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الشكر واألمتنان
الحمددد و وأشددكرى علددى تٌسددٌرى لددً األمددور وت لٌلدده الصددعاب وتنددوٌرى أَمددامً طرٌددق البحددث
فكان خٌر معٌن فله الحمد كثٌرا .
والشكر موصول ألستا ي ومشرفً الدكتور عبد الرضا حسن جٌاد الحسٌناوي  ,الد ي تضضدل
علددً باختٌددار ه د ا العنددوان  ,ك د لل مددا قدمدده لددً مددن جهددود مباركددة فددً قراءتدده ومالحظاتدده
السدٌدة الهادفة  ,التً أثمرت عدن اخدراا الرسدالة بهد ا الشدكل  ,أمد هللاد هللا عمدرى بصدحة تامدة
وعافٌة دائمة وجزاى عنً خٌرا.
مع شكري وامتنانً لعمدادة كلٌدة التربٌدة وقسدم التدارٌخ رئاسدة وأسدات ة لددورهم البدارز فدً
تأهٌلً لكتابة ه ى الرسالة .
ك لل الشكر الكبٌر لألهل كافة ال ٌن تجشموا الكثٌدر مدن الهمدوم خدالل فتدرة الدراسدة وأخد
مدنهم والددتً اللالٌدة أطددال هللا بعمرهدا وابقدى ضداللها علددً أمدد الددهر  ,وشدكري واعتددزازي
لعمً العزٌز األستا أبو حامد الد ي ردم بعطضده مدا بدداخلً مدن حرمدان األب  ,ومدا قدمده لدً
مددن جهددود كبٌددرة فددً المطالعددة والتصددحٌل له د ى الرسددالة  ,وشددكري الجزٌددل لرفٌقددة دربددً
زوجتً اللالٌة أُم فاطمة  ,والشكر موصدول ألخدوتً األسدات ة أبدو محمدد وأبدو حسدٌن وكد لل
األخوات العزٌزات  ,وأعت ر عن تقصٌري مع بناتً الحبٌبات فاطمة ومودة ورحمة .
ك لل أشكر كل من كان له فضل علً ولم تسعضنً ال اكرة ل كرى  ,وأشكر كل األصددقاء الد ٌن
كانوا لً عونا ً حقٌقٌدا ً أٌدام الدراسدة  ,ولدم ٌبخلدوا علدً بكلمدة أو مالحظدة مضٌددة  ..وفدق هللا
الجمٌع لطاعته ورضوانه.
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المُقدمةُ ُ
الحمددددد لع اليدددد لم الدددددا اددددداه لص دددد ص
الدا ل عل أا ط ع محمد صآل الط ب الط ال .

دددده بميلف دددد صصفقهدددد الدددد ال ددددب

الكث دددل مددد حقددد خ ال ددد ل  ,ددد ا مبيثدددلو اهددد صاهددد فددد هبددد
أمددد بيدددد
دداح  ,صا د بح ددة ال د م د ه رددلح ال د بددل الحق قددة ك د ك م د له د ددصل المرددل ة
بحق خقحدددد ددددصا ا ك هدددد حلددددصو المدددددا أ مددددلو الطيدددد  ,ص ددددد هصعدددد ك بدددد البدددد حث
حدد د بحددثح
ص ب هدد الطددل صالك ا ددة ال دد م ددكصا بحدد دده القلدد ل ددطلصا لهدد مدد ه لدد
صع ددددد لو دادددددهح صا ددددد قلا ا ح  ,اب قددددد للحق قدددددة صب هددددد لمصا دددددج الل ددددد صافيددددد لح ,
فضال عل أدصال اله صمآثلا .
ال حل لدددد ل حددددد ب حدددد م ددددلا
ه ددددع مصضددددصا دلا دددد علدددد اليمدددد ال دددد ل
فددد ال ددد ل اإ دددالم صمددد مرددد ا ل ك ددد ع القدددل اليردددل  ,صادددص ا ددد د عبدددد الا ددد
عبدددددد المق دددددصد  ,فددددد ك بددددد المص دددددص اإمددددد علددددد بددددد أبددددد ط لدددددعر  ,صكددددد صلا
ا دددد لا لحدددددا المصضددددصا أمددددصل عدددددو  ,ا ص اددددص لغب دددد الكب ددددلو فدددد الك بددددة عدددد
ر ددد ة اإمددد علددد ص ظحددد ل الم دددد مددد مه بددد صأدصال فددد صامدددة ال ددد ل اإ دددالم ,
ددد د الح ددد ه صا
صالددددا ددد مه ددد م مدددق ا دددلا أ ُ ددد دا الددددك صل عبدددد اللضددد ح ددد
بلددده هح ددد
لل دددصي فددد غمددد ل اددددا اليهدددصا  ,مدددق ق هددد ال ددد بدددؤ ردددؤ اإمددد علددد
دددل بددد اددددا الك ددد ع مددد
ددد لددد محمددد فددد ي بددد المدددداد  ,صا مدددل الثددد ه ادددص مددد
اددددص صا ا ددددد غل دددد فدددد
الميلصمدددد ال ل ددددة ال دددد أ ددددد ح دددد الم دددد دل  ,صالث لدددد
دا ل غ لب ة الم مددددددق مدددددد لد ددددددد ليبدددددد لو ال دددددد ل اإ ددددددالم ملدددددد ب لكدددددددعر ,
صبإع قدددد دا أ الكدددد طل دددد م دددد مي اددددد اليبدددد لو  ,صل ه دددد ج أ هؤ ددددد ادددددا الددددلأا
ادددد القه عدددة لددد بلدددصل فددد داددد م ميهددد الدددصاع مددد فدددلا  ,بددد
بهظدددل ا ع بددد ل ,
ه دددد ط ق أ هكرددددج عهحدددد الهقدددد ع ,
مدددد حقدددد ص قدددد صابحدددد  ,اددددد القه عددددة ال دددد
هيلدددصا علددد ح ردددؤه ص هل ددد ا علمددد فددد لم مق ملددد بددد ليقص اله دددلو  ,لددددا أل
فدددهح
لحددددددد الحقبددددددة
أ ه ددددددد الم مددددددق فدددددد عددددددلي حق قددددددة ا حدددددددا صأدصال ا ردددددد
مصضدددصا الدلا دددةر بح د دددة صأم هدددة مدددة  ,ددد خل للم مدددق ل ددد الحق قدددة  ,صعل ددد ال ق ددد
.
صبدددال ل دددع فدددإ دلا ددد دددد صا ح حددد ددديصب عددددو لكهحددد ُدللددد باضددد ه عددد ,
ص دددد  ,صمهحدددد ددددية الك دددد ع المدددددلص  ,ص ه صلدددد ثددددال ملاحدددد مدددد ال دددد ل  ,بددددد ا
ب دددد ل اليددددلع بدددد اإ ددددال صمددددلصلا بي ددددل الهبددددصو الرددددل اة صمدددد ثدددد ع ددددل ال الفددددة
اللاردو .
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فضدددال علددد رددديع المإلدددج طدددص صعلضددد فددد ا حددددا صأحدددصا ا عدددال ص دددح ب
مددد د دددد حددد مدددلصل بحددد  ,صادددص مددد
فددد عدددلي م د ددد م ددد ي دا دكل ددد ا رددد
ثم ل الص ص ا د ل ط لة .
اضطله ال ال قل مهح
كددددل اع مدددد المإلدددج علددد أ دددلصع ال دددلد ا دبددد فددد ك بددد مدددق غمدددصي أغلدددع
اليبدد لا ص خ دد لللصا ددة صدم حدد مددق أ ددل فدد أغلددع ا ح دد  ,ادددا مددق لددص الك دد ع
م مددد مددد دكدددل المدددصالد ال ددد هحددد مهحددد المإلدددج م د ددد  ,فكددد علددد أ أطددد ب مددد دكدددل
لم دل ا ل .
م لصا م خة مق لصا الم دل ص ل ا ك
لددد مصضدددصع الكث دددل مددد ا مدددصل ال الف دددة كإ مددد أبددد ط لدددع  ,صب يدددة
كددددل
القددددد ل صص دددد ة ل ددددص ه ر ب ل الفددددة ل مدددد علدددد بدددد أبدددد ط لددددع ر  ,ال دددد
ضددديه فددد حدددلو داخددد  ,صحددد دكلاددد ص دددع علددد ي اددد ب لم ددد دل المي بدددلو ثب ددد
للح ص ه ف لله .
فددد

أغلدددع مددد دكدددل فددد ادددد الدلا دددة كددد دددد دددبقه ل ددد ا ددد د عبدددد الا ددد
ك بدددد ُ اإمدددد علدددد بدددد أبدددد ط لددددعر محددددصل الدلا ددددة  ,برددددل أص ردددد لو أص دددد ,
فيمددددد الدددد ل دددد ا ك ب دددد لدددد م دددد دلا المي مدددددو صبهظددددلو حل ل ددددة  ,فددددؤمل أ
مددد رددد ص البحددد  ,بددد أهددد ك بددد
بددد دل الددد داددد أحدددد مرددد عل ال يددددا صا ه قددد
بح د ة ه دو أكثل.

مقتضياتُتقسيمُالبحث
أل م هددد محددد صل الدلا دددة ب ق ددد مح علددد مقدمدددة ص مح دددد صألبيدددة ف دددص بمب حثحددد
صاله ددددد خه الهح خ دددددة ص خمدددددة الم ددددد دل صالملا دددددق  ,ردددددمل المقدمدددددة علددددد دددددبع ا ددددد ل
ف مق هط البح .
المصضصا صميص ص يل ج ص
رددددد م ال مح دددددد علددددد دكدددددل ل مدددددة ح ددددد و المإلدددددج صآلاخددددد ص ح ددددد ل الدلا ددددد
ددهمح ددال ف ددلو ح دد  ,ال دد ب لدد عدد دكلادد
صعلصمدد صآثدد ل صأادد المه ددع ال دد
القل ددد  ,كددددل ردددم ال مح دددد ص دددا ع مددد للك ددد ع اإمددد علددد بددد
ك بددد المحددددث
أب ط لعر .
أمددددد ف دددددص الدلا دددددة ا لبيدددددة فقدددددد
ال ل ال مه صب ل صاف مق الك ع المدلص .

دددددم علددددد أ ددددد

المصضدددددصع

صح دددددع

ددد الا ددد ا ص للحدددد عددد ح ددد و اليدددلع بددد اإ دددال صال ددد لو الهبص دددة
فقدددد
صعلددد مبحثددد ا ص طل ددد ف ددد لهبددددو مددد ح ددد و اليدددلع بددد اإ دددال  ,صعدددلي مدددص
ددددة أحددددصا أ ددددداد الل ددددص ا كددددل  ,صمهدددد بح
حددددصا القب خدددد فدددد مكددددة المكلمددددة صب
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ددد صال ددد لا صالدددد ه  ,مدددق ال طدددل الددد ك ا دددة دددال عبدددد ه بددد عبدددد
صدصلاددد ال
المطلدددع مددد هددددل الددددب الددددا أ دددد صالدددد علددد اإ اددد بددد  ,صكددددل ابدددلا ا لمك هدددة عبدددد
المطلدددع حددد ا ددد ع لددد ه عددد ص ددد صدفدددق عددد مكدددة ردددل ا حبددد  ,أمددد المبحددد
الثددد ه فقدددد يقبددد ف ددد ددد لو الل دددص ا كدددل محمدددد بددد عبدددد ه ر  ,مهدددد الدددص دو ح ددد
الح دددلو للمد هدددة المهدددصلو  ,م يلضددد ف ددد طحددد لو ه دددب صص د ددد ص مك ه ددد صحكم ددد بددد
مبيثددد بددد صمددد  ,كددددل دصل دددد عبدددد المطلدددع فددد لع ددد ال ددد أكمددد مردددصالا أبدددص
ط لدددع بددد البيثدددة صبيددددا  ,كددددل طل ددد الددد مه ردددة لأا عبدددد الا ددد عبدددد المق دددصد
فددد م دددؤلة دددد أبددد ط لدددع لهبدددصو بددد أ ددد  ,ميل ددد علددد مددد ددد الهبددد مددد آ
صمي هددد و بيدددد فقدددد عضدددد صح م ددد عمددد ُ أبدددص ط لدددع  ,ص دددد أفددد د البحددد مددد ك ددد ع ال ددد لو
الهبص ددةر  ,لمإلادد عبددد الملدد بدد اردد بدد ا ددصع 812ادد  288/ر صك دد ع أ بدد ل مكدددة
852ادددد  268/ر
صمدددد دددد ف حدددد مدددد ا ثدددد لر  ,لمإلادددد محمددددد بدددد عبددددد ه ا ل دددد
ف ل اليلع ب ا ال ر ل صاد عل .
صك ع  ,الما
فددد حددد طل ددد ب لا ددد الثددد ه الددد ح ددد و اإمددد علددد مددد ص د ددد ح ددد ب يدددة
دددة
ب ل مدددة ح ددد و اإمددد صب
القدددد ل  ,ص ددد علددد ثالثدددة مب حددد  ,ا ص مهحددد ددد
هرددددؤ مهددددد ال ددددب فدددد كهددددج ل ددددص ه ر  ,صمدددد ثدددد ددددالم صدصل بدددد لح لو لدددد
م ع دددة  ,فددد حددد بددد المبحددد الثددد ه
المد هدددة الهدددصلو  ,صهظدددلو مدددص و علددد ح ددد
ر صف صح دددد  ,أمدددد المبحدددد الث لدددد فقددددد
دصل ال حدددد دا فدددد أبددددل مردددد اد الل ددددص
ددد لص ادددة محمدددة ص احددد ل دددص ه ر فددد غدددد ل ددد  ,بيدددد عصد ددد مددد الحددده دددهة
12ادددد  688/ر ل بلدددده أ عل دددد بدددد أبدددد ط لددددع ر اددددص ال ل اددددة مدددد بيددددد  ,صمدددد
م ددددد دل البحددددد المحمدددددة  ,ك ددددد ع المقددددد ا ر  ,لمإلاددددد محمدددددد بددددد عمدددددل الصا ددددددا
822ادددددددد  288/ر صك دددددددد ع  ,الطبقدددددددد الكبددددددددل ر لمإلادددددددد محمددددددددد بدددددددد دددددددديد
882ادددددددددد  288/ر صك دددددددددد ع  ,القددددددددددد لر لمإلاددددددددددد عبددددددددددد الح دددددددددد ا م هددددددددددد
1812ا  1122/ر.
دددد فدددد ع ددددل ال الفددددة اللاردددددو
ه صلدددد فدددد الا دددد الث لدددد دصل اإمدددد ال
صمص اددد مددد ال لاددد  ,صعلددد ثالثدددة مب حددد  ,ا ص مهحددد فددد ح ضددد ل ل دددص ه ر
ص ع دددلاي عمدددل بددد ال طددد ع علددد مددد ك دددع ص ددد  ,مدددلصلا ب ل دددق اة صأحدددداثح  ,صمددد
بلدددصل عهحددد مددد ه ددد ع أبددد بكدددل ب ل الفدددة صمص دددج اإمددد مهددد صمددد دددل عل ددد مددد
م دددد دا  ,صالمبحدددد الثدددد ه ب دددددأ بإ دددد الج أبدددد بكددددل ليمددددل ال طدددد ع صالمي لضدددد
عل ددد  ,أمددد المبحددد الث لددد فكددد مددد ح دددة الفدددة عثمددد بددد عاددد  ,مدددلصلا ب لك ا دددة
ال ددد ص ددد بحددد لددد ال الفدددة  ,صأ ضددد مص دددج اإمددد صبيدددي ال دددح بة مددد آل دددة ب يدددة
عثمددد  ,مي مددددا علددد ابدددل الم ددد دل مهحددد ك ددد ع ددد ل الل ددد صالملدددص ر لمإلاددد
محمددددد بدددد ل ددددل الطبددددلا 812 ,ادددد  188 /ر صك دددد ع  ,رددددل هحدددده البالغددددة ر ,
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لمإلادددد عبددددد الحم ددددد بدددد ابددددة ه 656 ,ادددد  1852/ر  ,صك دددد ع هظدددد الحكدددد فدددد
الرل ية صال ل ا الم ر لمإلا ظ فل الق م .
صأُفدددلد الا ددد اللابدددق ل الفدددة اإمددد علددد بددد أبددد ط لدددع ص دددالح صم بح ددد
للمي لضدددد  ,صعلدددد مبحثدددد ا ص مهحمدددد فدددد الف دددد صك ا ددددة ب ي دددد م بددددلا عل حدددد ,
فضدددال علددد يل ددد علددد بيدددي الميلضددد عددد الب يدددة  ,صمه ح ددد بدددؤا مددد ددد بددد مددد
ددددالح ة م دددد ي لة ل دددددال صضددددق الددددبالد اإ ددددالم ة المضددددطلع  ,فدددد حدددد
أعمدددد
دددداص
ه صلدددد فدددد المبحدددد الثدددد ه أبددددل الادددد صالحددددلصع ال دددد عكددددل علدددد اإمدددد
اإ دددال  ,ل بدددل مددد ثددد علددد دددصي غم لاددد أ دددا بدددد ا بحدددلع ال مددد ثددد دددا
فدد لهحلصا  ,ح ددد ه ل ددد دددد القدددل ال ددد ل فددد كبدددد المحددلاع  ,ص لكددد البحددد ف ددد علددد
ك ددددددد ع ال مددددددد ص دددددددا صالهحدددددددلصا ر لمإلاددددددد أبددددددد م هدددددددج لدددددددصط بددددددد ح ددددددد
بدددددة
دددددة ر لمإلاددددد عبدددددد ه بددددد م دددددل بددددد
 228/152ر صك ددددد ع اإم مدددددة صال
826اددد  221/ر صك ددد ع الرددد ية اددد أاددد ال دددهةر لمإلاددد محمدددد ال ددد ه
الدددد هصلا
ال م صا.

نطاقُالبحثُوتحليلُالمصادرُ :
ع مدددد فددد
صمهح
أحدا دلا

قط دددة ادددد الحقدددع الم ي بدددة علددد

ملدددة مددد

الم ددد دل ال ددد

ه صلددد

أوالُ:المصادرُالتاريخيةُ :
 -1ك ددددد ع ال مددددد ص دددددا صالهحدددددلصا لمإلاددددد أبددددد م هدددددج لدددددصط بددددد ح ددددد ا دا
152ادددد  228/ر م دددد ادددددا الك دددد ع ب لضدددد مة فدددد م لددددد صاحددددد  ,ص ا دددد مإلادددد
عدددد أحداثدددد ال دددد ه صلحدددد كث ددددلا  ,م ل ددددال بدددددكل اددددد الحددددلصع بكدددد ا دددد لح ح ددددع
ل لح ال مه  ,فقد ل م دو صف لو أغه ه كث لا ف م أدل .
 -8ك ددد ع ص يدددة دددا لمإلاددد ه دددل بددد مددد اح المهقدددلا 818اددد  282/ر  ,ص دددق فددد
هدددد
ثم ه ددددة أ دددد ا  ,صاددددص ا ددددل ردددد م علدددد كث ددددل مدددد غددددصامي حددددلع ددددا
ددد فددد اإح طدددة بكددد ظلصفحددد  ,ف ددد يه بكث دددل مددد لصا ددد ف مددد يلددد بحدددلع
م
ا .
812ادددد  288/ر  ,ب خ دددد
 -8ك دددد ع ال دددد لو الهبص ددددة لمإلادددد عبددددد الملدددد بدددد اردددد
ددد رددد ق ص حدددد ع ل ددد لو بددد
صادددص مددد أاددد مددد ص دددد مددد ك دددع ال ددد لو صادددص ب
ا دددح  ,لددددا عدددد مددد أاددد الم ددد دل  ,ف ع مدددد عل ددد بردددك مب ردددل فددد المصضدددصع
لع دلا .
الم يلقة بل ص ه ر صأ داد صأحصال  ,بص اح مث
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 -8ك ددددد ع الطبقددددد الكبدددددل لمإلاددددد محمدددددد بددددد ددددديد بددددد مه دددددق 882اددددد  288/ر ,
دد ل الل دد صاله دد ,
ف ع مددد عل دد بؤ اخدد الثم ه ددة  ,كصهدد أادد الك ددع ال دد ل مدد
كدددل هددد حددصا مددد دو ضدد مة عددد ال دد لو الهبص دددة صال ددصال  ,لمددد قدمدد مددد ميلصمددد
صأه بح ص المح صمآثلا .
صاف ة ع ا ر
 -5ك دددد ع ا بدددد ل المصفق دددد لمإلادددد ال ب ددددل بدددد بكدددد ل 856ادددد  261/ر  ,صاددددص مدددد
الك ددددع المحمددددة ال دددد ق دددد أحددددصا الر دددد صأ بدددد لا بدددد صبيددددد اإ ددددال صالدددددا
أف ده ف بيي أ ب ل ال الفة اللاردو.
بدددددددة الدددددددد هصلا
دددددددة لمإلاددددددد عبدددددددد ه بددددددد م دددددددل بددددددد
 -6ك ددددددد ع اإم مدددددددة صال
826ادددد  221/ر  ,صاددددص علدددد دددد خ  ,أفدددد ده ال دددد ا ص فدددد مصضددددصا ال لادددد ,
صكددددل بددد الكث دددل مددد عال دددة اإمددد علددد ر بمددد دددبقص  ,صمددد ال دددد ل ب لددددكل أ
الكث ددل مدد اللصا د ال دد دكددل فدد ك دد ع اإم د علدد ب د أبدد ط لددعر ددد صلد ه دد
ف ك ع اإم مة .
 -2ك دددد ع أه دددد ع ا رددددلاج لمإلادددد أحمددددد بدددد ح دددد بدددد دددد بل الددددبالدلا 821ادددد /
 218ر  ,مدددد المص ددددصع المحمددددة فدددد أه دددد ع القب خدددد اليلب ددددة صأ ب لادددد بدددد صبيددددد
اإ دددال  ,صلكصهددد مددد م ددد دل ال ددد ل اإ دددالم المي مددددو بردددك صا دددق ددد يه بددد فددد
ر صعحدددد ال لاددد  ,كدددص عبدددد المق دددصد
ددد عحدددد الل دددص
كث دددل مددد اللصا ددد ال ددد
د ع مد ف اليد د م مصاط ك ب .
 -2ك دددددددد ع ا بدددددددد ل الطددددددددصا لمإلادددددددد أبدددددددد حه اددددددددة أحمددددددددد بدددددددد داصد الددددددددد هصلا
828ادددددد  215/ر  ,دص ا ام ددددددة الكب ددددددلو ا م مدددددد الصا ددددددق ب لحلكدددددد صالحددددددلصع ,
صالددددا أفددد دا كث دددلا فددد أ بددد ل الفدددة اإمددد علددد صحلصبددد الردددح لو ك ل مددد ص دددا
صالهحلصا .
 -1ك ددددد ع ددددد ل ال يقدددددصب لمإلاددددد أحمدددددد بددددد أبددددد يقدددددصع بددددد صاضددددد ال يقدددددصب
818ادددد  125/ر  ,مدددد م دددد دل ال دددد ل اإ ددددالم المحمددددة ب خ دددد  ,اع مد دددد فدددد
ر  ,صم بيدا م مصضصا ال ق اة  ,صأحصا ال لا .
أ ب ل الل ص
 -12ك ددد ع ددد ل الل ددد صالملدددص لمإلاددد محمدددد بددد ل دددل الطبدددلا 812اددد  188/ر
 ,ادددد المص دددصعة الحصل دددة الح مدددة ال ددد أعددددا دددصا دلا ددد كصهحددد لفدددد ه بمددد دو غ دددلو
 ,لافق هددد مددد أص الدلا دددة ح ددد هح حددد  ,صكددددل ال طددد ب الكب دددل بددد لصا حددد صبددد
اللصا ال ع مدا عبد المق صد ف مصضصا الدلا ة.
818ادددد  186 /ر  ,صادددددا الك دددد ع
 -11ك دددد ع الا ددددص لمإلادددد أحمددددد بدددد أعددددث الكددددصف
اددص ا ددل ق د رددؤه ع د م د ددبقص كصه د  ,صالدددا أ ددلو م د د ف د ثم ه ددة أ د ا بددد ا
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مددد بدددل ال دددق اة ح ددد أصا دددل عحدددد المي ددد اليب ددد دددهة 882اددد  268/ر  ,فقدددد لددد
الك ددددد ع مددددد دو صاف دددددة عددددد أ بددددد ل صأحدددددصا ع دددددل ددددددل اإ دددددال الم يلقدددددة بمصضدددددصا
دلا .
 -18ك ددددد ع مدددددلصو الدددددداع صميددددد د ال دددددصال لمإلاددددد علددددد بددددد الح ددددد بددددد علددددد
دددة هددد أفددد ده فددد بدددق أ بددد ل أ دددداد
الم ددديصدا 886اددد  152/ر  ,صلددد أام دددة
ر صأ بددد ل اليدددلع بددد اإ دددال  ,كددددل اع مد ددد فددد أ بددد ل عحدددد الهبدددصو صمددد
الل دددص
بيد م أ ب ل ال لا .
 -18الك مددد فددد ال ددد ل لمإلاددد علددد بددد ابددد الكدددل بددد ا ث دددل 682اددد  1888/ر ,
بؤ اخدددد اليرددددل  ,صب لهظدددد الحددددصل  ,صلغدددد ط بقدددد الكب ددددل مددددق ك دددد ع دددد ل الل دددد
للطبددددلا  ,أهدددد هاددددلد بدددددكل بيددددي اللصا دددد ال دددد أفدددد د ه فدددد مصضددددصا ال ددددق اة
صأحداثح .
 -18ك ددد ع ردددل هحددده البالغدددة لمإلاددد عبدددد الحم دددد بددد ابدددة ه بددد محمدددد بددد الح ددد
656اددد  1852/ر  ,ص يدددد الم ددددل ا ددد الددددا
المكهددد بدددؤب ابددد الحد دددد المي لددد
اع مدددد عل ددد بل ددد ل كصهددد ح دددصا كدددال ص ط بددد اإمددد علددد بددد ابددد ط لدددع ر
دددددل اإ ددددال  ,فدددد حدددد
 ,صكدددددل ضدددد مة ا بدددد ل ال دددد دكلادددد عدددد ف ددددلو دددد ل
ص دددد ب لبحددد أ عبدددد المق دددصد دددد م ددددلا مب ردددلا للصا ددد ال ددد دكلاددد فددد ك بددد
اإم عل ب أب ط لعر مح الدلا ة .
 -15صاهددد م مصعدددة بدددؤ بحددد مددد ك دددع ال دددلا ا دددل  ,ال ددد افددد د ه فددد ا اددد
ح ددد و ا عدددال صمدددآثلا  ,مددد أمثددد ك ددد ع ا ددد ي ع فددد ميلفدددة ا دددح ع بددد عبدددد
البدددل 868ادددد  1221/ر  ,صك ددد ع دددد ل دمرددد لمإلادددد علددد بدددد الح ددد بدددد ابددددة ه
521ادددد  1122/ر  ,صك دددد ع أ ددددد الق بددددة فدددد ميلفددددة ال ددددح بة إبدددد ا ث ددددل  ,صك دددد ع
صف دددددد ا ع ددددددد صأهبدددددد أبهددددددد ال مددددددد لمإلادددددد أحمدددددددد بددددددد محمددددددد بددددددد بدددددددلاا
621اددد  1828/ر  ,صك ددد ع اإ ددد بة فددد م ددد ال دددح بة لمإلاددد أحمدددد بددد علددد بددد
258ا  1882/ر .
محمد ب أحمد ب ح ل الي قاله

ثانياُُ:الكتبُالجغرافيةُ :
صكدددد لك ددددع البلدددددا الص ددددق الكب ددددل فدددد دلا دددد كصهحدددد صد هدددد ب حد ددددد ص ضدددد
الدددددا ه صل دددد كدددد ك مدددد ال ددددصلو صالميهدددد  ,صمدددد أمث لحدددد ,
أمدددد ك الحددددد ال دددد ل
ك دددددد ع أح دددددد ال ق دددددد فدددددد ميلفددددددة ا دددددد ل لمإلادددددد محمددددددد بدددددد أحمددددددد المقد دددددد
822اددد  112/ر  ,الددددا اع مدددد علددد هظددد المصضدددصع صا ددد ل  ,مدددق ال ا دددة لاخيدددة
دددددلو اليدددددلع  ,صك ددددد ع مي ددددد البلددددددا لمإلاددددد ددددد ص بددددد عبدددددد ه الحمدددددصا
الددددد
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686ادددد  1882/ر بؤ اخدددد ال ددددبية صب ق دددد م ا ب د ددددة  ,صالدددددا لدددد ق ددددل علدددد
دكدددل المصا دددق فقدددط  ,بددد كددد كث دددلا مددد قدددل المصضدددق بددددكل أبدددل ا حددددا ال ددد ص يددد
عل ددد  ,صك ددد ع الدددلصي الميطددد ل فددد بدددل ا طددد ل لمإلاددد محمدددد بددد عبدددد ه بددد عبدددد
المدددددهي الحم دددددلا 122اددددد  1815/ر  ,اددددددا الك ددددد ع الددددددا اع مدددددد أ ضددددد الح خ دددددة ,
ص دددج بلملمدددة كددد مددد يلددد ب لمصضدددق المدددلاد  ,صال ددد فقدددد ح الكث دددل مددد الك دددع ال ددد
بق .

ثالثاُُ:الكتبُاألدبيةُ :
كددددددل م مصعدددددة ط بدددددة مددددد ك دددددع ا دع ,ل ل حددددد بيدددددي ا حددددددا صا بددددد ل
ال ل ددددة الم يلقددددة بمحددددصل دلا دددد  ,صمدددد أمث لحدددد ك دددد ع الك مدددد فدددد اللقددددة صا دع
ددددد المبددددلد 825اددد  212/ر  ,دص الثق فددددة المص دددصع ة الدددددا مدددد أ
لمإلاددد محمددددد بددد
بؤ بدددد ل ل ددددة صاف ددددة عدددد ال دددد لو الهبص ددددة صع ددددل ال الفددددة اللاردددددو  ,صك دددد ع اليقددددد
882اددد  181/ر  ,لغددد مهح دددة
الال دددد لمإلاددد أحمدددد بددد محمدددد بددد عبدددد لبددد ا هدل ددد
الك ع المبيثلو  ,أه حم ب دف الكث ل م ا ب ل ال ل ة .

رابعاُُ:المصادرُالدينيةُ(كتبُالصحاح)ُ :
اح دددددص ك دددددع ال دددددح مددددد ميلصمددددد صاف دددددة ددددد عد ه فددددد ا ق ددددد أحدددددصا
صمدددصا اح صأ دددصالح  ,صمددد أمث لحددد م دددهد اإمددد أحمدددد بددد حهبددد لمإلاددد أحمدددد
ا رددد
881ادددد  255/ر  ,صك دددد ع ددددح الب دددد لا لمإلادددد
بدددد محمددددد بدددد حهبدددد بدددد اددددال
دددددم ع الب ددددد لا 856اددددد  261/ر  ,صك ددددد ع الم دددددهد ال دددددح لمإلاددددد
محمدددددد بددددد
م ددددل بدددد الح دددد و 861ادددد  225/ر  ,صك دددد ع الم دددد دل علدددد ال ددددح ح لمإلاددددد
الح ك ب محمد ب عبد ه ب محمد ب الب ق 825ا  1218/ر.

خامساُُ:معاجمُاللغةُ :
ضدددد الم ددددطلح
ع مدددد دا عل حدددد فدددد
صكدددد لحدددد دصل مب رددددل فدددد دلا دددد
815اددد  1225/ر
اللقدددة لمإلاددد أحمدددد بددد فددد ل
الق مضدددة  ,مثددد ك ددد ع مي ددد مقددد
 ,الددددا دددد ردددلح صاف ددد لألاددد ظ  ,صمي ددد ل ددد اليدددلع لمإلاددد محمدددد بددد مكدددل بددد
علدد بددد مهظددصل 211اددد  1811/ر  ,الدددا قددد ردددؤه عدد ددد بق لكصهدد ا بدددق الهظددد
المص دددصع فددد دددلاد الميددد ه صا لاددد ظ  ,صكددددل دكدددل أ بددد ل اليدددلع  ,لددددا ا دددب دا
اللقة .
لو
ف خدو أ ل

سادساُُ:كتبُالتفسيرُ :
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هظدددددلا ام دددددة ا ددددد القلآه دددددة ال ددددد صلد فددددد الدلا دددددة  ,ص ل ب طحددددد المب ردددددل
ر صأ دددددداد  ,لحددددددا عدددددد
بؤ بددددد ل كث دددددل مددددد الر ددددد أمثددددد الل دددددص ا عظددددد
ال ا د ل م دددلا ا م د فدد اددد الدلا ددة فدد ب د ا ددب ع اله د ص صرددل كث ددل مدد امددصل
الح ددد و الي مدددة لليدددلع بددد صبيدددد اإ دددال  ,صمهحددد ك ددد ع ددد مق الب ددد فددد ؤص ددد القدددلآ ,
لمإلاددد محمدددد بددد ل دددل الطبدددلا  ,بددد للغ مددد م صلددد الصاضدددحة  ,أهددد يدددد مددد أكبدددل
ر صال دددح بة ا دددال ,
ال ا ددد ل صأعالاددد ردددؤه  ,إ دددلاد أ بددد لا صاف دددة عددد الل دددص
صك دددد ع ا دددد ل ال ددددمل هدا  ,لمإلادددد ه ددددل بدددد محمددددد بدددد أحمددددد 825 ,ادددد  126/ر ,
الددددا اع مدددد علددد المدددؤثصل فددد ا ددد ل لا ددد  ,صك ددد ع ال ب ددد فددد ا ددد ل القدددلآ لمإلاددد
محمدددد بددد الح ددد الطص ددد 862 ,اددد  1262/ر  ,الددددا ف دددل القدددلآ بددد لقلآ صب ليقددد
صالمؤثصل ال ح ع أخمة أا الب صال ح بة صال بي .

سابعاُُ:المراجعُالثانويةُالحديثةُ ُ:
ع مدددد كصكبدددة مم ددد و مددد ك دددع الملا دددق لل ُك ددد ع المحددددث  ,صال ددد أفددد د ه فددد
عدددد بيددددي الحددددصاد
ل دددد ل  ,بمدددد حملدددد مدددد آلا ص دددد ه
دلا دددد  ,صعدددد
صأفيددد الل ددد فددد حقبدددة ددددل اإ دددال  ,مهحددد ك ددد ع ال ددد لو المحمد دددة لمإلاددد يادددل
ال دددبح ه  ,صك ددد ع دددل مددد القب لدددة لددد الدصلدددة الملك دددة لمإلاددد عبدددد الكدددل ل ددد ,
صك دددد ع اإمدددد علدددد مه حدددد الكمدددد البرددددلا لمإلادددد عبدددد علدددد المص ددددصا  ,صك دددد ع
ددد ة مددد
أح د ددد أ المدددإمه ع خردددة لمإلاددد مل ضددد الي دددكلا  ,صك ددد ع ال صاهدددع ال
طدددع ال لاددد لمإلاددد محمدددصد عبدددد الحددد دا د دددص  ,صك ددد ع ف يدددة كدددلبال فددد الضدددم ل
ددص اليدالددة اإه دد ه ة
اليدد لم الحددد لمإلادد لا دد أهددصل ا ادد  ,صك دد ع اإمدد علدد
لمإلا صلو لدا  ,صك ع محمد المث ا عل للم رل صم ك لل .
اإمدد علدد بددد
صأ دد كالمدد بؤمددد كب ددل أ أكددص مصفقددد بل دد ل  ,ص بددلا رددد
أبددد ط لدددع ر بددد لمظحل الددددا ل دددم ه عددد ص ددد لددد  ,صأملددد ا كبدددل أ هددد لضددد
أ دد د فدد ل هددة المه رددة  ,صالحمددد علدد مدد أهيدد صلدد الرددكل علدد مدد ألحدد  ,صالثهدد
بمدددد ددددد  ,صال ددددالو صال ددددال علدددد الحدددد دا ا مدددد هب هدددد محمددددد صأادددد ب دددد الط بدددد
الط ال .

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالباحثُُُُُُُُُُُ
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التمهيد  :السيرة الذاتية للمؤلف عبد الفتاح عبد المقصود وعرض الكتاب
خصص التمهٌد إلعطاء لمحة مناسبة عن حٌاة مإلف كتاب (اإلمام علً بن أبً طالب)
موضوع الدراسة  ,وكذلك التعرف على منهجٌة الكتاب.
أولا  /ترجمة المؤلف:
إسمه  :عبد الفتاح عبد المقصود .
والدته  :ولد عبد الفتاح فً 0901/01/01م بمدٌنة كفر عشٌري الواقعة قررب راقوترة بمصرر
 ,والتً كان قد بنى علٌها اإلسكندر األكبر مدٌنة اإلسكندرٌة(.)0
وفاته :توفً عبد الفتاح فً سنة 0992م(.)1
تحصيله الدراسي :
حاصررع علررى شررهادة لٌسرران ا داب –قسررم التررارٌ  -مررن جامعررة اإلسرركندرٌة( . )2ونرراع شررهادة
الدكتوراه فً الترارٌ اإلسريمً  ,وكترب فرً الترارٌ وعلرم الكريم  ,حترى عرد مرن الشخصرٌا
الدٌنٌة بمصر إبان القرن العشرٌن(.)3
مؤلفاته وآثاره العلمية:
 -0كتاب  :اإلمام علً بن أبً طالب  ,ط , 0مإسسة المختار  ,القاهرة 1115 ,م .
 -1كتاب  :صلٌبٌة إلى األبد  ,دار مكتبة العرفان  ,بٌرو .
 -2كتاب  :السقٌفة والخيفة  ,ط , 0دار المحجة البٌضاء  ,بٌرو 1115 ,م .
 -3كتاب ٌ :وم كٌوم عثمان  ,دار مصر  ,مصر .
 -4تمٌز بحرٌة الرأي والفكر األصٌع  ,وهذا ما لمسته من مإلفاته.
 -5له مشاركة فً تحرٌر المجي ومنها (الحدٌث ) فً اإلسكندرٌة
 -7وجه إلٌه دعوة للتدرٌ بكلٌة الفقه فً النجف األشرف(.)4
 -8قدم لكتاب فلسفة الحكم عند اإلمام للمإلف نوري جعفر.
منهجيته:
* -إعتاد عبد المقصود على الكتابة بطرٌقة السرد األدبً دون مراعاة للمنهج التارٌخً .
( ) 0على ما ٌبدو أن المإلف قد غٌب ذكره عمداً من قبع كتاب التراجم والسٌر المحدثٌن  ,بسبب قلمه الحر الذي كتب بطرٌقة
الناقد  ,فاعتم ترجمته التً ورد كاملة عن طرٌق لقاء مباشر معه عن طرٌق المإلف ؛ الرضوي  ,مرتضى  ,مع رجاع
الفكر فً القاهرة  ,ط , 3اإلرشاد  ,لبنان 0998 ,م  ,ج , 1ص.91
( ) 1الشبكة العنكبوتٌة لألنترنٌ 1108/01/02 , Fa.mobiLe.wikishia.net ,م  ,الساعة  01,32مساءً.
( ) 2الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.91
( ) 3الشبكة العنكبوتٌة لألنترنٌ 1108/01/03 , /https://ar.wikipedia.org/wiki ,م  ,الساعة  7,04مساءً.

( )4الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.004
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* -إعتماده ا ٌا القرآنٌة فً أكثر من محفع.
* -كثٌراً ما ٌذكر الشعر كداللة ألثبا حقٌقة تارٌخٌة.
* -سيمة لغته وفصاحتها وصعوبتها فً بعض األحٌان حتى تكاد تكون فلسفٌة.
* -اإلطالة واالسهاب موجودة فً أغلب مإلفاته.
* -غالبا ً ما ٌعزز مادته بذكر الغٌبٌا كمحرك لألحداث.
* -سقوط األسانٌد من أغلب مإلفاته.
* -عدم ذكره للسنٌن والتوارٌ .
المناصب التي تولها:
* -عٌن فً المإسسة االقتصادٌة بالقاهرة بوصفه مختصا ً فً اإلعيم والنشر.
* -تولى منصب مدٌر مكتب نائب رئٌ الجمهورٌة المصرٌة لشإون االتحاد.
* -استلم منصب مدٌر مكتب رئٌ الوزراء المصري للنشر والتحرٌر(.)0
آراؤه:
تنم آراءه عن ثقافة عالٌة واطيع واسع على التارٌ اإلسيمً والمعاصرر  ,حترى أعطتره
ملكة علمٌة خاصة أستطاع من خيلها أن ٌخرج بآراء ٌمكن أن نعتبرها األكثرر جررأة برٌن آراء
معاصرٌه ومنها:
*ٌ -رى فً بٌعة أبً بكر ٌوم السرقٌفة  ... :ال ٌمكرن أن تعرد انتخابرا حقٌقٌرا جراء نتٌجرة منافسرة
مفتوحة جر بٌن مرشحٌن  ,بقدر ما تعد تسلٌما ً لألمر إلى أبً بكر الصدٌق مرن رجلرٌن إثنرٌن
مرررن خٌررررة المهررراجرٌن  ...فرررنن تصررردي أثنٌرررنهم هرررذٌن لترشرررٌن ثرررالثهم وكؤنهمرررا وكرررٌين عرررن
المهاجرٌن فضريً عرن المسرلمٌن ولٌسرا كرذلك  ..لهرو أمرر فٌره مرا فٌره  ..كرذلك فرنن خلرو مٌردان
االنتخاب خلواً مطلقا ً مرن آع بٌر رسروع – إن لرم نقرع الحررص علرى إخيئره مرنهم – لرٌ
عسٌراً أن ٌدخع فً تبعة أبً بكر وعمر وأبً عبٌدة قبع أن ٌسند حدوثه للظروف  ...فنذا غفرر
لهررم هررذا الررذي ظهررر مررن اسررتئثارهم بالترشررٌن  ,فباإلختٌررار  ,فبالبٌعررة للفاضررع الجرردٌر ولررٌ
لألفضع األجدر .)1( ...
* -وٌرى أن اإلمام علً هو األسربق مرن غٌرره بالخيفرة برالقوع :نظررة أبرً بكرر وعمرر  ,فرً
مرآة حججهما فً السقٌفة  ,تقٌم األهلٌة لخيفة محمد على قاعردة عشرائرٌة قرابٌرة أهلٌرة  ,ولقرد
كان علً بي مراء  ,أرس قدما ً على هذه القاعدة من سواه من آع النبً وذوي قرباه وأولٌائره ,
تدان بهم الرحم أم تناء .)2( ...

( ) 0الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص91و004؛ ٌنظر :عبد الناصر  ,هدى  ,الرئٌ
األكادٌمٌة  ,مصر 1117 ,م  ,ج , 5ص.373
( ) 1عبد المقصود  ,عبد الفتاح  ,السقٌفة والخيفة  ,ط , 0دار المحجة البٌضاء  ,لبنان 1115 ,م  ,ص151-150؛ ٌنظر:
الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص001
( ) 2عبد المقصود  ,السقٌفة  ,ص.179
جماع عبد الناصر  ,المكتبة
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* -وٌرى فً أمر الشورى بالقوع :الشورى سلعة بائرة فً سوق اإلستخيف (.)0
* -وفً رأي له فً وصف دولة اإلمام علً  :ولقد تعجب حٌن ترى اإلمرام  ,فرً عهرده هرذا ,
قد حدد المبادئ العامة للحكم التحدٌد الواضن الذي ظلر المرذاهب السٌاسرٌة تصرطرع وتتبرارى
(.)1
ليهتداء الٌها على مدى قرون طوٌلة  ,وأخذ كع مذهب ٌدعً لنفسه بلوغه منها...
* -وقراع فرً الغردٌر :أن حردٌث الغردٌر ال رٌررب حقٌقرة ال ٌعتروهرا باطرع بلجراء بٌضراء كرروهج
النهار  ...وهو حجة لقدر اإلمرام  ...وهرو الرجرع األمثرع  .عقمر عرن مثٌلره الحقرب والعصرور
حتى آخر الزمان .)2( ...
* -وٌرى فً عدع اإلمرام علرً برالقوع ... :شرعاره إذا هرو مسراواة  .مسراواة برٌن جمٌرع النرا
وإن تباٌنوا فً األدٌان  ,واختلفوا فً العناصر واأللوان (.)3
* -رأٌه فً من ٌستحق لقب الصحابً :أن الصحابً  -فً رأًٌ – هرو الرذي ٌحفرظ الرسروع
فً ذرٌته وشرٌعته (.)4
* -رأٌرره فررً الشررٌعة اإلمامٌررة  :إن عقٌرردتً فررً الشررٌعة هررم واجهررة اإلسرريم الحقٌقٌررة ومرآترره
الصررافٌة  ,ومررن أراد أن ٌنظررر إلررى اإلسرريم علٌرره أن ٌنظررر إلٌرره مررن خرريع عقائررد الشررٌعة ومررن
خيع أعمالهم  ...وأن الشعب المصري قد ال ٌعلم عن الشٌعة شٌئا ً وقد ال ٌفهم معنى الشٌعة إال
القلٌع ممن أمتحن قلبه لإلٌمان .)5( ...
* -نقررده للشررٌعة لتقصررٌرهم تجرراه مبررادئ أهررع البٌ ر  ,فقرراع :إن رجرراع الشررٌعة فررً عزلررة عررن
المجتمع اإلسيمً فؤنهم بنوا حولهم جداراً من ا جر والحدٌد واإلسمن وال علرم لهرم بمرا ٌقروع
عنهم الخصوم فننهم مقصرٌن فً أداء رسالة أهع البٌ وعلٌهم تقع المسإولٌة (.)7
* -ورأٌه فً نظرة السنة للشٌعة ٌقوع ... :أن كثٌرا من السنة ال ٌجهلرون – فقرط – كرع شرًء
(.)8
عنكم بع ٌتهمونكم اتهاما أنتم منها براء
* -كلمة له حوع كتابه (اإلمام علً بن أبً طالب)  ,قراع ... :فرً كترابً (اإلمرام علرً برن أبرً
طالب ) – قد عمد إلى إستقراء الوقائع وإستنبائها ما تكن من مغازٌها  .وإلرى تحصرٌع أقرواع
الرجرراع الررذٌن صررنعوها أو أسررهموا فٌهررا  ,أو عاٌشرروها  ..فلمررا أن قررادنً البحررث والتقصررً إلررى
رأي إرتؤٌته فً سلوك بضرعة نفرر مرن أصرحاب رسروع ( )ومعاصررٌه  ,أقرروا هرم بره ,
قبع المئا العدٌدة من السنٌن من تناولً إٌاه ونظري فٌه  ,هاجمنً من ذلك الرهط من الكتراب
( ) 0عبد المقصود  ,السقٌفة  ,ص.154
( ) 1عبد المقصود  ,السقٌفة  ,ص.204
( ) 2الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.033-032
( ) 3جعفر  ,نوري  ,فلسفة الحكم عند األمام  ,ط , 1دار المعلم  ,القاهرة 0978 ,م  ,ص.9-8
( ) 4الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.050
( ) 5الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص048-047
( ) 7الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.045-044
( ) 8الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.081
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المحدثٌن من اسرتهواه نرزا الهجروم  ,فشرنؤنً شرانئون  ,وتخررص متخرصرون  ,ورمرانً رمراة
بالتطرراوع ا ثررم علررى مقررام طائفررة رائرردة – كررؤبً بكررر وعمررر وعثمرران  ...وغٌرررهم – مررن ذوي
القدمة أو البيء أو المكانة فً المجتمع اإلسيمً المتقدم ٌ ...شرهد أننرً وإن عرضر لهرم ,
لم أعرض بهم – وإن تناول جوانب حٌاة بعضهم  ,فتناولً لم ٌكن إفتتانرا ً علرٌهم  ,وال هضرما ً
لهم أو لغٌرهم من صانعً التارٌ اإلسيمً إبان فجره  ..إنما رسرم صرورهم برٌشرة ناقرد ال
حاقد  .وذكر سٌرهم مقرونة بالحق كمرا تبٌنتره  ,وكمرا قرادنً الٌره إجتهراد بحثرً  ..مرا تؤولر
علررى أحررد مررنهم غٌررر رأٌرره  .وال تقول ر غٌررر قولرره  .وال أخررذتهم فرررادى وجمع را ً إال بررالمعلوم
المشهور من نصوص أحادٌثهم ودعاواهم  ,وضروب فعالهم وسلوكهم الترً حفظتهرا لنرا بطرون
األسفار  ..فكٌف االم؟ (.)0
* -وقاع أٌضا ً :حٌنما تناول اإلمرام  ,حاولر – قردر جهردي المتواضرع – أن أكترب عنره وأنرا
أرٌد أظهر منه ناحٌة واحدة أهم من التارٌ الذي ٌعرفه الصغٌر والكبٌرر أرد أن أظهرر منره:
أنه الرجع الذي عرف كٌف ٌطبق اإلسيم التطبٌق الحقٌقً فرً مقتبلره بادئرا ً بنفسره قبرع غٌرره ,
متوخٌا ً فً سلوك ٌسرلكه خطروا رسروع علٌره الصرلوا والسريم  .كران اإلمرام فرً سرلوكه
ٌترجم الكتاب الكرٌم  ,كتاب إلى اسلوب حٌاة ٌومٌة لكع النا  ,لكع البشر (. )1
ثانيا  /وصف الكتاب ومنهجيته (اإلمام علي بن أبي طالب):
-0وصف الكتاب:
*ٌ -مثع الكتاب موسوعة علمٌة أقرب منه إلى الكتاب المعتاد.
* -لون الجيد أخضر مإطر بالبنً.
* -لون الورق أصفر.
*ٌ -تكون من أربعة أجزاء وفصوع وعلى أربعة مجلدا  ,ومن الضرخامة فرً عردد الصرفحا
1111صفحة.
* -طبع بطرٌقة جٌدة  ,من قبع مإسسرة المخترار للنشرر والتوزٌرع  ,الطبعرة األولرى  ,القراهرة ,
1115م  ,راجعه وطبعه ووضع حواشٌه :محمد علً قطب.
* -ركررز المإلررف فررً الجررزء األوع منرره علررى مقتطفررا مررن تررارٌ أجررداد الرسرروع ( ) قبررع
اإلسرريم  ,وكررذلك عصررر الرسررالة وعهررد الخيفررة الراشرردة  ,أمررا األجررزاء الثيثررة األخرررى فقررد
أفردها لحروب اإلمام علً أبً طالب (.)
 -1منهجية الكتاب:
* -كتب بطرٌقة السرد األدبً النثري المبتعد تماما عن المنهج التارٌخً.
( ) 0الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.027
( ) 1الرضوي  ,مع رجاع الفكر  ,ج , 1ص.074
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* -أحتوائه على العناوٌن التً أقتبس مرن مفرردة معٌنرة مرن الفصرع  ,ولرم ٌكرن العنروان شراميً
لكع محتوٌا الفصع.
* -سرريمة اللغررة وفصرراحتها وغموضررها بعررض الشررًء كونهررا تقت ررب الررى التفلسررف مررن خرريع
استخدام المإلف للمصطلحا اللغوٌة النادرة أكثر من المصطلحا الدارجة.
* -سقوط األسانٌد تماما ً من األحداث والرواٌا التً ٌذكرها المإلف.
*ٌ -ذكر المإلف الرواٌة بشكع مفكك تتخللها استطراداته المطولة .
* -المإلررف ٌسررهب وٌطٌررع فررً ذكررر مادترره وحوادثرره التررً تكرراد تكررون مدمجررة ببعضررها دون
فهرس وفواصع وعناوٌن بارزة .
* -غٌاب ذكر السنٌن إال ما ندر.
* -المإلف ٌستشهد با ٌا القرآنٌة بشكع مناسب.
* -إٌمان المإلف بالغٌبٌا والنبوءا وأكثر من ذكرها.
* -شخص المإلف بشكع ممتاز أخطاء شخصٌاته ونقدها اعتماداً على الرواٌا المعتبرة .
* -أظهر المإلف فً كتاباته الحٌادٌة التامة التً ال تعرف المجاملة والمحاباة.
* -عك الكتاب ثقافة وحذقا ً لغوٌٌن عرالٌٌن لردى المإلرف  ,الرذي تنهمرر منره الكلمرا محبوكرة
ومسبوكة بشكع جٌد.
 -2موارده:
* -لم ٌذكر المإلرف فرً كتابره أي مرورد منهرا  ,لكرن بعرد البحرث والتقصرً تبرٌن أن المإلرف قرد
ركررز فررً موضرروعاته علررى مصررادر أساسررٌة منهررا كترراب اإلمامررة والسٌاسررة للرردٌنوري  ,وكترراب
تارٌ الرسع والملوك للطبري  ,وكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي  ,مرع تركٌرز
خاص على كتاب شرح نهج البيغة إلبن أبً الحدٌد المعتزلً ومصادر ومراجع أخرى.

حياة العرب قبل اإلسالم والسرية النبويت
املبث
املبث

اوأو
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الثاني  -السرية النبويــت

املبث

اوأو
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المبحث األول
حياة العرب قبل االسالم
ُتعد مرحلة ما قبل اإلسالم  ،من المراحل المهمة فً تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة* بعام َة
 ،وتارٌخ مكة بخاص َة  ،بوصفها فترة ممهدة لبدء التارٌخ االسالمً  ،وفٌها ؼرست بذرته
األَولى وأٌنعت حتى ا ُصبح مؤهال للظهور  ،على ٌد قادته العرب  ،فضالً على وجود سادة
العرب وهم قرٌش الذٌن انجبت لنا قبٌلتهم نبً اإلسالم محمد ( )  ،والذي عاش بعض أٌام
ذلك التارٌخ  ،عالً الشأن  ،نافذ البصٌرة  ،راجح العقل  ،مهاب الجانب .
فكان حري بنا البدء بقطفات مهمة من تلك األزمان  ،والتً لم تؽب عن ذاكرة مؤلؾ
كتاب (األمام علً بن أَبً طالب )  ،عبد الفتاح عبد المقصود  ،مخصصا ً صفحات عدٌدة من
الجزء األول منه  ،لٌطلعنا على أَحوال وإنجازات العرب فً مكة قبل ظهور االسالم  ،التً
بدأها بتولً قصً بن كالب جد الرسول األعظم ( ) أمرة مكة  ،لذا سأقدم شٌبا ً عن موقع
مكة المكرمة  ،وبعض مسمٌاتها وصفاتها  ،وأبرز من تولى امرتها منذ أن حط نبً هللا
ابراهٌم ( )وأهله رحالهم بها .

موقع مكة المكرمة:
مكة  ،هً قصبة الحجاز* ومصره(ٔ) ،والحجاز أحد اقسام جزٌرة العرب(ٕ)وتقع بٌن
جبال عظام فً أَودٌة ذات شعاب(ٖ).
وصفها الرحالة ناصر خسرو ":تقع مكة بٌن جبال عالٌة  ،الترى من بعٌد من أي جانب
ٌقصدها السابر ،)ٗ("...وفً وسط مكة ٌقع بٌت هللا الحرام  ،وهو من ؼٌر سقؾ  ،سوى وسطه
المتمثل بالكعبة(٘).
* -شببه جزٌبرة العبرب :جباءت تسبمٌتها ببالجزٌرة إلحاطتهبا بالبحبار واألنهببار مبن أقطارهبا  ،وامتبدادها ٌببدأ مبن أقصبى عبدن البى رٌببؾ
العراق فً الطول  ،وأما عرضها فمن جدة وما واالها من ساحل البحر الى أطرار الشام  ،وأحاطها بحر األبلة الممتبد مبن مصبب دجلبة
والفرات انعطافا نحو القطٌؾ وهجر وعمان حتى حضرموت من جهة الشرق والجنوب  ،صارت بالد العرب فً القسم الذي أنطق به هللا
عز وجل الناس باللسان العربًٌ .نظر :الحمٌري  ،محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم  ( ،تٓٓ0هـ ٔٗ0٘/م)  ،الروض المعطار فبً خببر
األقطار  ،تح :إحسان عباس  ،طٕ  ،مؤسسة ناصر  ،بٌروت ٔ09ٓ ،م  ،صٖ.ٔٙٗ-ٔٙ
* -الحجاز :سمً بالحجاز ألنه ٌحجز ما بٌن نجد وتهامة  ،وقٌل ما بٌن العروض وتهامة وبٌن نجد والٌمنٓإبن الفقٌه  ،أحمد بن محمد بن
إسحاق( ،تٖ٘ٙهـ07٘/م)  ،البلدان  ،تحٌ :وسؾ الهادي  ،طٔ ،عالم الكتب  ،بٌروتٔ00ٙ،م،صٗ. 9
(ٔ ) المقدسً  ،محمد بن أحمد ( ،ت ٓ ٖ9هـ 00ٓ/م)  ،احسن التقاسٌم فً معرفة األقالٌم  ،ال .تح ،طٖ ،مكتبة مدبولً  ،القاهرةٔ00ٔ،م
 ،صٙ0ؤ. 7
(ٕ ) البكري  ،عبدهللا بن عببدالعزٌز ببن محمبد ( ،تٗ97هبـٔٓ0ٗ/م)  ،المسبالك والممالبك  ،ال.تبح  ،ال.ط  ،دار الؽبرب اإلسبالمً  ،ال.د
ٔ00ٕ،م ،جٔ ،صٗٗٔ .
(ٖ ) الٌعقوبً  ،أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ( ،تٕٕ0هـ0ٓٗ/م)  ،البلدان  ،طٔ ،دار الكتبب العلمٌبة  ،بٌبروت ٕٓٓٓ،
م  ،صٖ٘ٔ؛ ٌنظر :اإلدرٌسً  ،محمد بن محمد بن عبد هللا ( ،تٓ٘0هبـٔٔ9ٗ/م) ،نزهبة المشبتاق فبً إختبراق االفباق  ،ال.تبح  ،طٔ ،
عالم الكتب  ،بٌروت ٔٗٓ0 ،هـ  ،جٔ  ،ص. ٖٔ0

(ٗ ) سفر نامة  ،تحٌ :حٌى الخشاب  ،طٖ  ،دار الكتاب الجدٌد  ،بٌروت ٔ099،م  ،صٕٔٔ
(٘ ) اإلدرٌسً  ،نزهة المشتاق  ،جٔ  ،صٓ ٖٔ0

.
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ذكرها االدرٌسً بقوله...":قد خطت حول الكعبة  ،فً شعب واد  ،رأٌت لها ثالث
نظابر  ،عمان بالشام  ،وإصطخر بفارس  ،وقرٌة الحمراء بخراسان.)ٔ("...
وقد توسطت مكة الطرٌق التجاري الرابط بٌن بالد الشام والٌمن  ،ببطن احدى اودٌة
جبال السراة* المنبسطة(ٕ).

