيش مهــــــــــــــــــةِّيكـل  ّف ســــــــــــــــــيف الدوـل

 وش ي وقد عجزت عنه اجل  
  اخلـضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم
ـــــه الرضاغــــــم ويطلـــب عنـــد النـــاس مـــا عنـــد نفســـه ـــــك مــــــا ال تدعـي ّ وذـل ّ

ليست النفوس كلها من جـوهر واحـد, وال الطبـاع واألمزجـة كلهـا مـن نـوع واحـد, 
ولـة, والـدهور  مـن عبـاده يف األوقـات املتطاوهذه خاصية توجد ملن يصطفيه اهللا تعـاىل

 فـإن التـاريخ مـن قبـل الطوفـان جمهولـة −املتباعدة, وما اتصل بنا نحن من بعـد الطوفـان
مـن مجيـع فـرق العـامل طيه هذا الرجل عً أن أحدا أعطي من الشجاعة واإلقدام ما أ−عندنا

 ..عىل إختالفها من الرتك, والفرس, والعرب, والروم وغريهم
لم, واملـوت عـىل احليـاة ِّ أنـه كـان يـؤثر احلـرب عـىل السـ“علوم من حاله وامل

 F٢E»..واملوت الذي كان يطلبه ويؤثره, إنام هو القتل بالسيف, ال املوت عىل الفراش
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ّعىل قمم الرب يف هـذه احليـاة, وال قـرت أعـني أفاملوت بالسيف تعني الشهادة وهي 
 ...اجلبناء

ه وقـدوة لألجيـال,ولكن ابـتالء,  لألمثـالً مرضبـامازالت “ فشجاعة اإلمام عيل
, رأيـه “ وله أن يفرض عـىل األمـة واإلمـام, وجمتهد, فكلهم قائد, ًبجيشه كان عظيام

أن يسمع هلـم ولـيس علـيهم أن يسـمعوا رأيـه  “ وعىل اإلمام, وعىل اجلميع أن يطيع
 ..ويطيعوا أمره

جـزع : يقولـوا, أسـكتوإن , حرص عىل امللك: فإن أقل يقولوا :“ فكان يقول
 F١E..واهللا البن أيب طالب آنس باملوت من الطفل بثدي أمه..من املوت

ة التـي لـيس هلـا َّ وتلـك البليـ?أليست تلك هي الطامة العظمى التي ليس بعدها طامة
لقـد ... يا أشـباه الرجـال وال رجـال: يقول “ هو وها, ة التي ليس هلا دواءَّوالعل, شفاء

إن : حتى لقـد قالـت قـريش, واخلذالن, َّ وأفسدتم عيل رأيي بالعصيان...مألتم قلبي قيحا
 ..ولكن ال علم له باحلرب, ابن أيب طالب رجل شجاع

 فيها وما ُلقد هنضت, يِّ منًوأقدم فيها مقاما, ً هلا مراساُّهللا أبوهم; وهل أحد منهم أشد
 F٢E.. ال يطاعَّوها أنذا قد ذرفت عىل الستني ; ولكن ال رأي ملن, بلغت العرشين

−אאאא..
اإلمام  −.. نستنري ببعض األحاديث واألحداث التي جرت يف العهد النبوي الرشيف

 كنت أنـا وعـيل بـن أيب طالـب:  قال,روى بسنده عن عامر بن يارس: أبو تراب “ عيل
 مـن بنـي ًرأينا أناسـا, اوأقام هب ÷ فلام نزهلا رسول اهللا, رفيقني يف غزوة العشرية “

, يـا أبـا اليقظـان :“  فقال يل عيل بن أيب طالـب.مدلج يعملون يف عني هلم ويف نخل
 فجئنـاهم فنظرنـا إىل ..إن شـئت:  قلـت?فننظر كيـف يعملـون, هل لك يف أن نأيت هؤالء
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يف , فانطلقت أنا وعيل حتى اضطجعنا بـني صـغار النخيـل, ثم غشينا النوم, عملهم ساعة
 . اللني فنمناالرتاب

ركنا برجله وقد ترتبنا من ذلك الـرتاب اللـني الـذي ُحي ÷ فام أيقظنا إال رسول اهللا
 .F١E.ِ ملا رأى عليه من الرتاب?ما لك يا أبا تراب :“ وقال لعيل, نمنا فيه

 ?أال أحدثكام بأشقى الناس رجلني: ثم قال لنا
 .بىل يا رسول اهللا: قلنا
 ووضـع يـده − والذي يرضبك يـا عـيل عـىل هـذه, لناقةحيمر ثمود الذي عقر اُأ: قال

 . وأشار إىل حليته..َّحتى يبل منها هذه −عىل مقدم رأسه 
 أن رسـول اهللا: !− كـام يسـموهنم أو يسـمون أنفسـهم −وروي عن بعض أهل العلـم

 فوضـعه ًأخـذ ترابـا. .ًإنام سمى عليا أبا تراب ألنه كان إذا عتب عىل فاطمة يف يشء ÷
 ?مالك يا أبا تراب: فقال له,  فرآه رسول اهللا وعىل رأسه الرتاب..عىل رأسه

وأصح من ذلك ما رواه :  قال" الروض األنف "ونقل حمقق السرية عن السهييل يف 
أـنـه ـكـان ـقـد ـخـرج إىل املـسـجد : وـهـو ,)اـلـذي يـسـمونه بالـصـحيح (البـخـاري يف جامـعـه

َفوجده رسول اهللا نائام وقد ترب جن,  لفاطمةًمغاضبا ِ َ فجعـل يمسـح الـرتاب عـن جنبـه , بهً
 .قم يا أبا تراب: ويقول

 اهللا يـا سـيدتنا يـا فاطمـة الزهـراء مـن هـؤالء ِولـك, لك اهللا يا أمري املؤمنني (:ونقول
ًبل األصح من هذه الثالث هو ما رواه ابن إسحاق أوال مسندا عن يزيد  :)املفرتين عليكام ً

ًوأما ما رواه ثانيا مرفوعا . .عامر بن يارسبن حممد عن أبيه حممد بن خيثم املحاريب عن  ً
بالعـتـب  “ فـهـو يلتـقـي وـخـرب البـخـاري يف اـهتـام اإلـمـام ـعـيل, ـعـن بـعـض أـهـل العـلـم
 !)والعياذ باهللا (..وغضبها هي عليه كذلك, والغضب عىل فاطمة

ـا (وـكـأنام البـخـاري وأصــحابه ـه حـسـاب الرباـي ـا وعلـي أرادوا أن ) واهللا الـعـامل بالنواـي
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والشـيخني اللـذين أغضـبا سـيدتنا فاطمـة حتـى  ”  قالـه هـو بشـأن الزهـراءيعاجلوا مـا
 .ماتت فاطمة وهي غضبى عليهام: استشهدت من غضبها عليهام ومنهام

فلـو كـان لغضـبها شـأن .. ماذا عليهام وإن غضـبت علـيهام: فكأهنم أرادوا أن يقولوا
ألن هـذا ..تأمل وال تقبل ف!نظر إذن فلقد غضبت عىل عيل كذلك من قبلُأو أثر به ي, ذكرُي

, وابنته الغاليـة, بشأن كريمته العظيمة ÷ ٌّرد عىل الكثري من أحاديث احلبيب املصطفى
 وـسـيدة نـسـاء الـعـاملني ـمـن األوـلـني واآلـخـرين إىل قـيـام ـيـوم اـلـدين رـغـم أـنـف ,أم أبيـهـا

 ..÷  كالم سيد املرسلنيُّونحن ال نرد..احلاقدين
 " لفاطمـة ً مغاضـبا"ًلطـربي يف تارخيـه خلـوا مـن عىل أن هـذا اخلـرب األخـري رواه ا

إن بعض أمراء املدينة يريد أن  :)الساعدي (قيل لسهل بن سعد:  قال,بسنده عن أيب حازم
واهللا مـا :  قـال.أبـا تـراب: تقـول:  قال?أقول ماذا:  قال! عىل املنربًيبعث إليك لتسب عليا

  .÷ سامه بذلك اال رسول اهللا
  ?وكيف ذلك يا أبا العباس :قلت :)أبو حازم (قال
 ثـم .. املسـجدطمـة ثـم خـرج مـن عنـدها فاضـطجع يف يفءدخل عيل عـىل فا: قال

هـو ذاك مضـطجع يف :  فقالـت?أيـن ابـن عمـك:  فقـال هلـا,دخل رسول اهللا عـىل فاطمـة
املسجد فجاءه رسول اهللا فوجده قد سـقط رداؤه عـن ظهـره وخلـص الـرتاب إليـه فجعـل 

 .اجلس أبا تراب:  ويقول,يمسح الرتاب عنه
 F١E..وواهللا ما كان اسم أحب إليه منه, فواهللا ما سامه به اال رسول اهللا: ثم قال سهل

 اللهـم إال مـن حيـث " لفاطمـة ً مغاضبا": فمن أين جاءت الزيادة يف رواية البخاري
تـي لبعد يف غـزوة العشـرية ا ” مل يكن قد دخل بفاطمة “  ثم ال ننسى أنه..ذكرناه

 .أبا تراب ÷ رسول اهللاسامه هبا 
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−אאאא..
 ,وأمحد البيهقي يف صحيحه عن أيب احلمراء, أخرج أمحد بن حنبل يف مسندهفقد 

ىل  أراد أن ينظـر إىل آدم يف علمـه وإىل نـوح يف عزـمـه وإْنـّمـ :÷ قـال رسـول اهللا: قـال
فلينظـر إىل عـيل بـن أيب ,  زهـدهىل عيسى يفوإ, ىل موسى يف هيبتهوإ, إبراهيم يف حلمه

 .F١E.“ طالب
مـا جـاء :  يقـول,سمعت أمحـد بـن حنبـل:  قال,وفق بن أمحد بن منصوريروي املو

 .“ ألحد من الصحابة من الفضائل مثل ما لعيل بن أيب طالب
سبحان اهللا ما أكثر فضائل عيل بـن أيب : قال رجل البن عباس:  بن حنبلوقال أمحد
أوال تقول أهنا إىل ثالثني :  فقال ابن عباس.حسبها ثالثة آالف منقبةإين أل, طالب ومناقبه

 .F٢E..ًألفا أقرب
:  قال,إن املنصور الدوانيقي العبايس حال خالفته: عن سليامن األعمش بن مهرانو

:  قـال.ًيسريا:  قلت?يا سليامن أخربين كم من حديث ترويه يف فضائل عيل بن أيب طالب
يـا سـليامن بـل , وحيـك:  فقـال..لـت أو ألـف حـديث اسـتقلها فلام ق?كم حتفظ, وحيك

 .F٣E..ًعرشة آالف كام قلت أوال
 قـال رسـول اهللا: قـال ,)حـرب األمـة كـام يسـمونه (بسنده عن جماهد عـن ابـن عبـاس

,  واإلنـس كتـاب,واجلن حساب, والبحر مداد, أقالم) أو الغياض (لو أن األشجار :÷
 .F٤E.“ ما أحصوا فضائل عيل بن أيب طالب

أسألك عـن اخـتالف  :)ريض اهللا عنهام (قلت البن عباس: قال,و عن سعيد بن جبري
  ?)ريض اهللا عنه (الناس يف عيل
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وهـي , يا ابن جبري تسألني عن رجل كانت له ثالثـة آالف منقبـة يف ليلـة واحـدة: قال
ألني عـن م عليه ثالثة آالف من املالئكة مـن عنـد رهبـم وتسـَّسل, ليلة القربة يف قليب بدر

وصاحب حوضه وصاحب لوائه يف املحرش والذي نفـس عبـد اهللا  ÷ وىص رسول اهللا
فكتبـوا , ًوأهلهـا كتابـا, ًوأشـجارها أقالمـا, ًلـو كانـت بحـار الـدنيا مـدادا, بن العباس بيـده

 F١E. بن أيب طالب وفضائله ما أحصوهامناقب عيل
 ً عليـاَّنأ: عـن أيب ذر, عـن سـامل بـن أيب اجلعـد, بسنده عن األعمش: وىف املناقب

 سلم عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف من املالئكة ْنَهل فيكم م: قال ألصحاب الشورى
َّليلة يف قليب بدر مثيل ملـا جئـت باملـاء إىل رسـول , وفيهم جربائيل وميكائيل وإرسافيل

 F٢E.ال:  قالوا?÷ اهللا
 كان لعىل من السـوابق لقد: قال بعض الصحابة:  قال,عن أيب الطفيل: وىف املناقب

 .F٣E..ما لو قسمت سابقة منها بني الناس لوسعتهم خريا
وعن , وعن عامر بن يارس, أخرج موفق اخلوارزمي بثالثة طرق عن جابر بن عبد اهللا

 عـيل عـىل املسـلمني حـق الوالـد ُحـق :÷ قال رسول اهللا: قالوا, أيب أيوب األنصاري
 .F٤E..عىل ولده
يـا عـيل حقـك عـىل  :÷ قـال رسـول: قـال “  عـيلأخرج ابن املغازيل عـنو

 .F٥E..املسلمني كحق الوالد عىل ولده
: قال ,’ عن عيل بن احلسني عن أبيه عن جده أمري املؤمنني عيل: وىف املناقب
وـفـرض , وـهنـاكم ـعـن معـصـيتي, إن اهللا ـقـد ـفـرض عـلـيكم ـطـاعتي :÷ ـقـال رـسـول اهللا
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, وهـو منـي وأنـا منـه, وصـيي ووارثـيوهو ,  وهناكم عن معصيته,عليكم طاعة عيل بعدي
وأنا موىل , وهو موىل من أنا مواله, بغيضُبغضه مُوم, بيُبه حمُحم, حبه إيامن وبغضه كفر

 .F١E..كل مسلم ومسلمة وأنا وهو أبوا هذه األمة
عـن أمـري , عـن آبائـه ,“ عن األعمش عـن اإلمـام جعفـر الصـادق: وىف املناقب

, يـا عـيل أنـت أخـي ووارثـي ووصـيي :÷ هللاقـال رسـول ا: قـال ,“ املؤمنني عـيل
بغيض; يا عيل أنا وأنت أبوا هذه األمة; يا عيل أنا وأنت واألئمة ُبغضك مُوم, بيُبك حمُحم

ومـن  ,)عـز وجـل ( وملوك يف اآلخرة من عرفنا فقـد عـرف اهللا,من ولدك سادات يف الدنيا
 F٢E..)عز وجل (أنكرنا فقد أنكر اهللا

:  قـال,عـن أبيـه ‘ عن سيد الشهداء احلسني بن عـيل, وعن أيب سعيد بن عقيصا
أنـا املصـطفى للنبـوة وأنـت املجتبـى , يا عيل أنت أخي وأنا أخـوك :÷ قال رسول اهللا

, أتبـاعي, أتباعـك, وأنـت وصـيي ووارثـي وأبـو ولـدى, أنا وأنت أبواه هـذه األمـة, لإلمامة
احبي يف املقـام وصـ, وأنـت صـاحبي عـىل احلـوض, وأعداؤك أعـدائي, أولياؤك أوليائي

 ْنَولقـد سـعد مـ, وصاحب لوائي يف اآلخرة كام أنت صـاحب لـوائي يف الـدنيا, املحمود
ـ وإن أـهـل , وإن املالئـكـة لتتـقـرب إىل اهللا بمحبـتـك وواليـتـك,  ـعـاداكْنَـتـوالك وـشـقي ـم

 F٣E..مودتك يف السامء أكثر من أهل األرض
هنيك , أمرك أمري, قولك قويل, يا عيل أنت حجة اهللا عىل الناس بعدي:÷ وقال

ْومـن ¿  ثـم قـرأ.حـزب اهللا, وحزبـك حـزيب, ومعصيتك معصـيتي, هنيي وطاعتك طاعتي ََ
َيتول اهللاَ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللاِ هم الغالبون َُّ ُ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َّ َُ َ ُ َ َْ ُ َِ َ َّø F٤E. 

 قال رسول: قاال) ريض اهللا عنهام (عن أيب أيوب األنصاري, روى أمحد يف مسندهو
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ـة :÷ اهللا ـال: الصــديقون ثالـث ـذي ـق ـو املــؤمن اـل ـب النجــار وـه ـوا ¿ :حبـي ـوم اتبـع ـا ـق ُـي ِْ َّ ِ َ
َاملرسلني ِ َ ْ ُْø F١Eَأ تقتلـون رجـال أن يقـول ريب اهللاُ¿ : وحزقيل مؤمن آل فرعون الـذي قـال ِّ َُ َ ََ ُ ْْ ََ ًَ ُ ُ َø 

F٢E ,وعيل بن أيب طالب وهو أفضلهمF٣E. 
 طلبنـي رسـول اهللا: قـال) كرم اهللا وجهه (عن أيب املغرية عن عيل: ىف مسند أمحدو
واهللا ألرضينك أنت أخي وأبـو , قم:  فقال,فركضني برجله, ًفوجدين يف حائط نائام ÷
 مـات عـىل عهـدك ْنَومـ,  مات عىل عهدي فهـو يف كنـز اهللاْنَوم, تقاتل عىل سنتي, ولدي

ن ـمـا طلـعـت  ـمـات حيـبـك بـعـد موـتـك ـخيـتم اهللا ـبـه ـبـاألمن واإلـيـامْنَوـمـ, فـقـد قىض نحـبـه
 F٤E.الشمس أو غربت

رأيـت رسـول : يقول) رض (سمعت أبا ذر جندب بن جنادة: وعن عامر بن يارسقال
يا عيل أنت أخي وصفيي ووصيي ووزيري وأميني مكانـك : آخذا بيد عىل فيقول ÷ اهللا

عـز و  ( مـات وهـو حيبـك خـتم اهللاْنَمـ, إال أنه ال نبـي بعـدي, مني مكان هارون من موسى
 F٥E..ومن مات يبغضك مل يكن له نصيب من االسالم, األمن واإليامنله ب) جل

 حسنة ال ترض حب عيل :÷ قال رسول اهللا: خرج اخلوارزمي عن أنس بن مالكأ
 F٦E..بغضه سيئة ال تنفع معها حسنة, معها سيئة

واهللا الـذي ال إلـه إال هـو سـمعت :  يقـول,سمعت أنس بن مالـك: وعن الزهري قال
 F٧E..عنوان صحيفة املؤمن حب عيل بن أيب طالب: قولي ,÷ رسول اهللا
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لـو اجتمـع النـاس عـىل حـب  :÷ قال رسول اهللا: وعن طاوس عن ابن عباس قال
 F١E..عيل بن أيب طالب ملا خلق اهللا النار

يـا عـيل مـا مثلـك يف  :÷ قـال رسـول اهللا: قـال) ريض اهللا عنهام (وعن ابن عباس
,  قـرأ ثلـث القـرآناميف القرآن من قرأها مرة فكـأن) حدقل هو اهللا أ (الناس إال كمثل سورة

وكـذا , ومن قرأها ثـالث فكـأنام قـرأ القـرآن كلـه, ومن قرأها مرتني فكأنام قرأ ثلثي القرآن
ومـن أحبـك بقلبـه ولسـانه فقـد أخـذ , من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلـث اإليـامن, أنت يا عيل
والـذي بعثنـي بـاحلق , ع اإليـامن كلـهومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد مجـ, ثلثي اإليامن

 .F٢E.. منهم بالنارًلو أحبك أهل األرض كام حيبك أهل السامء ملا عذاب اهللا أحدا, نبيا
 F٣E.. إين وذريتي من رشوطهاً رشوطا" ال إله إال اهللا "  إن ل: وىف غرر احلكم
 نـزل القـرآن عـىل أربعـة:  قـال,“ عـن األصـبغ بـن نباتـة عـن عـيل:وىف املناقب

ولنـا كـرائم , وربـع فـرائض وأحكـام, وربـع سـنن وأمثـال, عـدونابوربـع , ربـع فينـا: أرباع
 .القرآن

: عـن ابـن عبـاس قـال, مهـا, عن حييى وجماهـد: أخرج موفق بن أمحد اخلوارزمي
 بمنزلـة هـارون يا أم سلمة هذا عيل حلمه حلمي ودمه دمي وهو مني :÷ قال رسول اهللا

 .من موسى إال أنه ال نبي بعدي
وهـذا , هذا عىل أمري املؤمنني وسيد املسـلمني, يا أم سلمة اسمعي واشهدي: وقال
وهـذا , وهـذا أخـي يف الـدنيا و خـدين يف اآلخـرة, وهذا بايب الذي أوتـى منـه, عيبة علمي

 F٤E..معي يف السنام األعىل
خـرج رسـول : عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: أخرج احلمويني
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 فقـال, وكـان يومهـا فجـاء عـيل, ن بيت زينب بنت جحش وأتى بيـت أم سـلمةم ÷ اهللا
, وهـو عيبـة علمـي, ودمـه مـن دمـي, حلمـه مـن حلمـي, يا أم سلمة هذا عيل أحبيـه :÷

وـهـو قاـصـم , واـملـارقني ـمـن بـعـدي, والقاـسـطني, واـسـمعي واـشـهدي إـنـه قاـتـل الـنـاكثني
وألـف , وألف عام, هللا ألف عامواسمعي واشهدي لو أن عبدا عبد ا.. أعدائي وحميي سنتي

 لعـيل وعـرتيت أكبـه اهللا عـىل منخريـه يف ًعام بني الـركن واملقـام ولقـي اهللا تعـاىل مبغضـا
 .F١E..جهنم يوم القيامة

 قـال رسـول اهللا: عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال ,ً أيضاأخرج احلموينيو
وكـذب ,  إال من قبـل البـابولن تؤتى املدينة, يا عيل أنا مدينة احلكمة وأنت باهبا :÷

ودمـك مـن , حلمـك مـن حلمـي,  وأنـا منـكألنـك منـي, يبغضك  زعم أنه حيبني و هوْنَم
وأنـت إمـام , وعالنيتـك مـن عالنيتـي, ورسيرتك من رسيـريت, وروحك من روحي, دمي

 عـاداك و ْنَوخرس مـ,  تـوالكْنَوربح مـ,  عصاكْنَوشقي م,  أطاعكْنَأمتي ووصيي سعد م
 ْنَومثلك ومثل األئمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح مـ,  فارقكْنَوهلك م, ك لزمْنَفاز م

ومثلكم مثل النجوم كلام غاب نجم طلع نجم إىل يـوم ,  ختلف عنها غرقْنَركبها نجا وم
 .F٢E.القيامة

عن احلسن عن عيل بن حممد بن جعفر الصادق بن حممد الباقر عـن : وىف املناقب
َّنظر إيل وأنا مقبل  ÷ إن رسول اهللا: قال) سالم اهللا عليهم ( عيلآبائه عن أمري املؤمنني

ولـوال خمافـة أن يقـول ,  مـن عيسـى بـن مـريمًأما إن فيك شـبها:  وقال يل,وأصحابه حوله
 بمـأل ُّ ال متـرً فيـك مقـاالُفيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف عيسى بن مريم لقلت

 .  يبغون فيه الربكة ويستشفون بهمن الناس إال أخذوا الرتاب من حتت قدميك
ًمل يرض حممد إال أن جيعل ابن عمه مثال لعيسى بـن مـريم: فقال املنافقون  فـأنزل ;َ
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َوملا رضب ابن مريم مثال إذا قومك منه يصدون ¿ :اهللا تعاىل ُّ ِْ َِ ُ َ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َ ََ َ َِ ً ِ ُ َ وقالوا أ آهلتنـا خـري أم هـو *ََّ ُ َْ َْ ٌَ َ ُ َِ ُ
َّما رضبوه لـك إال ِ َ َ ُ ُ َ َ جـدال بـل هـم قـوم خصـمون َ ُ ٌ ِْ َ َْ ُ َ ََ ْ َ إن هـو*ً ُ ْ ِ إال عبـد أنعمنـا عليـه )أي عـيل (ِ ْ َْ َ َ ْ َْ َ ٌ َّ ِ

َوجعلناه مثال لبني إرسائيل ِْ ِ ِْ َِ َ ُ َ َ ًَ َø F١E. 
قال رسـول : قال) ريض اهللا عنهام (عن ابن عباس, عن سعيد بن جبري: وىف املناقب

 ووصـيي ووارث ,حبيـب قلبـي و, وصاحب لوائي,يا عيل أنت صاحب حويض :÷ اهللا
 وحجة اهللا عـىل ,وأنت أمني اهللا يف أرضه, وأنت مستودع مواريث األنبياء من قبيل, علمي
 والعلـم , ومنـار اهلـدى, وأنـت مصـباح الـدجى,وأنت ركن اإليامن وعمود اإلسالم, بريته

 وأنـت الطريـق,  ختلـف عنـك هلـكْنَ اتبعـك نجـا ومـْنَ يـا عـيل مـ..املرفوع ألهل الـدنيا
وأنت موىل ,  املحجلني ويعسوب املؤمننيُّوأنت قائد الغر, الواضح والرصاط املستقيم

ال حيبـك إال طـاهر الـوالدة وال يبغضـك إال ,  وأنا مـوىل كـل مـؤمن ومؤمنـة, أنا موالهْنَم
يـا حممـد : إىل السـامء وكلمنـي ربـى إال قـال) عز وجـل (وما عرجني ربى, خبيث الوالدة

ـي الســالم ـا مـن ـرأ علـي ـائيإـق ـام أولـي ـه إـم ـه اـن ـاعتي,  وعرـف ـل ـط ـور أـه ـذه , وـن ـا ـلـك ـه وهنيـئ
 .F٢E..الكرامة
, عـن آبائـه, عن أبيه, عن عيل الرضا ,عن عيل بن املهدى الرقي: أخرج احلموينيو

يـا عـيل طـوبى ملـن  :÷ قال رسـول اهللا: قال) همسالم اهللا علي (عن أمري املؤمنني عيل
حمـبـوك معروـفـون ـبـني أـهـل  ـيـا ـعـيل.. والوـيـل ـملـن أبغـضـك وـكـذبك, أحـبـك وـصـدقك

 ,خاـشـعة أبـصـارهم, ت احلـسـن والتواضـعْمَّوالسـ, ين واـلـورعِّوـهـم أهـل اـلـد, السـاموات
ًعرفـوا حـق واليتك,وألسـنتهم ناطقـة بفضـلك,وأعينهم سـاكبة حتننـا وقـد , وجلة قلوهبم

بـام  وبـام أمـر هتـم أنـا وه,عـاملون بـام أمـر هـم اهللا يف كتابـ, عليك وعىل األئمة من ولدك
وهـم متواصـلون , تأمرهم أنت وبام يأمرهم أولو األمر من األئمة من ولدك بالقرآن وسنتي
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 .F١E..وإن املالئكة لتصيل عليهم وتؤمن عىل دعائهم وتستغفر للمذنب منهم, متحابون
:  قـال,بسـنده عـن أيب بـرزة األسـلمي: " حلية األوليـاء "أخرج أبو نعيم احلافظ يف 

ٍّد إيل يف عيلِهَع−تعاىل −اهللا إن  :÷ قال رسول اهللا  !?رب بينه يل: ً عهدا ; فقلت ياَّ
 ْنَونـور مـ, وإمـام أوليـائي, ًإن عليا رايـة اهلـدى:  فقال.سمعت:  فقلت,إسمع:  فقال
فـبرشه ,  أبغضـه أبغضـنيْنَومـ,  أحبه أحبنيْنَم, وهو الكلمة التي ألزمتها املتقني, أطاعني
 .فجاء عيل فبرشته بذلك, بذلك

وإن ـيـتم يل اـلـذي , ـيـا رـسـول اهللا أـنـا عـبـد اهللا وىف قبـضـته ـفـان يـعـذبني فـبـذنبي: لفـقـا
 .فاهللا أوىل يب, برشين به
 .ُاللهم أجل قلبه واجعله ربيع اإليامن: قلت :÷ قالو

 ..َّإين مستخصـه بـالبالء:  ثـم قـال تعـاىل..قد فعلت بـه ذلـك: فقال اهللا تبارك وتعاىل
 .يا رب إنه أخي ووصيي :فقلت
 .F٢E..ومبتىل به, إنه يشء قد سبق فيه قضائي أنه مبتىل: ال تعاىلفق
للنـاس ,  أن أبـني فضـلكَّإن اهللا تعـاىل أوحـى إيل: وقال لـه: أخرج موفق بن أمحدو

إتـق الضـغائن التـي كانـت يف : ثم قـال لـه,  بتبليغه− تبارك وتعاىل −وبلغتهم ما أمرين اهللا 
 ..÷ ك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون و بكىصدور قوم ال تظهرها إال بعد مويت أولئ

َمم بكاؤك يا رسول اهللا :فقال ِ?  
عـز  (ئيل عـن اهللاإهنم يظلمونك بعدي و أخربين جرب :“ أخربين جربائيل: فقال

, وعلـت كلمـتهم, حتـى إذا قـام قـائمهم, إن ذلك الظلم ال يزول بالكلية عن عرتتنا :)وجل
واملـادح هلـم , ًوالكاره هلـم ذلـيال, ًلشاين هلم قليالو كان ا, واجتمعت األمة عىل مودهتم

فعنـد ذلـك يظهـر , حـني اليـأس مـن الفـرج, وضـعف العبـاد,  البالدُّوذلك حني تغري, ًكثريا
                                                 

F١Eאא١L٣٠٩٣١٢٤٨Kא٢L٢٣٦ 
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 .القائم مع أصحابه
, ظهـر اهللا احلـقُفـبهم ي,  هـو مـن ولـد ابنتـي فاطمـة..اسمه كاسـمي :÷ قال النبي

وسـكن البكـاء : قـال. . مـنهمً إليهم وخائفـاًراغباويتبعهم الناس , مد الباطل بأسيافهمُوخي
, لـفُفـان وعـد اهللا حـق ال خي, معـارش لنـاس أبرشوا بـالفرج: فقـال ,÷ عن رسـول اهللا
اللهـم إهنـم أهـيل فأذهـب عـنهم , وإن فتح اهللا قريب, وهو احلكيم اخلبري, ردُوقضاءه ال ي

ـهـم وأـعـزهم وال وانرص, م اكألـهـم وارعـهـم وـكـن ـهلـماللـهـ, اـلـرجس وطـهـر ـهـم تطـهـريا
 .F١E..إنك عىل ما تشاء قدير, واخلفني فيهم, تذهلم
 كـل حقـد حقدتـه قـريش عـىل رسـول اهللا :)سـالم اهللا عليـه (قال اإلمام عـيلًأخريا و
إنام وترهتم بأمر اهللا وأمر , مايل والقريش,  وستظهره يف ولدي من بعديَّأظهرته يف ÷

 ..كانوا مسلمنيفهذا جزاء من أطاع اهللا ورسوله إن  رسوله أ
−אאאאא: 

كـان يف قمـة القمـم اإلنسـانية سياسـة, وكياسـة, وقيـادة,  ÷ رسول اهللاال شك أن 
فهو ربيب الوحي والناس من تربيتـه وكـل واحـد مـنهم أخـذ منـه طاقتـه ووسـعه ..وحكمة

 ..ائر بجناحيهألن اإلنسان يطري هبمته كام يطري الط,فقط,فارتفعوا بقدر مهتهم
ًوكان بقيادته أبـا رحـيام بجنوده ًوجيوشـه فـال يـدفعهم إىل مـا فيـه خطـرا حمـدقا إال ,ً ً

ويف أوهلم وإذا مل يكن هو فأخص خواصه صهره وابن عمه ووصيه يقذفـه ,ويكون معهم
 ويرميه للسيوف, كام وصـفته زوجتـه املباركـة سـيدتنا فاطمـة الزهـراء,يف هلوات املوت

 ,أهيا الناس اعلموا إين فاطمة :ً تعريفا بالرسالة والرسولبقوهلا,دكيةيف خطبتها الف ”
  وال أفعـل مـا أفعـل شـططا, وال أقـول مـا أقـول غلطـا,أقول عودا وبدوا ÷ وأيب حممد

ْلقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا عنـتم ¿ )جتاوز احلد والبعد عـن احلـق( ْ ْ ُ َ ُّْ ٌ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َِ ُ ُْ َ ٌ ُ َ َ
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ْحريص علي َ َ ٌ ٌكم باملؤمنني رؤف رحيمَِ َ َ ِْ ِ ٌِ ُ َُ ْ ُْ ِø.F١E 
  وأخا ابن عمي دون رجالكم, جتدوه أيب دون نسائكم:وتعرفوه )تنسبوه( فإن تعزوه 

  صـادعا بالنـذارة, فبلـغ الرسـالة,÷ ولـنعم املعـزى إليـه) أنت أخي يف الدنيا واآلخرة(
  ضـاربا ثـبجهم,)هممذهبهم ومسلك(  مائال عن مدرجة املرشكني,)رافعا صوته باإلنذار(
داعيـا إىل سـبيل ربـه باحلكمـة  )خمـرج أنفاسـهم ( آخذا بأكظـامهم,)وسطهم ومعظمهم(

 حتى اهنـزم ,وينكث اهلام )ّأو يكرس األصنام ; أو جيذ(  جيف األصنام,واملوعظة احلسنة
وأسـفر احلـق عـن  )إنشق وبـان الصـباح( ّ حتى تفرى الليل عن صبحه,اجلمع وولوا الدبر

أصـوات  ( وخرسـت شقاشـق الشـياطني,ونطـق زعـيم الـدين ,)صـله وأسـهعـن أ( حمضه
وانحلت ) السفلة واألراذل من الناس (وشيظ النفاق) سقط وهلك (وطاح )وهلوات كبرية

 يف نفر من البيض اخلامص) كلمة التوحيد(  وفهتم بكلمة اإلخالص,عقد الكفر والشقاق
وهنزة  ,)رشبته(  مذقة الشارب,اروكنتم عىل شفا حفرة من الن )“ أهل البيت األطهار(

 وموطئ األقدام ,)مثل للمستعجل (وقبسة العجالن) الفرصة السانحة للطامع هبم (الطامع
املـاء املتجمـع مـن األمطـار  (ترشبـون الطـرق ,)مداسها وهو مثل يف املغلوبية واملذلة(

ن أن يتخطفكم  ختافو,أذلة خاسئني..والورق) اليابس (وتقتاتون القد ,)عىل الطرق العامة
  وبـعـد أن مـنـي ـبـبهم,÷  بمحـمـد− تـبـارك وتـعـاىل − فأنـقـذكم اهللا ,الـنـاس ـمـن ـحـولكم

ِكلـام أوقـدوا نـارا للحـرب ¿ , ومـردة أهـل الكتـاب,الرجـال وذؤبـان العـرب) شجعاهنم( ْ َ ْْ َِّ ً َُ َ ُ
َأطفأها اهللاُ َ َ ْ َøF٢E  

فتحـت  (كـنيأو فغرت فـاغرة مـن املرش) ظهرت أمته وأتباعه (أو نجم قرن الشيطان
حلقـهـا وأقىص  (يف هلواـهتـا )“ أـمـري اـملـؤمنني ـعـيل( ـقـذف أـخـاه )ـمجـاعتهم أفواهـهـا

وخيمـد  ,)يدوسها بأسـفل رجلـه( حتى يطأ جناحها بأمخصه) يرجع( فال ينكفئ )أفواهها
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 قريبـا مـن ,جمتهـدا يف أمـر اهللا ,)جماهـدا بكـل جهـده(  مكـدودا يف ذات اهللا,هلبها بسـيفه
 .. ال تأخذه يف اهللا لومة الئم, كادحا, جمدا, مشمرا ناصحا,أولياء اهللا سيدا يف ,رسول اهللا

ـيش ـن الـع ـة ـم ـتم يف رفاهـي ـون ســاكنون(  وادعــون, وأـن ـاكهون,)مطمئـن منعمــون ( ـف
  وتتوكفـون األخبـار,)نزول الـبالء ورصوف الـدهر ( ترتبصون بنا الدوائر,آمنون )مرفهون

 , وتفـرون مـن القتـال,عنـد النـزال) بـونتفـرون وهتر(  وتنكصون,)تتوقعوهنا وتنتظروهنا(
 النفـاق) أو حسـيكة ( ظهـر فـيكم حسـكة, ومـأوى أصـفيائه,فلام اختار اهللا لنبيـه دار أنبيائـه

 ونطــق كــاظم الغــاوين ,)بــيل وخلــق إزار الــدين ( وســمل جلبــاب الــدين,)بعداوتــه(
ردد تـ (وهـدر) ظهـر السـاقط ومـن لـيس لـه مكانـة تـذكر (ونبغ خامـل األقلـني ,)ساكتهم(

فخطـر يف  ,)أهـل الباطـل (املبطلـني) الفحل املكرم من اإلبـل فـال يركـب (فنيق) صوت
كالقنـفـذ والـسـلحفاة ـختـرج ( طـلـع الـشـيطان رأـسـه ـمـن مـغـرزةأو ,)ـسـاحاتكم( عرـصـاتكم

أي ( ةّ وللـعـز,فألـفـاكم لدعوـتـه مـسـتجيبني )داعـيـا (هاتـفـا بـكـم) رأـسـها بـعـد زوال اخلـطـر
 وأحشـمكم , ثم استنهضكم فوجدكم خفافا,مالحظني) رورالغ (فيه) ّأو للغرة) اإلستقواء

 ..)أغضبكم فوجدكم غاضبني له سلفا (فألفاكم غضابا
مـائكم التـي ( ووردتم غري مرشبكم ,)ّعلمتم إبل الغري ال إبلكم(  فوسمتم غري إبلكم

  .F١E..)ترشبون منها
 ًوذلك ألهنـم زحزحوهـا عـن رواسيها,واغتصـبوها مـن أصـحاهبا وهـم ليسـوا أهـال

 رضب احلسـام املهند,ومقارعـة األبطـال,  عـنفال يف العري كانوا وال النفري,فأين هـم,هلا
 ..“ فهذا ليس له إال أبو احلسن عيل..ومنازلة األقران, ومصاولة الشجعان

 وكـل عبـد مسـلم لـه مـن ,والتابعني هلم بإحسـان, الصحابة األوائل:نا نقولولذا فإن 
 ن سلامن الفاريس تسنم ذرى املجد بثناء الرسول األعظماملكانة بقدره ومهته,فلذا ترى أ

فهو يستأهل هذا املقام ألن رسول اهللا ال ينطق عن .. سلامن منا أهل البيت:بقوله له ÷
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 ..ًاهلوى وال حيايب أحدا,واملقام لسلامن حقيقي
) صلوات اهللا عليه وآله (وبنفس القوة وأشد من ذلك ترى املوقف من عم رسول اهللا

وهكذا الصحابة كـانوا يتـأرجحون مـا بـني هـذين ..ب الذي نزل القرآن الكريم بلعنهأبو هل
 ..املقامني

فكـان املسـلمون ..وأمـا أهـل البيـت فهـم الـذين ال يقـاس هبـم أحـد مـن هـذه األمـة
ال ,÷ والصحابة باخلصوص ينظرون إليهم كام النجم يف السامء عىل عهـد رسـول اهللا

م املتفرد بكل صفات اخلري والفضيلة, املتسـنم ألعـىل وبطل اإلسال,سيام أمري املؤمنني
ذرى الكامل البرشي فحديثه له طعم آخر,ولـون آخر,سـنتطرق إىل يشء منهـا خـالل هـذه 

 ..الصفحات
القيادـيـة, وسياـسـته احلربـيـة مدرـسـة لألجـيـال كلـهـا ولـكـن  ÷ فحكـمـة رـسـول اهللا

ربية الفـاجرة لنسـتورد أنظمتنـا لألسف ترانا نذهب إما إىل األنظمة الرشقية الفاسدة,أو للغ
ونضـع اخلطـط ممـا نسـتلهمه منهـا مـن  ÷ احلربية فلامذا ال ندرس غزوات رسـول اهللا

ـا اإلســالمية  ـا ـعـىل قيمـن ـريب جنودـن ـا وـن ـا ألجيالـن ـا ونعلمـه ـدة نتعلمـه ـرب خاـل دروس وـع
 ..املحقة,لنعود ونبني حضارتنا, ونفتح العامل من جديد

 “ عيلاإلمام عن خياف عىل جنده وحيبهم فت الرسول القائد كان رمحة مهداو
أن , َّاللهم لك عـيل إن رددهتـم سـاملني غـانمني: فقال, رسية ÷ بعث رسول اهللا (:قال

, احلمـد هللا:÷ فقـال رسـول اهللا, فـام لبثـوا أن جـاؤوا كـذلك: قال, أشكرك أحق الشكر
 F١E.)عىل سابغ نعم اهللا

                                                 
F١Eא٥٣١٠ 
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 : الفصل الثاني
 بوية عن الغزوات النهامةمعلومات 

وهـي , بنفسه الرشيفـة ÷ هي اجلامعة القتالية التي كان يقودها رسول اهللا: الغزوة
وهـي , كام أحصتها كتب التاريخ اإلسالمي والسرية النبويـة العطـرة, سبع وعرشون غزوة
 –ذكر أن مغازيه أي التي غزا فيها بنفسه  ÷ يف باب ذكر مغازيه: كام يف السرية احللبية

,ومنهم من ذكـر أكثـر مـن ذلـك وجمموعهـا  وعرشين غزوةًسبعا كانت –روحي له الفداء 
 F١E..كالتايل

−אא÷..
َّغزوة ودان −١  ..غزوة األبواء.. َ
 ..غزوة بواط بناحية رضوى −٢

 ..ُغزوة العشرية من بطن ينبع −٣

 ..)بدر األوىل (غزوة سفوان −٤

 ..غزوة بدر الكربى −٥
ْغزوة بني سليم بالكدر −٦ ُ.. 

 ..)بطلب أبا سفيان والعري معه (ُّغزوة السويق −٧

 ..)من اليهود (غزوة بني قينقاع −٨

 ..)ِأو أمر لغطفان (غزوة ذي مرة −٩

 ..غزوة الفرع من بحران −١٠

 ..غزوة أحد −١١

 ..غزوة محراء األسد −١٢
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 ..)من اليهود (غزوة بني النضري −١٣

 ..ِّغزوة ذات الرقاع −١٤

 ..ةغزوة بدر اآلخر −١٥

 ..غزوة دومة اجلندل −١٦

 ..)اخلندق (غزوة األحزاب −١٧

 ..)من اليهود (غزوة بني قريظة −١٨

ُغزوة بني حليان من هذيل −١٩ ِ.. 

 ..غزوة ذي قرد −٢٠

 ..غزوة بني املصطلق من خزاعة −٢١

 ..غزوة احلديبية وصلحها −٢٢

 ..غزوة خيرب −٢٣

 ..غزوة عمرة القضاء −٢٤

 ..غزوة الفتح −٢٥

 ..غزوة حنني −٢٦

 ..غزوة الطائف −٢٧

 ..غزوة تبوك −٢٨
 ..غزوة مؤتة −٢٩
 ..غزوة قرقرة الكدر −٣٠

 ..غزوة وادي القرى −٣١
−אאאא.. 

بمهـام قتاليـة حمـددة  ÷ هي اجلامعة القتالية التي كان يبعثها رسـول اهللا: والرسية
وهي ثامنية وثالثون رسية كـام تـذكر ,  من أصحابهًا هلم قائدِّ بل يعنيًوال يقودهم شخصيا
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 : وهي,وأشهرها ثالثون, املصادر املختلفة
 ..عىل ساحل العيص) رض (رسية محزة بن عبد املطلب −١

 ..)وله أول راية (رسية عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب −٢
 ..)أسد اهللا وأسد رسوله (رسية محزة بن عبد املطلب −٣

 ..أيب وقاص إىل اخلرارةرسية سعد بن  −٤

 ..رسية عبد اهللا بن جحش للنخيلة −٥

 ..رسية زيد بن حارثة إىل القردة −٦

َّرسية سعد بن أيب وقاص احلرار −٧ َ.. 

 ..رسية عبد اهللا بن جحش لنخيلة −٨

 ..رسية زيد بن حارثة للقردة −٩

 ..رسية حممد بن مسلمة لكعب بن األرشف −١٠

 ..الغنوي للرجيعرسية مرثد بن أيب مرثد  −١١

 ..رسية املنذر بن عمرو لبئر معونة −١٢

 ..رسية أيب عبيدة بن اجلراح ذا القصة −١٣
 ..رسية عمر بن اخلطاب لرتبة لبني عامر −١٤

 ..رسية غالب بن عبد اهللا الكلبي لبني امللوح −١٥
 ..رسية خالد بن الوليد لبني جذيمة −١٦
 ..رسية عبد اهللا بن رواحة −١٧

 ..برش بن سعدرسية  −١٨

 ..رسية أيب حداد −١٩

 ..رسية إىل إضم −٢٠

 ..رسية زيد بن حارثة الثانية −٢١
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 ..رسية عبد اهللا بن حذافة السهمي −٢٢

 ..رسية شجاع بن وهب −٢٣

 ..رسية كعب بن عمري −٢٤

 ..رسية عمرو بن العاص −٢٥
 ..رسية أيب عبيدة −٢٦

 ..رسية زيد بن حارثة الثالثة −٢٧

 .. بن عديرسية عمري −٢٨

 ..رسية أسامة بن زيد بن حارثة −٢٩

 ..لليمن “ رسية اإلمام عيل بن أيب طالب −٣٠

أي وقـع , وأما الغزوات التي وقع فيها القتال مـن تلـك الغـزوات الكثـرية فهـو بسـيط
وهو املراد بقول بعضهم التـي , واشرتاكه بالقتال, القتال فيها من أصحابه بقيادته املبارشة

 :  وهي,فقطغزوات فهي تسع  ÷ سول اهللاقاتل فيها ر
 ..غزوة بدر الكربى −١
 ..حدأغزوة  −٢
 ..)األحزاب (اخلندقغزوة و −٣

 ..)أعني املريسيع (بني املصطلقغزوة و −٤
 ..قريظةنبي غزوة و −٥

 ..خيربغزوة و −٦

 ..)وهي باحلقيقة غزوة فتح وصلح( فتح مكةغزوة و −٧
 ..حنني غزوة و −٨

, ًتحـت صـلحاُإهنـا ف: فقال النـووي, وبعضهم أسقط فتح مكة. .الطائف غزوة و −٩
 ..كام أظن واهللا العامل, وهذا أقرب إىل احلقيقة والواقع..وإليه يذهب الشافعي و موافقوه
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فـأين مكـان أمـري  ÷ هذه الغزوات التي وقع فيهـا القتـال بقيـادة الرسـول األعظـم
غـزوات ومـا هـي أفعالـه املباركـة يف كـل هـذه ال “ املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب

بحقـه فيهـا كلهـا هـذا مـا نريـد البحـث عنـه  ÷ وما هي أقوال ابن عمـه رسـول اهللا, فيها
 “ وحالكـة الظـالم املرضوب حـول أعـامل أمـري املـؤمنني, وذلك لشـدة الظلـم?هنا
, وهو ما أثار عجبي واستغرايب من بعض الكتـاب الـذين ينكـرون الشـمس الضـاحية, فيها

 يعشـعش يف القلـوب ًوبغضـا, ًن تنويم األمة عن احلقيقة العلوية املباركـة حقـداوحياولو
 ..وطينتهم اآلجنة, واألصول الفاسقة من املياه اآلسنة, املنافقة

وـهـم ينكروـهنـا ال ـبـل وينـسـبوهنا إىل ـغـريه , أـعـامل ال تنـكـر “ فألـمـري اـملـؤمنني
وقلع بـاب احلصـن الـذي , فإهنم ينسبون قتله ملحمد بن مسلمة, كقتل مرحب بطل خيرب

: ال يستطيعون أن ينسبوه ألحـد عـىل وجـه األرض فـإهنم ينكرونـه وبكـل بسـاطة يقولـون
 ?وهل يعقل أن يقلع باب كباب حصن خيرب رجل ومهام أويت من القوة

بـل وحيرفـون األقـوال النبويـة بحقـه , وهكذا فهم ال ينكـرون األفعـال العلويـة فقـط
, كالـفـاروق األعـظـم “ بـحـق اـبـن عـمـه وأخـيـه ÷ فالـصـفات اـلـواردة مـنـه, ـكـذلك

ـدين, وأـمـري املــؤمنني, والصــديق األـكـرب ـبوهنا إىل الصــحابة ..ويعـسـوب اـل ـرتاهم ينـس ـف
وـسـؤددك , فـلـامذا ـيـا أـمـة اـخلـري تتنـكـرين لفـخـرك..وينكروهنـا ـعـىل ـسـيد الـعـرتة الـطـاهرة

ل قـام اإلسـالم بـام :عنـه ÷ أمل يقـل الرسـول األعظـم, وصانع جمـدك بسـيفه وجهـاده
 ?“ وسيف عيل بن أيب طالب, خدجية

شـكر عـىل صـنيعه فـذاك ُل ويَّبجُر ويَّقدُنكر بل جيب أن يُفصانع املجد والفضل ال ي
وجـد أن معجزتـه  ÷ العامل الغريب الذي ما درس إال بعض جوانب مـن حيـاة الرسـول

 ..القرآن الناطق وليس القرآن الصامت فقط “ احلقيقية تتمثل بعيل بن أيب طالب
هو أعظم معجـزة ألن اإلعجـاز  “ بالفعل إن تربية شخص كأمري املؤمنني عيلو

 بـل اكتملـت بشخصـية أمـري املـؤمنني عـيل, اإلنساين بكل فضائله وقيمه وعقائده متثلت
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 ?وأنى للدنيا أو النساء أن تنجب مثل ذاك العمالق العظيم..“
אאא

 فقـالوا يف ألـوان ألويتـه وراياتـه, ايـاتوالر,  مـن األلويـةًعـددا ÷ كان لرسول اهللا
÷:  
اللـواء  ÷  قال ابن إسـحاق دفـع النبـي..وفتح مكة, ه يوم بدرءكان لوا: األبيض −

ويف سـنن النسـائي وأيب داوود ..يوم غزوة بدر الكربى إىل مصعب بن عمري وكان أبـيض
 ..يوم دخول مكة أبيض ÷ عن جابر أنه كان لواؤه

ويف سـنن أيب داوود ..صفراء ÷ ه رأى راية رسول اهللايذكر بعضهم أن: األصفر −
 ÷ عن سامك بـن حـرب عـن رجـال مـن قومـه عـن واحـد مـنهم قـال رأيـت رايـة النبـي

 ..صفراء
أنـه كـان  ÷ ذكر ابن مجاعة يف خمترص السري يف باب سالح رسول اهللا: األغرب −

 ..له لواء أغرب
رايتـان  ÷ مـام رسـول اهللاقال ابن إسحاق يف أخبار غـزوة بـدر وكـان أ: األسود −

مع مصـعب  (واألخرى مع بعض األنصار “ سوداوان إحدامها مع عيل بن أيب طالب
 ) بن عمري

عـن احلسـن كانـت  ÷ وذكر عبد اهللا بن حبان األصبهاين يف كتاب أخـالق النبـي
ويف تـاريخ البخـاري عـن احلـرث بـن حسـان . .)قـابُالع( سوداء تسـمى ÷ راية النبي

ًقـائام عـىل املنـرب خيطـب وفـالن قـائم متقلـدا  ÷ د فرأيـت النبـيدخلـت املسـج: قال ً
السيف وإذا رايات سود ختفق قلت ما هـذا قـالوا عمـرو بـن العـاص قـدم مـن جـيش ذات 

قـاب ُرايـة تـدعى الع ÷ كانت لرسـول اهللا: وقال القضاعي يف كتاب األنباء.. السالسل
 ..من صوف أسود

ن صوف وقيل فيها مثال األهلة ويف املحكم وهي شملة خمططة م :َّالراية املنمرة −
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شملة : واألنمر الذي فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداء والنمرة, النمرة النكتة من أي لون كان
 ..فيها خطوط بيض وسود

رايـة سـوداء مربعـة ونمـرة  ÷ وكان لرسول اهللا: قال ابن مجاعة يف خمترص السري
 ..)أي مل يكتب عليها يشء (ها ذكريبا فالعقاب ما كان مكتو: يقال هلا) مزينة (جمملة

واحلضـارات البائـدة التـي كانـت مـن , واملعروف مـن عـادات العـرب يف اجلاهليـة
وـكـان للـجـيش راـيـة , ـحـوهلم أـهنـم ـكـانوا يعلـمـون جيوـشـهم بالراـيـات واألـعـالم املمـيـزة

ومـا زالـت هـذه , عظمى ولواء كبري رئييس وألوية فرعية لبقيـة تنظـيامت اجلـيش األخـرى
 .. تعرفه اجليوش كلهاً عاملياًلعادات بل وأصبحت عرفاا

ولكـل صـنف , وللجـيش لـواء يميـزه, فللدولة راية وعلم يميزها عن كل دول العامل
ولذا فإنك تقرأ عن أيب عبد اهللا األصـبهاين . .وهكذا, من صنوف القوات راية وعلم يميزه

.. ولواؤه أبـيض, سوداءكانت  ÷ أن راية النبي: عن بريدة ÷ يف كتاب أخالق النبي
 .مكتوب عىل لوائه ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: وزاد ابن عباس

 : راية ولواء ورايات أخرى ÷ فاألرجح أنه كان لرسول اهللا
 ..هي السوداء املربعة والتي تسمى العقاب: رايته العظمى −
 . أسودًيسمى الريبة وربام جعل فيها شيئا ًأبيضا ولواءه−

 ..نصار خاصةوراية لأل−

 F١E..وراية للمهاجرين خاصة هبم−
 : يف الدنيا ÷ حامل لواء رسول اهللا: اإلمام عيل

يف حروبه جيد بدون أدنـى شـك أن  ÷ إن املتتبع لسرية ومسرية الرسول األعظم
 “ عـيلاإلمـام صاحب الراية العظمى أو اللواء العام للمسلمني كان مع أمري املؤمنني 

 كـام تعلـم –ومل يتخلف عنه  ÷ هد التي شهدها مع رسول اهللايف كل احلروب واملشا
                                                 

F١Eאאאאא١٣٢٠ 
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: ل ابـن عبـد الـرباقـ ,’  إال يف غزوة تبوك بحيث استخلفه عىل املدينة وأهل البيـت–
فإنـه خلفـه , إال تبـوك, منـذ قـدم املدينـة ,÷ ومل يتخلف عن مشـهد شـهده رسـول اهللا

أنت منـي بمنزلـة : وقال له, عىل املدينة وعىل عياله بعده يف غزوة تبوك ,÷ رسول اهللا
 F١E..إال أنه ال نبي بعدي, هارون من موسى

فكل مشاهد وغزوات الرسـول القائـد شـهدها وصـيه وكـان صـاحب الرايـة واللـواء 
األعظم وال تلتفت هنا إىل ما يقوله بعض النواصب من افرتاءآت عىل أهـل العلـم هبـدف 

شهد به أهل التحقيق من العلامء فاملنا وهذا ما ي, برصونُمي فال يُإنكار الواضحات فهم ع
وا ُّوأزالم بني أميـة الشـجرة امللعونـة يف القـرآن الـذين سـب, وأقوال السفهاء من النواصب

أربعـني سـنة فهـل ترجـوا مـنهم أن − والعياذ باهللا –وشتموا أمري املؤمنني والعرتة الطاهرة 
 أن عـيل بـن أيب طالـب: تـادةعن ق,  فقد روى ابن سعد يف طبقاته بسنده?يقولوا هبم خريا

 F٢E..شهدَويف كل م, يوم بدر ,÷ كان صاحب لواء رسول اهللا “
لعـيل أربـع خصـال : أنـه قـال, ويروي احلاكم يف املستدرك بسـنده عـن ابـن عبـاس

وهـو الـذي كـان لـواؤه  ,÷ هو أول عريب وأعجمي صىل مـع رسـول اهللا, ليست ألحد
وأدخلـه , وهو الذي غسـله, يوم املهراسوالذي صرب معه , معه يف كل مشهد وكل زحف

 F٣E..قربه
وهـو ابـن مخـس وعرشيـن , ًشهد عيل بـن أيب طالـب بـدرا: وقال حممد بن إسحاق

هـذا السـن يف يـوم بـدر والصـحيح مـا روي  “ وهذا خطأ فلم يبلغ أمري املؤمنني, سنة
يـن وهـو ابـن عرش, إىل عـيل, الرايـة يـوم بـدر ,÷ دفـع رسـول اهللا:  قال,عن ابن عباس

 بصـوفة ًيوم بدر معلـام “ وكان عيل بن أيب طالب (,كام ذكره الرساج يف تارخيه, سنة
 ..)بيضاء كام يروي صاحب الطبقات
                                                 

F١E؛א٣L٣٣ 
F٢E،אא١L٣ 
F٣Eא ٣L١١١ 
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كـان سـعد بـن عبـادة صـاحب :  قـال,وروى ابن األثري بسنده عن ثعلبة بن أيب مالـك
فـإذا ) أي أنه كان حيملها يف املسـري والتعسـكر (,يف املواطن كلها ,÷ راية رسول اهللا

 .F١E..أخذها عيل بن أيب طالب, كان وقت القتال

: وروى اإلمام أمحد يف الفضائل بسنده عن احلكم عـن مقسـم عـن ابـن عبـاس قـال
 F٢E..واملشاهد كلها, يوم بدر: وقال احلكم, يوم بدر ,÷ كان عيل يأخذ راية رسول اهللا

 بسـنده عـن ًضـافقـد روى أي, وبعد شهادة أمحد بن حنبل ننقل شهادة سعيد بن جبـري
 كان حامل راية رسـول ْنَيا أبا عبد اهللا م: سألت سعيد بن جبري فقلت:  قال,مالك بن دينار

فغـضـبت وـشـكوته إىل إخواـنـه ـمـن , إـنـك لرـخـي الـبـال:  وـقـال,َّفنـظـر إيل: ـقـال ,÷ اهللا
فنظر  ,÷  كان حامل راية رسول اهللاْنَإين سألته م, أال تعجبون من سعيد: فقلت, القراء
وقـد الذ ,  وهـو خـائف مـن احلجـاج−إنـك سـألته : قـالوا, إنـك لرخـي البـال: وقال, َّإيل

هـكـذا ـسـمعته ـمـن عـبـد اهللا ـبـن , ـكـان حاملـهـا ـعـيل:  فـقـال,فـسـألته,  فـسـله اآلن−بالبـيـت 
 F٣E.عباس

: وهلذه الرواية لفظ آخر ينقله ابن سعد فقد وروى يف طبقاته عن مالك بن دينار قـال
فقـال , إنك لرخو اللبب: قال :÷  كان صاحب راية رسول اهللاْنَم: قلت لسعيد بن جبري

فـإذا كـان القتـال , كان حيملها يف املسري ابن مـيرسة العـبيس, أنا أخربك: يل معبد اجلهني
وال تنس ما تقدم من محل الراية من قبل سعد ) (سالم اهللا عليه (أخذها عيل بن أيب طالب

 ة ولكن يف احلرب الشك أهنا مع أمـري املـؤمننيفلربام كان يتبادهلا مع ميرس, يف املسري
“.(. (F٤E. 

وقبل كل أولئك إليك شـهادة سـعد بـن أيب وقـاص الـذي يمتدحونـه كثـريا ألنـه مـن 
                                                 

F١E ؛٤אL٩٧ 
F٢E؛א٢L٦٥٠ 
F٣Eא ٣L١٣٧ 
F٤EאWא ٣אL١٥ 
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فهو ثقـة وال شـك أنـه مقبـول , ومن أصحاب الشورى العمرية عند القوم, العرشة املبرشة
كنـت باملدينـة فبينـا : قال ,فقد روى احلاكم بسنده عن قيس بن أيب حازم, الشهادة لدهيم

قـد ركـب ,  جمتمعـني عـىل فـارسًفرأيـت قومـا,  أحجار الزيتُأنا أطوف السوق إذ بلغت
إذ أقبـل سـعد بـن أيب , والنـاس وقـوف حواليـه ,“ وهو يشتم عيل بن أيب طالب, دابة

, فتقدم سـعد, رجل يشتم عيل بن أيب طالب:  فقالوا?ما هذا:  فقال,فوقف عليهم, وقاص
أمل يكـن أول , يا هذا عىل ما تشتم عيل بن أيب طالـب:  فقال,حتى وقف عليه, لهفأفرجوا 
 ?من أسلم

 ?÷ أمل يكن أول من صىل مع رسول اهللا
 ?أمل يكن أزهد الناس
 ?أمل يكن أعلم الناس

 ?عىل ابنته ,÷ أمل يكن ختن رسول اهللا
, ديـه ثـم اسـتقبل القبلـة ورفـع ي?يف غزواتـه ÷ أمل يكن صاحب رايـة رسـول اهللا

 ..حتى ترهيم قدرتك, فال تفرق هذا اجلمع, ًاللهم هذا يشتم وليا من أوليائك: وقال
, فرمته عىل هامته يف تلـك األحجـار, فو اهللا ما تفرق حتى ساخت به دابته: قال قيس

 F١E..فانفلق دماغه ومات
فهم ينقلون هـذا احلـديث ككرامـة لسـعد ونحـن ال شـأن لنـا هنـا بالكرامـات فنأخـذ 

 بأنـه صـاحب رايـة رسـول اهللا (هبـذا الـذي ذكـره وال سـيام “ ه ألمـري املـؤمننيشهادت
ًوندع لـه كرامتـه وال ننكرهـا عليـه طبعـا فهـو كـان يـدافع عـن أوىل  ,)يف كل غزواته ÷

فإنـه يـنرص اهللا  “ وينرصه ومن نرص أمري املـؤمنني ÷ الناس بالناس بعد رسول اهللا
: ًيقول داعيـا ÷ ألن رسول اهللا, رصه عىل أعدائهورسوله ومن ينرص اهللا فاهللا يسدده وين

 ..وأدر احلق معه حيثام دار,  خذلهْنَواخذل م,  نرصهْنَاللهم انرص م
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, ال أعلمـه إال عـن ابـن عبـاس:  قال,وروى اإلمام أمحد يف مسنده بسنده عن مقسم
 .F١E.وراية األنصار مع سعد بن عبادة, كانت مع عيل بن أيب طالب ,÷ إن راية النبي

 كانت راية رسول اهللا: وروى ابن حجر يف هتذيب التهذيب عن مقسم عن ابن عباس
وـمـع ـسـعد ـبـن عـبـادة راـيـة , راـيـة املـهـاجرين “ ـمـع ـعـيل, يف اـملـواطن كلـهـا ,÷

 .F٢E..األنصار
 ,÷ ما بقي مع النبي:  قال,وروى اهليثمي يف جممع الزوائد بسنده عن ابن عباس

بيـده لـواء :  قـال?فـأين كـان عـيل: قلـت,  اهللا بـن مسـعودأحدهم عبد, إال أربعة, يوم أحد
  F٣E..÷  وراية املهاجرين هي راية النبي.املهاجرين

وأخرج احلاكم يف املسـتدرك بسـنده عـن مسـعود عـن احلكـم عـن مقسـم عـن ابـن 
 .F٤E) .وهو ابن عرشين سنة, دفع الراية إىل عيل يوم بدر ÷ أن رسول اهللا: عباس

 كـان صـاحب رايـة ًإن عليـا:  قـال,عه بسنده عـن ابـن عبـاسوروى اهليثمي يف جمم
ـدر ,÷ رســول اهللا ـوم ـب ـة , ـي ـن ســعد صــاحب راـي ـيس ـب ـة , األنصــاروـق وصــاحب راـي

 F٥E .املهاجرين عيل يف املواطن كلها

, يف املـواطن كلهـا ÷ كانت رايـة رسـول اهللا:  قال,ويف كنز العامل عن ابن عبادة
 .F٦E..“ راية املهاجرين مع عيل بن أيب طالب

 حيمـل رايتـك ْنَيا رسـول اهللا مـ:  قالوا,ويف الرياض النرضة عن جابر بن سمرة أهنم
عـيل بـن ,  كان حيملها يف الـدنياْنَإال م,  عسى أن حيملها يوم القيامةْنَم: قال, يوم القيامة
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 F١E.أيب طالب
وللمسـلمني  ÷ واللواء الكبري لرسـول اهللا, فثبت لديك أن صاحب الراية العظمى

ملاذا هذا : ولربام خيطر ببالك هنا هذا السؤال ,“ يف الغزوات هو أمري املؤمنني عيل
والرمـز ,  ألن الرايـة هـي رمـز– يـا عزيـزي الغـايل –وذلـك  ?“ االختصاص بالراية به

واللـواء , س وذلك ملا يرمز له فإن أحـداث التـاريخ ختربنـا بـأن الرايـة الكـربىَّقدُر ويَّقدُي
ويف العام األغلب ,  يف املعركة يعنى اهلزيمة واالنكسار للجيش كلهالعظيم عندما يسقط

فمن تسـقط رايتـه يسـقط جيشـه , يؤدي إىل اهلزيمة والفرار أو االستسالم للطرف املقابل
يف ـيـوم أـحـد وبـعـد ـفـرار  “ وـهلـذ فإـنـك ـجتـد أـمـري اـملـؤمنني ـعـيل..وخيرس املعرـكـة

َّـكـان ـمهـه رـفـع الراـيـة  ÷ ل اهللاملـسـلمني ـمـن املعرـكـة بـعـد انتـشـار إـشـاعة مقـتـل رـسـو
وإنزال راية الرشك القرشية فرتاه قتل تسعة مـن بنـي عبـد الـدار محلـة , اإلسالمية املباركة

وبذلك كرسهم وأعلن النرص , لواء الكفار حتى رفعته امرأة بعد أن أفناهم روحي له الفداء
 .. يف جيش املسلمنيرغم فداحة اخلسائر

 املباركـة  الرايـة ورايـة اإلسـالم وهـذه,هنا راية الرسولأل, فالراية جيب أن ال تسقط
 كـان حيملهـا يـترشف بحملهـا والشـهادة ْنَوكل مـ, هي راية اهللا تعاىل فال يمكن أن تسقط

كـام نـادى بـذلك ) فال فتى إال عيل (حتتها إال أنه ال يضمن استمرار رفعتها إال فتى الفتيان
 لكل من راودته نفسه بإنزال تلك الراية إىل فسيفه ذو الفقار كان باملرصاد ,“ جربائيل
 ..األرض

 من عدو ولو كانت العـرب اجتمعـت َّوهو الذي لن يفر, فهو الفتى الكرار غري الفرار
ًخيال ورجاال لسـارع إىل قـتلهم) ملؤها (بل ولو كانوا طالع األرض, عىل قتاله كـام قـال , ً

دير هبا الذي حيـافظ عليهـا ولـن يفـر عنهـا  هو جْنَفالراية ال حيملها إال م.. من األيامًيوما
, واـملـراس ـعـىل القـتـال ومنازـلـة األـقـران, أـبـدا ألن اـجلـدارة تـقـاس ـبـالقوة وـشـدة الـبـأس
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ولقـد روت لنـا كتـب السـرية الكثـري مـن املواقـف التـي , ومقاتلة األبطال يف ساح الوغى
د أول اللقـاء ول ممن كانوا يتصـنعون الشـجاعة ولكـن هيربـون عنـُهرب فيها الصحابة األ
 .. واملواقف مشهودة, واألحزاب, وخيرب,حدُكام حصل يف يوم أ

 إن رـسـول اهللا : ـقـال,روى اإلـمـام أمحــد يف مـسـنده بـسـنده ـعـن أيب ـسـعيد اـخلـدري
آه ; مـن فـالن هـذا كـم  ( فجـاء فـالن? يأخذها بحقهاْنَم: ثم قال, أخذ الراية فهزها ,÷

: فقال) ...ن وفالنفال,  مواطن الفتنة والرشأرقني ألعرفه عىل حقيقته فكم هو مذكور يف
 ,÷ َّواـلـذي ـكـرم وـجـه حمـمـد :÷ ـثـم ـقـال النـبـي ,)أي ـتـنح وابتـعـد (أـمـط: ـقـال, أـنـا

وجاء بعجوهتـا , فانطلق حتى فتح اهللا عليه خيرب وفدك, هاك يا عيل, ًألعطينها رجال ال يفر
 F١E..وقديدها

فقـد , املذكور من قبل) فالن (ونوإليك هذه الرواية التي تذكر أسامء وترصح هبا بد
, ملا كان يوم خيرب: قال, سد الغابة بسنده عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيهُروى ابن األثري يف أ
فقـال رسـول −وقيل حممد بـن مسـلمة −ه عمر فلام كان من الغد أخذ, أخذ أبو بكر اللواء

 حتـى هفعـالالـذي  فـام( ,ألدفعن لوائي إىل رجل لن يرجع حتى يفـتح اهللا عليـه :÷ اهللا
فـدعا , ثـم دعـا بـاللواء, صالة الغد ,÷ فصىل رسول اهللا) ?ما قال ÷ قال رسول اهللا

 .F٢E..ففتح,  ثم دفع إليه اللواء−فمسحهام ,  وهو يشتكي عينيه−ًعليا 
 كـان رسـول اهللا: وروى الطربي يف تارخيه بسنده عن عبد اهللا بن بريدة عـن أبيـه قـال

أو إىل أحـد , م الرأسَّقدُيف م داع يعرضُنوع من ص: الشقيقة( ربام أخذته الشقيقة ,÷
, فيلبث اليوم أو اليومني ال خيـرج ,).احتجم وهو حمرم من شقيقة: ويف احلديث, جانبيه

وإن أبـا بكـر أخـذ , أخذته الشقيقة فلم خيـرج إىل النـاس, خيرب ,÷ فلام نزل رسول اهللا
ًثم هنض فقاتل قتاال شديدا, راية رسول اهللا ثـم رجـع فأخـذها  ,)ًتأمل هبذا القتال رجـاء (,ً
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ًفقاتل قتاال شديدا, عمر أمـا : فقـال, ثم رجع فـأخرب بـذلك رسـول اهللا, هو أشد من األول, ً
ملـاذا  (–يأخـذها عنـوة , بـه اهللا ورسـولهُوحي, ب اهللا ورسـولهُ حيًرجال, ًواهللا ألعطينها غدا

واألشـد مـن صـاحبه , يد مـن األولهذا التحـدي مـا دامـا قامـا بالواجـب مـن القتـال الشـد
 وإليك ما رواه الطـربي ? حلفظ كرامة الصحابةًقة سياسياَّ أال تشعر بأن الرواية ملف?وأخيه

يف تارخيه وهذه الرواية عينها ولكن باختالف كبري وجمتزأة ولكن فيها ضوء مـن احلقيقـة 
 ) وشعاع من النور الكاشف

بحصـن أهـل  ÷ ن حني نزل رسـول اهللاملا كا: ويف رواية عن بريدة األسلمي قال
ومل يذكر هنا أبو بكـر ولكـن ذكـر  (,اللواء عمر بن اخلطاب ÷ أعطى رسول اهللا, خيرب

, فلقوا أهـل خيـرب,  هنض معه من الناسْنَوهنض م) يف أماكن أخرى سنحققها يف مكاهنا
ـر وأصــحابه ـوا (فانكشــف عـم ـوا إىل رســول اهللا ,)أي هرـب ـه أصــحابه  ,÷ فرجـع جيبـن

 هـرب فهربـوا ْنَوهم يرمونه باجلبن ألنه أول م, أي أنه يرميهم باجلبن هلروهبم (نهموجيب
 ,)وال أريد هنا أن أذكرك باآلية التي تصف الفرار من الزحـف فإنـك خبـري هبـا, ألنه القائد

 ,وحيبـه اهللا ورسـوله,  حيـب اهللا ورسـولهً رجـالً الراية غـداَّألعطني :÷ فقال رسول اهللا
َّألنـه لـيس ثـم عـيل, بل فتطاولت هلا قـريش (,غد تطاول هلا أبو بكر وعمرفلام كان من ال َ 

 عـىل بعـري ,“ فأصبح فجاء عيل, فرجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك )“
وقـد عصـبت عينيـه بشـقة بـرد , وهـو أرمـد ,÷  من خبـاء رسـول اهللاًحتى أناخ قريبا, له

 ?ما لك ,÷ فقال رسول اهللا, قطري
فـام وجعـاه , فـدنا فتفـل يف عينيـه, ادن مني :÷ قال رسول اهللاف, رمدت بعد: قال

قـد أخـرج , ة أرجوان محراءَّوعليه حل, فنهض هبا معه, ثم أعطاه الراية, حتى مىض لسبيله
وسـيأتيك .F١E.)?فلامذا تتطاولون اليـوم وبـاألمس فعلـتم مـا فعلـتم مـن الفـرار (..)مخلها

  ..ًاحلديث مفرقا يف األبحاث اآلتية
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א“אא÷א:
يـا رسـول : وروى املحب الطربي يف الرياض النرضة عن جابر بن سمرة أهنم قـالوا

 كـان ْنَإال مـ,  عسـى أن حيملهـا يـوم القيامـةْنَمـ:  قـال? حيمـل رايتـك يـوم القيامـةْنَاهللا م
 F١E..عيل بن أيب طالب, حيملها يف الدنيا

, وتـواريني يف حفـريت, وتـؤدي دينـي, أنـت تغسـل جثتـي, يا عـيل: ويف كنز العامل
 F٢E..ت صاحب لوائي يف الدنيا واآلخرةوأن, وتفي بذمتي

سـمعت : قـال “  عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن عـيلًويف كنز العامل أيضا
 صـلةاخلأمـا , يف عيل مخس خصال مل يعطها نبي يف أحـد قـبيل: يقول ,÷ رسول اهللا
 ..ي ويواري عوريتفإنه يقيض دين: األوىل

 ..فإنه الذائد عن حويض: وأما الثانية
 ..فإنه مشكاة يل يف طريق املحرش يوم القيامة: وأما الثالثة
 ..وحتته آدم وما ولد, فإن لوائي معه يوم القيامة: وأما الرابعة

 F٣E. بعد إيامنًوال كافرا,  بعد إحصانًفإين ال أخشى أن يكون زانيا: وأما اخلامسة
افظ أبو نعيم يف حليته بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قـال حـدثنا أنـس وروى احل

 وأنـا −إىل بـرزة األسـلمي فقـال لـه , بعثني رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: قال, بن مالك
ًعهد إيل عهدا, إن رب العاملني, يا أبا برزة (−أسمع  إنـه  (:فقـال,  يف عـيل بـن أيب طالـبَّ

عـيل بـن : يـا أبـا بـرزة, ونور مجيع مـن أطـاعني, وإمام أوليائي, نومنار اإليام, راية اهلدى
وصـاحب رايتـي يف القيامـة عـىل مفـاتيح خـزائن رمحـة ,  يف القيامةًأميني غدا, أيب طالب

  ..ريب
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אא÷
عـىل املدينـة يف كـل غزواتـه وآخرهـا غـزوة تبـوك  ÷ كـان يسـتخلف املصـطفى

 ..“ عيلاستخلف أمري املؤمنني 
 أن النبـي:  عن ابن عبد الرب ومجاعة من أهل العلم بالنسب والسـريًويف اإلصابة نقال

ثم استخلف أبـا لبابـة ملـا رده مـن الطريـق , استخلف ابن أم مكتوم ثالث عرشة مرة ÷
  إسـحاق ملـا غـزا رسـول اهللابـن عن ً يف ترمجة جعال بن رساقة الضمري نقالًوفيها أيضا

 الضمري وفيهـا ملـا ً شعبان سنة ست استعمل عىل املدينة جعاالبني املصطلق يف ÷
استخلفه عىل املدينة ملا ذهب لغزوة خيـرب  ÷ ترجم لسباع بن عرفطة الغفاري ذكر أنه

عىل املدينة يف غـزوة الفـتح ويف  ÷ وفيها يف ترمجة أيب رهم الغفاري استخلفه النبي
قـال احلـافظ زيـن ,  غزوة تبوكعىل املدينة يف ÷ املواهب ورشحها واستخلف النبي

عـن  “ ف عيلَّ مل يتخل:من رشح التقريب “ عيلاإلمام الدين العراقي يف ترمجة 
خلفه عىل املدينة كام رواه عبد الرزاق يف مصنفه بسند  ÷ املشاهد إال تبوك فإن النبي

ملا خرج إىل تبـوك اسـتخلف  ÷  إن رسول اهللا:صحيح عن سعد بن أيب وقاص ولفظه
 .“ دينة عيل بن أيب طالبعىل امل

ـرارويف حمــارضات ا ـةألـب ـه:, والرتاتـيـب اإلدارـي اـلـذين اـسـتعملهم ـعـىل  ÷  نواـب
 : هم, املدينة يف وقت خروجه لغزوة أو عمرة

 .أبو لبابة −

 ..بشري بن املنذر −
 ..عثامن بن عفان −
 ..عبد اهللا بن أم مكتوم −
 ..)رض (أبو ذر الغفاري −
 ..ن أيب سلولعبد اهللا بن عبد اهللا ب −
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 ..سباع بن عرفطة −
 ..نميلة بن عبد اهللا الليثي −
 ..عريف بن أضبط الديلمي −
 ..أبو رهم −
 .حممد بن مسلمة األنصاري −
 ..زيد بن حارثة −
 ..السائب بن عثامن بن مظعون −
 ..أبو سلمة بن عبد األسد −
 ..سعد بن عبادة −
 F١E.هؤالءأبو دجانة الساعدي ثم فصل والية كل واحد من  −

واسـتخالفه لـه يف يـوم تبـوك ألنـه  “ عـيلاإلمام ومل يذكر الرجل أمري املؤمنني 
فحـاول النواصـب ..أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نبـي بعـدي: قال له فيها

 من أجل إنكار هذا احلديث النوراين الرشيف الثابت عند األئمـة ًإنكار االستخالف أصال
 .. من قبل املسانيد والصحاحواحلفاظ يف الصدور

ما كـان يـرتك املدينـة حلظـة إذا  ÷ أال ترى أن رسول اهللا: وهنا أسألك باهللا تعاىل
ق أنـه تـرك ِّأو تصد, فهل تراه, ورعاية مصاحلها, خرج منها دون وكيل عنه إلدارة شؤوهنا

 ?أو وزير, أو ويص,  دون وكيلًاألمة كلها وذهب عنها إىل اهللا وتركهم مهال
 ْنَمل أرجوك وال تستعجل باجلواب السيايس فإن السياسات اخلاطئة لألمويني ومتأ

ومازالت تفعل , جاء من بعدهم دمرت األمة وأخرجتها عن جادة الصواب لدينها احلنيف
, وال نخاف اهللا بقول احلق, ونخاف النطع والسوط, ة والعصاَّرُألننا مازلنا حمكومني بالد

 أنـه عنـد أهـل ِّ احلـقُّرُومـ, ونعـرف احلـق كـل احلـق, رسفالساكت عن احلق شيطان أخـ
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, ًوعالنـا القـايض فاسـق, ولكننا ال نملك اجلرأة لنقول أن فالنا احلاكم أخطأ “ البيت
واخلليفة خارج من امللة والدين كمعاويـة ويزيـد وهكـذا إىل أن نصـل إىل السـلطان عبـد 

فمـن يسـتطيع مـن , اسية للحكـموأما اليوم فقد سقطت النظرية السي, احلميد يسء الصيت
فمـن  ,÷ أو أنـه خليفـة رسـول اهللا, َّحكامنا وحمكومينا أنـه يـدعي أنـه حيكـم برشع اهللا

 مـات ومل ْنَمـ: إمامكم يا أمة اخلري يف هذا الزمان وأنتم تقـرؤون قـول رسـولكم املتـواتر
 .اجلواب عندكم فال تكذبوا عىل أنفسكمو ?يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية
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 : الفصل الثالث
  في القتالمن أخالق الرسالة

 ) يوحى إليه (توجيهات قائد إهلي−١
 أنجبته احلياة قـديمها وحـديثها مـن آدم األول وحتـى ْنَكان أعظم م ÷ رسول اهللا

 قائد ربـاين يـوحى إليـه مـن رب العبـاد بـام يلـزم لصـالح العبـاد, آخر ولد له يف هذه الدنيا
وتوجيهـات , صدق التـي قامـت عـىل تعـاليم القـرآن الكـريمأسس دولة احلق وال, والبالد

لتثبيـت دعـائم ) غـزوة أو رسيـة (وخاضت جيوشه أكثـر مـن ثامنـني ÷ الرسول العظيم
وهذا الرسول القائد خيطب يف أول غـزوة أسسـت . .الدين احلنيف ويرد اإلعتداءات عنه

فـلـام , ـبـري األـجـرالك, ِّويوـجـه جيـشـه الـصـغري احلـجـم) ـبـدر الـكـربى (للدوـلـة اإلـسـالمية
ثـم , الصـفوف وخطـب املسـلمني فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ÷ َّأصبحوا عدل رسـول اهللا

 هناكم اهللا عنه فإن اهللا عظيم َّوأهناكم عام, أما بعد فإين أحثكم عىل ما حثكم اهللا عليه: قال
, ويعطى عىل اخلري أهله عىل منازهلم عنده به يذكرون, وحيب الصدق, يأمر باحلق, شأنه

وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منـازل احلـق ال يقبـل اهللا فيـه مـن أحـد إال مـا , وبه يتفاضلون
َّمما يفرج اهللا به اهلم) احلرب (وإن الصرب يف مواطن البأس, ابتغى به وجهه ِّوينجي به من , ِّ

 ..وتدركون به النجاة يف اآلخرة.. ِّالغم
ِتحيوا اليـوم أن يطلـع اهللا عـىل ويـأمركم; فاسـ, حيذركم) كقائد حكيم( فيكم نبي اهللا َّ

ملقت اهللا أكرب مـن  (:فإنه تعاىل يقول) كالفرار من الزحف (من أمركم يمقتكم عليه, يشء
 .F١E) مقتكم أنفسكم

وـمـا أـعـزكم ـبـه بـعـد الذـلـة , وأراـكـم ـمـن آياـتـه, انـظـروا يف اـلـذي أـمـركم ـبـه ـمـن كتاـبـه
واطن أمـرا تسـتوجبوا بـه الـذي وأبلـوا ربكـم يف هـذه املـ, فاستكينوا له يرىض ربكم عنكم
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وإنـام أنـا وأنـتم , وعقابـه شـديد, وقوله صـدق, وعدكم من رمحته ومغفرته فإن وعده حق
ويغفر اهللا , وإليه املصري, وعليه توكلنا, وبه اعتصمنا, إليه أجلأنا ظهورنا, باهللا احلي القيوم
 F١E.يل وللمسلمني

هـاد بالسـيف فصـدق املسـلمون كان ذلك أول لقاء بني احلق والباطل بساحات اجل
كبت العدو املرشك وقتل منهم مقتلـة عظيمـة أكثـر مـن و,وصربوا فأنزل اهللا النرص املؤزر
 ..سبعني من رؤوسهم وصناديدهم

,  للمناقبية واألخـالقًوهكذا كان حال الرسول القائد يف كل حروبه ومناوشاته مثاال
بن صدقة عن اإلمـام السـادس ن مسعدة ويف الرواية ع,  لإلقتداء واالنضباطًوجنوده مثاال

كـان إذا أراد أن  ÷ إن النبـي: قـال “ من أئمة املسلمني املوىل أبو عبد اهللا الصادق
ثـم , ثـم يف أصـحابه عامـة, َّ عىل رسية أمره بتقوى اهللا عز وجل يف خاصة نفسهًيبعث أمريا

 : يقول
ـزوا بـسـم اهللا ـاهللا; وال, اـغ ـر ـب ـاتلوا ـمـن كـف ـبيل اهللا; ـق ْويف ـس ـدرواَ ـوا,  تـغ وال , وال تغـل

وال , وال تغرقـوه باملـاء, وال حترقوا النخل, ًوال متبتال يف شاهق, وال تقتلوا وليدا, متثلوا
وال تعقـروا , وال حترقوا زرعا ألنكم ال تدرون لعلكم حتتاجون اليـه, تقطعوا شجرة مثمرة

 ..من البهائم ما يؤكل حلمه إال ما ال بد لكم من أكله
ًعدوا من املرشكـني فـادعوهم إىل إحـدى ثـالث فـإن هـم أجـابوكم إليهـا وإذا لقيتم 

َّفاقبل منهم وكف عنهم ُ : 
َّادعوهم إىل اإلسالم وكف عنهم − وادعـوهم إىل اهلجـرة بعـد اإلسـالم فـان فعلـوا , ُ

وان أبـوا أن هيـاجروا واختـاروا ديـارهم وأبـوا أن يـدخلوا يف دار ,  عـنهمَّفاقبل منهم وكف
بمنزلة أعراب املؤمنني جيري عليهم مـا جيـري عـىل أعـراب املـؤمنني وال اهلجرة كانوا 

 .. إال أن جياهدوا يف سبيل اهللاًجتري هلم يف الفيء من القسمة شيئا
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فـان أعطـوا , ٍفان أبـوا هـاتني فـادعوهم إىل إعطـاء اجلزيـة عـن يـد وهـم صـاغرون −
 ..اجلزية فاقبل منهم وكف عنهم

 ..م وجاهدهم يف اهللا حق جهادهوان أبوا فاستعن باهللا عليه −
ولكـن أنـزهلم , فإذا حارصت أهل حصن فأرادوك أن ينزلوا عىل حكم اهللا فال تنزهلم

فإنكم إن أنزلتموه مل تـدروا هـل تصـيبون حكـم , عىل حكمي ثم اقض فيهم بعد بام شئتم
رسـوله فإذا حارصتم أهل حصن فأرادوك عىل أن تنزهلم عىل ذمة اهللا وذمة , اهللا فيهم أم ال

فـإنكم إن ختفـروا ذممكـم , فال تنزهلم ولكن أنزهلم عىل ذممكم وذمم آبائكم وإخـوانكم
 وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيرس عليكم يوم القيامة من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسول اهللا

÷..F١E  
التـي ,  اهللا أكرب ما هـذه األخـالق الرفيعـة?اهللا ما هذه الدقة وهذه الثقة باهللا تعاىل, اهللا

, وإليك مـا هـو أمجـل وأكمـل مـن أكمـل خملـوق خلـق, تنبئ عنها هذه الوصايا النورانية
 ..÷ رسول اهللا

 عـن أمـري املـؤمنني, عـن آبائـه, عـن أبيـه, روينا عـن أيب عبـد اهللا: يف دعائم اإلسالم
ًـكـان إذا بـعـث جيـشـا أو رسـيـة ÷ أن رـسـول اهللا (:’ أوىص ـصـاحبها بتـقـوى اهللا يف , ً

ًومن معه من املسلمني خـريا, هَّخاصة نفس ْ وعـىل , ويف سـبيل اهللا, اغـزوا بسـم اهللا: وقـال, َ
بـأن تـدعوهم إىل شـهادة أن ال , وال تقاتلوا القوم حتى حتتجوا عليهم ÷ ملة رسول اهللا

فإن أجـابوكم فـإخوانكم , واإلقرار بام جاء به من عند اهللا, ًإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
ـفـإن فعـلـوا وإال , وهم حينـئـذ إىل النقـلـة ـمـن دـيـارهم إىل دار املـهـاجرينـفـادع, يف اـلـدين

, جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري عىل املسـلمني, فأخربوهم أهنم كأعراب املسلمني
فـإن أبـوا عـن اإلسـالم فـادعوهم إىل إعطـاء , وليس هلم يف الفيء وال يف الغنيمـة نصـيب

وإن أبوا فاستعينوا بـاهللا ,  ذلك فأقبلوا منهمفإن أجابوكم إىل, اجلزية عن يد وهم صاغرون
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 .F١E) عليهم وقاتلوهم
وبرواية أخرى عن الوشاء عن حممد بـن محـران ومجيـل بـن دراج كلـيهام عـن أيب 

أي  (إذا بعث رسية دعا أمريها فأجلسـه إىل جنبـه ÷ كان رسول اهللا: قال “ عبد اهللا
ثـم , وأجلـس أصـحابه بـني يديـه) واجلند أمامهام ÷ يقف األمري إىل جانب رسول اهللا

وال , ال تغـدروا ,÷ وعـىل ملـة رسـول اهللا, ويف سـبيل اهللا, وبـاهللا, سـريوا بسـم اهللا: قال
وال , ًوال صبيا, ًوال تقتلوا شيخا, وال تقطعوا شجرة إال أن تضطروا إليها, وال متثلوا, تغلوا
 املرشكـني فهـو جـار لـه وأفضلهم نظر إىل أحد من, فأيام رجل من أدنى املسلمني, ًامرأة

فان تبعكم فأخوكم يف دينكم وان أبـى فاسـتعينوا بـاهللا عليـه وأبلغـوه , حتى يسمع كالم اهللا
 F٢E.مأمنه

 ً ويبعـث عليـه عينـاًر أمـرياِّد من اهللا تعـاىل كـان يـؤمَّاملسدد واملؤي ÷ ورسول اهللا
ة الكـرام اإلمـام سـمعت ثـامن األئمـ:  قـال,يتسقط أخباره وبالرواية عن الريان بن الصلت

ًإذا بعث جيشا فاهتم أمـريا بعـث  ÷ كان رسول اهللا: يقول ,“ عيل بن موسى الرضا ً
ْمعه من ثقاته من يتجسس له خربه َ. 

وهذا إجراء احرتازي من قائد عظيم ليس للتجسس عىل األمري بل مـن أجـل ضـامن 
 عندما يتجاوز القائد تنفيذ األوامر الرسولية والرشع الرباين لسالمة املسرية وحسنها فكان

ومن عمله كام حدث أكثر من مرة مع خالـد بـن  ÷ بعض حدود اهللا يتربأ منه رسول اهللا
يكررهـا ..اللهـم إين أبـرء إليـك ممـا صـنع خالـد :÷ الوليد الـذي قـال عنـه رسـول اهللا

مـن القـوم  ÷ ربئ ذمـة رسـول اهللاُ املظـامل ويـَّلـريد “ ويبعث أمري املؤمنني..ًثالثا
 ..عليهماملعتدى 
 توجيهات قائد رباين وملهم−٢
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وهي ذاهتا , تلك هي تعاليم اإلسالم احلنيف وقائده الرسول الذي يوحى إليه من اهللا
اإلمـام  وابن عمه ووصـيه أمـري املـؤمنني, وصهره, وأخيه احلبيب, تعاليم تلميذه النجيب

ـضـوء ـمـن فأـنـا ـمـن أـمحـد كال (, بـيـنهامًفالـشـجرة واـحـدة والـنـور ذاـتـه مقـسـوما “ ـعـيل
 وأخـذ منـه كـل الفضـائل, ونام حتت رعايته املباركـة, تربى عىل صدره الرشيف) الضوء

فكان مثال الفارس النبيل كل النبل الذي ال ولن , والقيم واألخالق يف السلم ويف احلرب
يتنازل عن مبادئه حتـت أي ظـرف مـن الظـروف وممـا حفظـت عنـه كتـب التـاريخ بعـض 

 ..امت هنا لإلشارة فقط ألهنا ستأيت مفصلة بإذن اهللالوصايا جلنوده نستشهد بكل
ـفـيام عـهـد إلـيـه وإـيـاك : ـقـال ÷ أن رـسـو اهللا :“ فـقـد روي ـعـن أـمـري اـملـؤمنني
 ) ..فإنه ليس يشء أعظم من ذلك تبعة, والترسع إىل سفك الدماء لغري حلها

ـري املــؤمنني ـل اخلزاـعـي ان أـم ـويص “ جــاء ـعـن عقـي ـان إذا حرض احلــرب ـي  ـك
وتقربـوا هبـا , واستكثروا منهـا, تعاهدوا الصالة وحافظوا عليها: يقول: بكلامتاملسلمني 

, ما سلككم يف سـقر (وقد علم الكفار حني سئلوا, ً موقوتاًفإهنا كانت عىل املؤمنني كتابا
 طرقهـا وأكـرم هبـا للمـؤمنني الـذين ال ْنَوقـد عرفهـا حقهـا مـ) مل نك من املصـلني: قالوا

 ..وال قرة عني من مال وال ولد, يشغلهم عنها زين متاع
 فقـال عـز ,رشى له باجلنة من ربهُبعد الب) متعبها ( لنفسهًمنصبا ÷ وكان رسول اهللا

ْوأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها¿ :وجل ْ َُ ََ ْ َ َّ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ َ ْø إىل .. عليها نفسـهِّفكان يأمر هبا أهله ويصرب 
ـهـاد واملـتـوازرين ـعـىل ن الرـعـب واـخلـوف ـمـن جـهـاد املـسـتحق للجإـثـم  :“ ان ـقـال

وفيه استيجاب النار بالفرار مـن , وسلب للدنيا مع الذل والصغار, الضالل ضالل يف الدين
ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين كفـروا ¿ :لقتـال يقـول اهللا تعـاىلاالزحف عند حرضة  ُ ََ َ َ َِ ِ َِّ َ َُّ ُِ َ ُّ َ

َزحفا فال تولوهم األدبار ُْ ُ َ َْ ُّ ُ ََ ًø F١E. 
 فيجـب اإلكثـار منهـا , والصلة للعبد مع رب العاملني,ا الصالة عمود الديننعم ; إهن

                                                 
F١Eא٢١٣٨ 
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,  يف أرض القتال فال يفشل العبدلت من رب العباد للمقاً نورانياً ومدداً روحياًلتكون غذاءا
 نفسـه عـىل لقـاء اهللا تعـاىل ًنـاِّقدم وهو عىل طهارة ونقاء جسدي وروحي ويكون موطُبل ي

 .. لذاك اللقاءً وعاشقاًبل يكون حمبا
فهل هناك فحشـاء ومنكـر أكـرب مـن الفـرار مـن , والصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر

 وهي بنفس الوقت تنهى عن البغي حتى ال يبغـي اإلنسـان املـؤمن إذا انـترص يف ?الزحف
ولكـبح , والصـمود يف القتـال,  لضـبط الـنفسً رائعـاً إجيابيـاًالقتال فتكـون الصـالة عـامال

 ..ن الطغيان وتعدي احلدود املرسومة من الشارع األقدسمجاح النفس ع
قائد جيوش احلق عند لقاء جيوش النكث  “ وهذه وصايا أخرى ألمري املؤمنني

وقـد وطنـتم , إهندوا إليهم وكونـوا أشـداء علـيهم :“ فكان مما قال, يف معركة اجلمل
ن نفسـه رباطـة َّوأي امـرئ مـنكم أحـس مـ, أنفسكم عىل الطعن والرضب ومبارزة األقـران

َّفليذب عن أخيه الذي فضل عليه كام يذب , ورأى من أحد إخوانه فشال, جأش عند اللقاء
فـإنكم بحمـد اهللا عـىل حجـة وكفكـم عـنهم , وال تقاتلوا القوم حتـى يبـدؤوكم.. عن نفسه

وإذا هزمتـوهم فـال , فـإذا قـاتلوكم فـال جتهـزوا عـىل جـريح, حتى يبدؤوكم حجـة أخـرى
وال تـدخلوا , ًفال هتتكوا سـرتا, وإذا وصلتم إىل رجال القوم, ال متثلوا بقتيل وًتتبعوا مدبرا

وسـببن , وال هتيجوا امرأة بـأذى وإن شـتمن أعراضـكم, ًوال تأخذوا من أمواهلم شيئا, ًدارا
 عنهن وإهنن ِّؤمر بالكفُ لقد كنا ن..فإهنن ضعاف العقول واألنفس, أمراءكم وصلحاءكم

عري هبـا هـو وعقبـه َّ ليتناول املرأة باهلراوة والعصا واجلريدة فيوإن كان الرجل, ملرشكات
 .من بعده

 ً ـجـداً دقيـقـاًوالقاـئـد حيتـمـل ـكـل اإلـحـتامالت يف املعرـكـة وـجيـب أن يـكـون مراقـبـا
وعنـدما يالحـظ , هيـا يف ذات الوقـتِّقطة ضعف جيب أن يتالفاها بل ويقوُة نَّللمعركة فأي

 يف صـفوف ً أو فتقـاًحتياطـه حتـى ال يكـون هنـاك خرقـا يقويه بنفسه أو بإمـداد مـن اًضعفا
 ..اجليش
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ًوما أمجل هذه الكلامت التي كان يوجهها جلنوده إذا أحس منهم تضعضعا  ً وتراجعاَّ
فبعد الفرار جيـب  (ة بعدها كرةَّال تشتدن عليكم فر (:هلم “ شجعهم بقولهُقوهيم ويُفي

ــدو ــر ـعــىل الـع ــل ليـك ــود املقاـت ــد ,)أن يـع ــة بـع ــةوال جوـل ــيوف , ها محـل ــوا الـس وأعـط
ووطـئـوا للجـنـوب مـصـارعها واذـمـروا أنفـسـكم ـعـىل الطـعـن اـلـدعيس والرضب ..حقوقـهـا
ة مـا أسـلموا َمَسـَ فوالذي فلق احلبة وبرأ الن, وأميتوا األصوات فإنه أطرد للفشل;الطلحفى

 .F١E.فلام وجدوا أعوانا عليه أظهروه, ولكن استسلموا وأرسوا الكفر
وعن عبد اهللا بن عبـد الـرمحن  ,“ الصادق عن أيب عبد اهللاعن مفضل ابن عمر و

 قـال أمـري املـؤمنني: قـال “ األصم عن حريز عـن حممـد بـن مسـلم عـن أيب عبـد اهللا
إذا لقـيـتم ـعـدوكم يف اـحلـرب ـفـأقلوا الـكـالم واذـكـروا اهللا ـعـز وـجـل وال : ألـصـحابه “

 ..سخطوا اهللا تبارك وتعاىل وتستوجبوا غضبهُتولوهم االدبار فت
 : فمن أخالقيات القائد الرباين الفذ نذكر عدد من الصفات منها

 ..اإلعذار واإلنذار بقيام احلجة عىل اخلصم قبل املعركة −١
 ..الدعوة إىل التناصف وإحقاق احلق لدرء احلرب −٢
مـا  ÷ ورسـول اهللا) ًأي الهيجـم علـيهم لـيال (ِّوال يبيـت عـدو, ال يبدأ بالقتال −٣

إن اسـتطاع فإنـه ال  “ بـل واملشـهور أن حـروب أمـري املـؤمنني. .ً قـط لـيالًت عدواَّبي
كـان : يقول يف ذلك “ وموالنا اإلمام الصادق, يبدأها إال بعد الزوال وصالة الظهرين

قبـل ُوت, فـتح أبـواب السـامءُت: ويقـول, ال يقاتل حتـى تـزول الشـمس “ أمري املؤمنني
, ويرجع الطالـب,  القتلَّلليل وأجدر أن يقلهو أقرب إىل ا: ويقول, نزل النرصَوي, محةَّالر

 .F٢E.ويفلت املنهزم
وال الشـيوخ , وال األطفـال, وال جيوز قتل النساء ولو أسـأن, قتل إال املقاتلةيال  −٤

                                                 
F١Eא 
F٢EאW١٥L٦٣ 
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ال تقتلـوا يف احلـرب إال مـن جـرت  (,وتسقط عـنهم حتـى اجلزيـة, واملرىض واملقعدين
 .F١E.÷ كام أمر رسول اهللا) عليه املوايس

وقتـل احليوانـات األهليـة إال ,  جيوز الفساد يف البالد كقطع األشجار املثمرةال −٥
 F٢E.)وال تقطعوا شجرا إال أن تضطروا إليها (..للرضورة التي تقدر بقدرها

 قـال أمـري املـؤمننيكـام , لقاء السم يف مياههإوال جيوز , ال يمنع املاء عن العدو−٦
 .F٣E)  بالد املرشكنيم يفُّلقى السُأن ي ÷ هنى رسول اهللا :“
ـُال ي −٧ ـالقتىلّمـث ـارين, ل ـب ـه الـب إين ـسـمعت ـجـدكام : يـقـول ‘ وبوـصـيته لولدـي

 F٤E..ثلة ولو بالكلب العقورُإياكم وامل: يقول ÷ رسول اهللا
كـان يطلـق أرسى  “ وأمـري املـؤمنني, يتعامل مع األرسى بمنتهـى اإلنسـانية −٨

 ..ًفضال منه روحي فداهً,متننا وتاملسلمني دون فداء وربام دون بيعة

ال  (ولكـن لـيس فيـه معصـية هللا تعـاىل,  للـدماءً إن كـان فيـه حقنـاًال يدفع صـلحا −٩
 مـن ًوراحـة,  جلنـودكًةَعـَفـإن يف الصـلح د, ًتدفعن صلحا دعاك إليه عـدوك وهللا فيـه رضـا

ففي الصلح العـادل ) .. احلذرمن عدوك بعد صلحه, لبالدك; ولكن احلذرًوأمنا, مهومك
 F٥E.ةحري من املصلالكث

 ÷ ورسـول اهللا, جواز اخلديعـة يف احلـرب: وتبقى مالحظة واحدة هنا هي −١٠
ويـروي عـدي بـن  ,)ل عنا ما استطعت فإن احلرب خدعـةِّخز( :قال ألحدهم يوم اخلندق
هللا ألقتلن معاويـة او:  صوته بحيث يسمعه أصحابهًقال رافعا “ حاتم أن أمري املؤمنني

 ..َّإن شاء اهللا ; وخفض صوته:  آخر قولهثم قال يف, وأصحابه

                                                 
F١EאW١١L٤٣ 
F٢EאW١٥L٥٨ 
F٣EאW١٥L٦٢ 
F٤EאאW٥L١٢٠ 
F٥E“א 
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 فـام, ثم اسـتثنيت, يا أمري املؤمنني إنك حلفت عىل ما قلت: فقلت,  منهًوكنت قريبا
  ?أردت بذلك
ِّ أن أحـرض ُفـأردت, كـذوبَوأنا عند املؤمنني غري م, إن احلرب خدعة :“ فقال

فع هبا بعد اليوم إن شاء فافهم فإنك تنت, أصحايب عليهم كي ال يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم
 F١E..اهللا

فهو رجل دين وعقيدة وله رسالة قبل أن يكون , قِحُهذه أخالقيات القائد اإلهلي امل
ـفـام أزـهـد إـمـام اـلـدين بالـسـلطة , أو اـسـتالم الـسـلطة يف اـلـبالد, هدـفـه اـلـنرص ـعـىل الـعـدو

خـري مـن : لبايل هوبأن نعله ا, ًما سمعته الدنيا بأرسها تقريبا “ أمل تسمع عنه, الدنيوية
وهـي نخامتهـا .. من عفطـة عنـزهأو هي أزهد عند..ًأو أدفع باطال, ًأمرتكم إال أن أقيم حقا

 ..إذا عطست
فالسـلطة مل ولـن , فالقائد الرباين هو الذي يرتك حقه بالسلطة من أجل سـلطة احلـق

, هاق الباطلبل هي وسيلة إحقاق احلق أو إز,  للقائد الرباين يف يوم من األيامًتكون هدفا
وإحيـاء الرشيعـة وقتـل البدعـة , ولـنرش العلـم وكـبح اجلهـل, وإلقامة العدل وإماتة الظلم

 ..املضلة
ولقهـر , ِّ بالسـلطة ليقهـر السـلطة ويطيعهـا للحـقَلِبـَق “ وهلذا فإن أمري املؤمنني

فام تقدسـت أمـة ال يوخـذ احلـق مـن قوهيـا  (,اإلنسان املتسلط بالسلطة ويأخذ منه احلق
 .F٢E) يفها غري متعتعلضع

واجعـل لـذوي احلاجـات منـك ( :لألشرت حـني واله مرص “ وقال أمري املؤمنني
 , فتتواضـع فيـه هللا الـذي خلقـك,ً عامـاً وجتلس هلم جملسـا, تفرغ هلم فيه شخصكًقسام
تكلمهم ـغـري متعـتـع ـفـإين ُكلـمـك ـمـُ حـتـى ي,قـعـد ـعـنهم جـنـدك وأعواـنـك ـمـن أحراـسـكُوت

                                                 
F١EאW١٥L١٣٣ 
F٢Eאאא،א،אWאא٢

א١٨١א 
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ضـعيف فيهـا حقـه لقدس أمة ال يؤخـذ لُلن ت: يف غري موطنيقول  ÷ سمعت رسول اهللا
 عنـك الضـيق واألنفـة يبسـط اهللا ِّرق منهم والعـي ونـحُثم احتمل اخل, من القوي غري متعتع

 F١E) ..عليك أكناف رمحته ويوجب لك ثواب طاعته
عـة يف يـده ليحمـل عليهـا ِّيوجيعلهـا ط, يف السلطة لقهرها “ فكان اإلمام عيل (

 ..)سيام الفقراء والبسطاء وعموم األمة (,وخريهم, وأمنهم,  الناسوهبا حقوق
وـسـوء , وقهرـهـا, وظلمـهـا, وـكـان ال ـبـد للقاـئـد ولـكـي ـيـتخلص ـمـن ـضـغط الـسـلطة

واألذن املرهفـة التـي تسـمع شـكاوي , أن يكون العني الكبرية التي ترى كل يشء, إدارهتا
ويكـون الـنفس , الت يف األمةوالعقل الكبري الذي يوفر احللول ألصعب املعض, اجلميع

ليجـد النـاس حتـت , الكبرية التي حتنو وتعطف عىل اجلميـع كأبنـاء ولـيس كعبيـد وإمـاء
أمل خياطـب ويعاتـب الصـحايب اجلليـل ..والدعـة واإلطمئنـان, جناحيها األمـن واألمـان

عثامن بن حنيف األنصاري لتلبيتـه دعـوة عـىل الطعـام عنـد األغنيـاء وممـا كتـب لـه هبـذا 
 ونسـائج ,ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصفى هذا العسل ولبـاب هـذا القمـح (: نالشأ

 ولـعـل , األطعـمـةُّإىل ـختـري ولـكـن هيـهـات أن يغلبـنـي ـهـواي ويـقـودين جـشـعي, ـهـذا الـقـز
 وحـويل ًأو أبيت مبطانـا,  وال عهد له بالشبع, ال طمع له يف القرصْنَباحلجاز أو الياممة م

 : كون كام قال القائل أو أ?بطون غرثى وأكباد حرى
ـــــاد حتــــــن إىل القــــــد وحـســــــــبك داء أن تبـيــــــــت ببطـنــــــــة ـــــك أكـب ِّوحوـل

أو أكـون ,  وال أشـاركهم يف مكـاره الـدهر.. أمـري املـؤمنني:قالُأأقنع من نفيس بأن ي
 F٢E..أسوة هلم يف جشوبة العيش

يل وكذلك كان ال بد أن يكون العاملون يف السلطة من الوالة والقادة باملستوى العـا
 “ سد إرادة احلق ويستبعد أيام يشء غري احلق كالقائد األعىل هلمُمن العدل الذي جي
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 مـن ًعتـذراُوم, ّرصا عـىل احلـقُم “ وكـان اإلمـام عـيل, فلقد كانت السلطة سلطة حق
 ..السلطة إذا مل حتقق احلق وتنرش العدل يف كل األرجاء من دولته

 ملا ًخالفا, ويف كل حني, ً نفسه يوميالذلك كان قائد السلطة الذي ينفض رداءها عن
َّيفعله مؤهلـو السـلطة وعب , ًوكروشـا, ً عروشـا− يف نظـرهم القـارص−الـذين تصـبح , ادهـاِّ

ومراكــز اعتقــال , وأجهــزة قمــع وخمــابرات,  وأمــالكًاوقصــور, ًوصــوجلانا, ًوتيجانــا
وطالبة من األمة الهية عن واجبها جتاه األمة , وناكرة اإلنسانية, نابذة العدل, ومعسكرات

 ..كل واجبات اإلحرتام والتقدير وربام التعظيم والتقديس
 يف رفضـه لكـل إغـراءات ًكامنـة “ نعم ; إن رس قـوة اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب

 لتحقيق هـدف هـو أفضـل وأرشف ً ووسيلةًألنه كان ال يرى هبا إال أداة.. احلكم والسلطة
وحتقيق العدالـة اإلجتامعيـة يف , دل املشرتكوالع, إنه احلق العام, من كل سلطات الدنيا

,  نـفيسيفَّففـرض عـيل التقـدير ,  خللقـهًأن اهللا جعلنـي إمامـا :“ وها هو يقول.. األمة
طغـي الغنـي ُوال ي, كضعفاء الناس; كي يقتدي الفقري بفقري, وملبيس, ومرشيب, ومطعمي

 F١E..غناه
ولـذلك كانـت ,  وال يـزوللكن احلـق راسـخ ال حيـول, أو تزول, والوسيلة قد تتغري

ومنـع , مـن أجـل اإلصـالح, وهي تكليف وليس ترشيف حلاملها, ؤولية كربىسالسلطة م
فتـأمن األمـة وتبنـي , ومحايـة حـدود الـبالد, ناةُوإقامة احلدود عىل اجل, الظلم واإلعتداء

 ..احلضارة
, اناللهم ; إنك تعلم أنه مل يكن الذي كـان منـا منافسـة يف سـلط :“ وهذا ما قاله

ظهـر اإلصـالح يف ُون,  املعـامل مـن دينـكَّولكن لنرد, وال التامس يشء من فضول احلطام
 F٢E) ..لة من حدودكَّوتقام املعط, فيأمن املظلوم من عبادك, بالدك
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 أو ًبأن يكـون عـادال: ومشيأته ومزاجه النفيس, فاحلاكم ليس ملك اجتهاده الشخيص
شخصية بل هو أمر عام تناط وتعلـق بـه مصـائر ألن األمر ليس أمر خصوصية أو , ال يكون
 F١E..ومستقبل األجيال, ومصالح املجتمع, الناس

ِّوال يفـوض سـلطته إال ملـن عصـمه مـن , فصاحب السلطة املطلقه هو احلـق تعـاىل
والقيـام بسـلطة احلـق , وهلذا فإن رفض سلطة الباطـل عبـادة.. اخلطأ وسدده يف األحكام

أو يـذوق مـرارة احلـق يف هـذه , يع أن يقـاوم بريـق السـلطة يسـتطْنَولكـن مـ, عبادة أعظم
 ..بل أم املسائل واملشاكل,  تلك هي املسألة?احلياة ويصرب عليها بمحض إرادته

والطحالب الفاسدة واملفسدة الذين يرتبـون , ر األمة من أولئك الوصولينيَّوكم حذ
هم كمعاويـة الشـيطان والفقراء لتتـورم كروشـهم وترتفـع عروشـ, ِّعىل مص دماء الضعفاء

الـذين , أال فاحلـذر احلـذر مـن طاعـة سـاداتكم وكـربائكم (وأمثاله من السالطني, الرجيم
وجاحدوا اهللا عىل ما , وألقوا اهلجينة عىل رهبم, وترفعوا فوق نسبهم, تكربوا عن حسبهم

 ودعـائم أركـان, فـإهنم قواعـد أسـاس العصـبية,,ومغالبة آلالئه, مكابرة لقضائه, صنع هبم
 .F٢E.اجلاهلية) أي تفاخر (وسيوف اعتزاء, الفتنة

ال تسـخط اهللا برضـا أحـد مـن  :“ والقاعدة العامـة واحلاكمـة أعطنـا إياهـا بقولـه
 F٣E..وليس من اهللا خلف يف غريه,  من غريهًفإن يف اهللا خلفا, خلقه

 F٤E..ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: ألنه
فـال سـلطة عـىل اخللـق : ؤيتـه بالسـلطةور “ هذه خالصة مـنهج أمـري املـؤمنني

وشـمول , وعمـوم العـدل,  احلـقِّرُوال يرضـا اخلـالق إال بمـ, بدون رضا وإذن من اخلالق
 ..الرسالة اخلامتة
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 :فصل األولال
 ..حروب الكفار ومشركي العرب

 )الصغرى والكربى( غزوة بدر -١

 ) الصغرى (غزوة بدر األوىل −
الـعـارش ـمـن ـمجـادى اآلـخـرة ـعـىل رأس ثالـثـة عرش : وقـيـل (يف ربـيـع األول: زماهنـا

هكذا كان يؤرخ الواقدي وغريه من املـؤرخني عـن لسـان رواهتـم حتـى يبلـغ سـتة  (ًشهرا
ً عـىل عـدم وجـود أمـرا بالتـأريخ ُّ أي مخس سنني من اهلجرة; مما قد يدلًاومخسني شهر

 F١E.)حدثت بعد ذلكُبالسنني من اهلجرة التي است
ألهـل املدينـة ) مـوايش (عىل) من مرشكي قريش (أغار كرز بن جابر الفهري: سببها

 .)عىل ستة كيلو مرتات نحو اجلرف (كانت ترعى بنواحي اجلامء
وكـان حيمـل , F٢Eومل يدركـه, بـدر) بئـر (يف طلبـه حتـى بلـغ ÷ خرج رسول اهللاف

 F٣E..عىل املدينة زيد بن حارثة واستخلف ,“ لواءه اإلمام عيل بن أيب طالب
 ) الكربى ( غزوة بدر الثانية−

ًكانت بدر عـىل رأس سـتة عرش شـهرا مـن مقـدم رسـول اهللا املدينـة أي بعـد : زماهنا
من املدينة يف يوم األحد الثنتي عرشة  ÷ ول اهللاخرج رس.. ثالثة أشهر من بدر األوىل
, وكان قد بعث الرجلني يف الثـاين منـه كدوريـة اسـتطالع متقدمـة, خلت من شهر رمضان

  F٤E..ملعرفة تفاصيل حركة العري القرشية
 ..كم) ١٦٠ (بئر بدر وهو يبعد عن املدينة حوايل:مكاهنا
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ْيا منصور أمت: شعارها ِ.. 
ًالغزوة ; أن عـريا لقـريش خرجـت إىل الشـام ورجعـت وفيهـا كان سبب تلك : سببها
 بمكة قـريش وال َومل يبق, وكانت فيها أموال عظام, وكانت العري ألف بعري: قال (خزائنهم

, كان فيهـا مخسـون ألـف دينـار:  يقال,فكان, قرشية له مثقال فصاعدا إال بعث به يف العري
ولبنـي خمـزوم مئتـا بعـري ومخسـة آالف , لكان لبني عبد مناف فيها عرشة آالف مثقا: قيل

وللحـارث بـن عـامر بـن نوفـل ألـف مثقـال وان , وألمية بن خلف ألفا مثقال, مثقال ذهب
 F١E) َأي دين والـربح مناصـفة (أكثر ما فيها آلل سعيد بن العاص إما هلم أو قراضا بالنصف

, روج إليها ليأخذوهاأمر أصحابه باخل. .َّوحتني رسول اهللا انرصاف وعودة العري من الشام
 .وإما قريش إن ظفر هبم, إما العري: أن اهللا قد وعده إحدى الطائفتني: وأخربهم

ْوبالتفاصـيل إن مجيـع مـن شـهد  (ًخرج يف ثالثمئة وثالثة عرش رجـال: العدد والعدة َ
  ..ًثالثمئة وأربعة عرش رجال:  من املسلمني من املهاجرين واألنصارًبدرا

 ..ًثة وثامنون رجالثال: من املهاجرين−
 : ومن األنصار−
 ..ًواحد وستون رجال:  من األوس−١
 ..ًمئة وسبعون رجال:  ومن اخلزرج−٢

ًيف أربعني راكبـا مـن قـريش  وكان قائد العري كبري بني أمية صخر بن حرب أبو سفيان
فلـام  هذا عدا عـن العبيـد واخلـدم للقافلـة F٣E..أو سبعني: وقيل, F٢Eجتارا قافلني من الشام

ًض للـعـري ألـخـذها واالـسـتيالء عليـهـا ـخـاف خوـفـا َّـقـد ـخـرج يتـعـر ÷ بلـغـه أن الرـسـول
واملسـلمون الغتنـوا  ÷ ًشديدا لعظمة األموال التي كانت فيهـا فلـو أخـذها رسـول اهللا

وقيل مـن معـان , وهي من نواحي املدينة (البهرة فلام واىف, وافتقرت قريش لسنني مديدة
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أو  (ضمضـم بـن عمـرو الغفـاري (اكـرتى) ألول أقرب للواقـعمن تبوك وا: وقيل, األردن
أن :  إىل قـريش وأخـربهمِامـض: وقال له) ناقة (ًبعرشة دنانري وأعطاه قلوصا F١E) اخلزاعي

َحممدا والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعـريكم فـأدركوا العـري ُ إذا :  وأوصـاه.ً
ُويشـق ثوبـه مـن قبـل , تـى يسـيل الـدم ويقطـع أذهنـا ح,وصل إىل مكة أن خيرم أنف ناقته ُ َّ

ُودـبـر , ـيـا آل غاـلـب: ـفـإذا دـخـل مـكـة وىل وجـهـه إىل ذـنـب البـعـري وـصـاح ـبـأعىل ـصـوته, ُ
باة ُ والصـًفـان حممـدا, وما أراكم تدركون, أدركوا, أدركوا, العري, العري, طيمةَّالل, طيمةَّالل

العـرب عـىل عظـيم وهذه كانت تـدل عنـد  (!.من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعريكم
  ..)النازلة وفداحتها

يـا آل , يـا آل غالـب: ووافاها وهو ينادي يف الوادي, ًفخرج ضمضم مرسعا إىل مكة
 ًفان حممـدا, وما أراكم تدركون, أدركوا, أدركوا.. العري, العري.. اللطيمة, غالب; اللطيمة

 !.مباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعريكم التي فيها خزائنكُّوالص
, وصـفوان بـن أميـة, وقـام سـهيل بـن عمـرو.. فتصايح الناس بمكة وهتيئوا للخروج

يـا مـعرش : فقـالوا, ونوفـل بـن خويلـد, ونبيـه ومنبـه ابنـا احلجـاج, وأبو البخرتي بن هشام
أن يطمع حممد والصباة من أهل يثرب أن : مصيبة أعظم من هذه, واهللا ما أصابكم, قريش

 فواهللا ما قريش وال قرشية إال وهلا يف هذه العـري يشء !خزائنكميتعرضوا لعريكم التي فيها 
, تجـركمَنه الذل والصغار أن يطمع حممـد يف أمـوالكم ويفـرق بيـنكم وبـني موأ, ًفصاعدا
وأخـرج سـهيل بـن عمـرو ..  وأخرج صفوان بن أمية مخسمئة دينار وجهز هبـا..فاخرجوا
وخرجـوا عـىل ,  ومحلوا وقوواًاالوما بقي أحد من عظامء قريش إال أخرجوا م, مخسمئة

يرضبـن ) املغنيـات (وأخرجـوا معهـم القينـات. .مـا يملكـون أنفسـهم, لولَّعب والـذَّالص
 .)تأمل هبذا املخرج الوبيل أرجوك (بالدفوف وهم يرشبون اخلمور
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א÷:
 ةيف ثالثامئـ, يف الثـاين عرش مـن شـهر رمضـان مـن املدينـة ÷ وخرج رسول اهللا

, فـرس للـزبري بـن العـوام: وكان يف عسـكره فرسـان) وقيادته املباركة (ًثة عرش رجالوثال
, يتعـاقبون عليهـا F١E) وقيـل ثامنـون (ًوكان هلـم سـبعون مجـال, وفرس للمقداد بن عمرو

ـنـوي َرـثـد ـبـن أيب مرـثـد الغِوم “ واإلـمـام ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب ÷ فـكـان رـسـول اهللا
 ) ٣( ..يتعاقبون عىل مجل مرثد

وبيوت السقيا متصلة باملدينة , ُّانتهى إىل بيوت السقيا بالبقع من نقب بني دينارحتى 
ونـزل بعسـكره هنـاك واسـتعرض قواتـه , قياُّوكانت تسمى البقع فسامها النبـي بيـوت السـ

ـان ـفـرد ـة ـمـن الفتـي ـةَّفاستـصـغر ـسـن ثامنـي ـيهم يف املديـن وـقـد بـنـي يف ذـلـك  (,هم إىل أهـل
وهـو اليـوم يف جنـويب املحطـة القديمـة  ,)ُّ السـقيامسـجد (املوضع مسجد يسـمى باسـم

وهـذا هـو  ,)عىل بعد كيلو مرتين من املسـجد النبـوي الرشيـف, لسكك احلديد العثامنية
ُّحد الرتخيص لإلفطار يومئذ أي  (كـان أول مـن رشب وأفطـر ذلـك اليـوم ÷ ألن النبي ّ

َّهنـاك قـال ملـن أتـم و, هنار اليوم األول من سفره يف شهر رمضان بعد فـرض الصـيام فيـه
 وذلك أنه قد كان قـال هلـم قبـل !يا معرش العصاة إين مفطر فأفطروا: فنادى مناديه: الصيام
  F٢E..فلم يفعلوا, أفطروا: ذلك

وال نجـد فيـه وال يف غـريه عـن قرص الصـالة , هذا ما ذكره الواقدي يف إفطار الصوم
قيس بن عمرو : ًمل قائداعىل املشاةواستع, وأمرهم أن يستقوا من املاء بام يكفيهم, ًشيئا

وأمره حني فصل مـن بيـوت السـقيا أن يقـف هلـم ببئـر أيب ) من األنصار (بن زيد بن عوف
 ..فوقف وعدهم وأخربه بذلك, َّعتبة فيعدهم

وسـامها  (وعينه الرشيفة ترقب املدينة فـدعا ألهلهـا بـاخلري ورحل من بيوت السقيا
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اللهـم إن إبـراهيم عبـدك وخليلـك ونبيـك دعـاك  ": لفقـا) ًوطيبة بدال مـن يثـرب (املدينة
, دهمُأن تـبـارك ـهلـم يف ـمـ: واين حمـمـد عـبـدك ونبـيـك أدـعـوك ألـهـل املديـنـة, ألـهـل مـكـة
 اللهـم إين ..واجعل ما هبا مـن الوبـاء بخـم, ب إلينا املدينةِّاللهم حب, وثامرهم, وصاعهم

 F١E.."قد حرمت البتيها كام حرم إبراهيم خليلك مكة 
ك طريق املكيمن من بطن العقيق حتى خرج عـىل بطحـاء ابـن أزهـر وأصـبح ثم سل

 .ببطن ملل وتربان بني احلفرية وملل
 F٢E..وبـدر بئـر منسـوبة إىل رجـل مـن غفـار يقـال لـه بـدر (فلام كان عىل ليلة من بدر

 ًكـان بـدر موسـام: وقال الواقدي F٣E..واملاء ماؤه فسمي به, أن بدر رجل من جهينة: وقيل
ـن م ـواقهاـم ـة وأـس ـاء F٤E..واســم اجلاهلـي ـن أيب الزغـب ـدي ـب ـرو وـع ـن عـم , بـعـث بســبس ـب

  .يتجسسان خرب العري
وسـمعا جـاريتني قـد تشـبثت إحـدامها بـاألخرى , وأناخـا راحلتـيهام, فأتيا مـاء بـدر

عـري قـريش نزلـت أمـس يف الروحـاء عـىل : فقالت األخرى, تطالبها بدرهم كان هلا عليها
ـة ـزل ـغـدا, F٥Eميـلـني ـمـن ـعـرق الظبـي ـا أعـمـل ـهلـم وأقضــيكًوـهـي تـن ـا وأـن   فرـجـع.. هاهـن

 .إىل رسول اهللا فأخرباه بام سمعا من اجلارية) الرجالن(
 تقدم العري وأقبل وحده حتى انتهى إىل مـاء ًفلام شارف بدرا, وأقبل أبو سفيان بالعري

م هـل لـك علـ, يـا كشـد: فقـال لـه, كشـد اجلهنـي: وكان هبا رجل من جهينة يقال لـه, بدر
والالت والعزى لئن كتمتنا أمـر حممـد فـال تـزال قـريش :  قال.ال:  قال?بمحمد وأصحابه

فـال , ًفإنه ليس أحد من قريش إال ولـه يف هـذه العـري يشء فصـاعدا, معادية لك آخر الدهر
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 !?وما بال حممد وأصحابه بالتجار, واهللا ما يل علم بمحمد :)كشد ( فقال.تكتمني
, وم راكبني أقبال وأناخا راحلتيهام واستعذبا من املاء ورجعاإال أين رأيت يف هذا الي

ْفال أدري من مها  فجاء أبو سـفيان إىل منـاخ إبلهـام ففـت أبعـار اإلبـل بيـده فوجـد فيهـا ..َ
ً ورجـع مرسعـا وأمـر ! هـؤالء عيـون حممـد!هذه عاليف يثـرب: فقال) نوى التمر (النوى

 .ريق ومروا مرسعنيوتركوا الط, بالعري فأخذ هبا نحو ساحل البحر
ًوأن قريشا قد أقبلت , أن العري قد أفلتت: فأخربه ÷  عىل رسول اهللالونزل جربائي
ووعـده ًوكان قبل ذلك ممنوعا من القتال للدعوة إىل اهللا,,  وأمره بالقتال;لتمنع عن عريها

َذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللاََّ عُأ (..النرص َّ ُ َ َ َِ َ ُ َُ ْ َِّ ُ َ ِ ُ ََّ ِ ِ ٌىل نرصهم لقديرِ ْ ِْ َ َ ِ ِ َ َ.. (F١E. 
 وكـان ذلـك منـه, فأحـب أن يبلـو األنصـار,  ماء الصـفراءًوكان نازال: اختبار األنصار

: قـالوا, وألهنم حـني بـايعوه بالعقبـة, ألن أكثر الناس منهم, وإنام كان يريد األنصار ÷
ع منـه أبناءنـا ثـم أنـت يف ذمتنـا نمنعـك ممـا نمنـ, إنا براء من ذمتـك حتـى تصـل إىل دارنـا

فـأراد أن خيتـربهم ..ف أال ترى األنصار عليها نرصته إال يف املدينـةَّفكان يتخو.. ونساءنا
وإن اهللا قـد , ًوإن قريشا قد أقبلت لتمنع عـن عريهـا, أن العري قد جازت: فأخربهم, خاصة

ًمن ذلك وخافوا خوفا شـديدا ÷  فجزع أصحاب رسول اهللا..أمرين بمحاربتهم  فقـال !ً
 .َّأشريوا عيل: ل اهللارسو

وال , مـا آمنـت منـذ كفـرت, يالءهاُإهنا قريش وخ, يا رسول اهللا: فقال) أبو بكر (فقام
 .!عىل هيئة احلرب) َأنت ( ومل خترج!تَّت منذ عزَّذل

 .َّأشريوا عيل:  فقال. فجلس..اجلس: فقال رسول اهللا له
لـت منـذ َّواهللا مـا ذ, هـاإهنـا قـريش وعز, يا رسـول اهللا: فقال) عمر بن اخلطاب (فقام

ك فاهتـب لـذلك أهبتـه ولتقاتلنـَّ, م عزها أبـداِّواهللا ال تسل, واهللا ما آمنت منذ كفرت, تَّعز
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 F١E..وأعد لذلك عدته
 F٢E.. وأعرض عنه..اجلس: له ÷ فقال

َّإنا قد آمنا بك وصد, يا رسول اهللا: فقال, ثم قام املقداد وشهدنا أن ما جئت بـه , قناكَّ
 .خلضـنا معـك ,F٤Eوشوك اهلـراش ,F٣Eولو أمرتنا أن نخوض مجر الغضا,  اهللاحق من عند

ـل ملوـسـى ـو إرسائـي ـا قاـلـت بـن ـول ـلـك ـم ـا ¿: وال نـق ـا هاهـن ـاتال إـن ُاذـهـب أـنـت ورـبـك فـق ُّ َ ْ ََّ ِْ ِ َ َ َ َ َ ْ
َقاعدون ُ ِøF٥E فجزاه النبـي..اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون: ولكنا نقول  ÷ 
 .فجلس, ًخريا

  .َّأشريوا عيل :ثم قال
:  قـال.نعم:  قال?بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا كأنك أردتنا: فقال, فقام سعد بن معاذ

َفلعلك قد خرجت عىل أمر قد أمرت بغريه َُ , بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا:  قال.نعم:  قال?ٍ
خـذ و, رنـا بـام شـئتُفم, وشهدنا أن ما جئت به حق من عند اهللا, إنا قد آمنا بك وصدقناك

َّوالـذي أخـذت منـه أحـب إيل مـن الـذي تركـت , من أموالنا ما شئت واترك منها ما شـئت ُ َ
 .ً فجزاه خريا.. واهللا لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر خلضناه معك..منه

وقـد , ومـا يل بـه علـم, بأيب أنت وأمي واهللا ما خضت هذا الطريق قـط: ثم قال سعد
.. ولو علموا أنه احلرب ملـا ختلفـوا, ًادا لك منهمًخلفنا باملدينة قوما لسنا نحن بأشد جه
وإنـا ,  أنجـاد يف احلـروب,فانـا لصـرب عنـد اللقـاء, ُّولكن نعد لك الرواحل ونلقـى عـدونا

وإن يكـن غـري ذلـك قعـدت عـىل , ب فهو ذلكُ فان يك ما حت..لنرجو أن يقر اهللا عينك بنا
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 .رواحلك فلحقت بقومنا
وبـمرصع , كأين بمرصع فالن ها هنا, غري ذلكأو حيدث اهللا  :÷ فقال رسول اهللا

ونبيـه ومنبـه ابنـي , وشـيبة بـن ربيعـة, وعتبـة بـن ربيعـة, وبـمرصع أيب جهـل, فالن هـا هنـا
 .ولن خيلف اهللا امليعاد, فان اهللا وعدين إحدى الطائفتني, احلجاج

وهـي العـدوة , ًفرحلـوا حتـى نزلـوا عشـاء عـىل مـاء بـدر, ثم أمر رسول اهللا بالرحيـل
 .امية الشامليةالش

ـزول ـقـريش ـة :ـن ـة اجلنوبـي ـدها . وأقبـلـت ـقـريش فنزـلـت بالـعـدوة اليامنـي وبعـثـت عبـي
كـان قـد  ÷ ألن رسـول اهللا, تستعذب املـاء فأخـذهم أصـحاب رسـول اهللا وحبسـوهم

والزبري بن العوام وسعد بـن أيب وقـاص يف نفـر مـن  “ بعث اإلمام عيل بن أيب طالب
 .F١Eاخلرب عليهأصحابه إىل ماء بدر يلتمسون له 

ال علـم لنـا :  قـالوا?فـأين العـري:  قـالوا.نحن عبيد قريش:  قالوا?من أنتم: وقالوا هلم
 . فأقبلوا يرضبوهنم..بالعري

إن ـصـدقوكم رضبتـمـوهم وان : فـقـال, وـكـان رـسـول اهللا يـصـيل فانفـتـل ـمـن ـصـالته
  . فأتوا هبم..َّ عيل هبم!?كذبوكم تركتموهم

ال علم :  قالوا?كم القوم:  قال.نحن عبيد قريش, يا حممد:  قالوا?من أنتم: فقال هلم
 .لنا بعددهم
 . أو ألـفةتسعامئ:  فقال.تسعة أو عرشة:  قالوا?كم ينحرون يف كل يوم جزورا: قال
  ? فيهم من بني هاشمْنّفم: ثم قال

 وروى ;وعقيـل بـن أيب طالـب, ونوفل بـن احلـارث, العباس بن عبد املطلب: قالوا
ملـا خرجـت قـريش :قال :“  الصادق اإلمام يف روضة الكايف بسنده عنالكليني الثقة

نزل يرـجتـز ,طاـلـب ـبـن أيب طاـلـب) وـفـيهم (إىل ـبـدر وأخرـجـوا معـهـم بـنـي عـبـد املطـلـب
                                                 

F١Eא٢W٢٦٨ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٠٦

 

 : ويقول
ــــــب ـيـــــــا رب إـمـــــــا خرـجـــــــوا بطاـلـــــــب ــــــب ـمــــــن ـهــــــذه املقاـن يف مقـن
ــــب يف مقـنـــــــب املغاـلـــــــب املـحـــــــارب ــــري الغاـل ــــوب ـغ ــــاجعلهم املغـل ـف

 وب غري السالبواجعلهم املسل
 ..ألن هواه ونفسه مع املسلمني..F١Eفردوه

ً وبـلـغ ذـلـك قريـشـا فـخـافوا خوـفـا ـشـديدا.ـفـأمر رـسـول اهللا ـهبـم فحبـسـوهم ً ـفـاقبلوا , ً
  وطلـب رسـول اهللا..) وهـم نـائمونًأي اهلجـوم علـيهم لـيال (يتحارسون خيافون البيـات

 .لقوم واتياين بأخبارهمادخال يف ا: عامر بن يارس وعبد اهللا بن مسعود فقال هلام ÷
 وسـمعوا منبـه بـن احلجـاج ..فمضيا جيوالن يف عسكرهم ال يـرون إال خائفـا ذعـرا

 : يقول
ــــــــــا ال ـيــــــــرتك اـجلــــــــوع لـنــــــــا مبيـتــــــــا ــــــــــوت أو نميـت ــــــــــد أن نـم ال ـب

ًواهللا كـانوا شـباعا ولكـنهم مـن اخلـوف قـالوا  :÷ فلام ذكرا لرسول اهللا ذلـك قـال
 ولكـن ـملـا بلـغ أصـحاب رسـول اهللا كثـرة ـقـريش ..وألقـى اهللا عـىل قلـوهبم الرعـب, هـذا

 .. وبكوا واستغاثواً شديداًففزعوا فزعا
−א“

  أن النبي– كام يقول شيخنا عباس القمي يف مفاتيح اجلنان–جاء يف روايات عديدة 
ْمن منكم يميض يف هذه الليلة إىل البئر فيستقي لنا: قال ألصحابه ليلة بدر ÷ َ? 