بعض أسماء مكة المكرمة
زخرت التفاسٌر القرآنٌة والكتب البلدانٌة والمصادر التارٌخٌة بأسماء وصفات هذا
المعلم الدٌنً والحضاري  ،لذا سنورد بعضا ً منها:
ذكبببببببر الحمبببببببوي مبببببببن اسبببببببمابها ":بٌبببببببت هللا الحبببببببرام ...انمبببببببا سبببببببمٌت مكبببببببة ألن
العبببببببببرب فبببببببببً الجاهلٌبببببببببة كانبببببببببت تقبببببببببول  ،ال ٌبببببببببتم حجنبببببببببا حتبببببببببى نبببببببببأتً مكبببببببببان
الكعبببة  ،فنمببك فٌببه  ،أي نصببفر صببفٌر المكبباء*  ،حببول الكعبببة  ،وكببانوا ٌصببفرون وٌصببفقون
بأٌدٌهم اذا طافوا. )ٖ( "...
كمبببببا ورد إ سبببببم ( ،مكبببببا)  ،فبببببً اللؽبببببة البابلٌبببببة  ،والبببببذي ٌعنبببببً ( ،البٌبببببت)  ،وهبببببو
اإلسم الذي أَطلقبه العبرب علبى الكعببة(ٗ) ،وجباءت علبى لفبظ بكبة  ،وقٌبل بكبة المسبجد  ،ومكبة
الحرم كله(٘) .
()ٙ

كبببببببببذلك إسبببببببببم (البلبببببببببدة) أعتنبببببببببا ًء وتشبببببببببرٌفا ً لهبببببببببا مبببببببببن هللا عببببببببب ّز وجببببببببب ّل
( ،والبلبببببد األمبببببٌن) ألبببببذي آمبببببن اهلبببببه مبببببن األعبببببداء وؼبببببزواتهم(( ، )7وأم القبببببرى) ألن هللا
(ٔ ) أحسن التقاسٌم  ،صٔ. 7
* -السراة :أَحد الجبال المشرفة على عرفبة ٌ ،نقباد نحبو صبنعاء  ،وسبمً بالسبراة لعلبوه .الزمخشبري  ،محمبود ببن عمبرو ببن
أحمد ( ،تٖ٘9هـ ٖٔٔٗ/م)  ،الجبال واالمكنة والمٌاه  ،تح :أحمد عبد التواب عوض  ،ال.ط  ،دار الفضٌلة للنشر والتوزٌبع ،
القاهرةٔ000،م  ،صٔٙ9؛الحموي ٌ،اقوت بن عبدهللا ( ،تٕٙٙهـٕٕٔ9 /م)  ،معجبم البلبدان  ،ال.تبح  ،طٕ  ،دار صبادر ،
بٌروت ٔ00٘،م  ،جٖ ،صٕٗٓ.
(ٕ ) الشرٌؾ  ،أحمد ابراهٌم  ،مكة والمدٌنة فً الجاهلٌة وعهد الرسول  ،ال.ط  ،دار الفكر العربً  ،القاهرة ٔ0ٙ٘،م  ،ص.ٔٓ0
* -المكاء :طابر صؽٌر ٌعٌش بالرٌؾ  ،له صفٌر حسن  ،من خالل جمع ٌدٌبه معبا .مجمبع اللؽبة العربٌبة  ،المعجبم الوسبٌط  ،طٗ ،مكتببة
الشروق الدولٌة  ،مصر ٕٓٓٗ،م  ،صٕ. 99
(ٖ ) الحموي  ،البلدان  ،ج٘  ،صٔ.ٔ9
(ٗ ) زٌدان  ،جرجً  ،العرب قبل اإلسالم  ،دار الهالل  ،القاهرة  ،ال.ت  ،ص٘. ٕ7
(٘ ) الطبرسً  ،الفضل بن الحسن ( ،ت٘ٗ9هـٖٔٔ٘/م)  ،مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن  ،ال.تح  ،طٔ ،دار المرتضى  ،لبنان ٕٓٓٙ ،م
ٕٓٓٙم  ،جٕ  ،صٖٓٔ .
( ) ٙإبن كثٌر ،أَبو الفداء إسماعٌل بن عمر( ،تٗ77هـٖٔ7ٕ/م)  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،تح :محمد حسٌن شمس الدٌن  ،طٔ ،دار الكتب
الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔٗٔ0 ،هـ  ،ج ،ٙص. ٔ0ٙ

( ) 7الطبري  ،محمد بن جرٌر ( ،تٖٓٔهبـ0ٕٕ/م)  ،جبامع البٌبان فبً تأوٌبل القبرآن  ،تبح :احمبد محمبد شباكر ،طٔ ،مؤسسبة
الرسالة  ،ال.د ٕٓٓٓ،م  ،جٕٗ  ،ص٘ٓ٘ .
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ج ّل وعال قد دحا* األرض مبن تحتهبا(ٔ) ( ،وأم رحبم) مبن تبراحم ناسبها وتبمزرهم(ٕ)( ،والبوادي
المقببدس) أي المطهببر(ٖ)( ،والقببادس)(ٗ) ألنهببا تطهببر مببن الببذنوب*( ،والناسببة) لقلببة مابهببا(٘)،
(والنساسة) ألنها ٌابسة من العطش(.)ٙ

نبذة عن والة األمر في مكة قبل قريش
ذكر إبن الفقٌه ":أَن هللا ج ّل وع ّز ،لما اهبط آدم ( )من الجنة إلى األَرض  ،حزن
وإشتد بكاؤه على الجنة  ،فحباه هللا بخٌمة من خٌام الجنة  ،فوضعها له بمكة فً موضع
الكعبة.)7("...
وهذه داللة على قدسٌة وأهمٌتها عند هللا ع ّز وج ّل حتى جعل والة أَمرها مكة من األنبٌاء
قبل الوالة العادٌٌن.
ومنذ أَن أَمر هللا تبارك وتعالى  ،نبٌه إبراهٌم ( )أَن ٌأتٌها بدأت الناس تألفها  ،حٌث
كانت ال ماء فٌها وال نبات( ،)9فمضى النبً إبراهٌم ( )مهاجراً ،مصطحبا ً  ،زوجته هاجر
وولده إسماعٌل  ،من الشام الى مكة  ،وأسكنهم فٌها وإستودعهم عند ربه الذي لطؾ بهم وأَنبع
لهم ببر زمزم(.)0

* -دحا :أي انه بسط األرض ٌ .نظر :إبن منظور ،محمد بن مكرم بن أحمد بن ابراهٌم ( ،تٔٔ7هـ ٖٔٔٔ/م)  ،لسان العرب
 ،ال .تح  ،طٖ  ،دار صادر  ،بٌروت ٔٗٔٗ ،هـ  ،ج ٖ ،صٖ.0
(ٔ ) الطوسً  ،محمد بن الحسن ( ،تٓٗٙهـٔٓٙ7 /م )  ،التبٌان فً تفسٌر القرآن ،تح :أحمبد حبٌبب قصبٌر العباملً  ،ال.ط ،
دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،ال.ت  ،ج ، 0ص٘ٗٔ .
(ٕ ) الفاسببً  ،تقببً الببدٌن محمببد 9ٖٕ( ،هببـٕٔٗ9/م)  ،شببفاء الؽببرام بأخبببار البلببد الحببرام  ،ال.تببح  ،طٔ  ،دار الكتببب العلمٌببة ،
بٌروت ٕٓٓٓ ،م  ،جٔ  ،صٓ.7
(ٖ ) السمرقندي  ،نصر ببن محمبد ببن أحمبد ببن اببراهٌم ( ،تٖ٘7هبـ09٘/م) ،تفسبٌر السبمرقندي  ،تبح :علبً محمبد عبوض ،
وآخرون  ،طٔ  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔ00ٖ،م ،ج ٕ ،ص.ٖٖ7
(ٗ ) إبن منظور  ،لسان  ،ج،ٙصٓ.ٔ7
* -إبن كثٌر ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،ج ٕ ،ص.ٙ7
(٘ ) إبن منظور  ،لسان العرب  ،ج ،ٙصٖٕٔ.
( ) ٙإبن سٌده  ،علً بن اسماعٌل ( ،تٗ٘9هـٔٓٙ٘/م) ،المخصص  ،تح :خلٌل إبراهٌم جفال ،طٔ ،دار إحٌاء التراث العربً
العربً  ،بٌروت ٔ00ٙ ،م  ،جٗ  ،ص.ٔٔ7
( ) 7إبن الفقٌه  ،البلدان،ص٘. 7
( ) 9إبن األثٌر ،علً بن ابً الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرٌم بن عبد الواحد ( ،تٖٓٙهـٕٖٕٔ /م)  ،الكامل فً التارٌخ،
تح :عمر عبد السالم تدمري  ،طٔ ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ٔ007،م ،جٔ،صٖ. 0
( ) 0األزرقً  ،محمد بن عبدهللا بن أحمد ( ،تٕٓ٘هـ9ٙٗ/م) ،أَخبار مكة وما جاء فٌها من اآلثار ،تح :رشدي الصالح ملحس
 ،ال.ط  ،دار األندلس للنشر  ،بٌروت  ،ال.ت  ،جٔ ،صٗ٘ .
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عد إسماعٌل وأوالده من بعده من العرب المستعربة*  ،الذٌن خالطوا بعض القبابل
القاطنة حول مكة من بقاٌا العرب العاربة*  ،كالعمالٌق* وجرهم*  ،فتعلموا منهم لؽتهم ونطقوا
بها(ٔ).
وذكر إبن هشام(ٕ) ...":العرب كلها من ولد اسماعٌل وقحطان  ،وبعض أَهل الٌمن
ٌقول :قحطان من ولد اسماعٌل  ،وٌقول :اسماعٌل أبو العرب كلها"  ،وما ٌؤٌد ذلك قول
رسول هللا ( )  ":كل العرب من ولد سماعٌل بن إبراهٌم" (ٖ).
بدأت قبابل العمالٌق  ،بالنزول من حول مكة الٌها  ،عندما رأوا الطٌر تحوم حول مكان
الكعبة  ،فسألوا هاجر عن سبب ظهور الماء  ،فقالت هو من عند هللا  ،فطلبوا منها األذن لهم
بالتحول واإلقامة بأهلٌهم بمكة  ،فوافقت وإستأنست بهم  ،وخالط إسماعٌل ولدانهم  ،وقد سر
النبً إبراهٌم ( )بوجودهم  ،حٌث كان ٌأتً لزٌارة أهله كل شهر(ٗ) ،فاستقر العمالٌق فً
مكة ٌ ،توالهم السمٌدع*  ،متنعمٌن بوفرة الماء والمرعى(٘) ،ثم ٌممت قبٌلة جرهم شطرها نحو
نحو ا ُم اسماعٌل مستأذنة للنزول بمكة  ،فأذنت لهم  ،فجلبوا أهلٌهم وأقاموا المساكن
والبٌوت( ،)ٙوعلٌهم الحارث بن مضاض*(.)7
* -المسببتعربة :هببم العببرب الببذٌن دخلببوا علببى العببرب المتعربببة فاسببتعربوا وتعربببوآ ٌنظببر :الفراهٌببدي  ،الخلٌببل بببن أَحمببد ،
(تٓٔ7هـ79ٙ/م) ،كتاب العبٌن  ،تبح :مهبدي المخزومبً  ،إببراهٌم السبامرابً  ،الٓط  ،دار ومكتببة الهبالل  ،ال.د  ،ال،ت ،
جٕ ،ص. ٕٔ9
* -العاربة :هم العرب الخلص الذٌن ٌتكلمون اللؽة العربٌة ٌ .نظر :السبٌوطً  ،جبالل البدٌن ( ،تٔٔ0هبـٔ٘ٓ٘/م)  ،المزهبر
فً علوم اللؽة وأنواعها  ،تح :فؤاد علً منصور  ،ط ٔ ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔ009 ،م  ،جٔ ،ص. ٕ0
* -العمالٌق :سموا بذلك نسبة إلى عملٌق بن الوذ بن سام بن نوح ٌ .نظر :الفاسً  ،شفاء الؽرام  ،جٔ ،ص.ٗ٘ٙ
*  -جرهم :نسبة الى جرهم بن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد  ،بن سام بن نوح ٌ .نطر :إبن هشام ،عببدالملك ببن هشبام
بن أٌوب جمال الدٌن ٕٔ9( ،هـ9ٖٖ /م)  ،السٌرة النبوٌة إلبن هشام ،تبح :مصبطفى السبقا  ،وآخبرون  ،طٕ  ،مكتببة ومطبعبة
مصطفى البابً  ،ال.د ٔ0٘٘ ،م  ،جٔ،ص٘ .
(ٔ ) المسعودي  ،علً بن الحسٌن بن علً ( ،ت0٘7 /ٖٗٙم) ،أَخبار الزمان ومبن أَبباده الحبدثان  ،وعجاببب البلبدان والؽبامر
بالماء والعمران  ،ال.تح  ،ال.ط  ،دار االندلس للطباعة والنشر والتوزٌع  ،بٌروت ٔ00ٙ ،م  ،صٖٓٔ. ٔٓٗ-
(ٕ ) السٌرة النبوٌة  ،جٔ ،ص.7
(ٖ ) إبن سعد  ،محمد بن سعد بن منٌع ( ،تٖٕٓهـ9ٗٗ/م)،الطبقبات الكببرى  ،تبح :محمبد عببد القبادر عطبا  ،طٔ ،دار الكتبب
العلمٌة  ،بٌروت ٔ00ٓ ،م  ،جٔ  ،صٖٕ .
َ
(ٗ ) الفاكهً  ،محمد بن إسحاق ابن العباس ( ،تٕٕ7هـ99ٙ/م)  ،أخبار مكة فً قدٌم الدهر وحدٌثه  ،تح :عببد الملبك ببن عببد
هللا دهٌش  ،طٕ  ،دار خضر  ،بٌروت ٔٗٔٗ،هـ  ،ج٘  ،صٕ. 7
*  -السمٌدع بن هوٌر بن الوي بن قٌطور بن كركر بن حمدان ٌ .نظر :المسعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تبح :اسبعد
داؼر ،الٓط  ،دار الهجرة  ،قم ٔٗٓ0 ،هـ  ،جٕ  ،صٓ.ٔ0
(٘ ) النوٌري  ،أحمد بن عبد الوهاب ببن محمبد ببن عببد الكبرٌم البدابم ( ،تٖٖ7هبـٖٖٕٔ/م)  ،نهاٌبة األَرب فبً فنبون األَدب ،
ال.تح  ،دار الكتب والوثابق القومٌة  ،القاهرة ٕٖٔٗ،هـ  ،ج ،ٔٙصٕٕ .
( ) ٙاألزرقببً  ،أَخبببار مكببة  ،جٔ ،ص ٘7؛ ٌنظببر :الطبببري  ،تببارٌخ الرسببل والملببوك  ،ال.تببح  ،طٕ ،دار التببراث  ،بٌببروت
ٔ0ٙ7،م  ،جٔ ،ص.ٕ٘ٙ
* -الحارث بن مضاض األصؽر بن عمرو بن مضاض األكبر بن عمرو بن الرقٌب بن ظالم بن هً بن مً بن جرهم بن
قحطان ٌ .نظر :الصحاري  ،سلمة بن مسلم (،تٕٔ٘هـٔٔٔ9/م)  ،األنساب  ،تح :محمد إحسان النص  ،طٗ  ،ال.م  ،ال.د ،
ٕٓٓٙم  ،جٔ  ،صٓ.ٔ0
( ) 7البالذري  ،أحمد بن ٌحٌى بن جابر بن داود ( ،تٕ70هـ90ٕ /م)  ،جمل من أنساب األشراؾ ،تح :سهٌل زكار  ،رٌباض
الزركلً  ،ط ٔ ،دار الفكر  ،بٌروت ٔ00ٙ ،م  ،جٔ ،ص.9
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وذكر المسعودي فً خبرهم ":وتسامعت جرهم ببنً كركر ونزولهم الوادي  ،وماهم فٌه
من الخصب وإدرار الضرع  ،وهم فً حال قحط  ،فبادروا نحو مكة  ،وعلٌهم الحارث بن
مضاض بن عمرو  ...بن نبت بن جرهم  ،حتى اتوا الوادي  ،وإستوطنوا مع إسماعٌل ومن
تقدمهم من العمالٌق من بنً كركر.)ٔ("...
أنها أَرادت هللا جل ذكره  ،فً أَن ٌجعل هؤالء القوم ٌستأذنون إمرأة ضعٌفة  ،ؼرٌبة
بعٌدة عن األهل واألوطان  ،ورؼم ما شاع فً ذلك الزمان من مظاهر الؽزو والسطو
واالستالب التً هً من شٌم الرجال.
وبعد إَن شب إسماعٌل  ،تزوج إمرأة جرهمٌة هً الحنفاء بنت الحارث مضاض بنت
عمرو الجرهمً  ،فولدت إثنى عشر رجالً  ،أَبرزهم ولداه نابت وقٌدار(ٕ) .
شارك إسماعٌل والده النبً إبراهٌم ) )فً بناء الكعبة  ،إمتثاال ألمر ربه  ،بعد أَن
دلّه على موضعها جبرابٌل ( ، )فأقاموا علٌها قواعد البٌت الحرام(ٖ) ،وهذا ما ذكر فً
قوله تعالى            {:
(ٗ)

. }  

عاش إسماعٌل فً مكة  ،إلى أَن وافاه األجل عن عمر ناهز المابة وسبع وثالثٌن
سنة(٘) ،لٌتولى امر البٌت من بعده  ،ابنه نابت ٌشاركه أَخواله من جرهم( ،)ٙوالذٌن ؼلبوا على
على ولد إسماعٌل فٌما بعد  ،على والٌة البٌت  ،ودخلوا فً صراعات مرٌرة مع العمالٌق ،
حتى رجحت فٌها كفتهم  ،فاستأثروا باألمر قرابة ثالثمابة سنة( ،)7لكنهم بؽوا فً البٌت الحرام
الحرام  ،وأكثروا فٌه الفساد  ،حتى الكعبة لم تسلم من فجورهم واستخفافهم  ،فأصابهم هللا بداء
العدسة*  ،فهلك اكثرهم( ، )9مقابل ؼفلتهم الخطر الذي ٌدنوا منهم  ،والمتمثل بقبٌلة خزاعة* ،
(ٔ )

مروج الذهب  ،جٕ  ،صٕٓ.
(ٕ ) الٌعقوبً  ،أحمد بن أًبً ٌعقوب بن جعفر بن وهب ( ،تٕٕ0هبـ0ٓٗ/م)  ،تارٌخ الٌعقوبً  ،تح :عبد األمٌبر مهنبا،طٔ ،شبركة األعلمبً
للمطبوعبببات  ،لبنبببانٕٓٔٓ،م  ،جٔ  ،صٕ7ٓ-ٕٙ0؛ ٌنظبببر :الطببببري  ،تبببارٌخ  ،ج ٔ ،صٖٗٔ؛ ٌنظبببر :إببببن األثٌبببر  ،الكامبببل  ،جٔ،
صٕٔٔ؛ ٌنظر :إبن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد ببن محمبد ( ،ت9ٓ9هبـٔٗٓ٘/م)  ،تبارٌخ اببن خلبدون ،تبح :خلٌبل شبحادة  ،دار الفكبر  ،بٌبروت ،
ٔ099م  ،جٕ  ،ص٘.ٖ0
(ٖ )
الكاشببانً  ،محسببن ( ،تٔٔٓ0هببـٔٙ9ٓ/م)  ،تفسببٌر الكاشببانً  ،صببححه وقببدم لببه وعلببق علٌببه :حسببٌن األعلمببً  ،طٖ ،مكتبببة الصببدر ،إٌببران
ٖٔ70،هـ  ،ج ٔ ،ص. ٔ90
(ٗ )
سورة البقرة  ،اآلٌة.ٕٔ7 :
(٘ )
إبن كثٌر  ،البداٌة والنهاٌة  ،تح :عبدهللا عبد المحسن التركً  ،طٔ  ،دار هجر ،ال.د ٔ007،م  ،جٔ  ،ص. ٗٗٙ
() ٙ
إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ ،صٗٗ .
() 7
المسعودي  ،مروج  ،جٕ  ،صٕٕ. ٕٖ-
*
العدسة :بثرة شبٌه بحبة العدس ،تظهر بمواضع مختلفة من الجسم  ،وتعد من صنؾ الطاعون  ،ؼالبا ً ما تقتبل صباحبها ٌ.نظبر :اببن منظبور  ،لسبان ،ج ، ٙصٕٖٔ .
() 9
البالذري  ،أنساب  ،جٔ  ،ص. 9

*  -خزاعة :سموا كذلك بسبب انخزاعهم عن قومهم  ،حٌن تركوا مأرب فً الٌمن نازلٌن حول مكبةٌ .نظبر :األزهبري  ،محمبد
بن أحمد ( ،تٖٓ7هـ09ٓ/م)  ،تهذٌب اللؽة  ،تبح :محمبد عبوض مرعبب،طٔ،دار إحٌباء التبراث  ،بٌبروتٕٓٓٔ ،م  ،ج ٔ،
صٓٔٔ؛ ٌنظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 9صٓ.7

الفصل األول  /المبحث األول  ...............................................حٌاة العرب قبل اإلسالم

ٔ0

التً أَخذت تدانٌهم فً مساكنهم بمكة  ،بعد ان نزحت من الٌمن  ،إثر إنهٌار سد مأرب  ،لتحط
الرحال عند البٌت الحرام(ٔ)  ،وسرعان ما تحالفت مع قبٌلة كنانة* ،لتصطدم مع جرهم فً
مواجهة دامٌة  ،انتهت بهزٌمة األخٌرة لتتولى خزاعة إمرة البٌت الحرام(ٕ).
فً حٌن أَورد الٌعقوبً فً خبر جرهم قابالً ":وطؽت جرهم  ،وبؽت  ،وظلمت ،وفسقت
فً الحرم  ،فسلط هللا علٌهم إِلذر* ،فأهلكوا عن آخرهم  ،وكان ولد إسماعٌل منتشرٌن فً البالد
ٌقهرون من ناوأهم  ،ؼٌر انهم كانوا ٌسلمون الملك لجرهم للخؤولة  ،وكانت جرهم تطٌعهم فً
اٌامهم  ،ولم ٌكن أَحد ٌقوم بأمر الكعبة فً أٌَام جرهم ؼٌر ولد اسماعٌل تعظٌما ً منهم لهم ،
ومعرفة بقدرهم  ،فقام بأمر الكعبة بعد نابت أَمٌن  ،ثم ٌشجب بن امٌن  ،ثم الهمٌسع  ،ثم أدد ،
فعظم شأنه فً قومه  ،وجل قدره  ،وأنكر على جرهم افعالهم  ،وهلكت جرهم فً
عصره.)ٖ("...
وٌضٌؾ لنا الفاكهً  ،عامالً آخر مكن خزاعة من والٌة البٌت ٌقول :ان قبٌلبة اٌباد تولبت
حجابة البٌت فً آخر أٌام جرهم  ،فدخلت فً حرب مع قبٌلبة مضبر  ،علمبا ً أَن القبٌلتبٌن مضبر
واٌاد تعودان بالنسب إلى نزار بن معد بن عدنان  ،فانهزمت فٌها إٌاد  ،التً عمبدت إلبى سبرقة
(ٗ) .
الحجر األسود  ،أَثناء خروجهم  ،ودفنوه قرب شجرة  ،فعظم على مضر فقدانه
ومن حسن حظ خزاعة  ،أَن امرأة منهم قد رأت اٌاد وهم ٌدفنون الحجر  ،فأبلؽبت قومهبا
وأشارت علٌهم  ،أَن ٌشترطوا على مضر أخذ حجاببة البٌبت  ،حبال إرجباع الحجبر  ،فكبان لهبم
ذلببك(٘) ٌ ،قببودهم عمببرو بببن لحببً*  ،الببذي ٌعببد اول مببن أَدخببل األصببنام لمكببة  ،ونصبببها حببول

(ٔ ) أَبو الفداء  ،إسماعٌل بن علً بن محمود بن عمر بن شاهنشاه (،تٕٖ7هـٖٖٔٔ/م)  ،المختصر فً أَخبار البشر ،علبق علٌبه ووضبع
حواشببٌه :محمببود دٌببوب  ،طٔ ،دار الكتببب العلمٌببة  ،لبنببان ٔ007 ،م  ،جٔ  ،ص ٔ٘9-ٔ٘7؛ ٌنظببر :إبببن كثٌببر  ،السببٌرة النبوٌببة  ،تببح:
مصطفى عبد الواحد  ،طٔ ،دار الكتب العلمٌة  ،لبنان ٔ07ٙ ،م  ،ج ٔ ،ص. ٔ٘9-ٔ٘7
* -كنانة :نسبة إلى كنانة بن خزٌمة بن مدركة بن الٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانٌ .نظر :البري  ،محمد بن عببدهللا ببن موسبى
( ،ت٘ٗٙهـ ٕٔٗ7/م)  ،الجوهرة فً نسب النببً وأصبحابه العشبرة  ،نقحهبا وعلبق علٌهبا :محمبد التبونجً  ،طٔ ،دار الرفباعً للطباعبة
والنشر والتوزٌع  ،الرٌاض ٔ09ٖ ،م  ،جٔ  ،صٖٕ .
(ٕ ) إبن هشام ،السبٌرة  ،جٔ ،صٖٔٔ ٔٔٗ-؛ ٌنظبر :الطببري  ،تبارٌخ  ،ج ٕ ،صٕٗ9؛ ٌنظبر :إببن األثٌبر  ،الكامبل  ،جٔ ،صٕٗ-ٙ
ٖٗٙ؛ ٌنظر :ابن خلدون ،تارٌخ  ،جٔ  ،ص. ٖ0ٙ
* -الذر :صؽار النملٌ .نظر :ابن فارس  ،أَحمد بن فارس بن زكرٌا ( ،تٖ٘0هـ ٔٓٓٗ/م)  ،معجم مقاٌٌس اللؽة  ،تح :عبد السالم محمد
هارون  ،ال.ط  ،دار الفكر ،ال.د ٔ070 ،م  ،جٕ  ،صٖٖٗ .
(ٖ ) تارٌخ  ،جٔ ،صٓ.ٕ7ٔ-ٕ7
(ٗ ) أخبار مكة  ،ج٘  ،ص.ٕٔ7-ٕٔٙ
(٘ ) الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٔ  ،صٕ99؛ ٌنظر :السبهٌلً  ،عببدالرحمن ببن عببدهللا ببن احمبد ( ،تٔ٘9هبـٔٔ9٘/م)  ،البروض األنبؾ فبً
شرح السٌرة النبوٌبة ألببن هشبام  ،تبح :عمبر عببد السبالم السبالمً  ،طٔ ،دار إحٌباء التبراث العرببً  ،بٌبروت ٕٓٓٓ،م  ،جٕ ،صٕٓ-
ٕٕ؛ٌنظر:ابن خلدون  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٖ09؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،عبدالفتاح  ،اإلمبام علبً ببن أَببً طالبب  ،طٔ ،مؤسسبة المختبار،
القاهرة ٕٓٓٙ،م،جٔ،ص.ٔٔ-0
* -عمرو بن لحً بن حارثة بن عمرو بن عامر األزدي  ،وهو جد خزاعة  ،وتولى أمر مكة بعد أن نازع جرهم علٌها  ،وهو أول من
عبد األصنام وبدل الحنفٌة ٌ .نظر :إبن الكلبً  ،هشام بن السابب بن محمد بن بشر ( ،تٕٗٓهـ9ٔ0/م)  ،األصنام  ،تح :أحمد زكً باشا
 ،طٗ  ،دار الكتب المصرٌة  ،القاهرة ٕٓٓٓ ،م  ،ص9؛ ٌنظر :الصحاري  ،األنساب  ،جٔ  ،ص٘ٓٔ.
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الكعبة  ،وفرض عبادتها على الناس  ،مقابل إضمحالل دٌن الحنفٌة* بٌبنهم  ،وفبً زمانب ِه زادت
سطوة خزاعة(ٔ).
ثببم تببوالى حكببام خزاعببة مببن بعببد عمببرو  ،علببى والٌببة البٌببت حتببى آخببرهم  ،حلٌببل بببن
حبشٌة*(ٕ) ،بعد أَن دام حكمهم قرابة ثالثمابة سنة  ،وقٌل خمسمابة سنة(ٖ).
وٌتضح لنا مما تقدم  ،أَن هذه البقعة من األَرض التً نالت القداسة  ،كانت ومازالت
تمثل للقبابل قمة الشرؾ وؼاٌة الؽاٌات  ،حٌث عملوا بكل جهدهم  ،وسلكوا شتى الطرق ،
المشروعة والممنوعة  ،من اجل الحفاظ على امنٌة الحٌاة  ،وهً حجابة البٌت الحرام  ،لكنهم
أساءوا إلٌها ولقدسٌتها  ،فقادتهم للهالك.

والية البيت في قريش وبعض أحوالها
اختلفت رواٌات المؤرخٌن  ،حول كٌفٌة إنتقال والٌة البٌت إلى قرٌش  ،زمن قصً بن
كالب  ،فذكر أن قصً كان ٌمتلك مؤهالت الرباسة  ،والقٌادة  ،من الصدق ورجاحة العقل
والعفاؾ والرأي الصابب  ،كذلك ثراؤه بالمال والؽنى  ،وكان وجٌها ً  ،وذو فضل بٌن أَبناء
قرٌش(ٗ) ،التً كانت مشردة  ،تقطن شعاب الجبال  ،وحول مكة وأطرافها(٘).
ولَ ِمع نجم قصً وعال شأنه اكثر ،ودا َنت له والٌة البٌت  ،من خالل زواجه من إبنة آخر
حكام خزاعة  ،حلٌل بن حبشٌة  ،الذي رأى فً قصً طٌب النسب فرؼب فٌه فزوجه اِبنته(.)ٙ
اِبنته(.)ٙ
وبهذا الصدد ٌقول عبد المقصود ":وكان هذا الزواج صفقة رابحة فً نظر الشٌخ ،
مال"(.)7
فتهللت اسارٌره وتاه زهواً بصهره الذي ٌنتهً الٌه أَمر قرٌش سٌادة وأصالً ووفرة ٍ
*  -الحنفٌبة :دٌبن النببً إببراهٌم ( ،علٌببه السبالم)  ،والحنفباء :هبم فرٌببق مبن العبرب كبانوا ٌنكببرون الوثنٌبةٌ .نظبر :مجمبع اللؽببة
العربٌة  ،المعجم الوسٌط  ،صٖٕٓ .
َ
(ٔ ) األزرقببً  ،أَخبببار مكببة  ،جٔ،صٓٓٔ؛ٌنظببر :الفبباكهً  ،أخبببار مكببة  ،ج٘،صٖٔٔ؛ٌنظر:المسببعودي  ،مببروج  ،جٕ،
صٕ0؛ ٌنظر :العسكري  ،الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحٌى بن مهران ( ،تٖ٘0هـٔٓٓٗ/م)  ،األوابل  ،ال.تح ،
طٔ ،دار البشٌر  ،طنطا ٔٗٓ9،هـ  ،صٓ. ٙ
* -حلٌل بن حبشٌة بن سلول بن كعب الخزاعً  ،من قحطان  ،وهو جد جاهلً ومن ذرٌته أبو ؼبشان ٌ .نظر :الزركلً ،
خٌر الدٌن بن محمود بن محمد  ،األعالم  ،ط٘ٔ  ،دار العلم للمالٌٌن ٕٕٓٓ ،م  ،جٕ  ،صٓ.ٕ7
(ٕ ) السهٌلً  ،الروض  ،جٕ،صٕٓ؛ ٌنظر :إبن الجوزي  ،عببدالرحمن ببن علبً ببن محمبد ( ،ت٘07هبـٕٔٓٓ/م)  ،المنبتظم
فً تأرٌخ األمم والملوك ،تح :محمد عبد القادر عطا  ،مصطفى عبد القادر عطا  ،طٔ ،دار الكتب العلمٌبة  ،بٌبروت ٔ00ٕ،م
 ،ج ٕ ،صٕٕٓ؛ إبن خلدون  ،تارٌخ ،ج ٕ ،ص. ٖ7ٙ
(ٖ ) األزرقً  ،أَخبار مكة  ،جٔ ،صٓٓٔوٖٓٔ؛ إبن كثٌر  ،البداٌة  ،جٖ  ،ص. ٔ9ٙ
(ٗ ) البالذري  ،أنساب  ،جٔ  ،ص. ٗ0
(٘ ) إبن حبٌب  ،محمد بن حبٌب بن امٌة بن عمرو ( ،تٕ٘ٗهـ9٘0/م)  ،المنمق فً أَخبار قرٌش  ،تح :خورشٌد أحمد فاروق
فاروق  ،طٔ ،عالم الكتب  ،بٌروت ٔ09٘ ،م  ،صٔ9؛ ٌنظر :إبن األثٌر ،البباب فبً تهبذٌب األنسباب  ،الٓتبح  ،ال.ط  ،دار
صادر ،بٌروت  ،الٓت  ،جٖ  ،صٖٓ .
( ) ٙإبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ  ،صٔٔ7؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ ،صٗ0؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٕ٘٘
( ) 7اإلمام علً بن أَبً طالب  ،طٔ  ،مؤسسة المختار  ،القاهرة ٕٓٓٙ ،م ،جٔ،صٕٔ .
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استمر قصً بعد زواجه  ،فً تجارته وسعٌه ودأبه  ،حتى إزدادت أمواله  ،وكثر ابناؤه
 ،وعظم عند الناس شأنه وشرفه(ٔ).
وكان من نتابج اعجاب حلٌل به  ،أَن ق ّربه منه وفضله على بقٌة أبناء قومه  ،وسلّم له
ِامرة البٌت(ٕ).
وفً هذا الشأن أَورد الٌعقوبً ما نصه...":ل ّما تزوج قصً الى حلٌل بن حبشٌة الخزاعً
حبى ابنته  ،وولدت له  ،أَوصى حلٌالً عند موته بوالٌة البٌت إلى قصً  ،وقال :إنما ولدك
ولدي  ،وأنت أحق بالبٌت  ،وكانت حبى...قد ولدت لقصً،...عبد مناؾ  ،وعبد الدار ،وعبد
العزى  ،وعبد قصً.)ٖ("...
وهذا ما أكده الطبري فً قوله ":وخزاعة تزعم أَن حلٌل بن حبشٌة أَوصى بذلك قصٌا ً ،
وأمره به حٌن انتشر له من ِابنته من األوالد ما انتشر  ،وقال :انت أَولى بالكعبة والقٌام علٌها ،
وبأمر مكة من خزاعة  ،فعند ذلك طلب قصً ما طلب"(ٗ).
وٌبدو أَن هذا الرأي هو األقرب للصحة  ،ومهما كانت األسباب التً دفعت حلٌل لذلك ،
سواء أَكانت نابعة من حبه ألبنته وإكراما ً لها  ،أَم قناعته التامة بقصً  ،وتاركا ً ورٌثه النسبً
ولده ابو ؼبشان بن حلٌل  ،الذي كان سكٌراً ضعٌفا ً(٘).
وفٌه ٌقول عبد المقصود ...":أَبو ؼبشان صاحب ًّ
زق وخمر  ،ال ٌكاد ان ٌرى إال
مخموراً ،وما على شاكلته ٌكون سادن بٌت هللا الحرام  ،وما لمثله ٌستجٌب الناس إن أراد
القٌام فٌهم بأمر دٌنهم أو دنٌاهم"(.)ٙ
ومن المستبعد أَن ٌكون قصً بن كالب قد شاطر أَبو ؼبشان فً شرب ُة خمر حسبما
ٌروي بعض المؤرخٌن  ،لقاء الحصول على حجابة البٌت وهو ٌحمل فً صلبه الطهر وسٌد
الخلق  ،الذي تناقلته األصالب الطاهرة ،واالرحام المطهرة.
(ٔ ) هٌكل  ،محمد حسٌن ،حٌاة محمد  ،ال.ط  ،مؤسسة هنداوي  ،مصر ٕٕٓٔ،م  ،ص.ٔٓ9
(ٕ ) إبببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ ،صٔٔ9؛ ٌنظببر :إبببن سببعد  ،الطبقببات ،جٔ ،ص٘ٙ؛ ٌنظببر :األزرقببً  ،أَخبببار مكببة  ،جٔ ،
ص٘ٓٔ.
(ٖ ) تارٌخ  ،جٔ ،صٓ.ٕ0
(ٗ ) تارٌخ  ،جٕ  ،ص.ٕ٘7
(٘ ) البالذري  ،أَنساب  ،جٔ ،صٗ0؛ ٌنظر :المسعودي  ،مروج ،جٕ،ص٘ٗ ٓ
( ) ٙاالمام علً  ،جٔ ،صٔٔ.
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وهذا بضمانة ما نطق به القرآن الكرٌم بقوله تعالى:

(ٔ)

ٕٕ

*

{}   

،

وكذلك قول رسول هللا( )  ":لم أَزل أَنتقل من اصالب الطاهرٌن إلى ارحام الطاهرات" (ٕ).

موقف قبيلة خزاعة من تولي قصي بن كالب إمرة البيت
ذكر الفاكهً ،حٌن اِستلم قصً إمرة البٌت بعد وفاة حلٌل...":فقدم الى مكة وقال لقومه
هذا مفتاح بٌت أَبٌكم إسماعٌل قد ر ّده هللا علٌكم من ؼٌر ؼدر وال ظلم.)ٖ( "...
فأبت خزاعة ان تدع االمر لقصً  ،فعمدوا الى أَخذ مفاتٌح الكعبة من زوجته حبى(ٗ)،
مما حدى بقصً إلى استنصار بنً قومه من قرٌش وقبٌلة كنانة فأجابوه  ،كما استمد العون من
أَخٌه ألمه رزاح بن ربٌعة العذري* فً الشام  ،فحضر رزاح مع ا ُخوته نصرة له(٘).
إلتحم الفرٌقان  ،و ِاشتد القتال  ،وكثر القتلى  ،من الطرفٌن  ،ثم تداعوا بعد ذلك للصلح ،
وأن ٌحكموا رجالً بٌنهم  ،فاختاروا ٌعمر بن عوؾ بن كعب الشداخ*  ،والذي أَصدر حكمه
لصالح قصً بن كالب وواله أَمر مكة بدالً من خزاعة(.)ٙ
وبعبببببببببد أَن اِسبببببببببتتب األَمبببببببببر لقصبببببببببً  ،وتمبببببببببت لبببببببببه الؽلببببببببببة  ،أَخبببببببببذ ٌجمبببببببببع
قومبببه المتفبببرقٌن  ،فبببً بطبببون األودٌبببة وشبببعاب الجببببال  ،وأسبببكنهم فبببً مكبببة  ،لبببذلك اطلبببق

(ٔ ) سورة الشعراء  ،اآلٌة.ٕٔ0:
* -وتفسٌرها :تقلبك فبً أصبالب آباببك مبن المسبلمٌن  ،البذٌن عرفبوا هللا  ،فسبجدوا لبه  ،دون مبن لبم ٌعرفبه  ،وقٌبل :تقلببك فبً
أَصالب األَنبٌاء (علٌهم السالم) ٌقلبك من صبلب نببً بعبد نببً  ،حتبى أخرجبك مبن ذرٌبة إسبماعٌل ٌ .نظبر :إببن كثٌبر ،تفسبٌر
القرآن ،ج ، ٙص٘٘ٔ؛ ٌنظر :إبن عجٌبة  ،احمد ببن محمبد ببن المهبدي ( ،تٕٕٗٔهبـٔ9ٓ0 /م)  ،البحبر المدٌبد فبً تفسبٌر
القرآن المجٌد  ،تح :أَحمد عبدهللا القرشً رسالن  ،ال.ط  ،ال.م  ،القاهرة ٔٗٔ0،هـ  ،ج ٗ،صٔٙ7؛ ٌنظر :الشنقٌطً  ،محمد
األمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر( ،تٖٖٔ0هبـٔ07ٖ/م)  ،أضبواء البٌبان فبً إٌضباح القبرآن ببالقرآن  ،ال.تبح  ،ال.ط ،
دار الفكر  ،بٌروت ٔ00٘ ،م  ،ج ، ٙصٖٓٔ.
(ٕ ) النٌسابوري  ،الحسن بن محمبد ببن حسبٌن ( ،تٓ٘9هبـٔٗٗٙ/م)  ،تفسبٌر ؼراببب القبرآن ورؼاببب الفرقبان  ،تبح :زكرٌبا
عمٌرات  ،طٔ  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت ٔٗٔٙ،هـ  ،جٖ  ،صٖٓٔ .
(ٖ ) أخبار مكة  ،ج٘  ،ص٘٘ٔ.
(ٗ ) األزرقً  ،أَخبار مكة  ،جٔ  ،ص٘ٓٔ.
*  -رزاح بن ربٌعة بن حرام بن ضنة بن عبد كبٌر بن عذرة ٌ .نظر:إبن حبٌب  ،المنمق فً أخبار قرٌش  ،جٔ  ،ص.ٕ0
(٘ ) إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ  ،صٔٔ7؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات ،جٔ،ص٘ٙ؛ٌنظبر :الطببري  ،تبارٌخ  ،جٕ  ،صٕ٘٘-
.ٕ٘ٙ
* ٌ -عمر بن عوؾ بن كعب بن عامر بن لٌث بن بكر الكنانً الملقب بالشداخ :لشدخه الدماء بٌن قرٌش وخزاعبة ٌ .نظبر :إببن
حبٌب  ،المحبر ،تح :اٌلٌزة لٌخنتن شتٌتر ،ال.ط  ،دار اآلفاق الجدٌدة  ،بٌروت  ،ال.ت  ،صٖٖٔ؛
ٌنظر :األصفهانً  ،علً بن الحسٌن ببن محمبد ببن أحمبد ببن الهٌبثم ( ،تٖ٘ٙهبـ0ٙٙ/م)  ،األؼبانً  ،ال.تبح ،طٔ ،دار إحٌباء
التراث  ،بٌروت ٔٗٔ٘،هـ  ،ج ،ٔ9ص.ٗٙ9
( ) ٙإبن سعد  ،الطبقبات  ،جٔ  ،ص٘7؛ ٌنظبر :الٌعقبوبً ،تبارٌخ  ،جٔ ،صٕ90؛ ٌنظبر :الطببري ،تبارٌخ  ،جٕ  ،صٕ٘9؛
ٌنظر :إبن االثٌر :الكامل  ،جٔ ،صٕٔ.ٙ
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علٌبببه لقبببب مجمبببع(ٔ) .وأَطلبببق علبببى مبببن نبببزل داخبببل مكبببة  ،اسبببم قبببرٌش البطببباح*  ،ومبببن
سكن خارج مكة ِ ،اسم قرٌش الظواهر*(ٕ).
*

كمبببا جمبببع قصبببً بٌبببده وظبببابؾ الكعببببة كلهبببا  ،كالحجاببببة*  ،والسبببقاٌة*  ،والرفبببادة

 ،واللبببواء*  ،والقٌبببادة* فضبببالً علبببى تأسٌسبببه لبببدار النبببدوة *  ،وبهبببذا ٌكبببون قبببد حببباز علبببى
شبببرؾ قبببرٌش كلبببه(ٖ) ،كمبببا قبببام بتجدٌبببد بنببباء الكعببببة  ،لٌكبببون أَول مبببن أعببباد بناءهبببا مبببن
قرٌش بعد نبً هللا ابراهٌم (.)ٗ()
وٌروي المؤرخون ،ل ّما تقدم العمر بقصً  ،سلّم هذه الوظابؾ إلى ولده البكر عبد الدار
 ،ألنه كان ضعٌفا ً ٌ ،شرؾ علٌه أَخوته  ،فقال ":أما وهللا ٌا بنً أللحقنك بالقوم وإن كانوا قد
شرفوا علٌك  ،ال ٌدخل أَحد منهم الكعبة حتى تكون أنت الذي تفتحها له  ،وال تعقد قرٌش لواء
لحربهم إال كنت أنت الذي تعقده بٌدك  ،وال ٌشرب رجل بمكة إال من سقاٌتك  ،وال ٌأكل أَحد
من أَهل الموسم طعاما بمكة إال من طعامك  ،وال تقطع قرٌش امراً من أمورها إال فً
دارك.)٘("...

(ٔ ) إبن قتٌبة ،عبدهللا بن مسلم الدٌنوري( ،تٕ7ٙهـ90ٓ/م)  ،المعارؾ ،تبح :ثبروت عكاشبة  ،طٕ  ،الهٌببة المصبرٌة العامبة
للكتاب  ،القاهرة ٔ00ٕ ،م  ،صٓ7؛ ٌنظر :علً  ،جواد  ،المفصل فً تارٌخ العبرب قببل االسبالم  ،طٗ ،دار السباقً  ،ال.د
ٕٓٓٔ،م  ،ج ، 7صٗٗ.
* -البطاح :وهم لباب قرٌش وصمٌمها الذٌن اختطوا بطحباء مكبة  ،وجلهبم مبن التجبار وكانبت أؼلبب الوظبابؾ واألدارة حكبراً
بأٌدٌهم ٌ .نظر :الثعالبً  ،عبدالملك بن محمد بن إسماعٌل ( ،تٕٗ0هـٖٔٓ7/م)  ،ثمار القلوب فً المضاؾ والمنسوب ،تبح:
محمد أَبو الفضل إبراهٌم  ،طٔ  ،المكتبة العصرٌة  ،بٌروت ٕٖٓٓ،م  ،ص٘.9
*  -الظواهر :وهم الذٌن كانوا ٌسكنون بظاهر مكة  ،ولم ٌنزلوا مع قصً بأبطح مكبة  ،وجلهبم ٌنتسببون إلبى فهبر ببن مالبك ببن
النضر ٌ .نظر :إبن سعد  ،الطبقات ،جٔ،ص٘9؛ ٌنظر :البالذري ،أنساب  ،جٔٔ  ،صٖ٘؛ ٌنظبر :مبؤنس  ،حسبٌن  ،تبارٌخ
قرٌش  ،طٔ ،الدار السعودٌة  ،جدة ٔ099،م  ،ص.00
(ٕ ) البالذري  ،أنساب  ،جٔ ،صٔ٘؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،جٔ  ،صٕٕ.ٙ
* -الحجابة :تعنً سدانة الكعبة  ،وحفظها  ،وبأٌدٌهم مفاتٌحها ٌ .نظر :إبن منظور ،لسان  ،جٔ ،ص. ٕ09
* -السقاٌة :سقاٌة الحاج  ،مبن المباء البذي ٌوضبع فٌبه الزبٌبب  ،وهبً مبن مبمثر قبرٌشٌ .نظبر :مجمبع اللؽبة العربٌبة  ،المعجبم
الوسٌط  ،ص.ٖٖ7
*  -الرفادة :إطعام الحاج  ،من خالل خبرج تخرجبه قبرٌش فبً كبل موسبم مبن أموالهبا  ،إلبى قصبً لٌصبنع فٌبه الطعبامٌ .نظبر:
علً ،المفصل ،ج،7ص. ٘7
* -اللواء :لواء األمٌر  ،وهو الراٌة التً ٌمسكها صاحب الجٌش فً المعارك ٌ .نظر :ابن منظور ،لسان ،ج٘ٔ  ،ص.ٕٙٙ
*  -القٌادة :وٌقصد بها الرباسة العامة كلها  ،وفً حٌنها كانت بٌد قصً وحده ٌ .نظر :الشبرٌؾ ،أحمبد إببراهٌم  ،مكبة والمدٌنبة
زمن الجاهلٌة وعهد الرسول  ،ال.ط  ،دار الفكر العربً  ،القاهرة ٔ0ٙ٘ ،م  ،صٕ٘ٔ.
* -دار الندوة :بناها قصً  ،وبابها على مسجد الكعبة  ،فٌها كانت قرٌش تقضً امورها كلها ٌ .نظر :السهٌلً ،البروض  ،جٕ
 ،صٕٗ.
(ٖ ) إبببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ  ،صٕ٘ٔ؛ ٌنظببر :إبببن سببعد  ،الطبقببات  ،جٔ ،ص٘9؛ ٌنظببر :الفاسببً  ،شببفاء الؽببرام  ،جٕ،
صٕ.9
(ٗ ) الماوردي  ،علبً ببن محمبد ببن حبٌبب ( ،تٓ٘ٗهبـٔٓ٘9/م)  ،األحكبام السبلطانٌة والوالٌبات الدٌنٌبة  ،تبح :أحمبد مببارك
البؽدادي  ،طٔ ،مكتبة دار ابن قتٌبة  ،الكوٌت ٔ090،م  ،صٕ٘ٓ.
(٘ ) إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ ،صٖٔٓ-ٕٔ0؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ  ،صٓ.ٙ
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وذكببر األزرقببً أَن هنالببك دوراً لزوجببة قصببً وهببً حبببى  ،فببً هببذا التنببازل لعبببد الببدار
حٌث تقول ...":ال وهللا ال أرضى حتى تخص عبد الدار بشًء تلحقه بأخٌبه  ،فقبال قصبً :وهللا
أللحقنه به  ،وألحبونه بذروة الشرؾ.)ٔ("...
وهكذا سلمت دار الندوة  ،والحجابة  ،واللواء  ،والرفادة  ،والسقاٌة  ،لعبد الدار(ٕ)،دون
ا ُخوته وخصوصا ً عبد مناؾ الملقب بالقمر* ،وكان مهٌبا ً و عزٌزاً فً قومه  ،وصاحب المكانة
األعلى بٌن ا ُخوته(ٖ) ،وٌبدو ان لقصة ولد عبد مناؾ التوأم  ،وهم عمرو الملقب هاشم وعبد
شمس(ٗ) اللذان ولدا واصبع احدهما ملتصقة فً جبهة اآلخر ،ففصال عن بعضهما فسال الدم
فقٌل ٌكون بٌنهم دم(٘) ،أثراً فً إثارة مخاوؾ قصً من المستقبل الذي ٌنذر بفتنة بٌنهم  ،حال
تولٌهم األمر(.)ٙ
واورد الٌعقببببوبً بهببببذا الخصببببوص ٌقببببول...":أَن هاشببببما ً وعبببببد شببببمس كانببببا تببببوأمٌن
،فخبببرج هاشبببم وتببباله عببببد شبببمس  ،وعقببببه ملتصبببقة بعقببببه  ،فقطبببع بٌنهمبببا بمبببوس  ،فقٌبببل:
لٌخرجن من ولد هذٌن من التقاطع مالم ٌكن بٌن أحد.)7("...
كببببببببببببذلك ذكببببببببببببر الطبببببببببببببري مببببببببببببا نصببببببببببببه ":وقٌببببببببببببل :أَن عبببببببببببببد شببببببببببببمس
وهاشببببببببببببببما توأمببببببببببببببان  ،وأَن أَحببببببببببببببدهما ولببببببببببببببد قبببببببببببببببل صبببببببببببببباحبه  ،واصبببببببببببببببع
لبببه ملتصبببقة بجبهبببة صببباحبه  ،فنحٌبببت عنهبببا فسبببال مبببن ذلبببك دم  ،فتطٌبببر مبببن ذلبببك  ،فقٌبببل:
تكون بٌنهما دماء.)9("...
وبنا ًء على هذا تكون كل آراء المؤرخٌن مقبولة حول سبب التنازل لعبد الدار ،دون عبد
مناؾ الذي لدٌه ما ٌكفٌه من الشرؾ والمكانة  ،فال ضٌر فً إقدام قصً  ،على عمل من شأنه
أَن ٌرفع من قدره الضعٌؾ  ،وٌسد بعض نقصه  ،من خالل تولٌته وظابفه دونما أَحد من
ا ُخوته.

(ٔ ) أخبار مكة  ،جٔ ،ص.ٔٓ0
(ٕ ) إبببن حبٌببب  ،المنمببق فببً أخبببار قببرٌش  ،صٕٖ؛ ٌنظببر :البببالذري  ،أنسبباب  ،جٔ  ،صٖ٘؛ ٌنظببر :المسببعودي  ،التنبٌببه
واألشراؾ  ،صححه :عبدهللا اسماعٌل الصاوي  ،ال.ط  ،دار الصاوي  ،القاهرة  ،ال.ت  ،صٓ.ٔ9
*  -لحسنه وجماله ٌ .نظر :البالذري  ،انساب  ،جٔ  ،صٕ٘؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٕٗ٘.
(ٖ ) عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،جٔ ،ص٘ٔ.ٔٙ-
(ٗ ) الزبٌري  ،مصعب بن عبدهللا بن مصعب بن ثاببت ببن عببدهللا ببن الزبٌبر ( ،تٕٖٙهبـ9٘ٓ/م)  ،نسبب قبرٌش  ،تبح :لٌفبً
بروفنسال  ،طٖ  ،دار المعارؾ  ،القاهرة ٔ09ٕ ،م  ،صٗٔ.
(٘ ) المقرٌزي  ،تقً الدٌن ( ،ت٘ٗ9هـٔٗٗٔ/م)  ،النزاع والتخاصم فٌما ببٌن اُمٌبة وبنبً هاشبم  ،تبح :حسبٌن مبؤنس  ،ال.ط ،
دار المعببارؾ  ،القبباهرة ٔ099،م  ،صٖ9-ٖ7؛ ٌنظببر :الصببالحً  ،محمببد بببن ٌوسببؾ ( ،تٕٗ0هببـٖٔ٘٘/م)  ،سبببل الهببدى
والرشبباد فببً سببٌرة خٌببر العببباد  ،تببح :عببادل احمببد عبببد الموجببود  ،علببً محمببد معببوض  ،طٔ ،دار الكتببب العلمٌببة  ،بٌببروت
ٔ00ٖ،م  ،جٔ  ،صٔٓ ٕ7
( ) ٙعبدالمقصود  ،اإلمام علً جٔ ،صٓ ٔٙ
( ) 7تارٌخ  ،جٔ  ،صٖ.ٕ0
( ) 9تارٌخ  ،جٕ  ،صٕٕ٘.
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نزاعات بني عبد مناف مع بني عبد الدار
بعد وفاة قصً بن كالب  ،ودفنه بالحجون* (ٔ) ،بقٌت أَوامره نافذة فً أَوالده وقومه
حتى بعد موته  ،وعدوها كالدٌن المتبع الذي ال ٌعمل بؽٌره(ٕ).
وكان بنو عبد الدار قد ورثوا مفاخر أَبٌهم  ،وبلؽت أٌَدٌهم طوالً وعزاً  ،فقد بلػ شأنهم مبلػ
بنً عمهم عبد مناؾ وزادوا رفعة(ٖ).
ؼٌر ان بنً عبد مناؾ قد رأَو فً أَنفسهم الفضل والشرؾ والكثرة على بنً عبد الدار،
فأجمعوا أَمرهم على إنتزاع ما فً اٌدٌهم من وظابؾ الرفادة والسقاٌة واللواء والحجابة ودار
الندوة  ،فأبى بنو عبد الدار و ِامتنعوا من تسلٌمها إلٌهم  ،فإجتمع بنو عبد مناؾ مع من أٌدهم
من قومهم على ذلك  ،كذلك فعل بنو عبد الدار مجتمعٌن مع من أَبى أَن ٌنتزع منهم ما كان قد
أَقره قصً لهم(ٗ) ،فانقسمت قرٌش على جبهتٌن متخاصمتٌن(٘) .فأحضر بنو عبد مناؾ  ،ومن
ومن ناصرهم بإناء مألؤه طٌبا ً  ،عند الكعبة  ،وؼمسوا اٌدٌهم فٌه ومسحو جدرانها ،
متعاهدٌن ومتحالفٌن على ان ال ٌسلم بعضهم بعضا فسموا بالمطٌبٌن( .)ٙوتعاهد بنو عبد الدار
الدار ومن معهم من القبابل عند الكعبة ،ووضعوا أٌَدٌهم فً إناء مألؤه دم  ،وتحالفوا على
عدم الخذالن  ،فأطلق علٌهم األحالؾ ولعقة الدم(.)7
وكادت الحرب أَن تقع بٌن الطرفٌن  ،فتعبأ القوم للقتال  ،وشرعت األسنة  ،وسلت
السٌوؾ  ،ثم ما لبثوا أن تداعوا للصلح  ،وحقن الدماء  ،والحفاظ على وحدة قرٌش( ،)9واتفقوا
واتفقوا على أَن تكون السقاٌة والرفادة إلى بنً عبد مناؾ  ،وتبقى الحجابة واللواء ودار الندوة
بٌد بنً عبد الدار(.)0

* -الحجبون :جبببل بببأعلى مكببة  ،فٌبه مببدافن أَهلهببا ٌ .نظببر :الزمخشببري  ،الجببال واألمكنببة والمٌبباه  ،ص0ٙ؛ ٌنظببر :الحمببوي:
البلدان ،جٕ  ،صٕٕ٘.
(ٔ ) إبن سعد  ،الطبقات ،جٔ،صٓٙ؛ٌنظر:الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٔ  ،صٕٕ0؛ ٌنظر :الصالحً  ،سبل الهدى ،جٔ  ،صٕ7ٙ
(ٕ ) إبببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ  ،صٕ٘ٔ؛ ٌنظببر :األزرقببً  ،اخبببار مكببة  ،جٔ،صٖٕ٘؛ ٌنظببر :اِبببن األثٌببر ،الكامببل  ،جٔ ،
صٖٕ.ٙ
(ٖ ) عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،جٔ ،صٓ ٔ7
(ٗ ) إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ  ،صٖٔٔ؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات ،جٕ  ،صٖٙ؛ ٌنظر :إبن حبٌب  ،المنمق  ،صٓ.ٔ0
(٘ ) العلً  ،صبالح أحمبد  ،تبارٌخ العبرب القبدٌم والبعثبة النبوٌبة  ،طٔ ،شبركة المطبوعبات للتوزٌبع والنشبر ،لبنبان ٕٓٓٓ،م ،
صٖ.ٕ0
( ) ٙالبالذري  ،أنسباب ،جٔ ،ص٘ٙ؛ ٌنظبر :إببن الجبوزي  ،المنبتظم  ،جٕ  ،صٕٔ9؛ اِببن األثٌبر ،الكامبل  ،جٔ ،صٕٗٙ؛
ٌنظر :إبن كثٌر ،السٌرة  ،جٔ ،ص.ٕ٘9
( ) 7إبببن سببعد  ،الطبقببات  ،جٔ ،صٖٙ؛ ٌنظببر :البببالذري  ،أنسبباب  ،جٔ ،ص٘ٙ؛ ٌنظببر :إبببن الجببوزي ،المنببتظم  ،جٕ ،
ص.ٕٔ0-ٕٔ9
( ) 9إبببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ  ،صٕٖٔ؛ ٌنظببر :إبببن سببعد  ،الطبقببات  ،جٔ ،ص٘7؛ ٌنظببر :اِبببن األثٌببر  ،الكامببل  ،جٔ ،
صٕٔٗ؛ ٌنظر :إبن خلدون  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٔٓٗ .
( ) 0الببببالذري  ،أنسببباب  ،جٔ  ،ص٘ٙ؛ ٌنظبببر :السبببهٌلً  ،البببروض  ،جٕ  ،ص٘ٗ؛ ٌنظبببر :اِببببن األثٌبببر  ،الكامبببل  ،جٔ ،
صٕٔٗ؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،البداٌة  ،جٖ  ،صٕٕٗ .
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تولى هاشم بن عبد مناؾ الوظابؾ الجدٌدة من الرفادة والسقاٌة  ،دون أَخٌه عبد
شمس(ٔ) ،الذي كان كثٌر السفر ،وأمواله قلٌلة  ،وعٌاله كثٌرة  ،أَما هاشم فكان مٌسور الحال
جواداً (ٕ).
وٌضٌؾ الٌعقوبً منصب الرباسة لهاشم بقوله ...":وإصطلحت قرٌش على أَن ٌولى
هاشم بن عبد مناؾ الرباسة والسقاٌة والرفادة.)ٖ("...
واثببببببببت هاشبببببببم أَنبببببببه أَهبببببببال للرباسبببببببة ووظبببببببابؾ الكعببببببببة  ،فقبببببببد أَكبببببببرم حجببببببباج
بٌت هللا الحرام وحث أَهل مكة على ذلك  ،ووفبر لهبم المباء مبن بببر زمبزم  ،وأَخبذ ٌطعمهبم و
وٌثببرد لهببم الخبببر واللحببم  ،والخبببز والسببمن  ،والسببوٌق* والتمببر(ٗ) ،ولهببذا لقببب هاشببما ً لهشببمه
الثرٌد للناس(٘).
وٌتضح لنا مما سبق أَن المطٌبٌن وبنو عبد مناؾ كانوا دعاة سالم  ،عطروه برٌح الورد
والطٌب ٌ ،قابلهم األَحالؾ وبنو عبد الدار رفعوا شعار الحرب والدم  ،وٌبدو أَن بنً عبد
مناؾ لم ٌنوا منافسة أَبناء عمهم او إشعال الحرب  ،أَو مخالفة ما كان قد أَوصى به جدهم
قصً  ،لكنهم رأَوا عدم األَهلٌة فً بنً عبد الدار وؼٌاب ِاالنسجام مع هذه الوظابؾ  ،فكان
هاشم وذوٌه أحق بها.

إيالف* قريش
على الرؼم من االِستقرار السٌاسً الذي شهدته مكة  ،بعد حلؾ المطٌبٌن  ،إال أَنها
بقٌت ذات مناخ صحراوي جاؾ قلٌل المٌاه  ،وذلك البلد القلٌل الموارد الحبٌس بٌن الجبال ،
والؽٌر ذي زرع  ،عندها رأى هاشم بن عبد مناؾ كونه سٌدها وراعً شؤونها  ،ضرورة
انتشال بلدته من واقعها المرٌر ،مستؽالً موقعها الجؽرافً الرابط بٌن الشام والٌمن  ،عمالً
بالتجارة  ،وأمالً فً جعلها سوقا ً تجارٌة ومحطة لرحال القوافل  ،من خالل تأمٌن طرقها
بواسطة اإلٌالؾ.
ذكر إبن حبٌب"  ...أَن قرٌشا ً كانت تجاراً وكانت تجارتهم ال تعدو مكة  ،إنما ٌتقدم
علٌهم األعاجم بالسلع فٌشترون منهم ثم ٌتباٌعونه بٌنهم وٌبٌعون من حولهم من العرب  ،فكانت
(ٔ ) إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ ،صٖٙ؛ ٌنظر :النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،ج ، ٔٙصٖٗ .
(ٕ ) اِبن األثٌر  ،الكامل  ،جٔ  ،صٖٔٗ .
(ٖ ) تارٌخ  ،جٔ  ،صٖ.ٕ0
*  -السبببوٌق :طعبببام ٌصبببنع مبببن دق الحنطبببة والشبببعٌر  ،والنسبببٌاقه فبببً الحلبببق سبببمً سبببوٌقا ً ٌ .نظبببر :مجمبببع اللؽبببة العربٌبببة
 ،المعجم الوسٌط  ،ص٘. ٗٙ
(ٗ ) إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ  ،صٗٙ؛ ٌنظر :الصالحً  ،سبل الهدى  ،جٔ  ،صٕٓ7
(٘ ) إببببن حبٌبببب  ،المنمبببق  ،صٕٗ؛ ٌنظبببر :األزرقبببً  ،أخببببار مكبببة  ،جٔ  ،صٔٓ0؛ ٌنظبببر :إببببن الجبببوزي  ،المنبببتظم ،
 ،جٕ  ،صٕٓٔ.
َ
* -اإلٌببالؾ :العهببد والزمببام  ،الببذي أخببذه هاشببم بببن عبببد منبباؾ مببن الملببوك لقببرٌشٌٓنظببر :إبببن منظببور  ،لسببان  ،ج، 0
صٓٔ .
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تجارتهم كذلك حتى ركب هاشم بن عبد مناؾ فنزل بقٌصر  ...قال له هاشم  :أٌها الملك إن لً
قوما ً وهم تجار العرب  ،فإن رأٌت أَن تكتب لهم كتابا ً تؤمنهم وتؤمن تجارتهم  ...فكتب له
كتابا بأمان من أتى منهم من اشرافهم إٌالفا .)ٔ("...
وٌعد هاشم بن عبد مناؾ أَول من سن الرحلتٌن  ،فً الشتاء نحبو الجنبوب والؽبرب لببالد
الببٌمن والحبشببة  ،وفببً الصببٌؾ شببماالً الببى بببالد الشببام(ٕ)  ،وشببارك فببً تجارت ب ِه رؤسبباء قبابببل
العرب  ،وملوك بالد الشام والٌمن  ،وخصص لهم ربحا ً فً كسببه  ،فكبؾّ عبنهم عنباء السبفر ،
وضببببببببمنوا لببببببببه األمببببببببان وكببببببببؾ اإلعببببببببداء  ،وفببببببببً هببببببببذا صببببببببلح أمببببببببر الفببببببببرٌقٌن ،
فقببببببببد ربببببببببح المقببببببببٌم  ،وأمببببببببن المسببببببببافر  ،وعببببببببم الخٌببببببببر قرٌشببببببببا  ،وعاشببببببببت فببببببببً
بحبوحببة وطٌببب  ،ممببا تجنٌب ِه مببن تجببارة أَموالهببا المحملببة مببع هاشببم(ٖ) ،فعمببرت أَسببواق مكببة ،
و ِازداد ناسها ثرا ًء مع األٌام(ٗ).
وذكر اإلٌالؾ ورحلته فً القرآن الكرٌم* إعظاما لشأن قرٌش بٌن العرب  ،ألنهم أهل
بٌت هللا الحرام(٘).
وفبببً وصبببؾ لبببدور بنبببً عببببد منببباؾ فبببً اإلٌبببالؾ قدمبببه الشببباعر مطبببرود ببببن كعبببب
الخزاعً( )ٙبقوله :
ٌا أ ٌُها الرج ُل المحو ُل َر َحلَ ُه
ك لو َن َ
زلت َعلٌهم
ك أ ُ ّم َ
َه ًبل ْت َ
ذون
اآل ِخ ِ

العهد

من آفا ِقها

َ
أ ّال َن َز
لـــــت بمل عبد مناؾِ
ضمنـوك من
جوع َو ِمن إقراؾِ
ٍ
لون ِلرحلة
اإلٌالؾِ
وال ّراحـِ َ

وبعد وفاة هاشم  ،تولى أَمر اإلٌالؾ أخوه المطلب بن عبد مناؾ  ،ول ّما توفً  ،ولً
أَخوه عبد شمس  ،وبعد وفاته  ،خلفه أَخوه نوفل بن عبد مناؾ وهو أَصؽرهم  ،ثم توالى علٌها
ابناؤهم من بعدهم(.)7

(ٔ ) المنمق،صٔٗ.ٕٗ-
(ٕ ) إبببببن هشببببام  ،السببببٌرة  ،جٔ ،ص٘٘؛ ٌنظببببر :إبببببن سببببعد  ،الطبقببببات  ،جٔ ،صٕٙ؛ ٌنظببببر :إبببببن حبٌببببب  ،المحبببببر
،صٕٔٙ؛ ٌنظر :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٔ ،صٕٗ0؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ ،صٕٕ٘.
(ٖ ) الثعبببالبً  ،ثمبببار القلبببوب  ،صٔٔٙ؛ ٌنظبببر :إببببن أَببببً الحدٌبببد ،عببببد الحمٌبببد ببببن هببببة هللا ببببن محمبببد ببببن الحسبببٌن ،
(تٙ٘ٙهـٕٔ٘9/م)  ،شرح نهج البالؼة  ،تبح :محمبد أَببو الفضبل إببراهٌم  ،ال.ط  ،دار إحٌباء الكتبب العربٌبة  ،ال.د ،ال.ت ،
ج٘ٔ ،صٕٕٓ؛ ٌنظر :علً ،المفصل  ،ج ، 7ص.ٙ9
(ٗ ) عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،جٔ ،صٖٕ .
* -سورة قرٌش.
(٘ ) الشنقٌطً  ،أضواء البٌان  ،ج  ،0ص. ٔٓ0
( ) ٙالمرتضببى  ،علببً بببن الحسببٌن ( ،تٖٗٙهببـ ٔٓٗٗ /م)  ،أمببالً المرتضببى  ،تببح :محمببد أبببو الفضببل إبببراهٌم  ،طٔ  ،دار
الكتب العلمٌة  ،ال.د ٔ0٘ٗ ،م  ،جٕ  ،ص.ٕٙ9
( ) 7الثعالبً  ،ثمار القلوب  ،صٔٔٙ؛ ٌنظر :علً ،المفصل  ،ج ، 7ص.ٙ0
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منافرة أمية بن عبد شمس لعمه هاشم بن عبد مناف
مبببرت علبببى مكبببة المكرمبببة  ،سبببنة شبببدٌدة القحبببط  ،جببباع النببباس فٌهبببا وهلكبببوا  ،وفبببً
حٌنهببببا كببببان هاشببببم قاصببببداً الشببببام بإحببببدى رحالتببببه التجارٌببببة فوصببببلها منهٌببببا ً تجارتببببه
ثببببم عبببباد  ،وإبلببببه محملببببة بأكٌبببباس القمببببح حتببببى بلببببػ مكببببة  ،فوجببببد أهلهببببا قببببد انهكببببتهم
صبببنع الخببببزُ ،
وطهبببً الطعبببام  ،وهشبببم الثرٌبببد للنببباس
المخمصبببة* ،فبببأمر بإبلببب ِه ف ُنحبببرت  ،و ُ
حتبببى شببببع كببب ُل اهبببل مكبببة(ٔ) ،فأصببببح هاشبببم مبببثالً ٌبببذكر فبببً كرمبببه وبذلبببه حتبببى قٌبببل فٌبببه
الشعر الكثٌر  ،ومنها قول عبدهللا بن الزعبري(ٕ):
َعمرو ال ُعلى َه َش َم ال ِثرٌ ُد لِ َقوم ِه

تون* عِ جاؾُ
و ِرجا ُل َمك َة ُم َس َن َ
ورحلَة
َرحل الشِ تاء
ِ

*

األصٌاؾُ

الرحٌ َل لِقوم ِه
َوهو الذي َس َن َ
وذكر المؤرخون أَن أمٌة بن عبد شمس كان ٌملك المال ومٌسور الحال  ،وكان قد كبر
علٌه ان ٌرى مكانة عمه هاشم  ،فأخذ ٌسعى لمنافسته  ،وٌفعل بفعله  ،وٌطعم قومه مثله  ،لكنه
لم ٌستطع مجاراته  ،وأصابه العجز من الوصول لمفاخره  ،فعابه الناس وشمتوا به  ،فاستشاط
ؼضبا على عمه(ٖ) ،ودعاه لمنافرته*  ،وقد رفض فً بادئ األمر طلبه  ،ذلك أَنه اعلى من
قدره  ،وٌعلوه شرفا ً  ،وأكبر من سنه  ،لكن أَمٌة أَصر ،وقرٌش تلح علٌه للقبول  ،فوافق
بشروط وضعها  ،أَن ٌنحر الخاسر خمسٌن ناقة سود الحدق* وسط مكة  ،والجالء عنها عشر
سنٌن  ،وحكموا بٌنهم كاهن الخزاعً*  ،الذي قضى بالؽلبة لهاشم  ،فنحرت اإلبل  ،وأطعمت
للناس  ،وترك أَمٌة مكة  ،قاصداً الشام لٌقضً فٌها سنواته العشر  ،فكانت هذه نهاٌة الرهان
وبداٌة البؽض والعدوان(ٗ).
وذكر لنا عبد المقصود صورة  ،تبٌن لنا حال أمٌة من نتٌجة المنافرة بقولبه ":ومبا أسبرع
أن خسر بهذا القبول  ،فقد حكم علٌبه وأصبابه الخبذالن  ،وخسبر فبً التبو إبلبه الخمسبٌن  ،سبود
*  -المخمصببة :الجببوع او المجاعببة ٌ .نظببر :األزهببري  ،تهببذٌب اللؽببة  ،جٖ  ،صٖٗ؛ ٌنظببر :إبببن منظببور  ،لسببان  ،ج، 7
صٖٓ.
(ٔ ) إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ  ،صٔٙ؛ ٌنظر :إبن حبٌب  ،المنمق  ،ص. 07
(ٕ ) البالذري  ،أنساب  ،جٔ  ،ص٘9؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٕٕ٘.
*  -مسنتٌن :أي مجدبٌن  ،أصابتهم السنة  ،وهً القحط والجدب ٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،جٕ  ،ص. ٗ7
*  -عجاؾ :أعجؾ القوم  ،أي حبسوا أموالهم من شدة وتضٌٌق ٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،جٖ  ،صٓ ٗ7
(ٖ ) إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ  ،صٕٙ؛ ٌنظر :البالذري ،أنساب  ،ج  ،صٓٙٔ-ٙ؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ،صٖٕ٘.
* -المنافرة :المفاخرة والمحاكمة فً الحسب  ،أي ٌفتخر الرجالن كال على صاحبه  ،وٌحكما بٌنهما رجال ٌ.نظبر :إببن منظبور
 ،لسان العرب  ،ج٘  ،ص. ٕٕٙ
* -الحدق:السواد المسبتدٌر وسبط العبٌن  ،وقٌبل هبً فبً الظباهر سبواد العبٌن وفبً البباطن خرزتهبا ٌ ،نظبر :إببن منظبور ،لسبان  ،جٓٔ،
ص.ٖ0

*  -الكاهن الخزاعً :وهو جد عمرو ببن الحمبق ببن كباهن الخزاعبً ٌ .نظبر :الزركلبً  ،خٌبر البدٌن  ،األعبالم قباموس تبراجم
ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربٌن  ،ط٘ٔ  ،دار العلم للمالٌٌن  ،لبنان ٕٕٓٓ،م  ،ج٘  ،ص.79-7ٙ
(ٗ ) إبببن الجببوزي  ،المنببتظم  ،جٕ  ،صٕٕٕٖٔٔ-؛ ٌنظببر :ابببن األثٌببر  ،الكامببل  ،جٔ  ،صٙٔ0؛ ٌنظببر :النببوٌري  ،نهاٌببة
األرب  ،جٖ  ،صٕٖٖٖٔٔ-؛ ٌنظر :األبشٌهً  ،شهاب البدٌن محمبد ببن أحمبد ببن ( ،تٕ٘9هبـٔٗٗ9/م)  ،المسبتطرؾ فبً
كل فن مستظرؾ  ،تح :محمد خٌر طعمة الحلبً  ،ط٘  ،دار المعرفة  ،لبنان ٕٓٓ9 ،م  ،جٕ  ،ص.ٗٙ9
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الحدق  ،ثم رآها تنحر أمام عٌنٌه ببطن مكة  ،وٌتؽذاها الناس وهو ٌهٌا نفسه للرحٌل  ،وخسبر
الفخر الذي طالما إستطار به وأمضى السنٌن الطوٌالت فً رفع ذراه*،ثم خرج بعد هذا خبافض
الرأس  ،مقهوراً إلى منفاه.)ٔ( "...
وٌتبٌن لنا مما تق ّدم الفرق الكبٌر فً المكانة والقدر ،بٌن هاشم وما حازه من السٌادة
والزعامة  ،ونده أمٌة  ،الذي ذل و ِانثنى  ،وعلى ما ٌبدو أن هاشم كان واثقا ً من نتٌجة
المنافرة  ،وكسب قرار الكاهن  ،لذا وضع الشروط المجحفة  ،كً ٌعطً أًمٌة درسا فً
األخالق  ،وإعادة الحساب  ،وأدراك األمور جٌداً وال ٌنقاد ثانٌة لدوافع الحمق والؽرور.
توفً هاشم بن عبد مناؾ  ،خالل إحدى رحالته التجارٌة الى الشام  ،ودفن فً ؼزة* ،
وكان قد أوصى بالسقاٌة والرفادة ألخٌه المطلب بن عبد مناؾ(ٕ).
ثم مات المطلب وهو فً سفر بالٌمن فدفن بردفان*  ،فتولى السقاٌة والرفادة من بعده إبن أَخٌه
عبد المطلب بن هاشم (ٖ).