قربة وانطلق يبغي  “ فأخذ أمري املؤمنني, قدم منهم أحد عىل ذلكُفصمتوا ومل ي
ًحتى ورد البئر وكـان عميقـا مظلـام, وكانت ليلة ظلمآء باردة ذات رياح, املاء فلـم جيـد ..ً

 ..)حتى خرج من البئر (ثم ارتقى, فنزل يف البئر ومأل القربة, ًدلوا يستقي به
فجلس عىل األرض لشدهتا حتى  ,)شديدة (اصفةوأخذ يف الرجوع فعصفت عليه ع

                                                 
F١EאW٣٠٧א١W١٢١ 



 ١٠٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

تعـرتض طريقـه فتجلسـه عـىل , وإذا بعاصـفة كـاألوىل, سكنت; فنهض واستأنف املسـري
تعصف عليه فجلـس , وإذا بعاصفة ثالثة, فلام هدأت العاصفة قام يواصل مسريه, األرض

 ..÷ فلام زالت عنه قام وسلك طريقه حتى بلغ النبي, عىل األرض
 ?)أي تأخرت عنا (يا أبا احلسن ملاذا أبطأت: فقال ÷ فسأله النبي

 ..فمكثت لكي تزول, زعزعتني, َّعصفت عيل عواصف ثالث :“ فقال
 ..ال :“ فقال ?وهل علمت ما هي تلك العواصف يا عيل :÷ فقال
م عليـك َّسـل, ومعه ألـف مـن املالئكـة, كانت العاصفة األوىل جربائيل :÷ فقال

والثالثة قد كانت ..مواَّم عليك وسلَّسل, ومعه ألف ملك, ت ميكائيلوالثانية كان.. مواَّوسل
 F١E..ًوكلهم قد هبطوا مددا لنا..مواَّم عليك وسلَّسل, ومعه ألف ملك, إرسافيل

) رمحـه اهللا (السيد احلمريي ’ هذا وقد ذكرها يف شعره شاعر آل البيت األطهار
 : يقول, الذي افتخر

ـــــــ أقـســــــــــــــم ـبــــــــــــــاهللا وآالـئــــــــــــــه ـــــــال مســــــــؤولواملــــــــرء ـع ُام ـق
ـــــــــــب ـــــــــــن أيب طاـل ـــــــول إن ـعـــــــــــيل ـب ـــــــرب جمـب ـــــــى واـل ـــــــىل التـق ُـع ِّ ِ
ــــــــذي ــــــــه كـــــــــان اإلمـــــــــام اـل ُلـــــــــه عـــــــــىل األمـــــــــة تفـضـــــــــيل وإـن
ــــــــه ــــــــى ـب ــــــــاحلق ويعـن ــــــــول ـب ـــــــــــــــــــل يـق ـــــــــــــــــــه األباطـي ُوال تلهـي
ــــــا ــــــان إذا احلـــــــرب مرهتـــــــا القـن ــــــــل ـك ــــــــا البهالـي ــــــــت عنـه F٢Eُوأحجـم

ـــــــــميش إىل الـقـــــــــرن ويف كـفـــــــــه ُأـبــــــيض ـمــــــايض اـحلــــــد مـصــــــقول ـي
ــــــــــني أشـــــــــــباله ــــــــــا ـب ـــــــــــل ميش العفرـن ـــــــــــنص الغـي ـــــــــــرزه للـق F٣Eُأـب

                                                 
F١EאW٢٦٤ 
F٢EאWא؛FאW٢٠L١٨٢١٠٢E،אW،אא

אאFאW١١L٧٣E 
F٣EאWאאFאW٣L٢٦٢E،אWאאFאW١١L

٥١٢EK 
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ــــــــــذي ســـــــــــلم يف ليلـــــــــــة ُعلـيــــــــــــه ميـكــــــــــــال وجربـيــــــــــــل ذاك اـل
ُأـلـــــــــــف ويتـلـــــــــــوهم رسافـيـــــــــــل ميـكــــــــال يف أـلــــــــف وجربـيــــــــل يف
ـــــــــوا ـــــــــددا أنزـل ـــــــــدر ـم ـــــــــة ـب ُـكــــــــــــــأهنم ـطــــــــــــــري أبابـيــــــــــــــل ليـل
ــــــــوا ـحــــــــذوه F١Eُوذاك إعظــــــــــــــــام وتبجيــــــــــــــــل فـســــــــلموا ـملــــــــا أـت

عاس حتى ألقى اهللا عىل أصحابه النُّ) أعتم وحلك (ه الليلفلام أمسى رسول اهللا وجنَّ
فاخلـائف ال ,  عـىل الطمأنينـة للنـائمُّناموا فاحتلم بعضهم من االستغراق بالنوم وهذا يدل

 ÷ وكـان عـىل أصـحاب رسـول اهللا,  مـن السـامءًوأنزل اهللا عليهم غيثـا. .ًينام إال غرارا
دامهم فكانت تساعدهم يف احلـرب ألن األرض حتت أق (َّ بقدر ما لبد األرضًرذاذ خفيفا

تامسكة يمشون عليها بقوة وسهولة بالغة أفضل مـن الرمـل وال يقـاس بـالطني املتينة وامل
 حـتـى ثبـتـت ً غزـيـراًوكاـنـت ـقـريش يف موـضـع أـنـزل اهللا عـلـيهم مـطـر الـسـامء ـسـحا) ًطبـعـا

 ـفـام رأـيـك ين يف الـسـريَّوطمـسـت يف الوـحـل فـكـانوا يـعـانون األـمـر (أـقـدامهم يف األرض
 .)?بالقتال

−אא
وال , وا أبصـاركمُّضـُغ: أ أصحابه بني يديـه وقـال هلـمَّعب ÷ فلام أصبح رسول اهللا

وكـان لـواء رسـول اهللا يومئـذ أبـيض مـع مصـعب بـن : وال يتكلمن أحـد, تبدؤوهم بالقتال
 .F٢E “ ورايته مع اإلمام عيل, عمري

وذلـك .. ن ذكر سعد بن عبادة فهـو خمطـئسعد بن معاذ وم: وصاحب راية األنصار
ور ُفـلـام أـخـذ رـسـول اهللا يف اجلـهـاد ـكـان ـيـأيت د, ألن ـسـعد ـبـن عـبـادة مل حيرض ـيـوم ـبـدر

تلـك األمـاكن فمنعـه عـن يف بعـض ) لدغته أفعى (شِهفنُ, هم عىل اخلروجَّاألنصار حيض
بسيف غزا إىل بدر  ÷ أن رسول اهللا:  عن ابن عباس وسعيد بن املسيباخلروج وروي

                                                 
F١EאאאW٣٢٢L١٢٨א،W٥٣א،

“אאאא٩١٦ 
F٢Eא١W١٦٨ 
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 F١E..ذات الفضول: ودرعه, العضب:  له سعد بن عبادة يقال لهُهَبَهَو
لـئن مل يكـن يشـهدها سـعد بـن عبـادة لقـد : فقال رسول اهللا حني فرغ من القتال ببدر

 F٢E.. من املغنمٍ ورضب له بسهم..ًكان فيها راغبا
كان ل صفوف أصحابه يوم بدر بسهم َّعد ÷ أن رسول اهللا: وهنا روى ابن إسحاق

,  بسواد بن غزية من حلفاء بنـي النجـار وهـو خـارج عـن الصـف متقـدم عليـهَّفمر, يف يده
وقـد , يـا رسـول اهللا أوجعتنـي:  فقـال..اسـتو يـا سـواد:  وقال,فطعنه النبي يف بطنه بالسهم

 فـاعتنق ..اسـتقد:  وقـال, فكشـف رسـول اهللا عـن بطنـه!فأقـدين, بعثك اهللا باحلق والعدل
:  قـال?يا سواد ما محلك عىل هـذا:  فقال رسول اهللا! انحنى فقبل بطنهسواد رسول اهللا ثم

 فـدعا ! جلدي جلـدكَّحرض ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس, يا رسول اهللا
 F٣E..له رسول اهللا بخري وليس قبيل وفاته كام زعم بعضهم

 إال أكـلـة ـمـا هـم: قـال أـبـو اجلهـل, ة أصـحاب رـسـول اهللاَّفلـام نـظـرت قـريش إىل قـلـ
ُيعني أرسا بيرس وسهولة (ًولو بعثنا إليهم عبيدنا ألخذوهم أخذا باليد,رأس ً(.. 
 فبعثـوا عمـر بـن وهـب ?ً أو كمينـاًأتـرى هلـم مـددا: قال عتبة بـن ربيعـة أليب جهـلف

ًوكان فارسا شجاعا, اجلمحي لينظر ذلك فجال بفرسه حتى طاف حـول معسـكر رسـول , ً
 F٤E..ولكن نواضح يثرب, ما هلم مدد وال كمني:  هلموقال, فرجع إىل قريش ÷ اهللا

 ما !ظون تلمظ األفاعيَّ يتلم!ً أما تروهنم خرسا ال يتكلمون!قد محلت املوت الناقع
 !قتلـون بعـددهمَقتلون حتـى يُ وال ي!قتلونُ وما أراهم يولون حتى ي!هلم ملجأ إال سيوفهم

 !.وا رأيكمفارتؤ
                                                 

F١Eא١אW١٠٣ 
F٢Eא١אW١٠١Eא٢W٨٢٨א١W١٩٠א٣W٤٣١א

Kא٤W١٧٥Kאא١W١٠١ 
F٣Eא٢W٢٧٨ 
F٤Eאאאאאא 
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َكذبت وج: فقال أبو جهل  .!.َحـني نظـرت إىل سـيوف يثـرب F١Eفخ سـحركَبنت وانتَ
ْإىل قريش من يقول هلم عنه ÷ وبعث رسول اهللا َ:F٢E ما أحد من العرب , يا معرش قريش

 ُوإن أك, ً فـأنتم أعـىل يب عينـاً صـادقاُفـان أك, خلوين والعـرب F٣Eَّأبغض إيل ممن بدأ بكم
 .فارجعوا,  كفتكم ذؤبان العرب أمريًكاذبا

 أطيعـوين !يـا مـعرش قـريش:  وأقبل يقـول! ما أفلح قوم قط ردوا هذاواهللا: فقال عتبة
 له ًفان حممدا, وارشبوا اخلمور وعانقوا احلور, اليوم واعصوين الدهر وارجعوا إىل مكة

 بـالعري التـي ً وانـام تطـالبون حممـدا.. فارجعوا وال تنبذوا رأيي;وهو ابن عمكم,  وذمةٌّإل
 .)الدية ( عقلهَّوهو حليفي وعيل, ميأخذها حممد بنخيلة ودم ابن احلرض
إن عتبـة أطـول النـاس لسـانا : وقال يف نفسه اخلبيثـة, فلام سمع أبو جهل ذلك غاظه

يـا :  ثم قال..ولئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الدهر, وأبلغهم يف الكالم
نـاس وتـأمر ال) صدرك ( نظرت إىل سيوف بني عبد املطلب وجبنت وانتفخ سحرك!عتبة

 !.وقد رأينا ثأرنا بأعيننا, بالرجوع
فنزل عتبة عن مجله ومحـل عـىل أيب جهـل وهـو عـىل فرسـه فعرقـب فرسـه وأخـذ 

 !فسـد لقومـهُ وأينـا امل?نا أألم وأجبنُّ وستعلم قريش اليوم أي!?أمثيل جيبن:  وقال,بشعره
يا أبا :  يقولون فاجتمع الناس! ثم أخذ جيره بشعره!ال يميش إىل املوت عيانا إال أنا وأنت

..  يبـدؤهْنَوتكون أول م) القتال (َّ ال تفت يف أعضاد الناس تنهى عن يشء!اهللا,  اهللا!الوليد
 وكـان −ة تسـع رأسـه وطلبـوا لـه بيضـ,  فذهب ولبس درعه.صوا أبا جهل من يدهَّحتى خل

قـم : فقـال,  ثم أخذ سيفه ونظر إىل ابنه الوليد;َّ فاعتم بعاممتني..فلم جيدوا−عظيم اهلامة 
وبعد هـذا التحـدي أليب اجلهـل بـدأت ..فقام معه, فنظر إىل أخيه شيبة,  فقام معه..يا بني

                                                 
F١EאWאא،אאא 
F٢Eאא١W٦١Wא÷א 
F٣EאW،אא

 



 ١١١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 ..ًاملعركة حقيقة
−אא:א

ًلـقــد كاـنــت معرـكــة ـبــدر امتحاـنــا حقيقـيــا لـكــال الـطــرفني املتـقــابلني املؤمـنــون  (ً
احة ـبـل إلثـبـات أحقـيـة الوـجـود يف وـلـيس ذـلـك إلثـبـات الوـجـود ـعـىل الـسـ) واملرشـكـون

ـاة ـدة ,احلـي ـيم نورانية,وعقـي ـات وـق ـة,مع أخالقـي ـد وثنـي ـة, وعقاـئ ـة جاهلـي وهي رصاع ثقاـف
 ..توحيدية ربانية

ًفاختبار املسلمني كان اختبارا إليامهنم باإلسالم,والرسول وقدرهتام احلقيقية عىل 
بـيـبن اإلـسـالم والرشك ـصـنع اـلـنرص وقـيـادة األـمـة يف مـسـتقبلها, فـقـد كاـنـت أول مواجـهـة 

فهل هـي ستصـمد أمـام أعتـى ,والوثنية,وهي أول اختبـار لقـوة املسـلمني الناهضـة الفتيـة
وأكرب قوة يف اجلزيرة العربية وهـي القـوة املتغطرسـة املتجـذرة يف الزمـان واملكـان,بام 

 ?فيها من صناديدها,الذين كانوا ملء العني والسمع
 .وابنه الوليد, وأخوه شيبة, تقدم عتبةحيث ,اللذا فأول ما خرج صناديد قريش للقتو
 .قريشأبناء عمومتنا من أخرج إلينا أكفاءنا من , يا حممد: ونادى

ْمـن ْ :  فقـال عتبـة.. وعوذ ومعـوذ,عوف: فربز إليه ثالثة نفر من األنصار من بني عفرا َ
:  ـقـالوا..نـحـن بـنـو عـفـرا أنـصـار اهللا وأنـصـار رـسـول اهللا:  فـقـالوا.. انتـسـبوا لنـعـرفكم?أـنـتم

, أن ارجعوا:  فبعث إليهم رسول اهللا!إنام نريد األكفاء من قريش, لسنا إياكم نريد, ارجعوا
 ..فرجعوا ووقفوا موقفهم
ِّإىل ابن عمه عبيدة بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب وكـان لـه  ÷ ثم نظر رسول اهللا

ِّعمه محزة بـن عبـد  ثم نظر إىل .. فقام بني يديه بالسيف!قم يا عبيدة: فقال له, سبعون سنة
قـم يـا : فقـال لـه,  ثم نظر إىل أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب!قم يا عم:  فقال,املطلب

قد جاءت قـريش , فاطلبوا بحقكم الذي جعله اهللا لكم: ثم قال هلم−وكان أصغرهم−عيل
 .يالئها وفخرها تريد أن تطفئ نور اهللاُبخ
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 ..يا عبيدة عليك بعتبة :ثم قال
 ..عليك بشيبة: وقال حلمزة
  ..عليك بالوليد بن عتبة: وقال لعيل

ْمن أنتم:  فقال عتبة..حتى انتهوا إىل القوموساروا وا زربف  فقـال .. انتسبوا لنعـرفكم?َ
ْ فمن هذان..كريمٌكفو :  فقال عتبة..بيدة بن احلارث بن عبد املطلبُأنا ع: عبيدة َ?  

كفـوان :  فقـال عتبـة. طالـبوعـيل بـن أيب, مها محزة بـن عبـد املطلـب: قال عبيدة
يعنـي أبـا اجلهـل الـذي رفـض مشـورته  ( أوقفنا وإياكم هذا املوقفْنَ لعن اهللا م..كريامن

ْمن أنت: فقال له شيبة, ووقف محزة بإزاء شيبة) ..بالعودة وحتداه كام تقدم اخلرب َ? 
 .أنا محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد رسوله: قال محزة
مل أسـمع كلمـة أوهـن : ونقل عن أيب الزناد قـال ( أسد احللفاءَلقد لقيت: فقال شيبة

 .F١E) ويعني باحللفاء األمجة وهي الغابة.. أنا أسد احللفاء: من قوله
فحمـل عبيـدة عـىل عتبـة فرضبـه عـىل رأسـه , فانظر كيف تكون صولتك يـا أسـد اهللا

زة عـىل  ومحـل محـ..وسـقطا, ورضب عتبة عبيدة عىل سـاقه فقطعهـا, رضبة ففلق هامته
 عـيل ومحـل أمـري املـؤمنني, شيبة فتضاربا بالسيف حتى انثلام وكـل واحـد يتقـي بدرقتـه

فأخـذ الوليـد يمينـه , عىل الوليد بن عتبة فرضبه عىل عاتقه فاخرج السيف من إبطـه “
 .“ املقطوعة بيساره فرضب هبا هامة عيل

                                                 
F١Eא١אW٦٩אא،WאWאK

אWאא،אאW،
א،،،אKאאאWא

אWאאא،אא
،אW،،،،אאK

WאאKK،אא
،אאW،،א،

אאאFא٣W٣٣٤K 
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وكانـا يتصـارعا  !?عمك) أعجز (أما ترى الكلب قد أهبر, يا عيل: ونادى املسلمون
يـا عـم : عىل شيبة وقـال لعمـه محـزة “ فحمل عيل, وحيتضن كل واحد منهام اآلخر

شـيبة  “ فرضب عـيل, فأدخل محـزة رأسـه يف صـدر شـيبة. .)أخفضه (طأطئ رأسك
 .. ثم جاء إىل عتبة وفيه رمق فأجهز عليه!َّعىل رأس فطري نصفه

فنظر إليه رسول  ,÷ ل اهللابيدة بن احلارث حتى أتيا به رسوُثم محل هو ومحزة ع
ًبأيب أنت وأمي ألست شهيدا, يا رسول اهللا: اهللا واستعرب فقال عبيدة , بىل:  قال رسول اهللا?ُ

, ًأما لو كـان عمـك حيـا لعلـم أين أوىل بـام قـال:  قال عبيدة..أنت أول شهيد من أهل بيتي
 .منه

 ?وأي أعاممي تعني: قال رسول اهللا
 : قولحيث ي, أبا طالب: قال عبيدة

ـــــزي حمـمـــــدا ـــــت اهللا نـب ــــــه ونناضـــــــل ـكـــــذبتم وبـي وملـــــــا نطـــــــاعن دوـن
ونــــــذهل عــــــن أبنائنــــــا واحلالئــــــل  ونـســــــــلمه, حـتــــــــى نرصع حوـلــــــــه

وابنـه اآلخـر يف , أما ترى ابنه كالليث العادي بـني يـدي اهللا ورسـوله: فقال رسول اهللا
 ?جهاد اهللا بأرض احلبشة

 !?هذه احلالة يف َّأسخطت عيل, يا رسول اهللا: فقال عبيدة
 .F١Eَ عليكُما سخطت:  فقال رسول اهللا
א:

 ..َّادفعـوا إيل رايـتكم: اقة بـن مالـك فقـال هلـمُوجاء إبليس إىل قريش يف صورة رس
 وقـال ..اقة بن مالك معـه الرايـةُ وأقبلت قريش يقدمها إبليس يف صورة رس..فدفعوها إليه

وعلـيكم بقـريش  ,)أي اذبحـوهم (ًزروهم جـزراعليكم بأهل يثرب فاج: أبو جهل لقريش
 ونظـر !فهم ضـاللتهم التـي كـانوا عليهـاِّحتى ندخلهم مكة فنعر) ًأي أرسا (ًفخذوهم أخذا
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وال تسـلوا , وعضوا عىل النواجـذ, غضوا أبصاركم: فقال ألصحابه ÷ إليهم رسول اهللا
 .. حتى آذن لكمًسيفا

وإن شـئت أن ال ,  هذه العصابة ال تعبديا رب إن هتلك:  وقال,ثم رفع يده إىل السامء
العـرق ) يمسـحه بيـده الكريمـة ( ثم أصابته الغشية ثم رسي عنه وهو يسلت..تعبد ال تعبد
بـل :  وقيـل, قد أتاكم يف ألـف مـن املالئكـة مـردفنيلهذا جربائي:  ويقول هلم,عن وجهه

ـدهم اهللا بخمســة آالف مــن املالئكــة وقلــل , الكفــارَّوكثــر اهللا املســلمني يف أعــني , أـي
 F١E..املرشكني يف أعني املؤمنني كيال يفشلوا

 فأخـذه منبـه بـن احلجـاج بمجـامع ! فرتاجع ورمـى بـاللواءلونظر إبليس إىل جربائي
,  فركلـه إبلـيس ركلـة يف صـدره!.َّويلك يا رساقـة تفـت يف أعضـاد النـاس: ثوبه ثم قال له

ُإين أرى ما ال ترون إين أخاف ا¿ :وقال ََ َِّ ِِّ َِ ْ  ø..F٢Eهللاََ
والسدي وقتادة عن ابـن عبـاس  ,‘ وكذلك فقد روي عن اإلمام الباقر والصادق

يف صـورة رساقـة بـن مالـك بـن جعشـم إبليس ظهر هلم : قال “ عيلاإلمام ولعله عن 
 فلـام رأى ..هذه كنانة قـد أتـتكم نجـدة:  وقال هلم,الكناين املدجلي يف مجاعة من جنده

إين أرى ما :  فقال!?إىل أين يا رساقة: ل احلارث بن هشامفقا, املالئكة نكص عىل عقبيه
 F٣E.ال ترون

 “ ولعلـه عـن عـيل, وعن الكلبي عن السدي عن ابن عبـاس ‘ وروي عنهام
يـا : فقـال لـه احلـارث, أخذ إبليس بيد احلـارث بـن هشـام فـنكص عـىل عقبيـه: أيضا قال
  !ال ترونإين أرى ما :  قال له!? أختذلنا عىل هذه احلالة?رساقة أين

 ـفـدفع إبـلـيس يف ـصـدر اـحلـارث !واهللا ـمـا ـنـرى إال جعاـسـيس يـثـرب: ـقـال اـحلـارث
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 , فبلـغ ذلـك رساقـة!إن رساقـة هـزم النـاس:  فلام قدموا مكة قالوا..وانطلق واهنزم الناس
 فلـام أسـلموا علمـوا أن ذلـك كـان !واهللا ما شعرت بمسريكم حتى بلغتني هزيمتكم: فقال

 .F١Eالشيطان
 !شـاهت الوجـوه: وقـال,  مـن حىص فرمـى بـه يف وجـوه قـريشًاهللا كفاوأخذ رسول 
وخـتم األمـر بمناولـة : قال الشيخ املفيد (ترضب يف وجوه قريششديدة  ًفبعث اهللا رياحا

 َ فلـم يبـق..شـاهت الوجـوه:  وقـال, من احلصباء فرمـى هبـا يف وجـوههمًكفا ÷ النبي
 .F٢Eبر منهزماُّ الدَّال وىلًا إمنهم أحد

 , مـن احلصـباء فرماهـا يف وجـوههمًأخـذ كفـا ÷ ان النبـي: ن عبـاس قـالوعن اب
ـال ـبهم ..شــاهت الوجــوه: وـق ـى غـل  فقســمها اهللا عــىل أبصــارهم فشــغلهم بأنفســهم حـت

 .F٣Eاملسلمون وقتلوهم كل مقتل
ـشـاهت :  ـمـن ـتـراب ورـمـاه إـلـيهم وـقـالًأـخـذ رـسـول اهللا كـفـا: ـقـالوا, وروى آـخـرون

 .F٤Eال اشتغل بفرك عينيه إًا منهم أحدَ فلم يبق..الوجوه
 وغـرورهم وكـان اهنـزام , وخـيالئهم,فكانت اهلزيمة النكراء لكفار قريش ورشكهم

 ..القوم وتوليهم حني زالت الشمس فلم تستغرق املعركة إال أقل مـن نصـف النهـار فقـط
الظهر ببدر ثم رحل بعـد أن أمـر عبـد اهللا بـن كعـب بقـبض الغنـائم  ÷ فصىل رسول اهللا

 F٥E..األثيل حيث صىل العرص هبا وسار إىل,  من أصحابه أن يعينوهًوأمر نفرا, ومحلها
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أبـو جهـل بـن : اللهم ال يفلتن فرعون هـذه األمـة: قبل املعركة ÷ قال رسول اهللاو
 .هشام

والتقى عمرو بـن اجلمـوح بـأيب جهـل فرضب عمـرو أبـا جهـل بـن : مقتل أيب جهل
, فتعلقـت بجلـدة, ه فأباهنـا مـن العضـدورضب أبو جهل عمرا عىل يد, هشام عىل فخذيه

وانتهـى , فاتكأ عمرو عىل يده برجله ثم نزا يف السامء حتـى انقطعـت اجللـدة ورمـى بيـده
 !.احلمد هللا الـذي أخـزاك: فقال له, َّعبد اهللا بن مسعود إىل أيب جهل وهو يتشحط يف دمه

  ?ويلك) الغلبة والنرص (ملن الدين, إنام أخزى اهللا عبد ابن أم عبد اهللا:  فقال,فرفع رأسه
:  فقال أبو جهل.. ووضع رجله عىل عنقه!واين قاتلك, هللا ولرسوله: قال ابن مسعود

َلقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ُ ُِ َ ً َّ أما انه ليس يشء أشد عيل من قتلك إياي يف هـذا !ً ُّ
 !. أال توىل قتيل رجل من املطيبني أو األحالف!اليوم

 ,ود بيضة كانت عىل رأسه فقتله وأخذ رأسه وجـاء بـه إىل رسـول اهللافاقتلع ابن مسع
 . هللاً فسجد شكرا.. هذا رأس أيب جهل بن هشام!يا رسول اهللا البرشى: وقال

وعقيل بـن , وأرس أبو اليرس األنصاري العباس بن عبد املطلب: أرس العباس وعقيل
 ?هـل أعانـك عليـه أحـد :فقال له رسـول اهللا. .÷ وجاء هبام إىل رسول اهللا, أيب طالب

 ثـم قـال ..ذاك مـن املالئكـة:  فقال رسـول اهللا..رجل عليه ثياب بيض, نعم: قال أبو اليرس
  ..ولكن القوم استكرهوين, ُقد كنت أسلمت, يا رسول اهللا: العباس لرسول اهللا

فأمـا ظـاهر أمـرك فقـد , إن يكن ما تـذكر حقـا فـان اهللا جيزيـك عليـه: فقال رسول اهللا
 .انكم خاصمتم اهللا فخصمكم: ثم قال له ..ليناكنت ع

, وعتبـة بـن ربيعـة, قد قتل اهللا أبا جهل بن هشـام, يا أبا يزيد: ثم قال رسول اهللا لعقيل
وفالنـا , وسـهيل بـن عمـرو, ونوفـل بـن خويلـد, ونبيه ومنبه ابني احلجاج, وشيبة بن ربيعة

 .وفالنا
 !وإال فاركـب أكتـافهم, نازع يف هتامـةُت ال ً القوم إذاَ قد أثخنتَفان كنت: فقال عقيل
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 .فتبسم رسول اهللا من قوله
, ًعرشيـن رجـال “ يل; قتـل مـنهم اإلمـام عـسـبعني) من املرشكني (وكان القتىل

 ..واحلقيقة أكرب وأهبر مما قال القوم.F١Eًاثنني وعرشين رجال: ويف املغازي للواقدي
رض مـن َ حْنَتـوىل كافـة مـ, ًكـان املقتولـون مـنهم سـبعني رجـال: قال الشيخ املفيدف

 وتـوىل أمـري املـؤمنني, املسلمني مع ثالثة آالف من املالئكة املسومني قتل الشطر منهم
قـد أثبـت رواة و ..بمعونـة اهللا لـه وتأييـده وتوفيقـه ونرصه, قتل الشطر اآلخر وحـده “
, ملرشكـنيقـتلهم ببـدر مـن ا “  أسامء الذين توىل أمـري املـؤمننيًة معاَّة واخلاصَّالعام

فذلك ستة وثالثـون :  ثم ذكر من سموه ثم قال..عىل اتفاق فيام نقلوه من ذلك واصطالح
وهـم أكثـر مـن شـطر , فيـه غـريه “ لف فيه أو رشك أمري املؤمننيُسوى من اخت, ًرجال

 .F٢Eاملقتولني ببدر
 “ أي مل يكـن عـيل− أحـدا “ عـيلاإلمـام ومل يأرس −وكان األرسى سبعني 

ومل يطمـع وقـد , اهللا للنبي واملسلمني عىل األرس قبـل االثخـان يف القتـلمشموال لعتاب 
 .أخطأ من قال غري ذلك

عـىل النفـل  ÷ ومجعوا الغنـائم وجعـل رسـول اهللا, فجمعوهم وقرنوهم باحلبال
بل استعمل عليها عبد اهللا بن كعب بـن عمـرو : وقيل, عبد اهللا بن كعب بن عمرو بن عوف

 وعرشة ًوكانت اإلبـل مئـة ومخسـني بعـريا, ومتاع وأنطاع وثيابوكان فيها إبل . .املازين
 م كثـريُدُوكانـت الـدروع فـيهم كثـرية التقطهـا املسـلمون وكـان معهـم أ, ًوسالحا, أفراس

 .محلوه للتجارة فغنمه املسلمون) جلود(
: وملا اهنـزم النـاس كـان أصـحاب رسـول اهللا عـىل ثـالث فـرق :نزول سورة األنفال

وفرقـة طلبـت العـدو , وصـنف أغـاروا عـىل النهـب ,÷ خيمـة النبـيفصنف كانوا عند 
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 فلـام مجعـوا الغنـائم ..÷  وكان سعد بن معـاذ أقـام عنـد خيمـة النبـي.وأرسوا وغنموا
 ْنَ قاتـل وال يعطـي مـْنَواألسارى خاف سعد أن يقسم رسول اهللا الغنائم واألسالب بني مـ

ما منعنا أن نطلب العـدو زهـادة يف , اهللايا رسول : فقال, ًف عىل خيمة رسول اهللا شيئاَّختل
 ..ولكنا خفنا أن نعدو موضعك فتميل عليك خيل املرشكـني, اجلهاد وال جبن عن العدو

مل يبـق ) املقـاتلون (ومتـى يعطـى هـؤالء,  والغنـائم قليلـة− يـا رسـول اهللا −والناس كثـري 
  ..ألصحابك يشء

القوم الـذي حيمـيهم مثـل مـا أتعطي فارس , يا رسول اهللا: وقال سعد بن أيب وقاص
 F١E!? وهل تنرصون إال بضعفائكم!ثكلتك أمك:  فقال النبي?تعطي الضعيف

 :  فأنزل اهللا?ملن هذه الغنائم: فاختلفوا فيام بينهم حتى سألوا رسول اهللا
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم¿ ِِ َّ َّ ِْ ْ َّيسئلونك عن األنفال قل األنفال هللاِ والر * ِ ْ ََ َُ ْ ْ ََ َِ ُ ِ ِ َ ُ ُسول فـاتقوا اهللاَ َ َّ َ ِ ُ

َوأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللاَ ورسوله إن كنتم مؤمنني ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ ْ ُْ ْ َُ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََ َ َُø F٢E 
َّواعلمـوا أنـام ¿ :ثـم أنـزل اهللا بعـد ذلـك.. فرجع الناس وليس هلـم يف الغنيمـة يشء َ ُ َ ْ َ

ْغنمــتم مــن يش َ ْ ِ ِْ ُْ َء فــأن هللاِ مخســه وللرســول و َ َ ُِ ُ َّ َِ ٍُ ُ َّ َ ِلــذي القربــى واليتــامى واملســاكني وابــن َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِْ َ ْْ ُْ
ِالسبيل ِ َّ..øF٣E. 

 والتقـى ًخرجـت مـع رسـول اهللا وشـهدت معـه بـدرا:  قـال,ُوعن عبادة بـن الصـامت
وأحـدقت , فانطلقـت طائفـة يف آثـارهم املنهـزمني يقتلـون مـنهم, الناس وهزم اهللا العـدو

واكبت طائفة عىل غنيمة العسـكر جيمعوهنـا  ,رةِطائفة برسول اهللا لئال يصيب العدو منه غ
:  فلام فاء الناس بعضـهم إىل بعـض وكـان الليـل قـال الـذين مجعـوا الغنـائم..وحيوزوهنا

: وقـال الـذين خرجـوا يف طلـب العـدو, نحن مجعناها وحويناها فليس ألحد فيها نصيب
:  برسـول اهللاوقـال الـذين أحـدقوا, نحن نفينـا عنهـا العـدو وهزمنـاهم, لستم بأحق هبا منا
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ـرة ـه ـغ ـدو مـن ـا أن يصــيب الـع ـا نـحـن أـحـدقنا برـسـول اهللا وخفـن ـأحق مـن  : فنزـلـت.لـسـتم ـب
ْيسئلونك عن األنفال قل األنفال هللاِ والرسول فاتقوا اهللاَ وأصلحوا ذات بيـنكم¿ ْ ُ َّ ْ َُ ْ ْ َِ َِ ُ ْ َ َ ََ َّ ََ ُ َُ ِ ُِ َ َِ ِ َ ُø  فقسـمها

 F١E..رسول اهللا بني املسلمني
فنزعـه اهللا مـن أيـدينا , فنـا يف النفـل وسـاءت فيـه أخالقنـااختل: وكان يقول فيام بعـد

وكـان ذلـك يف تقـوى اهللا وطاعتـه وصـالح .. َّفقسمه بيننا عىل السـواء, فجعله إىل رسوله
 F٢E..ذات البني

ورمـى , عن بدر بعد أن دفـن قـتىل املسـلمني ÷ ورحل رسول اهللا: يف منزل أثيل
وساقوا األسارى عىل أقـدامهم مقـرونني , اوصىل الظهر فيه, أشالء املرشكني يف القليب

واألثيـل  F٤Eوقيـل يف الصـفراء F٣Eوعند غروب الشمس نزلـوا األثيـل, باحلبال إىل اجلامل
 .)اثني عرش كيلو مرتا باالجتاه إىل املدينة (من بدر عىل ستة أميال

والنرض بن احلارث بن كلـدة ومهـا يف قـران , فنظر رسول اهللا إىل عقبة بن أيب معيط
فقـال , ضـني عـىل القتـال يف بـدرِّواملحر ÷ وكانا مـن املسـتهزئني برسـول اهللا, واحد
فأخـذ بشـعر الـنرض فجـره إىل  “  فجاء عيل..َّعيل بالنرض وعقبة, يا عيل :“ لعيل

 .رسول اهللا
 إال أجريتني كرجـل مـن −بالرحم الذي بيني وبينك −أسألك , يا حممد: فقال النرض

 .وإن أطلقتهم أطلقتني, وإن فاديتهم فاديتني, إن قتلتهم قتلتني, قريش
, ثم التفـت إىل عـيل..قطع اهللا الرحم باإلسالم, م بيني وبينكِال رح: فقال رسول اهللا

 . فقدمه ورضب عنقه.. فارضب عنقه− يا عيل −ِّقدمه : وقال

                                                 
F١Eא٣אW١٥٩אא٩W١٦ 
F٢Eא٤W٧٩٦،٧٩٧אאא٢W٢٩٦٣٢٢ 
F٣Eאא١W١٠٦ 
F٤Eא١W١٦٩ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٢٠

 

 .F١E فقدمه ورضب عنقه..ِّقدم عقبة فارضب عنقه: ثم قال
وهـم قومـك , قـد قتلنـا سـبعني وأرسنـا سـبعني,  اهللايـا رسـول:  وقالوا,فقام األنصار

  F٢E..وخذ منهم الفداء وأطلقهم, ولكن هبهم لنا يا رسول اهللا, وأساراك
 .يا رسول اهللا ال تقتلهم وهبهم لنا حتى نفادهيم: أو قالوا

عـىل , إن اهللا قد أباح هلم أن يأخذوا من هؤالء الفداء ويطلقـوهم: فنزل جربئيل فقال
ْيف عام قابل بقدر من يأخـذون منـه الفـداء مـن هـؤالء) من املسلمني (منهمأن يستشهد  َ.. 

نأخذ العام الفداء من هؤالء نتقوى , قد رضينا به:  فقالوا..فأخربهم رسول اهللا هبذا الرشط
 فـأطلق هلـم أن .F٣Eقتل منـا يف عـام قابـل بعـدد مـا نأخـذ مـنهم الفـداء ونـدخل اجلنـةُبه وي

 .F٤Eميأخذوا الفداء ويطلقوه
ـكـان ـصـاحب ـلـواء ـهـو اـلـذي  و: عزـيـز ـبـن عـمـري أـخـي مـصـعب ـبـن عـمـريأيبوـعـن 

 ..املرشكني ببدر بعد النرض بن احلارث من بني عبد الدار
مر أن تقسيم الغنـائم كـان بعـد اخـتالفهم فيهـا ونـزول سـورة األنفـال : تقسيم الغنائم

 بـدر وقبـل قفـوهلم مـن ويبدو أن ذلك كان بعد, قطعا خلالفهم فيها وجوابا لسؤاهلم عنها
 .منزل سري

قــافال إىل املدينــة واحتمــل معهــم النفــل الــذي أصــيب مــن  ÷ وهكــذا أقبــل
حتى خرج من مضيق الصفراء ونزل عىل كثيب بني املضـيق والنازيـة يقـال لـه , املرشكني

 .)بني املسلمني (َّفقسم هنالك النفل عىل السواء, سري
ًمن قتل قتيال: ي النبينادى مناد: ولكن روى الروات أن يوم بدر ْ ومن أرس ,  فله سلبهَ

وما وجد يف العسكر وما أخـذوه بغـري قتـال ,  يعطيه سلبهًفكان من قتل قتيال,  فهو لهًأسريا
                                                 

F١Eא١אW٣٧ 
F٢Eא١W٢٦٩ 
F٣Eא١W١٢٦ 
F٤Eא١W٢٧٠אא“א١W١٠٧ 



 ١٢١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

أن كل ما جعله هلـم فإنـه قـد :  ولذلك قال الواقدي والثابت عندنا..قسمه بينهم عىل فواق
 .سلمه هلم وما مل جيعل هلم فقد قسمه بينهم

وأخـذ محـزة , درع الوليـد بـن عتبـة ومغفـره وبيضـته “ أخذ اإلمام عـيل :وقالوا
 .فهي يف ورثته, وأخذ عبيدة بن احلارث درع شيبة, سالح عتبة

, ًوكانت السـهام ثالثمئـة وسـبعة عرش سـهام, ًكان الرجال ثالثمئة وثالثة عرش رجال
 اس ـسـهمنييعـطـي للـفـ ÷ إذ ـكـان رـسـول اهللا, أربـعـة أـسـهم للمـقـداد واـلـزبري ـخلـيلهام

: فيكون التقسيم الصحيح واهللا العـامل كـام يـيل, وللراجل سهم واحد) للفارس والفرس(
الثنـني مـن األنصـار  ÷ وأسـهم, سـهم للفرسـان/ ٢/و, سهم بعدد الرجـال/ ٣١٣/ 

وقد مر خـربه أنـه , وسعد بن عبادة, الذي خلفه عىل املدينة, فقط ;أبو لبابة بن عبد املنذر
 .ذلك عن اخلروجش فمنعه ُكان قد هن

 ذكروه غـري هـؤالء مـن الصـحابة فإمـا أهنـم حرضوا وأخـذوا سـهمهم حـني ْنَوأما م
ق َّوفـُ ومل يكن له نصـيب كعـثامن الـذي مل يًأو أنه مل حيرض أصال, التقسيم كطلحة وسعد

 ..مدُحلضور أية معركة أو مشهد وله فيها ذكر حي
, م كثـري محلـوه للتجـارةُدُ معها أًوكانت اإلبل التي غنموها يومئذ مئة ومخسني بعريا

فكانت تصيب الرجل بعري ومتاع وآخر . .ًا كثريًوغنموا من خيوهلم عرشة أفراس وسالحا
 ..أنطاع وجلود وغري ذلك

 ,÷ فكـان مجـل أيب جهـل لـه, وكان لرسول اهللا صفي من الغنيمـة قبـل أن تقسـم
 فهـي ًريدك أن تنتبه إليها جيداوهنا لفتة مهمة أ. .فكان يغزو عليه حتى ساقه هدي احلديبية

ذا : ل رسول اهللا سيف املنبه بن احلجاج وكان يقال لـهَّوتنف (:قال بعضهم,  لكًمفيدة جدا
فـهـل يعـنـون ـسـيف ذو الفـقـار اـلـذي ـنـزل ـبـه ـسـيدنا ..)أي الفـقـرات بمعـنـى احلـفـر (الفـقـار

 “ ه ـبـدوره إىل أـمـري اـملـؤمنني ـعـيلاوأـهـد ÷ جربائـيـل ـمـن الـسـامء إىل رـسـول اهللا
 :  بمدحيهامًونادى هاتفا



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٢٢

 

ــــــــــــــــــــــى إال عـــــــــــــــــــــــيل وال ســــــــــــــــيف إال ذو الفقــــــــــــــــار ال فـت
 نظريها يف تاريخ هذه َّإن كانوا يريدون ذلك فهي رواية ناصبية إلنكار منقبة علوية قل

 عىل أنه ليس ُّ أشك بصحتها ألن قول جربائيل يدلً وشخصيا–وإن كانت صحيحة , األمة
 فالواـجـب ـعـىل الكـتـاب أن يبيـنـوا ذـلـك أثـنـاء –الـسـيف  ـهبـذا اإلـسـم إال ـهـذا ًهـنـاك ـسـيفا

 ..بعَّتُدفن احلق واألحق أن حييا ويُوي, نكر احلقيقةُتدوينهم حتى ال ت
א:

,  إىل أهل العالية من املدينـةًبشريا (م رسول اهللا عبد اهللا بن رواحةَّوقد: قال الواقدي
 .F١E) وزيد بن حارثة إىل أهل السافلة منها

هـذا زيـد ال يـدري مـا يقـول مـن : فقال رجل من املنافقني أليب لبابة بن عبد املنـذر
 ال ,ًق أـصـحابكم تفرـقـاَّوـقـد تـفـر, ـتـل مـعـه علـيـة أـصـحابهُ وقًا,ـتـل حمـمـدُوـقـد ق, ـعـبُّالر

 !وهذه ناقة حممد نعرفها, جيتمعون بعده أبدا
فجئت :  قال أسامة!.عه مْنَتل صاحبكم ومُق: وقال آخر من املنافقني ألسامة بن زيد

: فقلت) فجئته وهو واقف باملصىل قد غشيه الناس: وقال ابن إسحاق (حتى خلوت بأيب
 .F٢Eإي واهللا حقا يا بني:  قال?أحق ما تقول, يا أبه

ملـا , بني نبهان من طي وأمه مـن بنـي النضـري) هيود (قال كعب بن األرشف وهو من
زيد :  قتل هؤالء الذين يسمياهنم هذان الرجالنً أترون حممدا?أحق هذا:  قال,بلغه اخلرب
 واهللا لئن كان حممد أصاب هؤالء القـوم ! فهؤالء أرشاف العرب وملوك الناس?وعبد اهللا

 .F٣E!فبطن األرض خري من ظهرها
إىل املدينة يوم  ÷ كان رجوعه:  قال,ونقل الطربي عن بعضهم: استقبال الرسول

                                                 
F١Eא٢W٢٩٦אא٣W٥٤ 
F٢Eאא١W١١٥ 
F٣EאW٣W٥٥ 
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  F١E..رمضاناألربعاء لثامين ليال بقني من شهر 
ودخلهـا لـثامن , ًإىل أن عاد إىل املدينة تسعة عرش يوما ÷ فكانت غيبة رسول اهللا

بـل :  وقيـل. أي يف احلادي أو الثاين والعرشيـن مـن شـهر رمضـان.بقني من شهر رمضان
ـن شــهر رمضــان ÷ رجــع ـني ـم ـال بـق ٍخلـمـس لـي ـول األول أرجــح وأصــح واهللا , ِ والـق
 F٢E..العامل

وـملـا التـقـى برـسـول اهللا وـجـوه ..لروـحـاء هينئوـنـه بـفـتح اهللا علـيـهواـسـتقبله الـنـاس با
 فـواهللا مـا ?مـا الـذي هتنئوننـا بـه: بن وقـشقال سلمة بن سالمة , اخلزرج هينئونه بفتح اهللا

لو رأيتهم هلبتهم , يا بن أخي أولئك املأل: وقال ÷  فتبسم النبي..ًقتلنا إال عجائز صلعا
 !وبئس القوم كانوا لنبيهم, لك مع فعاهلم الحتقرتهولو رأيت فعا, ولو أمروك ألطعتهم

انـك يـا رسـول اهللا مل تـزل عنـي , أعوذ باهللا مـن غضـبه وغضـب رسـوله: فقال سلمة
 !? منذ كنا بالروحاء يف بدأتناًمعرضا

 ففحشـت !وقعت عىل ناقتك فهي حبىل منك: أما ما قلت لألعرايب: فقال رسول اهللا
فإـنـك عـمـدت إىل نعـمـة ـمـن نـعـم اهللا , قـلـت يف الـقـوم وأـمـا ـمـا !وقـلـت ـمـا ال عـلـم ـلـك ـبـه

 !دهاِّتزه
 .F٣Eفقبل منه رسول اهللا معذرته, فاعتذر إىل النبي

:  قـالوا,وروى الواقدي بسنده عن داود بن احلصني عن رجال من بني عبـد األشـهل
وكان مقتله عىل حـوض بـدر إذ أتـاه سـهم , ملا بلغ مقتل حارثة بن رساقة إىل أمه باملدينة

فـواهللا ال أبكيـه حتـى يقـدم رسـول : قالت أمه, فوقع يف نحره فقتل) ال يعرف راميه (ربغ
 فلـام قـدم !وان كـان ابنـي يف النـار بكيتـه, فان كان ابني يف اجلنة مل أبك عليـه, اهللا فأسأله
قـد عرفـت , يا رسول اهللا:  فقالت,من بدر جاءت أم حارثة إىل رسول اهللا ÷ رسول اهللا

                                                 
F١EאW٢W٤٨٢אאאאW٢٠٦ 
F٢Eאא١W١٧٤ 
F٣Eאא١W١١٦ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٢٤

 

ال أفعـل حتـى أسـأل رسـول اهللا فـان :  فقلت, أن أبكي عليهُلبي فأردتموضع حارثة من ق
 .وان كان يف النار بكيته, كان يف اجلنة مل أبك عليه

 والـذي نـفيس ! اهنـا جنـان كثـرية?أجنة واحدة) ُأي جننت (ِلتِهب :÷ فقال النبي
 بـامء فغمـس  فدعا رسول اهللا..فال أبكي عليه أبدا:  فقالت.!بيده انه لفي الفردوس األعىل

ثـم أمرمهـا , يده فيـه ومضـمض فـاه ثـم نـاول أم حارثـة فرشبـت ثـم ناولتـه ابنتهـا فرشبـت
 ًوما باملدينة امرأتان أقر عينا ÷  فرجعتا من عند النبي..فنضحتا منه يف جيوهبام ففعلتا

 F١E..منهام وال أرس
ك وال  باملديـنـة ـهيـودي وال مرشَوـملـا ـقـدموا ـبـاألرسى مل يـبـق: األرسى يف املديـنـة

هؤالء , بطن األرض اليوم خري من ظهرها: وقال كعب بن األرشف اليهودي, َّمنافق اال ذل
ـد أصــيبوا ـوك الـعـرب وأـهـل احلــرم واألـمـن ـق ـاس وـسـاداهتم ومـل ـا رواه  (أرشاف الـن وـم

ـملـا رأى اـبـن : وـجـابر ـبـن عبـد اهللا األنـصـاري ـقـاال, الواقـدي بـسـنده ـعـن كـعـب بـن ماـلـك
 واهللا لبطن األرض خري من ظهرها !ويلكم:  وقال هلمَّ وذلَِتبُاألرشف األرسى مقرنني ك

ومـا :  قـال!عداوته مـا حيينـا:  قالوا?فام عندكم,  هؤالء رساة القوم قد قتلوا وأرسوا!اليوم
فلعلهم , هم وأبكي قتالهمَّ ولكني أخرج إىل قريش فأحض!?أنتم وقد وطأ قومه وأصاهبم

ووضـع رحلـه عنـد أيب وداعـه بـن ضـبرية , كـة فخرج حتى قـدم م..ينتدبون فأخرج معهم
 F٢E..ًفجعل يرثي قريشا) وهو صهر بني أمية وأول أسري افتدي (السهمي

 وجعـل ينشـد األشـعار ..خـرج حتـى قـدم مكـة: وروى ابن إسحاق عن رواتـه قـالوا
ض ـبـذلك ـعـىل رـسـول ِّوـحيـر, يبـكـي أـصـحاب القلـيـب ـمـن ـقـريش اـلـذين أـصـيبوا بـبـدرو
 F٣E..اهللا

اهللا ال ترفـع لـه رايـة بعـد و, )يعني يف التوراة (ًهو الذي نجده منعوتا: نهموقال آخر م
                                                 

F١Eאא١W٩٣،٩٤ 
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 !ليت أنا كنا خرجنا معه حتـى نصـيب معـه غنيمـة:  وقال عبد اهللا بن نبتل!ال ظفرتاليوم إ
 فـدعا رسـول اهللا ..ورثى قتىل بدر من املرشكني وهجـا املسـلمني, وخرج كعب إىل مكة

حتى رجع ) أبا وداعة السهمي (جو من نزل كعب عندهحسان بن ثابت األنصاري فأخذ هي
 .F١Eكعب إىل املدينة

:
א“

 ,معركــة ـبــدر باحلقيـقــة معـجــزة ربانـيــة,وهي اـســتثناء بـكــل املـقــاييس, التارخيـيــة
فهي ليست معركة تأسـيس لدولـة فقـط بـل هـي معركـة تثبيـت .. والعسكرية,واالجتامعية

نهج,وترسيخ لدين التوحيد يف مكان يفقد أبسط معاين احلضارة, وجمتمع وثنـي يعبـد مل
 ..ُولذا فهي مل تدرس بشكل صحيح ووايف إىل اليوم..آهلة بعدد أفراده وزيادة

 :عنهـا ÷ فهي ختطيط إهلي بامتياز,وذلك ألن اهللا تعاىل قـال لرسـوله الكـريم−١
َّفلم تقتلوهم ولـكن اهللاَّ ¿ َ ُِ َ ُ َْ ُْ َْ ُقتلهم وما رميت إذ رميت ولــكن اهللاَّ رمـى وليـبيل املـؤمنني منـه َ ْ َ َّ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ُْ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َْ ِ َ

ٌبالء حسنا إن اهللاَّ سميع عليم َ َِ َِ ٌ َ ََّ ِ ًø F٢E. 
وـقـال ربـنـا يف مـكـان آـخـر ـعـن ـهـذه املنـَّـة العظيـمـة والنعـمـة العميـمـة هللا تـعـاىل ـهبـذه 

َقد نرصكم اهللاُّ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللاَّ لعلكم تشكرون َل¿: املعركة عىل األمة اإلسالمية ُ ْ ْ ُُ ْ ُ ََ َّ ُ ْ َّْ َ ََّ َ َْ ُ ٌ ََ ِ َ َ ٍ ِ ُ َ َ
َذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من املآلئكـة منـزلني إ* َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َُ ِّ َ ْ ُ ْ َ َُ ُ ُ َْْ َ َُّ َ َ َُ ِ ُ َ ََ ْْ ُ َىل بـ َ*ْ

َإن تصربوا وتتقـوا و َ ْْ ُ َّْ َ َُ ِ ِيـأتوكم مـن فـورهم هــذا يمـددكم ربكـم بخمسـة آالف مـن املآلئكـة ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َُْ َ ُّ ْ َ ِّْ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ِّ ََ ُِ ُ َُ ِ َ ْ
َمسومني  ِ ِّ َ ِما جعله اهللاُّ إال برشى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النرص إال من عند اهللاِّ العزيـز  َ*ُ ِ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ُِ َْ َّ ََ َ ْ َِ ُ ُُ ْْ
ِاحلكيم ِ َْø F٣E. 

ورة األنفال التي أطالت احلديث عن الـنرص اإلهلـي املـؤزر يف معركـة بـدر, ويف س
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٢٦

 

ِوإذ يعدكم اهللاُّ إحدى الطـائفتني أهنـا لكـم وتـودون أن غـري ذات ¿: والتخطيط احلكيم هلا ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َّ ََ َُّ َ َ َّ ْ ََ َ ُُ َ ِ َ َّ ِ ُِ
ِالشوكة تكون لكم ويريد اهللاُّ أن حيق احلـق بكل ِ َِ ُ ُ َِّ َّ ََّ ُ َ ُ َِ ُ َْ َْ ُ َامتـه ويقطـع دابـر الكـافرينَ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َِ َ ْ َّليحـق احلـق *َ ََّْ ِ ُِ

َويبطل الباطل ولو كره املجرمون ُ ُِ ِْ َ ْ َ َ ْ َُْ َ َ َ ْ َِ ٍإذ تستغيثون ربكم فاسـتجاب لكـم أين ممـدكم بـألف *ِ ِ ِْ ََ ِ ُ ُّ َ َ َُ ِّ َ ْ ْ ْ َ ُْ َُ َ ََّ َ ُ ْ ِ
َمن املآلئكة مردفني ِ ِ ِ ِْ ُ َِّ َْ َوما جعله اهللاُّ إال برش*َ ْ ُ ُ َ َ ََّ ِ َ ِى ولتطمئن به قلـوبكم ومـا الـنرص إال مـن عنـد َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َّ ََّ ِ ُ ْ َّ ََ ْ َُ ُ ُ ِ ْ
ٌاهللاِّ إن اهللاَّ عزيز حكيم ِ َ ٌَ ِ َّ ِإذ يوحي ربك إىل املآلئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف *ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ َ ْ َ َ ُْ ْ َُ َُ ِّ َ َُّ ُ َِّ َ َْ َ ِ َِ ْ

ْقلوب الذين كفروا الرعب فارضبوا ْ ُُ َ ْ َِ ِْ َ َّ ُ َ َ ِ َّ ٍ فـوق األعنـاق وارضبـوا مـنهم كـل بنـانُ َ ْ ََ ُ َ ْ َّْ ُ ْ ُ ِ ْ َِ ْ ِ َ ْذلـك بـأهنم *َ ُ َّ َ ِ َ ِ َ
ِـشـاقوا اهللاََّ ورـسـوله وـمـن يـشـاق اهللاََّ ـفـإن اهللاََّ ـشـديد العـقـاب َ ِّ ُِّ ِْ َُ َ َ ََّ ِ َ ُ َ ُ ََ ُ َذلـكـم ـفـذوقوه وأن للـكـافرين * َ َ ُِ ِ ِ َِ ُْ َّ َ ُ ُ َ ْ َ

ِعذاب النار َّ َ ََø F١E. 
فة لدرس وبحث ملعرفة األرسار الربانيـة واإلشـارات فكم حتتاج هذه اآليات الرشي
ًوظروفها وتفاصيلها الدقيقة وربام نوفـق مسـتقبال إذا ,امللكوتية التي أحاطت بمعركة بدر َّ

شاء السميع العليم لدراستها بالتفصيل اجلميل لنقدم دروسها احلضارية ألمتنا اإلسـالمية 
 .ها التليدُاملباركة لتعيد تأسيس مستقبلها عىل هدى ماضي

هـو القائـد املظفـر هلـذه املعركـة  ÷ فرسـول اهللا..هي بقيادة رسـولية خالصـة−٢
من اجلـرأة عـىل حتـدي قـريش ,الفاصلة,وبراعة القائد وعظمته جتلـت يف املعركـة كلهـا

 ..ُّوالتعرض لقوافلها التي جتوب الصحراء وال أحد جيرؤ عىل إعرتاضها
َّدد وبساطة العدةَّإىل اإلرصار عىل املواجهة مع قلة الع وحتى املشاركة الفعليـة يف ,ُ

 شيخ كبري جتاوز اخلامسـة واخلمسـني – روحي لرتاب قدميه الفداء –أتون املعركة وهو 
ألنـه كـان يف قلـب املعركـة والصـحابة يلـوذون بـه كـام يصـفه أمـري ..من عمـره الرشيـف

 يف ÷  هكذا أرجع بعض اجلنـراالت أسـباب الـنرص لرسـول اهللا..“ املؤمنني عيل
ر جلـيش َّمعركة بدر الكربى إىل عـدد مـن األسـباب التـي يروهنـا وراء ذلـك الـنرص املـؤز

 :اإلسالم األول وأهم تلك األسباب هي أمران عسكريان ملفتان للنظر مها
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 ١٢٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وهذا العمل أعطى قوة جليش اإليامن, ) العريش( بناء مقر قيادة واضح ومعروف −أ
 .ًوضعفا جليش الرشك

ُ املسري باألرتـال, والقتـال بالصـفوف, وهـذا كـان يسـتخدم ألول  تطبيق تكتيك−ب
ومعـارك التـاريخ وجتـارب .. ِّ والفـرِّانوا يقاتلون بطريقـة الكـركمرة يف بالد العرب الذين 
قـوا أسـاليب تكتيكيـة جديـدة َّهو أهنم طب:  انتصار القادة العظامءَّالقادة الكبار تؤكد أن رس

 يف كل معركة خاضها أسـلوب ÷ى يبهتوه ولرسول اهللا جئوا اخلصم حتايف القتال, فيف
 .جديد بالقتال

 :ن للجيش الذي يقاتل هبا ما ييلِّوالقتال بالصفوف ألول مرة يف تاريخ العرب تؤم
 .. قوة اجليش ومتاسكه باجلبهة والعمق−
 . سهولة القيادة والسيطرة عىل القوات املقاتلة−
 .يد القائد يستخدمه عند الرضورة وجود قوة متأخرة, وهي احتياط دائم ب−
ز لإلمـام عـيل بـن َّيَمـُ وأغفلوا العامل الثالث من املفاجأة يوم بدر وهو وجـود مـ−ج

 . الذي قتل نصف القتىل من املرشكني“أيب طالب 
أمري املؤمنني كان يف غزوة ف.. هي شجاعة وبسالة علوية عجيبة يف عامل اإلنسان−٣

كـام قـال سـيدنا  “ وال فتى إال عيل, باب فتى الفتيانبدر الكربى شاب ويف ريعان الش
م من رشح هلذه الغـزوة التأسيسـية للدولـة اإلسـالمية فإننـا َّوبعد كل ما تقد “ جربائيل

بتعداد النقاط فقـط آلن الرشح قـد  “ ص املهام الصعبة التي قام هبا أمري املؤمننيِّنلخ
 ..زوة املباركة عظيمة وكثريةوالدروس املفيدة من هذه الغ,والتحليل يطول..تقدم

 ..ًوأعظمهم بالء فيها, ًأصغر املقاتلني سنامن  كان −١
 .. كان حامل الراية جليش اإلسالم الظافر−٢
 ..ويشاركه البعري يف السفر ÷  كان يتعاقب مع رسول اهللا−٣
يف تلك الليلة الباردة حيـث أحجـم عـن األمـر  ÷  هو الذي استقى لرسول اهللا−٤



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٢٨

 

 .÷  للحبيب املصطفىنزل ببئر بدر وجاء باملاءو, األصحاب
, جربائيـل (م عليـه ثالثـة آالف ملـك وفـيهم ثالثـة مـن الكـروبينيَّ وهو الذي سـل−٥

 ..بعد أن خرج من البئر ’ وارسافيل, وميكائيل
 وـهـو فـتـى املـبـارزة األوىل حـيـث قـتـل الولـيـد وـشـارك عـمـه محــزة اـخلـري بقـتـل −٦
وسادة العـرب وأبطـال قـريش ,َّالقوم كانوا من علية القوموهؤالء ..)ة وعتبةبيش (اآلخرين

 :ولقد قالت فيهم,وهم الذين رثتهم هند اهلنود آكلة الكبود زوجة أبا سفيان وأم معاوية
 وأخــــي اـلــــذي ـكــــان كـضــــوء الـبــــدر أيب وعـمـــــــــي وـشـــــــــقيق بـكـــــــــري

 F١Eهبم يا عيل كرست ظهري 
وتلـك احلـروب  “  عـيلولعلك ال تستغرب إذن من تلك العداوة األموة لإلمـام

ومل تنقض إال وقد تغنى يزيدهم ,الظاملة الغاشمة التي شنوها عليه من كل حدب وصوب
 بمـحرض ,“ ًناكثا بقضيبه بثنايـا املـوىل املظلـوم الشـهيد أبـا عبـد اهللا احلسـني,اللعني

 :أخواته اخلفرات وبناته املصونات وهو يقول
  فاعتدل وعدلناه ببدر قد قتلنا القرم من ساداهتم
  خرب جاء وال وحي نزل لعبت هاشم بامللك فال

ة اجليش ومالئكة الـرمحن قتلـوا َّوبقي,  وعندما محي الوطيس قتل نصف القتىل−٧
وهنا نقف حلظات ..وكفى هبا مفخرة إىل أبد الدهر لو أنصف أهل الفكر..النصف اآلخر

اركة,بسيف وبسـالة وبطولـة أمـري قبل أن نغادر هذه املحطة التأسيسية لدولة اإلسالم املب
 ..“ املؤمنني عيل
 : اخلسائر

َشهيدا ومل يؤرس) ١٤( خرسوا :املسلمون −  ..... منهم أحدً
 .بار طغاهتمكأسري من ) ٧٠(قتيل و) ٧٠: ( املرشكون−
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أسامء املقتولني من املرشكني يوم بدر ومن قتلهم منقولـة فقد أثبت العلامء األعالم 
وهـم بنـي أميـة  ( عرشربعـةبـد شـمس بـن عبـد منـاف ومـواليهم اععن الواقدي فمـن بنـي 

 ..)وعبيدهم
 ..“ حنظلة بن أيب سفيان قتله عيل بن أيب طالب − ١ 
 ..احلارث بن احلرضمي قتله عامر بن يارس − ٢ 
  ..عامر بن احلرضمي قتله عاصم بن ثابت − ٣ 
 ..سامل موىل أيب حذيفةقتله  عمري بن أيب عمري− ٤ 
  ..بني أمية موليان لري املتقدم ذكره ومهاُ عموابن−٥

 ..عبيدة بن سعيد بن العاص قتله الزبري بن العوام − ٦ 
 ..“ العاص بن سعيد بن العاص قتله عيل بن أيب طالب − ٧ 
  ..“ عقبة بن أيب معيط قتله عيل بن أيب طالب − ٨ 
 ..عتبة بن ربيعة قتله محزة بن عبد املطلب − ٩ 
ـعـة اـشـرتك يف قتـلـه عبـيـدة ـبـن احلــارث ومحــزة وـعـيل ـبـن أيب ـشـيبة ـبـن ربي − ١٠ 
 ..“طالب
 ..“ الوليد بن عتبة بن ربيعة قتله عيل بن أيب طالب − ١١ 
 ..“ عامر بن عبد اهللا حليف هلم من أنامر قتله عيل بن أيب طالب − ١٢ 
 ..احلارث بن نوفل قتله حبيب بن يساف − ١٣ 
 املطلب يف رواية الواقـدي وعـيل بـن أيب طعيمة بن عدي قتله محزة بن عبد − ١٤ 
  .. يف رواية حممد بن إسحاق“ طالب
 :,وهمبن عبد العزى مخسةمن بني أسد ُقتل و
 ..زمعة بن األسود قتله أبو دجانة وقيل ثابت بن اجلذع − ١٥ 
 ..“ احلارث بن زمعة بن األسود قتله عيل بن أيب طالب − ١٦ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٣٠

 

 . .“ له عيل بن أيب طالبعقيل بن األسود بن املطلب قت − ١٧ 
 ..أبو البخرتي العاص بن هشام قتله املجذر بن زياد −١٨ 

قتـل  و..“ نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى قتله عـيل بـن أيب طالـب − ١٩
 :,مهامن بني عبد الدار بن قيص اثنان

صـربا بالسـيف بـأمر  “ النرض بن احلارث بن كلدة قتله عيل بن أيب طالب − ٢٠ 
 ..÷ اهللارسول 
  ..“ زيد بن مليص قتله عيل بن أيب طالب − ٢١ 
 : مهااثنانقوم أبو بكر من بني تيم بن مرة قتل  و

 ..“ عمري بن عثامن قتله عيل بن أيب طالب − ٢٢ 
  ..عثامن بن مالك قتله صهيب − ٢٣ 
 : وهمثالثةوهم قوم خلد بن الوليد من بني خمزوم قتل و
ة رضبه معاذ ومعوذ وعوف أبناء عفراء ودفف عليـه أبو جهل عمرو بن املغري − ٢٤ 

 ..عبد اهللا بن مسعود
العـاص ـبـن هـشـام بـن املـغـرية ـخـال عمـر ـبـن اخلـطـاب قتلـه عـمـرو ـبـن يزـيـد  − ٢٥ 

 ..التميمي
  ..وقيل عامر “ حليف هلم قتله عيل بن أيب طالب − ٢٦ 
 : فقط هومن بني الوليد بن املغرية رجل واحدقتل و
 ومـن ,“ ن الوليد أخو خالد بن الوليد قتلـه عـيل بـن أيب طالـبأبو قيس ب − ٢٧ 

 : هوبني الفاكه بن املغرية رجل واحد
أبو قيس بن الفاكه بن املغرية قتله محزة بن عبـد املطلـب وقيـل اخلبـاب بـن  − ٢٨ 
 : ومن بني أيب أمية بن املغرية رجل واحد..املنذر
 ومن بني عائـذ بـن عبـد اهللا ,“ مسعود بن أيب أمية قتله عيل بن أيب طالب − ٢٩ 
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 : وهمبن عمر بن خمزوم مخسة
 ..أمية بن عائذ قتله سعد بن الربيع − ٣٠ 
 ..أبو املنذر بن أيب رفاعة قتله معن بن عدي العجالين − ٣١ 
 ..“ عبد اهللا بن أيب رفاعة قتله عيل بن أيب طالب − ٣٢ 
 ..زهري بن أيب رفاعة قتله أبو أسيد الساعدي − ٣٣ 
 ومـن بنـي أيب السـائب ..السائب بن أيب رفاعة قتلـه عبـد الـرمحن بـن عـوف − ٣٤ 

 :,وهماملخزومي أربعة
 ..سائب بن السائب قتله الزبري بن العوام − ٣٥ 
 ..األسود بن عبد األسد قتله محزة − ٣٦ 
 ..عامرة بن خمزوم قتله محزة بن عبد املطلب − ٣٧ 
 ..ه يزيد بن قيسحليف هلم عمرو بن شيبان الطائي قتل − ٣٨ 
وـمـن بـنـي عـمـران ـبـن ـخمـزوم ..حلـيـف آـخـر جـبـار ـبـن ـسـفيان قتـلـه أـبـو ـبـردة − ٣٩ 
 :,وهمثالثة

 ..“ حاجز بن السائب قتله عيل بن أيب طالب − ٤٠ 
  ..“ اخوه عويمر بن السائب قتله عيل بن أيب طالب − ٤١ 
 بن عمرو بن حُ ومن بني مج.. قتله النعامن بن مالكذعويمر بن عمرو بن عائ − ٤٢ 

 :,وهمهصيص ثالثة
 ..أمية بن خلف رشك فيه خبيب بن يساف وبالل − ٤٣ 

 ..عيل بن أمية بن خلف قتله عامر بن يارس − ٤٤
قتـل ومن بني سهم  ..“ أوس بن املغرية بن لوذان قتله عيل بن أيب طالب − ٤٥ 
 : وهممخسة
  ..“ منبه بن احلجاج قتله عيل بن أيب طالب − ٤٦ 
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 ..“ ه بن احلجاج قتله عيل بن أيب طالبنبي − ٤٧ 
 ..“ العاص بن منبه بن احلجاج قتله عيل بن أيب طالب − ٤٨ 
  ..“ أبو العاص بن قيس قتله عيل بن أيب طالب − ٤٩ 
  ..ةالعاص بن أيب عوف قتله أبو دجان − ٥٠ 
 ..وية بن عبد قيس حليف هلم قتله عكاشة بن حمصنامع − ٥١ 
 ..يف هلم من كلب قتله أبو دجانة حلمعبد بن وهب − ٥٢ 

 فجميـع :قال ابن أيب احلديد يف رشح الـنهجتلوا يف يوم بدر وكام ُ قْنَهؤالء أعيان م
 ًمن قتل ببدر يف رواية الواقدي من املرشكـني يف احلـرب وصـربا اثنـان ومخسـون رجـال

أن  وـقـد كـثـرت الرواـيـة ًقـتـل ـعـيل ـمـنهم ـمـع اـلـذين رشك يف ـقـتلهم أربـعـة وعرشـيـن رـجـال
  ..ن ذكرناهَفظت أسامؤهم مُرفوا وحُاملقتولني ببدر كانوا سبعني ولكن الذين ع

ورواـيـة الـسـبعني ـشـبه مـتـواترة يف ,ـهـو أكـثـر ـمـن ذلك فمـعـرووأـمـا ـمـا ـهـو مؤـكـد و 
أن الـذين :يف ارشـاده املفيـد  شيخناعن “  يف سرية أمري املؤمنني عيلفقد جاء,األمة

رشكـني عـىل اتفـاق الـرواة مخسـة وثالثـون رجـال ببدر من امل “ قتلهم أمري املؤمنني
ثبتـت وقـد أ..سوى من اختلف فيه أو رشك يف قتله وأن بعضهم قال أنه قتل سـتة وثالثـني

قتلهم ببدر من املرشكني  “ رواة العامة واخلاصة معا أسامء الذين توىل أمري املؤمنني
 :فكان ممن سموه..عل اتفاق فيام نقلوه من ذلك واصطالح

ـةالول −١ ـد ـبـن عتـب ـارزة األوىل (ـي ـه ) يف املـب ـا هتاـب ـا وقـحـا فتاـك ـان ـشـجاعا جرـي ًوـك ً ًَّ َّ
 ..الرجال
ًالعاص بن سعيد وكان هوال عظيام هتابه األبطال,وهو الـذ −٢  حـاد عنـه عمـر بـن يً
 ..)يف املعركة (اخلطاب

 ..ُوطعيمة بن عدي بن نوفل وكان من رؤوس أهل الضالل −٣

وكانت قريش  ÷ د املرشكني عداوة لرسول اهللاونوفل بن خويلد وكان من أش −٤
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أبا بكر وطلحة,قبل اهلجرة بمكة وأوثقهـام ) ربط (تقدمه وتعظمه وتطيعه, وهو الذي قرن
ًحضوره بدرا سـأل  ÷ وعذهبام يوما إىل الليل حتى سئل أمرمها, وملا عرف رسول اهللا

 ..“ ري املؤمننيفقتله أم..اللهم اكفني نوفل بن خويلد: اهللا أن يكفيه أمره فقال

 ..زمعة بن األسود −٥

 ..احلارث بن زمعة −٦

 ..النرض بن احلارث بن عبد الدار −٧

 ..عمري بن عثامن بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد −٨

 ..)بن عبيد أخا طلحة (عثامن −٩

بن عبيد أخا طلحة,وال تفوتـك معركـة اجلمـل هنـا فلـربام هنـا السـبب  (مالك −١٠
 ?) وحربه له يف معركة اجلمل“ ألمري املؤمنني خلروج وعداوة طلحة

 ..مسعود بن أيب أمية بن املغرية −١١

 ..وقيس بن الفاكه بن املغرية −١٢

 ..وحذيفة بن أيب حذيفة بن املغرية −١٣

وهؤالء أهل خالد بن الوليد وعمومته وأبناءهم  (.أبا قيس بن الوليد بن املغرية −١٤
 ..)فال تنس ذلك

 ..)أخو معاوية (.. سفيانحنظلة بن أيب −١٥

 ..عمرو بن خمزوم −١٦

 ..أبا منذر بن أيب رفاعة −١٧

 ..منبه بن احلجاج السهمي −١٨

 ..العاص بن منبه −١٩

 ..علقمة بن كلدة −٢٠

 ..أبا العاص بن قيس بن عدي −٢١
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 ..معاوية بن املغرية يب أيب العاص −٢٢

 ..لوذان بن ربيعة −٢٣

 ..يب رفاعةعبد اهللا بن املنذر بن أ −٢٤

 ..مسعود بن أمية بن املغرية −٢٥

 ..مربن السائب بن عويحاجب  −٢٦

 ..أوس بن املغرية بن لوذان −٢٧

 ..زيد بن مليص −٢٨

 ..عاصم بن أيب عوف −٢٩

 ..سعيد بن وهب حليف بني عامر −٣٠

 ..معاوية بن عامر بن عبد القيس −٣١

 ..عبد اهللا بن مجيل بن زهري بن احلارث بن أسد −٣٢

 ..السائب بن مالك −٣٣

 ..أبا احلكم بن األخنس −٣٤

  ..هشام بن أيب أمية بن املغرية −٣٥
 ًفذلك مخسة وثالثون رجال باالسـم سـوى مـن اختلـف فيـه أو رشك أمـري املـؤمنني

ومن هنا فقد صدق أسيد بن أيب اياس الذي يرثي هـؤالء وحيـرض قومـه ..فيه غريه “
 :خاصة,بام يقول “ ملؤمنني عيلللثأر من املسلمني عامة ومن أمري ا

ِ ـجــــزع أـبــــر ـعــــىل اـملــــذاكي الـقــــرح يف ـكــــــل جمـمــــــع غاـيــــــة أـخــــــزاكم َّ َّ ٌ
َّهللا دركــــــــم أملــــــــا تنكــــــــروا قــــــــد  ينكــــــر احلــــــر الكــــــريم ويســــــتحي َّ
ــــــذبح هـــــذا ابـــــن فاطمـــــة الـــــذي أفنـــــاكم ــــــة قعـصــــــة مل ـت ً ذبـحــــــا وقتـل
ــــــربح ًأعطــــــوه خرجــــــا واتقــــــوا ترضيبــــــه ــــــة مل ـت ــــــذليل وبيـع ــــــل اـل  فـع
ــــن كـــــل دعامـــــة ــــن الكهـــــول وأـي ـــن األبـطـــح أـي ـــن زـي  يف املعـضـــالت وأـي
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ًأفـنــــــاهم قعـصــــــا ورضـبــــــا يـفــــــرتي F١Eَّ بالســــيف يعمــــل حــــده مل يصــــفح ً

يف معركة اإلسالم األوىل كبري وأسايس نلخصه  “ فكان دور أمري املؤمنني عيل
 :بأمرين فقط مها

ـادي−أ ـأزا:ـم ـال العرب,ـف ـريش وأبـط ـل صــناديد ـق ـل بقـت ـوب َّ متـث ـن القـل ـم ـم ح ثقلـه
ـدنيا ـمـن رشورهم ـور,وأراح اـل ـه أودعـهـم يف قـلـب القـب فـصـاروا أحادـيـث ,والـصـدور ألـن

 ..املايض وعربة احلارض
 ونفيس فقد طار ذكر هذه املعركة يف اآلفاق وتغنى هبا الشـعراء والكـل :معنوي−ب

فصـار اسـمه الرشيـف لـه وقـع  “ يعجب مـن بطولـة فتـى الفتيـان عـيل بـن أيب طالـب
ُّعقة يف العرب مجيعا, فكـان يـدب الرعـب يف القلـوب املرشكـة والقـوة واحلـامس الصا ً

 ..فهو عذاب عىل املرشكني ورمحة للمؤمنني..بالقلوب املؤمنة

                                                 
F١Eא“W٣٣٧אא 
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   غزوة أحد-٢

אא
إن غزوة بدر الكربى املتقدمة يف كل يشء هي باحلقيقة العمل الذي أسس لإلسـالم 

, ًوتنفيـذا, ًفكانـت عظيمـة بكـل معـاين العظمـة ختطيطـا,  بنيانـه القـويماملبارك وبنا عليـه
 ..ونتائج

وتـدلنا إىل , وترشـدنا إىل مغزاهـا, وجاءت بعدها معركـة أحـد لتعطـي لبـدر معناهـا
ومفـهـوم اإلنتـصـار يف , تعلم األـمـة مـضـمون الرـسـالةنـعـم ; ـجـاءت ـلـ. .أرسارـهـا العجيـبـة
والتمييـز مـا بـني مهمـة القيـادة ,  للقيادة احلكيمةًواملعنى الدقيق جدا, املعارك احلضارية

 ..ووظيفة األمة
وهـو أن الـنرص , ًفمعركة أحد أسست مفهوم قرأته األمة خطأ يف معركة بدر الكـربى

 : املؤزر كان له عوامل ثالث هي
 ..مدد وتوفيق ووعد إهلي ال ينكر −١
 ..حكمة القيادة ودقتها −٢

 ..وانضباط األمة وشجاعتها −٣

َّ العوامل اجتمعت فكان النرص الذي هز الدنيا إىل اليوم وحتى يـرث اهللا األرض هذه
 ومـا هـي فكـرة األمـة عـن تلـك ?فكيف قرأت األمة كـل ذلـك.. عليها بإذن اهللا تعاىلْنَوم

 ? وهل هي صحيحة وحقيقية وكام ينبغي و جيدر أن تنظر إليها?املعركة احلاسمة
 تلـك املعركـة تـتلخص بأهنـا مـن حسـنات ويا لألسـف الشـديد إن فكـرة األمـة عـن

وهلـذا فإنـك تكـاد ال تقـرأ كتابـا عـن تلـك .. وسـيئات وأخطـاء القائـد, وفضائل الصحابة
فلـامذا يـا أمـة اخلـري هـذا . .الغزوة إال وجتد التمجيـد للصـحابة وتبكيتـا للقيـادة الرسـالية

 ?النكران للجميل
مما روتـه كتـب القـوم , حلكيموإليك بعض الصور املخالفة للعقل السليم والقرآن ا
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, ِّإقرأ واعجـب وحكـم عقلـك أهيـا اللبيـب, من حشو أبرأ إىل اهللا تعاىل منه إىل يوم الدين
ُحممد رسـول اهللاِ¿ وضع بني عينيك أن القائد هو رسول اهللا املطلق ُ َ ٌَّ َ ُ..ø  ولـيس هـو فـالن

وهـو , اروقهموال عالن مهام كرب هذا وصغر ذاك وهو الذي يوحى إليه من ربـك ولـيس فـ
وهـو القائـد الربـاين العظـيم وقـراره هـو , صاحب الرسالة املوعود بالنرص وليس عتـيقهم

 ..وليس أقوال هذا الزعيم أو كتابات ذاك اللئيم تؤثر عليه بيشء, القرار احلكيم
ًمل يشرتك يف املعركـة بـل بنـي لـه عريشـا وجلـس فيـه  ÷ أن رسول اهللا: قالوا −١

 ..ع الصحابة حلراسته فكان أبو بكر وعمر يف احلراسةَّيتعبد وخصصوا له أشج
صـيل و يبكـي ُ بنفسه أو بربه ووعده له بـالنرص فـراح يًكان شاكا ÷ هأن: وقالوا −٢

حـتـى ـسـقط رداءه ـعـن كتـفـه ومل ـهيـدأ حـتـى طمأـنـه أـبـو بـكـر الواـثـق بالرـسـول واملـتـيقن 
 ..بالنرص

 ..ًياأن النرص أتى أليب بكر بشهادة الرسول شخص: وقالوا −٣

أن القـرآن الكـريم وآيـات سـورة األنفـال املباركـة كلهـا لتؤيـد عمـر بـن : وقـالوا −٤
 ..وتنذره بالعذاب الشديد ÷ اخلطاب وتفضح رأي رسول اهللا

وقالوا وعليهم وزر ما قالوا فريـة عـىل اهللا ورسـوله لتضـييع األمـة عـن قيادهتـا , قالوا
ل علـيهم إغتصـاب املنصـب فـيام بعـد ومتييع معنى القيـادة يف األذهـان ليسـه, احلكيمة

ًألن هذا املعنى مـنحرصا بمـن اختـارهم , ألهنم يفتقدون ملعنى القيادة الربانية الصحيحة
نـا سـبحانه يقـول وهـو أصـدق بور, ًاهللا تعاىل وعينهم قادة لألمة وسادة عىل الربية مجيعـا

َُوربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هل¿ :القائلني َ ُ َ َْ َْ ََ ُّ َُ ُ ُ ُم اخلريةَ َ َ ُِ ْ..ø F١E. 
إال أهنـم قـالوا  ًوطالوت قائـدا, ًفاختار هلم رهبم كام اختار لبني إرسائيل داوود ملكا

َأنى يكون له امللك علينا ونحن أحـق بامللـك منـه ومل يـؤت ¿ :كام قال أسالفهم من قبل ْْ ُُ ْ َْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ْ َ ْ َُْ ُِْ ُّ َ ََ ُ َُّ
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ِسعة من املال ْ َ َِ ً َ..ø F١E. 
. .اختارت قريش فوفقت بام اختارت:  وبدلوا واختاروا حتى قال سيدهمنعم ;غريوا

 .ًهكذا ظنوا ولكن احلقيقة غري ذلك متاما فافهم
 وهـنـا ال ـبـأس ـبـأن نـعـرض ملـسـألة القـيـادة بيشء ـمـن التفـصـيل نـخـترصه ـمـن كتابيـنـا

 ..تتميام للفائدة) ومعركة السامء يف أرض كربالء. .حروب التأويل(
 رية القيادة العسك−أ

باملزايا غري املتشاهبة ,  الرتباطها بالطبيعة البرشية عىل اختالفهاً صعباًتعد القيادة فنا
فالقيـادة ..ولغمـوض احلـاالت النفسـية التـي تسـتند إليهـا..واملرؤوسـني) الرؤساء (لدى

, الـرئيس تفهـم املرؤوسـني) القائـد (ويتطلـب عمـل, الصحيحة تعد مـن أصـعب األمـور
سـجام متبـادل بـني الـذي يرافقـه ان) معهم (إال باإلحتكاك املبارش) احويت (وهذا ال يتسنى

 .F٢Eالرئيس واملرؤوسني
ومـن كـان عـىل رأس  (,ر اخلبـري لشـؤون مجاعتـهِّدبواملـ, القائد هو الـرأس املـدير

 ) ..والقدوة, والعلم, هو الدليل: اجلامعة
أي العضـو ..جلسـدوالقائد هو الرأس ألنه بالنسبة إىل مرؤوسـيه بمنزلـة الـرأس يف ا

وتنطلـق منـه احلركـة ; فهـو الـذي يفكـر ويقـرر واملـتحيل , اهلام الـذي تنبـت فيـه الفكـرة
 .. عىل إدراك عاقبة فعله بعد تقدير النتائج منهًباملعرفة فيكون قادرا

 : والقائد الناجح بالنسبة ملرؤوسيه له ثالثة مهام أساسية هي
 .هلموالدافع هو املحرك ف ومصدر نشاط املرؤوسني; ,هو ينبوع عطاء−١
 ..هو الرقيب الذي ال يغفل عن مرؤوسيه حلظة من الزمن −٢

 .بيده املكافأة والعقاب, وهو احلسيب أو احلكم يف أي مشكلة −٣
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 ..واحلسيب, واملرشف, فالقائد بالنسبة لنشاط اجلند; امللهم
حسب بـل إنـه هـو  يكافئ فْنَوم,  يعاقبْنَوم,  يأمرْنَوم,  يعرفْنَوالقائد ليس هو م

وهذا ما قاله اإلمام القائد عيل بن , لامتُن حيمي جنده يف املَوم,  والدرع الواقي,ُّاملجن
كنا إذا امحـر البـأس اتقينـا برسـول  (:÷  قيادة الرسول األعظمًواصفا “ أيب طالب

 .F١E) ومل يكن أحد أقرب إىل العدو منه ÷ اهللا
ـد  ـة –فالقاـئ ـاء ـعـىل املٌ ســرت− باحلقيـق ـد , رؤوســني وغـط ـة القاـئ ـب أن تغطـي وال رـي

ألنـه ال يغطـي , ألن التغطيـة مـن صـميم مهـام القائـد, مرؤوسيه هي التعبري األكثـر واقعيـة
ـيهم فـقـط ـه أن يـسـهر ـعـىل , مرؤوـسـيه ليـقـيهم عواـقـب األواـمـر الـتـي يصــدرها إـل ـبـل علـي

 ..مصاحلهم الشخصية إن استطاع ذلك ليساعدهم يف حياهتم اليومية كذلك
 يلوذ بقائده بشكل فطري وغريزي كالطفل الذي يلـوذ بأمـه وأبيـه حلاميتـه واجلندي

ولذا فالقائد يساهم بأفعاله ومواقفه وشجاعته يف إعادة الثقـة واإلطمئنـان إىل ..ومساعدته
 ..فيحميهم حتى من أنفسهم, نفوس اجلنود
ه يف د لـِّألنـه جيسـ, إن القائد األقدم جيب أن يكون قدوة حسنة ملرؤوسـيه: وبكلمة
 ..ل األعىل هلمَثَشخصيته امل

,  ذا إرادة قويـة وثابتـةًمقـداما, ًجيـب أن يكـون القائـد شـجاعا: وباإلضافة لكل ذلك
 عـىل إختـاذ القـرار ًوقـادرا,  بمبـادئ احلـرب وأصـوهلاًملـام, يتحمل املسؤولية بال تـردد

ج ال وذا خيال خصب ورؤيـة واضـحة مقرونـة بمـزا, الرسيع الواضح يف الوقت املناسب
 ًكـام وعليـه أن يكـون القائـد سـابرا.. وال تثبط عزيمتـه مـرارة اهلزيمـة, تأخذه نشوة النرص

وذا لياقة بدنية عاليـة متكنـه مـن مشـاركة رجالـه يف حتمـل مشـاق , ألغوار النفس البرشية
 F٢E..القتال وأعبائه
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َّيـة معركـة هلـا أثرهـا الواضـح واجلـيل يف أ.. وقيادة األعامل القتالية.. فمسألة القائد
ًوللقائد صفات جيب أن يتحىل هبـا ليكـون ناجحـا .. ًحدثت أو يمكن أن حتدث مستقبال

بعهـده  “ هـذا وقـد حـددها اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب.. يف عمله وقيادتـه العسـكرية
 : هي.. ُّملالك األشرت حني واله مرص بخمسة عرش نقطة أو صفة

 ..ـ اإليامن والنصح هللا دائام١
 ..َّاهر اجليب نقي الرسيرةًـ عفيفا ط٢
 ..ًـ حكيام يبطئ عىل الغضب ويسرتيح إىل العذر٣
 ..ـ شفوقا عىل عسكره وجنده وخاصة الضعفاء منهم٤
 ..ويمنعهم من الطغيان عىل الضعفاء.. ـ ينبو عن األقوياء٥
 ..ـ من ذوي احلسب والنسب والبيوتات املشهورة٦
 ..ـ الشجاعة ورباطة اجلأش وثبات اجلنان٧
 ..وهي من أكرب صفات النبل البرشي.. ـ الكرم٨
 ..رسيع البدهية وال يستأثر بالقرار.. ًـ ذكيا٩
 ..ـ ال هيتم باإلطراء واملديح١٠
 ..ًوأكثرهم مراجعة وكرا عليه.. ـ أقرب الناس إىل العدو١١
 ..ًـ عادال بني جنده يف توزيع املهام والواجيات عىل اجلنود١٢
 ..جع عند ما يشعر باخلطأويرتا.. ـ يشاور أصحابه١٣
 ..ويملك غضبه إن غضب.. إال أنه ال يغضب.. ـ قوي وحازم١٤
 ..فال ضعف عنده.. باختاذ القرار املناسب وتنفيذه بسبب الضعف ـ ال يرتد١٥

إال أن القـادة  “ هذه هي صفات القائـد النـاجح عنـد اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب
 :  إىل مخسة نقاط أو ستة ال أكثر هيالعسكريني يف الوقت احلارض ربام إقترصوها

 ..ـ العقيدة١
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 ..ـ الذكاء واملبادهة واإلعتامد عىل النفس باختاذ القرار وإمضائه٢
 ..ـ اإلنضباط الصارم واإلرصار عىل تنفيذ املهام القتالية٣
 ..والقدرة التنظيمية للقوات.. ـ اإلرادة القيادية٤
 ..مة اجليدةـ اإلعداد العسكري العايل والثقافة العا٥
 ..ـ إمكانية تدريب وتربية املقاتلني٦

ًفهذه بشكل عام صفات القائد الناجح قديام وحديثا وبنظرة فاحصـة يتبـني لـك   يـا –ً
بـني نظـرة , وتلك الرسالية الدينية,  البرشية املقاييس كم هو الفرق بني هذه–أخي الكريم 
 “ سأل أين كـان اإلمـام عـيلوت. .ونظرة اآلخرين هلا, ملسألة القائد “ األمري عيل

 ?من هذه الصفات الرائعة التواجد إال يف األفذاذ فقط
َّوهل كان قائدا ناجحا باملعنى الكيل للكلمة ً ً? 

َنعـم القائـد جلنـده “ كان اإلمـام عـيل.. نعم ْ ونعـم األب , لعبيـدهعـم السـيد ِون..ِ
ه كانـت تتـوفر يف تالمذتـه ألن..ف به القيادة واآلخرين يترشفون هباَّألبنائه فقد كانت تترش

وصف بجميع هذه الصفات املذكورة ُأعظم من أن ي) روحي له الفداء (هذه الصفات وهو
ًقديام وحديثا وأكثر منها أيضا ً  ?ملاذا.. ً

 ..مجع حماسن الصفات يف هذه احلياة “ ألنه
 ..ـ فهو اإلنسان الكامل املثال واملثايل يف اإلنسانية

 ..رتض الطاعة من اهللا يف السامءـ وهو الويص واإلمام املف
 لـه بعـد أخيـه وابـن عمـه ًوهو القائد العسكري الفذ الـذي مل تعـرف البرشيـة مثـيال−

 ..÷ وسيده ومربيه الرسول األعظم املصطفى حممد
َ أن اهللا سبحانه بني− أهيا العزيز–واعلم   لنا صفات القائد الرسـايل يف آياتـه الرشيفـة َّ

إقـرأ وتـدبر هبـذه ,  عىل بنـي ارسائيـلً وقائداًار طالوت ملكاوذلك عندما حتدث عن اختي
ًقال هلم نبيهم إن اهللاَّ قد بعث لكم طالوت ملكا¿ : الكلامت النورانية َ َ َِ َ ْ ْ ُّ َْ ُْ ََ ُ ََ َ َّ ِ ُ ِ َُ َ..  
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ْقالوا أنى يكون له امللك علينَا ُ َ ََ ْ َ َُ ُ ُْ ُ ْ َُ َّ ُ ونحن أحق بامللك منْه,َ َ ُ ْ َِ ِ ْ ُْ ِ ُّ َ َ ومل يؤت ,َ ْ ُ َْ ِسعة من املالَ َْ َ َِّ ًَ? 
ِ قال إن اهللاَّ اصـطفاه علـيكم وزاده بسـطة يف العلـم ْ ْ َ َِ ِ ً َ َ َ َّ َْ َْ ُ َ َ ْ ُ َْ َُ ِ واجلسـم,ِ ْ ِ ْ َ واهللاُّ يـؤيت ملكـه مـن ,َ ُُ ُ ََ ْ ِ ْ

ُيشاء َ ٌ واهللاُّ واسع عليم,َ ِ َ ٌ َ َِø F١E. 
رق ولعلك اكتشفت الفـ, فمسألة القيادة الربانية ليست مسألة هبذه البساطة والسهولة

 ..واملقياس الرباين هلا, لقيادةهلية ابني املقياس البرشي أل
 : أهلية القيادة باملقياس البرشي هي −
 نحـن ًوهـذه نزعـة متأصـلة فينـا بنـي الـبرش فـدائام, بالقيادة مـن غرينـا :نحن أحق −أ

 .أفضل وأحق من غرينا
 ة ألمـري املـؤمننيوهنا كلمة ذهبيـ, قاتل اهللا املال ماذا فعل ببني آدم :سعة املال −ب

 فاملـال يفعـل األفعـال بالرجـال ولـه ..أنا يعسوب الـدين واملـال يعسـوب الظلمـة :“
 .سكر أشد من سكر اخلمر

 : أهلية القيادة باملقياس الرباين هي −
غ فـال بـد َّبلـُسبحانه لرسـالته أن ت فإذا أراد اهللا :اإلصطفاء واإلختيار الرباين للقائد −أ

أعتقـد لقصـور الـبرش عـن ذلـك , ًنـه ومل يـرتك للـبرش أمـر ذلـك مطلقـاغ عِّمن اختيار املبل
ـليم ـار الـس ـه..االختـي ـة ـل ـاء بخطـب ـد ـج ـريش :“ فـق ـا يل ولـق ـافرين?ـم ـاتلتهم ـك ,  واهللا ـق

م منـا واهللا مـا تـنق.. أنـا صـاحبهم اليـوموإين لصـاحبهم بـاألمس كـام, وألقاتلنهم مفتـونني
 ..قريش إال أن إختارنا اهللا فأدخلناهم يف حيزنا

أي زيـادة وسـعة يف العلـم ألن العلـم مـن أهـم الصـفات التـي  :بسطة يف العلـم −ب
 ?وهل غريه باب مدينة العلم النبوية الربانية..جيب أن يتميز هبا القائد الناجح

َليس الرب بأن تـأتوا البيـوت مـن ظهورهـا ولــكن الـرب مـن اتقـى  (قال اهللا تعاىل ُ ْ َّْ ُ َِ َ َّ ُِّ ِْ َ ْ ْ ََّ َ ُ ُ ُ ْ َ ِْ َِ ِ َ ْ َ ْوأتـوا ِ ُ ْ َ
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َالبيوت من أبواهبا واتقوا اهللاَّ لعلكم تفلحون ْ ْ ُُ َ َ َ ْ ْ ُ ُِ ُ َّْ َُ َّ َ ِْ َ ِ َ( F١E  فعليـه والـديني , النبـويفمـن أراد العلـم
وال يـؤتى , أنـا مدينـة العلـم وعـيل باهبـا :÷ قـالو..العايل ملدينة العلم الكونيةبالباب 

 ..ً وسارقاًمى لصاسُن أتى من غري الباب يَألن م..البيوت إال من أبواهبا
 .ًأنا مدينة العلم وعيل باهبا فمن أراد باهبا فليأت عليا :÷ وقال
 .أنا مدينة العلم وعيل باهبا فمن أراد العلم فليأته من بابه :÷ وقال
 .أنا دار احلكمة وعيل باهبا :÷ وقال
  .أعلم أمتي من بعدي عيل بن أيب طالب :÷ وقال
, ية والبنـاء العضـيل واجلسـدي السـليم للقائـدأي القوة اجلسـد :بسطة باجلسم −ت

 ?“ شخص يف الدنيا كأمري املؤمنني عيلالوصف وهل يف هذا 
يرضب املثل  “ فيهف, واأليدياجلسدية وأما القوة  :ِونعم ما قال ابن أيب احلديد

, وهو الذي قلع باب خيـرب,  قط إال رصعهً قال ابن قتيبة يف املعارف ما صارع أحدا,فيهام
البـاب  “ عـيلاإلمام اقتلع وقيل أنه , ع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوهواجتم

 عىل اخلندق وأمسكه بيده حتى عرب عليه املسلمون فلام انرصفوا أخذه بيده ًوجعله جرسا
 وعجز مجاعة من املسـلمني عـن نقلـه حتـى نقلـه ً وكان يغلقه عرشون رجالًودحاه أذرعا
مـا قلعـت بـاب خيـرب بقـوة جسـامنية ولكـن  (“ قـال عـيل من أقويائهم وًسبعون رجال

 : ومن روائع ابن أيب احلديد عينيته التي يقول فيها) قلعته بقوة ربانية
ــــن ــــه ـع ــــازم األـحــــزاب ال يثنـي ــــا ـه َّخـــــوض احلـــــامم مـــــدجج ومـــــدرع ـي
ـــذي عــــن هزهــــا ـــاب اـل ـــالع الـب ـــا ـق ُّعجــــــزت أكــــــف أربعــــــون وأربــــــع ـي
ـــــال ـســـــميدعحاـشـــــا أأقــــــول فيــــــك ســــــميدع كــــــال و ال ـــــك أن يـق  ملثـل

,  فألقـاه إىل األرضً جـداً كبـرياًوهو الذي اقتلع هبل مـن أعـىل الكعبـة وكـان عظـيام
بعـد عجـز اجلـيش كلـه عنهـا  “ وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة يف أيام خالفته بيده

                                                 
F١EאW١٨٩ 
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 F١E.فانبط املاء من حتتها
ِّاألمـة إىل بـر األمـان يف هذه هي صفات القائد الرباين الذي خيتاره اهللا تعـاىل ليقـود 

 ..الدنيا وإىل اجلنان يف اآلخرة بإذن اهللا تعاىل
هـكـذا ننـظـر للقـيـادة اإلـسـالمية بمنـظـار العقـيـدة واـلـدين اـخلـالص ال املـصـالح وـفـن 

ونرفض أي نظرة غـري هـذه لقيـادة اإلمـام , املمكن الذي تفهمه الدنيا من القيادة السياسية
 ..ن أن نجرده من اإلمامة بحال من األحوالألننا ال يمك “ عيل بن أيب طالب

 ال تلوثـه األيـام بالـدنيا ومادهتـا ً وحيـداً هلا يف احليـاة الـدنيا فريـداًفاألمة تريده مثاال
 –فهو القدوة لنا واألسوة عرب األجيال وإذا فقدنا مثاله , وهبارجها ومباهجها الزائلة الفانية

 ..ة عىل روح هذه األمة املباركة فإننا عند ذلك سنقرأ الفاحت–ال سمح اهللا 
ولكـن ال أريـد , أعـرف مـا يصـلحكم :“ ال سيام وأنه هو الذي علمنا ذلك بقوله

 ..وأنتم تريدونني ألنفسكم, فأنا أريدكم هللا..اصالحكم بفساد نفيس
وأي منطـق , قائـدنا هبـذا املنطـق الـديني السـليم “ فأمري املـؤمنني اإلمـام عـيل

ويظلم األمة , ًشخصيا “  يظلم نفسه ويظلم اإلمام عيلالدين “ جينب اإلمام عيل
عـن غـريه مـن القيـادات اإلسـالمية  “ وهذا ما يميز قيادة اإلمـام عـيل..بإمامها العظيم

 ..كلها
) ًولـده طبعـاهـارن الرشـيد خياطـب  (إنام امللك عقيم ولـو نـازعتني: فمنطقهم كان

 ..عليه ألخذت الذي فيه عينيك
 إال ًساملن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن هبا جوراأل :“ ومنطق اإلمام عيل

 ًونعله البايل خري من اإلمرة كلهـا إال أن يقـيم حقـا.. إليناُّوسالمة الدين أحب..َّعيل خاصة
ن ال ينفعـه احلـق َأال وإنـه مـ..وألنقبن الباطل حتى خيرج احلق مـن جنبـه..ًأو يدفع باطال
 ..اجلهدولكن ال يدرك احلق إال ب.. يرضه الباطل

                                                 
F١EאאK 
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وألقـودن , أعينوين عىل أنفسكم ; وأيم اهللا ألنصفن املظلـوم مـن ظاملـه: أهيا الناس
  F١E..الظامل بخزامته حتى أورده منهل احلق وإن كان كارها
لإلنصـاف واحلقيقـة ولوجـه  “ وهنا البد من كلمة عن قيادة أمري املـؤمنني عـيل

إال إذا , وخملصني لعقيـدتنا,  أنفسناأننا ال يمكن أن نكون صادقني مع: وهي, احلق تعاىل
مـع مـا وهبـه اهللا مـن , البطـل اهلاشـمي القـريش “ نظرنا لشخصية عيل بـن أيب طالـب

برشي البنيـة رمحـاين , آدمـي الشـكل إهلـي الصـفات, ً خاصـاًصفات مميزة جعلته نسيجا
مـن  بشخصـه الكـريم ولـيس لـه ً متجسداً برشياًدينا “ وهذا يعني لنا أنه كان, األخالق

 ومن الصـفات اخلاصـة لألمـري.. لغة والرضورة حلفظ احلياة إىل حني األجلُالدنيا إال الب
 : اإلهلية ما ييل “
 ..)نحن صنايع اهللا ( هو برش ولكن من صنائع الرب−١
 .).“ فال فتى إال عيل ( متفرد بشبابه وفتوته−٢
 ..واحلاسة السادسة, ٌّ له حواس زائدة كاألذن الواعية−٣
 ..الشجاعة النادرة التي ال مثيل هلا يف البرش وله −٤
 .. وهو عيبة العلم النبوي وباب مدينة العلم اإلهلي الواسع−٥
 .. وله األخالق القرآنية بكامهلا ومجاهلا وانسانيتها−٦
 ..)ال سيف إال ذو الفقار ( وله آلة احلرب الساموية إذ−٧
 ..ع باب خيرب وله القوة اإلهلية التي فعل فيها األفاعيل كقل−٨
 .. وله الوصية الربانية بالرسالة الساموية−٩

 “ عيل بن أيب طالـباإلمام هذه اخلصائص القيادية التي متيز هبا أمري املؤمنني 
 وتوجيه ساموي جاءه عن طريق الرسـول األعظـم,  بصبغة دينية خالصةً برشياًجعلته قائدا

 بالنتـائج التـي تنتهـي ًملجريات خبـريا باًنة من ربه عاملاِّفكان يف كل حروبه عىل بي ,÷
                                                 

F١EאW١٣٩ 
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ولسـانه , فعلـه حـق.. وإمـام جبهـة احلـق, وأمـري, نعم;هكـذا كـان قائـد.. إليها بكل تأكيـد
فكيف تعامل مـع أعدائـه . .وقصده ووجهته إىل احلق تعاىل يف كل يشء يف حياته, صدق

 ? هذا ما أجبنا عنه بحروب التأويلوحماربيه يف معاركه أو حروبه
 فـيهم مـا يف الـبرش مـن طمـع وجشـع وحـب للـامل ًة جبه البغي فكـانوا برشاوأما قاد

فيحـتـالون ويغـدرون وينكثـون يف ـسـبيل الوصـول إىل أهـدافهم بتربـيـر , واجلـاه والسـلطة
وـبـالرجوع إىل اهللا بـعـد الوـصـول إىل , أو تـسـويل ـشـيطاين بالتوـبـة بـعـد احلوـبـة, مـصـلحي

 بتوفيق اهللا هلم بعد صـدق النيـة وسـالمة اهلدف املنشود ولكن هيهات أن يوفق لذلك إال
 ..الطوية ورد املظامل ألهلها

َّولألسف كل ذلك مل يوفقـوا لـه فقتـل طلحـة والـزبري رش قتلـة وكـانوا أضـيع النـاس 
وماتت عىل  “  وأم املؤمنني زادها عملها بغضا ألمري املؤمنني– كام قال طلحة −دما

ـلـة اإلـسـالمية وـمـا ـمـات حـتـى ـلـبس وأـمـا معاوـيـة فـهـو اـلـذي ـمـات ـعـىل ـغـري امل..ذـلـك
ً وأما اخلوارج فاسمهم يدل علـيهم وكفـا ذلـك بيانـا− كام يف الرواية−الصليب  وسـيأتيك َّ

 ..التفصيل بإذن اهللا
فمسألة القيادة هي أم املسائل يف الطاعة واإلنقاد هللا تعاىل ملـن تأمـل هبـا وكـم هـي 

وهـي , هبـذا اخلصـوص ’ روأهـل بيتـه األطهـا ÷ الروايات الواردة عن رسول اهللا
واردة حتى باألحاديث القدسية الرشيفة أن اهللا تعاىل يعذب الطائع له العـايص للرسـول أو 

 ?فام معنى ذلك. .ويثيب العايص له واملطيع لرسوله ووليه, الويل
َّوأيـده ثـم أمرنـا بطاعتـه , وعصـمه, ًأن اهللا تعاىل قـد اختـار لنـا قائـدا طهـره: أال تعني

أو هـذا , أو هـذا النبـي, أنـا ال أقبـل طاعـة إال عـن طريـق هـذا الرسـول: للعبادًمطلقا وقال 
 ..الويل

وهلذا طـرد الشـيطان الـذي أراد أن يطيـع اهللا كـام هـو يريـد ويشـتهي ال كـام يـأمر اهللا 
كـام هـو مضـمون الروايـات ..أريد أن أطاع كام أريد ال كام تريـد يـارجيم: فقال له, ويريد
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 ..الواردة
ادة جتوهرت يف معركة أحد التـي خـالف فيهـا بعـض أفـراد األمـة أوامـر ومسألة القي
, وعـىل مسـتوى األفـراد, فكانت النتيجة كارثية عىل مستوى األمـة ÷ الرسول األعظم

املعركـة ثـم نتحـدث عـن جمريـات نعود بيشء من التفصيل إىل و..وعىل مستوى الرسالة
 ..ذلك يف النتائج فيام بعد بإذن اهللا تعاىل


 النبويـة لسبع ليال خلون من شوال يف السنة الثالثة من اهلجـرةيوم السبت : الزمان −
 ..الرشيفة
يبـعـد ثالـثـة أمـيـال فـقـط  (ـسـفح جـبـل أـحـد القرـيـب ـمـن املديـنـة املـنـورة: املـكـان −
 ..)عنها

−אאא:
 ..ق والباطل األبديةًفكانت استمرارا حلرب احل :)اإلسرتاتيجية (أما البعيدة −
 ملا رجعت من بدر إىل مكة ًفقد قيل أن قريشا.. الثأر ليوم بدر :)التكتيكية ( القريبة−

رس منهم سبعون وهو ُ, وأتل منهم سبعونُفقد ق, وقد أصاهبم ما أصاهبم من القتل واألرس
ُعدد كبري جدا سيام وأن القتىل مـن كـ فراحـوا  ,دة والبـأس املعـدودينِّوأهـل الشـ, ربائهمً

يـا : فقال أبـو سـفيان. .ينوحون ويندبون قتالهم بام يقوله الشعراء منهم كعادهتم اجلاهلية
وأظهروا اجللد , معرش قريش ال تبكوا عىل قتالكم وال تنح عليهم نائحة وال يبكيهم شاعر

فإنكم إذا نحتم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلكم غيظكم فأكلكم ذلك عـن , والعزاء
 وأـصـحابه ـشـمتوا بـكـم فيـكـون أعـظـم ًـمـع أـنـه إن بـلـغ حمـمـدا. .ـمـد وأـصـحابهـعـداوة حم

َّوالـدهن والنسـاء عـيل حـرام حتـى أغـزو .. ولعلكم تدركون ثـأرهم, املصيبتني شامتتهم
 .ًحممدا

 ال يبكيهم شاعر وال تنوح عليهم نائحة ومشت نساء قـريش إىل ًفمكثت قريش شهرا
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, وعمـك, وأخيـك, وأبيـك,  تبكـني عـىل ابنـكأال: فقلن, هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان
 ?وأهل بيتك
 ال ? وأصـحابه ونسـاء بنـي اخلـزرج فيشـمتوا بنـاًأنا أبكيهم فيبلغ ذلك حممدا: قالت

. .ً حممـدااَّوالدهن عيل حرام إن دخل رأيس حتـى نغـزو,  وأصحابهًواهللا حتى أثأر حممدا
ذهبه إال أن أرى ثأري بعيني من ولكن ال ي, واهللا لو أعلم أن احلزن يذهب من قلبي لبكيت

 .قتلة األحبة
 ومل ًوأما سائر قريش فلم يتاملكوا أكثر من شهر ثم ناحوا شـهرا, فمكثت عىل حاهلا

ال سيام بعد ما جاء بـه , يتمكن أبو سفيان من منعهم وانحرص هنيه يف بني عبد شمس فقط
عـىل أيب وداعـة بـن كعب بن األرشف اليهودي الذي خرج إىل مكة بعد معركة بدر فنـزل 

 يلقاه من الصبيان واجلـواري ْنَوم,  يف رثاء قتىل بدر من قريشًوجعل ينظم شعرا, ضبرية
ورثـوا هبـا وأظهـروا املراثـي وناحـت قـريش عـىل , فأخذها الناس منـه, ينشدهم األبيات

وكـان يـؤتى ,  النساء شـعر رؤوسـهنتَّوجز,  دار بمكة إال فيها نوحَومل تبق, ًقتالها شهرا
وخرجن إىل السـكك , راحلة الرجل منهم أو بفرسه فتوقف بني أظهرهم فينوحون حوهلاب

 F١E!.يف األزقة وقطعن الطرق يف مكة لينحن
 ناحت حتى منعهم نوفـل بـن معاويـة الـدييل عنـدما قربـوا مـن ..وهكذا بقيت قريش

ـتـل ُ قْنَ ـمـن ـشـامتة الـعـرب ـهبـم ألـهنـم ـكـانوا طـغـاة ـسـيام ـمـًموـسـم اـحلـج بـعـد ـبـدر خوـفـا
لقـد , يا مـعرش قـريش: فلام بلغه أن قريشا تبكي عىل قتالها فقدم مكة وقال لقريش..منهم

ْخفت أحالمكم َّ ُ ومثل قـتالكم يبكـى علـيهم!وأطعتم نساءكم, وسفه رأيكم, َ ُ ُّ هـم أجـل !?ِ
ذهب غيظكم عـن عـداوة حممـد وأصـحابه وال ينبغـي أن يـذهب ُمع أن ذلك ي, من البكاء

 .دركوا ثأركم من عدوكمالغيظ عنكم إال أن ت
واهللا مـا ناحـت امـرأة مـن بنـي عبـد , يـا أبـا معاويـة: قال, فلام سمع أبو سفيان كالمه

                                                 
F١Eאאא١אW١٢١J١٢٢ 
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وال بكـاهن شـاعر إال هنيتـه حتـى نـدرك ثأرنـا مـن حممـد , شمس عىل قتيل هلا إىل اليـوم
 F١E..قتل ابني حنظلة وسادة أهل هذا الوادي, واين ألنا املوتور الثائر, وأصحابه
  :)ددَدة وعُع (اد املشاركةاألعد

وخاض املعركة سبعامئة بعـد , فيهم مئة دارع, كان عددهم ألف رجل :املسلمون −
 .أن انخذل ابن أيب سلول بثالثامة من املنافقني

: وقيـل, ألـف فـارس وألفـي راجـل.. خرجوا من مكة يف ثالثـة آالف :املرشكون −
وكـانوا  F٢E..وقادوا مئتي فـرس, ئة دارعوهم ثالثة آالف عىل ثالثة آالف بعري وفيهم سبعم

 ..بأحسن العدة للحرب يف ذاك العرص
אאא:

 :  املسلمون−
 .)صلوات اهللا عليه (راية املهاجرين مع عيل أمري املؤمنني −١
يف ) صـلوات اهللا عليـه وآلـه (وقعد رسـول اهللا, سعد بن عبادةمع و راية األنصار  −٢

 .راية األنصار

مـع طلحـة بـن أيب طلحـة , كانت ألوية قريش يف بني عبد الـدار :وية يف قريش األل−
 ..وكان يدعى كبش الكتيبة

אאא
كان من عادات العرب أن قريشا كانوا إذا قدموا بالعري إىل مكـة وأهـل العـري غـائبون 

 ًلتـي كانـت سـببا ا−أوقفوها يف دار الندوة حتى حيرض أهلها فلـام قـدم أبـو سـفيان بـالعري 
وكان الناس غائبون يف معركة بدر أوقفهـا يف دار النـدوة ,  دخل مكة املكرمة−لغزوة بدر 

وعـرف النـاس ,  من املرشكني إىل مكـةً حرض بدراْنَفلام رجع م. .ومل يفرقها لغيبة أهلها

                                                 
F١Eא١אW١٢٤،١٢٥ 
F٢Eאא١W٢٠٣ 
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يـا أبـا :  فقـالوا,ما جرى عليهم من القتل واألرس واخلـزي مشـى أرشافهـم إىل أيب سـفيان
بـوا األنفـس أن ِّوهـم طي, إهنـا أمـوال أهـل مكـة ولطيمـة قـريش. .انظر هـذه العـري, فيانس

 .ـتـل ـمـن آبائـنـا وأبنائـنـا وعـشـائرناَ قْنَوـقـد ـتـرى ـمـ,  إىل حمـمـدًجيـهـزوا ـهبـذه الـعـري جيـشـا
 .فاحتبس العري لذلك
 .نعم:  قالوا?وقد طابت أنفس قريش بذلك: قال أبو سفيان

قـد , نـا واهللا املوتـور الثـائرفأ,  ذلك وبنو عبد مناف معي أجاب إىلْنَفانا أول م: قال
ـدر وأرشاف قومي ـة بـب واـملـال مخـسـني أـلـف ,وكاـنـت الـعـري أـلـف بعري,قـتـل ابـنـي حنظـل

 .ًوكانوا يربحون للدينار دينارا,دينار
وإنـام ,  فأخرج القوم أربـاح العـري.. العري ثم اعزل أرباحهاِْعب, يا أبا سفيان: وقالوا له

ْأخذ ممن   .F١Eال عشرية له وال منعة كل ما كان هلم يف العري ولعله باعها يف املوسمَ
ة َّصاب, حاملة كل حقدها, يالئها وتيهها وأنفها املمرغ برمال بدرُوخرجت قريش بخ

 .. وأفواههم كام يظنون,كل غضبها عىل اهللا ورسوله ليطفئوا نور اهللا بأيدهيم
, لتسلية عـنهم وتشـجيعهم يف احلـربفخرج الرجال واصطحبوا القيان واملعازف ل

ومل ترض احلرات من نساء مكة وزوجات الكرباء واملوتـورين إال اخلـروج مـع اجلـيش 
وخـرج , فخـرج احلـارث بـن هشـام بـن املغـرية بفاطمـة بنـت الوليـد, لتشجيعه ومؤازرته

وخـرج عمـرو بـن العـاص , صهره عكرمة بن أيب جهل بأم حكيم بنت احلارث بـن هشـام
وخـرج , وخرج صفوان بـن أميـة بـربزة بنـت مسـعود الثقفـي,  منبه بن احلجاجبريطة بنت

وخرج أبو عزيز بن عمري أخـو , بسالفة بنت سعد األويس) حامل اللواء (طلحة بن عبد اهللا
 ..ناس بنت مالكُمصعب بن عمري العبدري بأمه خ

وان وخـرج صـف, هند وأميمـة الكنانيـة: خرج أبو سفيان بامرأتيهو: وأضاف الواقدي
 وخـرج احلـارث بـن سـفيان بامرأتـه رملـة بنـت ,بـرزة والبغـوم الكنانيـة: بن أميـة بامرأتيـه
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 وخرج النعامن بن مسك الـذئب ,وخرج كنانة بن عيل بامرأته أم حكيم بنت طارق, طارق
بامرأتـه قتيلـة بنـت ) حامـل اللـواء (وخرج سفيان بـن عويـف, وأخوه جابر بأمهام الدغنية
ه منهم ابنه غراب بن سفيان ومعه امرأتـه عمـرة بنـت احلـارث بـن عمرو مع عرشة من ولد

 قريش إىل لوائها و ابـن التي رفعت لواء قريش حني سقط حتى تراجعت) الكنانية (علقمة
 F١E. نسبها إىل جدها علقمةإسحاق

فأقبلوا حتى نزلوا بجبل ببطن السبخة عىل قناة عينـني عـىل شـفري : وقال ابن إسحاق
, واملسـلمون أهنـم نزلـوا حيـث نزلـوا ÷ وسمع هبم رسول اهللا, دينةالوادي مقابل امل
ورأيـت أين , ًورأيـت يف ذبـاب سـيفي ثلـام) ذبحُيل ت (ًاين قد رأيت بقرا: فقال للمسلمني

, قتلـونًفأما البقر فهي ناس من أصـحايب ي:  وزاد ابن هشام..أدخلت يدي يف درع حصينة
وأمـا الـدرع احلصـينة فأولتهـا , مـن أهـل بيتـيقتـل ُوأما الثلم يف ذباب سـيفي فهـو رجـل ي

,  أقاموا برش مقـام,فان أقاموا,  فان رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم حيث نزلوا..املدينة
  F٢E..وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها

ـملـا أـصـبح أـبـو ـسـفيان : وروى الواـقـدي بـسـنده ـعـن اـبـن أيب حكيـمـة األـسـلمي ـقـال
 فقـال .. له مروا هبم راجعني إىل مكـةً بن سامل اخلزاعي وأصحاباأن عمرو: باألبواء أخرب
فهـم اآلن , أحلـف بـاهللا أهنـم قـد ذهبـوا إىل حممـد فـأخربوه بمسـرينا وعـددنا: أبو سفيان

  !. يف وجهناًفام أرانا نصيب منهم شيئا, يلزمون صياصيهم
أكثـر مـن وسـالحنا , إن أصحروا لنا فعـددنا أكثـر مـن عـددهم: فقال صفوان بن أمية

 وإن مل يصـحروا عمـدنا ..ونقاتل عىل وتر وال وتر هلم, سالحهم ولنا خيل وال خيل هلم
 !.إىل نخل األوس واخلزرج فقطعناه فرتكناهم وال أموال هلم وال جيربوهنا أبدا

 ًأهنم ملا أمجعوا املسري كتـب العبـاس بـن عبـد املطلـب كتابـا: ولكنه نقل قبل ذلك
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 إذا ً صـانعاَ قـد أمجعـت املسـري إليـك فـام كنـتًأن قريشـا: يهخيربه ف ÷ إىل رسول اهللا
وقد توجهوا إليك وهم ثالثة آالف ومعهم ثالثة آالف بعري وقادوا مئتي , حلوا بك فاصنعه

 من بني غفار ورشط عليه أن يسـري إىل ً وختمه واستأجر رجال..فرس وفيهم سبعمئة دارع
 ..ًرسول اهللا ثالثا

فخـرج حتـى وجـده , باملدينة ووجـده بقبـاء ÷ ول اهللافقدم الغفاري فلم جيد رس
 ..عىل باب مسجد قباء يركب محاره فدفع إليه الكتاب

 “ الصـادقاإلمـام ويف علل الرشائع خرب عن البزنطـي عـن بعـض أصـحابه عـن 
فلام توجه أبو , وال يكتب أنه كان يقرأ :÷  اهللا عز وجل به عىل رسولهَّنَكان مما م: قال

, كتـب العبـاس إىل النبـي فجـاءه الكتـاب وهـو يف بعـض حيطـان املدينـةسفيان إىل أحد 
 F١E..فلام دخلوا املدينة أخربهم, وأمرهم أن يدخلوا املدينة, رب أصحابهُومل خي فقرأه

אא
وكان حيب أن يوافـق عـىل , ورأى رسول اهللا أن ال خيرج من املدينة: وقال الواقدي
َمثل ما رأى وعرب َّيلَأشريوا ع: وقال,  عليه الرؤياَّ يـا رسـول :  فقـال,يبُ فقام عبد اهللا بـن أ..َ

نا نقاتل يف اجلاهلية فيها ونجعل النساء والذراري يف هذه الصيايص ونجعـل معهـم ُك, اهللا
ـوق الصــيايص واآلطــام, احلجــارة ـن ـف ـي املــرأة والصــبي ـم ـل بأســيافنا يف , وترـم ونقاـت
وما خرجنا إىل عدو قـط اال , ت علينا قطَّضُما ف,  مدينتنا عذراءَّإن,  يا رسول اهللا..السكك

فـإهنم إن أقـاموا أقـاموا , فـدعهم يـا رسـول اهللا..ال أصـبناهوما دخل علينا قط إ, أصاب منا
  .وان رجعوا رجعوا خائبني مغلوبني مل ينالوا خريا, بسَ حمِّبرش

ا الرأي من أكابر قومي وأهل أطعني يف هذا األمر واعلم أين ورثت هذ, يا رسول اهللا
رأي أكـابر أصـحاب ,)الـرأي ( وكان ذلـك..فهم كانوا أهل احلرب والتجربة, الرأي منهم
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 F١E..رسول اهللا من املهاجرين واألنصار
 يـا رسـول اهللا −إنا نخشى : وقال رجال من أهل السن وأهل النية منهم سعد بن عبادة

,  عـن لقـائهم فيكـون هـذا جـرأة مـنهم علينـاًنا أن يظن عدونا أنا كرهنا اخلروج إليهم جب−
قد كنا نتمنى , ونحن اليوم برش كثري, رك اهللا عليهمَّ يوم بدر يف ثالثمئة رجل فظفَوقد كنت

 .فقد ساقه اهللا إلينا يف ساحتنا, هذا اليوم وندعو اهللا به
 نحـن واهللا بـني إحـدى, يـا رسـول اهللا :)أيب سعيد (وقال مالك بن سنان اخلدري أبو

فيذهلم اهللا لنا فتكون هذه وقعة مع وقعـة , إما أن يظفرنا اهللا هبم فهذا الذي نريد: احلسنيني
 يـا −واهللا , يرزقنـا اهللا الشـهادة: − يا رسـول اهللا −واألخرى , يدَّبدر فال يبقى منهم اال الرش

 .فيه اخلريَ لًفان كال,  ما أبايل أهيام كان−رسول اهللا 
 .ً.ولكنـه سـكت ومل يـرد علـيهم قـوال, حلـاحهم كـارهمن إهذا ورسول اهللا ملا يرى 
 حتـى ًال أطعـم اليـوم طعامـا, والـذي أنـزل عليـك الكتـاب: فقال محزة بـن عبـد املطلـب

 .ً وكان صائام.. من املدينةًأجالدهم بسيفي خارجا
أنا أشهد أن البقر املـذبح قـتىل مـن أصـحابك , يا رسول اهللا: وقال النعامن بن مالك

 . فوالذي ال إله اال هو ألدخلنها? حترمنا اجلنةَمِفل ,وأين منهم
 :÷ قـال..وال أفـر يـوم الزحـف, اين أحـب اهللا ورسـوله:  قال?َِمب: قال رسول اهللا

 .صدقت
نرجـو أن , نحن بنو عبد األشهل من البقر املذبح, يا رسول اهللا: وقال إياس بن أوس

 − يـا رسـول اهللا −مـع أين , إىل النارنذبح يف القوم ويذبح فينا فنصري إىل اجلنة ويصريون 
,  يف صيايص يثـرب وآطامهـاًحرصنا حممدا: فيقولون,ال أحب أن ترجع قريش إىل قومها

 −وقـد كنـا ,  عن عرضنا مل نزرعَّفإذا مل نذب, وقد وطأوا سعفنا, فيكون هذا جرأة لقريش
 نـخـرج إـلـيهم  يف جاهليتـنـا والـعـرب يأتونـنـا وال يطمـعـون ـهبـذا مـنـا حـتـى−ـيـا رـسـول اهللا 
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 أن ال نحرص −دنا اهللا بك وعرفنا مصرينا َّ إذ أي−فنحن اليوم أحق , بأسيافنا حتى نذهبم عنا
 .أنفسنا يف بيوتنا

 وامـا الغنيمـة ,إمـا الشـهادة: هي إحدى احلسـنيني, يا رسول اهللا: وقال أنس بن قتادة
 .والظفر يف قتلهم

 !.اين أخاف عليكم اهلزيمة: فقال رسول اهللا
 مكثـت ًإن قريشـا, يـا رسـول اهللا: قـال) من شـهداء بـدروهو  (خيثمة) سعد ( أبوفقام

ثـم جاؤونـا ,  جتمع اجلموع وتستجلب العرب يف بوادهيا ومن تبعها مـن أحابيشـهاًحوال
فيحرصوننـا يف بيوتنـا وصياصـينا ثـم , قد قادوا اخليل وامتطوا اإلبل حتـى نزلـوا بسـاحتنا

ؤهم ذلـك علينـا حتـى يشـنوا الغـارات علينـا ويصـيبوا  فيجر!?يرجعون وافرين مل يكلموا
وجيرتئ علينا العرب , مع ما قد صنعوا بحروثنا, ويضعوا العيون واألرصاد علينا, أطرافنا

 نوعسـى اهللا أ, من حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونـا مل نخـرج إلـيهم فنـذهبم عـن جوارنـا
 لقد أخطـأتني وقعـة بـدر ,فهي الشهادةأو تكون األخرى , يظفرنا هبم فتلك عادة اهللا عندنا

لقد بلغ من حريص أن سـامهت ابنـي يف اخلـروج فخـرج سـهمه , ً عليها حريصاُوقد كنت
 ابنـي البارحـة يف النـوم يف ُ وقـد رأيـت.. عـىل الشـهادةًوقد كنـت حريصـا, زق الشهادةُفر

َحلإ:  وهو يقول,أحسن صورة يرسح يف ثامر اجلنة وأهنارها فقـد ,  اجلنـة بنـا ترافقنـا يفْقْ
 إىل مرافقتـه يف ً مشـتاقاُ أصـبحت− واهللا يا رسـول اهللا − وقد !ً ما وعدين ريب حقاُوجدت
 أن − يـا رسـول اهللا −فـادع اهللا ,  عظمـي وأحببـت لقـاء ريبَّني ودقِت سـِوقـد كـرب, اجلنة

  F١E.. فدعا له رسول اهللا بذلك..يرزقني الشهادة ومرافقة سعد يف اجلنة
وـقـد ـمـات يف ذـلـك الـيـوم رـجـل ـمـن , وـكـان ذـلـك ـيـوم اجلمـعـة: وـقـال اـبـن إـسـحاق

 ثـم دخـل بيتـه ,فصـىل عليـه رسـول اهللا, بن عمرو من بني النجـارمالك :  يقال له,األنصار
 ..استكرهنا رسول اهللا ومل يكن لنا ذلك:  وندم الناس وقالوا..فلبس ألمته ثم خرج عليهم
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فـان شـئت ,  استكرهناك ومل يكن لنا ذلكيا رسول اهللا:  قالوا,فلام خرج عليهم رسول اهللا
 .فاقعد

 .F١E..ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته أن يضعها حتى يقاتل: فقال رسول اهللا
ثـم وعـظ , صىل رسول اهللا اجلمعة بالناس, فلام أبوا اال اخلروج: بينام قال الواقدي

م الـنرص مـا  واجلهـاد وأخـربهم أن هلـِّوأمـرهم باجلـد) !?أي بخطبة بعـد الصـالة (الناس
 .صربوا

فـفـرح الـنـاس , وأـمـرهم ـبـالتهيؤ لـعـدوهم ـفـأعلمهم ـبـذلك بالـشـخوص إىل ـعـدوهم
 النسـاء ت وحشـد النـاس وحرض أهـل العـوايل وصـعد..وكرهه كثري من أصـحابه, بذلك

وحرض بـنـو عـمـرو ـبـن ـعـوف وحلـفـاؤهم والنبـيـت وحلـفـاؤهم وـقـد لبـسـوا , ـعـىل اآلـطـام
 واصـطف لـه النـاس مـا بـني .. ثم دخل بيتـه..هللالسالح لصالة العرص فصىل هبم رسول ا

 .حجرته إىل منربه ينتظرون خروجه
قلــتم لرســول اهللا مــا قلــتم :  فقــاال,فجــاءهم أســيد بــن حضــري وســعد بــن معــاذ

 فردوا األمر إليـه فـام أمـركم بـه ,واألمر ينزل عليه من السامء,واستكرهتموه عىل اخلروج
:  فقـالوا,وكـان بعضـهم كارهـا للخـروج..أطيعوهفافعلوه وما رأيتم له فيه هـوى أو رأي فـ

 ُّوبعضـهم مرص,  هيـوى خالفـهً عـىل رسـول اهللا أمـراَّما كان لنا أن نلح, القول ما قال سعد
أي جعـل ظهـر  (إذ خرج رسول اهللا قد لبس ألمته ودرعـني ظـاهر بيـنهام, عىل الشخوص

واعـتم وتقلـد , م وسـطها بمنطقـة مـن محائـل سـيف مـن أدمَّوحتـز) أحدمها لوجه اآلخر
 .ًسيفا

 .فاصنع ما بدا لك, يا رسول اهللا ما كان لنا أن نخالفك: فقالوا
قد دعوتكم إىل هذا فأبيتم وال ينبغي لنبي إذا لبس ألمته أن يضعها حتى حيكم : فقال

امضـوا عـىل اسـم اهللا فلكـم الـنرص مـا ,  انظروا مـا آمـركم بـه فـاتبعوه..اهللا بينه وبني أعدائه
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 .F١Eصربتم
ثـم توجـه إىل ) بـبطن الرمـة (عىل البدائع ثـم زقـاق احلسـى ÷ لك رسول اهللاوس

فالتفـت فنظـر إىل كتيبـة خشـناء خلفـه هلـا , حتـى انتهـى إىل رأس الثنيـة, أطمى الشـيخني
 !هؤالء حلفاء ابن أيب من اليهود:  قالوا?ما هذه :÷ فقال, صوت مرتفع
ـال ـى عــىل أطمــى  ومىض ح!ال نســتنرص بأهــل الرشك عــىل أهــل الرشك: فـق ـى أـت ـت

ْفجعل من معه من املنـافقني ,  وأقبل ابن أيب فنزل ناحية من العسكر..الشيخني فعسكر به َ
أرشت عليـه بـالرأي ونصـحته فـأبى أن يقبلـه وأطـاع هـؤالء :  يقولـون لـه,وحلفاؤه اليهود

 .ً ونفاقاً فرأوا فيه غشا!الغلامن الذين معه
ـأذ ـم أذ ÷ ـسـول اهللافصــىل ر, ن ـبـالل املـغـربَّوغاـبـت الـشـمس ـف ن َّبأصــحابه ـث

فلام  ,)دخل عتمة الليل املظلمة (ونام حتى أدلج. .وبات بالشيخني. .بالعشاء فصىل هبم
 ..هل من رجل يدلنا فيخرجنا عىل القوم من كثب: كان وقت السحر قال النبي

 حتى ..فسلك به يف بني حارثة ثم مر بحائط املنافق مربع بن قيظي ومىض رسول اهللا
 فلام انتهى إىل موضع القنطـرة اليـوم مـن أحـد حانـت صـالة ..ا إىل موضع ابن عامرانتهو
 .ً فأذن وأقام فصىل بأصحابه الصبح صفوفاًفأمر بالال, الفجر

 فاتبعهم عبد اهللا ..وانخذل ابن أيب من ذلك املكان يف كتيبته يقدمهم كأنه ذكر النعام
 وما رشطتم لـه أن متنعـوه , ونبيكم,ينكمأذكركم اهللا ود: فقال,بن عمرو بن حرام أبو جابر

 − يـا أبـا جـابر −لئن أطعتني :  فقال ابن أيب..مما متنعون منه أنفسكم وأوالدكم ونساءكم
 عليه ُوقد أرشت, ونحن نارصوه يف مدينتنا, جى قد رجعواِفان أهل الرأي واحل, لرتجعن

 فلام أبى عىل عبـد اهللا أن ..ل وما أرى أن يكون بينهم قتا..بالرأي فأبى اال طواعية الغلامن
 ..إن اهللا ـسـيغني النـبـي واـملـؤمنني ـعـن نرصـكـم, أبـعـدكم اهللا: يرـجـع ـقـال ـهلـم أـبـو ـجـابر
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  F١E..ي الصفوفِّوانرصف عبد اهللا بن عمرو يعدو حتى حلق برسول اهللا وهو يسو
 F٢E..نزل الشعب من أحد يف عدوة الوادي إىل اجلبل: وقال ابن إسحاق
فواـجـه , اـسـتدبر النـبـي الـشـمس وجـعـل عيـنـني خـلـف ظـهـره: ـقـالي: وـقـال الواـقـدي

ولكـن الثابـت , ً رأي صـائب وحكـيم متامـاًعسـكرياو ًاملرشكون الشـمس وهـذا تكتيكيـا
 واسـتدبروا ًفاستقبل املرشكـون أحـدا,  خلف ظهره واستقبل املدينةًأنه جعل أحدا: لدينا

 .F٣Eاملدينة
 , واخلـزرج,لألوس: ماح فعقد ثالثة ألويةثم دعا رسول اهللا بثالثة أر: وقال الواقدي

 : فدفع, واملهاجرين
 ..لواء األوس إىل أسيد بن حضري−
  ..ودفع لواء اخلزرج إىل سعد بن عبادة أو احلباب بن املنذر بن اجلموح−

محلـة  ÷ وملـا رأى ,“ ودفع لواء املهاجرين إىل اإلمام عيل بن أيب طالب−
 ملصعب بن عمري ألنه من بني عبـد الـدار ًاللواء مؤقتالواء الرشك من بني عبد الدار أعطى 

:  وأمـا مـا قالـه شـيخنا املفيـد يف اإلرشـاد..وملا استشهد عـاد اللـواء إىل صـاحبه, كذلك
فصـار إليـه , كـام كانـت بيـده يـوم بـدر “ وكانت راية رسول اهللا فيها بيد أمري املؤمنني

 F٤E..ًاء مجيعافكان هو صاحب الراية واللو, اللواء يومئذ دون غريه
فهو بعيد عن املنطق إذ كيـف ملقاتـل أن حيمـل رايـة ولـواء ويكـر عـىل ثالثـة آالف 

 ?÷ دفاعا عن رسول اهللا,يقاتلهم
) من النحاس األصـفر (وأخذ بيده قناة زج رحمها من شبة, ثم دعا النبي بفرسه فركبه
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 ..ّوراح يسوي الصفوف F١E.. ويف املسلمني مئة دارع..ًوأخذ قوسا
א÷

 يميش عـىل رجليـه −وسلم ] وآله [  صىل اهللا عليه −وجعل رسول اهللا : قال الواقدي
ٌوإذ غدوت من أهلـك تبـوئ املـؤمنني مقاعـد للقتـال واهللاُّ سـميع ( ,ي تلك الصفوفِّيسو َ ِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ُ َْ َ َْ ْ ُُْ َ ِ ْ َ َ َ ِ
ٌعليم ِ َ (F٢E. 

 .. فيـؤخرهًى إنه لريى منكب الرجـل خارجـاحت, ر يا فالنَّوتأخ, تقدم يا فالن: يقول 
أوصيكم بام أوصاين اهللا يف كتابـه , يا أهيا الناس ( : فقال,ثم قام رسول اهللا فخطب الناس

ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخـر ملـن ذكـر الـذي ..والتناهي عن حمارمه,من العمل بطاعته
,  جهـاد العـدو شـديد كربـهفـان, واجلـد والنشـاط, ن نفسه عىل الصرب واليقـنيَّعليه ثم وط

ن الشـيطان مـع مـن  أطاعـه وإْنَفـان اهللا مـع مـ,  يصـرب عليـه إال مـن عـزم اهللا رشـدهْنَقليل م
 .عصاه

وعلـيكم , والتمسـوا بـذلك مـا وعـدكم اهللا, فاستفتحوا أعاملكم بالصرب عىل اجلهـاد
أمـر فـان االخـتالف والتنـازع والتثبـيط مـن , فـاين حـريص عـىل رشـدكم, بالذي أمركم به

 .العجز والضعف مما ال حيبه اهللا وال يعطي عليه النرص وال الظفر
ومـن رغـب , أن من كان عىل حرام فرق اهللا بينه وبينه: يا أهيا الناس قذف يف صدري

أنـه لـن متـوت نفـس حتـى تسـتويف : وإنه نفث يف روعي الروح األمـني. .عنه غفر اهللا ذنبه
, فاتقوا اهللا ربكم وأمجلـوا يف طلـب الـرزق, هاأقىص رزقها ال ينقص منه يشء وإن أبطأ عن

, فإنـه ال يقـدر عـىل مـا عنـده إال بطاعتـه, وال حيملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكـم
ًغري أن بينهام شبها من األمر مل يعلمهـا كثـري مـن النـاس إال ,  لكم احلالل واحلرامَّوقد بني

فيها كـان كـالراعي إىل جنـب احلمـى ن وقع َوم, فمن تركها حفظ عرضه ودينه, صمَن عَم
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 .أال وإن محى اهللا حمارمه, وليس ملك إال وله محى, أوشك أن يقع فيه
ومـن , سـائر اجلسـد إذا اشتكى تداعى له, واملؤمن من املؤمنني كالرأس من اجلسد

ن كـان َوقع أجـره عـىل اهللا يف عاجـل دنيـاه أو آجـل آخرتـه ومـ) أو كافر (أحسن من مسلم
ًأو عبـدا , ًأو مريضـا, ًأو امـرأة, ًاليوم اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعـة إال صـبيايؤمن باهللا و

 .واهللا غني محيد, ومن استغنى عنها استغنى اهللا عنه, ًمملوكا
وال أعلم مـن عمـل يقـربكم إىل , ما أعلم من عمل يقربكم إىل اهللا إال وقد أمرتكم به

 والسـالم ..ًصىل اهللا عليه ومالئكتـه عرشا) رةم (َّ ومن صىل عيل..النار إال وقد هنيتكم عنه
 .عليكم

وجـعـل الرـمـاة : وجـعـل رـسـول اهللا يـصـف أـصـحابه. .للقـتـال ÷ وتعـبـأ رـسـول اهللا
وهو يف , بري من بني عمرو بن عوفُوعليهم عبد اهللا بن ج,  عىل جبل عيننيًمخسني رجال
 إن , يأتونـا مـن خلفنـااخليل عنا بالنبل ال) ادفع (انضح: ًراِّذُحم ÷ وقال له, ثياب بيض

 فقـال ,وتوجـه رسـول اهللا إىل الرمـاة.. لـكَبِكانت لنا أو علينا فأثبت مكانك ال نؤتني من ق
وان , امحوا لنا ظهورنا فانا نخاف أن نؤتى من ورائنا والزمـوا مكـانكم ال تربحـوا منـه: هلم

قتل فـال تعينونـا ُوان رأيتمونا ن, رأيتمونا هنزمهم حتى ندخل عسكرهم فال تفارقوا مكانكم
 اللهـم إين أشـهدك ..قدم عىل النبلُفان اخليل ال ت, وارشقوا خيلهم بالنبل, وال تدفعوا عنا

 F١E!..عليهم
اإلمـام وأرسل رسول اهللا إىل ) وهي بيد سعد (وجلس رسول اهللا حتت راية األنصار

  F٢E..أنا أبو القضم: وهو يقول “  فتقدم عيل..م الرايةِّقد: أن “ عيل
 : وأقبل املرشكون قد صفوا صفوفهم : ال ابن إسحاقوق
 .عىل امليمنة خالد بن الوليد−
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 ..وعىل امليرسة عكرمة بن أيب جهل−

 ..وعىل اخليل صفوان بن أمية−
نحـن , يا بني عبد الـدار:  وصاح أبو سفيان..ودفعوا اللواء إىل طلحة بن أيب طلحة−

وانـام يـؤتى القـوم مـن قبـل , بـدر مـن اللـواءوانـام اتينـا يـوم , نعرف أنكم أحق باللواء منا
أو خلوا بيننـا وبينـه فانـا قـوم موتـورون مسـتميتون , فالزموا لواءكم وحافظوا عليه, لوائهم

 فغضب بنـو !?وإذا زالت األلوية فام قوام الناس وبقاؤهم بعدها,  حديث العهدًنطلب ثأرا
 ! فأمـا املحافظـة عليـه فسـرتى! ال كـان هـذا أبـدا!?نحـن نسـلم لواءنـا:  وقالوا.عبد الدار

 فقـال أبـو ..وأحـدقوا بـاللواء واسـندوا إليـه الرمـاح, وأغلظوا أليب سفيان بعض اإلغالظ
ال كـان غـري ذلـك , ال رجل من بني عبد الداروال حيمله إ:  قالوا?فنجعل لواء آخر, سفيان
  F١E..أبدا

אא
أهـل , م سبعامئة من أهـل اإليـامنَّفت الصفوف ثالثة آالف من أهل الرشك يقابلهُص

 ÷ وأهـل اإليـامن يقـودهم الرسـول األعـظـم, الرشك يقـودهم أبـو سـفيان ورهبـم هبـل
 ..ورهبم اهللا

ضهم عىل اهللا ِّفدقت الطبول وعزفت قيان قريش ونسؤها وغنت هند اهلنود هلم حتر
 ;تقـدم نعـم.. ألن قريش خرجت هبن كام تقدم مـن قبـل, ورسوله ليأخذوا هلا ثأرها منهم

ثم رجعن فكن , نساء املرشكني أمام صفوفهم قبل اللقاء يرضبن بالدفوف والطبول الكبار
يف أواخر الصفوف خلف الرجال وبني أكتافهم يذكرن من أصيب ببـدر وحيرضـن بـذلك 

 : الرجال ويرضبن بالدفوف ويقلن
ــــــــــــنامرق نحــــــــــــــن بنــــــــــــــات طــــــــــــــارق ــــــــــــميش عـــــــــــــىل اـل ـن
ـــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــــانق ـــــــــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــــــــــارق !ان تقبـل أو ـت
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 فراق غري وامق
ً عرمرمـا مـن املرشكـني يقـاتلون للثـأر لقـتالهم يف بـدر وخلمـد نـريان ًكانوا جيشـاو

 ال يبرصون من شـدة احلقـد ًفكانوا عميا, حقدهم عىل الدين اجلديد ورسوله البار األمني
والغضب مع ما مأل قلـوهبم اهللا بـه مـن اخلـوف حتـى وصـلوا الرعـب مـن هـؤالء الفقـراء 

 أحدهم النجاة بنفسه ُّفكان هم,  أمامهم يتحدون غطرستهم ورشكهم البغيضالذين وقفوا
 ..للوصول إىل عرسه أو قينته ليعانقها

أما جيش اإليامن فكان مههم رضا اهللا تعاىل ونرش رسالته املباركة يف كل املعمورة 
 الفـارق وذاك هـو. .وأمله باجلنة ومعانقة احلور العني فيها وال يقبل عنها غريها من الـنعم

 لنسلسلها لنعرف تفاصيلها ثـم نخلـص ?الكبري ما بني الفريقني ولكن كيف سارت األمور
 ..ضت عنها تلك املعركة الشهريةَّإىل النتائج والعرب التي متخ

إن أول مـن أنشـب احلـرب أبـو عـامر : قال, فقد روى بسنده عن املطلب بن عبد اهللا
إذ طلع يف مخسـني مـن قومـه ومعـه عبيـد ) بن صيفي الراهب املدين الفاسق (عبد عمرو

) فلام سمعه قومه, وكان رسول اهللا سامه الفاسق (!أنا أبو عامر, يا آل أوس: فنادى, قريش
لقـد أصـاب قـومي : قـال) فلـام سـمع ردهـم عليـه (! يا فاسقً بك وال أهالًال مرحبا: قالوا

برين كـل إىل قومـه ثـم ولـوا مـد, ثم ترامـوا فـيام بيـنهم واملسـلمني باحلجـارة, بعدي رش
 .وعسكره

 أن ولد هذا الرجل هو صهر رأس املنافقني ابن سلول َوال يأخذك العجب إذا عرفت
كان :  فيقول,الذي كان يروي القمي يف تفسريه, وهو ذاته غسيل املالئكة املسمى حنظلة

ًحنظلة بن أيب عامر رجال من األوس ويف تلك الليلة التـي كـان يف صـبيحتها حـرب أحـد 
َإنـام ¿ :فأنزل اهللا, واستأذن رسول اهللا أن يقيم عندها, ج بنت عبد اهللا بن أيب بن سلولتزو َّ ِ

ُاملؤمنون الذين آمنوا باهللاِ ورسوله وإذا كانوا معه عىل أمر جامع مل يذهبوا حتـى يسـتأذنوه  َ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ُ ُْ َ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ ٍ ٍ َ ِ ِ َّ َ ْ ُْ
ُإن الذين يستأذنونك أول َ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َّ ْئك الذين يؤمنون باهللاِ ورسوله فإذا استأذنوك لـبعض شـأهنم فـأذن ِ َ َْ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ ُ َ ُِ ِ َّ َ



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٦٢

 

ٌملن شئت منهم واستغفر هلم اهللاَ إن اهللاَ غفور رحيم َ ٌ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َّ ِ َُ ْ َ ْ َ َْ ُْ َø F١E 
فلـام , نـبُفدخل حنظلة بأهله ووقع عليهـا فأصـبح وهـو ج ÷ فأذن له رسول اهللا

حنظلة أن خيرج من عندها لـيحرض القتـال بعثـت امرأتـه إىل أربعـة نفـر مـن األنصـار أراد 
َمل فعلت ذلك:  فقيل هلا..أنه قد واقعها: فأشهدت عليه رأيـت يف هـذه الليلـة يف :  قالت?ِ

فكرهت ,فعلمت أهنا الشهادة, نومي كأن السامء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انضمت
نب فحرض القتال واستشهد إىل رمحة اهللا فسامه رسـول ُهو ج وخرج و..شهد عليهأأن ال 
 F٢E..بغسيل املالئكة آلنه رأى املالئكة تغسله من اجلنابة ÷ اهللا

ْأما أول من رمى من املسلمني فهوو  قزمان الذي كان يف املدينـة يف بنـي ظفـر وهـو َ
رج معهـم ومل خيـ, ًوكان ذا بأس وقـوة معروفـا بالشـجاعة, ُرجل غريب ال يدرى ممن هو

 يـا قزمـان أال !?يا قزمان قد خرج الرجال وبقيـت: َّفعريته نساء بني ظفر وقلن له, إىل أحد
 فدخل بيته وأخـرج !خرج قومك وبقيت يف الدار,  ما أنت إال امرأة!?تستحي مما صنعت
فكـان , ِّوخرج يعدو إىل أحد حتى انتهى إىل الصف األول فكان فيه, سيفه وقوسه وجعبته

 .ن رمى من املسلمنيهو أول م
وقزمان هذا وإن اختلف عن أولئك املنافقني املتخاذلني عـن النبـي واملسـلمني يف 

كام سنأيت , لكنه مل خيتلف معهم يف عاقبة النفاق, حيث ختاذل أولئك والتحق هذا, أحد
 .عىل خربه

ْـمـن يأـخـذ ـهـذا : وـقـال, ًـسـيفا ـكـان بـيـده ÷ َّوـمـد, درـعـني ÷ وـلـبس رـسـول اهللا َ
 ?حقهالسيف ب

فـأعرض عنـه , أنـا:  فقـال عمـر!يرضب به العـدو حتـى ينحنـي:  قال?وما حقه: قالوا
فـأعرض عنـه حتـى وجـد عمـر , أنـا: فقـال,ثم عرضه بذلك الرشط فقام الزبري, رسول اهللا

                                                 
F١EאW٦٢ 
F٢Eא١W١١٨אאאאא١W٢٧٣ 



 ١٦٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

أنـا : ثم عرضه الثالثة فقال أبو دجانة سامك بن خرشة من بنـي سـاعدة, والزبري يف أنفسهام
 F١E .. فدفعه إليه!يا رسول اهللا آخذه بحقه

وسـاق , ًمل يذكر عمـر أصـاليف إعطاء سيفه لكنه  ÷ وقد ذكر الطربي رشط النبي
, سيفا يف يده يوم أحد ÷ قال الزبري عرض رسول اهللا: ًقائال ًالرواية عن الزبري شخصيا;

فـأعرض : قـال, أنـا يـا رسـول اهللا: فقلـت, فقمـت:  قال?من يأخذ هذا السيف بحقه: فقال
, أنـا يـا رسـول اهللا فـأعرض عنـي:  فقمت فقلت?من يأخذ هذا السيف بحقه: ل ثم قا,عني

أنا آخـذه : فقال, فقام أبو دجانة سامك بن خرشة:  قال?من يأخذ هذا السيف بحقه: ثم قال
 F٢E.وأن ال تفر به عن كافر, ًحقه أال تقتل به مسلام :÷  قال?وما حقه, بحقه

 فلـام أخـذ السـيف مـن يـد رسـول اهللا ..اه إياه فأعط!أنا آخذه يا رسول اهللا بحقه: قال
 :  وكان يقول!ًثم أخذ يميش متبخرتا, َّأخرج عصابة له محراء فعصب هبا رأسه
ـــــــييل ـــــــدين خـل ـــــــذي عاـه ـــــــا اـل ونـحــــــن بالـســــــفح ـلــــــدى النخـيــــــل أـن
F٣Eأرضب بســــــــــيف اهللا والرســــــــــول أن ال أـقـــــــــوم اـلـــــــــدهر ـبـــــــــالكبول

ال عنـد القتـال يف سـبيل  عـز وجـل إن هذه ملشية يبغضها اهللاإ :÷ فقال رسول اهللا
ّوبعـد أن أتـم الرسـول : هم عن هذه احلادثـة, إقـرأ مـا يقـولدوالعجيب ما كتبه أحF٤E..اهللا

ًالعريب تعبئة جنده, وتنظيم تراتيب القتال جليشه جرد سيفا باترا, ثم عـرض السـيف عـىل  ً ّ
ْمن يأخذ هذا السيف بحقه: (أصحابه ونادى فيهم  رجـال ليأخـذوه فأمسـكه فقام إليـه).. ?َ

ثم .. عنهم, ومن هؤالء الرجال, عيل بن أيب طالب, والزبري بن العوام, وعمر بن اخلطاب
 وما حقه يا رسول اهللا?:  فقال−قصدهي وكان الرسول العريب −قام إليه أبو دجانة

ًترضب بـه حتـى ينحنـي, وال تقتـل بـه مسـلام, وال تفـر بـه عـن : فقال الرسول العريب
                                                 

F١Eא١אW٢٥٩ 
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٦٤

 

 ..كافر
 F١E..فدفعه إليه.. خذهآأنا : قال أبو دجانة سامك بن خرشهف

ّفمن أين جاء هبـذه الروايـة مل يـذكر الباحـث, وكيـف زج باسـم اإلمـام عـيل بـن أيب 
 ..? ولكن سأترك لك احلكم بذلك.. هبذا الشكل مل أعرف“طالب 

قـد يف امتناعه من إعطاء سيفه لعمر والـزبري ف ÷ وهذا األمر من معاجز رسول اهللا
أو قـتلهم ولـده , وقيل أنه بارش ذلـك بيـده (شارك الزبري, ًهربا مجيعا من املعركة يوم أحد

وبـدم بـارد ,  يف ليلـة بـاردةًيف قتل سبعني مؤمنا) ًاملشؤوم عبد اهللا ولكن بإرشافه شخصيا
 بـن حنيـف عـىل عـثامنبعد أن نقض اتفاقه مع وايل الـبرصة , يف البرصة أثناء فتنة اجلمل

 F٢E!.اهلدنة
אא

ـهأول الغـيـث قـطـرة,وأول احلــب نـظـرة,و ـه كـل  أـلـيس نـقـول ,أول العـمـل صــورة عـن
وأرشف ما ) فاحتة الكتاب ( فأرشف ما يف القرآن الكريم أمه?املكتوب واضح من عنوانه

هنـا  “ وأمـري املـؤمنني) البـاء (وأرشف ما يف البسملة فاحتتها) البسملة ( فاحتتهافيها
 ..أنا النقطة حتت الباء: − روحي فداه −أمل يقل ,  الفاحتة املباركةيظهر يف فاحتة

وأول مـبـارزة يف أـحـد تنبـئـك ـعـن ..نـعـم ; أول مـبـارزة يف ـبـدر ـختـربك ـعـن نتيجتـهـا
َّ وقد مر –رضغامها احليدر الذي قتل محلة اللواء التسعة من بني عبد الدار رؤوس قريش 

 كل مرة تسـقط الرايـة عـىل األرض إىل أن  ويف–معك تنازعهم مع أيب سفيان عىل الراية 
وال عليـك هنـا مـن . .“ رفعتها امراة منهم واجلميع قتلوا بسـيف أمـري املـؤمنني عـيل

ويقال قتله عيل بن : الروايات التي تنسب قتل فالن لفالن منهم فعند اجلميع ترديد ويقول
 ..وهذا هو الصحيح وإليك الرواية كاملة وخمترصة..“ أيب طالب
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 ١٦٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

أي مـن  (كانت راية قريش مع طلحـة بـن أيب طلحـة العبـدري: القمي يف تفسريهقال 
,  تزعـمـون أنـكـم جتهزوـنـا بأـسـيافكم إىل الـنـار!ـيـا حمـمـد: ـفـربز وـنـادى ,)بـنـي عـبـد اـلـدار

ـة ـه فلـيـربز إيل, ونجـهـزكم بأـسـيافنا إىل اجلـن ـه أـمـري !.َّفـمـن ـشـاء أن يلـحـق بجنـت  ـفـربز إلـي
 : وهو يقول “ املؤمنني

ـــــح إن ـــــا طـل ـــــولـي ـــــام تـق ـــــت ـك لـنــــــــا خـيــــــــول ولـكــــــــم نـصــــــــول كـن
ــــــــــــول فأثـبـــــــت لننـظـــــــر أيـنـــــــا املقـتـــــــول ــــــــــــام تـق ــــــــــــا أوىل ـب وأيـن
بـصـــــــــارم ـلـــــــــيس ـبـــــــــه فـلـــــــــول فـقـــــــد أـتـــــــاك األـســـــــد الـصـــــــؤول

 ينرصه القاهر والرسول
ْمن أنت يا غالم: فقال طلحة  .أنا عيل بن أيب طالب:  قال?َ
ْ أنه ال جي−َ يا قضيم −قد علمت : قال طلحة َّرس عيلَ  F١E!. أحد غريكُ

ْمـن . .أنـا القاصـم: وروي أن أبا سعيد بن أيب طلحـة ملـا خـرج بـني الصـفني فنـادى َ
 زعمـتم أن !يـا أصـحاب حممـد:  فقـال! فلـم خيـرج إليـه أحـد?ًفمن يبـارز بـرازا, يبارزين

َّ ـخلـرج إيل ًـلـو تعلـمـون ذـلـك حـقـا,ـكـذبتم والالت,ـقـتالكم يف اجلـنـة وأن قتالـنـا يف النار
 F٢E!.بعضكم
ـا القاـضـم: وـقـال, فتـقـدم “ رج إلـيـه اإلـمـام ـعـيل ـبـن أيب طاـلـبفـخـ و واهللا ال ,أـن
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٦٦

 

 !أفارقك اليوم حتى أعجلك بسيفي إىل النار
ثـم رضبـه أمـري  ,)الـرتس الصـغري (فاتقاه أمـري املـؤمنني باجلحفـة, َّفشد عليه طلحة

فسقط عىل ظهره وهو يتشـحط بدمـه ويبـوء , عىل فخذيه فقطعهام مجيعا “ املؤمنني
وسـقطت .. كـام وعـده “ أمـري املـؤمنني عـيل) النـار (َّثمه حيث عجله إىل ما طلببإ

فقـال , ليجهـز عليـه فحلفـه بـالرحم فـانرصف عنـه “ فـذهب عـيل, الراية إىل األرض
و واهللا قد رضبته رضبة ال يعيش , ناشدين اهللا والرحم: قالف ?أال أجهزت عليه: املسلمون
 .منها أبدا

َّوبرش به النبي فرس, انهوبالفعل مات طلحة يف مك  F١E..هذا كبش الكتيبة: وقال, ُ
ْوكذب من قال وربـام أراد أن , بأن سعد بن أيب وقاص أجهز عليه وهو جريح فقتله: َ

 ..ينسب مكرمة إىل سعد هو غني عنها ألهنا كانت عادة اجلبناء اإلجهاز عىل اجلرحى
وسـقطت الرايـة إىل  “ عـيلاإلمـام فقتلـه , وأخذ الراية أبو سـعيد بـن أيب طلحـة

 .األرض
 .فسقطت الراية إىل األرض “ عيلاإلمام فقتله , فأخذها مسافع بن طلحة

 .فسقطت الراية إىل األرض “ عيلاإلمام فقتله , فأخذها عثامن بن أيب طلحة
 .فسقطت الراية إىل األرض “ عيلاإلمام فقتله , فأخذها احلارث بن أيب طلحة

 .فسقطت الراية إىل األرض “ عيلاإلمام فقتله , فأخذها أبو عذير بن عثامن
 .فسقطت الراية إىل األرض “ عيلاإلمام فقتله , فأخذها عبد اهللا بن محيد

التاسـع مـن بنـي عبـد الـدار أرطـاة بـن رشحبيـل فسـقطت  “ وقتل أمري املؤمنني
 .الراية إىل األرض

أخـذها عـىل يمينـه فقطعهـا ف “ فرضبـه أمـري املـؤمنني, فأخذها موالهم صواب
يـا : ثم قـال,فاحتضنها بيديه املقطوعتني, بشامله فرضبه أمري املؤمنني عىل شامله فقطعها

                                                 
F١Eא١אW٨٥،٨٦ 



 ١٦٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

عـىل رأسـه  “  فرضبـه أمـري املـؤمنني?هل أعـذرت فـيام بينـي وبيـنكم, بني عبد الدار
عـمـرة بـنـت اـحلـارث ـبـن علقـمـة  ( فأـخـذهتا عـمـرة بـنـت علقـمـة..وـسـقطت الراـيـة, فقتـلـه
 .)١ (فقبضتها) الكنانية

אאא
وصـالوا علـيهم , فحمل املهاجرون واألنصار عىل املرشكني من قريش محلة رائعة

ـة ـة قبيـحـة, صــولة األـسـود اجلائـع ـاهنزموا هزيـم ـع أصــحاب رـسـول اهللا, ـف يف  ÷ ووـق
ْسوادهم يرضبون ويقتلون من يصلون إليه َ.. 

 هللا لقـد رأيتنـي انظـر إىل خـدموا: حتـى قـال الـزبري بـن العـوام, َّوفرت النساء تولـول
وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن ) زوجة أبا سفيان (هند بنت عتبة) خالخيل(

 ..قليل وال كثري
 واهللا إين ألنـظـر إىل هـنـد وـصـواحبها منهزـمـات ـمـا دون أـخـذهن: وـقـال آـخـر ـمـنهم

 .يشء ملن أراد ذلك) سبيهن(
 صـىل −لد يأيت من قبل ميرسة النبـي فكان كلام كان خا, هاة قادهتمُوكان خالد من د

ليجـوز ,  ألنه قائد ميمنة قريش ومعه مئتي فارس من أشـداء اجلـيش–اهللا عليه وآله وسلم 
مـن  َّفرتتد اخليل مرسعـة عـام يريـد, وكان يأيت من قبل السفح كان يرشقه الرماة بسهامهم

 .ًالرماة ذلك كراراوفعل به , ًوفعل تلك املحاولة مرارا. .مباغتة املسلمني من الوراء
واـهنـزم املرشـكـون وـتـبعهم املـسـلمون يـضـعون الـسـالح ـفـيهم حـيـث ـشـاؤوا حـتـى 

 ..أبعدوهم عن معسكرهم وأخذوا ينتهبونه
ملا التقينا ما أقمنا هلم : ِّو كان رضار بن اخلطاب الفهري حيدث عن وقعة أحد يقول

وقعة بدر وجعلت أقـول هذه أشد من : فقلت يف نفيس,  حتى هزمونا فانكشفنا مولنيًشيئا
 حتـى نظـرت إىل ?وتـرى وجهـا نكـر فيـه:  فجعـل يقـول!َّكر عىل القـوم: خلالد بن الوليد

,  فعطـف عنـان فرسـه!انظر وراءك, أبا سليامن: فقلت, ً خاليا− الذي عليه الرماة −اجلبل 
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ثـم , ناهم فأصبًوجدنا نفريا,  له بالًفانتهينا إىل اجلبل فلم نجد عليه أحدا, فكر وكررنا معه
ون ينتهبون العسكر فأقحمنا اخليل عليهم فتطايروا يف كل وجه ُّدخلنا العسكر والقوم غار

 F١E..ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا
א

وهنا اإلمتحان الرباين الذي أراد ربنا سبحانه أن يبينه لنا من خالل دروس وعرب هـذه 
.. ًادوا واهنزمـوا منهـا بشـكل غـري متوقـع أبـدافعـ, املعركة التي انترصوا فيها بزمن قيـايس

 ?وملاذا, كيف ذلك
وأي خمالـفـة , والطاـعـة املطلـقـة للقاـئـد الرـبـاين, إـنـه االنـضـباط العـسـكري الـصـارم

ألهنا اهلزيمة ..واخلسائر فادحة, والعقوبة يف مثل هذه املواقف مؤملة, تستوجب العقوبة
 ..ىل ذلك من األحداثوما يصحبها من القتل واجلرح وكرس الشوكة وما إ

فـأمرهم يف أمـر القتـال وبشـكل , كان يعلم علم اليقني بالنتيجة ÷ فالقائد العظيم
َّواضح ال لبس فيـه أن املصـائب سـتأيت مـن قـبلهم فهـم الثغـرة التـي سـدت هبـم وعنـدما  ُ

  :÷ أمل يقل هلم قائدهم.. يرتكوهنا فإهنا املنفذ القاتل للجيش كله
امحوا لنا ظهورنـا فانـا : إىل الرماة فقال هلم ÷ ه رسول اهللاَّبعدما أمر قائدهم توج

وان رأيتمونا هنزمهم حتى نـدخل , نخاف أن نؤتى من ورائنا والزموا مكانكم ال تربحوا منه
وارشـقوا , وان رأيتمونـا نقتـل فـال تعينونـا وال تـدفعوا عنـا, عسكرهم فال تفارقوا مكـانكم

 F٢E!.اللهم إين أشهدك عليهم.. النبلفان اخليل ال تقدم عىل , خيلهم بالنبل
 مل يطيعوا األوامر عندما رؤوا زمالؤهم جيمعون الغنائم مـن – ويا لألسف –ولكن 
 ÷ وحليـت الغنـائم يف أعيـنهم فرتكـوا أمـر رسـول اهللا, ضعفت نفوسـهمففلول قريش 

ـمـن القـتـل واهلزيـمـة املنـكـرة ـفـاملؤمن , ونزـلـوا ـعـن اجلـبـل فنزـلـت ـهبـم النازـلـة العظـمـى

                                                 
F١Eא١אW٢٨٣ 
F٢Eא١אW٢٢٤ 
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 ..سلم اجلبان فإنه هربُوأما امل, تلُالشجاع ق
 ÷ بـري إىل أصـحاب رسـول اهللاُملا نظر أصـحاب عبـد اهللا بـن ج: قال املؤرخون
 وقد غنم أصـحابنا ونبقـى نحـن اهن تقيمنا ها: فقالوا لعبد اهللا بن جبري, ينهبون سواد القوم

 !?بال غنيمة
 فلـم !.قـد تقـدم إلينـا أن ال نـربح ÷ فـان رسـول اهللا, اتقـوا اهللا: فقال هلم عبـد اهللا

 مـن ِّوبقي عبد اهللا بن جبري بأقـل, يقبلوا منه وأقبل ينسلوا رجل فرجل حتى أخلوا مركزهم
 ..عرشة رجال

َمل تقيمون ها هنا يف غري يشء: وقيل أن بعض الرماة قال لرفاقه ,  قد هـزم اهللا العـدو?ِ
 !كـني فـاغنموا مـع إخـوانكمفـأدخلوا عسـكر املرش, وهؤالء إخوانكم ينتهبون عسـكرهم

اـمحـوا ظهورـنـا وال تربـحـوا ـمـن :  ـقـال لـكـم,أمل تعلـمـوا أن رـسـول اهللا: وأـجـاهبم بعـضـهم
 !?وإن رأيتمونا غنمنا فال ترشكونا, وان رأيتمونا نقتل فال تنرصونا, مكانكم

إنظـر هلـذا التربيـر العجيـب للمخالفـة أأنـت  (رد رسـول اهللا هـذاُمل ي: فقال اآلخرون
ب رسول اهللا حتى حتكم هبذا احلكم املخالف قال لكم اثبتوا اثبتـوا يف مكـانكم عامل بقل

فـأدخلوا املعسـكر فـانتهبوا , وقد أذل اهللا املرشكني وهـزمهم) إىل أن يأمركم بالنزول منه
 !.مع إخوانكم

فلام اختلفوا خطبهم أمريهم عبد اهللا بن جبري وأمرهم بطاعـة اهللا وطاعـة رسـوله وأن 
 منهم مع أمريهم عبد اهللا بن َ فعصوه وانطلقوا حتى مل يبق,÷ مر رسول اهللاال خيالفوا أ

 .جبري إال نفري ما يبلغون العرشة
دنا القوم بعضهم من بعض واقتتلوا : قال, ُويروى عن نسطاس موىل صفوان بن أمية

فأحـدقوا بنـا وأرسونـا , ودخل أصحاب حممـد عسـكرنا, ثم إذا أصحابنا منهزمون, ساعة
ِّ وضيعت الثغور التي كان هبا الرمـاة..ا العسكروانتهبو نعـم ; لقـد ضـاع اجلـيش بتضـييع  (ُ

ل هم وجعـاهبم كـَّسـيِفأنا أنظر إلـيهم متـأبطني ق, وجاؤوا إىل النهب) ًذاك الثغر املهم جدا
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  F١E.. قد أخذهرجل منهم يف يديه أو يف حضنه يشء
 يـروي لنـا ?عـد اهلزيمـةوهل تعلم كم استفاد املسـلمون مـن الغنـائم يف يـوم أحـد ب

  مـع أحـد مـن أصـحاب رسـول اهللامـا بقـي يشء: قـال, الواقدي بسنده عن عمر بن احلكم
عاصم : أحدمها: إال رجلني,  الذين أغاروا عىل النهب فأخذوا ما أخذوا من الذهب÷

فجـاء , بأحـد ÷ فـإهنام أتيـا رسـول اهللا, عباد بـن برش: واآلخر, بن ثابت بن أيب األقلح
 كان قد ألقاهـا يف جيـب قميصـه وفوقهـا الـدرع قـد حـزم ًة فيها ثالثة عرش مثقاالعباد برص
ها عـىل حقويـه َّ فشـدًوجاء عاصم بمنطقة وجدها يف العسكر فيها مخسون دينـارا, وسطه

 ..سهِّومل خيم ÷  فنفلهام رسول اهللا.من حتت ثيابه
إلنسان من نعـم ِّواحلرص عليها كم يفوت عىل ا, واستعجال الدنيا, أرأيت املعصية

مجـع الغنـائم مـن العـدو عـىل  فتكالـب الـبعض مـن الرمـاة ?دنيوية مطلوبة ومرغوبة لديه
 ..َّاملنهزم حول االنتصار إىل هزيمة وجرى عليهم ما استأصل سبعني منهم

نظر خالد بن الوليـد , ال من بقيملا انرصف الرماة إ: قال, ُويروى عن رافع بن خديج
وتبعـه عكرمـة بـن أيب اجلهـل يف , َّفكـر باخليـل, وقلـة أهلـه) ماةُّرلمن ا (إىل خالء اجلبل

ورمـى عبـد اهللا , فراموا القوم حتـى أصـيبوا, فانطلقا إىل بقية الرماة فحملوا عليهم, اخليل
ثم كرس جفن سـيفه فقـاتلهم حتـى , ثم طاعن بالرمح حتى انكرس, بن جبري حتى فنيت نبله

 F٢E..عليهرمحة اهللا ) قتله خالد أوعكرمة (تلُق
جلبل بعد مقتل عبد اهللا وكان أبو بردة بن نيار وجعال بن رساقة آخر من انرصف من ا

 F٣E..بن جبري
هي الثغرة  نعم ; ملا رأى خالد ذلك وجدها الفرصة التي كان ينتظرها منذ البداية وها

َّفأمر من معه باإللتفاف وانحط. .قد انفتحت أمامه ليوقع باملسلمني من خلفهم ْ لـد بـن  خاَ
                                                 

F١Eא١אW٢٣١ 
F٢Eא١אW٣٠١،٣٠٢ 
F٣Eא١אW٢٣٢ 
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فقتلـوهم عـىل بـاب ,  أصـحابه وبقـي يف نفـر قليـلَّالوليد عـىل عبـد اهللا بـن جبـري وقـد فـر
.. املسلمني فوضعوا فـيهم السـيف) أي جاؤوا من أعقاهبم وخلفهم (واستعقبوا, الشعب

فـالذوا هبـا والتفتـوا إىل , ونظرت قريش وهي يف هزيمتها إىل رايتهم قد رفعت من جديد
مـن األمـام , َّفوقع املسلمون وهم قلة بـني طـريف الكامشـة القرشـية ,املسلمني من األمام

فكان املسلمون بني خيارين ال ثالث , فام العمل هنا.. معهْنّومن اخللف خالد وم, قريش
 : هلام

إما الصرب والقتال والشهادة يف سبيل اهللا كام فعل أكثـر مـن سـبعني مـنهم وعـىل  −١
 .÷ أسد رسولهرأسهم سيد الشهداء محزة أسد اهللا و

 ..وهذا ما اختاره أكثرهم, وإما اهلزيمة والفرار من الزحف −٢

א
وأقبلـوا يصـعدون يف , هزيمـة قبيحـة ÷ وبالفعل لقـد اهنـزم أصـحاب رسـول اهللا
اهلزيـمـة ـمـنهم  ÷ فـلـام رأى رـسـول اهللا.. اجلـبـال ويف ـكـل وـجـه وال يلتفـتـون إىل يشء

فإىل أيـن تفـرون عـن اهللا وعـن , إين أنا رسول اهللا: الوق, كشف البيضة عن رأسه الرشيف
 ?رسوله

ـان رجــال ـاص ـك ـن الـع ـرية ـب ـة ,  أعرسًوروي أن مـغ ـه إىل أحــد ثالـث ـل يف طريـق فحـم
 ÷  فلـام حرض القتـال نظـر إىل رسـول اهللا!.ًهبذه األحجار أقتل حممـدا: وقال, أحجار

ثم رماه بحجـر ,  من يدهفرماه بحجر فأصاب به يد رسول اهللا فسقط السيف, وبيده السيف
 !.قتلته والالت والعزى:  فقال.آخر فأصاب جبهته

 فلحقـه عـامر َّفلام انكشف الناس حتـري ..)جننه (ِّاللهم حريه :÷ وقال رسول اهللا
 ..بن يارس فقتله

محـل ابـن القميئـة  ÷ وتكالـب املرشكـون عـىل رسـول اهللا, َّوملا اشـتد الرضاب
 فرضبـه عـىل حبـل !ال نجـوت إن نجـا حممـد, ًمداأروين حم: فقال ÷ عىل رسول اهللا
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وسـلط اهللا عـىل ابـن !. والـالت والعـزىًقتلت حممـدا:  ونادى− روحي له الفداء −عاتقه 
 وـظـل ـكـذلك حـتـى !القميـئـة بـعـدها الـشـجر فـكـان ال يـمـر بـشـجرة إال وتأـخـذ ـمـن حلـمـه

 F١E..مات
 رسـول وانكشف املسلمون فأصاب فيهم العدو حتى خلـص إىل: وقال ابن إسحاق

رحـت ُوج,  وجهـهَّجُ باحلجـارة ووقـع جلانبـه فأصـيبت رباعيتـه وشـَّحتى ارتث ÷ اهللا
 ..شفته

أن اـلـذي ـجـرح ـشـفته الـسـفىل وكرس : ـعـن أيب ـسـعيد اخلــدري: و روى اـبـن هـشـام
والذي شـجه يف جبهتـه , رباعيته السفىل اليمنى هو عتبة بن أيب وقاص الزهري أخو سعد

الذي جرح وجنته هو ابن قمئة حتى دخلت حلقتا املغفر يف و, عبد اهللا بن شهاب الزهري
 F٢E..وجنته

ثـم  “ الصادقاإلمام  خرب أبان بن عثامن عن "إعالم الورى"وروى الطربيس يف 
اجلمحي من رؤوس  ( وأقبل أيب بن خلف,وثاب إىل رسول اهللا مجاعة من أصحابه: قال

 إن ُ ال نـجـوت!.أيب كبـشـةـهـذا اـبـن : وـهـو دارع ـعـىل ـفـرس ـلـه وـهـو يـقـول) طـغـاة ـقـريش
فحمـل ,  ورسول اهللا ما بني سهل بن حنيف واحلارث بـن الصـمة يعتمـد علـيهام!.َنجوت
 ÷  فقتله فأخذ رسـول اهللاًبنفسه فطعن مصعبا) رمحه اهللا (فوقاه مصعب بن عمري, عليه
, ًكانت يف يد سهل بن حنيف فطعن به أبيا يف جريبان درعه) حربة صغرية كاخلنجر (عنزة
 !.فانتهى إىل عسكره وهو خيور خوار الثور, عتنق فرسهفا

ويلـك :  فقـال أيب!.إنام هو خدش ليس بيشء, ويلك ما أجزعك: فقال له أبو سفيان
ْأتدري من طعننـي, يا ابن حرب , إين سـأقتلك:وهـو قـال يل بمكـة,  إنـام طعننـي حممـد?َ

لعنـه  (ثـم مـات, لـيهم واهللا لو أن مـا يب بجميـع أهـل احلجـاز لـقىض ع!.فعلمت أنه قاتيل
                                                 

F١Eא١W١١٥–١١٩ 
F٢Eאא٣W٨٥ 
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 .)اهللا
ونقل الطربيس عن كتاب أبـان بـن عـثامن األمحـر الـبجيل الكـويف عـن الصـباح بـن 

) املقـالع (ابـن قميئـة بقذافـة ÷ ورمى رسـول اهللا: قال “ الصادقاإلمام سيابة عن 
َأذلك اهللا وأقمأك: له ÷ فقال, السيف من يده )سقط (فأصاب كفه حتى ندر َّ.. 
ورضبه عتبة بـن , فأصاب مرفقه) قطعة تراب يابسة (ن شهاب بقالعةورماه عبد اهللا ب

روحي لك الفداء يارسول اهللا ما أصربك وما أنذهلم وأحقـرهم  (أيب وقاص حتى أدمى فاه
 ..)من قوم

ال واهللا :  ـقـال?ُكرست رباعيـتـه كـام يقـول هـؤالء :“ قلـت لإلمـام الصـادق: قـال
ِاللهـم اهـد قـومي فـإهنم ال :  قـال!?عليهمأال تدعو  :÷ وقيل له. .ولكنه شج يف وجهه

 .يعلمون
فبعـضـهم ـيـروي أن  (فالـغـار يف أـحـد اـلـذي يزعـمـون أن رـسـول اهللا ـصـار إلـيـه: قـلـت

 .واهللا ما برح مكانه:  قال?)رسول اهللا التجأ إىل غار يف أحد
قـلـت أليب جعـفـر :  ـقـال, بـسـنده ـعـن زرارة" مـعـاين األخـبـار "وروى الـصـدوق يف 

  ..ولكنه شج يف وجهه, ال:  فقال?رست رباعيتهُك ÷ يروى لنا أنه:“ الباقراإلمام 
ًوهنا املحنة واإلختبار للمسلمني كبارا وصغارا ممن حرض املعركة فإذا كـان الفـرار  ً

ًقال تعاىل مناديـا املـؤمننيمن الزحف كبرية من الكبائر كام يف آيات الكتاب العزيز ; َيـا  (:ُ
ِأهيا الذين آمنُوا إ ْ َ َُّ ِ َّ َ َذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبارَ ُ ُ َُ ْ َ ْ ََ ُ ُّ َّ َُ َُ ََ ً ْ َ ََ ِ َّومن يوهلم يومئذ دبره إال *ِ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ََ َ ْ ٍَ ِ ِ ِّ

ُمتحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللاِّ ومأواه جهنَّم وبئس املصري ِ َْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ ْ َْ َ َِ ُِ َ ِّ ُ ِّ ُْ ٍ َ ْ َ َ ََ َ ً ًٍ ِ َِ ِ َ ٍ ِّ( F١E. 
كشف بيضته أي كشف لكـم  ÷ سيام وأن رسول اهللا?لامذا هذا الفرار الغري مربرف

 وأيـن الفـرار عـن اهللا ورسـوله والواجـب علـيكم أن ?عن رأسه الرشيف فلامذا هذا الشك
تفــروا إىل اهللا بالـشــهادة ـكــام فـعــل األبـطــال محــزة اـخلــري وأـصــحابه ـمــن الـشــهداء يف 

                                                 
F١EאW١٥J١٦ 
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سـيبة ُون ,“ عـيلاإلمـام أمـري املـؤمنني ..رجل وامـرأة, ونأخذ نموذجني للثبات?أحد
 ..اخلزرجية

  املواساة العظيمة−١ 
وإذا بحثت عن الرس فإنك ستجده , إن العظامء تنبئك مواقفهم العظيمة عن عظمتهم

والفرار عـدا عـن أهنـا كبـرية يف الـدين .. ًأهنم يأنفون من الصغائر وال يقبلون التسافل أبدا
 : ولذا قال الشاعر العريب. .عار إىل األجيالاحلنيف إال أهنا منقصة تورث ال

 .يف اجلبن عار ويف اإلقدام مكرمة
فـذكره , ال نريد أن نطريـه أو نمدحـه فهـو فـوق ذلـك كلـه “ وأمري املؤمنني عيل

 .. لقبول العبادة من العباد لدى الرب املعبودًومعرفته سببا, ًمدحا للذاكر ألن ذكره عبادة
وتقـعـد , يـمـة يف املواـقـف الـتـي تتزـلـزل فيـهـا القـلـوبولـكـن ـنـذكر هـنـا مواقـفـه العظ

وكـر , وترتاجع األبطال عن إقتحامها فكـان الفتـى الـذي ال نظـري لـه مـدى األيـام, الرجال
يف معركة أحد مايشيب هلا الولـدان كيـف ال وقـد  “ ومن مواقف اإلمام عيل, الدهور

  العظيـمـة لرـسـول اهللاومالئـكـة الـسـامء ـمـن ـهـذه املواـسـاة, الُتعجـبـت ـهلـا الـسـاموات الـعـ
÷.. 

محل اإلمام ) ملا رأى هزيمتهم وفرارهم بكل اجتاه (:)رمحه اهللا (قال الشيخ القمي
 شاهت الوجـوه وقطـت ولطـت: ثم قال, ًكفا من احلىص فرمى به يف وجوههم “ عيل

أي محـل  (فكـر,  فلم يرجعوا!? إىل النار!?إىل أين تفرون) أي قطعت وشقت ورضبت(
 !?بايعتم ثم نكثتم: عليهم ثانية وبيده صحيفة يقطر منها املوت فقال هلم) عليهم بالسيف

 يتوقـدان ًينيـه قـدحان مملـوءان دمـاء أو زيتـا وكـأن ع!.تـلُفواهللا ألنتم أوىل بالقتـل ممـن ق
 !.ًنارا

وأبـو دجانـة  “ إال أمري املؤمنني عيل ÷ َّوفر السبعامئة ومل يبق مع رسول اهللا
وبعـض املسـلمني ومل يتجـاوز عـددهم , وسـهل بـن حنيـف, سامك بن خرشة األنصاري
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وأحدهم إمرأة وأي إمراة مؤمنة ..عىل أكرب الروايات السبعة أي بنسبة واحد فقط من املئة
 ?كانت

ًوـهـم املرشـكـني مجيـعـا أن يـنـالوا ـمـن رـسـول اهللا , لينـهـوا دعوـتـه ـكـام يظـنـون ÷ ُّ
َّر اجلميـع إال هـؤالء هـي الفرصـة لقـد فـ وهـا ,“ وصاحب ثأرهم أمري املؤمنني عـيل

اسـتقبلهم أمـري  ÷ وكلام محلت طائفة عـىل رسـول اهللا, فراحوا يكرون عليهم أفواجا ً
فلام انقطـع  سيفه) انكرس (فيدفعهم عن رسول اهللا ويقتل فيهم حتى انقطع “ املؤمنني

يا رسـول اهللا إن الرجـل يقاتـل : فقال ,÷ جاء إىل رسول اهللا “ سيف أمري املؤمنني
 فلم ..قاتل هبذا:  وقال" ذا الفقار " فدفع إليه رسول اهللا سيفه !وقد انقطع سيفي, بالسالح

فـإذا رأوه رجعـوا  “ أحد إال يسـتقبله أمـري املـؤمنني ÷ يكن حيمل عىل رسول اهللا
 .ًلشدة بأسه ونكري رضباته ألنه ما رضب رضبة واحتاجت ألخرى فرضباته كانت أوتارا

َّ جبل أحد ليحمـي ظهـره بعـد أن فـر عنـه أصـحابه إىل ناحية ÷ وانحاز رسول اهللا
وهـو تكتيـك قتـايل يلجـأ إليـه املغلـوب  (,وكان القتال من وجه واحد فقـط, فوقف هناك

يقاتلهم حتى أصـابه يف  “ فلم يزل أمري املؤمنني ,)عىل أمره كحالة دفاعية اضطرارية
 .ورجليه تسعون جراحة, ويديه, وبطنه, وصدره, وجهه

 فقال !هذه واهللا املواساة يا حممد: وقال ,÷ عىل رسول اهللا “ ونزل جربائيل
  ..وأنا منكام:  فقال جربائيل!ألين منه وهو مني :÷ رسول اهللا

ال سـيف إال ذو  " : ًوطار عارجا إىل السامء فسمعوه وهو ينادي بصـوت مـن السـامء
 "وال فتى إال عيل , الفقار
 و اإلسناد إىل زيد بـن وهـب مـع –مي  وهو نادر يف تارخينا اإلسال–بحوار رصيح و

حتـى نظـر إليـه , جاء خالد بن الوليد من خلـف رسـول اهللا يريـده: قال, عبد اهللا بن مسعود
 فحملـوا !.دونكم هذا الذي تطلبـون فشـأنكم بـه: فقال ملن معه, وهو يف قلة من أصحابه

 .. باحلجـارةًخا بالنبـال ورضـً بالرماح ورمياً بالسيوف وطعناًعليه محلة رجل واحد رضبا
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وكثـر  ,÷ وأبو دجانة وسهل بـن حنيـف يـدفعون عـن النبـي “ وثبت أمري املؤمنني
ما : فقال له “ وفتح عينيه ونظر إىل عيل, عليهم املرشكون وأغمي عىل النبي مما ناله

ـفـاكفني ـهـؤالء اـلـذين ـقـد قـصـدوا  :فـقـال ,نقـضـوا العـهـد ووـلـوا اـلـدبر:  ـقـال?فـعـل الـنـاس
ثم عـاد إليـه وقـد محلـوا عليـه مـن , فكشفهم “ أمري املؤمنني فحمل عليهم ..قصدي

وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائامن عىل رأسه بيـد كـل ,  عليهم فكشفهمَّناحية أخرى فكر
 F١E.. عنهُّواحد منهام سيفه يذب
اهنزم الناس عن رسول اهللا حتـى مل يبـق معـه : فقلت البن مسعود: قال زيد بن وهب
وحلقهـم طلحـة بـن :  فقـال!?وأبو دجانة وسـهل بـن حنيـف “ إال عيل بن أيب طالب

: قلـت ,)أي هـرب (!.كانـا ممـن تنحـى:  قـال?وأين كان أبو بكر وعمـر:  فقلت..عبيد اهللا
 فيهـا َلقـد ذهبـت:  فقال له رسول اهللا!جاء بعد ثالثة أيام من الوقعة:  قال?وأين كان عثامن

فمـن حـدثك هبـذا :  فقلـت..حـىكنـت ممـن تن:  قـال?وأنت أين كنت: فقلت له!.عريضة
إن ثـبـوت ـعـيل يف ذـلـك املـقـام :  فقـلـت ـلـه..عاـصـم وـسـهل ـبـن حنـيـف:  ـقـال?اـحلـديث
 !.لعجب

 “ لأمـا علمـت أن جربائيـ, بت منه املالئكةَّوإن تعجب من ذلك فقد تعج: فقال
 !ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل: قال يف ذلك اليوم وهو يعرج إىل السامء

 ?“ لين علم أن ذلك من جربائيفمن أ: قلت
ذاك : فـسـألوا النـبـي عـنـه فـقـال,  يـصـيح يف الـسـامء ـبـذلكًـسـمع الـنـاس ـصـائحا: ـقـال
 ..لجربائي

ملـا فـر معظـم  ÷ أن رسـول اهللا: ويروي أبـو عمـرو غـالم ثعلـب اللغـوي الزاهـد
أصحابه عنه يوم أحد كثرت عليه كتائب املرشكني وقصدته كتيبة مـن بنـي كنافـة فيهـا بنـو 

, وأبو احلمراء بن سفيان, وأبو الشعثاء بن سفيان, خالد بن سفيان: يان بن عويف وهمسف
                                                 

F١Eא?א?א?א 
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وهـي تقـارب مخسـني  ,اكفنـي هـذه الكتيبـة, يـا عـيل:  فقال رسول اهللا.وغراب بن سفيان
 ًفحمل عليها وهو راجل فام زال يرضهبا بالسيف فتفرتق عنه ثم تتجمع عليه مرارا, ًفارسا

: لرسول اهللا “ فقال جربئيل, ربعة ومتام العرشة ممن ال يعرفحتى قتل بني سفيان األ
: فقـال رسـول اهللا: إن هذه املواساة ولقد عجبت املالئكة من مواساة هذا الفتـى, يا حممد

 وسمع ذلك اليـوم صـوت ..وأنا منكام :“  فقال جربئيل!.وما يمنعه وهو مني وأنا منه
ال سـيف إال ذو الفقـار وال فتـى إال : ًمرارارى شخص الصارخ به ينادي ُمن قبل السامء ال ي

 .هذا جربئيل:  فسئل رسول اهللا عنه فقال.عيل
ووقفـت عليـه يف بعـض نسـخ , وقد روى هذا اخلرب مجاعـة مـن املحـدثني: ثم قال

 وسـألت شـيخي عبـد الوهـاب بـن !مغازي حممد بـن إسـحاق ورأيـت بعضـها خاليـا عنـه
:  قال?فام بال الصحاح مل تشتمل عليه: قلت ف..خرب صحيح: عن هذا اخلرب فقال, سكينة

 الصـحاح مـن ا كم قـد أمهـل جـامعو!? اشتملت عليه كتب الصحاحًأو كلام كان صحيحا
 F١E..!األخبار الصحيحة

ملا اهنزم النـاس عـن :  يقول,ًسمعت عليا: قال,ثم روى عن عكرمة موىل ابن عباس
وكنت أمامه ,  قط ومل أملك نفيسرسول اهللا يوم أحد حلقني من اجلزع عليه ما مل يلحقني

مـا كـان رسـول اهللا  :)يف نـفيس ( فقلـت!.فرجعت أطلبـه فلـم أره, أرضب بسيفي بني يديه
 فكرست جفن سيفي وقلت يف !.وأظنه رفع من بيننا إىل السامء, وما رأيته يف القتىل, ليفر
 برسـول اهللا قـد  ومحلت عىل القوم فأفرجوا عني فإذا أنـا!قتلُألقاتلن به عنه حتى ا: نفيس

 ,َّفنظـر إيل, فقمـت عـىل رأسـه)  مـغيش عليـهٌّفوقعت عليه فإذا بـه حـي (وقع عىل األرض
ـال ـا ـعـيل: فـق ـاس ـي ـا صــنع الـن ـدو :  فقـلـت?ـم ـدبر ـمـن الـع ـوا اـل ـا رـسـول اهللا ووـل ـروا ـي كـف

 .. عنـي هـذه الكتيبـة يـا عـيلَّدُر:  ونظر النبي إىل كتيبة قد أقبلت إليـه فقـال يل!.وأسلموك
 . حتى ولوا األدبارً وشامالًعليها أرضهبا بسيفي يمينافحملت 

                                                 
F١Eא١٤W٢٥٠٢٥١ 
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ال : قال لـه رضـوان ينـاديُ يً إن ملكا?أما تسمع مدحيك يف السامء, يا عيل: فقال يل
 !سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل

 . عىل نعمته− سبحانه وتعاىل − ومحدت اهللا ًفبكيت رسورا
يف  ÷ ا اهنـزم النـاس عـن النبـيملـ: قال “ الصادقاإلمام ثم روى بسنده عن 

 قـال أمـري ?مالـك ال تـذهب مـع القـوم: قـال لـه النبـي “ يوم أحد وثبت أمري املؤمنني
نجـز اهللا لـك ُقتـل أو يُ واهللا ال برحت حتى ا!?أذهب وأدعك يا رسول اهللا :“ املؤمنني

 !ما وعدك من النرص
 ثـم نظـر ..لوا منـا مثلهـا أبـداولن ينا, نجز وعدهُفإن اهللا م, أبرش يا عيل: فقال له النبي

 “  فحمـل أمـري املـؤمنني..إمحل عىل هـذه يـا عـيل: فقال له, إىل كتيبة قد أقبلت إليه
 .عليها فقتل منها هشام بن أمية املخزومي واهنزم القوم

 فحمل عليها فقتل منها عمرو ..إمحل عىل هذه: ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبي
 .ًزمت أيضابن عبد اهللا اجلمحي واهن

فحمل عليها فقتل منها برش بن , إمحل عىل هذه: ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له النبي
 .مالك العامري واهنزمت الكتيبة
فعـرض لـه رجـل , يـوم بيـوم بـدر: وهو يقول) املخزومي (وأقبل أمية بن أيب حذيفة

 هامتـه فرضبه بالسـيف عـىل “  فصمد له عيل بن أيب طالب..من املسلمني فقتله أمية
بدرقتـه فنشـب  “ ورضب أميـة بسـيفه فاتقاهـا أمـري املـؤمنني, فنشب يف بيضة مغفـره

 ثـم ًوخلـص أميـة سـيفه مـن درقـة عـيل أيضـا, سيفه من مغفـر أميـة “ ونزع عيل, فيها
ومل يعـد .. فنظر عيل إىل فتق حتت إبط أمية فرضبه بالسـيف فقتلـه وانرصف عنـه, تناوشا

  ..÷ هزمون من املسلمني إىل النبيوتراجع املن, بعدها أحد منهم
 : وقول جربيل له, ملا أباله يف معركة أحد “ ًوقد حسد األمويون عليا

ـــــــــــــــــــــيل ال ـســـــــــــــــــيف إال ذو الفـقـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــى إال ـع وال فـت
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الكـثـري مـن األخـبـار ألن  فدـسـوا روايـة يف السـرية, وقتلـه أصـحاب ألوـيـة املرشكـني
ـامت ـي ال يمكــن تغيريهــا فدســوا فيهــا كـل ـة الـت ـة عــىل الثابـت  أو أســامء ليضــيعوا احلقيـق

 ...كالرواية التي تتحدث عن الفارين فوق اجلبل يعددون أبو بكر وعمر وعيل..الناس
حاشـا : ونقـول, فإن احتج عليهم حمتج بالفرار من الزحف قالوا وكان أمريكم معهم
يثبت أن َّس بينهم لُهللا ولرسوله وألمري املؤمنني أن يفر أمرينا من الزحف فاسمه الرشيف د

الـذي  “  بأسامء الفارين ولكن إرفعوا منهم عيل بـن أيب طالـبًهذا احلديث صحيحا
 ..مل ولن يفر أبد الدهر من عدو

  بيـد عـيلًفلـام قتـل كـافرا, كان ذو الفقار سيف العايص بن منبه بـن احلجـاج: قالواو
فوهبـه  ÷  وقـال ابـن األثـري بـل صـار للنبـي; “ يوم بدر صار سيفه إىل عـيل “

 F١E..“ عيلل
لقد صحح معلوماهتم كام يظن وال يدري أن سيف ذو الفقـار هديـة سـاموية مـن اهللا 
تعاىل إىل رسوله الكـريم ومنـه إىل وصـيه العظـيم ومـا كـان ألحـد أن حيمـل ذا الفقـار إال 

 ..فقط “ صاحبه األمري
 ِّ املوقف املرشف لنسيبة اخلزرجية−٢

وعـىل املنـابر يف املسـاجد , الصـاالتليت الصـحابة الكبـار الـذين نتغنـى هبـم يف 
, ًالتي صمدت حني فروا وليس عليها جهـاد أصـال, واجلمعات مثل هذه املرأة اخلزرجية

وصـل إىل سـيف أن حتى أن أحدهم بقي يركض ثالثة أيام إىل  ÷ وفروا عن رسول اهللا
عفـان نعم ; عثامن بن . .ًلقد ذهبت هبا عريضا: حني عودته ÷ البحر وقال له رسول اهللا

ذو الـنـورين ـكـام يـسـمونه رأس بـنـي أمـيـة واخلليـفـة الراـشـدي الثاـلـث ـهيـرب وـيـذهب ـهبـا 
ُعريضا ونسيبة املازنية تصـمد بوجـه ثالثـة آالف مقاتـل تـ بـاهللا , دافع عـن رسـوهلا ودينهـاً

ْعليك من هو األفضل َ? 
                                                 

F١Eא٢L١٩٧א،٣L١٠٦ 
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وكانت خترج مع رسـول اهللا يف غزواتـه , وهكذا بقيت معه نسيبة بنت كعب املازنية
يـا بنـي : وقالـت, فأراد أن ينهزم ويرتاجع فحملت عليه, وكان ابنها معها, اوي اجلرحىتد

 فحمـل عليـه رجـل يقتلـه فأخـذت سـيف ابنهـا ! فردتـه!?إىل أين تفر عن اهللا وعن رسـوله
بـارك اهللا عليـك يـا  :÷  فقال رسول اهللا!ومحلت عىل الرجل فرضبته عىل فخذه فقتلته

 .بصدرها ويدهيا حتى أصابتها جراحات كثرية ÷  وكانت تقي رسول اهللا!نسيبة
إىل رجل من املهـاجرين وقـد ألقـى ترسـه خلـف ظهـره وهـو  ÷ ونظر رسول اهللا

: فقال رسـول اهللا,  فرمى برتسه!.يا صاحب الرتس ألق ترسك ومر إىل النار: فناداه, ينهزم
 :÷ هللافقـال رسـول ا,  فأخذت الرتس; وكانت تقاتل املرشكني..يا نسيبة خذي الرتس

 F١E!.وفالن, وفالن, ملقام نسيبة أفضل من مقام فالن
انكشف الناس عن رسـول اهللا فـام بقـي إال نفـري مـا يتمـون : أهنا قالت, ثم روى عنها

) نـدافع (ُّبـني يديـه نـذب) غزيـة بـن عمـرو (وزوجي) عامرة وعبد اهللا ( وأنا وابناي!عرشة
 ًموليا) أكيد من الصحابة (ًورأى رجال, وأنا ال ترس معي, والناس يمرون به منهزمني, عنه

فأخذتـه ,  فـألقى ترسـه!ألـق ترسـك إىل مـن يقاتـل, يا صاحب الرتس:  فقال له,معه ترس
فأقبل رجل عـىل فـرس فرضبنـي فرتسـت لـه فلـم يصـنع , فجعلت أترس عن رسول اهللا به

عليـه  صـىل اهللا −وصاح النبي , ُورضبت عرقوب فرسه فوقع عىل ظهره,  ووىلًسيفه شيئا
 F٢E.. فعاونني عليه حتى أوردته املوت!أمك, أمك, يا بن أم عامرة:  البني− وسلم وآله

ًثم روى بسنده عن ابنها عبد اهللا بن زيد أن رجال طـويال رضبـه عـىل عضـده الـيرسى  ً
فأقبلت إليه أمـه ومعهـا , إعصب جرحك: فجرح ومل يرقأ الدم وناداه الرسول, ومىض عنه

اـهنـض ـيـا بـنـي : ـثـم قاـلـت ـلـه, فربـطـت جرـحـه, أـعـدهتا للـجـراحعـصـائب يف حقوـهيـا ـقـد 
تأمـل  (!ومـن يطيـق مـا تطيقـني يـا أم عـامرة: فقال هلـا, والنبي واقف ينظر, فضارب القوم

                                                 
F١Eא٤L٢٦٦،٢٦٩א،١١L٣٨א،א٢٠
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  .)هبذه الشهادة املباركة هلذه املرأة
 فاعرتضـت لـه !.هذا ضـارب ابنـك :÷ وعاد الرجل الضارب فقال هلا رسول اهللا

 وعلوه بالسالح حتى مات فقال ! رسول اهللا حتى بدت نواجذهفتبسم, فرضبت ساقه فربك
 F١E..احلمد هللا الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك: هلا النبي

ملـا تفـرق النـاس عـن النبـي بقيـت أمـي تـذب عنـه :  قـال,ًثم روى بسـنده عنـه أيضـا
فـرس فأصـبت  من املرشكـني بحجـر وهـو عـىل ًودنوت منه لذلك ورميت بني يديه رجال

ونظـر إىل , والنبـي ينظـر ويتبسـم, فاضطرب الفرس حتى وقع هـو وصـاحبه, عني الفرس
مقـام أمـك خـري , بارك اهللا عليكم من أهل بيت, أعصب جرحها: جرح بعاتق أمي فقال يل

 ..رمحكم اهللا أهل البيت, وفالن, وفالن ومقامك خلري من مقام فالن, من مقام فالن
 ,اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنـة: فقال..  أن نرافقك يف اجلنةادع اهللا: فقالت له أمي

 F٢E..ما أبايل ما أصابني من الدنيا: فقالت
 ,فقـد روي عـن عمـر بـن اخلطـاب, رد عن الفـاروقُال عليك ولكن إليك شهادة ال ت

 إال وأرى نسـيبة تقاتـل ً وال شـامالً يمينـاُما التفـت:  يقول,سمعت رسول اهللا يوم أحد: قال
 F٣E..دوين

وإال لـكـان بامكاـنـه أن يـشـهد ـهلـا ـبـذلك ـشـهادة , ًإذن فـلـم يـكـن عـمـر ـحـارضا إذ ذاك
, أمل تكن أجـدر منهـا ومل يكن بحاجة إىل أن يروي ذلك عن النبي رواية وحكاية, مبارشة

 ?..بالثبات يا أبا حفص
 هنايات احلرب

اعـة  وصـعدت مج..وتراجع املنهزمون من أصحاب رسول اهللا فصاروا عىل اجلبل
 ..)أي أعل دينك يا هبل ( هبلُعلُأ: فنادى, من قريش عىل اجلبل فيهم أبو سفيان

                                                 
F١Eא١אW١٧١ 
F٢EאאW١W٢٧٢٢٧٣ 
F٣EאאW١W٢٧١ 
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 .اهللا أعىل وأجل :قل له :‘ فقال رسول اهللا ألمري املؤمنني
بـل اهللا  :“ فقال عـيل: إنه قد أنعم علينا, يا عيل: فقال أبو سفيان, فقال عيل ذلك

 فقـال لـه ?بالالت والعزى هل قتـل حممـدأسألك , يا عيل:  ثم قال أبو سفيان..أنعم علينا
وهـو يسـمع , واهللا مـا قتـل حممـد, لعنـك اهللا ولعـن اهللا الـالت والعـزى معـك :“ عيل

 F١E..كالمك
  فقـال رسـول اهللا لعـيل..موعـدنا وموعـدكم يف عـام قابـل:  ثم نـادى أبـو سـفيان 

 .F٢Eنعم: قل :“
ملا أصاب املسـلمني :  قال, عن عكرمة عن ابن عباس" التبيان "وروى الطويس يف 

فقـال , يوم لنـا ويـوم لكـم, يا حممد: ما أصاهبم وصعد النبي اجلبل وجاء أبو سفيان وقال
 !قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار, ال سواء, ال سواء:  فقال املسلمون.أجيبوه: رسول اهللا

 قال . موىل لكماهللا موالنا وال: قولوا:  فقال النبي!عزى لنا وال عزى لكم: فقال أبو سفيان
موعـدنا : فقـال أبـو سـفيان ..اهللا أعـىل وأجـل: قولـوا لـه: قال النبـي, أعل هبل: أبو سفيان

 F٣E..وموعدكم بدر الصفراء
أي والذي بعثه بـاحلق  :“  فقال عيل?أحي ابن أيب كبشة: نادى أبو سفيان: وقال

وأنـت أبـر , ً حممـداإن ابـن قميئـة أخـربين أنـه قتـل:  فقال أبو سفيان..وإنه ليسمع كالمك
 .عندي وأصدق
إن ميعادنـا :  ثم قال..وواهللا ما أمرت وال هنيت, ثلةُإنه قد كانت يف قتالكم م: ثم قال

 فقـال لـه ..نعـم: قـل:  فقال رسـول اهللا لعـيل..هذا الشهر, بيننا وبينكم موسم بدر يف قابل

                                                 
F١Eא١W١١٧ 
F٢Eא١W١٢٤ 
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 F١E..اختذوا الليل مجال وانرصفوا:  فوىل إىل أصحابه وقال هلم.نعم: عيل
ثم إن أبا سفيان بـن حـرب حـني أراد االنرصاف أرشف مـن عـىل : وقال ابن إسحاق

أي أنعمـت فعلـك فـارتفع بنفـسـك  (أنعمـت فعـال:  فقـال,اجلبـل ثـم رصخ بـأعىل صـوته
 F٢E.)أظهر دينك: أي (أعل هبل, يوم بيوم, إن احلرب سجال) خياطب نفسه

فـقـال أـمـري : ـبـه أـحـدُم جي فـلـ?ـمـن رـجـل يأتيـنـا بـخـرب الـقـوم :÷ وـقـال رـسـول اهللا
فـإن ركبـوا اخليـل وجنبـوا اإلبـل فهـم , اذهـب:  قـال..أنا آتيـك بخـربهم :“ املؤمنني

 وإن كـانوا ركبـوا اإلبـل وجنبـوا ..واهللا إلن أرادوا املدينة ال يأذن اهللا فيهم, يريدون املدينة
 .اخليل فإهنم يريدون مكة
ِعىل ما به من أمل “ فمىض أمري املؤمنني  مـن القـوم ًحتى كـان قريبـا, حات اجلراَ

, فـأخربه ÷  فرجـع أمـري املـؤمنني إىل رسـول اهللا.فرآهم قد ركبوا اإلبل وجنبوا اخليل
 F٣E..أرادوا مكة: فقال رسول اهللا

وـسـعد ـبـن أيب  (,“ ـثـم دـعـا رـسـول اهللا ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب: وقـال اـبـن إـسـحاق
 فـإن كـانوا قـد ? ومـا يريـدوناخرج يف آثـار القـوم فـانظر مـاذا يصـنعون: فقال له ,)وقاص

وإن ركبـوا اخليـل وسـاقوا اإلبـل فـإهنم , جنبوا اخليل وامتطـوا اإلبـل فـإهنم يريـدون مكـة
 .والذي نفيس بيده لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها ثم ألناجزهنم. .يريدون املدينة

 وال فإن رأيت القوم يريدون املدينـة فـأخربين فـيام بينـي وبينـك: فقال) َّثم أرسمها (
 قـد امتطـوا فـذهبا فـرآهم “ البـاقراإلمـام  كـام يف روايـة !. يف أعضاد املسـلمنيَّتفت
ًفرجع فام ملك نفسه سعدا أن جعل يصيح رسورا, اإلبل  F٤E.. بانرصافهمً

رأـيـت خـيـوهلم ترضب  :“ فـقـال أـمـري اـملـؤمنني, ـعـنهم ÷ وـسـأل رـسـول اهللا
                                                 

F١Eא١W١٨١ 
F٢Eא٣W٩٩ 
F٣Eא١W١٢٤ 
F٤E١W٢٩٩ 
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فطابت .. رأيت القوم قد حتملوا سايرينو ,)أي مل يركبوها وذاهبة (بأذناهبا جمنوبة مدبرة
 F١E..أنفس املسلمني بذهاب العدو
אא

 ًفلـم جيـدوا قتـيال, وطابت أنفس املسلمني بذهاب العدو فانترشوا يتتبعـون قـتالهم
سـيدنا  ووجـدوا ..كان أبوه مع املرشكني فرتك له, إال وقد مثلوا به إال حنظلة بن أيب عامر

 F٢E..دع أنفه وقطعت أذناه واخذ كبدهُ بطنه وجَّقُشمزة وقد احل
 :“  فقال عـيل? له علم بذكوان بن عبد القيسْنَم: قال رسول اهللا: وقال الواقدي

 إن ُال نجـوت:  يـركض يف أثـره حتـى حلقـه وهـو يقـولً رأيـت فارسـا− يا رسـول اهللا −أنا 
 !ها وأنـا ابـن عـالجخـذ: فرضبه وهـو يقـول, وذكوان راجل,  فحمل عليه بفرسه!.َنجوت

فرضبت رجله بالسيف حتى قطعتها عن نصف الفخذ ثم طرحته , فأهويت إليه وهو فارس
 F٣E.وإذا هو أبو احلكم بن األخنس بن رشيق بن عالج الثقفي, من فرسه فذففت عليه

 فقـال ?من لـه علـم بسـعد بـن الربيـع :÷ وقال رسول اهللا: وقال القمي يف تفسريه
 .لبهأنا أط: زيد بن ثابت

فإين قد رأيتـه يف ذلـك املوضـع قـد , اطلبه هناك:  فقال,فأشار رسول اهللا إىل موضع
 F٤E..ًرشعت حوله اثنا عرش رحما

 فجعلت أطلبه بني القتىل ?كيف جتدك: إذا رأيته فاقرأه مني السالم وقل له: وقال يل
 يقـرأ إن رسـول اهللا: فقلـت لـه, حتى وجدته بني رضبة بسـيف وطعنـة بـرمح ورميـة بسـهم

: وقل لقومي األنصار, م عىل رسول اهللاِّسل:  فقال?كيف جتدك: عليك السالم ويقول لك

                                                 
F١Eא١W١٨١ 
F٢Eא١W١٨١،١٨٢ 
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 F١E.. وفاضت نفسه!ال عذر لكم عند اهللا إن وصل إىل رسول اهللا وفيكم شغر يطرف
اللهـم الـق : فاستقبل رسول اهللا القبلة رافعا يديه يقول, فجئت إىل رسول اهللا فأخربته

 F٢E.عنه راضسعد بن الربيع وأنت 
 F٣E..ً وأوىص بنا ميتاً نرصنا حياًرحم اهللا سعدا :÷ ثم قال

 ? له علم بعمي محزةْنَم: ثم قال رسول اهللا: مرصع محزة
 فجاء حتى وقف عىل محـزة فكـره أن ..أنا أعرف موضعه:  فقال احلارث بن الصمة
اهللا ألـمـري ـقـال رـسـول , وـملـا أبـطـأ احلــارث ـعـن الـعـودة.. يرـجـع إىل رـسـول اهللا فيـخـربه

 F٤E..اطلب عمك, يا عيل :“ املؤمنني
 : ويقول, وهو يرجتز “ فخرج

ـــــن الصــــــمة ـــــا رب إن احلــــــارث ـب ًكـــــــــان رفيقـــــــــا وبنـــــــــا ذا ذمـــــــــه ـي
ـــــــة فــــــــيام هيمــــــــه قــــــــد ضــــــــل يف مهامــــــــه مهمــــــــة يلــــــــتمس اجلـن

ُوممثال به تلك امل (..ًمحزة مقتوال) عمه (حتى انتهى إىل احلارث فوجد ) ثلة فرجـعً
 قـط أغـيظ ًما وقفـت موقفـا:  فقال,فخرج النبي يميش حتى وقف عليه. .÷ يفأخرب النب

 F٥E!.إيل من هذا املوقف
ملا : قال ,“ وروى العيايش يف تفسريه عن احلسني بن محزة عن اإلمام الصادق

اللهـم لـك احلمـد وإليـك املشـتكى :  قال,رأى رسول اهللا ما صنع بحمزة بن عبد املطلب
 .. وألمثلن,لئن ظفرت ألمثلن: رى; ثم قالوأنت املستعان عىل ما أ

ألمـثلن بسـبعني مـن : وقـال, فلام انتهى إليه رسول اهللا خنقتـه العـربة: وبرواية أخرى
                                                 

F١Eאא٢٠W٧٤٧٥KאW١٠٢Kאא٣W١٠٠ 
F٢Eא١אW٢٩٣ 
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٨٦

 

ـأنزل اهللا.. ـقـريش ـئن صــربتم ـهلـو ـخـري ¿ :ـف ـه وـل ـا ـعـوقبتم ـب ـاقبوا بمـثـل ـم ـاقبتم فـع ٌوإن ـع ْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ََُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ ْ ََ ْ ِ
َللصابرين َِّ ِ ِø F١E. 

 F٢E..أصرب, أصرب: ول اهللافقال رس
أـمـا واهللا ـلـئن أوالـنـا اهللا عـلـيهم لنـمـثلن :  ـهـم اـلـذين ـقـالوا,والـصـحيح أن املـسـلمني

والرواية عن اإلمام خمترصة أو مقلوبـة بحيـث جعلـت قـول الصـحابة لرسـول , بأخيارهم
وهلـذا مؤيـدات كثـرية يف . .أصـرب: قـال ÷ وأغلب الظن أن رسول اهللا, ًخطأ ÷ اهللا

 .واهللا العامل. .ختلفةالكتب امل
 ,إن رسـول اهللا أرشف عـىل القـتىل يـوم أحـد: وروى عن الزهري عـن العـذري قـال

رح يف اهللا إال واهللا يبعثـه يـوم القيامـة يـدمي ُأنا شهيد عىل هؤالء أنه ما من جريح جيـ: فقال
 .اللون لون دم والريح ريح مسك, جرحه

لفـوهم : وقـال) غسـلهم قبـل ذلـكممـا يـوهم  (ومل يغسل رسول اهللا الشهداء يومئـذ
بدمائهم وجراحهم فإنه ليس أحد جيرح يف سبيل اهللا إال جاء يوم القيامة لـون جرحـه لـون 

 .ضعوهم فأنا الشهيد عىل هؤالء يوم القيامة:  ثم قال.الدم ورحيه ريح املسك
فكانت إذا مدها عىل رأسه بـدت , عىل محزة بردة كانت عليه ÷ فألقى رسول اهللا

 .فمدها عىل رأسه وألقـى عـىل رجليـه احلشـيش, وإذا مدها عىل رجليه بدا رأسه, رجاله
وكـرب عـىل محـزة سـبعني ) مـع محـزة (وأمر رسول اهللا أن جيمعـوا القـتىل فصـىل علـيهم

 .F٣E ودفنهم يف مضاجعهم.تكبرية
ثـم مجـع إليـه ,  بـه إىل النبـي فصـىل عليـه رسـول اهللاوكان محزة أول من جيء: قال

 كلام ايت بشـهيد وضـع إىل جنـب محـزة فصـىل عليـه وعـىل الشـهيد حتـى الشهداء فكان
 .ألن الشهداء سبعون, صىل عليه سبعني مرة

                                                 
F١EאW١٢٦ 
F٢Eא٢W٢٧٤٢٧٥ 
F٣Eא١W١٢٣١٢٤ 



 ١٨٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

كان يؤتى بتسعة ومحزة عارشهم فيصيل عليهم وترفع التسعة ويـرتك محـزة : ويقال
فعـل ذلـك , مكانه ويؤتى بتسعة آخرين فيوضعون إىل جنب محـزة فيصـيل عليـه وعلـيهم

 .سبع مرات
صىل رسول اهللا : وكان ابن عباس وجابر بن عبد اهللا وطلحة بن عبيد اهللا يقولون: قال

ألسـنا إخـواهنم أسـلمنا كـام :  فقـال أبـو بكـر.أنا شـهيد عـىل هـؤالء: عىل قتىل أحد وقال
وال , ولكن هـؤالء مل يـأكلوا مـن أجـورهم شـيئا, بىل:  قال!أسلموا وجاهدنا كام جاهدوا

 F١E!.إنا لكائنون بعدك:  وقال,أبو بكر فبكى !دثون بعديُأدري ما حت
فحمـزة , وهو ابن أميمة بنت عبد املطلب أخت محـزة, ودفنه مع عبد اهللا بن جحش

 وكانوا يدفنون االثنني والثالثة يف القرب ..إن رسول اهللا دفنه مع محزة يف قربه: قالوا, خاله
 .F٢Eالواحد

وادفـنـوا االثـنـني , وأحـسـنوااحـفـروا وأوـسـعوا : ـثـم ـقـال رـسـول اهللا للمـسـلمني يومـئـذ
 .. فكان املسلمون يقدمون يف القرب أكثـرهم قرآنـا..والثالثة يف القرب وقدموا أكثرهم قرآنا
والـنعامن بـن , خارجة بـن زيـد وسـعد بـن الربيـع: وكان ممن يعرف أنه دفن يف قرب واحد

 F٣E..مالك وعبدة بن احلسحاس يف قرب واحد
 ,بـن اجلمـوحانظـروا إىل عمـرو : قـال, دفن القـتىلإن رسول اهللا حني أمر بـ: و قالوا

فاجعلومهـا يف قـرب واحـد فـإهنام كانـا ) أيب جابر بن عبد اهللا( وعبد اهللا بن عمرو بن حرام
 F٤E..متصافيني يف الدنيا

 ْنَمـ: نـادى مناديـه) قناة من أحـد إىل املدينـة (فلام أراد معاوية أن جيري عني كظامة
وأصـابت , فخرج الناس إىل قتالهم فوجـدوهم طرايـا يتثنـون ..كان له قتيل بأحد فليشهد

                                                 
F١Eא١אW٣٠٩،٣١٠ 
F٢Eא 
F٣Eא١אW٣١٠ 
F٤E،א٣W١٠٣١٠٤ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٨٨

 

 F١E.. وكلام حفروا الرتاب فاح عليهم املسك!.ً منهم فانبعث دماًاملسحاة رجال
 وكاـنـت ـيـد عـبـد اهللا ـعـىل ـجـرح وجـهـه ,)ـشـملتان (وحـفـر ـعـنهام وعـلـيهام نمرـتـان

, ه قليل وال كثـريوما تغري من حال, فأميطت يده فانبعث الدم فردت إىل مكاهنا فسكن الدم
 F٢E..كأنه نائم وبني ذلك وبني دفنه ست وأربعون سنة

  ـبـني الـقـتىلًوـمـر رـجـل ـمـن األنـصـار بعـمـرو ـبـن وـقـش ـفـرآه رصيـعـا: وـقـال القـمـي
معاذ :  فقال?أنت عىل دينك األول, يا عمرو: فقال له, وكان قد تأخر إسالمه) املسلمني(
 .ثم مات,  رسول اهللاًن حممداواهللا إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأ, اهللا

:  فقـال?فهـو شـهيد, يا رسول اهللا إن عمرو بن وقش قد أسلم, فسأل رجل رسول اهللا
 F٣E!وما رجل مل يصل هللا ركعة دخل اجلنة غريه, إي واهللا إنه لشهيد

, يأبى االسـالم عـىل قومـه) عمرو بن ثابت بن وقش (كان:  قال,عن حممود بن أسد
له يف االسالم فأسـلم ودخـل يف عـرض النـاس   اهللا إىل أحد بدافلام كان يوم خرج رسول
 فبينا رجال من بني عبد األشهل يلتمسون قتالهم يف املعركة ..وقاتل حتى أثبتته اجلراحة

 أم ? أحدب عىل قومـك?ما جاء بك يا عمرو:  وسألوه فقالوا?ما جاء به: فقالوا, إذا هم به
آمنـت بـاهللا وبرسـوله وأسـلمت ثـم أخـذت , سالمبل رغبة يف اال:  قال?رغبة يف االسالم

ثـم مل يلبـث أن مـات يف : سيفي فغدوت مع رسول اهللا ثم قاتلت حتى أصابني ما أصـابني
 F٤E..إنه ملن أهل اجلنة:  فقال, فذكروه لرسول اهللا..أيدهيم

مـن بنـي ثعلبـة بـن ) اليهـودي (خمرييـق, وكان ممن قتـل يـوم أحـد: قال ابن إسحاق
:  قـال,فبلغنـا أن رسـول اهللا, وغـدا إىل رسـول اهللا فقاتـل معـه حتـى قتـل) أسلم (..فطيون

)  نبيًحممدا (واهللا لقد علمتم أن, يا معرش هيود: وكان قد قال لقومه (..خمرييق خري هيود
                                                 

F١E،א١אW٢٦٨ 
F٢E،אא١W٢٦٧ 
F٣Eא١W١١٧ 
F٤Eא٣אW٩٥ 



 ١٨٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

إن أصـبت فـاميل ملحمـد يصـنع :  وقال هلم,وأخذ عدته وسيفه. .وأن نرصه عليكم حلق
 F١E..فيه ما شاء
, فإذا صار بفـم الشـعب رفـع صـوته, ل اهللا يزورهم يف كل حولوقد كان رسو: وقال

أشـهد أن هـؤالء :  ثـم قـال ألصـحابه!.السالم عليكم بام صـربتم فـنعم عقبـى الـدار: يقول
والـذي نـفيس بيـده ال يسـلم , فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم, شهداء عند اهللا يوم القيامة

ليـت أين غـودرت مـع أصـحاب : ان يقـول وكـ..عليهم أحد إىل يوم القيامـة إال ردوا عليـه
 .)شهداء أحد( اجلبل

, وكانت أم سلمة زوج النبي تذهب فتسلم عليهم يف كـل شـهر فتظـل يومهـا عنـدهم
 !?أال تسلم عليهم) يا لئيم (يا لكع: فقالت له,  ومعها غالمها نبهان فلم يسلمًفجاءت يوما

 ÷ وكانـت فاطمـة بنـت رسـول اهللا !.واهللا ال يسلم عليهم أحد إال ردوا إىل يوم القيامـة
, سـلمة بـن سـالمة: وعد مـن الزائـرين.. تأتيهم بني اليومني والثالثة فتبكي عندهم وتدعو

وحممد بن مسلمة وأبا سعيد اخلدري وأبا هريرة وأبا بكـر وعمـر وعـثامن وسـعد بـن أيب 
 F٢E..وقاص ومعاوية

א
مل يكـن  “ فـأي رجـل بعـد أبينـا آدم, جـالبل أمهـات الر, النساء أخوات الرجال

 “  فحتـى السـيد املسـيح?المرأة هلا الفضل عليـه بحملـه ووالدتـه أو رعايتـه وتربيتـه
الذي استغنى عن األب مل يكن ليستغني عن األم وكأن ربنا يقول لنا ال يمكن ألحد مـنكم 

لـم اإلستنسـاخ الـذي وهذا ما أثبتته أيامنا بع, أن يكون بال أم ولكن يمكن أن يكون بال أب
 ..أقام الدنيا ومل يقعدها

ُّمـن هتـز ولـدها بيمينهـا فإهنـا هتـز : ًويروون عن أم نابليون بونابرت أهنـا قالـت يومـا
                                                 

F١Eא٣אW٩٤ 
F٢Eא١אW٣١٣٣١٤ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٩٠

 

 ولكن يبقى قول الرسول األعظـم.. ما من عظيم إال ووراءه إمرأة: وقالوا. .العامل بيسارها
 ..ظر إىل الدنيا واآلخرةاألمجل واألكمل ألنه نا. .اجلنة حتت أقدام األمهات :÷

, فيا ويلهـم لـيس للمـرأة حقـوق, ويتبجح العامل باحلديث عن املرأة وحقوقها اليوم
وليس هلا رشف وكرامة وشخصـية إال يف اإلسـالم الـذي أعطـى للمـرأة معناهـا الروحـي 

فاختذوا منها دمية ألهوائهم البهيمية , احلقيقي وهم مازالوا يريدون منها شكلها اخلارجي
 ..ولوها إىل أدات إعالمية وإعالنية لرتويج البضائع فقطفح

, كام أنت إنسان وجنسك ذكر, املرأة إنسان وجنسها أنثى: فإلسالم العظيم قال هلم
ولكـل لـه أجـر عملـه والتفاضـل بـالتقوى والعمـل , ولكل حقوقـه وواجباتـه جتـاه اآلخـر

نـة ِّ وعليـه فإليـك هـذه العي..ًالصالح وليس بأي يشء آخر كام املقياس لدى الرجال متامـا
من نساء األنصار املباركات جتاه اهلزيمة بعد أحد بعد أن ذكرنا موقـف نسـيبة اخلزرجيـة 

 ..ِّاملرشف
اليـوم : نادى أحد اليهود عـىل األطـم الـذي فيـه النسـاء, ملا خرس املسلمون يف أحد

 وأم عمـة رسـول اهللا( فقالـت صـفية بنـت عبـد املطلـب, ثـم ارتقـى يصـعد. .بطل السـحر
: فقـال, يا حسان انزل إليه :)حلسان بن ثابت الذي كان حمله يف احلرب مع النساء, الزبري

 مـع رسـول اهللا ُرجـتخل,  ممـن ينـازل األبطـالُلـو كنـت, رمحك اهللا يا بنت عبد املطلب
 F١E..فأخذت صفية السيف وقيل أخذت هراوة فرضبت اليهودي حتى قتلته, أقاتل

 : ًت اجلبان مفتخراوفيها يقول حسان بن ثاب
ـــــــذي ـــــــل ـه ـــــــاء كمـث ـــــــو أن النـس ِّلفضــــــلت النســــــاء عــــــىل الرجــــــال ـل

فخرجـت . .عرفت انكشاف أصحاب رسـول اهللا: قالت, َّوحدث الواقدي عن صفية
, والسيف يف يدي حتى إذا كنت يف بني حارثة أدركت نسوة من األنصار ومعهـن أم أيمـن

ًفـأول مـن لقيـت عليـا ابـن ) متفرقـون (زاعفعدونا حتى انتهينا إىل رسـول اهللا وأصـحابه أو
                                                 

F١Eא٢L٢٩ 



 ١٩١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ًبادين العورات ألهنم مسلوبني ممـثال  (.ًفافإن يف الناس تكش, ارجعي يا عمة: فقال, أخي
 ..)هبم

فأشار يل , أدللني عليه حتى أراه:  قلت..صالح بحمد اهللا:  فقال?ورسول اهللا: فقلت
 .فانتهيت إليه وبه اجلراحة, إليه إشارة

وصفية يف نساء مـن نسـاء املسـلمني  ” خرجت فاطمة الزهراءو: وقال الواقدي
ـة ـورهن ويســقني اجلرحــى .. إىل أرض املعرـك ـام والرشاب ـعـىل ظـه ـن الطـع ـن حيمـل ـك

وعمـتـه ـصـفية أم  ÷ وـهـن أرـبـع عرشة اـمـرأة ـمـنهن فاطـمـة بـنـت رـسـول اهللا, وـيـداوينهم
ومحنـة , الهناوأم سليم بنت ملحان وعائشة عىل ظهورمها القرب حيم, وأم أيمن, الزبري

, تسقي العطشى وتداوي اجلرحى) بنت أميمة ابنة عبد املطلب أخت محزة (بنت جحش
 .وأم أيمن تسقي اجلرحى

ونظــر إلــيهام  (÷ وصــفية إىل رســول اهللا ” و ملــا انتهــت فاطمــة الزهــراء
 فلام دنت فاطمـة ..وأما فاطمة فدعها, أما عمتي فاحبسها عني :“ قال لعيل ,)قادمتان

فاعتنقته وصاحت وجعلت , ورأته قد شج يف وجهه وأدمي فوه إدماء ÷ اهللامن رسول 
 F١E.. أدمى وجه رسول اهللاْنَاشتد غضب اهللا عىل م:  وتقول,متسح الدم

وقعدت بني يديـه : وقال القمي ,÷ ويروي بعضهم هذا القول عينه إىل رسول اهللا
 F٢E..بكت لبكائه وإذا انتحب انتحبت ÷ فكان إذا بكى رسول اهللا

أريـد مـاء  :“ قالت البن عمها عـيلفوأرادت أن متسح الدم عن وجهه الرشيف 
أمسـكي هـذا السـيف غـري , إذن :“ فقال هلـا اإلمـام عـيل.. أغسل وجه أيب يا ابن العم

 “ وأنشـد, وقيـل أن القـول يف املدينـة ..خذي هذا السـيف فقـد صـدقني اليـوم, ذميم
 : ًقائال

                                                 
F١Eא١W١٧٩ 
F٢Eא١W١٢٤ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٩٢

 

ــــيم ــــري ذـم ــــيف ـغ ــــاك الـس ــــاطم ـه ـــــــــيمفل أـف ـــــــــد وال بمـل ـســـــــــت برعدـي
وطاعــــــــــة رب بالعبــــــــــاد علــــــــــيم لـقــــــــد أـعــــــــذرت يف نرص أمحـــــــــد
ـــــه ـــــه فإـن ـــــوم عـن ـــــاء الـق ـــدار كــــأس محــــيم أميـطـــــي دـم ـــد اـل ســــقى آل عـب

وقـتـل اهللا بـسـيفه , فـقـد أدى بعـلـك ـمـا علـيـه, خذـيـه ـيـا فاطـمـة :÷ فـقـال رـسـول اهللا
 F١E..صناديد قريش

 وصغار جيتمع فيها مـاء املطـر يف اسم حلفر كبار (..وذهب يأيت بامء من املهراس
 F٢E..أقىص شعب أحد

منه فاه ليغسـل بـه الـدم مـن  ÷ فمضمض رسول اهللا) الرتس (فأتى بامء يف جمنته
. .)الـرتس ( يصـب عليهـا املـاء بـاملجنٌوعـيل, الدم عن أبيها ” وغسلت فاطمة, فيه

أن  ”  فاطمـة وملـا رأت!لن ينالوا منـا مثلهـا حتـى تسـتلموا الـركن: وجعل النبي يقول
ً فأحرقتـه حتـى صـار رمـادا − أو صوفة −أخذت قطعة حصري ) يتخثر فينقطع (الدم ال يرقأ

 F٣E..ثم ألصقته باجلرح فاستمسك الدم
 وكـان −ت صفية بنت عبد املطلب بشهادة أخيها احلمزة أقبلت لتنظر إليه موملا عل

:  البنها الزبري بن العـوام− رمحة هبا − ÷  فقال رسول اهللا−أخاها الشقيق ألبيها وأمها 
 .إلقها فأرجعها ال ترى ما بأخيها

 .يأمرك أن ترجعي ÷ إن رسول اهللا, يا أمه: فقال هلا
َومل: قالت َ وقد بلغنـي أن قـد مثـل بـأخي?ِ ِّ فـام أرضـانا بـام كـان يف , وذلـك يف اهللا, ُ

 !.ألحتسبن وألصربن إن شاء اهللا, ذلك
 فأتتـه فنظـرت ..ِخل سـبيلها: قال, ربه بذلكفأخ ÷ فلام جاء الزبري إىل رسول اهللا

                                                 
F١Eא١W٩٠א،١٥W٣٥ 
F٢Eא٢W٧٩א 
F٣E،אא١W٢٤٩٢٥٠ 



 ١٩٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 F١E..إليه فصلت واسرتجعت واستغفرت له
يـا زبـري : فقـال رسـول اهللا للـزبري, وملا وقف النبي عىل محزة وحفر له طلعت صفية

مـا أنـا : فقالـت ,)فـارجعي (إن يف الناس تكشـفا, يا أمه:  فقال الزبري ألمه..أغن عني أمك
يا رسول اهللا أين ابن : قالت ,÷ فلام رأت رسول اهللا ,÷ بفاعلة حتى أرى رسول اهللا

ال أرجـع حتـى : قالـت) أي بـني القـتىل (!هو يف الناس :÷  قال رسول اهللا?أمي محزة
 F٢E..إىل األرض حتى يدفن محزة) جيلسها ( فجعل الزبري يوطدها..أنظر إليه

محزة مـع النبي عىل قرب  (حتى جلست عند) فجاءت (دعوها :÷ فقال رسول اهللا
وفاطمـة ابنتـه , وتنشـج وينشـج رسـول اهللا, فجعلت تبكي ويبكي رسـول اهللا ” فاطمة

 :÷  ثم قال هلام رسول اهللا!لن أصاب بمثل محزة أبدا: ويقول, تبكي فيبكي رسول اهللا
محزة بن : فقد أتاين جربئيل فأخربين أن محزة مكتوب يف أهل الساموات السبع, رشاأب

 F٣E..أسد رسولهعبد املطلب أسد اهللا و
ُيـا محـن احتسـبي:  فقال هلـا رسـول اهللا,وأقبلت محنة بنت جحش: وقال الواقدي ْ ُ! 

ْمن يا رسول اهللا: قالت إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون غفـر اهللا لـه : قالـت, خالـك محـزة:  قال?َ
 !هنيئا له الشهادة, ورمحه

ْمن يا رسول اهللا:  قالت!احتسبي: ثم قال هلا إنـا هللا :  قالـت..) اهللاعبـد (أخوك:  قال?َ
 !هنيئا له اجلنة, غفر اهللا له ورمحه, وانا إليه راجعون
ْمن يا رسول اهللا:  قالت!احتسبي: ثم قال هلا :  قالـت!.بعلك مصعب بن عمري:  قال?َ

َمل قلـت هـذا :÷  فقال هلا رسول اهللا!وا حزناه َيـا رسـول اهللا ذكـرت يـتم بنيـه :  قالـت?ِ ْ ُ
 إن للـزوج مـن: وقـال.. ُلولـده أن حيسـن علـيهم اخللـف ÷  فدعا رسـول اهللا..فراعني

                                                 
F١Eא٣אW١٠٢١٠٣ 
F٢Eא١אW٢٨٨٢٨٩ 
F٣Eאא١W٢٩٠א٣W١٠٢ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٩٤

 

 F١E.املرأة مكانا ما هو ألحد
 ,÷  وزوجهـا مـع رسـول اهللا, وأخوهـا,ودنت امرأة من بني النجار قد قتـل أبوهـا

:  قال?ٌّأحي رسول اهللا: دنت من رسول اهللا واملسلمون قيام عىل رأسه فقالت لرجل منهم
كـل مصـيبة : وقالـت, فأوسعوا هلا فدنت منـه, نعم:  قال?ليهأستطيع أن أنظر إ: قالت, نعم

 F٢E.. وانرصفت!بعدك جلل
, ان امرأة من بني دينار قد أصيب أبوها وأخوها وزوجها مع رسول اهللا بأحد: و روي

 ..هـو بحمـد اهللا كـام حتبـني) فـالن (يـا أم:  قـالوا?فام فعل رسول اهللا: فلام نعوا هلا قالت
: تريـد, كـل مصـيبة بعـدك جلـل: فلام رأته قالت لـه,  فأشاروا إليه..يهأرونيه أنظر إل: قالت
 F٣E..صغرية

 :)مـن زوجيهـا (إن السمراء بنـت قـيس مـن بنـي دينـار أصـيب ابناهـا: وقال الواقدي
فلـام خرجـت ونعيـا هلـا , أصيبا مع النبي بأحـد, سليم بن احلارث والنعامن بن عبد عمرو

أرونيـه انظـر :  قالـت.. بحمد اهللا صالح عىل ما حتبنيهو:  قالوا?ما فعل رسول اهللا: قالت
 F٤E.كل مصيبة بعدك جلل, يا رسول اهللا: قالت له, فلام رأته,  فأشاروا هلا إليه.إليه

مـا : فلقيتهـا عائشـة فقالـت هلـا, ثم خرجت ببعري إىل أحد فحملت ابنيها إىل املدينة
 فقالت هلـا !هللا من املؤمنني شهداءواختذ ا, أما رسول اهللا فبخري بحمد اهللا:  قالت?وراءك
 F٥E..ابناي:  قالت?فمن هؤالء معك: عائشة

ومل يرضب احلجـاب , وكانت عائشـة قـد خرجـت مـع نسـوة تسـرتوح اخلـرب: وقال
أرض احلجـارة  (َّفلام هبطت من بني حارثة إىل الوادي حتى إذا كانت بآخر احلـرة, يومئذ

                                                 
F١Eא١אW٢٩١٢٩٢ 
F٢Eא١W١٨٣ 
F٣Eא٣אW١٠٥ 
F٤Eא١٥W٣٧ 
F٥E١W٢٩٢ 



 ١٩٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 اهللا بن عمرو بـن حـرام وزوج عمـرو بـن لقيت هند بنت عمرو بن حرام أخت عبد) السود
, وكانت تسوق بعريا عليه أخوها عبد اهللا وزوجها عمرو وابنها خـالد بـن عمـرو, اجلموح

وكـل , أمـا رسـول اهللا فصـالح:  فقالـت هنـد?عنـدك اخلـرب فـام وراءك: فقالت هلـا عائشـة
 ..مصيبة بعده جلل واختذ اهللا من املؤمنني شهداء

 ?فـأين تـذهبني هبـم:  قالـت.وابني خالد, وزوجي, أخي : قالت?فمن هؤالء: قالت
) ومل يتحـرك ( فربك.تزجره, حل, حل: ثم قالت لبعريها.. إىل املدينة أقربهم فيها: قالت

 فرجعـت !فوجهته راجعـة إىل أحـد فـأرسع, فزجرته أخرى فقام فوجهته إىل املدينة فربك
ـمـا زاـلـت , ـيـا هـنـد.. ـمـأمورإن اجلـمـل  :÷ فـقـال رـسـول اهللا, إىل النـبـي فأخربـتـه ـبـذلك

  ثم مكث رسـول اهللا!لة عىل أخيك من لدن قتل إىل الساعة ينظرون أين يدفناملالئكة مط
 وابنـك ,عمـرو بـن اجلمـوح: ًترافقوا يف اجلنـة مجيعـا, يا هند: ثم قال, حتى قربهم ÷
 . وأخوك عبد اهللا,خالد

 F١E..يا رسول اهللا فادع اهللا عسى أن جيعلني معهم:فقالت هند
א

وخـرج املسـلمون , مـن دفـن أصـحابه دعـا بفرسـه فركبـه ÷فلام فرغ رسـول اهللا 
 فلـام كـانوا بأصـل ...وأكثرهم يف بنـي سـلمة وبنـي عبـد األشـهل, عامتهم جرحى, حوله
 فرفع يديه .. فاصطف الناس..اصطفوا فنثني عىل اهللا: قال) أول احلجارات السود (احلرة
وال معطي , اللهم ال قابض ملا بسطت وال مانع ملا أعطيت, ك احلمد كلهاللهم ل ": فدعا

وال مقـرب ملـا باعـدت وال , وال هـادي ملـن أضـللت وال مضـل ملـن هـديت, ملا منعـت
 اللهـم إين ..وفضلك وعافيتـك,  اللهم إين أسألك من بركتك ورمحتك!مباعد ملا قربت

, لهـم إين أسـألك األمـن يـوم اخلـوف ال!.أسألك النعيم املقـيم الـذي ال حيـول وال يـزول
 اللهـم توفنـا ..عائـذا بـك اللهـم مـن رش مـا أعطيتنـا ورش مـا منعـت منـا, والغناء يوم الفاقة

                                                 
F١E،א١אW٢٦٥٢٦٦ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ١٩٦

 

وكره إلينا الكفر والفسـوق والعصـيان ,  اللهم حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا..مسلمني
ن رسـلك ويصـدون  اللهم عذب كفرة أهـل الكتـاب الـذين يكـذبو..واجعلنا من الراشدين

 F١E.." إله احلق آمني, اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك ..عن سبيلك
فـمـر ـبـدور بـنـي األـشـهل وبـنـي ظـفـر فـسـمع بـكـاء , وانرصف رـسـول اهللا إىل املديـنـة

لكن محـزة ال بـواكي :  ثم قال,وبكى ÷ فرتقرقت عينا رسول اهللا, النوائح عىل قتالهن
ال تبكـني امـرأة محيمهـا حتـى : قاال, أسيد بن حضري فلام سمعها سعد بن معاذ و!له اليوم

 F٢E..تأيت فاطمة فتساعدها
:  وزاد الصـدوق يف الفقيـه.“ الصـادقاإلمـام وصدر اخلـرب عـن أيب بصـري عـن 

وا بحمـزة فينوحـوا عليـه ا عـىل ميـت وال يبكـوه حتـى يبـدؤفآىل أهل املدينة أن ال ينوحـو
 F٣E..فهم إىل اليوم عىل ذلك, ويبكوه

فلـام رجـع سـعد بـن معـاذ وأسـيد بـن حضـري إىل دور بنـي عبـد : بـن إسـحاقوقال ا
محـزة سـيد  (÷ فيبكني عـىل عـم رسـول اهللا األشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ويذهبن

 F٤E..)الشهداء
 .F٥Eإىل نسائه فساقهن إىل بيت رسول اهللا) سعد بن معاذ (ورجع: وقال الواقدي

وجـاء عبـد اهللا بـن رواحـة بنسـاء بنـي , ةوجاء معاذ بن جبـل بنسـاء بنـي سـلم: ويقال
فروى عـن أم عـامر ..  النساء ينظرن إىل سالمة رسول اهللاتوخرج F٦Eاحلارث بن اخلزرج

فخرجنا ننظـر , قد أقبل النبي: كنا يف نوح عىل قتالنا إذ قيل لنا: من بني عبد األشهل قالت

                                                 
F١Eאא١W٣١٤٣١٥ 
F٢Eא١W١٨٣ 
F٣EK١٨٣٥٥٣ 
F٤E٣אW١٠٥ 
F٥Eאא١W٣١٦ 
F٦Eאא١W٣١٧ 



 ١٩٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

كـان رسـول اهللا عـىل  و!كـل مصـيبة بعـدك جلـل: فنظرت إليه والدرع عليه فقلـت لـه, إليه
يـا رسـول : فقـال سـعد, إذ خرجت أمه تعدو نحـوه, فرسه وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه

أمـا إذ رأيتـك :  فدنت حتى تأملت رسـول اهللا فقالـت!مرحبا هبا:  فقال رسول اهللا!اهللا أمي
أخـي  ( فعزاها رسول اهللا بابنها عمرو بن معاذ..املصيبة) قلت: اشوت (ساملا فقد أشوت

, ًيا أم سعد أبرشي وبرشي أهليهم أن قتالهم قد ترافقـوا يف اجلنـة مجيعـا: فقال هلا) دسع
 .)ًوكانوا اثني عرش رجال( وقد شفعوا يف أهليهم

ُ يـا رسـول اهللا ادع ملـن !?ومـن يبكـي علـيهم بعـد هـذا, رضينا يـا رسـول اهللا: فقالت
اخللـف عـىل مـن وأحسـن , اللهـم أذهـب حـزن قلـوهبم واجـرب مصـيبتهم:  فقـال..خلفوا
 .وتبعه الناس,  فخىل الفرس..ِّخل يا أبا عمرو الدابة:  ثم قال لسعد بن معاذ..خلفوا

إن اجلراح يف أهل دارك فاشية ولـيس فـيهم جمـروح , يا أبا عمرو: فقال رسول اهللا له
فمـن كـان , اللـون لـون دم والـريح ريـح املسـك, إال يأيت يوم القيامة جرحه كأغزر ما كان

 !.مني) ًأمرا (عزمة, وال يبلغ معي بيتي, ليقر يف داره وليداو جرحهجمروحا ف
 !.أال يتبع رسول اهللا جريح من بني عبـد األشـهل, عزمة رسول اهللا: فنادى فيهم سعد
 ولـكـن ـسـعد ـبـن مـعـاذ مىض مـعـه إىل ..وإن ـفـيهم لثالـثـني جرـحيـا, فتخـلـف ـكـل ـجمـروح

 .F١Eبيته
دو بني يديه حتى انزل ببابه يتكئ عىل جعلت أع:  قال,وروى عن أيب سعيد اخلدري

 F٢E..ورأيت ركبتيه جمروحتني,  وسعد بن معاذ,سعد بن عبادة: السعدين
عىل مثل تلـك احلـال  ÷ فلام غربت الشمس وأذن بالل بالصالة خرج رسول اهللا

 .F٣Eثم انرصف إىل بيته, يتوكأ عىل السعدين
فصـليت , ه منه حني دخل بيتهفإذا هو أخف يف مشيت) لصالة العشاء (وخرج: ثم قال
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َّوقد صـف لـه الرجـال مـا بـني مصـاله إىل بيتـه , ثم رجع إىل بيته يميش وحده, معه العشاء
 ..حتى دخل بيته

 F١E..فبكني النساء بني املغرب والعشاء: قال
 .وبقي الناس يف املسجد يوقدون النريان يكمدون هبا اجلراح

 ?مـا هـذا:  فقـال, الليـل فسـمع البكـاءحني فرغ من النوم لثلث ÷ وقام رسول اهللا
ريض اهللا عـنكن وعـن  :÷ فقال هلن رسـول اهللا..نساء األنصار يبكني عىل محزة: فقيل

فرجعنا إىل بيوتنا : قالت أم سعد بن معاذ..  وأمر النساء أن يرجعن إىل منازهلن..أوالدكن
 .F٢Eمعنا رجالنا


ولـكـن ـسـأبحث بيشء ـمـن , ـكـة حيـتـاج لكـتـاب مـسـتقلالنـقـد والتحلـيـل ـهلـذه املعر

 ..وأقدم هلام بمقدمة بسيطة, اإلقتضاب واإلختصار بحتني اثنني فقط
ًبداية ال نريد أن نضع القداسة ألحد أو ننزعها عن أحد ولكن نقول ملن فعل فعال أنه 

م مـن وال نريد احلساب فصاحبه ربنا تعاىل يف يـوم اجلـزاء فـريح.. أو قال كيت, فعل كذا
يشاء ويعذب من يشاء دون النظر ألقوال أحد ال بل ربام حياسبنا عليها إن كان فيها جتنـي 

 ..عىل أحد دون وجه حق
 أن مقياس التفاضل عند اهللا التقوى والعمـل الصـالح اخلـالص – أهيا النبيه –واعلم 

ريهـا وليس أي يشء آخر من املقاييس كالقرابة والنسـب والصـحبة وغ, من الرياء والطمع
 ..وإليك هذا املثال, من مقاييسنا نحن

َّالذي مر −كان قزمان : قال “ فقد نقل الطربيس عن أيب بصري عن اإلمام الصادق
ًقد قتل ستة أو سبعة مـن املرشكـني وقاتـل قتـاال ) حني ختلفه وتعيري النساء له−ذكره معنا 

                                                 
F١Eאא١W٣١٦ 
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 !أبرش يا قزمـان: سلمونفقال له امل, ًشديدا حتى أثخنته اجلراح فاحتمل إىل دور بني ظفر
َبم تبرشوين:  فقال!فقد أبليت اليوم ولـوال ذلـك ,  فواهللا ما قاتلت إال عن أحساب قومي!?ِ

 فـايت رسـول !ً وملا اشتدت عليه اجلراحة أخذ من كنانته مشقصا فقتل بـه نفسـه!ما قاتلت
 ÷ نهأي أ (,حسن معونته إلخوانه ÷ وذكر لرسول اهللا, إن قزمان استشهد: اهللا وقيل

 ولـذا !إنـه مـن أهـل النـار, يفعل اهللا ما يشاء: فقال ,)قبل شهادهتم ولكن علمه به غري ذلك
 !إنه قتل نفسه: عندما قيل له
 .F١Eأشهد أين رسول اهللا :÷ فقال

, ًوهناك رواية أخرى تسمي أحـدهم بشـهيد احلـامر ألنـه قاتـل ليغـنم محـارا أعجبـه
من كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فـإن : جرةيوم اهل ÷ وهلذا قال. .وآخر شهيد القطيفة

هجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إمرأة ينكحها فهجرته ملا هاجر 
 ..إليه

وال نحتـاج إىل اإلطالـة هنـا ولكـن أكتفـي , ًواحلال يف القتال والشهادة مشابه متامـا
 ..وإليك بحثا النتائج, هبذه اإلشارة لك

:א)(
, أمجع املؤرخون وأصحاب السرية عىل فرار القوم من أرض املعركة يف يوم أحـد

َّوفـر , وسبعة من األنصار عىل أوثق الروايات, وثبت مع النبي الكريم اثنان من املهاجرين
 ..ًالباقون حتام

األنصـار ورجلـني يف تسـعة سـبعة مـن  ÷ أفرد النبـي: جاء يف تفسري ابن كثريفقد 
 F٢E ..)واحلديث عن معركة أحد (..من قريش وهو عارشهم

يوم أحد فبقي  ÷ اهنزم الناس عن رسول اهللا: ً قائال, الذهبي هذه احلادثةخرأوقد 
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أفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني  ÷  وقال إن رسول اهللاًمعه أحد عرش رجال
 F١E..)عرش وهذا هو الصحيح واهللا العاملفيكون العدد تسعة وليس احدى  (..من قريش

ومصعب بن عمري من بني  “ عيل بن أيب طالباإلمام : مهاالقرشيان والرجالن 
ًرافعـا الرايـة فاديـا , حيث صمد بعد مقتـل سـيدنا احلمـزة وقاتـل قتـال األبطـال, عبد الدار
 ..إىل أن نال وسام الشهادة يف سبيل اهللا ÷ الرسول

, إذ دارت الدوائر عىل املسلمني لعدم, يف معركة أحدًكثريا اختلفت األحداث فلقد 
مـع بعـض  ÷ خملفني النبي, فاهنزموا من أرض املعركة ,÷ طاعتهم أوامر الرسول

 وأمجعت األخبار عىل اهنزام عمر وأيب بكر وعثامن !?املسلمني يف وسط عسكر الكفار
قـي سـيوف قـريش يال ÷ وتـركهم نبـيهم حممـد, ومعظم املسلمني من أرض املعركة

 F٢E..احلاقدة عليه وعىل اإلسالم يف معركة أحد
انكشف املسلمون ذلك اليـوم فـام هلـم لـواء قـائم : ويروى عن عبد اهللا بن معاذ قال

وإن كتاـئـب املرشـكـني لتحوـسـهم مقبـلـة وـمـدبرة يف اـلـوادي يلتـقـون , وال فـئـة وال مجــع
 اهللا فـانظر إليـه وهـو يقصـد  فاتبعـت رسـول.. مـن النـاس يـردهمًويفرتقون ما يـرون أحـدا

 F٣E..أصحابه وما معه إال نفري من املهاجرين واألنصار وانطلقوا به إىل اجلبل
زم املرشكون اهلزيمـة األوىل ثـم كـروا ُه:  قال,ثم روى بسنده عن املقداد بن عمرو

وـنـادى ,  واقتتـلـوا ـبـاختالط الـصـفوف..ـعـىل املـسـلمني ـفـأتوا ـمـن خلفـهـم فتـفـرق الـنـاس
ًفأوجعوا واهللا فينا قتال ذريعـا, يا هلبل, يا للعزى: بشعارهماملرشكون  ونـالوا مـن رسـول , ً

ًزال شربا واحدا ÷ وال والذي بعثه باحلق ما رأيت رسول اهللا.. ما نالوا ÷ اهللا وإنـه , ً
فربام رأيته قائام يرمي , لفي وجه العدو وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة

 .ي باحلجر حتى حتاجزواعن قوسه أو يرم
                                                 

F١Eאא١٩١א،א،٣L٢٣٤،٥L١٧٨ 
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عـيل : ثالثة مـن املهـاجرين ومخسـة مـن األنصـار: وبايعه يومئذ ثامنية عىل املوت
, واحلباب بن املنذر, وأبو دجانة واحلارث بن الصمة. .)من املهاجرين (والزبري وطلحة

 .فلم يقتل منهم أحد. .)من األنصار (وسهل بن حنيف, وعاصم بن ثابت
ًسود فارس يوم بدر والصـحايب اجلليـل حيـدثنا ويقسـم بـارا هذا خرب املقداد بن األ

من أنه كان جيلـس يف  ÷ وهذا القسم دعاه إليه ما أشاعوه عن رسول اهللا, وليس متهام
عريش يوم  ويدعو ويبكي وخيصص له صناديد ليحرسونه كام أشاعوا من قبل يف العريش

 – قـريش بعـدما أصـابته اجلـراح ًويف أحد من أنه التجأ إىل الغـار يف أحـد فـرارا مـن, بدر
 فكـل ذلـك دعـا سـيدنا املقـداد هلـذه الشـهادة وذاك –روحي وأرواح العاملني لـه الفـداء 

 ..القسم
وال يمـكـن أن يتزـحـزح ـمـن , ال ـجيـوز أن يـفـر ـمـن وـجـه الـعـدو ÷ ألن رـسـول اهللا

ًســاحة القتــال ولــو اجتمعــت األرض لقتالــه إنســها وجنهــا لقــاتلهم منفــردا ال يــوليهم 
 :مثـل هـذه الكلـامت “ وإذا قرأنا عن تلميذ الرسول األول أمري املؤمنني عـيل..دبرال
أو لـو أهنـم طـالع األرض لقـاتلتهم ..ملـا وليـت عـنهم, لو اجتمعـت العـرب عـىل قتـايل(

ح بـه وصـيه َّأوىل به أن يقـول ويفعـل أكثـر مـن هـذا الـذي رص ÷ فرسول اهللا) ..ًمنفردا
 ..وخليفته عىل أمته املرحومة

من القتال وما ادعاه البعض فهو للتمويه عىل فرار اآلخـرين  ÷ م يفر رسول اهللالف
 . وكيف يفر وقد أنزل اهللا يف الفارين ما أنزل,فقد نزل قرآن يف الفارين

إىل الشعب مع أصـحابه فلـم يكـن هنـاك  ÷ وصل رسول اهللا:  قال الواقديًوثانيا
 F١E..قتال

إن : فـقـد ـقـال الواـقـدي,  بـقـوا يف سـفحهـبـل, ومل يصـعد املـسـلمون إىل قـمـة اجلبـل
 ومل جيـاوزوه إىل غـريه وكـان فيـه النبـي, املسلمني مل يصعدوا اجلبل وكـانوا يف سـفحه
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÷..F١E 
َّوخلص أصـحابه مل يفـروا وال جيـوز  “ ووصيه أمري املؤمنني ÷ فرسول اهللا

نـزل هبـم و, هلم أن يفروا من املعركة ولكن الذين فروا هم غريهم مـن الصـحابة األوائـل
وتقاعسـهم عـن عمـرو بـن عبـد ود , ًقرآنا يتىل وال أحد يستطيع أن ينكر فرارهم يـوم أحـد

وفرارهم اآلخر يوم حنني حني أعجبته كثرهتم وأصـاهبم أبـو بكـر , العامري يوم األحزاب
وإليك هنـا نـامذج عـن .. بالعني كام يف التاريخ وسيأتيك التفصيل فيام بعد بإذن اهللا تعاىل

 ..حابة يف معركة أحدكبار الص
א)(

ولذا فلم يذكر له ذاكر من , هذا الرجل يذكرون له كل املناقب إال الشجاعة والسيف
كـام  (فيـوم الغـار كـان يبكـي كالنسـاء ويولـول كـاحلريم, ً واحدا ذا بـالً له أمرافليسذلك 

ويوم بدر كـان يبكـي  ,)كان يف املدينةًيروون حضوره بالغار وهو مل يكن بالغار أصال بل 
ويوم أحد كان يف أعىل اجلبل يبحث مع أصحابه عن رجل يتوسط هلم عنـد , يف العريش

 ..رأس املنافقني ابن أيب السلول ليشفع هلم عند رأس املرشكني أبا سفيان
, ً وال أراق دمـاً سـيفاَّ بسـهم قـط وال سـلِمل يـرم: وقد قال اإلسكايف عن أيب بكر أنه

 ورد اإلسـكايف عـىل ..وهو أحد األتباع غري مشهور وال معروف وال طالـب وال مطلـوب
ـو بكــر ( أمــا ثباتــه": اجلــاحظ بقولــه فــأكثر املــؤرخني وأربــاب الســري , يــوم أحــد) أـب

 .F٢E"ينكرونه
قـال أليب  ÷ وقد تيقن األمويون بعدم جدوى أفعاهلم فاخرتعوا رواية مفادها أنـه

 F٣E!.)أو بنفسك (,تعنا بكسيفك وأم) اغمد (شم: بكر
وهذه الرواية خمالفة لسرية املصطفى يف قيادة اجليوش ودخول احلروب بنفسه مع 

                                                 
F١Eאא٢L٢٧٨ 
F٢EFאא،א١٣L٢٩٣א،٣٣٩ 
F٣E 



 ٢٠٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

طبقـا ألقوالـه تعـاىل , دون خوف من موت ,“ ابن عمه وزوج ابنته عيل بن أيب طالب
ً يـوم أحـد قتـاال ÷  وقـد قاتـل رسـول اهللا..ونبذ الفرار واجلـبن,  عىل اجلهادِّيف احلث
 F١E..وانكرست سية قوسه وانقطع وتره, فرمى بالنبل حتى فني نبله ,ًشديدا

مـا أعـرتف بـه ) واألمر ال حيتاج إىل دليل لوضوحه (ومن أدلة فرار أيب بكر يوم أحد
ذاك كـان يـوم : ثـم قـال,  كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكـى": إذ ورد عن عائشة, هو نفسه
يميـون لطلحـة ألهنـم لـيس هلـم غـريه وسـيأتيك ًوهذه مكرمة طبلوا فيهـا كثـريا الت (طلحة
فرأيـت رجـال يقاتـل مـع رسـول , كنت أول من فاء يوم أحد: قال, ثم أنشأ حيدث. .)خربه
وبيني , َّ إيلُّأحب  من قوميًيكون رجال, حيث فاتني ما فاتني, كن طلحة: فقلت ÷ اهللا

 خيطـف امليش وهـو, منـه ÷ وبني املرشكني رجل ال أعرفه وأنا أقـرب إىل رسـول اهللا
 F٢E..)فاملسألة عصبية (..فإذا هو أبو عبيدة بن اجلراح,  ال أعرفهًخطفا

א
مـن  ÷  العهدة عىل الـراوي أنـه ثبـت يف أحـد وهـو الـذي رفـع رسـول اهللاوقالوا 

وأنا أشك بوجودها وهل يعقل بوجود حفر وال أحـد  (احلفرة التي حفرها الراهب الفاسق
وهو الذي يرى مـن كـل اجلهـات بـنفس القـوة  ÷  يقع فيها إال رسول اهللامن املسلمني

 .)?واحلال
 كـام) ذا اإلصـيبع (َّلت خنرصه فتسـميه ابنـة عمـه عائشـةُوهو الذي وقاه من سهم فش

أو , أو طـاعن, ًوكـم بـارز بـرازا, ولكن كم قتل طلحة من قريش.. كانت تنادي يوم اجلمل
 ?جالد

                                                 
F١Eאא٢L١٥٧ 
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َّلحة صـمد بدايـة ولكنـه ملـا رأى املـوت األمحـر فـر مـع  أن ط– يا أخي –باحلقيقة 
 ..الفارين وسكن معهم فوق اجلبل كام يف الروايات ومل يرجع إال بانتهاء املعركة

جـاء طلحـة بنفـر مـن بنـي تـيم ,  ملا دون عمر الـدواوين": قال األمري أسامة بن منقذ
أخرب أنـه الـرباء بـن فـ, فسأل عنـه عمـر, وجاء أنصاري بغالم مصفر سقيم. .يستقرض هلم

ـه يف أربـعـة آالف, أـنـس ـبـن اـلـنرض ـة, فـفـرض ـل , وـفـرض ألصــحاب طلـحـة يف ـسـت مـئ
أن : وأنا وأبو بكر قد حتدثنا, إين رأيت أبا هذا جاء يوم أحد: فأجابه عمر, فاعرتض طلحة
 إن كـان رسـول اهللا قتـل ?مـا يل أراكـام جالسـني: يا أبا بكر ويا عمر: فقال, رسول اهللا قتل

 F١E.. حي ال يموتفإن اهللا
بطل قول أيب بكر بثبات طلحة التيمي يف معركة أحد وأثبت ُت عمر ه الشهادة منوهذ

 .قد مات ÷ ًيتحدث بأن حممدا, بأنه كان مع أيب بكر الفار فوق اجلبل
إنـه انتهـى إىل عمـر بـن : وجاء عن أنس بن مالك عن جمموعة الفـارين فـوق اجلبـل

: فقـال,  رجال من املهاجرين واألنصار قد ألقوا بأيـدهيماخلطاب وطلحة بن عبيد اهللا يف
 .ثبت فرار طلحةوهذا ي F٢E..قتل حممد رسول اهللا:  قالوا?ما جيلسكم

א
أما هذا الفاروق فهو أبو األهاويل وفيه لـدى املؤرخـون كـالم طويـل وعـريض عـن 

 وهـا..ًا جاهليـة وإسـالماًوال أحسبه قتل فارسا أو بـارز أحـد, شجاعته ولكن بالكالم فقط
أو  ,“ هو التاريخ وأحتدى عىل ذلك إال أن يقولوا أنه حاول قتل أمـري املـؤمنني عـيل

نعم إهنا شجاعة ال تنكر : ًامِّسلُأقول مف ,‘ أنه شارك برضب السيدة الزهراء أمام بعلها
 “ فمن يستطيع أن يقف بوجـه اإلمـام عـيل) وال تبخسوا الناس أشياءهم (عىل الرجل

يف ذلك اليوم إال أن يكون أبو حفص كام تغنـى بـذلك املوقـف الشـجاع شـاعر النيـل يف 

                                                 
F١EFאא١٧٩،÷٢٦٥א،٢L١٩٩ 
F٢Eאא٢L١٥٦א،א،٣L٢٤٥א،٣L٢٦ 
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 : بقوله, عمرياته املخزية
ــــــــر ــــــــيل قاـهلــــــــا عـم ــــــــة لـع أعظــــــم بســــــمعها أعظــــــم بملقيهــــــا وقوـل
هبــــا أحــــدا وبنــــت املصــــطفى فيهــــا َّحرـقــــــــت علـيــــــــك دارك ال أبـقــــــــي
ـــا حفــــص بقائلهــــا ــــــارس ـعــــــدنان وحامي مــــا كــــان غــــري أـب ــــــاأـمــــــام ـف ـه
ووحـيـدة الرـسـول , فتـخـر بـحـرق بـيـت النـبـوةُأي, نـعـوذ ـبـاهللا ـمـن الزـلـل وـسـوء العاقـبـة

, ـجـابُ واهللا إن ـهـذا لعـجـب ع?وحبيبـتـه ـمـن أـجـل بيـعـة وـسـلطان ـيـا ـشـاعر النـيـل الكـبـري
 ?واألعجب من ذلك أن األمة مازالت ترى رأي عمر وتتغنى بأبيات شوقي مؤيدة له

ومل , ني عمر إال أنه مل يكن يف أوائل املنهـزمني ومن املنهزم": وذكر الفخر الرازي
وهنـا فريـة عـىل النبـي ال تغفـل عنهـا ( ÷ يبعد بل ثبت عىل اجلبـل إىل أن صـعد النبـي

 ومـنهم أيضـا ..)فرسول اهللا مل يـربح مكانـه مـن سـاحة املعركـة حتـى انخـذل املرشكـون
 ًوا حتى بلغـوا موضـعااهنزم, وعقبة, سعد: يقال هلام, عثامن اهنزم مع رجلني من األنصار

  "ثم رجعوا بعد ثالثة أيام , ًبعيدا
تطلـب بـردا , إذ جاءت امرأة لعمر أيـام خالفتـه, وقد اعرتف عمر بفراره يف يوم أحد

 فقيـل لـه يف ..فـأعطى املـرأة ورد ابنتـه, وجاءت معها بنت لعمر, من برود كانت بني يديه
 F١E..ومل يثبت,  يوم أحدَّ فر هذهُوأب,  هذه ثبت يف يوم أحدُإن أب: فقال, ذلك

لفـت للنظـر نـزول قـرآن يف هـؤالء ُ املءواليش. .وهذه هي الرصاحة البدويـة الرائعـة
ُإن الـذين تولـوا مـنكم يـوم التقـى اجلمعـان إنـام اسـتزهلم ¿ : وهـو قولـه تعـاىلاملنهزمني ْ ْ َ َ َُّْ َ َ َ ْ ََ َّ ُِ ِِ َْ َ ْ َّ َّْ ْ َ َِ ِ َّ

ُالشيطان ببعض ما كسبوا ْ ََ َْ ِ ِ ُ َّø.F٢E 
طلـب مـنهم ) إنام استزهلم الشـيطان(: يقول فيهاالزخمرشي املفرسون فوذكر ذلك 

كـان , إن الذين اهنزموا يوم أحـد:  ومعناه,ودعاهم إليه ببعض ما كسبوا من ذنوهبم, الزلل
                                                 

F١Eאא،א١٥L٢٢ 
F٢EאW١٥٥ 
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التأييـد اهللا فـاقرتفوا ذنوبـا فلـذلك مـنعهم , السبب يف توليهم أهنم كـانوا أطـاعوا الشـيطان
 ."لوا وتقوية القلوب حتى تو
, ففـررت حتـى صـعدت اجلبـل, ملا كان يوم أحد هزمونا: قال عمر: وقال السيوطي

 F١E..)الثعلب (فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى
 ًإن نفـرا قلـيال, الذي تدل عليه األخبار يف اجلملة: هلوالقفال قعن ل النيسابوري نقو

وـمـن ,  اجلواـنـبوـمـنهم ـمـن ذـهـب إىل ـسـائر, فـمـنهم ـمـن دـخـل املديـنـة, توـلـوا وأبـعـدوا
 F٢E..املنهزمني عمر

احلمـد هللا :  كان خالد بن الوليـد حيـدث وهـو بالشـام يقـول": وحدث ابن أيب سربة
حـني جـالوا  −رمحـه اهللا  − لقد رأيتنـي ورأيـت عمـر بـن اخلطـاب !الذي هداين لإلسالم
 ,فـام عرفـه مـنهم أحـد غـريي, وإين لفـي كتيبـة خشـناء, وما معـه أحـد, واهنزموا يوم أحد

فنظـرت إليـه موجهـا إىل , وخشـيت إن أغريـت بـه مـن معـي أن يصـمدوا لـه, فنكبت عنـه
 F٣E.."الشعب 

 ملاذا حاد خالد بـن الوليـد عـن عمـر ومل – يا رعاك اهللا –وهنا لفتة ألفت إليها نظرك 
ً به أحدا من رجاله فرتكه هيرب بجلده وهـو الرجـل الثـاين أو الثالـث ِ وملاذا مل يغر?يقتله

 ?مني كام يقولونيف املسل
ًوهل كان خالد لـو رأى أحـدا مـن بنـي هاشـم الغـر يرتكـه هكـذا ال يتعـرف عليـه وال 

ًويف األمر رسا خفيا يبقـى , ولكن وراء األكمة ما وراؤها..ال واهللا?ًيغري به أحدا ممن معه ً
 ..بعلم اهللا تعاىل

دة ويروى أن وهب بن قابوس املزين ملـا جـاءت اخليـل مـن خلـف املسـلمني بقيـا
فـام زال . .قاتـل املـزين أشـد القتـال, واختلطـوا, خالد بن الوليـد وعكرمـة بـن أيب جهـل

                                                 
F١Eא٣L٤٩٧א،٢L٢٤٢א،٢L٣٥٨א،١ 
F٢Eאא٤L١١٢١١٣א، 
F٣Eאא٢L٢٣٧Fאא٤אL٥٤ 
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كذلك وهم حمـدقون بـه حتـى اشـتملت عليـه أسـيافهم ورمـاحهم فقتلـوه ومثـل بـه أقـبح 
ـا : فـكـان عـمـر ـبـن اخلـطـاب يـقـول. .املثـلـة ـا ـملـا ـمـات عليـه ـة أـمـوت عليـه إن أـحـب ميـت
 F١E..املزين

خطبنـا عمـر فكـان يقـرأ :  وعن كليـب قـال. أيب بكر وعمروهذا دليل قوي عىل فرار
, يـوم أحـد ÷ تفرقنـا عـن رسـول اهللا: إهنا أحدية ثـم قـال: عىل املنرب آل عمران ويقول

قتـل حممـد إال رضبـت : ال أسـمع أحـدا يقـول: قتل حممـد فقلـت: فسمعت هيوديا يقول
َّومـا حمـمـد إال ¿ :فنزـلـت, والنـاس يرتاجـعـون إليـه ÷  فنـظـرت فـإذا رـسـول اهللا..عنقـه ِ ٌ َّ َ ُ َ

ُرسول قد خلت من قبله الرسل َُ ُّ ُ َِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ ٌ...øF٢E 
 !أي أن عمر سمع ذلك اليهودي خارج أرض املعركة

ولكن من جيرؤ عىل الدخول إىل املـوت أو يصـمد إذا خـرج , نعم ; رصاحة عمرية
طعنة أبا لؤلـؤة وأنت مت ب, حالوة الشهادة يف سبيل اهللا, إليه املوت هنا الرس يا أبا حفص

 ?أفال قاتلت يف أحد كاملزين
א

 عثامن بن عفان وسعد بن عثامن رجـل مـن األنصـار حتـى بلغـوا َّوفر: وقال ابن كثري
فزعمـوا أن , ثـم رجعـوا, ًفأقـاموا ثالثـا, جبل بناحية املدينة ممـا يـيل األعـوص, اجللعب
 ..ةلقد ذهبتم فيها عريض: قال هلم ÷ رسول اهللا

فـرار عـثامن ) وباقي املؤرخني وأصحاب السنن ومنهم البخـاري (وقد ذكر ابن كثري
 F٣E..لكنه عذره بأعذار شتى, وتغيبه عن بيعة الرضوان, وحنني, بن عفان يوم وأحد

                                                 
F١EאאW١W٢٧٥ 
F٢Eא١L٢٣٨א،٢L٣٥٨אא،٢L٨٠א،٣L٤٩٧،

אW١٤٤ 
F٣E،אאא٣L٥٥א،אאא،٤L٣١،٣٢،א،

א٢אL١٥٨א،٢١٤٠٦٨ 
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وانتهت اهلزيمة بجامعة من املسلمني فـيهم عـثامن بـن عفـان وغـريه إىل األعـوص 
 .F١Eلقد ذهبتم فيها عريضة: حني رآهم ÷ قال هلمف ÷  ثم أتوا النبيًفأقاموا به ثالثا

وختوفـه مـن منازلـة عمـرو بـن عبـد ود ,  يف معركة أحـد وحنـنيِّإن فرار عثامن البني
والفـتح يف زمـن أيب بكـر , وعدم مشاركته يف حـروب الـردة, العامري يف معركة اخلندق

ن يف اـحلـروب والنتيجـة عـدم مـشـاركة عـثام. . أـحـدوعمـر وأيـام خالفـتـه يثبـت فـراره يف
 .وبعدها ÷ اإلسالمية قبل وفاة النبي

ومـرة , مـرة بفـراره مـن أرض املعركـة: مـرتني, ويف معركة أحد خالف عثامن النبـي
وقـد  ,)ابن عمه (وهو معاوية بن املغرية بن أيب العاص, بإخفائه أحد جنود قريش يف بيته

, فأصـدر أوامـره بجلبـه وقتلـهأخرب اهللا سبحانه نبيه بوجود معاوية بـن املغـرية يف املدينـة 
أمانـا ثالثـة  ÷  فأعطـاه الرسـول!.وملا جاءوا به ادعى عثامن أنه جاء لطلـب األمـان لـه

وملـا عـاد , ًليـأيت هبـا قريشـا ÷  يستعلم أخبـار الرسـولًلكنه مل خيرج وبقي ثالثا, أيام
فرميـاه فأدركـه زيـد بـن حارثـة وعـامر بـن يـارس ,  معاويةَّيف اليوم الرابع فر ÷ الرسول

 .F٢E.حتى قتاله
, أي أن عثامن أخفى ابن عمه الكافر املحارب إىل أن جـاء خـرب ذلـك مـن اهللا تعـاىل

 !وفر هو يف معركة أحد
א
فـأين !.إن كـان حممـد قـد قتـل فـاحلقوا بـدينكم األول: وقال أناس من أهـل النفـاق

, ننا اليوم ولو قطعنا وحاربتنا الـدنيا بأرسهـا وملاذا ال نرجع عن دي,اإليامن يا أهل اإليامن
تل كام أشـاعوا رجعـوا مرشكـني إىل ديـنهم ُفإذا ق ÷ وأولئك كانوا مع الرسول األعظم

 الفـرق بيننـا ُنُكمَباألصحاب ويسمينا باألحباب وهنا ي ÷ األول أمل يسمهم رسول اهللا

                                                 
F١Eאאא٢L١٥٨א،אאא،٤L٣٢א،٢L٢٠٣ 
F٢Eאא٢L٢٦٠ 
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ن وال سـمع هبـا أصـحاهبا وهنا يتبني لك الكم اهلائل من روايات الفضائل مل تكـ, وبينهم
 َّفتبرص..عت بزمن معاوية وبني أمية من أبناء الشجرة امللعونة يف القرآنًأصال ولكن اخُرت

 ..يا بصري
انتهى أنس بن النرض عم أنـس : يروي قول وفعل جدهعن أنس بن مالك وهذه رواية 

, ألنصـاربن مالك إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيـد اهللا يف رجـال مـن املهـاجرين وا
  .. قتل حممد رسول اهللا: قالوا? ما جيلسكم: فقال,وقد ألقوا بأيدهيم

ثـم , قومـوا فموتـوا عـىل مـا مـات عليـه رسـول اهللا, فام تصـنعون باحليـاة بعـده: قال
 إن أنـس بـن الـنرض سـمع ":  وجاء.تل وبه سمي أنس بن مالكُاستقبل القوم فقاتل حتى ق

 عبـد اهللا بـن أيب بـن ِ يـأتْنَليت لنـا مـ: ا أن النبي قتل من املسلمني يقولون ملا سمعوًنفرا
يا قوم إن كـان حممـد :  فقال هلم أنس.. من أيب سفيان قبل أن يقتلوناًسلول ليأخذ لنا أمانا

 اللهـم إين أعتـذر إليـك ..فقاتلوا عىل ما قاتل عليه حممد, قد قتل فإن رب حممد مل يقتل
من قتل رسـول  (وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء) ليعني الفارين عىل اجلب (مما يقول هؤالء

ـى ق!÷ اهللا ـم قاـتـل حـت ـلُ ـث ـه عـمـر يف احلــديث الـسـابق ـعـىل ..ـت ـذي افتـخـر ـب ـذا اـل وـه
 F١E..طلحة

 وهـو −مر مالك بن الدخشم عىل خارجة بن زيد بن أيب زهري : قالوا: وقال الواقدي
 قـد ًأما علمت أن حممـدا:  فقال له− كلها قد خلصت إىل مقتل ًقاعد وبه ثالثة عرش جرحا

فقاتـل عـن , غ حممـدَّفقـد بلـ,  ال يمـوتٌّفإن كان قد قتل فـإن اهللا حـي:  فقال خارجة!.قتل
 فقـال − كلها قد خلصت إىل مقتـل ً وبه اثنا عرش جرحا− عىل سعد بن الربيع َّ ومر!.دينك

غ رسـالة َّلـ قـد بًأشـهد أن حممـدا:  فقال سعد بـن الربيـع!.تلُ قد قًأما علمت أن حممدا: له
َّفلامذا بقيـة الصـحابة الفـارين ومـا هبـم مـن . .فإن اهللا حي ال يموت, فقاتل عن دينك, ربه

                                                 
F١Eאא٣L١٥٦א،٢L٢٠١אא،١L٢٨٠א،١

L٦٤٩א،אא،٣L٦٨ 
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أو يرجعـون إىل الرشك .. ُجـرح يبحثون عن وليجة وواسطة لـدى رأس الكفـر أبـو سـفيان
 !?..والوثنية

אא
ع الذي ال جيرؤ أحد عىل الترصيح ُعبُوفالن هذا الب, أمل أقل لك أن العقدة عند فالن

ولكـن أمـا كـان ..سـقط احلوامـل مـن رعبهـاُرتـه التـي كانـت تُباسمه فام زلنا نخاف مـن د
أو هـذا الطلـب , لنسبية وذوهيا ÷  وفالن هبذه الشهادات من رسول اهللا,األجدر بفالن

 اجلنـة يف ÷  عن عقيـدة راسـخة بالرسـول والقيامـة واجلنـة فمرافـق الرسـولُّالذي ينم
 ..َّنسيبة وذوهيا ال فالن وابنته كام يدعون

 مـن –ً والكثريين من أمثايل طبعـا –ًوأخالني ال أكشف رسا لك يا عزيزي أن عقديت 
ملاذا ال نجرؤ عىل الترصيح باسم  ? هذا الفالن يا مسلمونْنَفم..وفالن يف تارخينا, فالن

وهـو الـذي كـان ?)أروى (ب فـررت يـوم أحـد وكنـت أنـزو كالثعلـ: وهـو يقـولًعمر مـثال
 عـىل َم الثابـتِّقدُوكان ي, َّرَ وهذا فَتَبَيفاضل بني املسلمني وأبناءهم عىل أساس أن هذا ث

 ..الفار
كر أبا بكر نشف اللعاب يف احللوق وأمجع املؤرخـون أنـه لـيس برجـل ُوملاذا إذا ذ

بـل مـع حتـى وصـل إىل اجل, حرب وال رضب ال من قريب وال من بعيد وفـر مـع الفـارين
 ..أصحابه وراحوا يبحثون عن كفيل لدى أبا سفيان

وأما عثامن بن عفان فهو من أجبن الصحابة فلم يشارك املسلمني يف موقعة إال وفـر 
وذهـب هبـا ,  أنه ربام وصل إىل سـيف البحـر األمحـرَّومن شجاعته ما مر معنا, ًمنها بعيدا
 ..ًعريضا

ت به بعض املصادر ونتخلص من هـذه فلامذا ال نرصح هبذا الفالن سيام وقد رصح
ـا بـعـد ـهـذه الـقـرون .. ً أـحـد أـحـداَالعـقـدة فاحلـسـاب ـعـىل اهللا وـلـن حياـسـب ولـكـن عليـن
ليحيى من حيا عىل بينة من أمره واحلسـاب , ِّاملتطاولة أن نعرف األجيال احلقيقة كام هي
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 .عىل رب األرباب
مة كتاب املغـازي قال الدكتور مارسدن جونس يف مقد, وإليك بعض الشهادات هنا

  هلـذه الـنرشة نـرى قائمـة بمـن فـر مـن النبـيًيف املخطوطة التي اختذناها أصال: للواقدي
وثعلبـة ,  وكان ممن وىل فالن واحلارث بـن حاطـب": يوم أحد تبدأ هبذه الكلامت ÷

, وخارجـة بـن عـامر, وعقبـة بـن عـثامن, وسـعد بـن عـثامن, وسواد بـن غزيـة, بن حاطب
 F١E..فر من بني حارثةوأوس بن قيظي يف ن

 وذـكـر ..ذـكـر اـبـن أيب احلديـد املعـتـزيل يف رشـحـه عـمـر وعـثامن ـبـدل ـفـالنلكـن و
 .F٢Eومل يذكر عمر, البالذري عن الواقدي أسم عثامن

 . يف معركـة أحـدَّوذكر حممد حسنني هيكل يف كتابه أن أبا بكر وعمر كانـا ممـن فـر
حرضت :  حيث قـال,اء يف رشح النهجومما يؤيد فرار أيب بكر وعمر يف معركة أحد ما ج

يف سنة ثـامن , يف داره بدرب الوداب ببغداد, عند حممد بن معد العلوي املوسوي الفقيه
فقـرأ حـدثنا الواقـدي عـن ابـن أيب سـري عـن , وقارئ يقرأ عنده مغازي الواقـدي, وستامية

: قـولسـمعت حممـد بـن سـلمة ي: قال, خالد بن رياح عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد
, وقد انكشف عنه الناس إىل اجلبل, سمعت أذناي ورأت عيناي رسول اهللا يقول يوم أحد

 يـا فـالن أنـا رسـول اهللا فـام َّ إيل, يا فـالنَّإيل:  يقول,وهو يدعوهم وال يلوون عليه سمعته
  ?ومضيا مع من مىض عنه, ج عليه أحد منهامَّعر

 ومـا يف هـذه فقلـت لـه :فقلـت,  اسمع أيَّ هذه كناية عنهام فأشار ابن معد إيل:فقال
سـتحيا ُتشـم ويُليس يف الصحابة من حي:  فقال.وجيوز أن ال يكون عنهام لعله عن غريمها

أي أبـو  (فيضطر القائل إىل الكنايـة إال مهـا, وما شاهبه من العيب, من ذكره باسمه بالفرار
اهللا أن الواقـدي ثم حلف بـ, دعنا من جدلك ومنعك:  فقال..هذا وهم:  قلت..)بكر وعمر

                                                 
F١E،אא١،١٨ 
F٢Eאא١L٣٢٦ 
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 وبـان يف وجهـه التنكـر مـن خمـالفتي لـه, ًولو كان غريمها لذكره رصحيا, ما عنى غريمها
 F١E..ًوأنه لو كان غريمها لذكره رصحيا, وحلف أنه ما عنى الواقدي غريمها

وكان أكرب هم كل مسلم أن ينجـو بنفسـه إال مـن : وقال األستاذ حممد حسنني هيكل
 F٢E.. أيب طالبعصم اهللا أمثال عيل بن

 .. تعنـي أبـا بكـر وعمـرً وفالنـا,ًومن خالل الروايات السابقة نفهم بـأن كلمتـي فالنـا
مثلام يتحرجـون مـن ذكـر اسـمي , ألهنم ال يتحرجون من ذكر أسامء الصحابة يف الفارين

أنسيتم يوم أحد : عىل عمر فقال ÷  ثم أقبل" :÷  وذكروا عن النبي..أيب بكر وعمر
 F٣E"وأنا أدعوكم يف أخراكم ,  تلوون عىل أحدإذ تصعدون وال

َإن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إنام ¿: ولقد أنزل اهللا سبحانه يف معركة أحد َّ ُِ ِِ ْ َ َ َْْ َ َ ْ َْ َّ َّْ ْ َ َِ ِ َّ
ِاستزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللاُ عنهم إن اهللاَ غفور حلي َ َ َ َ ُ ْ ٌَ ْ َ ْ ُ ُْ ََ َّ ُِ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َّ  øF٤Eٌمَُّ

 F٥E"تهم َّ كفر عام":  قال?عن الفارين من أرض املعركة ÷ وعندما سأل الرسول
ـه  ـاس يف قوـل ـن عـب ـر¿وجــاء بســند صــحيح عــن اـب ِوشــاورهم يف األـم ْ ْ َْ ِ ُ َِø ـو بكــر  أـب

 F٦E..وعمر
هم الـذين , ألن الذين أمر اهللا ورسوله بمشاورهتم, وعندي فيه إشكال: وقال الرازي
فهب أن عمر كان من املنهزمني فدخل , وهم املنهزمون, ستغفر هلموي, أمره بالعفو عنهم

                                                 
F١Eא٣L٣٩٠אאאאF،א

١٥W٢٣٢٤ 
F٢E، 
F٣Eאא٢L٦٠٩ 
F٤EאW١٥٥ 
F٥Eא،א٣L٢٨٣ 
F٦Eא٣L٧٠אאאאא،٢L٩٠،

אאא٢L٣٥٩ 
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ولكن أين كـان  (F١E..إال أن أبا بكر ما كان منهم فكيف يدخل حتت هذه اآلية, حتت اآلية
ولكـن وجـدناه , بحثنا عنه يف أرض املعركة فلم نجـده بـني الشـهداء, أبو بكر أهيا الرازي

ـا ـسـف فكـيـف اـسـتقام مـعـك إـشـكالك ـبـاهللا ..يانـبـأعىل اجلـبـل يبـحـث ـعـن كفـيـل ـلـدى أـب
 .)?عليك

ملا نـادى كعـب : لكن املصادر أثبتت فرار أيب بكر مع عمر إىل فوق اجلبل فقد جاء
فـيهم أبـو ) أي الفارون فوق اجلبـل (هنضوا إليه ÷ برش الناس بحياة الرسولُبن مالك ي

ًفوا عليـا فرفعنـاه ًعلام أهنـم أضـا (..بكر وعمر وطلحة والزبري وسعد واحلارث بن الصمة
 .F٢E) كام أمر اهللا يف سورة النور املباركة

إن كان من الصـغائر جـاز العفـو عنـه مـن غـري ) الفرار (ذلك الذنب: وقالت املعتزلة
 .F٣Eوإن كان من الكبائر مل جيز إال مع التوبة, توبة

َإن اـلـذين توـلـوا ـمـنكم ـيـوم ¿ :وـقـد نزـلـت يف أـحـد قوـلـه تـعـاىل َ ْْ ْ َ َُ ْ َِ َِّ َّ َّ َالتـقـى اجلمـعـان إـنـام ِ َّ ِ ِ ْ َْ َ َ ْ
ٌاستزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللاُ عنهم إن اهللاَ غفور حليم ٌ ْ َ ْ ُ ِْ َ َ َ َ ُ ْ َُ ََ َّ ُِ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َّ َُّø F٤E. 