نذر عبد المطلب بن هاشم
ما ان استلم عبد المطلب  ،أمر السقاٌة والرفادة حتى  ،عمد إلى حفر ببر زمزم ٌ ،ساعده ولده
الحارث  ،فأحتفرها فوجد فٌها ؼزالٌن صنعا من الذهب  ،وأسٌافا ً قلعٌة*  ،وأدرع  ،كانت
جرهم قد دفنتها فٌها أَثناء خروجها من مكة  ،فنافسه علٌها القرشٌٌن(ٗ) ،وبسبب ما القاه من
قومه  ،نذر ان رزقه هللا تعالى عشرة أوالد  ،لٌنحرن أَحدهم عند الكعبة(٘).

* -ذراه :وتعنً الشٌب ٌ .نظر :الفراهٌبدي  ،كتباب العبٌن  ،ج ، 9صٖٔ0؛ ٌنظبر :إببن فبارس  ،معجبم مقباٌٌس اللؽبة  ،جٕ ،
صٕٖ٘؛ ٌنظر :إبن منظور ،لسان  ،جٔ ،صٓ9؛ ٌنظر :األزهري ،تهذٌب اللؽة  ،ج٘ٔ ،ص. ٙ
(ٔ ) اإلمام علً  ،جٔ  ،ص.ٕ7
* -ؼزة :بفتح أَوله  ،وتشدٌد آخره  ،مدٌنة من نواحً فلسطٌنٌ .نظر :الحموي  ،البلدان  ،جٗ  ،صٕٕٓ .
(ٕ ) إبببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ  ،صٖٔ7؛ ٌنظببر :إبببن سببعد  ،الطبقببات ،جٔ ،صٗٙ٘-ٙ؛ ٌنظببر :البببالذري  ،أنسبباب  ،جٗ ،
ص٘ٔ؛ ٌنظر :السهٌلً  ،الروض  ،جٕ  ،ص. ٘7-٘ٙ
* -ردفان :موضع فً الٌمن ٌ .نظر ،الحموي  ،البلدان  ،جٖ  ،صٓٗ .
(ٖ ) إبببن هشببام ،السببٌرة  ،جٔ  ،صٕٗٔ؛ ٌنظبببر :إبببن سببعد  ،الطبقبببات  ،جٔ  ،صٙ7؛ ٌنظببر :البببالذري  ،أنسببباب  ،ج ٗ،
ص٘ٔ؛ ٌنظر :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٔ ،صٕ07؛ ٌنظر :السهٌلً  ،الروض  ،جٕ  ،صٖ.ٙ
*  -القلعٌة:نسبببة الببى القلعببة،وهً موضببع فببً البادٌببة ،تصببنع فٌهببا السببٌوؾ الشببدٌدة البٌبباضٌ .نظببر :إبببن منظور،لسببان،ج،9
صٖ.ٕ0
(ٗ ) إبن هشبام  ،السبٌرة النبوٌبة  ،جٔ ،صٔٗٙ؛ ٌنظبر :إببن سبعد  ،الطبقبات ،جٔ ،صٙ0؛ ٌنظبر :الٌعقبوبً  ،تبارٌخ  ،جٔ ،
صٕ00-ٕ09؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ ،صٕٔ٘؛ ٌنظر :إبن أَبً الحدٌد  ،شرح نهج البالؼة  ،ج٘ٔ  ،ص.ٕٔٙ
(٘ ) إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ  ،صٔ٘ٔ؛ ٌنظر :األزرقبً  ،أَخببار مكبة  ،جٕ  ،صٕٗ؛ ٌنظبر :المسبعودي  ،مبروج البذهب ،
جٕ  ،صٖٓٔٔٓٗ-؛ ٌنظر :ابن األثٌر  ،الكامل  ،جٔ ،ص.ٙٓ9
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وبعد زواج عبد المطلب من النساء  ،تحقق مراده  ،وكثر ولده  ،حتى بلؽوا عشرة ذكور
 ،تذكر نذره  ،فأخذ ٌقترع بٌنهم بعد مشاورتهم  ،فوقعت على أحب ولده إلٌه عبدهللا(ٔ).
وعندما عزم على اإلٌفاء بنذره  ،أخذ بٌد ولده عبدهللا  ،ومعه الشفرة متوجها ً نحو الكعبة
لٌنحره  ،عارضته قرٌش  ،ومنعته من ذلك حتى ٌعذر فً هللا  ،وأخذوا رأي عرافة الحجاز ،
التً أشارت علٌهم بضرب القداح* بٌنه وبٌن دٌة الرجل عندهم  ،و كانت عشرة من اإلبل ،
وقالت زٌدوا اإلبل إن خرجت على صاحبكم  ،فرجعوا لمكة  ،وأخذ عبد المطلب ٌدعو هللا فً
الكعبة  ،وقومه ٌضربون القداح  ،وفً كل مرة ٌخرج قدح عبدهللا  ،وهم ٌزٌدون اإلبل  ،حتى
وصل عددها إلى مبة  ،فخرج قدحها  ،فقال الناس لعبد المطلب  ،قد رضً ربك  ،لكنه قال ال
وهللا حتى ا ُعٌدها ثالثا ً  ،وحٌنها ٌخرج قدح اإلبل  ،فأمر بنحرها  ،فنحرت ولم ٌمنع من لحمها
(ٖ).
إنسان وال حٌوان(ٕ) ،وقد منع عبد المطلب نفسه وولده من األكل منها
ونتلمس من هذه القصة  ،أَن عبدهللا ووالده لهم شأن عند هللا عز وجل  ،الذي قبل النذر
من عبد المطلب  ،ورضً بالفدٌة دون عبدهللا  ،مؤجالً مماته الى حٌن .

زواج عبدهللا بن عبد المطلب
بعد نجاة عبدهللا من الذبح وفدٌته  ،أَخذ والده بٌده راجعا ً  ،وفً نٌته أَن ٌزوجه  ،فمر
به على دار وهب بن عبد مناؾ بن زهرة  ،كبٌر بنً زهرة سنا ً وشرفا ً  ،فخطب الٌه آمنة بنت
وهب  ،من فضلٌات نساء قرٌش نسبا ً وموقعا ً(ٗ) ،وقٌل أَن آمنة كانت تعٌش فً كنؾ عمها

(ٔ ) البالذري  ،أنساب  ،جٔ ،ص70؛ ٌنظر :الٌعقوبً  ،تارٌخ  ،جٔ ،صٖٖٓ؛ ٌنظر :العسبكري  ،األواببل  ،صٕ0؛ ٌنظبر:
إبن كثٌر  ،البداٌة  ،جٖ  ،صٕٗٗ.ٕٗ٘-
*  -القداح :ومفرده قدح  ،وهو السهم ٌ .نظر :الفارابً  ،العٌن  ،جٖ ،صٔٗ؛ ٌنظر :الرازي  ،تهبذٌب اللؽبة  ،ج٘  ،صٙ7؛
ٌنظر :إبن منظور ،لسان  ،جٕ  ،ص.ٕ٘ٙ
(ٕ ) إبن هشام  ،السبٌرة  ،جٔ ،صٖ٘ٔٔ٘٘-؛ ٌنظبر :الطببري  ،تبارٌخ  ،جٕ ،صٕٕٕٔٗٗ-؛ ٌنظبر :العسبكري  ،األواببل ،
صٕ0؛ ٌنظر :إبن الجوزي  ،المنتظم  ،جٕ ،صٕٓٓ-ٔ00؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،جٔ ،ص.ٙٔٓ-ٙٓ0
(ٖ ) إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ  ،صٕ7؛ ٌنظر :علً  ،المفصل  ،ج ، 7ص.79
(ٗ ) إبن اسحاق  ،محمد (تٔ٘ٔهـ7ٙ9/م)  ،السٌرة النبوٌة  ،تح :سهٌل زكار ،طٔ ،دار الفكر  ،بٌبروت ٔ079 ،م  ،صٔٗ-
ٕٗ؛ ٌنظر :إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ ،صٔ٘ٙ؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٖٕٗ؛ ٌنظر :السهٌلً  ،الروض  ،جٕ ،
ص0ٓ-99؛ ٌنظر :أبو الفداء  ،المختصر  ،جٔ  ،صٔٙ9؛ النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،ج ، ٔٙص.٘7
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وهٌب بن عبد مناؾ  ،فخطبها عبد المطلب منه ألبنه عبدهللا(ٔ) ،فحصلت الموافقة ثم الزواج ،
وأقام عندها ثالثة أٌام  ،وهً من سننهم ذلك الزمان  ،وكانت قد حملت برسول هللا (.)ٕ()
وذكر أَن عبد المطلب تزوج من هالة بنت أهٌب بن عبد مناؾ  ،وتزوج ابنه عبدهللا من
امنة فً ساعة واحدة  ،فأنجبت هالة الحمزة  ،وأنجبت آمنة رسول هللا محمد (.)ٖ()
وبهذا الصدد ذكر عبد المقصود(ٗ) ":أما عبد المطلب  ،فقد تلقت كفاه ولٌده حمزة  ،أما
عبدهللا فقد شاء ربه أن ٌطوٌه مثواه وطفله الحبٌب جنٌن فً بطن أمه لما ٌكتمل نموه فلم تشهد
طلعته مطلقا ً عٌناه".
وكأن االحداث قد مرت سراعا ً  ،فقد فدي عبدهللا  ،وما أسرع أَن تزوج  ،وما أعجل أن
توفً  ،وكأنه مكلؾ بمهمة ما وانقضت  ،بعد ان انتقل نور المصطفى من صلبه الى رحم
آمنةٓ

عام الفيل
فبببببببً ٌبببببببوم أشببببببببه بالعبببببببام  ،لهولبببببببه وشبببببببدته وتروٌعبببببببه ألهبببببببل مكبببببببة  ،بسببببببببب
ما عرؾ عن ضخامة الحملة  ،وقسوة قابدها أبرهة*  ،صاحب الفٌل  ،الذي أراد هدم الكعببة ،
سنة ٓ٘7م أؤ٘7م(٘).
وأَتخذ هذا العام تقوٌما ً ٌؤرخ به العرب أٌَامهم فً الجاهلٌة( ،)ٙوألهمٌة الحادثة فقد
(.)7
خلدت فً سور ٍة من القرآن الكرٌم

(ٔ ) إبن سعد  ،الطبقبات  ،جٔ  ،ص7ٙ؛ ٌنظبر :النبوٌري  ،نهاٌبة األرب  ،ج ،ٔٙص٘ٙ؛ ٌنظبر :إببن سبٌد النباس  ،محمبد ببن
محمد بن محمبد ببن أحمبد ( ،تٖٗ7هبـ ٖٖٖٔ/م)  ،عٌبون األثبر فبً فنبون المؽبازي والشبمابل والسبٌر ،تعلٌبق :إببراهٌم محمبد
رمضان  ،طٔ  ،دار القلم  ،بٌروت ٔ00ٖ ،م  ،جٔ  ،ص.ٕ0
(ٕ ) إبببن حبٌببب  ،المنمببق  ،صٕٕٕ؛ ٌنظببر :إبببن األثٌببر  ،الكامببل  ،جٔ  ،صٓٔٙ؛ ٌنظببر :النببوٌري  ،نهاٌببة األرب  ،ج، ٔٙ
صٙ7؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون األثر ،جٔ،صٖٖٓٔ-؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،البداٌة  ،جٖ  ،ص.ٖٗ9
(ٖ ) إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ  ،صٕٔ0؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ ،ص7ٙ؛ ٌنظر :إببن عببد الببر ٌ ،وسبؾ ببن عببدهللا
بن محمد ( ،تٖٗٙهـٔٓ7ٓ/م)  ،اإلستٌعاب فبً معرفبة األصبحاب  ،تبح :علبً محمبد البجباوي ،طٔ ،دار الجٌبل  ،بٌبروت ،
ٕٔ00م  ،جٔ  ،ص. ٕ9
(ٗ ) اإلمام علً  ،جٔ  ،صٕٖ.
* -اُبرهة :ابرهة بن الصباح الحبشً وال صلة له بالعرب  .الزركلً ،األعالم  ،جٔ  ،صٕ.9
(٘ ) علً ،المفصل  ،ج ، ٙصٔ07؛ ٌنظر :برو  ،توفٌبق  ،تبارٌخ العبرب القبدٌم  ،طٔ ،دار الفكبر  ،ال.د ٕٓٓٔ،م  ،ص٘-9
.9ٙ
( ) ٙالطبري  ،تارٌخ  ،جٔ ،صٖ.ٔ0
( ) 7سورة الفٌل .
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ومفاد القصة أن أَبرهة  ،بنى كنٌسة فً صنعاء اطلق علٌها ِاسم القلٌس  ،وكانت ؼاٌة فً
الروعة والجمال واالتقان  ،وفً نٌته أَن ٌصرؾ الٌها حجاج العرب عن بٌت هللا الحرام(ٔ).
واختلفت اآلراء حول سبب حملة أَبرهة على مكة:
ذكر أَن رجالً من كنانة عمد الى التؽوط فً القلٌس  ،كً ٌقلل من شأنها فً أَعٌن الناس
 ،بعد أَن ذاع صٌتها على األلسن  ،وهذا ما أثار ا ُبرهة لالنتقام من العرب والتوجه لتهدٌم
كعبتهم والنٌل منهم(ٕ).
وقٌل ان فتٌة من العرب  ،مروا بتجارة للٌمن فأشعلوا ناراً  ،فحملتها الرٌح الى القلٌس
فأحرقتها(ٖ).
فً حٌن ٌرى صالح العلً ،أَن للصراع البٌزنطً الساسانً  ،فً تلك الفترة دور فً
دفع قٌاصرة بٌزنطة الى إستمالة ملك الحبشة ،لٌدعمهم بقوة عسكرٌة  ،على اعتبار أَن األثنٌن
ٌدٌنون بالنصرانٌة  ،فأشار النجاشً ألبرهة فً الٌمن بالزحؾ شماالً  ،مروراً بمكة (ٗ).
وأضاؾ جواد علً ،رأٌا ً آخر ،فً أَن قصة التدنٌس للقلٌس  ،إن كانت قد وقعت بالفعل
أو كانت ضرب من األسطورة والخٌال  ،فمن ؼٌر الممكن أَن تقود النجاشً لتسٌٌر حملة بهذه
الضخامة لهدم الكعبة  ،لكن السبب أَعظم من التدنٌس  ،وهو من أَجل ربط وتوحٌد شمال
الجزٌرة بجنوبها  ،أي ربط الشام بالٌمن ،وجعلها تدٌن بالنصرانٌة  ،وهذا األمر ٌستوجب فتح
كل المناطق الواقعة بالطرٌق ومن ضمنها مكة  ،وبهذا ٌكونوا قد حققوا مكسبا ً اقتصادٌا ً
وسٌاسٌا ً اضافٌا ً (٘).
وعلى ما ٌبدو فإن قصة التدنٌس والحرق هزٌلة وبعٌدة عن الواقع  ،فال ٌعقل أَن ٌترك
ابرهة كنٌسته الجمٌل ُة من دون أَناس ٌتولون إدارتها وحجابتها  ،وإن صدقت فال ٌحتاج
األحباش إلى مثل هذه القوة لفتح بلدة صؽٌرة مثل مكة  ،ولهذا فالمهمة أَكبر والؽاٌة أَبعد من
ذلك  ،حسب رأي صالح العلً  ،وجواد علً هو توسٌع النفوذ الرومً الحبشً فً المنطقة

(ٔ ) إبببن هشبببام  ،السبببٌرة  ،جٔ  ،صٖٗ؛ ٌنظبببر :األزرقبببً  ،أَخببببار مكبببة  ،جٔ ،صٖٔٙ؛ ٌنظبببر :الطببببري  ،تبببارٌخ  ،جٕ،
صٖٓٔ؛ ٌنظر :المقدسً  ،المطهبر ببن طباهر( ،تٖ٘٘هبـ0ٙ٘/م)  ،الببدأ والتبارٌخ  ،ال.تبح  ،ال.ط  ،مكتببة الثقافبة الدٌنٌبة ،
بور سعٌد  ،ال.ت  ،جٖ  ،ص٘.ٔ9ٙ-ٔ9
(ٕ ) إبن إسحاق  ،السٌرة  ،جٔ ،صٔٙ؛ ٌنظر :إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ ،ص٘ٗ؛ ٌنظر :إبن حبٌب  ،المنمق ،صٓ7؛ ٌنظر:
األزرقً  ،أخبار مكة  ،جٔ ،صٓٗٔ؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٖٓٔ؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،البداٌة  ،جٖ  ،صٔٗٔ.
(ٖ ) الزمخشببري  ،الكشبباؾ عببن حقببابق ؼببوامض التنزٌببل  ،ال.تببح  ،طٖ  ،دار الكتبباب العربببً  ،بٌببروت ٔٗٓ7،هببـ  ،جٗ ،
ص 707؛ ٌنظبببببر :إببببببن كثٌبببببر  ،تفسبببببٌر القبببببرآن العظبببببٌم  ،ج ، 9ص ٗ٘0؛ ٌنظبببببر :األلوسبببببً  ،محمبببببود ببببببن عببببببدهللا ،
(تٕٓٔ7هـٔ9٘ٗ/م)  ،روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً  ،تح :علً عبد الباري عطٌة  ،طٔ ،دار الكتب
العلمٌة  ،بٌروت ٔٗٔ٘،هـ  ،ج٘ٔ  ،ص٘. ٗٙ
(ٗ ) العلً  ،تارٌخ العرب  ،ص٘. ٕ0
(٘ ) المفصل  ،ج ،ٙص. ٕٓ9-ٕٓ7
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والتبشٌر بالنصرانٌة  ،واالستفادة من إمكانٌات المنطقة لتشكٌل قوة عسكرٌة تقؾ بوجه
األطماع الساسانٌة* التً نشطت فً تلك الفترة.
ومهما تكن األسباب التً إجتمعت وتملفت  ،فإن أَبرهة قد أَعد العدة  ،وجٌش الجٌوش
حتى وصل عددهم إلى ستٌن الؾ* مصطحبا ً فٌالً ضخما ً جسٌما ً  ،إسمه محمود(ٔ).
وقٌل أَن فً الحملة ثمانٌة أفٌال  ،وقٌل أثنى عشر فٌالً(ٕ) ،أو ثالثة عشر ٌقودهم
محمود(ٖ) ،تقدم أَبرهة بجٌشه حتى بلػ المؽمس*  ،فنزل بها وبعث مقدمات جٌشه نحو مكة ،
بقٌادة األسود بن مقصود  ،فاؼتنموا اموال من اهلها ومتاع  ،ومن ضمنها إبالً لعبد المطلب
تقدر بمابتٌن(ٗ) ،وبعث أَبرهة فً طلب سٌد مكة  ،فقٌل له هو من أَطعم الناس بالجبل والسهل
والوحوش فً قمم الجبال  ،أنه عبد المطلب الذي حضر وقابله  ،فأعجب به أ ُبرهة وأكرمه
وأجلسه معه على بساط واح ٍد  ،وسأله عن حاجته  ،فأجابه أَن ٌرد علٌه إبل ُه  ،فتفاجأ أبرهة منه
وزهد فٌه بعد أَن أعجبه  ،وقال قد جبت لهدم الكعبة  ،شرؾ قرٌش وحرمتها  ،وتسألنً عن
إبلك  ،فقال عبد المطلب للكعبة رب ٌمنعها وٌحمٌها  ،أما اإلبل فهً لً وخاصتً وأنا ربها
وأخاؾ علٌها فأمر أبرهة بردها الٌه(٘).
وذكر أَن عبد المطلب قد طالب أبرهة بالكؾّ عن الكعبة  ،وتجنب هدمها وفاوضه على
أَن ٌعطٌه أَموال تهامة* لكنه رفض  ،ورد علٌه إبله(.)ٙ
وهذا الرأي األكثر قبوالً  ،فال ٌعقل أَن ٌقدم سٌد مكة وأشرفها  ،فضالً على كرمه وبذخه
 ،الذي ٌتناقض مع هذا الطلب الرخٌص الذي ا ُنٌط به من قبل المؤرخٌن  ،وإن صح فهو أٌضا
ٌعتبر شٌبا ً من النصر قد حققه على أَبرهة  ،الذي كان بوسعه ان ٌمنع عبد المطلب وال ٌعطٌه
شٌبا ً.

*-للمزٌد عن هذا الموضوع ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٕٓٔ.ٖٔٓ-
*  -علً  ،المفصل ،ج ،ٙصٕٓٔ .كما ورد عددهم فً شعر إبن الزبعريٌ .نظر :إبن هشام  ،السبٌرة  ،جٔ ،ص٘9؛ ٌنظبر:
إبن كثٌر  ،السٌرة  ،جٔ ،ص.ٖ0
(ٔ ) إبن هشام  ،السٌرة  ،جٔ ،صٕ٘؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،جٔ ،صٗ. 7
(ٕ ) الزمخشري  ،الكشاؾ  ،جٗ  ،ص707؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،ج ، 9صٗ٘0؛ ٌنظر :اآللوسً  ،روح
المعانً  ،ج٘ٔ ،ص٘. ٗٙ
(ٖ ) الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ ،صٖٔ0؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،جٔ ،صٖٓٗ .
* -المؽمس :موضع بٌن الطابؾ ومكةٌ .نظر :المسعودي  ،مروج  ،جٕ ،صٖ٘؛ ٌنظبر :البكبري  ،المسبالك والممالبك  ،جٔ،
صٖٗ0؛ ٌنظر :الحموي  ،البلدان  ،ج٘ ،صٔ. ٔٙ
(ٗ ) إبببن إسببحاق  ،السببٌرة  ،جٔ ،صٕٙ؛ ٌنظببر :األزرقببً  ،اخبببار مكببة  ،جٔ ،صٖٗٔ؛ ٌنظببر :الطبببري  ،تببارٌخ  ،جٕ ،
صٖٖٔ؛ ٌنظر :ابن الجوزي  ،المنتظم  ،جٕ ،صٖٕٔ.
(٘ ) إببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ ،ص٘ٓ-ٗ0؛ ٌنظبر :إبببن سببعد  ،الطبقببات  ،جٔ ،صٗ7؛ ٌنظبر :إبببن حبٌببب  ،المنمببق ص٘7؛
ٌنظر :األزرقً  ،أَخبار مكبة  ،جٔ ،صٗٗٔ؛ ٌنظبر الببالذري ،أنسباب  ،جٔ ،صٙ9-ٙ7؛ ٌنظبر :الٌعقبوبً  ،تبارٌخ  ،جٔ،
صٖ٘ٓ؛ ٌنظر :المسعودي  ،مروج  ،جٕ ،صٗٓٔ.
*  -تهامة :وهً جزء من الٌمن ٌ ،حدها من الؽرب بحر القلبزم ومبن الشبرق سلسبلة الجببال الممتبدة مبن الجنبوب البى الشبمال.
ٌنظر :اإلدرٌسً  ،نزهة المشتاق  ،جٕ ،ص.ٔٗ9
 وهً جزء من أقسام جزٌرة العرب ٌ .نظر :البكري ،المسالك ،جٔ،صٔٗٙ؛ٌنظر:الحموي ،البلدان  ،جٕ ،ص.ٖٔ7( ) ٙإبببن هشببام  ،السببٌرة  ،جٔ ،صٓ٘؛ ٌنظببر :الصببالحً  ،سبببل الهببدى  ،جٔ ،صٕٔ9؛ ٌنظببر :إبببن كثٌببر ،البداٌببة  ،جٖ ،
ص٘ٗٔ.
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رجع عبد المطلب وأخبر قومه بما جرى  ،وطلب منهم الخروج الى الجبال لٌأمن علٌهم
 ،وهو متمسك بحلق باب الكعبة ومعه نفر من قرٌش ٌ ،دعون هللا ع ّز وج ّل  ،وٌطلبون دفاعه
على ابرهة وجنوده  ،ثم انصرفوا إلى شعاب الجبال متحرزٌن ناظرٌن لما ٌفعله أبرهة بمكة
حٌن ٌدخلها(ٔ).
وهنا ٌمكن أَن نتلمس قوة إعتقاد عبد المطلب  ،وٌقٌنه بر ّبه من أَن ال ٌتركه فً هذه
المحنة  ،وقال لقومه إطمبنوا  ،وأَقسم بأن هللا ّ
عز وج ّل سٌدفع الش ّر عن بٌته(ٕ) ،وأنشد
ٌقول(ٖ):
ب أن المـــر َء ٌَ ْمــ
ٌـــــــــا ر ِ
صلٌِــــــــ َبهـــــ ْم
ال ٌــؽـــــلبن
َ
ا ِن ُك َ
تــــــــار ُك ْهم و ِقبـ
نت
ِ

َنع َرحـــــــــلَ ُه فأمنــــعْ حــــــــاللَكْ
و ِمحــــــــالَهم ؼــــــــدواً محالَكْ
لَ َتنا فــــــــأم ٌر مــــــــا َبدا لـــ َـــكْ
أمــــــــ ٌر ٌــــــــت ُم بـــــه ِفعا َلكْ

َ
ـــــــلت فــــــــإنه
ولبــِــــــنْ َفعـَ
وحٌن تقدم أبرهة ووجه الفٌل نحو مكة  ،فإنه برك إلى األرض أن ٌتحرك  ،وحاولوا
معه مراراً لكنه امتنع  ،ثم وجهوه نحو الٌمن فهرول  ،ثم الى الشام فركض  ،وإلى المشرق
فسار  ،وأَعادوا وجهته نحو مكة فبرك  ،ثم تمت آٌة الباري ع ّز وج ّل مرسالً علٌهم طٌراً
كالخطاطٌؾ* من جهة البحر ،كل طٌر ٌحمل معه ثالث َة أَحجار ،واحدة فً منقاره وحجران فً
أرجله بحجم حبة الحمص والعدس  ،وما تصٌب واحد من االحباش اال هلك  ،بٌنما لزم
اآلخرٌن طرٌق الهروب للٌمن  ،وهم ٌتساقطون بطول الطرٌق  ،حتى اُبرهة ا ُصٌب فً جسمه
 ،فحملوه وأنامله تتساقط حتى بلؽوا به صنعاء فمات(ٗ).
بٌنما أهل مكة فً قمم الجبال منتظرٌن ماسكً أَنفاسهم  ،إلى أَن جاء نصر هللا ،
فتصاٌحوا فرحٌن  ،وعلت أَسارٌرهم  ،بما صنع جند هللا بأعدابهم  ،وراحوا ملتفٌن بعبد
المطلب ٌقبلونه وٌشكرونه وٌصدقون نبوءته  ،وعادت مكة ثانٌة الى مجدها القدٌم مقصداً
للرواد والحاج(٘).
وهكذا منع ربّ البٌت بٌته من الفناء  ،لٌبرهن أَن بٌته هللا أَعظم من أَن ٌدنسه أبرهة
وجنوده  ،وأعز قرٌش ومٌزها بنصره على سابر القبابل  ،واثبتت القصة كرامة عبد المطلب
وشأنه عند هللا  ،وزادت كرامته  ،وكٌؾ ال وقادم األٌام ٌبشر ببزوغ نور المصطفى فً هذه
البقعة المباركة من تلك الساللة الطٌبة.
(ٔ ) إببببن هشبببام  ،السبببٌرة  ،جٔ ،صٓ٘؛ ٌنظبببر :األزرقبببً  ،أخببببار مكبببة  ،جٔ ،ص٘ٗٔ؛ ٌنظبببر :الطببببري  ،تبببارٌخ  ،جٕ،
صٖٖٗٔٔ٘-؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،البداٌة  ،جٖ  ،ص٘ٗٔ.ٔٗٙ-
(ٕ ) النوٌري  ،نهاٌة األرب  ،ج٘ٔ ،ص.ٖٓ7
(ٖ ) األزرقً  ،أَخبار مكة ،جٔ ،ص٘ٗٔ.
*  -الخطاطٌؾ :جمع خطاؾ وهو العصفور األسود  ،وٌدعى عصفور الجنةٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان ،ج،0ص.77
(ٗ ) إبببن إسببحاق  ،السبببٌرة  ،جٔ ،صٖٙٗ-ٙ؛ ٌنظببر :إببببن هشببام  ،السبببٌرة  ،جٕٖ٘ٔ٘-؛ ٌنظببر :األزرقبببً  ،أَخبببار مكبببة ،
جٔ،صٔٗ7-ٔٗٙ؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،جٕ  ،صٖٖ٘ٔٔٙ-؛ إبن األثٌر  ،الكامل  ،جٔ ،ص٘ٓٗ.ٗٓٙ-
(٘ ) عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،جٔ ،صٖ٘.

املبحث الثاني
السرية النبويت
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المبحث الثاني
سيرة الرسول األكرم( )
والدته
ولد الرسول األكرم ( )في مكة المكرمة يوم اإلثنين في الثاني عشر من شهر ربيع
األول  ،في السنة المعروفة بعام الفيل( ،)1وقيل ولد يوم السابع عشر من ذات الشهر والسنة(،)2
التي تصادف (53ق.هـ575/م) من اُسرة هي أسمى األسر وأعالها شرفا أال وهي قبيلة
قريش*  ،وأمه آمنة بنت وهب  ،ذات السمو والطهر ،والتي حملت نور النبوة  ،أمانة حفظتها
بفطرتها السليمة  ،وصبرها الجميل  ،الى ان وضعته(.)3()

تسميته:
سمّاهُ جده عبد المطلب محمدا* بعد أن سؤل أمه آمنة عنن رببتهنا فني تسنميته  ،وهنو اسنم
جديد عند العرب آنذاك  ،لم يسبق أن س ّمي بنه أحند( ،)4إال ثالثنة كنان الطمنع قند ثنار فني نفنو
( ) 1إبننن هشننام  ،السننيرة 151 ،؛ ينظننرإ إبننن سننعد  ،الطبتننات 15 ،1 ،؛ ينظننرإ الننبالذرأ  ،أنسنناب 22 ،1 ،؛
اليعتوبي  ،تاريخ  327 ،1 ،؛ ينظرإ البستي  ،محمند بنن حبنان بنن أحمند ( ،ت354هنـ265/م) ،كتناب الثتنات  ،مراقبنةإ
محمد عبد المعيد خان  ،ط ،1دائرة المعارف العثمانية  ،الهند 15-14 ،1 ،؛ ينظرإ إبن عساكر  ،علي بن الحسن بن هبنة
هللا ( ،ت571هـ 1175/م)  ،تاريخ دمشق ،تحإ عمرو بنن برامنة المعمنورأ  ،ال.ط  ،دار الفكنر للطباعنة والنشنر والتو ينع ،
ال.د 1225 ،م .75 ، 3 ،
( ) 2المفيد  ،محمد بن النعمان بن المعلم ( ،ت413هـ1522/م)  ،مسار الشيعة في مختصر أخبار الشريعة  ،تنحإ مهندأ نجنف
 ،ط ، 1مإسسة آل البينت  ،ال.د 1413،هنـ  55 ،؛ ينظنرإ الطوسني  ،تهنذيب األحكنام  ،تنحإ حسنن الموسنوأ الخرسنان ،
ال.ط  ،دار الكتب اإلسالمية  ،طهران 1354،هـ 2 ،6 ،؛ ينظرإ الطبرسي  ،أعالم الورى بإعالم الهدى  ،تحإ مإسسة آل
البيت ( )إلحياء التراث  ،ط ، 1مإسسة آل البيت  ،قم 1417،هـ 42 ،1 ،؛ ينظرإ إبن طاوو  ،علي بن موسى بن
جعفننر بننن محمنند ( ،ت664هننـ 1265/م)  ،أقبننال األعمننال  ،قنندم لننه وعلننق عليننهإ حسننين األعلمنني  ،ط ، 1مإسسننة األعلمنني
للمطبوعات  ،لبنان 1226،م 11 ،؛ ينظرإ التفريشي  ،مصطفى بنن الحسنين ( ،ت1535هنـ1625/م)  ،نتند الرجنال  ،تنحإ
مإسسة آل البيت ( )إلحياء التراث  ،ط ،1مإسسة آل البيت  ،قم 1411،هـ 311 ،5 ،؛ ينظرإ البصرأ  ،أحمد عبد
الرضا ( ،ت1515هـ1674/م)  ،فائق المعاني في الحديث والرجال  ،تحإ بال محسنن قيصنرية هنا  ،ط ، 1دار الحنديث  ،قنم
1422،هـ .52 ،
*-جاء في الحديث عن رسول هللا ( )انه قالإ( إن هللا أصطفى من ولد إبراهيم إسنماعيل  ،واصنطفى منن بنني إسنماعيل بنني
كنانة  ،واصطفى من بني كنانة قريشا  ،واصطفى من قريش بني هاشم  ،واصطفاني من بني هاشم)  .ينظنرإ إبنن أبني شنيبه ،
عبندهللا بنن محمند بنن إبننراهيم بنن عثمننان ( ،ت235هنـ142/م)  ،الكتناب المصنننف فني األحاديننث واألثنار  ،تننحإ كمنال يوسننف
الحوت،ط ، 1مكتبة الرشيد  ،الرياض 1452،هـ .317 ،6 ،
( ) 3خليل  ،شوقي  ،في التاريخ اإلسالمي  ،ط ،1دار الفكر  ،دمشق 1226 ،م .35-22 ،
*-جاء في الحديث عنه ( )انه قالإ(إن لي اسماءإ أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذأ يمحو هللا بي الكفر وأنا الحاشر النذأ
يحشر النا على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذأ لي بعده نبي)  ،ينظرإ الترمذأ  ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بنن
الضحاك ( ،ت272هـ 123/م)  ،مختصنر الشنمائل المحمدينة  ،تنحإ محمند ناصنر الندين األلبناني  ،ال.ط  ،المكتبنة اإلسنالمية ،
األردن  ،ال.ت .125 ،
( ) 4السهيلي  ،الروض 25 ، 2 ،؛ ينظرإ أبو الربيع  ،سليمان بن موسنى ( ،ت634هنـ1236/م)  ،االكتفناء  ،تنحإ محمند
كمال الدين ع الدين علي  ،ط،1عالم الكتب  ،لبنان 1227 ،م .132 ،1 ،
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آبائهم  ،حين تناقلت األخبار عن قرب مان النبي محمد( ،)وبعثته فني الحجنا  ،فرببنوا ان
يكون أحد أبنائهم(. )1

نسبه
اتفتت مصادر التاريخ على عروبة نسب النبني األكنرم ( )وإنتمائنه لتبيلنة قنريش  ،منن
خنننالل الحلتنننات المتصنننلة بننندءا مننننه ( )النننى عننندنان وكنننامتي إ محمننند بنننن عبننند هللا بنننن
عبدالمطلب ...بن هاشم ...بن عبد مناف...بن قصي...بن كالب بن منرة بنن كعنب بنن لنإأ بنن
بالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خ يمة بن مدركة...بن اليا بن مضر بن نن ار
بن معد بن عدنان.)2( ...

تربيته ورضاعته
سعى جده عبدالمطلب ليلتم له مرضعة( ،)3من المراضع الالتي يؤتين منن البادينة لمكنة
للحصول على طفل ترضعه ألهله  ،فحصلت عليه حليمنة السنعدية* التني لنم تحصنل علنى طفنل
ترضعه  ،اال هذا اليتيم الذأ أعرضت عنه المرضعات ليتمنه  ،لنرببتهن فني منا يحصنلن علينه
من والد الطفل  ،فؤخذته حليمة وأرضعته  ،واصطحبته لتومها بني سعد  ،فالقت بوجوده معها
كثننرت الخيننر ووفننرة البركننة  ،وحننين بل ن مننن العمننر سنننتان عننادت بننه حليمننة ألمننه آمنننة بنننت
وهب(.)4

( ) 1إبن خلكان ،أحمند بنن محمند بنن ابنراهيم بنن ابني بكنر( ،ت611هنـ1212/م)  ،وفينات األعينان وانبناء ابنناء ال منان  ،تنحإ
إحسان عبا  ،ال.ط  ،دار صادر ،بينروت  ،ال.ت 21 ، 6 ،؛ ينظنرإ إبنن سنيد الننا  ،عينون األثنر32-31 ،1 ،؛
ينظرإ ابن كثير ،السيرة 127 ،1 ،؛ ينظرإ أبي هرة ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  ،خاتم النبينين  ،ال.ط  ،دار
الفكر العربي  ،التاهرة 1425 ،هـ .152 ،1 ،
( ) 2إبننن إسننحاق  ،السننير 15 ،؛ ينظننرإ إبننن هشننام  ،السننيرة 2-1 ، 2 ،؛ ينظننرإ إبننن سننعد  ،الطبتننات 46 ،1 ،؛
ينظرإ إبن ح م  ،علي بن أحمد بن سعيد ( ،ت456هـ1553/م)  ،جوامع السيرة  ،تحإ احسنان عبنا  ،ط ،1دار المعنارف ،
مصر  ،ال.ت 2 ،؛ ينظرإ البرأ  ،الجوهرة .23 ،1 ،
( ) 3إبن إسحاق  ،السير 41 ،؛ ينظرإ الطبنرأ  ،تناريخ 157 ،2 ،؛ ينظنرإ البسنتي ،السنيرة النبوينة وأخبنار الخلفناء ،
تصحيح وتعليقإ ع ي بك ،وآخرون ،ط ،3الكتنب الثتافينة  ،بينروت1417،هنـ 53 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن خلندون  ،تناريخ ،
.457 ، 2
*-حليمة السعديةإ بنت ابي ذإيب عبدهللا بن الحارث بن شجنة السعدأ  .ينظرإ البستي ،السيرة 53 ،1 ،؛ ينظرإ إبن عبند
البر ،اإلستيعاب 114 ،4 ،؛ ينظرإ إبن خلكان  ،وفيات 432 ،2 ،؛ ينظرإ العستالني ،أحمد بنن علني بنن محمند بنن
أحمد ( ،ت152هـ1441/م)  ،اإلص ابة في تميي الصحابة  ،تحإ عادل أحمند عبند الموجنود  ،علني محمند معنوض  ،ط ،1دار
الكتب العلمية  ،بيروت 1415،هـ .17 ، 1 ،
( ) 4إبن هشام ،السيرة 163-162 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن سنعد  ،الطبتنات 25-12 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن الجنو أ  ،المننتظم ،
264-262 ،2؛ ينظرإ إبن األثير ،الكامل412-411 ،1 ،؛ ينظرإ أبنو الفنداء  ،المختصنر 171 ،1 ،؛ ينظنرإ
إبن كثير ،السيرة .227-226 ، 1 ،
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دور جده عبد المطلب في رعايته
إحتضننن عبنندالمطلب حفيننده اليتننيم  ،فؤكسننبه مننا للرجننال مننن ع ن ة وشننمو و حكمننة ،
وعوضه عطف األبوة ومكانة الوالد(.)1
توفيت أ ُمه آمنة في قرية األبواء* وله من العمر سنت سننوات( ،)2فؤخنذ جنده عبند المطلنب
يبال في قربه إليه  ،فهو يرى فيه صورة ولده عبدهللا الذأ تنوفى شنابا  ،وتنرك لنه هنذا الحفيند
الطاهر ،فكان ل اما عليه أن يحميه من الشعور باليتم  ،فل مه كظله الذأ ال يفارقه(.)3
وذكننرت المصننادر هننذا التننرب بننالتول امتنني إ كننان يوضننع لعبنندالمطلب جنند رسننول هللا
( )فراش في ظنل الكعبنة  ،فكنان ال يجلن علينه احند منن بنينه إجنالال لنه  ،وكنان رسنول هللا
( )يؤتي حتى يجل عليه  ،فيذهب أعمامه يإخروننه  ،فيتنول جنده عبندالمطلبإ دعنوا بنني ،
فيمسح على ظهره  ،ويتولإ إن لبني هذا شؤنا (.)4
ويبدو ان عبد المطلب كان مطلعا على أخبار وبشارات الديانات السابتة عن خاتم األنبياء
 ،متوثتا من دالئل وعالمات يعرفها عن النبي المرتتب فوجدها فني رسنول هللا ( ، )وإال فمنا
هو الشؤن الذأ يتحدث به ولو كنان بينر ذلنك فننحن نعنرف ان عبندالمطلب كبينر مكنة وسنيدها
ومهما يكن شؤن هذا الحفيد الدنيوأ فلجده ما يكفينه ولهنذا كاننت نظنرة عبندالمطلب ألمنر أعظنم
مما إعتاد عليه فصرح به.
فنشؤ رسول هللا( )في هذه البيئة التدسية  ،التي بمرها جده بكل مظناهر الحنب والرأفنة
والعطف  ،وكان يوصي أهله فيه حسنا  ،وان ال يغفلوا عن مراقبته  ،واالهتمام به(.)5

كفالة ومنعة عمه أبو طالب له
ولما دنت من عبد المطلب الوفاة  ،أوصى بنه عمنه أبنو طالنب( ،)6وكنان عمنر رسنول هللا
( )ثماني سنوات(.)7
( ) 1خليل  ،في التاريخ اإلسالمي .35 ،
*-االبواءإ موضع بين مكة والمدينة .ينظرإ الحموأ  ،البلدان72 ،1 ،؛ ينظرإ ابو الفداء  ،المختصر ،1 ،
.172
( ) 2إبن إسحاق  ،السيرة 65 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة 161 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سنعد  ،الطبتنات 24-23 ،1 ،؛
ينظرإ السهيلي  ،النروض 112 ،2 ،؛ ينظنرإ إبنن سنيد الننا  ،عينون االثنر47 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن كثينر ،السنيرة ،
.235 ،1
( ) 3أبي هرة ،محمد ،خاتم النبيين  ،دار الفكر العربي  ،التاهرة 1425،هـ .125 ،1 ،
( ) 4إبن إسحاق  ،السير 66 ،؛ ينظرإ السيوطي  ،الخصائ الكبرى ،تحإ محمد خليل هنرا  ،ال.ط  ،دار الكتنب الحديثنة ،
مصر 251 ،1 ،؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى .122 ،2 ،
( ) 5المالح  ،هاشم ،الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة  ،مطبعة جامعة الموصل .15 ،
( ) 6ابننننن سننننعد  ،الطبتننننات 25 ،1 ،؛ ينظننننرإ الننننبالذرأ  ،أنسنننناب 15 ،1 ،؛ ينظننننرإ إبننننن الجننننو أ  ،المنننننتظم ،
215 ،2؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى .135 ،2 ،
( ) 7إبنننن إسنننحاق  ،السننننير 66 ،؛ ينظنننرإ المسنننعودأ ،مننننرو 275 ،2 ،؛ ينظنننرإ إبنننن حنننن م  ،جوامنننع السننننيرة ،
5؛ ينظرإ السهيلي  ،الروض 122 ،2 ،؛ينظرإ إبن األثير ،الكامل .631 ،1 ،
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في حين ذكر أن هنالنك ثالثنة أسنباب فني إختينار أبني طالنب لكفالنة الرسنول ( ) األولإ
هو وصية جده عبدالمطلب بؤن يكفله عمه أبو طالب والثانيإ يتال أنهم اقترعوا فيمن يكفلنه منن
أعمامننه فخرجننت علننى أبنني طالننب والثالننثإ ان رسننول هللا ()هننو مننن اختننار كفالننة عمننه أبننو
طالنننب لنننه( .)1اضنننافة النننى كنننون أبننني طالنننب األ الشنننتيق لعبننندهللا بنننن عبننند المطلنننب والننند
الرسول(.)2()
ومهما تعددت األسباب وكيفينة االختينار  ،فالبند أن يكنون عبند المطلنب إختناره لمنا لمن
).
فيه من الكفاية دون بيره لهذه المهمة  ،وكونه األقرب روحيا ونفسيا لرسول هللا(
إلت م أبو طالب بما أ ُننيط بنه  ،وتكفّنل ابنن أخينه وضن ّمه إلنى بتينة ولنده وبهنذا الخصنو
ذكر إبن سعد فينهإ ...كان أبنو طالنب  ...يحبنه حبنا شنديدا ال يحبنه ولنده  ،وكنان ال يننام إ ّال النى
جنبه  ،ويخر فيخر معنه  ،وصنب بنه أبنو طالنب صنبابة لنم يصنب مثلهنا بشنيء قنط  ،وكنان
يخصه بالطعام .)3( ...
وذكننر البكننرأ وصننية أبننو طالننب ل وجتننه بننالنبي يتننولإ  ...وأوصننى علننى وجتننه وقننال
أوصننيك فنني محمنند فإنننه ولنندأ وقننرة عيننني وأمننره فنني من لنني كننؤمرأ ونهيننه كنهينني  ،فتالننت
توصيني بولدأ وقرة عيني وأنه وهللا ألحب الخلنق علني وكاننت تحبنه حبنا شنديدا وتنإثره علنى
ولديها وكان لها عتيل وجعفر ثم فرح أبو طالب بمتالها .)4( ...
ويمكننن أن نستشننف مننن كننالم أبننو طالننب ونضننرته ألبننن أخيننه انهننا ليسننت مجننرد إبننداق
عطف عليه ليتمه وقربه منه  ،بل تعدت إلى جعله اممر الناهي علنى عيالنه النذأ ال يعصنى لنه
أمننر أو يننرد لننه طلننب  ،ومهمننا يكننن متنندار الحننب لهننذا اليتننيم فننال يعتننل أن تصننل الصننالحيات
الممنوحة له من عمه الى هذا الحد  ،إال أن يكون قد رأى فيه أمرا عظيما  ،وهذا هو أبو طالنب
وهذا هو النبي( )منه  ،حيث قارع المعاندين من أخوته وأذاقهم الذل عندما أرادوا إذالل النبني
( )  ،في مواقف عدة.

( ) 1البالذرأ  ،أنساب 15 ،1 ،؛ ينظرإ إبن الجو أ  ،المنتظم .211-215 2 ،
( ) 2أبننننننننو الفننننننننداء  ،المختصننننننننر  172 ،1 ،؛ ينظننننننننرإ المنننننننن أ  ،يوسننننننننف بننننننننن عبنننننننندالرحمن بننننننننن يوسننننننننف ،
(ت742هننننـ 13421/م)  ،تهننننذيب الكمننننال فنننني اسننننماء الرجننننال  ،تننننحإ بشننننار عننننواد معننننروف  ،ط ،1،مإسسننننة الرسننننالة ،
بيروت 1215،م .255 ،1 ،
( ) 3الطبتات .26 ،1 ،
( ) 4االنوار في مولد النبي محمد  ،ال.تح ،ال.ط  ،منشورات الشريف الرضي  ،قم 1373،هـ .212-211 ،
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عمله
تصنندى رسننول هللا ( )الننى صننعوبات الحينناة  ،مكافحننا مننن أجننل الكسننب  ،والحصننول
علنى لتمنة عنيش هنيئنة  ،فابتندأ برعني بننم قومننه( ،)1ورببنة مننه فني مسناعدة عمنه أبنو طالننب
الضعيف الحال  ،وفي عيش ضيق(.)2
وذكر عبدالمتصود حال أبو طالب بالتولإ  ...لتند واجنه أبنو طالنب دنيناه فتينرا  ،ومنات
عبنندالمطلب عنننه وهننو بعنند فنني نحننو مننن السننن لننم يكننن كدحننه قنند أفنناء عليننه مننن الخيننر مننا
يشتهيه.)3( ...
وما كان لرسول هللا ( )أن يغفل عن حال عمه من شنظف العنيش  ،ففكنر فني أن يعمنل
أأ عمل يؤتي منه بشيء يعين به عمه  ،فما كان أمامه سوى مهنة الرعي  ،التي ولدت في قلبنه
العطننف والرفننق  ،وعلمتننه كيفيننة المنندارات بنندءا بننالحيوان الضننعيف  ،كننذلك جعلتننه قريبننا مننن
الطبتات الدنيا من المجتمع  ،فخالطهم وتحس مشاعرهم.
وهذه المهنة قد عمل بها كل األنبياء السابتين لتول رسول هللا ()إ منا بعنث هللا نبينا إال
ورعى الغنم  ،فتال أصحابهإ وأنت؟ فتالإ نعم كنت أرعاها على قراريط ألهل م َّكة (.)4
بعدما إتضحت أمامه أبواب العمنل  ،كنذلك عمنل بالتجنارة فتند رافنق عمنه أبنو طالنب فني
رحلة تجاري ُة الى بالد الشنام  ،وكنان لنه منن العمنر تسنع سننوات( ،)5وقينل فني الثانينة عشنر(،)6
وكان من شدة حر أبي طالنب علينه قولنه النذأ ذكرتنه المصنادرإ وهللا ألخنرجن بنه معني ،
وال يفارقني وال أفارقه أبدا .)7( ...
*

أكسبته هذه الرحلة خبرة كبيرة في التجارة  ،وعال صيته بين الننا  ،ممنا دعنا خديجنة
إلى طلبه  ،ليخر في تجنارة لهنا النى الشنام  ،متابنل أجنر اوفنر منن النذأ تعطينه لبتينة التجنار،
( ) 1إبن سعد  ،الطبتات 151 ،1 ،؛ينظرإإبن كثير،السيرة265 ،1 ،؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى ،1 ،
( ) 2البالذرأ  ،أنساب 26 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عيون االثر 265 ،1 ،
( ) 3اإلمام علي 31 ،1 ،
( ) 4إلبخارأ  ،محمد بنن إسنماعيل ( ،ت256هنـ162/م)  ،صنحيح البخنارأ  ،تنحإ محمند هينر بنن ناصنر  ،ط ، 1دار طنوق
النجنننناة  ،بيننننروت 1422 ،هننننـ  11 ، 3 ،؛ ينظننننرإ البغنننندادأ  ،أحمنننند بننننن علنننني بننننن ثابننننت بننننن أحمنننند بننننن مهنننندأ ،
(ت463هننـ1575/م)  ،تنناريخ بغننداد ،تننحإ مصننطفى عبنند التننادر عطننا  ،ط ،1دار الكتننب العلميننة  ،بيننروت 1417،هننـ ،2 ،
146؛ ينظرإ السهيلي  ،الروض116 ،2 ،؛ ينظرإ ابو الربيع  ،االكتفاء .113 ،1 ،
( ) 5إبن األثير ،الكامل 631 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عيون األثر52 ،1 ،؛ ينظرإ أبي هنرة  ،خناتم النبينين ،
.126 ،1
( ) 6إبن سعد  ،الطبتات 27 ،1 ،؛ ينظرإ النبالذرأ  ،أنسناب 15 ،1 ،؛ ينظنرإ الصنالحي  ،سنبل الهندى  ،المتدمنة ،
.1
( ) 7إبننن إسننحاق  ،السننير 73 ،؛ ينظننرإ إبننن هشننام  ،السننيرة 115 ، 1 ،؛ ينظننرإ الطبننرأ  ،تنناريخ 277 ، 2 ،؛
ينظرإ إبن عساكر  ،تاريخ 15 ، 3 ،؛ ينظرإ السهيلي  ،النروض 145 ، 2 ،؛ ينظنرإ أبنو الربينع  ،اإلكتفناء ،1 ،
123؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عيون األثر 52 ،1 ،؛ ينظرإ إبن كثير  ،السيرة .243 ،1 ،
*-خديجةإ بنت خويلد بن اسد بن عبد الع ى بن قصي .ينظرإ إبن سعد  ،الطبتات 156 ،1 ،؛ ينظرإ إبن حبيب  ،المحبر
11 ،؛ ينظرإ إبن قتيبة  ،المعارف 132 ،؛ ينظرإ البالذرأ  ،أنساب 326 ،1 ،؛ ينظرإ الطبرأ  ،تناريخ ،2 ،
215؛ ينظرإ المسعودأ  ،التنبيه 127 ،؛ ينظرإ البرأ  ،الجوهرة 52 ، 2 ،؛ ينظرإ العستالني  ،اإلصنابة 1 ،
.22 ،
15
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فوافننق النبنني علننى الطلننب( ،)1وخننر للشننام وحتتننت رحلتننه الننربح الكثيننر ،حيننث بنناع سننلعته
وإشترى بيرها  ،وجاء مكة محتتا أضعاف أرباح من سبته(. )2

حكمته في حل مشكلة وضع الحجر األسود
قامت قريش بهدم الكعبنة وإعنادة بنائهنا  ،قبنل البعثنة بخمن سننوات  ،وبعند أن تنم البنناء
اختلفوا فيمن ينال شرف وضنع الحجنر فني مكاننه  ،حتنى بلن األمنر ذروتنه إلنى حند الخصنومة
والتنا ع  ،وأخيرا وفتوا ان يحكموا بيننهم أول رجنل يندخل المسنجد  ،فنإذا برسنول هللا ( )قند
أقبل أوال  ،فتالواإ إنه األمين ورضنوا بحلنه  ،فبسنط رداءه واضنعا الحجنر علينه  ،وقنالإ ليؤخنذ
كل رئي قبيلة بطرف ففعلوا  ،ورفعوه فتناوله بيده الشريفة وأقامه في مكانه(.)3
وبهذا الخصو ذكر عبدالمتصودإ ...اختلفت قبائل مكة  ،حين إعادة بناء الكعبنة ،علنى
أيها يحو شرف وضع الحجر األسود في مكانه  ،حيث وضعه من قبنل إبنراهيم الخلينل  ،ولتند
بل اذاك الخالف اشده حتى ادنى التبائنل منن مهنوى الحنرب  ،ولكنن شنابا واحندا حسنم األمنر ،
طلع عليهم في هذه امونة العصيبة محياه األصبح فطرد أمامنه شنيطان الشنر  ،واسنتطاع بكلمنة
واحنننندة نطتهننننا وهننننو بعنننند فنننني مراحننننل الشننننباب أن تطفنننن مننننا كننننادت ان تسننننعره حماقننننة
الشيو  ،نشر أمامهم ثوبه ووضع الحجر علينه ودعنا بنرإو العشنائر المختلفنين أن يؤخنذ كنل
من الثنوب بطنرف ويرفعنوه إلنى مسنتوى الكعبنة  ،فلمنا فعلنوا وسند الحجنر بينده موضنعه فنولى
الخالف وأبمدوا السيوف (.)4
وهننذا النندور ينندل علننى أن الرسننول ( )ذو رأأ مطنناع علننى قومننه  ،مننن حيننث أنهننم
يحكمننوه فنني أشنند خالفنناتهم وخصننوماتهم  ،وهننذه بجملتهننا مننن مننإهالت هللا عن ّ وجن ّل لننه ليتننوم
برسالة السماء التي تنتظره.

زواجه من خديجة بنت خويلد
كانننت خديجننة بنننت خويلنند امننرأه مننن وسننط قننريش  ،شننريفة لبيبننة حا مننة  ،تملننك المننال
وتعمل في التجارة( ،)5كانت تدعى بالطناهرة منن الجاهلينة()6وكنان والندها خويلند سنيد قومنه ،
( ) 1إبن إسنحاق  ،السنير 11 ،؛ ينظنرإ إبنن هشنام  ،السنيرة 111 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن سنيد الننا  ،عينون األثنر ،1 ،
61؛ ينظرإ إبن قيم الجو ية  ،محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد ( ،ت751هـ1355/م)  ،اد المعاد في هدى خير العباد
 ،ال.تح  ،ط ،27مإسسة الرسالة  ،بيروت 1224،م .154 ، 1 ،
( ) 2أيوب  ،سعيد  ،وجات النبي ( ، )ط ،1دار الهادأ  ،ال.د 1227،م.32 ،
( ) 3إبن إسحاق  ،السير 152-157 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة 127-126 ،1 ،؛ ينظنرإ النبالذرأ  ،أنسناب ،1 ،
22؛ ينظرإ اليعتوبي  ،تاريخ 345-332 ،1 ،؛ ينظرإ حسين  ،طنه  ،علنى هنامش السنيرة  ،ط ، 23دار المعنارف ،
التاهرة 1223 ،م .43 ،3 ،
( ) 4اإلمام علي .65 ،1 ،
( ) 5إبنن إسننحاق  ،السنير11 ،؛ ينظننرإ إبننن هشنام  ،السننيرة 116 ،1 ،؛ ينظننرإ إبنن سننعد  ،الطبتننات 155 ،1 ،؛
ينظرإ إبن الجو أ  ،صفة الصفوة  ،تحإ احمد بن علي  ،ال.ط  ،دار الحديث  ،مصر .13 ،1 ،
( ) 6أبي السعادات  ،مجد الدين بن محمد بن األثير( ،ت656هـ1252/م)  ،تتمة جامع األصول في احاديث الرسول  ،تحإ بشير
بشير محمد عيون  ،ال.ط  ،دار الفكر  ،ال.د  ،ال.ت .26 ،
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وله من الولد واألموال الكثير( ،)1ت وجها رسول هللا ( )وله من العمر خم وعشرون سننة
 ،وعمرهننا أربعننين سنننة( ،)2وهنني أول إمننرأة ت وجهننا الرسننول ( ، )ولننم يتن و عليهننا ثانيننة
طول مدة حياتها(.)3
وهذه داللة على أن الرسول ( ) ،عاش حياة سنعيدة هانئنة معهنا  ،وبمرتنه باإلسنتترار
والطمؤنينة  ،فلم يت و عليها في حياتها  ،ربم ما كان مشاع في مانه من تعدد ال وجات.
وذكر ال رقاني( )4قول الرسنول ( )فني حنق خديجنة يجينب عائشنة حنين قالنت لنهإ قند
ر قك هللا خيرا منها فتالإ ال وهللا ما ر قني هللا خينرا منهنا  ،آمننت بني حنين كفنر بني الننا ،
وصنندقتني حننين كننذبني النننا  ،وأعطتننني مالهننا حننين حرمننني النننا  ،وب واج نه منهننا انتهننت
اقامته في دار عمه أبو طالب  ،لينتتل إلى بيت خديجة قرب المسجد الحرام(.)5

حيرته في عبادة قومه لألصنام
عرف عنن رسنول هللا ( )أننه أعنرض عنن عتائند قومنه  ،ولنم يشناركهم فني طتوسنهم
ومناسننباتهم عننند األصنننام  ،متخننذا سننبيل الع لننة وعنندم مخننالطتهم متجنبننا مجالسننهم  ،متننؤمال
ومتفكنرا فني بنار حنراء*  ،ليسننمو بنفسنه النى الطرينق الصننحيح ومعتكفنا علنى بعنض العبننادات
الروحيننة ( ،)6وكننان يتنسننك* فنني حننراء شننهرا مننن كننل سنننة( ،)7متحنفننا* علننى ملننة جننده إبننراهيم
( ) 1إبن ح م  ،جمهرة انساب العرب  ،تحإ لجنة من العلماء  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1213 ،م .125 ،
( ) 2إبن سعد  ،الطبتات 155 ،1 ،؛ ينظرإ الطبرأ ،تاريخ 215 ،2 ،؛ ينظرإ السهيلي  ،النروض 151 ،2 ،؛
ينظرإ إبن الجو أ ،الوفا بؤحوال المصطفى  ،صححه ونسته وعلق عليهإ محمد هرأ النجار  ،ال.ط  ،المإسسنة السنعيدية ،
الرياض  ،ال.ت 231 ،1 ،؛ ينظرإ إبن األثير  ،الكامل 632 ، 1 ،؛ ينظرإ العصامي  ،عبدالملك بن حسين بن عبد
الملك ( ،ت1111هـ 1622/م)  ،سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل والتوالي  ،تحإ عادل احمد عبند الموجنود  ،علني محمند
معوض  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1221 ،م .435 ،1 ،
( ) 3إبن إسحاق  ،السير 254 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة 125 ، 1 ،؛ ينظرإ إبن الجو أ  ،تلتيح فهوم اهل األثر
في عيون التاريخ والسير  ،ال.تح  ،ط ،1شركة دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيروت 1227 ،م 22 ،؛ ينظرإ الهيثمي ،
نورالدين علي بن أبي بكر بن سلمان ( ،ت157هـ1454/م)  ،مجمع ال وائد ومنبع الفوائد  ،تحإ حسام الدين التدسي  ،ال.ط
،مكتبة التدسي  ،التاهرة 1224 ،م .225 ،2 ،
( ) 4شرح ال رقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  ،ال.تح  ،ط ،1دار الكتب العلمية ،ال.د1226 ،م .362 ،4 ،
( ) 5األ رقي  ،أخبار مكة 251 ،2 ،؛ ينظرإ الفاكهي  ،أخبار مكة .267 ،3 ،
* -حنراءإ أحند جبنال مكنة .ينظنرإ إبنن جبينر  ،محمنند بنن أحمند ( ،ت614هنـ1217/م)  ،رحلنة إبنن جبينر ،ال.تننح  ،ط ، 1دار
صادر  ،بيروت  ،ال.ت 25 ،؛ ينظرإ الت ويني  ،كريا بن محمد بن محمود ( ،ت612هنـ1123/م)  ،آثنار النبالد وأخبنار
العباد  ،ال.تح  ،ال.ط  ،دار صادر  ،بيروت  ،ال.ت 112 ،؛ ينظرإ إبن بطوطة  ،محمد بن عبدهللا بن محمند بنن إبنراهيم ،
(ت772هننـ 1377/م)  ،تحفننة النظننار فنني برائننب األمصننار وعجائننب األسننفار  ،ال.تننح  ،ال.ط  ،اكاديميننة المملكننة المغربيننة ،
الرباط 1417 ،هـ .314 ، 1 ،
( ) 6المالح  ،الوسيط .152 ،
* -النسنننكإ وهننني العبنننادة والطاعنننة وكنننل منننا يتنننرب العبننند ر تعنننالى  .ينظنننرإ إبنننن منظنننور ،لسنننان 421 ،15 ،؛ ينظنننرإ
الفيرو آبادأ  ،محمد بن يعتوب ( ،ت117هـ1414/م)  ،التامو المحيط  ،تحإ مكتب تحتينق التنراث فني مإسسنة الرسنالة ،
إشرافإ محمد نعيم العرقسوسي  ،ط ، 1مإسسة الرسالة  ،لبنان  2555 ،م 255 ،؛ ينظرإ ال بيدأ  ،محمد بن محمند بنن
عبد النر اق ( ،ت1255هنـ1725/م)  ،تنا العنرو منن جنواهر التنامو  ،ال.ت  ،ط ،1دار الفكنر  ،بينروت 1414 ،هنـ ،
.657 ،13
( ) 7إبن إسحاق  ،السير 121 ،؛ ينظر  ،إبن كثير  ،البداية 12 ، 4 ،؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى 73 ، 1 ،
*-تحنفإ مال عن الباطل الى الحق  ،ومتحنفإ أأ صار مسلما على دين إبراهيم  .ينظرإ إبنن منظنور ،لسنان 57 ،2 ،؛
ينظرإ الفيرو آبادأ  ،التامو 152 ،؛ ينظرإ ال بيدأ  ،تا العرو .152 ،12 ،
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الخليل ( ، )عابدا ر ع ّ و ج ّل  ،معرضا عما سواه من عبادة األوثنان( ،)1وهنذا منا أكنده
التننرآن الكننريم بتولننه تعننالى إ {          
()2

}     

.

وفيه ذكر عبدالمتصود امتيإ ...نؤى بنفسه عن ترف التنوم وخمنرهم ولهنوهم إلنى بنار
في الجبل اعواما  ،صادفا بها عن جهاالت قريش وأربابها المتدودة من حجارة صماء إلنى رب
واحد ماله من شريك (.)3
وفنني رأأ للعتنناد فيننه ( )يتولإ ...نشننؤ يتيمننا مننن طفولتننه فننانطوى علننى نفسننه وتعننود
التؤمل والجد والع وف عن عبث الصغار ،والنظر إلى ما حوله بعين الناقد المترفنع عنن الندنايا
 ،الجانح الى الطهر وإستتامة الضمير (.)4
وفنني معننرض إعراضننه عننن أصنننام قومننه  ،أوردت لننه المصننادر ،قصننة الخننالف الننذأ
حنندث بينننه وبننين رجننل شننامي  ،إبننان رحلتننه التجاريننة بننؤموال خديجننة للشننام  ،حيننث قننال لننه
الرجلإ احلف بالالت والع ى  ،فتال رسول هللا ()إ ما حلفت بهما قط وأنني ألمنر فنؤعرض
عنهما  ،فتال الرجلإ التول قولك (.)5
وبهذا الخصنو

يمكنن أن نتنول  ،ان اتبناع الرسنول( )لمبندأ الع لنة  ،يعند جن ءا منن

التدابير اإللهية  ،كي يتم اعداده إعدادا متكامال لما يناط به في المستتبل  ،ولكي تنتى روحه من
مإثرات وشوائب الدنيا وشوابل الحياة  ،فكنان البند لنه منن فتنرة إنتطناع وخلنوة  ،كنون طنول
الصننمت ينضننح الحكمننة فنني العتننول  ،ورياضننة روحيننة يحتاجهننا الرهبننان فنني الماضنني  ،فنني
استعدادهم للخلوة بار ع ّ وج ّل واإلنتطاع اليه.