:א
ًلكل يشء سبب أحيانا يكون ظاهرا وجليا ً ًوأخرى يكون مستورا وخمفيـا, ً ويف كـل , ً

 وأسـباب بعيـدة املـدى ,)تكتيكيـة (همـة هلـا أسـباب مبـارشةُبرية والقضـايا املاألمور الك
نكـرة بعـد نرصهـم ُت إىل هزيمـة املسـلمني املَّفـام هـي األسـباب التـي أد..)اسرتاتيجية(

 ? يف معركة أحد,وهم بأحوج ما يكون للنرصالساحق
 : أسباب ظاهرية −١
اعقة َّ الصـُوإن كـان هلـا وقـعوهـذه اإلشـاعة . .÷ إشاعة مقتل الرسـول القائـد −أ 

                                                 
F١Eאא٩L٦٧ 
F٢Eא١L٢٢٩אא،“אא 
F٣Eאאא٣L٣٩٩ 
F٤EאW١٥٥ 
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ًربرا وال بـأي شـكل مـن األشـكال ُولكن هـذا لـيس مـ, عىل األمة وليس عىل اجليش فقط
ِّ العـكـس ـجيـب أن يـكـون دافـعـا وحمـفـال ـبـل ـعـىل, للـفـرار ـمـن الـعـدو ًزا قوـيـا لإلستبـسـال ً ً

سول اهللا قد أن ر: ح به أنس بن النرض حني قالوا لهَّوهذا ما رص, ًوالقتال ثأرا للقائد الشهيد
  قوموا فموتوا عىل ما مات عليه رسـول اهللا!?فامذا تصنعون باحلياة بعده: فقال هلم. .قتل

 ..تل وإنتقل إىل رمحة اهللا الواسعة وجنانه الوارفةُوبالفعل قاتل حتى ق. .÷
, َّفهذه الشائعة اهلدامة والتي هدت جيش املسلمني يف معركة أحد مـا هـو مصـدرها

ْومن الذي أطلقه  ?ا حتى كان هلا هذا الصدى حتى وصل إىل مجيع أبيات املدينة املنورةَ
 ..هلا مصدران: قالوا

رمى عبـد اهللا : " جممع البيان "وقال شيخنا الطربيس يف تفسريه : صيحة ابن القيئة −
بحجر فكرس أنفه ورباعيته وشجه يف وجهه وأقبل يريد  ÷ بن قميئة احلارثي رسول اهللا

فرجع وهو يرى أنـه , حتى قتله ابن قميئة ÷  عمري عن رسول اهللافذب مصعب بن, قتله
 !.ًأال إن حممدا قد قتل:  وصاح صائح!.ًإين قتلت حممدا: وقال ,÷ قتل رسول اهللا

فقــال بعــض , قــد قتــل ÷ أن رســول اهللا:  وفشــا يف النــاس!.فانكشــف النــاس
 وبعضـهم !ن أيب سـفيانليت لنا رسوال إىل عبد اهللا بـن أيب فيأخـذ لنـا أمانـا مـ: املسلمني

 .)أي استسلموا لألمر الواقع واهلزيمة (جلسوا وألقوا بأيدهيم
وهـو ) يف اجلبل ليحمي ظهره بعد فـرار أصـحابه (ثم إن رسول اهللا التجأ إىل صخرة

 .)َّإيل عباد اهللا: يقول (يدعو الناس
ان غفـر تزهـرِعرفـت عينيـه حتـت امل: قال,  عرف رسول اهللا كعب بن مالكْنَفأول م

ـأعىل صــويت ـت ـب ـذا رســول اهللا: فنادـي ـعرش املســلمني أبرشوا فـه ـا ـم أن : َّ فأشــار إيل!.ـي
فالمهـم النبـي ) ًحتى اجتمع إليه ثالثون رجـال ( فانحازت إليه طائفة من أصحابه!.اسكت

أتانـا اخلـرب بأنـك قتلـت فرعبـت , يا رسول اهللا فديناك بآبائنـا وأمهاتنـا:  فقالوا,عىل الفرار
 ..ا مدبرينقلوبنا فولين
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وهذا اعرتاف بالفرار من الزحف حتى من الراجعني الذين ذكرهتم اآليات وشملتهم 
 ..كام ال خيفى عليك

ُأو عـىل لسـان جعـال بـن رس, إمـا مبـارشة: صيحة إبليس اللعـني − ر َّاقـة الـذي تصـوُ
 أنـه كـان :ويف اخلـرب املـروي. .بصورته وقاتل مع املرشكني ونـادى بصـوته يف املعركـة

,  بن رساقة وأبو بردة بن نيار آخر من انرصف من اجلبل بعد أن قتل عبد اهللا بن جبريجعال
فإنه كان يقاتل مـع املسـلمني أشـد القتـال إىل جنـب أيب بـردة بـن نيـار , حتى حلقا بالقوم
إذ : إذ ابتيل يومئذ جعال بن رساقـة ببليـة عظيمـة) أخي عبد اهللا بن جبري (وخوات بن جبري

 !. قد قتلًإن حممدا: ورته ونادى ثالث مراتر إبليس بصَّتصو
  فواهللا ما رأينـا أرسع مـن انتقـال الدولـة!.هذا وجعال يقاتل مع املسلمني أشد القتال

هـذا الـذي : يقولـون, ُفأقبـل املسـلمون عـىل جعـال بـن رساقـة, للمرشكني علينا) النرص(
دة بن نيـار وخـوات حتى شهد له أبو بر,وهم يريدون قتله لذلك..إن حممدا قد قتل: صاح

 .بن جبري بأنه حني صاح الصائح كان إىل جنبهام فالصائح غريه
وحتـى أهنـم , هـذا الـذي صـاح: إذن فاملسلمون أقبلوا عىل جعال بن رساقة يقولون

,  ولكن إذ شهد له أبو بردة وخوات بن جبري أنـه لـيس هـو الـذي صـاح..أرادوا قتله لذلك
ـوه ـنهم حـيـث رأوا الصــائح يف , ترـك ـالولـك ـال ذـلـك, صــورة جـع ـى جـع ـه , ونـف وـشـهد ـل

إذن فالصـائح املتصـور بصـورة جعـال : قـالوا, وبنوا عىل قبول الشهادة بالنفي, الشاهدان
 .واهللا العامل, هو إبليس

 قد ًإن حممدا: ملا صاح الشيطان:  قال,ويروي الواقدي بسنده عن أيب بشري املازين
املسلمني وتفرقوا يف كل وجـه وأصـعدوا  سقط يف أيدي − !? ملا أراد اهللا من ذلك−قتل 

 .يف اجلبل
 دون ًنسـب الصـيحة إىل الشـيطان رأسـاَوواضح عـىل هـذا اخلـرب عـن املـازين أنـه ي

 مـن وراء تلـك ًعلـل ذلـك بـأن اهللا أراد أمـوراُوعليـه يبنـي في, القول بتصوره بصورة جعـال
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ًإختبارا للمسـلمني وتعلـيام هلـم عـىل أصـول ووجـوب الطاعـة , الصيحة املطلقـة للقائـد ً
 ..الرباين

..  قـد قتـلًإن حممـدا: ملا صاح الشـيطان: قال, ثم روى الواقدي بسنده عن األعرج
 !.أنـا قتلتـه:  قـال ابـن القميئـة!?ًيا معرش قريش أيكم قتل حممدا: قال أبو سفيان بن حرب

 .)أي نلبسك أساور من ذهب (ركِّنسو: سنفعل بك كام تفعل األعاجم بأبطاهلا: قال
وجعـل النـاس , تفرقـوا يف كـل وجـه. . قد قتلًإن حممدا: وملا صاح إبليس:  قالثم

ورسول اهللا يـدعوهم يف أخـراهم كـام ختربنـا , ًيمرون عىل النبي ال يلوي عليه أحدا منهم
 ..اآليات الرشيفة
ًوال أسـتبعد ذلـك أبـد حيـث صـاح , إن ذلك الصائح كان إبليس لعنـه اهللا: نعم; يقال
ًفانخلعت لذلك القلوب وحتري املنهزمون فأخذوا يمينـا, قتل رسول اهللا: صائح باملعركة َّ 

 .. أهلهاَعبُوهو الذي رصخ باملدينة كذلك لري, ًوشامال
ًوبالفعل فرح لذلك إبليس اللعني فرحـا شـديدا  وبيـنام كـان رسـول اهللا: ولـذا قـالوا, ً

قتـل : باملدينـةويأمر بدفنهم ذهب إبليس وصاح , جيمعون له القتىل ويصيل عليهم ÷
 !.ًحممدا

وخرجت فاطمة بنت رسول , فلم يبق أحد من نساء املهاجرين واألنصار إال خرجن
 F١E..يف أحد ÷ تعدو عىل قدميها حتى وافت رسول اهللا ,÷ اهللا
–אאא..

 ,إن األبطال يف كل زمان ومكـان هلـم حضـورهم ومكـانتهم املرموقـة يف املجتمـع
,  ألـهنـا كاـنـت ـسـاحات مواجـهـة مـبـارشة ـمـع اخلـصـمًـسـيام يف ـسـاحات احلــرب ـقـديام

 ..قدم عليه برجليه إال األفذاذ والنشاما من الرجالُواملوت حتت السيف فمن ي
لكتائـب مـن بعـد الكتائـب ميـل احلـرب مـن جانـب إىل جانـب ويـرد اُوالبطل كان ي
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ُّار ورضب جبار هتد اجلبال وتقد الرجاَّتبسيف ب ل كام كـان يفعـل سـيدنا احلمـزة بـن عبـد ُّ
كم أنت عظيم يـا . .ًوعظمة, ًوشموخا, ًاملطلب ذاك الفتى الذي يملؤ ذكره القلب عنفوانا

 ? يف املرشكني يف يوم بدر األول وأحدًوكم كان فعلك كبريا, محزة
ولذا كان لشـهادته وقـع , طعم خاصله فمجرد وجود سيدنا احلمزة يف اجليش كان 

فمن كحمزة الذي يفر املوت منـه جتـاه كـل مـن يقـف أمامـه فينخلـع قلـب , معظيم عليه
اخلصم املعادي ليأتيه احلسام ليحسم األمر حيـث يفـرق مـا بـني الـروح واجلسـد برضبـة 

 ?قاضية
ح اهللا املغتـالني للمـؤمنني يف كـل زمـان َّقـب, وأشـنع نتائجـه, ولكن ما أبشع اإلغتيال

 .. ذكرهم ووقعهم يف الصدور واآلذانكم فجعوا األمة بأبطال هلم, ومكان
  “ مقتل سيدنا احلمزة

كان محزة بن عبد املطلب حيمل عىل القـوم فـإذا رأوه اهنزمـوا ومل يثبـت لـه : قالوا
فالـذي ,  بريشة نعام عىل صدره حتى ال جيهلـه الصـديق والعـدوًامَّوكان معل..واحد منهم

 ..يريدين فأنا محزة
أو البنـة , كنت غالما جلبري بن مطعم: قال, لقاتلِّوروى أصحاب السري عن وحيش ا

فلـام سـارت قـريش إىل , وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر, احلارث بن عامر
 .إن قتلت محزة عم حممد بعمي فأنت عتيق: أحد قال يل جبري

ًوكنت رجال حبشيا أقذف باحلربة قذف احلبشـة قلـام أخطـئ هبـا شـيئا: قال وبيـنام , َّ
جاءتـه هنـد اهلنـود حـني , ً يتدرب عىل الرمـي متهيـدا إلغتيـال سـيدنا احلمـزةكان وحيش

سمعت بخرب وما عزم عليه لتشجعه وتغريه أكثر فهي املوتورة أكثر من كل أحد يف قريش 
 ..يوم بدر

فإن أنـت قتلـت أحـد الثالثـة ,  قتل يوم بدر)وعمي وأخي وولدي (إن أيب: فقالت له
ًفـإين ال أرى يف القـوم كفـؤا , أو عيل بن أيب طالـب,  محزةأو, ًفأنت حر إن قتلت حممدا
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ـريهم ـدا.. أليب ـغ ـه عـه ـد أعطـت ـه إال وـق ـا تركـت ـا أو محــزة : ًوـم ـدا أو علـي ـت حمـم ـئن قتـل ًـل ً
ومولعـة بالسـودان مـنهم , حيث كانت من أصحاب الرايـات كـام تعلـم (ألعطينك رضاك

 !?)خاصة
وأمـا عـيل فإنـه إذا ,  يطيفـون بـهفال حيلة يل فيه ألن أصحابه, أما حممد: قال وحيش

 ..ألنه إذا غضب مل يبرص بني يديه, وأما محزة فإين أطمع فيه, قاتل كان أحذر من الذئب
, وكنـت أمـر هبنـد بنـت عتبـة) رمـاح قصـار (فخرجت مـع النـاس ويل مزاريـق: قال
ِإشف واشتف, إيه أبا دسمة: فتقول َِ! 

فهـو , ًوكان وحيش خيافه كثـريا..درهِّوكان محزة يوم أحد قد علم بريشة نعامة يف ص
 !أما محزة فواهللا لو وجدته نائام ما أيقظته من هيبته: الذي قال

ًفبينا أنا يف الناس ألتمسه إذ طلع عيل فكـان رجـال ممارسـا, وأما عيل فالتمسته أي  (ً
ًمتدربا عىل احلرب جيدا ما هذا صـاحبي الـذي :  فقلت يف نفيس!وحذرا كثري االلتفات ,)ً

) وهـذا الصـحيح ال شـجرة (فكمنـت إىل صـخرة,  فرأيت محزة يفري الناس فريا!سألتم
 وكانت أمه موالة لرشيف بـن عـالج الثقفـي ختانـة النسـاء −فاعرتض له سباع بن أم أنامر 

َّ هلـم إيل!وأنت أيضا يـا بـن مقطعـة البظـور ممـن يكثـر علينـا:  فقال له محزة−بمكة   ثـم !َّ
ً ثم ملا رآين أقبـل إيل مكبسـا!حطه شحط الشاةاحتمله فرمى به وبرك عليه وش فلـام بلـغ , َّ

فهززت حربتـي حتـى رضـيت منهـا فرضبـت هبـا يف , املسيل وطأ عىل جرف فزلت قدمه
 ..خارصته حتى خرجت من مثانته

 فـال جييـب !)وهـذه كنيتـه (أبـا عـامرة: وكر عليه طائفة من أصحابه سمعتهم ينادونه
وذكـرت هنـدا ومـا لقيـت .. صحابه حني أيقنوا بموتـه وانكشف عنه أ!فعلمت أنه قد مات

فكررت عليه فشققت بطنه فأخرجت كبده ) وبكرها (من مصاهبا عىل أبيها وعمها وأخيها
 ?ماذا يل إن قتلت قاتل أبيك: فجئت هبا إىل هند بنت عتبة فقلت هلا

) أي كيل فالسليبة يؤخذ كل يشء معهـا ويفعـل هبـا مـا يشـاء السـالب (!سلبي: قالت
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 ..ولذا أعطته حليها ولباسها ووعدته بالعطاء بمكة
 فأخذهتا إىل فيها فمضغتها ثم لفظتهـا فـال أدري أقـذرهتا أم !فهذه كبد محزة: فقلت
وبرواية ملا أخربهتا بذلك كان يف سـاقيها خلخـاالن  (! ثم نزعت حليها وثياهبا!مل تسغها

) الفضـة (وخـواتيم منهـا) فضة (من ورق) معضدان= سواران  (ومسكتان, من جزع ظفار
 .F١E) ..كن يف أصابع رجليها
فأريتها .. أرين مرصعه:  ثم قالت!إذا جئت مكة فلك عرشة دنانري: فأعطتنيه ثم قالت

ــه ــا معضـــدين , مرصـع ــم جعلتـه ــه ـث ــت اذنـي ــه وقطـع ــذاكريه وجـــدعت أنـف ــت ـم فقطـع
 .F٢E..وخلخالني

 يمـثلن بـالقتىل مـن وقعت هند والنسوة الـاليت معهـا: َّو حدث صالح بن كيسان قال
حتى اختذت هنـد مـن آذان الرجـال وانفهـم , جيدعن اآلذان واألنف: أصحاب رسول اهللا
, وأعـطـت خلخاـهلـا وقالـئـدها وقرطـهـا ـلـوحيش ـغـالم جـبـري ـبـن مطـعـم, خلـخـاال وقالـئـد

 ثـم علـت عـىل صـخرة .وبقرت عن كبـد محـزة فالكتهـا فلـم تسـتطع أن تسـيغها فلفظتهـا
 :  فقالتمرشفة فرصخت بأعىل صوهتا

واـحلــــرب بـعــــد اـحلــــرب ذات ـســــعر نحــــــــن جزينــــــــاكم بيــــــــوم بــــــــدر
وال أخــــــــــي وعمــــــــــه, وبكــــــــــري مــــا كــــان عــــن عتبــــة يل مــــن صــــرب
ـــــذري ـــــفيس وقضــــــيت ـن ـــــــل صــــــــدري شــــــفيت ـن شــــــــفيت وحيش غلـي
ــــــربي فـشـــــــــكر وحيش ـعـــــــــيل عـمـــــــــري ــــــي يف ـق ــــــرم أعظـم ــــــى ـت حـت

 : وقالت هند أيضا
ــــد ــــفيس بأـح ــــن محـــــزة ـن ــــفيت ـم  الكـبـــــدحـتـــــى بـقـــــرت بطـنـــــه ـعـــــن ـش
ــــد ــــت أـج ــــا كـن ــــي ذاك ـم ــــب عـن ـمـــن لذـعـــة اـحلـــزن الـشـــديد املعتـمـــد أذـه
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 : فقال, فأنشد حسان بن ثابت
 مـــــــع الكـفـــــــر− إذا أرشت−لؤمـــــــا أرشت لـكـــــــــاع وـكـــــــــان عادـهتـــــــــا

ومر احلليس بن زبان بأيب سفيان وهو يرضب بزج الـرمح يف شـدق محـزة بـن عبـد 
هـذا سـيد قـريش يصـنع , يا بني كنانة: يسفقال احلل) يا عاق (ذق يا عقق: املطلب ويقول

 F١E!وحيك اكتمها عني فإهنا كانت زلة:  فقال أبو سفيان!بابن عمه ما ترون
ـجـدع األـنـوف : فكاـنـت هـنـد أول ـمـن مـثـل بأـصـحاب النـبـي وأـمـرت النـسـاء باملـثـل

إال حنظلة بن أيب , ومثل هبم كلهم,  فلم تبق امرأة إال عليها معضدان وخلخاالن!واآلذان
حنظلة ال يمثل به وإن كـان خـالفكم : يا معرش قريش: ر الراهب الفاسق ألنه نادى فيهاعام

 F٢E.. فمثل بالناس وترك فلم يمثل به!وخالفني
يف الـركن اجلنـويب الرشقـي مـن جبـل  “ أصيب محـزة: وقيل عن مكان شهادته

الـرمحن الرماة ثم سقط شهيدا يف اجلهة الرشقية منه ودفن يف موضعه كام يف مقـال عبـد 
 ..خويلد يف جملة امليقات

عنـه  ÷ َّوال يغرنك ما يروونه عن إيامن وحيش وحسن إسالمة وصفح رسـول اهللا
َّإنام فعل ذلك خوفا من العقاب الذي سيناله بعد فتح مكـة فـأين هيـرب وقـد عـم اإلسـالم  ً

ريم ول كـسـُّولكن ملا سمع بأن اإلسالم جيـب مـا قبلـه والر, احلنيف شبه اجلزيرة العربية
مرغام معلن إسالمه لينقـذ نفسـه مـن القتـل  ÷ ذهب إىل رسول اهللا, يعفو عنه إذا أسلم

 ..املؤكد
فلام رجعت إىل مكة أعتقـت فأقمـت هبـا حتـى افتـتح رسـول اهللا : قال, وهذه روايته

فلـام أراد وفـد الطـائف أن خيـرج إىل رسـول اهللا .. مكة فهربـت إىل الطـائف فمكثـت هبـا
إنـه واهللا مـا :  أحلق بـبعض الـبالد الـيمن أو الشـام إذ قـال يل رجـلليسلموا قلت يف نفيس
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حتـى ) معهـم ( فلام قال يل ذلـك خرجـت.يقتل أحدا من الناس دخل دينه وتشهد شهادته
: قـال, قدمت عـىل رسـول اهللا املدينـة وقمـت عـىل رأسـه أشـهد شـهادة احلـق فلـام رآين

 .نعم يا رسول اهللا:  قلت?أوحيش
وحيك : قال, فلام فرغت من حديثي,  فحدثته?كيف قتلت محزةاقعد فحدثني : قال

 .غيب عني وجهك فال أرينك
 ونـزل بعـد ذلـك .فكنت أتنكب طريق رسول اهللا حيث كان لئال يراين حتى قبضه اهللا

ُّابن الوليد يف محص يرشب اخلمر ومل يزل حيدخالد وسكن عند  ) أي يقام عليـه احلـد (ُ
وكان عمر يرى ذلـك , ن ديوان العطاء ومات بحمصيف رشب اخلمر حتى اخرج اسمه م

اي حتـى جيعلـه مـن أهـل علمـت أن اهللا مل يكـن ليـدع قاتـل محـزة : من سوء توفيقه فقال
, أن يغيب وجهه البغيض عنـه لكـي ال يـراه يف الـدنيا ÷ ن يأمره رسول اهللانعم ;إ..النار

 F١E?فكيف سرياه يف اآلخرة وكيف سيجتمع مع احلمزة هناك
 نظلة غسيل املالئكةمقتل ح

ـامر ـن أيب ـع ـة ـب ـب محــزة حنظـل ـع إىل جاـن ـدي, ووـق ـال الواـق ملــا انكشــف : ـكـام ـق
املرشكـون اعـرتض حنظلـة بـن أيب عـامر أليب سـفيان بـن حـرب فرضب عرقـوب فرسـه 

أنـا أبـو , يـا مـعرش قـريش: فجعـل يصـيح, فاكتسعت الفرس ووقع أبو سـفيان إىل األرض
حتى عاينه األسود بن شـعوب فحمـل عـىل حنظلـة , وحنظلة يريد ذبحه, سفيان بن حرب
وهرب أبـو .. فمشى حنظلة إليه بالرمح فجرحه به ثم رضبه الثانية فقتله, بالرمح فأنفذه فيه

 F٢E..سفيان يعدو عىل قدميه فلحق ببعضهم فردفه عىل فرسه
إين رأيت املالئكـة تغسـل حنظلـة بـن أيب عـامر بـني السـامء  :÷ وقال رسول اهللا

)  صحاف فضة وأواين ذهبلال الذهب ألنه يقا (زن يف صحاف الفضةُء املواألرض بام
                                                 

F١Eאא٣W٧٧ 
F٢Eא١אW٢٧٣ 
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 ?فاسألوا أهله ما شأنه
 خـرج حـني سـمع: عنـه فقالـت) مجيلة بنت عبد اهللا بن أيب سلول (ُفسئلت صاحبته

 F١E..غسيل املالئكة: سمىُفكان ي..نبُوهو ج) الصيحة للجهاد(
وعمه والد , ه أبو عامر الراهب الفاسقفأبا, تأمل أرجوك هبذا الفتى األنصاري البطل

ً ال بـل وعريسـا يف ليلـة أحـد فاسـتأذن ًوكان شـابا, زوجته رأس املنافقني ابن أيب السلول
 ..فأذن له, بأن يدخل بأهله ثم يلتحق به يف املعركة ÷ رسول اهللا

, أراد أن خيرج من البيت بعثت عروسه إىل رجـال وأشـهدهتم أنـه دخـل هبـا وعندما
رأيـت بـاحللم كـأن السـامء انشـقت وسـقط فيهـا : قالـت, ب حنظلة سألوها ملاذاوملا ذه

 ..َّحنظلة ثم رتقت فعلمت أنه سوف يستشهد وال يعود إيل
ـال ـان فـع ـامن يف اإلنـس ـه اإلـي ـا يفعـل ـيوخ الصــحابة , ًعجـيـب ـم أمل يـكـن األجــدر بـش

ـسـلمونه وي ÷ وكـبـارهم أن يكوـنـوا ثبـتـوا كـهـذا الفـتـى البـطـل وال يـفـروا ـعـن رـسـول اهللا
 ?ويبحثون عن واسطة عند أيب سفيان

ولكن ملا قتل حنظلة مر عليه أبـوه أبـو عـامر وهـو مقتـول إىل جنـب محـزة بـن عبـد 
,  بالوالد رشيـف اخللـق يف حياتـكًواهللا إن كنت لربا: فقال, املطلب وعبد اهللا بن جحش

 قبـل هـذا رك هـذا الرجـل مـنِّ أحذُ وإن كنت..اة أصحابك وأرشافهمُوإن مماتك ملع رس
فمثـل , مثل به وإن كـان خـالفني وخـالفكمُيا معرش قريش حنظلة ال ي:  ثم نادى!.املرصع

 F٢E..بالناس وترك فلم يمثل به
األعـرج الـذي وابـن اجلمـوح , وهكذا بقية األبطال من املؤمنني كمصعب بن عمـري

هم مـن وابـن الـنرض وغـري, الـذي مل يقبـل إال ويطـأ اجلنـة بعرجتـهوضع اجلهاد عنه فهـو 
قتـل الشـجاع ُ يًوهكـذا هـي املعـارك دائـام, ًالشهدا وهم سبعون بعدد من قتلوا ببدر تقريبا

                                                 
F١Eא١W١١٨א،١W١٥٩٤٤٥KאK١W٩٧٤٦KFEאא

٣W٧٩ 
F٢E،א١אW٢٧٤ 
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ولكـن هنـا أسـأل وال أعلـق ..البطل واجلبان يقطف ثامر أتعابه فيحكي عنه ويتغنى بمآثره
 ..فسأترك التعليق عليك يا نبيه

ـة األوىل للمعرـكـة ـوا يف اجلوـل ـوا يف , أـهـؤالء األبـطـال قتـل ـة بـعـد أم قتـل الـكـرة الثانـي
 ?التفاف خالد وعكرمة من وراء اجلبل

 يف الكـرة الثانيـة فـال يصـلح أن ًتلوا مجيعاُقتل أحد منهم يف اجلولة األوىل بل قُمل ي
ًيكونوا سببا للفرار بل الفرار كان سببا ً مبارشا أعان العدو عليهم حـني هربـوا وختلـوا عـن ً

 ..ًفاستشهدوا دفاعا عن دينهم, ممراكزهم القتالية فسدها األبطال بأجساده
 :وهي من عدة نواحي أمهها:  أسباب عسكرية−٢
فعدد املسـلمني حـوايل , بالقوى والوسائط واملعدات العسكرية: إختالل التوازن −

واملعـدات والتجهيـزات , واإلمكانـات الكبـرية جلـيش الرشك, ربع عدد املرشكـني فقـط
 .املمتازة يف ذلك العرص هلم

 ألن – عىل ما يبدو –إن الوقوع يف الكمني كان من أكرب أسباب اهلزيمة  :املفاجأة −
ومعـدات , بأعـداد تفوقـه, َّوك وتقاتله من كل إجتاهدأن حتارص ع: يقول, العلم العسكري

وإىل هـذا التفـت أحـدهم فاسـمع حتليلـه ..والـنرص املـؤزر لـك, جيدة هذا يعني الفناء له
 ..فهو مفيد ومجيل, للمعركة

مـن كتـاب الواقـدي عـىل النقيـب أيب ) أحـد (قرأت هذه الغزاة:  أيب احلديدقال ابن
 ? فكيف جرى ذلك!.إين أستعظم ما جرى هلؤالء يف هذه الوقعة: وقلت له, يزيد

 )“ التسعة من بني عبد الـدار بيـد أمـري املـؤمنني (بعد قتل أصحاب األلوية: قال
 ÷ تـت جمنبتـا رسـول اهللافلـو ثب, محل قلب املسـلمني عـىل قلـب املرشكـني فـكرسه

اللتان فيهام أسيد بن حضري واحلباب بن املنذر بإزاء جمنبتي املرشكني مل ينكرس عسـكر 
ًولكن جمنبتا املسلمني أطبقت إطباقا واحـدا عـىل قلـب املرشكـني مضـافا إىل , اإلسالم ً ً

ًقلبا واحدا وكتيبة واحدة ÷ فصار عسكر رسول اهللا, قلب املسلمني ً ً ً.. 
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جمنبتا قريش أن لـيس بإزائهـا أحـد اسـتدارت املجنبتـان مـن وراء عسـكر فلام رأت 
وصمد كثري مـنهم للرمـاة الـذين كـانوا حيمـون ظهـر املسـلمني فقتلـوهم عـن , املسلمني

 ,)بـن أيب اجلهـل (وعكرمـة ,)بـن الوليـد (آخرهم ألهنم مل يكونـوا ممـن يقومـون خلالـد
سـيام وقـد رشه كثـري مـنهم إىل الغنيمـة ال , ًومها يف ألفي رجل وإنام كانوا مخسني رجال

 !.َّفرتك مركزه وأكب عىل النهب
ًوكـان فارسـا , والذي كرس املسـلمني يومئـذ ونـال مـنهم كـل منـال خالـد بـن الوليـد

واستدار خلف اجلبل فدخل من الثغـرة , ًشجاعا ومعه خيل كثرية ورجال أبطال موتورون
وتراجع قلب املرشكني بعد اهلزيمة فصار  ,التي كان الرماة عليها فأتى من وراء املسلمني

فلم يعرف املسلمون بعضـهم , املسلمون بينهم يف مثل احللقة املستديرة واختلط الناس
ِوملـا , ًبعضا ورضب الرجل منهم أخاه وأبـاه بالسـيف وهـو ال يعرفـه لشـدة النقـع والغبـار

ومثـل .. نـت هلـمفكانت الدبرة علـيهم بعـد أن كا, اعرتاهم من الدهشة والعجلة واخلوف
 ..هذا جيري دائام يف احلرب

 : عدم اإلنضباط العسكري −

ـه ـورت عدـت ـه وتـط ـام بلـغـت قوـت ـامل مـه ـة ألي جــيش يف الـع ـدم االنضــباط مقتـل , ـع
فاملقاتل إذا مل يلتزم بأوامر قائده فإن النتيجة الطبيعية هي اهلزيمـة كـام حـدث يف معركـة 

 ..أحد
والتنفيـذ الـدقيق , أوامر القائد األعىل للجيشهو التقيد التام ب: واالنضباط العسكري

; أي تنـفـذ األواـمـر العـسـكرية ًواإلنـضـباط ـجيـب أن يـكـون طوعـيـا..لألواـمـر الـصـادرة مـنـه
تنفذ األوامر والتعليامت باإلكراه واإلجبار دون قناعة ذاتية مـن  ال أن, بالقناعة والرضا هبا

البهيمـة الـذين اسـتقتلوا حولـه وأتبـاع ) معركـة اجلمـل (املقاتلني كحال اجليش اجلمـيل
حتى عقر ففروا بكل اجتاه فلـو كـانوا يقـاتلون عـن عقيـدة الستشـهدوا قبـل أن يفـروا مـن 

 ..أرض املعركة
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فاالنضباط الطوعي التلقائي ينبع مـن نفـوس املقـاتلني وقناعـاهتم الشخصـية وهـذا 
 عن العقيـدة والـدين ًينتج عن إيامهنم برسالة القائد وعدالة املعركة التي خيوضوهنا دفاعا

فتنفذ األوامر بدقة وعن قناعة تامة ووعي كامل لدى أصحاب الرسـول , قبل أي يشء آخر
 ..هو املطلوب منهم يف معاركه كلها ÷ األعظم

ن متكـامالن وذلـك الن والروح املعنويـة شـبه فعـال, واعلم أن االنضباط العسكري
نوية العالية تؤدي إىل االلتزام بـاألمر والروح املع, االنضباط يعزز ويقوي الروح املعنوية
 يف الرسول القائد ًونفس مطمئنة وهذا كان واضحا, وحماولة تنفيذها بدقة وبروح منفتحة

 ..والثابتني معه يف أحد
واهللا لو رضبونا حتـى يبلغـوا  :)رض (فام معنى قول الصحايب اجلليل عامر بن يارس
هـذا مـن نتيجـة .. ق وهـم عـىل الباطـلبنا سـعفات هجـر مل يتزعـزع يقينـي أننـا عـىل احلـ

اإلنضباط العسكري الطوعي والواعي فهذا املقاتل يتجاوز التسعني ومـن كبـار الصـحابة 
 .. بل كالمه نابع من إيامنه وعقيدته ويقينه بقائدهً أو رياءًفال يقول جزافا

وفوائد االنضباط يف رفع الروح املعنوية للمقاتل هي مـن عـدة اجتاهـات ويف عـدد 
 ..ن النقاط أمههام

 .ـ االنضباط يريس ويرسخ دعائم املعنويات والروح املعنوية١
ـ االنضباط يساعد املقاتل عىل التكيف مع زمالئه وقادته واحلياة العسكرية بشكل ٢

 ..عام
ـ االنضباط يعلم األفراد املقاتلني التضحية واإليثار ونكران الذات يف سبيل تنفيـذ ٣

 ..وبة منهالواجبات واملهام املطل
 .من اجليش ويعزز الوحدة والتامسك فيهـ االنضباط يصون أ٤

وكل هذه العوامل هي بمثابة أعامل معنوية تزيد من الروح املعنوية وفعاليـة اجلـيش 
ن القائد جيب أن يكون ناك دور بارز للقائد يف كل ذلك ألوخاصة يف األعامل القتالية وه
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 .. لتنفيذهاً يف قراراته ومتابعاً يف تفكريه وحكيامً واسرتاتيجياً عن البقية مبدعاًمميزا
ولكنها , ولدينا يف تارخينا اإلسالمي صورة رائعة لتوضيح قيمة االنضباط العسكري

 يف النتائج النهائية للمعركـة التـي ال يكـون فيهـا إنضـباط عسـكري وتقيـد تـام ًمفجعة جدا
 ..بأوامر القائد األعىل

 التـي قادهـا الرسـول القائـد)  التـي نحللهـا اآلنأحد (تلك الصورة املاثلة من معركة
ماة الـذين ُّإال أن عدم انضباط الر..ًبكفاءة رائعة وانترص عىل قريش بزمن قيايس جدا ÷

وضعهم القائد يف سفح اجلبل وأوصاهم بعدم ترك أماكنهم مهام كانـت الظـروف هلـم أو 
, ًرتكون مكـاهنم اإلسـرتاتيجي جـداإال أن حب الغنائم جعلهم ي) َّكام مر من قبل (عليهم ;

َّوينسون أمر القائد األعىل مما جعل خالد بـن الوليـد يغتنمهـا فرصـة ليلتـف عـىل اجلـيش 
فام كانت تلك النازلة لتنزل عىل املسلمني ..اإلسالمي ويوقع به ويكبده اخلسائر الفادحة

 .÷  ومتقيدين بأوامر قائدهم األعىلًلو كانوا منضبطني عسكريا
, أن ما من ثغرة يف االنضباط العسـكري:  العسكري واخلربات امليدانية تؤكدفالعلم

ألي جـيش ويف أيـة معركـة إال وسـتظهر مؤثراهتـا ونتائجهـا يف نتـائج , أو الروح املعنوية
 .املعركة بشكل أو بآخر

 : أسباب حقيقية −٣
سـالمية ودرس تربوي لألمة اإل, فهي إمتحان رباين: احلقيقية, أما عن سبب اهلزيمة

إن اهللا ملا أخرب املـؤمنني : قال,“ الباقراإلمام ; ففي رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر 
اللهم أرنا القتـال : رغبوا يف ذلك فقالوا, بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر ومنازهلم يف اجلنة

 :فلـم يبـق إال مـن شـاء اهللا مـنهم وذلـك قولـه,  فـأراهم اهللا إيـاه يف يـوم أحـد!.نستشهد فيه
َولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمـوه وأنـتم تنظـرون ¿ ْ َُ ْ ُ ْ َ ُْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ْْ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َِ َِْ َ َ َّ ومـا حممـد إال *ُ ِ ٌ َّ َ ُ َ

ِرسول قد خلت من قبله الرسل أ فإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقـابكم ومـن ينقلـ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ ُّ ُ َْ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ِْ َ َ ََ َ ُ َْ ِ َ َب عـىل ٌ ْ
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َعقبيه فلن يرض اهللاَ شيئا وسيجزي اهللاُ الشاكرين ْ َ ْ َ َِ ِِ ِ َِّ َ َ ْ َ ًْ َ ََّ ُ َø F١E 
 ÷ رح رسـول اهللاُفجـ, وبسبب هذا اإلنقالب عىل األعقاب امتحنهم اهللا يوم أحد

فجعـل الرجـل  ,)ًجرحيـا فقـط (عىل تلك احلـال) من الصحابة (يوم أحد وعهد العاهد به
  F٢E..!فإن رسول اهللا قد قتل ,)ِ انج بنفسكأي (النجاء: يقول ملن لقيه

אא
ملاذا أرسل , وتسألك نفسك هذا السؤال الطبيعي, وربام خيطر عىل بالك هنا خاطر

وختـىل عنـه , ًاهللا تعاىل يوم بدر ثالثة آالف مع ثالثة من املالئكة الكروبيني مددا لرسـوله
 ?ووجهه الرشيف, ة جراح يف جسده املباركُيوم أحد هبذا الشكل حتى جرح عد

 عن رسوله الكريم وال حتى حلظة واحدة ولكنه َّولن يتخل, ال يا أخي الكريم ربنا مل
ويعرفـوا أنفسـهم ..ختىل عن املسـلمني وتـركهم ألنفسـهم حتـى يتعلمـوا عـىل حسـاهبم

ل الشجعان الذين ونحن األبطا, ًألهنم اغرتوا كثريا بعد معركة بدر وقالوا نحن الذي قاتلنا
 ..هزمنا قريش وقتلنا صناديدها

له ـهلـم الـشـيطان اللـعـني َّوـغـرور ـنـفيس ـسـو, فـكـانوا يف ـشـك ـمـن اـملـدد الـسـاموي
ولـيس بسـيوفهم , فـامتحنهم اهللا تعـاىل يـوم أحـد ليعلمـوا أن الـنرص مـن عنـد اهللا, الرجيم

َّإيل : ورائهـماخلشبية إذا ختلت عن اهللا ففروا عـن رسـوهلم وهـو يـدعوهم وينـادهيم مـن 
جـوزوا إىل النـار كـام قـال لصـاحب : فال يلوون عليه فيقـول هلـم..عباد اهللا فأنا رسول اهللا

 ..الرتس
 معه فلم يقتل منهم أحـد َتَبَ ثْنَوم ÷ وأكرب دليل عىل ما قلناه هو نجاة رسول اهللا

 درس الرمـاة ومعصـيتهم َهـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى التـنس. .َّكام مر معك من قبل
 : مها, فهذه دروس لألمة اإلسالمية برضورة إلتزام أمرين اثنني..للقائد

                                                 
F١EאW١٤٣J١٤٤ 
F٢Eא١W١١٩ 
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ال أن نعتمد عىل أنفسـنا السـيام , واالعتامد عليه يف كل أمورنا, التوكل عىل اهللا −١
 .فهنا الزلل واملقتل..األمارة بالسوء

 طاعة مطلقة ال أن جيتهد كل منـا ويعمـل حسـب, معرفة القيادة الربانية وطاعتها −٢
 ..فال رأي لك هنا, رأيه

, ومن ثبت معه ÷ نعم مل تقاتل املالئكة ولكنها كانت موجودة حترث رسول اهللا
واطمئنان الرسول وتبسمه لفعل نسـيبة ومدحيـه هلـا ينبئـك عـن اليقـني الـذي كـان يعيشـه 

ًوثقته بالنرص ولو بقي وحيدا فريدا ÷ رسول اهللا فـال غـرو يف  “  مع أمـري املـؤمننيً
وانـترص موسـى ..رب ال أجـد إال نـفيس وأخـي :“ يقل سيدنا موسـى الكلـيمذلك أمل 

 .. فرعون وجنودهوأخوه عىل
وملـا , مل تقاتـل املالئكـة يـوم أحـد: قـال, ويروي الواقدي بسنده عن عبيد بن عمري

مل نر اخليل البلق وال الرجال الذين كنـا نـراهم يف : رجعت قريش من أحد جعلوا يقولون
مـد رسـول اهللا ُمل ي: إذ قـال, وعمر بن احلكـم) عن ابن عباس ( بقولهوكذب عكرمة.. بدر

 ?فام أدراه بام نزل من السامء وما عرج هبا..يوم أحد بملك واحد
مل تقاتـل املالئكـة إال : قال يف إحـدامها) عن ابن عباس (وذكر روايتني عن جماهد

ـدر ـوم ـب ـر فقاـلـت, ـي ـة أكـث ـذ : واعتـنـت األـخـرى بدـق ـة يومـئ ـلحرضت املالئـك .. ومل تقاـت
فلام انكشـفوا مل , كان اهللا وعدهم لو صربوا أن يمدهم: وفصلت رواية عن أيب هريرة قال

 F١E..وهذا هو الصحيح واهللا العامل.. تقاتل املالئكة يومئذ
אא

وهي باحلقيقة ليست غزوة بل هي من لواحق غزوة أحـد إال أن املـؤرخني أفردوهـا 
نـدموا , ا انرصف أبو سـفيان وأصـحابه مـن أحـد فبلغـوا الروحـاءمل: ألنه, وسموها غزوة

السـبايا  (وال الكواعـب,  قتلـتمًال حممـدا: فقالوا, عىل انرصافهم عن املسلمني وتالوموا
                                                 

F١E،א١אW٢٣٥ 
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ـفـارجعوا , أردفـتم قتلتـمـوهم حتـى إذا مل يبـق ـمـنهم إال الرشيـد تركتمـوهم) مـن الشـابات
 F١E..فاستأصلوهم

واحلـارث بـن , فقـال عكرمـة بـن أيب جهـل, وحـاءوكان ذلـك ملـا نزلـت قـريش الر
نرجع فنغري عـىل املدينـة فقـد قتلنـا رساهتـم : وخالد بن الوليد, وعمرو بن العاص, هشام

 F٢E.)ًيعنون سيدنا احلمزة طبعا (..وكبشهم
إن اهللا يـأمرك أن ختـرج يف أثـر : فقـال لـه ,÷ عىل رسـول اهللا “ فنزل جربئيل

 F٣E!. به جراحةْنَوال خيرج معك إال م, القوم
قـوة والشـدة الرهيم من نفسه وأصحابه ُالعدو وي ÷ ُفأراد ربنا أن يرهب رسول اهللا

ولوال هذا اللطف اإلهلي واحلكمة الرسولية لعادت قـريش وغـزوهم يف قعـر , يف طلبهم
فندب أصحابه للخـروج يف طلـب .. ًوكرسوا شوكتهم وازدادت مصائبهم أضعافا, دارهم

ْال عـصـابة تـشـدد ألـمـر اهللا تطـلـب ـعـدوهاأ: وـقـال, أيب ـسـفيان ُ  فإـهنـا أنـكـى للـعـدو وأبـعـد ?َْ
 F٤E..للسمع

 كانـت ْنَمـ, يا معرش املهاجرين واألنصـار:  يناديًفأمر رسول اهللا مناديا :÷ وقال
 F٥E!. مل تكن به جراحة فليقمْنَوم, به جراحة فليخرج

.. ًليا براية املهـاجرينم عَّوقد.. تهم وما أصاهبم من القرح واجلرحَّفخرجوا عىل عل
 F٦E..حتى انتهوا إىل محراء األسد
فانتـدبت .. أال ال خيرجن أحد إال من حرض يومنـا بـاألمس: ونادى منادي رسول اهللا

                                                 
F١Eא٢W٨٨٦ 
F٢Eא١W١٢٥ 
F٣Eא١W١٢٤ 
F٤Eא٢W٨٨٦ 
F٥Eא١W١٢٥ 
F٦Eא١W١٨٣،١٨٤ 
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 فخـرج رسـول اهللا.. عصابة منهم مع ما هبم من القراح واجلراح الـذي أصـاهبم يـوم أحـد
 F١E..نة عىل ثامنية أميالوهي من املدي, حتى بلغ محراء األسد, ًيف سبعني رجال ÷

ًفمر هبم رجال خارجـا مـن املدينـة ً ًتركـت حممـدا وأصـحابه : فقـال,فسـألوه اخلرب, َّ
 F٢E..بحمراء األسد يطلبونكم جد الطلب

قـد واهللا :  فقال معبد?ما وراءك يا معبد: فقال له, ثم التقى بأيب سفيان معبد اخلزاعي
قـد أقبـل  “ ذا عـيل بـن أيب طالـبوهـ,  وأصحابه وهم حيرقون عليكمًتركت حممدا

وقد دعاين ذلك إىل أن قلت , وقد اجتمع عليه من كان ختلف عنه, عىل مقدمته يف الناس
  :قلت:  قال?وما قلت:  قال أبو سفيان. يف ذلكًشعرا

ُّكـــادت هتـــد مـــن األصـــوات راحلتـــي F٣E إذ ـســـالت األرض ـبـــاجلرد األبابـيـــل ُ

ــــد ا ـتـــــــردي بأـســـــــد ـكـــــــرام ال تنابـلـــــــة ــــلعـن F٤Eللقـــــاء وال خـــــرق معازـي

ــــة ــــن األرض مائـل ــــدوا أـظ ــــت ـع ـــرئيس ـغـــري خمــــذول فظـل F٥Eـملـــا ـســـموا ـب

ــت ــائكم:فقـل ــن لـق ــن حـــرب ـم ــل اـب ـــــل وـي ـــــت البطحــــــاء باخلـي F٦Eإذا تغطمـط

ـــــذير ألـهـــــل البـســـــل ـضـــــاحية F٧Eلكـــــل ذي إربـــــة مـــــنهم ومعقـــــول إين ـن

ـــة ـــن ـجـــيش أمحــــد ال وـخـــش تنابـل ـــل ـم F٨Eوـلـــيس يوـصـــف ـمـــا أثـبـــت بالقـي

                                                 
F١Eא٢W٨٨٦ 
F٢Eא١W١٢٥ 
F٣EWKKאWאאKKאWאK 
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قد ظفرنـا بـالقوم , هذا النكد والبغي: فقال أبو سفيان.. معهْنَفثنى ذلك أبا سفيان وم
َّ ودب اهللا الرعـب يف قلـوب قـريش فـراح يبحـث عـن !.واهللا ما أفلح قوم قط بغـوا, وبغينا

وجيشه عنهم ; وبينا هم يف ذلـك وافـاهم نعـيم بـن مسـعود  ÷  هبا رسول اهللاَّحيلة لريد
  .ًاملدينة ألمتار ألهيل طعاما:  قال?أين تريد: و سفيانفقال أب, األشجعي
َّهل لك أن متـر بحمـراء األسـد وتلقـى أصـحاب حممـد وتعلمهـم أن حلفاءنـا : قال

) مـن اإلبـل (ولك عندي عرشة قاليـص, وموالينا من األحابيش قد وافوا حتى يرجعوا عنا
ـا  محــراء األـسـد فـقـال  ـفـواىف ـمـن ـغـد ذـلـك الـيـوم..نـعـم: ـقـال .)!?وـمتـرا (أملؤـهـا زبيـب

 قد أجنحت إلـيهم ًفإن قريشا, ارجعوا:  قال..ًقريشا:  قالوا?أين تريدون: ألصحاب حممد
أواـئـل الـقـوم ـقـد طلـعـوا عـلـيكم ] اال أن [ وـمـا أـظـن , حلـفـاؤهم وـمـن ـكـان ختـلـف ـعـنهم

 .F١Eحسبنا اهللا ونعم الوكيل:  فقالوا!الساعة
رهـب فـإن اهللا قـد أ, يا حممدارجع : فقال ,÷ عىل رسول اهللا “ ونزل جربئيل

وأنـزل اهللا .. يـوم اجلمعـة,  فرجع رسول اهللا إىل املدينة..ًقريشا ومروا ال يلوون عىل يشء
 F٢E.. آل عمران ستون آية من آيات سورةعليه

اجلرحـى مـن املسـلمني  ÷ ولكن يل سؤال هنا فقط ملـاذا اصـطحب رسـول اهللا
ا مسألة حتتاج إىل التأمل فاهلـاربون مل يكـن  إهن? ثبت ومل يفر من املعركةْنَوهم م, فقط

 ?ًذاك أمر اهللا ويف أوامره أرسارا لو ندركها, وكانوا أقوى عىل القتال, هبم جراح
وبـه أكثـر مـن سـبعني جـرح ويبقـى  “ أمن املنطق والعدل أن خيرج اإلمام عـيل

 يفـر ال “ كل احلكمة والعدل ألن أمـري املـؤمنني,  نعم?أبطال الصحابة يف خمادعهم
 ..ٍ يفر من عواء كلب وهو يظنه زئري سبع ضارولو كان به ألف جرح وغريه

ما حممد إال طالـب : فقالوا, وأظهرت اليهود القول اليسء: موقف اليهود واملنافقني
                                                 

F١EאאW٣١٠٣ 
F٢EאאW٣١٠٦ 
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 وجعل املنافقون .. وما أصيب هكذا نبي قط..أصيب يف أصحابه وأصيب يف بدنه, لكُم
وـهـذا  (ـتـل ـمـنكم عـنـدنا ـمـا ـمـاتوا وـمـا قتـلـواُ قْنَـلـو ـكـان ـمـ: يقوـلـون ألـصـحاب رـسـول اهللا

فيخذلون بذلك ) مضمون آيات تتىل آناء الليل وأطراف النهار وللتفصيل راجع املفرسون
 ..ق عنهُّأصحابه ويأمروهنم بالتفر ÷ عن رسول اهللا

א“
 فقـد ,الواقـعيف يوم بـدر لدولـة اإلسـالم يف  “ إذا كان أسس أمري املؤمنني عيل

, َّوعلم األمة ال بل الدنيا كيف تكون املواسـاة, ى اإلسالم يف القلوب يوم أحدعنأسس مل
فـأعطى معنـى القيمـة , والتضحية يف سبيل الواجب املقدس الـذي يـؤمن بـه ويـدافع عنـه

والقداسة للعقيدة ووجوب حفظها بكل غال ونفيس لدى اإلنسان ألهنا األغـىل واألعـىل 
 ..ةيف هذه احليا

محايتـه بالوجـه والصـدر ع عنـه ووالقائد وقيمة الدفا, وكذلك علمهم معنى الرسول
والرسـول , ألن القائد هو القلب النـابض يف اجلـيش) القلب (باللسان وباجلنان, واليدين

 ?رتك القلب يف قلب املعركة بال محايةُهو النجم والفكر الثاقب لألمة فكيف ي
وال توصف بالكتابـة ,  يوم أحد ال تقدر بالكالميف “ وأعامل أمري املؤمنني عيل

ولكــن نشــري إىل النقــاط وأنــت عليــك التفكــري هبــا والعــودة إىل مــا تقــدم مــن الرشح 
 ..املخترص
 ..صاحب اللواء للجيش بداية وهناية “ كان األمري −١
كان بطل املبارزات األوىل حلملـة لـواء الرشك مـن بنـي عبـد الـدار فقتـل تسـعة  −٢

 ..حتى رفعتها امرأة من نسائهمإىل األرض ًا ويف كل مرة كانت تسقط رايتهم منهم تباع

ًهو الذي ثبت عندما فر األصحاب وقاتل قتاال −٣  ..ً منكراَّ

الذي دافع عنـه بـام تعجبـت بـه  ÷ وهو صاحب املواساة العظيمة لرسول اهللا −٤
ـال جربائـيـل, أـهـل الـسـاموات ـا: وـق ـه :÷ فـقـال..ًـهـذه ـهـي املواـسـاة حـق ـا إـن  مـنـي وأـن
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 ..وأنا منكام: فقال جربائيل..منه
 :من السامء “ وهو الذي نادى باسمه وسيفه جربائيل −٥

ــــــــــــــــــــــى إال عـــــــــــــــــــــــيل وال ســــــــــــــــيف إال ذو الفقــــــــــــــــار ال فـت
ودحر كتائـب قـريش الواحـدة تلـو األخـرى  ÷ هو الذي دافع عن رسول اهللاو−٦

 ..ًحتى أصيب بأكثر من ثامنني جرحا
لتغسل وجـه  ” ن املهراس ليصب عىل يدي الزهراءوهو الذي جاء باملاء م −٧

ـمـن اـلـدماء قـبـل أن يغـسـل اـلـدماء ـعـن نفـسـه فـقـد ـكـان ملطـخـا  ÷ احلبـيـب املـصـطفى
 ..بالدماء

وهو الذي طارد فلول قريش يف ما يسـمى غـزوة محـراء األسـد وأرعـب قـريش  −٨
 ..فقفلوا راجعني إىل مكة مذعورين
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 )اخلندق ( غزوة األحزاب-٣

“אאא
ولـيس ألحـد غـريه ذكـر بامتيـاز  “ هذه املعركة كانت معركة أمري املؤمنني عيل

وظنون السوء بـاهللا ورسـوله , فهي غزوة زلزال القلوب, ووصيه ÷ ذكر بعد رسول اهللاُي
ووصـف حـال املسـلمني ,  فالقرآن الكريم أنزل سورة باسم هذه املعركة– والعياذ باهللا –

 ..ناهية فيها فتأملها أرجوك لتعرف حقيقة ما نقول هنابدقة مت
 قتلهم إىل ْنَأو يف يوم أحد ونسب م, يف يوم بدر “ فالناكر لفضل أمري املؤمنني

ألنـه ال  ,)األحـزاب (فإنـه مل يسـتطع إنكـاره يف غـزوة اخلنـدق, غريه ممن ترتضـيه نفسـه
نا حممـد بـالنرص وفـتح ُديعـ: حميص عنه إىل غريه من الصحابة الذي قال أشـجعهم عنـده

 ..)ًمن الشجاعة طبعا (البلدان وأحدنا ال يستطيع أن خيرج لقضاء حاجته
אא

  ..أواخر الصيف من السنة اخلامسة للهجرة النبويةيف شهر شوال : الزمان −
فـكـان خـلـف ظـهـره ..القرـيـب ـمـن املديـنـة املـنـورة) ـسـلع (ـسـفوح جـبـل: املـكـان −

 ..ن معروفة بقرب املدينةكوهي أما..إىل ذباب إىل راتج, تد من املذاذواخلندق مم
 : األسباب الداعية هلا −
واـحلـــق ,ًفكاـنـــت اـســـتمرارا ـحلـــرب اـخلـــري والرش :)اإلـســـرتاتيجية (البعـيـــدة −
 ..األزلية وتلك هي احلرب ,والرسالة الساموية والعادات اجلاهلية,والباطل
 ـكـام ـكـان يـظـن رأس ..ـسـلمني وإطـفـاء ـنـور اهللاستئـصـال امل :)التكتيكـيـة (القريـبـة −

ْالكفر أبو سفيان ومن كان معه من األعراب ورأسـهم  ,وما زينه لـه اليهـود مـن بنـي النُضـريَ
 .. حيي بن أخطب

  :)عدة وعدد (األعداد املشاركة −
 ..كان عددهم ثالثة آالف رجل: املسلمون −
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ن أحابيشـها يف أربعـة وخرجـت قـريش ومـن تبعهـا مـ: قـال الواقـدي: املرشكون −
 بـن عبـد شـمس وأقبلت بنو سليم يف سبعمئة يقودهم أبـو األعـور السـلمي سـفيان, آالف

وخرجـت بنـو فـزارة وهـم ألـف  – وهو رشيك معاوية يوم صـفني –حليف حرب بن أمية 
 ;يـقـودهم عييـنـة ـبـن حـصـن; وخرـجـت أـشـجع يف أربعمـئـة وقاـئـدهم مـسـعود ـبـن رخيـلـة

فكان مجيع القـوم الـذين وافـوا .. يقودهم احلارث بن عوفوخرجت بنو مرة يف أربعمئة 
 وعنـان األمـر, عرشة آالف يف ثالثة عسـاكر:  وأسد, وغطفان, وسليم,اخلندق من قريش

 ..)صخر بن حرب األموي (إىل أيب سفيان)  العامةالقيادة(
 ..كانوا ثامنية عرش ألف رجل: وقال ابن شهراشوب
ـال املـسـعودي ـا: وـق ـن ألـف ـة وعرشـي ـدة للحــرب يف ذاك .. ًأربـع ـانوا بأحـسـن الـع وـك

ومعهـم مـن , وقـادوا معهـم ثالثمئـة فـرس, وعقدت قريش اللـواء يف دار النـدوة.. العرص
 .الظهر ألف ومخسمئة بعري عدا ما جاء به اآلخرون كام تعلم

אאא
אא

ْوقتل مـن , ودينه اإلسالم ÷ جتمعت القوى بعد عقد العزم عىل استئصال حممد َ
كـام كـان يظـن , معه وتأديب األوس واخلزرج وأهل مدينة يثرب إليوائهم والـدفاع عـنهم

 ..َّوخيطط رأسهم أبو سفيان رأس الفتنة والفساد أينام حل أو ارحتل
فعقد األلوية يف دار الندوة وخرج عىل رضب الطبول ولعب اخليول ورقص القيـان 

ًمتجهـني شـامال , مكة بجيش أشبه بجيش ملكي قوامه ثالثة آالفوخرجوا من , والغواين
 ..إىل يثرب

 وملا فصلت قريش من مكة باجتاهها إىل املدينة خـرج ركـب مـن خزاعـة إىل النبـي
 F١E..فساروا من مكة إىل املدينة بأربعة أيام فأخربوه بفصول قريش ÷

                                                 
F١Eאא٢W٤٤٤ 
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אא
فـإن , ابه ليستشـريهم هبـذا األمـر اجللـلمجع أصح ,÷ وملا بلغ ذلك رسول اهللا

َّقـد عـودهم  ÷ وكـان رسـول اهللا, ٍّقريش عازمة عىل رش عظيم ولن ترجع عنـه بسـهولة
علمهم أصـول احليـاة احلضـارية ُعىل مشاورهتم يف األمور اهلامة ليبـدون مـا عنـدهم ولـي

 .. رجلةوكانوا سبعامئ, للدولة اإلسالمية
. .ما مجعت هلم مـن مجـوع سـميت بـاألحزابوملا اجتمعوا أخربهم خرب قريش و

.. وأمرهم باجلد واجلهاد ووعدهم النرص إن هم صربوا واتقوا وأمرهم بطاعة اهللا ورسوله
تأمـل هنـا بالكلمـة  ( أم نكون فيها ونخندقها علينـا?أنربز هلم من املدينة: ًثم قال مستشريا

ًفاخلندق كانت وحيا سامويا لرسول اهللا ا للمسلمني كان سلامن ولكن الذي أظهره ÷ ً
  ?)سلع ( أم نكون قريبا ونجعل ظهورنا إىل هذا اجلبل?)الفاريس واهللا العامل

ثم أمجـع , إىل اجلرف, نكون مما ييل بعاث إىل ثنية الوداع: فقالت طائفة: فاختلفوا
رأهيم عىل املقام باملدينة وحرب القوم عىل أنقاهبا وعـىل أبواهبـا ألهنـم مـا غـزاهم هبـا 

فكانت خطتهم الرجال تقاتل يف الشوارع والنساء واألطفال يرمون العدو , ال خذلوهأحد إ
 ..باحلجارة من فوق املنازل

فكانت اخلندق أول مشـهد , فقال سلامن الفاريس الذي التحق باملسلمني عن قريب
ًوهو حر ألنه كان يف الرق عبدا ففاتته بدر ÷ شهده سلامن مع النبي ُوأحـد حتـى عتـق ,ِّ

ًوكان رجال كبـريا يف السـن وذا رأي وحكمـة ألنـه كـان مـن  سنة اخلامسة من اهلجرةيف ال ً
ـا رـسـول اهللا: حـكـامء الـفـرس ـة, ـي ـاوم الكـثـري يف املطاوـل أي املصــاولة  (إن القلـيـل ال يـق

 .)والقتال
, ًنحفر خندقا يكـون بيننـا وبيـنهم حجابـا:  قال سلامن?فام نصنع: فقال له رسول اهللا
 معارش العجـم −وال يمكنهم أن يأتونا من كل وجه; فإنا كنا , ملطاولةفيمكنك منعهم يف ا

فيكـون احلـرب مـن مواضـع ,  إذا دمهنا داهم مـن عـدونا نحفـر اخلنـدق−يف بالد فارس 
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 .معروفة
: فقـال ÷ عـىل رسـول اهللا “ ونزل جربائيل.. فأعجب رأي سلامن املسلمني

 F١E..أشار سلامن بصواب
אא

 فركـب رسـول اهللا, للعمـل بعـد نضـوج الفكـرةالعظيم جليش الرسـالة, بادر القائد و
وخرـجـوا إىل , ًفرـسـا ـلـه ورـكـب مـعـه نـفـر ـمـن أـصـحابه ـمـن املـهـاجرين واألنـصـار ÷

لتحديد إجتـاه القتـال , مشارف املدينة ليحددوا أفضل األماكن للمعسكر وأماكن اخلندق
فارتـاد رسـول ) خطوة ال بد منها للقائد النـاجحوهذا تكتيك رائع و (ًواحكام املنافذ جيدا

جبـل سـلع ويسـمى  (فكـان أعجـب املنـازل إليـه أن جيعـل سـلعا,  ينزلهًموضعا ÷ اهللا
 ً قريبـا,ًيف الشامل الغريب للمسجد النبوي الرشيـف بثامنمئـة مـرت تقريبـا,  جبل ثوابًأيضا

 .F٢E) من مسجد السبق باجتاه املساجد السبعة
اسم اطم لبني حـرام مـن بنـي سـلمة غـريب مسـجد  (من املذاذخلف ظهره وخيندق 

 .F٤E) هو جبل غريب بطحان إىل جنب جبل بني عبيد (إىل ذباب إىل راتج F٣E) الفتح
א

بكـل جانـب مـن  َّاخلندق قسـمه إىل قطاعـات ووكـل ÷ وبعد أن حدد رسول اهللا
                                                 

F١Eא٢W١٧٧ 
F٢Eאאאא

אא،א،אאWא÷
אKK

FאאW٢٣٣אא٤W٢٥٦אW٢٥٩
W÷אאאאא

אאא،אאא
אאאWאא٢W٣٢٤ 

F٣Eא٢W٣٧٠ 
F٤Eא٢W٣١٠ 
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وكانـت ,  راتـج إىل ذبـابفكان املهـاجرون حيفـرون مـن جانـب:  حيفرونهًاخلندق قوما
وكانـت سـائر األبنيـة يف املدينـة مشـتبكة .. األنصار حتفر مـن ذبـاب إىل جبـل بنـي عبيـد

 F١E.وبحفر اخلندق حوهلا جعلها قلعة حصينة, البنيان
فكـان للمهـاجرين مـن , وكان اخلندق ما بني جبل بني عبيد بخربى إىل راتج: وقالوا

 وخنـدقت بنـو عبـد األشـهل بـام .. ذباب إىل خربـىوكان لألنصار ما بني, ذباب إىل راتج
وخنـدقت بنـو دينـار مـن عنـد , ييل راتج إىل خلفها حتى جـاء اخلنـدق مـن وراء املسـجد

وشبكوا املدينة بالبنيان من كل ناحية فهي ) اليوم (خربى إىل موضع دار ابن أيب باجلنوب
 F٢E..صارت كاحلصن

אאא
ًفأخذ معوال فحفر يف موضع املهـاجرين , احلفر بيده املباركة ÷ وبدأ رسول اهللا

, وتعب ÷ حتى عرق رسول اهللا, ينقل الرتاب من احلفرة “ وأمري املؤمنني, بنفسه
 F٣E.حيفر اجتهدوا يف احلفر ونقل الرتاب ÷ فلام نظر الناس إىل رسول اهللا

ـدق لينـشـط املـسـلمني ـم يف اخلـن ـون فجع, وجـعـل رـسـول اهللا يعـمـل معـه ـوا يعمـل ـل
وكـان رسـول اهللا حيمـل الـرتاب يف  F٤Eقدوم العدو علـيهم) يسابقون (مستعجلني يبادرون

 : ويقول, املكتل يطرحه
ــــــرب ـــــــر ـهــــــذا اجلـــــــامل ال مجـــــــال خـي ـــــــا −هــــــــذا أـب  وأطهــــــــر− ربـن

 وقـال رسـول .F٥Eفجعل املسلمون يرجتزون وإذا رأوا من الرجل فتورا ضحكوا منـه
وروى عـن الـرباء بـن . .ممـا قـال صـاحبه ال يريـد بـذلك سـوءاال يغضب أحـد : اهللا يومئذ

                                                 
F١Eאא٢W٤٤٥ 
F٢Eאא٢W٤٥٠ 
F٣Eא٢W١٧٧ 
F٤Eאא٢W٤٤٥ 
F٥Eאא٢W٤٤٦ 
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وكان أبيض شديد البياض كثـري , يومئذ يف حلة محراء ÷ رأيت رسول اهللا: عازب قال
 ولقد رأيته يومئذ حيمل الرتاب عىل ظهره حتـى حـال الغبـار ,الشعر يرضب الشعر منكبيه

 .بيني وبينه
ـال ـن أيب ســعيد اخلــدري ـق ـت رســول ا: وروى ـع ـع  ÷ هللارأـي ـدق ـم ـر اخلـن حيـف
 : املسلمني والرتاب عىل صدره وهو يقول
ـــــدينا ـــــا اهـت ـــــت ـم ـــــوال أـن ـــــم ـل F١Eوال تصـــــــــــــــدقنا وال صـــــــــــــــلينا ال ـه

 : وجعلت األنصار ترجتز وتقول
ـعــــــىل اجلـهــــــاد ـمــــــا بقيـنــــــا أـبــــــدا نـحـــــــن اـلـــــــذين ـبـــــــايعوا حمـمـــــــدا

  :÷ فقال النبي
ــــــــا ألهــــــم ال خــــــري إال خــــــري اآلخــــــرة ــــــــاغفر لألنصـــــــــار وللمـه جرةـف

 : أو قال
ــــــــاجرة الـهـــــم إن الـعـــــيش ـعـــــيش اآلـخـــــرة ــــــــاغفر لألنصـــــــــار وللمـه ـف
ــــــارة ــــــن عـضــــــال والـق ـــــل احلجــــــارة ًالـهــــــم والـع ـــــوين أنـق F٢Eهــــــم كلـف

 F٣E.ظهرا, عمرا: يقول, وكان رسول اهللا يشاركهم يف أعجاز أرجاز شعرهم
كـان رجـال املهـاجرون واألنصـار حيفـرون والشـباب : وروى الواقدي بسـنده قـال

أي  (,النبـي وأصـحابه فيجعلونه مما يـيل, منهم ينقلون الرتاب عىل رؤوسهم يف املكاتل
وكـانوا يـأتون باحلجـارة مـن جبـل سـلع : حتى صارت اخلندق قامـة) من جهة املرشكني

فكاـنـت ـمـن أعـظـم , كأـهنـا أـكـوام ـمتـر) املـسـلمنيأي ـمـن جـهـة  (فيـسـطروهنا ـممـا يـلـيهم
 ..ناوشةيرمون العدو هبا عند امل F٤E..سالحهم

                                                 
F١EWאKKאא٢W٤٤٩ 
F٢Eאא٢W٤٥٣ 
F٣Eאא٢W٤٤٧٤٤٨ 
F٤Eאא٢W٤٤٦ 
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 وروى بسنده عن جابر بـن عبـد اهللا .. بحفر اخلندقً عارفاًوكان سلامن الفاريس قويا
 حـني حتـى فـرغ منـه َّفـام مـر, ً وعرضـاًجعلوا لسلامن مخسة أذرع طـوال:  قال,األنصاري

:  فتنافس الناس فيـه فقـال املهـاجرون..اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة: وحده وهو يقول
سـلامن  ":  فبلغ رسول اهللا قوهلم فقال!هو منا ونحن أحق به: ت األنصار وقال!سلامن منا

 F١E..رجل منا أهل البيت
ولقد كان يعمل عمل عرشة رجال حتى أصابه بعينه قيس بن أيب صعصعة فسقط إىل 

 ويكفـأ اإلنـاء − أو ليغتسـل −مـروه فليتوضـأ : فقـال ÷  فبلغ ذلك رسـول اهللا..األرض
َّ ففعل فكأنام حل..خلفه  F٢E.. من عقالُ

א÷
 "يف مكان ما سمي  ÷ وملا كان يف اليوم الثاين بكروا إىل احلفر وقعد رسول اهللا

,  يف ذاك املـكـان وـسـمي بمـسـجد الـفـتحًألـنـه بـنـي بـعـد ذـلـك مـسـجدا ("بمـسـجد الـفـتح 
 .)فيه ÷ حلصول الفتح بدعاء الرسول األكرم

ت أنا وسلامن وحذيفـة بـن الـيامن والـنعامن بـن كن: قال, وروي عن عمرو بن عوف
فحفرنـا حتـى إذا بلغنـا الثـرى أخـرج اهللا مـن , مقرن وستة من األنصار نقطع أربعني ذراعـا

يـا :  فقلنـا لسـلامن..بطن اخلنـدق صـخرة بيضـاء مـدورة فـكرست حديـدنا وشـقت علينـا
,  املعـدل قريـبفإمـا أن نعـدل عنهـا فـإن, سلامن إرق إىل رسول اهللا فأخربه عن الصـخرة

 − فرقى سلامن حتى أتى رسول اهللا ..وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا ال نحب أن نجاوز خطه
يـا رسـول اهللا خرجـت صـخرة بيضـاء مـن اخلنـدق مـدورة :  فقـال−وهو مرضوب له قبـة 

  .فمرنا بأمرك, فكرست حديدنا وشقت علينا حتى ما حيك فيها قليل وال كثري
لامن يف اخلندق وأخذ املعول ورضب به رضبة فلمعـت منهـا فهبط رسول اهللا مع س

                                                 
F١Eא٨אW٥٣٣אאאKאא٣W

٢٣٥ 
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 ٢٤١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وهي األرض ذات احلجـارة السـود قـد غطتهـا , احلرة: الالبة (برقة أضاءت ما بني البتيها
فكـرب رسـول اهللا , حتى لكأهنا مصباح يف جوف ليل مظلـم) واملدينة بني حرتني, بكثرهتا

ثـم رضب بـه , ت برقـة أخـرىثم رضب رضبة أخـرى فلمعـ, فكرب املسلمون, تكبرية فتح
 ?بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما هذا الذي أرى: الثالثة فلمعت برقة أخرى;فقال سلامن

 ..َّ فتح عيل هبا اليمن− عز وجل −فإن اهللا : أما األوىل: فقال
 ..َّفإن اهللا فتح عيل هبا الشام واملغرب: وأما الثانية
 F١E..رشقَّفإن اهللا فتح عيل هبا امل: وأما الثالثة

فجئـت إىل املسـجد ورسـول اهللا : قـال جـابر: وذكر القمي اخلرب بتفصـيل أكثـر قـال
إنه قد , يا رسول اهللا: فقلت, ًمستلق عىل قفاه ورداؤه حتت رأسه وقد شد عىل بطنه حجرا

 حتى جاء ثـم دعـا بـامء يف إنـاء فغسـل ً فقام مرسعا..عرض لنا جبل مل تعمل املعاول فيه
ثم رشب ومج من ذلـك املـاء ثـم صـبه ) توضأ (ح عىل رأسه ورجليهوجهه وذراعيه ومس

ثـم ,  فرضب رضبة فربقت برقـة فنظرنـا فيهـا إىل قصـور الشـامًثم أخذ معوال, عىل احلجر
ثـم رضب أخـرى فربقـت برقـة , رضب أخرى فربقت برقة نظرنا فيهـا إىل قصـور املـدائن

 إنه سيفتح اهللا عليكم هذه املواطن أما: فقال رسول اهللا, أخرى نظرنا فيها إىل قصور اليمن
 .F٢E ثم اهنال علينا اجلبل كام ينهال الرمل..التي برقت فيها الربق

احلمـد هللا : فقـالوا, فاستبرش املسلمون بـذلك وتفـاءلوا بـالنرص وفـتح الـبالد علـيهم
ومـا يقـدر أحـدنا , يعدنا بكنوز كرسى وقيرص: ولكن بعض املنافقني قالوا.. موعد صادق

 .F٣E!ج يتخىلأن خير
                                                 

F١EFא٢W٧٢٧٨W٥٣٤،אא
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٤٢

 

 ÷ كنا مع النبـي: قال “ فقد روى الصدوق عن اإلمام عيل: ومن دالئل النبوة
ما : فقال, ومعها كسرية من خبز فدفعتها إىل النبي ” إذ جاءته فاطمة, يف حفر اخلندق

 فقـال ..قـرص خبزتـه للحسـن واحلسـني جئتـك منـه هبـذه الكسـرية:  قالت?هذه الكسرية
 F١E.. دخل فم أبيك منذ ثالثأما إنه أول طعام: النبي

كـانوا إذا  (ملـا رأيـت احلجـر: وعليه فقد روي عن جابر بن عبـد اهللا األنصـاري قـال
عـىل )  خيفف عنهم أمل اجلوع يسمونه حجر املجاعـةًجاعوا يربطون عىل بطوهنم حجرا

ـهـل ـلـك يف , ـيـا رـسـول اهللا: فقـلـت) أي ـجـائع (علـمـت أـنـه مـقـوي ÷ بـطـن رـسـول اهللا
) أنثى ولـد املعـز قبـل احلـول وتسـمى سـخلة ( قلت عناق?ما عندك يا جابر : قال?الغذاء

 F٢E..وصاع من شعري
 .تقدم وأصلح ما عندك: فقال
وأمرهتـا أن , وذبحت العنز وسلختها, فجئت إىل أهيل فأمرهتا فطحنت الشعري: قال

ا بأيب أنت وأمي يـ: فلام فرغت من ذلك جئت إىل رسول اهللا فقلت, ختبز وتطبخ وتشوي
ْفاحرض مع من أحببت, رسول اهللا قد فرغنا  ..)حيب األمة كلها ÷ ورسول اهللا (َ

 ثـم مل ..أجيبـوا جـابرا, معارش املهاجرين واألنصـار: فقام إىل شفري اخلندق ثم قال
وـكـان يف اخلـنـدق ـسـبعمئة , أجيـبـوا ـجـابرا: يمـر بأـحـد ـمـن املـهـاجرين واألنـصـار إال ـقـال

بام ال  ÷ واهللا لقد أتاك حممد رسول اهللا: ألهيل فتقدمت وقلت !فخرجوا كلهم, رجل
تأمل  (فهو أعلم بام أتى به:  قالت..نعم:  قلت?أعلمته أنت بام عندنا:  فقالت..قبل لك به

 .÷ بيقني هذه املرأة برسول اهللا
 ثـم نظـر يف ..اغـريف وأبقـي: ثـم قـال, فـدخل رسـول اهللا فنظـر يف القـدر: قال جـابر

يـا جـابر أدخـل : ثـم قـال,  ثم دعا بصحفة فثرد فيها وغـرف..قيأخرجي وأب:  فقال,التنور
                                                 

F١Eא٢W١٧٩אא٢W٤٤٤ 
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 ٢٤٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 ثـم .. فأدخلت عرشة فأكلوا حتى هنلوا وما يرى يف القصعة إال آثار أصابعهم..َّعيل عرشة
  ..فأتيته بالذراع فأكلوهَّعيل بالذراع , يا جابر: قال

 إال آثـار فدخلوا فأكلوا حتـى هنلـوا ومـا يـرى يف القصـعة, َّأدخل عيل عرشة: ثم قال
 فـأدخلتهم ..َّأدخل عيل عرشة:  ثم قال..َّعيل بالذراع فأكلوا وخرجوا:  ثم قال..أصابعهم

َّيـا جـابر عـيل بالـذراع :  ثـم قـال..فأكلوا حتى هنلوا ومل ير يف القصـعة إال آثـار أصـابعهم
والـذي بعثـك بـاحلق :  فقلت.ذراعان:  قال?يا رسول اهللا كم للشاة من ذراع: فأتيته وقلت

 قـال !.أما لو سـكت يـا جـابر ألكـل النـاس كلهـم مـن الـذراع:  فقال!.نبيا لقد أتيتك بثالثة
فأقبلت ادخل عرشة عرشة فيأكلون حتى أكلوا كلهم وبقي واهللا لنا من ذلـك الطعـام : جابر

 .F١E..ما عشنا به أياما
, واملسلمون اخلندق وفرغوا منه قبل قدوم قريش بثالثة أيـام ÷ وحفر رسول اهللا
 من األنصار مع مجاعـة حيفظونـه ً من املهاجرين ورجالًرجال) منه (وجعل عىل كل باب
 ..للحراسة واإلنذار

אא
أرض  (ووادي العقيـق. .فنزلـوا الزغابـة.. وهـالل, وسـليم, وكنانـة, وقدمت قـريش

  F٢E..)باملدينة بني اجلرف وزغابة
 ٥ (عـىل ثالثـة أميـال: اجلـرف (أقبلت قريش حتى نزلت بني اجلرف والغابـة: وقيل

 ١٥ ( والغابة من املدينـة نحـو جبـل سـلع قبلـه بثامنيـة أميـال..من املدينة نحو الشام) كم
يف عرشة  F٣E..)الزغابـة وليسـت الغابـة: فالصـحيح أهنـا, وهو أبعد عن اخلندق بكثري) كم

                                                 
F١Eא٢W١٧٨١٧٩אאא١W٨٠١٩١
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٤٤

 

 مـن أهـل  وأقبلت غطفان ومن تابعهم.آالف منهم وممن تابعهم من بني كنانة وأهل هتامة
 F١E.نجد حتى نزلوا إىل جانب أحد

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا اذكـروا ¿ : يف سورة األحزاب− سبحانه −وهم املعنيون بقوله  َُ ْ ُ َ ِ َّ َ ُّ َ
ٌنعمة اهللاِ عليكم إذ جاءتكم جنود ُ َ ُْ ْْ ْ ْ َُ َُ ْ ِ َ َ ِø حيـث اجتمعـت , يعني يوم األحزاب وهو يوم اخلندق

ْإذ ¿ ..بـنـو قريظـة وتـظـافروا ـعـىل ذـلـكـهيـود وقـريش وغطـفـان , العـرب ـعـىل قـتـال النـبـي ِ
ْجاؤكم من فوقكم ُْ ُِ ِْ َْ ُø ْومـن أسـفل مـنكم¿ ُوهم عيينة بن حصـن يف أهـل نجـد ُْ ْ ِ َِ َ َ ْ َø  وهـم أبـو
 F٢E..وواجتهم قريظة, سفيان يف قريش

: أي ـمـن ـفـوق اـلـوادي ـمـن قـبـل املرشق) إذ ـجـاؤوكم ـمـن ـفـوقكم (:وـقـال الـطـربيس
أبـو :  أي مـن قبـل املغـرب مـن ناحيـة مكـة"من أسفل مـنكم  و"قريظة والنضري وغطفان 

 .F٣Eسفيان يف قريش ومن تبعه
وعناج األمـر إىل , كان مجيع القوم الذين وافوا اخلندق عساكر ثالثة: وقال الواقدي

 .)أي عناق األمر وهي القيادة فمن يمسك عناق الدابة يقودها (أيب سفيان
, هم بشهر فقدموا ولـيس يف الـوادي زرعوكان الناس قد حصدوا زروعهم قبل قدوم

فجعلت قريش ترسح ركاهبا يف وادي العقيـق ولـيس , بل كانت املدينة حني قدموا جديبة
 ورسحـت غطفـان إبلهـا يف اجلـرف إىل ,هناك يشء للخيل إال ما محلوه من علـف الـذرة

 .F٤Eفكادت إبلهم هتلك من اهلزال, الغابة يف أثلها وطرفائها وعضاهها واألتبان
א

واملسلمون حتى جعلوا ظهـورهم إىل سـلع يف ثالثـة آالف  ÷ وخرج رسول اهللا
                                                 

F١Eא٨W٥٣٥א،אא٣W٢٣٠٢٣١K
אא١אW١٩٧KאKאא

אאW٢١٦א 
F٢E٨אW٣٢٠ 
F٣Eא٨W٥٣٢ 
F٤Eא٢אW٤٤٤ 



 ٢٤٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 وأراد الرسـول القائـد..واخلنـدق بينـه وبـني القـوم, فرضب هنـاك عسـكره, من املسلمني
ـع ÷ ـان للجمـي ـاطي لضــامن األـمـن واألـم ـإجراء احتـي ـة ـك ـر , أن حيـفـظ أـهـل املديـن أـم

ـة ـمـن أدم .F١E.ـصـون املنيـعـةباـلـذراري والنـسـاء فرفـعـوا يف احل عـنـد ) جـلـود (ورضب قـب
 F٢E..كمقر قيادة للجيش ..املسجد األعىل بأصل اجلبل


, ِّبنو قريظة هيود واليهود عىل مر التاريخ مل يلتزموا بقيمة أخالقيـة مـع اآلخـرين قـط

م الـذين كـانوا قض العهود مع نبي اإلسالم الكـريم كيـف ال وهـفكان أسهل يشء عليهم ن
ــا ــوعني ســـبعني نبـي ــابني الطـل ــون ـم ــوا ًيقتـل ــأهنم مل يفعـل  وخيرجـــون إىل أعامهلـــم وـك

 .والعجيب أهنم مل يتعلموا من دروسهم املتتالية التي سنتحدث عنها فيام بعد..يشء
وهم يف حصـنهم قـد متسـكوا  ÷ فكان بنو قريظة يف عهد وتصالح مع رسول اهللا

ُقبلـت قـريش ونزلـت العقيـق جـاء حيـي بـن أخطـب يف فلـام أ, هلم ÷ بعهد رسول اهللا
فلام سمع كعب بن أسد سيد بني قريظة قـرع , جوف الليل إىل حصنهم ودق باب احلصن

هذا أخوك قد شـأم قومـه وجـاء اآلن يشـأمنا وهيلكنـا ويأمرنـا بـنقض : قال لزوجته, الباب
وقـال , ل إليه من غرفتهثم نز.. َّوقد وىف لنا حممد وأحسن جوارنا, العهد بيننا وبني حممد

ْمن أنت: له ِّحيي بن أخطب قد جئتك بعز الدهر:  قال?َ ُ! 
هذه قـريش يف قادهتـا وسـادهتا قـد , يا كعب:  قال!.ِّبل جئتني بذل الدهر: قال كعب

, وهـذه فـزارة مـع قادهتـا وسـادهتا قـد نزلـت الزغابـة, نزلوا بالعقيق مع حلفائهم من كنانة
وال يفلت حممد وأصحابه من هذا اجلمع ,  حصن بني ذبيانوهذه سليم وغريهم قد نزلوا

 !. فافتح الباب وانقض العهد الذي بينك وبني حممد!.أبدا
َ ارجع من حيث جئت!ُلست بفاتح لك: فقال كعب ما يمنعك من فـتح :  فقال حيي!.ُ

                                                 
F١Eא٨W٥٣٥אא٣W٢٣١ 
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٤٦

 

طعام يصنع من الشعري اجلريش أو الرب املطحون خشنا : واجلشيش (الباب إال جشيشتك
 .فإنك آمن من ذلك, فافتح, التي يف التنور ختاف أن أرشكك فيها) هتامه بالبخليريد ا

ٍقـد دخلـت عـيل مـن بـاب ضـيق, لعنـك اهللا: فقال له كعب ٍ ففتحـوا لـه , افتحـوا لـه.. َّ
 ال ًفـإن حممـدا, َّانقض العهد الذي بينك وبني حممد وال ترد رأيـي, يا كعب: فقال, الباب

 ثـم اجتمـع إليـه كـل !. فاتك هذا الوقت فال تدرك مثله أبـدافإن, يفلت من هذا اجلمع أبدا
, ورفاعة بن زيـد, وبايش بن قيس, من كان يف احلصن من رؤسائهم مثل غزال بن شموأل

 .والزبري بن باطا
فـإن , أنت سيدنا واملطاع فينا وأنت صاحب عهدنا:  قالوا?ما ترون: فقال هلم كعب

وكـان الـزبري بـن باطـا .. رجـت خرجنـا معـكوإن خ, نقضت نقضنا وإن أقمت أقمنا معك
قـد قـرأت التـوراة التـي أنزهلـا اهللا يف سـفرنا بأنـه : فقال,  قد ذهب برصهً كبرياً جمرباًشيخا

يركـب , يكـون خمرجـه بمكـة ومهاجرتـه باملدينـة إىل البحـرية,  يف آخر الزمـانًيبعث نبيا
, وهـو الضـحوك القتـال, وجيتزئ بالكسريات والتمـريات, احلامر العاري ويلبس الشملة

يضـع سـيفه عـىل عاتقـه ال يبـايل مـن القـاه يبلـغ , وبني كتفيه خاتم النبـوة, يف عينيه محرة
ولـو ناوأتـه , فإن كان هذا هو فال هيولنه هـؤالء ومجعهـم..سلطانه منقطع اخلف واحلافر
 !هذه اجلبال الروايس لغلبها

ا مـن العـرب مـن ولـد ذلك النبي مـن بنـي إرسائيـل وهـذ, ليس هذا ذلك: فقال حيي
لهم عـىل َّ ألن اهللا قـد فضـ!. لولـد إسـامعيل أبـداًوال يكون بنـو إرسائيـل أتباعـا, إسامعيل

أن ال نؤمن لرسـول حتـى : وقد عهد إلينا موسى,  وجعل فيهم النبوة وامللكًالناس مجيعا
ن  وسـحرهم ويريـد أًوإنـام مجعهـم مجعـا, وليس مع حممـد آيـة, يأتينا بقربان تأكله النار

أخرجوا الكتـاب الـذي : فقال هلم: فلم يزل يقلبهم عن رأهيم حتى أجابوه.. يغلبهم بذلك
, لقـد وقـع األمـر: وقـال, فأخـذه حيـي بـن أخطـب ومزقـه, فـأخرجوه, بينكم وبني حممـد

ورجع حيي بن أخطب إىل أيب سفيان وقريش فـأخربهم بـنقض .. فتجهزوا وهتيئوا للقتال
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 .F١E..ففرحت قريش بذلك ,÷ سول اهللابني قريظة العهد بينهم وبني ر
 ُّالتبني عن نقض العهد

ًذلك فغمه غام شديدا وفزع أصحابه, وبلغ رسول اهللا ً لسـعد  ÷ فقـال رسـول اهللا, َّ
إئتيـا بنـي : وكانا من األوس وكانت بنـو قريظـة حلفـاء األوس F٢Eبن معاذ وأسيد بن حضري
, َّ بـذلك إذا رجعـتام إيلًال تعلـام أحـدا فإن كانوا نقضوا العهد فـ?قريظة فانظروا ما صنعوا

 .عضل والقارة: وقوال
فكـان , وذلك أنه كانت عضل والقارة قبيلتني من العرب دخلتا يف اإلسالم ثم غدرتا

فجـاء سـعد بـن معـاذ وأسـيد بـن .. عضـل والقـارة: إذا غدر أحد رضب هبـام املثـل فقيـل
  وشـتم رسـول اهللاً سـعدافأرشف عليهام كعب من احلصن فشتم, حضري إىل باب احلصن

 وليحارصنـك رسـول اهللا,  لتـولني قـريش!إنام أنت ثعلب يف جحر:  فقال له سعد!.÷
:  ثـم رجعـا إىل رسـول اهللا فقـاال!.ولـيرضبن عنقـك, ولينزلنك عىل الصغر والقامع ÷

  F٣E!لعناء:  فقال رسول اهللا.عضل والقارة
 .. النفاقتبني, أبرشوا يا معرش املسلمني, اهللا أكرب: ثم قال

, وأتاهم العدو مـن فـوقهم ومـن أسـفل مـنهم, وعظم عند ذلك البالء واشتد اخلوف
حتى قال معتب بـن قشـري : وظهر النفاق من بعض املنافقني, حتى ظن املسلمون كل ظن

وأحـدنا اليـوم ال , كان حممد يعدنا أن نأكل كنـوز كرسى وقـيرص: من بني عمرو بن عوف
 F٤E!.الغائطيأمن عىل نفسه أن يذهب إىل 

                                                 
F١Eא٢W١٧٩١٨١Kא٨W٥٣٥٥٣٦אא

٣W٢٣١٢٣٢Kאאאא٢W٤٥٤٤٥٧ 
F٢Eאא٢W٤٥٨אא،Kאא

אאWאKאאאא٣W٢٣٢ 
F٣Eא٢W١٨١Kא٣W٢٣٢אא٢W٤٥٨ 
F٤EאWאWא>א

>אאאאא٢W٤٥٩٤٦٠ 
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إن بيوتنـا عـورة للعـدو فإهنـا , يا رسول اهللا: وحتى قال أوس بن قيظي من بني حارثة
 F١E..فأذن لنا أن نخرج فنرجع إىل دارنا, خارجة عن املدينة

َإذ جـاؤكم مـن فـوقكم ومـن أسـفل ¿ :فكانوا كام قال اهللا تعاىل يف سـورة األحـزاب َ ْ ْ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ُِ َُ ُ ْ ِ
ِمنكم وإذ زاغت َِ ْ ِ َ ْ ُ َ األبصار وبلغـت القلـوب احلنـاجر وتظنـون بـاهللاِ الظنونـا ْ َُ ُّ َُّ ُِ َ َ ُ َ َ َْ ُِ َْ ُ ْ َُ ِ َ هنالـك ابـتيل *َ ِ ُ ْ َُ ِ

ًاملؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا  ِ َِ ً ْ ُ ِْ ِ ُ َُ َ ْ َوإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض مـا وعـدنا  *ُْ ٌَ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ُ َُّ ُ ُِ ِ َِ ُْ ُ ْ ِ
ُاهللاُ ورسوله إال غر ُ َُ َّ ِ ُ ُ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا ويسـتأذن *ًورا َُ ِ ِ ِْ َ ْ ْْ َ ْ ْ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َِ َ ُ َ َ َِ ْ ٌَ ُ َ ْ ِ

ًفريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعـورة إن يريـدون إال فـرارا  ُِ ٍ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ َّ َُ َ َّ ِْ ِ ُِ َ َ َ ُ َ َّ ُْ َ َ ْ َ ُِ ٌ ُ ُ ٌ ْ ولـو دخلـت *َ َ َِ ُ ْ َ
ْعليهم من أق َ ْ َِ ْ ِْ ًطارها ثم سئلوا الفتنة آلتوها وما تلبثوا هبا إال يسريا َ ُ َ ُِ ِ َِ ُ ََّّ ِ ِ َّ َ َْ ْ َُ َ َ ْ ُ ولقد كـانوا عاهـدوا اهللاَ *ِ َْ َُ َ َ

ًمن قبل ال يولون األدبار وكان عهد اهللاِ مسؤال  ُ َ َْ َ َ ُُ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ُّ ُ َ ِ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من املوت *ِ ِ ِْ َ َ َْْ ْ ْ َ ُ ُ َُ َْ ْ ِ ْ َ ُْ َ ُ
َأو الق ْ ِ ًتل وإذا ال متتعون إال قليال َ ِ َ ًَّ ِ َِ ُ ََّ َْ ُ ْ قل من ذا الذي يعصمكم مـن اهللاِ إن أراد بكـم سـوءا أو *ِ َ َ ْ َْ ًَ ُُ ْ ْ ُ َ َُ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ َّ َْ

ًأراد بكم رمحة وال جيدون هلم من دون اهللاِ وليا وال نصريا  ًِ ِ َِ َُ َ ُ ْ َ َ َْ َ ِْ َُ َ ُ ِ َ ْ ِ ْ قد يعلم اهللاُ املعـوقني مـنكم*َ ُ َُ ْ ِْ َِ ِّ َ ُْْ َ َ 
ًوالقائلني إلخواهنم هلم إلينا وال يأتون البأس إال قليال  ِ ِ ِ َِ َّ ِ َِ َ َ َ َْ ْْ َ ُ َْ ُ َْ ْ َّ ْ ِ ِ ُأشحة علـيكم فـإذا جـاء اخلـوف  *َ ْ َ ََّْ َ ِ َ ْ ُْ َ ً ِ َ

ُرأيـتهم ينظـرون إليـك تـدور أعيـنهم كالـذي يغشـى عليـه مـن املـوت فـإذا ذهـب اخلـوف  ُ ُ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َْْ ََْ ِ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ ََ َّ َْ َ ُ َُ ََ َ ُ
َسل َقوكم بألسنة حداد أشحة عىل اخلري أولئك مل يؤمنـوا فـأحبط اهللاُ أعامهلـم وكـان ذلـك َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ َِ َْ ْ َ ْ َ َّْ ُ ْ َُْ َ ُ ََ َ ََ ُ َْ َ ِ َْ َ ً ُْ ِ ُ

ًعىل اهللاِ يسريا  ِ َ َ ِ حيسبون األحزاب مل يذهبوا وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنـم بـادون يف *َ َ ْ َُ َّ ْ ُّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ َ ْ َ
ِاألعراب ْ ً يسئلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليال َ ِ ِ َِ َّ ِ ُ َ َُ َْ ْ ْ َُ ُ ُ ْْ َ ْ ََ ِ لقد كان لكـم يف رسـول *َ ُ َ ِْ ُ َ ََ ْ َ

ًاهللاِ أـسـوة حـسـنة ـملـن ـكـان يرـجـوا اهللاَ والـيـوم اآلـخـر وذـكـر اهللاَ كـثـريا  ٌِ ِ َِ ََ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ ٌ َ وـملـا رأ املؤمـنـون *ُ ُْ ِ ُْ َََّ َ َ
ُاألحزاب قال َ ْ ًوا هذا ما وعدنا اهللاُ ورسوله وصدق اهللاُ ورسوله وما زادهم إال إيامنـا وتسـليامَ ِ ْ ْ ُ َ ُ ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ًَ َِ َِّ ُ ُ َ 

ُمن املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللاَ عليه فمـنهم مـن قىض نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر  * َ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُ َْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َُ ُ ََ َ َُ َ ٌ ِ ْ ُْ
ًوـمـا ـبـدلوا تـبـديال  ِ ْ َ ََ َ ليـجـزي اهللاُ الـصـادقني بـصـدقهم ويـعـذب املـنـافقني إن ـشـاء أو يـتـوب *َُّ ْ َ َ َ َّ َ ُْ َْ ُ ْ ََ َ ْ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِْ ِّ ِ ِ ِ

ًعليهم إن اهللاَ كان غفورا رحيام  ِ َ ْ ًْ ُ َ َ َّ ِ ِ َ َ ورد اهللاُ الـذين كفـروا بغـيظهم مل ينـالوا خـريا وكفـى اهللاُ *َ ََ ََ َ َّ ًَ ْ َ ْ ْ ُ ََ ُ َّْ َ ِ ِ َِ ِ
                                                 

F١E٣אW٢٣٣Kאא٢W٤٦٣ 
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َاملؤمنني القتال وكان َْ َ ِ ِ ِْ َ ً اهللاُ قويا عزيزاُْ َِ َ ِø F١E. 
هذه اآليات املباركة تعطيك الصورة احلقيقيـة للنـاس وترصفـاهتم يف يـوم اخلنـدق 

سـيتبني لـك تفسـريها فوهي حتتاج إىل كالم كثـري إال أننـي سـأكتفي باسـتعراض املعركـة 
 ..بإذن اهللا تعاىل

א
, واحلـارث بـن عـوف املـري, ىل عيينـة بـن حصـنأن بعـث إ ÷ وأراد رسول اهللا
.. ـيـدعوهم إىل ـصـلحه والـكـف عـنـه والرـجـوع بـقـومهام ـعـن حرـبـه, وـمهـا قاـئـدا غطـفـان

َّويعطيهم قسام من ثامر املدينة واستشار سعد بن معـاذ وسـعد بـن عبـادة فـيام هـم بـه مـن 
 ..البعث إىل عيينة واحلارث

د لنـا مـن العمـل بـه ألن اهللا أمـرك فيـه بـام إن كان هذا األمر ال بـ: يا رسول اهللا: فقاال
 ?وإن كنت ختتار أن تصنعه لنا كان لنـا فيـه رأي, فافعل ما بدا لك, صنعت والوحي جاءك

ولكنـي رأيـت العـرب قـد رمـتكم عـن قـوس , مل يـأتني وحـي: − عليه وآله السالم −فقال 
 .ما ت أن أكرس عنكم من شوكتهم إىل أمدوجاؤوكم من كل جانب فأرد, واحدة

قد كنا نحـن وهـؤالء القـوم عـىل الرشك بـاهللا وعبـادة األوثـان ال : فقال سعد بن معاذ
واآلن , ًأو بيعـا) طعـام الضـيف (ونحن ال نطعمهم من ثمرنا إال قرى, نعرف اهللا وال نعبده

,  ما بنا إىل هذا من حاجـة!?نعطيهم أموالنا, حني أكرمنا اهللا باإلسالم وهدانا به وأعزنا بك
 !. نعطيهم إال السيف حتى حيكم اهللا بيننا وبينهمواهللا ال

فـإن اهللا , فكونوا عىل مـا أنـتم عليـه,  ما عندكمُاآلن قد عرفت :÷ فقال رسول اهللا
يف  ÷  ثـم قـام رسـول اهللا..تعاىل لـن خيـذل نبيـه ولـن يسـلمه حتـى ينجـز لـه مـا وعـده

 .F٢E تعاىلويشجعهم ويعدهم النرص من اهللا, املسلمني يدعوهم إىل جهاد العدو
                                                 

F١EאאW١٠٢٥ 
F٢E١אW٩٥،٩٦אא،٣W٢٣٤،א،א

אאKאא٢W٤٧٧אא 
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אאא
وجعل املرشكون ينظرون إىل اخلندق فيتهيبون القدوم عليـه ومل يكونـوا قبـل ذلـك 

أال : ويـدعون املسـلمني, فجعلوا يدورون حوله بعساكرهم وخـيلهم ورجلهـم, رأوا مثله
ـارزة ـال واملـب ـم للقـت ـرهم رـسـول اهللا,هـل ـدق وأـم ـد عـسـكروا خـلـف اخلـن ـلمون ـق   واملـس

فـال جييبـون أحـدا , فأظهروا العدة ولبسوا السالح ووقفوا يف مواقفهم ولزموا مواضـعهم
مل يكـن بيـنهم قتـال ًتقريبا  ً وأقاموا عىل ذلك شهرا..من املرشكني وال يردون عليهم شيئا

  F١E..إال نضح بالنبل ورمي باحلجارة من وراء اخلندق
دبوا مـن ينتـدب مـنهم إىل اقتحـام فلام طال ذلك هبم ونفدت أزوادهـم اجتمعـوا ونـ

ْوكـان أشـد مـن فـيهم ) رجال أبطـال (فانتدب لذلك منهم. .÷ اخلندق عىل رسول اهللا َ ُّ
وجاء اسمه , اسم صنم بني عامر عشرية عمرو: وود (وأنجدهم عمرو بن عبد ود العامري

َوقالوا ال تذرن آهلتكم وال تـذرن ودا وال¿ :يف سورة نوح َ َ ََّ َُّ ْ َُ ََ َ َُ َِ ً سـواعاُ ُ...ø F٢E  يعـرف لـه ذلـك
ومل ,  مع املرشكني وأثخـن جراحـة ونجـا بنفسـه فـيمن نجـاًوكان قد شهد بدرا, مجيعهم

وجـاء .. فتعلم بعالمة ليشـهر نفسـه, فأراد أن يبني بنفسه وأنه من أبطال قريش, ًيشهد أحدا
ـيـه الـقـوم إىل اخلـنـدق فمـشـوا حوـلـه حـتـى أـتـوا إىل موـضـع ـضـيق مـنـه ـفـأقحموا ـخـيلهم ف

وثـبـت الـنـاس يف , ووـقـف اجلمـيـع ـمـن وراء اخلـنـدق ينتـظـرون ـمـا يـكـون ـمـنهم, ـفـدخلوا
ـه ـرهم الرســول ـب ـن , معســكرهم حســبام أـم ـاينوه ـم ـا ـع ـن اخلــوف وـم ـداخلهم ـم وملــا ـت

 F٣E..اجلموع
אא

و عكرمـة بـن أيب , ورضار بـن اخلطـاب, وجاء عمرو بن عبـد ود وهبـرية بـن وهـب
فصـاحوا بخـيلهم حتـى , إىل اخلندق لفهري وهو جد رضار بن اخلطابومرداس ا, جهل

                                                 
F١EאאW٣٢٢٣K 
F٢EW٢٣ 
F٣Eא١W٢٩٢٢٩٣א٨W٥٣٧ 



 ٢٥١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

وركز عمرو بن عبـد ود رحمـه يف األرض .. اخلندق إىل جانب رسول اهللا) قفزوا (طفروا
 : وأقبل جيول حوله ويرجتز ويقول

ـــــــم ولقــــــــد بححــــــــت مــــــــن النــــــــداء ـــــــارز:بجمعـك ـــــــن مـب ـــــــل ـم ـه
مواـقـــــــــــف الـقـــــــــــرن املـنـــــــــــاجز ووقفــــــــــت إذ جــــــــــبن الشــــــــــجاع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك, مل أزلإين مترسعــــــــــــا نحــــــــــــو اهلزاهــــــــــــز  ـك
ـــــــز − يف الفـتـــــــــــــى−إن الـشـــــــــــــجاعة واجلــــــــود مــــــــن خــــــــري الغراـئ
ْمن هلذا الكلب :÷ فقال رسول اهللا َ?  
ْمن األصحاب فأين من يتغنون بشجاعتهم (فلم جيبه أحد نه علـيهم ورسول اهللا هيو, َ

أضـمن لـه عـىل اهللا ) أنـا (أيكـم يـربز إىل عمـرو و :÷ ثم قـال النبـي ,)?بوصفه الكلب
فقـام  ,)فليس هناك إال األمري يطلب اجلنـة, ُفأين طالب اجلنان من أهل اإليامن (!?اجلنة

 ..أنا يا رسول اهللا: وقال “ أمري املؤمنني
من يربز إىل عمرو وأنا أضـمن : وأعاد النداء..اجلس يا عيل وليقم غريك :÷ فقل

 ..له عىل اهللا اجلنة
 ..أنا يا رسول اهللا :“ فلام سكتوا قال اإلمام عيل

من يربز إىل عمر وأنا أضـمن : ثم صاح بالناس..اجلس يا عيل وليقم غريك: فقال له
 ..له عىل اهللا اجلنة

 او كـأن عـىل رؤوسـهم والقوم ناكسـو رؤوسـهم “ ويف كل مرة ال يقوم إال عيل
, يا عيل:  فقال..أنا له يا رسول اهللا: وقال ,“ فقام إليه أمري املؤمنني,الطري كام يقولون

اسم موضع هجم فيه عمرو عىل عري وهـزم ألـف : يليل (هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل
 .)قرب بدر, خيال منهم

 !.وأنا عيل بن أيب طالب :“ فقال عيل
وقال , َّ فدنا منه فعممه بيده ودفع إليه سيفه ذا الفقار..ُادن مني :÷ فقال رسول اهللا



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٥٢

 

وعـن يمينـه , اللهم احفظه من بـني يديـه ومـن خلفـه: له فقال ثم دعا .اذهب وقاتل هبذا: له
  F١E..ومن فوقه ومن حتته, وعن شامله

 .برز اإليامن كله إىل الرشك كله :÷ فلام برز قال
, اللهم إنك أخذت مني عبيدة يـوم بـدر: قال يومئذ, أن النبي :“ وروي عن الباقر

ِّرب¿ ..ومحــزة ـيـوم أـحـد ; وـهـذا أـخـي ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب ُ ال ـتـذرين ـفـردا وأـنـت ـخـري َ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ً َ ِ َ
َالوارثني ِ ِ ْø.F٢E 

بـرز  :“ إن رسول اهللا قال ذلك اليوم حني برز عيل: قال, ًورواه املعتزيل مرفوعا
: ً ربـه قـائالً رأسه نحو السامء داعياً وما زال رافعا يديه مقمحا!اإليامن كله إىل الرشك كلـه

ِّرب ال ¿ ;َّفاحفظ عيل اليـوم عليـا, زة يوم أحدومح, اللهم إنك أخذت مني عبيدة يوم بدر َ
َتذرين فردا وأنت خري الوارثني ِ ِ ْ ُ ْ ْ َْ َ َْ َ َ ً َ ِ َø.F٣E 

وهـو جـاث عـىل ركبتيـه  ÷ ودعـا النبـي: " املناقـب "وقال ابـن شهرآشـوب يف 
اكشـف , يـا جميـب دعـوة املضـطرين, يا رصيخ املكروبني: باسط يديه باكية عيناه ينادي

 F٤E!.رى حايلفقد ت, مهي وكريب
 : هيرول يف مشيه وهو يقول “ َّفمر أمري املؤمنني: وقال القمي

ــــــــــــاك جميـــــــب صـــــــوتك غـــــــري عـــــــاجز ال تعجـلــــــــــــن, فـقــــــــــــد أـت
ـــــــائز ذو نـيـــــــــــــــــــــــة وبـصـــــــــــــــــــــــرية ـــــــل ـف ـــــــي ـك والصــــــــدق منـج
ـــــــــــــــــــيم ـــــــــــائز إين ألرـجـــــــــــــــــــو أن أـق ـــــــــــك نائحــــــــــــة اجلـن !علـي

                                                 
F١Eא٢W١٨٣ 
F٢EאW٨٩ 
F٣Eא١٩W٦١،אאאאאאאא

אא٣٩W١ 
F٤E١W١٩٨ 
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ــــــــى ــــــــة نجـــــــــالء يبـق ــــــــن رضـب ــــــــــز ـم ــــــــــد اهلزاـه F١E!صـــــــــــوهتا بـع

ْمن: فقال له عمرو  ?َ أنتَ
 .أنا عيل بن أيب طالب ابن عم رسول اهللا وختنه: قال

ًواهللا إن أباك كان يل صديقا قديام: فقال عمرو وهنا يكذب عمرو فلم يتحدث أحد  (ً
سـيقتلك : افة قال لهَّ ألن أحد العر“هبذه الصداقة ولكنه أرعبه اسم عيل بن أيب طالب

َّـمـن اـبـن عـمـك ـحـني بعـثـك إيل أن ـمـا آ.. وإين أـكـره أن أقتـلـك, ..)ـشـخص ـهبـذا االـسـم
 !.ٌّبني السامء واألرض ال حي وال ميت) ًمرفوعا (ًأختطفك برحمي هذا فأتركك شائال

, قد علم ابن عمي أنـك إن قتلتنـي دخلـت اجلنـة وأنـت يف النـار :“ فقال له عيل
 !وإن قتلتك فأنت يف النار وأنا يف اجلنة

 !)ظاملة جائرة  (مة ضيزى تلك إذا قس?وكلتامها لك يا عيل: فقال عمرو
, وإين سمعت منـك وأنـت متعلـق بأسـتار الكعبـة, دع هذا يا عمرو :“ فقال عيل

َّال يعرـضـن ـعـيل أـحـد يف اـحلـرب ـثـالث خـصـال إال أجبـتـه إىل واـحـدة منـهـا: تـقـول وأـنـا , َّ
 .أعرض عليك ثالث خصال فأجبني إىل واحدة

 .هات يا عيل: قال
 . رسول اهللاً اهللا وأن حممداأن تشهد أن ال إله إال: أحدها: قال

 .ِّنح عني هذه فاسأل الثانية: قال عمرو
ًفإن يك صادقا فـأنتم أعـىل بـه عينـا, َّأن ترجع وترد هذا اجليش عن رسول اهللا: فقال ً ُ ,

ًوإن يك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره ُ.. 
 أين جبـنـت: وال تنـشـد الـشـعراء يف أـشـعارها, ال تتـحـدث نـسـاء ـقـريش ـبـذلك: فـقـال

 . رأسوين عليهمًورجعت عىل عقبي من احلرب وخذلت قوما
 !.حتى أنابذك, فإنك راكب وأنا راجل, َّأن تنزل إيل: فالثالثة ,“ فقال عيل

                                                 
F١Eאא“אא٨W٥٣٨א 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٥٤

 

 ًهذه خصلة ما ظننت أن أحدا: وقال ,)ًرضب عرقوبه جتربا (فوثب عن فرسه وعرقبه
 F١E..من العرب يسومني عليها

 .فإين أدعوك إىل النزال :“ قال عيل :ويف رواية شيخنا املفيد
 !وما أحب أن أقتلك ,)صداقة (فقد كان بيني وبني أبيك خلة, ارجع: فقال عمرو
 !لكنني واهللا أحب أن أقتلك ما دمت أبيا للحق :“ فقال عيل

 ونزل عن فرسه فعقره ورضب وجهه حتـى !?أتقتلني: وقال, فحمي عمرو عند ذلك
  F٢E..مصلتا سيفه “ وأقبل عىل عيل, نفر

يا عمرو أما كفاك أين بارزتك وأنت فارس العرب حتى استعنت  :“ فقال له عيل
فرضـبـه أـمـري , فالتـفـت عـمـرو إىل خلـفـه. .)أي أـنـه مل يـكـن وـحـده يـبـارزه (?َّـعـيل بظـهـري
 ,)غبـار (وارتفعـت بيـنهام عجاجـة.. ً عىل ساقيه فقطعهـام مجيعـاًمرسعا “ املؤمنني

 !تل عيل بن أيب طالبُق: فقال املنافقون
عىل صدر عمرو قد أخذ بلحيته يريد  “ ثم انكشفت العجاجة فإذا أمري املؤمنني

فوقـع املنـافقون : قـال احللبـي ,)ًبل تركه وقام عنه قليال) (ليذبحه (فلم يرضبه, أن يذبحه
ًمـه يـا حذيفـة فـان عليـا سـيذكر : فقـال لـه النبـي, َّفرد عنه حذيفة بن اليامن ,“ يف عيل ْ ِ

 F٣E..سبب وقفته
ال تكشف سـوأة ابـن عمـك وال تسـلبه : إن يل إليك حاجة, يا بن عم: ل له عمرووقا

 F٤E ..َّذلك أهون يشء عيل :“  فقال عيل.سلبه
وسيفه يقطر منـه الـدم والـرأس بيـده  ÷ ثم ذبحه وأخذ رأسه وأقبل إىل رسول اهللا

 : يقول, وهو
                                                 

F١Eא٢W١٨٣١٨٤KWא،א 
F٢E١אW٩٧،٩٩אא،٣W٢٣٦ 
F٣E٢W١١٥ 
F٤E٢W١١٧ 
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ـــــد املطـلـــــب ـــــن عـب ـــــا ـعـــــيل واـب اـملــــوت ـخــــري للفـتــــى ـمــــن اـهلــــرب أـن
 : إىل رسول اهللا وهو يقول “ انرصف عيل: قايض النعامنوقال ال

ونرصت رب حممـــــــــــد بصـــــــــــواب نرص احلـجـــــارة ـمـــــن ـســـــفاهة رأـيـــــه
ـــــه متجــــــدال كاجلــــــــذع بــــــــني دكــــــــادك وروايب فصــــــددت حــــــني تركـت
ـــــــوايب وعففـــــت عـــــن أثوابـــــه ولـــــو اننـــــي ـــــــزين أـث ـــــــت املرصع ـب F١Eكـن

ـــــــــه ــــــا ـمــــــعرش األـحــــــزاب ال حتســــــــــبن اهللا خــــــــــاذل ديـن ــــــه, ـي F٢Eونبـي

قاهلـا  “  وروى عن الكلبي أبياتـا أخـرى عـن عـيل" اإلرشاد "ونقلها املفيد يف 
 : ًمفتخرا

عـنــــــي وعنـهــــــا ـخــــــربوا أـصــــــحايب َّأعــــــيل تقــــــتحم الفــــــوارس هكــــــذا
ـــــي ـــــرار حفيظـت ـــــي الـف ـــــوم متنعـن ومصـــــمم يف الـــــرأس لـــــيس بنـــــايب الـي
ـصـــــايف احلدـيـــــد ـجمـــــرب قـضـــــاب أردـيــــــت عـمــــــرا إذ طـغــــــى بمهـنــــــد

ـــــه متجــــــدالفصــــــددت حــــــني ت كاجلــــــــذع بــــــــني دكــــــــادك وروايب ركـت
ًفلام رآه عمر قادم مزهوا قال لرسول اهللا ًإن عليا ال يرتك زهوه أبدا :÷ ّ ً.. 

ْمه يا ابن اخلطاب عيل لـيس فيـه زهـو :÷ فقال وإن اهللا ليـبغض هـذه املشـية إال , ِ
 ..بمثل هذا املكان

, ـيـا ـعـيل:  اهللاعتنـقـه وـقـال ـلـه رـسـول ÷ إىل رـسـول اهللا “ وـملـا وـصـل ـعـيل
ـا رـسـول اهللا, نـعـم:  ـقـال.) ـسـاقهالن عـمـروا التـفـت إىل خلـفـه فرضب ـعـىل (?ماكرـتـه , ـي

 F٣E..احلرب خديعة
فخشـيت أن , وتفل يف وجهـي, قد كان شتم أمي:  فقال?فسأله النبي عن سبب وقفته

                                                 
F١EW،אא،אא 
F٢Eא١W٢٩٦א١W٩٩אא،א٣W

٢٣٦ 
F٣Eא٢W١٨٥ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٥٦

 

 F١E.. فرتكته حتى سكن ما يب ثم قتلته يف اهللا!نفيس) ألجل (أرضبه حلظ
وهو يكـرب , وجلس عىل صدره “ ملا رصعه أمري املؤمنني: قال ,وبرواية أخرى

, ً عظـيامًقـد جلسـت منـي جملسـا, يا عـيل:  فلام هم أن يذبحه قال له عمرو..اهللا ويمجده
َّهي أهون عيل من ذلك :“  فقال!فإذا قتلتني فال تسلبني حلتي وأتـى برأسـه ,  وذبحـه.ُ

أال تـرى إىل عـيل كيـف يتبخـرت يف ,  اهللايا رسـول: فقال عمر للنبي, وهو يتبخرت يف مشيته
 .إهنا ملشية ال يمقتها اهللا يف هذا املقام:  فقال رسول اهللا!?مشيته

لو وزن اليوم عملك بعمـل مجيـع أمـة : ثم تلقاه النبي فمسح الغبار عن عينيه وقال له
وذلك أنه مل يبق بيت من املرشكني إال وقد دخلـه ذل .. حممد لرجح عملك عىل عملهم

 .F٢Eومل يبق بيت من املسلمني إال وقد دخله عز بقتل عمرو, تل عمروبق
َّملا قتل عمرو بن عبد ود احتز رأسه  “ ًإن عليا: قال, وروي عن احلسن البرصي

 .F٣E “ فقام أبو بكر وعمر فقبال رأس عيل ,÷ ومحله فألقاه بني يدي النبي
 “  عيل بن أيب طالـبملا قتل:  قال− برواية يونس بن بكري −وروى ابن إسحاق 
هـال سـلبته يـا : فقال له عمـر بـن اخلطـاب, ووجهه يتهلل ÷ عمرا أقبل نحو رسول اهللا

إين اسـتحييت أن أكشـف سـوأة ابـن  :“  فقـال!?عيل درعه فإنه ليس يف العرب مثلهـا
 F٤E..عمي

فهـال سـلبت درعـه فإهنـا تسـاوي : فقال لـه عمـر: قال, وروى عن حممد بن إسحاق
 !?يس يف العرب مثلهاثالثة آالف ول

 ..أين استحيت أن اكشف ابن عمي: فقال
ملـا : قـال, روى املـدائني “ وبسبب هذا املوقف الشهم النبيل ألمـري املـؤمنني

                                                 
F١E٢W١١٥ 
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ْمن ذا الذي اجرتأ عليه: فقالت, عمرا نعي إىل أخته “ قتل عيل بن أيب طالب َ? 
 .عيل بن أيب طالب: فقالوا
قتـل , ال رقـأت دمعتـي إن اهرقتهـا عليـه,  كـريممل يعد موته إال عىل يد كفـؤ: فقالت

ما سمعت بأفخر مـن هـذا , األبطال وبارز األقران وكانت منيته عىل يد كفؤ كريم من قومه
 :ثم قالت, يا بني عامر

لكنـــــت أبكـــــي عليـــــه آخـــــر األبـــــد  ـلــــو ـكــــان قاـتــــل عـمــــر ـغــــري قاتـلــــه
ـــــه ـــــل عـمـــــر ال يـعـــــاب ـب ــد لـكـــــن قاـت ــوه بيضـــة البـل ــدعى أـب F١Eمـــن كـــان ـي

الـزبري إىل هبـرية بـن وهـب فرضبـه عـىل رأسـه  ÷ وبعث رسـول اهللا: قال الراوي
 عمر بن اخلطـاب أن يبـارز رضار بـن اخلطـاب ÷ ثم أمر رسول اهللا.. رضبة فلق هامته

: فقـال رضار, ًفلام برز إليه رضار انتزع لـه عمـر سـهام ,)وهو من صناديد قريش وأبطاهلا(
ً واهللا لئن رميتنـي ال تركـت عـدويا بمكـة إال !? مبارزة أترميني يف− يا بن صهاك −وحيك 
: ثـم قـال ,)الـرمح (َّومـر نحـوه رضار ورضبـه عـىل رأسـه بالقنـاة,  فاهنزم عنـه عمـر!قتلته

ًفإين آليت أن ال أقتل قرشيا ما قدرت عليـه; فكـان عمـر حيفظهـا لـه فلـام , احفظها يا عمر
 F٢E..ويل عمر وىل رضار والية

, وا هاربني وخرج يف أثرهم الزبري بن العوام وعمر بن اخلطـابورجع: قال الواقدي
حتى إذا وجد , ومحل رضار بن اخلطاب عىل عمر بن اخلطاب بالرمح, فناوشوهم ساعة

 إين كنت قـد !.هذه نعمة مشكورة فاحفظها يا بن اخلطاب: عمر مس الرمح رفع عنه وقال
ف رضار راجـعـا إىل أيب  وانرص..حلـفـت أن ال متكنـنـي ـيـداي ـمـن رـجـل ـمـن ـقـريش أـبـدا

 F٣E..سفيان وأصحابه عند اجلبل
                                                 

F١E١אW١٠٤١٠٨Kאאאאא٨W٥٤١
Kא٣W٢٦٦٢W١١٧ 

F٢Eא٢W١٨٥Jאא،٢W٤٧١٥١٩ 
F٣Eאא٢אW٤٧١ 
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وأـصـحابه ـعـىل أـصـحاب عـمـرو فوـلـوا ـبـني أـيـدهيم  “ ـثـم ـمحـل أـمـري اـملـؤمنني
وألـقـى عكرـمـة ـبـن أيب جـهـل رـحمـه وـهـو منـهـزم يف , ـهـاربني ـمـن الثـغـرة الـتـي اقتحموـهـا

ر وكـرب املسـلمون وفرحـوا وزال عـنهم أكثـ, وانكشف املرشكون عـن اخلنـدق, اخلندق
 F١E..اخلوف الذي كان هبم

 ..اآلن نغزوهم وال يغزونا: وقال رسول اهللا بعد قتله هؤالء النفر
  تواعد قريش وغطفان لليوم الثاين

ْوهرب من بقـي مـنهم: قال الواقدي هـذا يـوم مل : فلـام رجعـوا إىل أيب سـفيان قـال, َ
 ت غطفـان إىلورجعـ) معسـكرها (فرجعت قريش إىل العقيق.. ارجعوا, يكن لنا فيه يشء

وال ) إىل اخلنـدق (مجيعـا) يذهبون يف الصـباح البـاكر (وتواعدوا أن يغدون) معسكرها(
, وباتـت غطفـان يعبئـون أصـحاهبم, فباتت قريش يعبئـون أصـحاهبم.. يتخلف منهم أحد
 !باخلندق قبل طلوع الشمس ÷ ووافوا رسول اهللا

.. الـنرص إن صـربواَّأصـحابه وحضـهم عـىل القتـال ووعـدهم  ÷ َّوعبأ رسول اهللا
فأخـذوا بكـل وجـه مـن , واملرشكون قد جعلـوا املسـلمني يف مثـل احلصـن مـن كتـائبهم

 قـوا كتـائبهم وبعثـوا إىل رسـول اهللاَّفر:  قـال,وروى جابر بن عبد اهللا األنصـاري.. اخلندق
 ويبـدو أن الصـحيح ,فقـاتلهم: يف النص (فقابلهم, كتيبة غليظة فيها خالد بن الوليد ÷
ما يقدر رسـول , يومه ذلك إىل أوائل الليل) ًإذ مل يكن يف اخلندق قتال إال قليال, ناهما أثبت
 ..وال أحد من املسلمني أن يزولوا من مواضعهم ÷ اهللا

ـم رجعــوا متفــرقني ورجعــت غطفــان إىل منزهلــا , فرجعــت قــريش إىل منزهلــا: ـث
يد بـن حضـري وأقـام أسـ.. إىل قبتـه ÷ وانرصف املسلمون إىل معسكرهم و رسول اهللا

إذ كـرت علـيهم خيـل مـن املرشكـني علـيهم , يف مئتني من املسلمني عىل شفري اخلنـدق
, فناوشـوهم سـاعة, يطلبون غرة من املسـلمني, خالد بن الوليد وفيهم وحيش قاتل محزة

                                                 
F١Eא١W٢٩٦ 
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 .وزرق وحيش بمزرقته الطفيل بن النعامن األنصاري فقتله
 بدية رجل يشـرتون −وسلم ]  وآله [ صىل اهللا عليه −وأرسلت بنو خمزوم إىل النبي 

 فبعـث ,)تـل باحلجـارةُالـذي وقـع يف اخلنـدق فق (هبا جثة نوفـل بـن عبـد اهللا املخزومـي
إـنـام ـهـي  :÷ فـقـال رـسـول اهللا, ثـمـن اجليـفـة ÷ املرشـكـون ـبـعرشة آالف إىل النـبـي

 F١E..ال نأكل ثمن املوتى) ونحن (,هو لكم!...جيفة محار
أثـر الرمـي بيـنهم أن رمـى ابـن العرقـة سـعد بـن معـاذ وكان من : إصابة سعد بن معاذ

 ..خـذها وأنـا ابـن العرقـة: بسهم فأصاب العرق األكحل الغليظ من يـده وقـال حـني رمـاه
اللهم إن كنت أبقيت مـن حـرب :  ثم دعا فقال!َّعرق اهللا وجهك يف النار: فأجابه ابن معاذ

بوا رسـولك َّاتلهم مـن قـوم كـذَّفإنـه ال قـوم أحـب إيل أن أقـ, قريش شـيئا فـأبقني حلـرهبم
, اللهم وإن كنت وضعت احلرب بيننـا وبيـنهم فاجعلهـا يل شـهادة, وأخرجوه من حرمك

ـده ـعـىل !وال متتـنـي حـتـى تـقـر عيـنـي ـمـن بـنـي قريـظـة ـوه إىل رـسـول اهللا فـبـات عـن  ومحـل
 F٢E..األرض

حتتسـب بنفسـها عـىل , ُرفيـدة: وكانت امرأة مـن أسـلم يقـال هلـا: وقال ابن إسحاق
فحـني ..فكانـت تـداوي اجلرحـى يف مسـجده, مة من كانـت بـه ضـيعة مـن املسـلمنيخد

) يف املسـجد (اجعلـوه يف خيمـة رفيـدة: لقومـه ÷ أصاب السهم سعدا قال رسول اهللا
 .F٣Eحتى أعوده من قريب

 ) بقريش واليهود (مكيدة نعيم بن مسعود
 ْنَوبـورك مـ, ن واهبهـاوالعقل والفطنـة هبـة ربانيـة سـبحا, ر بثمنَّقدُالذكاء نعمة ال ت

ـه فاـسـتعملها ـبـام ـيـريض اهللا تـعـاىل ـة ـكـاحلرب , وهـبـت ـل ـسـيام يف وـقـت الـشـدة واملحـن
 ..وإليك قصة يف غاية احلنكة واحلكمة لنعيم بن مسعود.. واحلرب خدعة

                                                 
F١Eא٢אW٤٧٢٤٧٤K١W١٩٨ 
F٢Eא٢W١٨٨א١W١٩٣Kא٣W٢٣٨ 
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 وكـان − ÷ ملا كان يف جوف الليل جاء نعيم بن مسعود األشجعي إىل رسول اهللا
, قـد آمنـت بـاهللا وصـدقتك, يـا رسـول اهللا:  فقال لـه−أيام قد أسلم قبل قدوم قريش بثالثة 

وإن أمـرت أن , فعلـت, فـإن أمرتنـي أن آتيـك وأنرصك بـنفيس, وكتمت إيامين عن الكفرة
 ?حتى ال خيرجوا من حصنهم, ِّأخذل بني اليهود وبني قريش فعلت

 ..ل بني اليهود وقريش فإنه أوقع عنديِّخذ :÷ قالف
ْقل ما بدا لك:  قال?يك ما أريدفتأذن يل أن أقول ف: قال ُ. 

,  لبنـي قريظـةًوكـان نـديام,  مـن غطفـان مـع املرشكـنيًوكان نعيم بن مسـعود رجـال
وقـد , قـد عـرفتم مـوديت لكـم:  قال,فلام خال هبم, فرحبوا به ووقروه, فأتاهم كالزائر هلم
 ممـن نثـق بـل نحـن, مـا نتهمـك, ًجزاك اهللا خـريا:  قالوا. إن قبلتم منيًجئت إليكم ناصحا

  ..فقل ما أردت, بمودتك ونقبل نصيحتك
نقضـتم حلـف حممـد :  مل حتسنوا النظر فيه ألنفسكمًإنكم قد فعلتم فعال: فقال هلم

 وغطفان إنام جاؤوا حلـرب حممـد ًإن قريشا, ولستم كمثلهم, ورصتم مع قريش وغطفان
 ! عنه وتركـوكم معـهوإال انرصفوا, فإن أصابوا منه ما أرادوا, وأصحابه عىل ظهور دواهبم

 وقـد تـداخل أصـحابنا الفشـل ..وأنتم تعلمون أنه ال طاقة لكم به وبأصحابه إن خـال بكـم
 وكان من أمر ابن عبد ود وأصحابه مـا قـد ..وخفت أزوادهم, وطال مقامهم, واالختالف

فإذا قد , عرفتم وإنام كان املعتمد عليهم والنظر إىل ما يكون منهم عند اقتحامهم اخلندق
فـإن , ً قليلةًوأكثر ما يقيمون أياما, ان من ذلك ما كان فقد تداخل اليأس إىل قلوب الناسك

لقـد صـدقت :  قـالوا!رأوا فرصة أصـابوها وإن كـان غـري ذلـك حلقـوا بـبالدهم وتركـوكم
 !?فام احليلة بعد هذا, ًفجزاك اهللا خريا, ونصحت فيام قلت

وا منهم رهـائن مـن أرشافهـم يكونـون أن ال تقاتلوا مع القوم حتى تأخذ: احليلة: قال
فأحسـن اهللا , لقـد أرشت بـالرأي:  قـالوا!بأيديكم ثقة لكم أن ال ينرصفوا عنكم ويـدعوكم

 .عنا جزاك
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, إن بني قريظة بيني وبيـنهم مـا قـد علمـتم: فقال, وأبا سفيان, ثم أتى عيينة بن حصن
ٍّوقد بت عندهم فاطلعت منهم عىل رس خشيت منه علينا ُ إن القـوم :  قـال!?وما هو : قالوا!ِ

 ونظـروا إىل مـا كـان ًندموا عىل ما نقضوا من حلف حممد ملا رأوا مقامنا ومل نصنع شـيئا
فأرسلوا إليه , وخافوا أن ننرصف عنهم فيطأهم حممد, من أمر عمرو بن عبد ود وأصحابه

أخـذ نحن نرضيك بـأن ن: ويذكرون ندامتهم عىل ما كان منهم وقالوا له, يرغبون يف سلمه
,  من أرشافهم فنسلمهم إليك فترضب أعناقهم أو تفعل فيهم مـا رأيـتًمن القبيلتني رجاال

 !فإياكام أن ختدعكام اليهود أو أن يظفروا بأحد منكم.. ثم نكون معك عىل من بقي منهم
فأرسل أبـو سـفيان وعيينـة إلـيهم عكرمـة بـن أيب جهـل يف نفـر مـن قـريش وغطفـان 

وقـد هلـك , إنـا لسـنا بـدار مقـام: إىل القتال معهم ويقولـونيستخربوهنم ذلك ويدعوهنم 
وأنـتم أعلـم بعـورة , وأبى حممد وأصحابه إال لزوما خلندقهم, اخلف واحلافر ونفد الزاد

 وأصـحابه ونـقـتحم علـيهم اخلـنـدق ًـفـاخرجوا إلينـا بجامـعـتكم لننـاجز حمـمـدا, املوضـع
 .بجامعتنا

ومل نكـن نـرى , كنا مع حممد عىل حلفقد : قالوا, فلام جاء القوم بني قريظة بذلك
سـتكم احلـرب أن َّونحـن نخشـى ونخـاف إن رض, ونقضنا ما كان بيننا وبينـه, ًمنه إال خريا

فلسنا بالذي نقاتل معكـم , تنشمروا إىل بالدكم وترتكونا والرجل يف بالدنا وال طاقة لنا به
 .ًنناجز حممداحتى تعطونا رهائن من وجوه رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى 

فـلـام انرصف ـبـذلك الـقـوم إىل أيب ـسـفيان وعييـنـة عـلـام أن األـمـر ـمـا قاـلـه نـعـيم ـبـن 
ـهـذا مـصـداق ـقـول نـعـيم ـبـن : وقاـلـت بـنـو قريـظـة.. ًوأـبـوا أن ـيـدفعوا إـلـيهم أـحـدا, مـسـعود
ومل جيـد , واستوحش بعض القوم من بعـض وتنـافرت قلـوهبم, ولزموا معاقلهم, مسعود

 F١E.. بالدهماألحزاب إال الرحيل إىل
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אאא؟
ولكـن يـأبى اهللا إال , اهللا ربنا سبحانه هو الذي هزم األحزاب وحده بال شك وال ريب

ولكـل معلـول , فلكـل يشء سـبب, واملعلوالت إال بعللهـا, أن جيري األمور إال بأسباهبا
َّورد اهللاُ ¿ :ائلنيوربنا سـبحانه يقـول وهـو أصـدق القـ..علة فام هو سبب هزيمة األحزاب ََ

ًالذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللاُ املؤمنني القتال وكان اهللاُ قويا عزيزا َ ًِ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُِ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََّ ُْ َ ََ ََ ْ َ ِ َ ِø F١E. 
ومل , ولـكـن بـعـد أن كـفـى اـملـؤمنني القـتـال, َّـفـاهللا ـسـبحانه رد اـلـذين كـفـروا بـغـيظهم

ن  العـامري وبعـض مـن معـه وهـروب اآلخـرون عبـد وديتوقف القتال لوال مقتل عمرو بـ
 .. من ذي الفقار البتارًخوفا

عـىل التـل الـذي  ÷ قام رسول اهللا F٢Eَّأنه يف ليلة ظلامء قرة: وبالتفاصيل فقد روى
 ?من يذهب فيأتينا بخربهم وله اجلنة: فقال,  يف غزوة األحزاب" مسجد الفتح "عليه 

ومـا أراد : ًمستفهام “ قال اإلمام الصادق.. أحدثم أعادها فلم يقم , فلم يقم أحد
 !? أرادوا أفضل من اجلنة?القوم

ْمن هذا: ثم قال رسول اهللا لرجل: ثم قال َ? 
 !?ُ أقربت!?أما تسمع كالمي منذ الليلة وال تكلم:  فقال له..حذيفة: فقال

ُّالقر والرض : فقام حذيفة وهو يقول ُ ُّ  فقـال !.ك منعنـي أن أجيبـ− جعلنـي اهللا فـداك −َ
دث شـيئا حتـى ُوال حتـ, يـا حذيفـة انطلق حتى تسمع كالمهم وتأتيني بخـربهم: رسول اهللا

 .تأتيني
وعـن يمينـه , اللهم احفظه من بـني يديـه ومـن خلفـه :÷ فلام ذهب قال رسول اهللا

 .F٣Eسيفه وقوسه وجحفته) حذيفة (فأخذ.. وعن شامله حتى ترده
وملـا . .فمـررت عـىل بـاب اخلنـدق, فخرجـت ومـا يب مـن رض وال قـر: قال حذيفة
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ويـا جميـب , يـا رصيـخ املكـروبني: نـادى, فصـىل ثـم ÷ توجه حذيفة قـام رسـول اهللا
  F١E..فقد ترى حايل وحال أصحايب, اكشف مهي وغمي وكريب, املضطرين

 قـد سـمع مقالتـك − عز ذكـره −إن اهللا , يا رسول اهللا: فقال “ فنزل عليه جربائيل
عـىل ركبتيـه وبسـط يديـه  ÷  فجثا رسول اهللا!ك وكفاك هول عدوكوقد أجاب, ودعاءك

  .ًشكرا كام رمحتني ورمحت أصحايب ,ًشكرا: قال, وأرسل عينيه ثم
 مـن سـامء الـدنيا فيهـا ً عليهم رحيـا− عز وجل −قد بعث اهللا  :÷ وقال رسول اهللا

 .)احلجارة أكرب من احلىص ( من السامء الرابعة فيها جندلًورحيا, حىص
  إال أذرهتـاًفـام تركـت هلـم نـارا, ريح فيها حىص: ُوأقبل جند اهللا; األول: ل حذيفةقا

حتـى جعلـوا يترتسـون مـن ,  إال ألقتـهًوال رحمـا, وال خبـاء إال طرحتـه) فرقتها وأطفأهتـا(
إبـلـيس يف : وقـيـل) أـبـو ـسـفيان (وـقـام..وجعلـنـا نـسـمع وـقـع احلىص يف األترـسـة, احلىص

إنكـم قـد نـزلتم بسـاحة هـذا السـاحر , أهيا النـاس: فقال ,صورة رجل مطاع من املرشكني
, قد هلـك اخلـف واحلـافر, أال وإنه لن يفوتكم من أمره يشء فإنه ليس سنة مقام, الكذاب

ْفارجعوا ولينظر كل رجل منكم من جليسه فنظرت عن يميني فرضبت بيدي :  قال حذيفة!َ
ْمن أنت: فقلت َ? 

ْمـن أنـت: ي عـن يسـاري فقلـت للـذ..معاوية بن أيب سـفيان: قال سـهيل بـن :  قـال?َ
 .) عىل روايةأو عمرو بن العاص (عمرو

: وصـاح يف قـريش, وأقبل جند اهللا األعظم فقام أبـو سـفيان إىل راحلتـه: قال حذيفة
وصـاح ,  ثـم قـام إىل راحلتـه!لقد زادكم حممـد برش:  وقال طلحة األزدي!النجاء, النجاء

ثم فعـل احلـارث بـن عـوف .. عيينة بن حصن مثلها وفعل !النجاء, النجاء: يف بني أشجع
ورجـع حذيفـة إىل .. وذهـب األحـزاب.. ثم فعل األقرع بـن حـابس مثلهـا.. املزين مثلها
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 F١E..رسول اهللا فأخربه اخلرب
لقـد هلـك اخلـف ,  لسـتم بـدار مقـام− واهللا −إنكـم : وبرواية أخرى قال أبـو سـفيان

ولقد لقينـا مـن الـريح , ة وبلغنا عنهم ما نكرهوأخلفتنا بنو قريظ, والكراع وأجدب اجلناب
ْوال تطمئن لنا قدر) خيام ( واهللا ما يثبت لنا بناء!ما ترون فارحتلوا  ,)أواين الطعام الكبرية (ِ

ثم رضبه فوثب عىل ثالث , وقام أبو سفيان وجلس عىل بعريه وهو معقول.. فإين مرحتل
 .فام أطلق عقاله إال بعد ما قام, قوائم

ـاداه  ـن أيب جـهـلفـن ـة ـب ـدهم: عكرـم ـوم وقاـئ وـتـرتك ) ـهتـرب (تقـشـع, إـنـك رأس الـق
:  فاستحيا أبـو سـفيان وأنـاخ مجلـه ونـزل عنـه وأخـذ بزمامـه وهـو يقـوده ويقـول!?الناس
 .َّفجعل الناس يرحتلون وهو قائم حتى خف العسكر.. ارحلوا

ـخـوف الطـلـب ـمـن , وخاـلـد ـبـن الولـيـد يف مئـتـي ـفـارس, وأـقـام عـمـرو ـبـن الـعـاص
 .لمني هلم وسار سائر العسكراملس

وملا ارحتلوا وقـف فرسـان مـن بنـي .. وذهب حذيفة إىل غطفان فوجدهم يرحتلون
ومسـعود بـن رخيلـة يف , واحلارث بن عـوف يف خيـل مـن أصـحابه, سليم يف أصحاهبم
وأقامت خيل قريش حتى كان السـحر ثـم مضـوا فلحقـوا بالعسـكر يف .. خيل من أصحابه

 ثـم ارحتلـت بقيـة خيـل غطفـان فـالتحقوا بقـومهم يف املـراض.. ارململ عند ارتفاع النه
ـثـم تفرـقـت قـبـائلهم إىل , ø F٢E ـكـم٧٠ ( ـمـن املديـنـةًـعـىل ـسـتة وثالـثـني ـمـيال: اـملـراض(

 . إىل الرسول فأخربه اخلرب− يف الليل −ورجع حذيفة , حماهلم
 ,جـزةًوبقي أن نذكر رسالة أبو سفيان قبل أن ينرصف مـدحورا; فقـد روي عـن أيب و

باسـمك : قـال فيـه ÷  إىل رسول اهللاًكتب أبو سفيان كتابا.. َّملا ملت قريش املقام: قال
لقد رست إليك يف مجعنا وإنا نريد أن ال نعـود إليـك , فإين أحلف بالالت والعزى, اللهم
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 فليـت شـعري !.فرأيتك قد كرهت لقاءنا وجعلـت مضـائق وخنـادق, أبدا حتى نستأصلك
 وبعـث !..رجـع عـنكم فلكـم منـا يـوم كيـوم أحـد تبقـر فيـه النسـاء فـإن ن!?من علمك هذا

 .بالكتاب مع أيب أسامة اجلشمي
فلام بلغه الكتاب دعا رسول اهللا أيب بن كعب فـدخل معـه قبتـه فقـرأ عليـه كتـاب أيب 

أما .. إىل أيب سفيان بن حرب, من حممد رسول اهللا :÷ وكتب إليه رسول اهللا.. سفيان
وأنـك ال تريـد , أما ما ذكرت أنك رست إلينـا يف مجعكـم.. رورَ الغ غرك باهللاًفقديام, بعد

وجيعل لنا العاقبة حتـى ال تـذكر , فذلك أمر حيول اهللا بينك وبينه, أن تعود حتى تستأصلنا
 − تعـاىل − فـإن اهللا ? علمـك الـذي صـنعنا مـن اخلنـدقْنَمـ:  وأما قولك..الالت والعزى
ًاما ربانيا لرسول اهللافمسألة اخلندق كانت إهل (أهلمني ذلك وإنـام خـرج , كام تقـدم ÷ ً

وليأتني عليـك , ملا أراد من غيظك به وغيظ أصحابك) كرأي عىل لسان سلامن ترشيفا ًله
, وليأتني عليك يوم أكرس فيه الالت والعزى وإساف ونائلة وهبـل, يوم تدافعني فيه بالراح

 ..حتى أذكرك ذلك
אא:

א“
والتدريب هو ممارسة التعليم عىل أرض الواقع .. التعليم عميلة تراكمية كام يقولون
وكلام زاد املـران والتكـرار فـإن الشـخص يـزداد , ببذل اجلهد واملران عىل ما نريد تعلمه

 ..مهارة وخربة
ًام للبرشيـة مجعـاء ولـيس ألصـحابه الـذين كـانوا حولـه ِّجـاء معلـ ÷ ورسول اهللا

ًوأقواله ترشيع مأخوذ به أمرا أو هنيا, وسكناته, فكانت كل حركاته, مهطعني أو غري ذلك , ً
 ..من األحكام اخلمسة

ام نجد األمة تستفيد مـن تلـك َّ يعطي األمة جتربة ولكن قل– روحي له الفداء –فكان 
 سـتتكرر يف حيـاة ً وحـتامً وجزمـاًالتجارب الغري مسموح أن يكررها الرسول ولكنها قطعا
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,  كثرية فتبقى تلك التجربة ماثلة أمـامهم لتهـدهيم إىل سـواء السـبيلًألمة ومستقبلها مراراا
ْمن أراد النرص عليـه أن يطيـع القائـد: وكأهنا تقول هلم ويثبـت يف ثغـره ال يرتكـه حتـى ال , َ

 .. له وألصحابهًيكون مقتال
 ÷ ل اهللاوأطاعوا رسـو, فهل استفادت األمة والصحابة من جتربة هزيمة يوم أحد

 ?القائد يف كل صغرية وكبرية
واجبة عىل كل حال وضامنه ضـامن  ÷ الكل يعلم علم اليقني أن طاعة رسول اهللا

 ÷ وما تقدم يـروي لنـا التـاريخ أن رسـول اهللا, اهللا تعاىل فهو حق حمقق ال حميص عنه
ويـضـمن اجلـنـة ـملـن جيـيـب , يف ـمـوقفني وـقـف أـمـام أـصـحابه وـنـادى ـهبـم ـثـالث ـمـرات

 ..ءالندا
 ..عند مبارزة عمرو بن عبد ود العامري −١
 ..ًوعندما كان يريد أن يبعث أحدهم ليستطلع أخبار قريش أخريا −٢

ويف الثانيـة اسـتخرج رسـول  “ ب إال أمري املؤمنني عـيلُيف املرة األوىل مل جي
فـذهب , ً وأرسـله قهـرا– هـو مكانـة بـني الصـحابة ْنَ وهـو مـ–حذيفة بن اليامن  ÷ اهللا
 ..ًباحلفظ فنشط الرجل وأدى املهمة وعاد ساملا ÷  إىل أن دعا له رسول اهللاًقالمتثا

 وملاذا كانوا يكرهون اجلنـان ومعانقـة احلـور العـني ومـا ?فلامذا مل يستجيبوا للنداء
 حرض هنـاك ْنَ وأذكر أنني قلت وكتبت يوما أن كـل مـ?هي إال رضبة من عمرو بن عبد ود

 :اواللطيف هب, ه هو آثم وخمطئ ال بل ومذنب بتقاعسهعىل ندائ ÷ ب الرسولُومل جي
ْمـن يـربز إىل : وقـال هلـم, الذي وصف به العدو بالكلب اسـتهانة بـه ÷ نداء رسول اهللا َ

ْومل يقل من يقتل عمرو, عمرو فكانت جمرد الـرباز لـه موصـل للجنـة بضـامنة الرسـول .. َ
ُسواء قتل أو قتل َ.. 

ْ اجلنـة إال مـن عرفهـا وتـيقن هبـابُ أنـه ال حيـ– عىل ما يبـدو –ولكن  واشـتاق إىل , َ
َّخرياهتا وما أعد اهللا هلـم مـن أنـواع النعـيم املقـيم ممـا ال عـني رأت وال أذن سـمعت وال 
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 ..خطر عىل قلب برش
وليس هذا فقط بل إليك ما يروونه عن طـاعتهم التـي كانـت سـببا بكرسهتـم يف يـوم 

باخلنـدق أصـبح  ÷ لـام أصـبح رسـول اهللاف.. وإليك هاتني الروايتني للعربة فقط..أحد
 .ال تربحوا: قال ألصحابه, وليس حوله أحد من عساكر املرشكني
يف نفـر يسـري فـأذن هلـم  ÷ وبقـي رسـول اهللا, فلام طلعت الشمس دخلوا املدينة

كـان دخـول الرسـول .. مرسوريـن) مرسعـني (فخرجوا مبادرين, باالنرصاف إىل منازهلم
أو صـباح , ن اخلنـدق يـوم األربعـاء لسـبع بقـني مـن ذي القعـدةإىل املدينة يف منرصفه مـ

 ..اخلميس
ـن عمــر− ـد اهللا ـب  أن يكــون لقــريش عــني ÷ وكــره رســول اهللا: قــال,  وروى عـب

ْفبعث من ينادي يف أثرهم بـردهم, فريى رسعتهم يف ذلك) جاسوس( قـال عبـد اهللا بـن .. َ
فـام .. أمركم أن ترجعوا ÷ إن رسول اهللا: فجعلت أصيح يف أثرهم يف كل ناحية: عمر

 ..رجع منهم رجل واحد من اجلوع والربد
فام , فجعلت أصيح هبم, أن أردهم ÷ أمرين رسول اهللا:  وقال جابر بن عبد اهللا−

تأمـل  (..÷ فرجعـت إىل النبـي فأخربتـه فضـحك.. يرجع أحد من جهد اجلوع والـربد
أيـن الطاعـة واالنضـباط أمل  , وتذكر ما قلنـاه مـن قبـل بيـوم أحـد– أرجوك –هبذه الرواية 

 ) ?يتعلموا من درس أحد
هـو املطيـع واملحـب للجنـة والراغـب بثـواب اهللا  “ نعم ; أمـري املـؤمنني عـيل

وكان من أعامله وبطوالته التي ال تنساها األيـام وتناسـتها  ,÷ وواثق بضامن رسول اهللا
 : منها, بعض أطراف األمة وهذا من سوء طالعهم باحلقيقة

 ..÷ الراية العظمى لرسول اهللاصاحب  −١

صاحب مبارزة النرص الساحق بعد أن قتل فارس يليل عمرو بن عبد ود العامري  −٢
 .الذي جبن األصحاب عن مبارزته
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ملـا قتـل عـيل : قـال, عـن ابـن مسـعود: فقد أخرج أبـو نعـيم: وكفى به اهللا القتال −٣
َّورد ¿ :عمرو بن عبد ود يـوم اخلنـدق أنـزل اهللا تعـاىل ُاهللاَُّ الـذين كفـروا بغـيظهم مل ينـالوا ََ ََّ َ ْ ْ ُْ َ ِ ِ َِ ِ َ َ َ

ًخريا وكفى اهللاَُّ املؤمنني القتال وكان اهللاَُّ قويا عزيزا ً َ ًِ َ َ َّ ِْ َ َْ ََ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َøF١E  
إن هـذه : رواه جـالل الـدين السـيوطيمـا وهـذا  F٢E..وأثبتها يف مصحفه هكذا, بعيل

َوكفى اهللاَُّ املؤمنني ¿ اآلية ِ ِ ْ ُْ َ َ َالقتالَ َ ِ ْø يف مصحف ابن مسعود, بعيل.F٣E  
 .يف ذلك اليوم ÷ صاحب الفضائل التي أعلنها رسول اهللا −٤

وهلـذا , ًحني برز إىل عمرو مهروال ÷ هو اإليامن كله كام قال الرسول القائد −٥
ُلكن اهللاََّ حبب إلـيكم اإليـامن وزينـه يف قلـ¿ :ورد أن قوله تعاىل َ َُ ِ ُ َ َ َّ َ ََّ ََّ ُ َْ َ ِ ْ ُ ِ َوبكم وكـره إلـيكم الكفـر ِ ُ ْ َّ ْْ ُ ُ ُْ َ ِ َ ََ ِ

َوالفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ُ َ ُُ ْ ْ َ ََ َ ْ ُْ َ ُø.F٤E  
ولـذا فحبـه املقيـاس مـا , بالذات “ أن املقصود باإليامن هو أمري املؤمنني عيل

وال يبغضـك , يا عيل ال حيبك إال مـؤمن :÷ بترصيح من الرسول, بني الكفر واإليامن
وغريهـا ..أو يا عيل ال حيبك إال طاهر الوالدة وال يبغضـك إال خبيـث الـوالدة..نافقإال م
َّوعليه فإن من يدعي اإليامن وهو ال يعرف اإلمام عيل.. كثري ْ وحيبه أكثر مـن نفسـه  “ َ

,  أـغـىل وأـعـىل وأوىل بـنـا ـمـن أنفـسـنا ـفـإن إدـعـاءه حيـتـاج إىل دلـيـل– روـحـي ـفـداه –ألـنـه 
ُقالـت األعـراب ¿ : فقال جـل مـن قائـلن,م وإدعاءهم لإلياموالقرآن دحض أقوال بعضه َْ َ ْ ِ َ َ

ُآمـنـا ـقـل مل تؤمـنـوا ولـكـن قوـلـوا أـسـلمنا وـملـا ـيـدخل اإلـيـامن يف قـلـوبكم وإن تطيـعـوا اهللاََّ  َ َ َِ ِ ُِ ُ ْ َ ُ ُ َِّ ْ َ ْ ْ َُ ِ ُ َ ُ َُ ُ ُِ ُ َْ ِ ْ ِ ََّ َ ْ َّ
َورسوله ال يلتكم من أعاملكم شيئا إن اهللاََّ غ َّ ِ ً ْ ْ ِّ َ ُ ََ ُ ُِ َِ ْ ْ ُ ََ ْ َ ٌفور رحيمَ َّ ٌِ ُø F٥E. 

نعـم; هـم مسـلمون . .وحبـه وواليتـه “ واإليامن هنا هو اإليامن كله اإلمام عيل
                                                 

F١EאאW٢٥K 
F٢Eאא١אL٣–٥ 
F٣Eא٥אL١٩٢ 
F٤EאאW٧K 
F٥EאאW١٤ 
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بنـطـق الـشـهادتني ولـكـن اإلـيـامن األـعـىل درـجـة ـمـن اإلـسـالم ال يمـكـن الوـصـول إلـيـه إال 
 ..“ بمعرفة ووالية وحب اإلمام عيل

السـاعة يف يـوم هو صاحب العمل الواحـد الـذي يعـادل عمـل الثقلـني إىل قيـام  −٦
ودفاعـه عـن  ,÷ واستجابته لنـداء الرسـول, ونرصته للدين, فشوقه إىل اجلنة, اخلندق

ًبيضة األمة كان عمال عظيام وهلذا كـان ثـواب عملـه وأجـر رضبتـه يف يـوم اخلنـدق , ً حقاً
, يف قتـل عـيل لعمـرو ÷ كـام قـال النبـي, يعادل بل يفوق عمل الثقلني إىل يوم القيامـة

  عبادة الثقلـني− أو تعدل −رضبة عيل يوم اخلندق أفضل من : اديث الشهريةوهو من األح
 ..إىل يوم القيامة

وأيضـا أخـرج احلـافظ ابـن شـريويه , ًوأخريا ;أخرج موفق بن أمحد اخلوارزمي −٧
) ريض اهللا عـنهام (عـن ابـن عبـاس, عن عـروة بـن الـزبري :" الفردوس "الديلمي يف كتابه 

بن عبد ود العامري الـذي كـان أشـجع العـرب يـوم اخلنـدق بعـد ملا قتل عىل عمرو : قال
 ًاللهـم أعـط عليـا: قال ÷ فلام رآه النبي, ًوكان سيف عىل يقطر دما, ًطلبه املبارزة ثالثا

  .ًعطاها أحداُفضيلة مل ي
يا رسول اهللا إن اهللا يقرئك السـالم ويقـول : فهبط جربائيل ومعه أترجة من اجلنة فقال

فأخـذها عـىل فانفلقـت يف يـده فلقتـني فـإذا فيهـا حريـرة , فدفعها إليـه, ًاأعط هذه علي: لك
 F١E..حتفة اهللا الطالب الغالب إىل الويل عيل بن أيب طالب: خرضاء مكتوب فيها بسطرين

وليقل من شاء ما شاء من أعامل األمة بثقليها اإلنـس واجلـن فـإن رضبـة واحـدة مـن 
ـدعوا العـمـل تعادـهلـا ـبـل وتـفـوق  “ أـمـري اـملـؤمنني ـعـيل ـوا أو ـي ـا ودعـهـم يعمـل َّعليـه

ِّوخيتلقوا الفضائل ملن جردوا منها كمعاوية وابن العاص وغريهم من رؤوس األحزاب ُ.. 
رضبـة مـا  “ لقد رضب عيل بن أيب طالـب: حيث قال بكر بن عياش وأبوصدق 

 F٢E..كان يف اإلسالم أيمن منها ; رضبته عمرا يوم اخلندق
                                                 

F١EFאאW١٧٠א،٧٧א،W٦١ 
F٢EאW١٩L٦١א؛W١L١٠٥??? 
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 غزوة الفتح املبني-٤

  احلديبية وصلحها−أ
 جهضت بصـلح مـا بـني رسـول اهللاُمرة أُبل كانت ع, احلديبية باحلقيقة مل تكن غزوة

ومرشكي قريش عىل أن يرجع إىل املدينة هذا العام ويعتمـر بالعـام املقبـل بسـالح  ÷
 ..الراكب فقط وسالحه يف غمده

 ÷ هم برـسـول اهللاَّولـكـن االعرتاـضـات الـتـي ظـهـرت ـمـن بـعـض املـسـلمني وـشـك
فـلـم يلـبـي ويطـيـع أـقـوال ,  اإلـحـرام التقـصـري والـعـودة ـكـان ـلـه األـثـر الكـبـريَّورفـضـهم ـحـل

 : وكان من أعامله فيها ,“ مبارشة إال أمري املؤمنني عيل ÷ الرسول
 ..نائب الرسول القائد يف كل يشء −١

, يف عمـرة احلديبيـة نـزل اجلحفـة فلـم جيـد هبـا مـاء ÷ ملا خرج رسـول اهللا −٢
يـا رسـول :  فقـال,حتى إذا كان غري بعيد رجع سعد بالروايـا, مالك بالروايافبعث سعد بن 

  !! لقد وقفت قدماي رعبا من القوم..ما أستطيع أن أميض, اهللا
فخـرج بالروايـا حتـى إذا ـكـان ,  آخـرً ثـم بعـث رجـال..اجلـس :÷ فقـال لـه النبـي

َمل :÷ فقال له النبي, باملكان الذي انتهى إليه األول رجع   !? رجعتِ
  !!.ًوالذي بعثك باحلق ما استطعت أن أميض رعبا: فقال

 ,)ـصـلوات اهللا عـلـيهام( أـمـري اـملـؤمنني ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب ÷ ـفـدعا رـسـول اهللا
,  تقدمـهْنَون يف رجوعه ملا رأوا من رجوع مـُّوخرج السقاة وهم ال يشك, فأرسله بالروايا

 ÷ ثم أقبل هبا إىل النبي, قىفاست F١Eارَّحتى ورد احلر, بالروايا “ عيلاإلمام فخرج 
 .F٣Eودعا له بخري ,÷ فكرب النبي, F٢Eوهلا زجل

                                                 
F١EאW؛אא

FאאW٢L٢٣٤٢٤٥ 
F٢EאWאFאאW٧L٢٣ 
F٣EאW١L١٢١אאW٥L٢٦٩L٦٩٧٢ 
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 رد حمـي الصـفة الرسـالية للرسـول األعظـمُهو الذي كتب معاهدة الصلح ومل يـ −٣
 سـتجيب ملثلهـا وأنـت راض: وقـال لـه ÷ عندما طلب سهل فمحاها رسول اهللا ÷

 الصـلح للتحكـيم مـع معاويـة بـن وكان ذلك بعد أكثر من ربع قرن من الزمن مع معاهـدة(
 ..)أيب سفيان أبان معركة صفني

 ..ونحر اجلذور له ,÷ هو الذي حلق رأس الرسول −٤

ملا كان له من تأثري عـىل جمريـات األحـداث ) بالفتح املبني (وهذا الصلح سامه اهللا
أو , سلمة أو املصـاحلةُفيام بعد عىل مستوى اجلزيرة العربية كلها بحيث بدأت الوفود امل

برسـائل إىل  ÷ وبعـث رسـول اهللا, مـن القبائـل ÷ املعاهدة تتواىل عـىل رسـول اهللا
 ..امللوك وقادة األمرباطوريات العتيدة املجاورة له فيام بعد

  فتح مكة املكرمة−ب
كانت غزوة الفتح يف الثالث عرش من شهر رمضان املبارك من سـنة ثـامن : زماهنا −

 ..للهجرة الرشيفة
 ..ة املكرمةمك: مكاهنا −
 عام احلديبيـة دخلـت خزاعـة ًملا صالح قريشا ÷ وذلك أن رسول اهللا: أسباهبا −

فلـام مضـت سـنتان مـن , ودخلـت كنانـة يف حلـف قـريش, وعهـده ÷ يف حلف النبـي
ال : فقـال لـه رجـل مـن خزاعـة ,÷ القضية قعد رجل من كنانة يـروي هجـاء رسـول اهللا

فرفـع اخلزاعـي ,  فأعادهـا.ئن أعدت ألكرسن فاكل:  فقال?وما أنت وذاك: قال, تذكر هذا
وكانت كنانة أكثر فرضبوهم , واخلزاعي قومه, فاستنرص الكناين قومه, يده فرضب هبا فاه

فركـب عمـرو بـن , وأعانتهم قريش بالكراع والسالح, وقتلوا منهم, حتى أدخلوهم احلرم
 : هامن, شعرمن اله اخلرب وقال أبيات َّفخرب ÷ سامل إىل رسول اهللا

ــــــــــدا ــــــــــد حمـم ــــــــــم أين ناـش حلــــــــف أبينــــــــا وأبيــــــــه األتلــــــــدا ال ـه
ــــــــدا ــــــــوك املوـع ـــــــــك املؤكــــــــــدا ًأن قريشـــــــــا أخلـف ونقضــــــــــوا ميثاـق



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٧٢

 

  وسجداًوقتلونا ركعا
اسـكبوا  (: وقـال,ثم قام فدخل دار ميمونة) حسبك يا عمرو (:÷ فقال رسول اهللا

 أمجـع رسـول اهللاثـم  ,)رصت إن مل أنرص بنـي كعـبُال ن (:فجعل يغتسل ويقـول) يل ماء
اللهــم خــذ العيــون عــن قــريش حتــى نأتيهــا يف  (:وقــال, عــىل املســري إىل مكــة ÷
 ..ليباغتهم يف أرضهم..)بالدها

أن رسول اهللا خارج : فكتب حاطب يف أيب بلتعة مع سارة موالة أيب هلب إىل قريش
ل فنـز,  فخرجت وتركت الطريـق ثـم أخـذت ذات اليسـار يف احلـرة..إليكم يوم كذا وكذا

 فخرج .)أدركاها وخذا منها الكتاب (:والزبري فقال هلام “ ًفدعا عليا, جربائيل فأخربه
وضـع  ÷ وكـان النبـي,  حتـى وردا ذا احلليفـةًوالزبري ال يلقيان أحدا “ عيلاإلمام 
: فأتيا احلرس فسـأالهم فقـالوا, بن النعامنوكان عىل احلرس حارثة ,  عىل املدينةًحرسا

 .ةَّرأيت امرأة سوداء انحدرت من احلر: فقال,  فسأالهًاستقبال حاطباثم , ما مر بنا أحد
:  قـال..÷ منهـا الكتـاب وردهـا إىل رسـول اهللا “ عـيلاإلمام فأدركاها فأخذ 

  ?)انظر ما صنعت (:حاطبا فقال له ÷ فدعا
ولكـنـي رـجـل ـلـيس يل بمـكـة , أـمـا واهللا إين ـملـؤمن ـبـاهللا ورـسـوله ـمـا ـشـككت: ـقـال
 فـقـال عـمـر ـبـن .. ليحفـظـوين ـفـيهمًأـهـل ـفـأردت أن أختــذ عـنـدهم ـيـداويل ـهبـا , عـشـرية
  ..فواهللا لقد نافق, دعني يا رسول اهللا أرضب عنقه: اخلطاب

أخرـجـوه ـمـن , ولـعـل اهللا اطـلـع عـلـيهم فغـفـر ـهلـم, إـنـه ـمـن أـهـل ـبـدر (:÷ فـقـال
,  عليـهَّلـريق ÷  يدفعون يف ظهره وهو يلتفت إىل رسول اهللا, فجعل الناس..)املسجد

) رمـك فاسـتغفر ربـك وال تعـد ملثـل هـذه مـا حييـتُ عن جُقد عفوت (: لهأمر برده وقالف
َيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء¿ فأنزل اهللا سبحانه ِ ِ ِْ َّ َ َ ِّ َ ََ َْ َُ ُ ُ َّ َ ُُ َّ َ ُّø F١E  

                                                 
F١EFאW١J٥EKFא٤W٣٢א،٢W٥٨א،Wא٢W

٤٨٤אא،٢W٢٣٩،א٣W٥٢٦٥٣٦א،
א١א٢W١٢٤L٢٢ 



 ٢٧٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

الـعرص لليلتـني مضـتا مـن شـهر رج رسول اهللا يوم اجلمعة حني صىل وخ: أحداثها−
ودعـا رئـيس كـل قـوم فـأمره أن , فاستخلف عىل املدينة أبا لبابة بن عبـد املنـذر, رمضان

خـرج رسـول اهللا يف غـزوة الفـتح فصـام  :“ البـاقراإلمـام  قـال ..يأيت قومه فيستنفرهم
موا ُوصـام قـوم فسـ, وصام الناس حتى نزل كراع الغميم فأمر باإلفطار فأفطر وأفطر الناس

  ..صاة ألهنم صامواُالع
حتـى نـزل مـر الظهـران ومعـه نحـو مـن عرشة آالف رجـل ونحـو مـن  ÷ ثم سـار

فخرج يف تلـك الليلـة أبـو سـفيان وحكـيم , ن قريشأربعامئة فارس وقد عميت األخبار ع
وقـد كـان العبـاس بـن عبـد املطلـب خـرج , يف حزام وبديل بن ورقاء هل يسـمعون خـربا

بـن أيب أميـة وقـد تلقـاه بنيـق  وعبـد اهللا , ومعـه أبـو سـفيان بـن احلـارث,يتلقى رسـول اهللا
 فاسـتقبلهم زيـاد − وعىل حرسه يومئذ زياد بـن أسـيد −يف قبته  ÷ العقاب ورسول اهللا

 فمىض العباس حتـى دخـل .وأما أنتام فارجعا, أما أنت يا أبا الفضل فامض إىل القبة: فقال
 وابـن ًبأيب أنت وأمي هذا ابن عمك قد جـاء تائبـا:  وقال,فسلم عليه ÷ عىل رسول اهللا

وأمـا ابـن عمتـي فهـو الـذي , إن ابن عمي انتهك عـريض, ال حاجة يل فيهام (: قال.عمتك
  ..)ًلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا: يقول بمكة

, ًبأيب أنت وأمي ابن عمـك قـد جـاء تائبـا:  وقالت,فلام خرج العباس كلمته أم سلمة
 . بكً فال يكونن شقياوأخي ابن عمتك وصهرك, ال يكون أشقى الناس بك

ال تثريـب : كن لنا كام قـال العبـد الصـالح :÷ ونادى أبو سفيان بن احلارث النبي
هـو واهللا :  وقـال العبـاس..ودعـا عبـد اهللا بـن أيب أميـة فقبـل منـه, فدعاه وقبل منه, عليكم

 فركبت بغلـة رسـول اهللا: قال, عنوة ÷ هالك قريش إىل آخر الدهر إن دخلها رسول اهللا
 فريكبـون ًلبيضاء وخرجت أطلب احلطابة أو صاحب لبن لعيل آمره أن يأيت قريشـاا ÷

, إذ لقيت أبا سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بـن حـزام, يستأمنون إليه ÷ إىل رسول اهللا
خزاعة أقل وأقـل مـن أن :  قال..هذه خزاعة:  قال?ما هذه النريان: وأبو سفيان يقول لبديل
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 .عل هذه متيم أو ربيعةولكن ل, تكون هذه نرياهنم
 ?لبيـك فمـن أنـت: قـال, أبـا حنظلـة: ُفقلت,  صوت أيب سفيانُتفعرف: قال العباس

يف  ÷ هـذا رسـول اهللا: فـام هـذه النـريان فـداك أيب وأمـي قلـت: قال, أنا العباس: قلت
تركـب يف عجـز هـذه البغلـة فأسـتأمن :  قـال?فام احليلـة:  قال,عرشة آالف من املسلمني

  .÷ رسول اهللا, لك
: فكلام انتهيت إىل نـار قـاموا إيل فـإذا رأوين قـالوا,  بهُ جئت;فأردفته خلفي ثم: قال

عـدو اهللا : حتى انتهيت إىل باب عمر فعرف أبا سفيان فقال, هذا عم رسول اهللا خلوا سبيله
ودخـل عمـر , فركضت البغلة حتى اجتمعنـا عـىل بـاب القبـة, احلمد اهللا الذي أمكن منك

هذا أبو سفيان قد أمكنك اهللا منه بغري عهد وال عقـد فـدعني :  فقال..÷ عىل رسول اهللا
  ..÷ فجلست عند رأس رسول اهللا: العباس:  قال.أرضب عنقه
 , فـدخل فقـام بـني يديـه.)أدخلـه (:قال, ُهُد أجرت قبأيب أنت وأمي أبو سفيان:  فقلت

 .)? وأين رسول اهللان لك أن تشهد أن ال إله إال اهللاوحيك يا أبا سفيان أما آ (:فقال
لو كـان معـه إلـه ألغنـى فأما اهللا , كمبأيب أنت وأمي ما أكرمك وأوصلك وأحل: قال

 ..ًما أنك رسول اهللا فواهللا إن يف نفيس منها لشيئاوأ, يوم بدر ويوم أحد
 رضب واهللا عنـقـك الـسـاعة أو تـشـهد أن ال إـلـه إال اهللا وأـنـه رـسـول اهللاَي: ـقـال العـبـاس

÷. 
 فقـال أبـو ..− تلجلـج هبـا فـوه −شـهد أن ال إلـه إال اهللا وأنـك رسـول اهللا فإين أ: قال

 ?فام نصنع بالالت والعزى: سفيان للعباس
 .عليهام) َّتغوط (اسلح: فقال له عمر

 ?ما يدخلك يا عمر يف كالمي وكالم ابن عمي, أف لك ما أفحشك: فقال أبو سفيان
 : ـقـال..عـنـد أيب الفـضـل:  ـقـال?) تـكـون الليـلـةْنَعـنـد ـمـ (:÷ فـقـال ـلـه رـسـول اهللا

 .)َّفاذهب به يا أبا الفضل فأبته عندك الليلة واغد به عيل(
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هـذا مـؤذن :  قـال?مـا هـذا املنـادي يـا أبـا الفضـل:قـال, يؤذنًفلام أصبح سمع بالال
ونظـر أبـو سـفيان إىل :  قـال.. فعلمه?كيف أتوضأ: قال,  فتوضأ وصلْمُق ÷ رسول اهللا

 مـنهم إال ًفليس قطرة تصيب رجال,  املسلمني حتت شعرهوهو يتوضأ وأيدي ÷ النبي
 .باهللا إن رأيت كاليوم قط كرسى وال قيرص: فقال, مسح هبا وجهه

  أن تـأذن يلُيـا رسـول اهللا إين أحـب:  فقـال,÷ فلام صىل غـدا بـه إىل رسـول اهللا
 كيـف: لعبـاس,فقال لفأذن لـه,إىل قومك فانذرهم وأدعـوهم إىل اهللا ورسـوله) بالذهاب(

ال إله إال :  قالْنَم: تقول هلم (:÷  فقال.. يطمئنون إليهً يل من ذلك أمراِّ بني?أقول هلم
ومن جلس عند الكعبـة , من يده فهو آَّوكف,  رسول اهللاًوأن حممدا, اهللا وحده ال رشيك له

, إن أبـا سـفيان رجـل حيـب الفخـر, يا رسـول اهللا:  فقال العباس..ووضع سالحه فهو آمن
 .) دخل دار أيب سفيان فهو آمنْنَم (:÷  فقال..بمعروففلو خصصته 

  F١E.) أغلق بابه فهو آمنْنَمو (:ثم قال ,)دارك (: قال!?داري: قال أبو سفيان
, يا رسول اهللا إن أبا سـفيان رجـل مـن شـأنه الغـدر: وملا مىض أبو سفيان قال العباس

يق الـوادي حتـى يمـر بـه فأدركـه واحبسـه يف مضـا (: قـال..ًوقد رأى من املسلمني تفرقـا
ستعلم :  قال? يا بني هاشمًأغدرا:  قال!.أبا حنظلة:  فقال,فلحقه العباس:  قال..)جنود اهللا

فمر خالد بـن :  قال العباس..ولكن اصرب حتى تنظر إىل جنود اهللا, أن الغدر ليس من شأننا
ثـم , يد يف املقدمةال ولكن هذا خالد بن الول:  قال?هذا رسول اهللا: الوليد فقال أبو سفيان

, هـذا الـزبري, ال:  قـال?يا عبـاس هـذا حممـد: مر الزبري يف جهينة وأشجع فقال أبو سفيان
, يف األنصار ثم انتهى إليه سعد بـن عبـادة ÷ فجعلت اجلنود متر به حتى مر رسول اهللا

 تسـبى (سـتحلُ اليوم يـوم امللحمـة اليـوم ت..يا أبا حنظلة:  فقال,÷ بيده راية رسول اهللا
 .)يعني أحد (احلرمة يا معرش األوس واخلزرج ثاركم يوم اجلبل) وتنتهك

                                                 
F١E١אW٢٠٦א،٣W٤٦א،٣W٥٣٠א،

אאא،٢١W١٢٦ 
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فلام سمعها من سـعد خـىل العبـاس وسـعى إىل رسـول اهللا وزاحـم حتـى مـر حتـت 
بأيب أنت وأمي أما تسمع مـا : ثم قال, لهاَّفقب F١E) ركاب الرحل: الغرز (الرماح فأخذ غرزه

 ثـم قـال لعـيل) ا قـال سـعد يشءلـيس ممـ (:÷ فقـال,  وذكـر ذلـك القـول?يقول سـعد
وأدخلهـا  “ فأخـذها عـيل ,)ً رفيقـاً فخذ الراية منه وأدخلها إدخاالًأدرك سعدا (:“
 : حينها “ ونادى..÷  رسول اهللاكام أمر

ــــــــــــة اليـــــــــــــوم يـــــــــــــوم املرمحـــــــــــــة ــــــــــــوم تصـــــــــــــان احلرـم الـي
, وأقبل أبو سفيان حتى دخل مكة وقد سطع الغبار من فوق اجلبـال وقـريش ال تعلـم

مـا وراءك ومـا هـذا : بل أبو سفيان من أسـفل الـوادي يـركض فاسـتقبلته قـريش وقـالواوأق
 دخـل داري فهـو ْنَم, البيوت, يا آل غالب البيوت: ثم صاح, حممد يف خلق:  قال?الغبار
لعنه اهللا من وافد قوم , اقتلوا الشيخ اخلبيث: ثم قالت, فعرفت هند فأخذت تطردهم, آمن

ورأيـت , ورأيـت فـارس أبنـاء الكـرام, إين رأيـت ذات القـرونويلـك :  قـال..وطليعة قوم
ويلـك اسـكتي فقـد واهللا جـاء احلـق ودنـت , ملوك كندة وفتيان محري يسـلمن آخـر النهـار

 .F٢Eالبلية
سوى ,  قاتلهمْنَإىل املسلمني أن ال يقتلوا بمكة إال م ÷ وكان قد عهد رسول اهللا

وعبد اهللا بن سـعد , مقيس بن صبابة: منهم ,)هصلوات اهللا عليه وآل (نفر كانوا يؤذون النبي
 :وقـال ,÷ وقينتـني كانتـا تغنيـان هبجـاء رسـول اهللا, وعبـد اهللا بـن خطـل, بن أيب رسح

 فأدرك ابن خطل وهـو متعلـق بأسـتار ..)اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة(
وقتـل مقـيس ,  فقتلهًاالكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعامر بن يارس فسبق سعيد عامر

أيضا  “ وقتل, إحدى القينتني وأفلتت األخرى “ وقتل عيل, بن صبابة يف السوق
 .احلويرث بن نقيذ بن كعب

                                                 
F١Eא٥W٣٨٦ 
F٢Eאאא٢١W١٢٧ 



 ٢٧٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 مـن بنـي خمـزوم مـنهم احلـارث بـن ًوبلغه أن أم هانئ بنت أيب طالب قد آوت ناسـا
)  آويـتمْنَأخرجـوا مـ (:فنـادى,  باحلديـدًعافقصد نحو دارها مقنَّ, هشام وقيس بن السائب

 − وهـي ال تعرفـه − فخرجت إليه أم هـاين ..فجعلوا يذرقون كام يذرق احلبارى خوفا منه
, وأـخـت ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب ÷ أـنـا أم ـهـاين بـنـت ـعـم رـسـول اهللا, ـيـا عـبـد اهللا: فقاـلـت

 .انرصف عن داري
 .)أخرجوهم (:“ فقال عيل
سه فعرفته فجاءت  فنزع املغفر عن رأ..÷ واهللا ألشكونك إىل رسول اهللا: فقالت

 ُ حلفت ألشـكونك إىل رسـول اهللاَكُفديت: فقالت ,)احتضنته (حتى التزمته) تركض (تشتد
فـأراد منهـا وأرادت أن  (..)فإنـه بـأعىل الـوادي, فـاذهبي فـربي قسـمك (: فقال هلا?÷
  )÷ م عىل رسول اهللاِّتسل

, رتهتسـ ” وفاطمـة, ة يغتسـلَّوهـو يف قبـ ÷ فجئـت إىل النبـي: قالت أم هاين
بـأيب وأمـي مـا :  قلـت..) بـك يـا أم هـاينًمرحبـا (:كالمي قـال ÷ فلام سمع رسول اهللا
 !.لقيت من عيل اليوم

ِقد أجرت من أجرت (:)عليه وآله السالم (فقال ْ َ ُ(. 
 يف أنـه أخـاف أعـداء اهللا ً يـا أم هـانئ تشـكني عليـاِإنـام جئـت (:” فقالت فاطمـة

 ) !?وأعداء رسوله
 .كاحتمليني فديت: فقلت

ْوأجـرت مـن أجـارت أم هـانئ ,  سـعيهF١Eقـد شـكر اهللا لعـيل (:÷ فقال رسـول اهللا ُْ َ
  .)ملكاهنا من عيل بن أيب طالب

فـأتى : قـال “ اإلمـام الصـادق عـن أيب عبـد اهللا, وحـدثني بشـري النبـال: قال أبان
ونرص , ال إلـه إال اهللا أنجـز وعـده:  ثـم قـال,البيت وأخذ بعضـاديت البـاب ÷ رسول اهللا

                                                 
F١Eאאא٢١W١٣١ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٧٨

 

 ?ما تظنون وما أنتم قائلون: ثم قال.. وغلب األحزاب وحده, بدهع
فـإين  :÷  قال..أخ كريم وابن عم, ًونظن خريا, ًنقول خريا: فقال سهيل بن عمرو

ُقـال ال تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر اهللاُّ لكـم وهـو أرحـم ¿ :أقول لكم كام قال أخي يوسف ْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ َُ ْ َِ ْ ََ َ َ
َالرامحني ِ ِ َّøF١E, إال , أال إن كل دم ومال ومأثرة كان يف اجلاهلية فإنه موضوع حتـت قـدمي

, مـة بتحـريم اهللاَّرُأال إن مكة حم, سدانة الكعبة وسقاية احلاج فإهنام مردودتان إىل أهليهام
, مة إىل أن تقوم السـاعةَّرُفهي حم, مل حتل ألحد كان قبيل ومل حتل يل إال ساعة من هنار

.وال حتل لقطتها إال ملنشد, وال ينفر صيدها, وال يقطع شجرها ,ال خيتيل خالها  
ثـم مـا , وأخـرجتم وفللـتم, لقـد كـذبتم وطـردتم, أال لبئس جريان النبي كنتم: ثم قال

 .فاذهبوا فأنتم الطلقاء, رضيتم حتى جئتموين يف بالدي تقاتلونني
 .ودخلوا يف اإلسالم, فخرج القوم كأنام أنرشوا من القبور

مـن املسـلمني ثالثـة  واستشهد, ح مكة لثالث عرشة خلت من شهر رمضانوكان فت
 F٢E.نفر دخلوا من أسفل مكة وأخطأوا الطريق فقتلوا

ومل يـأمرهم , الرسايا فيام حول مكة يدعون إىل اهللا عز وجل ÷ وبعث رسول اهللا
  ..لسنا عليك ولسنا معك: فبعث غالب بن عبد اهللا إىل بني مدلج فقالوا, بقتال

عث عمرو بن أميـة الضـمري إىل بنـي الـديل فـدعاهم إىل اهللا ورسـوله فـأبوا أشـد وب
  ..اإلباء

وبعث عبد اهللا بن سهيل بن عمرو إىل بني حمارب بن فهـر فأسـلموا وجـاء معـه نفـر 
 F٣E..÷ منهم إىل رسول اهللا

وقـد كـانوا أصـابوا يف اجلاهليـة مـن , وبعث خالد بن الوليد إىل بني جذيمة بن عامر
يا خالد إنـا : فاستقبلوه وعليهم السالح وقالوا ,)الفاكه ( املغرية نسوة وقتلوا عم خالدبني

                                                 
F١EW٩٢K 
F٢Eאאא٢١W١٣٢ 
F٣Eאאא٢١W١٤٠ 
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فـانظر فـإن كـان بعثـك رسـول اهللا , مل نأخذ السالح عىل اهللا وعىل رسوله ونحن مسلمون
إنا نخاف منك أن تأخذنا : قالوا, ضعوا السالح: فقال,  فهذه إبلنا وغنمنا فاغد عليهاًساعيا

 َّ ثـم شـنًفنزلـوا قريبـا, فـانرصف عـنهم بمـن معـه .هلية وقد أماهتـا اهللا ورسـولهبإحنة اجلا
فقتلـوا , ليقتـل كـل رجـل مـنكم أسـريه: ثـم قـال, فقتـل وأرس مـنهم رجـاال, عليهم اخليـل

يـده إىل  ÷ فرفـع, وجاء رسوهلم إىل رسول اهللا فـأخربه بـام فعـل خالـد هبـم, األرسى
 : فقـال,“ ًوبكـى ثـم دعـا عليـا) ممـا فعـل خالـداللهم إين أبـرأ إليـك  (: وقال,السامء

  F١E..ففعل ما أمره وأرضاهم, وأعطاه سفطا من ذهب) اخرج إليهم وانظر يف أمرهم(
א:

א“
ـرة ـة اإلـسـالمية املنتـظ ـورت مـعـامل شخصــية الدوـل ـرتة تبـل ـذه الـف فـكـان أـمـري , يف ـه

نظـر ُكـان ي:  قـال,وهو الذي, ل الثاين فيها دون منازعهو الرج “ عيلاإلمام املؤمنني 
 –ولكن دارت األيام وإختارت األمة ..كام النجم يف السامء ÷ إلينا يف عهد رسول اهللا

فصـار أمـري املـؤمنني غـري أمـري  ,)إن نبـيكم ليهجـر ; حسـبنا كتـاب اهللا ( نظرية–كام قالوا 
مـن املسـلمني وربـام كـان وصار عيل بن أيب طالـب كـآخر شـخص  “ املؤمنني عيل

َّفيالألسف الشديد لقد ضـيعت نفسـها األمـة حـني , طعم عيالهُيعمل باألجرة عند اليهود لي
 : ولكن نقول كام قال ذاك األديب الشاعر, َّضيعت حقك يا أمري املؤمنني

ـــــت ـــــا أهاـن حـســـــني الـســـــبط واخـتـــــارت يزـيـــــدا ـفـــــال حتــــــزن ـعـــــىل دنـي
 يف الزمان واملكان فكيـف كـان بيـوم فـتح حضوره “ املهم ; إن ألمري املؤمنني

 ?وما الذي فعله يومها, مكة
 ..وحامل الراية يف مكة,  هو نائب القائد العام للمسلمني−١

                                                 
F١EאWאW١٤٦L٧אא،١W١٣٩א،٥W٣٠٢

א،א٢W٦١א،٤W٧٠א،٥W١١٤،
אא٢W٢٥٥אאא،٢١W١٤٠L٢ 
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 ـهـو اـلـذي أدرك مبعوـثـة حاـطـب ـبـن أيب بلتـعـة إذ أرـسـلها برـسـالة إىل أـهـل مـكـة −٢
  رسـول اهللاوعـاد هبـا إىل, وكان معه ابـن عمتـه الـزبري, هلم ÷ خيربهم بغزو رسول اهللا

÷.. 
 :  هو الذي أخذ الراية من سعد بن عبادة بعد أن نادى سعد−٣

ـــــــــــة الـيـــــــــــــوم ـيـــــــــــــوم امللحـمـــــــــــــة ـــــــــــوم تســــــــــــتحل احلرـم ُالـي
 :“ فقال

ــــــــــــة اليـــــــــــــوم يـــــــــــــوم املرمحـــــــــــــة ــــــــــــوم تصـــــــــــــان احلرـم الـي
دمـه مـع  ÷  وهو الذي قتل احلويرث بن نقيذ بن كعب الذي أهـدر رسـول اهللا−٤

 .تعلقوا بأستار الكعبةاقتلوهم ولوا : من أهدر وقال
 ÷  وـهـو اـلـذي قـتـل إـحـدى املغنيـتـني اللـتـني كانـتـا تتغنـيـان هبـجـاء رـسـول اهللا−٥

 ..وهربت األخرى من مكة, فأهدر دمهام
إىل أن أجارهم ,  الذي أخرج املعتصمني ببيت أخته أم هانئ من املخزوميني هو−٦

 ..وألهنا أخته “ كرامة له ÷ رسول اهللا
وأرضـاهم بعـد أن ,  أفسده خالـد بـن الوليـد يف بنـي جذيمـة أصلح ماي وهو الذ−٧

ألنه بريء من فعل خالـد اجلـاهيل  ÷ لريضوا عن رسول اهللا, أعطاهم زيادة عن حقهم
 ..هبم

التـي كانـت تعبـد مـن دون اهللا  ÷  وهو الذي كرس األصنام كلها مع رسول اهللا−٨
 .أمام مرأى ومنظر من املرشكني, وداسها بقدميه

ُلريمي هبل من أعىل الكعبة فلم يسـتطع  ÷ ي أراد أن يرفع رسول اهللا وهو الذ−٩
حتى عـال سـطح الكعبـة الرشيفـة  ÷ فنزل ورفعه رسول اهللا) روحي هلام الفداء (محله

 ?ًكيف استطعت عىل الصعود إىل سطحها وهي عالية جدا: وملا قالوا له
ك السـامء شعرت أننـي لـو أردت أن أمسـ ÷ عندما رفعني رسول اهللا :“ فقال



 ٢٨١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 ..بيدي ألمسكتها
ُ وهو الـذي ألقـى هبـل مـن أعـىل الكعبـة ودحـا بـه األرض فـتحطم وحتطمـت −١٠

 ..بتحطمه أعظم قالع الرشك يف اجلزيرة العربية
 وبعد أن رمى هببل رغم ضخامته وثقله وكربه قفز من أعىل الكعبة إىل األرض −١١

 ?ضحكت يا أبا احلسنِمما : فقال له ÷ ًوملا استوى واقفا ضحك لرسول اهللا
 ..ًيا رسول اهللا لقد قفزت من هذا اإلرتفاع العايل ومل حيدث يل شيئا :“ فقال
ـا  ÷ كـيـف حيــدث ـلـك يشء ورـسـول اهللا :÷ فـقـال رفـعـك وجربـيـل أنزـلـك ـي

 ..عيل
 واألوثان م طهرها من عبادة األصناْنَ وبقي علينا أن نقول بأن وليد الكعبة هو م−١٢

َّكرم اهللا وجهه  (ولذا نقول, تى وهو يف بطن أمه فاطمة بنت أسدوما سجد لصنم أو وثن ح
ًونرض اهللا وجها وااله ,)الرشيف ًوسود اهللا وجها عاداه, َّ  ..إله احلق آمني يا رب العاملني..َّ
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 .. غزوة حنني والطائف-٥

אא
ـدمون ـال األـق ـد ألن النتي, يف االمتـحـان يـكـرم املــرء أو هيــان ـكـام ـق ـجـة ـسـتظهر بـع

ُكرم والفاشل يالمُفالناجح ي, االمتحان  ..ويتوجه إليه اإلهتام بالتقصري من ذوي الشأن, َّ
ـزوة وادي حـنـني كاـنـت االمتـحـان األـخـري للصــحابة جتــاه رـسـول اهللا يف  ÷ ُوـغ

كام أن جتهيز جيش أسامة بن زيد كان آخر امتحان هلـم يف السـلم فهـل , ساحات احلرب
نرتك التاريخ حيدثنا عام جـرى يف وادي , هبذه االمتحانات الصعبةنجح الصحب الكرام 

 ..ُحنني
انتهـوا إىل حنـني ومن مكـة لسـت خلـون مـن شـوال  ÷ سار رسول اهللا: الزمان −

 ..سنة ثامن للهجرة النبوية هلعرش خلون من
ًوادي حنني وهو واد وعر جدا: املكان − ً قريبا من الطائف يبعد عن مكة مسري ثالثـة ُ

 ..مأيا
 : األسباب الداعية هلا −
وحتطـيم , فكانت لبسط النفوذ عىل كامل اجلزيرة العربيـة :)اإلسرتاتيجية (البعيدة −

 .قوى الرشك الظاملة فيها إىل األبد
استئصال القوة التي شـكلتها هـوازن وثقيـف بغـرض مواجهـة  :)التكتيكية (القريبة −

  ..اجليش اإلسالمي الفاتح
  :)عدة وعدد( األعداد املشاركة −
ًألفـا ) ١٢ (إىل هـوازن يبلـغ ÷ كان اجليش الذي سار به رسول اهللاّ: املسلمون −

, وشاركوا يف فتح مكة, عرشة آالف هم الذين صحبوه من املدينة: من اجلنود املسلحني
قيـادهتم  ÷ وقد أوكل النبـي, وألفان من رجال و شباب قريش الذين أسلموا بعد الفتح
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 F١E.إىل أيب سفيان
ْجتمعت هوازن ومن الذ هبا فكانوا زهاء ثالثني ألف مقاتـل,وهم مـن :املرشكون − َ

ُهوازن ثقيف كلها,ونرص وجشم كلها,وسعد بن بكر, وبعض من بني هالل وغاب عنهـا ..ُ
  ..هوازن كعب وكالب

 : األلوية والرايات −
  ..رايات املسلمني كانت بذات التقسيم:املسلمون −
 ..عيل أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه مع :راية املهاجرين −
 .. سعد بن عبادة:راية األنصار و −
  ..,وهم ألفانكانوا بقيادة أبو سفيان:أهل مكة−
) ماـلـك ـبـن ـعـوف (كاـنـت ثقـيـف وـهـوازن ـقـد كلـفـت الـشـاب:  املرشـكـةاأللوـيـة −

رغم وجود شـيخ العـرب دريـد ..لقيادهتم يف تلك املعركة التي اعتربوها حاسمة وفاصلة
ُ الصمة اجلشمي معهمبن  ..َ وأما لواءهم فكان مع أيب جرول بطلهم الذي يلوذون به..ُ

אאא 
غ الدين ِّيبل, ًمكث فيها مخسة عرش يوما, فتح مكةب ÷ ه رسولَّأن من اهللا عىلد فبع

لرشيـف مـن عه اتنـاهى إىل سـم, ويطبق أحكام اهللا ويطهر البيت مـن آثـار الوثنيـة البغيضـة
ويعدون أنفسهم للحرب والقتـال , هوازن جيمعون له اجلموعالوحي املقدس بأن ثقيف 

َلـيعلم النـاس القـرآن» معـاذ بـن جبـل«َّعـني ف, فلم يتعلموا من كل تلك الدروس السـابقة ِّ ,
ُعتاب بن اسـيد«و, وأحكام االسالم ًالـذي كـان رجـال مـؤهال» َ والصـالة , الدارة االمـور, ًَّ

 F٢E.ًمكة بأصحابه متوجها إىل أرض هوازن ÷ ثم غادر رسول اهللاّ, س مجاعةبالنا
 ه نظريَّقلاإلسالم الذي جيش 

                                                 
F١EאאW٢١٣٩א،W٣٨٨٩ 
F٢EאאW٢١٣٧א،W٣٨٨٩ 
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كحالنا اليوم من التفرقة  (,وكان العرب يعيشون عىل شكل مجاعات وعشائر متفرقة
وعند الرضورة واخلطر كـانوا يتحـالفون فـيام بيـنهم لتشـكيل قـوة حيمـون هبـا ) والتشتت
ا اليوم فهم يتحالفون مع أعدائهم عىل إخواهنم كبنـي ارسائيـل واملتصـهينني أم (,أنفسهم

ـات املتحــدة وأذناهبــا ـ ÷ رســول اهللاو ,)كالوالـي ـان أول ـم ـل هلــم ْنَـك ـم وجـع  مجعـه
َّفمتى كان هلم أن يبنوا دولة ويكون هلم جيش مـنظم قوامـه يزيـد عـىل , شخصية حضارية
 ..عرشة آالف مقاتل

وتوجـه  ÷  الذي ألفه رسـول اهللا العظيم واجلمع الكبرييشجللقد كان مثل هذا اف
لكن النعمة تنقلب نقمـة إذا مل و, ونادر املثيل يف تلك العصور,  قليل النظريبه إىل هوازن

فقد , كةرع املايةًقد صارت هذه الكثرة ذاهتا سببا يف هزيمته يف بدفل, نحسن الشكر عليها
عـىل , ةَّغلب بعد اليوم مـن قلـُ لن ن: وقالواًتيها فاملوا –عجب أفراد هذا اجليش بكثرهتم ُأ

وغفلـوا , ية الدقيقةعسكر فتجاهلوا التكتيكات ال−من التواضع والشكر هللاخالف ما مىض 
ًعن خطط العدو ونواياه فكان ذلك داعيا إىل هزيمتهم ُ!! 

وذلك عندما نظـر إىل هـذه , عبد اهللا بن أيب قحافة) أصاهبم بالعني (أنه عاهنم: وقيل
, وبـدل أن يقـول مـا شـاء اهللا, األعداد الغفرية التي خرجت من مكة املكرمة قاصدة ثقيف

َّوتعجـب مـن فقـال أبـو بكـر ملـا رأى , اللهم صل عىل حممد وآل حممد, وال قوة إال باهللا
ِلن نغلب اليوم من قلة, َلو لقينا بني شيبان ما بالينا: كثرة املسلمني َ َ َ ُ.F١E 

ٍقد نرصكـم اهللاُّ يف مـواطن كثـرية ل¿: ذه احلقيقة اذ قال تعاىل هيؤكدُوالقرآن الكريم  ِ َِ ََ َُ َ َ ُِ َ َ ْ َ
ْويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضـاقت علـيكم األرض بـام رحبـت  ْ ُ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ََ ِ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ ََ ً َْ َ َِ َ َ ْ ِ ٍ

َثم وليتم مدبرين َِ ِ ْ ُُّ ْ ََّّ ُøF٢E  
وصـرب وطاعـة املرؤوسـني , ًوحكمـة وحنكـة القائـد ثانيـا, ًالفالنرص مـن عنـد اهللا أو

                                                 
F١EאאW٢١٥٠א،W٣٨٨٩ 
F٢EאW٢٥ 
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وإال ملـا , وحسن جتهيزاته ومعداته, ليس االنتصار بكثرة االفراد وضخامة اجليشو, ًثالثا
, كان يتسنى لشباب املقاومة اإلسالمية يف لبنان أن ينترصوا عىل اليهود بـاألمس القريـب

وأولئـك لـدهيم أحـدث وأعقـد املعـدات  ,فإهنم ليس هلم إال لباسـهم والسـالح الفـردي
ّن هذا العامل غري مهم بالقياس أل, بل لدهيم ترسانة ضخمة من السالح, القتالية يف العامل
 .إىل بقية العوامل

אא
ّدبـت يف و, املكرمـة شـعرت هـوازن وثقيـف بـاخلطركـة املسـلمون ملفـتح أن بعد 

جـرت اتصـاالت مكثفـة ف, ة مـن خـوف حقيقـيناجتـقبائل هـوازن وثقيـف حركـة خاصـة 
واملدبر احلقيقي هلـذه التحركـات , التصالل قِّاملنسوكان , مبينهواجتامعات ليتشاوروا 

الفروسـية والشـجاعة يـدعى َّالعنجهيـة ويـدعي ب ُشاب يف العقـد الثالـث مـن عمـره عـرف
بـني ات شـاور بعـد سلسـلة مـن االتصـاالت واملكـان الـرأيو, »مالك بن عوف النرصي«

ويغـزوهم يف  اىل توجيه رضبـة قويـة اىل جـيش االسـالم وابادريزعامء هوازن وثقيف أن 
 .مرها جنود االسالم يف عقر دمقبل أن يغزوه, عرب خدعة عسكريةمكة 

وأمـر مجيـع األفـراد , فأمر باإلعـداد للحـرب, وكلفوا مالك بن عوف بالقيادة العامة
جيشـه أن وأمـر , وال والبهـائم أخـذها معـه وشـيوخ وحتـى األمـًباملشاركة نسـاء وأطفـاال

 فقبل املشرتكون يف تلك العملية بأمر ..جيعلوا النساء واالطفال واالموال وراء ظهورهم
 .وجعلوا أمواهلم وأهليهم خلفهم, قائدهم هذا باالمجاع

 وبعـثهم إىلجواسـيس من رجاله كقائد هوازن وثقيف ثالثة » مالك بن عوف «َّعنيو
ّممـا مرعـوبني هم فـزعني  ثالثـتفعـاد, ويأتوه بأخبـارهم,  عىل املسلمنيليتجسسوا له مكة
 .. اخلطة للمواجهةُّعدُفراح ي, وه من قوة املسلمني وكثرهتمرؤ

من السامء خيربه عن تلك احلشود ويـأمره  ÷ املصطفى وجاء اخلرب إىل احلبيب
األسلمي عينا عبد اهللا بن أيب حدرد  ÷ فبعث رسول اهللا, بغزوهم قبل استفحال أمرهم
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وإن هذا الرجل , يا معرش هوازن إنكم أحد العرب وأعدها: فسمع ابن عوف يقول, عليهم
فإذا لقيتموه فاكرسوا جفون سـيوفكم وامحلـوا عليـه محلـة ,  يصدقونه القتالًمل يلق قوما
 .رجل واحد

أال تسـمع يـا رسـول اهللا مـا : فـأخربه فقـال عمـر ÷ فأتى ابن أيب حدرد رسول اهللا
 ? ابن أيب حدرديقول

  F١E.)قد كنت ضاال فهداك اهللا يا عمر وابن أيب حدرد صادق (:فقال
אא)א(

ومـا رآه يف عيـوهنم مـن اخلـوف , ملا سمع مالك بن عـوف مـن جواسيسـه أقـواهلم
والفزع من جـيش املسـلمني تـيقن أنـه لـن يسـتطيع أن ينـترص علـيهم إال باحليلـة واملكـر 

والتوسـل , هم باسـتخدام اخلـدع العسـكريةخوفُقرر أن جيرب ضعف جنوده وف, ةواخلديع
وهيـدم نظـامهم ,  صفوف املسلمني− هبجوم مفاجئ −ق ِّليفروالكمني ُباسلوب املباغتة 

ّوالفـوىض واحلـرية ليختـل بـاختالل اجلـيش أمـر , ويصيبهم باهلرج واملرج, وانسجامهم
 .عىل املسلمنيله نتصار االتحقق التايل يبو, ُفال تتمكن من ضبط االمور, القيادة
ُة الكمني بأن حيتل جنوده وادي حنني العرس وخيتفي جنـوده خلـف كـل َّطُكانت خو َّ

وال يظهـر مـنهم , ظهروكل ما ارتفع من ذلك الوادي و, ويف شغاف اجلبال, حجر وشجر
 : َّوقسمهم إىل ثالث فرق, أحد

 ..فرقة اختفت باجلهة اليمنى من الوادي−
 ..فرقة من اجلهة اليرسى من الواديو−

 ..وفرقة ثالثة كمنت يف بطن الوادي−

وأمرهم أن ال يظهروا إال إذا صار معظم اجليش اإلسالمي يف الوادي فيقومون عليـه 
                                                 

F١EF١אW٢١٠א،Wא٣אW٨٩٠٨٩٣א،
٤W٨٢א،٥W١٢١٠١٣אא،٢W٢٦٢א،

אא٢١W١٦٤L٩ 
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ومن خيلص إىل الوادي يلتقيه الفرسـان , قومة واحدة فاألطراف ترمي بالسهام واحلجارة
فـاتفق اجلميـع .. زمن قيايس وتكون هلم الغلبةيف بطن الوادي بالسيوف فيقضون عليهم ب

 ..وأعجبوا بقائدهم أيام إعجاب وأملوا النرص, عىل هذه اخلطة العسكرية الرائعة
א

بحامسـة الشـباب وطربـه بخطتـه , وبعد اإلسـتعداد أمـرهم باملسـري إىل وادي حنـني
معـه شـيخ العـرب وكـان , راح يسري ومن خلفه كل يشء عندهم من ثقل وأهـل, املحكمة

 نأـخـذها ـمـن موالـنـا اإلـمـام الـصـادق. .وكـبـريهم بالـسـن يـشـاورونه ويـسـتفيدوا ـمـن خربـتـه
ًخرجوا به شيخا كبريا, َّوكان مع هوازن دريد بن الصمة (:قال ,“ فلـام ,  يتيمنون برأيـهً

 .F١E) واد يف ديار هوازن: أوطاس (.نزلوا بأوطاس
َنعم جمال اخليل ال حـز: قال َ َ غـاء ُمـايل أسـمع ر, F٤Eوال سـهل دهـس, F٣Eرضس F٢Eنِ
ساق مالك بن عوف مـع النـاس :  قالوا?,ويعار الشاةكاء الصغريُوب, اق احلمريُوهن, البعري

, يـا مالـك: فقـال, فأتـاه, ُ فدعي مالـك لـه?فأين مالك: قال.. أمواهلم ونساءهم وذرارهيم
, يل أسـمع رغـاء البعـريما , وإن هذا يوم كائن له ما بعده من األيام, أصبحت رئيس قومك

 ?الشاة) أو يعار (وثغاء, وبكاء الصغري, وهناق احلمري
 .أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم: قال

 !?ُّوحيك وهل يرد وجه املنهزم يشءراعي ضأن واهللا;: قالو,)أي زجره (َفأنقض به
ُيـك فضـحت يف أهلـك وإن كانت عل, إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه

 ?ما فعلت كعب وكالب:ثم قال له..ومالك
                                                 

F١Eאא١W٢٨١ 
F٢EאWא،אא١٣W١١٤ 
F٣EאWא،אא٣W٩٤٢ 
F٤EאWא،א،א،،אא

٣W٩٣١ 
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 ..مل يشهدها منهم أحد:قالوا
ُّـغــاب اـحلــد, واـجلــد:فـقــال وـلــو ـكــان ـيــوم ـعــالء ورفـعــة مل تـغــب عـنــه كـعــب ..ُّ

ْوكالب,ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكالب,فمن شهدها منكم َ? 
 ..عمرو بن عامر,وعوف بن مالك:قالوا
 :)ًونادى مالك بن عوف قائال (..ن عامر,ال ينفعان وال يرضانذانك اجلذعان م:قال

 هوازن يف نحور اخليل,ارفعهم إىل ممتنع بالدهـم F١E ًيا مالك مل تصنع شيئا, قدمت بيضة
َولـيـا ـقـومهم, ـثـم اـلـق الـصـباء ُّ ْ,ـفـإن كاـنـت ـلـك ـحلـق ـبـك ـمـن ـعـىل مـتـون اخليل) ُّالـصـباة (َُ َ َ ِ َ

 .. أهلك ومالكوراءك,وإن كانت عليك ألفاك قد أحرزت
ُواهللا لتطيعننـي يـا ..)َّأي خرفـت (َإنك قد كربت وكرب عقلـك واهللا ال أفعل ذلك,:قال ُ

وذلك ألنه كره أن يكون ..معرش هوازن أو ألتكني عىل هذا السيف حتى خيرج من ظهري
 ..أطعناك: فقالوا..ُلدريد بن الصمة فيها ذكر أو رأي

ًإن كنت قد كربت فتورث غدا: فقال دريد ُ هذا يوم , ً قومك ذال بتقصري رأيك وعقلكُ
 F٢E..حرب عوان يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع: ثم قال (مل أشهده ومل أغب عنه

ُيا قوم إن هذا فاضحكم يف عورتكم: لناسبا ثم نادى دريد ّوممكن منكم عـدوكم, ُ ِّ ,
 ?ُوهل يرد املنهزم يشء

, سـته األيـامَّودركتـه احلـروب حنَّالـذي ب ِّجـراملشيخ مالك هذا ال خالف بالفعلو
كالقريب هلم ُولقد اثبت املستقبل  وسـقم رأي الشـاب , صحة ما قاله ذلك الشيخ املحنـَّ

وإخـراجهم إىل سـاحة , فان إرشاك النساء واالطفال واالنعام يف احلـرب, املغرور بنفسه
                                                 

F١EאW،אא٧W١٢٧ 
F٢EאWאFKאWא١٣W١٢٩٩א،

١W٢٨٥א،١W٢١٠א،Wא٤W٨٥א،٣W
٧١א،٥W١٢١אא،٢W١٢٦א،

א١א٢W٦٦١ 
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 وهـوازن ثقيـف  ملقاتيلت أحدث أغبى فكرة عسكرية يف تاريخ العرب القديم,ألهناالقتال
 : ولكن رحم اهللا الشاعر حيث يقول,ًكانوا هم بغنى متاما عنها, مشاكل كثرية

 دون الشيوخ ترى يف بعضها خلال*رهاَّإن األمور إذا األحداث دب
يف كلهـا ولـيس يف : ينقل لنا عن شيخه قوله) حفظه اهللا وروحي فداه (والسيد الوالد

 ..ويؤيد ذلك من جتربته الشخصية, بعضها خلال
א

ـان رســول اهللاّ ـة , بالنتيجــةًا ملــعا ÷ ـك ـن اهلزيـم ـر جيشــه ـم ـه أـم ـا ســيؤول إلـي وـم
َنفسـه درعـني كـام لـبس املغفـر والبيضـة ÷ ُلـبس رسـول اهللاّف, واهلروب لعلمـه بأنـه , ُ

ٌوهوعـامل ..  وهو شيخ جتـاوز السـتني مـن عمـره الرشيـفً حقيقيا يف الواديًسيقاتل قتاال
واسـتعار منـه مائـة درع , قبل مغادرة مكـة» ُصفوان بن امية«ّدو وعناده فدعى بقوة العًأيضا 

 ..يعيدها إليه بعد الفتح, بأداهتا كاملة عارية مضمونة
ًبغلته البيضاء وسار خلف جيشه وسار حتى دنوا مجيعـا مـن ÷ ُوركب رسول اهللاّ َ 

» بنـي سـليم«يبـة ومع غلس الصبح انحـدرت كت, الوادي فاسرتاحوا ليلتهم عند فم الوادي
وبينام دخل اكثر جنـود االسـالم ذلـك الـوادي , »حنني«يف وادي » خالد بن الوليد«بقيادة 

, ُمحل عليهم رجـال هـوازن مـن كامئـنهم يف مضـيق الـوادي وشـعابه محلـة رجـل واحـد
ًلقت أصـوات االحجـار والنبـال فزعـا شـديدا يف أف, وأخذوا يرشقوهنم باالحجار والنبال ً ُ

بيـنام احتوشـهم , جانـبكل ُ الذين مطروا بالسهام والنبال واالحجار من قلوب املسلمني
ًفريق آخر من هوازن بسيوفهم ووقعوا فيهم رضبا وقتال ً. 

وأصـابت , فقـد أوحشـتها, أجل لقد فعلت مكيدة هوازن فعلتها يف قلوب املسلمني
ّلـوا هـم وقـد أخ, وخلخلت صفوفهم فالذوا بالفرار من دون إختيـار, املسلمني بالفوىض

 .F١Eُّبنظامهم أكثر من ما فعله العدو هبم
                                                 

F١Eא٢ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٩٠

 

وذلـك يف غـبش , استقبلهم من هوازن يشء مل يروا مثله مـن السـواد والكثـرة: وقيل
فانكشـفت , فحملـوا محلـة واحـدة, وخرجت الكتائب من مضيق الوادي وشـعبه, الصبح

 .F١Eوتبعهم الناس, وتبعهم أهل مكة, خيل بني سليم مولية
ملا استقبلنا وادي حنني انحدرنا يف واد مـن : نبوية عن جابر بن عبد اهللالسرية الويف 

إنام ننحدر فيـه , F٢E)  االنحدارشديد( حطوط) واسع اجلوف: أجوف (أودية هتامة أجوف
وكان القوم قد سبقونا إىل  F٣E) بقية ظلمة الليل: عامية الصبح (ويف عامية الصبح, ًانحدارا
فـواهللا مـا . .وقد امجعوا وهتيؤوا وأعـدوا, به وأحنائه ومضايقهفكمنوا لنا يف شعا, الوادي

وانـشـمر الـنـاس , راعـنـا ونـحـن منحـطـون إال الكتاـئـب ـقـد ـشـدوا عليـنـا ـشـدة رـجـل واـحـد
أهيـا  !!أيـن: ثم قال, ذات اليمني ÷ وانحاز رسول اهللا, راجعني ال يلوي أحد عىل أحد

فـال يشء ; محلـت اإلبـل :  قـال.هللاأنـا حممـد بـن عبـد ا,  أنـا رسـول اهللا!الناس هلموا إيل
نفـر مـن املهـاجرين  ÷ إال أنه قد بقي مع رسول اهللا, فانطلق الناس, بعضها عىل بعض
  F٤E..واألنصار وأهل بيته
א÷

وتتكـرر جتربـة يـوم أحـد يف وادي , صـمه اهللاَ عْنَواملعصوم مـ, والتاريخ يعيد نفسه
فقد نزلت اآليات , ًار ملعون بالقرآن الكريم كام يعرفون ذلك جيدافلامذا فروا والف, حنني

 ?وبايعوا حتت الشجرة يوم احلديبية عىل املوت, وحفظوها من سنوات
والكلـمـة الـسـابقة ـعـن ـجـابر لـقـد زاد عليـهـا املؤرـخـون ملـعـرفتهم بأـنـه ال أـحـد ـمـن 

ذا بروايـة جـابر وهـ, إال أهـل بيتـه وأيمـن ÷ املهاجرين أو األنصار ثبت مع رسـول اهللا
, فـاهنزم النـاس راجعـني ال يلـوي أحـد عـىل أحـد: قـال, التي رواها غريهم من املحدثني

                                                 
F١EאW٢L٥٧٤אאW٣L٨٩٠ 
F٢EאW٩L٣٥٧L٢٧٤ 
F٣EאW١٥L٩٨ 
F٤EאאW٤L٨٥א،W٣L٧٤ 
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 F١E..وأحدق ببغلته تسعة من بني عبد املطلب, ذات اليمني ÷ وأخذ رسول اهللا
فخرجـوا , كانـت هـوازن قـد كمنـت يف الـوادي: قال, اليعقويب يذكر أسامءهم لكو

حتـى بقـي , واهنزم املسلمون عـن رسـول اهللا, عظيم اخلطب ًعىل املسلمني ; وكان يوما
والعـبـاس ـبـن عـبـد , ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب: وـهـم, وقـيـل تـسـعة, يف عرشة ـمـن بـنـي هاـشـم

وعتبة ومعتب , وربيعة بن احلارث, ونوفل بن احلارث, وأبو سفيان بن احلارث, املطلب
أيمن بن أم : وقيل, ملطلبوعبد اهللا بن الزبري بن عبد ا, والفضل بن العباس, ابنا أيب هلب

 .F٢Eأيمن
 ?فأين املهاجرين واألنصار الذين ثبتوا أهيا الشيخ اجلليل

ًورسوا بـه رسورا عظـيام , هلـذا احلـادث ÷ فرح املنافقون يف جيش رسول اهللاّو ً
ُأال بطـل السـحر : وقـال آخـر, ُنتهـي هـزيمتهم دون البحـرتال : ًحتى قال أبو سـفيان شـامتا َ َ

 ÷ وعزم رابع عـىل اغتيـال رسـول اّهللا, َّال جيتربها حممد وأصحابه: ثوقال ثال, اليوم
 F٣E..يف ذلك الوضع املضطرب وإطفاء شعلة رسالته املقدسة

 .. باهللا ظن السوء والعياذ باهللا– يا ويلهم –ًكل ذلك ظنا منهم 
 اهللاّ واتصـل( وأدرك, أيـام إزعـاج ÷ ُلقد ازعج فـرار املسـلمني رسـول اهللاّنعم ; 

اختاذ اإلجـراء الصـحيح والقـرار السـليم ببداهـة ّبأنه لو تأخر حلظة واحدة عن )  وآلهعليه
َّولأليام جمرى خمتلف عام نـراه اليـوم مـن شـعلة , القائد الكبري لكان للتاريخ حديث آخر

 ..ِّاإلسالم النرية
 :يف الركابني وهو عىل البغلـة فرفـع يديـه إىل اهللا يـدعو ويقـول ÷ فقام رسول اهللا

                                                 
F١Eא١W٢١١א،٤W٨٥א،٣W٧٤א،

٥W١٢٦אא،٢W٢٦٢א،،
א٢١אW١٦٦L٩ 

F٢Eא 
F٣EאW٣٩٠٩٩١٠אא،W٢٤٤٣אא،W١٤١١٤١٢ 
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وـنـادى أـصـحابه ) اللـهـم ال ينبـغـي ـهلـم أن يظـهـروا عليـنـا, لـهـم إين أنـشـدك ـمـا وـعـدتنيال(
وال : قـال..أنا حممد بن عبـد اهللا,سول اهللاأنا ر,َّهلموا إيل ?,أين أهيا الناس: وقالوذمرهم

أحد يرد الصوت أو يلتفت إىل صاحبه, فالتفت إىل عمه العباس الذي كـان يمسـك بزمـام 
يا عباس ارصخ,يا معرش األنصار يا معرش أصحاب : وت, فقال لهالبغلة وهو جهوري الص

 ..)يذكرهم ببيعة الشجرة (السمرة
فيـذهب :قـال..فأجابوا لندائه لبيـك, لبيـك,÷ فناداهم العباس بام أمره رسول اهللا

ُالرـجـل ليثـنـي بـعـريه,فال يـقـدر ـعـىل ذلك,فيأـخـذ درـعـه فيـقـذفها يف عنـقـه, ويأـخـذ ـسـيفه  ُ
ـى ينتهــي إىل رســول اهللاوترســه,ويقتحم عــن بعــري  ُه, وخيــيل ســبيله,فيؤم الصــوت حـت

 F١E..فاقتتلوا) بالسيوف (حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة,فاستقبلوا الناس,÷
, جلـب للصـديقُاملاملبـارك كـان هـذا النـداء ف,  القتالَّوهكذا عاد املسلمون واشتد

 ?امذا الفرار عنهفل, ًوهو ابن عبد املطلب نسبا, ًفهو النبي حقا, رعب للعدوُوامل
 − ÷ فـأروه فحمـل عـىل رسـول اهللا, ًأروين حممـدا: وأقبل مالك بن عوف يقول

 F٣E..فقتله مالك, أيمن بن أم أيمن من املسلمني فالتقيا فلقيه F٢E أهوجًوكان رجال
صـلوات  (فأبى أن يقـدم الفـرس نحـوه ,÷ ثم أقدم فرسه باجتاه رسول اهللا: وقيل

 ..)اهللا عليه وآله
: − وهو أخو صفوان بن أميـة ألمـه وصـفوان يومئـذ مرشك −لدة بن احلنبل وصاح ك

نـي رجـل مـن ِّربُفـواهللا ألن ي, َّاسـكت فـض اهللا فـاك: فقـال صـفوان, أال بطل السحر اليـوم
َّقريش أحب إيل من أن يربني رجل من هوازن ُّ..F٤E 

                                                 
F١EאW٤٤٤٥ 
F٢EWFKא١W٣٥١E 
F٣E١אW٢١١אאא،٢١W١٦٦ 
F٤Eא٣אW٠١٩א،٤W٨٦א،٣W٧٤א،

٥W٢٨١אא،٢W٢٦٣אאא،٢١W١٦٦٩ 



 ٢٩٣ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 وكان أبوه −ي درك ثارُاليوم أ: وقال شيبة بن عثامن بن أيب طلحة أخو بني عبد الدار
, ً اليـوم أقتـل حممـدا−ًمجيعـا “ وتسعة من أهله قتلوا يوم أحـد قـتلهم أمـري املـؤمنني

, فـلـم أـطـق ذـلـك, ى ـفـؤاديَّألقتـلـه فأقـبـل يشء حـتـى تغـشـ ÷ ـفـأدرت برـسـول اهللا: ـقـال
 F١E.فعرفت أنه ممنوع
) ـتـرك لوـحـده (ريُـيـوم حـنـني ـقـد ـعـ ÷ ـملـا رأـيـت رـسـول اهللا: ـقـال, وروى ـشـيبة

فـذهبت , أدرك ثأري اليوم من حممـد: فقلت,  وعمي وقتل عيل ومحزة إيامهاذكرت أيب
فـإذا أنـا بالعبـاس بـن عبـد املطلـب قـائام عليـه درع بيضـاء كأهنـا فضـة , ألجيئه عن يمينـه

فإذا أنا بأيب سفيان بـن , ثم جئته عن يساره, عمه ولن خيذله: فقلت, يكشف عنها العجاج
فلـم يبـق إال أن , ثم جئته مـن خلفـه,  عمه ولن خيذلهابن: فقلت, احلرث بن عبد املطلب

) اللهـب الـذي ال دخـان لـه: الشـواظ والشـواظ (أسوره سورة بالسـيف إذ رفـع يل شـواظ
F٢E,تنـاول مـن هلـب حيـرق : املحـش (فخفـت أن يمحشـني, من نار بيني وبينه كأنـه بـرق

 .F٣E) اجللد ويبدي العظم
 :َّإيل وقـال ÷ َفـت رسـول اهللاوالت, فوضعت يدي عىل برصي ومشـيت القهقـرى

َّ إيل مـن ُّفرفعت إليه برصي وهلو أحب: قال) اللهم اذهب عنه الشيطان,  منيُ ادنُيا شيب(
 F٤E..)يا شيب قاتل الكفار (:وقال, سمعي وبرصي

, إال قليـل ; قرابـة عرشة ÷  مع رسول اهللاَيف ساعة العرسة هذه مل يبقهكذا فإنه و
, ًفكـان ال يفتـأ حيـوم حولـه مـدافعا “ وفيهم أمـري املـؤمنني ,فاستامتوا يف الدفاع عنه

                                                 
F١Eא٣אW٩٠٩א،٤W٨٧א،٣W٧٥א،

٥W٢٨١אאא،٢١W١٦٦ 
F٢Eא٣W٣٥١ 
F٣E٣אW١٠٠ 
F٤Eא٣אW٩٠٩Wא٥W١٤٥אאא،٢١W

١٦٦ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٩٤

 

 .F١Eوأجربهم عىل الفرار ,÷ وهزم من كان يريد قتل النبي
وقتالـه بـال هـوادة يف هـذه املعركـة الفتـان للنظـر  “ عيلأمري املؤمنني إن ثبات 

الكـه وكان ه, وفيهم أبو جرول ; وهو أحد شجعاهنم, F٢Eفقد قتل أربعني من هوازن, ًأيضا
 .F٣Eبداية الهنيار جيشهم

أقبـل رجـل مـن هـوازن عـىل مجـل لـه أنـه : قيـل, وبطلهم, وأبو جرول فارس القوم
إذا أدرك ظفرا من املسلمني أكب , بيده راية سوداء يف رأس رمح طويل أمام القوم, أمحر
وـهـو يرـجتـز , ـملـن وراءه ـمـن املرشـكـني ـفـاتبعوه) أعـطـاه (وإذا فاـتـه الـنـاس رفـعـه, عـلـيهم

 : قولوي
ــــــــراح ــــــــو جـــــــــرول ال ـب ــــــــا أـب ـــــــاح أـن ـــــــوم أو نـب ـــــــيح الـق ـــــــى نـب حـت

 : ثم قال, ثم رضبه فقطره, فرصعه فرضب عجز بعريه ,“ فصمد له أمري املؤمنني
F٤Eأين يف اهليجــــــــــــاء ذو نصــــــــــــاح ـقـــــد عـلـــــم الـقـــــوم ـلـــــدى الـصـــــباح

وأربعني من رؤوسم املرشكـة  F٥E..فكانت هزيمة املرشكني بقتل أيب جرول لعنه اهللا
 ..وولوا هاربني, نخذلوا بحمد اهللافا

ُلقد أوجبت نـداءات العبـاس املتالحقـة التـي كانـت ختـرب وتنبـئ يف احلقيقـة عـن ف
لرؤوس  “  أمري املؤمننيُوقطع, وبطوالت اهلاشميني الثابتني ÷ سالمة رسول اهللاّ

 ÷ ن تعود اجلامعات اهلاربة من سـاحة القتـال اىل رسـول اهللاّاملرشكني األثر الكبري أل
ًوهي نادمة عىل فرارها ندما شديدا أفضـل بم صفوفهم أمام العدو من جديـد يّنظفأعادوا ت, ً
                                                 

F١EאאW٢L١٥١א،W٣L٧٤אא،W٤L٨٥א،
אW١L٦٢٥ 

F٢EאW٨L٣٧٦L٥٦٦א،W١L١٤٤١٥٠ 
F٣EאW١L١٤٣١٥٠אW٢L٣٤٤L١٨٥٨אW٣L٧٦

אאW٤L٨٨ 
F٤EאאWאאFאW٢L٤٠٩ 
F٥EאW١L١٤٢א،W١L٢٢٢ 



 ٢٩٥ في حروب العرب: الباب الثاني

 

لغسـل مـا  ÷ ّثم محلوا محلة رجل واحد عىل العدو الغادر بـأمر رسـول اهللاّ, ّمما مىض
ّواسـتطاعوا يف أقرص مـدة مـن الوقـت ان جيـربوا العـدو عـىل , حلق هبـم مـن عـار الفـرار

 ..االنسحاب والفرار
ّبعد أن أعـاد النبـي املسـلمني اهلـاربني إىل سـاحة املعركـة فكـروا عـىل أنه : ويروى ُ

مـا ! يـا رسـول اهللاّ :÷ ُقالت ام سليم بنت ملحان للنبي, هوازن وهزموهم هزيمة قبيحة
, ُال تعـف عـنهم اذا أمكنـك اهللاّ مـنهم! !ّ وفروا عنك وخـذلوككرأيت هؤالء الذي أسلمو
 !ملرشكنيُتقتلهم كام تقتل هؤالء ا

ُيا ام سليم :÷ فقال   .F١Eُعافية اهللاّ أوسع, قد كفى اهللاّ! ُ
فلـام بلـغ , ُ املسلمون عىل املرشكني فقتلوهم حتـى اخـذوا يف قتـل الذريـةوغضب
ُمـا بـال أقـوام ذهـب هبـم القتـل حتـى بلـغ الذريـة: قال ,÷ ذلك رسول اهللاّ ُأال ال تقتـل ! ُ ُ

 .الذرية
 !ل اهللاّ أليس إنام هم أوالد املرشكنييا رسو: ُفقال اسيد بن احلضري

ُأوليس خياركم أوالد املرشكـني :÷ فقال ُكـل نسـمة تولـد عـىل الفطـرة حتـى ! ?َُ َ ُ
ّوأبواها هيوداهنا أو ينرصاهنا, ُيعرب عنها لساهنا ّ..F٢E 

َّوقد تسبب استخدام هذا التدبري العسـكري احلكـيم يف إرعـاب رجـال هـوازن ومـن 
بشـدة بحيـث اهنزمـوا أمـام هجـوم املسـلمني هـذا هزيمـة , نيساعدهم من ثقيف املقـاتل

ىل سـاحة إهبـم  اتاركني وراءهـم امـواهلم ونسـاءهم وصـبياهنم الـذين أتـو, قبيحة ومنكرة
وفـروا ,  كـام أسـلفنا−وجعلوهم خلف ظهورهم بناء عىل أوامـر قائـدهم مالـك , املعركة

َبعد أن قتل منهم مجاعة إىل منطقة أوطاس ونخلة ِ  . الطائفوقالع, ُ
ْفأخذت األعراب ومـن تـبعهم أوطـاس, وافرتق املرشكون فرقتني وأخـذت ثقيـف , َ

                                                 
F١EאאW١٤٠٩ 
F٢EאאW١٤٠٩ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٩٦

 

ْومن تبعهم الطائف َ.F١E  
وأسـلم , َّوفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف يف نـاس مـن أرشاف قـومهم

 F٢E.عند ذلك كثري من أهل مكة حني رأوا نرص اهللا وإعزاز دينه
 : ُغنائم احلرب

وقيـل ( املسـلمني مـن االرواح يف هـذه املعركـة ثامنيـة أشـخاصُلقد بلغت خسائر 
 .يف مقابل أرس ستة آالف نفر من العدو) أربعة

وأربعـني ألـف , كام وأن املسلمني غنموا يف هذه الواقعة أربعة وعرشيـن ألـف بعـري
 .F٣Eمن الفضة ُوأربعة آالف اوقية, رأس غنم

 ئم اىل منطقـة تـدعى اجلعرانـة أمـر بـأن يؤخـذ االرسى والغنـا÷ثم إن رسول اهللاّ 
ًوكلـف أشخاصـا بحراسـتها وحفظهـا )  وهي إىل مكـة أقـربوهي ماء بني الطائف ومكة( ّ

ُكام أمر بأن حتفظ الغنائم من دون أن يترصف فيها أحـد , وجعل األرسى يف بيوت خاصة
ّبعـد ان يالحـق فلـول العـدو الـذي فـر اىل أوطـاس , ريثام يرى فيها رأيه, يف ذلك املكان
 .ونخلة والطائف
א

ًوـهـي باحلقيـقـة اـسـتمرارا لـغـزوة  ,)ـغـزوة الـطـائف (ـثـم كاـنـت ـمـا يـسـميه املؤرـخـون
َّسار إىل الطائف ليحارصها بعد أن حتصن هبا فلول اهلـاربني  ÷ ألن رسول اهللا, حنني

حارص رسـول : وقيل, ًيف شوال سنة ثامن فحارصهم بضع عرش يوما.. من هوازن وثقيف
, ثـم انرصف عـنهم ومل يـؤذن فـيهم,  مـن ذلـكًأهل الطائف ثالثني ليلة أو قريبـا ÷ اهللا

                                                 
F١EאW١אW١٥١א،٤W٩٧אא،٣W٥١٩،

٥אW١٩٧א،٣W٧٩א،٥W١٥٢אא،٢W
٢٦٥ 

F٢Eא٥W١٣٢אאא٢١W١٦٧ 
F٣Eא٢٥٦٤אא١٢L١אאא٢١٣،א

٨٥٢אא 



 ٢٩٧ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 .F١Eفجاءه وفدهم يف شهر رمضان فأسلموا
, يف خيلـه “ عيلاإلمام وخرج نافع بن غيالن بن معتب يف خيل من ثقيف فلقيه 

ونـزل مـن حصـن الطـائف إىل , واهنـزم املرشكـون “ فقتلـه عـيل F٢Eفالتقوا بـبطن وج
 للـحـارث ـبـن كـلـدة ً وـكـان عـبـدا−ـمـنهم أـبـو بـكـرة , مجاـعـة ـمـن أرـقـائهم ÷ رـسـول اهللا
 وكـان − ووردان −املنبعـث  ÷ فسـامه رسـول اهللا, وكـان اسـمه املضـطجع, املنبعث

فأسـلموا  ÷ فلام قدم وفد الطـائف عـىل رسـول اهللا,  فأسلموا− لعبد اهللا بن ربيعة ًعبدا
  F٣E..)أولئك عتقاء اهللا, ال (:فقال, ن أتوك علينا رقيقنا الذيَّيا رسول اهللا رد: قالوا

ـه ـه ـسـلامن , أصــحابه يف حصــن الـطـائف ÷ ـشـاور رـسـول اهللا: وذـكـر أـن ـال ـل فـق
 فـأمر رسـول اهللا, يا رسول اهللا أرى أن تنصب املنجنيق عـىل حصـنهم: الفاريس رمحه اهللا

 بـن خالـد:  ويقـال−قدم باملنجنيق يزيـد بـن زمعـة ودبـابتني : ويقال, فعمل منجنيق ÷
 . فأرسلت عليهم ثقيف سكك احلديد حمامة بالنار فأحرقت الدبابة−سعيد 

مل : فنادى سفيان بـن عبـد اهللا الثقفـي, بقطع أعناهبم وحتريقها ÷ فأمر رسول اهللا
 فقـال رسـول اهللا, وإما أن تدعها هللا والـرحم, إما أن تأخذها إن ظهرت علينا, تقطع أموالنا

 F٤E..رتكهاف) فإين أدعها هللا والرحم (:÷
א

يف خيل عند حمارصته أهل الطـائف وأمـره  “ ًعليااإلمام  ÷ وأنفذ رسول اهللا
                                                 

F١E١אW٢١٢א،W٥W١٦٩א،
א٢١אW١٦٩ 

F٢EFאEWאא،אW،אאWא
א،Wא،א،אEKFאWאא٥W٣٦١ 

F٣EאW١אW٢١١٢١٢א،٢W٦٤،א٥W
١٥٦١٥٩אאא،٢١W١٦٨ 

F٤E٣אW٩٢٧א،W١אW٥٣א،٥W١٦١א،
אא٢١W١٦٨ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٢٩٨

 

: فربز له رجل من القوم وقال, فخرج فلقيه مجع كثري من خثعم, أن يكرس كل صنم وجده
فوثب أبو العاص بن الربيع زوج  ,“ عيلاإلمام فقام إليه , فلم يقم أحد, هل من مبارز

)  فأنـت عـىل النـاسُولكـن إن قتلـت, ال (:فقـال, تكفاه أهيا األمـري: فقال ÷ يبنت النب
 : يقوليرجتز ووهو  “ عيلاإلمام فربز إليه 

ـــــــــا ـــــــــيس حـق ـــــــــل رـئ ـــــــــىل ـك F١Eأن ـيــــــــروي الـصــــــــعدة أو ـتــــــــدقا ـع

وهـو بعـد  ÷ وانرصف إىل رسـول اهللا, ومىض حتى كرس األصنام, ثم رضبه فقتله
 .F٢Eرآه كرب وأخذ بيده وخال بهفلام , حمارص ألهل الطائف ينتظره

م هبا مـا أصـاب مـن َّوقس, إىل اجلعرانة بمن معه من الناس ÷ ثم رجع رسول اهللا
ومل يكـن يف األنصـار , الغنائم يوم حنني يف املؤلفة قلوهبم من قريش ومن سـائر العـرب

  .F٣Eمنها يشء قليل وال كثري
 F٤E..ر للمتألفنيوأعطى اجلمهو, ً يسرياًإنه جعل لألنصار شيئا: قيلو

, ومعاوية ابنه مائة بعـري, فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري: قال حممد بن إسحاق
وأعطـى النضـري بـن , وحكيم بن حزام مـن بنـي أسـد بـن عبـد العـزى بنـي قيص مائـة بعـري

, وأعطى العالء بن حارثة الثقفي حليـف بنـي زهـرة مائـة بعـري, احلارث بن كلدة مائة بعري
وجبـري بـن مطعـم مـن بنـي نوفـل بـن عبـد , ارث بن هشام من بني خمزوم مائةوأعطى احل
إنـه أعطـى :  وقيـل.فهـؤالء أصـحاب املائـة, ومالـك بـن عـوف الـنرصي مائـة, مناف مائة

وأعطـى العبـاس بـن , وعيينة بن حصن مائة, واألقرع بن حابس مائة, علقمة بن عالثة مائة

                                                 
F١EאWא،אאFK١אW٢٩٠ 
F٢Eא١אW١٥٢א،١W٢١١א،Kא٢١אW

١٦٩ 
F٣EאWא١W١٤٥א،٤W١٣٥א،٥W١٧٦،

אא٢١אW١٦٩ 
F٤Eא١אW١٤٥א،אא٢١W١٦٩ 
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 : مرداس أربعا فتسخطها وأنشأ يقول
ــــــدأجتعـــــــل هن ــــــي وهنـــــــب العبـي ـــــــــــــرع ـب ـــــــــــــة واألـق ـــــــــــــني عييـن ـب

ــــــان حصـــــــن وال حـــــــابس ــــــام ـك يفوـقـــــــــان ـمـــــــــرداس يف جمـمـــــــــع ـف
ـــــــع ومـــــــا كـنـــــــت دون اـمـــــــرء ـمـــــــنهام ـــــــوم ال يرـف ـــــــن تضــــــــع الـي وـم
ـــــدرأ ـــــت يف احلــــــرب ذا ـت ـــــد كـن فلــــــــم أعــــــــط شــــــــيئا ومل أمنــــــــع وـق

 : أنت القائل (:÷ فقال له رسول اهللا
ــــــد ــــــي وهنـــــــب العبـي ـــــــــــــرع و أجتعـــــــل هنـب ـــــــــــــني األـق ـــــــــــــةـب عييـن

فأنشـده أبـو ) ?كيـف قـال (:÷ قـال, بأيب أنت وأمـي لسـت بشـاعر: فقال أبو بكر
  .)يا عيل قم فاقطع لسانه (:÷ فقال رسول اهللا, بكر

بيدي  “ فأخذ عيل, َّفواهللا هلذه الكلمة كانت أشد عيل من يوم خثعم: قال عباس
حتـى ) مـا أمـرتإين ممـض فيـك  (: قـال?يـا عـيل إنـك لقـاطع لسـاين: فانطلق يب فقلت
  .)أعقل ما بني أربعة إىل مائة (:فقال, أدخلني احلظائر

 : فقـال يل..ما أكرمكم وأحلمكـم وأمجلكـم وأعلمكـم, بأيب أنتم وأمي: قلت: قال
وإن شـئت , فـإن شـئت فخـذها,  وجعلك مع املهاجرينًأعطاك أربعا ÷ إن رسول اهللا(

 .)فخذ املائة وكن مع أهل املائة
ـال ـال.َّ ـعـيلَ أـنـتِأرش :“  لـعـيلُفقـلـت: ـق ـا أعـطـاك  (: ـق ـرك أن تأـخـذ ـم ـفـإين آـم
 F١E.فإين أفعل: قال ..)وترىض
لقـي : وغضب قوم من األنصار لذلك وظهر منهم كالم قبـيح حتـى قـال قـائلهم: قال

ما دخل عىل  ÷ فلام رأى رسول اهللا, الرجل أهله وبني عمه ونحن أصحاب كل كرهية

                                                 
F١EאWא١אW١٤٦١٤٧אא،٣W٩٤٥٩٤٧א،٤W٣٦١

٣٧١א،٣W٠٩١٩א،٥W١٨٧٨٣١א،
אא٢١W١٧٠ 
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ثم أتاهم شـبه املغضـب يتبعـه , ال يقعد معهم غريهماألنصار من ذلك أمرهم أن يقعدوا و
أمل آتكم وأنتم عـىل شـفا حفـرة مـن النـار  (:فقال, حتى جلس وسطهم ,“ عيلاإلمام 

 .ول والفضل عليناَّ والطُّنّوهللا ولرسوله امل, بىل:  قالوا.)?فأنقذكم اهللا منها يب
أمل  (: ثـم قـال.أجـل: ا قـالو.)?أمل آتكم وأنتم أعداء فألف اهللا بـني قلـوبكم يب (قال

أال  (:ـثـم ـقـال, وـقـال ـمـا ـشـاء اهللا أن يـقـول ـثـم ـسـكت) ?آتـكـم وأـنـتم قلـيـل فكـثـركم اهللا يب
 .)?جتيبوين

 : قـال.. والفضـل والطـولُّنَلـك املـ, منـافداك أبونا وأ,  نجيبك يا رسول اهللاَقالوا بم
 فارتفعـت .) فآمناكًئفاوجئتنا خا,  فآويناك وصدقناكًكذباُ مًجئتنا طريدا: بل لو شئتم قلتم(

رضـينا عـن اهللا وعـن : ثم قـالوا, وقام إليه شيوخهم فقبلوا يديه ورجليه وركبتيه, أصواهتم
يـا مـعرش  (: فقـال.. بـني يـديك فأقسـمها بـني قومـك إن شـئتًوهذه أموالنا أيضـا, رسوله
أمـا ,  ووكلـتكم إىل إيامنكـمً أتـألف بـه قومـاًأوجدتم يف أنفسكم إذ قسمت ماال, األنصار

 .)?ترضون أن يرجع غريكم بالشاة والنعم ورجعتم أنتم ورسول اهللا يف سهمكم
أراد أهنم : قال ابن األثري يف رشح هذا القول) األنصار كريش وعيبتي (:÷ ثم قال

واـسـتعار الـكـرش والعيـبـة , اـلـذين يعتـمـد عـلـيهم يف أـمـوره, بطانـتـه وموـضـع رسه وأمانـتـه
أراد :  وقـيـل..والرـجـل يـضـع ثياـبـه يف عيبـتـه, ـشـهألن املـجـرت جيـمـع علـفـه يف كر, ـلـذلك

 F١E.أي مجاعـة: عليه كرش من النـاس: ويقال, أي مجاعتي وصحابتي, بالكرش اجلامعة
, اللهم اغفر لألنصـار,  شعب األنصارُ لسلكتًلو سلك الناس واديا وسلك األنصار شعبا(

 .F٢E) وألبناء أبناء األنصار, وألبناء األنصار
يـا حممـد :  قالـت,فلام قامـت عـىل رأسـه, ام سبي أخته بنت حليمةوقد كان في: قال

                                                 
F١E٤אW١٦٣ 
F٢Eא١אW١٤٥אא،٣W٩٥٦٩٥٨א،٤W

١٤١١٤٣א،٥W١٧٦١٧٨אא٢W٢٧١א،
א٢١אW١٧١ 
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ثـم , برده فبسـطه هلـا فأجلسـها عليـه ÷ فنزع رسول اهللا: قال, أختك شيامء بنت حليمة
ومـن مجيـل مـا  F١Eوهـي التـي كانـت حتضـنه إذ كانـت أمهـا ترضـعه, أكب عليهـا يسـائلها

 لـه بسـبب يبُسـ, ظم سـبيبـأعتفضـله , يف هـذه الغـزوة ÷ كرمهحتدثت به السرية عن 
افتـتن قـد عزيـز إسـنادها وغريبـة يف باهبـا الهذه القصة إليك  ÷ أبيات شعرية قدمت له

ـسـمعت أـبـا ـجـرول زـهـري ـبـن رصد : اـلـراويـقـال , اوـهتـافتوا ـعـىل روايتـهــهبـا املـحـدثون 
 :  فقلت,يوم هوازن ذهب يفرق السبي فأتيته ÷ ملا أرسنا رسول اهللا: يقول, اجلشمي

ـــــ ـــــنن عليـن ـــــرماـم ــــــك املـــــــرء نرجـــــــوه وننتظـــــــر ا رســــــول اهللا يف ـك فإـن
ـــدر ـــا ـق ـــد عاقـه ـــىل بيضــــة ـق ـــنن ـع ـــــري اـم ـــــا ـغ ـــــتت شــــــملها يف دهرـه مـش
ـــــىل ـــــا ـع ـــــدهر هتاـف ـــــا اـل ـــــت لـن ـحـــزن ـعـــىل قـلـــوهبم الـغـــامء والغـمـــر أبـق
ـــــــا ـــــــامء تنرشـه ـــــــداركهم نـع ــرب إن مل ـت ــام حـــني خيـت ــاس عـل ــا أرجـــح الـن ـي
ــت ترضـــعها ــد كـن ــىل نســـوة ـق ــنن ـع يـنـــــك ـمـــــا ـتـــــأيت وـمـــــا ـتـــــذروإذ يز اـم
ـــــه ـــــالت نعامـت ـــــن ـش ـــــن كـم ـــــا ـمـــــعرش زـهـــــر ال جتعـل ـــــا فإـن واـســـــتبق مـن
ــــوم مـــــدخر إـنــــــا لنـشــــــكر لـلــــــنعامء إذ كـفــــــرت ــــدنا بعـــــد هـــــذا الـي وعـن
ــت ترضـــعه ــد كـن ــن ـق ــو ـم ــألبس العـف مــــــن أمهاتــــــك إن العفــــــو مشــــــتهر ـف
عـنــــد اهلـيــــاج إذا ـمــــا اـســــتوقد الرشر يــا خــري مــن مرحــت كمــت اجليــاد بــه

ـــــ ـــــوا تلبســــــهإـن ـــــك عـف ـــــل مـن ـهــــــذي الربـيــــــة إذ تعـفــــــو وتـنــــــترص ا نؤـم
يــــوم القيامــــة إذ هيــــدى لــــك الظفــــر ـفــــأعف عـفــــا اهللا ـعــــام أـنــــت واهـبــــه

 ..ما كان يل ولبني عبد املطلب فهو لكم: هذا الشعر قال ÷ قال فلام سمع النبي
 ..ما كان لنا فهو هللا ورسوله: وقالت قريش

عـىل  ÷ َّوكان عدد السبي الـذي رده.. هللا ورسولهما كان لنا فهو : وقالت األنصار
                                                 

F١Eא٣אW٣١٩א،٤W١٠١א،٥W٩٩١،
אא٢١אW١٧٢ 
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هوازن ملا استشفعوا له هبذه األبيات كام يف املنح املكية للشهاب بـن حجـر مـن النسـاء 
   . أوقية فضة٤٠٠٠ و ٤٠٠٠٠ والغنم ٢٤٠٠٠ واإلبل ,ً رأسا٦٠٠٠والذراري 

:
א“

, وـقـالوا لـن نغلـب مـن قلـة بعـد الـيـوم, مني كثـرهتميف غـزوة حنـني أعجبـت املسـل
وتركـوا , َّفهزمـوا رش مـن هزيمـة يـوم أحـد, وأصاهبم عبد اهللا بن أيب قحافة التيمي بـالعني

مل يكن معه إال تسعة من بني هاشم الكرام وعـارشهم أيمـن ابـن أم أيمـن  ÷ رسول اهللا
وال األنصار صربوا فولوا , وافال املهاجرين ثبت, وربام أسامة بن زيد ,÷ مربية الرسول

ـمـدبرين ـكـام ـقـال ربـنـا ـسـبحانه يف ـسـورة التوـبـة الفاـضـحة ـهلـم ـكـام يـسـميها عـبـد اهللا ـبـن 
 ..العباس

ًصابرا عـىل كـل , ًكان كالعهد به دائام ثابتا ال يتزعزع “ إال أن أمري املؤمنني عيل
 كان منـه روحـي لـه ومما. .÷ ونرصة رسوله, ما ينزل به من البالء والعناء يف سبيل اهللا

 : الفداء
 ..ًورافعها أبدا, حامل الراية −١

عـيل بـن اإلمام كان ف ..بوجه هوازن كلها ÷ هواملدافع األول عن رسول اهللا −٢
  .F١E ÷ أشد الناس قتاال بني يديهمن  يوم حنني) هلي اهللا عسالم (أيب طالب

فكانـت : قبل,وقـالواَّكام مر مـن ,وبطلهم,  جرول فارس القوموهو الذي قتل أبا −٣
 F٢E..هزيمة املرشكني بقتل أيب جرول لعنه اهللا

قتـل : قال “ اإلمام الصادقو,  من كبار فرساهنمً وهو الذي قتل أربعني رجال−٤
أبـا  “ لـام قتـل أمـري املـؤمننيف F٣E..بيـده يـوم حنـني أربعـني “ عيل بن أيب طالب

                                                 
F١EW٣L٤٤٣L٣٥٩٤אא،W٣L١٤٨L٢٧٥٨ 
F٢EאW١L١٤٢א،W١L٢٢٢ 
F٣EאW٨L٣٧٦L٥٦٦א،W٢L٨٣ 
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يقـدمهم  “ وأمري املؤمنني, وضع املسلمون سيوفهم فيهم, جرول وخذل القوم لقتله
  .F١Eثم كانت اهلزيمة واألرس حينئذ,  من القومًحتى قتل أربعني رجال

 ..وهو الذي قتل نافع بن غيالن بن معتب عندما خرج بخيل يقودها من الطائف −٥

وهو الذي قتل البطـل اخلثعمـي الـذي خـرج مـنهم وهـم مجـع كثـري مـن خـثعم  −٦
 ..وغضب اجلبار, وعجل به إىل الناريطلب املبارزة فربز إليه وقتله 

ـفـكرس , بخـيـل ـلـكرس ـكـل ـصـنم وـجـده أماـمـه ÷ وـهـو اـلـذي بعـثـه رـسـول اهللا −٧
 ..بالطائف ÷ األصنام وعاد إىل رسول اهللا

َّ ـكـرب مـملـا ـعـاد ـمـن كرس األـصـنا ÷ ألن رـسـول اهللا, وـهـو ـصـاحب النـجـوى −٨
يـا عمـر مـا أنـا  :÷ ل لـهفاقتحم عليهام عمر بن اخلطاب فقا, واستقبله وخىل به يناجيه

 ..فوىل الرجل وهو يقول كام قلت لنا يوم احلديبية. .انتجيته بل اهللا انتجاه

هو الذي قطـع لسـان العبـاس بـن مـرداس الشـاعر ولـو أن غـريه قـال لـه , ًوأخريا −٩
 ,÷ اقطع لسـانه لقطـع لسـان الرجـل ومـا عـرف معنـى قـول الرسـول :÷ رسول اهللا

 ..ه بام يقطع لسانه عن رسوله إىل أبد الدهرأخذه وأعطا “ ولكن األمري
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:
אא“א

رغم أن  “ عيلاإلمام هذه هي الغزوة الوحيدة التي مل يشارك فيها أمري املؤمنني 
وأعتقـد أن الرسـول الكـريم , رسةُوجهتها كانت صعبة وخطرية وجيشها سمي بجـيش الـع

ولـو كـان هنـاك , عىل يقني من أنـه لـن حيـارب يف هـذه الغـزوةكان  ÷ والقائد العظيم
 ..حرب وقتال ملا ترك أمري املؤمنني حلظة واحدة يف املدينة

 “ ولكن عندما أتاه األمر مـن اهللا تعـاىل بـالغزو أمـره باسـتخالف أمـري املـؤمنني
 ..÷ وحاكم أعىل إذا ما حدث حادث للقائد, عىل املدينة كويل عهد

ويسـتنفر , أن يسري إليها بنفسه ÷  اهللا تبارك وتعاىل اسمه إىل نبيهأوحىأنه : يروى
وأن , وال يمنـى بقتـال عـدو, وأعلمـه أنـه ال حيتـاج فيهـا إىل حـرب, الناس للخـروج معـه

ليتميـزوا , وتعبده بامتحان أصـحابه بـاخلروج معـه واختبـارهم, األمور تنقاد له بغري سيف
, وقـد أينعـت ثامرهـم, إىل بـالد الـروم ÷ فاسـتنفرهم النبـي. .بذلك وتظهـر رسائـرهم

وحرصـا عـىل , فأبطأ أكثـرهم عـن طاعتـه ; رغبـة يف العاجـل, عليهم) احلر (واشتد القيظ
 .ولقاء العدو, وبعد املسافة, وخوفا من شدة القيظ, املعيشة وإصالحها

 وملـا أراد رسـول اهللا, وختلـف آخـرون, ثم هنـض بعضـهم عـىل اسـتثقال للنهـوض
: وقال له, يف أهله وولده وأزواجه ومهاجره “ خلف أمري املؤمننياخلروج است ÷

عـلـم ـمـن خـبـث نـيـات  “  ; وذـلـك أـنـه)إن املديـنـة ال تـصـلح إال يب أو ـبـك, ـيـا ـعـيل(
فأشـفق أن يطلبـوا , وكثري من أهل مكة ومن حوهلا ممن غزاهم وسفك دماءهم, األعراب

, فمتى مل يكن فيها مـن يقـوم مقامـه ,املدينة عند نأيه عنها وحصوله ببالد الروم أو نحوها
ـرهتم ـؤمن ـمـن مـع ـه, F١Eمل ـي ـاد يف دار هجرـت ـاع الفـس ـه , وإيـق ـا يـشـني أهـل والتخـطـي إىل ـم

أنه ال يقوم مقامه يف إرهاب العدو وحراسة دار اهلجرة وحياطة من  ÷  وعلم.وخملفيه
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ة مـن بعـده  عليـه باإلمامـَّونـص, ً ظـاهراًفاستخلفه استخالفا ,“ فيها إال أمري املؤمنني
  وذلك فيام تظاهرت به الرواية أن أهل النفاق ملا علموا باسـتخالف رسـول اهللا;ً جلياًنصا

, موعظـم علـيهم مقامـه فيهـا بعـد خـروجه, عىل املدينة حسدوه لـذلك “ ًعليا ÷
وكـانوا يـؤثرون , فسـاءهم ذلـك, وال يكـون للعـدو فيهـا مطمـع, وعلموا أهنـا تنحـرس بـه
, عـن املدينـة ÷ ه من وقوع الفساد واالختالط عند نأي النبـيخروجه معه ; ملا يرجون

 .وخلوها من مرهوب خموف حيرسها
وتكلف من خـرج مـنهم , ة بمقامه يف أهلهَعَّ عىل الرفاهية والدبعضهم “ وغبطه

 له ًإكراما ÷ مل يستخلفه رسول اهللا: وقالوا ,“ فأرجفوا به, املشاق بالسفر واخلطر
 ÷  فبهتوه هبذا اإلرجاف كبهت قريش للنبـي.. لهًخلفه استثقاالوإنام , ً ومودةًوإجالال

وهـم يعلمـون ضـد ذلـك , وبالكهانـة أخـرى, وبالسـحر مـرة, وبالشعر أخرى, باجلنة تارة
وأن , وخالفـه “ كام علم املنافقون ضد مـا أرجفـوا بـه عـىل أمـري املـؤمنني, ونقيضه
ـي ـأمري املــؤمنني ÷ النـب ـاس ـب ـان أخــص الـن ـان هــو أحــ ,“ ـك ـهوـك ـاس إلـي , ب الـن

 .وأفضلهم لديه, وأسعدهم عنده
, أراد تكذيبهم وإظهار فضيحتهم, إرجاف املنافقني به “ فلام بلغ أمري املؤمنني

ً إن املنافقني يزعمون أنـك إنـام خلفتنـي اسـتثقاال, يا رسول اهللا: فقال ,÷ فلحق بالنبي
دينـة ال تصـلح إال يب فـإن امل, ارجع يا أخي إىل مكانـك :÷  فقال له رسول اهللا!.ًومقتا
أـمـا ـتـرىض أن تـكـون مـنـي بمنزـلـة , فأـنـت خليفـتـي يف أـهـيل ودار هـجـريت وـقـومي, أو ـبـك

  F١E!!هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي
 وبـاء اآلخـرون بخـزهيم واحلسـد واحلقـد ً مكرمـاًمعـززا “ وعاد أمري املـؤمنني

 .. عىل غيظهمًفازدادوا غيظا, يأكل قلوهبم
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 :الفصل الثاني
 السرايا المستقلةوقيادة  “ اإلمام علي

 ذكر الثعالبي يف فقه اللغة واملطـرزي يف اليواقيـت عـن ابـن عبـاس قـال بعـث النبـي
يـدعو لـه  ÷ عليا يف رسية فرأيته قد أسبله ثيابه وعممه فركب عيل فرأيـت النبـي ÷

 أمـري إذا أراد أن يرسـل ÷ وكان رسـول اهللا..ًويوصيه وصفى ثيابه يف رسجها أي مجعا
ويلبـسـه الثـيـاب ويعمـمـه , ببـعـث أو رسـيـة فإـنـه ـكـان يعـقـد ـلـه الراـيـة “ اـملـؤمنني ـعـيل

وال يرتكـه إال بالـدعاء لـه وملـن معـه ..بالعاممة وخيرج معه مشـيعا وهـو يوصـيه بوصـاياه
اللهم ال متتني حتى ترينـي وجـه أخـي عـيل بـن : وإذا غاب عنه يشتاق إليه ويقول, بالنرص

,  ورجع كان أول من يسـتقبله ويـأمر املسـلمني بـاخلروج السـتقبالهوإذا عاد. .أيب طالب
 ..ل ما بني عينيه ويتفقد جسده وربام حيمل عنه بعض المة حربهِّوحيتضنه ويقب

وكم أجادت الوصف سـيدة , كان رجل املهامت الصعبة “ وأمري املؤمنني عيل
املـسـلمني يف يف خطبتـهـا الفدكـيـة بالـصـحابة ومجــوع , روـحـي ـهلـا الـفـداء ” النـسـاء

وذؤبـان  ,)شجعاهنم (الرجال وبعد أن مني ببهم (  :” قالت, املسجد النبوي الرشيف
َكلام أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللاُ¿ ,ومردة أهل الكتاب, العرب َ َْ َ ْ َ َِ ْ ْ َِّ ً َُ ُøF١E  

فتحـت  (أو فغرت فـاغرة مـن املرشكـني) ظهرت أمته وأتباعه (أو نجم قرن الشيطان
حلقهـا وأقىص  (يف هلواهتـا )“ أمـري املـؤمنني عـيل (قـذف أخـاه) هـامجاعتهم أفواه

 وخيمـد ,)يدوسها بأسـفل رجلـه (حتى يطأ جناحها بأمخصه) يرجع (فال ينكفئ) أفواهها
 قريبـا مـن, جمتهـدا يف أمـر اهللا ,)جماهـدا بكـل جهـده (مكـدودا يف ذات اهللا, هلبها بسـيفه
ال تأـخـذه يف اهللا لوـمـة , ًكادـحـا, ًجمــدا, ًـصـحانا, ًمـشـمرا, ـسـيدا يف أولـيـاء اهللا, رـسـول اهللا

 ..الئم
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ـيش ـن الـع ـة ـم ـتم يف رفاهـي ـون ســاكنون (وادعــون, وأـن ـاكهون ,)مطمئـن منعمــون  (ـف
 وتتوكفـون األخبـار ,)نزول الـبالء ورصوف الـدهر (ترتبصون بنا الدوائر, آمنون) مرفهون

تـفــرون ـمــن و, عـنــد الـنــزال) تـفــرون وهترـبــون (وتنكـصــون ,)تتوقعوـهنــا وتنتظروـهنــا(
 F١E)..لالقتا

وإليك , وهكذا كان البقية من الناس “  عيل اإلمامنعم ; هكذا كان أمري املؤمنني
 ..وأخبارها املفرحة “ ًبعضا من رسايا أمري النحل

 ذات السالسل “  سرية اإلمام علي-١

 ..يف السنة الثامنة للهجرة وقبل فتح مكة بقليل: زماهنا−
 ..وادي اليابس لوعورتهوادي الرمل أو ال: مكاهنا−
رـبــط األرسى باحلـبــال فـكــانوا  “ أن أـمــري اـملــؤمنني ـعــيل: ـســبب تـســميتها−

 ..يف املدينة املنورة ÷ كالسلسلة وجاء هبم إىل رسول اهللا
אאאא

كاـنـت أو , اـسـرتاتيجية (وال لقاـئـد يرـيـد أن يـنـترص يف معرـكـة,  للقاـئـد الـنـاجحَّال ـبـد
ًإال إذا نظم صفوفه جيدا) كيةتكتي ًوعرف عدوه جيد جـدا, َّ وهنـا لـدينا قاعـدتني مهمتـني ..َّ
 : مها, للغاية
 ..فمعرفة النفس تعطيك القوة والثقة) إعرف نفسك (−١
ألن معرفة العـدو تعطيـك وتعلمـك نقـاط ضـعفه ونقـاط قوتـه ) َّوإعرف عدوك (−٢

فتعطـيـك إذن اخلـطـة والتكتـيـك فعلـيـك أن تـسـتغل نـقـاط الـضـعف لرضب مراـكـز الـقـوة ; 
 .للمواجهة
بشهادة مايكل هارت يف املاءة األوائـل  (أعظم قائد عرفته البرشية ÷ ُرسول اهللاّو

ونحن بغنى عن شهادته وأمثاله بعد شهادة اهللا رب العاملني لـه ولكـن مـن أجـل املثقفـني 
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إىل لـذا فـام إن وصـل و) اجلدد الذين ال يرون أجمادنا إال بعيون غرينا فتارخينا ال ينفعهم
حتـى راح يبنـي أسـس دولتـه التـي كـان خيطـط  وحلـق بـه اآلل واألصـحاب,  يثربمدينة

 ..÷ ويؤوهلا عىل أرض الواقع رسوله الكريم, الباري سبحانه وتعاىل هلا
, ً رشااالسـالمواملرتبصـني بعـداء األ يراقـبمـن أن  ÷ ُرسـول اهللاّل َّوعليه فال بـد
ـاهتم ـؤايكشــف و, ويرصــد حرـك ـأول;, مراهتمـم ـانف ًأوال ـب ـم املســائلـك ـن أـه  مســألة  ـم

ـآمرين والدقيقــة َّحتصــيل املعلومــات املفصــلة االســتطالع و الســيام قــريش عــن املـت
 ..ممن املرشكني وغريهوأحالفها 

وقبـل , والقادة عادة ما يرسلون العنارص النبيهة والذكية واخلبـرية بمثـل هـذه املهـام
 فكـان, هب شخصيا السـتطالع مكـان وسـاحة املعركـةاملعركة عىل القائد الناجح أن يذ

,  إىل نـواحي مكـة− ةحجـج خمتلفـب − إلرسـاهلم جـاليعمد إىل إختيـار أفضـل الر ÷
ـثهم يف القباـئـل املرشـكـة املختلـفـة مل ـةّوـب ـارهمعرـف ـاهم,  أخـب  جتــاه والتـعـرف ـعـىل نواـي

 . حيال مواجهتهوتدابريهم, اإلسالم
ـي ـد اســتطاع النـب ـدقيق ســتاالديده واهللا وتســبفضــل  ÷ ّولـق ِّطالع املبكــر واـل أن ّ

َ اـملـؤامرات الـتـي كاـنـت ـحتـاك ـضـده أن يفـشـل الكـثـري ـمـن خططـهـميكـشـف الكـثـري ـمـن ِّ ُ َّ 
 .املعادية

عـن طريـق , وحيـارصه قبـل أن يتحـرك مـن مكانـه, ّ العـدوفـاجئي ÷  كـانولربام
ليهـا أحـد ِّأو التـي كـان يـؤمر ع,  الكـريمهشخصاملجموعات العسكرية التي كان يقودها ب

, ويـشـتتون ـشـملهم, ون مجعـهـمـقـّرففي,  مـكـان جتـمـع الـعـدو إىلّأرـكـان جيـشـه ويوجهـهـا
, وهبذا كان الكيان االسالمي يف أمن من خطر األعداء, ويقضون عىل املؤامرة يف مهدها

 .وإزهاق األرواح, ُوكان هذا العمل وهذا التدبري جينّب الطرفني املزيد من إراقة الدماء
ّإن االـطـالع  ّاملبـكـر ـعـىل أرسار الـعـدو العـسـكريةّ ـه, ِّ ـة حـجـم طاقاـت ـغ , ومعرـف ومبـل

ّوتكتيكاته يعد من العوامل اجلوهريـة, واكتشاف خططه, إستعداداته الظفـر  واملـؤثرة يف, ُ



 ٣٠٩ في حروب العرب: الباب الثاني

 

 .واالنتصار
َّومعقـدة إلعـداد , وتشـكيالت واسـعة, ول الكربى اليوم أجهزة طويلة وعريضةُّدِفلل

ـارعني رســاهلم إىل النقــاط واملراكــز املطلــوب اكتشــاف وإ, وختــريج اجلواســيس الـب
وترصد هـذه الـدول ميزانيـات ضـخمة , والتعرف عىل أوضاعها وخصوصياهتا, أرسارها

 .هلذا الغرض
ـاريخ االـسـالم ـهـذا العـمـل يف صــورته  ÷ وـكـان رـسـول اهللاّ ّأول ـمـن ابتـكـر يف ـت

مـام أمـري املـؤمنني ّوبخاصـة اال, وتبعه يف ذلك اخللفاء الذين جـاؤوا مـن بعـده, َّاملنظمة
اـلـذي ـكـان يـسـتعني بجواـسـيس وعـيـون كـثـريين يف جمــاالت  “ ّـعـيل ـبـن أيب طاـلـب

 .وإدارية, عسكرية, خمتلفة
ًإذا نصب واليا عىل بلد “ فكان ّجعل عليه عينا يراقب أعامله وترصفاته, َ وخيرب , ً

ـأول ـام هبــا أوال ـب ّاإلـم ـوايل, ًّ ـك اـل ـب إىل ذـل ـام يكـت ـه ّويوبخــه عــىل, ُفكــان اإلـم  ترصفاـت
ُوانحرافاته إن بلغه يشء من ذلك َF١E. 

ُاحـد«يف معركـة  ÷ ّوقد كـان عـدم مفاجـأة قـريش للنبـي ِّوخروجـه املبكـر مـن » ُ
ًوحفره املبكـر أيضـا , ًوالنزول يف منطقة مناسبة عسكريا خارجها, وجنوده, املدينة بقواه ِّ

مـن اقتحـام ) حـزابَجـيش األ (والـذي منـع العـدو, للخندق املعروف يف شامل املدينـة
املسـبقة والدقيقـة بـأرسار  ÷ ًكل ذلك كان نابعا من معرفـة رسـول اهللاّ, َّاملدينة املنورة

وذلـك عـن طريـق عيونـه وجواسيسـه االذكيـاء , َوبـاألرض, وحجم قواته, ونواياه, ّالعدو
, وحتركاتـه, ّ أوضـاع العـدو− بدقـة وباسـتمرار −ُاليقظني الذين كـانوا يرصـدون , اللبقني

وبذلك كانوا يقومون بواجبهم الـديني يف جمـال  ÷ ينقلون معلوماهتم إىل رسول اهللاّو
 .وعدوصيانته من خطر ال, يدد اجليندالاحلفاظ عىل 

 ÷ ُوالطريقـة احلكيمـة التـي ابتكرهـا وأخـذ هبـا رسـول اهللاّ, ّإن هذا التدبري الذكي
                                                 

F١EאW،אאא٣٣،٤٥ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣١٠

 

َتعترب أكرب درس للمسلمني اليوم ىل قادة املسلمني املخلصـني ُوهلذا يتوجب ع. .ًودائام, ُ
 مـن مـؤامرات − يف بالد االسالم او يف غريهـا مـن بـالد العـامل −ُأن يعرفوا بكل ما حياك 

َوما يدبر من خطط لتقويض دعائم االسالم, ّضد املسلمني ُ ويبادروا إىل إطفـاء رشارات , َّ
  االسـالمُوأن يسلكوا نفس املسلك الذي سـلكه رسـول, وقبل اشتعاهلا, الفتن يف مهدها

َّوال شك أن مثل هـذا العمـل ال يتـيرس مـن دون أجهـزة , ليحصلوا عىل ذات النتيجة ÷ ّ
 .ّومن دون تشكيالت خاصة, مناسبة

أن يطفـئ نـار الفتنـة عـن , »ِذات السالسـل«يف غـزوة  ÷ ُولقد استطاع رسـول اهللاّ
 ÷ سول اهللاّّولو أن ر. .ّطريق استخدام املعلومات الدقيقة التي حصل عليها عن العدو

َأغلق عىل نفسه هذا الباب لتحمل خسائر ال جترب ّولتعرضت الكثري من جهوده املباركـة , َُّ
 .F١Eيف سبيل نرش الدعوة االسالمية خلطر الفشل واإلخفاق

א
ًبأن آالفـا مـن النـاس قـد حتـالفوا وتعاقـدوا يف مـا  ÷ رسول اهللاّجاء خرب إىل لقد 

َّعىل التوجه اإىل املدينة املنـورة للقضـاء عـىل » وادي اليابس«: دعى ببنيهم يف منطقة ت ّ
َفإما أن يقتلوا يف هذا السبيل, االسالم بكل ما لدهيم من قوة ُ ًحممدا«أو يقتلوا , ّ أو فارسه » َّ

 !!» “ عيل بن أيب طالب«البطل الفاتح
 وـمــا تعاـقــدوا علـيــه, وأخــربه بقـصــتهم ÷ َّـنــزل جربئـيــل ـعــىل حمـمــد«: ليــقف

 .F٢E»وتواثقوا
ّبأن أعرابيا جاء إىل النبي: ليقو ً  وأخربه باجتامع قوم من العرب بوادي الرمل ,÷ َّ

ّبأهنم يعملون عـىل أن يبيتـوه ) واضاف (,وعىل االسالم, للتآمر عليه) هو الوادي اليابس(
 .F٣Eباملدينة
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 ٣١١ في حروب العرب: الباب الثاني

 

ر فالـسـرية حتــدثنا أـنـه ـكـان ـيـأيت بـصـو “ وـلـربام ـكـان ذاك األـعـرايب جربائـيـل (
 .)أو ال يعرفونه ولكن عندما خيرج ال يرونه, يعرفونه كدحية الكلبي أشخاص شتى

َأن يطلع املسلمني عـىل هـذا األمـر ÷ ُفرأى رسول اهللاّ : فـأمر مؤذنـه بـأن ينـادي, ُِ
ّالصالة جامعة وهي مجلة كان يراد منها اجـتامع النـاس للصـالة واسـتامع أمـر مهـم وذي 

 . اخلطر أو رضب صفارة اإلنذارويقابلها اليوم دق ناقوس, شأن
ًمكانا مرتفعا ونادى ÷ فعال مؤذن النبي فسـارع املسـلمون إىل , الصـالة جامعـة: ً

, ُّأهيـا النـاس«: املنرب وقال يف ما قـال ÷ ّثم رقى النبي ÷ االجتامع يف مسجد النبي
َإن هذا عدو اهللاّ وعدوكم قد عمل عىل أن يبيتكم فمن هلم ِّ َّ َّ َ َّ?«. 