( ) 1إبن عجيبة  ،البحر المديد ، 2 ،
( ) 2سورة األنعام  ،االيةإ.161
( ) 3اإلمام علي 43 ، 1 ،
( ) 4مجموعة العبتريات اإلسالمية  ،ط ،1دار الكتاب العربي  ،بيروت 1271،م .145 ،2 ،
( ) 5إبننننن سننننعد  ،الطبتننننات  154 ،1 ،؛ ينظننننرإ األصننننبهاني  ،أحمنننند بننننن عبنننندهللا بننننن أحمنننند بننننن إسننننحاق بننننن موسننننى ،
(ت435هـ1531/م)  ،دالئل النبوة  ،تحإ محمد روا قلعة جي  ،عبد البنر عبنا  ،ط ، 2دار النفنائ  ،بينروت 1216،م ،
172 ، 1؛ ينظنرإ إبنن الجننو أ  ،المننتظم 314 ،2 ،؛ ينظنرإ ابننن منظنور  ،مختصنر تنناريخ دمشنق  ،تنحإ روحيننة
النحا  ،وآخرون  ،ط ،1دار الفكر  ،سوريا 1214،م 15 ،2 ،؛ ينظرإ السيوطي  ،الخصائ .154 ، 1 ،
.122
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البعثة النبوية الشريفة
سبق اإلعداد الروحي والنفسي للنبي محمد( ، )قبل ن ول النوحي علينه  ،بندءا بالرإينة
الصادقة في المنام  ،المتحتتة باليتظة(.)1
حننندد المبننناركفورأ()2سننننة البعثنننة فننني 615م  ،واختلنننف فننني شنننهر مبعثنننه  ،لكنننن أكثنننر
الروايات أكدت أنه بعث في شهر رجب( ، )3أو في شهر رمضان وهو متعبند فني بنار حنراء ،
وكان فني سنن األربعنين  ،فنؤقرأه النوحي جبرائينل سنورة العلنق  ،وعرفنه علينه بؤننه وحني ربّ
العالمين  ،وأخبره بؤنه نبي هذه األ ُمة(.)4
ويبنندو أن بعثتننه ( ) فنني شننهر رجننب هننو الننرأأ األقننرب للصننواب  ،علننى إعتبننار أن
تكليفه السماوأ قد تم بالتدريح  ،فال يعتنل أن يكنون أول لتناء لنه بنالوحي ينتم فينه نن ول التنرآن
الكريم دفعة واحدة  ،وهو رأأ التائلين ببعثته في شهر رمضان وقند اسنتندوا إلنى نن ول التنرآن
الكننريم عليننه  ،وهننذا مننا أقننره التننرآن نفسننه بتولننه تعننالىإ{      
              
                

.)5(}         
فشننهر رمضننان قنند ننن ل فيننه التننرآن  ،ولنني
الشريف.

مننن الضننرورأ أن يكننون شننهر المبعننث

( ) 1إبن إسحاق  ،السير 125 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السنيرة 234 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن سنعد  ،الطبتنات 153 ،1 ،؛
ينظرإ البخارأ  ،محمد بن إسماعيل ( ،ت256هـ162/م)  ،صحيح البخارأ ،تحإ محمند هينر بنن ناصنر الناصنر ،ط ،1دار
طننوق النجنناة  ،ال.د 1422،هننـ 7 ،1 ،؛ ينظننرإ التشننيرأ  ،مسننلم بننن الحجننا ( ،ت261هننـ175/م)  ،المسننند الصننحيح
المختصر بنتل العدل عن العدل الى رسول هللا ( ، )تحإ محمد فإاد عبد الباقي  ،ال.ط  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،
ال.ت 132 ،1 ،؛ ينظرإ البالذرأ  ،انساب 155 ،1 ،؛ ينظرإ الطبرأ  ،تاريخ 221 ،2 ،؛ ينظرإ ال بيدأ ،
أحمد بن أحمد بن عبد الطيف ( ،ت123هـ1417/م)  ،التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح  ،إعتنى به وخر احاديثنهإ
حسن عبد المنعم شلبي  ،كسرى صالح العلي  ،ط ،1مإسسة الرسالة  ،سوريا 2552 ،م .17 ،
( ) 2الرحيق المختوم  ،ط ،1دار الهالل  ،بيروت  ،ال.ت .56 ،
( ) 3إبن طاوو  ،اقبال 175 ،؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عيون األثر156 ،1 ،؛ ينظرإ إبن جماعة  ،عبند الع ين بنن
محمنند بننن إبننراهيم ( ،ت767هننـ1365/م)  ،المختصننر الكبيننر فنني سننيرة الرسننول ( ، )تننحإ سننامي مكنني العنناني  ،ط ،1دار
البشنير  ،عمننان 1223،م 35 ،؛ ينظننرإ المجلسني  ،محمنند بنناقر ( ،ت1115هننـ1621/م)  ،بحننار األنننوار  ،تننحإ لجنننة مننن
العلماء  ،ط ،3دار إحياء التراث العربي  ،لبنان  ،ال.ت .112 ،11 ،
( ) 4إبننن إسننحاق  ،السننير 121 ،؛ ينظننرإ إبننن هشننام  ،السننيرة 237-236 ،1 ،؛ ينظننرإ إبننن سننعد  ،الطبتننات ،1 ،
154-152؛ ينظننننرإ اليعتننننوبي  342-341 ،1 ،؛ ينظننننرإ البيهتنننني  ،أحمنننند بننننن الحسننننين بننننن علنننني بننننن موسننننى ،
(ت451هـ1565/م)  ،دالئل النبوة  ،تحإ عبند المعطني قلعجني  ،ط ،1دار الكتنب العلمينة  ،ال.د 1211 ،م -132 ، 2 ،
.133
( ) 5سورة البترة  ،اميةإ.115

الفصل االول  /المبحث الثاني  .............................................................................السيرة النبوية

66

إستتبل الرسول محمد( ) الوحي بكنل أمنان وإطمئننان وهنذا منا ذكنره المجلسني بسننده
عن رارة الذأ قالإ قلت ألبي عبندهللا ()إ كينف لنم يخنف رسنول هللا( ) فيمنا يؤتينه منن
قبل هللا أن يكنون ممنا ينن ه بنه الشنيطان  ،قنالإ فتنالإ ان هللا إذا اتخنذ عبندا رسنوال أنن ل علينه
السكينة والوقار ،فكان يؤتيه من قبل هللا ع ّ و ج ّل مثل الذأ يراه بعينه (.)1
ثبت أن وجته خديجة أول من أسلم وآمن بنه منن النسناء( ، )2وعلني بنن أبني طالنب* أول
من أسلم من الرجال(.)3
ولعبد المتصود رأأ فيها يتولإ ...أمنا خديجنة فتند ظ ّ
لنت هادئنة الننف يمنل قلبهنا اليتنين
بؤن هللا ناصر صاحبها  ،ولم ترتب في هذا أقل ريب ولم يعتورها شك  ،بل بتيت لها نف الثتة
التي شعرت بها ليلة عاد إليها وجها من حراء.)4( ...
وذكر البحراني أن خديجة طلبت منن النبني محمند( ) أن يعنود النى الموضنع النذأ رأى
فيه جبرائيل  ،ففعل وإذا بنالوحي بؤجمنل صنورة وأطينب رينح قنائال لنهإ ينا محمند ربنك يترئنك
السالم  ،ويخصك بالتحية واإلكرام  ،ويتول لك إأنت رسولي الى الثتلين  ،فنادعهم إلنى عبنادتي
 ،وأن يتولواإ ال إله إال هللا  ،محمد رسول هللا  ،علي ولي هللا.)5( ...
وهكذا بدأ رسول هللا ( )بعملنه الندإوب  ،بنشنر دعوتنه بنين منن آمنن بنه بشنكل سنرأ
لمدة ثالث سنوات(.)6

دعوة الرسول ( ) عشيرته األقربين لإلسالم
ذكرت المصنادر بسنندها عنن اإلمنام علني بنن أبني طالنب  ،إمتثنال رسنول هللا ( )ألمنر
ربنننه بنننالجهر بالننندعوة  ،وبننندء بخاصنننته منننن اقربننناءه وأبنننناء عشنننيرته  ،بعننند أن أنننن ل قولنننه
تعننالى*إ{  ، }   فؤصننابه الضننيق ممننا يتوقننع مننن ردود فعننل قومننه ،
فن ل علينه النوحي بنؤمر إقامنة وليمنة  ،يندعو عليهنا بننو هاشنم  ،فتشناور منع علني فني األمنر ،
( ) 1بحار األنوار .262 ،11 ،
( ) 2إبن إسحاق 122 ،؛ ينظرإ إبن هشام 245 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سنعد  ،الطبتنات 153 ،1 ،؛ ينظنرإ اليعتنوبي ،
تناريخ 343 ،1 ،؛ ينظننرإ الطبننرأ  ،تنناريخ 222-221 ،2 ،؛ ينظننرإ المسننعودأ  ،مننرو 271 ،2 ،؛ ينظننرإ
إبن األثير ،الكامل 642-641 ، 1 ،؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عينون األثنر115 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن كثينر  ،السنيرة ،
316 ،1؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى .22 ،2 ،
* -اإلمام عليإ تؤتي ترجمته في الفصل الالحق.
( ) 3إبنننن هشنننام  ،السنننيرة 245 ،1 ،؛ ينظنننرإ المسنننعودأ  ،منننرو 277 ،2 ،؛ ينظنننرإ العسنننكرأ ،األوائنننل ،1 ،
133؛ ينظرإ إبن كثير  ،السيرة .431 ،1 ،
( ) 4األمام علي .42-41 ،1 ،
( ) 5حلية األبرار فني أحنوال محمند وآلنه األطهنار  ،تنحإ بنالم رضنا موالننا البروجنردأ ،ط ،1مإسسنة المعنارف اإلسنالمية ،
إيران1411 ،هـ.61 ،1 ،
( ) 6إبن هشام  ،السيرة 262 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سعد  ،الطبتات 156 ،1 ،؛ ينظرإ الطبرأ  ،تاريخ 311 ،2 ،؛
311؛ ينظرإ إبن األثير  ،الكامل 651 ،1 ،
*-سورة الشعراء  ،اميةإ.214
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وطلب منه إعداد الطعام  ،وحضر اقربناإه وكنانوا نحنو اربعنين رجنال  ،ومننهم أعمنام الرسنول
( )أبو طالب والحم ة والعبا وأبو لهب  ،فؤكلوا حتى شنبعوا  ،وشنربوا اللنبن حتنى رووا ،
ولننم يننتمكن الرسننول ()مننن مفنناتحتهم  ،بسننبب لغننط أبننو لهننب وثرثرتننه  ،وإتهامننه إلبننن اخيننه
بالسحر  ،فتفرق النا  ،فدعاهم النبي في اليوم التنالي  ،وقندم لهنم مثنل منا قدمنه بناألم  ،بيند
علي من الطعام والشراب(.)1
وذكننر إبننن طنناوو بسنننده عننن إبننن عبننا أن أبننا لهننب أراد أن يعتننرض كننالم النبنني
( ) كاليوم السابق لكن أبا طالب أسكته قائالإ إسكت يا أعور ما أنت وهذا؟ قالإ ثنم قنال أبنو
طالب (رضي هللا عنه) إال يتومن أحد  ،قال إفجلسنوا  ،ثنم قنال للنبني ( )إقنم ينا سنيدأ فنتكلم
(.)2
بما تحب وبل رسالة ربك فؤنك الصادق المصدق
وفي حينها خاطبهم النبي ( ) بتولهإ يا بني عبد المطلب  ،إني وهللا ما أعلنم شنابا منن
العرب جاء قومه بؤفضل ما جئتكم به  ،إني جئتكم بخير الدنيا وامخنرة  ،وقند أمرنني هللا تعنالى
ان أدعوكم إليه فؤيكم يإا رني على هذا األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟ قنال
[أأ علي] فؤحجم التوم عنها جميعا وقلت وأني ألحدثهم سنا  ،وأرمصهم عينا  ...أنا ينا نبني هللا
أكون و ينرك علينه  ،فؤخنذ يرقبنني ثنم قنال  ،إن هنذا أخني ووصنيي وخليفتني فنيكم فاسنمعوا لنه
وأطيعوا قالإ فتام التوم يضحكون ويتولون ألبي طالب إ قد أمرك أن تسمع ألبنك وتطيع (.)3
وذكر عبد المتصود  ،قول علي بامتي إ ...إني أنا يا رسول هللا عوننك  ،أننا حنرب علنى
من حاربت ...فتال أحدهم ورجله على الباب إ كفاك الغالم يا محمد (.)4
ولفيلسوف الغرب كارليل رأأ فني األمنر يتنولإ وبينمنا التنوم صنامتون حينرة ودهشنة ،
وثب علي  ،وكان بالما في السادسنة عشنرة  ،وكنان قند باضنه سنكوت الجماعنة  ،فصناح فني
أحد لهجة إ إنه ذاك النصير والظهير (.)5
ويتبين مما سبق أن قريش كانوا على علنم بندعوة الرسنول ( )  ،وحركتنه الرسنالية أينام
الخفاء فعمدوا لإلستخفاف به ،كي يمنعوه من م أوثانهم والنينل منن اصننامهم  ،عنندما دعناهم
للوليمة فتام أبو لهب بحركته قبل أن يتكلم  ،لكن الرسول ( ) لي ممن يثنيه عن ع منه مثنل
( ) 1إبن إسحاق  ،السير 147-145 ،؛ ينظرإ األصنبهاني  ،دالئنل النبنوة 426 ،1 ،؛ ينظنرإ البيهتني  ،دالئنل النبنوة ،
171 ، 2؛ ينظرإ إبن الجو أ  ،المنتظم 367-366 ،2 ،؛ ينظرإ أبو الفداء  ،المختصنر 175 ، 1 ،؛ ينظنرإ
إبن كثير السيرة 451-457 ،6 ،؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى .324 ،2 ،
( ) 2الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف  ،ال.تح  ،ال.ط  ،مطبعة الخيام  ،قم 1455 ،هـ .355-222 ،1 ،
( ) 3الطبرأ  ،تاريخ 321-325 ،2 ،؛ ينظنرإ الخصنيبي  ،الحسنين بنن حمندان ( ،ت351هنـ261/م)  ،الهداينة الكبنرى ،
تحإ مصطفى صبحي الخضنر الحمصني  ،ط ،1شنركة األعلمني للمطبوعنات  ،لبننان 2511 ،م 76 ،؛ ينظنرإ إبنن األثينر،
الكامل 261-265 ، 1؛ ينظرإ إبن أبي الحديد  ،شرح النهح 211 ،13 ، ،؛ ينظرإ الهندأ  ،علني بنن حسنام الندين
قاضنني خننان  ،كن ن العمننال فنني سنننن األقننوال واالفعننال  ،تننحإ بكننرأ حينناتي  ،صننفوة السننتا  ،ط ،15مإسسننة الرسننالة  ،ال.د
1211،م 133 ،13 ،؛ ينظننرإ األميننني  ،عبنند الحسننين ( ،ت1325هننـ1275/م)  ،الغنندير فنني الكتنناب والسنننة واألدب ،
ال،تح  ،ال.ط ،مإسسة األعلمي  ،بيروت 1224 ،م .325 ،2 ،
( ) 4اإلمام علي .52 ،1 ،
( ) 5محمد المثنل األعلنى  ،ترجمنةإ محمند السنباعي  ،دراسنة وتعلينق وتتنديمإ محمنود النجينرأ  ،ط ،1مكتبنة النافنذة  ،مصنر ،
2551م .13 ،
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هذه المحاوالت  ،فصرح علنا وجهرا في اليوم التنالي  ،بمعوننة عمنه أبنو طالنب  ،كنذلك أثبتنت
هذه الحادثة أسبتية اإلمام علي لإلسالم  ،ومكانته كوصي وخليفة شرعي منذ فجر اإلسالم.

مواقف وأقوال أبي طالب وما قيل في إيمانه
ذكرت المصادر أن رسول هللا ( )بعد أن عرض دعوته علنى عشنيرته األقنربين  ،كني
يكون منهم الوصي والوارث والخليفنة لنه منن بعنده  ،وفني حينهنا اتخنذ عمنه أبنو طالنب جاننب
الصننمت  ،ولننم يبنندأ الننرفض او التبننول  ،سننوى ابننا لهننب الننذأ جنناهر الرسننول( )بإعراضننه
ورفضه(.)1
ويستعرض عبد المتصود موقف أبو طالب بالتول إ ...ظل أبو طالب فني مكاننه ال يننب
 ،وهو يتلب ناظريه كؤنما لنم ينع بعند منا يندور  ،أو كؤنمنا قند اشنفق أن ينرجح إحندى الكفتنين
على أختها برأأ يسوقه خالل هذا النضال الروحي المرير...إذ كنان أعلنم الننا بمحمند صنبيا
ورجال  ،لم يعرف الكذب مرة وعرف له الصدق خلة هي إحدى كنرائم الخصنال فينه  ،ومنن ال
يكذب على النا ال يكذب على هللا  ...،ولكن الشيخ  ،مع هذا  ،تجلل بالصمت وجلن ينظنر ،
وإن هي إال شتاوة شاءها له طالع سوء  ،به على الشر كبا  ،وعن الخير نبا (.)2
ويفهم من هذا الكالم أن أبي طالب قد اتخذ موقف الحياد  ،ولم يلنب دعنوة الرسنول (

الذأ قد المه عليه عبد المتصود  ،ولكن لي

)

هذا نهاية الحديث للحكم عليه.

والسننبب الننذأ يكمننن وراء موقفننه هننذا أنننه كننان يعلننم أنننه لنني المتصننود بخطنناب النبنني
( )  ،معتبرا نفسه هو الراعي للمر والمدافع عنه  ،بحينث يتتندم بنه العمنر النى منا بعند وفناة
النبي( ) كي يكون الوصي والخليفة من بعده(. )3
وعلننى مننا يبنندو أن هننذا الننرأأ لننه مننن الص نواب الشننيء الكثيننر  ،فننؤبو طالننب هننو محننور
الدعوة وصميمها وعلى تما مباشر منها  ،فالكالم موجه الى بيره  ،وال يعتل أن يرى نفسنه
وارثا للنبي ( ) بعد أن أخذ السن منه مؤخذه.
بدليل ما أورده الكليني بسننده عنن اإلمنام الصنادق ( )أننه عنند والدة رسنول هللا ( )
أتننت فاطمننة بنننت أسنند إلننى وجهننا أبننو طالننب تبشننره فتننالإ  ...أنننك تحبلننين وتلنندين بوصننيه
وو يره (.)4
وفي هذه الرواية إقرار واضح منه بنبوته (

)  ،وعلم بمن يكون وصييه وو يره.

وعلى ما يبدو ان عبد المتصود قد عدل عن رأيه في مسؤلة إيمان أبو طالب  ،ففني آخنر
ذكر عنه عدة اقوال تثبت إيمان الرجل ومنها ذكره أن أبا طالب وإبنه جعفر قد دخال يومنا علنى
( ) 1إبن إسحاق  ،السير 146 ،؛ ينظرإ الطبرأ  ،تاريخ ،2 ،
( ) 2اإلمام علي .51 ،1 ،
( ) 3العاملي  ،جعفر مرتضى ،الصحيح من السيرة  ،ط ،2دار الحديث  ،بيروت 2557 ،م ،3 ،
( ) 4أصول الكافي  ،ال.تح  ،ط ، 1دار المرتضى  ،بيروت 2555 ،م .345 ، 1 ،
.325

.175
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النبنني ( ، )فوجننداه يصننلي وعلنني يصننلي معننه  ،فتننال أبننو طالننب لجعفننر أن يصننلي جانننب
()1
الرسول ( ، )فصلى جعفر عن يساره ثم أنشد أبو طالب يتولإ
*

عند ُملم ال ُخطوب

ثتتي
أن عليا وجعفرا
صرا ابن عم ُكما
ال تخذال وان ُ
وهللا ال أخ ُذل النب ُي وال

وال ُنوب

*

أخي ألمي  ،من بينهم  ،وأبي
يخذله من بنيَّ ذو حسب

وردت هذه الحادثة كاملة مع إختالف لفظي بسيط في الشعر عند كل مننإ أبني هفنان(،)2
والعسكرأ( ،)3والشريف المرتضى( ،)4والنيشابورأ( ،)5وابن ابي الحديد(.)6
تدل هذه الرواية علنى إسنالم الشنيخ وإيماننه بنبنوة محمند بنن عبند هللا( )  ،منن إهتمامنه
) ،كذلك إقراره في شعره بنبوة
بشعيرة الصالة التي أمر ابنه جعفر ان يإديها مع الرسول(
)
إبن أخيه  ،وإظهار إستعداده المترون بالتسم للدفاع عن النبي(
وكذلك ذكرعبد المتصود قول آخر يضاف إلى موقفه السنالف النذكر  ،حينث ذكنر موقنف
ألبي طالب وشعرا له  ،حين أرادت قنريش أن تشني بمنن هناجر للحبشنة منن المسنلمين  ،فكتنب
إ()7
أبو طالب شعرا نبه فيه النجاشي وحثه على حسن معاملة من هاجر إليه يتول
تعلم أبيت اللعن أنك ماجد
تعلَّم بؤنَّ هللا

ادك

بسطة

وأنك فيض ذو سجال ع ي ة

كريم فال

يشتى

وأسباب خير ُكل ُها
ينا ُل األعادأ

إليك ال ُمجانب
بك
نف ُع ُه

ال ب

*

واألقارب

وردت هذه الرواية مع الشعر كاملة في المصادر(.)1

( ) 1الرفاعي  ،طالب  ،عتيدة أبي طالب  ،ط ،2دار األضواء  ،بيروت 1216 ،م .55-54 ،
*-الخطنوبإ مفننرده خطننب وتعننني شننؤن او أمنر صننغر أو كبننر .ينظننرإ ابننن فنار  ،متننايي اللغننة 121 ،2 ،؛ ينظننرإ إبننن
منظور ،لسان العرب365 ،1 ،؛ ينظرإ الفيرو ابادأ ،التامو .15 ،
* -النوبإاسننم يطلنننق علننى جمنننع كلمننة نائنننب  ،وهننو منننن ينننوب فننني عننن المنننرء .ينظننرإ إبنننن منظننور ،لسنننان العنننرب،1 ،
774؛ينظرإ الفيرو آبادأ  ،التامو .145 ،
( ) 2ديوان شيخ األباطح أبو طالنب (رضني هللا عننه) ،تنحإ محمند بناقر المحمندأ ،ط ،1مجمنع إحيناء الثتافنة اإلسنالمية  ،قنم ،ال.ت ،
.25
( ) 3األوائل 152 ،1 ،
( ) 4الفصول المختارة في العيون والمحاسن ،ال.تح  ،ط ،1المإتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد  ،ال.د1413 ،هـ.213 ،
( ) 5روضة الواعظين  ،تحإ بال محسين المجيدأ  ،مجتبى الفرجي  ،ط ،1دليل ما  ،قم 1311،هـ .323 ،1 ،
( ) 6شرح نهح البالبة .262 ،13 ،
( ) 7الرفاعي  ،عتيدة أبي طالب .55 ،
*-ال بإ وتعننني ال م األمننر مال مننة .ينظننرإ األ هننرأ  ،تهننذيب اللغننة 351 ،2 ،؛ ينظننرإ إبننن منظننور ،لسننان ،1 ،
731؛ ينظرإ الفيرو آبادأ  ،التامو 134 ،؛ ينظرإ السيوطي  ،تهذيب اللغة .22 ،2 ،
( ) 1إبننن إسننحاق  ،السننير221 ،؛ ينظننرإ إبننن هشننام  ،السننيرة 334-333 ، 1 ،؛ ينظننرإ السننهيلي  ،الننروض ، 3 ،
146؛ ينظرإ أبو الربيع  ،االكتفاء 122 ، 1 ،؛ ينظرإ إبن كثير  ،السيرة .27 ، 2 ،

63

الفصل االول  /المبحث الثاني  .............................................................................السيرة النبوية

في حين نجد عبد المتصنود ينذكر أبينات شنعر ألبني طالنب يندعوا فيهنا النجاشني لإلسنالم
()1

قال فيهاإ

تعلَّم  ،مليك الحبش أنَّ محمدا

نبي كموسى والمسيح بن مريم

أتى بالهدى مث ُل الذأ أتيا به
وإن ُك ُم تتلون ُه في كتاب ُكم

يهدأ ل ُمعصم

بصدق حديث ال حديث المرجم

ر ندا وأسلموا

ب ُمظلم

فال تجعلوا

فكل بؤمر هللا
فإن طريق الحق

لي

وردت هذه الرواية والشعر في المصادر(.)2
وهنننا دعننوة تننذكير مننن قبننل أبننو طالننب للنجاشنني  ،بعلمننه ودرايتننه المسننبتة بمننا تناقلتننه
التننوراة واإلنجيننل التنني تنننم عننن مطالعننة وقننراءة ألخبننار النبنني محمنند( )  ،وصنندقه وهدايتننه
كسلفه من األنبيناء  ،وهنذه دعنوة صنريحة مننه للنجاشني لندخول االسنالم  ،فكينف يكنون بينر
مسلم من يدعو الى اإلسالم  ،وما هذه األبيات اال تعبير عن إيمان متجذر نابع من رجنل منتظنر
ومتابع ألخبار نبي آخر ال مان.
وكننذلك ذكرعبنند المتصننود إنتفنناض أبننو طالننب علننى الشنناعر ابننن ال بعننرى  ،الننذأ آذى
الرسول ( )ورمى عليه األقذار ،وسخر منه أمام مرأى المشركين  ،وهو ساجد فني صنالته
 ،فما أن سمع أبو طالنب بنذلك حتنى أتنى إبنن ال بعنرى ولطمنه َّ
ولطخنه باألقنذار ومنن معنه منن
()3
الساخرين  ،ثم التفت للنبي قائالإ
أرضيت وأنشد يتولإ
أنت النب ُي محمد
أنى تضا ُم ولم أ ُم ّ
ت

*

سو ُد
قرم* أب ُر* ُم َّ
*
وأنا الشجا ُع العرب ُد

وذكر الترطبي ان ابن ال بعرى قنام بنذلك بإيعنا منن أبني جهنل حنين رأى النبني منتطعنا
مع ربه بصالته فتالإ من يتوم إلى هذا الرجنل فيفسند علينه صنالته  ،فتنام إبنن ال بعنرى فؤخنذ
( ) 1الرفاعي  ،عتيدة أبي طالب.56 ،
( ) 2الطبرسي  ،أعالم الورى111 ،1 ،؛ ينظرإ الراوندأ  ،قص األنبياء  ،تحإ عبد العظيم عوض الحلي  ،ط ، 1مكتبة
مكتبة العالمة المجلسي  ،قم 1235 ،هـ 237 ، 2 ،؛ ينظرإ المجلسي  ،بحار 411 ، 11 ،؛ ينظرإ إبراهيم  ،محمد
حم ة  ،شعراء مكة قبل اإلسالم  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بيروت 2517 ،م .471 ،
( ) 3الرفاعي  ،عتيدة أبي طالب .57-56 ،
*-الترمإ وتعني السيد المعظم  .ينظرإ ابن منظور ،لسان 473 ،12 ،؛ ينظرإ ال بيدأ  ،تا العرو 563 ،17 ،؛
ينظرإ مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط .735 ،
*-أبرإوتعني الرجل الشريف .ينظرإ الرا أ  ،محمد بن أبي بكر بن عبد التادر( ،ت666هـ1267/م)  ،مختار الصحاح ،تحإ
يوسف الشيخ محمد  ،ط ، 5المكتبة العصرية  ،بيروت 1222 ،م 225 ،؛ينظرإ ابن سنيده  ،المخصن 232 ،1 ،؛
ينظرإ إبن منظور  ،لسان العرب .16 ، 5 ،
*-مسودإ وتعني السيد  .ينظرإ األ هرأ  ،تهذيب اللغة25 ،13 ،؛ ينظرإ إبن منظور  ،لسان .521 ،3 ،
*-العربدإ وتعني الشديد .ينظرإ األ هرأ  ،تهذيب اللغة 225 ، 3 ،؛ ينظرإ إبن منظور ،لسان 212 ، 3 ،؛ ينظنرإ
ال بيدأ  ،تا العرو .155 ، 3 ،
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فرثا ودما ولطخ به وجه النبني ( ، )فانفتنل النبني ( )منن صنالته  ،ثنم أتنى أبنا طالنب عمنه
فتالإ يا عم أال ترى إلى ما فُعل بي  ،فتنال أبنو طالنب إ منن فعنل هنذا بنك ؟ فتنال النبني ( )إ
عبدهللا بن ال بعرى  ،فتام أبو طالب ووضع سيفه على عاتته ومشى معه حتى أتى التنوم  ،فلمنا
رأوا أبو طالب قد أقبل جعل التوم ينهضون  ،فتال أبو طالب إ وهللا لئن قام رجنل جللتنه بسنيفي
فتعدوا حتى دنا إليهم  ،فتالإ يا بني من الفاعل بك هذا ؟ فتال إ عبدهللا بن ال بعرى  ،فؤخنذ أبنو
طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم.)1( ...
أورد هذه الحادثةإ المجلسي( ، )2كما وردت األبيات الشعرية كاملة في المصادر(.)3
كذلك مرور عبد المتصود  ،بحادثة مجي المشركين ألبني طالنب يسناومونه كني يعطوننه
فتى من عندهم  ،هو عمارة بن الوليد* من أشنخ فتينان قنريش جمنيال وشناعرا  ،وأن يسنلمهم
الرسننننننننول ليتتلننننننننوه ألنننننننننه خننننننننالف دينننننننننه وديننننننننن ابائننننننننه  ،وفننننننننرق التننننننننوم  ،وعنننننننناب
آلهتهم وسفه أحالمهم فكان رد أبي طالنب إ وهللا لبنئ منا تسنوموني  ،اتعطنوني إبننكم ابنذوه
()4
لكم  ،وأعطيكم ابني تتتلونه  ،ثم أنشد شعرا إ
وهللا لن يصلوا إليك بجمعهم
*
فاصدع* بؤمرك ما عليك ُبضاضة
ودعوتني وع ُ
لمت
ُ
ولتد
علمت بؤنَّ

أنك صادق
دين محمد

حتى

أو َّس ُد

بال ُتراب دفينا
عينا

وابشر بذلك وقر منك
ولتد صدقت و ُكنت ث َّم أمينا
من خير أديان البرية دينـــا

( ) 1الجننامع ألحكننام التننرآن  ،تننحإ أحمنند البردوننني  ،إبننراهيم اطفننيش  ،ط ،2دار الكتننب المصننرية  ،التنناهرة 1264 ،م ،6 ،
.456-455
( ) 2بحار األنوار .117 ،11 ،
( ) 3إبن أبي الحديد  ،شرح نهح البالبة 77 ،14 ،؛ ينظرإ األمين  ،محسن  ،أعيان الشيعة  ،تنحإ حسنين األمنين  ،ال.ط ،
دار التعارف  ،بيروت 1213 ،م .112 ، 1 ،
*-عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبندهللا بنن عمنر بنن مخن وم الترشني المخ ومني .ينظنرإ إبنن عبند البنر  ،اإلسنتيعاب ،4 ،
 1557؛ ينظرإ إبن األثير  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،تنحإ علني محمند معنوض  ،عنادل أحمند عبند الموجنود  ،ط،1
دار الكتننننب العلميننننة  ،ال.د 1224،م  422 ، 5 ،؛ ينظننننرإ الصننننفدأ  ،صننننالح النننندين خليننننل بننننن ايبننننك بننننن عبنننندهللا ،
(ت764هننـ 1362/م)  ،الننوافي بالوفيننات  ،تننحإ أحمنند األرننناإوط  ،تركنني مصننطفى  ،ال.ط  ،دار إحينناء التننراث  ،بيننروت ،
2555م 271 ، 27 ،؛ ينظرإ العستالني  ،األصابة .256 ، 5 ،
( ) 4الرفاعي  ،عتيدة أبي طالب.65-52 ،
*-اصدعإ وتعني الجهر أو التصد باألمر .ينظرإ إبن فار  ،متايي اللغنة 331 ،3 ،؛ ينظنرإ الجنوهرأ  ،إسنماعيل بنن
حماد ( ،ت323هـ 1552/م)  ،الصحاح تا اللغة وصحاح العربية  ،تحإ احمند عبندالغفور عطنار  ،ط ،4دار العلنم للمالينين ،
بيننروت 1217 ،م 1242 ، 3 ،؛ ينظننرإ إبننن سننيدة  ،المخص ن 216 ،1 ،؛ ينظننرإ إبننن منظننور  ،لسننان ، 1 ،
126؛ ينظرإ الفيرو آبادأ  ،التامو .736 ،
*-بضاضةإ وتعني إنكسار أو ذل أو منتصة .ينظرإ األ هرأ  ،تهذيب اللغة 7 ، 1 ،؛ ينظرإ الرا أ  ،مختنار الصنحاح
227 ،؛ ينظرإ إبن منظنور  ،لسنان 121 ، 7 ،؛ ينظنرإ البغندادأ  ،عبند التنادر بنن عمنر ( ،ت1523هنـ1612/م) ،
خ انننة األدب ولننب لبنناب لسننان العننرب  ،تننحإ عبنند السننالم محمنند هننارون  ،ط ،4مكتبننة الخننانجي  ،التنناهرة1227 ،م ،3 ،
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وردت الحادثة وباختالف لفظي بسيط بالشعر في المصادر(.)1
كمننا جنناءت األبيننات بنناختالف بسننيط فنني اللفننظ مننع نسننبتها الصننحيحة ألبنني طالننب فنني
المصادر(.)2
وهنا يبدأ أبو طالب كل سبل الفداء واإلستعداد لحماية للرسول ( )  ،منا دام فينه رمنق
مننن الحينناة  ،باعثننا فيننه التننوة والشننجاعة ليجهننر بدينننه  ،وإعننالء كلمننة التوحينند التنني تشننق جمننع
المشركين  ،معلننا تصنديته التنام وإقنراره الجن م بنؤن الدينن يعلنو علنى ديننه  ،منن بتينة األدينان
السننابتة وهننذه داللننة علننى إطالعننه الواسننع علننى الننديانات وطبيعتهننا ممننا جعلننه يمي ن خي نرهن
والتمسك به وهو دين المصطفى( ).
وللفيلسوف الروسي تولسترأ رأأ بموقف أبي طالب الحنامي للرسنول قنال فينهإ فمسنك
به أبو طالب وقال لهإ جاهر بؤمر رسالتك وعلم ما تريند فلسنت بمسنلمك لهنم [أأ قنريش] يناأبن
أخي ولن أتركك أبدا (.)3
وما موقفه بحادثة اإلستستاء بغائب عنا فتد ذكرتنه المصنادربالتولإ قندمت مكنة وقنريش
فني قحننط فتائنل منننهم يتننولإ إعتمندوا الننالت والعن ى  ،وقائنل منننهم يتننولإ اعتمندوا مننناة الثالثننة
األخرى  ،فتال شيخ وسيم حسنن الوجنه جيند النرأأ إ أننى تإفكنون وفنيكم بتينة إبنراهيم وسناللة
إسماعيل  ،قالوا إ كؤنك عنيت أبا طالب؟ قالإ إيها.)4( ...
واتفق المإرخون( )5على أن أبا طالنب أخنذ إبنن أخينه محمند بنن عبندهللا  ،وقصند الكعبنة
ودعننا ربننه ببركتننه ربننم صننغر سنننه  ،فاسننتجيب دعنناإه  ،وتجمننع السننحاب  ،ون ن ل الغيننث ،
وذهب الظمؤ  ،فؤنشد قائالإ
( ) 1التسطالني  ،أحمد بن محمند بنن أبني بكنر ( ،ت223هنـ1517 /م)  ،المواهنب اللدنينة بنالمنح المحمدينة  ،تنحإ صنالح أحمند
الشامي ،ط ،2المكتب اإلسالمي ،بيروت2555 ،م223 ،1 ،؛ ال رقاني  ،شرح 456 ، 1 ،؛ ينظرإ دحالن  ،أحمد
يني ( ،ت1354هـ 1116/م)  ،أسنى المطالب في نجاة أبي طالب  ،تحإ حسن بن علي الستاف  ،ط ، 2دار االمام الننووأ ،
األردن 2557 ،م 62 ،؛ ينظرإ إبن عبد الوهاب  ،محمد ( ،ت1256هـ 1721/م)  ،مختصر سيرة الرسول ( ، )ال.تح
 ،ط ، 1و ارة الشإون اإلسالمية  ،السعودية 1411 ،هـ .25-24 ،
( ) 2إبن إسحاق  ،السير155 ،؛ ابي هفان  ،عبد هللا بن أحمد (،ت257هـ 171 /م)  ،ديوان شيخ األبناطح أبنو طالنب  ،تنحإ
محمنند بنناقر المحمننودأ  ،ط ، 1مجمننع احينناء الثتنناف 41؛ ينظننرإ الترطبنني  ،الجننامع 456 ، 6 ،؛ ينظننرإ أبننو الفننداء ،
المختصر 172 ، 1 ،؛ ينظرإ الذهبي  ،محمد بن احمد بن عثمنان 741( ،هنـ 1347 /م)  ،تناريخ اإلسنالم ووفينات مشناهير
األعالم  ،تحإ بشار فإاد معنروف  ،ط ، 1دار الغنرب اإلسنالمي  ،ال.د 2553 ،م 554 ، 1 ،؛ ينظنرإ إبنن كثينر  ،البداينة ،
.172 ، 4
( ) 3حكم النبي محمد  ،ترجمةإ سليم قبعين  ،ط ،3مصرية للنشر والتو يع  ،التاهرة1217 ،م .41 ،
( ) 4إبنن منظنور  ،مختصنر تناريخ دمشنق 161 ،2 ،؛ ينظنرإ النذهبي  ،تناريخ 551 ،1 ،؛ ينظنرإ الصنالحي  ،سنبل
الهدى .137 ،2 ،
( ) 5السيوطي  ،الخصائ 214-213 ،1 ،؛ ينظرإ التسنطالني  ،المواهنب 115-114 ،1 ،؛ ينظنرإ التسنطالني ،
إرشاد السارأ لشرح صحيح البخارأ  ،ال.تح  ،ط ،7المطبعة الكبرى األميرية  ،مصر 1323 ،هنـ 231 ، 2 ،؛ ينظنرإ
الدياربكرأ ،حسين بن محمد بن الحسن ( ،ت266هـ1551/م)  ،تاريخ الخمي في أحنوال أنفن نفني  ،ال.تنح  ،ال.ط  ،دار
311؛ ينظنننرإ ال رقننناني ،شنننرح ،
صنننادر  ،بينننروت 256-255 ،1 ،؛ ينظنننرإ العصنننامي  ،سنننمط النجنننوم ،1 ،
356-355 ،1؛ ينظرإ الطحاوأ  ،أحمد بن محمد بن إسماعيل ( ،ت1231هـ1116/م)  ،حاشنية الطحناوأ علنى مراقني
الفننالح شننرح نننور اإليضنناح  ،تننحإ محمنند عبنند الع ي ن الخالنندأ  ،ط ،1دار الكتننب العلميننة  ،لبنننان 1227 ،م 541 ،؛=
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وأبيضُ يستستى الغما ُم بوجهه
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ثما ُل* اليتامى عصمة للرامل

وفي هذه الرواية إثبات حتيتي أليمان أبي طالب  ،وما ابداه منن كلمنة فاصنلة بنين سنبيل
األوثان واألصنام في جهة  ،وسبيل األيمنان والتوحيند منن ذرينة إبنراهيم ( )والمتمثلنة بنؤبي
طالب من جهنة أخنرى  ،لإلستسنتاء  ،ولنو كنان إعتتناد أبني طالنب كإعتتناد قومنه لمنا قصندوه ،
ولكان حتا عليه ان يشاركهم في حيرتهم  ،بير معت ل لهم ومطمئن في داره.
وتذكر المصادر( )1له شعرا إيمانيا آخر له أثناء متاطعة قريش لبني هاشم يتولإ
نبيا كموسى ُخ َّط في أول الكتب
ألم تعلموا أ ّنا وجدنا محمدا
ويتينا أن هذا الكالم كان نتيجة لعملية بحث وتت عن النبي( )  ،في الكتنب واألسنفار
واألخبار لما ورد فيها من عالماته ونبوءته  ،فكيف ال يكون أبو طالب مسلما وقد بنذل كنل هنذا
الجهد من التراءة والتصفح واألهتمام إن لم يكن من المنتظرين له قبل والدته لتتبل دعوته.
وبهذا الصدد ذكر البكرأ موفتا لنه حنين أراد والنده عبند المطلنب اإليفناء بننذره فني ذبنح
ابنه عبدهللا والد الرسول( )الذأ وقعت عليه الترعنة  ،فمنا كنان منن أبني طالنب اال ان يطلنب
من والده أن يذبحه بدال من أخيه  ،الذأ كان يحبه ويكثر من تتبيل جبهته  ،حيث موضنع الننور
قائال لهإ ...يا أخي ال تموت حتى أرى ولدك الوارث لهذا النور ،النذأ فني وجهنك النذأ فضنله
رب العالمين  ،الذأ تتاتل معه المالئكة المتربين  ،الذأ يغسل األرض من الندن وي ينل دولنة
األوثان ويبطل كهنة الكهان  ،قالإ فلما ولد النبي ( )كان يحمله عمه ويحبه حبنا شنديدا وكنان
يفتخر به ويتولإأنا أفديك يا بن أخي يا بن الذبيحين إسماعيل وعبدهللا .)2( ...
ويتبين منن كنالم البكنرأ أن أبنا طالنب كنان علنى علنم تنام بمنا سنتإول إلينه األمنور بيند
الرسول( )  ،كذلك بينت استياءه من أوثان قومه وينتظر ساعة الخال منها.
وأورد الكليني بسننده عنن األمنام الصنادق ( )أننه عنند والدة رسنول هللا ( ) جناءت
فاطمة بنت أسد* لتبشر وجها أبنو طالنب بنذلك فتنالإ أصنبرأ سنبتا أ ُبشنرك بمثلنه إال النبنوة ،
وقنننال إ السنننبت ثالثنننون سننننة  ،وكنننان بنننين رسنننول هللا ( ) وأمينننر المنننإمنين ( )ثالثنننون
سنة (.)3
=ينظرإالنبهاني  ،يوسف بن إسماعيل ( ،ت1355هـ1232/م)  ،حجة هللا على العالمين في معج ات سيد المرسلين  ،ضبطه
وصححه وراجعهإ عبد الوارث محمد علي  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،لبنان 1226 ،م .127 ،
* -ثمالإ وتعني ملجؤ التوم وبياثهم ومعتمدهم والتائم بؤمرهم .ينظرإ إبن سيده  ،المحكم المحيط األعظم 22 ،1 ،؛ ينظرإ
الحميننرأ  ،نشننوان بننن سننعيد ( ،ت573هننـ1177/م)  ،شننم العلننوم ودواء كننالم العننرب مننن الكلننوم  ،تننحإ حسننين بننن عبنندهللا
العمرأ ،وآخرون  ،ط ،1دار الفكر المعاصر  ،لبنان 1222 ،م 114 ،2 ،؛ إبن منظور ،لسان.24 ،11 ،
( ) 1إبن إسحاق  ،السير 157-156 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة 352 ،1 ،؛ ينظرإ أبي حنيفنة  ،النعمنان بنن محمند ،
(ت363هـ273/م)  ،شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار  ،تحإ محمد الحسيني الجاللي  ،ط ،2مإسسة النشر اإلسالمي ،
قم 222 ،3 ،؛ ينظرإ الموسوأ  ،فخار بن معد ( ،ت635هـ1232/م)  ،الحجة على الذاهب الى تكفير أبي طالب  ،تنحإ
محمد بحر العلوم  ،ط ،1انتشارات سيد الشهداء  ،قم  ،ال.ت 122 ،؛ ينظرإ إبن أبي الحديد  ،شنرح نهنح البالبنة ،14 ،
72؛ ينظرإ إبن كثير ،السيرة  42 ،2 ،ينظرإ األمين  ،أعيان الشيعة .111 ، 1 ،
( ) 2األنوار في مولد النبي محمد (.25-12 ، )
*-فاطمة بنت أسد بن هاشم بنن عبند منناف الهاشنمية الترشنية .ينظنرإ إبنن سنعد  ،الطبتنات 45 ، 1 ،؛ ينظنرإ النبالذرأ ،
أنساب 35 ،2 ،؛ ينظرإ إبن األثير ،اسد الغابة .212 ، 7 ،
( ) 3أصول الكافي .344 ،1 ،
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وأكد إبن عبند الوهناب بسننده النى إبنن قدامنة بنؤن أبنا طالنب كنان يتنر بنبنوة الرسنول()
()1
ويدعو ألتباعه من خالل قولهإ
فال تجعلوا ر ندا وأسلموا

فإن طريق الحق لي

ب ُمظلم

كذلك ما وثتته المصادر من فرحنة أبني طالنب بإسنالم أخينه الحمن ة بنن عبندالمطلب وأنشند فينه
()2
شعراإ
فصبرا -أبا يعلى  -على دين أحمد

و ُكن ُمظهرا للدين وفتت صابرا

و ُحط* من اتى بالدين من عند ر ّبه

كافرا

فتد سرني اذ قلت أنك مإمن
وناد قريشا

بالذأ قد أتيت ُه

بصدق وحق ال تكن حم
ف ُكن لرسول هللا في هللا ناصرا
جهارا وقل ما كان أحم ُد ساحرا

وهنا يظهر دوره راعيا حتيتيا ألمر الرسالة لي مسلما فتط  ،في شحذ همنة الحمن ة كني
يضننع فنني قلبننه ديننن ربننه  ،مبننديا اسنناريره الكبيننرة بإسننالمه  ،طالبننا نصننرته للنبنني ( ) جنناهرا
بإيمانه.
وكان ابو طالب كثيرا ما يحث قومه ألتباع الرسول ( )بتولهإ  ...أنكم لم ت الوا بخينر
ما سمعتم قول محمد وأتبعتم أمره فؤتبعوه وصدقوه ترشدوا (.)3
وكما هو معروف ان قريش صدقت الرسول ( ) وعملت برأيه قبل البعثة  ،حتى لتبتنه
بالصادق األمين  ،وإال فما الغرض من حث ابو طالب لهم لتصنديته وأتباعنه مجنددا ان لنم يكنن
ألمر اإلسالم.
وفي قول ألبي بكر مخاطبا الرسول( )يتنولإ  ...والنذأ بعثنك بنالحق ألننا كننت أشند
فرحا بإسالم أبي طالب مني بإسالم أبي  ،التم بذلك قرة عينك (.)4
وفنني هننذه الروايننة كنايننة للن من الماضنني  ،بتننول أبنني بكننر (ألنننا كنننت أشنند فرحننا ) فنني
حصول إسالم أبي طالب  ،وداللة على السبق في اإلسالم ولي فتط إسالمه.

( ) 1مختصر 66-65 ،؛ ينظرإ حسن  ،فيصل  ،أبو طالب طود اإليمان الراسخ .73 ،
( ) 2الراوندأ  ،قص األنبياء235-234 ،2 ،؛ ينظرإ إبن أبي الحديد  ،شرح نهح البالبة 77-76 ،14 ،؛ ينظنرإ
المجلسي  ،بحار211 ،11 ،؛ ينظرإ األمين  ،أعيان .125 ، 1 ،
*ُ -حطإ وتعني امر بصلة الرحم  .ينظرإ الفيرو آبادأ  ،التامو المحيط 664 ،؛ ينظرإ ال بيدأ  ،تا العنرو ، 15 ،
227
( ) 3إبننن سننعد  ،الطبتننات 21 ،1 ،؛ ينظننرإ إبننن عسنناكر  ،تنناريخ 322 ،66 ،؛ ينظننرإ إبننن الجننو أ  ،الوفننا ،1 ،
331؛ ينظرإ إبن الجو أ  ،المنتظم 2 ،3 ،؛ ينظرإ السيوطي ،الخصائ .215 ،1 ،
( ) 4إبنن عسناكر  ،تناريخ 326 ، 66 ،؛ ينظنرإ الطبنرأ  ،أحمند بنن عبندهللا بنن محمند ( ،ت624هنـ1224/م)  ،الريناض
النضرة في مناقب العشرة  ،تحإ عيسى عبد هللا بن محمد بن مانع الحميدأ  ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت 1226 ،م ،
327 ،1؛ ينظرإ العستالني  ،اإلصابة .122 ، 7 ،
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وأخننر إبننن أبنني الحدينند قننول اإلمننام الصننادق ( )حننين ُسننئل عننن إسننالم أبننو طالننب
فتالإ  ...لو وضع إسالم أبي طالب في كفة مي ان وإيمان هذا الخلق في الكفة األخنرى لنرجح
إيمانه (.)1
وعنه أيضا بسنده عن العبا بن عبدالمطلب وأبو بكر يتولإ أن أبا طالب ما مات حتى
قال ال إله إال هللا محمد رسنول هللا  ،كنذلك روى عنن علني بنن أبني طالنب( )أننه قنالإ منا
مات أبو طالب حتى أعطى رسول هللا ( ) من نفسه الرضا (.)2
وأورد الكليني قول رسول هللا ( ) بسنده عن اإلمام الصادق( )حين قالإ أن مثنل
أبننني طالنننب مثنننل أصنننحاب الكهنننف أسنننروا اإليمنننان وأظهنننروا الشنننرك  ،فؤتننناهم هللا أجنننرهم
مرتين (.)3
وذكر الموسوأ قوال لإلمام الصادق ( )يبين فيه تؤكيد اإلمنام علني( )علنى أهمينة
شعر أبني طالنب ولن وم تداولنه بتولنهإ كنان أمينر المنإمنين ( )يعجبنه أن ينروى شنعر أبني
طالب  ،وقال ( )إتعلموه وعلموه أوالدكم فإنه على دين هللا وفيه علم كثير (.)4
وفي رأأ للباقورأ يتول أن الجاهلية لم تعرف عربا متؤلهين  ،أهل ورع يتحرجون منن
التبائح بير عبد المطلب وولديه عبدهللا والد الرسول ( ) وأبو طالب والد اإلمام علني  ،فكنان
أبو طالب قد خسر وجاهته ومن لته لمجابهته مشركي قومه وتركه لتبائحهم  ،ودفاعنا عنن حيناة
الرسننول ( ) كنني يننتمكن مننن اإلسننتمرار بدعوتننه التبليغيننة لإلسننالم  ،لننذلك ُعند أبننو طالننب مننن
المإمنين في قرارة نفسه بدين إبن أخيه وإن أخفى إيمانه فمثل كسائر النا من المشركين(.)5
ومنننننن الجننننندير بالنننننذكر أن أبنننننا طالنننننب لنننننو كنننننان علنننننى بينننننر اإلسنننننالم  ،ألنتهننننن
معاوية هذه الفرصة للنينل منن خصنمه العنيند اإلمنام علني  ،والنذأ عُنرف بمعاداتنه الكبينرة لنه
وكثيرا ما يلفق األكاذيب لإلنتتا منه  ،فكيف تفوتنه فرصنة عندم إسنالم أبني طالنب لنو حتنت
وصدقت .
فتد ذكر إبن عبد ربه حين يروأ قصة ذهاب عتيل بن أبني طالنب النى الشنام  ،ومتابلتنه
لمعاوية فؤراد األخير أن ينتت من شؤن إسالمه بمحضر جمع منن الننا  ،منن خنالل تعيينره
بعمه أبي لهب على إعتبار أنه من أهل النار  ،فتال إ هذا عتيل عمه أبو لهب  ،قنال لنه عتينل
 ،وهذا معاوية عمته حمالة الحطب ؟ ثم قال ينا معاوينة  ،إذا دخلنت الننار فاعندل ذات اليسنار ،
( ) 1شرح نهح البالبة .61 ،14 ،
( ) 2شرح نهح البالبة 71 ،14 ،
( ) 3أصول الكافي 341 ،1 ،؛ ينظرإ النيشنابورأ  ،روضنة النواعظين ،
نهح البالبة .75 ،14 ،
( ) 4الحجة على الذاهب 135-122 ،؛ ينظرإ المجلسي  ،بحار ،35 ،
تتديمإ محمد هادأ األميني  ،ط ،5مكتبة الصدر ،طهران 1352 ،هـ ،1 ،
علي  ،تحإ طاهر السالمي  ،ط ،1مإسسة االعلمي  ،لبنان2555 ،م ،5 ،
( ) 5علي (رضي هللا عنه) إمام األئمة  ،مصر الجديدة  ،التاهرة 1214 ،م ،

،1

321؛ ينظنرإ إبنن أبني الحديند  ،شنرح

115؛ ينظرإ التمي  ،عبا  ،الكنى واأللتاب ،
152؛ ينظرإ التبنانجي  ،حسنن  ،مسنند اإلمنام
.151
.24-23
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فؤنك ستجد عمي أبو لهب مفترشا عمتك حمالة الحطب ؛ فؤنظر أيهما خير  ،الفاعل أو المفعنول
به (.)1
وهذه الرواية تدلل على أن حكاية إسنالم أبني طالنب لنم تكنن شنائعة حتنى منن الرواينة ،
وإال لكان حرأ بمعاوية أن يغتنمها فرصة ثمينة للتشهير بخصمه عتينل  ،دون ذكنر أبني لهنب
وترك أبي طالب.
ويرى األعرجي أن قضية إسالم أبي طالب قد أ ُثيرت منن العباسنيين بتولنهإ ...كان منن
لوا م الصراع اإلجتماعي في عصر ما بعد رسول هللا ( ) الطعن في إسالم أبي طالنب ألحند
امننرين االولإ ان الطعننن بإسننالم ابنني طالننب كننان مننن أجننل خنندش شخصننية اإلمننام علنني ()
الرسننالية  ،والثننانيإ أن الطعننن بإسننالم أبنني طالننب كننان مفنناده تتويننة موقننف أخيننه العبننا حيننث
تمكنننت ذريتننه الحتننا مننن اسننتالم الحكننم وتؤسنني مننا يسننمى بالدولننة العباسننية علننى أنتنناض حكننم
األمويين (.)2

آالم الصحابة
ما إن أعلن الرسول ( )دعوته في مكة  ،حتى بدأت مكائد المشركين تتوالى عليه ومنن
آمننن بدعوتننه  ،لكنننه مضننى فنني إظهننار ديننن هللا تبننارك وتعننالى( ،)3وبعنند أن عج ن وا مننن مغبننة
الضغط على الرسول( )ومن آمن معه عن موقفهم  ،أخذت كل قبيلة تمار التآمر والتعنذيب
لمن أسلم من أبناء قبائلهم وحلفائهم(.)4
وقد ذكر الطبرأ بسنده عن عنروة بنن ال بينر حينث قنال إ  ...ثنم ائتمنرت رإوسنهم بنؤن
يفتنوا من تبعه عن دين هللا من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم  ،فكانت فتنة شنديدة ال لن ال علنى منن
اتبع رسول هللا ( ) من أهل اإلسالم .)5( ...
وهذه داللة على تصناعد وتينرة اإلسنالم وإنتشناره بنين الننا  ،بحينث عجن المشنركون
من التصدأ له ومجابهة تياره بالحجنة واإلقنناع فسنعوا إلنى أسنلوب التمنع للضنعفاء ومنن تحنت
إمرتهم من الحلفاء.

( ) 1العتد الفريد  ،تحإ عبند المجيند الترحينني  ،ط ،1دار الكتنب العلمينة  ،بينروت 1213 ،م 21 ،4 ،؛ ينظنرإ إبنن بكنار،
277؛
ال بير( ،ت256هـ175/م)  ،األخبار الموفتيات  ،تحإ سنامي مكني العناني  ،ط ،2عنالم الكتنب  ،لبننان 1226 ،م ،
ينظرإ المرتضى  ،أمالي المرتضى .276 ،1 ،
( ) 2اإلمام علي بن أبي طالب  ،ط ،2جواثا للنشر  ،لبنان 2551 ،م .156 ،
( ) 3شيبة الحمد  ،عبدالتادر ،التص الحق في سيرة سيد الخلق محمد ( ، )ط ،4مكتبة فهد الوطنية  ،الرياض 1432 ،هـ ،
.63-62
( ) 4إبن إسحاق  ،السير .141 ،
( ) 5تاريخ .321 ، 2 ،
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فإن عماء الشرك قد انتهجوا طريتة في التنكيل بالمسلمين  ،من خالل محاربة الشنخ
إجتماعيا واقتصاديا مرة  ،والتعنيف والتعذيب للضعفاء مرة أخرى(. )1
وذكر إبن هشام أن للمكانة االجتماعية لمن أسلم أثنرا فني ننوع المجابهنة التني يلتاهنا منن
المشركين السيما أبو جهل حيث قال إ وكان أبو جهل الفاسنق النذأ يغنرأ بهنم فني رجنال منن
قريش  ،اذا سمع بالرجل قد أسلم  ،له شرف ومنعة  ،أ ّنبه وأخ اه وقال إ تركت دين أبينك وهنو
خير منك  ،لنسنفهن حلمنك  ،ولنفنيلن* رأينك  ،ولننظعن شنرفك  ،وإن كنان تناجرا قنال لنه إ وهللا
لنكسدن تجارتك  ،ولنهلكن مالك  ،وان كان ضعيفا ضربه وأبرى به (.)2
ووصفت المصادر بسندها عن إبنن عبنا أشنكال العنذاب والشندة التني أن لهنا المشنركين
بمن أسلم من المستضعفين وهذا نصه إ ...كانوا ليضربون أحندهم ويجيعوننه ويعطشنونه حتنى
ما يتدر أن يستوأ جالسا من شدة الضر الذأ ن ل به حتى يعطيهم ما سنؤلوه منن الفتننة، )3( ...
وهكذا يظل المسلم يعذب ال يخفف عنه حتى يكفر بار تعالى ويذكر الالت والع ى بخير.
وذكر األصبهاني هذا الحال بالتول إ  ...ألبسوهم أدرع الحديد ثم صهروهم في الشم
 ،فبل منهم الجهد ما شاء هللا أن يبل من حر الحديد والشم  ،فلمنا كنان منن العشني أتناهم أبنو
جهل  ،لعنه هللا – ومعه حربة فجعل يشتمهم ويوبخهم (.)4
ولم تغب الصورة المإلمة عن وصف عبد المتصود الذأ قنال إ وقندمت قنريش وأعينان
بيوتها حشدا مجيشة تناج رسالة السماء ،لم يتتدم واحدا منهم بحجة بالغنة وال واهينة تإيند بتناء
جاهليتننه  ،وأن تتنندموا جميعننا بسننالح العنناج المغلننوب فنني صننراع العتننول والتلننوب  ،تتنندموا
بالبننذاءة واألكننف والسننيوف  ،يصننارعون رجنناال ال سننالح لهننم ويركبننونهم بكننل إيننذاء ونكننال ،
وبنندت مكننة مسننرحا للتعننذيب  ،ضننحاياها تلننك الحفنننة التنني تؤلفننت منهننا أولننى كتائننب اإليمننان ،
ولتد شهد علي من هذا التعذيب مشاهد وقف لها شعره واختلح جلده وسالت عيناه شإونا  ،وأننه
ليرى ببطحاء مكة حبشيا ألتي على رمضائها ساعة الظهيرة  ،ويدعوه سيده أمية بن خلف* النى
الشرك وقد رك على صدره صخرة عظيمنة  ،يكناد ثتلهنا أن ينذهب بالعبند فني األرض  ،يتنول
( ) 1المالح  ،هاشم  ،الوسيط .133-132 ،
*-التنفيلإ يعني التحليف  ،ودفع المرء عن صاحبه .ينظرإ الفيرو آبادأ  ،التامو .1564 ،
( ) 2السيرة .325 ، 1 ،
( ) 3إبن إسحاق  ،السير122 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة 325 ،1 ،؛ينظرإ إبن األثير  ،أسد الغابنة 122 ،4 ،؛
ينظنننرإ أبنننو الربينننع ،اإلكتفننناء 232 ،1 ،؛ينظنننرإ النننذهبي  ،تننناريخ 651 ،1 ،؛ ينظنننرإ إبنننن كثينننر ،السنننيرة ،1 ،
425؛ ينظرإ الصالحي ،سبل الهدى  357 ،2 ،؛ ينظرإ الكاندهلوأ  ،محمند بنن يوسنف بنن محمند  ،حيناة الصنحابة ،
تحإ بشار عواد معروف  ،ط ،1مإسسة الرسالة  ،لبنان 1222 ،م .363 ،1 ،
( ) 4حلية األوليناء وطبتنات األصنفياء  ،ال.تنح  ،ال.ط  ،السنعادة  ،مصنر1274 ،م 145 ،1 ،؛ ينظنرإ الكانندهلوأ  ،حيناة
الصحابة .346 ،1 ،
*-أمية بن خلف بن وهب  ،من بني لإأ  ،شهد ظهور اإلسالم ولم يعتنته  ،قتل على يد بالل في معركة بندر .ينظنرإ ال ركلني
 ،األعالم .22 ،2 ،
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السننيد المغننرورإ ال وهللا يننا بننالل*  ،ال ت ن ال هكننذا حتننى تمننوت او تكفننر بمحمنند  ،وتعبنند الننالت
والع ى كما نعبد  ،فيجاهد المعذب المكدود ليجيب على هذه الدعوة السناخرة بكلمنة واحندة هني
()1
رم التوحيد إأحد أحد ...
وهنذا منا ذكننره إبنن هشننام( )2فني حننال بنالل وتعذيبنه منن قبننل أمينة بننن خلنف يتننولإ ...
يخرجه إذا حميت الظهيرة  ،فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة  ،ثنم ينؤمر بالصنخرة العظيمنة
فتوضع على صدره  ،ثم يتول لنه ال وهللا ال تن ال هكنذا حتنى تمنوت  ،أو تكفنر بمحمند  ،وتعبند
الالت والع ى  ،فيتولإ وهو في ذلك النبالء إ أحند أحند  ،ولنم يننل بنالل منن رسنول هللا ()
قط  ،كما اعرض عن ذكر أوثان وأصنام قومه بخير(.)3
وما آل ياسر بمنؤى من عذابات المشركين  ،فتد نالهم مالم يناله امخرون  ،فكنان مشنركوا
بني مخ وم يخرجون بعمار* ووالده ياسنر* وأمنه سنمية* إلنى الصنحراء  ،وتعنذيبهم تحنت الحنر
الشديد  ،فماتت سمية من طعنة وجههنا لهنا أبني جهنل ألنهنا أبلظنت لنه فني التنول  ،فعندت أول
شهيدة في اإلسالم من النساء( ، )4ليلحق بها وجها ياسر كؤول شهيد من الرجال(.)5
أثبت المشركون عج هم التام من مغبة متاومة الدين الجديد  ،ون عه من قلوب المسنلمين
وإن نالت سياطهم من أجسنادهم العارينة التني اكتنوت بحنرارة الشنم والحديند  ،والنذين قندموا
صنورة حيننة لإليمننان المتجننذر ،وعلمننوا اإلنسننانية معنننى التضننحية والثبننات أمننام عنننت الطغنناة ،
الذأ شمل حتى النساء.

*-بالل بن رباح  ،ابو عبدهللا  ،ولد في منطتة جبال السراة ما بين اليمن والطائف .ينظرإ ابن سعد  ،الطبتات ،3 ،
ينظرإ ابن خلكان ،وفيات األعيان 75 ،3 ،؛ ينظرإ ال ركلي  ،االعالم .73 ،2 ،
( ) 1اإلمام علي .54-53 ،1 ،
( ) 2السيرة 311 ،1 ،؛ ينظرإ األصبهاني  ،حلية األوليناء 141 ،1 ،؛ ينظنرإ السنهيلي  ،النروض 113 ،3 ،؛
ينظرإ أبو الربيع  ،اإلكتفاء 231-237 ،1 ،؛ ينظرإ إبن كثينر ،السنيرة 422 ،1 ،؛ ينظنرإ العسنتالني  ،اإلصنابة ،
456 ،1؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى .357 ،2 ،
( ) 3إبن إسحاق ،السير123 ،؛ ينظرإإبن هشام  ،السيرة632 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سعد  ،الطبتات175 ،3 ،؛ ينظنرإ
إبن سيد النا  ،عيون االثر352 ،1 ،؛ينظنرإإبن عبند الوهناب ،مختصنر اد المعناد  ،ال.تنح  ،ط ،2دار الرينان للتنراث ،
التاهرة 1217 ،م .151 ،
*-أبو اليتضان  ،عمار بن ياسر بن عمار الكناني المذحجي .ينظرإ ابن عبد البر ،اإلستيعاب1135 ،3 ،؛ ينظنرإ الننووأ
،يحيننى بننن شننرف ( ،ت676هننـ1277/م)  ،تهننذيب األسننماء واللغننات  ،تصننحيحإ شننركة العلمنناء  ،ال.ط  ،دار الكتننب العلميننة،
لبنان ،ال.ت37 ،2 ،؛ ينظرإ العستالني ،االصابة.473 ،4 ،
*-أبو عمار ،ياسر بن عامر العنسي  ،وكان حليف بني مخ وم .ينظرإ إبن األثير ،أسد الغابة 433 ،5 ،؛ ينظرإ الصفدأ
 ،الوافي.272 ،13 ،
*-أم عمار ،سمية بنت خباط  ،أسلمت مبكرا  ،والقنت منن إسنالمها العنذاب الشنديد  ،حتنى قتلهنا أبنو جهنل بطعننة  ،فعندت أول
شهيدة في اإلسالم  .ينظرإ إبن سعد  ،الطبتات 257 ، 1 ،؛ ينظرإ العاملي  ،ينب بننت علني بنن حسنين  ،الندر المنثنور
في طبتات ربات الخدور  ،ال.تح  ،ط ،1المطبعة الكبرى األميرية  ،مصر 1312 ،هـ .252 ،
( ) 4إبن إسحاق ،السير123 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة325-312 ،1 ،؛ ينظرإ البالذرأ  ،أنساب 165 ،1 ،؛
255؛ ينظنرإ إبنن كثينر ،
ينظرإ إبن األثير ،الكامل 664 ،1 ،؛ ينظرإ إبن أبي الحديد  ،شرح نهح البالبنة ،13 ،
البداية 147-146 ،4 ،؛ المجلسي  ،بحار 215 ،11 ،؛ ينظرإ الفالوذة  ،محمد اليا عبدالرحمن  ،الموسوعة فني
صحيح السيرة النبوية  ،ط ،1مطابع الصفا  ،مكة 1423 ،هـ .412 ،
( ) 5إبن األثير ،اسد الغابة 412 ،3 ،؛ ينظرإ الصالحي ،سبل الهدى365 ،2 ،؛ ينظرإ الكاندهلوأ .342 ،1 ،
174؛
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وفي رأأ للمإر ثابت  ،يصف فيه حال أم عمار يتنولإ نصنيب سنمية منن ذلنك العنذاب
فادحا رهيبا  ...وقفت يوم ذاك موقفا يمنح البشرية كلها من أول أمرهنا شنرفا ال ينفند  ،وكرامنة
ال يتصل بهاإها  ،موقفا جعنل منهنا أمنا عظيمنة للمنإمنين فني كنل العصنور ،وللشنرفاء فني كنل
األ مان (.)1
فنني حننين ذكننرت المصننادر أن لعمننار أ أسننمه عبنند هللا  ،وكننان ممننن أسننلم فشننملته لعن نة
المشركين وقسوتهم(.)2
ويطالع رسول هللا (

) ما يعانيه آل ياسر ويعتصره األلم لحالهم قائال لهم إ صبرا آل

ياسر فإن موعدكم الجنة (.)3
وبعد دعاء الرسول( ) لهم يصف لنا عبند المتصنود إطمئننان آل ياسنر بتولنهإ فتطينب
نفوسننهم برثنناء الرسننول لهننم وبدعائننه  ،وينسننون النكننال المصننبوب علننى اجسننادهم مننا دامننوا قنند
أفادوا طهر األرواح  ،وان العذاب لشهي  ،واإليذاء ليلتى منهم الترحيب وال تنفنر الشنفاه عنن
كلمنة شنرك  ،وان أمعننن فني التنكينل بهننم هنإالء الطغنناة  ،وان هندد أبنو جهننل ان يختنرم المننرأة
برمحه أمنام الولند وأبينه  ،وإن أردف التهديند بالتنفينذ فؤلتاهنا علنى الرمنال جثنة شنوهاء فارقتهنا
الحياة (.)4
وربم كل هذه األساليب الوحشية لم يتوقف المشركون من الضغط على سنيد قنريش أبنو
طالب من أجل ان يتخلى الرسول ( ) عن الذين إتبعوه من المسلمين.
فتد ذكر البغدادأ أن مشركي قريش إجتمعوا عند أبي طالب وقالوا له إ لو أن إبن أخيك
طننرد موالينننا وحلفاءنننا كننان أطننوع فنني صنندورنا  ،وأشنناروا إلننى عمننار وبننالل  ...فن ن ل قولننه
*

تعنننننننننننننالى إ {             
()5

. }             

ويتبين من رواية البغدادأ مدى التراجع في مستوى مطالب المشركين  ،وأنهنم قند يؤسنوا
من التضاء على اإلسالم  ،فؤرادوا أن يحصلوا على مواليهم وحلفنائهم  ،كنذلك تننم هنذه الرواينة
( ) 1رجال حول الرسول  ،ط ،1دار الفكر ،لبنان 2555 ،م .142 ،
( ) 2إبن عبد البر ،اإلستيعاب 1551 ،3 ،؛ينظرإ إبن األثينر ،أسند الغابنة412 ،3 ،؛ ينظنرإ إبنن أبني الحديند و شنرح
نهح البالبة 37 ،25 ،؛ ينظرإ النووأ  ،تهذيب األسماء 155 ،2 ،
( ) 3أبنو الربيننع  ،اإلكتفناء232 ،1 ،؛ ينظننرإ السننهيلي  ،النروض116 ،3 ،؛ ينظننرإ إبننن األثينر  ،أسنند الغابننة ،4 ،
.122
( ) 4اإلمام علي .54 ،1 ،
*-سورة األنعام  ،اميةإ.52
( ) 5تاريخ بغداد  ،تحإ مصطفى عبد التادر عطا  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،بيروت 1417 ،هـ .162 ، 1 ،
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عن نوع من المنعة التي ضربها رسول ( ) على أتباعه  ،وإال فما دفع قريش لتطلب من أبي
طالب هكذا مطلب إن كانت مطلتة اليد في مواليها وحلفائها.