ّوأمر عليهم النبي, اعة أنفسهم هلذا األمرفانتدب مج وجـه أبـو بكـر تف, أبا بكر ÷ ّ
ًوملا سار هبـم مسـافة واجـه أرضـا خشـنة وكانـت , »بني سليم«موعة إىل قبيلة جبتلك امل

ّفلام أراد املقاتلون املسـلمون ان ينحـدروا إىل , تسكن يف شعب واسع» بني سليم«قبيلة 
ـدا ـمـن االنـسـحاب , الـشـعب عارـضـهم بـنـو ـسـليم وـقـاوموهم ًفـلـم ـيـر قاـئـد املجموـعـة ـب ّ ُ
 !!بمجموعته والرجوع هبم من حيث أتى
 ?ما أقدمك علينا :)أي بني سليم أليب بكر (قالوا: يقول عيل بن إبراهيم يف تفسريه

ُسـالم فـان تـدخلوا فـيام دخـل فيـه أن أعرض عليكم اإل ÷ َأمرين رسول اهللاّ: قال
 .ُوإال فاحلرب بيننا وبينكم, يهموعليكم ما عل, املسلمون لكم ما هلم

 بقتلـه وقتـل مـن − وهم يباهون بكثرة رجاهلم ومقاتليهم −ّفهدده زعامء تلك القبيلة 
َفارعب لتهديدهم وعاد بجامعته إىل رسـول اهللاّ, معه ّرغـم أن أفـراده كـانوا يرصون  ÷ ُ

 !!.÷ ًعىل مقاتلة بني سليم تنفيذا ألوامر النبي
فـأمر  ,÷  االسالمي هبذه الصورة املهينـة رسـول اهللاُّولقد أزعجت عودة اجليش

ففعـل , »وادي اليـابسال«عمر بن اخلطاب أن يتوىل قيادة تلك املجموعة ويتوجه هبا إىل 
 .عمر ذلك



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣١٢

 

ِ يقـظـة وحتـسـبا فكـمـن عـنـارصه عـنـد ـفـم− ـهـذا اـملـرة −َّولـكـن الـعـدو ـكـان ـقـد ازداد  ً 
ـوادي ـ, اـل ـرؤواختـب ـراهم ـمـن , ون املـسـلمنيوا وراء االحـجـار واالـشـجار بحـيـث ـي وال ـي

 .املسلمني أحد
ّوهلذا خرجـوا عـىل املسـلمني بغتـة عنـدما حـل اجلـيش االسـالمي بـذلك الـوادي ّ ً ,

وعـاد هبـم , فأمر قائد املجموعة االسالمية أفراده باالنسحاب, وقابلوهم ببسالة وشجاعة
ًإىل املدينة مهزوما مذعورا كسابقه حبه من قبـل مـن مالقيه صا ÷ فلقي من رسول اهللاّ, ً

 .والكراهية, االستياء
وقد كـان يومئـذ , هاة العرب وساسته املاكرينُوهنا قال عمرو بن العاص وكان من د

ُفلعيل أخدعهم, فإن احلرب خدعة, إبعثني يا رسول اهللاّ اليهم: قريب عهد باالسالم ّ! 
 سـليم ّمع مجاعة ووصاه فلام صار إىل الوادي خرج اليه بنـو ÷ فأنفذه رسول اهللاّ

 !وقتلوا من أصحابه مجاعة, فهزموه
א“

املسملني وأحزنتهم بشدة فعمـد و ÷ رسول اهللاهذه اهلزائم املتالحقة أزعجت ف
, »َّعيل بـن أيب طالـباإلمام «إىل تنظيم جمموعة جديدة واختار لقيادهتا  ÷ ُرسول اهللاّ

 ..ىل بني سليم, وأمر بأن هييئ نفسه ويذهب إرايةالوأعطاه 
أن ـتـأيت ـلـه  ÷ بـنـت رـسـول اهللاّ» فاطـمـة«ـمـن زوجـتـه  “ ّـعـيلاإلـمـام وطـلـب 

َّفتعصـب , يف اللحظـات الصـعبة) الرشيـف العـايل (ّبالعصابة التي كان يشدها عىل جبينـه
ملنظـر زوجهـا »  ” فاطمـة«فحزنـت , وخطـري, فت سيدة النساء أن األمر مهمرفع, هبا

, ًوبكت إشفاقا عليه, ذا املهمةللقيام هب» وادي اليابس«ىل وهو يتوجه بمثل هذه الصورة إ
ِّبكمه وطمأهنا أنه لن يصـاب  (ومسح الدموع عن عينيها, ّوهدأها ÷ الها رسول اهللاَّّفس

 .F١E) بأذى إن شاء اهللا
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 . كال إن شاء اهللا?قتل بعلكُ أختافني أن ي?ما لك تبكني: وقال هلا
 .نة يا رسول اهللاَّال تنفس عيل باجل :“ فقال له عيل

ًشيع عليا خرج ي ÷ ّثم انه ّ , حتـى بلـغ معـه مسـجد األحـزابويميش معه ويوصـيه ّ
ٍوعيل راكب عىل فرس أبلق ًومحـل رحمـا هنـديا بيـده, ّوقد لبس بـردين يامنيـني, ّ ملـا و. .ً
 :÷ ـقـال رـسـول اهللاّ, ِـملـا رؤوا ـمـن كراهـتـه ـلـذلك “ ـسـألوه ـعـن ـسـبب إرـسـاله ـلـه

 .»ّرارًأرسلته كرارا غري ف«
إىل املدينـة  ÷ وعـاد رسـول اهللا, بأفراده نحـو اهلـدف “ عيلاإلمام ّثم توجه 

 إىل رجعتـه إليـه فـإن كتـاب التـاريخ ُّوقلبـه حيـن ,“ ًولكن عينـه الرشيفـة تراقـب عليـا
اللهـم : عنه كان يدعو اهللا ويقـول “ كان إذا غاب أمري املؤمنني عيل ÷ يذكرون أنه

 ?فليس يف األمر غرابة أمل يكن نفسه وأنسه ..ًال متتني إال وتريني عليا
ولكن هل هو يذهب كام ذهب غريه من قبـل , إىل العدو “ وتوجه أمري املؤمنني

ويفاجئـه يف , ويوقع نفسه وجنـده يف كمـني العـدو أم يتبـع تكتيكـا آخـر يوقـع هـو بالعـدو
 ?منازله

 غـري الطريـق ًنـه سـلك طريقـاأل, ن العدو منهِّأحذر من أن يمك “ وأمري املؤمنني
ّليعمي عىل العدوإىل تلك املنطقة املعروفة  الـذين خرجـوا معـه جنـده حتـى أن ,  وجهتـهّ

وعندما توجـه , وكان يكمن ويسرتيح يف النهار ويسري يف الليل, ّتصوروا أنه يقصد العراق
وملـا , قيها واراحتهـاسـإىل الوادي اليابس أمر جنوده بالنزول والراحـة وإطعـام اخليـول و

أي أنـه قطـع , أفواه اخليول حتى ال يسمع العدو صوت شخريها) ربط (ِّا أمرهم بكمسارو
كـان لـه نتـائج  “ وهـذا التكتيـك الرائـع منـه, َّاألنفاس التي يمكن أن حيس هبـا العـدو

 .باهرة
ثـم صـعد هبـم , ً بـاكرابجنـوده صـالة الصـبح “ »ُّعـيلاإلمام «ّوعند الفجر صىل 

َاجلبل حتى وصل  إىل الـوادي حيـث يسـكن − برسعـة فائقـة −ثم انحدر هبم  , إىل القمةواَ



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣١٤

 

ُفـأرسوا , فلم يستيقظوا إال وقـد حـارصهم املسـلمون, فأحاطوا هبم وهم نيام» بنو سليم« َ
 “ أمـري املـؤمننيقتـل وخـرج رجـال بنـي سـليم وأبطاهلـا ف..َّوفر آخـرون, ًمنهم فريقا

السـيطرة عـىل  معه واً شديدا فقدً رعباوافأرعببني سليم الشجعان املعروفني يف من ربعة أ
 نيتـاركَّففر الباقون بكل اجتـاه  “ ّعيلاإلمام القدرة عىل املقاومة يف وجه و, أنفسهم
 ىل رسـول اهللا بنـي سـليم وجـاء هبـا إً كثريا من غنـائمء فأخذ أمري املؤمنني يشم كلوراءه
÷.. 

 ÷ خـرج رسـول اهللاّف, سالم الظافر إىل املدينة بفتح ال سابق لـهُولقد عاد بطل اإل
ومـا أن وقعـت . . معه مـن جنـود االسـالمْنَواستقبال م, يف مجاعة من أصحابه الستقباله

فقال لـه رسـول , ًن فرسه فوراعّحتى ترجل  ÷ عىل رسول اهللاّ “ عينا القائد الفاتح
 .»َّإركب فان اهللاّ ورسوله عنك راضيان« :÷ اهللاّ

يـا « :÷ ًاستبشـارا فقـال رسـول اهللاّبالـدموع  “ »ّعـيلاإلمام «فاغرورقت عينا 
ُعيل لوال أين اشفق أن تقول فيك طوائف من امتـي مـا قالـت النصـارى يف املسـيح لقلـت  ُ ُِ َ ُ ّ َ َ ّ

َفيك اليوم مقاال ال متر بمأل من الناس إال أخذوا الرتاب من حتت قدميك ُّ ً«F١E. 
ًذ انتبـه فزعـا مـن  يف بيتـي إًقـائال “ كان نبـي اهللا: قالت, وبرواية عن أمنا أم سلمة

 .اهللا جارك: فقلت له, منامه
ثـم خـرج ..  قـادمًخيـربين أن عليـا “ اهللا جاري; لكن هذا جربائيل, صدقت: قال

 ,÷ فقام املسلمون له صفني مع رسـول اهللا ,“ ًإىل الناس فأمرهم أن يستقبلوا عليا
ُفلام برص بالنبي ك الفداء يا أبـا روحي ل (َّترجل عن فرسه وأهوى إىل قدميه يقبلهام ÷ َ

 ..)احلسن
 “  فبكـى أمـري املـؤمنني.اركـب فـإن اهللا ورسـوله عنـك راضـيان :÷ فقال لـه

ْلبعض من كان معه يف اجليش ÷  فقال النبي.وانرصف إىل منزله.. ًفرحا كيـف رأيـتم : َ
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 ?أمريكم
 ,)اهللا أحـدقل هـو (   َّ إال أنه مل يؤم بنا يف صالة إال قرأ بنا فيها بًمل ننكر منه شيئا: قالوا
 .سأسأله عن ذلك :÷ فقال النبي

ْمل مل تقرأ هبم يف فرائضك إال بسورة اإلخالص: فلام جاءه قال له ََ يا رسـول :  فقال?ِ
يا عـيل لـوال : ثم قال له.. هاَك كام أحببتَّفإن اهللا قد أحب :“ فقال له النبي.. ُأحببتها, اهللا

لقلـت فيـك اليـوم ,  عيسى بن مـريمأنني أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى يف
 F١E!مقاال ال متر بمأل منهم إال أخذوا الرتاب من حتت قدميك

, يف ـهـذه الـغـزوة باـلـذات نزـلـت ـسـورة مبارـكـة نتلوـهـا آـنـاء اللـيـل وأـطـراف النـهـارو
, وبـسـالته “ »ّـعـيلاإلـمـام «لـقـد بلـغـت تـضـحية ف, ا وال يعرـفـون ـسـبب نزوـهلـايرتلوـهنـ

ـة  ـذه الواقـع ـث وشــجاعته يف ـه ـة بحـي ـن األمهـي ـاخليولـم ـاىل ـب , وركضــها, أقســم اهللا تـع
ًإقرأها متـأمال أرجـوك فكـم  ر املتطاير من حتت حوافرهاَّوحتى الرش, وغبارها, وأنفاسها

 : فيهاوتعاىل  سبحانه  ربنايقول, صورها مجيلة ومعانيها جزيلة
ِبسم اهللاِ الرمحن الـرحيم¿ ِِ َّ َّ ِْ ْ ًوالعاديـات ضـبحا  * ِ ْ ََ ِ ِ ُْ فامل*ْ ًوريـات قـدحا َ َْ ِ ِ فـاملغريات *ِ ِ ُْ َ
ًصبحا  ْ ً فأثرن به نقعا *ُ ْ ََ ِ ِ َ ْ َ ً فوسطن به مجعا *َ ْ َ ََ ِ ِ ْ َ ٌ إن اإلنسان لربه لكنود*َ ُِّ َ َْ ِ َِ َ َِّ ِ..ø. 

هل يمكن أن تفهم هذه السورة املباركة إال إذا فهمت وعلمـت سـبب , وأسألك باهللا
 ?النزول هلا

ً ومـن الـذي أغـار صـبحا?ى ورت قـدحها ومتـ? وماهو ضبحها?فام هي العاديات ْ َ? 
ْومن الذي أثار هبا النقع ْ ومن هم القوم الذين نزلوا بوسطهم?َ  ?ً صبحاَ

 ًأسئلة وليس هلا جوابا إال بمعرفة قصـة ذات السالسـل التـي قـام هبـا أمـري املـؤمنني
وأخفـى , ألنـه هـو الـذي قـاد اخليـول العاديـة..عىل بنـي سـليم يف الـوادي اليـابس “
ًوشـديدا فنزلـوا علـيهم مـن أعـىل اجلبـل , ًوكـان هجومـه علـيهم لـيال, ا عن العـدوضبحه

                                                 
F١Eאא٦٤٩א،W٩٤ 
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وشدة العدو , ًبرسعة فائقة فكانت رضبات احلوافر عىل الصخور توري رشرا فريى بالليل
ًأثارت غبارا كان خمفيا ولكن الوقعة كانت عظيمة عىل بني سليم حني وصلت اخليل إىل  ً

 ن وعنـدما خـرج األبطـال جنـدهلم أمـري املـؤمنني عـيلوسط بيوهتم وهم يف غفلة نـائمو
“.. 

ولكن صدق ربنـا حيـث يقـول , ًفإذا مل نفهم اآليات هبذا الشكل ال يمكن فهمها أبدا
ٌإن اإلنسان لربه لكنود¿ :فيها نفسها ُِّ َ َْ ِ َِ َ َِّ ِø ألصـحاب – والعيـاذ بـاهللا –وربام جاحـد  أي منكر 
 ..الفضل

سأل من يقول هبـذا القـول متـى كـان يف مكـة املكرمـة وأ) مكية (بأن السورة: فقالوا
ُ أنيس األخوة أن اجلهـاد مـا فـرض ?وغارات يف الصبح, وقدح, وضبح, وعاديات, جهاد

 ?إال يف املدينة املنورة حيث اطمأن املسلمون عىل أنفسهم وقويت شوكتهم
 ني عـيلوفـتح مـؤزر ألمـري املـؤمن, أم أن املسألة فيها فرار ثالثة مـن كبـار الصـحابة

ونقـول بـأن هـذه اآليـات نزلـت يف مكـة املكرمـة ونغـالط , ننكر الغزوة من أصـلها “
واإللتزام به بطولـة , وقول احلق شجاعة, احلق أحق أن يتبع أهيا األعزاء..البدهييات لدينا

 ..ًال تقل شأنا عن اجلها يف سبيل اهللا
ّإن هذا القسم احلاميس اجلميل   مـن اهللا هلـو تكـريم, وهذا الوصف الرائـع جلنـد اهللاَّ

,  بروحهم القتاليـة العاليـةًاواكبار, ة الظافرةغزو لبطوالت جنود االسالم يف هذه السبحانه
 لدين  بحوافرها رشارات الفتح واالنتصارقد أشعلت, ً صبحاة املغريمخيوهلون الغزاة أل

 .اهللا يف هذه احلياة
:

א“א
وأمـري , وأمري املنـرب والكـالم, ا كبقية الغزوات التي شهدها أمري احلرب والسالمإهن

ّهـذا ويمكـن أن نلخـص هي غزوته برباعـة وجـدارة ال تنكر;, املؤمنني من اإلنس واجلان
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 : اهمن  كثريةُيف امور يف هذه املوقعة “ ّانتصار االمام عيلوعوامل ل عامأ
  .. األمر والنهيصاحبو, ا كان هو القائد األعىل هل−١
,  كانت عىل أعقاب ثالث هـزائم متتاليـة جلـيش املسـلمني مـن أمـام بنـي سـليم−٢

 ..وهذا له انعكاسات كبرية عىل الروح املعنوية جلنده
يكفكف دموعها  ÷ ورسول اهللا,خلفهتبكي  ” وسيدة النساء “  خرج−٣
ًوشيعه ماشيا, بكمه  .. حتى مسجد األحزابَّ

ًمل تكتيـكـا مميزا,بحـيـثاـسـتع “ ـنـهاـنـترص أل −٤ أخـفـى مـسـريه ووجهـتـه ـعـىل  ً
ّألنه غري مسريه حتى ال يعرف العدو به بواسـطة , ّفلم يشعر العدو بوجهته ومقصده, ّالعدو ّ

 .األعراب من سكان البادية
ًاتبع مبدءا هاما من مبادئ العمـل العسـكري “ نهوفاز أل −٥ ًّ َ ًواسـتخدم تكتيكـا , ّ

, الكـتامن والتسـّرتمـع ) املناروة بـالقوى (هو التمويه و: ربيةمن التكتيكات احلآخر ًمهام 
ويعمـي عـىل العـدو , يسـرتيح خاللـهل, ًويكمـن هنـارا, ًيسـري بـأفراده لـيال “ فقد كـان

ُّجـنـوده ـبـان يكـمـوا أـفـواه  “ أـمـر, ّـمـن ارض الـعـدواـقـرتب ا مدوعـنـ, وجهـتـه احلقيقـيـة
 .اصهيلهبشخريها وُّخيوهلم حتى ال يشعر العدو بوجودهم 

وبسالته النادرة فهو الذي قتل الشـجعان  “ تهشجاعونجح وخرس اآلخرون ل −٦
ّإرعابـا شـديدا ففـر غـريهم  فأرعـب لبني سـليماالربعة  ً مـن املـوت املحقـق بسـيف أمـري ً
 F١E..“ املؤمنني

 إىل فدك “  سرية اإلمام علي-٢

 .يف شهر شعبان السنة السادسة من اهلجرة الرشيفة: زماهنا −
فدك وهي قرية يسكنها بنو سعد بينهـا وبـني املدينـة سـت ليـال قريبـة مـن : مكاهنا −
 ..خيرب

                                                 
F١EאאאW٢٢٢٢٢٦א،W١٠٥٣٨ 
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 ..إمداد هيود خيرب يف حصارهم: سببها −
أن بنـي سـعد كـانوا : فـروي, وهي رسية وقعت أثناء حصار املسلمني حلصون خيرب

 فبعـث إلـيهم اإلمـام عليـا ,أن هلم مجعا إلمداد هيود خيرب ÷ بفدك وقد بلغ رسول اهللا
 فسار الليل وكمن النهـار حتـى انتهـى إىل اهلمـج, يف مئة رجل يف شعبان سنة ست “

 :“ فقال له اإلمـام عـيل, فأصابوا رجال منهم فأخذوه) ماء قرب فدك بينها وبني خيرب(
 ?هل لك علم بام وراءك من مجع بني سعد

 خيـرب هلـم بعثـوه إىل) جاسـوس (َّفـأقر أنـه عـني, فشـددوا عليـه, ال علـم يل بـه: قال
 فقـالوا .يعرض عىل هيود خيرب نرصهم عىل أن جيعلوا هلم من مترهم كام جعلوا لغريهم

فرس :  قـالوا.تركتهم وقد جتمع منهم مئتا رجل ورأسهم وبر بن عليم:  قال?فأين القوم: له
إن دللتنا عليهم وعـىل رسحهـم آمنـاك وإال :  قالوا!.عىل أن تؤمنوين:  قال..بنا حتى تدلنا

 !. لكفال أمان
ثـم , حتـى سـاء ظـنهم بـه) ًتالل وعرة جـدا (فخرج هبم وأوىف هبم عىل فدافد وآكام
 .فأرسـلوين, هـذه شـياههم ونعمهـم:  فقـال,أفىض هبم إىل سهول فـإذا شـياه كثـرية ونعـم

ثـم أغـاروا فغنمـوا الـنعم والشـياه وهـرب راعيهـا فأنـذر أهلـه , ال حتى نأمن الطلب: قالوا
 .فأرسلوا الرجـل, وانتهى املسلمون إىل حملهم فلم يروا أحدا, وحذرهم فتفرقوا وهربوا

أي ناقـة  (ًلقوحـا ÷ َّوصـفى للنبـي, ُثـم عـزل مخـس الغنـائم, ًثالثـا “ فمكث عيل
َتدعى احلفدة سـميت بـه لرسعـة سـريها ومنـه يف الـدعاء) والدة (حلوبا قريبة عهد بنتاج ِ َ :

ـد أي نرسع ِإلـيـك نـسـعى و نحـف ـائم ,)َ  بـعـري وألـفـي ةوكاـنـت مخـسـامئ, َّوقـسـم ـسـائر الغـن
 F١E..شاة

                                                 
F١Eאאא٢٥٧٣אא،٢
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 إىل اليمن “  سرية اإلمام علي-٣

ـال ـري املــؤمنني ـعـيل: يـق ـرتني  “ أن أـم ـا ـم ـيمن يف رسيـتـني فوافاـه ذـهـب إىل اـل
 عن تلك الرحلـة الشـاقة واجلميلـة ففيهـا مـن – روحي فداه –ولنستمع إىل بعض ما رواه 

 .. القارئ الكريمأمثالك عزيزيالعرب العظام ما ال خيفى عىل اللبيب األريب من 
ـا عــيل ـريوى أن أمريـن ـال ,“ ـف ـيمن  ÷ دعــاين رســول اهللا: ـق ـوجهني إىل اـل ـف

يـا :  فقـال..وهلم سن وأنا شاب حـدث, يا رسول اهللا إهنم قوم كثري: فقلت, صلح بينهمأل
حممـد , يـا ثـرى, يا مـدر, يا حجر, يا شجر: عيل إذا رصت بأعىل عقبة فناد بأعىل صوتك

  .. يقرؤكم السالمرسول اهللا
ذهـبـت فلـام رصت ـبـأعىل العقبـة أرشـفـت ـعـىل أهـل اـلـيمن فـإذا ـهـم ـبـأرسهم : قـال

متنكـبـون , أـسـنتهم) مـسـددون ومصـوبون (شـاهرون ـسـالحهم مرشعـون, مقبلـون نـحـوي
حممـد , يا ثرى, يا مدر, يا حجر, يا شجر: فناديت بأعىل صويت) ألفاه عىل منكبه( قسيهم

: فلم تبق شجرة وال مدرة وال ثرى إال ارتج بصوت واحـد: قال, رسول اهللا يقرؤكم السالم
, وارتعـدت ركـبهم,  فاضـطربت قـوائم القـوم" وعىل حممد رسـول اهللا وعليـك السـالم "

 .F١Eفأصلحت بينهم وانرصفت, وأقبلوا إيل بالصلح مرسعني, ووقع السالح من أيدهيم
إىل اـلـيمن  ÷ بعثـنـي رـسـول اهللا: ـقـال “ وـعـن أيب البـخـرتي ـعـن األـمـري ـعـيل

فقلت يا رسول اهللا تبعثني وأنا شاب أقيض فـيهم وال أدري مـا القضـاء فرضب يف صـدري 
اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فوالذي فلق احلبة مـا شـككت بعـدها يف قضـاء : بيده وقال
 F٢E..بني اثنني

ِّوحيدث عبد اهللا بن حممد بن عمر بن اإلمام عيل بن أيب طالب عن , عن أبيه ,“ ُ
إىل الـيمن فـإين ألخطـب يومـا عـىل  ÷ بعثنـي رسـول اهللا: قـال “ عـن عـيل, جده

                                                 
F١Eאא٤٩٢אא،W١٧L٣٧٢א،W١٨٥ 
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 ..فلام رآين,  سفر ينظر فيههالناس وحرب من أحبار هيود واقف يف يد
رسـول اهللا لـيس بالقصـري وال بالطويـل  :“ فقـال عـيل, صف لنا أبا القاسـم: قال
مرشبـا , ضـخم الـرأس, ودههو رجـل الشـعر أسـ, وليس باجلعد القطط وال بالسبط, البائن

وهـو الشـعر الـذي , طويـل املرسبـة, شثن الكفني والقدمني, عظيم الكراديس, لونه محرة
بعيد ما بـني , صلت اجلبني, مقرون احلاجبني, أهدب األشفار, يكون من النحر إىل الرسة

ثم : يلع: قال, وال بعده مثله, مل أر قبله مثله, املنكبني إذا مشى تكفأ كأنام ينزل من صبب
 ..ُسكت

, قال احلرب يف عينيه محرة, هذا ما حيرضين :“  قال عيل?وماذا: فقال يل احلرب
واهللا  :“ فقـال عـيل, ً ويـدبر مجيعـا,ًيقبل مجيعا, حسن الفم تام األذنني, حسن اللحية
 ..هذه صفته

 ?وما هو :“  قال عيل..ويشء آخر: قال احلرب
, لذي قلـت لـك كـأنام ينـزل مـن صـببهو ا :“ قال عيل ..وفيه جناء: قال احلرب

فإين أجد هذه الصفة يف سفر آبائي ونجـده يبعـث يف حـرم اهللا وأمنـه وموضـع : قال احلرب
ونجـد , ثم هياجر إىل حرم حيرمه هو ويكون له حرمة كحرمـة احلـرم الـذي حـرم اهللا, بيته

لهم أنصاره الذين هاجر إليهم قوما من ولـد عمـرو بـن عـامر أهـل نخـل وأهـل األرض قـب
  ..هيود

فإين أشهد أنه نبي وأنـه : قال احلرب ..÷ وهو رسول اهللا, هو, هو :“ قال عيل
 .F١Eفعىل ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء اهللا, رسول اهللا إىل الناس كافة

وأما عن زمان ووقت كل رسية فاألمر خمتلط ما بني املؤرخني ولكن مـن املهـم أن 
 : نعرف

 ..إذ هدى اهللا به مهدان يف يوم واحد, ً فاحتاكان فيها: األوىل
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 ..ُعىل ما يفهم من الروايات, ًوحاكام, ًكان فيها قاضيا: والثانية
بعـث خالـد بـن وليـد إىل أهـل الـيمن  ÷  و ما أمجع عليه أهل السـرية أن النبـي−

, وأنفذ معه مجاعة من املسلمني فيهم الـرباء بـن عـازب رمحـه اهللا, يدعوهم إىل اإلسالم
 ÷ وأقام خالد عىل القوم ستة أشهر يدعوهم فلم جيبه أحد منهم فساء ذلك رسـول اهللا

إن أراد أحد ممـن : وقال له, وأمره أن يقفل خالدا ومن معه “ عيلفدعا أمري املؤمنني 
فكنت فيمن عقب معـه فلـام انتهينـا إىل أوائـل أهـل : قال الرباء, مع خالد أن يعقب فاتركه

ثـم تقـدم , الفجـر “ رب فتجمعوا له فصىل بنا عيل بـن أيب طالـباليمن وبلغ القوم اخل
فأسلمت مهـدان كلهـا ,  القوم كتاب رسول اهللاد اهللا وأثنى عليه ثم قرأ عىلبني أيدينا فحم
فـلـام ـقـرأ كتاـبـه  ÷ إىل رـسـول اهللا “ وكـتـب ـبـذلك أـمـري اـملـؤمنني, يف ـيـوم واـحـد

السـالم عـىل :  وقـال,رفـع رأسـه وجلـسثـم ,  هللا تعاىلً شكراً ساجداَّاستبرش وابتهج وخر
 احلـي َنعـم: قال عـنهم ÷ ويروى أنه, السالم عىل مهدان, السالم عىل مهدان, مهدان

 .مهدان ما أرسعها إىل النرص وأصربها عىل اجلهد وفيهم أبدال وفيهم أوتاد
 ..ثم تتابع بعد إسالم مهدان أهل اليمن عىل اإلسالم

بعثـه رسـول : قـالوا ÷ ن مهاجر رسـول اهللابل يف شهر رمضان سنة عرش م: وقيل
أخذ عاممة فلفها مثنيـة : وعقد له لواء, َّفعسكر بقباء حتى تتام أصحابه إىل اليمن ÷ اهللا

 وعممـه عاممـة ثالثـة !هاك هذا اللواء: ثم دفعها إليه وقال, مربعة وجعلها يف رأس الرمح
هيـئـة : العـمـة (َّذا العـمـةهـكـ: ـثـم ـقـال, وجـعـل ذراعـهـا ـبـني يدـيـه وـشـربا ـمـن وراـئـه, أـكـوار

, يـا رسـول اهللا:  فقال عـىل!امض وال تلتفت:  ثم قال له!)ما يعتمم به: والعاممة, اإلعتامم
 ?كيف اصنع
 فـإن قـاتلوك فـال تقـاتلهم حتـى ..إذا نزلت بساحتهم فال تقـاتلهم حتـى يقـاتلوك: قال

 ثم ..حتى ترهيم أناة) تظرهمان (تلومهم,  فال تقاتلهمًفإن قتلوا منك قتيال, ًيقتلوا منك قتيال
 ?فقل هـل لكـم إىل أن تصـلوا, نعم:  فإن قالوا?هل لكم أن تقولوا ال إله إال اهللا: تقول هلم



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣٢٢

 

هـل لكـم إىل أن خترجـوا مـن أمـوالكم صـدقة تردوهنـا عـىل : فقـل هلـم, نعـم: فإن قـالوا
 ً يـديك رجـالواهللا ألن هيـدي اهللا عـىل, فال تبـغ مـنهم غـري ذلـك, نعم:  فإن قالوا?فقرائكم
 . خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربتًواحدا

فـاتوا بنهـب , أصـحابه فخرج يف ثالثامئة فارس حتى انتهى إىل أرض مـذحج ففـرق
, فكانت أول خيـل دخلـت إىل تلـك الـبالد, وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغري ذلك

فـأبوا ورمـوا , إلسـالمفجعل عىل الغنائم بريدة بن احلصيب ثم لقـي مجعـا فـدعاهم إىل ا
ومحل , ودفع لواءه إىل مسعود بن سنان السلمي, فصف أصحابه, بالنبل واحلجارة ساعة

ودـعـاهم إىل اإلـسـالم , ـفـاهنزموا فـلـم يـتـبعهم, ًقـتـل ـمـنهم عرشـيـن رـجـال, علـيـه بـمـن مـعـه
وهـذه , نحـن عـىل مـن وراءنـا:  وبايعه نفر من رؤوسـائهم عـىل اإلسـالم وقـالوا..فأجابوا
 .. فخد منها حق اهللاصدقاتنا

 :قسمة الغنائم إال اخلمس
, وكتـب يف سـهم منهـا,  وأقـرع عليهـا.. ومجع عىل الغنـائم وجزأهـا مخسـة أجـزاء

 .ومل ينفل منه أحدا من الناس شيئا, فخرج أول السهام سهم اخلمس
,  مـن اخلمـس− احلارض دون غـريهم −وكان من قبله من األمراء يعطون أصحاهبم 

فـأبى  “  عـيل اإلمـامفطلبوا ذلـك مـن, فال يرده عليهم ÷ سول اهللاثم خيرب بذلك ر
يـوايف  ÷ وهـذا رسـول اهللا, يـرى فيـه رأيـه ÷ اخلمس أمحله إىل رسـول اهللا: وقال

وساق معه مـا كـان , ومحل اخلمس, ونلقاه به فيصنع ما أراه اهللا فانرصف راجعا, املوسم
ونعـم , ونعـم ممـا غنمـوا, كومـة وكان يف اخلمس ثياب من ثياب اليمن أمحال مع..ساق

 .من صدقة أمواهلم
 “  عـيل اإلمـاموكـان, وجعل أبا رافـع عـىل أصـحابه وعـىل اخلمـس, ثم تعجل

,  فسـأل القـوم أبـا رافـع أن يكسـوهم ثيابـا حيرمـون فيهـا..ينهاهم عن ركوب إبل الصـدقة
 رأى − وهـم داخلـون مكـة ليقـدم هبـم −يتلقـاهم  “ فكساهم ثوبني; فلام خـرج عـيل
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قـد رأيـت إبـائي علـيهم : فقـال,  فـأخربه!?مـا هـذا: رافع فقال أليب, ليهم الثياب فعرفهاع
 !?ثم أعطيتهم وقد أمرتك أن حتتفظ بام خلفت فتعطيهم, ذلك

مـا  :وقـال, فـدعاه, شـكوه ÷  فلام قدموا عىل رسول اهللا,وجرد بعضهم من ثوبيه
 ?ألصحابك يشكونك

وحبسـت اخلمـس حتـى نقـدم عليـك , قسـمت علـيهم مـا غنمـوا: ما أشكيتهم: فقال
فـأردت , ينفلون من أرادوا مـن اخلمـس: وقد كانت األمراء يفعلون أمورا, وترى رأيك فيه

 .F١Eأن أمحله إليك لرتى فيه رأيك
 ÷ فيها من جليل املقامات فمـن ذلـك أن رسـول اهللا “ وكان ألمري املؤمنني

ق عليـه أهـل نجـران مـن إىل الـيمن لـيخمس ركازهـا ويقـبض مـا وافـ “ كان قد أنفـذه
فـأنجزه ممتـثال أمـره فيـه  ÷ فتوجه ملـا ندبـه إليـه رسـول اهللا, احللل والعني وغري ذلك

, أحدا غريه عىل مـا إئتمنـه عليـه مـن ذلـك ÷ ومل يأمتن رسول اهللا, مسارعا إىل طاعته
مقام نفسه يف ذلك واستنابه فيـه  “ فأقامه, وال رأى يف القوم من يصلح للقيام به سواه

التوجـه إىل  ÷ طمئنا إليـه سـاكنا إىل هنوضـه بأعبـاء مـا كلفـه فيـه; ثـم أراد رسـول اهللام
فأذن يف الناس به وبلغت دعوته إىل أقايص بـالد , وأداء ما فرض اهللا تعاىل عليه فيه, احلج

أهل اإلسالم فتجهز الناس للخروج معه وحرض املدينة من ضواحيها ومن حوهلا ويقرب 
هبـم خلمـس بقـني مـن ذي  ÷ فخـرج, بوا وهتيئـوا للخـروج معـهوتـأه, منها خلق كثري

بالتوجه إىل احلج من اليمن ومل يذكر لـه نـوع احلـج  “ وكاتب أمري املؤمنني, القعدة
من ذي احلليفة  “ وأحرم, قارنا للحج بسياق اهلدى “ وخرج, الذي قد عزم عليه

بني احلـرمني بالتلبيـة حتـى وأحرم الناس معه ولبي من عند امليل الذي بالبيداء فاتصل ما 
فشـق عـىل املشـاة املسـري وأجهـدهم , وكـان معـه ركبانـا ومشـاة, انتهى إىل كراع الغميم

فأعلمهم انه ال جيد هلم ظهرا , واستحملوه ÷ فشكوا ذلك إىل النبي, السري والتعب به
                                                 

F١Eא٢א٩٥א٢١٦٩ 
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. ففعلـوا ذلـك واسـرتاحوا إليـه, وأمرهم ان يشدوا عىل أوساطهم وخيلطوا الرمل بالنسـل
ومعـه , بمـن معـه مـن العسـكر الـذي كـان صـحبه إىل الـيمن “ وخرج أمـري املـؤمنني

إىل مكـة مـن طريـق  ÷ فلام قارب رسـول اهللا, احللل الذي كان أخذها من أهل نجران
 ÷ وتقـدم اجلـيش للقـاء النبـي, مـن طريـق الـيمن “ املدينة قارهبـا أمـري املـؤمنني

ه َّربَم عليه وخَّفسل,  أرشف عىل مكةوقد ÷ النبيوتقدم إىل منهم وخلف عليهم رجال 
, لـذلك ÷ بام صنع وبقبض مـا قـبض وانـه سـارع للقائـه أمـام اجلـيش فرس رسـول اهللا

  ?بم أهللت يا عيل: وقال له, وابتهج بلقائه
, فعقـدت نيتـي بنيتـك, يـا رسـول اهللا انـك مل تكتـب يل إهاللـك وال عرفتـه: فقال لـه

فقال رسـول  ..دنةُ وثالثني بًدن أربعاُقت معي من الب كإهالل نبيك وسًاللهم إهالال: فقلت
 وستني وأنت رشيكي يف حجى مناسكي وهـديي فـأقم ًاهللا أكرب قد سقت أنا ستا :÷ اهللا

فودعه ,  حتى نجتمع بمكة إنشاء اهللا تعاىلَّفعجل هبم إيل, عىل إحرامك وعد إىل جيشك
قـد لبسـوا احللـل التـي وعاد إىل جيشـه فلقـيهم عـن قـرب فوجـدهم  “ أمري املؤمنني
ويلـك مـا دعـاك إىل أن : فأنكر ذلك عليهم وقال للذي كان اسـتخلفه علـيهم, كانت معهم

  ?ومل أكن أذنت لك يف ذلك ÷ تعطيهم احللل من قبل أن ندفعها إىل رسول اهللا
 فانتزعها أمري املـؤمنني, َّسئلوين أن يتجملوا هبا وحيرموا فيها ثم يردوها عيل: فقال

فـلـام دخـلـوا مـكـة كـثـرت , فاـضـطغنوا ذـلـك علـيـه, وم وـشـدها يف األـعـدالـمـن الـقـ “
ارفعـوا : مناديـا فنـادى يف النـاس ÷ فأمر رسول اهللا ,“ شكاياهم من أمري املؤمنني

فإنـه خشـن يف ذات اهللا عـز وجـل غـري مـداهن يف  “ ألسنتكم عن عيل بـن أيب طالـب
طه عـىل مـن رام الغميـزة وسـخ ÷ فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه مـن النبـي, دينه
وكـان قـد خـرج مـع  ,÷ عىل إحرامه تأسـيا برسـول اهللا “ وأقام أمري املؤمنني, فيه

َوأمتـوا احلـج والعمـرة ¿: كثري من املسلمني بغري سياق هدي فأنزل اهللا تعاىل ÷ النبي َ ْ ُ َ َّ َْ َْ ْ ُّ ِ َ
ْهللاِِّ فإن أحرصتم فام استيرس من اهلدي وال حت َ َ َ َ ِْ ْ َ َُْ ِ َِ َ َْ ْ ْ َْ َُ ْ َلقوا رؤوسكم حتى يبلغ اهلدي حملـه فمـن ِ َ ْ َ َُ ُ ُ ْ ََّ ُِ َِ ْ َ ََّْ ُ ُ ْ ُ
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َكان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديـة مـن صـيام أو صـدقة أو نسـك فـإذا أمنـتم فمـن  ْ ُ َ ِّ َ َّ ِّ ََّ َ َُ َ ِْ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ ًِ ُ ُْ َ ْ َْ ٌ ًٍ ِ ِ َ َ
َمتتع بالعمرة إىل احلج فام استيرس مـن ا ِّ ُ َِ َِ ََ ْ ْ َ َْ ََّ َْ َ ِ ْ ِ َ ِّهلـدي فمـن مل جيـد فصـيام ثالثـة أيـام يف احلـج َ َْ ِ ٍ َّ ُ َ ََ ِ َِ َ َ َْ ِْ َ ْ َّ ِ َْ

ِوسبعة إذا رجعـتم تلـك عرشة كاملـة ذلـك ملـن مل يكـن أهلـه حـارضي املسـجد احلـرام  َ ْ َ ْ َ ََْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َُ َ َْ ُ ْ َّ َ ََ ٌَ ََ ٌ َ ُ ِ
ِواتقوا اهللاَّ واعلموا أن اهللاَّ شديد العقاب َ ْ ْ ُِ ِْ َُ ََّ َّ َ ُ ْ َ َøF١E. 

وـشـبك إـحـدى , دخـلـت العـمـرة يف احلــج إىل ـيـوم القياـمـة :÷ فـقـال رـسـول اهللا
لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرته مـا سـقت  :“ ثـم قـال, أصابع يديه عىل األخرى

ومن ساق , من مل يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة: ثم أمر مناديه أن ينادي, اهلدي
وـجـرت , ذـلـك بـعـض النـاس وـخـالف بـعـضفأـطـاع يف , مـنكم ـهـديا فـلـيقم ـعـىل إحرامـه

أـشـعث أـغـرب نـلـبس الثـيـاب  ÷ ان رـسـول اهللا: وـقـال ـمـنهم ـقـائلون, خـطـوب بـيـنهم فـيـه
 .?ونقرب النساء وندهن

, ليس الحد مـن الصـحابة مثلهـا وال مقارهبـا “ وهذه أيضا منقبة ألمري املؤمنني
 ذلك سوى ىف يتالوذلك أنه ملا وقف االمر فيام بعث خالد وخيف الفساد به مل يوجد من

فندب له فقام به أحسن قيام وجرى عـىل عـادة اهللا عنـده يف التوفيـق  ,“ أمري املؤمنني
 ورفقه وحسن تدبريه وخلوص نيته يف طاعة اهللا عز ِِهنْمُوكان بي ,÷ ملا ياليم إيثار النبي

وإجابـة مـن أجـاب إىل اإلسـالم وعـامرة الـدين , هداية من اهتدى هبداه من الناس, وجل
, ما اثره من املراد وانتظام االمر فيه عىل ما قرت به عينـه ÷ وبلوغ النبي, قوة االيامنو

وقد ثبت ان الطاعة تتعاظم بتعاظم , وظهر استبشاره به ورسوره بتاممه لكافة أهل اإلسالم
أعظـم  ’ كـام تعظـم املعصـية بتعـاظم الرضر هبـا ولـذلك صـارت األنبيـاء, النفع هبـا

 .F٢Eالنفع بدعوهتم عىل سائر املنافع بأعامل من سواهم من الناساخللق ثوابا لتعاظم 
مـن تبـوك إىل املدينـة قـدم إليـه عمـرو بـن معـد  ÷ ويروى أنه ملا عاد رسـول اهللا
                                                 

F١EאW١٩٦ 
F٢E١א١٥٨ 
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 ÷ يـا حممـد: قـال, أسلم يا عمرو يؤمنك اهللا من الفزع األكرب :÷ يكرب فقال النبي
  ?وما الفزع األكرب فاين ال أفزع

ان النـاس يصـاح هبـم صـيحة واحـدة فـال , ليس كام تظن وحتسبيا عمرو انه : فقال
ثم يصاح هبم صيحة أخرى فيـنرش مـن , وال حي إال مات إال ما شاء اهللا, يبقى ميت إال نرش

وترمي النار بمثل , وهتد األرض وختر اجلبال هدا, وتنشق السامء, ويصفون مجيعا, مات
, وذكـر ذنبـه وشـغل بنفسـه إال مـا شـاء اهللا ,فال يبقى ذو روح إال انخلـع قلبـه, ًاجلبال رشرا

 ?فأين أنت يا عمرو من هذا
 فآمن باهللا ورسوله وآمن معه مـن قومـه نـاس ورجعـوا ً عظيامًأال اين أسمع أمرا: قال
ثم إن عمرو بن معد يكرب نظر إىل أيب بن عثعث اخلثعمـي فأخـذ برقبتـه ثـم , إىل قومهم

 ?ا الفاجر الذي قتل والديأعدين عىل هذ: فقال ,÷ جاء به إىل النبي
 ًفـانرصف عمـرو مرتـدا, أهـدر اإلسـالم مـا كـان يف اجلاهليـة :÷ فقال رسول اهللا

عـيل  ÷ فأغار عىل قوم من بني احلارث بن كعب ومىض إىل قومه فاستدعى رسول اهللا
وأمره عىل املهاجرين وأنفذه إىل بني زبيـد وأرسـل خالـد بـن الوليـد  “ بن أيب طالب
 وإذا التقيا فأمري الناس عـيل بـن أيب طالـب, العراب وأمره أن يعمد جلعفييف طائفة من ا

واـسـتعمل ـعـىل مقدمـتـه خاـلـد ـبـن ـسـعيد ـبـن الـعـاص  “ فـسـار أـمـري اـملـؤمنني “
فاما جعفـي فإهنـا ملـا سـمعت بـاجليش , واستعمل خالد عىل مقدمته أبا موسى األشعري

فبلغ ذلـك , األخرى إىل بني زبيدفذهبت فرقة إىل اليمن وانضمت الفرقة , افرتقت فرقتني
فلـم يقـف , أن قف حيث أدركك رسـويل: فكتب إىل خالد بن الوليد “ أمري املؤمنني

فـاعرتض لـه خالـد حتـى , فكتب إىل خالد بن سعيد بـن العـاص تعـرض لـه حتـى حتبسـه
ثم سار حتى لقي بني زبيد بواد يقال , فه عىل خالفهفعنَّ “ حبسه وأدركه أمري املؤمنني

, كيف أنت يا أبا ثور إذا لقيك هذا الغـالم القـريش:  قالوا لعمرو,فلام رآه بنو زبيد, رسله ك
 فـنهض ?بـارزُ يْنَمـ:  فقـال,وخرج عمـرو:  قال!سيعلم إن لقيني:  قال?فأخذ منك اإلتاوة
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دعني يـا أبـا احلسـن بـأيب أنـت : وقام إليه خالد بن سعيد وقال له “ إليه أمري املؤمنني
 ..وأمي أبارزه

, ن يل عليـك طاعـة فقـف يف مكانـكان كنـت تـرى أ :“ فقال له أمـري املـؤمنني 
فصـاح بـه صـيحة فـاهنزم عمـرو وقتـل أخـوه وابـن  “ فوقف ثم برز إليه أمري املؤمنني

 وانرصف أمـري املـؤمنني, وأخـذت امرأتـه ركانـة بنـت سـالمة وسـبي مـنهم نسـوان, أخيه
قاهتم ويـؤمن مـن عـاد إليـه مـن  بني زبيد خالد بـن سـعيد ليقـبض صـدَّوخلف عىل “

هراهبم مسلام فرجع عمرو بن معديكرب واستأذن عىل خالد بن سعيد فـأذن لـه فعـاد إىل 
فوهبهم له وقد كان عمرو ملا وقف بباب خالد بن سعيد , اإلسالم فكلمه يف امرأته وولده

فه  وكان يسمى سـيًفجمع قوايمها ثم رضهبا بسيفه فقطعها مجيعا, وجد جزورا قد نحرت
وـهــب ـلــه عـمــرو , فـلــام وـهــب خاـلــد ـبــن ـســعيد لعـمــرو امرأـتــه ووـلــده, الصمـصــامة
 .F١Eالصمصامة

 لسفُإىل هدم  “ سرية اإلمام علي-٤

 ..÷ كانت الرسية يف شهر ربيع اآلخر سنة تسع من مهاجر رسول اهللا: زماهنا−
 ..بالد وأرض قبيلة طيء:مكاهنا−
 .زيرة العربيةكرس األصنام,ورفع راية التوحيد يف اجل:سببها−
 ..مخسون فارس ومئة يركبون عىل مجال:قوامها−
  F٢E.هو اسم صنم طيء, بضم الفاء وسكون الالم: ُفلسو

مائـة رجـل مـن يف مخسـني و “ اإلمام عيل بن أيب طالب ÷  بعث رسول اهللا
 معـه رايـة سـوداء ولـواء أبـيض إىل هـدم الفلـس ًنصار عـىل مائـة بعـري ومخسـني فرسـااأل

 طيء فشنوا الغارة عليهم مع الفجر فهـدموا الفلـس وأحرقـوه واسـتاقو الـنعم والغارة عىل
                                                 

F١E١١٤٥אא٣٣٧٠ 
F٢EאאW٤L٢٧٣ 
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 ..والشاه والسبي
, واملخذم, ووجدوا يف خزانة الصنم ثالثة أسياف معروفة عند العرب وهي رسوب

ثـم صـار اليـه  ÷ واليامين; وثالثة أدراع وجعـل الرسـوب واملخـذم صـفيا لرسـول اهللا
 ..الثالث الذي هو اليامين

والسـفانة يف األصـل  (واسـمها سـفانة,  يف السبي أخت عدي بن حاتم الطـائيوكان
وهـذه أسـلمت ريض اهللا تعـاىل عنهـا قـال بعضـهم وال يعـرف حلـاتم بنـت إال , رةُّهي الـد

 ..)هذه
يا رسـول اهللا هلـك الوالـد وغـاب الوافـد فـامنن : قالت ,÷ َّوملا مر هبا رسول اهللا

َّعيل من اهللا عليك َ  .. وفدكْنَمو :÷ قال.. َّ
ألـنـه ـهـرب ـملـا رأى  (الـفـار ـمـن اهللا ورـسـوله :÷ ـقـال.. ـعـدي ـبـن ـحـاتم: قاـلـت

قلـت , َّوتركني حتى إذا كان من الغد فلام مر يب ÷ ثم مىض رسول اهللا: قالت ,)اجليش
يا حممد أرأيت أن ختيل عنا وال تشمت بنا أحياء من العرب فإين أبنة سـيد قـومي وإن : له

 , ويقـري الضـيف, ويكسـو العـاري, ويشبع اجلـائع, ويفك العاين,أيب كان حيمى الذمار
 .. ومل يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائى, ويفيش السالم,ويطعم الطعام

يا جارية هذه صفة املؤمنني حقا لو كان أبوك مسـلام لرتمحنـا  :÷ فقال هلا النبي
 ..عليه

يا حممـد أرأيـت أن : فكلمته فقلتَّويف اليوم الثالث أشار إيل رجل خلفه بأن كلميه 
َّمتن عيل وال تفضـحني يف قـومي فـإين بنـت سـيدهم إن أيب كـان يطعـم الطعـام وحيفـظ  َّ ُ
اجلوار ويرعى الذمار ويفك العاين ويشبع اجلائع ويكسو العريـان ومل يـرد طالـب حاجـة 

 ..قط أنا بنت حاتم الطائي
مسلام لرتمحـت عليـه خلـوا  ولو كان أبوك ًهذه مكارم األخالق حقا :÷ فقال هلا

 .. مكارم األخالقُّعنها فإن أباها حيب مكارم األخالق وإن اهللا حيب
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ْقد فعلت; فال تعجيل حتى جيئ من قومـك مـن يكـون لـك  :÷ ثم قال رسول اهللا َ ُ
َّ وسـألت عـن الرجـل الـذي أشـار عـيل بكالمـه ..)أعلميني (ثقة يبلغك إىل بالدك فآذنيني

ْفصربت حتى قدم عيل من أثق به : قالت ,)كرم اهللا وجهه ( طالبإنه عيل بن أيب: فقيل يل َ َّ
واستأذنته فحملني وأعطاين نفقة فخرجت حتى قدمت الشام عيل  ÷ فجئت رسول اهللا

 .أخي عدي





 

 :الباب الثالث

 ..حروب اليهود وغزواتهم


)אא(..

]א[
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−:אאא
أو اإلهلـام الربـاين , العلم مهام تطور فإن أصله من منبع واحد هو الـوحي السـاموي

 ولذا فإنه ورد عـن أهـل العصـمة والطهـارة مـن آل حممـد, ألشخاص بعينهم دون غريهم
 ..)أو بيوتنا (أنه ما من علم نافع إال وخرج من هذه البيوت :÷

, وتوـسـعه ـبـالبحوث الدقيـقـة, عـبـارة ـعـن تراكمـه ـعـرب األجـيـالوالتقـدم العلـمـي ـهـو 
 ..وما تطورت النظريات العلمية إال عن هذا الطريق, والتجارب املتكررة

وتطـورات املكـان , وعلامء الدين يف كل أمة هم األقـدر عـىل فهـم تغـريات الزمـان
أهـل  (القـرآنوهـم أهـل , ولذا ندبنا ربنا سبحانه لسؤال أهل الذكر عنـد إعضـال املسـائل

 أهـل اإلنجيـل مـن الرهبـان مـن أوصـياء وحـواريي السـيد موهـ, يف اإلسالم ’ البيت
وهم أهل التـوراة مـن أحبـار اليهـود وبقايـا علـوم وكتـاب كلـيم اهللا , املسيح يف النرصانية
 ..‘ موسى أخيه هارون

 ÷ والنبي اخلاتم حممد بن عبـد اهللا, وإن لليهود باخلصوص مع الرسول األعظم
فلام اهنار ) مأرب اليمن (فكانوا يتجمعون يف جنوب اجلزيرة العربية, ًجب عجاب حقالع

 ?السد وأحدث تلك الكارثة العظيمة توجهوا إىل شامل ملاذا
ًعلام أهنم يمرون بطريقهم عىل مكة املكرمة وفيها البيت العتيـق وهـو بيـت إبـراهيم 

إال أهنـم سـاروا أيامـا , ً جيـداكام يعلمون ذلك, الذي يفتخرون بالنسب إليه “ اخلليل
وسكنوا حوهلا حتى أنشـؤوا , وليايل طويلة إىل أن وصلوا إىل مدينة يثرب واستوطنوا هبا

ومل جيتازوها إىل الشام حيث األرض املقدسة كـام , واحلصون املنيعة, القالع احلصينة
 ?يعتقدون

ـالوا ـنهم باخلصــوص: املؤرـخـون ـق ـامء ـم ـة العـل ـر وأـهـل , أهنــم ـسـكن املديـن الفـك
 ?ملاذا, وهؤالء أجربوا الناس عىل السكن هناك, واخلربة

أن اهللا سوف يبعـث يف آخـر الزمـان : ألن الكتاب املقدس الذي يتوارثونه يقول هلم
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وجيـربه قومـه للهجـرة إىل هـذه املدينـة وكانـت , ًرسوال من العرب يكون مولده يف مكـة
 ..باره ومعجزاتهوطرفا من أخ, وأسامءه الرشيفة, عندهم أوصافه كاملة

وأن أتباعه أكثـر أتبـاع , وتضحك السامء واألرض فرحا به, وأنه سوف يفتح الدنيا له
إنه سـوف يبعـث : وقالوا هلم, ولذا فعليهم أن يستوطنوا هنا انتظارا له, األنبياء واملرسلني

ن والعرب مـ ,)سارة (من بني ارسائيل وليس من العرب بنو اسامعيل ألننا من أبناء السيدة
وال يمكن أن يبعث اهللا نبيا وهبذه القوة إال من بني إرسائيل فهم أبناء ) هاجر (أبناء اجلارية
 ..اهللا وأحباؤه

ليضحكوا به عـىل , ويكذبون كتاهبم الذي يعتقدون به, هكذا كانوا يغالطون أنفسهم
رج فكان هؤالء يبتزون أهل املدينة من العرب ال سيام األوس واخلز, البسطاء من قومهم

غدا سوف يظهر منا نبي يكون قتلكم وابـادتكم عـىل يديـه : وإذا عاداهم أحد منهم يقولون
 ..وبسيوقنا سوف نقتل رجالكم ونسبي نساءكم وذراريكم

ويصدق العرب البسطاء تلـك األقـوال فهـم مرشكـون وعبـاد أحجـار وأخشـاب مـن 
 ..هم وأحبارهماألصنام واألوثان وهؤالء أصحاب دين وعلم ولدهيم أخبار من علامئ

אא
 كام أعتقـد إال أن األيـدي اآلثمـة هلـم ً وهي كثرية جدا–من أعاجيب األخبار القليلة 
مـع  ÷  التي روهتا كتب التـاريخ لرسـول اهللا اخلـاتم–أخفت كل تلك احلقائق الدامغة 

, قـربني إليـهاليهود وأحبارهم تبدأ من حلظة والدته الرشيفة وكانت ختفى عـىل أقـرب امل
 ..هذه القصة

 إىل ً وفزعـاًجـاء رجـل مـن هيـود مكـة مرتبكـا ÷ يروى أنه ملا ولـد النبـي األكـرم
 ?أولد فيكم مولود الليلة: ًفقال متعجبا, مجاعة من أكابر قريش

 ..ال: قالوا
, ًفولد إذا يف فلسطني غـالم اسـمه أمحـد بـه شـامة سـوداء بـني كتفيـه: فقال اليهودي
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فهم  (.. يا معرش قريش– واهللا –قد أخطأكم , لكتاب واليهود عىل يديهويكون هالك أهل ا
 ..)يعرفون أن اسمه أمحد ومن العرب ومن قريش خاصة دون غريهم
فالتحـدي اليهـودي  (,فتفرقواوسألوا فأخربوا أنه ولد لعبد اهللا بن عبد املطلب غـالم
ه يف معدنـه عنـد عبـد أغضبهم عىل ما يبدو فراحوا يبحثون عن املولـود املبـارك فأصـابو

إنه قد ولـد فينـا واهللا : فقالوا, فطلبوا الرجل اليهودي فوجدوه) املطلب سيدهم وعظيمهم
 ..غالم

 آمنـة بنـت –فـانطلقوا حتـى أتـوا أمـه , انطلقوا بنا إليه حتى ننظـر إليـه: فقال اليهودي
ي أغمـي فجـاءت بـه إلـيهم فلـام رآه اليهـود, أخرجي ابنك حتى ننظر إليـه:  فقالوا–وهب 
 –ذهبت نبوة بني إرسائيل إىل يوم القيامة هـذا : فقال, فلام أفاق سألوه عام حدث له, عليه
ُ من ي–واهللا  ْ  ..بيدهمَ

فرحتم أما واهللا لتنـال : قال اليهودي هلم, فلام رآهم قد فرحوا, ففرحت قريش بذلك
 ..َّقريش بوجوده الرشيف العظمة والعزة يتحدث هبا أهل املرشق واملغرب

 .F١E) ألنه منها (سوف تنال ذلك بمرض: فقال أبو سفيان
 وسفهاء الناس بالكيد لرسول اهللا, ومن ذلك اليوم واليهود وأحبارهم تغري لعناءهم

نتقـل إىل إوالراجح أنه , ومل ينتهي من مؤامراهتم حتى آخر حلظة من حياته الرشيفة ÷
خرهـة مـن امـرأة هيوديـة كـام تـذكر َّم أكثر مـن أربعـني مـرة وكانـت آُالرفيق األعىل ألنه س

 ..بعض كتب السرية واهللا العامل
ولكن اليهودي كفرد فإننـا هنينـه نحتقـره ملـا فيـه , فاليهودية كدين نحرتمها ونقدسها

أو الطحلب , فاليهودي كاحلرشة الضارة. .ومذموم الشيم, من الرذائل ومساوئ األخالق
واليهـود مـا .. ملـه حتـى يقتلـه إن اسـتطاعأو الفريوس القاتل الذي يكمن يف حا, املتطفل

فهـم كالطـاعون القاتـل يف , وما حلوا يف جمتمـع إال أفسـدوه, نزلوا يف مكان إال وخربوه
                                                 

F١EאW٢٧ 
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 ..أي مكان نزلوا فيه فالويل ألهل ذاك املكان
فهناك ثالثة , وكان باملدينة عدا عن هيود األحالف مع األوس واخلزرج وبني عوف

 ÷ وكان بيـنهم وبـني رسـول اهللا, وبنو النضري, وبنو قريظة, اعبنو قينق: أبطن من اليهود
 ?وكيف كان أساس بنائه, ًعهدا فنقضوا عهدهم فام هو العهد املنقوض

אאאא
يف املدينـة هـي مشـكلة هيـود  ÷ ُكانت املشكلة الكربى التي واجهها رسـول اهللاّ

نة وخارجها وكانوا يمسكون بأزمة التجارة واالقتصـاد يف يثرب الذين كانوا يقطنون املدي
وآخرون يف خيرب ومـا حوهلـا مـن , فكان ثالثة بطون منهم يسكنون املدينة..تلك املنطقة

 ..وثالثهم يسكنون يف وادي القرى, احلصون السبعة
ًلقد كان رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله يدرك جيـدا أنـه مـا مل يسـتتب األمـن وتصـلح  ّ

واألمـن لـن يسـتتب مـا , ألوضاع الداخلية يف املدينة فإنه ال يستطيع بناء الدولة املرجوةا
َّفام مل ينضم هيود , ُفيد واحدة ال تصفق جيدا, مل يأمن جانب اليهود الرشكاء األقوياء فيها

وهذا مـا هيـدد بنـاء أي جمتمـع يريـد أن , ًيثرب اىل صفوفه فسيبقى األمن الداخيل مقلقال
 ..ارتهيبني حض

السيام وأن هلذه الدولة املنتظرة أعـداء ألـداء وموتـورين ولـن هتـدأ هلـم بـال مـا مل 
التفـكـري يف أـمـر املرشـكـني واـلـوثنيني يف ـشـبه  ÷ ّوبالـتـايل فإـنـه ـلـن يتهـيـأ ـلـه, ينتقـمـوا

وـمـا حتوـكـه ـمـن , ّاجلزيـرة العربـيـة وتبـقـى املـشـكلة الكـربى أماـمـه وـهـي ـقـريش وطغاهتـا
 .مؤامرات ضده
ل فلقـد قـام بـني هيـود املدينـة واملسـلمني يف بدايـة هجـرهتم اليهـا نـوع مـن وبالفع

ِوـكـال اـجلـانبني كاـنـا موـحـدين يعـبـدان اهللاّ, التـفـاهم يفرـضـه الـعـيش املـشـرتك َ ويرفـضـان , ّ
وقويـت , ِ إذا اشـتد سـاعد املسـلمني−ّوكان اليهـود يتصـورون أهنـم يسـتطيعون , األوثان

ومـن جانـب كـان بيـنهم , هذا من جانـب, ني الروم أن يأمنوا محالت املسيحي−شوكتهم 
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 .وبني األوس واخلزرج عالقات عريقة ومواثيق قديمة
ّمن هنا حاول النبي صىل اهللاّ عليه وآله أن يكرس هذا التفاهم ّّ ويبلوره بعقد معاهـدة , َ

ًودفاع مشرتك بني األنصار واملهاجرين وقع عليها هيود املدينة أيضـا, تعايش َّ املقصـود  (ٍ
وبنـي قريظـة فقـد عقـد , وبني قينقـاع, وأما هيود بني النضري, نهم هيود األوس واخلزرجم

 .)معهم إتفاق خاص
يف تلك املعاهدة دين اليهود وثـروهتم يف اطـار رشائـط  ÷ َوقد احرتم رسول اهللاّ

 .ّمعينة
َّوقد أدرج كتاب السرية واملؤرخون النص الكامل هلذه املعاهدة يف كتبهم ّ ُ..F١E  

َّا ألمهيتها اخلاصةونظر ّ َ ًوألهنا تعترب مسـتندا تارّخييـا حيـا, ً ً ًّ ولكوهنـا , َّقـوي الداللـة, ُ
ّتكشف عن مدى التزام رسول االسالم العظيم صىل اهللاّ عليه وآله بمبادئ احلريـة والـنظم 

وألهنـا تكشـف لنـا كيـف أهنـا أوجـدت , ومبلغ مراعاته واحرتامه هلا يف احليـاة, والعدالة
ّة قوـيـة يف وـجـه احلـمـالت اخلارجـيـة ـنـذكر هـنـا نقاطـهـا احلساـسـة ونـسـجلها ًجبـهـة متـحـد ّ ً ً

ٍكواحد من أكرب االنتصارات السياسية التي أحرزهتا احلكومة االسالمية الناشئة يف العـامل 
 .ذلك اليوم

 أعظم معاهدة تارخيية

אאא 
 بسم اهللاّ الرمحن الرحيم

ّكتاب من حممد النبيهذا  ّ بني املؤمنني واملسـلمني مـن قـريش ويثـرب ومـن  ÷ ُ
 .وجاهد معهم, فلحق هبم, تبعهم

 »البند األول«
ُ إهنم امة واحدة من دون الناس− ١ ُ ُّ ّ أي عـىل  (املهاجرون مـن قـريش عـىل ربعـتهم, ِ

                                                 
F١EאאW١٥٠١ 
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م يفـدون وهـ) أي يدفعون ديـة الـدم (يتعاقلون بينهم)  وهم عليهااإلسالماحلال التي جاء 
 .باملعروف والقسط بني املؤمنني) أسريهم (عانيهم
ُّـكـل طائـفـة تـفـدي عانيـهـا , األوىل وبـنـو ـعـوف ـعـىل ربـعـتهم يتـعـاقلون مـعـاقلهم − ٢

وبنـو , وبنـو جشـم, وهكـذا بنـو سـاعدة وبنـو احلـارث, باملعروف والقسط بني املؤمنني
واحلال التي جاء  ( ربعتهمّوبنو األوس كل عىل, وبنو عمرو بن عوف وبنو النبيت, النجار

ًودفـع الفديـة معـا , االسالم وهم عليها من حيث التعاون عىل الديات اىل اوليـاء املقتـول
 .)ِّلفك األسري

ً وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحا− ٣ َّ ّأي مثقال بالدين وكثري العيال (ِ بينهم أن يعطـوه ) ً
 .)ٍأي دفع دية او فداء أسري (ٍباملعروف يف فداء أو عقل

َّ وإن املؤمنني املتقني− ٤ ) عظيمة (او ابتغى دسيعة, عىل من بغى منهم) يد واحدة (ِ
ُظـلـم أو إـثـم أو ـعـدوان أو فـسـاد ـبـني اـملـؤمنني ٍ َوأن أـيـدهيم علـيـه مجيـعـا وـلـو ـكـان وـلـد , ٍ َ ً ّ

 .احدهم
 .)ِأي دون إذنه (ٍمؤمن دونه) أي عبد (َ وأن ال حيالف مؤمن موىل− ٥
َأي قصاـصـا ملقـتـل ـكـافر ـعـىل ـيـدي ذـلـك  (ً مؤمـنـا يف ـكـافر وأن ال يقـتـل ـمـؤمن− ٦ َ ً
ٍوال ينرص كافرا عىل مؤمن) املؤمن ً. 
َ وان ذمة اهللاّ واحدة− ٧  ُجيـري علـيهم أدنـاهم) تشمل مجيـع املسـلمني بـال اسـتثناء (َّ

َفاذا أجار عبد مسلم كافرا قبلت إجارته واحرتم أمانه( ِ ِ َ ِ ُ ً(. 
ُ وإن املؤمنني بعضهم موا− ٨ َ ّ  .َيل بعض دون الناسَ
َ وإنه من تبعنا مـن هيـود فـان لـه الـنرص − ٩ َّ َ ّ وال متنـارصين , َ غـري مظلـومنيواألسـوةِ
 .عليهم

ُ وإن سلم املؤمنني واحدة ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سـبيل اهللاّ إال − ١٠ ُُ َ ً َ َّ ِ
َعىل سواء وعدل بينهم ٍفال جيوز ألحد أن ينفـرد بعقـد معاهـدة صـلح (ٍ ِ ٍ مـع أحـد مـن غـري َِ
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 .)ِاملسلمني إال بموافقة املسلمني
ً وإن ـكـل غازـيـة ـغـزت معـنـا يعـقـب بعـضـها بعـضـا− ١١ ّ ٍَّ َّ أي يتـنـاوب املـسـلمون يف  (ِ

َوان املؤمنني يبيء بعضهم عىل بعـض بـام نـال دمـاءهم يف سـبيل  ,)املشاركة يف اجلهاد َ ُ ّ
ُأي يراق منهم الدم عىل السواء ال أن يتعرض ل (.اهللاّ  .)لقتل بعض دون بعضُ

ِ وإن املؤمنني املتقني عىل أحسن هدى وأقومه− ١٢ ِ. 
َوال حيـول , ًوال نفسـا, ًمـاال لقـريش) من مرشكي املدينة (َ وأن ال جيري مرشك− ١٣

 .)يمنعه من مؤمن أي ال (.ٍدونه عىل مؤمن
ً وإنه من اعتبط مؤمنا− ١٤ ّ )  قتلـهًأي قتل من املؤمنني مؤمنا بال جنايـة منـه توجـب (ِ

َقتال عن بينة فانه قود به ِّ ّ ًأي يقتل بقتله قصاصا (ً َ ُّإال أن يرىض ويل املقتول) ُ ّوان املؤمنني , ِ
ِوال حيل هلم إال قيام عليه, ّعليه كافة ُّ. 
ّ وإنه ال حيل ملؤمن أقر بـام يف هـذه الصـحيفة− ١٥ ُّ ّ أن , ِوآمـن بـاهللاِّ واليـوم اآلخـر, ِ

ًينرص حمدثا ِ ُ ُ ُوال يؤويه وأنه مـن نرصه )صاحب بدعة (َ ُوآواه فعليـه لعنـة اهللاِّ وغضـبه يـوم , َ ُ ِ
ُوال يؤخذ منه رصف وال عدل, القيامة ُ. 

ّ وإنـكـم مـهـام اختلـفـتم فـيـه ـمـن يشء ـفـان ـمـرده إىل اهللاّ ـعـز وـجـل وإىل حمـمـد− ١٦ ِّ ِ َِ ُ َّ 
÷. 

 »ُالبند الثاين«
َ وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني− ١٧ ّ  .)ًدفاعا عن املدينةو (ِ
ُ وإن هيود بني عوف امة من املـؤمنني− ١٨ ُ ّ ) وبنـو عـوف قبيلـة مـن قبائـل األنصـار (ِ

ال  (فانـه ال يوتـغ, ِإال مـن ظلـم واثـم, مواليهم وأنفسـهم, لليهود دينهم وللمسلمني دينهم
يف والسبب يف هذا هو أن أهل بيت الرجل يتبعونـه ويؤيدونـه  (ّاال نفسه وأهل بيته) هيلك

ًواملراد من هذا االستثناء هـو أن العالقـات واالحتـاد يبقـى قـائام بـني ..)ًفعله غالبا وعادة
ٍتلك الطائفة من اليهود وبني املسلمني مادام مل يكن ثمة ظامل ومعتد ُ ِ. 
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ّ وإن ليهود بني النجار− ١٩ وبنـي األوس , وبني جشـم, وبني احلارث وبني ساعدة, ِ
ِوإن جفنـة ..مـن احلقـوق واالمتيـازات, ثل ما ليهود بني عوفوبني الشطيبة م, وبني ثعلبة

 .ّوان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ,)ُأي تلك القبيلة فرع من هذه (بطن من ثعلبة
َ وإن الرب دون اإلثم− ٢٠ َّ ِأي أن يغلب حسناهتم عىل سيئاهتم (ِ ّ ُ(. 
 .كأنفسهم) أي املتحالفني معهم (ِ وإن موايل ثعلبة− ٢٠
 .كأنفسهم) أي خاصتهم (ِ وإن بطانة هيود− ٢٢
 .÷ ّ حممدبإذنِإال ) من هذه املعاهدة ( وأنه ال خيرج منهم أحد− ٢٣
ّ وإنه ال ينحجر عىل ثـأر جـرح− ٢٤  وان مـن فتـك ,)اي ال يضـيع دم حتـى اجلـرح (ِ

ًأي إال إذا كان املفتوك به ظاملا (ِوأهل بيته إال من ظلم, فبنفسه فتك) بأحد( َِ(. 
َوان بيـنهم الـنرص عـىل مـن , وعىل املسلمني نفقتهم, ِ وإن عىل اليهود نفقتهم− ٢٥ ّ

ٍأي أن عىل كل مجاعة من املسلمني واليهود أن يقـوم بنصـيبه  (َحارب أهل هذه الصحيفة
 .)من نفقات احلرب

َ وإن بينهم النصح والنصيحة− ٢٦ والـرب ) األساسأي أن تكون العالقات عىل هذا  (ِ
 .اإلثمدون 

ـه− ٢٧ ـرؤ بحليـف ـأثم اـم ـه مل ـي ّ وإـن ـنرص  (ِ ـه وأن اـل ـم حليـف َأي ال حيــق ألحــد أن يظـل َ ٍ ُّ
 .)لو فعل أحد ذلك (للمظلوم
ُ وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة− ٢٨ ّ ّأي أن داخل املدينة حرم ومأمن  (ِ

َجلميع من وقع عىل هذه الصحيفة َّ(. 
ّ وإن اجلار− ٢٩ فـال  (,ٍّكـالنفس غـري مضـار وال آثـم) ِوهو من يدخل يف أمان أحـد (ِ

 .)ِجيوز إحلاق رضر به
ّ وإنه ال جتار حرمة− ٣٠  . أهلهابإذنِإال ) إمرأة (ِ
ُ وإنه ما كان بني أهل هـذه الصـحيفة مـن حـدث أو اشـتجار خيـاف فسـاده فـان − ٣١ َُ َ ّ ِ
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ّمرده إىل اهللاِّ عـز وجـل وإىل حممـد رسـول اهللاّ ِ ِّ ُ َّوإن اهللاّ عـىل  ,÷ َّ ى مـا يف هـذه ّاتقـمـن ِ
ُالصحيفة وأبره  .)ّأي انه تعاىل نارص وويل ملن التزم هبذه املعاهدة (ّ

َ وإنه ال جتار قريش وال من نرصها− ٣٢ َ َُ ّ َ. 
 »ُالبند الثالث«

فعلـيهم ( ,َالنرص عـىل مـن دهـم يثـرب) أي بني اليهود واملسلمني ( وإن بينهم− ٣٣
َّمعا أن يدافعوا عن املدينة ضد املعتدين ً(. 

 فإهنم, ويلبسونه,  صلح يصاحلونهإىل) أي دعي املسلمون اليهود (ُ دعواوإذا − ٣٤
َيصاحلونه ويلبسونه ُ. 

ّوإهنم  فانه هلـم عـىل ) الصلح ( مثل ذلكإىل) ُ دعا اليهود املسلمنيإذاأي  (ُ دعواإذاِ
َاملؤمنني إال من حارب يف الدين ِ. 

ُ اليهود أن يوافقوا عىل كل صلح يعقـده املسـلمفعىل وهكـذا عـىل , ون مـع األعـداءِ
ِّاملسلمني أن يقبلـوا بكـل صـلح يعقـده اليهـود مـع  ّ إال إذا كـان ذلـك العـدو ممـن األعـداءَ ِ ِ

 . ويعاديه ويتآمر عليهاإلسالمُخيالف 
 . وإن هيود األوس ومواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ألهل هذه الصحيفة− ٣٥

 »ُالبند الرابع«
ُ وإنه ال حيول هذا الكتاب− ٣٦ فـال يمكـن ألحـد أن يتسـرت وراءه  (.ٍ دون ظامل وآثمِ

ًليتخلص من العقاب إذا ارتكب خطيئة وجناية ً َ ِ ّ(. 
ّ وإنه من خرج− ٣٧ . .ِومن قعد آمن باملدينة إال مـن ظلـم أو أثـم, آمن) من املدينة (ِ

َثم ختمت هذه املعاهدة بالعبارة التالية ِ ُ : 
ّوإن اهللاّ جار ملن بر واتقى« َّ َ َِ ٍ ّ ُمد رسول اهللاّوحم, ِ ّ ÷«.F١E 

ًإن هذه املعاهدة السياسية التارخيية التي أدرجنا هنا أهم مقاطعها تعد نموذجا كامال  ً َُّّ
                                                 

F١EאאW١٥٠٣٥٠٤אא،W١٢٥–٢٠٢ 
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ّوحرصه عىل مبدأ حرية الفكر واالعتقاد, اإلسالملرعاية  , ومبدأ الرفاه االجتامعي العـام, ِ
ُبل وتوضح هذه املعاهدة ,  العامةاألمورورضورة التعاون يف  َ حـدود −ّق كـل ذلـك  فو−ّ

َومسؤولية كل املوقعني, ّصالحيات واختيارات القائد ّ ِّ ِعىل أنـه وإن , وعىل أمثاهلا, عليها ّ
ِيف إـبـرام ـهـذه املعاـهـدة  »بـنـي قينـقـاع«و » بـنـي النـضـري«و » بـنـي قريـظـة«ُمل يـشـرتك ـهيـود 
ّإال أن تلك الطو, ُبل شارك فيها هيود األوس واخلزرج فقط, والتوقيع عليها  ائف اليهوديـةِ

 عـىل معاهـدات مماثلـة ÷قد وقعت فيام بعد مـع قائـد املسـلمني وزعـيمهم) الثالث(
 : أهم بنودها هي

ِأن ال يعينوا عىل رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآلـه وال عـىل أحـد مـن أصـحابه بلسـان  ( ٍ ّ ُ
ٍ ال بليـل يف الرس والعالنيـة) أي اخليل وغريها من املراكب (ٍوال يد وال بسالح وال بكراع

وسـبي , ٍّفإن فعلوا فرسول اهللاّ يف حل من سفك دمائهم, اهللاّ بذلك عليهم شهيد, ٍوال بنهار
 ) .وأخذ أمواهلم, ِونسائهم, ذرارهيم

ًوقد كتب رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله لكـل قبيلـة مـنهم كتابـا عـىل حـدة عـىل هـذا  ِّ ّ َ
) األرشف (كعب بن أسد«و , ني النضريعن قبيلة ب» ُحي بن أخطب«ثم وقع عليها , الغرار

 .F١Eعن قبيلة بني قينقاع» املخرييق«و, عن بني قريظة» 
ًوهبذا ساد األمن يثرب وضواحيها بعـد أن اعتـربت املنطقـة حرمـا آمنـا ً ُ احـتفظ يف . َ

عاقب اليهود  ÷ ذا القسم من املعاهدة الثانية ألن رسول اهللاّهب −لعزيز أهيا ا −ذاكرتك 
إال أن ,  بالذات وليس املعاهدة العامـة األوىل وإن شـملتهمهلذه املعاهدةبسبب نقضهم 

حكمة القائد وعلمه باليهود وأهنم سينقضون العهد معه جعـل هلـم معاهـدة مسـتقلة وقـع 
 .ًعليها رؤساءهم شخصيا

אאא:
ُلـقـد تـسـببت تـعـاليم االـسـالم الرفيـعـة وأـخـالق الرـسـول العـظـيم يف أن يت ُزاـيـد ـعـدد ّ
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ُوتـزداد بـذلك قـوة االسـالم العسـكرية واالقتصـادية , ًاملنتمني اىل االسالم يوما بعـد يـوم ّ
 .والسياسية

ًوقد أحدث هـذا التقـدم املتزايـد البـاهر قلقـا وضـجة عجيبـة يف األوسـاط اليهوديـة  ً ً ُ
ييـده وتقويتـه وتأ ÷ َّألهنم كانوا يتصورون أهنم يستطيعون بدعمهم رسـول اهللاّ, الدينية

ّومل يكونـوا يتصـورون قـط أن, َّجره إىل صـفوفهم ٍسيحصـل بذاتـه عـىل قـوة  ÷ ّالنبـي ّ
َـمـن هـنـا ـبـدأوا بمامرـسـة األـعـامل االجهاـضـية مـثـل ـطـرح , تـفـوق ـقـوة اليـهـود والنـصـارى َ

ّبغية زعزعة إيامن املسلمني بنبـيهم ÷ االسئلة الدينية العويصة عىل رسول اهللاّ ولكـن , ِ
ّاءت بالفشل ومل تـرتك أي أثـر يف صـفوف املسـلمني املرتاصـة مجيع هذه املخططات ب ّ

 .وإيامهنم العميق برسول االسالم
ــرة وـســورة  ــاظرات واملـجــادالت يف ـســورة البـق ــذه املـن ــد ـجــاءت بـعــض ـه وـق

 ÷ فمـع أهنـم كـانوا يتلقـون مـن رسـول اهللاّ..وغريها من سور القرآن املعجـزة..النساء
ِّأجوبة واضحة لكل واحد من اسئلتهم ٍ , ّ كانوا يتهربون مـن االنضـواء حتـت رايـة االسـالمٍ

ِوكـانوا يقولـون يف مقـام الـرد عـىل دعـوة النبـي إيـاهم إىل , وحيجمون عن االعـرتاف بـه ِ ّ ّ
 .F١E!!.نفهم ما تقول أي ال..»ُقلوبنا غلف«: اعتناق االسالم

א:
ً اليهود إال تعنّتا وعناداهذه املناظرات واملجادالت وان كانت التزيد غالبية ً ولكنها , َ

ِكانت تسبب أحيانا يقظة البعض وإقباهلم عىل االسالم ً  .»عبد اهللاّ بن سالم«مثل , ّ
ّبرسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه , فقد أسلم ابن سالم الذي كان من علامء اليهود وأحبارهم

 .وآله بعد سلسلة من املناظرات واملجادالت املطولة
ُ كبري عىل اسالم ابن سالم إال والتحق به عامل آخر من علامءُومل يمض وقت ِ اليهـود  ُ

 .»املخرييق«هو 
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ّوكان عبد اهللاّ بن سالم يعلم بأنـه سـيذمه قومـه مـن اليهـود اذا عرفـوا   وتـرك بإسـالمهُّ
ِمن هنا طلب من رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله أن يكتم عـن النـاس إسـالمه, دينهم ريـثام , ّ

ًوبمعرفته وصالحه قائال,  عىل اعرتاف من قومه بعلمه وتقواهًحيصل أوال ِ يا رسول اهللاّ « : ِ
ُإن هيود قوم هبت ُ ُ ِوأين أحب أن تـدخلني يف بعـض بيوتـك, ِ ِ ُ ّوتغيبنـي عـنهم ثـم تسـأهلم , ُّ

ِعنّي حتـى خيـربوك كيـف أنـا فـيهم قبـل أن يعلمـوا بإسـالمي فـإهنم إن علمـوا بـه هبتـوين 
 .»وعابوين

 ثم قال لليهـود الـداخلني األنظاريف بعض بيوته وأخفاه عن  ÷ ول اهللاّفأدخله رس
ُأي رجل احلصني بن سالم فيكم?«: عليه ُُّ ٍ«. 

ُسيدنا وابن سـيدنا: قالوا ُوحربنـا وعاملنـا, ُ ُ ُعبـد اهللاّ بـن سـالم«َفخـرج علـيهم , َ مـن » ُ
َيا معرش هيود اتقـوا اهللاَّ واقبلـوا مـا جـاءكم بـه: خمبئه وقال هلم ّواهللاّ إنكـم لتعلمـون أنـه فـ, ّ ِ

ُفـاين أشـهد أنـه رسـول اهللاّ , ًلرسول اهللاّ جتدونه مكتوبا عنـدكم يف التـوراة باسـمه وصـفته
ُواؤمن به واصدقه وأعرفه, ّصىل اهللاّ عليه وآله ُ ُِ. 

 .F١Eوهبتوه, وعابوه, ووقعوا فيه, َكذبت: وقالوا له, ُفغضب اليهود من مقالته
אא:

َمل تضعف جمادالت اليهود واسئلتهم العويصة عقيـدة املسـلمني وايامهنـم برسـول  ّ ُ
َبـل تسـببت يف أن تتضـح مكانتـه العلميـة, ّاهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله فحسب وقيمـة معارفـه , َّ
ّففي ظل هذه املجادالت واملحاورات رغب مجاعات . .الغيبية للجميع أكثر من ذي قبل

 .َّوصدقوه ÷ ة من الوثنيني واليهود يف االسالم فآمنوا برسول اهللاّكبري
ِمن هنا دبر اليهود مؤامرة اخرى وهي التذرع باسلوب  ُ ُُّ ُ ْفرق تسد«َّ ُ ْ الفرقـة يف  اللقاء, »ِ

, ّفقد رأى دهـاة اليهـود وساسـتهم أن يسـتغلوا رواسـب االختالفـات. .صفوف املسلمني
وبفضل مـا ,  األوس واخلزرج الذي زال بفضل االسالمويؤججوا نريان العداء القديم بني
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ًبعد أن كانت مشـتعلة طـوال مائـة , أرساه من قواعد االخوة واملساواة واملواساة واملحبة
ًوعرشين عاما متوالية ليستطعيوا هبذه الطريقة متزيق صفوف املسلمني بإثـارة احلـروب , ً

بس والقضـاء عـىل اجلميـع دونـام  االخرض واليـاحـرقوالتـي مـن شـأهنا , الداخلية بينهم
 .استثناء

مـن األوس واخلـزرج يف جملـس قـد  ÷ ُففيام كان نفـر مـن أصـحاب رسـول اهللاّ
ّيتحدثون فيه إذ مر عليهم , مجعهم , ُوهو هيودي شـديد العـداء لإلسـالم» شاس بن قيس«ِ

, ُفغاظـه مـا رأى مـن الفـة األوس واخلـزرج, ُشديد الضـغن عـىل املسـلمني, ُعظيم الكفر
ِواجتامعهم وتواددهم ِوصالح ذات بينهم عىل االسالم بعد الذي كان بينهم من العـداوة , ُ َ
ِإعمد إليهم فاجلس معهم: فأمر فتى من هيود كان معهم فقال له, الطويلة يف اجلاهلية ِْ ِ ثم , ْ

ُهو يـوم اقتتلـت فيـه األوس واخلـزرج وكـان الظفـر يومئـذ لـألوس عـىل  (َاذكر يوم بعاث
ًايقاعـا !! َ كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا وتبادلوا فيه مـن االشـعاروما) اخلزرج

 .والعداوات الغابرة, ِوإثارة لنريان االحقاد الدفينة, بني هاتني الطائفتني من األنصار
ُففعل ذلك الغالم اليهودي ما أمـره بـه  ُفـتكلم القـوم عنـد ذلـك» شـاس «ُ , وتنـازعوا, َ

ُن من القبيلتني عىل الركب وأخذ كل منهام هيدد اآلخرَوتواثب رجال, وتفاخروا ّ َ وتفـاقم , ُ
ُوقاـمـا إىل الـسـالح وـكـاد أن يـقـع قـتـال ودم بـعـد أن , وغـضـب الفريـقـان وتـصـاحيا, ُالـنـزاع ُ ِ

 ارتفعت النداءات القبلية باالستغاثة واالستنجاد عىل عادة اجلاهلية فبلغ ذلـك رسـول اهللاّ
فـخــرج اىل تـلــك اجلامـعــة , م اخلبيـثــة ـهــذهوـمــؤامرهت, وـعــرف بمكـيــدة اليـهــود ÷

 :  فقال,املتصاحية من األوس واخلزرج يف مجع من أصحابه املهاجرين
ُاهللاَّ اـبـدعوى اجلاهلـيـة وأـنـا ـبـني أظـهـركم بـعـد أن ـهـداكم , اهللاَّ, ـيـا ـمـعرش املـسـلمني« َُ ََ ِ ُ َ ِ ِ َ
ُوأكرمكم به, ِلإلسالم َ ّوقطع به عنكم أمر اجلاهلية, َ ُواستنقذكم ب, َِ َوألـف بـني , ُه من الكفـرَ َّ
ُقلوبكم ِ ُ ُ??«. 

َّفعرف القوم أهنا مؤامرة مبي ُوكيـد خبيـث ,  واملسـلمنياإلسـالم أعـداءة مـن اليهـود تُ ُ
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ًوبكوا وعانق الرجال مـن األوس واخلـزرج بعضـهم بعضـا, فندموا عىل ما حدث, منهم ُ َ َ ,
 .F١Eَ كيد أعدائهموأطفأ اهللاُّ عنهم, سامعني مطيعني ÷ ّثم انرصفوا مع رسول اهللاّ

فقـد اتسـعت دائـرة , ومل تنتـه هبـذا, ّال أن مؤمرات اليهود مل تتوقف عند هـذا احلـدِإ
َونقضهم للعهد وأقـاموا عالقـات رسيـة وخاصـة مـع مرشكـي األوس , خيانتهم وجنايتهم

ٍواشرتكوا بصورة رصحية , ومع املنافقني واملرتددين يف اسالمهم واعتقادهم, واخلزرج ٍ
وـكـانوا , ويف اـحلـروب الـتـي وقـعـت ـبـني الـطـرفني, ات ـقـريش ـعـىل املـسـلمنييف اعـتـداء

ّيقدمون كل ما أمكنهم من الدعم واملساعدة للوثنيني  !!ويعملون لصاحلهم, ُ
ُوقد جرت هذه النشاطات الرسية والعلنية املضـادة املعاديـة لالسـالم واملسـلمني ُ ُُ َّ َّ ُ ّ ,

ِإىل وقوع مصادمات وحروب دامية بني ّجرت , وهذا التعاون املشؤوم مع مرشكي قريش
ـودي يف  ـة أدت يف املــآل إىل القضــاء عــىل الوجــود اليـه ـف اليهودـي ِاملســلمني والطواـئ

 .املدينة
 عـىل اجلميـل الـذي تعكسـه واك كيف أن اليهـود ردلوسيتضح التفاصيل  كوسيأتي

, لمنيومعـاداة االسـالم واملسـ, بـنقض العهـد, كلتا املعاهدتني مـن أوهلـام اىل آخرمهـا
ُاألمـر الـذي أجـرب , ِودعـم خصـومه, وبنرصة أعدائـه, ّخاصة ÷ ّوالتآمر ضد رسول اهللاّ

ِوإخراجهم ,  تلك املعاهدات الودية واالنسانية ومن ثم حماربتهموزعىل جتا ÷ ّالنبي
 .F٢Eِما تبقى من كياناهتم الرشيرة من املدينة وما حوهلا والقضاء عىل

لليهـود  ÷  مخسـة غـزوات غزاهـا رسـول اهللاوتتحدث كتب السرية والتاريخ عن
ونفـذوا أوامـره وأمـا  ÷ منها أثنتني مل يقـع هبـام قتـال بـل نزلـوا عـىل حكـم رسـول اهللا

 ..الثالثة األخرى فكان فيها قتال كان أشدها يف يوم خيرب وما حوهلا من احلصون والقالع
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 .. الغزوات التي انتهت بالصلح والجالء-أ
تأصــل, وهيــود املدينــة كــانوا يســيطرون عليهــا ماليــا احلســد يف اليهــود خلــق م

ـيـنهض ـبـالعرب ويبـنـي ـهلـم حـضـارهتم ـبـدأت  ÷ واقتـصـاديا, وعـنـدما ـبـدأ رـسـول اهللا
ومـن أجابـه مـن املسـلمني ال  ÷ ًقلوهبم تغيل حقدا وحسدا كاملرجل عىل رسـول اهللا

 ..سيام بعد النرص اإلهلي الكبري يف بدر
ألهنم قاطني املدينـة  ÷ نقض العهد مع رسول اهللاوبنو قينقاع كانوا من أوائل من 

بسـبب عملهـم بالصـياغة (ًوعىل متاس مبارش مع املسلمني مجيعا السيام النسـاء مـنهم, 
وملـا أحسـوا بـاخلطر الـداهم الـذي كـان هيـدد مصـاحلهم مبـارشة بعـد الـنرص ) والذهب

 للتحـرش اإلهلي عىل قريش يف بدر, فراحوا يشنون محلة حـرب نفسـية عـىل املسـلمني
 ..هبم

دنا املقـاتلني الـذين إن نـمن قبيل أنكم مل تقاتلوا رجـاال وأبطـاال ونحـن الرجـال وع
قاتلتمونا سنربيكم, ونعلمكم أصول القتال, وأقدار الرجال, واملسلمون املنترصون عىل 
قريش مازالوا يف زهوهتم وقوهتم يقتخرون عىل كل أحد يف ذلـك اليـوم فلـم يقبلـوا هـذا 

فأـجـاهبم بمنـطـق احلكـمـة ـفـنحن  ÷ وـصـلوه إىل القاـئـد العـظـيم رـسـول اهللالتـحـدي فأ
إال أن اليهـود لـيس . وإياهم عىل عهد وميثاق للتعايش السلمي فيام بيننا وال يصـح نقضـه

عليهم أن ينقضوا العهود فالغدر عـادهتم املتأصـلة فـيهم, وبـام أن بنـي قينقـاع يسـيطرون 
أيدهيم عىل حركة األموال, ألهنم مـن كبـار جتـار عىل احلركة اإلقتصادية للمدينة بوضع 

ًاليهود وعملهم بالذهب خصوصا فكانوا يسيطرون عىل سوق الصـياغة باإلمجـال, وملـا 
وقطعـت مـا ) بنـي قينقـاع (أصحاب بدر وقدم املدينة, بغت هيود ÷ أصاب رسول اهللا

 .F١Eكان بينها وبني النبي من عهد
لتـربر تصـدي القـوى االسـالمية هلـا بـاحلرب ومل تكن هذه احلرب الباردة الرشيـرة 
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َالساخنة, واستعامل السالح, ألن ما يمكن حله بسالح املنطق ال حيبـذ أن يعـالج بمنطـق  ِ
ِالـسـالح, وخاـصـة أن اـلـرد الـسـاخن واملـسـلح ـيـؤدي إىل زعزـعـة األـمـن واالـسـتقرار يف 

االسـتقرار يف املدينة, واحلال أن املحافظـة عـىل الوحـدة السياسـية, واسـتتباب األمـن و
ّاملدينة كان مما هيم النبي ًجدا وهو يواجه أعداء أشداء من اخلارج ÷ ّ ً. 

ذات يـوم  ÷  وقف رسـول اهللاّ− وبغية امتام احلجة عىل هيود بني قينقاع −وهلذا 
َيـا مـعرش هيـود احـذروا مـن اهللاّ مثـل مـا نـزل «: يف سوقهم بعد أن مجعهم فيه ثم قال هلـم ِ

ّلموا, فانكم قد عرفتم اين رسول اهللابقريش من النقمة, وأس جتـدون ) َأو أين نبـي مرسـل (ُ
 .»َذلك يف كتابكم وعهد اهللاّ اليكم

ولكن اليهود املغرورين املتكربين مل يشكروا نصيحة النبي هذه أو يسكتوا حسـب, 
ّيا حممد انـك تـرى انـا قومـك ال يغرنـك أنـك : بل ردوا عليه بعناد وجلاج وصالفة قائلني ّ

ّوما ال علم هلم باحلرب, فأصبت منهم فرصة, إنا واهللاّ ولـئن حاربنـاك لـتعلمن أنـا َلقيت ق َّ ِ َ َ ِ ً
َّأو أنا واهللاّ أصحاب احلرب, ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك مل تقاتل مثلنا (نحن الناس ِ ّ(!!F١E 

فلم ترتك الكلامت التي يطفح منها ريح مؤذية يشتمها كل ذي ذوق سليم, فمتى كان 
 بل ومتى كان لدى اليهود رجال هلم هيبتهم, وسمعتهم ?قل شأنا من اليهودأبطال قريش أ

 وال تلتفـت إىل مـا يدعونـه عـن بعـض رجـاهلم فـام هـي إال دعايـات ?بني القبائل العربيـة
اجلوفـاء, وتشـدقهم الفـارغ » بنـي قينقـاع«فكلـامت هيـود .. جوفاء فارغة ينقصـها الـدليل

 ما هـي إال مـن نفوسـهم املليئـة بـالتكرب والتجـرب بقوهتم وقدرهتم عىل القتال واملواجهة
 .املعروف فيهم, ولذا فلست جتد لكالمهم أدنى اثر يف نفوس املسلمني حينئذ

 ـقـد أـتـم احلـجـة عـلـيهم, فـلـم يـعـودوا مـعـذورين − رـمحـة ـهبـم − ÷ ّولـكـن النـبـي
 مل حسب السياسة االسالمية وأخالقياهتم, وال بد من االحتكام إىل منطق السالح بعد أن
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ينجع سالح املنطق, ومل يقنع اليهـود برضورة تغيـري مـواقفهم, والـتخيل عـن مـؤامراهتم 
  .F١Eواملسلمني ÷ ّوخططهم االيذائية ضد النبي

  ..غزوة بين قينقاع-١

يـوم السـبت للنصـف مـن شـوال عـىل رأس عرشيـن  ÷ حارصهم النبي: زماهنا−
 .F٢E..بي فيه عن القتالإىل هالل ذي القعدة حيث قعد الن) من اهلجرة (ًشهرا

 ..َّحملة وديار بني قينقاع من املدينة ألهنم من ساكنيها: مكاهنا−
  ..الغزوات هلا أسباهباوكبقية احلروب :أسباهبا−
فعقـدة احلقـارة مـن أعقـد العقـد يف , واحلقـد علـيهم, احلسد للمسـلمني: البعيدة −

اء اهللا وأحبـاؤه كـام بـني لنـا القـرآن اليهود فام زالوا ينظرون إىل الناس نظرة دونية وهم أبنـ
 ..حقيقتهم
وكانت رشارة جالئهم عن املدينة خساسة من أحـدهم جتـاه امـرأة عربيـة : القريبة −
إذ ـجـاءت اـملـرأة الـتـي كاـنـت حتــت رـجـل ـمـن األنـصـار إىل ـسـوق بـنـي قينـقـاع , مـسـلمة

ٍّوجلست عند صائغ من أجل حيل هلا ائهـا وجـاء رجـل مـن هيـود قينقـاع فجلـس مـن ور, ُ
فلـام قامـت املـرأة بـدت  ,)دبوس (وهي ال تشعر فربط أسفل مدرعتها إىل ظهرها بشوكة

 .عورهتا فضحكوا منها
 !فقتـلـه) الرـجـل اليـهـودي اـلـذي فـعـل ذـلـك ـهبـا (فـقـام رـجـل ـمـن املـسـلمني واتـبـع

فـأعلنوا ) بـذلك بـدت نوايـاهم اخلبيثـة ( و!فقتلـوه) املسـلم (فاجتمعت بنـو قينقـاع عـىل
  .F٣Eونبذوا العهد بينهم وبينه ÷ ول اهللاحلرب عىل رس

أسـد اهللا  “ بـن عبـد املطلـب وكان لواء رسـول اهللا مـع سـيدنا احلمـزة: اللواء −
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 .وأسد رسوله
عـلـام أن , الواقـعـة ـصـارت ال ـبـد منـهـا قـبـل أن يـسـتفحل األـمـر ـهلـؤالء املتغطرـسـني

انـذارا بحـرب  :أعذر إليهم وقد تضمنت دعوته هـذه هلـم انـذارا وتبشـريا ÷ رسول اهللا
وتبشريا بأهنم لـو دخلـوا يف اإلسـالم فاإلسـالم , كحرب بدر ألهنم حاربوه ونقضوا عهده

 .ًفال يطالبهم باالنتقام للمسلم املقتول إال قصاصا بل وعفوا, ُّجيب ما قبله
وـقـد ـكـان عـبـد اهللا ـبـن أيب ـبـن ـسـلول , ولـقـد ـكـانوا أـشـجع اليـهـود: وـقـال الواـقـدي

وزعـم هلـم أنـه , وهو الذي كان قد أمـرهم أن يتحصـنوا, بقاخلزرجي معهم يف حلف سا
 F١E.سيدخل معهم ومل يدخل

وأدركـوا انـه مل يعـد مـن الصـالح أن يبقـوا يف , بخطـر املوقـف» بنو قينقـاع«ّفأحس 
ّوقد تلبد اجلو بالغيوم الداكنة عىل أثـر العمـل الفظيـع , ويواصلوا البيع والرشاء, أسواقهم ّ

ّوعـادوا إىل قالعهـم املحصـنة, رتكوا أسواقهم برسعةف, رتكبوهاواجلناية الكربى التي ا ِ ,
ّوكان ذلك منهم انسحابا خانعا بعد ذلك التشدق الصلف, ّوحتصنوا فيها ً ً!! 
ولـو , مـن انتقـام اهللاّ, ًوا هذه املرة أيضا إذ ظنوا اهنـم مـانعتهم حصـوهنمؤولقد أخط

وحيصـلون عـىل , ن رضا املسلمنيوأظهروا الندامة لكانوا جيلبو, أهنم اعتذروا خلطأهم
ِإال أن حتصـنهم كـان آيـة , وصـفحه الكـريم, وهم يعرفـون خلقـه العظـيم ÷ ّعفو النبي
 .F٢Eّونصبهم العداء الرصيح لالسالم والنبي واملسلمني, واعالهنم احلرب, عنادهم

 ًوخـرج قاصـدا لبنـي قينقـاع يف حملـتهم بعـد أن اسـتخلف النبـي, فنادى باملسلمني
 .F٣Eكام كان, دينة أبا لبابة بن عبد املنذرعىل امل ÷

وسار إليهم حسب األوامـر اإلهليـة فحـارصهم يف حصـنهم مخـس عرشة ليلـة أشـد 

                                                 
F١Eאא١W١٧٨ 
F٢E،א٢L١٢٦ 
F٣Eאא١W١٨٠ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣٥٠

 

, إذ قذف اهللا يف قلوهبم الرعب F١E..احلصار وهم لزموا حصنهم فام رموا بسهم وال قاتلوا
 ?أفننزل وننطلق يف البالد خارج املدينة: فقالوا

عـىل أن ,  فنزلوا عىل صلح رسـول اهللا وحكمـه..كميُال عىل حإ, ال: قال رسول اهللا
 F٢E..تكون أمواهلم لرسول اهللا

ومل تكـن , وأمـوال وديـون, وسالح كثـري, فكانت هلم آالت للصياغة, وكانوا صاغة
عىل اجلالء عـن  ÷ وصاحلهم رسول اهللا F٣E..هلم مزارع وال أرايض زراعية يف املدينة

 .F٤E..وهلم أنفسهم والذرية والنساء, سولوأمواهلم هللا ور, املدينة
وأمـر , حممد بن مسلمة بقـبض أمـواهلم ÷ أمر النبي, فلام نزلوا وفتحوا حصنهم

فوثـب ابـن أيب السـلول إىل .. ًفكـانوا يكتفـون كتافـا, املنذر بن قدامة السلمي أن يـربطهم
, ) جـوكتأمل هبذا الـترصف األرعـن أر (,فأدخل يده يف جيب درعه من خلفه ÷ النبي
 !َّن إىل موايلِ أحس!يا حممد: وقال

 !ويلك أرسلني: وقال له, ًوأقبل عليه مغضبا ÷ فتغري وجه النبي
منعوين يوم .. أربعمئة دارع وثالثمئة حارس, سن يف موايلُال أرسلك حتى حت: فقال

ويوم احلـدائق مـن األمحـر واألسـود تريـد أن حتصـدهم يف ) معركة هلم مشهودة (بعاث
ََرتى فـP :وفيـه نـزل بعـد ذلـك قولـه تعـاىل..  إين واهللا امرؤ أخشى الـدوائر!?دةغداة واح

َالذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دآئـرة فعسـى اهللاُّ أن يـأيت  ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ََّ ََ َ َ ُ ََ ٌ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ٌَ َُ ُ َُّ ُِ ِ ِ ِ
َبالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عىل  َ ُ ْ ْ ْْ ِ ٍُ ِّ َْ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َما أرسوا يف أنفسهم نادمنيِ ِ ِ َِ ْْ َ َِ ُ َ َِ ْ ُّO F٥E.F٦E 
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 وأمر رسول اهللا عبادة بن الصـامت أن جيلـيهم عـن املدينـة ألنـه جـاء إىل رسـول اهللا
تفعل بنا هذا ونحـن , يا أبا الوليد: فجعلت قينقاع تقول له.. بعهدهم وتربأ منه ونبذه ÷

 !?مواليك من بني األوس واخلزرج
اين أبـرأ إليـك مـنهم : جئـت إليـه وقلـت لـه ÷ اربتم رسـول اهللاملا ح: فقال عبادة

.. عنـدك) جزاءهم ( ما هذه بيدهم?تربأت من حلف مواليك:  فقال ابن أيب..ومن حلفهم
 .َّوذكره بمواطن بالئهم

ًأـبـا احلـبـاب أـمـا واهللا اـنـك ملعتـصـم ـبـأمر ـسـرتى غـبـه ـغـدا: فـقـال عـبـادة ُ َّ فلـقـد ـحمـا , ِ
 ..اإلسالم العهود
ًإن لنا دينا يف الناس وطلبوا التنفس, يا حممد: نقاعفقالت قي ْ َ. 

ولـو كنـت أنـا ملـا , وهـذا أمـر رسـول اهللا, ال أزيـدكم عليهـا, لكم ثالث: فقال عبادة
  F١E!.نفستكم

َّأن يقـرهم  ÷ وجاء ابن أيب ببعضهم يريـد أن يكلـم رسـول اهللا..فأخذوا باخلروج
ال : وقـال, فذهب ليدخل فـرده عـويم, ةفوجد عىل باب النبي عويم بن ساعد, يف ديارهم

فغلـظ عليـه عـويم ودفعـه فجـرح , فدفعـه ابـن أيب ÷ تدخل حتى يـأذن لـك رسـول اهللا
 !?وتصايح حلفاؤه من اليهود, فأخذ يمسح الدم عن وجهه, وجهه وسال دمه

ِّيا أبا احلباب ال نقيم بدار أصاب وجهك فيها هذا وال نقدر أن نغـريه: قالوا  فجعـل !.ُ
ال نقـيم بـدار أصـاب :  وجعلوا هم يتصاحيون!وحيكم قروا: يقول,  يصيح عليهمابن أيب

 F٢E!وجهك فيها هذا وال نستطيع تغيريه
وهو أول  (ما أصاب منهم ÷ َّوقبض حممد بن مسلمة أمواهلم ومخس رسول اهللا

ووهـب ملحمـد بـن مسـلمة , وقسم ما بقي عـىل أصـحابه)  بعد آية اخلمسُهَسَّمخس مخ
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وأخذ هـو مـن سـالحهم .. وأعطى سعد بن معاذ درعا يقال هلا السحل, وعهمدرعا من در
وقـوس ـتـدعى , وقـوس تـدعى الروحـاء, قـوس تـدعى الكتـوم كرست بأـحـد: ثـالث قيس

 وثالثـة .فضة: درعا يقال هلا الصغدية وأخرى:  وأخذ من سالحهم أيضا درعني..البيضاء
وملا مضت ثالثة , وثالثة أرماح, اليامينو) نسبة إىل قلعة بالبادية (البتار والقلعي: أسياف

.. ثـم رجـع, ُحتى بلغ هبم خلف دبـاب سـالكني طريـق الشـام, أيام خرج عبادة يف آثارهم
وكـانوا قـد محلـوا الذريـة والنسـاء عـىل .. فنزلوا يف هيود وادي القرى وأقاموا فيهم شهرا

, وأعـانوهم, همفحمل هيود وادي القرى من كـان راجـال مـن.. اإلبل وهم يمشون راجلني
  F١E..ًومل يبقوا هبا اال قليال ,)منطقة درعا السورية اليوم (ثم ساروا حتى حلقوا بأذرعات
  غزوة بين النضري-٢

» أحـد«لقد فـرح املنـافقون وهيـود بـام أصـاب املسـلمني يف معركـة : بني النضري −
وا الظنـون ًوطاروا فرحا بمرصع أولئك الرجـال األبطـال الـذين كـان ذكـرهم يـرعبهم فظنـ

وراودهتـم أحالمهـم , فراحوا يطربون و يتغنـون لـذلك, والدعوة املباركة ÷ بالرسول
ّوباتوا يتحينون الفرصة إلثارة القالقـل والفـتن , واإلسالم ÷ باالنتصار عىل رسول اهللا

 وإفهام −ب وجهة نظرهم القارصة  حس–يف املدينة لنقض العهد الذي باتوا مستغنني عنه 
ـة وـحـدة سياـسـية وانـسـجام اجتامـعـي يف مرـكـز القباـئـل ـخـارج ـه ال توـجـد أـي ـة بأـن ّ املديـن ٍ ّ

ُوأن يف مقـدور األعـداء اخلـارجيني أن جيهـزوا , وعاصمة احلكومـة االسـالمية, االسالم
 !!ويقضوا عليها بسهولة, عىل حكومة االسالم الفتية

, ًيـداوظهرت أعامل تشري إىل هذا املعنى الذي فهمه املسـلمون ج, ُونطقت كلامت
وأخالقـه الكريمـة أبـت أن يأخـذهم بتلـك اإلشـارات  ÷ ولكن عظمة رسـول الرمحـة

مشـى إلـيهم يف مجاعـة فعىل حقيقة نوايا ودخائل هيود بني النضري  ÷ فأحب أن يقف
ًمن أصحابه قاصدا إىل حصنهم استعانة عىل دية قتيـل كـام تـنص املعاهـدة املربمـة فـيام 

                                                 
F١EFאא١W١٧٨١٨٠Kאא 



 ٣٥٣ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

 .بينهم
ـثـة يف ـشـهر ربـيـع األول يف الـسـنة الرابـعـة ـمـن اهلـجـرة وقـعـت ـهـذه احلاد: زماـهنـا −

 ..ونزلت سورة احلرش يف شأهنم
 ..حملة وحصون بني النضري يف املدينة: مكاهنا −
 : أسباهبا −
 ..والضغينة املتأصلة يف اليهود, احلسد: البعيدة −
ـكـان الـسـبب املـبـارش يف ـجـالء بـنـي النـضـري ـغـدرهم وـحمـاولتهم اغتـيـال : القريبـة −
نقض بني النضـري عهـدهم ألهنـم عنـدما أتـاهم بحيث ..يف ديرهتم ÷ ول األعظمالرس

 دية رجلني قتلهام رجل من أصحابه − يعني يستقرض منهم −يستسلفهم  ÷ رسول اهللا
هو عمرو بن أمية الضمري الذي قتـل رجلـني عـامريني مسـلمني أو مهـا يف جـوار  (,غيلة

 .F١E) رسول اهللا
) ومعه مجع مـن أصـحابه (فلام دخل عىل كعب. .وقصد كعب بن األرشف سيدهم

 َّوحـدث نفسـه,  وقام كأنـه يريـد أن يصـنع هلـم الطعـام..ً يا أبا القاسم وأهالًمرحبا: قال له
 ..ثم يتبعه أصحابه ÷ أن يقتل رسول اهللا) بالغدر(

ّوكلمهـم , اىل حيـث يسـكن بنـو النضـري ÷ فلام وصل رسول اهللاّ: وبرواية أخرى
ثـم إهنـم خـاطبوه , ّووعدوا بـأن يلبـوا مطلبـه, ًرحبوا به ظاهرا,  تلك الديةيف أن يعينوه يف

ويـقيض ,  ثـم دعـوه إىل أن يـدخل يف بيـوهتم..َيا أبا القاسم نعينك عىل ما احببـت: قائلني
فلم يقبل رسـول , إجلس حتى نطعمك, وأن تأتينا, قد آن لك أن تزورنا: قائلني, يومه فيها

 ..ً جلس مستندا اىل جدار بيت من بيوهتم واخذ يكلمهمبل, بتلبية مطلبهم ÷ اهللاّ
فـأرادوا .. ووجدوها فرصة ذهبية فقرر سيدهم كعب بن األرشف الغدر كعادة اليهود

والفتـك بأصـحابه  ,÷ باغتياله والغـدر بـه عـىل حـني غفلـة منـه ÷ أن يتخلصوا منه
                                                 

F١Eא٢W٣٥٨٣٥٩ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣٥٤

 

, ذه اجلريمـةلتنفيـذ هـ» عمـرو بـن اجلحـاش«فانتـدبوا أحـدهم وهـو .. الذين جـاؤوا معـه
إىل جـداره فيلقـي عليـه صـخرة  ÷ وذلك بأن يعلو عىل البيت الـذي اسـتند رسـول اهللاّ

 .تقتله
, ريد أن يقيض حاجةُكأنه ي ÷ فقام رسول اهللا.. فأخربه بذلك “ فنزل جربائيل

وكـان كعـب قـد .. فأخـذ الطريـق نحـو املدينـة, ٌّوعرف أهنم ال يقتلون أصحابه وهو حـي
 ًراجعـا ÷ فاستقبلوا رسـول اهللا, به ليستعني هبم عىل رسول اهللاأرسل إىل بعض أصحا

.. فأخرب أصحاب النبي برجوعه فساروا راجعني يف أثره, ًفأخربوا كعبا بذلك, إىل املدينة
 !واهللا إن ربه أطلعه عىل ما أردمتوه مـن الغـدر: وكان عبد اهللا بن صوريا أعلمهم فقال هلم

 فـأطيعوين يف !.يكم إال رسول حممد يأمركم عنـه بـاجلالء أول ما يأت− واهللا −وال يأتيكم 
فإنـه يـأتيكم , وإال,  فتأمنوا عىل دياركم وأموالكم!.سلمواُأن ت: خصلتني ال خري يف الثالثة

أمـا إن األوىل خـري :  فقـال!.هـذه أحـب إلينـا:  فقالوا!.اخرجوا من دياركم: من يقول لكم
 F١E..ولوال أن أفضحكم ألسلمت, لكم منها
 ..“ كان مع أمري املؤمنني اإلمام عيل: اللواء−
 َتْمـُيـا رسـول اهللاّ ق: قـالوا ÷ وعندما رجع األصحاب إىل رسـول اهللا: أحداثها−

ُمهت اليهود بالغدر يب« :÷  فقال?ومل نشعر  .F٢E»ُفأخربين اهللاُّ بذلك فقمت, ّ
فقـال , فغضـب املسـلمون لـذلك, أخربهم بنية الغدر التي بيتها كعب بـن األرشفو

 −إن اهللا : إذهب إىل بني النضـري فـأخربهم: ملحمد بن مسلمة األنصاري ÷ رسول اهللا
 وإما أن تأذنوا !. فإما أن خترجوا من بلدنا!. قد أخربين بام مهمتم به من الغدر−عز وجل 
  .F٣E!.بحرب

ُـقـد نقـضـتم العـهـد اـلـذي جعـلـت لـكـم ـبـام مهـمـتم ـبـه ـمـن الـغـدر «: وبرواـيـة أـخـرى ُ ُّ
                                                 

F١Eא١W١٨٨ 
F٢EאאW٢٥٧אא،W١١٧٨ 
F٣Eא٢W٣٥٩ 



 ٣٥٥ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

ُاخرج..يب ُوا من بالدي فقد أجلتكم عرشا فمن رئي بعد ذلك رضبت عنقهُ ُ ً ُ ّ ِ«. 
ًفأحدثت هذه الرسالة الشديدة اللهجة والساخنة املضمون انكسارا عجيبـا يف هيـود  ً

, ّوأخذ حيمل كل واحد منهم اآلخر مسؤولية هذه القضية, وأخذوا يتالومون, بني النضري
 ..ثم بعثه إليهم ليعلم رأهيم, وأعطاهم هذه املهلة للتشاور فيام بينهم

إال أن أهـل النفـاق يـأبون إال الشـقاق وقـد كـان رأس هـذا ..نخرج من بالدك: فقالوا
ّفلـام سـمع هـؤالء املنـافقون بـام .. و.. و» ُمالـك بـن ايب«و» ُعبد اهللاّ بـن ايب«احلزب هو 

 ديـاركم ال خترجـوا مـن: أرسلوا اليهم من يقول هلـم ÷ يلقاه بنو النضري من رسول اهللاّ
يـدخلون , فان معي ألفني من قومي وغريهم من العرب, وأقيموا يف حصونكم, وأموالكم

ـه ـلـن  ـيكم ومتــدكم قريـظـة فاـن ـون ـمـن آـخـرهم قـبـل أن يوصــل إـل معـكـم حصــنكم فيموـت
ـذوا حمـمـدا , ـفـال خترـجـوا! ?ّويـمـدكم حلـفـاؤكم ـمـن غطـفـان, خيــذلونكم ًوأقيـمـوا وناـب

وإن قـاتلتم , ُفـإن خـرجتم خرجـت معكـم, ئيفـإين أنرصكـم أنـا وقـومي وحلفـا, احلرب
 !.ُقاتلت معكم

 ّفـانرصفوا عـن فكـرة الرضـوخ ملطلـب النبـي, ولقد جرأت هذه الوعود بني النضـري
وعزمـوا عـىل , ُّوأعدوا عدة احلرب, فأغلقوا أبواب حصوهنم, باجلالء عن املدينة ÷

 بـأن يسـيطروا عـىل وال يسمحوا للمسلمني, ّمهام كلف الثمن ÷ أن يقاوموا رسول اهللاّ
 .بساتينهم وممتلكاهتم دون عوض
, وشـكك يف وعـود عبـد اهللاّ بـن ايب» سالم بـن مشـكم«فنصحهم أحد كربائهم وهو 

ّـلـيس رأي اـبـن ايب بيشء: وـقـال, ًواعتربـهـا وـعـودا جوـفـاء , ُفـهـو واهللاّ جالؤـنـا ـمـن أرـضـنا, ُ
 .. بن أخطب أبى إال احلربييُإال أن ح..أو سباء ذرارينا مع قتل مقاتلينا, وذهاب أموالنا

 وعقـد الرايـة ودفعهـا إىل أمـري املـؤمنني, َّوكرب أصـحابه, َّوكرب ÷ فقام رسول اهللا
وجـاء , الرايـة وتقـدم “ فأخـذ أمـري املـؤمنني..تقدم إىل بني النضـري: و قال له ,“

يا حممدا أيأمرك : فجزعوا من ذلك وقالوا, رسول اهللا وأحاط بحصنهم وأمر بقطع نخلهم



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣٥٦

 

 .F١E إن كان هذا لك فخذه وإن كان لنا فال تقطعه? بالفساداهللا
وهـو املوضـع الـذي كـان  (ورضب رسول اهللا قبته يف أقىص بني خطمة من البطحـاء

, وبلغهـم حتـريم اخلمـر فـأراقوا قـربتهم) الفضيخ (نفر من األنصار يرشبون فيه نبيذ التمر
  .F٢E.وبنوا فيه فيام بعد مسجدا أسموه مسجد الفضيخ

 فـأمر ! فأصـاب القبـة!َّفلام جن الليل وحلك الظالم رماه رجل من بني النضري بسهم
 فلـام اخـتلط ..وأحـاط بـه املهـاجرون واألنصـار, أن حتـول قبتـه إىل السـفح ÷ النبي

أراه يف :  فقـال!?يا رسول اهللا ال نرى عليـا: فقال الناس “ الظالم فقدوا أمري املؤمنني
: وكان يقال له, بث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبي فلم يل..بعض ما يصلح شأنكم

 .÷ فطرحه بني يدي النبي) أو عازورا (عزورا
إين رأيت هـذا اخلبيـث  :“  قال?كيف صنعت يا أبا احلسن :÷ فقال له النبي

,  فكمنـت لـه!.ما أجرأه أن خيـرج إذا اخـتلط الليـل يطلـب منـا غـرة: فقلت, ً شجاعاًجريئا
وأفلـت أصـحابه ومل , فشـددت عليـه وقتلتـه, ه يف تسعة نفـر مـن اليهـودفأقبل مصلتا بسيف

 .فابعث معي نفرا فإين أرجو أن أظفر هبم, يربحوا قريبا
وـسـهل ـبـن , مـعـه عرشة ـفـيهم أـبـو دجاـنـة ـسـامك ـبـن خرـشـة ÷ فبـعـث رـسـول اهللا

 ,÷ فأدركوهم قبـل أن يلجـوا احلصـن فقتلـوهم وجـاؤوا برؤوسـهم إىل النبـي, حنيف
  .F٣Eرح يف بعض آبار بني خطمةفأمر أن تط

يـا حممـد : فقـالوا, وبعد ذلك قذف ربنا سبحانه يف قلوهبم الرعب ليذهلم وخيزهيم
 .نخرج من بالدك واعطنا مالنا

                                                 
F١Eא٢W٣٥٩ 
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 ٣٥٧ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

ثـم , ًفلـم يقبلـوا ذلـك فبقـوا أيامـا..ولكن خترجون ولكم ما محلت اإلبـل, ال: فقال
: ية املتجذرة ببني إرسائيل وهنخرج ولنا ما محلت اإلبل وهنا أذكرك هبذه اخلصل: قالوا

أهنـم ال يفهمـن األـمـر مـن أول مـرة فيطيـعـوا ال بـل يشـددوا ـعـىل أنفسـهم حتـى يـشـدد اهللا 
 .وقصة البقرة يف سورة البقرة املباركة تعطي أوضح البيان عنهم, ورسله عليهم

فمن وجدنا معه شيئا من , ولكن خترجون وال حيمل أحد منكم شيئا, ال :÷ فقال
 !.اهذلك قتلن

فلو خرجوا من أول مـرة لغنمـوا الكثـري ; فخـرج قـوم مـنهم إىل , فخرجوا عىل ذلك
وتوزعوا يف الـبالد فـيام بعـد إىل ..F١Eوخرج اآلخرون منهم إىل الشام, فدك ووادي القرى

 .F٢Eلكل ثالثة منهم بعري, خيرب واحلرية وأرحيا وأذرعات
, خاصـة يفعـل هبـا مـا يشـاء ÷ وجعل اهللا سبحانه أمـوال بنـي النضـري لرسـول اهللا

ما لرسول اهللا منهـا فجعلـه ) ملك (فحاز “ وأمر عليا, فقسمها بني املهاجرين األولني
 إىل أن صـادره بعـده “ ثـم بيـد أمـري املـؤمنني ,÷ وكانت بيـده مـدة حياتـه, صدقة

 ..اخلليفة األول
, كمإن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم وديار: لألنصار فقال ÷ وتقدم النبي

ومل يقسم لكم شئ , وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم, وتشاركوهنم يف هذه الغنيمة
وـنـؤثرهم بالغنيـمـة وال , ـبـل نقـسـم ـهلـم ـمـن أموالـنـا وديارـنـا:  فـقـال األنـصـار?ـمـن الغنيـمـة

 .نشاركهم فيها
يف هـذه الغـزاة وقتلـه اليهـودي وجميئـه إىل  “ وفيام كان من أمر أمـري املـؤمنني

 : وس التسعة يقول حسان بن ثابتالنبي برؤ
ببنــــــي قريظــــــة, والنفــــــوس تطلــــــع هللا أي كريمـــــــــــــــــــة أبليتهـــــــــــــــــــا

                                                 
F١Eא٢W٣٥٩ 
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣٥٨

 

طـــــــورا يشـــــــلهم وطـــــــورا يـــــــدفع أردى رئيـســـــــــــــهم وآب بتـســـــــــــــعة
قـال , ملـا فـتح اهللا بنـى النضـري فغـنم أمـواهلم:  قال,ونقل العالمة احليل عن السدي

فان أعطاكها فأنـا رشيكـك , رض كذاائت رسول اهللا فاسأله أ :“ عثامن بن عفان لعيل
 فسـأله عـثامن قبـل عـيل.. فـان أعطانيهـا فأنـت رشيكـي فيهـا, نا آتيه فاسأله ذلكوأ.. فيها

, ًفأبى ذلك أيضا ÷ فدعاه إىل حكم النبي,  معهًوأبى أن يرشك عليا, فأعطاه إياها “
ل بـإيامن تأم (..هو ابن عمه فأخاف أن يقيض له:  قال?مل ال تنطلق معه إىل النبي: فقيل له

 .“ بذلك حكم باحلق لعيل ÷ ملا علم النبيولكن ..)هذا األموي أرجوك
ال حيايب وال  ÷ َّولكن أنى ملثل عثامن األموي الربجوازي أن يفهم أن رسول اهللا

يداهن وال حيكم إال بـاحلق ولـيس بالقرابـة أو الصـداقة أو املصـلحة كـام كـانوا يفعلـون 
 ..ن اهلوى بل عن الوحي املقدسوال ينطق ع ÷ فهذا رسول اهللا..هم

 .. الغزوات التي كان بها حرب وقتال-ب
 ) املسرييع ( غزوة بين املصطلق-١

يف سـنة مخـس للهجـرة : فقيـل, وقد اختلف اخلرب عن تأريخ هذه الغـزوة: زماهنا −
 .F١Eوقدم املدينة هلالل رمضان, يوم االثنني لليلتني خلتا من شعبان ÷ خرج النبي

 .F٢Eيف شعبان سنة ست: وقيل بل هي
 .F٣Eماء املسرييع من ناحية قديد إىل الساحل بينه وبني الفرع نحو يوم: مكاهنا −
 ..وهلذه الغزوة أسباهبا الوجيهة: أسباهبا −
, مـن املدينـة ÷ ًثأرا لبني قومهم من اليهود الـذين أجالهـم رسـول اهللا: البعيدة −

 ..وحقدهم الدفني, مع حسدهم الكبري
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, ألن بني املصطلق من خزاعة املتحالفـة مـع قـريش, الغدر ونقض العهد :القريبة −
وـبـدأ الركـبـان ـيـأتون ـمـن ـنـاحيتهم فيـخـربون رـسـول اهللا أن , وـكـانوا ينزـلـون بناحـيـة الـفـرع

اـحلـارث ـبـن أيب رضار رأس املـصـطلق وـسـيدهم ـقـد ـسـار يف قوـمـه وـمـن ـقـدر علـيـه ـمـن 
بـعـث برـيـدة ـبـن  ÷ رـسـول اهللافـلـام بـلـغ ذـلـك , الـعـرب ـفـدعاهم إىل ـحـرب رـسـول اهللا

 .فاستأذن النبي أن يقول ما شاء فأذن له, احلصيب األسلمي يعلم علم ذلك
مـن :  فقـالوا لـه.فخرج حتى ورد ماءهم فوجـد قومـا مغـرورين قـد مجعـوا اجلمـوع

فأسـري يف قـومي , قدمت ملا بلغنـي عـن مجعكـم هلـذا الرجـل, رجل منكم:  قال?الرجل
فـنحن عـىل ذلـك : فقـال لـه احلـارث.. احـدة حتـى نستأصـلهفتكون يدنا و, ومن أطاعني
فركـب  تيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطـاعنياركب اآلن فآ:  فقال بريدة..ِّفعجل علينا

 .فأخربه خرب القوم ÷ ورجع إىل رسول اهللا
 :الرايات−
 ..مع عامر بن يارس: املهاجرين −
 ..مع سعد بن عبادة: األنصار −
ـفـأرسع الـنـاس , الـنـاس وأـخـربهم ـخـرب ـعـدوهم ÷ هللافـنـدب رـسـول ا: أـحـداثها−
وخـرج مـع , وعرشون من األنصار: عرشة من املهاجرين, ًوفيهم ثالثون فارسا, للخروج

ـلـيس ـهلـم رغـبـة يف , رـسـول اهللا برش كـثـري ـمـن املـنـافقني مل خيرـجـوا يف ـغـزاة مثلـهـا ـقـط
وغـنـائم الـقـوم وأرادوا أن يـصـيبوا ـمـن ـعـرض اـلـدنيا , ولـكـن ـقـرب الـسـفر عـلـيهم, اجلهـاد

 .÷ ليقينهم بنرص رسول اهللا
وفيها جاءه رجل من عبـد القـيس فسـلم , فنزل هبا F١Eوسلك رسول اهللا عىل احلالئق

جئـت ألؤمـن :  قـال?فأين تريـد: قال.. بالروحاء:  قال?أين أهلك: فسأله, عىل رسول اهللا
 الـذي هـداك احلمـد هللا:  فقـال رسـول اهللا..بك وأشهد أن ما جئت به احلق وأقاتل عـدوك
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الصـالة يف أول :  قـال?يا رسـول اهللا أي األعـامل أحـب إىل اهللا: فلام أسلم قال.. لإلسالم
 .F١Eوقتها

وكـان , وكان الرجل قد التقى يوم أمس بمسعود بن هنيدة موىل أيب متيم وقـد أعتقـه
فرتكـت : قال, وقد رغب الناس حوهلم يف اإلسالم وكثر, أهله بموضع يعرف باخلذوات

موضع عـىل أربعـة  (يف بقعاء ÷  وجئت ألسلم عىل رسول اهللا ولقيت رسول اهللاأهيل
 .F٢E.)وعرشين ميال من املدينة

 مـن عبـد القـيس فدعوتـه إىل ًيا رسـول اهللا قـد رأيتنـي أمـس إذ لقيـت رجـال: فقال له
إلسـالمه عـىل يـديك كـان خـريا لـك ممـا :  فقال له رسـول اهللا..اإلسالم فرغبته فيه فأسلم

فإين أرجو أن ينفلنا , كن معنا حتى نلقى عدونا:  ثم قال له..عليه الشمس أو غربتطلعت 
 .اهللا أمواهلم وذرارهيم

يـا رسـول :  فقلت..قطعة من اإلبل وقطعة من غنم ÷ فأعطاين رسول اهللا: ثم قال
فتبسـم ..  اجعلهـا غـنام كلهـا أو إبـال كلهـا!?اهللا كيف أقـدر أن أسـوق اإلبـل ومعـي الغـنم

. . مـن اإلبـلًاعطه عرشا: قال. .ًجتعلها إبال:  فقلت?أي ذلك أحب إليك:  وقالرسول اهللا
 F٣E..فأعطيتها

ال :  فقـال? وأيـن النـاس?مـا وراءك:  من املرشكني فسـألوهًويف بقعاء صادفوا رجال
أنا رجل مـن :  فقال!.لتصدقن أو ألرضبن عنقك:  فقال له عمر بن اخلطاب..علم يل هبم

 احلـارث بـن أيب رضار قـد مجـع لكـم اجلمـوع وجلـب إليـه ناسـا تركـت, بني املصطلق
  .وبعثني إليكم آلتيه بخربكم وهل حتركتم من املدينة, كثريا

:  فقـال,فأتى عمر إىل رسول اهللا فأخربه اخلرب فدعا به رسول اهللا ودعاه إىل اإلسـالم
وإن , مفـإن دخلـوا يف ديـنكم كنـت كأحـده, لست بمتبع دينكم حتى أنظر ما يصنع قومي
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فرضب ,  فـأذن لـه?يا رسول اهللا أرضب عنقـه:  فقال عمر!ثبتوا عىل دينهم فأنا رجل منهم
 فذهب خربه إىل بني املصطلق فساء بـذلك زعـيمهم احلـارث بـن أيب رضار ومـن ..عنقه

وتفرق عنه من كان قد اجتمع إليه من أفناء العرب حتـى مـا بقـي , ً شديداًمعه وخافوا خوفا
 .ي املصطلقمنهم أحد سوى بن
ورضبت لـه قبـة , إىل ماء املريسيع فنزله ÷ حتى انتهى رسول اهللا: ويف املريسيع

  فصـف رسـول اهللا.. وقد اجتمع بنو املصطلق عىل املاء وأعدوا وهتيئوا للقتـال..م ُُمن أد
) ريض اهللا عنـه ( إىل عـامر بـن يـارس− فـيام قيـل −ودفع رايـة املهـاجرين , أصحابه ÷

 .)ريض اهللا عنه ( سعد بن عبادةوراية األنصار إىل
, ال إـلـه إال اهللا: قوـلـوا: أن رـسـول اهللا أـمـر عـمـر فـنـادى ـفـيهم: وروى زـيـد ـبـن طلـحـة
ورمـى رجـل مـنهم املسـلمني فرمـاهم املسـلمون ..  فـأبوا!متنعوا هبا أنفسكم وأموالكم

  .F١Eبالنبل ساعة
 أفلت مـنهم فام,  أصحابه أن حيملوا عليهم محلة رجل واحد÷ثم أمر رسول اهللا

 .F٢Eقتل منهم عرشة وارس سائرهم, إنسان
و ـسـبى . .الـقـوم ـمهـا ماـلـك وابـنـه) رؤوس (رجـلـني ـمـن “ فقـتـل أـمـري اـملـؤمنني

عليـه وآلـه  (فاصـطفاها النبـي ,÷ فجاء هبـا إىل النبـي, جويرية بنت احلارث أمري القوم
 .)الصالة والسالم

وبعـد إسـالم بقيـة , ملسـلمني فقسـمه يف اً كثـرياًمنهم سـبيا ÷ اب رسول اهللاوأص
فلـام كـان يف وادي العقيـق نظـر بفداء ابنته  ÷ القوم جاء احلارث أبو جويرية إىل النبي

َّاىل اإلبل التي جـاء هبـا لفـداء ابنتـه فرغـب يف بعـريين منهـا فغيبهـا يف شـعب مـن شـعاب  َ
 له النبـيفسـأ, َّيا حممـد أصـبتم إبنتـي وهـذا فـداؤها: وقال ÷ ثم أتى إىل النبي, العقيق
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أشـهد أن : فقال الرجـل.. عن اجلملني الذين خبأمها يف شعب العقيق) عليه وآله السالم(
إن , يـا رسـول اهللا:  ثـم قـال!واهللا ما عرف هبام أحد سـواي, ال إله إال اهللا وأنك لرسول اهللا
 .)ابنة سيد القوم (ابنتي ال تسبى إهنا امرأة كريمة

 .ِّاذهب فخريها :÷ فقال
 !ُيا بنيـة ال تفضـحي قومـك: فقال هلا,  وجاء إليها أبوها..سنت وأمجلتقد أح: قال
 F١E!.فعل اهللا بك وفعل:  فقال هلا أبوها!.اخرتت اهللا ورسوله: فقالت له

فلـام بلـغ النـاس أن رسـول اهللا , وجعلها يف مجلة أزواجه ,÷ وأعتقها رسول اهللا
سلوا ما كان يف أيدهيم منهم فام  فأر!.أصهار رسول اهللا: تزوج جويرية بنت احلارث قالوا

 F٢E..أعلم امرأة أعظم بركة عىل قومها منها
 ÷ ُواخللـق العظـيم لرسـول اهللا, هي رواية يأباها الضـمريو, وإليك رواية الغيورة

, ذا اخللـق العظـيم ÷ ولكن أنقلها لتعلم كيف أرادوا أن يوصلوا لنـا صـورة رسـول اهللا
 ..وهو لفظ الواقدي عن السيدة عائشة, ًحلديث سلفاوأنا أبرأ إىل اهللا من تبعات هذا ا

 عندي ونحن عـىل املـاء ÷ بينا النبي: قالت, فقد روى الواقدي بسنده عن عائشة
إين امـرأة مسـلمة أشـهد أن ال , يا رسـول اهللا: فقالت.. إذ دخلت عليه جويرية) املريسيع(

أصابنا مـن ,  رضار سيد قومهوأنا جويرية بنت احلارث بن أيب, إله إال اهللا وأنك رسول اهللا
فتخلصـني مـن , األمر ما قد علمت ووقعت يف سهم ثابت بن قيس بن شامس وابن عم له

وما أكرهنـي عـىل , ثم كاتبني عىل ما ال طاقة يل به وال يدان, ابن عمه بنخالت له باملدينة
 !. فأعني يف مكاتبتي− صىل اهللا عليك −إال أين رجوتك , ذلك

وكانت جويرية جارية حلوة ال يكـاد يراهـا أحـد إال  :) هنا أرجوكتأمل (قالت عائشة
فيـا  (.!ُ أنه سريى منها مثل الذي رأيـتُ دخوهلا عىل النبي وعرفتُفكرهت.. ذهبت بنفسه
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 .)ً وأين فكرك دائامِهللا ماذا رأيت
 ?ٌأو خري من ذلك :÷ فقال رسول اهللا

 ?ما هو يا رسول اهللا: فقالت
 !?أتزوجكأؤدي عنك كتابتك و: قال

 فأرسل رسول اهللا إىل ثابت فطلبها منـه وأدى مـا !.نعم يا رسول اهللا قد فعلت: قالت
 وخرج اخلرب إىل الناس ورجـال بنـي املصـطلق ..كان عليها من كتابتها وأعتقها وتزوجها

ُقد اقتسموا وملكوا  فأعتقوا ما بأيـدهيم مـن ذلـك !.أصهار النبي: فقالوا, ووطئ نساؤهم, ُ
فال أعلم امرأة أعظم بركة عىل قومهـا , تق مئة أهل بيت بتزويج رسول اهللا إياهافأع, السبي
  .F١Eمنها

وهو , ًوليس من رضهتا الغيورة جدا, ولكن احلقيقة نأخذها من صاحبة الشأن نفسها
إن أيب افتـداين مـن : قالت, فقد روى بسنده عن موالة جويرية عنها, ًما نقله الواقدي أيضا

ْفأبوهـا مـن افتـداها (,ُشامس بام كانت تفتدى به املرأة من السـبيثابت بن قيس بن  ثـم  ,)َ
ولـن تـتم , خطبهـا ومل ÷ ورسـول اهللا (إىل أيب فـأنكحني إيـاه ÷ خطبني رسول اهللا

 .)?ُفكيف يفعل ذلك صاحب اخللق العظيم, بتلك الطريقة التي يأباها أي كريم عىل نفسه
َّكان اسمها برةهو الذي سامها جويرية و ÷ وإن رسول اهللا  أيضـا −وروى عنهـا ..َ

كـأن القمـر :  بثالث ليـال−وسلم ] وآله [  صىل اهللا عليه −رأيت قبل قدوم النبي :  قالت−
فاألمر إهلـي وتسـديد ولـيس حـالوة وذهـاب نفـس  (يسري من يثرب حتى وقع يف حجري

ام سـبينا فل ,÷ أحدا من الناس حتى قدم رسول اهللا) الرؤية (فكرهت أن أخربها ,)منها
 F٢E..رجوت الرؤيا
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  غزوة بين قريظة-٢

وقيـل بـل هـو , سـبوا إليـهونزلوا بجبل يقال لـه قريظـة فنُ, هم فخذ من جذام: قريظةو
 .F١Eولعل اجلبل منسوب إليه, نسبة إىل جدهم قريظة

وهو اليوم , سار إليهم يوم األربعاء لسبع بقني من ذي القعدة ÷ إن النبي: زماهنا−
واملـسـلمون ـمـن ـغـزوة األـحـزاب وـكـان بـنـو قريـظـة ـمـع  ÷ رـسـول اهللاـلـذي ـعـاد فـيـه 

 F٢E..األحزاب خارج حصوهنم
 ..كانوا يف جبل قريظة وهو عىل بعد يوم من املدينة: مكاهنا−
 :أسباهبا−
 ..اخلالص من رش اليهود وجوارهم النكد: البعيدة −
 ..نقض العهد وحتالفهم مع األحزاب: القريبة −

ـام الصــا ـال “ دقروي ـعـن اإلـم وأصــبح رـسـول اهللا باملـسـلمني حـتـى دـخـل : ـق
إذ أتاه جربئيل عىل بغلـة معتجـرا .. فهي تغسل رأسه, فرضبت فاطمة ابنته غسوال, املدينة

عليـه قطيفـة ) شدها بال إسدال يشء منها حتت احلنـك: اإلعتجار بالعاممة (بعاممة بيضاء
  .وعليه الغبار, من استربق معلق عليها الدر والياقوت

وضـعت , رمحـك ربـك:  فقال لـه جربائيـل..قام رسول اهللا فمسح الغبار من وجههف
 اهنض إىل إخـواهنم ,ما زلت أتبعهم حتى بلغت الروحاء, السالح ومل يضعه أهل السامء

وإن اهللا ـيـأمرك أن ال تـصـيل !. البيـضـة ـعـىل الـصـخرةُّهم دقَّـفـواهللا ألدـقـن, ـمـن أـهـل الكـتـاب
 .العرص إال ببني قريظة
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ًادع يل عليا: فقال له.. فاستقبله حارثة بن النعامن) من داره (رج رسول اهللافخ: قال ُ.. 
 !.صلني أحد العرص إال يف بني قريظةُال ي: ناد يف الناس: فقال له ,“ عيلاإلمام فجاء 

 ألن لواء الرسول يف مرجعه من اخلنـدق كـان عـىل −باللواء ÷ وخرج رسول اهللا
 وسـار رسـول اهللا, بالتقـدم هوأمـر, فـدفع إليـه اللـواء “  فـدعا عليـا−ُحاله مل حيل بعد

وكانت سوداء تـدعى  (بني يديه معه الراية العظمى “ واإلمام عيل بن أيب طالب ÷
 .)وكان لواؤه أبيض, العقاب

وجعـل , وسار معه املهاجرون وبنو عبد األشهل وبنو النجار مل يتخلـف مـنهم أحـد
 ..العرص إال بعد العشاءفام صىل بعضهم , النبي يرسب إليه الرجال
: وقال لـه, إليهم يف ثالثني من اخلزرج “ أمري املؤمنني ÷ فأرسل رسول اهللا

فعلـم  ( فلـام شـارف سـورهم سـمع مـنهم اهلجـر?انظر هل نزل بنـو قريظـة يف حصـوهنم
 .)رجوعهم إىل حصوهنم
إن الـذي أمكنـك , دعهم فـإن اهللا سـيمكن مـنهم: فقال, فأخربه ÷ فرجع إىل النبي

, وأبرش بنرص من عنـد اهللا,  فقف حتى جيتمع الناس إليك. عمرو بن عبد ود ال خيذلكمن
 .فإن اهللا تعاىل قد نرصين بالرعب من بني يدي مسرية شهر

حـني توجهـت  ÷ فقـال يل النبـي.. فرست, َّفـاجتمع النـاس إيل :“ قال عـيل
 فرست !.وديـارهمفـإن اهللا قـد وعـدكم أرضـهم , رس عىل بركة اهللا تعـاىل: إىل بني قريظة

 .حتى ركزت الراية يف أصل احلصن− عز وجل − لنرص اهللا ًمتيقنا
 :حمارصة بني قريظة−

, َّفـأرشفوا عـيل, ورست حتـى دنـوت مـن سـورهم: قال “ روي عن اإلمام عيل
, أقبل إليكم قاتل عمرو:  وقال آخر!.قد جاءكم قاتل عمرو: فلام رأوين صاح صائح منهم
 : وسمعت راجزا يرجتز, ويقولون ذلكوجعل بعضهم يصيح ببعض 

ـــــــــــــــرا ـــــــــــــــيل عـم ـــــــــــــــل ـع ًقـت ــــــــــــــيل صـــــــــــــــقرا ٌّ ًصـــــــــــــــاد ـع ٌّ



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٣٦٦

 

ــــــــــــــرا ــــــــــــــيل ظـه ًقصـــــــــــــــم ـع ًأبــــــــــــــــرم عــــــــــــــــيل أمــــــــــــــــرا ٌّ ٌّ
ًهتك عيل سرتا ٌّ 

 عـز −ورست متيقنـا بـنرص اهللا .. احلمد اهللا الذي أظهر اإلسالم وقمـع الرشك: فقلت
) حصـوهنم(  فاسـتقبلوين يف صياصـيهم.. حتـى ركـزت الرايـة يف أصـل احلصـن−وجل 

فعملـت ,  فلام سمعت سبهم له كرهت أن يسمع رسول اهللا ذلك..÷ يسبون رسول اهللا
إنـا , يا إخوة القردة واخلنـازير:  فناداهم!.فإذا به قد طلع وسمع سبهم له, عىل الرجوع إليه

 .F١Eثم أمر فرضبت خيمته بإزاء حصوهنم..)فساء صباح املنذرين (إذا حللنا بساحة قوم
 وبعد ثالثة أيام نـزل إليـه عـزال ..اهللا العسكر حول حصنهم فحارصهموأنزل رسول 
احقن دماءنا ونخـيل :  تعطينا ما أعطيت إخواننا من بني النضري!يا حممد: بن سموأل فقال

الرجـل  F٢E فرجـع.أو تنزلـون عـىل حكمـي, ال:  فقال?لك البالد وما فيها وال نكتمك شيئا
 .إىل حصنهم

 ًاهللا الدرع والبيضة واملغفر وأخذ قنـاة بيـده وتقلـد ترسـالبس رسول : وقال الواقدي
, ًوتلبس أصحابه السالح وركبوا اخليل وحفوا به وهم ستة وثالثـون فارسـا, وركب فرسه

ثـم , َّواخليل والرجالة حوله حتى انتهى إىل بني قريظة فنـزل عـىل بئـر هلـم أسـفل حـرهتم
  .F٣Eقدم الرماة من أصحابه وأمرهم برميهم بالنبال

رميت يومئـذ بـام يف كنـانتي حتـى أمسـكنا :  قال,وروى عن كعب بن عمرو املازين
 ورـسـول اهللا واـقـف ـعـىل فرـسـه وعلـيـه الـسـالح !.ـعـنهم بـعـد أن ذهـبـت ـسـاعة ـمـن اللـيـل

وكان طعامنا أمحـال ,  ثم أمرنا رسول اهللا فانرصفنا إىل معسكرنا..وأصحاب اخليل حوله
نعـم الطعـام : ورسـول اهللا يأكـل منهـا ويقـول, كل منهافبتنا نأ, متر بعث هبا سعد بن عبادة

                                                 
F١E١אW١٠٩ 
F٢Eא٢W١٩ 
F٣Eאא٢W٥٠٠ 



 ٣٦٧ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

 !.التمر
وعبأ أصـحابه فأحـاطوا بحصـوهنم مـن كـل , فقدم رسول اهللا الرماة, ثم كانت الغداة

 وروى عن حممـد ..يعقب بعضهم بعضا, وجعل الرماة يراموهنم بالنبل واحلجارة, ناحية
ولزمنا حصوهنم فلم نفارقها  , من احلصن ونرميهم عن كثباجعلنا ندنو:  قال,بن مسلمة
 ..حتى أمسينا

وكـانوا يراموننـا مـن حصـوهنم , كنا نقوم حيث تبلغهم نبلنا: وروى عن ابن عمر قال
ومـا رجعنـا إىل معسـكرنا حتـى أمسـكوا :  وقال ابن مسـلمة!.بالنبل واحلجارة أشد الرمي

, يـا حممـد: قـال ف,فكلـم رسـول اهللا,  فانزلوا نبـاش بـن قـيس..نكلمك:  وقالوا,عن قتالنا
ونخـرج مـن , وحتقـن دماءنـا F١Eلك األموال واحللقـة: ننزل عىل ما نزلت عليه بنو النضري

فـتحقن دماءنـا :  فقـالوا.. فأبى رسول اهللا?ولنا ما محلت اإلبل, بالدكم بالنساء والذراري
 ?وال حاجة لنا فيام محلت اإلبل, وتسلم لنا النساء والذرية
 فرـجـع نـبـاش إىل أـصـحابه بمقاـلـة ..أن تنزـلـوا ـعـىل حكـمـيإال , ال: فـقـال رـسـول اهللا

  .F٢Eرسول اهللا
 :شورى بني قريظة

 وعرشيـن ليلـة حتـى أجهـدهم احلصـار وقـذف اهللا يف ًحارصهم رسـول اهللا مخسـاف
قال كعـب بـن , قلوهبم الرعب; فلام أيقنوا أن رسول اهللا غري منرصف عنهم حتى يناجزهم

 ً ثالثـاًوإين عـارض علـيكم خـالال, ن األمـر مـا تـرونقد نـزل بكـم مـ, يا معرش هيود: أسد
 ?َّما هن:  قالوا..فخذوا أهيا شئتم

وأنـه الـذي , فـواهللا لقـد تبـني لكـم أنـه نبـي مرسـل, نبـايع هـذا الرجـل ونصـدقه: قال
ال نفـارق حكـم :  فقـالوا..فتـأمنوا عـىل دمـائكم وأمـوالكم ونسـائكم, جتدونه يف كتابكم

                                                 
F١Eא 
F٢Eאא٢W٥٠٠٥٠١ 
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 !. به غريهوال نستبدل, ًالتوراة أبدا
ً ثـم نخـرج إىل حممـد رجـاال, َّفإذا أبيتم عيل هذه فهلموا فلنقتل أبناءنا ونسـاءنا: قال

فإن هنلك , حتى حيكم اهللا بيننا وبني حممد,  هيمناًمصلتني بالسيوف ومل نرتك وراءنا ثقال
هـؤالء نقتل :  فقالوا!.وإن نظهر لنجدن النساء واألبناء,  هيمناًهنلك ومل نرتك وراءنا نسال

 !. فام خري يف العيش بعدهم!?املساكني
وعسى أن يكون حممد وأصحابه قـد , َّفإذا أبيتم عيل هذه فإن الليلة ليلة السبت: قال
نفسد سبتنا ونحدث فيها ما أحدث مـن :  فقالوا!فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة, أمنوا فيها

بات رجل منكم منذ ولدته أمه ما :  فقال هلم!?كان قبلنا فأصاهبم ما قد علمت من املسخ
 .F١E!.ليلة واحدة من الدهر حازما
 :مشورة أيب لبابة وخيانته

أرسل إلينا : قالوا, ملا أبى إال أن ينزلوا عىل حكمه ÷أن رسول اهللا: روى الزهري
 .F٢E هلمً وكان ماله وعياله وولده عندهم فكان مناصحا..أبا لبابة

 .حلفاءك ومواليكائت , يا أبا لبابة: فقال رسول اهللا
أنزلوا واعلمـوا :  فقال? ننزل عىل حكم حممد?ما ترى, يا أبا لبابة: فقالوا له, فأتاهم

 خنـت اهللا ورسـوله: فقـال, ثم ندم عىل ذلك− باإلشارة إىل حلقه −أن حكمه فيكم الذبح 
ومـر إىل املسـجد ,  ونـزل مـن حصـنهم ومل يرجـع إىل رسـول اهللا..)بإفشاء الرس للعـدو(

ال :  وقـال"  اآلن أسـطوانة التوبـة" ثم شده إىل األسطوانة التي تسـمى ًيف عنقه حبال َّوشد
أمـا لـو أتانـا السـتغفرنا اهللا :  فبلغ ذلك رسول اهللا فقال!أحله حتى أموت أو يتوب اهللا عيل

 .F٣Eفأما إذا قصد إىل ربه فاهللا أوىل به, له
                                                 

F١Eא٨W٥٥٢Kא٣W٢٤٦Kאא
٢W٥٠١٥٠٢ 

F٢Eא٤W٨٢٣ 
F٣Eא١W٣٠٣ 



 ٣٦٩ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

 أرسل بنـو قريظـة إىل رسـول ملا:  قال,بسند عن السائب بن أيب لبابة عن أبيه وروي
فـإهنم أرسـلوا , إذهب إىل حلفائـك: دعاين رسول اهللا فقال, اهللا يسألونه أن يرسلني إليهم

نحـن مواليـك , يا أبا لبابـة: فدخلت عليهم فأرسعوا إيل وقالوا:  قال.إليك من بني األوس
 أمرك وأمـر قد علمت ما صنعنا يف, أبا بشري:  فقال, وقام كعب بن أسد..دون الناس كلهم

, وقـد اشـتد علينـا احلصـار وهلكنـا, قومك يوم احلـدائق وبعـاث وكـل حـرب كنـتم فيهـا
ولو زال عنا حلقنـا بـأرض الشـام أو , وحممد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل عىل حكمه

 إن ? فإنا قد اخرتناك عىل غـريك?فام ترى:  ثم قال كعب...خيرب ومل نكثر عليه مجعا أبدا
  ?أفننزل,  إال أن ننزل عىل حكمه قد أبىًحممدا

 ثـم نزلـت والنـاس , وأومأت إىل حلقـي أنـه الـذبح..فقلت نعم فانزلوا: قال أبو لبابة
 وندمت واسرتجعت وبكيت وأخذت من وراء احلصـن طريقـا ...ينتظرون رجوعي إليهم

ـة ـت إىل املســجد فارتبـطـت إىل األســطوانة املخلـق ـى جـئ ـة (آخــر حـت ـالة : املخلـق املـط
دعـوه :  فقال, وبلغ رسول اهللا ذهايب وما صنعت..)نوع من العطر العريب قديام: باخللوق

ـه ـمـا يـشـاء ـأتني وذـهـب , ـلـو ـكـان ـجـاءين اـسـتغفرت ـلـه, حـتـى حيــدث اهللا فـي ـا إذ مل ـي فأـم
 F١E!.فدعوه

ويف ليلة نزول بنـي قريظـة عـىل حكـم رسـول اهللا قـام فـيهم رجـل يـدعى عمـرو بـن 
إنكـم قـد حـالفتم حممـدا عـىل مـا , يـا مـعرش اليهـود: فروى الواقدي أنه قال هلم, سعدى

فنقضـتم , وأن تنرصوه عىل مـن دمهـه, أن ال تنرصوا عليه أحدا من عدوه: حالفتموه عليه
 فـإن أبيـتم أن .فلم أدخل فيـه ومل أرشككـم يف غـدركم, ذلك العهد الذي كان بينكم وبينه

:  فقـالوا لـه?مـا أدري يقبلهـا أم الوواهللا  تدخلوا معه فاثبتوا عىل اليهودية واعطـوا اجلزيـة
فـإين :  فقـال هلـم!.القتـل خـري مـن ذلـك, نحن ال نقر للعرب بخرج يف رقابنا يأخذوننا به

  .برئ منكم
                                                 

F١Eאא٢W٥٠٦٥٠٧ 
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يا معرش :  فقال هلم− ومعه ابنا أخيه أسيد وثعلبة ابنا سعيد −وقام منهم أسد بن عبيد 
حدثنا هبا علامؤنـا وعلـامء ,  عندناواهللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا وأن صفته, بني قريظة
 وأشار إىل حيي بن أخطب وكان قد دخل حصن بني قريظة بعـد − هذا أوهلم .بني النضري

 !فهو قد خربنـا بصـفته عنـد موتـه,  مع جبري بن اهليبان أصدق الناس عندنا−رجوع قريش 
 تلـك الليلـة فأسـلم  فلام رأى هؤالء النفر إباء قـومهم نزلـوا يف.ال نفارق التوراة: فقالوا له

 .F١Eهؤالء الثالثة وأما عمرو بن سعدى ففر عىل وجهه فلم يدر أين ذهب
ـزوهلم عــىل احلكــم ـى جزعــوا جزعــا, وبقــوا أيامــا: ـن  وبكــت النســاء ً شــديداًحـت

فـأمر بالرجـال  ,÷ فلام اشتد عليهم احلصـار نزلـوا عـىل حكـم رسـول اهللا.. والصبيان
 .اء فعزلنوأمر بالنس, ةفكتفوا وكانوا سبعامئ

فكتفوا رباطـا ونحـوا , أمر رسول اهللا بأرسهم وجعل عىل كتافهم حممد بن مسلمة (
 واستعمل رسول اهللا علـيهم .. وأخرجوا النساء والذرية من احلصون فكانوا ناحية..ناحية

  وأمـر رسـول اهللا بجمـع أمتعـتهم ومـا وجـد يف حصـوهنم مـن احللقـة..عبد اهللا بن سـالم
, وألفا ومخسمئة سـيف,  فروى أهنم وجدوا فيها ألفي رمح..الثيابواألثاث و) السالح(

 وأخرجـوا أثاثـا كثـريا وآنيـة ..وثالثمئـة درع) مـن جلـود (وألفا ومخسـمئة تـرس وجحفـة
ومجـاال ) ومخسـوا مـا عـداها (فأراقوهـا ومل خيمسـوها, وجرارا من مخر وسـكر, كثرية

 .F٢Eوماشية
, ول اهللا حلفاؤنـا وموالينـا مـن دون النـاسيـا رسـ: وقام األوس إىل رسول اهللا فقالوا

ـا ـا ـعـىل اخلــزرج يف اـملـواطن كلـه ـد اهللا ـبـن أيب ـسـبعامئ, نرصوـن  دارع ةوـقـد وهـبـت لعـب
 فلام أكثروا عىل !ولسنا نحن بأقل من عبد اهللا بن أيب,  حارس يف صحيفة واحدةةوثالثامئ

 !?أما ترضون أن يكون احلكم فيهم إىل رجل منكم: رسول اهللا قال هلم
                                                 

F١Eאא٢W٥٠٣٥٠٤Kא٣אW٢٤٩ 
F٢Eאא٢W٥٠٩٥١٠ 
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ْفمن هو, بىل: فقالوا  فـأتوا بـه يف .قـد رضـينا بحكمـه:  قـالوا.سـعد بـن معـاذ:  قـال?َ
اتـق اهللا وأحسـن يف حلفائـك , يـا أبـا عمـرو: واجتمعـت األوس حولـه يقولـون لـه, حمفة

لقـد آن :  فلـام أكثـروا عليـه قـال.فقد نرصونا ببعاث واحلدائق واملـواطن كلهـا, ومواليك
 !. لومة الئم تأخذه يف اهللاًلسعد أن ال

 وبكـت النسـاء والصـبيان حـول ! بنـو قريظـة− واهللا − ذهبت !وا قوماه: فقال األوس
بـىل قـد رضـينا :  فقالوا? أرضيتم بحكمي فيكم!يا معرش هيود: فلام سكتوا قال هلم, سعد

بـىل : فقـالوا,  فأعاد عليهم القول!.وقد رجونا نصفك ومعروفك وحسن نظرك, بحكمك
مـا تـرى بـأيب أنـت وأمـي يـا : فقـال,  لـهًإجـالال ÷ فت إىل رسول اهللا فالت!.يا أبا عمرو
  ?رسول اهللا
 .F١Eفقد رضيت بحكمك فيهم, احكم فيهم يا سعد: ÷قال

ُفـإين أحكـم فـيهم أن تقتـل الرجـال وت: فقال سـعد  الـذراري ىُقسـم األمـوال, وتسـبُ
 ..والنساء

 )..امواتيعني س (لقد حكمت فيهم بحكم اهللا فوق سبعة أرقعة: ÷فقال
وحبسـوا ..  هبم إىل املدينةيءفج, F٢E رجلةوأمر النبي بإنزال الرجال وكانوا تسعامئ

 ..ارّيف دور بني النج
والنسـاء والذريـة إىل دار , فأمر بالسبي فسيقوا إىل دار أسامة بـن زيـد: وقال الواقدي

تاع والثيـاب وأمر بالسالح واألثاث وامل. .وأمر بأمحال التمر فنثرت عليهم, ابنه احلارث
 .وتركوا اإلبل والغنم هناك ترعى يف الشجر, فحمل إىل دار بنت احلارث

وأـمـر ـهبـم أن , فخـنـدق فـيـه خـنـادق, F٣Eإىل موـضـع الـسـوق ÷ وـخـرج رـسـول اهللا
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 F١E..أن يرضب أعناقهم يف اخلنادق “ وتقدم إىل أمري املؤمنني, خيرجوا
 :مقتل كعب بن أسد

جمموعـة يـداه إىل ) سـيد بنـي قريظـة ( بـن أسـدفأخرج كعب: قال القمي يف تفسريه
أما نفعتك وصية ابـن , يا كعب:  قال له,فلام نظر إليه رسول اهللا, ً وسيامًوكان مجيال, عنقه

وجئـت , تركت اخلمـر واخلمـور(:  فقال,خراش احلرب الذكي الذي قدم عليكم من الشام
ـه يف ـهـذ, بـعـثُلنـبـي ي, إىل الـبـؤس والتـمـور جيـتـزئ , ه البـحـريةخمرـجـه بمـكـة ومهاجرـت

وـبـني كتفـيـه ـخـاتم , يف عينـيـه محــرة F٢Eويرـكـب اـحلـامر الـعـاري, بالكـسـريات والتـمـريات
ـوة يبـلـغ ـسـلطانه منقـطـع اخلــف , يضــع ـسـيفه ـعـىل عاتـقـه ال يـبـايل ـمـن الـقـى ـمـنكم, النـب

 !)واحلافر
 ولوال أن اليهود يعريوين أين جزعـت عنـد القتـل !قد كان ذلك يا حممد: فقال كعب

:  فقال رسول اهللا!عليه أحيى وعليه أموت, ولكني عىل دين اليهود,  وصدقتكآلمنت بك
  .F٣E فرضبت عنقه.قدموه فارضبوا عنقه

كيـف رأيـت , يا فاسـق: فقال له رسول اهللا) سيد بني النضري (ثم قدم حيي بن أخطب
ولقـد قلقلـت كـل ,  مـا ألـوم نـفيس يف عـداوتك− يـا حممـد −واهللا :  فقـال!?صنع اهللا بك

 .F٤Eولكن من خيذل اهللا خيذل, لقل وجهدت كل اجلهدمق
كتـاب وقـدر وملحمـة , إنـه ال بـد مـن أمـر اهللا, أهيا النـاس: ثم أقبل عىل الناس فقال

قتلة رشيفة بيد : وهو يقول “  ثم أقيم بني يدي أمري املؤمنني!.كتبت عىل بني إرسائيل
ـار الـنـاس يقتـلـون رشا:  فـقـال ـلـه أـمـري اـملـؤمنني!رشـيـف ورشارـهـم يقتـلـون , رـهـمإن خـي

 !.والسعادة ملن قتله األراذل الكفار, خيارهم فالويل ملن قتله األخيار األرشاف
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 ..َّهو أهون عـيل مـن ذلـك :“  قال عيل.. ال تسلبني حلتي!.صدقت: فقال حيي
 ثم قال ملن جاء ,ومل يسلبه حلته “  ثم مد عنقه فرضبه عيل! سرتك اهللا!سرتتني: فقال
 : كان يقول:  قال?ل حيي وهو يقاد إىل املوتما كان يقو: به

ـــن أخطــــب نفســــه ـــا الم اـب ــــــن خيـــــــذل اهللا خيـــــــذل لعمــــرك ـم ــــــه ـم ولكـن
ـــدها ـــنفس جـه ـــغ اـل ـــى بـل ـــد حـت ـــل جلاـه ـــل مقلـق ـــز ـك ـــي الـع F١Eوحــــاول يبـغ

  :“ فقال أمري املؤمنني
ــــره ــــد وجـــــد بكـف ــــان ذا جـه ــــد ـك فقـيــــــد إليـنــــــا يف املـجــــــامع يعـتــــــل لـق
ـــــ ـــــة حمـف ـــــيف رضـب ـــــه بالـس ــــل ظفقلدـت ــــر اجلحـــــيم يكـب F٢Eفصـــــار إىل قـع

ـــن يطــــع ـــآب الكــــافرين, وـم ـــذاك ـم ألمــــر إلــــه اخللــــق يف اخللــــد ينــــزل ـف
واصطفى من نسائهم امرأة هـي عمـرة بنـت خنافـة أو رحيانـة بنـت عمـرو بـن خنافـة 

وبعـد فـرتة , فعزهلا عن النساء !.عليها اإلسالم فأبت إال اليهودية ÷ وعرض رسول اهللا
بـل ترتكنـي : فقالت, فعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها أو يبقيها يف ملكه ,أسلمت رحيانة

َّيف ملكك فهو أخف عيل وعليك   .F٣E فرتكها فكانت عنده حتى تويف عنها وهي يف ملكه!ُّ
ال يـراين أحـد بعـد :  وتقـول,إهنا كانـت حتتجـب يف أهلهـا: ونقل عن الزهري قوله

  .F٤Eرسول اهللا
, ومل يقـتلهم يف حـر الظهـر, وقرب املساء من ثالثـة أيـامواستمر قتلهم يف الصباح 

َّال جتمعوا عليهم حر الشـمس وحـر السـالح :÷ رمحة هبم و قال وأحسـنوا إسـارهم , َّ
ِّوأطعموهم الطيب واسقوهم العذب واسقوهم حتى يربدوا فتقتلـوا ) أجلسوهم (وقيلوهم
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  .F١Eمن بقي
ــل ــه: فقـي ــة ومخـســون رـجــ ÷ أـن ــنهم أربعمـئ ــل ـم ــام قـت وـســبى ـســبعمئة , ًالإـن
  .F٢E.ومخسني


فظفـر , فـنرصوهم علـيهم يـوم بعـاث, وكان بنو قريظة حلفـاء األوس عـىل اخلـزرج

فـروى ابـن إسـحاق عـن , منهم الزبري بن باطا بثابت بن قيس بن شامس من اخلزرج أسريا
 وكان الزبري يـوم .. عليهًناأنه جز ناصية ثابت وخىل سبيله م: الزهري عن بعض ولد الزبري

فـأتى النبـي , بني قريظة شيخا كبريا أسريا فأراد ثابـت أن يـرد عليـه منتـه عليـه يف اجلاهليـة
  .فهب يل دمه, وقد أحببت أن أجزيه هبا, ٌةنَِّ مَّإنه قد كانت للزبري عيل, يا رسول اهللا: فقال

 ..فهـو لـك,  وهب يل دمكإن رسول اهللا قد:  فأتاه فقال له..هو لك: فقال رسول اهللا
 , فـأتى ثابـت إىل رسـول اهللا!?فام يصنع باحليـاة, شيخ كبري ال أهل له وال ولد: قال الزبري
 فأتـاه فقـال ..هـم لـك: قـال, هب يل امرأته وولده, يا رسول اهللا, بأيب أنت وأمي: فقال له

  ..فهم لك, قد وهب يل رسول اهللا أهلك وولدك: له
 فأتى ثابـت إىل رسـول !? فام بقاؤهم عىل ذلك? مال هلمأهل بيت باحلجاز ال: قال

قـد أعطـاين رسـول اهللا :  فأتاه ثابت فقال لـه..هو لك:  قال?يا رسول اهللا ماله:  فقال له,اهللا
ما فعل الذي كأن وجهه مـرآة صـينية يـرتاءى فيهـا عـذارى , أي ثابت:  قال.فهو لك, مالك
 ?عل سيد احلارض والبـادي حيـي بـن أخطـبفام ف:  قال..تلُق:  قال?كعب بن أسد, احلي
 .تـلُق:  قال?فام فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل:  قال.تلُق: قال
, يـا ثابـت:  قال.قتلوا:  قال?فام فعل احليان بنو كعب بن قريظة وبنو عمرو بن قريظة: قال

 فقدمـه !.يف العيش خري بعـد هـؤالءفواهللا ما , فإين أسألك بيدي عندك إال أحلقتني بالقوم
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 .F١Eثابت فرضب عنقه
مـا :  فقال ثابـت..يا ثابت قدمني فاقتلني: قال الزبري: ونقل الواقدي اخلرب ولكنه قال

انظـر إىل امـرأيت ,  ولكـن يـا ثابـت!.ما كنت أبـايل مـن قتلنـي:  فقال الزبري..كنت ألقتلك
 .يطلقهـم ويـرد إلـيهم أمـواهلموولدي فإهنم جزعوا من املوت فاطلـب إىل صـاحبك أن 

 ثـم طلـب ثابـت مـن رسـول اهللا يف ..فأدناه ثابت إىل الزبري بن العوام فقدمه فرضب عنقـه
ورد عـىل ولـده األمـوال مـن ,  فـرتك رسـول اهللا أهلـه مـن السـبا..أهل الزبري وولده ومالـه
 .F٢Eامسفكانوا مع آل ثابت بن قيس بن ش ,)السالح (إال احللقة, النخل واإلبل والرثة

 :تقسيم الغنائم وبيعها
ثم قسم رسول اهللا نساءهم وأبناءهم وأمواهلم عىل : )جممع البيان(قال الطربيس يف 

فابتـاع هلـم هبـا خـيال , وبعث بسبايا منهم إىل نجد مع سعد بن زيد األنصـاري, املسلمني
 .F٣Eوسالحا

ة وقسـم مـا ثم إن رسول اهللا أخـرج اخلمـس مـن أمـوال بنـي قريظـ: وزاد ابن إسحاق
وسـهم , سهامن للفرس وسهم للفـارس: فكان للفارس ثالثة أسهم, سواه عىل املسلمني

 .F٤Eللراجل
, أن املـسـلمني ـكـانوا ثالثـة آالف واخلـيـل ـفـيهم سـتة وثالـثـون فرـسـا: وزاد الواقـدي

 ..للفرس سـهامن ولصـاحبه سـهم: فكانت األسهم عىل ثالثة آالف واثنني وسبعني سهام
فكـان هيـب ,  مخسة أجزاء فأخرج مخسه قبل بيع املغنم فأخذ مخسهأهنا جزئت: وروى

, وكـذلك صـنع بـام أصـاب مـن أثـاثهم فقسـمها قبـل أن تبـاع, وخيدم من أراد ويعتق منـه
 .. والذي قسم املغنم بني املسلمني حممية بن جزء الزبيدي..وكذلك عزل مخس النخل
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, يـا رسـول اهللا:  فقيـل.ى يبلغـواال يفرق بني االم وولـدها حتـ: قال يومئذ ÷ أنه: وروى
,  فكانت االم تباع مع ولـدها الصـغار..وحيتلم الغالم, حتيض اجلارية:  قال?وما بلوغهم

فإذا كان الولـد صـغريا ال أم , وكذا بني األختني إذا بلغتا, ويفرق بني االم والبنت إذا بلغت
 ـبـن عـبـادة يـبـيعهم وبـعـث طائـفـة ـمـنهم إىل الـشـام ـمـع ـسـعد..ـلـه مل يـبـع إال ـمـن املـسـلمني

 .F١E وبعث طائفة أخرى إىل نجد..ً وسالحاًويشرتي هبم خيال


ِّفالشـهادة بحـد ذاهتـا عظيمـة فكيـف إذا كـان , ولكل عظيم منزلته, لكل إنسان مقامه
مـع سـعد مل يـذكر ألحـد مـن  ÷ فـإن مـا فعلـه رسـول اهللا, الشهيد سعد بن معاذ البطـل

ًألن سعدا كان كبريا فإنه ممن كان يقـرأ, ى أقرب املقربنيوحت, األصحاب َقـل هـو اهللاُ ¿ :ً ُ ْ ُ
ٌأحد  َ ُ اهللاُ الصمد*َ َ َّø كام تفيـد , يف ليله وهناره, سائرا أو راكبا, يف كل حاالته نائام أو قائام

 ..الرواية الرشيفة الواردة
نـه دعـا اهللا تعـاىل أل (,أنه ملا انقىض شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معـاذ: فقيل

إىل اخليمة التي رضبت عليـه  ÷ فرده رسول اهللا) َّأن يرزقه الشهادة كام مر معنا من قبل
 .يف املسجد

 فجلـس رسـول اهللا, ودخل عليه رسول اهللا يعوده يف نفر من أصحابه: وقال الواقدي
اللهـم إن سـعدا قـد جاهـد يف سـبيلك : ثـم قـال, عند رأسه وجعل رأسـه يف حجـره ÷
 .فاقبض روحه بخري ما تقبض فيه أرواح اخللق, ق رسولك وقىض الذي عليهوصد

 .أشـهد أنـك قـد بلغـت رسـالته, السالم عليك يـا رسـول اهللا:  فقال,ففتح سعد عينيه
فمكث سـاعة مـن هنـار أو , رأسه من حجره وقام ورجع إىل منزله ÷ فوضع رسول اهللا

فقـال  ÷ عـىل رسـول اهللا “ يـلونزل جربائ. .)إىل رمحة اهللا (أكثر من ساعة فامت
ْمن هذا الرجل الصالح الذي مات فيكم, يا حممد: له واهتز لـه ,  فتحت له أبواب السامء?َ
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 ?عرش الرمحن
 ً ثـم خـرج فزعـا..عهدي بسعد بن معاذ وهو يمـوت: جلربائيل ÷ فقال رسول اهللا

ًإىل خيمة كعيبة جير ثوبه مرسعا  ..ًفوجد سعدا قد مات, ُّ
وابـن , فغسله ابن أخيـه احلـارث بـن أوس بـن معـاذ, ُأن يغسل ÷ فأمر رسول اهللا
فغسل , حارض ÷ ورسول اهللا, وكان سلمة بن سالمة يصب املاء, عمه أسيد بن حضري

ثـم كفـن يف ثالثـة أثـواب , والثالثة باملاء والكـافور, والثانية باملاء والسدر, باملاء األوىل
 .ًاوأدرج فيها إدراج) من صحار يف عامن (صحارية

ورأوا رسـول , ُوأيت برسير كان عند آل سبط حيمل عليه املوتى فوضع عـىل الرسيـر
وخـرج النـاس معـه . .حيمله بني عمودي رسيره حني رفع من داره إىل أن اخرج ÷ اهللا

 ..خذوا يف جهاز صاحبكم: فلام برز إىل البقيع قال
ىل رسيـره فلام حنط وكفـن ومحـل عـ: قال “ وبرواية عن موالنا اإلمام الصادق

ثم كان يأخذ يمنة الرسيـر مـرة ويرسة الرسيـر مـرة حتـى , تبعه رسول اهللا بال حذاء وال رداء
نـاولوين : فنزل رسول اهللا حتى حلده وسـوى عليـه اللـبن وجعـل يقـول, انتهي به إىل القرب

فلام أن فرغ وحثا عليه الرتاب وسوى قـربه قـال .. حجرا ناولوين ترابا فيسد به ما بني اللبن
إين ألعلم أنـه سـيبىل ويصـل الـبىل إليـه ولكـن اهللا حيـب عبـدا إذا عمـل  :÷ رسول اهللا

 !عمال أحكمه
 فقال !يا سعد هنيئا لك اجلنة: − من جانب −فلام أن سوى الرتبة عليه قالت أم سعد 

الـقـرب  (ـفـإن ـسـعدا ـقـد أـصـابته ـضـمة, ـيـا أم ـسـعد ال جتزـمـي ـعـىل رـبـك :÷ رـسـول اهللا
 !)وضغطته

لقـد رأينـاك صـنعت , يا رسـول اهللا: ورجع الناس قالوا له ÷ ول اهللافلام رجع رس
إن :  فـقـال!?إـنـك تبـعـت جنازـتـه ـبـال ـحـذاء وال رداء, ـعـىل ـسـعد ـمـا مل تـصـنعه ـعـىل أـحـد

 !.املالئكة كانت بال رداء وال حذاء فتأسيت هبا
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آخـذ  “ كانت يدي بيـد جربائيـل:  فقال!?وكنت تأخذ يمنة الرسير ويرسته: قالوا
 !.أخذحيث ي

إن سـعدا قـد : أمرت بغسله وصليت عـىل جنازتـه وحلدتـه يف قـربه ثـم قلـت: فقالوا
 F١E..مع أهله) أو كان به زعارة (إنه كان يف خلقه سوء, نعم:  فقال!أصابته ضمة

 − اليـوم −كنت أنا ممـن حفـر لـه قـربه عنـد دار عقيـل : قال, روى أبو سعيد اخلدري
وطلـع علينـا .. قربه من تراب حتى انتهينـا إىل اللحـدوكان يفوح علينا املسك كلام حفرنا 

 فوضعه رسـول اهللا.. وقد فرغنا من حفرته ووضعنا اللبن واملاء عند القرب ÷ رسول اهللا
وروى عـن جـابر بـن عبـد اهللا .. عند قـربه ثـم صـىل عليـه والنـاس قـد ملـؤوا البقيـع ÷

وابـن عمـه , أوس بـن معـاذابن أخيـه احلـارث بـن : نزل يف قربه أربعة نفر: األنصاري قال
واقـف عـىل قدميـه عـىل  ÷  ورسول اهللا.وسلمة بن سالمة, وأبو نائلة, أسيد بن حضري

فسـبح املسـلمون ثالثـا , َّوسبح ثالثا ÷ َّفلام وضع يف حلده تغري وجه رسول اهللا, قربه
فكـرب أصـحابه ثالثـا حتـى ارتـج البقيـع , ثالثـا ÷ ثـم كـرب رسـول اهللا, حتى ارتج البقيع

 .بريهبتك
 !? وسـبحت ثالثـاًيا رسول اهللا رأينا لوجهـك تغـريا: عن ذلك ÷ فسئل رسول اهللا

ًوضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد, تضايق عىل صاحبكم قربه: قال َّ ََّ ثـم فـرج اهللا , ُ
 F٢E!.عنه

, فردها النـاس, جاءت أم سعد تنظر إليه يف اللحد: وروى عن املسور بن رفاعة قال
 فأقبلت حتى نظرت إليه وهو يف اللحد قبل أن يبنـى عليـه ..دعوها :÷ اهللافقال رسول 

وجعـل , عـىل قـربه ÷  وعزاهـا رسـول اهللا!.أحتسـبك عنـد اهللا: فقالت, اللبن والرتاب
فجلس حتـى سـوي عـىل  ÷ وتنحى رسول اهللا, املسلمون يردون تراب قربه ويسوونه

                                                 
F١EאאW٤٢٧٩٥٥אא٢٢W١٠٧١٠٨ 
F٢E٣אW٢٦٢ 
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 .F١Eدعا له وانرصفَّقربه ورش عىل قربه املاء; ثم أقبل فوقف عليه ف
:

א“
وكـان دوره فيـه الفتـا للنظـر , يف هـذا التحـرك أيضـا “ وجتلت شخصـية اإلمـام

 : ألمور
 .F٢E.ةكربا كانت راية اإلسالم اخلفاقة بيده امل− ١
 F٣E.. املتوجه إىل العدو الغادرقدمة اجليش ملًاقائد كان − ٢
 ;جـاء قاتـل عمـرو بـن عبـد ود: قـالوا, وملـا رأوه,  بنو قريظة قد تسامعوا بـه كان− ٣

 “ نزل بنو قريظة عىل حكم سعد بـن معـاذ ; ألن عـيل بـن أيب طالـب: يقول ابن هشام
  F٤E..واهللا ألذوقن ما ذاق محزة أو ألفتحن حصنهم: قال

 قال يل حني توجهـت إىل ÷ وكان النبي :“ قال,  صاحب الفتح املوعود−٤
فرست مسـتيقنا لـنرص .. ِرس عىل بركة اهللا ; فإن اهللا قد وعدك أرضهم وديارهم: بني قريظة

  F٥E..اهللا عز وجل حتى ركزت الراية يف أصل احلصن
  غزوة خيرب وفتحها-٣

عىل أن يـقيض عـىل بـؤرة  ÷ وخباثة ولؤم هيود خيرب محلت رسول اهللاّ, ّإن خيانة
ًوأن جيـرد سـكاهنا مجيعـا مـن السـالح ,املؤامرة ومركز الفساد واخلطـر هـذا ألنـه كـان , ّ

 إىل تأليـب العـرب − ببذل األموال الطائلـة −خيشى أن يعود هذا الشعب املعاند اخلبيث 
                                                 

F١Eאא٢W٥٢٥٥٣١ 
F٢EאאW٢L٧٤א،W٢L٥٨٢א،W٢L٣١١א،

אW٣L٢٤٥א،אW١L٥٧٣א؛W٢L٥٢ 
F٣EאW٢L٥٨٢אא،W٣L٢٤٥א،W٢L٤٩٩א،

W٢L٣١١אא،W١L٥٧٣א؛W١L١٠٩ 
F٤EאאW٣L٢٥١א؛W١L١٠٩ 
F٥EאW١L١٠٩א،W١٥٨L١٧٠אא،W٢L٢٦٢L١٩ 
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ُاـلـوثنيني ـمـرة اـخـرى ـضـد املـسـلمني ويعـيـدوا قـصـة األـحـزاب ـمـرة اـخـرى  وخاـصـة أن ..ُ
ّتعصب اليهود لدينهم ومعتقدهم كان أشد من تعصب قريش للوثنية وهلذا التعصب كـان  ,ّّ

ُيسلم ألف مرشك وثني وال يدع هيودي واحد دينه ّ  !!ومعتقده, ُ
إىل خيـرب كـان يف  ÷ إىل ان خـروج النبـي: يذهب ابن هشام يف سـريته: زماهنا −
بيـنام ذهـب ابـن  ..وقيل بل كانـت يف مجـادى األوىل,السنة السادسة للهجرةF١E..ّاملحرم

  F٢E..ن يف مجادى الثانية من السنة السابعةإىل انه كا: سعد يف الطبقات الكربى
وحيث ان ارسال الرسل اىل املدوك واالمراء تم يف شهر حمرم من هذه السنة ذاهتـا 

وخاصة أن مهـاجري حبشـة التحقـوا برسـول , لذلك يكون الرأي الثاين أقرب إىل الصحة
» ُ اميـةعمـرو بـن«إىل النجـايش بوسـاطة  ÷ يف خيرب بعد وصول رسالة النبـي ÷ اهللاّ

إىل احلبشـة وعودتـه مـع املهـاجرين اىل املدينـة ثـم خيـرب  ÷ الن ذهاب رسول النبـي
وحيث ان توجه الرسل والسـفراء كـان يف شـهر حمـرم لـذلك جيـب ان , بحاجة إىل زمان

 .F٣Eيكون قتال اخليربيني يف االشهر التالية
هلـا فكـان أول وأمـا التحـرك , فاألمر بالتهيؤ للغزوة كان يف ذي احلجة من سنة ست

 . عن هذا التاريخ حتى مجادىًوالقتال فيها كان متأخرا, سنة سبع من اهلجرة الرشيفة
وكانت خيرب منطقـة واسـعة وخصـبة تقـع عـىل , يف منطقة خيرب وحصوهنا: مكاهنا−

ًبعد اثنني وثالثني فرسخا شامل غريب املدينة تبعد عنها حوايل  F٤E..كيلومرت) ٢٠٠ (ُ
قـالع وحصـون قويـة لتحصـنهم وبنـوا فيهـا سـبع  ÷ ّبعثة النبيسكنها اليهود قبل 

 كان لكل حصن من حصون خيرب السبعة اسـم خـاص يعـرف بـه فهـي عبـارة ,ووحتفظهم
وربـام , »سـالمل«و, »سـطح«و» ّشـق«و, »النطـاة«و» الكتيبـة«و» القمـوص«و» ناعم«: عن

                                                 
F١Eא٢٣٢٨ 
F٢Eאא٢٧٧ 
F٣E،א٢ 
F٤EFאאW٢L٤٠٩אא،W٢L١٠٦ 
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ّسمي بعض هذه احلصون باسم زعيم احلصن وسيده  .F١Eمثل حصن مرحب, ّ
ًكانـت مكانـا فيف تلـك املنطقـة ً ومعتـدال ًمجـيالواملنـاخ , خصـبةوحيث أن الرتبـة 
ًجيدا وصاحلا للزراعة  يف جيـدةمهـارة و, واسـعة كان هلم خـربة سكاهنا اليهود فإن الذو, ً
 .وإعداد السالح والقوة, وهتيئة وسائل الدفاع والقتال, حاصيلُامور الزراعة ومجع امل

 ..ا فإهناوأما عن أسباهب:أسباهبا−
 .تطهري اجلزيرة العربية من رجس اليهود: البعيدة − 
ّهو أهنم شجعوا مجيع القبائل العربية عىل » خيرب«إن أكرب ذنب اقرتفه هيود : قريبة −

واستطاع جـيش االحـزاب املرشك بمسـاعدة , حماربة احلكومة االسالمية والقضاء عليها
ـلـف مـنـاطق اجلزـيـرة العربـيـة الجتـيـاح أن يتحرـكـوا يف ـيـوم واـحـد ـمـن خمت» خـيـرب«ـهيـود 

ّاملدينة واستئصال املسلمني يف أكرب حتالف عسكري واحتاد نظـامي مـن نوعـه يف ذلـك  ّ
 العرص
 ..ًأعداد املسلمني كانت قليلة نسبة لليهود:أعداد اجليش −

اىل خيرب مـا يقـرب مـن ألـف وسـتامئة  ÷ ل خرج مع رسول اهللاّقي: املسلمون − 
 F٢E..ا فارسبينهم مائت, مقاتل
ألفان يقارب عرشين الف نسمة بينهم يف املنطقة كلها ما كان عدد نفوسها : اليهود −

 F٣E..املعروفني لدهيممن املقاتلني األشداء 
א

ّاملسلمني بالتهيؤ لغزو  ÷ أمر رسول اهللاّالسابقة سباب والعوامل واالعتبارات ألل
 ,جلزـيـرة العربـيـة اام حيــيط باملديـنـة وبالـتـايل يفخـيـرب آـخـر مرـكـز ـمـن مراـكـز اليـهـود ـفـي

 .»ال خترجوا معي إال راغبني يف اجلهاد أما الغنيمة فال«:وقال
                                                 

F١EW٣٩١ 
F٢EאW١٦٤ 
F٣EאאW٣٣٦א،W٢٤٦ 
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ودفـع رايـة , »نميلة بن عبـد اهللاّ الليثـي«استخلف عىل املدينة  ÷ ثم إن رسول اهللاّ
 ,بالتوجـه إىل خيـرب  املسـلمنيوأمـر “ ّعـيل بـن أيب طالـبأمـري املـؤمنني بيضاء اىل 

ذن لعـامر بـن االكـوع أن حيـدوا باالبـل الن ويفاجئ العـدو أولكي ترسع االبل يف سريها 
ِّاالبل تستحب باحلداء َ  : ًفأخذ يرجتز قائال, ُ

ــــــــــدينا ــــــــــوال اهللاّ مـــــــــــا اهـت َواهللاّ ـل َّ وال تـصــــــــــــــــدقنا وال ـصــــــــــــــــلينا َ َ َّ
ُإـنـــــــــا إذا ـقـــــــــوم بـغـــــــــوا عليـنـــــــــا َ ــــــــــــــــــا ّ ــــــــــــــــــة أبيـن  وإن أرادوا فتـن

ــــــــــــأنزلن ســـــــــــــكينة عل َـف ــــــــــــاَ ــــــــــا يـن ــــــــــدام إن القيـن ــــــــــت األـق  وثـب
فهـي تفيـد أن اليهـود , ًوقد عكست هذه األبيات اجلميلة جانبا من هدف هذه الغزوة

ّوحتملنـا يف سـبيل ذلـك عنـاء هـذا , وأشعلوا نريان الفتنـة وقـد خرجنـا الطفائهـا, ظلمونا
 .السفر

ّولقــد رس رســول اهللاّ : لوقــا, بمضــامني هــذه االبيــات فــدعا البــن االكــوع ÷ ُ
 .F١Eوقد استشهد ابن االكوع هذا يف هذه الغزوة» يرمحك اهللاّ«

אא
ًمسددا يف كل األمور ولذا فإنك تراه بارعـا وموفقـا يف كـل  ÷ قد كان رسول اهللاّل

 يراعـي مبـدأ االسـتتار يف ومن دروسه يف املسري والتحرك العسكري أنه كان, قرار يتخذه
ُّفقد كان حيب أن ال يعرف العدو بمسريه ومقصده حتى يفاجئ , كريةمجيع حتركاته العس

 : وبذلك حيقق هدفني اثنني مها, وحيارصه قبل أن يستطيع فعل يشء, العدو ويباغته
 .. بالقتاليفاجئ العدو فيبهته وحيريه بأمره فيحطم معنوياته وإرادته −١
 ..ألوليمنع عنه اإلمداد واملعونات اخلارجية وهذا أهم من ا −٢

عىل هذه اخلطة فحقق اهلـدفني املشـار  ÷ ويف غزوة خيرب اعتمد الرسول القائد
 ?ًإليهام سابقا كيف ذلك

                                                 
F١E،א٢L٣٨٩ 
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وهذا من أهم أسباب اإلنتصار عىل العدو املتفوق ملـا للمفاجـأة مـن : املفاجأة −١
وـقـع ـعـىل النـفـوس وبلبـلـة للـصـفوف وـحتـري للـقـادة واـضـطراب يف الـشـعب اـلـذي يفاـجـأ 

وبالفعل فـإن جـيش املسـلمني ..وهم لقتل الرجال وسبي النساء واألطفالبجيش يريد غز
 كـم مـن املدينـة واليهـود ٢٠٠الذي ال يتجاوز ألف وستامئة مقاتل وهم بعيدون أكثر من 

ـن أـلـف ـدون ـعـىل العرشـي ـم يزـي ـم وـه ـالروح , يف قالعـه ـا ـب إال أن املفاجــأة فعـلـت فعلـه
 ..املعنوية لدى اجلميع

, حتركت طالئـع اجلـيش اإلسـالمي متجهـة إىل الشـامل: يمنع اإلمداد اخلارج −٢
لتأديـب وذلك ) شامل املدينة (يقصد منطقة الشامل ÷ ّ تصور أن رسول اهللاّفمن رآهم

ولكنه عنـدما , ندقاليهود يف معركة اخلو  األحزابقبائل غطفان وفزارة الذين تعاونوا مع
 قـطـع الطرـيـق ـعـىل أـيـة وـهبـذا» خـيـرب«ج بجيـشـه ـصـوب َّـعـر» الرجـيـع«وـصـل إىل منطـقـة 

ّبقطـع خـط االرتبـاط بـني قبائـل عطفـان , إمدادات عسـكرية مـن ناحيـة الشـامل إىل خيـرب
ًفمع ان حصار خيـرب طـال مـدة شـهر واحـد تقريبـا مل تسـتطع القبائـل , وفزارة وهيود خيرب

 .F١E..ّاملذكورة ان متد حلفاءها اليهود بأي يشء
ُهذا مضافا إىل ناحية اخرى وهي أن يظ ً ويريـد اإليقـاع ّن حلفاء العـدو الـذي يقصـده ُ

فيغلـقـوا ـعـىل أنفـسـهم أـبـواب فـيـدب اـلـذعر يف قـلـوهبم , بأـنـه يقـصـدهم ويـسـري إـلـيهم, ـبـه
أو يفكروا بمسـاعدة أحـد ألهنـم سـيكونون بحاجـة , منازهلم وال ينضم بعضهم اىل بعض

 .ملساعدة إذا ما غزاهم جيش اإلسالم الظافر
عندما أرشف رسول و) خيرب (صل إىل اهلدف املنشود أن وإىلتقدم اجليش بأمان و

 الدعاء الـذي يكشـف عـن نيتـه احلسـنةهبذا  توجه إىل اهللا تعاىل ودعاعىل خيرب  ÷ اهللاّ
َاللهم رب الساموات وما اظللن«جتاه أعدائه  ِّ َورب االرضيني وما اقللن, ّ َّورب الشياطني , َّ
َورب الرياح وما أذرين, َوما اضللن وخري ما فيها , ألك خري هذه القرية وخري أهلهافإنا نس, َّ
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 .F١E»ونعوذ بك من رشها ورش أهلها ورش ما فيها
ًفدخل اليهود قالعهم وأغلقوا عليهم أبـواهبم وراحـوا يرضبـون أمخـا بأسـداس وال 
ًجيدون مهربا أو نارصا أو معينا هلم يف هذه النازلة الكربى عليهم إال اإلستسالم وبالتـايل 

جلالء عن بالدهم وأخذ أمواهلم وترشيدهم يف البالد كمن سبقهم من إخـواهنم القتل أو ا
 ..إخوان الشياطني ولعنة املمسوخني

אא
مـن بنـي الـبرش تـدلك ) اليهود (سبحان اهللا ; إن الدارس حلياة ومسرية هؤالء اللعناء

 لك راجع إىل عقيدةعىل أهنم أقل شعوب األرض استجابة للتقدم احلضاري والقيمي وذ
 ..وعقدة احلقارة فيهم, عندهم) أبناء اهللا وأحباؤه(

جعلتهم متجربين ومتغطرسني عىل بني جلدهتم من الـبرش الـذين ) العقيدة (فاألوىل
 كام قـال أمـري املـؤمني عـيل..øF٢Eهم صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق(

, وبقية البرش ما هم إال عبيد لنا,  فنحن أبناء اهللاولكنهم يقولون ال نظري لنا يف اخللق “
ويتعاملون مع اآلخـرين هبـذا املنظـار فـرتاهم منغلقـني عـىل أنفسـهم ال يـألفون أحـد وال 

 ..حيبهم أحد
ومـا مـن , فهي ناجتة من األوىل ألن من حيتقر الناس حيتقرونـه) العقدة (وأما الثانية

 فالشـهم –ً كـام أكـد علـامء الـنفس حاليـا –نفسه أحد حيتقر الناس إال ألنه حقري ذليل يف 
ًعلـيهم ولكـن ألنـه هـو نفسـه حمرتمـا فتكـون األيب حيرتم اآلخرين ليس ليفرض إحرتامه 

, والغريـب قبـل القريـب, فيحرتمـه العـدو والصـديق عـىل السـواء, طباعه سوية وحمرتمـة
الفضائل وكل هذا ال سيام يف القيم واألخالق و, ُفاإلنسان جبل عىل اخلري وحب الكامل

 ..ودناءة نفوسهم, ُحرم منه اليهود خلساسة طبعهم
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ْرضبت عليهم الذلة أين ما ثقفـوا ¿ :َّوهذا ما عرب عنه ربنا سبحانه وتعاىل بقوله عنهم ُ ُُ ِ َ ْ ُ َْ َ ََ َّ َِّ ِ ْ ِ ُ
َإال بحبل من اهللاِّ وحبل من النـاس وبـآؤوا بغضـب مـن اهللاِّ ورضبـ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِ ٍُ َ ُِّ ِّ َِّ ِ ِِ ٍ ٍَّ َّ َت علـيهم املسـكنة ذلـك ِ ِ َ ُ َ َْ ْ ُ َْْ ِ َ َ

ـام عصــوا وكــانوا  ـك ـب ـاء بغــري حــق ذـل ـات اهللاِّ ويقتلــون األنبـي ـأهنم كــانوا يكفــرون بآـي ْـب ْ ُْ َ ْ َُ ََّ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ٍّ ِ ْ َ َ َ ُ َ ْ َُ ِ َ َ َُ ُ ُ َ
َيعتدون ُ َ ْ َøF١E. 

َّفعندما غريوا طباعهم وأرصوا عليها بدل اهللا سبحانه الطباع احلسنة بام تتطبعوا ع ليه َّ
, والشـهامة بالدياسـة, والفخـر باملسـكنة, فاستعاضـوا العـزة بالـذل, من اخلسـة والـدناءة
وـهـل هـنـاك ..والـنـور ـبـالظالم, واـخلـري ـبـالرش, والـشـجاعة ـبـاجلبن, والفـضـل باخلساـسـة

غضب أكثر من هذا الغضب الذي جيعل منهم لعنة اجلامهري يف كل زمـان ومكـان وأيـنام 
 ..يقهم وال هم أنفسهم يطيقون أنفسهمحلوا أو ارحتلوا فال أحد يط

وبام أننـا يف , جيد الوصف الدقيق هلم) القرآن احلكيم (فالدارس لكتاب اهللا العظيم
ًأنـتم أشـد رهبـة ¿ :فربنا سبحانه وتعاىل قال لنا عنهم, احلرب فإننا سنعرض هلذا اجلانب َ ْ َ ُّْ َُ َ َ
ٌيف صدورهم من اهللاَِّ ذلك بأهنم قوم ْ ُ ِّْ َّ َ َُ َ ِ َ ِ َِ ِ ُ َ ال يفقهونِ ُ َ ْ َ ٍال يقاتلونكم مجيعا إال يف قرى حمصنة  * َّ ِ َِ َّ َ ُّ ً ْ ُُ ً َِ َّ َِ َ ُ َ ُ

َّأو من وراء جدر بأسهم بيـنهم شـديد حتسـبهم مجيعـا وقلـوهبم شـتى ذلـك بـأهنم قـوم ال  ٌ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ َْ َّ َ ُ َ َ ُ َ َْ ُ ًَ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ َ َُ َُ َ ُ ُ ُْ َ ٍ َ
َيعقلون ُ ِ ْ َø.F٢E

اليهود خيـافون مـن النـاس وال خيـافون مـن : ًهبا جيداوهنا النكتة الدقيقة إذا تأملت 
ألن عقيدهتم أهنم أبناؤه وأحباؤه والوالد واحلبيب ال يعذب حتى املذنب مـن أبنائـه , اهللا

َبأهنم قوم ال يفقهون¿ :وهلذا قال ربنا سبحانه عنهم, وأحبابه ُ َ َْ َ ٌ ْ َُّ ْ َّ َ ِø  فلـو فقهـوا عـن اهللا تعـاىل
ًه العقيـدة الفاسـدة أساسـا فلـيس هللا والـد وال ولـد سـبحانه ًووحدوه حقا ملا اعتقـدوا هـذ

 ..وتعاىل عام يقوله اليهود وأمثاهلم
واخلوف من الناس جعل اليهود ال يفكرون إال بالتحصن من البرش بام يـرد غـاراهتم 
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وحتصـنوا , ًعليهم فرتاهم من أقـدم العصـور مـا نزلـوا يف جمتمـع إال وبنـوا جـدرا وقـالع
وأمنوا مكر اهللا فكانوا عرضة للذل عىل ,  أن هذا يرد عنهم عادية البرشباحلصون ظنا منهم

ورغم كـل تلـك اإلنتكاسـات مل يسـتفيدوا مـن آالف , أيدي املؤمنني باهللا يف كل العصور
وما نـراه اليـوم عـىل أرض فلسـطني أكـرب , اليني الدروس عرب التاريخ الطويل هلمموربام 

 تلك األوهامة التي ما زالوا يعيشون فيها وما فهموا وعىل, شاهد عىل هذه العقيدة الباطلة
وأن احلصـن احلقيقـي الـذي , وأن الكيبوتزات ستكون وبـاال علـيهم, أن اجلدران ال تقي

وشـجاعة القلـب الـذي هـو , هو عقيدته بالتوحيـد اخلـالص املخلـص هللا, حيفظ اإلنسان
اهللا أخافـه اهللا مـن كـل ومـن مل خيـف , فمن خـاف اهللا أخـاف اهللا منـه كـل يشء, عرش اهللا

 ..يشء
ويف كـل مكـان نزلـوه ومـا زالـوا , تلك هي املعادلة التي تتكرر معهم يف كل جمتمع

فكيـف يعتقـدون بالتجربـة وتكرارهـا يف العلـوم , مرصين عىل عنادهم معتقدين سـالمتها
, ويرصون عـىل إعـادة التجربـة الفاشـلة يف االجـتامع, كلها ليصححوا النظريـات العلميـة

 ..بوا غريها أهيا األغبياءفجر
الف احلصـون ولكـن مل يسـألوا أنفسـهم اخلبيثـة هـذا آوشـيدوا , فبنوا آالف القـالع

 مل ?ًأو حـصـنتكم تـلـك احلـصـون ـمـن اآلـخـري يوـمـا, ـهـل ـمحـتكم تـلـك الـقـالع: الـسـؤال
يستفيدوا من كل تلك التجارب فها هي جتربة اليوم ماثلة أمامنـا فـرغم القـوة اهلائلـة التـي 

السيام دول القوة , ًوكل دول العامل تنرصها وتساندها وتؤيدها ولو ظاهريا, ون هبايتبجح
هـل فـادهم ..واملال الثامنية وعىل أقدامهم الواليات املتحـدة األمريكيـة وذيلهـا انكلـرتا

وحزب اهللا باخلصـوص , يشء أمام القوة البسيطة لرجال اهللا من حركة املقاومة اإلسالمية
 ? البطليف اجلنوب اللبناين

ونـذالتهم وبـدون , وحقـارهتم, وغـيظ قلـوهبم, وحسدهم, ُّحيث صبوا كل حقدهم
 عىل ثلة مـن الشـباب املـؤمن ربـام ال –ألهنم عراة منها واحلمد هللا −أدنى يشء من القيم 
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ودحـرهتم , ولكن هزمتهم قوة اإليـامن, بسيتجاوزون املئات فقط فدمروا األخرض واليا
 ,)يا حسني (وعقدهتم عقدة جديدة رصختها ,)اهللا أكرب (خةوكرسهتم رص, إرادة الصمود

, والفـرار كـاجلرذان,  إال البكـاء والعويـل– كـام يظنـون –املرعـب ) غـوالين (فامذا فعل
ًالـتـي مجـعـوا فيهـا أكـثـر مـن ـمخـس ومخـسـني طنـا ـمـن الـفـوالذ ) املريكافـا (ومـاذا فعـلـت

فعلـت القـوة اجلويـة الضـاربة  ومـاذا ?الصلب التي حتولت ألفران لشوي اجلنـود اللعنـاء
ال بـل دمـرت ,  دمـرت بـريوت− كام يقولون ويـدعون–التي تفوق الدول العربية جمتمعة 

عـدا عـن املقـاتلني , لبنان ولكن هل استطاعت أن تدمر إرادة إمـرأة عجـوز مـن اللبنـانيني
 ?أو القيادات البطلة للبنان وللمقاومة, األشاوس من املقاومة
وحسب عقيدتنا , بنان املرة وربام يقال هي جتربة وحيدة ال تتكرروإذا تركنا جتربة ل

وـهـا ـهـي التجرـبـة . .أـهنـا ـسـتتكرر ألـهنـا اخـتـربت ـعـدة ـمـرات وأثبـتـت ـسـالمتها وـصـحتها
واجلـدران وهـي ال تقـي مـن , الفلسطينية وحركـة محـاس فلـامذا يبنـون كـل هـذه القـالع

فنزـعـوا ـمـن , اإلـسـرتاتيجيةـعـدا ـعـن الـطـريان والـصـواريخ , وـقـذائف اـهلـاون, الـصـواريخ
ـيش  ـة والـع ـتطيعوا كرس إرادة املقاوـم ـن يـس ـتطيعوا وـل ـل يشء ولـكـن مل يـس ـطيني ـك الفلـس

ومـا يفيـدنا كتـاب اهللا وسـنة , وكل سياسات اإلنبطاح ال تفيد شيئا يا عقـالء األمـة, بكرامة
 ..اإلستكبار يف العاملورسوله الكريم فعودوا إليها تنترصون عىل كل قوى الرش والظلم 


 مـن يـدرس اليـوم اخلطـة العسـكرية اليهوديـة يف فلسـطني جيـدها تعتمـد عـىل مـبـدأ

, وـمـا ـهـي إال قلـعـة مـصـغرة وحـصـنها خـطـوط ـمـن اخلـنـادق واـجلـدران) نـقـاط اإلـسـتناد(
وترتابط تلـك النقـاط فـيام , ومالجئ للجنود وما حيتاجون إليه, وحقول األلغام املختلفة

لـتـأمني التواـصـل ـعـدا ـعـن مـعـدات اإلتـصـال الـسـلكية , ق ـمـن ـحتـت األرضبينـهـا بخـنـاد
والالسلكية املختلفة; والعجيب أهنم يف تلـك احلصـون احلصـينة عنـد املسـاء يوزعـون 
احلراس ويغلقـون األبـواب جيـدا وال يسـتطيعون النـوم بأمـان مـن شـجاعتهم وبطـولتهم 
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 ..الفأرية
فقـد كـان هلـم سـبعة حصـون , نطقـة خيـربًوبنفس اخلطة تقريبا كانوا قد صنعوا يف م

وكان لكـل حصـن مـن حصـون خيـرب , قوية مرتابطة فيام بينها بعهود وربام بخنادق أرضية
, »النطـاة«و» الكتيبـة«و» القمـوص«و» نـاعم«: السبعة اسم خاص يعرف به فهي عبارة عن

ّوربـام سـمي بعـض هـذه احلصـون باسـم زعـيم احلصـن , »سـالمل«و, »سـطح«و» ّشق«و
 .مثل حصن مرحب, دهّوسي

ولرصـد كـل , ًكام أنه كانوا قد بنوا عند كل حصن من تلـك احلصـون برجـا للمراقبـة
وألـجـل أن ينـقـل اـحلـراس واملراقـبـون املـسـتقرون يف ـهـذه , التحرـكـات ـخـارج احلـصـن

ِّوقد كانت تلك األبراج واحلصون قد شيدت بحيـث .. األبراج األخبار إىل داخل احلصن
ُيســيطر ســكاهنا عــىل  ـة وكــانوا يســتطيعون ُ ـق−خــارج احلصــن ســيطرة كامـل   عــن طرـي

ّوافشـال أيـة حماولـة لالقـرتاب اىل ,  إبعاد أي عدو−وغريها من آالت الرمي ) املنجنيق(
 .ًوذلك برميه باالحجار أو الكتل املشتعلة نارا, احلصن

ألفـان مـن الفرسـان , ًوقد كان بني سكان هذه احلصـون البـالغ عـددهم عرشيـن ألفـا
الـذين تـوفرت هلـم كـل مـا ) كلـواء النخبـة غـوالين اليـوم (عان والصـناديد االبطـالالشج

ُوالذين اعدت هلم يف املخازن كل ما حيتـاجون إليـه , حيتاجون إليه من الطعام والرشاب
 .من االسلحة والعتاد

ّوكانت هذه احلصون من اإلحكام والقوة بحيث كان من املستحيل إحداث أية ثغرة 
فكانـت , وكل من أراد االقرتاب إليها رمي باالحجار فجرح هبا أو قتـل, ًضايف حيطاهنا أي

كنقـاط اإلسـتناد اليـوم  ( متـاريس قويـة ملقـاتيل اليهـود− يف احلقيقة −ُّتعد هذه احلصون 
 ..)ًمتاما

املتمنـع بمثـل هـذه , ّلقد واجه املسلمون يف هـذه الغـزوة مثـل هـذا العـدو املسـلح
 .ّد لفتح هذه القالع من استخدام تكتيك عسكري دقيقفكان الب, املتاريس القوية
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ّوهلذا فان أول عمل قام به رسول اهللاّ وأصحابه يف هذا السبيل هو احتالل كـل  ÷ ّ
ًوقـد تـم هـذا العمـل برسيـة ورسعـة بالغـة جـدا بحيـث مل ..ًالنقاط والطرق احلساسة ليال

 .ًيعرف به حتى مراقبو االبراج اليقظون أيضا
ّ تلك الليلة خرج عامل خيرب غـادين إىل مـزارعهم وبسـاتينهم وهـم وملا كان صبيحة ُ

 بجنود االسالم االبطال وقد احتلوا بقوة جؤونحيملون مساحيهم ومكاتيلهم واذا هبم يفا
َااليامن مجيع النقاط احلساسة وسدوا مجيع الطرق عليهم بحيث لو قـدموا شـربا لقـبض  ً ّ

ًفأفزعهم ذلك وخافوا خوفا شديدا, عليهم َّحممـد واجلـيش : ًفأدبروا هرابا وهـم يقولـون, ً
 ÷ وعنـدما رأى رسـول اهللاّ..ً وبادروا فورا إىل إغالق أبواب احلصون وإحكامها..معه

ّاهللاّ أكرب خربت خيرب أنـا «: ًمساحي اليهود ومكاتيلهم وغريها من أدوات اهلدم قال متفائال ُ
 .»ُإذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين

ولكـي يضـعون خطـة , قـادة وذوي الشـأن مـنهم جلسـة للتشـاور فـيام بيـنهمالوعقد 
ولن يعود إال بتحقيق أهدافـه التـي , عسكرية حمكمة ملواجة جيش املسلمني الغازي هلم

وخرجوا , فاجتمعوا يف داخل حصنهم املركزي وتبادلوا الرأي للمواجهة, جاء من أجلها
 : بخطة متكاملة رباعية البنود وهي

 ..علوا األطفال والنساء يف أحد احلصون ويغلقوا عليهم حلفظهمأن جي −١
 ..أن وجيعلوا الذخرية واملؤن من الطعام ومواد الغذاء يف حصن آخر −٢

أن حيـتـل املـقـاتلون الـشـجعان أـمـاكنهم ـعـىل األـبـراج وـيـدافعوا ـعـن ـكـل قلـعـة  −٣
 وحصن باألحجار

كحـرب , سـلمني خارجـهأن خيرج االبطال الصناديد من كل حصن ويقـاتلوا امل −٤
 .العصابات

وقـد أرصوا عـىل تنفيـذها حتـى , كانت هذه هي خطة اليهود ملواجهة جنود االسالم
آخر حلظة من القتال وهلـذا اسـتطاعوا أن يقـاوموا يف وجـه اجلـيش االسـالمي مـدة شـهر 
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ًواحد تقريبا بحيث كانت حماولة فتح كل حصـن مـن تلـك احلصـون تسـتغرق عرشة أيـام 
 .دون نتيجة

א:
  الرسـول القائـدقال, قيادهتا احلكيمةها ووملا نزلت القوات اإلسالمية املباركة بدين

ًانظر لنا منزال بعيدا من حصوهنم: –قتالية جيدة وكان ذا خربة –َّملحمد بن مسلمة  ÷ ًُ ,
هـو واد بقـرب و (َّفطـاف حممـد حتـى انتهـى إىل الرجيـع, »ًبريئا من الوباء نأمن فيه بياهتم

 ÷ ـفـأمر رـسـول اهللاّ, ًوـجـدت ـلـك مـنـزال:  فـقـال,ًـلـيال ÷ ـثـم رـجـع اىل النـبـي) خـيـرب
فتحولت خيمة القيادة عند املساء إىل ذلك املكان , بتحويل مقر القيادة إىل وادي الرجيع

ًاالكثر أمانا من بيات اليهود وغدرهم فكان النبي يغدو كل يوم فيقاتل أهل النطاة يومـه إىل 
وكـان ينـاوب بـني أصـحابه يف , ل ثم إذا أمسـى رجـع اىل الرجيـع حيـث غرفـة القيـادةاللي

  F١E..حراسة الليل يف مقامه بالرجيع سبعة أيام
وأعتقـد أن املندسـني , ولألسف مل حيفظ لنا التاريخ تفاصيل دقيقة عن تلك الغزوة

ليعمـوا عـن  ,د ككعب األحبار وابن منبه وغريمها ضـيعوا تلـك التفاصـيل قصـداومن اليه
وعىل كل فإن املستفاد من املصادر التارخيية . .األجيال األعامل اإلسالمية البطولية فيها

وأول , ًحصنا تلو حصـن, ًهو أن جنود االسالم حارصوا القالع واحلصون وفتحوها تباعا
وحـاولوا بـذلك قطـع ارتبـاط , هـو قطـع الطـرق الظـاهرة للتواصـل بـني القـالع: ما فعلـوه

 ..وهكذا, ثم حمارصة حصن آخر, حارص ببقية احلصون ثم فتحهاحلصن امل
أو كـان , ّولقد تم فتح هذه احلصون ببطء ألهنا كانت مرتبطة ببعضـها بارتبـاط رسي

ًاملقاتلون يدافعون عنها دفاعا مسـتميتا ُوان أول حصـن فـتح عـىل أيـدي املسـلمني بعـد , ً
 .»ناعم«ن  هو حص− كام يقول بعض املؤرخني −يشء كبري من اجلهد 

 إىل فــتح حـصــن −» نــاعم«ِ بـعــد فــتح حصــن −ثــم عمــد املقــاتلون املســلمون 
                                                 

F١EאאW٣٣٩ 
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ولقـد فـتح هـذا احلصـن بفضـل تفـاين , »أيب احلقيـق«الذي كان يرأسـه أبنـاء » القموص«
التـي صـارت فـيام بعـد مـن » صـفية بنـت حيـي بـن أخطـب«ُوارست منـه , جنود االسـالم

 .÷ زوجات رسول اهللاّ
ًصاران العظيامن معنوية اجلنود املسلمني وألقـى رعبـا شـديدا ّولقد قوى هذان االنت ً

ّيف نفوس اليهود ولكن املسلمني وقعوا يف خممصـة شـديدة بسـبب قلـة املـواد الغذائيـة 
وقد  ,)كاخليل واحلمري (بحيث اضطروا إىل أن يأكلوا من بعض االنعام املكروهة اللحم

 أن املسلمني مل يظفروا به حتى ذلك ًكان هناك بني حصون اليهود حصن مملوء طعاما اال
 .وربام مل يعرفوه بعد, احلني

وأخـذ هبـم يف كـل مأخـذ فتوجـه احلبيـب , ونال اجلوع والتعب من جـيش اإلسـالم
َاللهـم إنـك قـد عرفـت حـاهلم وان ليسـت هبـم قـوة«: ًعىل اهللا قائال ÷ املصطفى َّ وان , َّ

ُليس بيدي يشء اعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصوهن  .F١E»ًوأكثرها طعاما, ا عنهم غناءُ
.. ًففتح اهللا سبحانه حصن الصعب بن معاذ, وما بخيـرب حصـن كـان أكثـر طعامـا منـه

ًوهذا الدعاء الرشيف يؤكد لنا ما ذهبنا إليه من أن احلصن الذي فيه الغذاء مـازال جمهـوال 
ت أي ذريعـة ًعنهم ومل يكن يأذن الحد من املسلمني بأن يأخذ شيئا من اموال النـاس حتـ

 .ًأبدا
فبعد فتح القالع املذكورة محـل جنـود , واستجاب ربنا سبحانه دعاء رسوله الكريم

ولكـنهم واجهـوا مقاومـة عنيفـة مـن اليهـود , )وسـالمل(, )الـوطيح(اإلسالم عىل حصـن 
فلـم يسـتطع جنـود االسـالم األبطـال ان حيـرزوا , الذين كانوا يدافعون عنها مـن خارجهـا

ولكنهم كانوا يعودون يف كل , وا جيالدون مقاتيل اليهود أكثر من عرشة أيامًانتصارا بل ظل
 .ّيوم إىل مقرهم من دون نتيجة

فأخذ أبو بكـر رايـة املهـاجرين , )القموص(وكان من أشد حصوهنم وأكثرها رجاال 
                                                 

F١EאאW٢٣٢٢א٣٣٣٢K 
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وهم , أي هو يقول بأهنم جبناء فارون (ِّجيبن أصحابه وجيبنونه, فقاتل هبا ثم رجع منهزما
ًثـم أخـذها عمـر بـن اخلطـاب مـن الغـد فرجـع منهزمـا . .)لون بأنه هو اجلبان الذي فريقو

 − حسب ما يـروي الطـربي −بل عاد , ًق فتحاِّقُرجع ومل حينعم; .. ِّجيبن الناس وجيبنونه
ّفزعا مرعوبا وهو يصف شجاعة مرحب وقوته البالغة ً ً..F١E 

ـذا العـمـل رـسـول اهللاّو ـادة اجلــيش وفرـسـان االـسـالم اال ÷ أغضــب ـه بـطـال وـق
ألعـطـني  (: ـقـالـثـم, رؤوس وأبـطـال جيـشـه ÷ فجـمـع رـسـول اهللاّ,  الغـيـارىاالـسـالمي

وال يرجـع حتـى , حيـب اهللا ورسـوله وحيبـه اهللا ورسـوله,  غـري فـرارً كراراًالراية غدا رجال
 .)يفتح اهللا عىل يده

عز  املؤرخ االسالمي املعروف − وكل شجاع غيور ينزعج من الفرار–ولقد انزعج 
 : فقال يف ضمن قصيدة له, من وجه اليهودخني يين الشذبن أيب احلديد من فرار هالدين 

َّوـمــــا أـنــــس ال أـنــــس الـلــــذين تـقــــدما َ َّ َ ــــام ـحــــوب َ ــــد عـل ــــر ـق ُوفرمهـــــا والـف ُ َِ َ ُّ َُّ
ــــا ـهبــــا ــــد ذهـب ــــة العظـمــــى وـق ّمالبــــــــس ذل فوقهــــــــا وجالبـيــــــــب وللراـي
َيـشـــــلهام ـمـــــن آل موـســـــى ـشـــــمردل F٢Eُف أجـيــد يعـبــوبطوـيــل نـجــاد الـســي ُّ

ّوقد أثارت هذه اجلملة اخلالدة احلاكية عن فضيلة وشـجاعة وتفـوق ذلـك الفـارس 
ّالذي قدر أن يكون الفتح عىل يديه ومتيزه املعنوي عىل غريه موجة من الفـرح املمـزوج 

فقد بات كل واحد منهم يتمنـى أن يكـون , راد اجليش وقادته الشجعانفباالضطراب بني أ
فغـدت . .رعـة اسـمه وحتركاتـهُوان تصـيب الق,  اخلالـد والعظـيمساما الوهو صاحب هذ

وقـال .. أما عيل فقد كفيتموه فإنه أرمد ال يبرص موضـع قدمـه: قريش يقول بعضهم لبعض
وال مـانع , اللهم ال معطـي ملـا منعـت (:÷ ملا سمع مقالة رسول اهللا “ اإلمام عيل
 .)ملا أعطيت
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وأضاءت السـهل , ي شقت بأشعتها رداء الظالموعند الصباح ومع طلوع الشمس الت
ّجتمع قـادة اجلـيش االسـالمي وصـناديده وأبطالـه وغـريهم مـن الرجـال وفـيهم , واجلبل

وهم يريدون بشوق بالغ أن يعرفـوا مـن  ÷ االمريان املنهزمان باألمس حول رسول اهللاّ
 F١E..وقد تطاول هلا أبو بكر وعمر, سيعطيه الراية اليوم

ثم جثوت عىل ركبتي ثم قمت عىل , جلست نصب عينيه: أيب وقاصوقال سعد بن 
إنـه : فصـاح النـاس مـن كـل جانـب) ًادعو يل عليـا (:فقال, رجيل قائام; رجاء أن يدعوين
 .)أرسلوا إليه وادعوه (:فقال, ًأرمد رمدا ال يبرص موضع قدمه

ام وكـأن فقـ, فوضع رأسه عىل فخذه ثم تفل يف عينيه ,)يسحب من يده (فايت به يقاد
ثم أعطاه الرايـة ودعـا لـه  ,)أو جذوتان وكالمها داللة عىل شدة اإلمحرار (عينيه جزعتان

فأعجلنـا :  وقـال جـابر..فواهللا ما بلغت أخراهم حتى دخل احلصـن, فخرج هيرول هرولة
, يلحـق بـك النـاس) انتظـر ومتهـل (يـا أبـا احلسـن أربـع: وصاح سعد, أن نلبس أسلحتنا

 .., يف رضم أو رجم من احلجارة حتت احلصن من احلصنًيبافأقبل حتى ركزها قر
ألعطني هـذه الرايـة : قال يوم خيرب ÷ إن رسول اهللا:  مسلم عن أيب هريرةوبرواية

 اإلمـارة إال ُما أحببت:  قال عمر بن اخلطاب..يفتح اهللا عىل يديه, رجال حيب اهللا ورسوله
 .F٢E..)أي رفعت هلا شخيص: ورت هلاتسا( ,فتساورت هلا رجاء أن أدعى هلا:  قال.يومئذ

امـش وال : وقـال, فأعطـاه إياهـا “ عيل بن أيب طالب ÷ فدعا رسول اهللا: قال
 .تلتفت حتى يفتح اهللا عليك

 عـىل مـاذا !.يـا رسـول اهللا: فرصخ, شيئا ثـم وقـف ومل يلتفـت “ فسار عيل: قال
فإذا فعلـوا ,  رسول اهللاًحممداوأن , قاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا:  قال?أقاتل الناس

  F٣E..وحساهبم عىل اهللا, ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال بحقها
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ُلـئن هيـدي اهللاّ بـك رجـال واحـدا خـري مـن أن يكـون لـك محـر « :“ ثم قال لعيل َُ َ ََ ُ َ ُ َِ َِ ً ً َ َ
َالنعم ّ«. 

, بِّيفكـر يف هدايـة النـاس حتـى يف أشـد حلظـات احلـر ÷ أجل إن النبي االكرم
 .كانت هلداية الناس ال غري÷وهذا يفيد بأن مجيع حروب رسول اهللاّ 

אא
ّعندما كلف عيل َ ِّ ومهـا  (بفـتح قلعتـي سـالمل والـوطيح ÷ من جانب النبي “ ُ

 رضبـة ال جتـرب إىل مهـااحلصنان اللذان عجز عن فتحهام األمريان السابقان ووجها بفرار
ًارتدى درعا قويا ومحل سيفه اخلـاص ذا الفقـار وراح هيـرول  ,)رشف اجليش االسالمي ً

َواجلنـد خلفـه, بشجاعة منقطعة النظري نحو القلعتني املـذكورتني حتـى ركـز الرايـة التـي , ُ
 ..َعىل األرض حتت احلصن ÷ أعطاها له رسول اهللاّ

فقـال , أنـا عـيل بـن أيب طالـب:  قـال? أنـتْنَمـ:  فقـال,فأرشف عليه رجل من هيـود
ألهنـم كـانوا ! !.لبـتم يـا مـعرش هيـودُغوصـاح ) علـوتم ومـا نـزل عـىل موسـى( :يهوديال

َحيفـظـون جـيـدا أن ـمـ  ـعـيل ـبـن أيب طاـلـب) إيلـيـا ( يـفـتح حـصـنهم ويقـتـل أبـطـاهلم اـسـمهْنً
“.. 

 فقـال النبـي, رحـب وفرسـانهِقل فرار الفارين من وجه مبعد ن, وبرواية شيخنا املفيد
أي هذه الراية ليس حلامليها بل حاملها اإلمام عيل ( ,ليست هذه الراية ملن محلها :÷

أرونيـه :  قـال.إنـه أرمـد:  فقيـل لـه..جيؤوين بعيل بن أيب طالـب) الذي ال يفر وصاح هبم
 .يأخذها بحقها ليس بفرار, وحيبه اهللا ورسوله,  حيب اهللا ورسولهًتروين رجال

مـا تشـتكي يـا  :÷ فقـال لـه النبـي, يقودونه إليـه “ فجاؤوا بعيل بن أيب طالب
 ?عيل

                                                                                                                              
W٦٤L١٩אא،W٢L١١٠א?א?א،
W٤٠٧٢א،W٤L٢٠٦،W٤٢L٨٢L٨٤٢٣ 
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 ..وصداع برأيس, رمد ما أبرص معه: “قال
 فـدعا لـه النبـي, ذلـك “  ففعـل عـيل..اجلس وضع رأسك عىل فخذي: فقال له

فانفتحت عيناه وسـكن مـا كـان جيـده مـن , وتفل يف يده فمسحها عىل عينيه ورأسه ÷
 . . والربدَّ احلرِهِاللهم ق: وقال يف دعائه له الصداع

, فجربئيل معـك,  هباِذ الراية وامضُخ:  وقال له− وكانت راية بيضاء −ية وأعطاه الرا
 أهنـم جيـدون يف − يـا عـيل −واعلـم , والرعب مبثـوث يف صـدور القـوم, والنرص أمامك

فـإهنم خيـذلون إن شـاء , أنا عيل: فإذا لقيتهم فقل, إن الذي يدمر عليهم اسمه آليا: كتاهبم
 ..اهللا

غلبتم ومـا : قال حرب من أحبار القوم, عيل بن أيب طالبأنا  :“ جاء ملا قاللذا و
 F١E.. فدخل قلوهبم من الرعب ما مل يمكنهم معه االستيطان به..أنزل عىل موسى

وكان أول مـن خـرج .. وملا رأى اليهود انه دنا من احلصن خرج اليه كبار صناديدهم
 يـدوي يف سـاحة ّ فتقـدم إىل عـيل وصـوته وقيل يـارس»احلارث«اليه أخو مرحب ويدعى 

فانكشـف املسـلمون : ّالقتال بحيث تأخر من كان خلف عيل من شدة الفزع; قـال الـراوي
 F٢E..ّوثبت عيل

ولكن مل يمض زمان حتى سقط احلارث عىل االرض جثة هامدة برضبة قاضـية مـن 
فغضب مرحب بطل خيرب املعروف ملقتل أخيه احلارث وخرج من احلصـن  ,“ عيل

ًفقد لبس درعا يامنيا ,وهو غارق يف السالح ووضع عىل رأسه خوذة منحوتة من حجارة , ً
 : كالفحل الصؤول يرجتز ويقول “ ّوتقدم إىل عيل, خاصة

ُـقــــــد علـمــــــت خـيــــــرب أين مرـحــــــب ُ َ ِ َ ُـشــــــاكي الـســــــالح بـطــــــل ـجمــــــرب َ
ــــــب ــــــاين أغـل ــــــدهر ـف ــــــب اـل ُإن غـل ُوالـقـــــرن عـنـــــدي باـلـــــدما خمـضـــــب ُ ّ ُ ُ

                                                 
F١EאW١L١٢٥אW٤٢L١٠٧ 
F٢EאאW١٣١٤ 
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 : ر للعدو شخصيته العسكرية يف رجزهًمرجتزا وقد أظه “ عيلاإلمام فأجابه 
ــــذي ســـــمتني امـــــي حيـــــدرة ــــا اـل َأـن ّ َّ ََ ُ ِ ــــــث قـســــــورة ّ ــــــام آـجــــــام ولـي َرضـغ َُ َ
ـــــيرصة ـــــيظ الـق ـــــذراعني غـل ـــــل اـل ُعـب َ ِ ــــــه املنـظــــــرة َ ــــــات كرـي ــــــث غاـب ُكلـي ٍ

, وبـعـد أن انتـهـى الطرـفـان ـمـن إنـشـاد رجزـمهـا تـبـادال الرضـبـات بالـسـيوف والرـمـاح
ًاح رعبـا عجيبـا يف قلـوب املشـاهدينفألقت قعقعة السـيوف وصـوت الرمـ  نـزلوفجـأة , ً

ّبطـل اليهـود قـدت خوذتـه » مرحـب«سيف بطل االسالم القـاطع عـىل املفـرق مـن رأس 
ونزل السـف , ته نصفنيَّبل قد: وقيل!!نصفني ونزلت عىل رأسه وشقته نصفني اىل أسنانه

انـا يتقـاتالن ووصـلت إىل الصـخرة التـي ك, إىل رقبة احلصان الذي يركبه مرحب فقطعتـه
 ..وآثارها باقية يف منطقة خيرب إىل اليوم, عليها فقدهتا وأنبعت املاء من حتتها

مـن » مرحـب«ولقد كانت هذه الرضبة من القوة بحيـث افزعـت أكثـر مـن خـرج مـع 
وبقـي مجاعـة فقـاتلوا , وجلـأوا إىل احلصـن, أبطال اليهود وصناديدهم ففروا من فورهم

فرضبـه , ثم الحق الفارين منهم حتى باب احلصن, ًقتلهم مجيعاًعليا منازلة فقاتلهم حتى 
ًبابـا كـان  “ فتناول, ُترسه من يده املباركة) سقط (عند احلصن رجل من اليهود فطاح

ُفرتس به عن نفسه فلم يزل ذلك الباب يف يده وهو يقاتل , عىل احلصن وانتزعه من مكانه
وقـد حـاول ثامنيـة مـن أبطـال االسـالم , فـرغحتى فتح اهللاّ عىل يديه ثم القاه من يده حـني 

أن يقلبـوا ذلـك البـاب أو حيركـوه مـن مكانـه فلـم  ÷ ومنهم أبو رافع مـوىل رسـول اهللاّ
 ..يقدروا عىل ذلك

 ,÷ فأقبـل رسـول اهللا, أن عليا دخل احلصـن :÷ وخرج البشري إىل رسول اهللا
قـد , ذكورقـد بلغنـي نبـأك املشـكور وصـنيعك املـ :÷ فقال, يتلقاه “ فخرج عيل

 .ُريض اهللا عنك ورضيت أنا عنك
 ?ما يبكيك يا عيل: فقال له ,“ فبكى عيل

 .فرحا بأن اهللا ورسوله عني راضيان: فقال



 ٣٩٧ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

عـن سـيد : وأخرج أبو املؤيد أخطب اخلطبـاء موفـق بـن أمحـد اخلـوارزمي املكـي
ن احلفاظ أيب منصور شهردار بن شريويه الديلمي بسنده عن زيد بن عـيل بـن احلسـني عـ

 قـال يل رسـول اهللا: قـال) ً مجيعـاسـالم اهللا علـيهم (أبيه عن جده عن أمري املـؤمنني عـىل
لوال أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف : يوم فتحت خيرب بقدرة اهللا ÷

ًعيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقاال ال متر عىل مأل من املسـلمني إال أخـذوا مـن تـراب 
ترثـنـي , ولـكـن حـسـبك أن تـكـون مـنـي وأـنـا مـنـك,  يستـشـفون ـبـهرجلـيـك وفـضـل طـهـورك

 .وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي, وأرثك
وإنك , وأنت يف اآلخرة أقرب الناس مني, وتقاتل عل سنتي, يا عيل أنت تؤدي ديني
وأنـت تـذود منـافقني عـىل , وأنت أول مـن يـرد عـىل احلـوض, ًغدا عىل احلوض خليفتي

وإن حمبيـك وأتباعـك عـىل منـابر مـن نـور , وأنت أول داخل يف اجلنة مـن أمتـي, ويضح
وإن , جـرياين] يف اجلنة [ أشفع هلم فيكونون غدا , مبيضة وجوههم حويل, رواء مرويني

 − وهـي سـياط مـن نـار −يرضبون باملقامع , مسودة وجوههم, ًأعداءك غدا ظامء مظمئني
ورسيـرة , وعالنيتـك عالنيتـي, ورسك رسي, وحربـك حـريب وسـلمك سـلمي, مقمحني

ودمـك , وحلمـك حلمـي, وإن ولـدك ولـدي, وأنـت بـاب علمـي, صدرك رسيرة صـدري
واإلـيـامن خمــالط , وإن اـحلـق مـعـك واـحلـق ـعـىل لـسـانك وىف قلـبـك وـبـني عينـيـك, دـمـي

ـي ـي ودـم ـز وجــل [ وإن اهللا , حلـمـك ودـمـك ـكـام خــالط حلـم ـك ] ـع ـرين أن أبرشك اـن أـم
ال ـيـرد ـعـىل اـحلـوض ] ـيـا ـعـيل [ ـعـدوك يف الـنـار ] أن [ و , جلـنـةوعرتـتـك وحمبـيـك يف ا

 .مبغضك وال يغيب عنه حمبك
 ومحدتـه عـىل مـا أنعـم بـه − تبـارك وتعـاىل −ًفخـررت سـاجدا اهللا : عـيل] قال[قال 

 F١E..÷ من اإلسالم والقرآن وحببني إىل خاتم النبيني وسيد املرسلني] َّعيل[
 فـدفعها ًفـدعا بـالال, يـي بـن أخطـب سـبيةفيمن أخذ صفية بنت ح “ وأخذ عيل

                                                 
F١EאאW١٢٨אא،W٢٣٧אא،١L١١٢ 
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َّفأخرجها بالل ومر هبـا , ال تضعها إال يف يدي رسول اهللا حتى يرى فيها رأيه: وقال له, إليه
 ,÷ فقـال, وقـد كـادت تـذهب روحهـا, يف طريقه إىل رسول اهللا عىل القتىل من قومها

 !?أنزعت منك الرمحة يا بالل: لبالل
مـن خيـرب  ÷ وملـا فـرغ رسـول اهللا..ا وتزوجهـافأعتقه, لنفسه ÷ ثم اصطفاها
, وهو يريـد أن يبعـث بـه إىل حـوائط فـدك) ?من يقوم إليه فيأخذه بحقه (:عقد لواء ثم قال

 :ثـم قـال ,)امط عنـه (:فقال, ثم قام إليه سعد) امط عنه (:فقال له, أنا: فقام الزبري إليه فقال
فكانـت , حلهم عىل أن حيقن دماءهمفأخذه فبعث به إىل فدك فصا) يا عيل قم إليه فخذه(

ألهنا فتحـت بـدون حـرب فلـم يشـرتك فيهـا  (خاصا خالصا ÷ حوائط فدك لرسول اهللا
 ..)املسلمون

يـا  (: فقال.إن اهللا عز وجل يأمرك أن تؤيت ذا القربى حقه :فقال ,“ فنزل جربائيل
ولرسـوله ومـا هللا , فاطمـة فأعطهـا حـوائط فـدك (: قـال.)?جربئيل ومـن قربـاي ومـا حقهـا

 .)فيها
وبعد انتقال احلبيـب املصـطفى , ًوكتب هلا كتابا ” فاطمة ÷ فدعا رسول اهللا

املنقولة وغـري املنقولـة مـن أعضـاء  ÷ بالرفيق األعىل صدر قرار التأميم ألموال النبي
نحـن معـارش األنبيـاء ال نـورث مـا : يقـول ÷ بحديث جـاؤوا بـه عـن الرسـول, السلطة

هذا احلديث املخرتع بآيـات مـن كتـاب  ” ت سيدة النساءودحض.. تركناه فهو صدقة
 ..اهللا تعاىل

ة مـن اهللا ورسـوله يل َّيـا باملرياث قالـت هلـم هـذه نحلـة وهدوملا مل يسمعوا حجته
يل  ÷ هـذا كتـاب رسـول اهللا (:فجاءت به إىل أيب بكـر وقالـت, وهذا كتاب أيب بذلك

 وزيره عمر أخذ الكتـاب ومزقـه وقـال فريض أبو بكر منها وأعطاها الكتاب إال أن) والبني
فخرجت وهي باكية غاضبة عليهام واستشهدت وهي غاضبة كام نقله , هلا ليس لكم يشء

 .ًاملؤرخون باإلمجاع تقريبا



 ٣٩٩ اتهمحروب اليهود وغزو: الباب الثالث

 

א
حصـون خيـرب أتـاه البشـري بقـدوم جعفـر بـن أيب طالـب  ÷ وملا افتتح رسـول اهللا

بفـتح خيـرب أم بقـدوم , مـا أدري بـأهيام أنـا أرس (:فقـال, نةوأصحابه من احلبشة إىل املدي
 .)جعفر

مـن أرض احلبشـة تلقـاه رسـول  “ ملا قدم جعفر بن أيب طالب: و عن جابر قال
 إعظامـا − يعني مشى عىل رجـل واحـدة −فلام نظر جعفر إىل رسول اهللا حجل  ,÷ اهللا

 .ما بني عينيه ÷ ل رسول اهللاَّفقب, لرسول اهللا
ملا استقبل جعفـرا التزمـه ثـم  ÷ أن رسول اهللا :“ ة عن أيب جعفروروى زرار

بعـث قبـل أن يسـري إىل خيـرب عمـرو بـن أميـة  ÷ وكان رسـول اهللا (:قال, قبل بني عينيه
ُوكان أمر عمـرا ان يقـدم , ودعاه إىل اإلسالم فأسلم, الضمري إىل النجايش عظيم احلبشة

, وأـمـر ـهلـم بكـسـوة,  بجـهـاز حـسـنفجـهـز النـجـايش جعـفـرا وأـصـحابه, بجعـفـر وأـصـحابه
 .)ومحلهم يف سفينتني

אא
مرحبا رجع من كان معه وأغلقـوا  “ ملا قتل أمري املؤمننيأنه : يروي املؤرخون

علـيهم  F١E) وهو جبـل بخيـرب عليـه حصـن أيب احلقيـق اليهـودي: القموص (باب احلصن
وأكثر الناس من جانـب اخلنـدق ,  فتحهإليه فعاجله حتى “ فصار أمري املؤمنني, دونه

بـاب احلصـن فجعلـه عـىل اخلنـدق جرسا هلـم  “ فأخذ أمري املؤمنني, مل يعربوا معه
 فـلـام انرصـفـوا ـمـن احلـصـون أـخـذه أـمـري ..حـتـى ـعـربوا وظـفـروا باحلـصـن وـنـالوا الغـنـائم

  F٢E.. منهمًوكان الباب يغلقه عرشون رجال,  من األرضًاملؤمنني بيمناه فدحا به أذرعا
انتهى إىل بـاب احلصـن وقـد أغلـق يف وجهـه  (:“ الباقراإلمام قال : وزرارة قال

                                                 
F١EאאW٤L٣٩٨ 
F٢EאW١L١٢٧א،W١٧٠L١٧٧א،W١L٢١٥ 
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واـقـتحم , ـثـم محـلـه ـعـىل ظـهـره واـقـتحم احلـصـن اقتحاـمـا, فاجتذـبـه اجـتـذابا وـتـرتس ـبـه
من النـاس حتـت البـاب أشـد  “ فواهللا ما لقي عيل:  قال.املسلمون والباب عىل ظهره

 .ياثم رمى بالباب رم, مما لقي من الباب
كـان مـن الصـخر وكـان  “ ان الباب الذي قلعه عيل: ويقول اليعقويب يف تارخيه
 ..ُطوله أربعة اذرع وعرضه ذراعني

ـد اهللا و ـن عـب ـالـعـن ـجـابر ـب ـا: ـق ـى صــعد  “ إن علـي ـرب حـت ـوم خـي ـاب ـي محــل الـب
 F١E..ً فلم حيمله إال أربعون رجالَبَّوأنه جر ,)القموص (املسلمون ففتحوها

أقبـل أعـداء اهللا .. إنه ملا دنا مـن القمـوص: يقول, عمرو بن العاص عبد اهللا بن وهذا
فثنـى , حتـى دنـا مـن البـاب “ فحمل عليهم عـيل, من اليهود يرمونه بالنبل واحلجارة

 !.ًثم رمى به خلف ظهره أربعني ذراعا, رجله ثم نزل مغضبا إىل أصل عتبة الباب فاقتلعه
ولكنـا عجبنـا  ,“ يرب عـىل يـدي عـيلوما عجبنا من فتح اهللا خ: قال ابن عمروثم 

 ! فـام أطـاقوهًولقد تكلف محلـه أربعـون رجـال, ًمن قلعه الباب ورميه خلفه أربعني ذراعا
  F٢E..ًوالذي نفيس بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا: بذلك فقال ÷ فأخرب النبي

قصـة قلعـه و “ ويقول الشيخ املفيد يف ارشاده بسند خـاص عـن امـري املـؤمنني
 :  البابذلك

ُملا عاجلت باب خيرب جعلته جمنا يل فقاتلتهم به« ّ ُفلام أخزاهم اهللاّ وضـعت البـاب , ًُ ُ
ُعىل حصنهم طريقا ثم رميت به يف خندقهم  ًلقد محلت منـه ثقـال قـال: وملا قال له رجل, ً

                                                 
F١EאW٧L٥٠٧L٧٦א،W١١L٣٢٤L٦١٤٢،א

W٤L٢١٢א،W٢L٤١٢אאא،W٧L٢٢٥٤L١٩٠،
אאW١٧٢L٢٠٧א؛W٩L١٨٣אא،W١٤٢א،

W٢L٢٩٤אאW١L١٢٩ 
F٢EאW٦٠٤L٨٣٩،אאW١٤٢אא،W٦٤L١٦٠،

א
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ّما كان إال مثل جنتي التي يف يدي يف غري ذلك املقام« :“ ُ ّ«. 
حـصـن ـبـاب ل “ أـمـري اـملـؤمننيـبـة ـحـول قـلـع وـقـد نـقـل املؤرـخـون قـضـايا عجي

يف  “ عـيلاإلمـام وعـن بطـوالت , خيرب هـذا وخصوصـياته ومواصـفاتهالقموص يف 
نفسه يف هذا الصدد ما يرفع كـل شـك وإهبـام  “ عيلاألمري ويقول , فتح هذا احلصن

َما قلعتها بقوة برشيـة ولكـن قلعتهـا بقـوة اهليـ«: قد يعرتض املرء يف هذا املجال َّ َ ّ ِ ة ونفـس ُ
 .»ِّبلقاء رهبا مطمئنة رضية

ودكـدكت حصـن هيـود بقـوة , واهللا مـا قلعـت بـاب خيـرب :يقـول “ اإلمام عيلو
 F١E..بل بقوة إهلية, جسامنية

واهللا ما قلعت بـاب خيـرب ورميـت : يقول,يف رسالته إىل سهل بن حنيف “ عنهو 
, يـدت بقـوة ملكوتيـةلكني أ, هبا خلف ظهري أربعني ذراعا بقوة جسدية وال حركة غذائية

  F٢E..ونفس بنور رهبا مضية
لقـد , يـا أبـا احلسـن: يف ذلـك اليـوم ملـا سـأله عمـر فقـال: مشارق أنوار اليقنيويف 

 مـن الصـوم إذا كـان ضـامر الـبطن: رجـل مخـيص (اقتلعت منيعا ولك ثالثة أيـام مخيصـا
لكـن قلعتهـا بقـوة و, مـا قلعتهـا بقـوة برشيـة:  فقـال?فهل قلعتها بقـوة برشيـة ,F٣E) واجلوع
 F٤E..ونفس بلقاء رهبا مطمئنة رضية, إهلية

إن كـل مـن كـان أكثـر علـام بـأحوال عـامل : ه ويقـولتفسـرييعلـق يف الفخر الرازي و
واهللا مـا  :)كرم اهللا وجهه( وهلذا قال عيل بن أيب طالب, الغيب كان أقوى قلبا وأقل ضعفا

                                                 
F١EאW٢٠L٣١٦L٦٢٦٥L٧אא؛W٥١ 
F٢EאW٦٠٤L٨٤٠אW١٩١אא،W١٦אא،W

١٤٢אאאא،W٢L٥٤٢L٢א،W٢L٢٣٩אא،W٤٠
L٣١٨L٢ 

F٣EאW٢L٨٠ 
F٤EאאW١١٠אא،W٢١L٤٠L٣٧ 
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يف ) كـرم اهللا وجهـه( ذلـك ألن عليـا .ولكـن بقـوة ربانيـة, قلعت باب خيرب بقوة جسـدانية
, وأرشقـت املالئكـة بـأنوار عـامل الكربيـاء, ذلك الوقت انقطـع نظـره عـن عـامل األجسـاد

ـوى روحــه ـة, فتـق ـدس , وتشــبه بجــواهر األرواح امللكـي ـامل الـق ـه أضــواء ـع ـألألت فـي وـت
ذلك وكـ. .حصل له من القدرة ما قدر هبا عىل ما مل يقدر عليه غـريه F١Eفال جرم, والعظمة

 فـإذا .كنت لـه سـمعا وبرصا: العبد إذا واظب عىل الطاعات بلغ إىل املقام الذي يقول اهللا
وإذا صـار ذلـك النـور برصا لـه رأى , صار نور جالل اهللا سـمعا لـه سـمع القريـب والبعيـد

وإذا صـار ذـلـك النـور ـيـدا لـه ـقـدر عـىل اـلـترصف يف الصـعب والـسـهل , القريـب والبعـيـد
 F٢E..والبعيد والقريب

وأـغـنم اهللا , وأـخـاه اـحلـارثاحلـصـن وقـتـل مرحـبـا  “  ـملـا ـفـتح أـمـري اـملـؤمننيو
 .قـل: فقال له ,أن يقول شعرا ÷ استأذن حسان بن ثابت رسول اهللا, املسلمني أمواهلم

 : فأنشأ يقول
ــــي ــــني يبتـغ ــــد الـع ــــان عـــــيل أرـم دواء فلـــــــــام مل حيـــــــــس مـــــــــداويا وـك
ك راقـيـــــــافـبـــــــورك مرقـيـــــــا وـبـــــــور ـشـــــــفاه رـســـــــول اهللا مـنـــــــه بتفـلـــــــة
كميـــــــا حمبـــــــا للرســـــــول مواليـــــــا وـقـــال ـســـأعطي الراـيـــة الـيـــوم ـصـــارما
ـــــــه ـــــــه حيـب ـــــا حيــــــــب إهلــــــــي واإلـل ـــــتح اهللا احلصــــــون األوابـي ـــــه يـف ـب
F٣Eعليـــــا وســـــامه الـــــوزير املؤاخيـــــا فأـصــــــفى ـهبــــــا دون الربـيــــــة كلـهــــــا

                                                 
F١EW،،WWFאW١٢L٩٣ 
F٢EאאאW٢١L٩٢ 
F٣EאWאאאאאFאW١٥L٢٣٢E

אאWא؛אFאW١٤L٤E
FאW١L١٢٨אא،W١٤٦?א??א?א،

W٢L٤٩٩L١٠٠١?א???א،W٣L١٣٠؛
אאW١٨٥L٢٢٠E 
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:
א“

وهل يمكن أن نـؤرخ , يف هذه الغزوة “ مري عيلماذا يمكن أن نكتب عن غري األ
أو ندرس أو نبحث فيها وعنها إال من خالل أعامل وبطوالت بطل اإلسالم اخلالـد وأمـري 

 ?“  اإلمام عيل بن أيب طالبًااملؤمنني أبد
وال ملنصف أن يكتب عن غزوة خيرب إال مـن خـالل , ال يمكن لدارس أن يدرس, ال

ال ـبـل ـهـي , ًألـنـه عـمـل أعـمـال خارـقـة للـعـادة ,“  ـعـيلأـعـامل وبـطـوالت أـمـري النـحـل
وما , وصغريا عن كبري, باحلقيقة معجزات خالدة مازالت األجيال تتغنى هبا كابرا عن كابر

 ,“ ة التي ظهرت منهعجيبالهر اظومن امل ..أعظمك وأمجل أعاملك يا أمري املؤمنني
نشـري إىل , وال يكـرريبـارى ال يضـاهى وال الـذي دور الـ و, نيعـة امل حصون خيربيف فتح
 :  فيام ييلبعضها
ة ـكـام يف ـكـرباامل “  كانـت راـيـة اإلسـالم يف ـهـذه املعرـكـة بيـد اإلـمـام عـيل− ١

 F١E..فهو صاحب اللواء, غريها من احلروب والغزوات
ــوطيح "واـســتعىص حـصــن , ـملــا فتـحــت ـكــل احلـصــونو − ٢  الـســالمل " و " اـل

 “  يفـتحهام إال أمـري املـؤمنني عـيلمل,  من أحكـم احلصـونت إذ كان"القموص"و"
 ..ة وأفعال عجيبةيبببطولة غر
والرـمـد أمل كبـري يصـيب العـيـون , مكـن أن يـرى أمامـهيً هـو الـذي كـان أرـمـدا ال −٣

ودعا لـه , بمسحة من ريق فاه الرشيف ÷ فشفاه رسول اهللا, ويرافقه أمل بالرأس عجيب
 ..ه حر وال قر طيلة حياته املباركةمل يرض و,فام آملته عيناه ومل يؤمله رأسه الرشيف 

وحيبه اهللا ورسوله كام وصف الرسول القائد يومهـا ,  هو الذي حيب اهللا ورسوله−٤

                                                 
F١EאאW٢L١٠٦אא،W٣L٣٤٢א،W٢L٦٤٩٦٥٥؛

אW١L١٢٦ 
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وكأهنم عىل يقـني مـن أن هـذا  “ وبرشوا بعضهم بمرض عيل, وتطاولت هلا األعناق
ا الوصف ال يليق إال به وبام أنه ليس موجودا فلربام يكون هذا الوصف بأحـدهم فتطـاولو

وقـام وقعـد قبالـة , وسـعد بـن أيب وقـاص جثـى, هلا حتى من فر باألمس أراد القيادة اليوم
ألن تكـون يل الرايـة يف ذلـك اليـوم أحـب إيل مـن محـر : وقال ملعاويـة ÷ رسول اهللا

 ..النعم
 هو الكرار غري الفرار من الزحـف وهبـذه الكلمـة تعـريض بالفـارين الـذي جيـبن −٥

بـل ركـض هرولـة باجتـاه  “  مل خياف ويفـر أمـري املـؤمننيفلامذا, أصحابه وجيبنونه
ومل يلتفـت حتـى غـرس الرايـة بـأدنى , احلصن والناس تنادي به انتظرنـا حتـى نلحـق بـك

 .احلصن
خـرج الـذي ,  املقاتل اليهـودي املغـرور−أخا مرحبجندل احلارث  هو الذي – ٦

فرجـع النـاس حاته كانت األبدان ترجتف من صـيمن احلصن وهو يرصخ كالثور اهلائج ف
 ..َّقده نصفنيبرضبة قاصمة و, عند القتال “ وثبت أمري املؤمنني

ً وهو الذي قاتل بطل اليهود مرحـب الـذي خـرج ثـائرا موتـورا يطلـب بثـأر أخيـه −٧
ه َّقـدو ,“ فبـارزه األمـري, جرأ أحد عـىل مواجهتـهتلم يف, وهو البس الدروع, احلارث

ووصـلت إىل الصـخرة , َّوقطت رقبة احلصـان, لرجلَّبرضبة ما زالت آثارها بحيث قدت ا
ويف ذلك اليوم هبط سيدنا جربائيل عىل احلبيب املصطفى ..فشقتها ونبع املاء من حتتها
ًباسام متعجبا,فقال له النبي َمم تعجبك:÷ ً ِ? 

الفتـى إال عـيل وال :إن املالئكـة تنـادي يف صـوامع وجوامـع السـاموات:“فقـال
َفإين ملا أمرت أن أدمر قوم لوط محلت مدائنهم وهـي : إعجايبوأما ..سيف إال ذو الفقار ِّ ُ

إىل السامء السابعة العليا,عىل ريشة مـن جنـاحي, ,سبع مدائن من األرض السابعة السفىل
ُورفعتها حتى سمع محلة العرش صياح ديكتهم, وبكاء أطفاهلم, ووقفت هبا إىل الصـباح 

 ..أنتظر األمر ومل أنتقل هبا
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وكنـت أمـرت أن أقـبض فاضـل ) ملرحـب (ب عيل رضبتـه اهلاشـميةواليوم ملا رض
ُفكان فاضل سـيف عـيل أثقـل مـن مـدائن لوط,هـذا وارسافيـل ..يبفه حتى ال يشق األرض

 F١E..وميكائيل قد قبضا عضده يف اهلواء
, ً جسـيامً طـويالً برز عامر وكـان رجـالفريوى أنه,  وهو الذي قتل عامر اليهودي– ٨

) أي أن طولـه مخسـة أذرع (?أترونـه مخسـة أذرع: ني طلـع عـامرح ÷ فقال رسول اهللا
 ?من يبارز: يقنع يف احلديد يصيح, خيطر بسيفه وعليه درعانوراح , وهو يدعو إىل الرباز
, كـل ذلـك ال يصـنع شـيئا, فرضبه رضبات “ عيلاإلمام فربز إليه , فأحجم الناس عنه
  F٢E..أخذ سالحهقتله وف عليه أجهزثم , الرجلفربك فبرتمها حتى رضب ساقيه 

وـكـان ال حيرـكـه إال أربـعـون , قـمـوص وـحـدهالـبـاب قلـعـة  “ قـلـعـهـو اـلـذي  −٩
ملـا عاجلـت بـاب : يقـول “ سـمعت أمـري املـؤمنني: عن أيب عبد اهللا اجلديلف !رجال

يل وقاتلـت ) السـرتة: واملـيم زائـدة ; ألنـه مـن اجلنـة, الـرتس: املجن (خيرب جعلته جمنا
فقال , ثم رميت به يف خندقهم,  اهللا وضعت الباب عىل حصنهم طريقافلام أخزاهم, القوم

مـا كـان إال مثـل جنتـي التـي يف يـدي يف غـري ذلـك :  فقـال!لقد محلت منـه ثقـال: له رجل
وذكرها الشعراء وخلدها األدباء ولكن يبقى قـول عالمـة املعتزلـة عـز الـدين بـن .. املقام

 : أيب احلديد األمجل
ـــذي ـــاب اـل ـــالع الـب ـــا ـق عجــــــزت أكــــــف أربعــــــون وأربــــــع عــــن هزهــــاـي

يف الفضائل أهنم سمعوا تكبريا من السامء يف ذلك اليوم بن حنبل ذكر أمحد  و−١٠
 :  يقولًوقائال

ـــــــــــــــــــــيل ال ـســـــــــــــــــيف إال ذو الفـقـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــى إال ـع وال فـت
 : فقال, أن ينشد شعرا فأذن له ÷ فاستأذن حسان بن ثابت رسول اهللا

                                                 
F١E؛אאW١١٠ 
F٢EאאW٢L٦٥٧ 
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ـــــــــــــا ـــــــــــــادى معلـن ـــــــــــــل ـن بـمــــــــــــنجيلوالنـقــــــــــــع ـلــــــــــــيس  جربـي
ــــــــــدقوا ــــــــــد اـح ــــــــــلمون ـق ــــــــــــل واملـس ــــــــــــي املرـس ــــــــــــول النـب ـح
ـــــــــــــــــــــيل رال ـســـــــــــــــــيف إال ذو الفـقـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــى إال ـع وال فـت

إهنـا كانـت يف يـوم : ونحن نقـول,  كان يف يوم أحدا إنامنهالذي ذكروه إن : فإن قيل
َّوالراجح لدي أن هذا النداء كان يف يوم بدر الكربى حيث قتل األمري نصـف , كذلكخيرب 

وإذا أحببـت , وكان يتكرر يف كل واقعـة هـذا النـداء املبـارك, ًو أصغر القوم سناالقتىل وه
 ..فتأمل بالروايات جتد صحة كالمي واهللا العامل

 وعنـدما القـاه قـال لـه, ً وبعد أن فتح احلصون وجاءه الرسـول القائـد مسـتبرشا−١١
 .نا عنكُقد ريض اهللا عنك ورضيت أ, قد بلغني نبأك املشكور وصنيعك املذكور :÷

 ?ما يبكيك يا عيل: فقال له ,“ فبكى عيل
 .فرحا بأن اهللا ورسوله عني راضيان: فقال
  وهو الذي أرس وسبى صفية بنت حي بـن أخطـب وبعـث هبـا إىل النبـي القائـد−١٢

بـعـد أن أعتقـهـا فكاـنـت ـمـن أمـهـات اـملـؤمنني  ÷ ـمـع ـبـالل وتزوجـهـا رـسـول اهللا ÷
أنـه ملـا دخـل بالسـيدة  ÷ ة للحبيب املصـطفىوتروي لنا كتب السرية العطر..البارات

ممـا  :فقـال هلـا ,ً ومجاال,فوجد هبا شجة يف وجههاًصفية وكانت من أحسن الناس وجها
 ?هذه يا صفية وأنت بنت امللوك

ْإن عليا ملا قدم احلصن هز البـاب فـاهتز احلصن,وسـقط مـن كـان عليـه مـن :فقالت َ َّ َّ ً
ـارة ـوجهي,وارجتــف يب ا ,)احلــرس والرصــاد (النـظ فـشـجني جاـنـب  لرسير,فـسـقطت ـل
 ..الرسير

َّيا صـفية إن عليـا عظـيم عنـد اهللا,وأنـه ملـا هـز البـاب اهتـز  :÷ فقال هلا رسول اهللا َّ ً
ًواهـتـز ـعـرش اـلـرمحن غـضـبا  واألرـضـون الـسـبع, واهـتـزت الـسـاموات الـسـبع, احلـصـن, َّ
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 .F١E.لعيل
أرض فـدك وفتحهـا  هو الذي أخذ الراية بحقها بعد فـتح خيـرب وتوجـه هبـا إىل −١٣

 ..َّخاصة ÷ صلحا وبدون حرب فكانت لرسول اهللا
 ـهـو زوج البـتـول ـسـيدة ذوي القرـبـى الـتـي أـمـر اهللا نبـيـه ـبـأن ـيـؤدي ـهلـم حقـهـم −١٤ 

وأخذه املسلمون بأمر من اخلليفة ووزيره , فأعطاهم الرسول فدك وما حوهلا بأمر من اهللا
 ..بفرمان التأميم

) علـيهم مـن اهللا آالف التحيـة والسـالم (ر واألطهـارتلك إشارات رسيعة بعدد األنوا
 نـاوإن مل تصـلك فهـداك اهللا وإيا, فـإن وصـلتك فبوركـت ومبـارك عليـك, فهل اسـتلمتها

 ..لسواء السبيل إله احلق آمني

                                                 
F١EאאW١١٠ 
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 عـنلدينا مفاهيم كثرية جيب أن ننتبه إليها, سيام وأن حديثنا عن عوامل خمتلفة كليـا 

هذا العامل املنظور لدينا,فالتقسيم هنا له عدد من اللحاظ واإلجتاهات املختلفة,فالعوامل 
 :ًاألخرى مبدئيا هي

 ..وهو كل ما غاب عن أبصارنا ومل نشهده.. عامل الغيب−١

 ..وهو كل ما نراه باألبصار أو نحسه باحلواس.. عامل الشهود−٢

 :هو,ولدينا تقسيم آخر قريب من هذا املعنى إال أنه أشمل منه
 .. وهو خمتص بالذات املقدسة.. عامل اجلربوت−١ 

 .. وهو ما يقابل عامل الغيب.. عامل امللكوت−٢ 

 ..وهو ما يقابل عامل الشهود.).الناسوت ( عامل امللك−٣ 
 :وهي,وهو عوامل املخلوقات,ولدينا تقسيم آخر هنا هيمنا

 .).املالئكة بأطيافها ( عامل األرواح املجردة−١ 

 .).اجلان بأنواعها ( عامل األرواح اللطيفة−٢ 

 ..ً عامل اإلنس الذي نحن منه ونعرفه شكال عىل األقل−٣ 

ـــا−٤  ـــوان بأصــــنافها وأنواعـه ـــامل احلـي ـــا بحســــب تقســــيم ( ـع ـــان منـه  واإلنـس
 ..وأفردناه للترشيف بالتكليف عقال وإرادة,)املناطقة

 .. عامل النبات بأصنافه وأنواعه−٥ 

 .. عامل اجلامد بأشكاهلا وألواهنا−٦ 

ًوـهـذا التقـسـيم رـبـام ال يـضـيف جدـيـدا إىل معلوماـتـك ولـكـن ـقـدمناه لنـعـرف بـعـض 
 ن أيب طالـباليشء عن الذي نريد أن نتحدث عنه من عالقة أمري املـؤمنني اإلمـام عـيل بـ

ـبرش “ ـي اـل ـا نحــن بـن ـري عاملـن ـن ـغ ـالعوامل األخــرى ـم ـامل .. ـب ـوي والـع ـامل العـل كالـع
ـردة الشياطني,الـسـفيل ـات واجلــامدات ,واملالئكة املـقـربني و اجلــان وـم لنصــل إىل النـب
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 ?.هبا “ فام عالقة أمري املؤمنني..وغريها من هذه املخلوقات
م مـفـرتض الطاـعـة ـعـىل اخلـلـق أـنـه إـمـام معـصـو “ عقـيـدتنا ـبـأمري اـملـؤمنني ـعـيل

وـسـلطته الكونـيـة ـعـىل مجـيـع خـلـق اهللا تـعـاىل وـسـريته ,ونعتـقـد بواليـتـه التكوينية,ًمجيعا
َفالذي يرد الشمس من مغيبها ليصيل, وتسلم ,املباركة تشهد ولسنا بحاجة لالستدالل هنا ُّ

,والـذي والذي يكلم الفرات فيطيعه,والذي تكلمه أنـواع احليوانـات وتطيعه,عليه وتطيعه
تكلمه األرض وما عليها واجلبال وما فيها كيوم ذهابـه إىل الـيمن وتطيعـه, والـذي حيـول 

ويطيعـه  “  والذهب عىل حجر ويطيعه,والذي يـأمر جربائيـل,احلجر إىل ذهب لعامر
ويقول بأن له عليه حق التعليم, والذي حيرسه ليلة الفراش ميكائيل وجربائيـل ويبـاهي بـه 

ويف ويــوم حنــني تنــادي املالئكــة يف صــوامع اجلوامــع , املقــربنياهللا تعــاىل مالئكتــه
باسمه,والذي يطيعه العفاريت من اجلـن بأنواعهـا, والـذي يـأمر السـامء فتنشـق,واألرض 

ال شك بأن هـذا املخلـوق املكـرم لـه واليـة طوليـة مـع واليـة اهللا ..فتطوى له طائعة ذليلة
: “ ولـذا قـال أمـري املـؤمنني عـيل ..وتلك هـي الواليـة التـي نعتقـد هبـا,اخلالق تعاىل

ِ كيده من راحته“الساموات واألرض عند اإلمام عيل  ِ َ َ.. F١E 
ًواهللا ما خلق اهللا شيئا إذا وقد أمره بالطاعـة :  يقول“واملوىل أبو عبد اهللا احلسني 

 F٢E ..لنا
ولـه عليهـا حـق  ÷ هو إمام املخلوقات كلها بعد رسـول اهللا “ فأمري املؤمنني

ُّوكل العوامل تقر وتعرتف بفضله إال أهله وعشريته قريش ومـن هـم عـىل شـاكلتها ,الطاعة ُ
يف العناد حلق هذا اإلمام املظلوم العظيم,فهي ما زالت مستكربة ومنكـرة لفضـل ومكانـة 

 ..,وهو مصدر فخرها وسؤددهاامللهمهذا اإلمام الكوين 
ًوهنا حديثنا ليس عن عامل اإلنس طبعا وهـم األكثـر إنكـارا   بـل حـديثنا عـن العـواملً

                                                 
F١Eא“אW١٧٣אW٢٥١٧٣K
F٢EKא٤٦٢٤٠K
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األخرى وسأسوق بعض األمثلة فقط ودون تعليق ألن بحثنا عن احلرب وجمرياته ولكـي 
وجالء البصـرية ,ال نخرج عن جمال البحث أسوق بعض األحاديث للترشيـف والتعريـف

 . .“ والبرص لنا,ولغرينا ممن جيهل فضل هذا اإلمام الفاضل
א

אא“
إليك أهيا العزيز الغايل والنبيه العاقل هذا الوصف لذاك العـامل النـوراين مـن اإلمـام 

 :“عيل 
ًثم خلق سبحانه إلسكان سامواته, وعامرة الصفيح األعىل من ملكوته, خلقا بـديعا « ً

من مالئكته ومأل هبم فروج فجاجها, وحشا هبم فتوق أجوائها, وبني فجوات تلك الفروج 
ُجل املـسبحني منهم يف حظائر القدس, وسرتات احلجـب, ورسادقـات املجـد, ووراء َز ُ َِ ُ ِّ َُ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ

ُذلك الرجيج الذي تسـتك منـه األسـامع سـبحات نـور تـردع األبصـار عـن بلوغهـا, فتقـف  ُ َ ُْ ُ ََّ ٍُ ُّ
ًخاسئة عىل حدودها َ ِ.. 

ُتسبح) ٍأويل أجنحة(وأنشأهم يف صور خمتلفات, وأقدار متفاوتات,  ِّ َ َّ جالل عزتـه ال ُ ِ
ًينتحلون ما ظهر يف اخللق من صنعه, وال يدعون أهنم خيلقون شيئا معه مما انفرد بـه  َّ بـل (ُ

 ).عباد مكرمون, ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون
َ, ومحلهـم إىل املرسـلني )جربائيـل(ِجعلهم اهللا فيام هنالك أهل األمانة عـىل وحيـه  َّ َ

ِ من ريب الشبهات, فام منهم زائغ عن سبيل مرضاتهودائع أمره وهنيه, وعصمهم ْ َ..« 
ِومـنهم مـن هـو يف خلـق الغـامم الـدلج, ويف عظـم «: إىل أن يقول روحـي لـه الفـداء َ ِ َّ ُّ ْ َ

ِاجلبال الشمخ, ويف قرتة الظالم األهيـم ِ َ ْ َ ْ َّ ُّ َومـنهم مـن قـد خرقـت أقـدامهم ختـوم األرض .. ِ َ َْ ََ ْ
ٍالسفىل, فهي كرايات بيض قد نف ٍ ُذت يف خمارق اهلواء, وحتتها ريح هفافة, حتبسها عىل ُّ َّ َ
 F١E »..حيث إنتهت من احلدود املتناهية

                                                 
F١EאFאKE
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وـهـذا ..  ـهـل ـقـرأت مـثـل ـهـذا الوـصـف لـعـامل الـنـور, والـصـفيح األـعـىلـبـاهللا علـيـك
الوصف الدقيق هل يأيت مـن فـراغ أم أن الواصـف رأى بـأم العـني مـا يصـف, وعلـم حـق 

 يف خطبه املختلفة ووصـفه “ده كلامت أمري املؤمنني العلم باملوصوف وهذا ما يؤك
لعامل املالئكـة كاخلطبـة األوىل مـن هنـج البالغـة, واخلطبـة القاصـعة, وخطبـة األشـباح 

 .ُوغريها من درر اجلواهر العلوية الرشيفة
عامل املالئكة هو عـامل الطهـارة والنقـاء والروحانيـة الكاملـة والعبـادة املطلقـة هللا و
فلة القول بأن هذا العامل مل يكن هو األصل يف عامل اإلجياد واخللق بل هم ومن نا,تعاىل

وأول خلـق , سبقهم باخللقة هو أكرم منهم عىل اخلالق تعـاىلْنَخملوقات مكرمة ولكن م
كـام ال ) ًصلوات اهللا عليهم مجيعـا (اهللا وأكرمهم عليه هو احلبيب املصطفى وآله النجباء

عـن أول  ÷  فلـام سـأل جـابر الرسـول األعظـم,اخللقخيفى عليك وألجلهم خلق اهللا 
 ..نور نبيك يا جابر: فقال له,خلق اهللا

وعىل هذا التأسيس الواضح نعرف أن أفضل وأكرم خلق اهللا تعاىل عليـه هـم حممـد 
فاخللق بدأ هبـم والفضـل ينتهـي عنـدهم ,)صلوات اهللا عليه وعليهم أمجعني (وآل حممد

 ..حلظةفال يغيب عنك هذا احلق الرصاح 
 أيب ابـن عن ,أبيه عن ,إبراهيم بن عيل عن الكليني, يعقوب بن فريوي شيخنا حممد

 ـهـذه ـتـروي ـمـا ):يل( ـقـال :ـقـال,“ اهللا الـصـادق عـبـد أيب ـعـن أذيـنـة, اـبـن ـعـن ,ُعـمـري
  ?يف ماذا فداك جعلت :فقلت ?الناصبة

 يف هرآ كعـب بن أيب إن يقولون إهنم :فقلت .وسجودهم وركوعهم أذاهنم يف :فقال
  .النوم

 ُسـدير لـه فقـال :قـال ..النـوم يف ُيـرى أن مـن أعـز وجـل عز اهللا دين إن, كذبوا :فقال
 . ًذكرا منه لنا فأحدث فداك ُجعلت: الصرييف
  ..ًسبعا سامئه  إىل÷بنبيه  عرج وجل عز اهللا إن :“ اهللا عبد أبو فقال
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  ..عليه فبارك :أوهلن أما
ًمالَْحم اهللا فأنزل فرضه علمه :والثانية  كانـت النـور أنواع من ًنوعا أربعون فيه نور من َ

 اصـفرت ذلـك أجـل فمـن فأصفر منها واحد أما. .الناظرين أبصار تغيش اهللا بعرش ُحمدقة
 أجـل فمن أبيض منها وواحد, احلمرة امحرت ذلك أجل فمن أمحر منها وواحد, الصفرة
َاملحمـل ذلـك يف فـاأللوان, النـور مـن اخللق عدد سائر عىل والباقي, البياض ابيض ذلك ْ َ 
 السـامء أطـراف إىل املالئكـة فنفـرت السـامء إىل بـه عـرج ثـم, فضـة مـن وسالسـل ِحلق

ْوخرت ًسجدا َّ َّ  . ربنا بنور النور هذا أشبه ما قدوس ُسبوح: وقالت, ُ
 املالئكـة واجتمعـت, السـامء أبـواب فتحـت ثـم, أكـرب اهللا أكـرب, اهللا: جربائيـل فقال
. .السـالم فاقرأه نزلت إذا? أخوك كيف حممد يا: وقالت, ً أفواجا÷ي النب عىل فسلمت

 وميثـاق منـا وميثاقـه ميثاقـك اخـذ وقـد نعرفـه ال وكيف: قالوا? أ فتعرفونه :÷ النبي قال
 يف يعنـون ًمخسا; وليلة يوم كل يف شيعته وجوه َّلنتصفح وإنا, علينا القيامة يوم إىل شيعته
 . .وعليه ليكع لنصيل وإنا, الصالة وقت كل

 ِحلــق وزادين األول النــور يشــبه ال النــور أنــواع مــن ًنوعــا أربعــني ريب زادين ثــم
 املالئكـة نفـرت الثانية السامء باب من قربت فلام, الثانية السامء إىل يب وعرج, وسالسل

ْوخرت السامء أطراف إىل ًسجدا َّ َّ  أشـبه مـا والـروح املالئكـة رب قدوس سبوح: وقالت, ُ
 . ربنا بنور النور هذا

, املالئكـة فاجتمعـت, اهللا إال إلـه ال أن أشـهد, اهللا إال إلـه ال أن أشـهد: جربائيل فقال
ْمن جربائيل يا: وقالت   ..نعم قال? بعث وقد: قالوا ,÷حممد  هذا: قال ?.معك هذا َ

. .السالم أخاك اقرأ: وقالوا, َّعيل فسلموا املعانيق شبه َّإيل فخرجوا :÷النبي  قال
 يـوم إىل شـيعته وميثـاق وميثاقـه ميثاقـك اخذ وقد, نعرفه ال وكيف: قالوا? أتعرفونه: ُقلت
 .الصالة وقت يف يعنون مخسا وليلة يوم كل يف شيعته وجوه لنتصفح وإنا, علينا القيامة
 يب عـرج ثـم, األوىل األنـوار تشبه ال النور أنواع من نوعا أربعني ريب زادين ثم: قال 
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 املالئكـة رب قـدوس سـبوح: وقالـت, ُسـجدا وخرت املالئكة فنفرت الثالثة السامء إىل
, اهللا رسـول ًحممـدا أن أشـهد: جربائيـل فقـال? ربنـا نـور يشـبه الـذي النـور هذا ما والروح
, بـاآلخر ًومرحبـا, باألول ً مرحبا:وقالت املالئكة, فاجتمعت, اهللا رسول ًحممدا أن أشهد

 . الوصيني خري وعيل, النبيني خري دحمم بالنارش, ًومرحبا, باحلارش ًومرحبا
األرض,أ  يف هــو:ُقلــت أخــي, عــن وســألوين َّعــيل ســلموا ثــم :÷النبــي  قــال
 فيـه أبـيض ٌّرق وعليـه سنة كل املعمور البيت حيج وقد نعرفه ال وكيف: قالوا ?.فتعرفونه

 وإنـا, القيامـة يـوم إىل وشـيعتهم واألئمـة واحلسـني احلسـن واسـم عيل واسم حممد اسم
 . بأيدهيم رؤوسهم يمسحون صالة كل وقت يف يعنون ًمخسا وليلة يوم كل عليهم اركلنب

 عـرج ثـم, األول األنـوار تلـك تشبه ال النور أنواع من ًنوعا أربعني ريب زادين ثم: قال
ـة الـسـامء إىل انتهـيـت حـتـى يب ـا وـسـمعت, ًـشـيئا املالئـكـة تـقـل فـلـم الرابـع ـه ًدوـي  يف كأـن

 فقـال. .املعـانيق شـبه َّإيل وخرجت, السامء أبواب ففتحت املالئكة فاجتمعت, الصدور
 فقالـت. .الفـالح عىل حي, الفالح عىل حي, الصالة عىل حي, الصالة عىل حي: جربائيل
, الصـالة قامـت قـد, الصـالة قامت قد: جربائيل فقال. معروفان مقرونان صوتان: املالئكة
 تركـت كيـف: وقـالوا, املالئكة معتاجت ثم, القيامة يوم إىل لشيعته هي: املالئكة فقالت
 البيـت يف وإن, اهللا عرش حول نور وهم وشيعته نعرفه: قالوا? وتعرفونه: هلم قلت? أخاك

 واألئمـة واحلسـني واحلسـن وعيل حممد اسم فيه نور من كتاب فيه نور من لرقا املعمور
 وإنـه, يثاقنـامل وإنـه, رجـل مـنهم يـنقص وال, رجـل فيهم يزيد ال القيامة يوم إىل وشيعتهم

 . مجعة يوم كل علينا ليقرأ
, خرقـت قـد السـامء أطبـاق فـإذا رأيس فرفعـت. .حممـد يـا رأسـك ارفع: يل قيل ثم

 فنظـرت, رأيس فطأطـأت? تـرى مـا انظـر, رأسـك طأطئ: يل قال ثم, رفعت قد واحلجب
 إال يقـع مل يـدي مـن شـيئا ألقيـت لـو, البيت هذا حرم مثل حرم هذا,و بيتكم مثل بيت إىل
: إيل اهللا أوحـى ثم. مثال مثل ولكل, احلرام وأنت, احلرم هذا إن حممد يا: يل فقيل, عليه
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 مـن ,÷ اهللا رسـول فـدنا, لربك وصل, وطهرها مساجدك فاغسل صاد من ادن حممد يا
, اليمنـى بيده  املاء÷اهللا  رسول فتلقى − األيمن العرش ساق من يسيل ماء وهو − صاد
 فإنك, وجهك اغسل أن إليه وجل عز اهللا أوحى ثم. .باليمنى الوضوء صار ذلك أجل فمن
 امسـح ثـم, كالمـي بيـدك تلقى فإنك واليرسى اليمنى ذراعيك اغسل ثم, عظمتي إىل تنظر

, علـيـك أـبـارك ـفـإين, كعبـيـك إىل ورجلـيـك اـملـاء ـمـن ـيـديك يف بـقـي ـمـا بفـضـل رأـسـك
 . والوضوء األذان علة فهذا, غريك أحد يطأه مل موطئا وأوطئك
 عـدد عـىل وكـربين األسـود احلجـر اسـتقبل حممـد يـا: إليـه وجـل عـز اهللا أوحـى ثم
, احلجـب انقطاع عند فافتتح, سبع احلجب الن سبعا التكبري صار ذلك أجل فمن, حجبي
 عـىل اهللا أنزلـه الذي النور بحار بينهن متطابقة واحلجب,سنة االفتتاح صار ذلك أجل فمن

 فصـار, مـرات ثـالث احلجـب الفتتـاح مـرات ثـالث االفتتاح صار ذلك أجل فمن, حممد
, باسـمي سـم إليـه اهللا أوحـى واالفتتـاح التكبـري من فرغ فلام. .ثالثا واالفتتاح سبعا التكبري
ِبسم اهللاِ الـرمحن الـرحيم( جعل ذلك أجل فمن ِِ َّ َّ ِْ ْ ِø أن: إليـه اهللا أوحـى ثـم. السـورة أول يف 

ِّاحلمد هللاِ رب ¿: قال فلام, امحدين َ ُْ َالعاملنيَْ ِ َ ْø عـز اهللا فـأوحى. .ًشكرا نفسه يف النبي قال 
ِاـلـرمحن ¿ احلـمـد يف جـعـل ذـلـك أـجـل فـمـن, باـسـمي فـسـم محــدي قطـعـت: إلـيـه وـجـل ْ َّ
ِالرحيم ِ َّø َوال الضـالني¿ بلـغ فلام, مرتني ِّ َّ َ َø َاحلمـد هللاِ رب العـاملني¿ :÷ النبـي قـال ِ َ َْْ ِّ َ ُْø 
ِبسـم اهللاِ ¿ جعـل ذلـك أجـل فمـن, باسـمي سـمف ذكـري قطعـت: إليـه اهللا فـأوحى. .ًشكرا ْ ِ

ِالرمحن الرحيم ِ َّ َِّ ْø, تبارك ربك نسبة حممد يا إقرأ: وجل عز اهللا أوحى ثم..السورة أول يف 
ٌقل هو اهللاُ أحـد ¿ :وتعاىل َ َ َُ ْ ُ اهللاُ الصـمد*ُ َ َّø) إليـه اهللا فـأوحىø, ¿ْمل يلـد ومل يولـد َْ ُ َْ َْ ََ ِø. .ثـم 
ْمل يلـد ¿ إليـه اهللا فـأوحى, الصـمد األحد الواحد :÷اهللا  رسول فقال الوحي عنه أمسك ِ َ ْ َ

ْومل يولد  َ ُ ْ َ ٌ ومل يكن له كفوا أحد*َ َ ُ ْ ََ ً ُ ُ َ ُ َ ْ َø. كـذلك :÷ اهللا رسـول فقال, الوحي عنه أمسك ثم 
 اهللا فـأوحى, فركـع, حممـد يـا لربـك اركـع: إليه اهللا أوحى ذلك قال فلام. .ربنا كذلك, اهللا
 ارفـع أن: إليـه اهللا, أوحى ثم. .ثالثا ذلك ففعل ,)العظيم ريب سبحان: (قل راكع, وهو إليه
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 أن: إليـه وجـل عـز اهللا فـأوحى. .منتصـبا  فقام÷اهللا  رسول ذلك ففعل, حممد يا رأسك
: ـقـل إلـيـه, وـجـل ـعـز اهللا ـفـأوحى, ً ـسـاجدا÷ اهللا رـسـول فـخـر, حمـمـد ـيـا لرـبـك اـسـجد

ْسبحان ريب األعىل¿ ِّ َْ َ َُø, حممـد يـا اسـتوي أن: إليـه اهللا أوحى ثم. .ثالثا  ذلك÷ ففعل ,
 سـاجدا فخـر, له جتلت عظمته إىل نظر جالسا واستوى سجوده من رأسه رفع فلام, ففعل
 يـر فلم ففعل, قائام انتصب: إليه اهللا فأوحى. ثالثا أيضا فسبح به أمر ألمر ال نفسه تلقاء من
 . دتنيوسج ركعة الصالة صارت ذلك أجل فمن, العظمة من يرى كان ما

ُاحلمد هللاِ¿ب  اقرأ: إليه وجل عز اهللا أوحى ثم ْ َْø, اهللا أوحـى ثـم, أوال قرأ مثل فقرأها 
ُإنا أنزلناه¿ اقرأ: إليه ْ َ ْ ََّ ِø الركـوع يف وفعـل. .القيامـة يـوم إىل بيتك أهل ونسبة نسبتك فإهنا 
, عظمـةال لـه جتلـت رأسـه رفع فلام, واحدة سجدة سجد ثم, األوىل املرة يف فعل ما مثل
 يـا رأسـك ارفـع: إليه اهللا أوحى ثم. .أيضا َّفسبح, به أمر ألمر ال نفسه تلقاء من ساجدا فخر

 يـا: إليـه اهللا فـأوحى, فجلـس, اجلـس حممد يا: قيل, ليقوم ذهب فلام, ربك ثبتك, حممد
 اهللا إال إـلـه وال وـبـاهللا اهللا بـسـم: (ـقـال أن ـفـأهلم باـسـمي فـسـم علـيـك أنعـمـت ـمـا إذا حمـمـد
  .)هللا كلها احلسنى ءواألسام
 عـيل اهللا صـىل: فقـال. بيتـك أهل وعىل نفسك عىل صل حممد يا: إليه اهللا أوحى ثم
 فقيل, واملرسلني والنبيني املالئكة من بصفوف فإذا التفت ثم, فعل وقد, بيتي أهل وعىل

 المالسـ أن إليـه اهللا فـأوحى, وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم: فقال. عليهم سلم حممد يا
 . يسارا يلتفت ال أن: إليه اهللا أوحى ثم, وذريتك أنت والربكات والرمحة والتحية

ـة وأول ـد ســمعها آـي ـل هــو اهللاُ أحــد¿ بـع ٌـق َ َ َُ ْ ـاه¿ و) ُ ـا أنزلـن ُإـن ْ َ ْ ََّ ِø ـة  اليمــني أصــحاب آـي
 كـان ذلـك أجـل ومـن, القبلـة جتـاه واحدة السالم كان ذلك أجل فمن, الشامل وأصحاب

 ضـجة  سـمع÷ النبـي الن " محـده ملـن اهللا سـمع " وقولـه, شـكرا السـجود يف التكبري
 ومـن) محـده ملـن اهللا سـمع (قـال ذلـك أجـل فمن, والتهليل والتحميد بالتسبيح املالئكة

 إعادهتام صاحبهام عىل كان حدثا فيهام أحدث كلام األوليان الركعتان صارت ذلك أجل
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 F١E..)ظهرال صالة يعني( الزوال صالة يف األول الفرض هو فهذا
א“אא

هو من الكـروبيني ومـن أفضـل مالئكـة اجلليـل وهـو املـؤمتن  “ سيدنا جربائيل
كـان هـذا الـروح اجلليـل واملخلـوق العظـيم الـذي ..عىل الوحي املقدس ألهل األرض

ًيف هنج البالغة وصفا يعجز عن فهمه أكثر البرش ألنـه ممـا  “ يصفه أمري املؤمنني عيل
وذلـك عنـدما  ÷ تراه يفتخر عىل املالئكة بأنه من أهل بيت حممد..َّيطاق أو يتصورال 

) روحـي هلـا الفـداء (نزل معهم حتـت الكسـاء الـيامين كـام تـروي لألمـة السـيدة الزهـراء
كـان يفتخـر بخدمـة أهـل هـذا البيـت األطهـار  “ وجربائيـل..بحديث الكساء الرشيف

ِّي تروهيا لنا جمـامع السـنة املطهـرة,كام كـان حيـدث األبرار كام يف كثري من الروايات الت ُ
 :فقال ,“ طالب أيب بن عيل عن سئل أنه عباس ابن عن ,بإسناده احلميد عبد بن حييى

 F٢E.بيته فوق جربائيل وقع تسمع ما طال رجل عن تسألون ما
ًكان كثريا مـا يـأيت إليـه ليسـاعده وخيدمـه يف أشـيائه وقضـاياه  “ أي أن جربائيل 
ممـا  ’ باخلصوص ألهـل البيـت األطهـار “ ل بيته,فخدمة املالئكة وجربائيلوأه

 ..تواترت به الروايات,واشتهرت به األخبار
 ,املدين الزيات السامن (صالح أيب عن ,األعمش عن :شهرآشوب بن َّحدث حممد

َوملا رضب ابن مريم مث¿ :تعاىل قوله يف عباس ابن عن ,)١٠١ سنة املتويف َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َِ ُ َال إذا قومـك ََّ ُ ْ َ ِ ً
َمنه يصدون ُّ ِْ َِ ُø F٣E. 