إسالم حمزة بن عبد المطلب
اختلفت الروايات في سنة إسالم حم ة بن عبد المطلب  ،فمنها من ترى إسالمه كان فني السننة
الثانية للبعثة الشريفة( ، )1وقيل في السنة السادسة من البعثة(. )2
دأب رسول هللا ( )على الجهر بدعوته بين النا  ،وكان يحندثهم ويرشندهم إلنى عبنادة
هللا ع ّ وج ّل وترك عبادة األصنام  ،معتليا جبل الصفا*  ،فمنر علينه أبنو جهنل النذأ أخنذ يإذينه
ويشننتمه ويعيننب عليننه دينننه ويضننعف مننن أمننره  ،ومننا كننان مننن رسننول هللا ()اال أن بادلننه
بالسكوت  ،ولم يرد عليه  ،فؤنصرف أبو جهل إلى مجل لتريش عند الكعبة(.)3
فؤقبل حم ة من صيده ليطوف بالكعبة كعادته ثم ينصرف ألهلنه  ،وفني طريتنه للكعبنة ،
عارضته إمرأة فحدثته عن موقف أبي جهل مع إبن أخيه  ،وما القاه من األذى والسنب والعينب
وأخبرته بسكوت الرسول ( )عنه(.)4
فاستشنناط حم ن ة بضننبا  ،وتوجننه نحننو أبنني جهننل فنني مجلسننه  ،بيننر متؤهننب ألحنند ليجنند
بريمه جالسا مع التوم  ،فما أن أدركه حتى ضربه بتوسه على وجهه فؤحدث فيه جرحا بليغنا ،
وطلب أن يرد عليه بالمثل لنو اسنتطاع  ،وقنال أننا علنى دينن محمند وأقنول قولنه  ،فكينف تإذينه
وتشتمه  ،فنهض رجال من ذوأ أبي جهل لينصروه على حم ة  ،لكنن أبنا جهنل مننعهم وقنال إ
إنه السبب في ذلك وأنه نال من محمد وسبه وقبحه(.)5
( ) 1إبن عبد البر ،اإلستيعاب 362 ،1 ،؛ ينظرإ إبن األثير ،أسد الغابة 67 ،2 ،؛ ينظرإ الطبرأ  ،ذخائر العتبى في
مناقننب ذوأ التربننى  ،ال.تننح  ،ال.ط  ،مكتبننة التدسنني  ،التنناهرة 1356 ،هننـ 174 ،؛ ينظننرإ العسننتالني  ،اإلصننابة ،2 ،
.155
( ) 2إبن سعد  ،الطبتات 6 ، 1 ،؛ ينظرإ إبن الجو أ  ،تلتيح فهوم اهل األثنر فني عينون التناريخ والسنير  ،ال.تنح  ،ط، 1
شركة دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيروت 1227 ،م .2 ،
*-الصفاإ أُحد جبال مكة ويشكل ج ءا مرتفعنا منن جبنل أبني قبني  .ينظنرإ األصنطخرأ  ،المسنالك والممالنك16 ،؛ ينظنرإ
الحميرأ  ،الروض المعطار363 ،؛ ينظرإ الحموأ  ،البلندان 411 ،3 ،؛ ينظنرإ إبنن النوردأ  ،عمنر بنن المظفنر ،
(ت152هـ1441/م)  ،خريندة العجائنب وفريندة الغرائنب  ،تنحإ أننور محمند نناتي  ،ط ،1مكتبنة الثتافنة اإلسنالمية ،التناهرة ،
2551م .216 ،
( ) 3إبن إسحاق  ،السنير171 ،؛ ينظنرإ إبنن هشنام  ،السنيرة222-221 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن حبينب  ،المنمنق332 ،؛
ينظرإ الطبرأ  ،تاريخ 334-333 ،2 ،؛ ينظرإ أبو الربيع  ،االكتفاء .226 ،1 ،
( ) 4ابن حبينب  ،المنمنق 345 ،؛ ينظنرإ السنهيلي  ،النروض االننف 52-51 ،3 ،؛ ينظنرإ إبنن األثينر ،الكامنل ،1 ،
672؛ ينظنرإ إبنن سننيد الننا  ،عينون األثننر124 ،1 ،؛ ينظنرإ النذهبي  ،تنناريخ 561 ،1 ،؛ ينظنرإ أبنن كثيننر،
البدايننة 13 ،4 ،؛ ينظننرإ الصننالحي ،سننبل الهنندى332 ،2 ،؛ ينظننرإ ابننن عبنند الوهنناب  ،مختصننر23 ،؛ ينظننرإ
المكارفورأ ،الرحيق12 ،؛ ينظرإ أبي هرة  ،خاتم النبيين .322-321 ،1 ،
( ) 5المتدسي  ،البدأ 21 ،5 ،؛ ينظرإ الطبراني  ،سنليمان بنن أحمند بنن أينوب ( ،ت365هنـ275/م)  ،المعجنم الكبينر ،تنحإ
حمنندأ عبنند المجينند السننلفي  ،ط ،2مكتبننة إبننن تيميننة  ،التنناهرة  ،ال.ت 145 ،3 ،؛ ينظننرإ البيهتنني  ،دالئننل النبننوة ،2 ،
213؛ ينظنننرإ إبننننن الجننننو أ  ،المننننتظم 315 ،2 ،؛ ينظننننرإ العصننننامي  ،سنننمط النجننننوم 371 ،1 ،؛ ينظننننرإ
المنصورفورأ  ،رحمة للعالمين .51 ،
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ويشيد عبد المتصود بموقف حم ة من أبا جهل بالتولإ ...تعندو علنى ابنن أخني وأننا بنين
النا حي  ...قال يلتم المعذرة  ...ما كنت ألفعل يا أبا عمنارة  ،ولكننه عناب آلهتننا وسنبها ،
وأنا أعيبها وأسبك وأرد عليك لطمتك  ،وسبتت يده الكلمات فإذا حديدة قوسه ترتطم بجبهنة أبني
جهل في ضربة قاسية  ...ووقف حم ة هنيهة يرقنب فريسنته ويتهينؤ لهنا  ،لكنهنا كاننت اذل منن
أن ترد علينه ضنربته  ...ويتنولإ أيهنا الننا انني أقلنع امن رداء كفنرأ  ،وإنني علنى دينن إبنن
أخي وإني لناصره بلساني وسيفي  ،أال فليتتين سفيهكم بضبتي (.)1
ويبنندو أن حمن ة قنند أسننلم مبكننرا  ،أأ فنني السنننة الثانيننة للبعثننة  ،لكنننه جهننر بننه فنني السنننة
السادسة  ،ألنه كان احد اجنحنة الندفاع عنن الرسنول ( ) منع أبني طالنب  ،ودائنم المرافتنة لنه
وكثيرا ما يستعين به في الرد على إيذاء المشركين المتكررة للرسول ( ) في بداية البعثة.
وفي موقف له من أذى المشنركين للرسنول ( ) حنين ألتنوا علينه السنلي*  ،وهنو يصنلي
بالمسجد  ،فشكى النبي( ) لعمه أبو طالب  ،الذأ أخذ معه حم ة وسلوا سنيوفهم  ،وقصندوا
المشننركين  ،وقننال أبننو طالننب لحم ن ة أن يمننر السننلي علننى سننبالهم* ،وأن يضننرب عنننق مننن
يعترض ففعل الحم ة ومره سبالهم الى آخرهم(.)2
هننذه المواقننف تنننم عننن أن الرسننول ( ) قنند إمتلننك قننوة مإمنننة وضنناربة ال تسننتطيع أأ قننوة
مجابهتها  ،قد ادته ع ة وهيبة واإلسالم منعة .

عام الحزن ما بين الهجرة للحبشة ومحنة الطائف
عانى المسلمون في مكة من ويالت المشركين وشدتهم  ،السيما الذين لي
قومهم كحمية أبي طالب لرسول هللا(.)3( )

لهنم حنام منن

لذا أمر رسول هللا ( )بهجرة أصحابه  ،فخر جعفر بن ابني طالنب فني نفنر مننهم النى
الحبشة( ، )4إلذا بالغرباء من جور األقرباء(. )5

( ) 1اإلمام علي .62 ،1 ،
* -السليإ وهو الجلدة أو الجلدة التي فيها جنين اإلنسان والماشية .ينظرإ األ هرأ ،تهنذيب اللغنة112-111 ،4 ،؛ ينظنرإ
إبن سيده ،المخص 55 ،1 ،؛ ينظرإ إبن منظور  ،لسان .256 ،3 ،
*-سنننبالهمإ وتعنننني الشنننوارب .ينظنننرإ الفراهيننندأ  ،كتننناب العنننين175 ،7 ،؛ ينظنننرإ األ هنننرأ  ،تهنننذيب اللغنننة ،11 ،
243؛ ينظرإ ابن منظور ،لسان .421 ،1 ،
( ) 2الطبرسي  ،أعالم النورى 125 ،1 ،؛ ينظنرإ المجلسني  ،منرآة العتنول فني شنرح أخبنار الرسنول  ،إخنرا وتصنحيح
ومتابلنننةإ هاشنننم الرسنننولي  ،ط ،3دار الكتنننب العلمينننة  ،طهنننران 1375 ،هنننـ 256 ، 5 ،؛ ينظنننرإ البحرانننني  ،هاشنننم ،
(ت1157هنـ 1625/م)  ،حلينة األبنرار فني أحننوال محمند وآلنه األطهنار ،تنحإ بننالم رضنا موالننا البروجنردأ  ،ط ،1مإسسننة
المعارف اإلسالمية  ،ايران1411 ،هـ .157 ،1 ،
( ) 3إبن إسحاق  ،السير174 ،؛ ينظرإ إبن هشام  ،السيرة 321 ،1 ،؛ينظرإ إبن أبي الحديد ،شنرح نهنح البالبنة ،6 ،
.352
( ) 4إبن إسحاق  ،السير214 ،؛ ينظرإ إبن هشام ،السيرة336 ،1 ،؛ ينظرإ اليعتوبي ،تناريخ 341 ،1 ،؛ ينظنرإ
الطبننرأ ،تنناريخ 331 ،2 ،؛ ينظ نرإ إبننن عسنناكر ،تنناريخ 121 ،72 ،؛ ينظننرإ الننذهبي  ،تنناريخ 511 ،1 ،؛
ينظرإ وات  ،ويليام مونتجمرأ  ،محمد (صلى هللا عليه وآله وسنلم) فني مكنة ،ترجمنةإ عبند النرحمن عبندهللا الشنيخ  ،مراجعنة
وتعليقإ أحمد الشلبي  ،ال.ط  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،التاهرة1415 ،هـ .221 ،
( ) 5عبد المتصود  ،اإلمام علي.57 ،1 ،
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وبعد أن رأت قريش نجاة المسلمين في الحبشة  ،ع موا على قتل رسول هللا ( ، )لكنن
أبا طالب جمع بنو هاشم ومنهم آل المطلب مع اهلهم والنن ول بهنم النى وادأ يسنمى شنعب ابني
طالب  ،من اجل النذود عنن النبني ( )وحمايتنه  ،واضنعا علينه حراسنا فني أطنراف الشنعب ،
وجعل إبنه علي ينام جنبه  ،وحمن ة قائمنا بسنيفه عنند رأسنه( ،)1فمنا كنان منن المشنركين إال أن
يتآمروا عليهم  ،وقاطعوهم فني كنل شنيء  ،حتنى قضنوا فني عن لتهم ثنالث سننوات  ،بلن مننهم
الجهد مبلغه(. )2
لكننن ربننم هننذا وذاك فتنند أثبننت المحاصننرون عمليننا  ،متنندرتهم علننى الع ن وف بؤجسننادهم
المنهكننة عننن طعننام وشننراب ونكنناح  ،مظهننرين أ ُعجوبننة الصننمود أمننام محنننتهم  ،حتننى أفنناء هللا
عليهم بالفر التريب.
وما كاد ظالم المتاطعة أن ينجلي حتى أر ء النبي ( )بوفاة وجته خديجة  ،ليلحنق بهنا
عمه أبو طالب بعد خم وثالثين يوما  ،وقبل الهجرة إلى يثرب بثالث سنوات( ،)3وبعند البعثنة
بعشننر سنننوات( )4مننا يصننادف سنننة 624م( ،)5فتنند حننل عننام الح ن ن( ،)6وحلننول المصننائب علننى
رسننول هللا ( ، )ألن خديجننة كانننت خيننر مننن عانننه وأفضننل مننن آ ره فنني مشننوار النندعوة
اإلسالمية  ،أما عمه ابو طالب فهو من عضده وناصره ودافع عنه ضد المشركين(.)7
ويذكر لنا جرداق وصية أبي طالب  ،وحال النبي ( )بعد فتده بالتول إ ولنم ينن أبنو
طالب دقيتة واحدة أن محمدا إنما هو إستمرار عبترينة الخلنق  ،التني يتمين بهنا بصنورة عفوينة
هو وأخوه عبدهللا وأبوهما عبد المطلب  ،فلما حضرته الوفاة  ،جمع اليه قوما كثيرا وقنال لهنم إ
اني أوصيكم بمحمد خينرا فإننه األمنين فني قنريش والصنديق فني العنرب  ...وهللا ال يسنلك أحند
سبيله إال رشد وال يؤخذ برأيه أحد اال سعد  ،ولو كان لنفسني مندة وألجلني تنؤخير  ،لندفعت عننه
الدواهي  ،إن محمدا هو الصنادق األمنين فنؤجيبوا دعوتنه وإجتمعنوا علنى نصنرته  ...تنوفي أبنو
طالب بعد أن كفل النبي وصانه وقاوم قريشا في سبيله  ،ووقف في وجهها مدافعا عنن دعوتنه ،
( ) 1إبننن سننعد  ،الطبتننات123 ،1 ،؛ ينظننرإ الطبننرأ  ،تنناريخ334-333 ،2 ،؛ ينظننرإ إبننن كثيننر  ،البدايننة ،4 ،
 251؛ ينظرإ التمي ،عبا  ،منتهى اممال في تواريخ النبي وامل  ،تعريبإ نادر المتتي  ،ال.ط  ،الدار اإلسالمية  ،لبننان
1224 ،م.76-75 ،1 ،
( ) 2إبننن إسننحاق  ،السننير156 ،؛ ينظننرإ إبننن هشننام ،السننيرة355 ،1 ،؛ ينظننرإ إبننن سننعد ،الطبتننات 163 ،1 ،؛
ينظرإ الطبرأ ،تاريخ 336-335 ،2 ،؛ ينظرإ إبن عساكر ،تاريخ 316 ،66 ،؛ ينظرإ إبن األثير ،الكامنل ،1 ،
163؛ ينظرإ إبن جماعة  ،المختصر32-31 ،؛ ينظرإ إبنن كثينر ،البداينة251 ،1 ،؛ ينظنرإ الحلبني  ،الحسنن بنن
عمر بن الحسين بن حبيب (،ت772هـ1377/م)  ،المتتفى من سنيرة المصنطفى  ،تنحإ مصنطفى محمند حسنين النذهبي  ،ط،1
دار الحديث  ،مصر 1226 ،م.66 ،
( ) 3إبن كثير ،السيرة 132 ،2 ،؛ ينظرإ إبن األثير ،الكامل615 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن سنيد الننا  ،عينون األثنر،1 ،
.151
( ) 4إبن سعد  ،الطبتات 165 ،1 ،؛ ينظرإ أبو الفداء  ،المختصر172 ،1 ،؛ ينظرإ إبنن سنيد الننا  ،عينون األثنر،
.155 ،1
( ) 5وات  ،محمد .131 ،
( ) 6علي  ،المفصل .146 ، 2 ،
( ) 7إبننن هشننام  ،السننيرة 416 ،1 ،؛ ينظننرإ إبننن كثيننر ،البدايننة123 ، 2 ،؛ ينظننرإ الصننالحي  ،سننبل الهنندى ،2
435؛ ينظرإ العلي  ،تاريخ 454 ،؛ ينظرإ المالح ،الوسيط .164 ،

الفصل االول  /المبحث الثاني  .............................................................................السيرة النبوية

84

هاء إثنين وأربعين عاما بليلها ونهارها  ،ولما توفي ابو طالب شعر النبي بؤنه فتد أعظنم ركنن
يستند اليه ويدفع عنه أذى قريش .)1( ...
وكمننا هننو معننروف أن جننرداق مننن الطائفننة المسننيحية  ،ومننع ذلننك ثبننت عنننده إيمننان أبنني
طالننب ألنننه نظننر بعننين البصننيرة لمكننامن الحننق فؤبصننره  ،علننى العك ن مننن بعننض الطوائننف
المسلمة التي عادت هذا الرجل المعطاء  ،وال تراه إال كافرا.
وذكرت المصادر استبداد المشركين وكثرة أذاهم للرسول ( )بعد وفاة عمنه أبنو طالنب
حيث قالإ ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب (.)2
وقننال عبنند المتصننود فنني مننناج ة المشننركين لرسننول هللا ( )بعنند وفنناة عمننه أبننو طالننب
بتولهإ  ...كذلك وسع قريشا أن تسنفر عنن أحتادهنا وضنغائنها بعند أن خنال طرينق اإلينذاء منن
الصخرة الكؤداء  ،وأبيح لهم بعد منوت الشنيخ منا لنم يكنن يبناح  ،فنانطلتوا يصنبون منن أعنناتهم
وطغيانهم على محمد جامات وجامات (.)3
وفي كرامة لوالدأ الرسول ( ) وأبو طالب عند هللا ع وجنل  ،ذكنر أن جبرائينل نن ل
على الرسول ( ) ينبئه بحديث قدسي من عند هللا عن ّ وجن ّل يتنول إ ينا محمند هللا جنل جاللنه
يترئك السالم ويتولإ إني قد حرمت الننار علنى صنلب أن لنك  ،وبطنن حملنك  ،وحجنر كفلنك ،
فتال إ يا جبرئيل بين لي ذلك  ،فتالإ  ،اما الصلب الذأ أن لك فعبندهللا بنن عبند المطلنب  ،وأمنا
الننبطن الننذأ حملننك فآمنننة بنننت وهننب  ،وأمننا الحجننر الننذأ كفلننك فننؤبو طالننب بننن عبنند المطلننب
وفاطمة بنت أسد (.)4
وامن وقد خلت مكة من األحبة والصحبة  ،فتد آن األوان للرحيل عنها بنؤمر منن هللا عن ّ
وج ّل  ،حين أوحى لرسوله بحديث قدسي يتولإ اخر منها  ،فتد مات ناصرك (.)5

() 1

() 2

اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية  ،تحإ حسن حميد السنيد  ،ط ،1دار األندل

 ،لبنان 2515 ،م ،

.65-64

إبن هشام  ،السيرة416 ،1 ،؛ ينظنرإ الطبنرأ  ،تناريخ344 ،2 ،؛ ينظنرإ السنهيلي  ،النروض 16 ، 4 ،؛ ينظنرإ إبنن
األثير ،الكامل615 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عيون األثنر151 ،1 ،؛ ينظنرإ النذهبي  ،تناريخ 613 ،1 ،؛ ينظنرإ إبنن
كثير  ،البداية 334 ،4 ،؛ ينظرإ الصالحي  ،سبل الهدى 435 ،2 ،؛ ينظر النجار ،محمد الطيب  ،التول المبين في سنيرة سنيد
المرسلين  ،دار الندوة  ،لبنان  ،ال.ت .141 ،
( ) 3اإلمام علي .55 ،1 ،
( ) 4الصدوق  ،محمد بن علني بنن الحسنن بنن بابوينه ( ،ت311هنـ221/م)  ،معناني األخبنار ،تصنحيحإ علني أكبنر الغفنارأ  ،ال.ط  ،دار
المعرفة  ،لبنان 1272 ،م  137 ،؛ ينظرإ السيوطي ،التعظيم والمنة في أن أبوأ رسول هللا في الجننة  ،تنحإ حسننين محمند مخلنوف ،
ال.ط  ،دار جوامع الكلم  ،ال.د 2555 ،م33 ،؛ ينظرإ الشيرا أ ،علي خنان (،ت1135هنـ1717/م)  ،الندرجات الرفيعنة فني طبتنات
الشيعة  ،ال.تح  ،ط ، 2مإسسة الوفاء  ،لبنان 1213 ،م.51 ،
( ) 5إبننن أبنني الحدينند ،شننرح نهننح البالبننة 22 ،1 ،؛ ينظننرإ إبننن جماعننة ،المختصننر45-32 ،؛ ينظننرإ الشننيرا أ  ،النندرجات ،
.62
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فخر رسول هللا ( )قاصدا الطائف*  ،أمال في األمان ونشر اإلسالم  ،لكنه سرعان
ما عاد منها بعد أن سلط عليه أهلها بلمانهم  ،فؤدموا جبهته وشجوا رأسه الشريف( ،)1فيمم
وجهه نحو يثرب*.

*-الطائفإ إحدى مخاليف مكة على بعد محلتين .ينظرإ اليعتوبي ،البلدان154 ،؛ ينظرإ الحميرأ ،الروض.372 ،
 وذكر الحموأإ انها تتع على مسير يوم للطالع اليها من مكة  ،ومسيرة نصف يوم للهابط منها لمكة .ينظرإ معجم البلدان .1 ،4 ،( ) 1الطبرأ  ،تاريخ 344 ،2 ،؛ ينظنرإ المتدسني  ،البندأ 155-154 ،4 ،؛ ينظنرإ السنهيلي  ،النروض 23 ،4 ،؛ ينظنرإ
إبن الجو أ  ،المنتظم 12 ،3 ،؛ ينظرإ أبو الفداء  ،المختصر172 ،1 ،؛ ينظرإ إبن سيد النا  ،عيون االثر155 ،1 ،؛
ينظرإ إبن قيم الجو ية  ،اد المعاد 25 ،1 ،؛ ينظرإ إبن كثير ،الفصول في السيرة ،تحإ محمد العيد الخضراوأ ،محي الدين مستو
 ،ط ،3مإسسة علوم الترآن ،ال.د1452 ،هـ155 ،؛ ينظنرإ الحلبني ،المتتفنى 61 ،؛ ينظنرإ إبنن قنفنذ  ،أحمند بنن حسنين بنن علني،
(ت115هننـ 1457/م)  ،وسننيلة اإلسننالم بننالنبي عليننه الصننالة والسننالم ،تننحإ سننليمان العينند المحننامي ،ط ،1دار الغننرب اإلسننالمي ،لبنننان،
1214م 26 ،؛ ينظرإ الصالبي ،علي محمد ،السيرة النبوية عنرض وقنائع وتحلينل أحنداث ،ط ،7دار المعرفنة ،لبننان2551 ،م،1 ،
.211-215
*-يثربإ وتتع إلى الشمال من مكة على بعد ثالثمائة ميل  ،والى الشرق من البحر األحمر وعلى بعد مائنة وثالثنين مينل.ينظرإ الشنريف ،
مكة والمدينة .22 ،
 ويثرب محاطة بالبساتين من كل جهاتها عدا الغربية منها  .ينظنرإ البتننوني  ،محمند لبينب  ،الرحلنة الحجا ينة  ،ط 2مطبعنة الجمالينة ،مصر 1322 ،هـ .261 ،
 أما سبب تسمتها بيثرب فيعود إلى أول من قطنها وهو يثرب بن قانية بن مهالئيل بن إرم بن عبيل بن عنوض بنن إرم بنن سنام بنن ننوح( ، )ومن ثم أطلق عليها مدينة الرسول لن وله ( )فيها والنذأ سنماها أيضنا إسنم طيبنة أو طابنة كراهينة للتثرينب.ينظرإ الحمنوأ ،
البلدان .435 ، 5 ،

اإلمام علً
من الىالدة حىت بٍعت الغدٌر
املبحث األول  -:حٍاة اإلمام علً من الىالدة
حىت السنت الثانٍت للهجرة
املبحث الثانً  -:دوره اجلهادي يف أبرز حروب
الرسىل ( صلى اهلل علٍو وآلو )
املبحث الثالث  -:بٍعت الغدٌر

املبحث األول  -:حٍاة اإلمام علً من الىالدة
حىت السنت الثانٍت للهجرة
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المبحث األول
حياة اإلمام علي من الوالدة حتى السنة الثانية للهجرة
والدتـــــه
عن إبنن أبني الحددند لنالا لنال أمدن المنإمندن ع ني بنن أبني االن"ا ....أنني ولندى ع ن
الفا ة  ،وسبقى ال اإلدمان والهج ة.)1(.
ولد اإلمام ع ي في مكة المك مة  ،وفي جوف الكعبنة المشن فة( ، )2وهني ك امنة إختصنه
هللا تبا ك وتعال بها وحده ولم دولد لب ه وال بعده أحد(.)3
ودصف عبد المقصنود هنهه النوالدة المبا كنة إه لنالا .ت نك والدة لنم تكنن لبنل اف هنا هنها
الولدد ولم دحز فخ ها بعنده ولدند أك منه هللا بهنا وأكن م أمنه وأبناه  ،فكنان تك دمنا لف عني هاشنم
الهي إنحد مننه الافنل عنن فاامنة وعنن أبني االن" حفدندي الثبنى الكن دم  ،وألبنل-القنوم حندن
انتبهوا -دستبقون ال السددة  ،دعاونونهاا ودؤخنهون بدندها ودمنالءون األبصنا با عنة هاك النهي
()4
كان بدى هللا مولده  ،وست الكعبة ثوبه....
كانى والدته في دوم الجمعة الثالث عش من شه ج"( ، )5بعد عام الفدنل بثالثندن سننة
( ، )6ولبل البعثة بثماني سندن( ، )7ولدل لب ها بعش سنواى حس" ألوى ال واداى(. )8
ودتبدن مما سبق أن والدته لبل البعثة بعش سنواى هي األل " ل صنوا" ،ألن سنول هللا( )
لد بعث في سن األ بعدن  ،فمن خنالل جمنع عمن اإلمنام إلن بعند عنام الفدنل ثالثندن سننة  ،منع
السنواى العش لبل البعثة  ،دنتج لنا أنه ولد لبل البعثة بعش سنواى.

( ) 1ش ح نهج البالغة ،ج ،4ص54؛ دنظ ا المج سي ،بحا  ،ج ،41ص.317
( ) 2المسعودي ،م وج ،ج ،2ص349؛ دنظ ا أبن البدع ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد ( ،ى405هن 1014/م)
 ،المسنتد ك ع ن الصنحدحدن ،تننطا مصناف عبند القناد عاننا  ،ا ،1دا الكتن" الع مدنة ،بدن وى1990 ،م ،ج ،3ص550؛
دنظ اسننبا إبننن الجننوزي ،دوسننف بننن ف غ نني بننن عبنندهللا (،ى654هن 1256/م) ،تننهك ة الخننواص ،تقننددما محمنند صننادق بحن
الع وم ،ال.ا ،مكتبة ندنوى  ،اه ان ،ال.ى ،ص.10
( ) 3المفدند ،اإل شنناد فني مع فننة حجننج هللا ع ن العبنناد ،تنطا مإسسننة ل البدننى إلحدناء التن اث ،ا ،2مإسسنة ل البدننى ،لبنننان،
2008م ،ج ،1ص.5
( ) 4اإلمام ع ي ،ج ،1ص.40-39
( ) 5ال ضي ،أبي الحسن محمد بن الحسدن بن موس (،ى406ه 1015/م) ،خصائص األئمة  ،تطا محمد هادي األمدني ،ال.ا،
مجمع البحوث اإلسالمدة ،إد ان1406 ،ه  ،ص39؛ دنظ ا الندشابو ي ،وضة الواعظدن ،ج ،1ص192؛ دنظ ا الاب سي،
أعالم الو ى ،ج ،1ص.307
( ) 6الك دني ،أصول ،ج ،1ص344؛ دنظ ا المج سي ،بحا  ،ج ،35ص5؛ دنظ ا لافي ،اإلمام ع ي جل اإلسالم المخ د ،تطا
لجنة من الع ماء ،ال.ا ،مابعة النعمان ،النجف1967 ،م ،ص.38
( ) 7الههبي ،تا دخ اإلسالم ،ج ،1ص539؛ دنظ ا إبن كثد  ،البدادة ،ج ،6ص.454
( ) 8إبننن إسننحاق ،السنند  ،ص139؛ دنظ ن ا السننهد ي ،ال ن و  ،ج ،2ص287؛ دنظ ن ا أبننو ال بدننع ،اإلكتفنناء ،ج ،1ص210؛
دنظ ا أبن كثد  ،السد ة ،ج ،1ص431؛ دنظ ا العسقالني ،اإلصابة ،ج ،4ص.464

الفصل الثاني  /المبحث األول  ................................................................والدته ونشؤته

64

والدته
أما والدته فهي فاامة بنى أسد  ،من فض داى نساء لن د
وهاج ى مع ال سول(.)1()

 ،ومنن السنابقاى الن اإلسنالم

وهك أن سول هللا( ) لد ناول عمنه أبنو االن" وفاامنة بننى أسند تمن ا ادن" كالمسنك
(. )2
وهو ائحة كالعنب  ،فؤكال منه ثم وى أبو اال" إل زوجته فحم ى باإلمام ع ي
وكننؤن مشنندئة هللا وعنادتننه  ،لنند أوجبننى لهننها المولننود ادنن" المولنند  ،مننن إدمننان األبننودن
وإسالمهم  ،فقد لد لمولنودهم الجددند أن دكنون ثناني جنل فني اإلسنالم بعند ال سنول( ) منن
حدث المنزلة والعااء والجهاد.
وكانى فاامة بنى أسد هاى شؤن كبد عند سول هللا ( )  ،فقد م ئى بدتها حبا وألفنة
ومنعننة وأمنننة  ،جع ننى سننول هللا ( ) الدتنندم الننهي عننا فنني حج هننا  ،دتحسننا اإلنسننجام
ال وحنني فنني عالمننه األس ن ي الننهي صنننعته لننه فاامننة  ،لمننا أغدلتننه ع دننه مننن الحنننو والمحبننة
العظدمتدن  ،وكانى ش دكة أبي اال" في ب ه ب سول هللا ( ) حت لنال فني حقهنا ا .لنم ن نق
بعد أبي اال" أبن بني منهنا ، )3(.وجع تنه دتخنه منهنا أمنا اعتبا دنة لنه  ،فقند أشنبعى شخصندته
من العاف والحنان وهها ما أكدته ال واداى  ،ومنها ما هك ه الاب اني  ،في وادنة عنن أحمند
ابن حماد بسنده عن إبن أنا  ،أنه بعد وفاتهنا ج نا ال سنول( )عنند أسنها و ثاهنا بقولنها .
حمك هللا دا أمي  ،كنى أمي بعد أمي  ،تجوعدن وتشبعدني وتكسدني  ،وتمنعندن نفسنك ادبنا ،
وتاعمدني  ،ت دددن بهلك وجه هللا والدا اآلخ ة .)4(.

( ) 1إبن عبد الب  ،اإلستدعا" ،ج ،4ص1089؛ دنظ ا إبن األثد  ،أسد الغابة ،ج ،7ص213؛ دنظ ا النووي ،تهنهد" األسنماء،
ج ،1ص149؛ دنظننن ا إبنننن منظنننو  ،مختصننن  ،ج ،17ص115؛ دنظننن ا المنننزي ،تهنننهد" الكمنننال ،ج ،20ص473؛ دنظننن ا
الصفدي ،الوافي ،ج ،21ص.177
( ) 2إبن شه اشو"  ،محمد بن ع ي ( ،ى558ه 1162/م)  ،منال" ل أبي اال"  ،تطا دوسف البقاعي  ،ا ،2دا األضواء ،
 ،بدن وى 1991 ،م  ،ج ، 2ص197-196؛ دنظن ا المج سنني ،بحننا  ،ج ،35ص17؛ دنظن ا البح اننني ،ح دننة األبن ا  ،ج،2
ص.19
( ) 3األصفهاني ،مقاتل الاالبددن ،تطا احمد صق  ،ا ،2منشو اى الشن دف ال ضني ،لنم1416 ،هن  ،ص28؛ دنظن ا إبنن عبند
الب  ،اإلستدعا"،ج ،4ص1891؛دنظ ا إبن أبي الحددد ،ش ح نهج البالغة ،ج ،1ص14؛ دنظ ا الههبي ،سند اعنالم الننبالء،
تنننطا مجموعنننة منننن المحققننندن ،ا ،3مإسسنننة ال سنننالة ،ال.د1985 ،م ،ج ،2ص118؛ دنظننن ا العسنننقالني ،اإلصنننابة ،ج،8
ص229؛ دنظ ا الهندي ،كنز العمال  ،ج ،3ص636؛ دنظ ا العام ي ،الد المنثنو  ،ص358؛ دنظن ا عبند المقصنود ،اإلمنام
ع ي ،ج ،1ص.64
( ) 4المعجنننم ،ج ،24ص351؛ دنظننن ا األصنننبهاني ،ح دنننة األولدننناء ،ج ،3ص121؛ دنظننن ا الخنننوا زمي  ،الموفنننق بنننن أحمننند
(،ى568ه 1172/م) ،المنال" ،تطا مالك المحمودي ،ا ،2مإسسة النش االسالمي ،لم1411 ،ه ص47؛ دنظ ا الصالحي،
سبل ،ج ،11ص287؛ دنظ ا العصامي ،سما النجوم ،ج ،2ص553؛ دنظ ا الصالبي ،أسم الماال" ،ج ،1ص.37
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إسمــــــــه وكنيته
وسننمي اإلمننام ب ن سم ع نني مننن لبننل والننده أبننو االنن"( ،)1ودكن ن بننؤبي الحسننن ( ،)2وأب ني
السبادن ( ،)3وأبي ت ا"*وغد ها(.)4

نسبــــــــه
أما نسبه ا فهو ع ي بن أبي اال" بن عبد الما " بن هاشم بن عبد منناف بنن لصني بنن
كال" بن م ة بن كع" بن غال" بن فه بن مالك بن النض بن كنانة بن خزدمة بن مد كة بنن
الداا بن مض بن نزا بن معد بن عدنان(. )5

نشأته في كنف الرسول( )
إن ما أمت كه سول هللا (

) من لدم أخاللدة وسماى وحدة  ،أشناد بهنا القن ن الكن دم

بقوله تعال ( )6ا{  ، }    كان لها انعكاسا مباش ا ع ن شخصندة اإلمنام ع ني
 ،ال فدق الدائم ل سول هللا ( )  ،فؤكسبه معتقداى وس وكداى وأخاللداى وفكن مغناد لمنا هنو
ع ده إنسان الجزد ة الغا ق باألوثان وعبادة األصنام  ،فشك ى له هنهه ال فقنة حصننا مانعنا منن
أن دسجد لصنم لا أو دقع في لحظة ش ك.
ومن تتبع سد ة اإلمام  ،دجد ال مساى المحمددة النبودة واضحة في شخصدته  ،من حدث
الددن المتكامل وال غة ألسن دمة  ،واألخنالق الك دمنة  ،وغد هنا منن المنالن"  ،جع نى مننه لندوة
ومثال أع ومن ا از األوائل بعد سول ( ).

( ) 1الخاابي  ،أبو س دمان حمد بن محمد بن إب اهدم (،ى388ه 998/م)  ،غ د" الحددث  ،تطا عبند الكن دم الغ بناوي ،ال.ا،
دا الفك  ،دمشق1982 ،م ،ج ،2ص179؛ دنظ ا إبن المغازلي ،ع ي بن محمد بن محمد بنن الادن" (،ى483هن 1090/م)،
منال" أمد المإمندن ع ي بن أبي اال" ( ضي هللا عنه) ،تطا ابو عبد ال حمن ت كي بن عبندهللا النوادعي  ،ا ،1دا اآلثنا ،
صنعاء2003 ،م ،ص26؛ دنظ ا عبد المقصود ،اإلمام ع ي ،ج ،1ص.40
( ) 2إبن منظو  ،مختص  ،ج ،6ص117؛ دنظ ا الصالبي ،أسم الماال" ،ج ،1ص.28
( ) 3المسعودي ،م وج ،ج ،3ص52؛ دنظ ا إبن األثد  ،أسد الغابة ،ج ،4ص87؛ دنظ ا الاب ي ،ال دا  ،ج ،1ص.50
*-أبو ت ا" الق" اا قه ع ده سول هللا ( )في غزوة العشد ة عندما وجده نائما ع ن التن ا" ،فخاابنه لنائال ا ( مالنك دنا أبنا
ت ا" ) وكان من أح" الكن الده .دنظ ا إبن حنبل  ،مسند  ،ج ، 30ص257-256؛ دنظ ا المغازلي  ،منال" ،ص.61-60
( ) 4إبنننن هشنننام  ،السننند ة  ،ج ، 1ص600-599؛ دنظ االابننن ي ،تنننا دخ ،ج ،5ص266؛ دنظننن ا إبنننن األثدننن  ،الكامنننل ،ج،3
ص.73
( ) 5إبن عبد الب  ،اإلستدعا"  ،ج ، 3ص1089؛ دنظ ا إبن المغازلي ،منال" ،ص23؛ دنظ ا إبن األثد  ،أسد الغابة  ،ج، 4
ص87؛ دنظ ا الصالبي ،أسم الماال" ،ج ،1ص.28
( ) 6سو ة الق م  ،اآلدة ا.4
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نشؤ اإلمام في بدى النبوة منه نعومة أظفا ه  ،وهي من الم احنل المهمنة والحساسنة فني
بناء شخصدته  ،وهها ما تكفل به ال سول( )  ،واإلجتهاد بت بدته وحدا وددندا ومعنودا(.)1
حدث باد سول هللا ( )إل عمه أبو اال" لدكفل ع ي  ،ألنه كان مثقنل العدنال ل دنل
المال  ،حت تنف ج الضائقة التي أصابى أهل مكة في ت ك الفتن ة  ،فوافنق العنم الكن دم و حن"
بمساعي النبي ( )وس مه ع دا  ،فضمه سول هللا( )إل صد ه  ،وعا معه تنوالي األدنام
حت دوم البعثة  ،فكان ع دا أسبق المإمندن الدها  ،وأول المس مدن بها(.)2
وهك إبن شه ا شو" وادة عن أبي القاسم  ،ان ال سول ( ) بعند زواجنه منن خددجنة
 ،لال لعمه أبي اال" ا .أنني أحن" أن تندفع ألني بعن ولندك  ،دعدننني ع ن أمن ي  ،ودكفدنني
وأشك لك بالءك عندي  ،فقال أبنو االن" ا خنه أدهنم شنئى فؤخنه ع دنا ( . )3(.)وفني حدنهنا
كان له من العم سى سنواى( ، )4فقال سول هللا ( ) لمن حض معه ا .أختن ى منن إختنا
هللا لي ع دكم ع دا .)5(.
أستم اإلمام ع ني فني مجا اتنه ل سنول (
أثناء تعبده بح اء .

) فني كنل سنكناته وح كاتنه  ،ولزمنه حتن

فقد هكن عننه إبنن أبني الحددند وصنفا ل فقتنه ل سنول فني الغنا إه لنال ا ... .ولقند كنان
دجاو في كل سنة بح اء  ،فؤ اه وال د اه أحد غد ي  ،ولم دجمع بدى واحد دومئه فني اإلسنالم
غد سول هللا( ) وخددجة وأنا ثالثهما  ،أ ى نو الوحي وال سالة  ،وأشم دط النبوة  ،ولقند
سمعى نة الشداان حدن نزل الوحي ع ده ( ) فق نى ا دنا سنول هللا منا هنهه ال ننة  ،فقنال ا
هننها الشننداان أدننا مننن عبادتننه  ،إنننك تسننمع مننا أسننمع وتن ى مننا أ ى  ،اال إنننك لسننى بنبنني ،
ولكنك وزد  ،وإنك لع خد .)6(.
وفي لول لإلمام دصف فدنه فقتنه ل سنول( ) وأث هنا العمدنق فني نفسنه ا .ولند ع منتم
موضعي من سول هللا ( ) بالق ابة الق دبة  ،والمنزلة الخصدصة  ،وضعني في حجن ه وأننا
ولدنند  ،دضننمني الن صنند ه  ،ودكنفننني فنني ف اشننه  ،ودمسننني جسننده  ،ودشننمني ع فننه  ،وكننان
دمضغ الشيء ثم د قمنده  ،وما وجد لي كهبة فني لنول ،وال خا نة فني فعنل  ..،ولقند كننى أتبعنه
(.)7
أتباع الفصدل إث أمه ،د فع لي في كل دوم من أخالله ع ما  ،ودؤم ني بااللتداء به...
( ) 1البدشوائي ،مهدي ،سد ة األئمة (ع دهم السالم)  ،تقنددما جعفن السنبحاني ،تع دن"ا حسندن الواسناي ،ال.ا ،مإسسنة اإلمنام
الصادق ،لم1425 ،ه  ،ص.31
( ) 2إبن هشام ،السد ة ،ج ،1ص246؛ دنظ ا الاب ي ،تا دخ ،ج ،2ص313؛ دنظ ا األصبهاني ،مقاتل ،ص 41؛ دنظ ا إبنن
البدع ،المستد ك ،ج ،3ص666؛ دنظ ا السهد ي ،ال و  ،ج ،2ص288؛ دنظ ا إبن األثد  ،الكامل  ،ج ،1ص656؛ دنظ ا
إبن أبي الحددد ،ش ح نهج البالغنة ،ج ،13ص199-198؛ دنظن ا إبنن سندد النناا ،عدنون األثن  ،ج ،1ص111؛ دنظن ا إبنن
كثدنننننن  ،السنننننند ة ،ج ،1ص429؛ دنظنننننن ا المج سنننننني ،بحننننننا  ،ج ،18ص209-208؛ دنظ االقننننننندوزي ،سنننننن دمان بننننننن
إب اهدم(،ى1270ه 1853/م)  ،دنابدع المودة ،تصحدط وتع دقا عالء الددن األع مي ،ا ،1مإسسة األع مي ،لبننان1997 ،م،
ج ،1ص.240
( ) 3المنال" ،ج ، 2ص205؛ دنظ ا المج سي ،بحا  ،ج ،38ص295؛ دنظ ا البح اني ،ح دة األب ا  ،ج ، 2ص.29
( ) 4إبن أبي الحددد  ،ش ح نهج البالغة  ،ج ، 1ص15؛ دنظ ا المج سي  ،بحا  ،ج ، 38ص.295
( ) 5األصبهاني ،مقاتل الاالبددن ،ص41؛ دنظ ا المج سي ،بحا  ،ج ،38ص295؛ دنظ ا السبحاني ،جعف  ،السد ة المحمددة،
المحمددة ،تع د"ا جعف الهادي ،ال.ا ،دا األضواء ،لبنان2002 ،م ،ص62؛ دنظ ا نقندي ،جعفن  ،غنزواى أمدن المنإمندن
ع ي بن أبي اال"( ،)ا ،1مإسسة األع مي ،لبنان1993 ،م ،ص.12
( ) 6ش ح نهج البالغة ،ج ، 13ص.197
( ) 7إبن أبي الحددد  ،ش ح نهج البالغة  ،ج ،13ص.197
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أسم من بغدة المعاوننة لعمنه
ودبدو ان التناء ال سول ( ) لإلمام ع ي  ،كان لغ
المعوز أبو اال"  ،ما دام األم دتع ق باختدا السماء لهها ال فدق  ،كي دكنون فني حجن النبني
دت ب  ،ومن مكا م اخاللنه دتغنهى  ،ومنن ع ومنه دتن وى  ،ولكني دنتم إعنداد شخصندته إعندادا
نبودا وإش افا إلهدا  ،كي دتخهه ظهد ا ولائدا في دعوته .

سبقه لإلسالم
هك الت مهي أنه أس م وله من العم ثماني سندن( . )1في حدن هك إبن األثد ( )2أننه أسن م
وهو إبن تسع سندن  .وأجمعنى أغ ن" المصناد ع ن أن إسنالمه كنان فني العاشن ة منن العمن ،
وهو أول القوم إسالما(.)3
سول هللا ( )وخددجة  ،فوجدهم دص دان فقنال ا .منا هنها دنا
وهك إنه دخل دوما ع
محمند فقنال النبي(صن هللا ع دنه وسن م) ا ددنن هللا النهي إصناف لنفسنه  ،وبعنث بنه سن ه ،
فؤدعوك إل هللا وحده  ،وإلن عبادتنه ،وكفن بنالالى والعنزى ..تشنهد أن ال إلنه إال هللا وحنده ال
ش دك له ..ففعل ع ي وأس م.)4(...
وأجمعى أغ " المصاد ع القول ا .بعث النبني ( )دنوم األثنندن  ،وصن ع ني دنوم
الثالثاء.)5(.
وهك عبد المقصود ت بدته دعوة ال سول ( )بقولها .دؤبن عمي  ،أني سنمعى وأجبنى ،
وأني أشهد أن ال إله إال هللا  ،وأنك ل سوله.)6(.
أما مولف أبنو االن" منن إسنالم ولنده ع ني فكنان إدجابدنا ومشنجعا لنه فني التمسنك بالنددن
اإلسالمي  ،فقد هك أنه وجده م ة دص ي مع ال سول ( )فقال لها .إمنا أننه لنم دندعك إال إلن
خد فؤلزمه.)7(.
ولهها كان اإلمام شددد التمسك بال سول ( )  ،دائم اإلنشداد لكتا" هللا  ،ولددنه الحندنف
 ،إمت ك فك ا صافدا و وحا نقدة ونفسا ااه ة من ب اثن األوثان واألصنام التي عج بها زمانه.
( ) 1الجامع الكبد  ،تطابشا عنواد معن وف ،ال.ا ،دا الغن " االسنالمي  ،بدن وى  ،ج ،6ص91؛ دنظن ا البغندادي  ،تنا دخ،
ج ،1ص145؛ دنظ ا الخوا زمي ،المنال" ،ص.58
( ) 2الكامل ،ج ،1ص.658
( ) 3إبنننن هشنننام ،السننند ة ،ج ،1ص245؛ دنظننن ا إبنننن سنننعد ،الابقننناى ،ج ،3ص15؛ دنظننن ا إبنننن حنبنننل ،أحمننند بنننن محمننند
(،ى241ه 855/م)  ،الع نل ومع فنة ال جنال  ،تنطا وصني هللا بنن محمند عبناا ،ا ،2دا الخناني ،ال دنا 2001 ،م ،ج،3
ص425؛ دنظ ن ا الاب ن ي ،تننا دخ ،ج ،2ص310؛ دنظ ن ا السننهد ي ،ال ن و  ،ج ،3ص289؛ دنظ االخننوا زمي ،المنالنن"،
ص51؛ دنظ اإبن كثد  ،السد ة ،ج ،1ص428
( ) 4إبن إسحاق ،السد  ،ص137-136؛ دنظ ا إبنن شنه اشنو" ،المنالن" ،ج،2ص20؛ دنظن ا إبنن األثدن  ،أسند الغابنة ،ج،4
ص87؛ دنظ ا إبن كثد  ،السد ة ،ج ،1ص.428
( ) 5الت مهي  ،الجامع الكبد  ،ج ، 6ص87؛ دنظ ا الاب ي  ،تا دخ  ،ج ، 2ص310؛ دنظ ا إبن عبد البن  ،اإلسنتدعا" ،ج3
 ،ص1095؛ دنظ ا إبن المغازلي  ،منالن"  ،ص42؛ دنظن ا الخنوا زمي  ،المنالن"  ،ص57؛ دنظن ا إبنن األثدن  ،الكامنل ،
ج ، 1ص655؛ دنظ ا إبن أبي الحددد  ،ش ح نهج البالغة  ،ج ، 13ص.229
( ) 6اإلمام ع ي ،ج ،1ص.46
( ) 7إبن هشام ،السد ة ،ج ،1ص247؛ دنظ ا الاب ي ،تا دخ ،ج ،2ص314؛ دنظن ا المقدسني ،البندأ  ،ج ،5ص،72؛ دنظن ا
السهد ي ،ال و  ،ج ،2ص290؛ دنظ ا إبن سدد الناا ،عدون األث  ،ج ،1ص112؛ دنظ ا الههبي ،تا دخ ،ج ،1ص546؛
دنظ ا السفد ي  ،محمد بن عمن بنن أحمند ( ،ى956هن 1549/م)  ،المجنالا الوعظدنة فني شن ح أحاددنث خدن الب دنة  ،تنطا
أحمنند فتحنني عبنند النن حمن  ،ا ، 1دا الكتنن" الع مدننة  ،بدنن وى 2004 ،م  ،ج ، 2ص.164الصننالحي ،سننبل الهنندى ،ج،2
ص.301
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ولد أشناد ال سنول ( ) بندو ه اإلدمناني السنابق لغدن ه بسنندن فني أحاددنث كثدن ة ومنهنا
لوله ( )ا .ص المالئكة ع ي وع ن ع ني إبنن أبني االن" سنبع سنندن ،ولنم دصنعد أو د فنع
إل السماء إال مني ومن ع ي بن أبي اال" .)1(.
شهادة أن ال إله إال هللا من األ
وتوات ى األحاددث النبودة تثبى أنه سبق غد ه في إعتناق اإلسالم  ،ومنها ما صن ح بنه
( ) أمننام جمننع مننن الصننحابة حدننث لننالا .أولكننم و ودا ع نني الحننو أولكننم إسننالما ع نني بننن
أبني االن"  ،)2( .وفني مناسننبة أخن ى لنال ( ) فدنه ا .دننا ع ني أننى أول المسن مدن إسننالما ،
وأول المإمندن إدمانا.)3(.
في حدن لم تخ و داى الق ن الك دم من اإلشادة بؤسبقدته لإلسالم  ،فقد هك المفدند وادنة
محمد بن الحسدن المق ي بسنده عن إبن عباا أنه لنالا .سنؤلى سنول هللا ( )عنن لولنه عنز
وجننل ا{  ، * }    *   *  فقننالا لننال لنني
()4

جب ائدل ا هاك ع ي وشدعته هم السابقون إل الجنة  ،المق بون من هللا بك امته لهم.
ومن ألواله ( )في إسالمه اننه لنال ا .ال هنم إنني أول منن أننا"  ،وسنمع وأجنا"  ،لنم
دسبقني إال سول هللا ( ) بالصالة  ، )5( ....وكهلك لوله ا  .أنا عبد هللا  ،وأخنو سنوله ()
( ، )وأنا الصددق األكب  ،ال دقولها بعدي إال كاه"  ،ص دى لبل الناا بسبع سندن.)6(.
.

وبناء ع ما تقدم إدجازه من منال" اإلمام  ،دمكنن أن نعنده لند ولند وهنو مهدئنا لإلسنالم
كونه إبن أبودن مس مدن  ،ومن ثم تناولته أنامل النبوة مننه افولتنه  ،فولندى عننده عقدندة الن وح
واها ة النفا  ،وإال فمن أدنن لنه أن دتعن ف ع ن أوثنان لومنه  ،ولند غم تنه أننوا ال سنالة ،
فت ب وسا هها المحدا الااه  ،منا ق الندعوة اإلسنالمدة  ،فنتع م دا" العبنادة وكدفدنة الصن ة
مننع بننه  ،مننن خننالل صننالة ال سننول ( ) مننع زوجتننه خددجننة لبننل أن دع فهننا مننن غد ن هم ،
فؤبص ن الحدنناة وعدننناه ال ت ن ى سننوى اإلسننالم ددنننا  ،ومحمنندا ( ) مننثال ولنندوة  ،دسنناد ه فنني
( ) 1إبن المغازلي ،منال" ،ص65؛ دنظ ا الحسكاني ،عبدد هللا بن عبد هللا بنن أحمند( ،ى 450هن 1058 /م)  ،شنواهد التنزدنل،
تننطا محمنند بننال المحمننودي ،ا ،2مإسسننة األع منني  ،لبنننان2010 ،م ،ج ،2ص126؛ دنظ ن ا إبننن عسنناك  ،تننا دخ ،ج،42
ص 39؛ دنظ ا الههبي ،مدزان األعتدال في نقد ال جال  ،تطا ع ي محمند البجناوي  ،ا ، 1دا المع فنة  ،بدن وى 1963 ،م،
ج ، 2ص368؛ دنظ ا العسقالني ،لسان المدنزان  ،تنطا عبند الفتناح أبنو غنده  ،ا ،1دا البشنائ اإلسنالمدة  ،ال.د 2003 ،م،
ج ،4ص.393
( ) 2إبن البدع  ،المستد ك  ،ج ، 3ص147؛ دنظ ا إبن عبد الب  ،اإلستدعا"  ،ج ، 3ص1091؛ دنظ ا البغدادي ،تا دخ  ،ج2
 ،ص79؛ دنظ ا إبن أبي الحددد  ،ش ح نهج البالغة  ،ج ، 13ص229؛ دنظ ا إبن منظو  ،مختص  ،ج ، 3ص.19
( ) 3إبننن شه اشننو" ،منالنن"  ،ج ، 2ص10؛ دنظ ن ا إبننن عسنناك  ،تننا دخ  ،ج ، 42ص167؛ دنظ ن ا الهننندي  ،كنننز العمننال ،
ج ، 13ص.123-122
*-سو ة الوالعة  ،اآلدة ا.12-10
( ) 4كتا" األمالي  ،تطا الحسن أستاد ولي  ،ال.ا  ،دا التدا الجددد  ،ال.د  ،ال.ى  ،ص298؛ دنظ ا الاوسي،كتا" األمالي
 ،تطا به اد الجعف ي  ،ع ي أكب الغفا ي  ،ال.ا  ،دا الكت" اإلسالمدة  ،اه ان 1381 ،ه  ،ج ،3ص120-119؛ دنظ ا
إبن شه اشو" ،منال" ،ج ، 2ص10؛ دنظ ا العسقالني  ،لسان  ،ج ،1ص267
( ) 5إبن أبي الحددد  ،ش ح نهج البالغة  ،ج ، 13ص263
( ) 6النسائي ،أحمد بن شعد" بن ع ي ( ،ى303ه 915/م)  ،خصائص أمد المإمندن ع ي بنن أبني االن"  ،تنطا أحمند مدن دن
الب وشي  ،ا ، 1مكتبنة المعنال  ،الكودنى 1406 ،هن  ،ص24؛ دنظن ا الابن ي ،تنا دخ  ،ج ، 2ص310؛ دنظن ا إبنن البدنع ،
المستد ك  ،ج ، 3ص120؛ دنظن ا إبنن شه اشنو"  ،منالن"  ،ص23؛ دنظن ا إبنن األثدن  ،الكامنل  ،ج ، 1ص655؛ دنظن ا
المزي  ،تههد"  ،ج ، 22ص514؛ دنظ ا الههبي  ،مدزان  ،ج ، 2ص.368
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ح كاتنه وسنكناته  ،د صننده فني افعالننه  ،دادعنه فني أوامن ه  ،منن لبننل بعثتنه إلن
حداته ( ).
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خن دنوم فنني

دوره في هجرات الرسول( )
شا ك اإلمنام ع ني سنول هللا فني جمدنع هج اتنه  ،بندءا بهج تنه األولن إلن شنع" أبني
االننننن"  ،متقننننندما أه نننننه وأعمامنننننه المتنننننوجهدن نحنننننو الشنننننع"  ،هائننننندا ومضنننننحدا بنفسنننننه
دون سول هللا ( )(.)1
*

كهلك كان فدق ال سول الوحدد دشاا ه مصاع" هج ته إل بني عنام بنن صعصنعة
ال سول( ) نفسه ع دهم ودا " نص تهم ودت نو ع ندهم القن ن( ،)2ف نم دجدبنوه ،
 ،حدن ع
فقد وصف الباله ي مولفهم منه بقوله ا .لقي من بنني عنام بنن صعصنعة منا لنم د نق منن أحند
من الع ".)3(.
أمننا هجن ة الاننائف فقنند كننان اإلمنام ع نني وزدنند بننن حا ثننة*  ،فدقننا ال سننول ( ) فدهننا
ودصدان عنه الحجا ة التي شقه بهنا صنبدانها( ، )4والتني عناد بعندها إلن مكنة  ،فنزادى المنه
من الق د" لبل البعدد حت لال ا .ما أوهي أحد مثل ما أوهدى في هللا. )5(.
فق

التوجه صو" المددنة * ب دهان من هللا عز وجل  ،لدتخهها م كزا ومنا قا لدعوته

( ) 1إبن شه اشو" ،منال"  ،ج ، 2ص.69
* -عام بن صعصعة بن معاودنة بنن بكن بنن هنوازن بنن منصنو بنن عك منة بنن خصنفة بنن لندا بنن عندالن بنن مضن بنن
عنندنان.دنظ ا إبننن حننزم  ،جمهن ة أنسننا" العن "  ،ص272؛ دنظن ا السننمعاني  ،محمنند بننن منصننو ( ،ى562هن 1166/م) ،
األنسننا"  ،تننطا عبنند ال ن حمن بننن دحد ن المع منني الدمنناني  ،و خ ن ون  ،ا ، 1مج ننا دائ ن ة المعننا ف العثماندننة  ،حدنند باد ،
1962م  ،ج ، 3ص.287
( ) 2إبن أبي الحددند  ،شن ح نهنج البالغنة  ،ج ، 4ص138؛ دنظن ا ل الفقدنه  ،محمند جنواد  ،المقنداد بنن األسنود  ،ال.ا  ،دا
التعا ف  ،لبنان 1992 ،م ،ص.28
( ) 3أنسا"  ،ج ، 1ص.237
* -زدد بن حا ثةا ود ق" زدد الح" بن حا ثة بن ش احدل بن عبد العنزى بنن أمن ل القندا بنن عنام بنن النعمنان بنن  ...بنن
ثو بن ك " بن وب ة  ،كان مم وكا لخددجة بنى خود د  ،وهبته ل سول هللا ( )بعند زواجهنا مننه .دنظن ا النباله ي  ،أنسنا"
،ج ، 1ص467؛ دنظ ا العسقالني  ،اإلصابة  ،ص.202
( ) 4إبن أبي الحددد ،ش ح نهج البالغة  ،ج ، 4ص.127
( ) 5األصبهاني  ،ح دة األولداء  ،ج ، 6ص333؛ دنظ ا الهندي  ،كنز العمال  ،ج ، 3ص.130
*-مددنة ال سولا كان دا ق ع دها زمن الجاه دة إسم دث "  ،نسبة إل أول من سكنها وهو ا دث " بن لاندة بن مه هنل بنن أ م
بننن سننام بننن نننوح  ،كننهلك أا ننق ع دهننا إ سننم غ بننة لغ بننة الدهننود ل عمننالدق ع دهننا وغ بننة األوا والخننز ج ل دهننود ع دهننا وغ بننة
المهاج دن لألنصا وغ بة األعاجم ل مهاج دن  ،أا ق ع دهنا ال سنول ( )إسنم ادبنة.دنظ ا الحمدن ي  ،الن و المعانا ،
ص.617
 وتقد مساحتها بنصف مساحة مكة.دنظ ااألد دسي ،نزهة المشتاق ،ج ، 1ص.143-141 تبعد عن مكة حوالي ثالثمائة مدل شماال  ،وعن مدناء دنبع في البح األحم حوالي مئنة وثالثندن مدي.دنظن ا الشن دف  ،مكنةوالمددنة ،ص.29
وحدن أ اد ال سول( ) الهج ة الدها أخه ددعوا لائي ا(ال هم أنك لد أخ جتني من أح" أ ضنك ألني  ،فنؤنزلني أحن" أ ضنكألدننك  ،فؤنزلننه المددنننة)  ،ولمننا وص ن ها ولننف دص ن ي لننائال فنني دعائ ن ها(ال هم حبنن" ألدنننا المددنننة كمننا حببننى الدنننا مكننة) .دنظ ن ا
الحموي ،معجم الب دان  ،ج ، 5ص.83
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،السدما بعند نجناح معاهداتنه منع األوا والخنز ج فني بدعنة العقبةالثاندنة( ، )1فني العنام الثالنث
عش من البعثة المبا كة( ، )2وف ول الش ك مجتمعة فني دا النندوة ل تشناو فني أمن الخنالص
من ال سول ( ، )دشاا هم ال أي جالن ال دع ف أدهم أشد حنقا وبغضنا ل سنول ( )أبنو
جهل أم ال جل النجدي اب دا فاستق الن أي ع ن خانة محكمنة دضندع فدهنا دمنه بندن أسنداف
القبائل  ،ب ش اك جل من كل لبد نة فني ج دمنة اإلغتدنال  ،لكنن ا ادة السنماء لند منعنى أدنددهم
من الوصول إلده  ،حدن نزل ع ده الوحي دخب ه بما أضنم ه لنه المشن كون  ،ودب غنه بضن و ة
الخن وج وعندم المبدنى فني بدتنه هنهه ال د نة( ،)3ع ن أن دبدنى مكاننه ع ني بنن أبني االن"  ،كني
دخفي ع المش كدن أث ال سول ودمنعهم من تتبعه(.)4
وفي هها المضما هك عبد المقصود ا .أجل لد إجتمعى فدهم ك منة لن د  ،ولنم تجتمنع
لها لبل الدوم ك مة منه أجدنال  ... ،دحتكمنون جمدعنا إلن لسنان السندف  ...لتمنزق محمندا لاعنا
بقد ما دمسك أولئك المت بصون به من لاع السالح  ،ف ها أنى لحظتهم  ،ضن بوا  ،وأدوا عنن
لهم حق األصنام  ،وهه" دم ال جل بدن القبائل ك ها فال دادق هووه أن دعادوا من أج نه ل دشنا
كافننة  ،هلننك كننان إجمنناعهم ومننا حسننبوه ومننن و ائهننم إحكننام تنندبد  .ولكنننه إجمنناع مفضننو
وتدبد خاس .)5(. ...
ف ما أخب اإلمام ع ي بمهمته التي نزل بها الوحي أجا" لائال ا  .أو تس من بمبدتني هنناك
ساجدا  ،شك ا لمنا أنبنؤه
دا نبي هللا لال نعم  ،فتبسم ع ي ( )ضاحكا  ،وأهوى إل األ
به سول هللا ( ) منن سنالمته  ،فكنان ع ني صن واى هللا ع دنه أول منن سنجد ً شنك ا  ،وأول