 أيب بـن عـيل أقبـل إذ يمينـه عـىل ÷ النبـي عنـد جالسـا “ جربائيـل كـان :قال 
  .أقبل قد طالب أيب بن عيل هذا حممد يا :فقال ,جربائيل فضحك ,“ طالب
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 ٤١٩ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

  ?.يعرفونه الساموات وأهل جربائيل يا :÷ اهللا رسول فقال
 أهـل مـن لـه معرفـة ألشـد السـاموات أهـل إن ًنبيـا قباحل بعثك والذي حممد يا :قال
 رضب وال,معـه محلنـا إال محلـة محـل وال,معه َّكربنا إال غزوة يف تكبرية َّكرب ما, األرض
 حيـيـى وزـهـد, وعبادـتـه عيـسـى وـجـه إىل اـشـتقت إن) حمـمـد ـيـا (مـعـه, رضبـنـا إال بـسـيف
ََّوملـا ¿ :اهللا فـأنزل ,بطالـ أيب بن عيل وجه إىل فانظر, وسخاوته سليامن وملك, وطاعته َ

ًرضب ابن مريم مثال َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ُø − لعيسـى شـبه طالب أيب بن وعيل ,طالب أيب بن لعيل شبها يعني 
َإذا قومك منه يصدون¿ – مريم بن ُّ ِْ َِ ُُ َْ َ ِø ويعجبون) يضحكون (يضجون يعنيF١E. 

 إىل “ُملــا أرسي إىل الســامء, ورصت أنــا وجربائيــل : ÷وقــال رســول اهللا 
ًيا حممـد هـذا موضـعي, ثـم زخ يب يف النـور زخـة : امء السابعة, قال جربائيلالس َّ َ َّ دفعنـي (َ
 اسمه عيل سـاجد حتـت العـرش, “فإذا أنا من مالئكة اهللا تعاىل يف صورة عيل ) دفعة
اللهم اغفر لعـيل, وذريتـه, وحمبيـه, وأشـياعه, وأتباعـه, وإلعـن مبغضـيه, وأعاديـه, : يقول

َّوحساده, إنك عىل ك  F٢E ..ل يشء قديرُ
ا يـ:  وقال“ إىل عزيزه اإلمام عيل بن أيب طالب ÷وذات يوم توجه رسول اهللا 

ـيـا : َّ أـخـربين فيـك ـبـأمر قـرت ـبـه عينـي, وـفـرح بـه قلـبـي, قـال يل“إن جربائيـل .. عـيل
ًأن عليـا إمـام اهلـدى, : ً أقـرئ حممـدا منـي السـالم, وأعلمـه:إن اهللا تعاىل قال يل.. حممد

ِّجى, واحلجة عىل أهل الدنيا, فإنـه الصـديق األكـرب والفـاروق األعظـم, وإين ُّومصباح الد ِّ ُ
ُآليت  ْ َن ال أدخل النار أحدا تواله وسَّبعزيت أ) عىل نفيس(َ َّلم لـه ولألوصـياء مـن بعـده, وال ً

ْأدخل اجلنة من ترك واليته, والتسليم له ولألوصياء من بعده َ َّ.. F٣E 
إن اهللا ـعـز وـجـل يقرـئـك .. ـيـا حمـمـد: “ائـيـل ويف رواـيـة أـخـرى ـقـال ـسـيدنا جرب

ْأحب عليا, فمن أحبه فقد أحبني, ومن : السالم, ويقول ََّ َ َ .. يـا حممـد.. بغضه فقد أبغضـنيأً
                                                 

F١EאW٢L٢٣٥א٣٩L٩٨
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ُحيث تكن يكن عيل, وحيث يكن عيل يكن حمبوه وإن اجرتحوا, وإن اجرتحوا ُ.. F١E 
 أن ’جبـاء  وأهـل بيتـه الن÷واملعروف من السرية العطرة للحبيب املصطفى 
عـىل اإلمـام عـيل ) أمـري املـؤمنني(جربائيل دائم التواجد عندهم, وهو الـذي أطلـق اسـم 

 كـان يف صـحن ÷إن النبـي :  كام يف الرواية التـي يروهيـا اخلـوارزمي الـذي قـال“
َدحية الكلبي ) حضن(الدار ورأسه يف حجر  فدخل ) ًالذي كان من أصبح الصحابة وجها(َّ

َة الكبي سلم عليـه, فقـال لـه أمـري املـؤمننيَّ فلام رآه دحي“عيل  ََّ عليـك السـالم كيـف : َ
 ?..÷أصبح رسول اهللا 

ًجزاك اهللا عنا أهل البيت خريا: “فقال عيل .. بخري يا أخا رسول اهللا: فقال َّ.. 
ُّإين أحبك, وإن لك عندي مدحة أزفها إليك: َّفقال دحية ٌ َ ُّْ لـواء .. َأنت أمري املـؤمنني: ِ
ُّوم القيامة, تزف أنت وشيعتك إىل اجلناناحلمد بيدك ي ْقد أفلح من توالك (ُ ْخرس مـن (و) َ َ

ُأدن مني يا صفوة اهللا وخذ رأس ابن عمك فأنـت أحـق بـه منـي) عاداك ِّ تصـور هـذا األدب (ُ
 )..واإلحرتام والتقدير

مـا : , وقـال÷ فوضـعه يف حجـره, فانتبـه النبـي ÷ رأس النبي “فأخذ عيل 
 ..هذه اهلمهمة
مل يكن دحية الكلبي, وإنام هو جربائيـل ـ يـا : ÷, فقال )اخلرب (“ه عيل فأخرب

 F٢E ..اهللا به َّعيل ـ سامك باسم سامك
ً حيـا وميتـا يف ÷ُّ هو أحق خلق اهللا بـابن عمـه رسـول اهللا “نعم إن اإلمام عيل  ً

 , فكيـف تتخلـف القيـادة“ُّكام يقرر ويعرتف الروح األمني جربائيل .. الدنيا واآلخرة,
فهـذا ..  إىل الرفيق األعـىل÷السياسية, واحلكومة, والسلطة عنه بعد انتقال رسول اهللا 

 !?..ًمن أعجب العجب حقا
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אא
 ,املنصـوري عـن ,الفحام عن :أماليه الطويس يف يروي شيخ الطائفة املحقة, الشيخ

 ,اإلمـام البـاقر عـن ,دهبإسـنا “ اهلادي حممد بن عيل اإلمام حدثني :قال ,أبيه عم عن
 موجة خرجت إذ الفرات عىل “ املؤمنني أمري أمايش كنت :قال جابر بن عبد اهللا, عن

 ـلـذلك فومجــت ,علـيـه رطوـبـة وال عـنـه اـنـحرست ـثـم ,عـنـي اـسـترت حـتـى فغطـتـه عظيـمـة
  .نعم :قلت ?ذلك ورأيت :فقال ,عنه وسألته وتعجبت
 .F١Eواعتنقني َّعيل فسلم خرج باملاء املوكل امللك إنام :قال

 أمـا :÷ النبـي يل قـال :قـال ,حذيفـة عـن وسـنده, أماليه يف ويروي شيخنا املفيد
 قـط هيـبط مل ملـك ذلـك :قـال .اهللا رسول يا بىل :قلت ?يل اعرتض الذي الشخص رأيت
 فسـلم لـه  فـأذن“عـيل  عـىل السـالم يف وجـل عز اهللا استأذن, الساعة قبل األرض إىل
 أهـل نسـاء سـيدة فاطمـة وان, اجلنـة أهـل شباب سيدا احلسنيو احلسن أن وبرشين, عليه
 .F٢Eاجلنة

אא
من قضـايا وأحـداث مـع عـامل احليـوان الكبـري منهـا  “ وكم ألمري املؤمنني عيل

فالكل يشكوا إليه ويلجـأ  والصغري,حتى النمل والنحل وغريها من هوام األرض ودواهبا,
 ومـن ذلـك مـا ..وفيها من اإلعجاز العجب العجابالقضايا الكثرية ..إليه يف املعضالت

إن اإلمام ال خيفى عليه كالم أحد من الناس, :  قوله“روي عن اإلمام موسى بن جعفر 
ُيعـرف اإلمـام فـإن مل يكـن فيـه هـذه ) الـروح (وال طري, وال هبيمة, وال يشء, فيه روح هبذا

 F٣E ..اخلصال فليس هو بإمام
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אא
 العسـكري حممـد احلسـن أبـو عظيمة القدر رشيفة املقام حيدثنا هبـا اإلمـامبرواية  
 ـقـد ,فرائـصـه ترتـعـد راع ـجـاءه إذ ـيـوم ذات ًجالـسـا ـكـان ÷ اهللا رـسـول إن :ـقـال :“

 فلـام ..عظـيم شـأن هـذا لصاحبكم إن :ألصحابه قال بعيد, من رآه فلام ,العجب استفزعه
  .أزعجك بام حدثنا :÷ اهللا رسول له قال وقف

 ًمحـال فحمـل ,ذئـب جـاء إذ غنمـي يف كنـت !عجيـب أمر اهللا رسول يا :الراعي قال
ًخروفا صغريا(  فتنـاول ,األيمـن اجلانـب إىل جـاء ثـم. .منـه فانتزعتـه ,بمقالعـي فرميته ,)ً

 فرميتـه ,ًمحـال فتنـاول ,األيرس اجلانـب إىل جاء ثم ,منه فانتزعته ,بمقالعي فرميته ,ًمحال
 ,بمقالـعـي فرميـتـه ,ًـمحـال فتـنـاول ,اآلـخـر اجلاـنـب إىل ـجـاء ـثـم ,مـنـه فانتزعـتـه ,بمقالـعـي
 فـأقعى ,أرميـه أن فـأردت ًمحـال يتنـاول أن يريـد وأنثـاه هـو اخلامسة جاء ثم ,منه فانتزعته

 ,يل تعـاىل اهللا قسـمه قـد رزق وبـني بينـي حتـول أن تسـتحي أما :وقال ذنبه, عىل) جلس(
  ?.به أتغذى غذاء إىل أنا أحتاج أفام

  ..اآلدميني بكالم يكلمني أعجم ذئب !هذا أعجب ما :فقلت
 رسـول ,اهللا رسول حممد ?.لك كالمي من أعجب هو بام أنبئك أال :الذئب يل فقال

 F١E.احلرتني بني العاملني رب
 مـع اليهـود ثـم اآلخـرين, من يأت مل وما األولني من سبق قد ما بأنباء الناس حيدث

ـه ووـجـودهم بـصـدقه علمـهـم ـه الـعـاملني رب كـتـب يف ـل  وأفـضـل ,الـصـادقني أـصـدق بأـن
 آمن راعي يا وحيك ,النافع الشفاء وهو ,احلرتني بني وهو وجيحدونه يكذبونه ,الفاضلني
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  .األليم العذاب سوء من تسلم له وأسلم ,اهللا عذاب من تأمن به
 أكلـه تعاطيـت مـا لـك منعـي مـن واستحييت ,كالمك من عجبت لقد واهللا: له فقلت

ْفكل ,غنمي فدونك  اهللا; عبـد يـا :الـذئب يل فقـال. .أمانعـك وال أدافعـك ال شئت ما منها ُ
ْمـن الشـقي كـل الشقي لكن ,بأمره وينقاد ,اهللا بآيات يعترب ممن كنت إذ اهللا, أمحد  يشـاهد َ
 مـن وجـل عـز اهللا عـن يؤديـه ومـا “ طالـب أيب بن عيل أخيه ويف حممد يف اهللا آيات

 حياذيـه ال الـذي والزهـد فيـه, لـه نظـري ال الـذي العلم نم حظه وفور من يراه وما ,فضائله
 مثـل فيهـا ألحـد الحـظ التـي لإلسـالم ونرصته ,فيها له عديل ال التي والشجاعة ,فيه أحد
 مـن والتـربي أوليائـه ومـواالة بمواالتـه يـأمر ÷ اهللا رسـول كلـه ذلـك مع يرى ثم .حظه
 هو ثم (خيالفه ممن وعظم َّجل وإن ًعمال أحد من يتقبل ال وجل عز اهللا أن وخيرب ,أعدائه
 ـهـذا إن ,أولـيـاءه ويـعـادي أعـداءه وـيـوايل ,ويظلـمـه حـقـه عـن ويدفـعـه ,)خيالـفـه ذـلـك مـع

  .إياي منعك من ألعجب
  ?هذا كائن َأو الذئب أهيا: له فقلت :الراعي قال
 و,حـريمهم ويسبون ولده, ويقتلون,ًباطال يقتلونه سوف منه أعظم هو وما ,بىل :قال

 هـذا صـنيعهم مـع اإلسـالم ديـن عـىل أهنم فدعواهم ,مسلمون أهنم يزعمون ذلك مع هم
 أنـا − الـذئاب معـارش جعلنـا قـد اهللا أن ال جـرم ,يل منعـك مـن أعجـب الزمان أهل بسادة

ـريان يف نـمـزقهم − املــؤمنني ـمـن ونظراـئـي ـوم الـن ـذيبهم يف وجـعـل ,القضــاء فصــل ـي  تـع
  ..لذاتنا آالمهم شدائد ويف ,شهواتنا
 لقصـدت رقبتي يف أمانة وبعضها يل بعضها الغنم هذه لوال واهللا :فقلت :الراعي قال
  ..أراه حتى ÷ حممدا

َّعـيل (واتـرك ,حممـد إىل امـض اهللا عبد يا :الذئب يل فقال  ..لـك ألرعاهـا غنمـك) َ
  ?.بأمانتك أثق كيف :فقلت

 ,عليهـا أمينـا قويـا جيعلنـي الذي هو سمعت بام أنطقني الذي إن اهللا عبد يا :يل فقال
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 فـامض ?.“ عـيل أخيـه يف اهللا عـن به أخرب بام له ًمسلام ,÷ بمحمد ًمؤمنا ُلست أو
 لـويل ًخادمـا كنـت إذ يل رعـاة املقربـون مالئكتـه ثم وجل, عز واهللا ,راعيك فإين لشأنك
  .اهللا رسول يا وجئتك والذئبة الذئب عىل غنمي فرتكت ..“ عيل

 مـا وفيهـا ,ًوتصـديقا بـه ًرسورا يتهلـل مـا وفيها القوم وجوه يف ÷ اهللا رسول فنظر
 عـىل ÷ اهللا رسـول واطـأه قـد هذا أمثاهلم إىل ُيرسون منافقون ,ًوتكذيبا فيه ًشكا يعبس
َّواجلهال الضعفاء به ليختدع احلديث هذا  شـككتم لـئن :وقـال,÷ اهللا رسـول فتبسـم. .ُ
 امللـك العزيـز عـرش مـن لاملحـا أرشف يف معـي الكـائن وصاحبي أنا تيقنته فقد فيه أنتم

 قيـادة يف تلـوي هـو والـذي, القـرار دار مـن احليـوان أهنـار يف معـي بـه واملطوف, اجلبار
 الطـاهرات األصـالب يف معـي واملتقلـب, الزاكيـات األرحـام يف معي واملرتدد, األخيار

 ,)الطــاهرات األرحــام يف معــي واملتقلــب, الزاكيــات األصــالب يف معــي أواملــرتدد(
, والعقـل واحللـم, العلـم, مـن ُماكسـيته ُكيس والـذي, الفضـل مسـالك يف عيم والراكض
 وعـدييل, طالـب أيب وصـلب اهللا, عبد صلب إىل اخلروج عند مني انفصل الذي وشقيقي

 وسـاقي, األكـرب ِّو الصـديق أنا; به آمنت. .طالب أيب بن عيل واملناقب املحامد اقتناء يف
. .األكـرم السـيد أوليـائي ونـارص, األعظـم و الفـاروق أنـا بـه آمنت. .الكوثر هنر من أوليائه
 لـه للمـوالني وجعلـه الرشـد, ألوالد رمحـة و,الغـي ألوالد حمنة اهللا جعله ومن أنا به آمنت
ْوـمـن أـنـا ـبـه آمـنـت ..الـعـدة أفـضـل  اـحلـرب ويف, ًعالـمـا ولعـلـومي, ًقواـمـا ـلـديني اهللا جعـلـه َ
ْومـن أنـا به آمنت..ًقمقاما ًأسدا, ًرضغاما أعدائي وعىل, ًمقداما , اإليـامن إىل النـاس سـبق َ

 وواضـح بحججـه وقطـع, الطغيـان أهـل بقمـع دوهنم وتفرد الرمحن, رضاء إىل فتقدمهم
 ًـسـمعا يل اهللا جعـلـه اـلـذي طاـلـب أيب ـبـن وـعـيل أـنـا ـبـه آمـنـت. .البهـتـان أـهـل مـعـاذير بياـنـه

 بمـن أحفـل وال, وافقنـي إذا خـالفني بمـن أبـايل ال, ًوعضدا ًوسندا, ًومؤيدا,,ًويدا, ًوبرصا
 َّزيـن ومن أنا به آمنت. .ساعدين إذا عني َّأزور بمن أكرتث وال, وآزرين نرصين إذا خذلني

 أمتـي مـن ًأحـدا جيعل ومل, شانئيه و بمبغضيه النريان طبقات ومأل, وبمحبيه اجلنان بن اهللا
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ـه, ـه وال يكافـي ـن, يدانـي ـوس يرضين ـل ـنكم املعبســني عـب ـل إذا ـم ـه هتـل ـراض وال, وجـه  إـع
 أهـل مـن كلهم اخللق كفر لو طالب أيب بن عيل ذاك. .وده يل خلص إذا منكم املعرضني
 كلهـم اخللق عاداه لو والذي, ِّالدين هذا وحده به وجل عز اهللا لنرص واألرضني الساموات

تنزيــل  (وتســفيل العــاملني رب اهللا كلمــة نرصة يف روحــهً بــاذال, أمجعــني إلــيهم لــربز
 . اللعني يسإبل كلامت) وتسقيط
, الـذئبني إىل ننظـر قطيعـه إىل بنـا فهلمـوا, شـاهده يبعد مل الراعي هذا :÷ قال ثم

 ÷ اهللا رسـول فقـام ..أمرنـا رأس عـىل كنـا وإال, غنمـه يرعيـان ووجدنامها, كلامنا فإذا
 ذلك :الراعي قال ,بعيد من القطيع رأوا فلام ,واألنصار املهاجرين من كثرية مجاعة ومعه
 الغـنم حـول يطوفـان الـذئبني رأوا ,قربـوا فلـام ?.الـذئبان فـأين :املنـافقون قالف. .قطيعي
  .يفسدها يشء كل عنهام َّيردان

 ?.بكالـمـه ـغـريي ـمـا عنـى الـذئب أن تعلـمـوا أن أحتـبـون :÷ اهللا رسـول ـهلـم فقـال
  .اهللا رسول يا بىل :قالوا

 قـل راعـي; يـا :يللراعـ فقـال ,بـه فأحـاطوا ,الـذئبان يـراين ال حتـى يب أحيطـوا :قال
 ?.هؤالء بني من ذكرته الذي من: للذئبني

  ..÷ اهللا رسول قاله ما للذئب الراعي فقال 
 زال فـام ,عنـه وتنحى آخر إىل جاء ثم ,عنه وتنحى منهم واحد إىل الذئب فجاء :قال
 يـا عليك السالم: وقاال وأنثاه, هو ÷ اهللا رسول إىل فوصل ,وسطهم دخل حتى كذلك
 ومرغاهـا ,الـرتاب عـىل خـدودمها ووضـعا ,أمجعـني اخللق وسيد ,ملنيالعا رب رسول
  .بخربك وأخربناه الراعي هذا إليك بعثنا ,إليك دعاة نحن كنا :وقاال ,يديه بني

 وال,حمـيص هـذا عـن للكـافرين مـا :فقـال ,معـه املنافقني إىل ÷ اهللا رسول فنظر
 صـدق علمتم قد واحدة هذه :÷ اهللا رسول قال ثم ..معدل وال موئل هذا عن للمنافقني
 :فقـال. .÷ اهللا رسـول يا بىل :قالوا ?.الثانية يف صدقه تعلموا أن أ فتحبون, فيها الراعي
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 هـذا إن الـذئبان أهيـا يـا :÷ اهللا رسـول نـادى ثـم ,ففعلـوا ,طالـب أيب بـن بعـيل أحيطوا
 ..ذكرمتـاه امبـ ذكرمتـاه الذي عيل عىل فأشريا, عليه فعينتام إليه للقوم أرشمتا قد ًحممدا
ْمن فكل ,واألقدام الوجوه يتأمالن وجعال ,القوم وختلال الذئبان فجاء :قال  أعرضا تأماله َ
 عـىل ووضعا ,أبداهنام و خدودمها الرتاب يف َّمرغا تأماله فلام “ عليا بلغا حتى ,عنه

 وحمـل ,النهـى ومعـدن ,الندى حليف يا عليك السالم :وقاال ,خدودمها يديه بني الرتاب
ْيا من عليك السالم..املصطفى وويص األوىل, الصحف يف بام وعاملا ,حلجىا  به أسعد َ

ْيـا مـن عليـك السـالم..وذويـه حممـد آل سـيد وجعلـه ,شانئيه بعداوته وأشقى ,ُحمبيه  لـو َ
 بأقـل أحـس لـو مـن ويـا ,األصـفياء خيـار لصاروا السامء أهل حيبه كام األرض أهل أحبه
ْمن بغضه من قليل  اخلـزي بـأعظم النقلـب الثـرى إىل العـرش بـني مـا اهللا سـبيل يف أنفـق َ

 ,معـه كـانوا الـذين ÷ اهللا رسـول أصـحاب فعجـب :قـال. .األعـىل العـيل مـن واملقت
 . .منك حمله مع ِّالسباع من املحل هذا طالب أيب بن لعيل أن ظننا ما اهللا رسول يا :وقالوا

 الـرب, يف املبثوثات يواناتاحل سائر من حمله رأيتم لو فكيف :÷ اهللا رسول فقال
 مـن رأيـت لقـد واهللا, والكـريس والعـرش, واحلجـب,, واألرض الساموات, ويف, والبحر
ً بـدال إليه بالنظر يستغنون − بحرضهتم املنصوب عيل ملثال املنتهى سدرة أمالك تواضع
ــه اـشــتاقوا  كـلــام“ ـعــيل إىل النـظــر ـمــن ــه يف ـصــغر ـمــا − إلـي  ـهــذين تواـضــع جنـب

 آىل قـد العـزة رب وهـذا ?.لعـيل العقـالء من وغريهم األمالك تتواضع ال وكيف..الذئبني
 ِّعـلـو يف اهللا رفـعـه إال شـعرة  ـقـدر“ عـيل إىل أـحـد يتواضـع ال, ًحـقـا ًقسـام نفـسـه عـىل
 هـذه جنـب يف قليـل يسـري, تشـاهدون الـذي التواضـع وإن, سـنة ألـف مائـة مسـرية اجلنان
 F١E..عنها ختربون اللتني والرفعة اجلاللة

                                                 
F١EאאאJW١٨١١٨٧٨٧אW١٧L٣٢١٥،

W٧L٢٧٤٤٩אאW٧١١אW٦L٤١
אW٣٥١،אאאא١٢٦٦
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א“
 يالشمس هذا اجلرم الساموي العظيم وهو من أسباب احلياة عىل هذا الكوكب الذ

 ..ننعم باحلياة فيه وهي من أعظم منن اهللا تعاىل علينا وعىل هذه احلياة
 سـلم عـىل أمـري املـؤمنني عـيلتًوهي مازالت لغـزا حمـريا للعقـول واأللباب,تراهـا 

لـق ذلـق, ويردهـا اهللا تعـاىل عليـه ليصـيل صـالته حـارضة كـام يف وتكلمه بلسان ط “
 ..الرواية

א“
 لقيت :قال ,اهللا عبد بن جابر عن ,الثوري سعيد بن سفيان فرتوي لنا كتب السرية عن

 مـن مـأل يف مسـجده يف أنـه فـأخرب ,÷ النبي عن فسألته املدينة سكك بعض يف عامرا
 بـن عيل أقبل إذ الشمس بزغت وقد كذلك نحن فبينا علينا أقبل غداةال صىل ملا وانه قومه
 ركبتاه َّمست حتى جنبه إىل وأجلسه ,عينيه بني َّوقبل ÷ النبي إليه فقام “ طالب أيب

 . .تكلمك فإهنا فكلمها للشمس قم عيل يا :قال ثم ,ركبتيه
  ?.ًعليا تكلم الشمس عني أترى :وقالوا املسجد, أهل فقام
 فقـال “ عـيل خـرج إذ ,باسـمه وينـوه عمه ابن حسيسة يرفع يزال ال :ضبع وقال
 يـا ,ُآخـر يـا ُأول, يـا ,اهللا رسول أخا يا بخري :فقالت ?.اهللا خلق يا ِأصبحت كيف :للشمس

ْيا من ,ُباطن يا ُظاهر,   .عليم يشء بكل هو َ
  ?.أخربك أو ختربين عيل يا :فقال النبي, فتبسم ÷ النبي إىل,“ عيل فرجع

 . اهللا رسول يا ُأحسن منك :قالف
) لـك (وقوهلا, باهللا آمن من أول فأنت " أول يا " لك قوهلا أما :÷ اهللا رسول فقال

 يظهـر مـن..أول فأنـت " ظـاهر يـا " وقوهلا, مغسيل عىل يعاينني من آخر فأنت " آخر يا "
 " يشء بكـل العلـيم " وأما, لعلمي املستبطن فأنت " باطن يا " قوهلا, ِّرسي خمزون عىل
, والتأويـل والتنزيـل, واألحكـام والفـرائض, واحلـرام احلـالل من ًعلام تعاىل اهللا أنزل فام
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 تقـول أن ولـوال, علـيم بـه وأنـت إال واملشـكل واملتشـابه واملحكم, واملنسوخ والناسخ
 أخـذوا إال بمـأل متـر ال مقـاال فيـك لقلت عيسى يف النصارى قالت ما أمتي من طائفة فيك

  .به يستشفون قدميك حتت نم الرتاب
 ,معنا كان سلامن وهذا :عامر فقال ,سلامن أقبل حديثه من عامر فرغ فلام :جابر قال
 .F١Eعامر حدثني كام سلامن فحدثني

 :“ًورحم اهللا الشاعر العوين الذي قال مفتخرا بإمامه وأمريه عيل 
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــيم الشــــــــــــــــــمس راجــــــــــــــــــع نورـه ـــــــــــــــــامي كـل  ُإـم

 فهل لكليم الشمس يف القوم من   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـ   مـث

 :وشاعر موايل آخر يقول
َّـمــــن كلمـتــــه الـشــــمس ـملــــا ـســــلمت ََّّ ُ ْ ُجـهــــــرا علـيــــــه وـكــــــل يشء يـســــــمع َ ً
ـــــا ظــــــاهرا ـــــا آخــــــرا, ـي ـــــا أوال, ـي ًـي ً ُيـــــا باطنـــــا يف احلجـــــب رسا مـــــودع ً ُ ً ًّ

“
إن حـديث رد الشـمس أخرجـه : يف غديره املبارك) رمحه اهللا(يقول شيخنا األميني 

َفـاظ األثبـات بأسـانيد مجـة, صـحح مجـع مـن مهـرة الفـن بعضـها, وحكـم مجع من احل ََ َّ َ َّ
َآخرون باحلسن, وشدد مجع منهم النكري عىل من غمز فيه وضـعفه وهـم األبنـاء األربعـة  َ ََ ْ

 ..ابن حزم, وابن اجلوزي, وابن تيمية وابن كثري: محلة الروح األموية اخلبيثة أال وهم
ظـم علـيهم اخلطـب بإنكـار هـذه املـأثرة النبويـة, وجاء آخـرون مـن األعـالم وقـد ع

َّوعـد مـنهم . واملكرمة العلوية الثابتة فأفردوها بالتأليف, ومجعوا فيـه طرفهـا, وأسـانيدها
 .تسعة مؤلفات لتسعة مؤلفني من كبار القوم

ًوخيص بالنقل دفـاع سـبط بـن اجلـوزي تلميـذ ابـن تيميـة الـذي يـرد ردا لطيفـا عـىل  ً ُّ
                                                 

F١Eאא،א،אאא
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 ..وينقل يف آخر رده هذه احلكاية اللطيفة.. ه وجدهاملنكرين كأستاذ
شـهدنا أبـا : ويف الباب حكاية عجيبة حدثني هبا مجاعة من مشاخينا بـالعراق, قـالوا

َّمنصور املظفر بن أردشري العبادي الواعظ وقد جلس بالتاجية ـ مدرسـة ببـاب أبـرز حملـة  َّ
ُ, وطـرزه بعباءتـه, ونمقـه )ع٠ببغداد ـ وكـان بعـد الـعرص وذكـر حـديث رد الشـمس لعـيل  َّ َّ

َّ فنشات سحابة غطت الشمس حتى ظـن النـاس “ثم ذكر فضائل أهل البيت .. بألفاظه
 :ًأهنا قد غابت, فقام أبو منصور عىل املنرب قائام, وأومى إىل الشمس وأنشد

ــــــه ال تـغــــريب ـيــــا ـشــــمس حـتــــى ينتـهــــي ــــــدحي آلل املصـــــــطفى ولنجـل ِـم
ــــــاءهم ــــــك إن أردت ثـن ــــــي عناـن ِأنســـــيت إن كـــــان الوقـــــوف ألجلـــــه ِواثـن ِ
ِـهــــــذا الوـقــــــوف خليـلــــــه ولرجـلــــــه إن كـــــان للمـــــوىل وقوفـــــك فلـــــيكن

 F١E ..فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت: قالوا
ً, ورجوعهـا لـه مـرارا يف حيـاة “فأحاديث كالم الشمس وسـالمها ألمـري النحـل 

 وشـبه املتـواترة  وحتى بعد انتقاله إىل الرفيـق األعـىل مـن الثوابـت÷الرسول األعظم 
لدى طوائف املسلمني, وال أراين بحاجـة إىل اإلطالـة هنـا بـل أنقـل الروايـة الرشيفـة مـن 

 ..مصادرها املعتربة لتستنري هبا عقولنا
اإلـمـام  عـن ,يسـار بـن ُالفضـيل عـن ,املعجـزات عيـون يف املـرتىض ويـروي السـيد

 أمري رجع ملا :قال ,)عليهم اهللا صلوات( عيل بن اإلمام احلسني جده عن ,أبيه عن ,الباقر
 يكـن ومل العـراق وأعـامل النهروانـات عـىل أخـذ النهـروان أهل قتال من “ املؤمنني
 أرض يف ودخلوا ,الظهر بالناس صىل براثا) مسجد( ناحية واىف فلام. .بغداد بنيت يومئذ
 وقـد الـعرص وقـت هذا املؤمنني أمري يا :املسلمون فصاح ,العرص صالة وجبت وقد بابل
 . .دخل

 وعليـه ًثالثـا هبـا اهللا خسـف وقد, هبا خمسوف أرض هذه:“ املؤمنني أمري فقال
                                                 

F١Eא“אא١٨٣אאא٥٣K
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 . فليصل يصيل أن منكم أراد فمن, فيها يصيل أن لويص حيل وال, الرابعة متام
  .− النهروان أهل يعنون − يصيل من ويقتل يصيل ال هو نعم :املنافقون فقال
 يصـيل أو أصيل ال واهللا :وقلت فارس, مائة يف فتبعته :العبدي مسهر بن جويرية قال

 قطـع أن إىل) عليـه اهللا صـلوات( املـؤمنني أمـري وسـار :قـال. .اليوم صاليت َّوألقلدنه هو
 أـمـري َّإيل فالتـفـت :ـقـال. .األـفـق واـمحـر غاـبـت ـثـم للـغـروب الـشـمس وـتـدلت باـبـل أرض

 . املاء هات جويرية يا :وقال “ املؤمنني
  ..جويرية يا ِّأذن :قال ثم ,فتوضأ اإلداوة إليه فقدمت :قال

 .للـعرص أذن ):عليه اهللا صلوات( فقال !بعد العشاء وجب ما املؤمنني أمري يا :فقلت
 :يل فقـال. .فأذنـت ,الطاعـة َّعـيل ولكـن الشمس غربت وقد للعرص أذن :نفيس يف فقلت
 مـا أفهم مل اخلطاطيف منطق كأنه بكالم شفتاه حتركت إذ اإلقامة يف أنا وإذا ففعلت .أقم
 وكـرب “ فقـام ,الـعرص مـن مركزها يف وقفت حتى عظيم برصير الشمس فرجعت ,هو

ـام ,وراءه وصــلينا ,وصــىل ـرغ فـل ـن ـف ـت طشــت يف رساج كأهنــا وقـعـت صــالته ـم  وغاـب
 .F١Eاليقني ضعيف يا العشاء أذان أذن: وقال َّإيل, فالتفت ,النجوم واشتبكت
 بمكـة ÷ اهللا رسـول حيـاة يف عليـه ُردت الشـمس أن وروي :املـرتىض السيد قال

 “ املـؤمنني أمـري حجـر يف رأسـه فوضـع) ًمريضـا (موعوكا ÷ اهللا رسول كان وقد
 :÷ فقـال ,اسـتيقظ حتـى وموضـعه مكانـه مـن يـربح فلم ,العرص) صالة (وقت وحرض
 بيضـاء عليـه اهللا فردهـا, الـعرص ليصـيل) الشـمس (عليه فرد طاعتك يف كان عليا إن اللهم
  F٢E.غابت ثم, ىلص حتى نقية
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א
 بيـنهم ,املالئكـة عـامل غري وهو كام للبعض خالفا عامل اإلنسان غري اجلان عامل إن
ولـذا فهـم مكلفـون ,واإلدراك العقـل بصـفة االتصاف حيث من مشرتك قدر اإلنسان وبني

 وخيـالفون ,والرش اخلـري طريـق اختيـار عـىل القـدرة حيـث ومـن وحماسبون مثل الـبرش,
اإلنسان, واملالئكة,فهم خملوقـون  ألصل خمالف اجلان أن أصل ,أمور منها يف اناإلنس

ٍوخلق اجلان من مارج من نار¿ :من نار,كام يف قوله تعاىل ِْ ْ َِ ٍِ َّ َْ َ َ َø F١E. 
 وأصـل هـذه والـد وإبلـيس ,رؤيـة العيـون عـن اسـتتارهم أي الجتنـاهنم جنا وسموا 

ِوإذ قلنـا للمالئكـة ¿ :تعـاىل قـال لبرش,فقـدأبونا وأصلنا نحـن ا “ كام أن آدم ,الفصيلة ِ َِ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ
ِاسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه ِ ِِّ ْ َ ِّ َ َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ َِّ ُ ُø F٢E. 

 “ اإلنـسـان,لتقدم خـلـق إبـلـيس ـعـىل خـلـق آدم خـلـق ـعـىل متـقـدم اـجلـان وخـلـق
َولقد خلقنا اإلنسان¿ :تعاىل ولقوله ْ ِ َ َ ْْ ََ َ ٍ من صلصال مـن محـإ مسـنون َ ُ ْ َ ٍ َ ْ َ َْ ِ ٍِ ْ واجلـان خلقنـاه مـن *ْ ُ َِ ْ َ َ َّ َْ

ِقبل من نار السموم ُ َّ ِ ْ ِْ ُ َø F٣E. 
 أهـل باتفـاق ثابـت اجلـن ووجـود. .اإلنسـان قبـل خملوق اجلان أن اآلية نصت فقد
وأتباعه من خوارج هذه العصور وهم ينكرون البـدهييات  تيمية مثل ابن أن حتى ,اإلسالم
 ÷ اجلـن وأهنـم مكلفـون ورسـول اهللا بوجود دية ويكفرون األمة عليها,يعتقدونالعقائ

 طوائـف مـن أحـد خيـالف مل: الفتاوى جمموعة الرجل يف فقد قال. .مرسل إليهم كذلك
) وسـلم) وآلـه (عليـه اهللا صـىل( حممـدا أرسل اهللا أن :يف وال ,اجلن وجود يف املسلمني

 .F٤Eإليهم
 ,بـالرضورة معلومـا ًتـواترا األنبياء أخبار به تواترت اجلن وجود ألن وهذا :وأضاف 
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 مجيـع :وقال..منهيون مأمورون بل ,باإلرادة فاعلون عقالء أحياء أهنم بالرضورة ومعلوم
َوما خلقت اجلن واإلنـس ¿ :اهللا تعاىل بدليل قول .اجلن بوجود يقرون املسلمني طوائف َ َّ َْ ِ ِ ْ ُ َْ َ

ِإال ليعبدون ُ ُ ْ َ ِ َّ ِø F١E. 
ْيا معرش اجلن واإلنـس إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن ¿: يأمرهم بالعلم وجل عز وقوله ْ َ ِّ ِْ ُ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ْْ ِ ِ َ َ

ٍأقطار الساموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان ْ ُ ْ َِّ َّ ِ َ ُ ُُ ُْ َ ْ َ ِ َ َ ِ ِ ْ َø F٢E. 
 وأدخلـه عنـه اهللا ريض أطـاع فمـن ,ونـواهي بـأوامر مكلفـون ذلـك عـىل بناء  فاجلن

 اهللا يقـول القيامـة يـوم ففي كثرية نصوص ذلك عىل يدل ,النار فله ومترد عىص ومن اجلنة
ْيا معرش اجلن واإلنس أ مل يأتكم رسـل مـنكم ¿ :ًمبكتا ًموبخا واإلنس اجلن كفرة خماطبا ُ ُ ْ َ َُ ُ ْْ ِ ٌِ ْ ْ َ َ ِ ِْ َ ِّ ِْ َ َ

َيقصون عليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا ش ُ َْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ُ َ ُِ ِ ِْ َ َ َُّ ْ ِ َ ُهدنا عىل أنفسـنا وغـرهتم احليـاة ُ َْ ُ َُّ ْ َْ َ َِ ُ ْ َ ِ
َالدنيا وشهدوا عىل أنفسهم أهنم كانوا كافرين َّ َ َِ ِ ُِ ْ ْْ ُ َْ َِ ُِ ُ َُّø F٣E.  

 ويـبلغهم ,ينـذرهم مـن جـاءهم وأنـه ,اجلـن اهللا رشع بلـوغ عـىل دليل اآلية هذه ففي
 يف سـيعذبون مـنهم الكفرة أن عىل والدليل .والعذاب العتاب صح ولذا ,تعاىل اهللا رسالة
َّقال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار كلـام ¿ :تعاىل قوله النار َ ُُ ِ َّ ْ َ ْ ُِ ِ ِِ ْْ ُِ َ ِّ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ََ َ ٍ ُ َ

ِدخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيهـا مجيعـا قالـت أخـراهم ألوالهـم ربنـا هـؤالء  ِ ُِ َّ ُ ُ َّ َ َ ََ ْ ْ َ َُّ ْ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ًَ ٌَ ُ َ ِ
َأضلونا فآهتم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون ُ َْ ٍّ ُّْ ْ َ ْ َ ْ ََ َِّ ِ ِ ِ ٌِ ُ َ ِ ً ً ِ ِ َ َ َø F٤E. 

ْولقد ذرأنا جلهـنم كثـريا مـن اجلـن واإلنـس هلـم ¿: منهم املنافقني وصف يف وقال َ ََُ ِ ْ َْ ِ َ ِّ َ َِ ِِ ًِ ََ َّ َْ ْ َ َ
ُقلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبرص ِ ْ ْ َ ٌُ ُ ْ ٌَ َُ َُ ِ َ َ ُْ ِون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا أولئـك كاألنعـام ُ ْ َ َ َ ِ ُ ِ َِ ٌ َُ ََ ْ َ ْ َُ

َبل هم أضل أولئك هم الغافلون ُ ْ ُّ ِْ ُِ ُْ ُ ََ ُ ََø F٥E. 
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ـدل ـو التحــدي هلــم  ـعـىل وـي ـامال هلــم ـه ـيم ـش ـرآن العـظ ًأن اإلـسـالم احلنـيـف والـق
ْقـل ¿ :تعـاىل قال بمثله اإلتيان اإلنس واجلن يف الكريم القرآن حني حتدى كذلك,وذلك ُ

ْلئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كـان بعضـهم  َ ْ َ َُ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ َْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِْ ُِ ُ َْ ِ َْ ِ َْ ِ ْ ِ ِ
ًلبعض ظهريا ِ َ ٍ ْ َ ِø F١E. 

ـه ـرآن وأنصــتوا إلـي ـوا بمجــرد أن ســمعوا الـق ـنهم آمـن ـا ـم ـإن طوائـف ـذا ـف ـوهبم  ًو ـل بقـل
 املـذكورون وهم, صاروا مبلغني لإلسالم بـني طوائـف اجلـانوليس ذلك فقط بل,فآمنوا
ُوإذ رصفـنـا إلـيـك نـفـرا ـمـن اـجلـن يـسـتمعون الـقـرآن فـلـام حرضوه ـقـالوا ¿ :تـعـاىل قولـه يف َ ْ َُ َ ُ ِّ َ َُ َّ ََ َ َْ َْ ْ َ ُْ ًِ َِ ِ ْ َ َ َ ِ َِ ْ

َأنصتوا فلام قيض ولوا إىل قومهم منذرين ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُُ ْ ِ َ ُِ َّ ََ َّ َ ْ َّ قالوا يـا قومنـا إنـا*َ ِ َ ْ َ ِ سـمعنا كتابـا أنـزل مـن بعـد ُ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ِ ْ ُ ً َ
ٍموسى مصدقا ملا بني يديه هيدي إىل احلق وإىل طريق مسـتقيم  ِ ِ ِ َِ َ ِّْ ُ ْ َ ْ ُ ٍُ ِ َ ِ َِ َ َِّ َْ َ ْ َ َ َ يـا قومنـا أجيبـوا داعـي *ً َِ ُ ِْ َ َ

ٍاهللاِ وآمنوا به يغفر لكـم مـن ذنـوبكم وجيـركم مـن عـذاب ألـيم  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َُ ِ ُ ُ ُ ُ ِْ ُِ َ ْ ومـن ال*ُ َ جيـب داعـي اهللاِ ََ ِ ْ ِ ُ
ٍفليس بمعجز يف األرض وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني ِ ِِ ٍُ ْ ْ ُ ٍْ َ َ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َ َِ َ ِ ِ َø F٢E. 

ال حتتـاج , سـليامن كانـت سـلطتهم عـىل اجلـان واضـحة بينـةهونبي اهللا داوود وولد
ِْوحرش لسليامن جنوده من اجل¿: تعاىل قال,للرشح َ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ُِ َ ْ َُ َن واإلنس والطري فهم يوزعونَ ُ َ َ َِّ ُ ْ ُْ َ ِ َّ ِ ْ ِø F٣E  
 اخلـري وعمـل والطيبـة اإليـامن واالسـتقامة يف الكامـل فمـنهم طوائف هذا يف وهم 
 أي الكـاثرة الكثـرة وهـم الكفـرة ومـنهم ,املغفلـون البلـه ومنهم ,ذلك دون هو من ومنهم
 ـحـال ـهـو ـكـام لـفـةخمت ـمـذاهب فـهـم ,ـصـالحا أـقـل وـمـنهم الـصـالح يف الـكـاملون ـمـنهم

  ..البرش,كام سنوضح ذلك بتناول بعض الكلامت عن سورة اجلن املباركة
 إىل التسـلل عـىل قـادرة تكـون فربام,وهم كذلك يتميزون عن البرش بـالقوة والقـدرة

فالـشــيطان ـجيــري باإلنـســان ـجمــرى اـلــدم  ,ومتنيـهــا ـهلــا لتوـســوس اإلنـســانية اـلــنفس
 بقـدرات واملكـان الزمـان مسـائل مـع الترصف عىل ةرقاد تكون وإن..كام يقال,بالعروق
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َقـال ¿: بلقـيس عـرش قصـة يف الكريمـة اآليـة إليه توحي كام ,اإلنسانية القدرات من أكرب
ٌعفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليه لقوي أمني ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَّ َ َ ْ ْ ِّ َِ َ ُ ََ َ َْ َ َِّ ِ َ ََ ٌْ ِ َ ِ ْ ِ ْø F١E.  

ن يؤثر بعضهم ببعض فاجلان له أن يـؤثر باإلنسـان, واإلنسـان  وكل من اإلنس واجل
وعـامل اإلنـس متـداخل  اجلـن عـامل مسـألة ففـي وربام يـراه ويرافقـه,,له أن يسخر اجلـان

 نُبنصوص وآيات قرآنية كثرية فالشيطان اللعني يقسم يف أكثـر مـن موضـع إلغوائنا,بعـد أ
 :كقولـه تعـاىل “ السـجود آلدم عـن هُلعن وطرد مـن رمحـة اهللا تعاىل,بسـبب اسـتكبار

َقال فبعزتك ألغوينهم أمجعني ¿ ُِ ِ َِ ْ َ ْ ََّ َِّ ْ َُ ِ َ َ إال عبادك منهم املخلصني *َ ُِ ِ َِ ْ ُْْ ُ َ َ َّ ُ قال فاحلق واحلق أقول *ِ َُ َ َّ َُّْ ََْ َ
َ ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني* ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْْ َ ْ ََّ َِ َّ َّ َ َø F٢E . 

ًفقال له مرخصـا كـام يف سـورة األعـراف املباركـةوربنا سبحانه أعطاه ذلك  َقـال ¿ :ِّ
َفبام أغويتني ألقعدن هلم رصاطك املستقيم  ْ ْ ِْ ِ َِ َ َُْ َ َْ َُ َّ ُ َْ َ َ ِ ْ ثم آلتيـنهم مـن بـني أيـدهيم ومـن خلفهـم *َ ْ ْ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّْ َ َ ِْ َ ِ ُ ُ

َوعن أيامهنم وعن شامئلهم وال جتد أكثرهم شاكرين ُ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ْ َ َُ ِ َ ِ َ ِø F٣E . 
َّوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال ¿ :ويف سورة اإلرساء الرشيفة يقول ربنا ِ ُِ َُ َ ُ ََ َ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ

ًإبليس قال أ أسجد ملن خلقت طينا  ِْ ِ َِ َ َُ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َ ِ قال أ رأيتك هذا الذي كرمت عيل لـئن أخـرتن إىل *ِ ِ َ َّ َ َْ ْ َّ ْ ََ َ َْ َِ َِ ََّّ َ َ َ َ َ
َيوم القيامة أل ِ َِ َْ ِ ًحتنكن ذريته إال قليال ْ ِ َِ َّ ِ ُ َّ َْ ََّ ِّ ُ ً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء *َ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ ُ َّ ْ ََ َُّ ِ َ َِ َ ِ ْ َ

ًموفورا  ُ ْ ْ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشـاركهم *َ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُْ ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َِ ِِ َ َ َ ِ ِ ْ
َيف األموال و ِ ْ َ ًاألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا ِ ُ ْ ُ َ ُْ َّ ِ ُ َّ ُ َ ُ َ ُْ ِْ ِ ِ ْ إن عبـادي لـيس لـك علـيهم *َ ْ ِْ َ َ ََ ََ ِ ِ َّ ِ

ًسلطان وكفى بربك وكيال ِ َ ِّ ََ َ ُِ َ ٌ ْø F٤E. 
ِّوكام أن اجلن يسخرون البرش كذلك البرش يسخرون اجلان ملآرهبم واألمـر واضـح  ُ

رة املباركة حيث كانا من الشياطني يف ملـك يف سورة البق) هاروت وماروت (وبني بقصة
                                                 

F١EאW٣٩
F٢EW٨١J٨٥
F٣EאאW١٦J١٧
F٤EאאW٦١J٦٥



 ٤٣٥ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

 يعثـون يف األرض الفسـاد فيفرقـون بـني الرجـل وزوجته,وأهلـه بـام يفعلونـه مـن نسليام
َوأنـه كـان رجـال مـن اإلنـس يعـوذون ¿ :الكريمـة اآليـة إليـه تشـري وهذا ما.. أنواع السحر َُ ُ َ ُ ََ ِ ْ َِّ ِ ٌ ِ َ

ًبرجال من اجلن فزادوهم رهقا َ ُ ُ ِّ ََ ْ َ ِ ْ ِ ٍ ِ ِø F١E. 
ـذلك   ـو اســتطاعوا ـل ـبعض ـل ـوذون ببعضــهم اـل وبالنتيجــة أن كالمهــا يعــوذون ويـل
َويـوم حيرشهـم مجيعـا يـا مـعرش اجلـن قـد اسـتكثرتم مـن ¿: وصدق ربنا سـبحانه,سبيال ِّ ْ ُ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ َُ ََ َ َ ً ُْ ِ ْ َ َُ ْ َ

ٍاإلنس وقال أولياؤهم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا بـبعض  ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َِ ُ َ َ َْ ْ َ ْْ ُ ِْ ِِ ِ َ َوبلغنـا أجلنـا الـذي أجلـت لنـا َ ْ َّ َ ََ ََّ َ َ ََ َِ ْ
ٌقال النار مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللاُ إن ربـك حكـيم علـيم  ٌ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ َّ ِ َِ َّ ُ ْ َّ َ وكـذلك نـويل بعـض *َ ُْ َ َ َِّ َ ِ َ

َالظاملني بعضا بام كانوا يكسبون  ُ ْ َِ ِِْ َُ ِ ً َ ْ يا معرش اجلن واإلنس أ مل يأ*َّ َ َْ َ َ ِ ْْ ِ َ ِّ ِْ َ َتكم رسل منكم يقصـون َ ُّ ُ َ ْ ُ ُ ُْ ُْ ِ ٌِ
ْعليكم آيايت وينذرونكم لقاء يومكم هذا قـالوا شـهدنا عـىل أنفسـنا وغـرهتم احليـاة الـدنيا  ْ ُ ُ َ ُُّ ْ ْ ُْ َْ ُ َّ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َ ِ َ ُ ََ ِ

َوشهدوا عىل أنفسهم أهنم كانوا كافرين َّ َ َِ ِ ُِ ْْ ُ َْ َِ ُِ ُ َø F٢E. 
ولكـن أعطـا اإلنسـان السـالح الـذي  ,نسـانيغـوي اإل أن للشيطان فربنا سبحانه أتاح

َإن الشـيطان ¿: يقاوم به هذا اإلغواء, وحيارب به هذا العدو املرتبص كام أمرنا ربنا بقوله َّْ َّ ِ
ِلكم عدو فاختذوه عدوا إنام يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعري ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ ُ َ ُ ٌّ ََ ُ ُ َّ ُْ ْ ُ ُِ ُ َّ َ َø F٣E. 

َيا بنـي آدم ال ¿: ويوسوس يف أنفسنا,قال ربنا,ري يف عروقنايس,وذلك ألنه خمفي عنا َ َِ
ُيفتننكم الشيطان كام أخرج أبويكم من اجلنـة ينـزع عـنهام لباسـهام لـريهيام سـوآهتام إنـه  ْ َ ُ َ َ َ ََّ ُ َّ ُِ ِ ِِ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َّ ْ َّ ََْ َ َ َ ُ ْ

َيراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم إنا جع َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُّ ِ ْ ُ َ ْ ْ ََ ُ َِ ُ ِ َلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنونُ ُْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َْ َ َ َّø F٤E . 
والعقـل الـداخيل وحبـاه بـاإلرادة ,)األنبيـاء والرسـل (والسالح هو العقل اخلـارجي

ودور الشـيطان الغوايـة ,ليفعل ما يأمره به الرشع والعقل وترك ما ينهونـه عنـه باختيـاره هـو
 يف اإلنسـان انحدار بأن :القول يستتبع ما وهذا ,والوسوسة والتزيني للباطل وتشويه احلق

                                                 
F١EאW٦
F٢EאW١٢٨J١٣٠
F٣EW٦
F٤EאאW٢٧



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٣٦

 

 غـرور مـن وتعلالهتـا النفس أهواء تدخل بل ,فحسب الشيطان سببه ليس الضالل مهاوي
 أسـقطت التـي األمور ذات وهي ,الضالل أسباب مجلة يف ,ذلك إىل وما وكسل وعجب
 كثـرية فاتمواص للجان ذكرت قد: وبيشء من التبسيط نقول,)املعصية مهاوي يف إبليس
 :الكريم, واألحاديث الرشيفة, منها القرآن يف

َّوخلق اجلـان ¿: الرتاب من املخلوق اإلنسان بعكس ,النار من خملوقون إهنم − ١  َْ َ َ َ َ
ٍمن مارج من نار ِْ ِْ ٍِø F١E. 

 املنطق عىل والقدرة والباطل احلق بني والتمييز والعلم اإلدراك يمتلكون إهنم − ٢ 
 ).املباركة اجلن سورة آيات من واضح هو كام(, واالستدالل

 والـرمحن اجلـن سـورة آيـات يف كـام (عن تكلـيفهم ومسؤولون مكلفون إهنم − ٣ 
 ).وغريها من آيات الكتاب العزيز

ـيهم − ٤  ـون وـف ـا دون ¿ :والـطـاحلون والصــاحلون املؤمـن ـا الصــاحلون ومـن ـا مـن َوأـن َُ َ َّ ََّ َِّ ِ ُِ َّ َ
َذلك ِø F٢E.  

َوأمـا القاسـطون فكـانوا جلهـنم ¿: رشون,وحياسبون كالبرشوين حيرشون إهنم − ٥  ََّّ َ َِ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ
ًحطبا َ َø F٣E. 

 ,الـسـمع واـسـرتاق ارـبـاألخ وأـخـذ الـسـاموات يف النـفـوذ ـعـىل الـقـدرة أن ـهلـم – ٦ 
َوأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن¿: بعد فيام ذلك من منعوا ولكنهم ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّْ َ َ ْ َّ َْ ُ ََ ْ َ َُّ ْ جيـد َ ِ َ

ًله شهابا رصدا ًَ َُ ِ َø F٤E. 
ـانوا − ٧  ـا يوـجـدون ـك ـع ارتباـط ـاس بـعـض ـم ـوائهم الـن ـام إلـغ ـدهيم ـب ـن ـل ـوم ـم  العـل

ٍوأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال ¿ :الروحية األرسار بعض إىل التابعة املحدودة ِ ِ َ َُ ُ َ ُ ََ ِ ْ َِّ ِ ٌ ِ َ
                                                 

F١Eא،W١٥
F٢EאW١١
F٣EאW١٥ 
F٤EאW٩



 ٤٣٧ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

ًمن اجلن فزادوهم رهقا َ ُ ُ ِّ ََ ْ َ ِ ْ ِø F١E . 
اإلنـس مـن  أوساط يف جودوهو م كام الفائقة بالقدرة يتمتع من فيهم وأنه يوجد – ٨

ٌّقال عفريت من اجلن أنا آتيك بـه قبـل أن تقـوم مـن مقامـك وإين عليـه لقـوي ¿ :أولياء اهللا َ َ ْ ْ ِّ َِ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ ِ َ ََ ٌْ َ َِ َ ِ ْ ِ ْ َ
ٌأمني ِ َø F٢E. 

ْومـن اجلـن مـن ¿ :اإلنسان حيتاجها التي احلوائج بعض قضاء عىل القدرة هلم − ٩  ِّ َ ََ ِ ْ ِ
ِيعمل بني يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه مـن عـذاب السـعري  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ِّ َ ْْ ُْ ِ َِ ُ َْ َِ ْ ِ ِ ُ يعملـون لـه مـا *ُ َْ َُ َ َ

ِيشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب َْ َ ٍ ِ َ َ َ َْ ِ َِ ِ َ ُ َø F٣E 
: يس قبـل آدم وجـد يف هـذا الوـجـوداإلنـسـان,وإبل خلـق قبـل كـان خلقهـم إن − ١٠ 

ِواجلان خلقناه من قبل من نار السموم¿ ُ َّ ِ ْ ْ ْ ُ َِ ُِ ََ ْ َ َّ َْø F٤E  
 اإلنسـان أن القرآنية اآليات من يستفاد فإنه ذلك إىل باإلضافة أخرى خصائص وهلم

 ودليـل ,منـا أفضـل بـأهنم األلسـن عـىل مشـهور هو ما وبخالف ,اجلن من أفضل نوع هو
 وهكـذا ,واتبعـوه اإلنـس من هو الذي اإلسالم بنبي آمنوا وإهنم ,اإلنس من األنبياء اختيار
 أكـابر مـن الشـيطان وكـون ,بـذلك القـرآن رصح كـام “ آلدم الشيطان سجود وجوب

  .اجلن عىل اإلنسان أفضلية عىل دليل هو اجلن وربام والد طوائف
 املسـتور خللـقا هـذا حـول املجيد القرآن من تستفاد أمور عن احلديث كان هنا إىل
 واجلـهـالء الـسـذج أن نعـلـم ولكنـنـا ,العلمـيـة ـغـري واملـسـائل اخلراـفـات ـكـل ـمـن واخلالـيـة
 نسـب ما منها ,واملنطق العقل مع يتناىف بام الكائن هذا خيص فيام كثرية خرافات ابتدعوا
 ,مؤذية !أذناب وذوات سامة موجودات وأهنم ,واملرعبة والعجيبة الغريبة األشكال إليهم

 مـاء إنـاء يسـكب أن بمجـرد دورا حتـرق أن يمكـن إذ والسـلوك الـترصف سـيئة ,ةومبغض
                                                 

F١EאW٦
F٢EאW٣٩
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٣٨

 

 تـم إذا املوضـوع أصـل أن حـني يف ,القبيـل هذا من أخرى وأوهام ,ًمثال بالوعة يف مغيل
 احلية املوجودات حرص عىل دليال نملك ال ألننا ,للقبول قابال اخلرافات هذه من تطهريه

 أن اإلنسـان يسـتطيع التـي الكائنـات إن :الطبيعيـة علـومال علـامء يقـول بـل ,نـراه نحـن بام
 ..باحلواس تدرك ال التي للموجودات بالنسبة ضئيلة بحواسه يدركها

 أن أحـد قِّصدُي مل ,احلية الكائنات هذه املجهر يكشف أن وقبل األخرية الفرتة ويف
 يمكـن ال دمالـ أو املـاء قطـرة يف املتواجـدة احليـة املوجودات من املؤلفة اآلالف هناك

 تسـمع آذاننـا وكـذا ,حمـددة ًألوانـا تـرى أعيننـا إن :العلـم أيضـا ويقـول يراها; أن لإلنسان
 مـن بكثـري أكثـر وأعيننا بآذاننا ندركها ال التي واألصوات واأللوان ,حمددة صوتية ًأمواجا
 هـذه وجود من للتعجب موضع يبقى ال الشكل هبذا الدنيا تكون وعندما ,تدرك التي تلك
 خيربنـا عنـدما ذلـك نتقبـل ال ومل ,بـاحلواس إدراكهـا لنـا يمكن ال والتي ,احلية كائناتال

  ?.عن أحواهلا ÷ العظيم كالنبي صادق إنسان
 وخصوصـياته اجلـن بوجـود جهـة مـن أخربنـا قـد املجيد القرآن فإن حال أي وعىل
 ذاوهلـ ,اجلـن وجـود عـدم عـىل عقـيل دليـل هناك ليس أخرى جهة ومن ,سلفا املذكورة

 وممـا. .العـوام خرافـات يف كـام هبـم تليق ال التي األقوال وجتنب ,هبم االعتقاد من البد
 الكائنـات مـن أنواعـا يشـمل أوسـع مفهـوم عـىل أحيانـا يطلـق اجلـن لفظ أن أيضا يالحظ

ـات مــن أعــم املســتورة ـى ,هلــام لفاقــدةاو واإلدراك العقــل ذوات الكائـن  جمــاميع وحـت
 روايـات ذلـك عـىل والـدليل ,أيضـا األوكـار يف واملختفيـة بـالعني تـرى التـي احليوانات

 يف ـكـالريح ـصـنف: أـصـناف مخـسـة اـجلـن اهللا خـلـق« :ـقـال حـيـث ÷ النـبـي ـعـن وردت
 عليهم آدم كبني وصنف, األرض حرشات وصنف, عقارب وصنف, حياة وصنف, اهلواء

  F١E»والعقاب احلساب
 تطـرح التـي املشاكل من الكثري حتل فسوف ومفهومها الروايات هذه إىل وبالتوجه 

                                                 
F١Eא،١،١٨٦Fא
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 حيـث “ املؤمنني أمري عن وردت رواية ففي .باجلن اخلاصة والقصص الروايات يف
 والثلمـة العـروة عـىل يقعـد الشـيطان فـإن, عروته وال اإلناء ثلمة من املاء ترشب ال " :قال

"F١E. 
 املكروبـات الجـتامع حمـل وعروتـه اإلنـاء ثلمـة وألن ,اجلـن مـن هو الشيطان ألن

 ,الكائنـات هذه ملثل شامال العام بمفهومه والشيطان اجلن يكون أن يستبعد فال ,تنوعةامل
 والروايـات ,ومسـؤول مكلف وإنه وشعور فهم ذو الكائن هو له اخلاص املعنى كان وإن
 F٢E..الباب هذا يف كثرية

وكثرية هي الروايات التي تتحدث عـن عـامل اجلـان نكتفـي هبـذه الروايـات الرشيفـة 
ا بني األصحاب الكرام, وباحلقيقة ما هي إال غيض من فيض تناقلته كتـب السـرية لشهرهت

 ..الذي ذكره فضيلة كربى وعبادة عظمى “ والفضائل عن أمري املؤمنني عيل
אא

 اـملـؤمنني أـمـري أن ,’ آباـئـه ـعـن ,أبـيـه ـعـن) علـيـه اهللا ـصـلوات( اهللا عـبـد أيب ـعـن
 بيهـودي هـو فإذا ,طرقها يف يدور هو فبينا ,أياما هبا فأقام الكوفة دخل) عليه اهللا صلوات(
 وبـه ,حتكمـون اجلاهليـة أ فـبحكم ,النـاس معـارش :يقـول وهـو ,رأسـه عىل يده وضع قد

 مـا: لـه وقـال ,يديـه بني فوقف “ املؤمنني أمري به فدعا ,حتفظون ال وطريقا ,تأخذون
 ? اليهود أخا يا حالك

 سـتون ومعـي املـدائن سـاباط مـن خرجـت ,تاجر رجل إين ,املؤمنني أمري يا :فقال
. .هبـا ذهـب أيـن أدري وال ًاختطافـا, معـي كـان مـا أخـذ كذا موضع حرضت فلام ًمحارا,
 ,فرسـه له فأرسج ,دابتي يل أرسج قنرب يا, يشء منك يذهب لن :“ املؤمنني أمري فقال
 بـه وانطلقـا ,أمـامي بـه وانطلقـا ودياليه بيد خذا, نباته بن أصبغ ويا قنرب يا :قال ركبه, فلام

                                                 
F١Eא،٦،٣٨٥،א،אא،א٥
F٢Eאאא
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 بسـوطه) عليـه اهللا صـلوات( املـؤمنني أمـري َّفخـط ,ذكـره الـذي املوضع إىل صاروا حتى
 قنـع ثـم. .اجلـن فـتخطفكم جتاوزوهـا وال, اخلطـة هـذه وسط يف قوموا :هلم فقال ,خطة
 وهـو السـيد بـن احلارث ولد من اجلن ولد معارش واهللا :وقال الصحراء, يف واقتحم فرسه
 ولنرضبـنكم, وامليثـاق العهـد مـن وبيـنكم بيننا ما ليخلص محره عليه تردوا مل إن, إبليس
  ..اهللا أمر إىل) ترجعوا (تفيئوا حتى بأسيافنا
ُاللجم بقعقعة أنا فإذا  ولرسـوله, هللا, الطاعـة الطاعـة,: يقـول وقائـل اخليل, وصهيل ,ُّ
 ,يشء منـهـا ـيـذهب مل ,بأمحاـهلـا ًـمحـارا ـسـتون الـصـحراء يف) ظـهـر (َّـجتـرد ـثـم ,ولوـصـيه
 يف عمـك ابـن حممـد اسـم مـا :اليهـودي لـه قـال ,الكوفة دخل فلام. .اليهودي إىل فأداها
ْسـل :“ املـؤمنني أمـري فقـال ?ولـديك اسم وما ?فيها اسمك وما ?التوراة , ًاسرتشـادا َ
 واسـم ,إيليـا واسـمي, طـاب طاب, فيها حممد اسم: التوراة بكتاب عليك, ًتعنتا تسأل وال

ٌشرب َّولدي  أن وأشـهد ,له رشيك ال وحده ,اهللا إال إله ال أن أشهد :اليهودي فقال ..ُو شبري ُ
  .F١Eحق به وجئت به جاء ما وأن بعده من وصيه وأنك ,ورسوله عبده ًحممدا

 اهللا رسـول عنـد جالسـا كـان جنيـا إن :قـال يف مشـارقه, ويروي الشيخ رجب الربيس
 هـذا مـن اهللا رسـول يـا (أجـرين :وقـال اجلني, فاستغاث “ املؤمنني أمري فأقبل ÷
 مـن نفرا َّإيل فأرسل ,سليامن عىل متردت :قال ?بك فعل ما :÷ فقال ).املقبل الشاب
 إىل الرضبـة مكـان وهـذا ,وجرحنـي فـأرسين ,الفارس هذا فجاءين ,عليهم فطلت ,اجلن
 .تندمل لن اآلن

 أن :العرشة فضائل صاحب رواه ما وآخر هو من أهل العامة,وه طريق وهلذه الرواية
 خـرج فلـام ,اجلنـي فغـاب “ عـيل فدخل ÷ اهللا رسول جملس يف جالسا كان جنيا
َمل :÷ النبـي لـه فقـال ,مكانـه إىل اجلنـي عاد عيل  يـا :فقـال ?عـيل حضـور عنـد غبـت ِ

  .“ سليامن زمن يف إال تظهر ومل? وكيف :قال .جرحني ًعليا إن اهللا رسول
                                                 

F١Eאאאא١٣٠٤–٣٠٦א،אW٢٦٩١
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 .األنبياء مع يقاتل عيل صورة عىل ملكا خلق تعاىل اهللا إن :÷ قال ثم
 وأيـدين, ًرسا النبيـني بـك أيد اهللا إن عيل يا :÷ اهللا رسول قال :الربيس أيضا وقال

 ..ًجهرا بك
אא

 عـىل املنـرب, إذ أقبـل “بينا أمري املـؤمنني  :قال ,“ جعفر أيب عن ,جابر عن
 النـاس أن يقتلـوه, فأرسـل أمـري املـؤمنني َّمَهـَملسـجد, فثعبان من ناحية باب مـن أبـواب ا

فكفوا, وأقبل الثعبان ينساب حتى انتهى إىل املنرب, فتطاول فسـلم عـىل ) أن كفوا (:“
فلـام .  إليه أن يقف حتى يفـرغ مـن خطبتـه“ فأشار أمري املؤمنني “أمري املؤمنني 

و بن عثامن خليفتك عىل اجلـن, أنا عمر: من أنت? فقال: فرغ من خطبته, أقبل عليه, فقال
وإن أيب مات وأوصاين أن آتيك وأستطلع رأيك, وقد أتيتك يا أمري املـؤمنني فـام تـأمرين 

أوصيك بتقوى اهللا, وأن تنرصف فتقوم مقـام أبيـك يف : به وما ترى? فقال له أمري املؤمنني
 وانرصف, −  عليـه السـالم−فودع عمـرو أمـري املـؤمنني : اجلن فإنك خليفتي عليهم, قال
: جعلـت فـداك فيأتيـك عمـرو وذاك الواجـب عليـه, قـال: فهو خليفته عىل اجلن, فقلت له

  .نعم


 يف − روحـه سـبحانه اهللا قـدس − اهلـدى علـم املـرتىض السـيد األجـل السيديروي 
 حـديث وهـو الثعبـان كـالم :قـال :الـدرجات بصائر من املنتخب املعجزات عيون كتاب
كـان أمـري  :قال ’ آبائه عن ,أبيه عن ,“ الصادق  اإلمامإىل يرفعه ,باإلسناد مشهور

 خيطب يف يوم اجلمعة عىل منرب الكوفـة, إذ سـمع وحيـة تعـدو − عليه السالم −املؤمنني 
يـا أمـري املـؤمنني ثعبـان : مـالكم? قـالوا: والرجال يتواقعون بعضهم عىل بعض, قـال هلـم

ال يقربنـه أحـد مـنكم : − عليـه السـالم −فقـال .  أن نقتلـهعظيم, قد دخل ونفزع منه, ونريد
فطرقوا إليه, فإنه رسول جاء يف حاجة, فطرقوا له, فـام زال يتخلـل الصـفوف حتـى صـعد 
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, فنق يف اذنه نقيقا, وتطاول أمـري − عليه السالم −املنرب, فوضع فمه يف اذن أمري املؤمنني 
 مثـل نقيقـه, فنـزل عـن املنـرب −عليه السالم  −املؤمنني حيرك رأسه, ثم نق أمري املؤمنني 

: يا أمري املؤمنني ومـا هـذا الثعبـان? فقـال: فانساب بني اجلامعة, فالتفتوا فلم يروه, فقالوا
هذا الدرجان بن مالك خليفتي عىل املسلمني مـن اجلـن, وذلـك اهنـم اختلفـوا يف أشـياء 

  .عفأنفدوه إيل فجاء سألني عنها, فأخربته بجواب مسائله فرج
א

هم الثقل اآلخر املقابل لإلنـس, وهـم اجلانـب املخفـي مـن علـم اإلمكـان, : اجلن
ومنـه اجلنـني ألنـه خمفـي ..ألنه من اجلنن ;السرت, واجلنـة ;هـي السـرتة: ًوهلذا سموا جنا

ومستور يف بطن أمه, واملجنـون الـذي ابـتيل بسـرت عـىل عقلـه فغطـاه, واجلنينـة البسـتان 
 .شجار فتغطي أرضها ومن عليها فتسرتهم عن عيون املتطفلنياملغروس باأل

ـمـرة يف تـسـع منـهـا كاـنـت / ١٩/يف الـقـرآن الـكـريم ) اـجلـن (ـهـذا وـقـد وردت ـمـادة
ُّ وهناك موارد إلضالل اجلن لإلنس وتعوذ رجال اإلنس ,)اجلن واإلنس (مقرونة باإلنس

إبليس هو من كبـارهم وكـان ًبرجال اجلن, وموارد تذكر لنا إيامن اجلن وكفرهم, علام أن 
 ..مع املالئكة ومل يكن منهم, فال يلتبس عليك األمر

وهـو جـالس حتـت  ÷ والقرآن الكريم يقص لنا نبأ نفر من اجلن مروا برسـول اهللا
ًشجرة يتلو آيات من القرآن كـريم بصـوته الغـذب فاسـتوقف بعضـهم بعضـا, وأنصـتوا لـه 

ـزل اهللا ـام أـن ـوا ـب ـه وآمـن ـأثروا ـب ـوهبم فـت ـريمبقـل ـوله الـك ـومهم  ÷  ـعـىل رـس ـوا إىل ـق ووـل
يبرشوهنم بنزول وحي جديد, وكتاب مفيد وأنـذروهم مـن الكفـر واإلسـتكبار عـن األمـر 

 ..÷ والطاعة لرسول اهللا
املباركة فإهنا تعطينـا صـورة أكثـر وضـوحا عـن هـذه األقـوام ) اجلن (وأما يف سورة

ض اآليات الرشيفـة, نسـتنري هبـا, املخفية عنا وهي تشاركنا حياتنا يف كل يشء, وإليك بع
 : ونستفيد منها
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ًقل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقـالوا إنـا سـمعنا قرآنـا عجبـا ¿  ً ُ َُ َ ْ ِّ َ َ ُْ َ ٌ َ ْ َِ ِ َِّ َ َِّ ُِ َْ ِ ْ َ َ َ َُّ َ هيـدي إىل *َ ِ ِ ْ َ
ًالرشد فآمنا به ولن نرشك بربنا أحدا  َْ ِّ ْ ََ َ َ ُِّ َِ ِ ُ َ ِ َِّ َ ِّ وأنه تعاىل جد ربنا*ْ َ ُ ََ ُّ َ َّ ً ما اختذ صاحبة وال ولدا َ ًَ َ َ َ ِ َ َ َّ ُ وأنـه *َ ََّ َ

ًكان يقول سفيهنا عىل اهللاِ شططا  َُ َ َ َ ُ ِ َ َُ ً وأنا ظننا أن لـن تقـول اإلنـس واجلـن عـىل اهللاِ كـذبا *َ ُِ َ َ َ ُّ َ ُ ْ َِ ْ ْ َِّ َ َ َّ ََ ْ َ ََ* 
َوأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم ره ُ ُ ِّ َ ُ َ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ِِ ٍِ ِ ِ َ َُ ْ َِّ ٌ ِ  ø F١Eًقاَ

َوأنا منا الصاحلون ومنـا دون ¿ :وتستمر اآليات هبذا اإلنسياب الرائع, إىل أن يقولوا َُ َ َّ ََّ َِّ ِ ُِ َّ َ
ًذلك كنا طرائق قددا  َ َِّ ِ َِ َ ُ ً وأنا ظننا أن لن نعجـز اهللاَ يف األرض ولـن نعجـزه هربـا *َ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َّ َِ ُِ ُ ََّ َِ َ ِ ْ َ ََّ وأنـا ملـا *ََ َّ َ َ

ُْسمعنا اهلدى َ ْ ِ ً آمنا به فمن يؤمن بربه فال خياف بخسا وال رهقا َ ًَ َ َ ِّ ْ َْ َ ُ َ َْ ُ ََّ َ َِ ِ ِِ َّ وأنا منـا املسـلمون ومنـا *ِْ َِّ ِ َِ ََ ُ ْ ُْ َّ َ
ًالقاسطون فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا  َ َ ََ َّ َ ْ َْ َْ َ َ ِ ُِ َ َْ َ ً وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا*ُ َ َُ ََ ََّّ َ َِ ُ َ َ ِ ْ َø F٢E  

ـاملهم إ ـر اجلــن وـع ـال ينـك ـاة, ـف ـذه احلـي ـة يف ـه ـائق الثابـت ـن احلـق ـم ـم ـول, فـه ال جـه
ًوتـشـملهم الرـسـالة اخلاـمتـة ـحـتام, وـفـيهم اـملـؤمن والفاـسـق, وـفـيهم املطـيـع والـعـايص, 

فـهـم ـكـالبرش وتـنـوعهم يف ـهـذا .. وـمـنهم ـمـن يعـمـل الـصـاحلات وـمـن يعـمـل الطاـحلـات
وياليـت أننـا املجال إال أهنم حمرتمون وحيرتمون أنفسهم وبني جنسـهم أكثـر مـن الـبرش 

 ..نتمتع بجزء بسيط من هذا اإلحرتام لبعضهم البعض
ـائلني  ـا أـصـدق الـق ـه لـن ـة يف خـطـاهبم اـلـذي يروـي ولعـلـك مل تلتـفـت إىل ـهـذه الناحـي

فإنك ال جتد وال حتى كلمة حادة يصـفون هبـا بعضـهم, فتأمـل أرجـوك .. سبحانه وتعاىل
َكان يقول سفيهنا عىل اهللاِ شط¿ هبذه الكلامت َ َ َ ُ ِ َ َُ ُ فوصفوا إبليس أو حتى غـريه بالسـفيه  øًطاَ

ويربرون بأننا كنا عـىل يقـني أنـه ال يمكـن ألحـد مـن اإلنـس أو اجلـن يتجـرأ ..وليس أكثر
ونحن اليوم بل وربام يف كل حلظة لدينا من يكذب عىل اهللا ويسوقه لنا ..ويكذب عىل اهللا

 ..ويريد األمة أن تتبعه عىل ضالله
َّوأنـ¿ :وإليـك مـا هـو أمجـل َ َا منـا الصـاحلون ومنـا دون ذلـكَ ِ ِ ِ َِ َُ َ ََّّ َُّø  اهللا, اهللا مل يصـفوهم

                                                 
F١EאW١J٦K
F٢EאW١J١٥



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٤٤

 

بالكفر وال بالزندقة وال باجلحود, وال بـالرشك األكـرب وال بـالرشك األصـغر وال أي لفظـة 
ـمـن ألـفـاظ ـهـذا الـسـوق الـيـوم والـتـي نـخـرت عظامـنـا ـمـن أولـئـك اـلـذين حيتـكـرون اـلـدين 

 –ـغـم أنـفـك وإال فأـنـت ـكـافر ومرشك ـبـاهللا ويـصـنعونه ـعـىل مقاـسـهم وعلـيـك أن تلبـسـه ر
َّمنـا الصـاحلون ومنـا ¿  أمل نتعلم من اجلن املؤدبني الذين قالوا هـذا القـول–والعياذ باهللا  َِّ ِ َِ ََّ ُ
َدون ذلك ِ َ ُø  ًفلم يدعوا الصالح ألنفسهم, ويطـردوا اآلخـرين مـن متامـا, بـل تركـوا األمـر َّ

ون عىل بينة بأن منهم من هـو صـالح بعـض يموج بينهم وبني من يستمع إىل كالمهم, ويك
َدون ذلك¿ الصالح وآخرون أقل صالحا منه ِ َ ُø, فلم يصفونه بالكافر كثقافـة التكفـري التـي 

اجتاحت العامل بأرسه فكل من ليس منا ومعنا فهـو كـافر, ولـيس ذلـك فقـط بـل هـو كـافر 
 اـجلـان ثقاـفـة ويقـتـل فدـمـه وماـلـه وعرـضـه ـحـالل ـهلـم فـلـامذا أـهيـا الـنـاس مل تتعلـمـوا ـمـن

 ..اإلنسان وتدعوا سخافة التكفري املقيتة
ًطرائق قددا¿ فاجلان يعلمون أن اهللا سبحانه خلقهم خمتلفني ومشتتني َ ِ َِ َø  ,ولكل رأيه

َوأنا منا املسلمون ومنا القاسطون¿ وحسابه عىل اهللا, ألهنم َُ ِ ِ ِ ِْ َّ ََّ َُ ْ ُْ َّ َø  ومل يتجاوزوا هـذه الكلمـة
َقاـسـطون (املهذـبـة ُ نـحـن ـكـذلك خلقـنـا اهللا ربـنـا خمتلـفـني والطرـيـق إلـيـه بـعـدد أنـفـاس و) ِ

ـدوالر  ـوة اـل ـن ـق ـت ـم ـام بلـغ ـت مـه ـن حتتكــره أـن ـة مرشوع خــاص ال وـل ـق واجلـن اخلالـئ
والصواريخ العابرة والطائرات املقاتلـة, فلـامذا هـذا اإلسـتكبار والعنجهيـة أمل يمـر عـىل 

فلـامذا حتاسـبني أنـت, ومـن .. بينوا للناس أعامهلم وحساهبم عىل اهللا:÷ أولئك قوله
أنت لتحاسب فتكفر هذا وترشك ذاك وتقتل هذه وتدمر تلـك? فمـن الـذي قـال لـك أنـك 

 –منصوبا من اهللا عىل هذه العباد, فدعهم وما يعبدون أهيا املأفون, فإن كان لديك رسـالة 
ب  فبلغها فإن كانت ختاطـب العقـل قبلهـا العقـالء, وإن كانـت ختاطـب القلـ–َّكام تدعي 

قبلها العرفاء, وإن كانت غري ذلك فتختربها يف هذه احليـاة وتعلـم أهنـا مالئمـة للحيـاة أو 
غري مناسبة حتى لتعيش يف هذه احلياة فاعط نفسك فرصة قبل أن تكون غصة وتندم عليها 

 ..وال ينفعك الندم
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, وإياك واإلفتاء ال سيام بالفروج والدماء فإهنا تضـج منـك إىل اهللا إذا قضـيت بجهـل
حيكـم عليـك  ÷ أو حكمت بغري علـم, وال تكفـر أحـد مـن أهـل القبلـة ألن رسـول اهللا

بالكفر أنت وليس هو, ولربام يغفر اهللا له بسبب هتمتك له وأنت ختلد يف نار اجلحيم إىل 
 ..األبد

 وحرب اجلن“اإلمام علي

 اآليات بينت, واألحاديث النبوية فرست تلـك اآليـات, وكثـري منهـا يف فضـائل أمـري
 سيام وأنه ما من آيـة أو نـداء للمـؤمنني بـالقرآن احلكـيم إال وهـو أمريهـا ,“ املؤمنني

 ..وإمامها كام ورد وأثبتنا يف دراسات أخرى
 وبام أن من اجلن أقوام مؤمنون كبني البرش ولذلك فام من مؤمن من اجلن إال وعيل

اإلنـس وعليـه فـال أمريه وإمامه, وهو حجة اهللا تعاىل عىل اجلن كام هو حجته عىل  “
جمال لإلستغراب إذا روينا بعض األحاديث التي حتكي لنا إصـالحه للعـامل العلـوي ومـا 

 ..فيه, أو السفيل ومن فيه كذلك
ًوسأتناول حديثا واحدا فقط لشـهرته وروايتـه مـن طرقنـا وطـرق إخوتنـا يف اهللا أهـل 

 : السنة واجلامعة,وهو
א

 ملتفـون ونحن,مطـري يـوم يف ÷ اهللا رسـول مـع كنـا:وليروي سلامن الفـاريس يقـ
ْمن :وقال ,“ فرد ,اهللا رسول يا عليك السالم: فقال هاتف فهتف حوله  ? أنت َ

  ..النجاح بني أحد شمراخ بن) أوعرفطة (عطرفة :قال
  .صورتك يف اهللا رمحك لنا اظهر :قال
 متكـاثف غليظ رشع وجهه لبس قد ,أشعر) منحني (أذب شيخ لنا فظهر :سلامن قال

 وأظـفـاره ,ـطـوال بادـيـة أنـيـاب فـيـه ـصـدره يف ـفـم وـلـه ً,ـطـوال مـشـقوقتان وعيـنـاه ,واراه ـقـد
ْمـن معـي ابعـث اهللا نبي يا :الشيخ فقال ,السباع كمخالب  وأنـا ,اإلسـالم إىل قـومي يـدعو َ
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 ?.اجلنـة َّعـيل ولـه, عنـي اجلـن فيبلـغ معه يقوم أيكم :÷ النبي فقال. .ساملا إليك َّأرده
 . اهللا رسول يا أنا :“ عيل فقال ,وثالثة ثانية فقال ,معه أحد يقم لمف

 معـك أبعـث, الليلـة هـذه يف احلـرة إىل وافنـي :فقال ,الشيخ إىل ÷ النبي فالتفت
 الليل يف أتى ثم الشيخ فغاب :قال ,عني اجلن ويبلغ, بلساين وينطق, حكمي يفصل ًرجال
 “ ًعليـا ÷ النبـي فحمـل ,الفـرس فـاعكارت آخـر بعـري ومعـه ,كالشـاة بعري عىل وهو
 وال, ِّيـؤذن ًعليـا تسـمع حتـى عينيـك تفـتح ال :وقال ,َّعيني َّوعصب ,خلفه ومحلني ,عليه

 وعـيل ,النعـام كـدفيف ُّيـدف سـائرا دفـع ثـم ,البعـري فسـار ..آمـن فإنك تسمع, ما يروعك
 :لبعري,وقـالا وأنـاخ ,“ عـيل َّأذن الفجـر طلـع إذا حتـى ليلتنا فرسنا ,القرآن يتلو “
 بنـا,ومل وصـىل ,الصـالة فأقـام قـوراء, أرض فـإذا ,ونزلت ,عيني فحللت ,سلامن يا انزل
ُيسـبح ٌعـيل وأقـام ,عظـيم خلق فإذا ُالتفت “ عيل سلم إذا حتى َّاحلس أسمع أزل  َّربـه ِّ
ٌمـردة فاعرتضـته ,فخطـبهم ًخطيبا, قام ثم ,الشمس طلعت حتى َ َ  “ عـيل فأقبـل ,مـنهم َ

 رفـع ثـم ?.جتحـدون اهللا وبآيـات, تصـدفون القـرآن وعـن, ِّتكـذبون أباحلق: فقال عليهم,
ــه  األســـامء احلســـنى,والعزائم العظمـــى,و بالكلمـــة اللهـــم; :فقـــال ,الســـامء إىل طرـف

ُحرسـة يا والسامء, األرض األحياء,ورب املوتى,ومميت القيوم, وحميي الكربى,واحلي َ َ َ 
ُاجلن,ورصدة َ َ َّالشياطني,وخدام َ  بـاجلمرة الطـاهرة,اهبطوا األرواح وذوي رشهـاليني,ال اهللا ُ

وب ,)املـص (ب القاتـل والنحـاس املحـرق, والشـواظ الثاقـب, والشـهاب, تطفأ ال التي
َن والقـلــم وـمــا يـســطرون (و ,)ـيــس(و ,)اـحلــواميم(و ,)الطواـســني( و,)كـهــيعص( ُ ْ َُ َ َِ َ و  , )َْ
ـذاريات( ِاـل ِ ـنجم إذا ـهـوى(و ,)َّ َواـل ْ َِ ِ ِوالـطـور ¿و , )َّ ُّ ٍ وكـتـاب مـسـطور *َ ُ ْ َ ٍ ِ ٍ يف رق منـشـور *َ ُ ْ َ ٍَّ ِ* 

ِوالبـيـت املعـمـور ُ ْْ َ ََْ ِ ْø,ُاـملـردة إىل االـغـدار أرسـعـتم النجوم,ـملـا ومواـقـع العـظـام, واالقـسـام َ َ َ 
 .العاملني رب آثار اجلاحدين املتكربين املتولعني
 ,ًشـديدا ًدويـا اهلـوى يف وسـمعت ترتعد حتتي من باألرض ُفأحسست :سلامن قال

َصعق السامء من نار زلتن ثم ِ ْمن ُكل ُ  ,عليهـا ًمغشـيا وجوهها عىل َّوخرت ,اجلن من رآها َ
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 :“ عـيل هبـم فصـاح ,األرض من يفور دخان إذا أفقت فلام ,وجهي عىل أنا ُوسقطت
 اـجلـن ـمـعرش ـيـا: فـقـال, خطبـتـه إىل ـعـاد ـثـم, الـظـاملني اهللا أهـلـك فـقـد رؤوـسـكم ارفـعـوا

ـار, والرـمـال, اآلـجـام, وـسـكان نـجـاح, وآل خ,ـشـمرا وبـنـي والـغـيالن, والـشـياطني,  والقـف
 هـذا, ًجـورا مملـوءة كانت كامً عدال ملئت قد األرض أن اعلموا, البلدان شياطني ومجيع

  ?.ترصفون فأنى, الضالل إال احلق بعد فامذا, احلق هو
 لعـيل ÷ النبـي قـال ,املدينة دخلنا فلام ,رسوله وبرسول ورسوله باهللا آمنا :فقالوا

 ال :÷ النبـي فقـال ,اخلـرب عليـه َّوقـص وأذعنـوا أجـابوا قـد :قـال ?.صنعت اذام :“
 .F١Eالقيامة يوم إىل هائبني كذلك يزالون

 ..ًوهلذه احلديث رواية أخرى نأخذها تتميام للفائدة
 بـاألبطح ًجالسـا يـوم ذات ÷ النبـي كـان ::قـال الفـاريس, سـلامن كذلك هي عـن

 ,ارتفعـت قـد F٢Eزوبعـة إىل نظرنا إذ ,باحلديث ليناع مقبل وهو أصحابه من مجاعة وعنده
 ثـم ÷ النبـي بحذاء) بجانب (وقفت أن إىل يعلو والغبار تدنو زالت وما ,الغبار فأثارت

 بـك اسـتجرنا وقـد ,قـومي وافد إين ÷ اهللا رسول يا :قال ثم ,فيها كان شخص منها برز
 لـيحكم ,علينـا بغـى قـد بعضهم فإن قومنا, عىل يرشف من قبلك من معي وابعث ,فأجرنا
 يف ًساملا إليك َّأرده أن املؤكدة واملواثيق العهود َّوخذ عيل ,وكتابه اهللا بحكم وبينهم بيننا
  .اهللا عند من حادثة َّعيل حتدث أن إال غد, غداة

ْمن :÷ النبي له فقال ْومن, أنت َ  ? قومك َ
 نسـرتق كنـا أهـيل مـن ومجاعـة وأنـا ,نجـاح بنـي أحـد ,شـمراخ بـن عطرفـة أنا :قال
ِمنعنا فلام ,السمع  ,صـدقناك وقـد ,عملته ما عىل بك آمنا ًنبيا اهللا بعثك وملا ,آمنا ذلك من ُ

                                                 
F١Eאאאא١١٤٤–١٥٢א،W٢L٣٠٨،

אW٣٩L١٨٣אאW١L٢٦٨
F٢EאWא،אW،אWא

א



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٤٨

 

 أكثـر وهـم ,اخلـالف وبينهم بيننا فوقع ,عليه كانوا ما عىل وقاموا ,القوم بعض خالفنا وقد
ْمـن معـي فابعـث ,وبـدوابنا بنـا وأرضوا ,واملراعـي املـاء عـىل غلبوا وقد ,ًوقوة ًمنا عددا َ 
  ..باحلق وبينهم بيننا حيكم

 ..عليهـا أنت التي هيئتك عىل نراك حتى وجهك عن لنا فاكشف :÷ النبي له فقال
 ,العينـني طويل رأسه فإذا ,كثري شعر عليه شخص فإذا فنظرنا ,صورته عن لنا فكشف :قال
 ÷ النبـي نأ ثـم. .السـباع أسنان كأهنا أسنان وله ,احلدقتني صغري ,رأسه طول يف عيناه
 ,ذلـك مـن فرغ فلام ,معه به يبعث من غد ويف عليه َّيرده أن عىل وامليثاق العهد عليه أخذ

 بيـنهم واحكـم, عليـه هـم مـا إىل وانظـر, عطرفـة أخينا مع ِْرس :له فقال بكر أيب إىل َالتفت
  ..باحلق

  ?هم وأين ÷ اهللا رسول يا :فقال
 وكيـف ,األرض حتـت النـزول طيـقأ وكيف: بكر أبو فقال ..األرض حتت هم :قال
 أليب قولـه مثل له فقال ,اخلطاب بن عمر إىل التفت ثم ?.كالمهم أحسن وال بينهم أحكم
 فأجابـه ,هلـام قولـه مثـل لـه وقـال ,عـثامن عىل أقبل ثم ,بكر أيب جواب مثل فأجاب ,بكر

 عـىل وترشف, عطرفـة أخينا مع ِْرس عيل يا: له وقال ,“ بعيل استدعى ثم. .كجواهبام
 عطرفـة مـع “ املؤمنني أمري فقام ..باحلق بينهم وحتكم, عليه هم ما إىل وتنظر, قومه
 . .سيفه تقلد وقد

 َّإيل نظـر توسـطاه فلام الوادي إىل صارا أن إىل فتبعتهام ):عنه اهللا ريض (سلامن قال
 أنظـر ُفوقفت. .فارجع اهللا عبد أبا يا سعيك تعاىل اهللا شكر قد :وقال ,“ املؤمنني أمري

 احلرسة مـن وتـداخلني ورجعت كنت ما إىل فيها,وعدت ودخال األرض فانشقت ,إليهام
 وـصـىل ÷ النـبـي وأـصـبح “ اـملـؤمنني أـمـري ـعـىل ًإـشـفاقا ذـلـك ـكـل ـبـه أعـلـم اهللا ـمـا

 “ املـؤمنني أمـري وتـأخر ,أصـحابه به َّوحف الصفا عىل وجلس وجاء ,الغداة بالناس
 عـىل احتـال اجلنـي إن وقـالوا ,الشـمس زالت أن إىل الكالم, الناس وأكثر النهار, وارتفع
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 الكـالم وأكثـروا ,علينا عمه بابن افتخاره عنا وذهب ,تراب أيب من أراحنا وقد ÷ النبي
 وما ,الصفا عىل وجلس مكانه إىل وعاد ,)الظهر (األوىل الصالة ÷ النبي صىل أن إىل
 اليـأس وأظهـروا ,الكـالم القـوم وأكثر العرص صالة وجبت أن إىل باحلديث أصحابه زال
 ,الصـفا عـىل وجلـس وجـاء ,الـعرص صـالة ÷ النبـي فصـىل ,“ املـؤمنني أمري من

 وكـادت ,املـؤمنني بـأمري املنـافقني شامتة وظهرت “ املؤمنني أمري يف الفكر وأظهر
 “ املـؤمنني أمـري وطلـع الصـفا انشق وقد إذا ,هلك قد أنه القوم فتيقن تغرب الشمس
َوقبل ÷ النبي إليه عطرفة,فقام عهوم دما يقطر وسيفه  مـا: لـه وقـال, ,وجبينـه عينيـه بـني َّ
  ?.الوقت هذا إىل عني حبسك الذي

ـال ـري جــن إىل رصت :“ فـق ـد كـث ـة عــىل بغــوا ـق ـه عطرـف ـن وقوـم ـافقني ـم , املـن
, تـعـاىل ـبـاهللا اإلـيـامن إىل دـعـوهتم أين وذـلـك َّـعـيل; ـفـأبوا, خـصـال ـثـالث إىل ـفـدعوهتم
 يصـاحلوا أن فسـألتهم فـأبوا, اجلزيـة أداء إىل فـدعوهتم, فـأبوا لتكورسا بنبوتك واإلقرار
, كـلـه ذـلـك ـفـأبوا اـملـاء وـكـذلك, وقوـمـه لعطرـفـة املراـعـي بـعـض فيـكـون وقوـمـه عطرـفـة
 طلبـوا هبـم َّمـا حـل إىل نظـروا فلـام, ًألفـا ثامنـني زهـاء منهم وقتلت فيهم سيفي فوضعت
 . الساعة إىل معهم زلت وما الفاخل وزال إخوانا وصاروا آمنوا ثم, والصلح األمان

 .F١Eًخريا عنا املؤمنني وأمري اهللا جزاك اهللا رسول يا :عطرفة فقال
 وباخلصوص إذا عرفت بأن أمة اجلان ,فاحلديث واضح ال حيتاج للتأويل والتفسري

ًقد سخروا لألنبياء والرسل من قبل وكانوا عبيدا أرقاء عند النبي امللك سليامن بـن داوود ِّ ُ 
كام ختربنا اآليات يف سـورة النمـل, وسـبأ املباركـة, هـذا وقـد قـص لنـا ربنـا قصـة  “

العفرـيـت وتـسـابقه ـمـع ـسـيدنا آـصـف ـبـن برخـيـا يف جـلـب ـعـرش بلـقـيس ـمـن اـلـيمن إىل 
 ..فلسطني

                                                 
F١EאאW٤٣אW١٨L٨٦٤٦٣L٩٠٤٥אאW١L٢٧٠K

אאאאאW٥٢٢١



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٥٠

 

ْقال عفريت من اجلن أنـا آتيـك بـه قبـل أن تقـوم مـن مقامـك وإين عليـ¿ :قال تعاىل َ ََ ََ َ ْ ْ ِّ َِّ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ٌْ َ َِ َ ِ ْ ِ ْ ِه َ
ٌلقوي أمني ِ َ ٌّ ِ َ َø َّفميز نفسه بالقوة واألمانة.. 

َقال الذي عنده علم من الكتاب أنـا آتيـك بـه قبـل أن يرتـد إليـك ¿: “ وأما آصف َْ ْ َ ٌَ َ ْ ْ َِّ َّ َ َ ْْ َ َْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ
َطرفك ُ ْ َø  فقد ميزه اهللا تعاىل بأن أعطاه علام من الكتاب والعلم يغلـب القـوة واألمانـة كـام

 ..ة املباركةتفيدنا اآلي
والروايات تؤكد أنه ليس لسيدنا آصف إال علام بحرف واحد من جممـوع احلـروف 

ًحرفا دعـا اهللا بـه فشـق لـه األرض وجـاء قرص بلقـيس كـامال ولـيس / ٢٨ أو٧٢إما /وهي
 ,“ الكريس فقط كام يذهب بعضهم, وعلم كل احلروف بأمجعها عند أمـري املـؤمنني

ْقل كفى باهللاِ شهيدا بينـي وبيـنكم ومـن ¿ : اإلشارة بقولهوإليه. وبذلك نطق الذكر احلكيم َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ ِ ً ُِ َ ِ َ ْ
ِعنده علم الكتاب ِ ِ ِْ ُْ ُ َ ْø F١E  

يروى أن رجال مـن أهـل الشـام كـان زعـيم قومـه, ووجـه عشـريته, وكـان لديـه عـدد 
البأس به من الذكور وبنت واحدة, وكان حكيام ولبيبـا, ويف يـوم مـن األيـام بـدأت تظهـر 

 ..نته أمارات احلمل وهي بنت عنده ومل تتزوجعىل اب
 ..مل يقربني أحد قط: فسأهلا عن حاهلا فقالت له
إهنا بنت بكـر ولكنهـا حامـل, ألن بطنهـا قـد كـرب وراح : وجاؤوا إليها بالقوابل فقلن

فأراد إخوهتا اخلالص منها كعادتنا اجلاهلية نحـن العـرب نقتـل البنـت .. احلمل باحلركة
 ..نفتخر بالصبي إن فعل مثلهإذا فعلت يشء و

يف  “ اذهبوا هبا إىل أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب: فرفض والدها وقال هلم
 ..املدينة وقصوا له القصة, وإن فعلت ما يوجب احلد فليقم عليها حد اهللا

وبالفعل أخذ الشباب أخـتهم وذهبـوا إىل حـالل املشـاكل وقصـوا لـه قصـته, فسـأل 
فأمر بقابلـة لكـي حترض, والتفـت إىل .  املؤمنني مل يقربني رجل قطيا أمري: البنت فقالت
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 ٤٥١ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

يا أمري املؤمنني نحن من الشام ولدينا ثلج كثري : فقلوا.. إخوهتا وقال أريد قطعة من الثلج
 ?.ونحن اآلن يف احلجاز فمن أين نأيت بالثلج

د هبـا فـإذا َّ بسم اهللا الرمحن الرحيم ومد يده املباركة وعـا:“ فقال أمري املؤمنني
ـام  ـا ـب ـدا وأعلميـن ـالثلج, فأعطــاه للقابلــة وقــال هلــا إفركــي هبــا فرجهــا جـي ـأة ـب هــي ملـي

 ..“ واألخوة مشدوهني مما رؤوا من أمري املؤمنني..جيري
 ?.يا أمري املؤمنني من أين أتيت بالثلج: فقالوا
 ?.كيف جئت به وأنت مل تربح من كانك: فقالوا..  من عندكم من الشام:“ فقال
 إن أخي آصف بن برخيا عنده علم من الكاتاب فجاء بعرش بلقيس مـن :“ الفق

َّاليمن بطرفة عني وأنا عنـدي علـم الكتـاب كلـه وتسـتكثرون عـيل أن آيت بقطعـة ثلـج مـن 
 ?.جبال الشام

يـا أمـري : وملا رجعـت املـرأة تضـحك ويف يـدها وعـاء فيـه قطعـة دم كبـرية, وقالـت
 ..املؤمنني هذا ما نزل من البنت
 ?.هل نزلت تستحمني يف حوض فيه ماء: فالتفت إىل الفتاة وقال هلا

 ..نعم يا أمري املؤمنني: قالت
 كـان يف املـاء علقـة فـدخلت يف أحشـاءك وراحـت متـتص الـدم منـك :“ فقال

 ..وتكرب فإياك أن تعودي ملثل ذاك املاء
ا آتنـي قـال يل مـوالي يومـ: قـال) رض (ومن ذاك النور ما رواه املقـداد بـن األسـود

سيفي, فجئته به, فوضعه عىل ركبتيه, ثم ارتفع يف السامء وأنـا أنظـر إليـه حتـى غـاب عـن 
 يا موالي أين كنت?: عيني, فلام قرب الظهر نزل وسيفه يقطر دما, قلت

 . يف املأل األعىل اختصمت فصعدت فطهرهتاًنفوساإن : فقال
 ?.يا موالي وأمر املأل األعىل إليك: فقلت
ة اهللا عـىل خلقـه مـن أهـل سـامواته وأرضـه, ومـا يف السـامء مـن ملـك أنا حج: فقال



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٥٢

 

 F١E.خيطو قدما عن قدم إال بإذين
إىل  “ كيـف صـعد: نعم; أنكر هـذا احلـديث قـوم وعـارض فيـه آخـرون, فقـالوا

إن عليـا لـيس كآحـاد : يف جـواب مـن أنكـر) الـربيس (? فقلـت.السامء وهو جسـم كثيـف
ـيل ـاس وليســوا كـع ـن  وذاك ـغـري جــ,“ الـن ـالم, واألرواح ـم ـن الـظ ـور ـم ـن الـن ائز, وأـي

ال ينكر صعود الويل, وال فـرق بيـنهام يف عـامل  ÷ األجسام, ومن ال ينكر صعود النبي
 .األجسام, وال يف الرفعة واملقام

ملا جاءه جربائيل ليلـة اإلرساء بـالرباق  ÷ أن النبي: أما سمعت ما رواه ابن عباس
 ?.ما هذه :÷ بيعن أمر اهللا بالركوب, فقال له الن

 . دابة خلقت ألجلك وهلا يف جنة عدن ألف سنة: فقال
 ?.وما سري هذه الدابة :÷ فقال له النبي

إن شئت أن جتوب هبا الساموات السبع واألرضني السبع فتقطع سـبعني ألـف : فقال
 ..عام ألف مرة كلمح البرص قدرت

. بأجله خلقت كل دابةهلا هذه القدرة, فكيف من ألجله و ÷ وإذا كانت دابة النبي
إن رجال من : ويؤيد هذا ما رواه حممد بن احلسن الصفار يف كتاب بصائر الدرجات, قال

ـيـا يمـنـي, أيف :  فـقـال ـلـه,“ الـصـادقاإلـمـام  عـلـامء اـلـيمن حرض جمـلـس أيب عـبـد اهللا
 .نعم: ? قال.يمنكم علامء

 .الطرييسري يف ليلة واحدة سري شهرين تزجر : ? قال.فام بلغ عاملكم: قال
 ?.وما يفعل: , فقال اليمنيإن عامل املدينة أفضل: فقال له أبو عبد اهللا

يسري يف ساعة من النهار مسرية ألف سـنة حتـى يقطـع ألـف عـامل مثـل عـاملكم : قال
 ..هذا

ـمـر إىل حـصـن ذات  “  أن علـيـا):حتــف العـقـول (ويؤـيـد ـهـذا ـمـا رواه ـصـاحب
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 ٤٥٣ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

قدميه والسـيف عـىل ركبتيـه, ثـم ارتفـع السالسل, فدعا سيفه ودرقته, وترك الرتس حتت 
يف اهلواء, ثم نزل عىل احلائط ورضب السالسل رضبة واحدة فقطعها, وسقطت الغرائر, 

 ..وفتح الباب
أمل تعلـم أن العـامل ـبـاهللا, : وهـذا مثـل صـعود املالئكـة ونـزوهلم; ـثـم نقـول للمنكـر

اء, واـخـرتق املـعـرض عـمـن ـسـواه, إن ـشـاء ارتـفـع يف اـهلـواء, وإن ـشـاء مـشـى ـعـىل اـملـ
? ألـيس قـد .“ ألـيس قـد ارتفـع إدريـس وعيسـى: األجواء, فإن عظم هذا لديك فانظر

? ألـيس قـد ركـب سـليامن عـىل اهلـواء, وركـب اخلرض عـىل .“ ُشق البحـر ملوسـى
? ألـيس الكـل دابـة .? أليس كل املوجودات مطيعة للموىل الويل بإذن الرب العـيل.املاء

ـكـن ـمـوىل للـكـل, وـهـو ـمـوىل الـكـل, فالـكـل طوـعـه وـهـو احلــاكم اـملـترصف, وإال مل ي
 .ومسخرات بأمره

مـا الفـرق بـني صـعوده إىل السـامء, وبـني نزولـه حتـت : وأسألك بعد كل هذا البيان
 .?.األرض وشق األرض لقتاله اجلان وأخذ العهد عليهم

ْفإن من كان يدين اهللا بدين, وبآيات أوليـاء اهللا مـن املصـدقني, ال يـرى أي فـرق بـني  َ
 ..ألمرينا

 :? والقرآن يذكرك هذا من قوله.كيف يكون يف املأل األعىل خصومه: ولعلك تقول
َما كان يل من علم باملإل األعىل إذ خيتصمون¿ َُ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ْ ِ َ َْ ِ ٍ ْ ِ َø F١E. 

أما سمعت قصة هـاروت ومـاروت, وفطـرس امللـك? أمـا علمـت أن اجلـن الطيـار 
املتـمــردين? ـفــأين الغضاـضــة إذا ) دةاـملــر (مـســكنهم اـهلــواء? وبـطــن األرض مـســكن

ـفـنرص اـحلـق  “ اختـصـمت طائـفـة ـمـن اـجلـن ـفـيام بـيـنهم فـصـعد إـلـيهم اـلـويل األـمـني
 .وطهرهم من الباطل

ْممن رآه عيانا, ملن ال يعلـم, أوال يفهـم, أوال حـظ لـه  “ وعندما ننقل عن األمري َ
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 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٥٤

 

 الـصـحايب ـمـن الرس إـلـيهم نـصـيب, ـتـراه يـسـتغرب ويتعـجـب ـمـن ـهـذا اـخلـرب اـلـذي يروـيـه
 .اخلل ال يدري بطيب حالوة العسل: فهو كام قيل لداود.. اجلليل املقداد بن األسود

وملن قال هل يف السامء دماء, وكيف يقع .. نزل من السامء وسيفه يقطر دما: ويقول
 ?.القتل عىل اجلن, وهم أجسام شفافة, ومن أين للشفاف دم

ُيا قليل العربة, وكثري العربة, وقط: نقول َ ًري القطرة, أمل متطر السامء دما ورمـادا لقتـل ِ ً
 .? بل هي آيات بينات.? ومن أين للسامء الرماد والدم.“ اإلمام احلسني

? فـإذا مل يكـن هلـم دم وال نفـوس .أمل يعلم أن عليا قتل اجلـن وأخـذ علـيهم العهـد
 :وصـدق هـذا املـدعى قولـه سـبحانه. فكيف وقع عليهم القتل, وليس هذا مكان التأويـل

َقال اخرج منها مذؤوما مدحورا ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني¿ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ ُُ َُّ ْ َ ْ ْ َّْ َ َ ِ ََّ ً ً ْ َø F١E. 
? وكيف يتأمل بالعـذاب مـن لـيس لـه عـروق وال .وكيف حترق النار من ليس بجسم

النـار عوضـا ? وإذا كان اجلن خملوقني من النار وال تؤثر النار فيهم فمـن تـرى يـدخل .دم
 ?.عن إبليس وقد أضل األولني واآلخرين

ٍأف لعقلك السقيم, ورأيك العديم, أمـا علمـت أن عليـا منبـع األنـوار, وآيـة اجلبـار, 
وصاحب األرسار, الذي رشح البن عباس يف ليلة حتى طفا مصباحها صباحها, يف رشح 

أربعـني بعـريا مـن رشح لو شئت ألوقرت : الباء من بسم اهللا, ومل يتحول إىل السني, وقال
 .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـد ـسـامع األرسار أمراضــهم, فأنـشـدهم وال  ـإن ـكـرب علـيـك إعراضــهم, وزادت عـن ـف
تناشدهم, فامذا عليهم لو أجابوا الداعي إىل اهللا, لكـنهم خلقـوا بغـري أسـامع سـميعة, وال 

 .قلوب مطيعة
ت, مرفوعا إىل ابن عباس ثم إليك ما يتمم هذه األرسار وهو ما رواه صاحب املقاما

رأيت عليا يوما يف سكك املدينـة يسـلك طريقـا مل يكـن لـه منفـذ, فجئـت فأعلمـت : قال
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 ٤٥٥ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

ُإن عليا علم اهلدى, واهلدى طريقه, قـال:  فقال,÷ رسول اهللا َ فـمىض عـىل ذاك ثالثـة : َ
لدرب ُفذهبت إىل ا: أيام, فلام كان يف اليوم الرابع أمرنا أن نميض يف طلبه, قال ابن عباس

 ÷ فأتيـت فأعلمـت رسـول اهللا: الذي رأيته فيه وإذا بياض درعه يف ضوء الشمس, قـال
 ..بقدومه, فقام إليه فالقاه, واعتنقه, ومحل عنه الدرع بيده, وجعل يتفقد جسده

أنـه كـان ) يـومههم ÷ تأمل هنا رسول اهللا (كأنك يا رسول اهللا توهم: فقال له عمر
 ?.يف احلرب

 واهللا لقد ويل عيل عىل أربعني ألف ملك, وقتل ,ا ابن اخلطابي :÷ فقال له النبي
 ..أربعني ألف عفريت, وأسلمت عىل يده أربعون قبيلة من اجلن

 ..وإن الشجاعة عرشة أجزاء, تسعة منها يف عيل, وواحدة يف سائر الناس
 ..والفضل والرشف عرشة أجزاء تسعة منها يف عيل وواحدة يف سائر الناس

 ويـدي التـي ,)جسـدي(بمنزلة الذراع من اليد, وهو ذراعي من قمـييص وإن عليا مني 
ُأصول هبا, وسيفي الذي أجالد به األعـداء, وإن املحـب لـه مـؤمن, واملخـالف لـه كـافر, 

 F١E..واملقتفي ألثره الحق
َّمـر يف طريـق  “ إن أمري املـؤمنني: ومن ذلك ما رواه صاحب عيون األخبار قال

وعـرب ) ثوبـه (ِفمر بواد قـد سـال فركـب اخليـربي مرطـه) خيربهيودي من  (فسايره خيربي
َ يـا هـذا لـو عرـفـت كـام عرفـت جلريـت ـكـام :“ عـىل املـاء; ثـم نـادى أـمـري املـؤمنني ُ َ

 ..ُجريت
فلـام رأى .. مكانك, ثم أومأ إىل املاء فجمد ومر عليه :“ فقال له أمري املؤمنني

َت حتـى حولـت املـاء حجـرايـا فتـى مـا قلـ: َّاخليربي ذاك أكب عىل قدميه, وقال جليـدا  (ََّ
 ?).كاحلجر

َفام قلت أنت حتى عربت عىل املاء :“ فقال له أمري املؤمنني َ َ.? 
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 ..ُأنا دعوت اهللا باسمه األعظم: فقال اخليربي
 ?.وما هو :“ فقال أمري املؤمنني

 ..÷ سألته باسم ويص حممد: قال
ثـم .. إنـه احلـق: يفقـال اخليـرب..÷أنـا ويص حممـد  :“ فقال أمري املـؤمنني

 F١E.أسلم
 “ أمـري املـؤمنني (أتيـت مـوالي: قـال) رض (ومن ذلك ما رواه عامر بـن يـارس

ٌدين أتـى مطالـب بـه, فأشـار إىل حجـر : ? فقلت.ما بك: فقال.. يوما فرأى يف وجهي كآبة ْ َ
ِخذ هذا فاقض منه دينك: ملقى, وقال ْ ُ.. 

 .ِّادع اهللا يب حيوله لك ذهبا :“ إنه حلجر, فقال له أمري املؤمنني: فقال عامر
: , فقلـتخـذ منـه حاجتـك: فدعوت باسمه فصار احلجر ذهبا, فقـال يل: فقال عامر

 ?.وكيف تلني
ـيـا ـضـعيف اليـقـني ادع اهللا يب حـتـى تـلـني ـفـإن باـسـمي أالن اهللا احلدـيـد ـلـداود : فـقـال

“. 
 باسـمي ادع اهللا: ن فأخـذت منـه حـاجتي, ثـم قـالفدعوت اهللا باسمه فـال:  قال عامر

 F٢E..حتى يصري باقيه حجرا كام كان
كيـف صـار احلجـر ذهبـا? أمـا : لعلك أهيا الشاك يف دينه, املرتـاب يف يقينـه, تقـول

عرفت أن القدرة يف يد القادر, واملراد من األشياء غاياهتـا وغايـة احلجـر أن يصـري ذهبـا, 
 الغايـات وهنايـة وإنام يطلب األمر األعظم بـاألعظم والعظـيم مـن العظـيم يرجـى, وغايـة

النهايات, وأعظم األسامء وأقرهبا إىل حرضة األلوهية حممد وعيل, والوالية مبتدأ النبوة 
ْإين جاعلك للناس إماما قال ومـن ¿ :وهنايتها وهبا تكمل أيام دولتها, وإليه اإلشارة بقوله َِ ِ َِ ً ِ ِِ َّ َ ُ ِّ
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ِذريتي َّ ِّ ُø F١E  
 وملـا ألبسـه خلعـة اخللـة ورفعـه إىل رتبـة ألنه ملا اختذه نبيـا مل يطلـب ذاك لذريتـه,

إين جاعلـك  (:الرسالة مل يطلب ذاك لذريته لعلمه بنسـخ الرشائـع وتغريهـا, فلـام قـال لـه
ألهنـا خـتم .. طلب ذاك لذريته, ألن اإلمامة مل ينلها نسخ فهي غاية الغايـات) للناس إماما

 عظـم, فالـدعاء باسـم عـيلالدين ونقطة اليقني, فهـي رس الرسائـر ونـور النـور واالسـم األ
ـورا, وجتـعـل يف الـشـجر  “ ًحيــول اـلـرتاب ـتـربا واألحـجـار ـجـوهرا ودرا, والظلـمـة ـن ً ً ً ِّ

ًاليابس ثمرا, ويعيد األعمى بصريا ً. 
هذا وقد يؤمن بعضهم بأقوال املنجمني وبعض السحرة مـن النـاس العـاديني, ومـن 

ُأين للمـنجم معرفـة علـم حجـب الـويص ُ ? هـذا . عقـول األطفـالوهـل خيـدع بالفـال إال! ِّ
قـد هنـاهم, وهـم مـع النهـي ) تصديق املنجمني بطريقه إىل النهـروان (وموالهم عن ذلك

ِالبلـيـغ بالـكـاهن اـملـنجم يعتـقـدون, ولكذـبـه يـصـدقون, وبإفـكـه يفرـحـون, وـملـا ـحـذرهم  ِّ
حيذرون, وإلمامهم وأمريهم يكذبون, ويف أقواله يرتابون, ولفضله ينكرون, وملـن رواه 

 .ويتهمون, فإنا هللا وإنا إليه راجعونيعادون 
 وأنه ملا خرج عليه األسد حـني ,)رض (وهلذا إذا رويت هلم حكاية سلامن الفاريس
ـمـن أـمـه فاطـمـة بـنـت أـسـد رـبـام  “ ـكـان يـسـتحم يف ـبـالده قـبـل والدة أـمـري اـملـؤمنني

, فظهـر إليـه فـارس وخلصـه منـه, وقـال يا فـارس احلجـاز أدركنـي: بعرشات السنني, قال
ًامتثـاال ..فعاد حيمل له احلطب إىل بـاب املدينـة.. من اآلن) كاحلامر (أنت دابته: سدلأل

  F٢E..“ ألمر أمري املؤمنني عيل
هنـاك ويف  “ وأيـن كـان عـيل: وتسـاءلوا.. هذا تناسـخ: فلام سمعوا ذلك, قالوا

 لـه ? وأقبلوا ينكرون مـا هـم).مولودا كام يعرفون (? وكيف كان قبل أن يكون.ذاك الزمان
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 .مصدقون وال يشعرون
مثـل هـذا ) نفـس املهمـوم (أليس قد روى ابن طاووس يف كتاب املقتل: فأقول هلم

ربنـا : ملا سقط عن فرسه يوم الطف, قالت املالئكة “ إن اإلمام احلسني: بعينه, وقال
 ?.يفعل هذا باحلسني وأنت باملرصاد

: ًلقائم قـائام يصـيل, فقـال هلـمفنظروا فإذا ا.. انظروا إىل يمني العرش: فقال اهللا هلم
 .F١Eفقالوا بىل.. إين أنتقم هلذا هبذا من هؤالء

? وكيـف كـان قبـل أن يكـون? وأيـن يكونـون .هنـاك) عـج (وأين كـان القـائم: فقلت
أولئك عنده إذا ظهر? وكيف رويتم هذا احلديث بعينه فصدقتموه يف املستقبل وكذبتموه 

فيـا أهيـا العزيـز التائـه يف تيـه حريتـه وارتيابـه, وهـو ? .يف املايض, وما الفرق بني احلالني
يزعم أنه مؤمن وآمن من عذاب اهللا, كيف أنـت أمنـت, ومـا آمنـت وال أمـان إال بـاإليامن, 

َيا أهيا الذين آمنوا آمنوا بـاهللاِّ ورسـوله والكتـاب الـذي نـزل عـىل ¿ :واهللا يقول وقوله احلق َ َ َ ََ َّ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِّ ُ َ َ َِ ْ ْ َ ُّ َ
ِرسول ُ ِه والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بـاهللاِّ ومالئكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم اآلخـر َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْ َ َْ ُ َّ ُْ َ َُ َ َْ ِ ُ َ َ َ ِ

ًفقد ضل ضالال بعيدا َِ َ ً َ َ ََّ ْ َø F٢E . 
يف  “ قال ألمـري املـؤمنني ÷ ? ورسول اهللا.فكيف يأمرهم باإليامن وقد آمنوا

, برز اإليـامن كلـه إىل الرشك كلـه:  إىل عمرو بن عبد ود العامرييوم اخلندق وعندما برز
يـا أهيـا الـذين آمنـوا بـاهللا وبرسـوله آمنـوا برس آل : ومعنـا اآليـة. .“ فاإليامن كلـه عـيل

حممد وعالنيتهم, فـإن ذلـك حقيقـة اإليـامن وكاملـه, ألن عليـا هـو اإليـامن, وهـو النـور 
ِّملسبح هللا وال فم هنـاك وال لسـان, ألـيس كـان يف القديم املبتدع قبل األكوان واألزمان, ا
?أـلـيس ـكـان يف ـعـامل األرواح قـبـل خـلـق األجـسـام .ـعـامل الـنـور قـبـل األزـمـان واـلـدهور

 ?.واألشباح
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 “ جالسـا, فأقبـل أمـري املـؤمنني ÷ أما سمعت قصة اجلني, إذ كان عند النبي
اهللا إين كنـت أطـري مـع يـا رسـول : فجعل اجلني يتصاغر لديه تعظيام له وخوفا منـه, فقـال

املردة إىل السامء قبل خلق آدم بخمسامئة عام, فرأيت هذا يف السامء فـأخرجني وألقـاين 
 F١E..إىل األرض, فهويت إىل األرض السابعة منها, فرأيته هناك كام رأيته يف السامء

أهيا السامع هلذه اآلثـار, ال تبـادر إىل التكـذيب واإلنكـار, فـإن الشـمس إذا أرشقـت 
راها أهل السامء كام يراها أهل األرض, وينفذ ضوؤها ونورهـا يف سـائر األقطـار, وهـي ي

ُيف مكاهنا من الفلك الدوار, وليست الشمس أعظم ممن خلقت مـن نـوره سـائر األنـوار, 
أول ما خلق اهللا نـوري, ثـم عرصه فخلـق منـه أرواح األنبيـاء, ثـم عرصه عرصة : دليله قوله

  F٢E..قمر وسائر النجومأخرى فخلق منه الشمس وال
ْمـن حبـه  “ اإلمام عـيل (ولذا فال تستغرب ما ينقله الشيخ اهلمداين بكتابه الرائع َ

 :قـال ,األنصاري جابر روى: (األحسائي مجهور أيب ابن العالمة ما قاله) عنوان الصحيفة
 يترأ فام ,ًألفا سبعني املرأة مع مجعوا قد والقوم “ املؤمنني أمري مع البرصة شهدت
 جيـود مـن وال عـيل, جرحنـي :يقول إال ًجمروحا وال ,عيل هزمني :يقول وهو إال ًمنهزما
 وال ,“ عـيل صوت ُسمعت إال امليمنة يف ُكنت وال ,عيل قتلني :يقول وهو إال بنفسه
 ويف بنفسـه جيـود وهـو − بطلحـة مررت ولقد ,“ عيل صوت سمعت إال امليرسة يف

ْمن :له وقلت − نبلة صدره   .“ طالب أيب بن عيل :فقال ?النبلة هبذه رماك َ
  ..سيفه أال بيده وما بالنبل يرم مل ًعليا إن !إبليس حزب ويا ,بلقيس حزب يا :فقلت
 ,أخـرى األرض يف وينـزل ,مـرة اهلـواء يف يصـعد كيـف إليه تنظر أما !جابر يا :فقال

 يديـه بـني املغـارب و املشـارق وجعـل ,املغـرب قبـل مـن ومرة ,املرشق قبل من وينزل
 أو ,بوجهـه كبـه أو رضبـه أو قتلـه إال ًأحـدا يلقى وال ,طعنه إال بفارس يمر فال ًواحدا ًشيئا

                                                 
F١EאאW٢L١٦א،W٢L٤٤٥ 
F٢EאאW١٥L٢٤W٢٥L٢٢ 



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٦٠

 

 F١E..أحد منه يفلت فال ,فيموت ,اهللا عدو يا مت :قال
ًعلام أن الذي رمى طلحة يف كاحله هو مروان بـن احلكـم,ومل تكـن جنـود املـرأة  (

فـال ) وحـروب التأويـل “ اإلمـام عـيل( هبذا العدد الضخم كام حققنا ذلـك يف كتـاب
ُتغفل عن ذلك ولكنها منقولة وهلا مؤيدات من مرشكي قريش يف يوم بدر فكل من قتل أو  ْ َ

 ) ..“ عيل بن أيب طالب:كان يقول,ُأرس إذا سألوه عن قاتله أو آرسه
? أأنكـر وجـوده قبـل األشـياء, أم أنكـر قدرتـه عـىل .فليت شعري ماذا أنكر من أنكـر

فيام يشاء, ومن أنكر األول فهو أعور, ومن أنكر الثاين فإمـا أن يكـون أعمـى أو ال الظهور 
أما تنظر إىل املاء إذا أفرغ يف األواين الزجاجية ذات األلـوان كيـف يتلـون بألواهنـا ! يبرص

للطفه وبساطته, واملادة الشفافة إذا أدنيتها إىل خـط مرقـوم فإنـك تقـرأه منهـا, والقمـر إذا 
مهـا البحـر  “ ر فإنك تراه يف أفق السامء ويف قعر املاء, وحممد وعـيلطل عىل البح

اللجي, واملاء الذي منه كل يشء حي, والكلمـة التـي هبـا ظهـر النـور, ودهـرت الـدهور, 
ـوهلم ـاب ـق ـي يف هــذا الـب ـوم النشــور, ويكـف ـور, إىل ـي ـا صــعب  :“ ومتــت األـم أمرـن

 ..مستصعب ال حيمله نبي مرسل وال ملك مقرب
أـمـرهم ورسـهـم ال حيمـلـه املالئـكـة املقرـبـون, وال األنبـيـاء واملرـسـلون, وإذا ـكـان 

وسكان احلرضة اإلهلية ال يعرفون, فكيف رددتم مـا مل حتيطـوا بـه خـربا وكـذبتموه? أمل 
? والرس اخلـفـي .تعلـمـوا أـهنـم الـشـجرة اإلهلـيـة الـتـي ـكـل املوـجـودات أوراقـهـا وألفافـهـا

 :  وهللا در أيب نؤاس إذ يقولاملجهول الذي ال تدركه األفهام والعقول,
لعلـمـــــــه وـعـــــــاله يف ذوي النـســـــــب ال حتـســــبني هوـيــــت الطـهــــر حـيــــدرة
ــــــــة ــــــــل معرـك ــــــــجاعته يف ـك وال التلــــــذذ يف اجلنــــــات مــــــن أريب وال ـش
رجوـتـــه ـمـــن ـعـــذاب احلرش يـشـــفع يب وال التـــــربؤ مـــــن نـــــار اجلـحـــــيم وال
ـــإن ـــــتيل  لـكـــن عرـفـــت ـهـــو الرس اخلـفـــي ـف ـــــوا ـق ـــــه حلـل ـــــل(أذعـت َومـث ِّ )  يبُ
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 ٤٦١ في حروب الجن والعوالم األخرى: الباب الرابع

 

ـون بفضــله,  ـه ويتغـن ـوا يفـخـرون بحـب ـا زاـل ـوي الرشـيـف ـم ـور العـل ولـكـن عـشـاق الـن
ألن حبه يف القلوب مسـطور, ومغـروس وال أحـد ,ِّوينتسبون حلزبه وإن قطعوا أو أحرقوا

 ..ُيستطيع أن ينزعه من قلب حمبيه
 ..“ عيل..فعىل جبني الشمس; مكتوب

 ..“ عيل..وعىل وجه البدر املنري;مكتوب
 ..“ عيل.. صفيح السامء; مكتوبوعىل

 ..“ عيل..وعىل صفحات املاء;مكتوب
 ..“ عيل..وعىل ورقات الريح;مكتوب
 ..“ عيل..وعىل خفقات الروح;مكتوب

 ??... يا عيل, يا عيل, يا عيل:أتعجب من نبضات القلب إذا قالت بخفقاهنا





 ٤٦٣ مسك الختام

 

 

 مسك الختام

אא“
 أنا, أنت وأنا,  و أنت?بل ماذا أقول عنك ?ماذا أقول يا موالي لك

ــا ــوق الـعــىل رفـع ــذي ـف ــت الـعــيل اـل ـــت إذ وـضـــعا  أـن ـــبطن مـكـــة وـســـط البـي ـب
ًبـني قـوم نيـام فكنـت نـائام , وأنا العبد املذنب اآلبق الذي ولد يف أقايص بالد الشام

وقـرأت ..ووصـلني شـعاع حبـك فنمـوت..فانتشيت, معهم إىل أن شممت طيوب عطرك
, وأتتبـع آثـار أقـدامك رغـم احلـرس, فرحت أقفو أثرك بغلس.. تك فكربتطرفا من سري

 : ًوأسري مع الناس وأقول مرتنام..وآخذ من أثر حافر جوادك فأشمها مع النفس
ـــــت حـــــب الـــــويص وغذتنيـــــه يف اللـــــبن َّال عــــــذب اهللا أمــــــي إهنــــــا رشـب
فجئــت مــن ذي وذا أهــوى أبــا احلســن وـكــــان يل واـلــــد ـهيــــوى أـبــــا حـســــن

 فكـل الشـكر ملـن ولـدنا وغـذانا وربانـا عـىل حبـك –; يا موالي تغذينا بحبـك نعم 
ولكـن مـا عرفنـاك ..وتطهرت فطرتنـا بنـور شمسـك,  وعجنت طينتنا بواليتك–وواليتك 

فأنـا عـىل يقـني أنـه مـا ,  فمن يطيق أو يستطيع أن يعرفـك– يا موالي –كام يليق بنا ال بك 
 ..رسوله معلمك ÷ مدوحم, عرفك حق املعرفة إال اهللا خالقك

, فنحن مطالبون باملعرفة التي بوسعنا نحن ألنه متى وسع بئر صغري ماء البحر الكبري
 ?أو متى احتوى جدول بسيط مياه البحر املحيط

َّبل العاقل الذي يستجر من هذا املاء , ًوال يفعله عاقل أبدا, فهذا املستحيل بعينه..ال
ويطهر جسـده مـن , ليغذي نفسه بامء احلياة, ًمطوالويسبح يف ذاك الغمر , ًالفرات قسطال

 ..النجاسات واخلباثات
َوهلذا عمدت وتوجهت إليك  ُ وحـذر ,  بخـوف شـديد– يا مـوالي ومـوىل الـورى –ُ



 وحروب التنزيل “اإلمام علي ٤٦٤

 

, وضال يف حيايت إن مل هتدين, ِّ عبد ضعيف إن مل تقوين– وحقك –أكيد فخذ بيدي فأنا 
ـائر إن مل ترـشـدين ـل إن مل تـعـزين, وضــائع ـح ـي, َّوذلـي وجاـهـل إن مل , وفـقـري إن مل تغنـن

 ..تعلمني
فـهـل ستـسـلمني ألـعـدائي ـيـا , وتقوـيـت ـبـك ـعـىل ـنـفيس, ـمـوالي هرـبـت إلـيـك مـنـي

 ..هيهات ما ذلك الظن بك..سيدي
* * * 

وـصــىل اهللا ـعــىل حمـمــد وآـلــه الـغــر ..وآـخــر دعواـنــا أن احلـمــد هللا رب الـعــاملني
 الغالب سـيدنا وموالنـا اإلمـام عـيل امليامني,سيام أمري املؤمنني وسيد الوصيني,أسد اهللا

 ..بن أيب طالب,وعىل زوجته الطاهرة البتول, وعىل أبنائه الكرام عرتة الرسول
يـوم اإلثنـني يف ,َّوقـد تـم بحمـد اهللا وفضـله,وهذا آخر ما أردنا إثباته يف هذا الكتاب

املواـفـق /١٤٣٠/  ـمـن الـعـامربـيـع اآلـخـر/١٠/ “ ;مولـد اإلـمـام احلـسـن العـسـكري
 .م٢٠٠٩نيسان/٦/
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