( ) 1إبنننن هشنننام  ،السننند ة  ،ج ، 1ص442؛ دنظننن ا الابننن ي  ،تنننا دخ  ،ج ، 2ص362؛ دنظننن ا السنننهد ي  ،الننن و  ،ج، 4
ص72-71؛ دنظ ا إبنن الجنوزي  ،المننتظم  ،ج ، 3ص36-34؛ دنظن ا إبنن األثدن  ،الكامنل  ،ج ، 1ص692-691؛ دنظن ا
أبو الفداء  ،المختص  ،ج ، 1ص182-181؛ دنظ ا إبن سدد الناا  ،عدون األث  ،ج ، 1ص190-189؛ دنظ ا إبن كثد ،
السد ة  ،ج ، 2ص198؛ دنظ ا الصالحي  ،سبل الهدى  ،ج ، 3ص.201
( ) 2العام ي  ،جعف م تض  ،الصحدط من سد ة النبي األعظم (ص هللا ع ده و له)  ،ا ، 2دا الحددث  ،بد وى 2007 ،م
 ،ج ، 4ص.201
( ) 3إبننن هشننام  ،السنند ة  ،ج ، 1ص482؛ دنظنن ا الدعقننوبي  ،تننا دخ  ،ج ، 1ص358؛ دنظنن ا السننهد ي  ،النن و  ،ج، 4
ص ، 125دنظ ا إبنن الجنوزي  ،المننتظم  ،ج ، 3ص47؛ دنظن ا إبنن األثدن  ،الكامنل  ،ج ، 1ص695؛ دنظن ا الصنالحي ،
سبل الهدى  ،ج ، 3ص.232
( ) 4إبننن هشننام  ،السنند ة  ،ج ، 1ص483-482؛ دنظ ن ا الاب ن ي  ،تننا دخ  ،ج ، 2ص372؛ دنظ ن ا المقدسنني  ،البنندأ  ،ج، 4
ص170؛ دنظ ا إبن شه اشو"  ،منال"  ،ج ، 2ص70؛ دنظ ا السهد ي  ،ال و  ،ج ، 4ص126؛ دنظ ا إبنن الجنوزي ،
المنتظم  ،ج ، 3ص47؛ دنظن ا إبنن األثدن  ،الكامنل  ،ج ، 1ص695؛ دنظن ا أبنو ال بدنع  ،اإلكتفناء  ،ج ، 1ص280-279؛
دنظ ا إبن سدد الناا  ،عدون األث  ،ج ، 1ص206؛ دنظ ا إبنن كثدن  ،السند ة  ،ج ، 2ص229؛ دنظن ا السنمهودي  ،ع ني
بن أحمد ( ،ى911ه 1505/م)  ،وفاء الوفا بؤخبا دا المصاف  ،إعتن به ووضع حواشدها خالد عبد الغني محفنوظ  ،ا1
 ،دا الكت" الع مدة  ،لبنان 2006 ،م ،ج185 ، 1؛ دنظ ا الصالحي  ،سنبل الهندى  ،ج ، 3ص232؛ دنظن ا النددا بكن ي ،
تا دخ  ،ج ، 1ص 321؛ دنظ ا إبن عبد الوها"  ،مختص  ،ص.129-128
( ) 5اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.60
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بعد سجدته من ههه األمة بعند سنول هللا ( )  ،ف منا فنع أسنه
من وضع وجهه ع األ
()1
لال له ا إم لما أم ى  ،فداك سمعي وبص ي وسودداء ل بي . ....
وافق اإلمام ع ي ع المبدى في مكان ال سنول ( ) ت بدنة ألمن ه  ،ومحتمنل أن تكنون
النهادة له  ،باعنة مط أو ض بة سدف فدس " حداته  ،لكن شخصندته الباولدنة الف دندة أبنى
إال أن تظه كفادتها ع تحمل المصاع" والمسإلداى العظام في الهود عن حدناة ال سنول (
) المهددة بالعدوان واإلغتدال من لبل المش كدن.
وهك أن هللا عز وجل لد باها مالئكة السماء بمولف اإلمام الفدائي ل سول ( )من
خالل مبدته في ف اشه بالقول ا ... .إن هللا تعال عز وجل  ،أوح في ت ك ال د ة إل جب ائدل
ومدكائدل إني لد لضدى ع أحدكما بالموى فؤدكما دواسي صاحبه ف ختا الحداة كالهما
 ،فؤوح هللا إلدهما  ،هال كنتما كع ي بن أبي اال"  ،خدى بدنه وبدن محمد  ،وجع ى عم
أحدهما أكث من اآلخ  ،ف ختا ع ي الموى و ث محمدا بالبقاء ولام في مضجعه  ،أهباا
فاحفظاه من عدوه  ،فهبا جب ائدل ومدكائدل فقعد أحدهما عند أسه واآلخ عند ج ده
دح سانه من عدوه  ،...وجب ائدل دقول ا بخ بخ لك دؤبن أبي اال" من مث ك دباهي هللا بك
مالئكة سبع

سماواى  ، . ...فنزل لوله تعال *{     

.)2(}      
وحدنها خ ج سول هللا ( )إل الغا من دا ه التي أحااها المش كون  ،محتجبا عننهم
إوسهم حفنة من الت ا"  ،فغشندى أبصنا هم عننه(،)3
داى الق ن  ،و م ع
بق اءة بع
وكان لد أشت ى اح ة من أبي بك بعد أن أص ع دفع ثمنهنا لنائال ا  .أنني ال أ كن" بعدن ا
لدا لني لنالا أبنو بكن ه هني لنك دنا سنول هللا بنؤبي أننى وأمني  ،لنال ا ال ولكنن بنالثمن النهي

( ) 1الاوسي  ،األمالي  ،ج ، 16ص690؛ دنظ ا المج سي  ،بحا  ،ج ، 19ص60؛ دنظ ا الحائ ي  ،محمد مهندي  ،شنج ة
انوب  ،ا ، 1المكتبنة الحدد دننة  ،لنم  ، 1378 ،ج ، 2ص225؛ دنظن ا البح اننني  ،ح دنة األبن ا  ،ج ، 1ص144-143؛
دنظ ا القزودني  ،محمد كاظم  ،األمام ع ي (ع ده السالم)  ،من المهد ال ال حد  ،ا ، 2مإسسة  ،النو  ،بد وى 1993 ،م ،
ص.38-37
*-سو ة البق ة  ،اآلدة ا.207
( ) 2الدعقوبي  ،تا دخ  ،ج ، 1ص358؛ دنظ ا الثع بني  ،أحمند بنن محمند بنن إبن اهدم (،ى427هن 1035/م)  ،الكشنف والبدنان
عن تفسد الق ن  ،تطا أبي محمد بن عاشو  ،ا ، 1دا إحدناء التن اث الع بني  ،لبننان 2002 ،م  ،ج ، 2ص126؛ دنظن ا
الغزالي  ،محمد بن محمد (،ى505ه 1111/م)  ،أحدناء ع نوم النددن  ،ال.تنط  ،ال.ا  ،دا المع فنة  ،بدن وى  ،ال.ى  ،ج، 3
ص258؛ دنظ ا الاوسي  ،األمالي  ،ج ، 16ص695؛ دنظ ا إبن شه شو"  ،منال"  ،ج ، 2ص588؛ دنظ ا إبن األثد ،
أسد الغابة  ،ج ، 4ص87؛ دنظ ا المج سي  ،بحا  ،ج ، 19ص.40-39
( ) 3إبن هشام  ،السد ة  ،ج ، 1ص483؛ دنظ ا الاب ي  ،تا دخ  ،ج ، 2ص374-373؛ دنظن ا الاب سني  ،أعنالم النو ى ،
ص147؛ دنظ ا السهد ي  ،ال و  ،ج ، 4ص127-126؛ دنظ ا الصالحي  ،سبل الهدى  ،ج ، 3ص.233-232
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إبتعتها به لال كها وكها  ،لال ا لد أخهتها به  ، ....وإنا قا إل المددنة بعد المكوث ثالثنة أدنام
في الغا (.)1
شتان في منزلة المق بدن من ال سول ( ) في ن واحد  ،جل ت ف عادتنه وال تقبنل
إال بثمنهننا  ،و جننل دا نن" منننه ال سننول ( ) حداتننه  ،ولننو دلقنننا النظن فنني المننولفدن دمكننن أن
نصننل ال ن حقدقننة  ،مفادهننا أن مهمننة ال سننالة اإلسننالمدة والتب دننغ بهننا لنند أنداننى ب ن ج دن فقننا
أحدهما مكمل ليخ سول هللا ( ) وع ي أبن أبي اال".
وأما أم الهج ة وخاتها فكانى س ا بدنهما فقا  ،حت أبوبك ف م دكنن دع نم بنؤم توجنه
ال سول ( ) ال الغا حت خن لحظنه  ،فقند هكن أننه أتن بدنى ال سنول ( ) فوجند ع دنا
نائم ع ف ا ال سول ( ) فسؤله عنه فؤجابه ا .أن نبي هللا ( ص هللا ع ده وس م) لد إنا ق
نحو بئ مدمون*  ،فؤد كه  ،)2( .وهها دإكد ما هك ه الاب ي واعتبن ه زعنم منن بعن الن واة
إه لالا ... .أن أبا بكن أتن ع دنا فسنؤله عنن نبني هللا (ص) فنؤخب ه أننه لحنق بالغنا منن ثنو ،
ولال إن كانى لك فده حاجة فالحقه  ،فخ ج أبو بك مس عا  ،ف حق نبي هللا (ص) فني الا دنق
 ،فسننمع سننول هللا (ص) ج ن ا أبنني بك ن فنني ظ مننة ال دننل  ،فحسننبه مننن المش ن كدن  ،فؤس ن ع
سول هللا (ص) في المشي  ،فانقاع لبال نع ه فف ق إبهامه حج فكثن دمهنا*  ،وأسن ع السنعي
 ،فخنناف أبننو بك ن أن دشننق ع ن سننول هللا (ص)  ،ف فننع صننوته  ،وتك ننم  ،فع فننه سننول هللا
(ص) فقام حت أتاه  ،ف نا قنا و جنل سنول هللا (ص) تسنتن دمنا  ،حتن إنتهن إلن الغنا منع
الصبط .)3( ....
ودبدو أن فقة أبي بك ل سول هللا ( ) صندعة الصدفة  ،ولم تكنن ع ن إتفناق مسنبق ،
فقد هك ى المصاد أن سول هللا ( )لد أخن ج كنل المهناج دن منن مكنة إلن المددننة إال منن
فتن أو حبا  ،سوى ع ي بن أبي اال" وأبي بكن النهي أكثن منن إسنتئهان ال سنول كني دكنون
فدقه في هج ته  ،وال سنول دجدبنه بقولنه ا .ال تعجنل لعنل هللا دجعنل لنك صناحبا  ،فدامنع أبنو
بك أن دكونه.)4(.
وفي ههه ال وادة لم دعاه ال سول ( ) جوابا لااعا بؤنه سندكون فدقنه  ،بنل دا ن" مننه
عنندم التعجننل لعننل ب نه أن دقسننم لننه فدقننا  ،ولننم دقننل لننه أنننا فدقننك  ،وهننم فنني ولننى لنند باش ن
( ) 1إبن هشام  ،السد ة  ،ج ، 1ص487-486؛ دنظ ا الاب ي  ،تا دخ  ،ج ، 2ص379؛ دنظ ا إبن عسناك  ،تنا دخ  ،ج30
 ،ص79-78؛ دنظ ا السهد ي  ،الن و  ،ج ، 4ص138؛ دنظن ا إبنن كثدن  ،السند ة  ،ج ، 2ص254؛ دنظن ا الصنالحي ،
سبل الهدى  ،ج ، 3ص.239
*-بئ ن مدمننون ا أحنند اآلبننا الوالعننة فنني اعننالي مكننة زمننن الجاه دننة  ،سننمدى بننهلك نسننبة إل ن مدمننون بننن خالنند بننن عننام بننن
الحض مي .دنظ ا الحموي  ،معجم الب دان  ،ج ، 1ص.302
( ) 2إبن حنبل  ،مسند اإلمام أحمند بنن حنبنل  ،تنطا شنعد" األ نناإوا  ،و خن ون  ،ا ، 1مإسسنة ال سنالة  ،ال .د 2001 ،م ،
ج ، 5ص180؛ دنظ ا إبن عساك  ،تا دخ  ،ج ، 42ص98؛ دنظ ا الاب ي  ،هخائ العقب  ،ج ، 3ص.87
* . -ك" سول هللا ( )إل الغا  ،فؤصدبى أصبع ج ه  .....دنظ ا إبن األثد  ،أسد الغابة  ،ج ، 1ص.222
( ) 3تا دخ  ،ج ، 2ص374؛ دنظ ا إبن ااووا  ،ص408؛ دنظ ا الماحوزي  ،س دمان بن عبد هللا (،ى1121هن 1709/م) ،
األ بعون حددثا  ،تطا مهدي ال جائي  ،ا ، 1مهدي ال جائي  ،أد ان 1417 ،ه  ،ص.227-226
( ) 4ابنننن هشنننام  ،السننند ة  ،ج ، 1ص480؛ دنظننن ا الابننن ي  ،تنننا دخ  ،ج ، 2ص369؛ دنظننن ا السنننهد ي  ،الننن و  ،ج، 4
ص122؛ دنظن ا إبننن األثدن  ،أسنند الغابننة  ،ج ، 3ص310؛ دنظن ا أبننو ال بدننع  ،اإلكتفنناء  ،ج ، 1ص278؛ دنظن ا إبننن سنندد
الناا  ،عدنون األثن  ،ج ، 1ص204؛ دنظن ا إبنن كثدن  ،السند ة  ،ج ، 2ص227؛ دنظن ا الصنالحي  ،سنبل الهندى  ،ج، 3
ص.227
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المس مون بنالهج ة منن مكنة حتن خ نى مننهم اال منن عنه  ،بنل بمنا كنان ال سنول ( ) كنان
دنوي إنتظا أخده في اإلسالم ع ي في الغا  ،لد تحق بنه بعند أن دكمنل المهنام التني ك فنه بهنا ،
ولننهلك لننم دنندخل ال سننول ( ) إل ن المددنننة حنندن ألت ن " منهننا إال بعنند أن وافنناه مننن خنناه فنني
اإلسالم كما سدم بنا الحقا.
وبعد دخول سول هللا ( ) وأبو بك فني الغنا  ،هكن حنال اإلمنام ع ني بناآلتي ا .ف منا
خ ق ال دل وانقاع األث  ،ألبل القوم ع ع ي ( )لنهفا بالحجنا ة والح نم*  ،وال دشنكون أننه
سننول هللا ( )  ،حتنن إها بنن ق الفجنن وأشننفقوا أن دفضننحهم الصننبط هجمننوا ع نن ع نني -
ص واى هللا ع ده – وكانى دو مكة دومئه سوائ" ال أبنوا" لهنا  ،ف منا بصن بهنم ع ني ()
لد انتضوا السدوف وألب وا ع ده بهنا دتقندمهم خالند بنن الولدند بنن المغدن ة* وثن" لنه ع ني ()
*
فخت ه* فهمز* دده  ،فجعل خالند دقمنص* لمناص البكن * وإها لنه غناء* ف بنهع * وهنم فني عن ج
النندا  ،وشند ع نندهم ع نني ( )بسنندفه ودعننني سنندف خالنند – فننؤجف وا* أمامننه اجفنال النننعم إلن
ظاه الدا وتبص وه ف ها هنو ع ني ( )لنالواا إننك لع ني لنال ا أننا ع ني  ،لنالوا ا ف ننا لنم
ن دك فما فعل صاحبك لال ا ال ع م لي به .)1(....
ولد وصف عبد المقصود لد ة مبدى اإلمام ع ي ع ف ا ال سول ( ، )بقولنه ا .أال
ما أعزها من لد ة بندن لدالدنه  ،منا أعزهنا تفضنل كنل لدالدنه هنا هنو ها ع ن فن ا ال سنول ،
*-الح م ا مف ده الح مة  ،نباى فده غب ة  ،خشن الم ما  ،ثم ه أحم ال ون .دنظ ا إبنن سندده  ،المخصنص  ،ج ، 3ص240؛
دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 12ص149؛ دنظ ا الزبددي  ،تاج الع وا  ،ج ، 5ص.20
*-خالد بن الولدد بن المغد ة بن عبد هللا بن عم بن مخزوم بن دقظة بن م ة بن كع" بن لإي بن غال" الق شي ،أبنو سن دمان.
دنظ ا البستي  ،الثقاى  ،ج ، 3ص101؛ دنظ ا إبن األثد  ،أسد الغابة  ،ج ، 2ص.140
*-خت ه ا أي خدعه عن غف ة  .دنظ ا الف اهددي  ،العدن  ،ج ، 4ص238؛ دنظ ا األزهن ي  ،تهنهد" ال غنة  ،ج ، 7ص132؛
دنظ ا أبي السعاداى  ،النهادة في غ د" الحددث واألث  ،تطا ااه أحمد النزاوي  ،محمنود محمند الانناحي  ،ال.ا  ،المكتبنة
الع مدة  ،بد وى 1979 ،م  ،ج ، 2ص9؛ دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 11ص.199
*-همننزا أي الضننغا والعصن .دنظ ا الف اهدنندي  ،العنندن  ،ج ، 4ص17؛ دنظن ا إبننن فننا ا  ،مقنناددا ال غننة  ،ج ، 6ص65؛
دنظ ن ا الزمخش ن ي  ،أسنناا البالغننة  ،تننطا محمنند باسننل عدننون السننود  ،ا ، 1دا الكتنن" الع مدننة  ،لبنننان 1998 ،م  ،ج، 2
ص379؛ دنظ ا الزبددي  ،تاج الع وا  ،ج ، 8ص.174
*-دقمص ا الهي ال دستادع الثباى واألستق ا في مكانه ونن اه دقمنص ودثن" منن موضنع ألخن بنال صنب  .دنظن ا األزهن ي ،
تهنننهد" ال غنننة  ،ج ، 8ص298؛ دنظننن ا الجنننوه ي  ،الصنننحاح  ،ج ، 3ص1054؛ دنظننن ا إبنننن سننندده  ،المخصنننص  ،ج، 1
ص312؛ دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 7ص82؛ دنظ ا الفد وز بادي  ،القاموا  ،ص.629-628
*-البك ا إسم دا ق ع اإلبل.دنظ ا الف اهددي  ،العدن  ،ج ، 5ص364؛ دنظ ا األزه ي  ،تههد" ال غة  ،ج ، 10ص126؛
دنظ ا ال ازي  ،مختا الصحاح  ،ص38؛ دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 4ص.78
* -غاءا الصوى الهي تصد ه اإلبل.دنظ ا الف اهددي  ،العدن  ،ج ، 4ص444؛ دنظ ا الزمخش ي  ،أساا البالغنة  ،ج، 1
ص366؛ دنظ ا إبن سدده  ،المحكنم  ،ج ، 6ص55؛ دنظن ا أبني السنعاداى  ،النهادنة  ،ج ، 2ص240؛ دنظن ا إبنن منظنو ،
لسان  ،ج ، 14ص.329
* -الهع ا الفزع والخوف .دنظ ا األزه ي  ،تههد" ال غة  ،ج ، 2ص188؛ دنظ ا إبن سندده  ،المخصنص  ،ج ، 3ص357؛
دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 4ص306؛ دنظ ا الفد وز بادي  ،القناموا  ،ص396؛ دنظن ا إبنن عنالن  ،محمند بنن ع ني
(،ى1057ه 1647/م)  ،إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغدن الفاعنل  ،تنطا إبن اهدم شنما النددن  ،ا ، 1دا الكتن" الع مدنة ،
بد وى 2001 ،م  ،ص.64
* -ع جا اإللامة بالمكان.دنظ ا الف اهددي  ،العدن  ،ج ، 1ص223؛ دنظ ا أبي السنعاداى  ،النهادنة  ،ج ، 3ص203؛ دنظن ا
ابن منظو  ،ج ، 2ص321؛ دنظ ا الزبددي  ،تاج الع وا  ،ج ، 3ص.429
*-أجف واا أس ع القوم ل ه " منهزمدن .دنظ ا الزمخش ي  ،أساا البالغة  ،ج ، 1ص142؛ دنظ ا أبي السعاداى  ،النهادنة ،
ج ، 1ص279؛ دنظ ا ال ازي  ،مختا الصحاح  ،ص59؛ دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 11ص.114
( ) 1الاوسي  ،األمالي  ،ج ، 16ص692-691؛ دنظ ا البح اني  ،ح دة األولداء  ،ج ، 1ص146-145؛ دنظن ا المج سني ،
بحا  ،ج ، 19ص62-61؛ دنظ ا العنام ي  ،الصنحدط منن السند ة  ،ج ، 4ص186-185؛ دنظن ا القزودنني  ،اإلمنام ع ني ،
ص.39
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مسننج بب ن ده األخض ن حت ن ال دسننتادع أن د ن ى أتقنندم القننوم نحننوه خاننواى أم مننا زال عننن
أس حتهم بمنجاة  ...ولدا بمستبعد إها أن دؤخهوا الفادي الحاض بالمفتدى المهاج .)1(.
أثبتى ههه الحادثة مدى الخهالن والنكوص الهي صنفع وجنوه المشن كدن  ،وبنددى منالهم
الخبدثة إلغتدال ال سول ( )  ،كهلك أب زى دو الفداء والتضحدة والشجاعة الكبد ة من لبنل
اإلمام ع ي  ،ل ما نجد مثدالتها في صنفحاى التنا دخ  ،وتحم نه ضن باتهم دون أن دكشنف وجهنا
أو دصد صوتا حفاظا ع س دة الهج ة  ،ولكف أبصا المت بصدن بال سول هللا ( ) حتن
دد ك الغا  ،ودا لها من منقبنة عظدمنة أخنتص بهنا أمدن المنإمندن وحنده وبمفن ده  ،لنم دشنا كه
فدها أحد من أتباع اإلسالم.
ولننم تنتننه المهمننة بهننها القنند  ،لكنننه ظننل فنني مكننة منندة لبننل ال حنناق ب سننول هللا( ) أمننام
نواظ المش كدن  ،إلستكمال بقدة المهام  ،دجاه هم بدو ه الكبد في إفالى ال سول ( ) منن
أدددهم.
حدث ك نف اإلمنام ب جناع الودائنع واألمانناى التني فني عهندة ال سنول ( ) إلن أه هنا ،
ع أن دص خ بالناا غدوا وعشدا ا .من كانى له لبل محمد أمانة أو وددعة ف دنؤى ف تنإد إلدنه
أمانته .)2(.
وهك ن أن ع د نا بننن أبنني االنن" لنند ألننام بمكننة ثالثننة أدننام بعنند خ ن وج سننول هللا ()
،إستكمل خاللها أ جاع الودائع أله ها( ،)3إل أن وصل إلدنه مبعنوث ال سنول ( )  ،كني دتهدنؤ
ل خ وج والهج ة عنن مكنة  ،فخن ج ومعنه أمنه فاامنة بننى أسند وفاامنة بننى سنول هللا ( )
وفاامننة بنننى الزبدن بننن عبنند الما نن" وفاامننة بنننى حمننزة بننن عبنند الما نن" وبعن المننإمندن
المستضعفدن  ،لكن ح ته لم تخل من المتاع"  ،حدث لحق بهم ثماندة ف سان منن المشن كدن ،
ومننن ضننمنهم مننول لحن " بننن أمدننة  ،فاعت ضننوه وأ ادوا إ جاعننه ومننن معننه  ،فاستبسننل لهننم
اإلمننام وجن د سنندفه  ،وأخننه دشنند ع نندهم ودقننول ا .فن ني منا ننق الن إبننن عمنني سننول هللا ( )
بدثن "  ،فمننن سن ه أن أفن ي لحمننه  ،وأه دننق دمننه ف دتبعننني أو لدنندن منني  ، ....ففن ى أمامننه
زم ة الش ك ههه  ،لدكمل ا دقه نحو المددنة(.)4
وفدهننننا لنننندم اإلمننننام نفسننننه ل فننننداء ثاندننننة  ،وهننننهه المنننن ة دفاعننننا عننننن حنننن م ال سننننول
( )  ،وخا مبنا زة ف دندة بوجنه المشن كدن  ،ظهن ى فدهنا كفاءتنه الهاتدنة فني صند جمنوع
الش ك.
( ) 1اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.59
( ) 2الاوسي  ،األمالي  ،ج ، 16ص694-693؛ دنظ ا البح انني  ،ح دنة األبن ا  ،ج ، 1ص148-146؛ دنظن ا المج سني ،
بحا  ،ج ، 19ص63-62؛ دنظ ا العام ي  ،الصحدط  ،ج ، 4ص188-187؛ دنظ ا الشاه ودي  ،ع ي النما ي  ،مستد ك
سفدنة البحا  ،تطا حسن بن ع ي النما ي  ،ال.ا  ،مإسسة النش اإلسالمي  ،لم 1418 ،ه  ،ج ، 1ص.222
( ) 3إبنننن هشنننام  ،السننند ة ،ج ، 1ص493؛ دنظننن ا الابننن ي  ،تنننا دخ  ،ج ، 2ص378؛ دنظننن ا المسنننعودي  ،مننن وج  ،ج، 2
ص279؛ دنظن ا السننهد ي  ،الن و  ،ج ، 4ص133؛ دنظن ا إبننن الجننوزي  ،المنننتظم  ،ج ، 3ص65؛ دنظن ا أبننن األثدن ،
الكامل  ،ج ، 1ص696؛ دنظ ا إبن الضداء  ،محمد بنن أحمند (،ى854هن 1450/م)  ،تنا دخ مكنة المشن فة والمسنجد الحن ام
والمددنة الش دفة والقب الش دف  ،تطا عنالء أبن اهدم  ،أدمنن نصن  ،ا ، 2دا الكتن" الع مدنة  ،لبننان 2004 ،م  ،ص229؛
دنظ ا الصالحي  ،سبل الهدى  ،ج ، 3ص.239
( ) 4الاوسي  ،األمالي  ،ج ، 16ص698-695؛ دنظ ا البح انني  ،ح دنة األبن ا  ،ج ، 1ص152-149؛ دنظن ا المج سني ،
بحا  ،ج ، 19ص66-64؛ دنظ لافي  ،اإلمام ع ي  ،ص.53
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وهك ى المصاد أن ال سول ( )حدن وصل لباء*  ،أفتن ق عننه أبنو بكن وننزل مح نة
السنط* لبل وصول ع ي بن أبي اال"(.)1
فؤلام سول هللا ( ) بقباء  ،منتظ ا وصول ع ي بن أبي اال"  ،الهي صع" ع أبني
بك إنتظا ه لائال ل سول ( ) ا ... .إنا ق بنا وال تقم هاهنا تنتظ ع دا فما أظنه دقدم ع دنك
إل شه  ،فقال سول هللا ( ) ا كال ما أس عه  ،ولدا أ دم* حت دقدم إبن عمي وأخني فني
هللا عز وجل وأح" أهل بدتي إلي  ، ... ،فانا ق أبو بك ه حت دخل المددنة  ،وتخ نف سنول
هللا ( ) بقبا دنتظ ع دا  ،)2( .الهي ب ح مكة مشدا ع لدمده  ،ال تان تو متا ونزفتا الندم ف منا
ج ده فشفدتا(.)3
ه سول هللا ( )إعتنقه باكدا ع حاله  ،ودعا له ومسط ع
ولال فده عبد المقصنود ا  .ولنم دكنن لنه م كن" وال ظهن إبنل وإنمنا سنخ لدمدنه وأمعنن
بهما في ال مال .)4(....
في حدن هك ه المفدد بالقول ا ... .وحفظ بناى نبدنه ( ) وح منه  ،وهناج بهنم ماشندا
ع ن لدمدننه  ،دحننواهم مننن األعننداء ودك ننإهم مننن الخصننماء  ،ود فننق بهننم حت ن أو دهننم ع دننه
المددنة  ،ع أتم صدانة وح اسة و فق و أفة وحسن تدبد  ،فؤنزله صن هللا ع دنه و لنه عنند
و وده المددنة دا ه  ،وأح ه ل ا ه .)5(....

مؤاخاته مع رسول هللا ( )
ما أن إستق سول هللا ( ) في المددنة  ،حت بدأ ب صدا التش دعاى التي من شؤنها أن
تزدد من إستق ا المجتمع وتماسكه  ،وتدعدم س اة الدولة اإلسالمدة  ،ومن ههه التش دعاى
نظام المإاخاة فدما بدن مهاج ي مكة وأنصا المددنة  ،من أجل التخفدف عن المهاج دن من
وحشة الغ بة وتعودضا عن بع ما فقدوه في مكة .
*-لباءا ل دة تبعد مد دن جنو" المددنة وع دسا الخا ج منها باتجناه مكنة  ،بنن فدهنا سنول هللا ( )مسنجدا أثنناء من و ه
بها عند الهج ة .دنظ ا الحموي  ،الب دان  ،ج ، 4ص302؛ دنظ ا إبن باواة  ،تحفة النظا  ،ج ، 1ص.361
*-السنطا إ حدى المحال الوالعة في ا ف المددنة الشمالي الش لي  ،وع بعد مدل من المسجد النبوي.دنظ ا الحموي  ،الب دان
 ،ج ، 3ص 265؛ دنظ ن ا الننبالدي  ،عنناتق بننن غدننث  ،معجننم المعننالم الجغ افدننة فنني السنند ة النبودننة  ،ا ، 1دا مكننة ل نش ن
والتوزدع  ،مكة المك مة 1982 ،م  ،ص.162
( ) 1الاب ي  ،تا دخ  ،ج ، 2ص382؛ دنظ ا إبن حزم  ،جوامع السد  ،ص93؛ دنظ ا سبا إبن الجوزي  ،م ة الزمنان فني
تننوا دخ الحنندثان  ،تننطا محمنند ب كنناى  ،عمننا دحنناوي  ،ا ، 1دا ال سننالة العالمدننة  ،سننو دا 2013 ،م  ،ج ، 3ص-174
.175
*-ا دم ا اب ح مكاني  .دنظ ا الزمخش ي  ،أساا البالغة  ،ج ، 1ص405؛ دنظ ا إبن منظو  ،لسان  ،ج ، 12ص.259
( ) 2الك دني  ،وضة الكافي  ،ال.تنط  ،ا ، 1منشنو اى الفجن  ،لبننان 2007 ،م  ،ج ، 8ص181؛ دنظن ا الاب سني  ،أعنالم
الننو ى  ،ج ، 1ص153-152؛ دنظن ا ابننن انناووا  ،الا ائننف  ،ص411-410؛ دنظن ا البح اننني  ،ح دننة األبن ا  ،ج، 1
ص159؛ دنظ ا المج سي  ،بحا  ،ج ، 19ص106؛ دنظ ا الماحوزي  ،األ بعون  ،ص.329-328
( ) 3إبن األثد  ،الكامل  ،ج ، 1ص698؛ دنظ ا إبن عساك  ،تا دخ  ،ج ، 42ص99؛ دنظ ا الاب سي  ،أعالم الو ى  ،ج1
 ،ص375؛ دنظن ا المق دنزأ  ،احمند بنن ع نني بنن عبنند القناد (،ى845هن 1441/م)  ،إمتناع األسننماع بمنا ل نبنني منن األحننوال
واألموال والحفدة والمتاع  ،تنطا محمند عبند الحمدند النمدسني  ،ا ، 1دا الكتن" الع مدنة  ،بدن وى 1999 ،م  ،ج ، 1ص68؛
دنظ ا المج سي  ،بحا  ،ج ، 19ص85؛ دنظ ا القزودني  ،اإلمام ع ي  ،ص.49
( ) 4اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.58
( ) 5اإل شاد  ،ج ، 1ص.54
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هك أن سول هللا ( )لد خ بدن المهاج دن أنفسهم في مكة لبل الهج ة  ،ع أن
دتآخوا ع الحق والمساواة  ،كمإاخاته بدن حمزة بن عبد الما " وزدد بن حا ثة وغد هم ،
كما خ بدنه وبدن ع ي بن أبي اال"(. )1
وبهها كان ال سول ( ) لد وضع األسا األولدة لمفهوم التآخي بدن المس مدن في العهد
المدني  ،من أجل إدجاد مجتمع صدن تش بى فده مفاهدم التعاد الجمعي وتقاسم الموا د ،
تعتمد ع ده الدولة اإلسالمدة الفتدة لتدعدم مإسساتها.
ول بواي أي في هلك حدث لالا ... .ال دمكن لكل من الوحدة والتساند أن دتم بغد
عامل التآخي والمحبة المتبادلة  ،فكل جماعة ال تولف بدنها ص ة المودة والتؤخي الحقدقدة  ،ال
دمكن أن تتحد حول مبدأ ما  ...ومن أجل هلك فقد جعل سول هللا ( )األخوة التي جمع
ع دها أفئدة أصحابه  ،العقددة اإلسالمدة .)2(....
أما المإاخاة الثاندة فتمى بعد الهج ة ل مددنة  ،حدن جمع سول هللا ( )المس مدن
و خ بدنهم ع المحبة واإلدمان والحق  ،ودتخه كل جال من األنصا أخا له من المهاج دن
 ،وإتخه هو ع ي بن أبي اال" أخ له(. )3
وهك هدكل مإاخاة ال سول ( )بقوله ا ... .دع
أخودن  ،فكان هو وع ي بن أبي اال" أخودن .)4(....

المس مدن لدتآخوا في هللا أخودن

وفي حدنها لال سول هللا ( )لع ي ا .أنى أخي وأنا أخوك  ،ولكن ال نبوة ،)5(.
وكهلك لوله ( )اآلخ له ا .أنى أخي في الدندا واألخ ة .)6(.
ولعبد المقصود لول فده ا ... .تخد أن دكون ع ي أخاه في الددن  ،لم دإاخ أبا بك ،
ولم دإاخ عم  ،ولم دإاخ حمزة أسد هللا  ،ولكنه إصاف لههه األخوة المعنودة بعد أخوة الدم
فتاه ال بد" فآث ه ع كل حبد" بعدد ول د" .)7(.
( ) 1إبننن حبدنن"  ،المحب ن  ،ص70؛ دنظ ن ا الننباله ي  ،أنسننا"  ،ج ، 1ص270؛ دنظ ن ا إبننن عبنند الب ن  ،اإلسننتدعا"  ،ج، 2
ص511؛ دنظ ا إبن سدد الناا  ،عدون األث  ،ج ، 1ص230؛ دنظ ا الصالحي  ،سبل الهدى  ،ج ، 3ص.363
( ) 2فقه السد ة النبودة مع موجز لتا دخ الخالفة ال اشدة  ،ا ، 25دا الفك  ،دمشق 1426 ،ه  ،ص148
( ) 3إبننن سننعد  ،الابقنناى  ،ج ، 3ص16؛ دنظ ن ا المسننعودي  ،م ن وج  ،ج ، 2ص425؛ دنظ ن ا سننبا إبننن الجننوزي  ،تننهك ة
الخواص  ،ص276؛ دنظ ا إبن سدد الناا  ،عدون االث  ،ج ، 1ص.230
( ) 4حداة محمد  ،ص.224
( ) 5الدا لاني  ،ع ي بن عم بن أحمد(،ى385ه 995/م)  ،الع ل الوا دة فني األحاددنث النبودنة  ،تنطا محفنوظ الن حمن زدنن
هللا الس في  ،ا ، 1دا ادبة 1985 ،م  ،ج ، 9ص.205
( ) 6الت مننهي  ،الجننامع الكبدن  ،ج ، 6ص80؛ دنظن اإبن البدننع  ،المسننتد ك  ،ج ، 3ص15؛دنظن ا النمن ي  ،دوسننف بننن عبنند
البنن (،ى463هنن 1070/م)  ،النند فنني إختصننا المغننازي والسنند  ،تننطا شننولي ضنندف  ،ا ، 2دا المعننا ف  ،القنناه ة ،
1403ه  ،ص90؛ دنظ اإبن المغازلي  ،منال"  ،ص.88
( ) 6اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.63
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وكل م ة دجدد ال سول ( ) مإاخاته مع أثد ه وحبدبه وو دث مزاداه اإلمام ع ي بن
أبي اال"  ،فكان بحق الممثل الوحدد لشخص ال سول ( ) واألجد بؤن دقوم مقامه وخ دفته
من بعده.

زواجه من فاطمة الزهراء
تزوج ع ي بن أبي اال" من فاامة بنى سول هللا( )في السنة الثاندة ل هج ة(، )1
وكان عم اإلمام خما وعش ون سنة ولفاامة عش سندن( ،)2وجاء في خابته لها أنه لدم
سول هللا ( )لدخا" فاامة  ،فؤخهه الخجل وغم ته هدبة ال سول ( )الهي باد ه
ع
بالسإال ا ... .ما حاجة إبن أبي اال"  ،لال ا هك ى فاامة بنى سول هللا ( ، )لال ا
م حبا وأهال  ....وبهها الشكل تمى الخابة(. )3
وكانى فاامة لد تقدم إلدها العددد من ال جال ومنهم أبو بك وعم بن الخاا"  ،وكان
سول هللا ( )دجدبهم بؤنه دنتظ في أم ها لضاء السماء( ،)4إل أن نزل ع ده الوحي األمدن
األمدن دب غه بؤم هللا عز وجل بؤن دزوجها من ع ي بن أبي اال"  ،وفي حدنها لال لقومه ا.
أن هللا أم ني أن أزوج فاامة من ع ي  ، ....ولما أب غ ع ي بهلك شك هللا عز وجل وخ
ساجدا(. )5
وفي حددث ل سول هللا ( )مع إبنته فاامة بدن فده منزلة ع ي حدث لالا ... .إن هللا
 ،ج دن أحدهما أبوك  ،واآلخ زوجك  ،)6(.ولوله اآلخ لها ا .دا
إختا من أهل األ
(.)7
فاامة زوجتك سددا في الدندا وإنه في اآلخ ة لمن الصالحدن.

( ) 1البستي  ،الثقاى  ،ج ، 1ص.145
( ) 2األع جي  ،األمام ع ي  ،ص.287
( ) 3إبننن سننعد  ،الابقنناى  ،ج ، 8ص17؛ دنظ ن ا الاب اننني  ،المعجننم  ،ج ، 2ص20؛ دنظ ن ا إبننن عسنناك  ،تننا دخ  ،ج ، 36ص438؛
دنظ اإبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 3ص86؛ دنظ ا المزي  ،تههد" الكمنال  ،ج ، 17ص75؛ دنظن ا الصنالحي  ،سنبل الهندى  ،ج، 11
ص4؛ دنظ ا عبد المقصود  ،اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.71
( ) 4إبن سعد  ،الابقناى  ،ج ، 8ص16؛ دنظن ا النباله ي  ،أنسنا"  ،ج ، 1ص402؛ دنظن ا سنبا إبنن الجنوزي  ،من ة الزمنان  ،ج، 3
ص 190؛ دنظ ا القزودنني  ،فاامنة الزه اء(ع دهنا السنالم) منن المهند الن ال حند  ،ال.ا  ،مكتبنة بصند تي  ،لنم 1414 ،هن  ،ص-122
.123
( ) 5العسك ي  ،األوائل  ،ص115؛ دنظ ا إبن عساك  ،تا دخ  ،ج ، 52ص445؛ دنظن ا النههبي  ،مدنزان اإلعتندال  ،ج ، 2ص671؛

دنظننن ا الصنننالحي  ،سنننبل الهننندى  ،ج ، 11ص 38؛ دنظننن ا المنننناوي  ،زدنننن النننددن بنننن محمننند بنننن تننناج العنننا فدن بنننن ع ننني
(،ى1031ه 1621/م)  ،إ تحاف السائل بما لفاامة من الفضائل والمنال"  ،تطا عبد ال ادف عاشو  ،ال.ا  ،مكتبنة القن ن ،
القاه ة  ،ال.ى  ،ص48-47؛ دنظ ا العصامي  ،سما النجوم  ،ج ، 3ص43؛ دنظ ا العام ي  ،الد المنثو  ،ص.359
( ) 6إبننن البدنننع  ،المسنننتد ك  ،ج ، 3ص140؛ دنظننن ا البغنندادي  ،تنننا دخ  ،ج ، 4ص418؛ دنظننن ا الخنننوا زمي  ،المنالننن" ،
ص353؛ دنظ ا إبنن منظنو  ،مختصن  ،ج ، 3ص106؛ دنظن ا النههبي  ،تنا دخ  ،ج ، 1ص26؛ دنظن ا الهدثمني  ،مجمنع
الزوائد  ،ج ، 9ص112؛ دنظ ا الصفو ي  ،عبد ال حمن بن عبند السنالم ( ،ى894هن 1488/م)  ،نزهنة المجنالا ومنتخن"
النفائا  ،ال.تط  ،ال.ا  ،المابعة الكاست دة  ،مص 1282 ،ه  ،ج ، 2ص175؛ دنظ ا المج سي  ،بحا  ،ج ، 43ص.133
( ) 6الخوا زمي  ،المنال"  ،ص.337
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وبعد إن تمى موافقة ال سول ( ) ولبول فاامة  ،تم الزواج بكل دس وبسااة بفضل
اإلسالم  ،وتعالدمه السمحاء  ،لدتخهه المس مدن إنموهجا ودكون حجة ع دهم في زواجاتهم(.)1
وهك اإلمام ع ي عن أجواء الف ح ت ك أن سول هللا ( ) خاابه بقوله ا  .دا ع ي ،
فق ى لبدك دا سول هللا  ،لال ا أدخل بدتك  ،والاف بزوجتك  ،وإ فق بها ف ن فاامة بضعة
مني دإلمني ما دإلمها ودس ني ما دس ها  ،أستودعكما هللا واستخ فه ع دكما  ،)2(.ثم شم هم
بب كاى دعاءه ولال ا .ال هم با ك فدهما وبا ك ع دهما وبا ك لهما في نس هما .)3(.
وفعال عاشا حداة سعددة م إها القداسة والتفاهم  ،حداة ال تزعزعها الحوادث وال دعك
صفوها عوز وال تغد شك ها فالة  ،حداة لد زدنى بالح" والعاف والوئام .
وفي لول لإلمام ع ي دصف فده اد" الحداة التي عاشها مع فاامة حدث لالا .فو هللا ما
أغضبتها  ،وال أك هتها ع أم حت لبضها هللا عز وجل  ،وال أغضبتني  ،وال عصى لي
أم ا  ،ولقد كنى أنظ إلدها فتنكشف عني الهموم واألحزان  ،)4( ....ولم دتزوج ع دها إم أة
أبدا اول حداتها(.)5
وهك عبد المقصود وحشة سول هللا ( )بعد زواج إبنته فاامة بالقولا .لم دال مقام
فاامة بهها الزواج بعددا عن أبدها  ،ألنه لم داق صب ا ع أن دفص ها عن بدته أكث من
جدا  ،لم دكن دمضي ل دل حت سا به حبه إلدها ولال لهاا إني أ دد أن أحولك إلي .)6(....
وتحققى أمندة ال سول ( )حدن تباد ال أسماع جا ه حا ثة بن النعمان* الخب  ،فتحول
عن دا ه وس مها ل سول ( )لائال ا .دا سول هللا أنه ب غني أنك تحول فاامة إلدك وههه
منازلي وهي اسق"* بدوى بني النجا بك  ،وإنما أنا ومالي ً و سوله  ،وهللا دا سول هللا

( ) 1القزودني  ،فاامة الزه اء  ،ص.124
( ) 2المج سي  ،بحا  ،ج ، 43ص134-133؛ دنظ ا القبانجي  ،مسند اإلمام ع ي  ،ج ، 8ص.29
( ) 3إبن سعد  ،الابقاى  ،ج ، 8ص17؛ دنظ ا إبن عساك  ،تا دخ  ،ج ، 36ص438؛ دنظ ا إبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج، 3
 ،ص87؛ دنظ ا العسقالني  ،اإلصابة  ،ج ، 8ص265؛ دنظ ا عبد المقصود  ،اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.72
( ) 4الخوا زمي  ،المنال"  ،ص.354-353
( ) 5الخصدبي  ،الهدادة  ،ص119؛ دنظ ا إبن أبي الحددد  ،ش ح نهج البالغة  ،ج ، 10ص.221
( ) 6اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.73-72
* -أبا عبد هللا ،حا ثة بن النعمان بن نقع بن زدد بن عبدد بن ثع بنة بنن غننم بنن مالنك بنن النجنا األنصنا ي  .دنظن ا البسنتي ،
الثقاى  ،ج ، 3ص79؛ دنظ ا ابن عبد الب  ،االستدعا"  ،ج ، 1ص306؛ دنظ ا ابنن االثدن  ،أسند الغابنة  ،ج ، 1ص655؛
دنظ ا العسقالني  ،اإلصابة  ،ج ، 1ص.707
*أسق" ا أي األل " منك والمستقبل الدنك .دنظن ا الح بني  ،إبن اهدم بنن إسنحاق (،ى285هن 898/م)  ،غ دن" الحنددث  ،تنطا
س دمان إب اهدم محمد العادد  ،ا ، 1جامعة أم الق ى  ،مكة المك مة 1405 ،ه  ،ج ، 3ص1115؛ دنظ ا إبنن د دند  ،محمند
بن الحسن ( ،ى321ه 933/م)  ،جمهن ة ال غنة  ،تنطا منزي مندن بع بكني  ،ا ، 1دا الع نم ل مالدندن  ،بدن وى 1987 ،م ،
ج ، 1ص.338
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المال الهي تؤخه مني أح" إلي من الهي تدع  ،فقال سول هللا ( ، )صدلى  ،با ك هللا
ع دك  ،فحولها سول هللا ( )إل بدى حا ثة . )1(.
أنجبى السددة فاامة الزه اء من الولد الحسن والحسدن والمحسن الهي ماى افال
صغد ا  ،ومن البناى زدن" وأم ك ثوم(. )2
ودبدو مما تقدم هك ه أن هها الزواج لد إخت ف عما إعتاد ع ده الناا  ،وسا ع ده
الع ف  ،من حدث أن الزواج عبا ة عن العاللة القائمة بدن ال جل والم أة  ،دق ها المجتمع
البش ي واعت ف بها  ،بل فضال ع هها كان زواج اإلمام ع ي من فاامة  ،توكددا إل ادة
،أنج" لنا نسل المعصومدن الااه  ،الهدن
إلهدة أل ته وش عته في السماء لبل األ
حفظوا اإلسالم و سالته ال دوم الددن.
ودإدد هلك ما هك ه الخصدبي من وادة دعقو" بن بش بسنده عن اإلمام الصادق ()
لول سول ( ) مخاابا األمام ع ي ( )بقوله ا .دا ع ي ما خابتها إال وهللا زوجك إداها
في السماء ألن هللا وعد هلك فدك وفي إبنتي فاامة.)3(.

( ) 1إبن سعد  ،الابقاى  ،ج ، 8ص19؛ دنظ ا إبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 3ص88-87؛ دنظ ا العسقالني  ،اإلصابة  ،ج8
 ،ص264؛ دنظ ا عبد المقصود  ،اإلمام ع ي  ،ج ، 1ص.73
( ) 2الباله ي  ،أنسا"  ،ج ، 1ص402؛ دنظ ا الخصدبي  ،الهدادة  ،ص119؛ دنظن ا أبنن حنزم  ،جمهن ة  ،ص16؛ دنظن ا
العام ي  ،الند المنثنو  ،ص 361؛ دنظن ا شنهددي  ،جعفن  ،حدناة السنددة فاامنة الزهن اء (ع دهنا السنالم)  ،ت جمنةا دنا
األخ ا  ،ا ، 1دا الهادي  ،لبنان 2002 ،م  ،ص.288
( ) 3الهدادة  ،ص139

املبحث الثانً  -:دوره اجلهادي يف أبرز حروب
الرسىل (صلى اهلل عليه وآله)
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المبحث الثانً
دوره الجهادي فً أَبرز حروب الرسول ( )
خابت آمال مشركً قرٌش  ،فٌما أجمعت علٌه فً خطتها لقتل الرسول ( )  ،وإزداد
حنقهم علٌه السٌما بعد النجاح الكبٌر الذي أحرزه فً هجرته إلى المدٌنة  ،وتأسٌس دولته
الجدٌدة  ،برفقة ثلة مؤمنة إحداها هاجرت معه وأخرى إستقبلته  ،تحتضنه وتدافع عنه ،
مكونٌن قوة قادرة على مواجهة قرٌش وتهدٌداتها  ،تنمو وتكبر بمشٌئة القدر لٌتحول بوجودها
اإلسالم من موقؾ الدفاع والتحصٌن الى موقؾ المبادرة والفتوح وتحقٌق أضخم عمل تأرٌخً
أال وهو فتح مدٌنة مكة  ،لتتحول قٌادتها دٌنٌا ً وإجتماعٌا ً وسٌاسٌا ً من ٌد الشرك والضالل إلى
ٌد التوحٌد واإلٌمان.
كان لإلماام علاً بان أباً طالاا الادور ازبارز فاً هاذه الحاروا  ،التاً خاضاها بجاناا
الرسااول ( ) ٌشاااطره الجاارح والقاارح والمصاااعا والمعاناااة والفتااوح واإلنتصااارات  ،تتؽٌاار
على ٌده نتائج الحروا  ،كاشفا ً للكارا  ،طعاناا ً فاً الحارا  ،لام ٌتقادم لاه خصام إال وقتلاه وال
شجاع إال وجندله  ،ضربة واحدة منه ال تحتاج إلى ثانٌة لتسلا من ؼرٌمه الحٌاة.
وذكرت المصادر أن من خصاله حمل لواء الرسول ( )فً كل الحاروا فاذكر عناه ":
 ، ...وهو الذي كان لواؤه معه فً كل زحؾ .)1(" ... ،
خاض الرسول ( ) سبعا ً وعشرٌن ؼزوة  ،إختلفت فٌها أطاراؾ المواجهاة  ،فمنهاا ماع
المشركٌن وأخرى مع المرتادٌن وتاارة ماع الٌهاود  ،إشاترك اإلماام فاً سات وعشارٌن منهاا إال
ؼزوة تبوك* حٌن خلفه الرسول ( ) فً المدٌنة نٌابة عنه  ،وحفظا ً لألمن فٌها(.)2

( ) 1إباان البٌاااع  ،المسااتدرك  ،ج ، 3ص121؛ ٌنظااار :إباان عباااد الباار  ،اإلساااتٌعاا  ،ج ، 3ص1101؛ ٌنظاار :إبااان منظاااور:
مختصر ،ج ، 11ص.321
*  -تبوك  :مدٌنة تقع بٌن وادي القرى وبالد الشام  ،وتبعد مساافة اثناى عشار مرحلاة عان المدٌناةٌ ،نظار :الحماوي  ،البلادان ،
ج ، 2ص.15-14
 وفً السنة التاسعة للهجرة خرج رساول ( ) لؽازو باالد الاروم  ،لعازمهم قصاد المدٌناة  ،التاً خلاؾ فٌهاا علاً بان أباًطالا قائال له ... (:خلفتك لما تركت ورائً  ...فاخلفنً فً اهلً واهلك  ،افال ترضى ٌاا علاً أن تكاون مناً بمنزلاة هاارون
من موسى)  ،فخرج رسول ( )حتى بلػ تبوك  ،فقدم إلٌه ممثل الروم ٌوحنا بن روباة طالباا ً الصالح ودفاع الجزٌاة فوافاق
الرسول ( ، )وصالحهم على ذلك وقفل راجعا ً نحو المدٌنةٌ .نظار :إبان هشاام  ،الساٌرة  ،ج ، 2ص525-515؛ ٌنظار :إبان
ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص.141-145
( ) 2البٌشوائً  ،سٌرة ازئمة  ،ص.43
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معركة بدر الكبرى (2هـ 623/م)
حاادثت فااً الساانة الثانٌااة للهجاارة المباركااة( ،)1وسااببها إرسااال الرسااول ( )قااوة ماان
المسلمٌن للسٌطرة علاى قافلاة تجارٌاة لقارٌش ماارة بالمدٌناة بإتجااه الشاام ٌقودهاا أباو سافٌان* ،
الذي ؼٌر إتجاه القافلة ونجا من قبضة المسلمٌن  ،وحٌنها إستنصر قوماه فاً مكاة حاال ساماعه
*
بحركة المسلمٌن( ،)2فدفع مشركً قرٌش نحو تساعمائة وخمساٌن مان شاٌبها وشابابها نحاو بادر
بقصااد القضاااء علااى المساالمٌن فااً المدٌنااة ٌ ،قااابلهم ثالثمائااة وثااالث عشاار ماان المساالمٌن(،)3
وحٌنهااا توجااه رسااول ( )الااى ربااه داعٌ اا ً بقولااه  " :اللهاام هااذه قاارٌش قااد أقبلاات بخٌالئهااا
وفخرها  ،تحادك* وتكذا رسولك  ،اللهم فنصرك الذي وعدتنً  ،اللهم أحنهم* الؽداة"(.)4
وعلى ما ٌبدو أن رسول ( ) أراد من حركته هذه إعالم قارٌش أن طرٌقهاا التجااري
للشااام أصاابح فااً مرمااى المساالمٌن ومتناااول أٌاادٌهم  ،كااذلك السااترجاع ناازر بسااٌط ممااا فقااده
المهاااجرون بمكااة ماان ممتلكاااتهم التااً إسااتحوذ علٌهااا المشااركٌن  ،وماان ناحٌااة أخاارى إجبااار
المشركٌن على التخفٌؾ من الوقوؾ بوجاه إنتشاار اإلساالم  ،وإال ساٌتعرض شارٌانها التجااري
الحٌوي عبر الشام للخطر.
دفع رسول ( )راٌة المهااجرٌن ٌاوم بادر إلاى علاً بان أباً طالاا( " ،)5كانات بادر
نصراً كلها للدٌن وللمسلمٌن رفع لواءه علً .)6("...
( ) 1إبااان ازثٌااار ،الكامااال  ،ج ، 2ص12؛ ٌنظااار :ابااان كثٌااار  ،البداٌاااة  ،ج ، 5ص21؛ ٌنظااار :إبااان خلااادون  ،تاااارٌ  ،ج، 2
ص.421
*-أبو سفٌان  ،المؽٌرة بن الحارث بن عبد المطلا بن عبد مناؾ بن قصً  ،وأمه ؼزٌة بنت قٌس بن طرٌؾ بن عبد العزى .
ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 4ص.36
( ) 2الواقدي  ،محمد بن عمر بن واقد ( ،ت211هـ122/م)  ،المؽازي  ،تح :مارسدن جونس  ،ط ، 3دار ازعلماً  ،بٌاروت ،
1010م  ،ج ، 1ص13-12؛ ٌنظر :إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 1ص611-616؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص0-1؛
ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 2ص421
*-بدر  :موضع مائً بٌن مكة والمدٌنة من جهة ساحل البحرٌ .نظر :الزمخشري  ،الجبال وازمكنة  ،ص56؛ ٌنظار :الحماوي
 ،البلدان  ،ج ، 1ص351؛ ٌنظر :الحمٌري  ،الروض  ،ج ، 1ص.14
( ) 3أبوالفداء  ،المختصر  ،ج ، 1ص111-111؛ ٌنظر :الموسوي  ،عباس علً  ،اإلمام علً ( )منتهى الكماال البشاري ،
ط ، 1مؤسسة ازعلمً  ،لبنان 1010 ،م  ،ص.33
*تحادك :من الحدٌا أي المنازعة والمباراة ٌ .نظر :الفٌروزآبادي  ،القاموس  ،ص.1213
*-أحنهم :وتعنً أعطؾ وأحن وأشافق علاٌهم ٌ .نظار :الطرٌحاً ( ،ت1115هاـ1614/م)  ،مجماع البحارٌن ومطلاع النٌارٌن ،
تح :أحمد الحسٌنً  ،ط ، 2مكتبة المرتضوي  ،اٌران  ،ج ، 1ص.111
( ) 4الواقااادي  ،المؽاااازي  ،ج ، 1ص50؛ ٌنظااار :إبااان هشاااام  ،الساااٌرة  ،ج ، 1ص621؛ ٌنظااار :الطباااري  ،تاااارٌ  ،ج، 2
ص441؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص11
( ) 5البسااتً  ،الثقااات  ،ج ، 1ص141؛ ٌنظاار :ازصاافهانً  ،ازؼااانً  ،ال.تااح  ،ط ، 1دار إحٌاااء التااراث العربااً  ،بٌااروت ،
1415هـ  ،ج ، 4ص310؛ ٌنظر:إبن البٌاع  ،المساتدرك  ،ج ، 3ص121؛ ٌنظار :إبان عباد البار  ،الادرر  ،ص112؛ ٌنظار:
إبن الؽازلً  ،مناقا  ،ص.420
( ) 6عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.66
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زخرت رواٌات المصادر ببطاوالت اإلماام علاً بان أباً طالاا فاً نازال بادر ومنهاا ماا
ذكره إبان شاهرا شاوا بقولاه  ... ":إن أول مباارز فاً اإلساالم  :علاً وحمازة وأباو عبٌادة بان
الحارث* فً ٌوم بدر .قال الشعبً :ثم حمل علً علاى الكتٌباة مصامما ً وحاده  ...كاانوا ٌسامونه
الموت ازحمر  ،سموه ٌوم بدر لعظم بالئه ونكاٌته"(.)1
قد وصؾ عبد المقصاود بطوالتاه المنفاردة بقولاه ":وكإنماا كاان هاذا الفتاى منجال الماوت
المسنون الاذي أرهفاه علاى رقااا أوالء ولعلهام نادموا زنهام لٌلاة الهجارة خلاوا باٌن علاً وباٌن
الحٌاة .)2("...
بدأت الحرا بالمناجزة والمبارزة الفردٌاة  ،وهاً مان سامات العارا المتحارباة آناذاك ،
حٌث خرج من صؾ المشاركٌن ثاالث مان أشاجع فرساانها ٌتظااهرون بقاوتهم وإمكاانٌتهم علاى
القتال ٌدعون للمبارزة وهم  :عتبة* وأخٌه شٌبة والولٌاد بان عتباة  ،فخارج لهام ثالثاة مان شابان
ازنصااار إبتؽااوا وجااه تعااالى  ،لكاان فرسااان المشااركٌن رفضااوا هااؤالء  ،طااالبٌن مواجهااة
نظرائهم فً الشجاعة من بنً قومهم(.)3
وعلى ما ٌبدو أن رفضهم منازلة ازنصار نابع من إساتكبارهم مان جاناا  ،ولظانهم أنهام
قادرٌن على إنزال الموت بمان ٌباارزهم مان طالئاع جاٌش المسالمٌن وقادتاه الباارزٌن  ،وقصام
ظهر المسلمٌن  ،فال تقوم لهم بعد قائمة .
وعندها أمر رسول ( )بجعل عبٌدة بن الحارث فً مواجهة عتبة  ،وحمزة بان عباد
المطلا لمواجهة شٌبة  ،وعلً بن أبً طالا لمواجهة الولٌد  ،فأما شٌبة فقد قتل على ٌد حمازة
 ،ولقااً الولٌااد مصاارعه بٌااد علااً  ،واشااترك عبٌاادة وعتبااة بضااربتٌن لبعضااهما  ،فكاال أصاااا
صاحبه بسٌفه  ،فعمد علً وحمزة بأسٌافهم لعتبة فقتاله(.)4
وٌبدو أن اإلمام علً بن أبً طالا قد أجهز على عتبة وإبنه الولٌد  ،بادلٌل ماا ذكاره إبان
أبً الحدٌد من كتا اإلمام الى معاوٌة قوله  ... ":أنا أبو الحسن  ،قاتل جدك [أي عتبة] وأخٌاك

* -أبا الحارث  ،عبٌدة بن الحارث بن عبد المطلا بن عبد مناؾ بن قصً  ،وأمه سخٌلة بنت خزاعً بن الحوٌرث بن حبٌا
 ،أسلم عبٌدة قبل دخول رسول ( )دار ازرقم بن أبً ازرقم ٌ.نظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 3ص.31
( ) 1مناقا  ،ج ، 2ص.11
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.61
* -عتبة بن ربٌعة بن عبد شمس بن عبد مناؾ بن قصً بن كالا بن مرة بن كعا بن لؤيٌ .نظر :السهٌلً  ،الاروض  ،ج، 2
ص314
( ) 3إباان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 1ص625؛ ٌنظاار :الطبااري  ،تااارٌ  ،ج ، 2ص426؛ ٌنظاار :إباان ازثٌاار  ،الكاماال  ،ج، 2
ص21-10؛ ٌنظر :الذهبً  ،تارٌ  ،ج ، 1ص.31
( ) 4الواقادي  ،المؽاازي  ،ج ، 1ص60-61؛ ٌنظار :المقدسااً  ،البادأ  ،ج ، 4ص110؛ ٌنظار :ازصافهانً  ،ازؼااانً  ،ج، 4
ص311؛ ٌنظر :إبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 3ص111؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون ازثر  ،ج ، 1ص.201
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[أي حنظلااة] وخالااك [أي الولٌااد]  ، )1("...وفااً مااورد آخاار منااه قااال لمعاوٌااة  ... " :عناادي
السٌؾ الذي اعضضته بجدك وخالك وأخٌك فً مقام واحد .)2("...
وحتى فً قتل شٌبة فقد إشترك ماع عماه حمازة فاً قتلاه بحساا مااذكره إبان شهراشاوا
بالنص ... ":ثم إعتنق حمازة وشاٌبة فقاال المسالمون ٌ :اا علاً ماا تارى هاذا الكلاا ٌهار* عماك
فحمل علً علٌه ثم قالٌ( :ا عم طأطئ رأسك )  ،وكان حمزة أطاول مان شاٌبة  ،فأدخال حمازة
رأسه فً صدره فضربه علً فطرح نصفه  ،ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز علٌه "(.)3
وما ٌؤكد هذه الرواٌات شعر هند بنت عتبة تندا قتالها ببدر بالقول(: )4
أبً وعمً وشقٌق بكري

أخً الذي كان كضوء البدر

بهم ٌا علً كسرت ظهري
برز علً فً هذه المعركة وكأنه مخاتص باقتنااص أكاابر قارٌش وفرساانها  ،فقاد تاوالى
عدد من قتلهم ومنهم العاص بن سعٌد*  ،وعقبة بن أبً معٌط* ،وطعٌمه بان عادي*  ،ونوفال بان
خوٌلد*  ،وحنظلة بن أبً سفٌان*  ،وؼٌرهم( ،)5لٌتجاوز العدد الثالثٌن من شجعان قرٌش(.)6
ومن هذه ازعداد ٌتبٌن لنا مستوى الدور الذي كان اإلماام ٌؤدٌاه  ،بصاوالته التاً خلفات
أكااابر المشااركٌن عبااارة عاان رؤوس مقطعااة وأجساااد متناااثرة كأشااالء م األت المٌاادان  ،وكااان
وجااوده عوض اا ً عاان قلااة العاادد والعاادة  ،وأنااه سااالح المعركااة ازول  ،الااذي افاازع المشااركٌن

( ) 1شرح نهج البالؼة  ،ج ، 16ص.136
( ) 2شرح نهج البالؼة  ،ج ، 11ص.251
*ٌ -هر :اللجاجة والتمادي فً ازمرٌ .نظر :الفراهٌدي  ،العاٌن  ،ج ، 4ص15؛ ٌنظار :إبان ساٌده  ،المحكام  ،ج ، 4ص311؛
ٌنظر :إبن منظور ،لسان  ،ج ، 5ص.313
( ) 3مناقا  ،ج ، 3ص.143
( ) 4إبن شهراشاوا  ،مناقاا  ،ص145؛ ٌنظار :إبان أباً الحدٌاد  ،شارح نهاج البالؼاة  ،ج ، 13ص213؛ ٌنظار :المجلساً ،
بحار  ،ج ، 10ص.202
* -العاص بن سعٌد بن احٌحة بن العاص بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد منااؾ بان قصاًٌ .نظار :إبان ساعد  ،الطبقاات  ،ج، 5
ص.22-21
*-عقبة بن أبً معٌط بن أبً عمرو بن أمٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ القرشً ازماويٌ .نظار :إبان ساعد  ،الطبقاات  ،ج، 5
ص.41
* -طعٌمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناؾ ٌ .نظر :إبن حبٌا  ،المحبر  ،ص.111
*-نوفل بن خوٌلد بن أسد بن عبد العزى بن قصً القرشً ٌ.نظر :إبن عبد البر  ،االستٌعاا  ،ج ، 1ص. 11
)  ،وكان ذا مكانة ومطاع بٌن المشاركٌن  ،لاذا دعاا الرساول علٌاه بقولاه ":اللهام
 عرؾ نوفل بعدائه الشدٌد لرسول (أكفنً نوفل بن خوٌلد"ٌ.نظر:المفٌد  ،اإلرشاد  ،ص.11
* -حنظلة بن أبً سفٌان بن حرا بن أمٌة بن عبد شمسٌ .نظر :السهٌلً  ،الروض  ،ج ، 5ص.216
( ) 5إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 1ص111-111؛ ٌنظر :ازربلً  ،علً بن عٌسى بن أبً الفاتح ( ،ت602هاـ1202/م)  ،كشاؾ
الؽمة فً معرفة ازئمة (علٌهم السالم)  ،تح :علً آل كوثر  ،ال.ط  ،المجمع العاالمً زهال البٌات (علاٌهم الساالم)  ،بٌاروت ،
2112م  ،ج ، 1ص. 340
( )6المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص12؛ ٌنظر :الموسوي  ،اإلمام علً  ،ص.31-36
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وأرعاابهم  ،وصااناعة نصاار عظااٌم فااً مبتاادأ سااجل المواجهااة العسااكرٌة بااٌن جبهتااً التوحٌااد
والشرك  ،وقلا حسابات المشركٌن من نشوة الؽلبة الى إنهزام مر.

معركة أحد(3هـ 624/م)
وقعات فااً الساانة الثالثااة للهجاارة( ،)1حااٌن خرجاات قاارٌش بجحافلهااا الثالثاة آآلؾ بصااحبة
النساء أمثال هند بنت عتبة ثأراً لقتالهم ببدر  ،قابلتهم عصبة اإلٌمان بسبعمائة مقاتل(.)2
وهنااا بااان هااوان المشااركٌن ونكوصااهم ماان خااالل مضاااعفة أعاادادهم  ،وجلاابهم النساااء
إلسااتعادة عاازٌمتهم المفقااودة  ،ولكااً ٌصااعا علااٌهم الفاارار  ،كااون هااواجس الهزٌمااة مااألت
تفكٌرهم  ،وبخاصة فً وجود صنادٌد المسلمٌن أمثال اإلمام علً فً هذه المواجهة .
وفً هذا اللقاء أخاذ اإلماام علاً بان اباً طالاا موقعاه  ،متصادراً للصافوؾ بطاالً هماماا ً
ٌكثر من الكر دون الفار  ،قاد ماالء مٌداناه ضاحاٌا( ، )3مان نصال ساٌفه بادءاً بقتال حامال لاواء
المشركٌن طلحة بن أبً طلحة*  ،الذي دعا للمبارزة فلم ٌجبه أحد لشجاعته سوى علً(.)4
ومن الجدٌر بالذكر أن اإلمام علاً بان أباً طالاا كاان ال ٌباادر بطلاا المباارزة وٌنهاى
عنها إال إذا دعً إلٌها  ،فقد ذكر فً وصٌته لولده الحسن حٌث قال  ":ال تدعون إلاى مباارزة ،
وإن دعٌت إلٌها فأجا  ،فإن الداعً الٌها باغ  ،والباغ مصروع "(.)5
وعودة لهذه المنازلة بوصؾ من عبد المقصود حٌث قال  ":برز طلحة من بٌن صافوؾ
قومه  ،مدالً بالبطولة والفروسٌة ٌدعو نظائره من رجال المسالمٌن إلاى المباارزة  ،فأسارع إلٌاه
إبن أبً طالا مستجٌبا لدعوته  ...وما هاً اال لمعاة الساٌؾ فاً ضاوء الشامس حتاى لقاً ذلاك
المدل المعتز رجفة الموت الناقع على ٌد الشاا الحً المتواضع"(.)6

( ) 1إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص61؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون االثر  ،ج ، 2ص5
( ) 2إباان حاازم  ،جااامع السااٌر  ،ص161-156؛ ٌنظاار :إباان الجااوزي  ،المنااتظم  ،ج ، 3ص163؛ إباان كثٌاار ،البداٌااة  ،ج، 5
ص.340
( ) 3قسام  ،رئٌسة عبد الزهرة حسن علً  ،فضائل ازمام علً( )عند الفرٌقٌن  ،ط ، 1مؤسسة ازعلماً  ،لبناان 2111 ،م
 ،ص. 313
* -طلحة بن أ بً طلحة عبد بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الادار بان قصاً العبادري الحجباً ٌ .نظار :الناووي  ،تهاذٌا
ازسماء  ،ج ، 1ص321؛ ٌنظر :المقرٌزي  ،امتاع ازسماع  ،ج ، 1ص. 131
( ) 4الواقدي  ،المؽازي  ،ج ، 1ص225؛ ٌنظر :إبن هشام  ،السٌرة  ،ج121 ، 2؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص21؛
ص21؛ إبن أبً الحدٌد  ،شرح  ،ج ، 4ص. 34
( ) 5اآلمدي  ،عبد الواحد (،ت511هـ1116/م)  ،حكم اإلمام علً ( ، )تصحٌح :حسٌن ازعلمً  ،ط ، 1مؤسساة ازعلماً
 ،لبنااان 2112 ،م  ،ص246؛ ٌنظاار:إبن أبااً الحدٌااد  ،شاارح نهااج البالؼااة  ،ج ، 10ص61؛ ٌنظاار :جاارداق  ،اإلمااام علااً ،
ص.214
( ) 6اإلمام علً  ،ج ، 1ص.11
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ومن ثم توالى شجعان بنً عبد الدار علاى حمال اللاواء  ،وعلاً ٌشاطرهم بساٌفه الواحاد
تلو اآلخر  ،حتى أصاا جٌش الشرك انكساراً كبٌراً والذوا بالفرار(.)1
وذكر اإلمام علً عدد من قتلهم من حاملً اللواء من بنً عبد الادار  ،التاً إنتهات إلاى
أحد موالٌهم  ،أثناء إحتجاجه على المجتمعٌن الختٌار خلٌفة بعاد ماوت عمار بان الخطااا حٌاث
ذكر الصدوق مانصه  ":نشدتكم باهلل هل فٌكم أحداً قتل من بنً عبد الادار تساعة مباارزة ؼٌاري
 ،كلهم ٌأخذ اللواء  ،ثم جاء صؤاا* الحبشً موالهم ،وهاو ٌقاول  :ال أمتثال بساادتً إال محماداً
قد أزبد* شدقاه* وإحمرتا عٌناه فاتقٌتموه وحادتم عناه ،فخرجات الٌاه فلماا أقبال كأناه قباة مبنٌاة ،
فاختلفت أنا وهو بضربتٌن فقطعتاه بنصافٌن وبقٌات رجااله وعجازه وفخاذه قائماة علاى ازرض
ٌنظر إلٌه المسلمون وٌضحكون منه ؼٌري قالوا :اللهم ال.)2(" ..
ومن هذه الرواٌة ٌمكان أن نتصاور مادى الاذعر والرعاا الاذي ساببه اإلماام باٌن أبطاال
المشركٌن جعلهم ٌجفلون من حمل اللواء  ،كونه ٌقتل كل من حمله  ،فظل مرمٌا ً على ازرض
حتى آل به المطاؾ إلى عبٌدهم .
فقد ذكر إبن هشام إضطراا أحوال المشاركٌن وإمتنااعهم عان حمال اللاواء  ،حتاى نالات
*
ماانهم أقااالم الشااعراء حٌااث قااال  ":إن اللااواء لاام ٌاازل صاارٌعا ً حتااى أخذتااه عماارة بناات علقمااة
الحارثٌة  ،فرفعته لقرٌش فالثوا* به  .وكان اللواء مع صاؤاا  ...وكاان آخار مان أخاذه مانهم ،
.)3(" ...
وأنشد حسان بن ثابت بذلك شعراً(:)4
فخرتم باللواء وشر فخر

لواء حٌن رد إلى صؤاا

جعلتم فخركم فٌه بعبد

وأزم من ٌطأ عفر التراا

( ) 1المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص01؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص44؛ ٌنظر :البٌشوائً  ،سٌرة االئمة  ،ص.46
* -صؤاا  :وهو ؼالم حبشً واحد مولى بنً عبد الدارٌ .نظر :البالذري  ،أنساا  ،ج ، 1ص.211
*-ازبد :اشتد صوته من الؽلٌان  ،فٌقذؾ من فٌه الزبدٌ .نظر :ابن سٌده  ،المخصص  ،ج ، 3ص.103
*-شدقاه :مفردها  ،شدق  :وتعنً طفطفة الفم من باطن الخدٌن ٌ .نظر :الفراهٌدي  ،العٌن  ،ج ، 5ص34؛ ٌنظر :ابان منظاور
 ،لسان  ،ج ، 11ص.112
( ) 2الخصااال  ،تصااحٌح :علااً أكباار الؽفاااري  ،ال.ط  ،مؤسسااة النشاار اإلسااالمً  ،قاام 1313 ،هااـ  ،ج ، 2ص561؛ ٌنظاار:
المجلسً  ،بحار  ،ج ، 21ص.60
*-عمرة بنت علقمة  :إحدى نساء بنً الحارث بن عبد مناة بن كنانةٌ .نظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 2ص.512
*-الثوا  ،مفردها :لث  :وتعنً دوام اإلقامة وازجتماعٌ .نظر :ابن فارس  ،مقاٌٌس اللؽة  ،ج ، 5ص211؛ ٌنظر :إبان منظاور
 ،لسان  ،ج ، 2ص.112
( ) 3السااٌرة  ،ج ، 2ص11؛ ٌنظاار :الطبااري  ،تااارٌ  ،ج ، 2ص513؛ ٌنظاار :السااهٌلً  ،الااروض  ،ج ، 5ص326-325؛
ٌنظر :إبن كثٌر  ،السٌرة  ،ج ، 3ص.43
( ) 4إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص11؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 2ص.513
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وهااذا دور اإلمااام فااً الحاارا أفقااد المشااركٌن الشااجاعة علااى حماال اللااواء  ،فاسااتعانت
نساؤهم بموالٌهم بحثا ً عن بقاٌاا شاكٌمة الرجاال  ،فؽاررت هناد بوحشاً* لٌؽادر بحمازة بان عباد
المطلا  ،وألهبت عمرة حمٌة صؤاا لٌحمل اللواء .
وإلى هذه اللحظة كان المسلمون أصحاا النصر والمبادرة حتى ظان الرمااة أن الحارا
قد إنتهت وهزم المشركٌن  ،تااركٌن المهماة التاً أوكلات الاٌهم بحماٌاة ظهار جاٌش المسالمٌن ،
لٌنطلق خالد بن الولٌد بفرسانه مؽتنما ً الفرصة لٌلتؾ من ورائهم فاختلفات الحساابات وارتبكات
كتائا المسلمٌن فتراجعوا ( ،)1وأشٌع بعد إستشهاد حامل راٌة المسلمٌن مصعا بان عمٌار* أن
رسول ( )قتل معه  ،الذي سلم الراٌة لعلً بن أبً طالا(.)2
وبتسااالمه الراٌاااة إرتفعااات معنوٌاااات المسااالمٌن  ،وأخاااذ علاااً ٌقاااارع المشاااركٌن وٌااادفع
هجماتهم على الرسول( ) بشجاعة فرٌدة ال مثٌل لها(.)3
وبهذا إستطاع اإلمام أن ٌقلل من هٌجاان المشاركٌن وإنادفاعهم نحاو معساكر المسالمٌن ،
من خالل هجماته المضادة ضد سٌلهم الجارؾ.
فقد ذكر الطبري رواٌة أبً كرٌا بسنده إلى أبً رافع عان أبٌاه عان جاده حٌاث قاال ":
لمااا قتاال علااً باان أبااً طالااا أصااحاا ازلوٌااة  ،أبصاار رسااول (ص) جماعااة ماان مشااركً
*
قرٌش  ،فقال  :أحمل علٌهم  ،فحمل علٌهم  ،ففرق جمعهم  ،وقتال عمارو بان عباد الجمحاً
 ،قال  :ثم أبصر رسول (ص) جماعاة  ،مان مشاركً قارٌش  ،فقاال لعلاً  :إحمال علاٌهم ،
فحمل علٌهم ففرق جماعتهم  ،وقتل شٌبة بن مالك* أشد بنً عاامر بان لاؤي  ،فقاال جبرٌال ٌ :اا
رسول  ،ان هذه للمواساة  ،فقال رسول (ص)  :إنه مناً وأناا مناه  ،فقاال جبرٌال  :وأناا
منكما  ،قال  :فسمعوا صوتا ً  :ال سٌؾ اال ذو الفقار  ...ال فتى إال علً "(.)4
وبهااذا كااان لإلمااام علااً دوره الفاعاال فااً كاال المواقااؾ التااً ٌواجههااا المساالمٌن  ،ففااً
النصر ٌكون الصانع ازكبر  ،وفً الخسارة له المعالجات الناجعة فً التقلٌل من وطأتها  ،فبعاد

*-أبو دسمة وحشً بن حرا الحبشً ٌ .نظر :البستً  ،الثقات  ،ج ، 3ص.431
( ) 1إبن خٌااط  ،خلٌفاة (،ت241هاـ154/م)  ،تاارٌ خلٌفاة بان خٌااط  ،تاح :أكارم ضاٌاء العماري  ،ط ، 2دار القلام  ،دمشاق ،
1301هـ  ،ص61؛ ٌنظر :المقدسً  ،البدأ  ،ج ، 4ص211؛ ٌنظر :إبن حزم  ،جوامع السٌرة  ،ص.161
*-مصعا الخٌر بن عمٌر بن هاشم بن عبد مناؾ بن عباد الادار بان قصاً ٌ .نظار :إبان ساعد  ،الطبقاات  ،ج ، 3ص16-15؛
ٌنظر :البستً  ،الثقات  ،ج ، 1ص111؛ ٌنظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاا  ،ج ، 4ص.1414
( ) 2إبن إسحاق  ،السٌر ،ص320؛ ٌنظر :ابن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص13؛ ٌنظر :السهٌلً  ،الروض  ،ج ، 5ص.311
( ) 3البٌشوائً  ،سٌرة ازئمة  ،ص.41
*-عمرو بن عبد
ص.11

بن عثمان بن اهٌا بن الجمحً ٌ .نظر :إبن عبد البار  ،الادرر  ،ص112؛ ٌنظار :العصاامً  ،سامط النجاوم  ،ج، 2

* -شٌبة بن مالك بن المضرا بان عمارو بان وهاا بان عمارو بان حجار بان عمارو بان معاٌص بان القرشاً العاامري ٌ .نظار:
العسقالنً  ،اإلصابة  ،ج ، 3ص.411
( ) 4تارٌ  ،ج ، 2ص514؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص44؛ ٌنظر :إبن أباً الحدٌاد  ،شارح نهاج البالؼاة  ،ج ، 11ص112؛
ٌنظر :إبن اآلبار ،محمد بن عبد بن ابً بكر (،ت651هـ1250/م)  ،معجم أصحاا القاضً أبً علً الصدفً  ،ال.تاح  ،ط ، 1مكتباة
الثقافة الدٌنٌة  ،مصر 2111 ،م  ،ص.164
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(

)ؼٌار

استشهاد بعض من المسلمٌن وإنسحاا آخرٌن وانهزامهم  ،فما كان أمام رساول
علً ٌضرا به حشود المشركٌن وٌكشفهم عن التعرض لحٌاته.
وعن إبن أبً الحدٌد قال ٌ .. ":اوم احاد حاٌن حماى رساول
أبطال قرٌش وهم ٌقصدون قتله  ،فقتلهم دونه .)1(" ...

(صالى

علٌاه وآلاه) مان

ودوره الدفاعً هذا قد أشاد به عبد المقصود بقوله .. ":وقؾ إبن أبً طالا ال ٌستطٌع ان
ٌلهم سٌفه الساكون ولاو اناه أراد ٌ ،نتقال باه باٌن الرقااا والقلاوا وٌاروي نصاله بالادم ان كاان
ٌرتوي حدٌداً "(.)2
ولاام ٌكاان اإلمااام علااً بمنااأى عاان الجااراح  ،فقااد أصااٌا فااً معركااة أحااد ساات عشاارة
مرة(،)3كسارت ٌاده الٌمناى فاً إحاداها فساقط منهاا اللاواء فقاال الرساول ( ":)ضاعوه فاً ٌاده
الٌسرى فإنه صاحا لوائً فً الدنٌا واآلخرة "(. )4
تدل هذه الرواٌة على تمسك رسول ( ) به وال ٌعذره  ،وال ٌأذن لاه باالتراجع حتاى
حال إصابته  ،والسبا قد ٌكون خلو الساحة من أمثاله وأكفائه لٌساد ثؽرتاه  ،فهاو بمثاباة كتٌباة
كاملة ال ٌعجزها الضراا  ،وال تعرؾ طرٌق اإلنسحاا  ،مستمراً فً مهامه حتى بعاد توقاؾ
القتال  ،ومنها دوره فً اإلستطالع واإلستٌثاق من رحٌل المشركٌن نحو مكة .
فقد ذكرت المصادر أن رسول ( )قال لاه  " :أخارج فاً آثاار القاوم  ،فاانظر مااذا
ٌصنعون وما ٌرٌدون فإن كانوا قد جنبوا الخٌل وإمتطوا اإلبل فاإنهم ٌرٌادون مكاة  ،وإن ركباوا
الخٌاال وساااقوا اإلباال ف اإنهم ٌرٌاادون المدٌنااة  ...قااال علااً  :فخرجاات فااً آثااارهم أنظاار ماااذا
ٌصنعون فجنبوا الخٌل وأمتطوا اإلبل ووجهوا إلى مكة "(.)5
بٌناات هااذه الرواٌااة خباارة الرسااول( ) العسااكرٌة ودراٌتااه بحركااات ازعااداء  ،كااذلك
اظهاارت شااجاعة اإلمااام وامتثالااه زواماار الرسااول ( ) فااً مهمتااه هااذه التااً ال تخلااو مااان
المخاطر.
كانت مواقؾ اإلمام علً موضع فخر من ورسوله ( ) الذي قال ٌ ":ا أبا الحسن ،
لو وضع إٌمان الخالئق واعمالهم فً كفة مٌزان  ،ووضع عملك لٌوم واحد فً الكفة ازخرى ،
( ) 1شرح نهج البالؼة  ،ج ، 13ص.261
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص15
( ) 3إبن ازثٌر  ،أسد الؽابة  ،ج ، 4ص11؛ ٌنظر :السٌوطً  ،تارٌ الخلفاء  ،تح :حمدي الدمرداش  ،ط ، 1مكتبة نزار مصطفى الباز ،
ال.د 2114 ،م  ،ص131؛ المجلسً  ،بحار  ،ج ، 21ص.03

( ) 4محا الدٌن الطبري  ،الرٌاض النضرة  ،ج ، 3ص156؛ ٌنظر :المجلسً  ،بحار  ،ج ، 1ص.6
( ) 5إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص04؛ ٌنظر :الطباري  ،تاارٌ  ،ج ، 2ص521؛ ٌنظار :البساتً  ،الثقاات  ،ج ، 1ص232؛
ٌنظر :السهٌلً  ،الروض  ،ج ، 6ص21-10؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،السٌرة  ،ج ، 3ص16؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً ،
ج ، 1ص.16
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لارجح عملاك علاى جمٌاع ماا عمال الخالئااق  ،وإن
"(.)1

00

بااهى باك ٌاوم أحاد مالئكتاه المقااربٌن ...

غزوة الخندق(5هـ 626 /م)
حدثت فاً السانة الخامساة للهجارة  ،حاٌن أجماع مشاركو قارٌش ومان تحازا معهام مان
الٌهود وؼٌرهم  ،لإلنقضاض علاى المدٌناة المناورة وإستئصاال شاأفة المسالمٌن نهائٌاا ً( ،)2وهاً
آخر ؼزوات المشركٌن علً المسلمٌن( ،)3قادوا فٌها عشرة آالؾ مقاتل ٌقاابلهم ثالثاة آالؾ مان
المسلمٌن( ،)4فوقؾ جٌش ازحزاا على أعتاا المدٌنة اكثر من عشارٌن ٌوماا ً  ،دون تالحام أو
قتال إال تراشق بالنبل والحجاارة(ٌ ، )5مانعهم مان دخولهاا الخنادق الاذي أمار بحفاره رساول
( )كااإجرا ًء إحترازٌااا ً لحماٌااة المدٌنااة ماان زحااؾ المشااركٌن ماان جهتهااا المفتوحااة  ،وكااان
صاحا فكرة حفر الخندق الصحابً سلمان* الفارسً(.)6

( ) 1إبن شاذان  ،محمد بن أحمد بن علً بن الحسٌن (،ت461هـ1161/م)  ،مائة منقبة من مناقا أمٌر المؤمنٌن علاً بان أباً
طالا وازئمة من ولده (علٌهم السالم)  ،تاح :نبٌال رضاا علاوان  ،ط ، 2مدرساة االماام المهادي  ،قام 1413 ،هاـ  ،ص112؛
ٌنظر :القندوزي ٌ ،نابٌع المودة  ،ص.16
( ) 2إباان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 2ص214؛ ٌنظاار :إباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ، 2ص51؛ ٌنظاار :الاابالذري  ،أنساااا  ،ج، 1
ص343؛ ٌنظر :المسعودي  ،مروج  ،ج ، 2ص210؛ ٌنظر :إبن عبد البار  ،الادرر ،ص160؛ ٌنظار :الساهٌلً  ،الاروض ،
ج ، 6ص.106-105
( ) 3إبن حزم  ،جوامع السٌرة  ،ص101
( ) 4إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص51؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 2ص511؛ ٌنظار :البساتً  ،الثقاات  ،ج ، 1ص266؛
ٌنظر :إبن عبد البر  ،الدرر  ،ص111؛ ٌنظر :المدخلً  ،إباراهٌم بان محماد  ،مروٌاات ؼازوة الخنادق  ،ط ، 1عماادة البحاث
العلمً بالجامعة اإلسالمٌة  ،المدٌنة المنورة 1424 ،هـ  ،ص.413
( ) 5إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص223؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 2ص512؛ ٌنظر :إبن عباد البار  ،الادرر  ،ص113؛
ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص61؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،البداٌة  ،ج ، 6ص.30
* -سلمان :أبو عبد الفارسً الرامهرمزي ازصبهانً  ،أول مان سابق الفارس لإلساالم (رضاً عناه)  ،كانات وفاتاه فاً
السنة السادسة والثالثٌن للهجرةٌ .نظر :الصفدي  ،الوافً  ،ج ، 15ص.102
 روي عنه العدٌد من احادٌث رسول (ٌ .) نظر :البؽدادي  ،ازسماء المبهمة فً ازنبااء المحكماة  ،تاح :عاز الادٌن علاًالسٌد  ،ط ، 3مكتبة الخانجً  ،مصر 1001 ،م  ،ص.111
أخلص سلمان بإسالمه وأٌمانه وطاعته لرسول ()الذي قال فٌه بؽزوة الخندق مانصه (:سالمان مناا أهال البٌات )ٌ.نظار:ابن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص224؛ ٌنظر :إبن ساعد  ،الطبقاات  ،ج ، 4ص62؛ ٌنظار :الطباري  ،تاارٌ  ،ج ، 2ص561؛
ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص.65
 نال سلمان منزلة كبٌرة عند رسول ( )فقال فٌه (:ان الجنة الى سلمان اشوق من سلمان الى الجنة  ،وهاو ثقتاً وأمٌناًوتقً ونقً ناصح لرسول ( )والمؤمنٌن  ،وسلمان منا أهل البٌت)ٌ .نظر :أباً الشاٌ  ،عباد بان محماد بان جعفار بان
حٌان ( ،ت360هـ 010/م)  ،طبقات المحدثٌن بأصبهان والواردٌن عنها  ،تح :عبد الؽفور عباد الحاق حساٌن البلوشاً  ،ط، 2
مؤسسة الرسالة  ،بٌروت 1002 ،م  ،ج ، 1ص.220
( ) 6إباان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 2ص224؛ ٌنظاار :إباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ، 2ص51؛ ٌنظاار :السااهٌلً  ،الااروض  ،ج، 6
ص211؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص65؛ ٌنظر :إبن قٌم الجوزٌة  ،زاد المعاد  ،ج ، 3ص242؛ ٌنظر :أبو الفاداء
 ،المختصر  ،ج ، 1ص104؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،الفصول  ،ص.166
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وعلى ماا ٌبادو فاإن فكارة الخنادق جدٌادة علاى عارا الجزٌارة  ،بادلٌل أن الؽازاة لام ٌكان
هكذا أمر بحسبانهم لٌأخاذوا تادابٌرهم الالزماة مان جلاا اآلالت والمعادات التاً تسااعدهم علاى
اإلقتحام  ،وإال فما وقوفهم أمامه عشرٌن ٌوما ً أو ٌزٌد  ،وهم ٌملكون اآلالؾ من الجنود  ،وهذا
ٌدل أٌضا ً على ضعؾ إستطالعاتهم أو إنعدامها.
ولهاذا ذكرعباد المقصاود  ":وكاان الخنادق اسالوبا ً فارسااٌا ً فاً الادفاع لاٌس للعارا باه قبال
ٌومهم هذا عهد فوقفت قرٌش أمامه مذهولة ثم مسلوبة اإلرادة  ،ال تستطٌع أن تجتازه .)1("...
فقد ذكرت المصادر أن مشاعر الهزٌمة والتذمر على المشركٌن من طول فترة اإلنتظار،
ولهذ فكروا فً حل لعلاه ٌقلال مان حالاة اإلنكساار التاً أصاابت جحاافلهم العظٌماة  ،مان خاالل
إنفاااذ بعااض ماان شااجعانهم ب اإمرة عماارو باان عبااد ود*  ،فتمكنااوا ماان العبااور  ،فاااعتلى ازمٌاار
المؽرور على شرفة من جٌش المسلمٌن قائالً ":من ٌبارز ؟ فبرز له علً بن أبً طالاا فقاال :
ٌا عمرو  ،إنك قد كنت عاهدت أال ٌدعوك رجل من قرٌش الى احدى خلتٌن اال أخاذتها مناه
 ،قال له  :أجل  ،قال له علً  :فأنً ادعوك الى وإلى رسوله وإلى اإلسالم  ،قال  :ال حاجة
لً بذلك  ،قال فإنً أدعوك إلى النزال  ،فقال له  :لم ٌأبن أخً؟ فو ماا أحاا أن اقتلاك  ،قاال
لااه علااً  :لكنااً و أحااا أن اقتلااك  ،فحمااى عماارو عنااد ذلااك  ،فاااقتحم عاان فرسااه  ،فعقااره ،
وضاارا وجهااه  ،ثاام أقباال علااى علااً  ،فتنااازال وتجاااوال ،فقتلااه علااً رضااً عنااه ،وفرجاات
خٌلهم منهزمة،حتى إقتحمت من الخندق هاربة "(.)2
وعلى ما ٌبدو فإن المسلمٌن قد برحوا أماكنهم دون حراك  ،ال أحد ٌملاك الشاجاعة فٌلباً
نداءات عمرو المتكررة للبراز سوى اإلمام علً.
فقاااد آل ببعضاااهم المااايل الاااى الٌاااأس  ،الاااذي قاااادهم الاااى محاولاااة التضاااحٌة برساااول
(صلى علٌه وآله) نفسه من أجل التخلص من محناتهم التاً هام فٌهاا  ،ففاً موقاؾ لعمار بان
الخطاا ذلك الٌوم حٌن طلبه عمرو للمبارزة  ،ذكره اإلماام علاً بقولاه  ":ولقاد ناادى إبان عباد
ودٌ -وم الخندق -بإسمه  ،فحاد عنه والذ بأصحابه حتى تبسم رسول (صلى علٌاه وآلاه )
مما رأى به من الرعا  ،وقال (صلى علٌه وآله) :اٌن حبٌبً علً تقدم ٌاا حبٌباً ٌاا علاً ،

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.10
* -عمرو بن عبد ود بن عبد بن ابً قٌس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر القرشً العاامريٌ .نظار :العساقالنً
 ،اإلصابة  ،ج ، 1ص.211
( ) 2إبن هشام  ،الساٌرة  ،ج ، 2ص225؛ ٌنظار :الطباري  ،تاارٌ  ،ج ، 2ص514؛ ٌنظار :العساكري  ،ازوائال  ،ص431؛
ٌنظر :البٌهقً  ،دالئل النبوة  ،ج ، 3ص435؛ ٌنظار :الساهٌلً  ،الاروض  ،ج ، 6ص211-211؛ إبان الجاوزي  ،المناتظم ،
ج ، 3ص234-233؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص61؛ ٌنظر :سبط إبن الجوزي  ،مارآة الزماان  ،ج ، 3ص341؛
ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.02-01
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وهو القائل[أي عمر] ٌوم الخندق زصحابه ازربعاة – اصاحاا الكتااا والارأي  :و
محمداً الٌهم نسلم من ذلك .)1("...،

إن نادفع

وهااذا مااا أكااده الواقاادي ماان إشاافاق المساالمٌن ماان مجابه اة أباان ود بقولااه ":وإن المساالمٌن
ٌومئذ كأن على رؤوسهم الطٌر .)2("...
وذكر إبن أبً الحدٌد ٌ ":وم دعا عمرو بن عبد ود المسلمٌن إلى المبارزة  ،فأحجم الناس
كلهم عنه  ،لما علموا من بأسه وشدته  ،ثم كرر النداء  ،فقام له علً علٌه السالم .)3(" ...
كذلك ما ذكرته المصادر( )4من أرجوزة عمرو الشعرٌة حٌث قال:
ولقــــــــد بححت من النداء

لجمعــــكم هـــــــل من مبارز

فاانهض لااه علااً بعااد ان عممااه رسااول ( )بعمامتااه وأعطاااه سااٌفه داعٌ اا ً لااه ":اللهاام أعنااه
علٌه" ،وقائالً بحقه  ":برز اإلٌمان كله الى الشرك كله "( ،)5كذلك قاال  ":اللهام هاذا أخاً وإبان
عمااً فااال تااذرنً فاارداً وأناات خٌاار الااوارثٌن" ( ،)6وهتافااه( )اآلخاار ":لمبااارزة علااً باان أبااً
طالا عمرو بن عبد ود ٌوم الخندق أفضل من أعمال امتً إلى ٌوم القٌامة "(.)1
من عظم المنزلة التاً نالهاا اإلماام علاً بهاذه الؽازوة ٌ ،مكان أن نستشاعر عظام الموقاؾ
وهوله على المسلمٌن  ،فكان اإلمام بمثابة جٌش كامال  ،ممتلائ اإلٌماان  ،حادد ببطولتاه مصاٌر
أمة قد حمل عنها عناء المواجهة  ،مع عمارو الاذي إختارق خنادق النجااة بالنسابة للمسالمٌن فاال
خالص  ،فوقؾ اإلمام لٌثبت لعمرو أنه قد دخل خندق الماوت الاذي ٌنتظاره  ،فجندلاه  ،وأدخال
الذل والهوان فً بٌت كل مشرك  ،لتسمو بٌوت المسلمٌن عزة وبهجة.
وفً قول لعبد المقصود ... ":وفً الخندق ٌكون وحده الباادرة التاً أذنات بهزٌماة قارٌش
 ،وكسرت قلوبهم إذ أصمى بسٌفه صندٌد الجزٌرة العربٌاة عمارو بان عباد ود ثام ناراه – هكاذا

( ) 1الهاللً  ،سلٌم بن قٌس ( ،ت16هـ605/م)  ،كتاا سلٌم بن قٌس الهاللً  ،تاح :محماد بااقر ازنصااري  ،ط ، 5منشاورات
دلٌل ما  ،إٌران 1421 ،هـ  ،ج ،2ص.111-111
( ) 2المؽازي  ،ج ، 2ص411
( ) 3شرح نهج البالؼة  ،ج ، 13ص261؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.01
( ) 4إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص52؛ ٌنظر :إبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 3ص233-232؛ ٌنظر :إبن سٌد النااس  ،عٌاون
ازثر  ،ج ، 2ص.02-01
( ) 5إبن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالؼة  ،ج ، 13ص261؛ ٌنظر :المجلسً  ،بحار  ،ج ، 21ص.215
( ) 6المدخلً  ،مروٌات ؼزوة الخندق  ،ص.201
( ) 8إبن البٌع  ،المستدرك  ،ج ، 3ص.34
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دائما ً  ،ال ٌسبقه إلى فضله سابق وال ٌلحق بؽباره الحق ٌ .ترددون وال ٌحجم وٌنكصون وٌتقادم
ٌ .سٌر النصر أمامه وٌسدد التوفٌق أقدامه "(.)1

غزوة خٌبر(8( )2هـ 620 /م)
دلت هذه الؽزوة على أن المسلمٌن أصبحوا ٌملكون القوة الكافٌة التاً ٌباادرون بهاا للفاتح
والؽزو  ،لٌس لمواطن المشركٌن فحسا بل حتى معتنقً الدٌانات السابقة ومهااجمتهم فاً عقار
دارهم .
وقعاات الؽاازوة فااً الساانة السااابعة للهجاارة المباركااة( ،)3وسااببها إثااارة الٌهااود ماان سااكانها
للشؽا والمتاعا والتيمر ماع المشاركٌن ضاد المسالمٌن  ،وإشاتراكهم فاً الهجاوم ازخٌار علاى
المدٌنة فً ؼزوة الخندق من خالل تقدٌم المساعدة للؽزاة(.)4
جه از رسااول ( )حملتااه هااذه بااأكثر ماان ألااؾ مقاتاال لفااتح حصااون خٌباار( ،)5التااً
تحصن فٌها عشرة آآلؾ من المقاتلٌن الٌهود(.)6
أعطااى رسااول اللااواء الااى أب اً بكاار فتقاادم ثاام عاااد دون جاادوى  ،فأوالهااا عماار باان
(.)1
الخطاا فعاد كسابقه دون أن ٌحدث ثلمة فً سور الحصن
حٌث ذكرت المصادر فاٌمن بعثاه رساول لفاتح خٌبار ماا نصاه ":بعاث أباا بكار فساار
بالناس فأنهزم حتى رجع الٌه  ،وبعث عمر فأنهزم بالناس حتى انتهى الٌه .)1("...
وفً موارد أخرى ذكر أن رسول ( ) دفع الراٌة إلى أبً بكار قاائالً لاه  ":خاذ هاذه
الراٌة  ،فأخذها فاً جماع مان المهااجرٌن  ،فاجتهادوا ولام ٌؽان شاٌئا ً  ،وعااد ٌؤناا القاوم الاذٌن
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.05
( ) 2خٌبر :موضع ٌقع إلى الشمال من المدٌنة  ،على بعد ثمانٌة برد لمن ٌرٌد الشام .الحموي  ،البلدان  ،ج ، 2ص410؛ ٌنظر:
الحمٌري  ،الروض المعطار  ،ص.221
( ) 3إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص321؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص11؛ ٌنظار :إبان حبٌاا  ،المحبار  ،ص115؛
ٌنظر :الٌعقوبً  ،تارٌ  ،ج ، 1ص314؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص.0
( ) 4البٌشوائً  ،سٌرة ازئمة  ،ص55؛ ٌنظر :ازعرجً  ،اإلمام علً  ،ص51؛ ٌنظر :لطفً  ،اإلمام علً  ،ص.01
( ) 5البخاري  ،التارٌ الكبٌر  ،تح :هاشم الندوي وآخرون  ،ال.ط  ،دائرة المعارؾ العثمانٌاة  ،الهناد 1051 ،م  ،ج ، 3ص241؛ ٌنظار:
الجمٌلً  ،السٌد  ،ؼزوات الرسول (صلى علٌه وآله)  ،دار الهالل  ،بٌروت 1416 ،هـ  ،ص.111
( ) 6الواقدي  ،المؽازي  ،ج ، 1ص313؛ ٌنظر :الصالحً  ،سبل الهدى  ،ج ، 5ص.111
( ) 1عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.06-05
( ) 1إبن أبً شٌبة  ،عبد بن محمد بن إبراهٌم بن عثمان بن خواشً  (،ت 235هـ140/م)  ،المصنؾ فً ازحادٌث واآلثار  ،تح :كمال
كمال ٌوسؾ الحوت  ،ط ، 1مكتبة الرشٌد  ،الرٌاض 1410 ،هـ  ،ج ، 6ص361؛ ٌنظر :الطبري  ،محمد بن جرٌر بن رستم ازمامً (
ت اوائل القرن الرابع الهجري)  ،المسترشد فً إمامة امٌر المؤمنٌن علً بن أباً طالاا ( ، )تاح :أحماد المحماودي  ،ط ، 1مؤسساة
الثقافة اإلسالمٌة  ،طهران 1415 ،هـ  ،هامش ص311؛ ٌنظر :ابن عساكر  ،تارٌ  ،ج ، 42ص01؛ ٌنظر :الهٌثمً  ،مجمع الزوائد ،
ج ، 0ص124؛ ٌنظر :إبن صالح  ،مفلح بن الحسٌن ( ،من أعاالم القارن التاساع الهجاري)  ،إلازام الناصاا بإماماة علاً بان أباً طالاا
( ، )تح :عبد الرضا النجفً  ،ط ، 1ال.م  ،ال.د 1421 ،هـ  ،ص.112
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اتبعااوه وٌؤنبونااه "( .)1وماارة أخاارى بعااث عماار فكااان الحااال  ":فااردوه وكشاافوه هااو وأصااحابه
فرجعوا إلى رسول (صلى علٌه وسلم) ٌجبن اصحابه وٌجبنه اصحابه "(.)2
أكااادت هاااذه الرواٌاااات علاااى أن أماااراء المسااالمٌن ال طائااال لهااام فاااً الاااتمكن مااان الٌهاااود
وحصونهم المنٌعة  ،فقد عادت حمالتهم محبطة العزٌماة فاقادة ازمال مماا القاوه مان مجابهاة .
لكن ازمر ٌختلؾ والحسابات تعود لصالح المسلمٌن حٌن ٌتولى ازمر علً بن أبً طالا.
وحٌنها قال رسول ( ": )زدفعن الراٌة ؼداً إن شاء إلى رجال كارار ؼٌار فارار ٌحاا
ورسوله وٌحبه ورسوله  ،ال ٌنصرؾ حتى ٌفتح على ٌده .)3("...
وٌبدو أن المسلمٌن قد وقعوا فً حٌرة كبٌرة  ،مان جاراء إنساحاا حملتاٌن كبٌارتٌن علاى
الحصن  ،ومن الممكن أن ٌفقدوا عزٌمة المبادرة ومهمة الفتح التً جااءوا مان أجلهاا  ،فٌتحاول
مااوقفهم الااى الاادفاع باادل الهجااوم  ،كنتٌجااة لفاارار حملااة اللااواء  ،وكااذلك ٌحتماال ان ٌقااوم الٌهااود
بهجوم مضاد على المسلمٌن  ،ولهذا كان اإلمام علً الخٌار الوحٌد لقٌادة الحملة  ،فهاو ثابات ال
تزحزحه كثرة الجٌوش  ،ولهذا أكد علٌاه رساول ( ) بأناه ٌكار الرقااا وال ٌعارؾ الفارار
ممتنع العودة حتاى النصار  ،وهاً ؼاٌاة الماؤمنٌن حقاا مان خاوض الحاروا  ،نصار ماؤزر أو
شهادة على حق .
فقد حز فً نفس رسول ( ) وعز علٌه  ،حاٌن ٌعقاد لاواء بٌاده زحاد فٌعاود خائباا ً ،
أو ٌبعث أمٌراً صوا قوم فٌرجع منهزما ً  ،أو ٌتأخر تحقٌق نصر وبٌده مفاتٌحاه  ،وماا أن جااء
الٌاوم التاالً حتااى باان اإلمتعااض واضااحا ً مان كااالم رساول ( ) حٌاث قااال  ":لٌسات هااذه
الراٌة إال لمن حملها  ،جٌئونً بعلً بن أبً طالا "(.)4
وذكر ابن حنبل رواٌة عن مصعا بن المقدام بسنده إلى أبً سعٌد الخادري حٌاث قاال ":
إن رساول (صالى علٌاه وسالم) أخاذ الراٌاة فهزهااا  ،ثام قاال  :مان ٌأخاذها بحقهاا  ،فجاااء

( ) 1المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص126-125؛ ٌنظر :ازربلً  ،كشؾ الؽمة  ،ج ، 1ص304؛ ٌنظر :المجلسً  ،بحار  ،ج ، 21ص.15
( ) 2إباان أبااً شااٌبة  ،المصاانؾ  ،ج ، 1ص303؛ ٌنظاار :الصاادوق  ،الخصااال  ،ج ، 2ص555؛ ٌنظاار :إباان البٌااع  ،المسااتدرك  ،ج، 3
ص41؛ ٌنظر :المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص126؛ ٌنظر :الطوسً  ،ازماالً  ،ج ، 14ص611؛ ٌنظار :ازربلاً  ،كشاؾ الؽماة  ،ج، 1
ص304؛ ٌنظر :ابن الملقن  ،عمر بن علً بن احمد الشافعً ( ،ت114هاـ1411/م)  ،مختصار اساتدراك الحاافظ الاذهبً علاى مساتدرك
أبً عبد الحاكم  ،تح :عبد بان أحماد اللحٌادان  ،ط ، 1دار العاصامة  ،الساعودٌة 1411 ،هاـ  ،ج ، 2ص1111؛ ٌنظار :الهٌثماً ،
مجمع الزوائد  ،ج ، 0ص.124
( ) 3الٌعقوبً  ،تارٌ  ،ج ، 1ص315؛ ٌنظر :المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص64؛ ٌنظر :الطبري  ،المسترشد  ،ص311-200؛ ٌنظر :إبن
إبن المؽازلً  ،مناقا  ،ص244؛ ٌنظر :الطبرسً  ،أعاالم الاورى  ،ج ، 1ص211؛ ٌنظار :الخاوارزمً  ،المناقاا  ،ص111؛ ٌنظار:
إبن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالؼة  ،ج ، 13ص116؛ ٌنظر :ازربلً  ،كشؾ الؽمة  ،ص302؛ ٌنظر :إبن منظور  ،مختصر  ،ج، 11
ص112؛ ٌنظر :ابو الفداء  ،المختصر  ،ج ، 1ص211؛ ٌنظر :ازٌجً  ،عبد الرحمن بن إحمد (،ت156هاـ1355/م)  ،المواقاؾ  ،تاح:
عبد الرحمن عمٌرة  ،ط ، 1دار الجٌل  ،بٌروت 1001 ،م  ،ج ، 3ص626؛ ٌنظار؛ إٌمانً  ،مهادي الفقٌاه  ،االماام علاً ( )فاً

آراء الخلفاء  ،ترجمةٌ :حٌى كمالً البحرانً  ،ط ، 1مؤسسة المعارؾ اإلسالمٌة  ،إٌران 1421 ،هـ  ،ص.61
( ) 4المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج، 1ص126؛ ٌنظر :ازربلً  ،كشؾ الؽمة  ،ص304؛ ٌنظر :المجلسً  ،بحار  ،ج ، 21ص.15
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فالن فقاال :أناا قاال :أماط* ثام جااء رجال  ،فقاال :أماط  ،ثام قاال النباً (صالى علٌاه وسالم):
والااذي كاارم وجااه محمااد زعطٌنهااا رجاالً ال ٌفاار  ،هاااك ٌااا علااً  ،فااانطلق حتااى ٌفااتح علٌااه
خٌبر.)1(" ...
وهنا تبدو محاوالت الصحابة المتكررة لحمل الراٌة  ،لكن الرسول ٌبادو كالٌاائس مانهم ،
فٌبعدهم وٌأمرهم بالتنحً واإلبتعاد عن هذا ازمر.
ولم ٌكن علً بن ابً طالا على ما ٌرام فكان مرٌضا ً ٌشكو الرمد*  ،فقد ذكر إبان هشاام ... ":
دعا رسول (صلى علٌه وسلم) علٌا ً (رضوان علٌه)  ،وهو أرماد  ،فتفال فاً عٌنٌاه ،
ثم قال  :خذ هذه الراٌة  ،فإمض بها حتى ٌفتح علٌك"(.)2
اما سبا تأخٌر رساول ( ) لاه  ،فٌنبائ عان هادؾ خفاً لاه ( )  ،كإظهاار إقداماه
مقابل عجز الذٌن ٌدعون التقدم ٌرومون نٌل مكانته فً المٌدان  ،وإال فٌمكن أن ٌزج به رساول
( ) من ذي بدأ.
على أن ال ٌفهم من دوره البطولً هذا  ،أنه طالا حرا أو سفاك دماء  ،بل العكاس مان
ذلك فقد كان ٌدعو خصمائه لإلسالم قبل اإلقدام .
فقد ذكرت المصادر إلتزامه بوصٌة الرسول ( )لاه فاً ؼازوة خٌبار قاائال لاه  ":إنفاذ علاى
رسلك  ،حتى تنزل بساحتهم  ،ثم أدعهم الى اإلسالم  ،وأخبرهم بما ٌجا علٌهم من حق فٌاه
 ، "... ،ففعل لكن لم ٌستجا أحد(. )3
وعندها عمل بوصٌة الرسول ( ) الثانٌة حٌن سلمه الراٌة  ،قائالً له  ... ":جبرٌل معاك
 ،والنصر أماماك  ،والرعاا مبثاوث فاً صادور القاوم  ،وإعلام – ٌاا علاً – أنهام ٌجادون فاً
كتابهم  :أن الذي ٌدمر علٌهم إسمه الٌا*  ،فإذا لقٌتهم فقل  :أنا علاً  ،فاأنهم ٌخاذلون إن شااء
 ...لما قال أنا علً بن أبً طالا  ،قال حبر من أحباار القاوم  :ؼلباتم وماا أنازل علاى موساى ،
فدخل قلوبهم الرعا مالم ٌمكنهم اإلستٌطان به"(.)4
*-أمااط  :وتعنااً تنحااى أو أذهااا ٌ .نظاار :اباان منظااور  ،لسااان  ،ج ، 11ص423؛ ٌنظاار :الزبٌاادي  ،تاااج العااروس  ،ج، 1
ص.410
( ) 1مسند اإلمام أحمد  ،ج ، 11ص.101
*-الرمد :وجع العٌن ٌ .نظر :الفراهٌدي  ،العٌن  ،ج ، 1ص31؛ ٌنظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 3ص.115
( ) 2السٌرة  ،ج ، 2ص334؛ ٌنظر :الطبري  ،تارخ  ،ج ، 3ص12؛ ٌنظر :البستً  ،الثقات  ،ج ، 2صٌ 12نظر :السهٌلً ،
الروض  ،ج ، 1ص.111
( ) 3القشٌري  ،المسند  ،ج ، 4ص1112؛ ٌنظر :الطبرانً  ،المعجم  ،ج ، 6ص152؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،أساد الؽاباة  ،ج، 4
ص112؛ ٌنظر :النووي  ،تهذٌا ازسماء  ،ج ، 1ص.341
* -كما ورد هاذا ازسام فاً إحتجااج لإلماام علاً ( )علاى أحاد الرهباان الٌهاود قاائال لاه ( إسامً عناد الٌهاود إلٌاا) ٌ .نظار:
الطبرساً  ،أحمااد بان علااً بان ابااً طالاا (،ت621هااـ1223/م)  ،ازحتجااج  ،تااح :محماد صااادق الكتباً  ،ط ، 1منشااورات
الشرٌؾ الرضً  ،ال.د 1422 ،هـ  ،ج ، 1ص213؛ ٌنظر :المجلسً ،بحار  ،ج ، 53ص.11
( ) 4المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص121-126؛ ٌنظر :ازربلً  ،كشؾ الؽمة  ،ص305-304؛ ٌنظر :المجلساً  ،بحاار  ،ج21
 ،ص15؛ ٌنظر :الماحوزي  ،ازربعٌن  ،ص205؛ ٌنظر :الحائري  ،شجرة طوبى  ،ص.211-211
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دلت هذه الرواٌة على قدم أخبار اإلمام علً  ،فاً أسافار الادٌانات الساابقة  ،مماا جعلاتهم
ٌضطربون من سماع إسمه .
كاناات أول مواجهااة لعلااً وأصااحابه مااع الٌهااود كاناات مااع أخ لمرحااا* وهااو الحااارث
الٌهودي فقد ذكر الواقدي  ... ":أول من خرج إلٌهم الحارث أخو مرحا فً عادٌتاه  ،فإنكشاؾ
المسالمون وثبات علاً فاضااطربا ضاربات فقتلاه علاً  ،ورجااع أصاحاا الحاارث إلاى الحصاان
فدخلوه وأؼلقوا علٌهم  ،فرجع المسلمون إلى مواضعهم .)1("...
وجاااء فااً المصااادر أن الٌهااود دفعااوا بمرحااا لمواجهااة علااً حٌااث تقااول  ... ":فخاارج
مرحا ٌخطر بسٌفه فقال :
قد علمت خٌبر أنً مرحا

شاك* السالح بطل مجرا

إذا الحروا أقبلت تلها
فقال علً :
*

أنا الذي سمتنً أمً حٌدرة

كلٌث ؼابات كرٌه المنظرة
*

أكٌلكم بالصاع* كٌل السندرة
ففلق رأس مرحا بالسٌؾ  ،وكان الفتح على ٌدٌه "(.)2

وذكر أن مرحا قد خاؾ وهرا  ،حٌن سمع بإسم حٌدرة  ،زن مرضعته قد حذرتاه مان
صاااحا هااذا اإلساام وأنااه قاتلااه ال محااال  ،وعنااد إنسااحابه أعترضااه إبلااٌس بهٌئااة رجاال وأقنعااه
بالرجوع وأن ال ٌأخذ بأقوال النسااء وأخطاائهن  ،فعااد إلاى المٌادان فضاربه اإلماام علاً بساٌفه
فقتله  ،وفر الباقٌن هاتفٌن بمقتل مرحا(.)3
* -مرحا بان الحاارث الٌهاودي ٌ .نظار :الٌعقاوبً  ،تاارٌ  ،ج ، 1ص315-314؛ ٌنظار :إبان منظاور  ،مختصار  ،ج، 23
ص.216
( ) 1المؽازي  ،ج ، 2ص.653
*-شاك  :وتعنً الالبس للسالح التام ٌ .نظر :اززهري  ،تهذٌا اللؽاة  ،ج ، 0ص316؛ ٌنظار :الجاوهري  ،الصاحاح  ،ج، 4
ص1504؛ ٌنظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 11ص.452
*-حٌدرة  :ازسدٌ .نظر :إبن منظور :لسان  ،ج ، 4ص.114
 وهو أحد أسماء علً بن أبً طالا فً التوراةٌ .نظر :الفراهٌدي  ،العٌن  ،ج ، 3ص.110 وكان قد سمته به أمه فاطمة بنت أسد ومن ثم أبدله والده أبو طالا إلاى علاًٌ .نظار :الساهٌلً  ،الاروض  ،ج ، 1ص111؛ٌنظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 4ص.114
*-الصاااع :الشااًء الااذي ٌكااال بااه ٌ .نظاار :الجااوهري  ،الصااحاح  ،ج ، 3ص1241؛ ٌنظاار :الاارازي  ،مختااار الصااحاح ،
ص111؛ ٌنظر :الفٌروزآبادي  ،القاموس  ،ص.130
*-السندرة:المكٌال الكبٌر الضخم مثل القنقل والجراؾ  ،أي اقتلكم قتال واسعا كبٌرا ذرٌعاٌ .نظار :إبان منظاور  ،لساان  ،ج، 4
ص.312
( ) 2ابن سعد  ،الطبقاات  ،ج ، 2ص16-15؛ ٌنظار :ابان عباد البار ،الادرر  ،ص211؛ ٌنظار :إبان عسااكر  ،تاارٌ  ،ج، 42
ص01؛ ٌنظر :إبن الجوزي  ،المنتظم  ،ج ، 3ص.206
( ) 3الطوسً  ،ازمالً  ،ج ، 1ص11112؛ ٌنظر :المجلسً  ،بحار  ،ج ، 21ص.0
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فً حٌن إن خروج الٌهود لمقابلة اإلمام علً والتصدي له كان كثٌفا ً فقد ذكرت المصاادر
رواٌة أبً رافع عن فتح خٌبر حٌث قال ":خرجنا مع علً حٌن بعثاه رساول هلل (ص) براٌتاه ،
فلما دنا من الحصن خرج أهله فقاتلهم فضربه رجل من الٌهاود فطارح ترساه مان ٌاده  ،فتنااول
علً (رضً عنه) بابا ً كان عند الحصان فتتارس باه عان نفساه فلام ٌازل فاً ٌاده وهاو ٌقاتال
حتى فتح علٌه  ،ثم القاه من ٌده حٌن فرغ فلقد رأٌتنً فً نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد علاى أن
نقلا ذلك الباا فما نقلبه"(.)1
ٌتبٌن من هذه الرواٌة أن اإلمام علً كان ٌقاتل بمفارده حاٌن خارج الٌاه أهلهاا  ،ولام ٌكان
معه إال نفر قلٌل ال ٌتجاوزون العشرة  ،ومحققا النصر والفتح  ،بخالؾ من سبقه الذٌن رافقتهم
الجموع الؽفٌرة وعادوا منهزمٌن.

فتح مكة (0هـ 628/م)
عزم رسول ( )على فتح مكة السنة الثامنة للهجرة( ،)2حٌن نقضت قرٌش أحد بنود
صلح الحدٌبٌة*  ،حٌن أعانت حلٌفتها قبٌلة بكر فً حربها ضد حلٌفة المسلمٌن قبٌلة خزاعة
وبهذا نقض الصلح(. )3
وفً محاولة ٌائسة مان قبال أباً سافٌان لتادارك ازمار وتجدٌاد عقاد صالح الحدٌبٌاة  ،مان
خالل التوسط عند المقربٌن لرسول ( ، )ومنهم اإلمام علاً بان أباً طالاا قاائالً لاه ٌ ":اا
علً  ،إناك أماس القاوم باً رحماا ً  ،وإناً قاد جئات فاً حاجاة  ،فاال أرجعان كماا جئات خائباا ً ،
فاشفع لً إلى رسول  ،فقال  :وٌحك ٌا أبا سفٌان ؟ و لقد عزم رسول (صلى علٌاه
وسلم) على أمر ما نستطٌع أن نكلمه فٌه  ، ...قال ٌ :ا أبا الحسن  ،إنً أرى ازمور قاد إشاتدت
علً  ،فانصحنً  ،قاال :و ال أعلام لاك شاٌئا ً ٌؽناً عناك شاٌئا ً  ،ولكناك ساٌد بناً كناناة  ،فقام
( ) 1الطبااري  ،تااارٌ  ،ج ، 3ص13؛ ٌنظاار :اباان عساااكر  ،تااارٌ  ،ج ، 42ص111؛ ٌنظاار :إباان ازثٌاار  ،الكاماال  ،ج، 2
ص00؛ ٌنظر :أبو الربٌع  ،اإلكتفاء  ،ج ، 1ص412-411؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون  ،ج ، 2ص.111
( ) 2إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص112؛ ٌنظر :الفسوي ٌ ،عقوا بن سفٌان بن جوان (،ت211هـ101/م)  ،المعرفة والتارٌ
 ،تح :أكرم ضٌاء العمري  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة  ،بٌروت 1011 ،م  ،ج ، 3ص250؛ ٌنظر :المساعودي  ،ماروج  ،ج، 2
ص.201
*-صالح الحدٌبٌااة :تاام فااً الساانة السادساة للهجاارة  ،حاٌن توجااه رسااول ( )الااى مكاة ٌقصااد العماارة ٌ ،صااحبه قرابااة ألااؾ
وخمسمائة من المسلمٌن  ،لكن المشركٌن إعترضوا علٌه دخاول مكاة  ،ومان ثام عقادوا صالحا ً بٌانهم  ،واتفقاوا علاى عادة بناود
ومن ضمنها حق أي طرؾ فً التحالؾ مع القبائل ازخرى  ،فتحالفت خزاعة مع المسلمٌن  ،وتحالفت بكر مع قارٌش .للمزٌاد
ٌ ،نظر :إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص311و311-311؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص13-12؛ ٌنظار :الٌعقاوبً ،
تارٌ  ،ج ، 1ص313؛ ٌنظر :المسعودي  ،مروج  ،ج ، 2ص210؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص15-12؛ ٌنظار:
إبن كثٌر  ،البداٌة  ،ج ، 6ص211-211؛ ٌنظر :إبن خلدون  ،تارٌ  ،ج ، 2ص.441
( ) 3إباان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 2ص301-310؛ ٌنظاار :الٌعقااوبً  ،تااارٌ  ،ج ، 1ص316؛ ٌنظاار :إباان عبااد الباار  ،الاادرر ،
ص212-211؛ ٌنظاار :إباان الجااوزي  ،المنااتظم  ،ج ، 3ص324؛ ٌنظاار :إباان ازثٌاار  ،الكاماال  ،ج ، 2ص115؛ ٌنظاار :إباان
كثٌر  ،البداٌة  ،ج ، 6ص.511
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 ،ماا

وهنااا إعتااراؾ ماان أباً ساافٌان بنبااوة رسااول ( )  ،الااذي قفاال راجعاا ً نحااو مكااة ولاام
ٌحصال علاى جاواا صارٌح  ،فاً صافح المسالمٌن ورضاائهم  ،أو أنهام أضامروا أماراً وعاادوا
صاالح الحدٌبٌااة ملؽٌاا ً  ،السااٌما االبهااام فااً جااواا اإلمااام لااه الااذي ال ٌاانم عاان شااًء ماان نواٌااا
رسول ( )  ،وإال لكان حري بأبً سافٌان ان ٌأخاذ تحوطاتاه الالزماة لمواجهاة المسالمٌن
ولما تفاجئ بتقدمهم نحو مكة.
فلقاد تاواترت الرواٌاات أن رساول ( )قاام بااالتجهٌز للحملاة بسارٌة تاماة  ،مان أجاال
ٌباؼت المشركٌن قبل إستعدادهم وكان ٌدعو قائالً ":اللهم خذ العٌون وازخبار عان قارٌش حتاى
نبؽتها فً بالدها  .فتجهز الناس" (. )2
وٌتبٌن من هذا أن مشركً قرٌش ٌملكون القادرة واإلمكانٌاات  ،التاً تحاوط منهاا رساول
( ) وأصر على السرٌة لحملته كً ٌجنا المسلمٌن المصاعا التً ٌمكان أن تاواجههم فٌماا
لو علم المشركون بذلك .
وكان لإلماام علاً بان أباً طالاا دوره المعاروؾ فاً مالحقاة كال مان ٌساعى فاً إفشااء
ازمر والقبض علٌه.
فقااد إتفقاات المصااادرعلى أن حاطااا باان أبااً بلتعااة*  ،قااد كتااا إلااى قاارٌش ٌخبرهااا بنٌااة
رسول ( )لفتح مكاة  ،وبعاث رساالته ماع إمارأة  ،فاأوحى عاز وجال لرساول ()
ٌعلمه بما فعل حاطا  ،فبعث رسول ( )علً بن أباً طالاا والزبٌار بان العاوام* فاً إثار
الماارأة  ،حتااى أدركاهااا فااأنكرت وجااود الكتاااا  ،فااأبى علااً قااائالً  ":إنااً أحلااؾ باااهلل مااا كااذا
رسول (صلى علٌه وسلم) وال كذبنا  ،ولتخرجن لنا هاذا الكتااا أو لنكشافنك  ،فلماا رأت

( ) 1إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص301-306؛ ٌنظر :الطبري  ،تاارٌ  ،ج ، 3ص41-46؛ ٌنظار :البساتً  ،الثقاات  ،ج، 2
ص41-30؛ ٌنظر :المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص134-133؛ ٌنظر :أبو الربٌع  ،االكتفاء  ،ج ، 1ص511؛ ٌنظر :إبن كثٌر ،
السٌرة  ،ج ، 3ص531-531؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.116-115
( ) 2إب ان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 2ص301؛ ٌنظاار :إباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ، 2ص112؛ ٌنظاار :الٌعقااوبً  ،تااارٌ  ،ج، 1
ص316؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص41؛ ٌنظر :البستً  ،الثقات  ،ج ، 2ص41؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج، 2
ص111؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون  ،ج ، 2ص215؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،السٌرة  ،ج ، 3ص.534-533
*-حاطا بن أبً بلتعة بن عمرو بن عمٌر بن سلمة بن صعا بن سهل اللخمًٌ .نظر :العٌنً  ،محمود بن أحمد بن موسى بان
احمد بن حسٌن (،ت155هـ1451/م)  ،مؽانً ازخٌار فً شرح أسامً رجال معانً اآلثار  ،تاح :محماد حساٌن محماد حساٌن
إسماعٌل  ،ط ، 1دار الكتا العلمٌة  ،لبنان 2116 ،م  ،ج ، 3ص.511
*-أبو عبد  ،الزبٌر بن العوام بن خوٌلد بن أسد بن عبد العزى بن قصً القرشً ازسديٌ .نظر :ابن عبد البر ،اإلستٌعاا ،
ج ، 2ص511؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،أسد الؽابة  ،ج ، 2ص.311

الفصل الثانً  /المبحث الثانً  .................................................................دوره الجهادي

88

الجد منه قالت :أعرض  ،فأعرض  ،فحلات قارون رأساها  ،فاساتخرجت الكتااا منهاا  ،فدفعتاه
إلٌه .)1("...
ولوال إصرار اإلمام وجدٌته زفلتت المرأة لتكمل طرٌقها نحاو مكاة و لفساد تادبٌر رساول
( )  ،وعلااى مااا ٌباادو فااإن الزبٌاار قااد صاادق كااالم الماارأة كونهااا تتحاادث بصااٌؽة المفاارد ال
).
الجمع أي تخاطا اإلمام علً فقط الذي ال ٌشك بصدق كالم رسول (
كانت خطة الرسول ( )تقضاً بالتوجاه بعشارة آالؾ مان المسالمٌن  ،فاإنطلق بهام حتاى
نزل بهم منطقة مر الظهران*  ،وقرٌش فً ؼفلة من هذا قد عمٌت عنهم ازخبار(.)2
وما أن اسدل اللٌل ستاره حتى أمر رسول
(. )3
فكانت عشرة آالؾ شعلة

( )بأن ٌحمل كل مقاتل بٌده جاذوة ناار،

فأربكت هذه الخطة مشركً قارٌش  ،وأقعادتهم عان الحاراك والتصادي لزحاؾ المسالمٌن
مجنبٌن أنفسهم مؽبة حرا خاسرة .
وبهذا الخصوص ذكر عبد المقصود " :وكان أبو سفٌان دائما ً أحرص قوماه علاى تعارؾ
ما ٌأتً من صوا محمد  ، ...وجاءت اللحظة الحاسمة فً تارٌ هذا الشٌ الضال  ،وكان قاد
خرج من البلدة لٌالً كدأبه ٌساتروح ازنبااء حتاى أشارؾ علاى (مار الظهاران)  ،فاإذا نٌاران فاً
الصحراء على مدى البصر موقدة تكاد أن تخفً أمامها أساجاؾ* الظاالم  .وإذا خٌاام مضاروبة
وألوٌة منصوبة وجؾ لمرآها قلا الرجل وأصابه إنقباض"(.)4
تقدم كتائا المسلمٌن سعد بن عبادة* ٌحمل راٌة الفتح  ،الذي أصاا نفسه بعض ذكرٌاات
ازلم التً القاها رسول ( )من أهل مكة  ،فأؼلظ بالقول علٌهم هاتفا  ":الٌوم ٌاوم الملحماة
 ،الٌوم تستحل الحرماة  ، " ...فماا أن وصال الخبار إلاى رساول ( ، )حتاى أمار علاً بان

( ) 1إباان هشااام  ،السااٌرة ،ج ، 2ص300؛ ٌنظاار :الٌعقااوبً  ،تااارٌ  ،ج ، 1ص311-316؛ ٌنظاار :الطبااري  ،تااارٌ  ،ج، 3
ص40-41؛ ٌنظر :البستً  ،الثقات  ،ج ، 2ص41؛ ٌنظر :المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص131؛ ٌنظر :إبن عبد البار ،الادرر ،
ص.214-213
* -مر الظهران  ،الظهران :أحد ازودٌة القرٌبة من مكة  ،مر  :قرٌة تابعة له  ،فقٌل مر الظهرانٌ .نظار :الحماوي  ،البلادان ،
ج ، 4ص.63
 تبعااد ماار الظهاران سااتة عشاار مااٌالً شااماالً عاان البٌاات الحاارام  ،وساامٌت كااذلك لماارارة مٌاههاااٌ .نظاار :الحمٌااري  ،الااروضالمعطار  ،ص.531
( ) 2إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص411؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص53؛ ٌنظر :إبن قاٌم الجوزٌاة  ،زاد المعااد  ،ج3
 ،ص352؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون  ،ج ، 2ص.216
( ) 3إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص113-112؛ ٌنظر :إبن قٌم الجوزٌة  ،زاد المعاد  ،ج ، 2ص353؛ ٌنظر :إبان ساٌد النااس
 ،عٌون  ،ج ، 2ص211؛ ٌنظر :العصامً  ،سمط النجوم  ،ج ، 2ص.252
*-إسجاؾ ،مفردها السجؾ :وتعنً السترٌ .نظر :إبن سٌدة  ،المحكم  ،ج ، 1ص.211
( ) 4االمام علً  ،ج ، 1ص.111
*-أ با ثابت  ،سعد بن عبادة بن دلٌم بن حارثة بن خزٌماة بان بان ثعلباة بان طرٌاؾ بان الخازرج بان سااعدةٌ .نظار :إبان ساعد ،
الطبقات  ،ج ، 3ص461؛ ٌنظر :إبن حبٌا  ،المحبر  ،ص.260
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أبً طالا أن ٌدرك سعداً وٌأخذ منه الراٌة وٌدخل بها مكاة ( ،)1منادٌاا ً  ":الٌاوم ٌاوم المرحماة ،
الٌوم أعز فٌه قرٌشا ً "(.)2
وعلى ما ٌبدو إن لإلمام علً مكانة كبٌرة عناد ساعد  ،لاذلك سالمه الراٌاة دون إعتاراض
وهو سٌد ازنصار  ،فعلً ممثل لكل المسلمٌن لام ٌتحارج مناه أحاد  ،ولاو كاان ؼٌاره العتارض
سعد ورفض تسلٌمها  ،مهما تكن العواقا  ،فنفذ اإلمام بالمهمة ودخل مكة بكل تواضع وسالم.
ولٌس زدوار اإلمام علً نهاٌة فاً تالفاً اززماات التاً ٌمار بهاا المسالمون  ،وإخمادهاا
بالحل الناجع بأقل الخسائر.
فقد ذكر أن رسول
إلى

( )قد بعث خالد بن الولٌد لٌدخل مكة من أسافلها  ،وٌادعو النااس

عز و جل من ؼٌر قتال  ،فنفاذ خالاد حتاى وصال دٌاار بناً جذٌماة وأعطااهم ازماان ،

فألقوا سالحهم  ،فأمر بتكتٌؾ بعض رجالها  ،وضربت أعناقهم بالسٌؾ صبراً رؼام إساالمهم ،
فلما وصل خبر فعلته إلاى الرساول ( )فازع إلاى رباه قاائالً ":اللهام إناً أبارأ إلٌاك مماا صانع
خالد بن الولٌد" وأتبعه بعلً بن أبً طالا لتدارك الفتناة وتساوٌة الخاالؾ وقاال لاهٌ ":اا علاً :
أخرج إلى هؤالء القوم  ،فأنظر فً أمرهم  ،وأجعل أمار الجاهلٌاة تحات قادمٌك "  ،فساار إلاٌهم
علً ومعه ازموال  ،فدفع دٌتهم جمٌعا  ،فلما أكمل مهمته وعاد إلى الرسول ( )حٌاه وقاال":
أصبت وأحسنت"(.)3
ٌتبااٌن ممااا ساابق أن كثٌااراً ماان قااادة المساالمٌن وماانهم خالااد باان الولٌااد  ،مااازالوا متمسااكٌن
بجاهلٌتهم  ،لام ٌتشاربوا بتعاالٌم اإلساالم بعاد  ،ولام ٌلتزماوا باأمر الرساول ( ) بضارورة حقان
الدماء والدعوة لإلسالم بسالم  ،فما كان من خالد أن أخذتاه عصابٌة هوجااء فاأودت بحٌااة نفار
ماان الناااس باساام اإلسااالم  ،فااأوقؾ اإلمااام بحكمتااه هااذه الفتنااة  ،وأزال عاان رسااول (

) حماالً

وهما ً كبٌراً  ،وخفؾ عن بنً جذٌمة ما أصابهم من حزن وأسى.
( ) 1إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص411-416؛ ٌنظر :الطبري  ،تاارٌ  ،ج ، 3ص56؛ ٌنظار :إبان حازم  ،جواماع الساٌرة ،
ص231؛ ٌنظر :ابن عبد البر  ،الدرر  ،ص 211؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص. 121
( ) 2الواقدي  ،المؽازي  ،ج ، 2ص122؛ ٌنظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاا  ،ج ، 2ص551؛ ٌنظر :إبن منظاور  ،مختصار ،
ج ، 11ص61؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون  ،ج ، 2ص.221
( ) 3إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص431-421؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص61-66؛ ٌنظار :البساتً  ،الثقاات  ،ج، 2
63-61؛ ٌنظاار :أبااو الربٌااع  ،االكتفاااء  ،ج ، 1ص516-515؛ ٌنظاار :إباان كثٌاار  ،السااٌرة  ،ج ، 3ص502-501؛ ٌنظاار:
الذهبً  ،تارٌ  ،ج ، 1ص.314-313
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أمر رسول (ٌ )وم الفتح بقتال ساتة رجاال وأرباع نساوة( ،)1قتال مانهم علاً بان أباً
طالا الحوٌرث بن نقٌذ*  ،حٌث كان ٌؤذي رسول ( )وٌهجوه فهدر دماه( ،)2وقتال إحادى
القٌان(.)3
وهكذا هو علً مسلما ً طائعا ً لرسول ( )  ،مالزم له ملبٌا ً نداءه زي مهمة توكل إلٌاه
 ،مواقفه وبطوالته جعلت المشركٌن فً حذر دائم منه  ،وكابوس الهزٌماة ٌالحقهام أٌان مااحلوا
 ،قد تناسوا نزوات اإلنتصار السابقة  ،فلم ٌخاطروا بخوض حرا خاسرة ٌاوم الفاتح  ،فباادروا
الى اإلستسالم  ،كأنجح حل ٌحقن دماءهم.
وبعد أن إستتا ازمر لرسول ( )فً مكة  ،عمد إلى تحطٌم ازصنام التاً وضاعها
المشااركون فااً الكعبااة  ،فااروي عاان علااً أن رسااول ( )دعاااه إلٌااه وقااال لااه  ":إجلااس ،
وصااعد علااى منكبااً ثاام ذهباات زنهااض بااه  ،فاارأى منااً ضااعفا ً  ،فناازل  ،وجلااس لااً نبااً
(صلى علٌه وسلم) وقال :إصعد على منكباً  ،قاال :فصاعدت علاى منكبٌاه  ،قاال :فانهض
بً  ،قال :فإنه ٌخٌال إلاً أناً لاو شائت لنلات أفاق الساماء  ،حتاى صاعدت إلاى البٌات  ،وعلٌاه
تمثال صفر أو نحاس  ،فجعلت أزاوله عن ٌمٌنه وعن شماله  ،وبٌن ٌدٌه ومان خلفاه  ،حتاى إذا
إستمكنت منه قال :لً رسول (صلى علٌه وسلم)  ،أقذؾ به فقذفت به فتكسر كما تتكسار
القوارٌر .)4(" ...
" واتم نصره على نبٌه  .وأبااح لاه مكاة جمٌعاا ً ورقااا أهلهاا  .وكاان محماد – كدأباه
أبداً – الكارٌم السامح فلام ٌحارمهم عفاوه ومانحهم الحٌااة  ،وفاك رقاابهم وكلهام أساراه سااعة أن
جاءوه منكسً الرؤوس من خزي الخذالن فقال :إذهبوا فأنتم الطلقاء* "(.)5
لٌعلوا بعادها ناداء التوحٌاد واإلٌماان لاٌمالء مكاة وشاعابها  ،وٌمتاد لٌشامل أرجااء اآلفااق
على أنقاض الشرك وازوثان .
( ) 1الواقاادي  ،المؽااازي  ،ج ، 2ص125؛ ٌنظاار :إباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ، 2ص112؛ ٌنظاار :الاابالذري  ،أنساااا  ،ج، 1
ص351؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص61؛ ٌنظر :إبن أبً الحدٌد  ،شرح نهج البالؼة  ،ج ، 11ص.215
*-الحوٌرث بن نقٌذ بن وها بن قصًٌ .نظر :البستً  ،الثقات  ،ج ، 2ص52؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص.123
( ) 2الواقدي  ،المؽازي  ،ج ، 2ص151؛ ٌنظر :إبن هشام  ،السٌرة  ،ج ، 2ص411-411؛ ٌنظر:البالذري  ،أنسااا  ،ج، 1
ص350؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص61؛ ٌنظر :إبن ازثٌر ،الكامل  ،ج ، 2ص122؛ ٌنظار :إبان خلادون  ،تاارٌ ،
ج ، 2ص 461؛ ٌنظر :الفاسً  ،العقد الثمٌن فً تارٌ البلد ازمٌن  ،تح:محماد عباد القاادر عطاا  ،ط ، 1دار الكتاا العلمٌاة ،
بٌروت 1001 ،م  ،ج ، 3ص.261
( ) 3المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص.136
( ) 4إبن حنبل  ،مسن اإلمام أحمد  ،ج ، 2ص14؛ ٌنظر :إبن البٌع  ،المستدرك  ،ج ، 3ص6؛ ٌنظر :سبط إبن الجوزي  ،مرآة
الزمان  ،ج ، 6ص441؛ ٌنظر :المجلسً  ،بحار  ،ج ، 34ص.11
*-الطلقاء :هم ازسراء العتقاءٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 11ص.221
( ) 5عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.113
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غزوة حنٌن (0هـ 628 /م)
كانت هذه الؽازوة بعاد فاتح مكاة  ،حاٌن كبار علاى قبٌلاة هاوازن أن تارى ماا أصابح علٌاه
رسول ( )والمسلمون فً مكة  ،فتحالفت مع قبٌلاة ثقٌاؾ بؽٌاة إنتازاع نصار المسالمٌن(،)1
فخرجوا ٌقصدون مكة فً السنة الثامنة للهجرة( ،)2فخرج إلٌهم رسول ( )فً اثنتً عشار
ألفا ً من المسلمٌن  ،ولقٌهم فً وادي حنٌن*  ،وكانت راٌة المهاجرٌن بٌاد علاً بان أباً طالاا ،
وتفاجئ المسلمون بجموع هوازن الؽفٌرة مما حدى بهم الى التراجع  ،وحٌنهاا ناادى رساول
( )فااً الناااسٌ ":ااا أنصااار وأنصااار رسااوله  ،أنااا عبااد ورسااوله  ، "...ثاام عاااد إلااى
المعسكر  ،ولم ٌثبت معه إال سبعة من بنً هاشم  ،منهم العباس بن عبد المطلا وعلاً بان أباً
طالا  ،ثم نادى العباس بالناس فتجمعاوا  ،فتؽٌار موقاؾ المسالمٌن  ،ثام قابض رساول ()
علااى حصااٌات قااائالً ":شاااهت الوجااوه"  ،ورماهااا بوجااوه المشااركٌن  ،فأصااابهم الرعااا وولااوا
منهزمٌن( ،)3بعد أن قتل أبارز قاادتهم وحامال راٌاتهم أباو جارول* علاى ٌاد اإلماام علاً بان أباً
طالا ( ،)4()لٌتصاعد عدد من قتلهم علً (ٌ )وم حنٌن حتى بلؽوا ازربعٌن(.)5
وقاد وصاؾ إباان عباد رباه  ،بطولااة علاً ذلاك الٌااوم بقولاه  ":النااس جمٌعااا انهزماوا ٌااوم
حنااٌن  ،فلاام ٌبااق مااع رسااول (صاالى علٌااه وساالم) إال ساابعة نفاار ماان بنااً هاشاام  :علااً
ٌضرا بسٌفه بٌن ٌدي رسول  ،والعباس آخذ بلجام بؽلة رسول  ،والخمساة محادقون باه
خوفا ً من أن ٌناله من جراح القوم شًء  ،حتى أعطاى لرساوله الظفار ؛ فاالمؤمنون فاً هاذا
الموضع علً خاصة  ،ثم من حضره من بنً هاشم .)6("... ،
وقد ذكر عبد المقصود حاال الرساول ( )ونداءاتاه فاً النااس بقولاه ":أٌان أٌهاا النااس ؟
هلموا إلً  ،أنا رسول  ،ولكن نداءه تبدد فً الوادي ولام ٌتلقفاه إال آذان ذوٌاه وؼٌارهم ممان
عصم  ،وكان علً فً مقدمة الثابتٌن"(.)1

( ) 1إباان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 3ص431؛ ٌنظاار :الطبااري  ،تااارٌ  ،ج ، 3ص11؛ ٌنظاار :إباان سااٌد الناااس  ،عٌااون  ،ج، 2
ص231؛ ٌنظر :إبن كثٌر  ،البداٌة  ،ج ، 1ص6-5؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.113
( ) 2أبو زرعة  ،عبد الرحمن بن عمرو بن عبد بن صفوان (،ت211هاـ104/م)  ،تاارٌ أباً زرعاة الدمشاقً  ،تاح :شاكر
نعمة القوجانً  ،ال.ط  ،مجمع اللؽة العربٌة  ،دمشق  ،ال.ت  ،ص.165
*-حناااٌن  :واد قرٌاااا مااان الطاااائؾ ٌ ،فصاااله عااان مكاااة بضاااعة عشااار ماااٌالًٌ .نظااار :البكاااري  ،عباااد بااان عباااد العزٌاااز ،
(ت411هـ1104/م)  ،معجم ما إستعجم مان أساماء الابالد والمواضاع  ،تاح :مصاطفى الساقا  ،ال.ط  ،عاالم الكتاا  ،بٌاروت ،
ال.ت  ،ج ، 2ص411؛ ٌنظر :الحموي  ،البلدان  ،ج ، 2ص.313
( ) 3إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص115-114؛ ٌنظر :البساتً  ،الثقاات  ،ج ، 2ص11-60؛ ٌنظار :البٌهقاً  ،دالئال النباوة ،
ج ، 5ص120؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌ  ،ج ، 4ص.11-11
*-أبو جرول :زهٌر بن صرد الجشمً السعديٌ .نظر :إبن ازثٌر ،أسد  ،ج ، 2ص.324
( ) 4المفٌد  ،اإلرشاد  ،ج ، 1ص143-142؛ ٌنظر :ازربلً  ،كشؾ الؽماة  ،ج ، 1ص411-416؛ ٌنظار :نقادي  ،ؼازوات ،
ص.121
( ) 5الكلٌنً  ،روضة الكافً  ،ج ، 1ص101؛ ٌنظر :ازربلً  ،كشؾ الؽمة  ،ج ، 1ص.411
( ) 6العقد الفرٌد  ،ج ، 5ص.356
( ) 8اإلمام علً  ،ج ، 1ص.114
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وبثبااات هااذه العصاابة ماان بنااً هاشاام  ،بٌاانهم إباانهم الصااندٌد الااذي أخااذ ٌضاارا ازعااداء
كالمارد ٌمٌنا ً وشماالً مظهراً كل خبرته الجهادٌة فً القتاال  ،مادافعا ً عان رساول

( ) الاذي

كاد الخطر أن ٌناله  ،فصبر معه علً فً همه إلرجاع المسلمٌن إلى المبادرة وازقادام  ،حتاى
بدلت هزٌمتهم إلى نصر عظٌم.

سرٌته إلى الٌمن (18هـ 631 /م)
وكاناات فااً الساانة العاشاارة للهجاارة  ،بعااث رسااول ( )علٌاا ً إلااى الااٌمن لٌاادعو أهلهااا
لإلسالم  ،وألبسه عمامته وقلده اللواء ودفع معه ثالثمائاة مان الفرساان وأوصااه بقولاه " :إماض
وال تلتفت  .فإذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حتى ٌقاتلوك"(.)1
وذكر عبد المقصاود ... ":فاً طارؾ نااء مان أطاراؾ الجزٌارة حٌاث قامات فتناة باالٌمن
حٌث أبى الناس أن ٌنزلوا على حكم وٌرفضوا اإلسالم  .فكأنهم أرادوا البان أباً طالاا أن
ٌبدي للتارٌ صفحة من البطولة جدٌدة "(.)2
ومن الجدٌر بالذكر أن هذه السرٌة لم تكن ازولاى إلاى الاٌمن  ،فقاد سابق أن بعاث رساول
( )خالد بن الولٌد إلٌها ،فمكث بها ستة أشاهر ٌادعوهم لإلساالم فاال ٌجٌباون  ،فتبعاه بعلاً
بن أبً طالا وأمره أنٌ ":قفل*خالداً ومن معه  ،فإن أراد أحد ممن كان ماع خالاد بان الولٌاد أن
ٌعقا معه تركه"(.)3
بٌنت هذه الرواٌة مدى عصاٌان أهال الاٌمن وإمتنااعهم  ،مقابال إخفااق خالاد بمهمتاه التاً
طال أمدها  ،ولو تأخر لحاق اإلمام علً به المتد علٌه ازمد إلى ما شاء .
كان ممن رافق خالد فاً بعثتاه وتخلاؾ عناه لٌلتحاق بعلاً حاال وصاوله  ،هاو الباراء بان
عازا* الذي ٌروي لنا وصول علً إلى الٌمن بقوله  ":فكنت فٌمن عقا معه  ،فلما إنتهٌناا إلاى
أوائاال الااٌمن  ،بلااػ القااوم الخباار  ،فجمعااوا لااه  ،فصاالى بنااا علااً الفجاار  ،فلمااا فاارغ صاافنا صاافا ً
واحااداً  ،ثاام تقاادم بااٌن أٌاادٌنا  ،فحمااد وأثنااى علٌااه  ،ثاام قاارأ علااٌهم كتاااا رسااول (ص) ،

( ) 1إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 2ص120-121؛ ٌنظر :إبن سٌد الناس  ،عٌون  ،ج ، 2ص341
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.116
*ٌ-قفل :إذا عاد من سفره  ،والقفول :رجوع الجند بعد الؽزوٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 11ص.561-561
( ) 3الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص132؛ ٌنظر :إبن ازثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص.164
*-أ بو عمارة  :البراء بن عازا بن الحاارث بان عادي بان جشام بان مجدعاة بان حارثاة بان الحاارث بان الخازرج ازنصااري .
ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 4ص211-260؛ ٌنظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاا  ،ج ، 1ص.155
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فأسلمت همدان كلها فً ٌوم واحد  ،وكتا إلى رساول (ص)  ،فلماا قارأ كتاباه خار سااجداً ،
ثم جلس فقال :السالم على همدان السالم على همدان  ،ثم تتابع أهل الٌمن على اإلسالم "(.)1
وعلى ما ٌبدو فإن سبا تأخر إسالم أهل الٌمن هو صاحا الدعوة ازولى خالد بن الولٌاد
 ،الذي ٌحمل نفس كتاا رسول ( ) الاذي جااء باه اإلماام وإساتجابوا لاه سارٌعا ً ولام ٌواجاه
صعوبة تذكر فً مهمته  ،وهذا عائد إلى صٌت اإلمام الاذي سابقه إلاى أرجااء جزٌارة العارا ،
وما إمتلكه من فصاحة وقوة على اإلقناع فً شرحه وتوضاٌحه لمباادا اإلساالم  ،قاد أفارغ ماا
فً أٌدي همدان من حجة العناد  ،فتسارعوا الى اإلساالم  ،وبخاصاة بعاد أن رأوا جدٌاة رساول
( ) وتصمٌمه على تقبلهم اإلسالم ،حٌن بعاث إلاٌهم أقارا النااس إلٌاه وهاو اإلماام علاً ،
الذي ٌختتم به مساعً السالم  ،فال أحد ٌتلوه لو امتنعوا هذه المرة ؼٌر جٌش فاتح جرار.

( ) 1الطبري  ،تارٌ  ،ج ، 3ص132؛ ٌنظر :البٌهقً  ،دالئل النبوة  ،ج ، 5ص306؛ ٌنظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاا  ،ج3
 ،ص1121؛ ٌنظاار :أبااو الفااداء  ،المختصاار  ،ج ، 1ص213-212؛ ٌنظاار :الااذهبً  ،تااارٌ  ،ج ، 1ص463-462؛ ٌنظاار:
إبااان كثٌااار  ،الساااٌرة  ،ج ، 4ص213؛ ٌنظااار :إبااان خلااادون  ،تاااارٌ  ،ج ، 2ص415؛ ٌنظااار :المجلساااً  ،بحاااار  ،ج، 21
ص.361

املبحث الثالث  -:بيعة الغدير
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المبحث الثالث
بيعة يوم الغدير
أكمل رسول هللا ( )حجة اإلسالم * ( ،)1أو حجالة الالودا * سالنة شرالر لجرجالر ( ،)2رافقال
فيرا مائة ألؾ مسج أو أكثر من مسجمي المدينة(.)3
شجى أن هذه هي حجت األولى ألنرا سميت حجة اإلسم  ،وهي التسمية التي تطجال شجالى
من يحج ألول مر وف الرريعة اإلسممية  ،وهي واجبة بحيث ال يجالو أن يالإد ؼيرهالا مالن
الحجج قبجرا  ،ولرذا شدت أول حجة لجرسول ( ) في حيات ول يحج سواها.
وهذا ما أكده إبن كثير بقول  ...":ان ل يحج [أ الرسول  ]إال في سنة شرر"(.)4
وفالالي طريال العالالود إلالالى المدينالالة وشنالالد ؼالالدير ال * أمالالر رسالالول هللا ( ) جمالالو الحجالالا
بالتجمع منتظرا من تؤ ر ومإ را من تقد  ،تجبية ألمر رب لجتبجيػ بوالية شجي بن أبي طالال
لقولال تعالالى                 {:
*

}           

،

فتجمع النالا ( ،)5يالو الثالامن

شرر من ررر ذ الحجة(.)6
حمجت هذه اآلية أمر شظي بالػ ال طور واج التبجيػ واقع التنفيذ ال يحمل وجرا
لجمسامحة والمحابا واإلبعاد أو التؤ ير والتعطيل ال محال  ،وإال لما قورن هذا األمر بإبمغ
الرسالة في مستوى واحد  ،و لضا جرد ومرقة سنين طوال قضاها رسول هللا ( ) تبجيؽا
بدشوت اإلسممية  ،كذلك البد من اإللتفات لريء مر هو التوقيت والجمع الؽفير الجذان إ تيرا
لجبت برذا األمر وهي فرصة قد ال تتكرر ثانية  ،لذا فيمكن القول ان منع األمر يعني حرمان
* -حجة االسم  :مصطجح يطج شجى أ ول حجالة واجبالة يإديرالا المسالج  .ينظالر :المالاورد  ،الحالاو الكبيالر  ،تالح  :شجالي محمالد
معوض  ،شادل شبد الموجود  ،ط ، 1دار الكت العجمية  ،لبنان  ، 4 ، 1111 ،ص.241
( ) 1إبن حبي  ،المحبر  ،ص12؛ ينظر :اليعقوبي  ،تاريخ  ، 1 ،ص434؛ ينظر :الطبر  ،تاريخ  ، 3 ،ص.224
* -حجة الودا  :سميت كذلك كون ل يكت ل الحج بعدها  .ينظر :البيرقي  ،دالئل النبو  ، 5 ،ص.354
( ) 2الواقد  ،المؽا  ، 3 ،ص1844؛ ينظالر :ابالن هرالا  ،السالير  ، 2 ،ص682؛ ينظالر :إبالن سالعد  ،الطبقالات ، 2 ،
ص138؛ ينظر :إبن ياط  ،تاريخ  ،ص14؛ ينظر :المسعود  ،التنبي  ،ص.234
( ) 3الذهبي  ،العبر في أ بار من ؼبر  ،تالح :محمالد السالعيد بالن بساليوني ؼجالول  ،ال.ط  ،دار الكتال العجميالة  ،بيالروت ،ال.ت ،
 ، 1ص18؛ ينظر :الحجبي  ،شجي بن إبراهي بن احمد ( ،ت1844هـ ، ) 1634/السير الحجبية  ،ال.تالح  ،ط ، 2دار الكتال
العجمية  ،بيروت 1421 ،هـ  ، 3 ،ص361
( ) 4السير  ، 3 ،ص.342
*-ؼدير  :إس لجؽدير الذ يقع بين مكالة والمدينالة  ،شجالى بعال د ماليمن مالن الجحفالة  ،التالي تبعالد ثالمث مراحالل شالن مكالة ،
وستة مراحل شن المدينة  ،وستة أميال شن ساحل البحر .ينظر :الحمو  ،معج  ، 2 ،ص.111،341
*-سور المائد  ،اآلية.61 :
( ) 5الكجيني  ،أصول الكافي  ، 1 ،ص211؛ ينظر :الثعجبي  ،الكرؾ والبيالان  ، 4 ،ص12؛ ينظالر :إبالن شسالاكر  ،تالاريخ ،
 ، 42ص231؛ ينظر :إبن منظور  ،م تصر  ، 11 ،ص351؛ ينظر :األميني  ،الؽدير ، 1 ،ص.24
( ) 6اليعقوبي  ،تاريخ  ، 1 ،ص442؛ ينظر :إبن كثيالر  ،السالير  ، 4 ،ص414؛ ينظالر :إبالن منظالور  ،م تصالر ، 11 ،
ص.354
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المسجمين من نبع الرداية والرشاية اإللرية ولعطل الدين  ،وحينرا ال يوجد جريمة أكبر وأ طر
من ذلك  ،ويبدو أن الحذر اإللري متحق في نص اآلية الكريمة من معارضة الجاحدين  ،لذا
ضمن الحماية والعصمة لجرسول ( ) من مواقفر المعارضة أيا كانت.
ومن الحكمة وتقدير الحال و طور الوضع توج شجى الرسول ( ) أن يعين من ينو
شن بعد وفات .
ففي تساإل لريفا يقول ... ":هل يمكن لذلك الرسول أن يكون دون حكمة ؟ بل هل يمكن
أن يكون رسوال حكيما واشيا ومدركا ل طور الجحظة التي يرحل فيرا شن الحيا قبل أن يعين
جيفة وإماما من بعده ليكمل الطري شن وليدير رإون الرشية التي ل يفصجرا شن جاهجيترا
السابقة إال حفنة من األشوا ؟ بل كيؾ ال يعين ذلك الرسول المصطفى ( ) جيفة ل وهو
شجى مرارؾ اإلستعداد لجرحيل إلى الرفي األشجى وهو يعج أن هناك شددا لي بالقجيل قد
د ل اإلسم نفاقا  .إما وفا وإما طمعا والنتيجة واحد والردؾ واحد وهو الرد من الدا ل
والعود بالقو إلى جاهجيتر األولى "(.)1
وهذا التساإل هو شين الصوا كون أن الرسول ( ) ال يمكن أن يؽادر دنياه وأمت
الجديد العرد باإلسم دون أن يعين جيفت من بعده.
ليكمل رسول هللا ( )صمت بالنا بعد أن انتصؾ النرار  ،وبعدها حمد هللا تعالى
و ط فير ( ،)2وقال  ":إني أورك أن أدشى فؤجي وإني تارك فيك الثقجين كتا هللا وشترتي
 .كتا هللا حبل ممدود من السماء إلى األرض  .وشترتي أهل بيتي  .وأن الجطيؾ ال بير
أ برني أنرما لن يفترقا حتى يردا شجي الحوض  .فانظروا كيؾ ت جفوني فيرما" (.)3
وفي مورد آ ر ذكر القول إبن حنبل شن شبد هللا بن أحمد بسنده إلى يد بن ثابت
بالركل اآلتي  ":إني تارك فيك جيفتين  ،كتا هللا حبل ممدود ما بين السماء واألرض أو ما
بين السماء إلى األرض  ،وشترتي أهل بيتي  ،وأنرما لن يفترقا حتى يردا شجي الحوض"(.)4
وبرذا كان الرسول ( ) قد أقا حدود الوالء  ،ورس الطري الذ يج أن يسجك
المسجمون من مل إشمن اإلرتباط الوثي بين القرآن والعتر ووجو تم مرما دون إفترا
( ) 1اإلما شجي في الفكر المسيحي  ،ط ، 4العتبة العجوية المقدسة  ،النجؾ األررؾ  ، 2812 ،ص.634
( ) 2إبن األثير  ،اسد الؽابة  ، 1 ،ص.442
( ) 3إبالالن سالالعد  ،الطبقالالات  ، 2 ،ص158؛ ينظالالر :إبالالن حنبالالل  ،مسالالند  ، 11 ،ص113؛ ينظالالر :القرالالير  ،مسالالند ، 4 ،
ص1413؛ ينظر :اليعقوبي  ،تاريخ 442 ، 1 ،؛ ينظر :النسائي  ،صائص  ،ص16؛ ينظالر :الطحالاو  ،أحمالد بالن محمالد
بن سممة ( ،ت321هـ ، ) 133/ررح مركل اآلثار  ،تح :رعي األرناإوط  ،ط ، 1مإسسة الرسالالة  ،ال.د 5 ، 1114 ،
 ،ص14؛ ينظر :الطبراني  ،المعج  ، 3 ،ص148؛ ينظر :إبن شساكر  ،تاريخ  ، 61 ،ص241-248؛ ينظالر :إبالن أبالي
الحديد  ،ررح نرالج البمؼالة  ، 1 ،ص133؛ ينظالر :العصالامي  ،سالمط النجالو  ، 2 ،ص311؛ ينظالر :األمينالي  ،الؽالدير ،
 ، 1ص21؛ ينظر :شجي ان  ،شبد األمير  ،الؽدير والوالية  ،ط ، 1الؽدير  ،لبنان  ، 2882 ،ص.12
( ) 4فضائل امير المإمنين شجالي بالن أبالي طالال (شجيال السالم )  ،تالح :حسالين حميالد الساليد  ،ال.ط  ،المجمالع الثقالافي ألهالل البيالت
(شجير السم )  ،ق 1425 ،هـ  ،ص.121
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ليضمن لر النجا والطري الصحيح  ،فالقرآن موجود لذا بين لر من هو أول أهل بيت أح
باإلتبا والوالء فبدأ باإلما شجي.
حيث اطبر قائم ":ألست أولى بالمسجمين من أنفسر  ،وأ واجي أمراتر ؟ فقجنا :بجى
يا رسول هللا  ،قال  :فمن كنت مواله فعجي مواله  ،الجر وال من وااله ،وشاد من شاداه"(،)1
ليكمل قول حتى قال...":وانصر من نصره وأ ذل من ذل وأدر الح مع حيث دار أال هل
بجؽت ثمثا"( ، )2وأضاؾ الطحاو ذكر قول ( ... ": )وأبؽض من أبؽض  ،وأشن من
أشان .)3("...
وهذه داللة واضحة شجى إنتقال كافة صمحيات الرسول ( ) الررشية و تحول قياد
المجتمع سياسيا واجتماشيا ودينيا  ،من يده ( ) إلى يد شجي شدا ن ول الوحي  ،وكما ذكر
الطحاو أن هناك مرمة كبير ستجقى شجى شات اإلما تستوج العون والمعاضد ل من قبل
المسجمين  ،ولو ل تكن القياد السياسية فما هو وج العون الذ يقصده الرسول ( ) بقول .

تهنئة الصحابة لإلمام علي
أقبل الصحابة مرنئين لعجي يتقالدمر أبالو بكالر وشمالر بالن ال طالا قالائجين لال  ":أمساليت يالا
ابن أبي طال مولى كل مإمن ومإمنة"(.)4
وفي قالول لعمالر بالن ال طالا قالائم لال  ":بالخ بالخ لالك يالا ابالن أبالي طالال أصالبحت مالوال
ومولى كل مإمن ومإمنة "( .)5وفي مورد آ ر ذكر أن قال لعجي ":هنيئا لك يالا ابالن أبالي طالال
( ) 1إبن حنبالل  ،مسالند  ، 2 ،ص261؛ ينظالر :الب الار  ،التالاريخ  ، 4 ،ص113؛ ينظالر :الترمالذ  ،الجالامع الكبيالر  ، 6 ،ص14؛
ينظر :أبي يعجى  ،أحمد بن شجي بن المثنى ( ،ت381هـ ، ) 111/مسند أبي يعجى  ،تح :حسالين سالجي أسالد  ،ط ، 1دار المالؤمون لجتالراث ،
دمر  ، 1 ، 1144 ،ص424؛ ينظر :ابن البيالع  ،المسالتدرك  ، 3 ،ص613؛ ينظالر :األصالبراني  ،حجيالة األوليالاء  ، 1 ،ص64؛
ينظر :إبن شبد البر  ،اإلستيعا  ، 3 ،ص1811؛ ينظر :البؽداد  ،تاريخ  ، 1 ،ص341؛ ينظر :إبن المؽالا لي  ،مناقال  ،ص46؛
ينظر :ال وار مي  ،المناقال  ،ص134؛ ينظالر :إبالن األثيالر  ،أسالد الؽابالة  ، 4 ،ص182؛ السالب وار  ،محمالد بالن محمالد (،مالن اشالم
القالرن السالالابع الرجالر )  ،جالالامع األ بالالار  ،تالح :شالالمء آل جعفالر ،ط ، 1مإسسالالة آل البيالالت إلحيالاء التالالراث  ،بيالالروت  ، 1113 ،ص44؛
ينظر :إبن الج ر  ،محمد بن محمد بن يوسؾ ( ،ت433هـ ، ) 1421/مناقال األسالد الؽالال ممال الكتائال مظرالر العجائال ليالث إبالن
ؼال أمير المإمنين أبي الحسن شجي بن أبي طالال (رضالي هللا شنال )  ،تالح :طالار الطنطالاو  ،ط ، 1مكتبالة القالرآن  ،ال.د ، 1114 ،
ص12؛ ينظر :المقريال  ،المالواشظ واألشتبالار بالذكر ال طالط واآلثالار  ،ال.تالح  ،ط ، 1دار الكتال العجميالة  ،بيالروت 1414 ،هالـ ، 2 ،
ص.255

( ) 2الرررستاني  ،محمد بن شبد الكري بن أبي بكر ( ،ت544هـ ، ) 1153/المجالل والنحالل  ،تالح :محمالد ساليد كيمنالي  ،ال.ط ،
دار المعرفة  ،بيروت 1484 ،هـ  ، 1 ،ص.161
( ) 3ررح مركل اآلثار  ، 5 ،ص.14
( ) 4الكنجي  ،محمد بن يوسؾ بن محمد ( ،ت654هـ ، ) 1251/كفاية الطال في مناق شجي بن أبالي طالال (شجيال السالم ) ،
تح :محمد هاد األميني  ،ط ، 3دار إحياء تراث أهل البيت (شجير السالم )  ،ايالران 1484 ،هالـ  ،ص62؛ ينظالر :المنالاو ،
محمد بن تا العارفين بن شجي بن ين العابدين (،ت1831هـ ، ) 1621/فاليض الؽالدير فالي رالرح الجالامع الصالؽير  ،ال.تالح ،
ط ، 1المكتبة التجارية الكبرى  ،مصر 1356 ،هـ  ، 6 ،ص.211
( ) 5اإلسكافي  ،محمد بن شبد هللا المعت لي (،ت228هالـ ، ) 435/المعيالار والموا نالة فالي فضالائل أميالر المالإمنين شجالي بالن أبالي
طال (صجوات هللا شجي )  ،تح :محمد بالاقر المحمالود  ،ط ، 1ال ، .لبنالان  ، 1141 ،ص212؛ينظالر :البؽالداد  ،تالاريخ ،
 ، 4ص244؛ ينظالالر :إبالالن المؽالالا لي  ،مناقال  ،ص46؛ ينظالالر :إبالالن شسالالاكر  ،تالالاريخ  ، 42 ،ص234-233؛ ينظالالر :إبالالن
كثير  ،البداية  ، 11 ،ص14؛ ينظر :المججسي  ،بحار ، 21 ،ص.31

الفصل الثاني  /المبحث الثالث  ..................................................................بيعة الؽدير

 ،أصالالبحت وأمسالاليت مالالولى كالالل مالالإمن ومإمنالالة" (.)1وحينرالالا قالالال إبالالن شبالالا
أشنا القو "(.)2
وفي رواية إبان بن شياش شن سجي بن قي

شن أبي سعيد ال در

301

 ":وجبالالت وهللا فالالي
قال  ":فج ين ل [أ

رسول هللا صجى هللا شجي وآل وسج ]  ،حتى ن لت هذه اآلية   { :
               

 ، * }    شن المنبر  ،فقال رسول هللا (صجى هللا شجي وآل وسج ) هللا اكبر
شجى إكمال الدين وإتما النعمة ورضى الر
()3
بعد " .

برسالتي وبوالية شجي بن أبي طال

من

وفي مورد آ ر قال ( )  ":يو ؼدير أفضل أيا أمتي  ،وهالو اليالو الالذ أمرنالي هللا
تعالى بنص أ ي شجي بن أبي طال شجما ألمتي يرتدون ب من بعد  ،وهو اليو الالذ أكمالل
هللا في الدين وأت شجى أمتي في النعمة  ،ورضى لر اإلسم دينا "(. )4

موقف عبد المقصود من بيعة الغدير
أما شبد المقصود فقد ذكر تفاصيل بيعة الؽدير بموضع متقد من الكتا  ،بدءا من شود
قائم  ":أيرا النا من أولى النا
رسول هللا ( )من حجة الودا  ،وجمعر في ؼدير
بالمإمنين من أنفسر  ،فارتفعت من كل ناحية أصواتر تجي  :هللا ورسول أشج  ،قال  :أن
هللا موال  ،وأنا مولى المإمنين  ،وأنا أولى بر من أنفسر  ،ث أ ذ بيد شجي وهو إلى جانب
فرفعرا حتى رإى بياض آباطرما وشرف القو أجمعون  .وأردؾ يت الحديث  :فمن كنت
مواله فعجي مواله  ...الجر وال من وااله  ،وشاد من شاداه"(.)5
ورؼ مروره بمراسي البيعة ومحطاترا  ،والجمع الكبير الذ حضرها لكن يعطي رأيا
آ ر فيرا حيث يقول  ":فج يعرد أذن رسول هللا شردا سياسيا  ،وإنما شناها والية قد تعني
( ) 3إبن أبي راليبة  ،المصالنؾ  ، 6 ،ص312؛ ينظالر :إبالن حنبالل  ،فضالائل أميالر المالإمنين  ،ص141؛ ينظالر :إبالن شسالاكر ،
تاريخ  ، 42 ،ص228؛ ينظر :إبن كثير  ،البداية  ، 11 ،ص.13
( ) 2العامجي  ،ين الدين الجبعي ( ،ت165هـ ، ) 1551/الروضة البرية في ررح الجمعة الدمرالقية  ،تصالحيح وتعجيال  :محمالد
كمنتر  ،ال.ط  ،منرورات األشجمي  ،لبنان  ،ال.ت  ، 1 ،ص144؛ ينظر:الما ندراني  ،محمد صالح  ،ررح اصول الكالافي
 ،تح :شجي شارور  ،ط ، 1دار إحياء التراث العربي  ،لبنالان  ، 6 ، 2884 ،ص111؛ ينظالر :المججسالي  ،بحالار ، 31 ،
ص148؛ ينظر :األميني  ،الؽدير  ، 1 ،ص.38
* -سور المائد  ،اآلية.3 :
( ) 1الرملالالي  ،كتالالا سالالجي  ، 1 ،ص424؛ ينظالالر :اليعقالالوبي  ،تالالاريخ  ، 1 ،ص442؛ ينظالالر :البؽالالداد  ،تالالاريخ ، 4 ،
ص244؛ ينظر :إبن شساكر  ،تاريخ  ، 42 ،ص234؛ ينظر :إبن كثيالر  ،تفسالير القالرآن  ، 3 ،ص25؛ ينظالر :العالامجي ،
جعفر مرتضى  ،الؽدير والمعارضون  ،ط ، 3دار السير  ،لبنان  ، 1116 ،ص.15
( ) 1إبن طاوو  ،اليقين ويتجوه التحصين  ،تح :األنصار  ،ط ، 1مإسسة الثقجين إلحياء التراث االسممي  ،لبنالان 1141 ،
 ،ص.558
( ) 1اإلما شجي  ، 1 ،ص.338
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التعمي دون الت صيص  .ووصية آلى برا قوم ان أرادوا أن يتجروا إلى ال ير أينما كان .
وهي بوضعرا ال تج النا بؤمير بعين وال تحمل في طياترا معنى اإلجبار  ،بل هي إرراد
وتوجي ولر بعدها حرية اال تيار"(. )1
وبرأي هذا كان آ ذا بما ذكره إبن سعد من رواية ربابة بن سوار  ،بسنده شن الحسن بن
الحسن  ،تعقيبا شجى قول رسول هللا ( )حين قال  " :من كنت مواله فعجي مواله"  ،قال ":
اما وهللا لو كان يعني بذلك اإلمر والسجطان ألفصح لر بذلك .)2("...
ولن تسج الرواية من التفحص والنقد  ،فمن جان قد تفرد إبن سعد بذكرها دون من
سبق وشاصره وأ ذها شن من تمه  ،ومن جان آ ر أن راويرا ربابة بن سوار ل يسج من
التجريح من أ صحا التراج والطبقات حيث قيل شن  ... " :يكت حديث وال يحتج ب " ("،)3
ال ينكر لرجل سمع من رجل ألفا أو الفين أن يجيىء بحديث ؼري "(" ، )4كان إبن حنبل ال
يرضاه"(.)5
في حين نجد معنى اإلمار والرئاسة لإلما واضحا فيما ذكره اإلسكافي المعت لي حول
قصد رسول هللا ( )بقول  ":من كنت مواله فعجي مواله  ،ومن كنت ولي فعجي ولي  ،ويدل
شجى ذلك قول تعالى { ،* }           فإنما
أراد هللا برذه الوالية  ،ف ص برا شجي بن أبي طال
الوالية دا جون ألنر هلل ولرسول موالون .)6("...

برذه الكجمة  ،والمإمنون جميعا في معنى

كذلك ما ذكره سبط إبن الجو من رأ وتعقي لجؽ الي شجى قول شمر ":بخ بخ لك يا
أبا الحسن  ،أصبحت موال ومولى كل مإمن ومإمنة  ،قال الؽ الي  :وهذا رضاء وتسجي
ووالية وتحكي ث بعد ذلك ؼج الروى وح الرئاسة .)1("...
إضافة إلى أن شبد المقصود أشتبر (شبد هللا بن سبؤ )*  ،هو من أثار حفيظة أصحا
اإلما شجي بن أبي طال وحثر شجى المطالبة بح لعجي ال يمجك أو صمت دون حيث قال ":
( ) 3اإلما شجي  ، 1 ،ص.332
( ) 2الطبقات  ، 4 ،ص.245
( ) 1أبي حات  ،الجرح والتعديل  ، 4 ،ص312؛ ينظر :الم  ،ترذي الكمال  ، 12 ،ص.344
( ) 1إبن شد  ،الكامل  ، 5 ،ص12؛ ينظر :الم  ،ترذي الكمال  ، 12 ،ص.341
( ) 1البؽداد  ،تاريخ  ، 1 ،ص.211
*-سور محمد  ،اآلية .11 :
-6المعيار والموا نة  ،ص.215-213
( ) 1تذكر ال واص  ،ص211
*-شبد هللا بن سبؤ ،يرود من اليمن يمثل رأ الطائفة السبئية التي تقول بؤلوهية اإلما شجي  ،تنقل إبن سبؤ بين الحجا
والعرا والرا ومصر .ينظر :المقدسي  ،البدأ  ، 5 ،ص125؛ ينظر :إبن منظور  ،م تصر  ، 12 ،ص211؛ ينظر:
العسقمني  ،لسان المي ان  ، 4 ،ص.443
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واذا كان أبن سبؤ قد نص نفس داشية إلى ح شجي وقا يإيد قول بؤثار النص النبو
أذهان سامعي  ،فإنا ال نحسب أكثر ؼير شجى الح من صاح الح شجي "(.)1

*

وشجى ما يبدو قد ؼا شن شبد المقصود
ؼض الطرؾ شن أؼج المصادر المعتمد التي
والطبقات إلبن سعد  ،والتاريخ إلبن ياط ،
والتاريخ لجيعقوبي  ،والسير لجبستي  ،والمرو
من قصة إبن سبؤ.

في

أن إبن سبؤ هذا هو صحابي م تج  ،أو أن
جت من ذكره  ،من أمثال المؽا لجواقد ،
والتاريخ لجب ار  ،واألنسا لجبمذر ،
لجمسعود  ،ليتمسك بما ذكره الطبر وحده

وفي بحث وتحجيل شجمي دقي ومحايد  ،أثبت السيد مرتضى العسكر أن إبن سبؤ هذا
ما هو إال أسطور حيكت وحبكت من قبل سيؾ بن شمر* لتنطجي شجى الطبر ومن تمه ،

*-النص النبو الذ تكج ب إ بن سبؤ هو( ،...محمد ات النبيين  ،وشجي ات الوصاليين  ،ثال قالال بعالد ذلالك :مالن أظجال ممالن لال
يج وصية رسول هللا (ص)  ،ووث شجى وصي رسول هللا (ص)  ،وتناول أمر األمة  .) ... ،ينظر :الطبالر  ،تالاريخ 4 ،
 ،ص348؛
( ) 3الطبر  ،تاريخ  ، 1 ،ص.331
* -سيؾ بن شمر التميمي البرجمي  ،صاح كتا الرد والفتوح  .ينظر الم  ،ترذي الكمال  ، 12 ،ص.324
 ابر ما قيل في : ضعيؾ الرواية  .ينظر :إبن معين  ،يحيى بن معين بن شون ( ،ت233هـ ، ) 441/تاريخ إبن معين  ،تح :أحمد محمد نالورسيؾ  ،ط ، 1مرك البحالث العجمالي وإحيالاء التالراث اإلسالممي  ،مكالة المكرمالة  ، 3 ، 1111 ،ص451؛ ينظالر :النسالائي ،
الضعفاء والمتروكين  ،تح :محمود إبراهي ايد  ،ط ، 1دار الوشي  ،حج 1316 ،هـ  ،ص.58
 لالالي برالاليء  .ينظالالر :أبالالي داود  ،سالالجيمان بالالن األرالالعث ( ،ت215هالالـ ، ) 441/سالالإاالت ابالالي شبيالالد اآلجالالر لإلمالالا أبالالي داودالسجستاني  ،تح :ابو شمر محمد بن شجي األ هر  ،ط ، 1الفرو الحديثة لجطباشة والنرر  ،القاهر  ، 2818 ،ص.68
 متالروك الحالديث  ،فجال اكتال مالا روى ومالالن روى شنال  .ينظالر :أبالالي حالات  ،شبالد الالالرحمن بالن محمالد ( ،ت321هالالـ، ) 134/الجرح والتعديل  ،تح :شبد الرحمن بن يحيى المعجمي اليماني  ،ط ، 1دار الكت العجميالة  ،لبنالان  ، 3 ، 1153 ،ص511؛
ينظر :البرقاني  ،أحمد بن محمد بن أحمد بن ؼال ( ،ت425هـ ، ) 1833/سإاالت البرقاني لجدارقطني رواية الكرجالي شنال
انة جميجي  ،باكستان 1484 ،هـ  ،ص.34
 ،تح :شبد الرحي محمد أحمد القرير  ،ط ، 1كت
 اتر سيؾ بال ندقة  ،وساقط الرواية .ينظر :البستي  ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين  ،تح :محمود ابالراهيايالالد  ،ط ، 1دار الالالوشي  ،حج ال 1316 ،هالالـ  ، 1 ،ص345؛ ينظالالر :الالالذهبي  ،مي ال ان االشتالالدال  ، 2 ،ص255؛ ينظالالر:
العسقمني  ،ترذي الترذي  ،ال.تح  ،ط ، 1دائر المعارؾ النظامية  ،الرند 1326 ،هـ  ، 4 ،ص.216
 إ ضافة الى أن بعض الذين رووا شن سيؾ قد سقطوا ول يكونوا من الثقات من أمثال: -1السر  :وهو أحد أثنين وه :
أ-السر بن إسماشيل الرمذاني  ،والذ قيل في :
 متروك ومن الضعفاء  .ينظر :إبن حنبل  ،مسند إبن حنبل  ، 6 ،ص186؛ ينظر :النسائي  ،الضعفاء  ،ص.51كذا  .ينظر :الذهبي  ،مي ان  ، 2 ،ص.111السر بن شاص بن سرل  ،والذ قيل في :يسر الحديث ويرفع الموضوشات  ،ال يحل اإلحتجا ب  .ينظر :البستي  ،المجروحين  ،ص355؛ ينظر :الالذهبي  ،ميال ان ، 4 ،ص.22
كذا  .ينظر :البؽداد  ،تاريخ  ، 1 ،ص.112 -2رعي بن إبراهي الكوفي  ،والذ قيل في :
 في بعض النكر ألن في أ باره وأحاديث ما في تحامل شجى السالجؾ  .إبالن شالد  ،أبالو أحمالد  (،ت365هالـ ، ) 115/الكاماللفي ضعفاء الرجال  ،تح :شادل احمد شبد الموجود  ،شجي محمد معوض  ،ط ، 1دار الكت العجمية  ،لبنالان ، 5 ، 1111 ،
ص1؛ ينظر :العسقمني  ،لسان المي ان  ، 4 ،ص.241
 -في جرالة .ينظر :الذهبي  ،مي ان  ، 2 ،ص.215
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اإلما شجي من أجل تروي صورتر وإلترامر بالؽجو

وهذا الرأ يتواف مع ما يراه ط حسين بإبن سبؤ فقال  ":أراد صو الريعة أن يد جوا
في أصول هذا المذه شنصرا يروديا أمعانا في الكيد لر  ،والنيل منر "(.)2
ولج وئي رأ مراب لما تقد يقول ... ":أن أسطور شبد هللا بن سبؤ وقصص مراؼبات
الرائجة موضوشة م تجقة إ تجقرا سيؾ بن شمر الوضا الكذا .)3("...
وبرذا يمكن القول أن سيؾ بن شمر قد حق أشظ ؼايات  ،فمن جان فقد تمكن من
إبن سبؤ في كت التاريخ  ،بوصف كمواليا حقيقيا لإلما شجي  ،ومن جان آ ر قرن بين
النط بالنص النبو * الدال شجى وصيت لإلما و مفت  ،وبين إبن سبؤ وشين كداشية لح
اإلما  ،وكؤن ال أحد سواه ينط بجسان الح  ،فجو ا يح إبن سبؤ ذه مع النص في ح
اإلما  ،لكن الحقيقة أن اإلما ل يكن صامتا شن حق لينط ب ؼيره  ،كذلك ال نرى ضيرا
شجى التابع أن يدافع شن ح المتبو .
كذلك احتج شبد المقصود بقول اإلما في المجج الذ شقده شمر بن ال طا إل تيار
جيفة من بعده والقول هو  ... ":لو شرد إلينا رسول هللا شردا ألنفذنا شرده  ،ولو قال لنا قوال
لجادلنا شجي حتى نموت "(.)4
شجى إشتبار أن اإلما ال يتراون في أمر يصدره رسول هللا ( ) حتى يت .
وهنا نقول أن أورد القول منقوصا من البداية والنراية لذا نذكره كامم  ":الحمد هلل الذ
بعث محمدا منا نبيا  ،وبعث الينا رسوال  ،فنحن بيت النبو  ،ومعدن الحكمة  ،وأمان أهل
األرض  ،ونجا لمن طج  ،ولنا ح إن نعط نؤ ذه  ،وإن نمنع نرك أشجا اإلبل* وإن
طال السرى  ،ولو شرد إلينا رسول هللا (ص) شردا ألنفذنا شرده  ،ولو قال لنا قوال لجادلنا شجي
حتى نموت لن يسر أحد قبجي إلى دشو ح وصجة رح  ،وال حول وال قو إال باهلل "(.)5
ويرى شبد المقصود ان اإلما قد ركن الى السكوت والردوء في هذا المجج  ،ومحال
من أن يسكت شجى شرد أو قول لرسول هللا ( ) دون تنفيذ.
( ) 3شبد هللا بن سبؤ وأساطير أ رى  ،ط ، 6دار ال هراء  ،لبنان  ، 1111 ،ص14؛ ينظر  :العسكر  ،مرتضالى  ،مسالون
ومائة صحابي م تج  ،ط ، 6دار ال هراء  ، 2 ، 1111 ،ص.21
( ) 2الفتنة الكبرى  ،دار المعارؾ  ،مصر  ،ص.18
( ) 1معج رجال الحديث  ،مكتبة اإلما ال وئي  ،النجؾ  ، 11 ،ص281
* -النص النبو هو ... (:محمد ات النبيين  ،وشجي ات الوصيين  ،ث قال بعد ذلك  :من اظج ممن ل يج وصية رسالول هللا
(ص)  ،ووث شجى وصي رسول هللا (ص)  ،وتناول أمر األمة  .)...ينظر :الطبر  ، 4 ،ص.348
( ) 1اإلما شجي  ، 1 ،ص.332
*-أشجا اإلبل :مآ يرها  ،والركو شجيرا را  .ينظر :ابن منظور  ،لسان  ، 5 ،ص.311
( ) 1الطبر  ،تالاريخ  ، 4 ،ص236؛ ينظالر :إبالن شسالاكر  ،تالاريخ  ، 42 ،ص421؛ ينظالر :إبالن أبالي الحديالد  ،رالرح نرالج
البمؼة  ، 1 ،ص115؛ينظر :إبن منظور  ،م تصر  ، 14 ،ص.36
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وهنا نقول أن كم اإلما هذا قد جاء صدشا بحق ومطالبة ب مفت المسجوبة في هذا
المحضر والجدال واقع ومتحق بكمم من أجل حق  ،لكن مدشا شجى الصبر والتصبر حتى
ينال ولو طال اإلنتظار.
إضافة إلى ما ذكر في معنى قول  ":لنا ح أن نعط نؤ ذه وان نمنع نرك أشجا
اإلبل وإن طال السرى يريد  :أن إن منع رك مرك الضي والذل شجى مرقة وإن تطاول
ذلك ب  ،وأصل هذا :أن راك البعير إذا رك بؽير رحل وال وطاء رك شج ه ول يرك
ظرره من أجل السنا  ،وذلك مرك صع ير شجى راكب السيما أذا تطاول ب الركو شجى
تجك الحال ...وقد يكون أراد بركو أشجا اإلبل أن يكون ردفا تابعا وأن يصبر شجى ذلك
وإن تطاول ب "(.)1
ويفر من هذا التوضيح أن اإلما قد أصبح في موضع تؤ ير ال ؼير ،وأن ال يفر أن
الح ساقط شن بعد أن تقد شجي اآل رون.
وفي محضر إحتجاج شجى أهل الرورى الذين شينر شمر بن ال طا إل تيار جيفة
من بعده  ،بم تجؾ الموارد  ،أن أصوات المجتمعين إرتفعت حتى قال شجي ":بايع النا ألبي
بكر  ،وأنا وهللا أولى باألمر من وأح من  ،فسمعت وأطعت م افة أن يرجع النا يضر
بعضر رقا بعض بالسيؾ  ،ث بايع النا شمر  ،وأنا وهللا أولى باألمر من وأح من
فسمعت وأطعت م افة أن يرجع النا كفارا يضر بعضر رقا بعض بالسيؾ  ،ث أنت
تريدون أن تبايعوا شثمان  ،اذا أسمع وأطيع وإن شمر جعجني في مسة نفر أنا سادسر  ،ال
يعرؾ لي فضل شجير في الصمح وال يعرفون لي كجر في رر واحد سواء  ،وأي وهللا لو
أراء أن أتكج ث ال يستطيع شربير وال أشجمير وال المعاهد منر وال المررك أن يرد صجة
منرا لفعجت . )2("...
وبرذا أثبت أن أول وأكثر من الت بوصية رسول هللا ( )  ،التي القاها شجى النا من
أجل تجن اإلقتتال من والية شجي  ،وهذا ما ذكره إبن قتيبة من قول ( ": )ال ترجعوا

( ) 3إبن قتيبالة  ،ؼريال الحالديث  ،تالح :شبالد هللا الجبالور  ،ط ، 1مطبعالة العالاني  ،بؽالداد 1311 ،هالـ  ، 2 ،ص131؛ ينظالر:
ال م رر  ،الفائ في ؼري الحديث واألثر  ،تح :شجي محمالد البجالاو  ،محمالد أبالو الفضالل إبالراهي  ،ط ، 2دار المعرفالة ،
لبنالالان  ،ال.ت  ، 2 ،ص311؛ ينظالالر :إبالالن شسالالاكر  ،تالالاريخ  ، 42 ،ص431؛ ينظالالر :أبالالو السالالعادات  ،النرايالالة  ، 3 ،ص
 145؛ ينظر :إبن أبي الحديد  ،ررح نرج البمؼة  ، 1 ،ص115؛ ينظر :إبن منظور  ،م تصر ، 14 ،ص.36
( ) 2ال وار مي  ،مناق  ،ص314-313؛ ينظر :إبن شساكر  ،تاريخ  ، 42 ،ص434-433؛ ينظر :الطبرسي  ،اإلحتجا
 ، 1 ،ص114-113؛ ينظر :ابن منظور  ،م تصالر  ، 14 ،ص31؛ ينظالر :الجالويني  ،إبالراهي ( ،ت122هالـ، ) 1322/
فرائد السمطين  ،تح :محمد باقر المحمود  ،ط ، 1دار الحبي  ،ايران 1424 ،هـ  ، 1 ،ص328-311؛ ينظالر :الالذهبي ،
مي ان اإلشتدال  ، 1 ،ص442-441؛ ينظر :العسالقمني  ،لسالان الميال ان  ، 2 ،ص525؛ ينظالر :الرنالد  ،كنال العمالال ،
 ، 5ص.125-124
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بعد كفارا يضر بعضك رقا بعض إلى التكفر في السمح  ،يريد ترجعوا بعد الوالية
أشداء يتكفر بعضك لبعض في الحر "(.)1
وتجاه كل هذه الدالئل نصل الى حقيقة أن شبد المقصود كان سطحيا في موقف من
مفة اإلما شجي بعد رسول هللا ( )  ،والتي تمثل أمتدادا طبيعيا لنظرية الرسالة السماوية ،
كذلك كان حر ب أن يقول أن لإلما شجي ح قد ؼص وأن ل يقد شجى إسترجاش بالقو
م افة الفتنة وليكفي المسجمين رر القتال.
ولو كان األمر ؼير ذلك لما أمر رسول هللا ( ) أصحاب بم اطبة شجي بؤمير المإمنين
ففي قول لإلما شجي حيث قال  ":أن رسول هللا (صجى هللا شجي وآل ) جمع ثمانين رجم ،
أربعين من العر وأربعين من العج  – ... -فسجموا شجي بإمر المإمنين  ،ث قال  :إني
أرردك أن شجيا أ ي وو ير ووارثي و جيفتي في أمتي ووصيي في أهجي وولي كل مإمن
بعد  ،فؤسمعوا ل وأطيعوا  ،وفير أبوبكر وشمر وشثمان وال بير  ...ث قال  :إني أررد هللا
شجيك "(. )2
ولو كان األمر ؼير ذلك لما تؽيرت وجوه بعضر كؤبة وحسر حين أنبؤ رسول هللا
بتوليت جيفة من بعده فقد ذكر ":لما قال النبي ( : )من كنت مواله فعجي مواله  ،تؽير وج
(.)3
أبي بكر وشمر "... ،
ولعمر ما وجمت وجوهر اال لكون الرسول ( ) قد ولى شجيا مكانا تصبو الي
أنفسر .
هذا فضم شجى كثير من األحاديث المعتبر التي أكدت شجى مفت وواليت بعد رسول
هللا ( ) منرا ما رواه محمد بن شبد المطج بسنده شن إبن شبا قال :قال رسول هللا ( )
(. )4
 ":إن وصيي وال جيفة من بعد شجي بن أبي طال "
كذلك ما رواه شبد هللا بن سجمان بسنده شن يد بن أرق قول رسول هللا ( )بح شجي
حيث قال ":من أح أن يحيا حياتي  ،ويموت ميتتي  ،ويد ل الجنة التي وشدني ربي  ،فإن
هللا ؼر قضبانرا بيده  ،فجيتول شجي بن أبي طال  ،فإن لن ي رجك من هدى  ،ولن يد جك
في ضملة"(.)5

( ) 1ؼري الحديث  ، 1 ،ص.244
( ) 2الرملي  ،كتا سالجي  ، 1 ،ص613-612؛ ينظالر :المفيالد  ،األمالالي  ،ص11-14؛ ينظالر :الطوسالي  ،األمالالي ، 11 ،
ص434؛ ينظر :إبن طاوو  ،اليقالين  ،ص 514؛ ينظالر :النالور  ،ميالر ا حسالين  ،نفال الالرحمن فالي فضالائل سالجمان  ،تالح:
جواد القيومي  ،ط ، 1مإسسة اآلفا  ،ال.د 1411 ،هـ  ،ص.213
( ) 3الصفد  ،الوافي  ، 1 ،ص38؛ ينظر :الالذهبي  ،تالاريخ  ، 13 ،ص113؛ ينظالر :العسالقمني  ،لسالان الميال ان ، 2 ،
ص16
( ) 4ال ا  ،شجي بن محمد بن شجي (،ت488هـ ، ) 1881/كفاية األثر في النص شجى األئمة االثني شرر  ،تح :محمالد كالاظ
الموسو  ،شقيل الربيعي  ،ط ، 2مرك نور األنالوار  ،إيالران 1438 ،هالـ  ،ص61-65؛ ينظالر :إبالن رالررا رالو  ،مناقال ،
 ، 3ص.54
( ) 5إبن راهين  ،شمالر بالن أحمالد بالن شثمالان ( ،ت345هالـ ، ) 115/رالرح مالذاه أهالل السالنة ومعرفالة رالرائع الالدين والتمسالك
بالسنن  ،تح :شادل بن محمد  ،ط ، 1مإسسة قرطبة  ،ال.د  ، 1115 ،ص.283
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المبحث األول
السقيفة ومقدماتها
إحتضار رسول هللا ( ) ومنع الوصية
) فىىأ واوا ىىر وايىىاح حياتىىا ةتابىىة صىىحيفة ترمىىد المسىىهمي لمسىىتقبههح
إبتؽى رسىىول (
الجديد  ،دو وجوده بينهح ضامنا لهح الهداية وعدح الضالل حال إتباعهح لما سينص عهيا ةتابا
المأمول  ،لة ولألسؾ ويده ثهة وعارضا ةثرة والتأ نىت عنهىا حرمىا المسىهمي مى وصىية
ؼاية فأ األهمية .
وهذا ما وجمعت عهيا جل مصادر التىاري التىأ ذةىرت حضىور جمى مى المسىهمي عنىد
رسول (  )فقال  ":ههح وةتب لةح ةتابا ل تضهوا مى بعىده  ،فقىال عمىر :إ رسىول ( دىد
ؼهبا الوج وعندةح القرآ  .حسبنا ةتاب (  ،فأ تهؾ وهل البيت وا تصموا  ،فمنهح م يقول
دربوا يةتب لةح رسول (-صه ( عهيا وسهح  -ومنهح م يقول ما دال عمر  .فهما ةثر الهؽى
واإل تالؾ وؼموا رسول (  -صه ( عهيا وسهح  -فقال  :دوموا عنأ ؟  ...فةا اب عبىا
يقول  :الرزية ةل الرزية مىا حىال بىي رسىول ( -صىه ( عهيىا وسىهح  -وبىي و يةتىب لهىح
ذلك الةتاب م إ تالفهح ولؽ هح " .)1
) لىي ةمىا ودعى عمىر  ،ةونىا تةهىح
وم نص الرواية نتأةد مى وا حىال رسىول (
بصيؽة الجماعة وهىأ متحققىة فعىال باجتمىا النىا عنىده فىأدرةهح و ىا بهح ولىح يىتةهح بصىيؽة
المفرد  ،لذا إدعاء وجعا با ل  ،ةذلك دليل و ر هو إهتماما الةبير بمستقبل وامتا م بعىده يىدل
عه وعأ ةامل  ،لذلك ودرك المعترضو ونا واراد وا يةتب فأ ومر عظيح ال تتحمهىا ونفسىهح ،
وهو تأةيد م ينوب عنا م بعده  ،فزعح عمر و ال جدوى فيما يدعوهح إليا رسول ( ).
ولو العنا ما ذةره عبد المقصود لوجدناه م ابقا لما ن ق با عمر بحىق رسىول ( )
م تأثير وعةتا عه رويا حي ا ب الحاضري دائال  ":إيتونأ بىدواة وصىحيفة  ،وةتىب لةىح
ةتابا ل تضهوا مى بعىده  ...فةيىؾ إسىتقبل الحاضىرو مى بيىنهح هىذا الةىالح  ،دىال عمىر  :إ
رسول ( دىد ؼهبىا الوجى  ،ودىال سىواه  :بىل دربىوا يةتىب رسىول (  ،ثىح ا تهىؾ البىادو فىأ
األمر بي موافقة وإباء  ،أل الىذ ةىا حريىا بىأ يقىر باألذهىا و وصىية الموعىوك وولى ا
تةو فريسة لهمةوك" .)2
( ) 1إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 2ص111؛ ينظر :إب حنبل  ،مسند  ،ج ، 5ص135؛ ينظر :الب ار  ،صحيح الب ار  ،ج7
 ،ص121؛ ينظر :القمىير  ،المسىند الصىحيح  ،ج ، 3ص1251؛ ينظىر :المقدسىأ  ،البىدو والتىاري  ،ج ، 5ص51؛ ينظىر:
الحميد  ،محمد ب فتوح ب عبد ( ب فتوح ب حميد  ،ت411هـ1115/ح)  ،الجم بي الصحيحي الب ار ومسهح  ،تح:
عهأ حسي البواب  ، 2 ،دار اب حزح  ،لبنا 2112 ،ح  ،ج ، 2ص1؛ ينظر :إب وبأ الحديد  ،مرح نه البالؼىة  ،ج، 2
ص.55
( ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.123
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ولة األامر م تهؾ حي نتصفح مىرح القمىير لمودىؾ عمىر المعىارض هىذا فيقىول ":
 ...ونا مى دالئىل فقىا عمىر وفضىائها ودديىق نظىره ألنىا مىأ و يةتىب رسىول ( صىه (
عهيىىا وسىىهح) ومىىورا ربمىىا عجىىزوا عنهىىا واسىىتحقوا العقوبىىة عهيهىىا ألنهىىا منصوصىىة ال مجىىال
لإلجتهاد فيها فقال عمر  :حسبنا ةتاب ( .)1 "...
ففأ هذا الرو ال وجىود لتىأثير الوجى المزعىوح عهى دولىا أل عمىر ىائؾ مى صىدور
تمري واو نص ت ماه نفسا وهذا ال يصدر إال ع وعأ ةامل هذا م جانب  ،وم جانب آ ىر
) فضال ومةرمة وهل يىرى القمىير وا فقىا عمىر وعهمىا
مت صارت م الفة رسول (
)  ،ولو ةا ةذلك فهل اإلعتىراض يعفيىا مى حسىاب  ،ويبىرء ذمتىا
دد فاق عهح رسول (
(
وينجيا م العقاب الذ افا حال عدح ت بيق ما سيةتبا رسول (
ولو إتبعوا ةتاب ( واحتسبوه وجب عهيهح تنزيا رسول ( ) م هذه األوصاؾ
أل القرآ دد ن ق بسالمة ةل ما يصدر عنا أل دولا ال يمة وا يةو ع هوى واو م
رو منفرد لقولا تعال  ، )2 ) }      ،     {:ةذلك إ ةالما
واجب الت بيق وبمةل م هق ولح يحدد القرآ الحال الذ يجب و يةو عهيا الرسول
لقولا تعال

)

               {:

.)3 } 
ةذلك ت اصمهح وإرتفا واصواتهح فأ حضرة النبأ وهو ويضا فعل منهأ عنا
تعال

لقولا

            {:

.)4 }         
) ومىىرهح بىال روج  ،ألنهىح لىح يةونىىوا مصىيبي ولىح يستحسى
ولىذلك نجىد رسىول (
ممانعتهح  ،ولذا با عهيا الضىجر وعىدح اإلرتيىاح لوجىودهح  ،ةىو األمىر لىح يقىؾ عنىد حىد مىا
ذةرناه بل ت ور الت اول عهيا إل إتهاما بالهذ لقولهح ..":إ نبأ ( ليهجر " .)5

( ) 1المسند  ،ج ، 3ص.1257
-2سورة النجح  ،اآلية.4-3:
( ) 1سورة الحمر  ،اآلية.7:
( ) 4سورة الحجرات  ،اآلية.2 :
( ) 5ابىى سىىعد  ،ال بقىىات  ،ج ، 2ص117؛ ينظىىر :إبىى حنبىىل  ،مسىىند  ،ج ، 5ص351؛ ينظىىر :القمىىير  ،المسىىند  ،ج، 3
ص1251؛ ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص113؛ينظر :الحميد  ،الجمى  ،ج ، 2ص11؛ ينظىر :إبى األثيىر  ،الةامىل ،
ج ، 2ص.112
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فأ حي نجد المفيد يعصب دول ةهمة يهجىر) بىرو عمىر نفسىا فىذةر  ... ":فقىاح بعىض
م حضر يهتم دواة وةتفا فقال لا عمر :ورج فأنا يهجر ؟ فرج " . )1
وهىىذا رو مقبىىول أل مىى يعتىىرض ويثيىىر الت اصىىح بحضىىرة رسىىول ( ال يسىىتبعد و
يصدر منا مي الةالح.
وهذا ما واثار إب عبا
) الةتاب.

فأ ذ يناد المصيبة ةل المصيبة لم حال دو ةتابىة رسىول (

وفأ رو لهعىامهأ يقىول ":ومى ولىح بىأ راؾ الحىديث السىيما دىولهح  :هجىر رسىول ( ،
يق بأنهح ةانوا عالمي ونا إنما يريد ومرا يةرهونا  ،ولذا فاجؤوه بتهك الةهمة  ،ووةثروا عنىده
الهؽو والهؽ واإل تالؾ ةما ال ي فى  .وبةىاء إبى عبىا بعىد ذلىك لهىذه الحادثىة وعىدها رزيىة
دليىىىىل عهىىىى ب ىىىىال هىىىىذا الجىىىىواب  ...ودىىىىالوا  :بأنىىىىا وراد الت فيىىىىؾ عو عمىىىىرب عىىىى النبىىىىأ
) إمفادا عهيا م التعب الذ يهحقا بسبب إمالء الةتاب فىأ حىال المىرض  ،وونىت تعهىح وا
) مى
فىىأ ذلىىك الةتىىاب راحىىة دهىىب النبىىأ  ،وبىىرد فىىؤاده  ،ودىىرة عينىىا  ،وومنىىا عه ى ومتىىا
الضالل " .)2
فأ حي فسر إب اوو المودؾ المعارض هذا بقولا  ":وم وعظح رائىؾ المسىهمي
ونهح مهدوا جميعا وا نبيهح وراد عند وفاتا و يةتب لهىح ةتابىا ال يضىهو بعىده وبىدا  ،وو عمىر
ب ال اب ةا سبب منعا م ذلك وسىبب ضىالل مى ضىل مى وومتىا وسىبب إ ىتالفهح وسىفك
دمائهح وتهؾ األموال وإ تالؾ المريعة وهىالك إثنىي وسىبعي فردىة مى فىرق اإلسىالح وسىبب
هود م ي هد فأ النار منهح .)3 "...
) دد واجزح بىأ وابىواب الضىالل ستوصىد حىال
وهذا الرو واةثر دبوال ةو رسول (
ةتابة الةتاب  ،لة منعا م دبل عمر سببا فأ فتحها عهى األمىة لتصىار دىوى المىر الضىالل
مستقبال.
ولذا نجد إب حنبىل يىذةر روايىة موسى بى داوود بسىنده عى جىابر  ،التىأ يسىتهج فيهىا
فعهة عمر بقولا ":إ النبأ صه ( عهيا وسهح) دعىا عنىد موتىا بصىحيفة ليةتىب فيهىا ةتابىا ال
يضهو بعده  ،دال  :دال ف الؾ عهيها عمر ب ال اب حت رفضها " .)4
وم ثىح ودى مودىؾ عمىر هىذا إلى إمتنىا رسىول (  )عى الةتابىة ألنىا واثىار ضىجة
عهيا حت ديل عنا وانا يهجر .)5
( ) 1اإلرماد  ،ج ، 1ص.114
( ) 1النص واإلجتهاد  ، 1 ،دار القارئ 2111 ،ح  ،ص.11
( ) 1ال رائؾ  ،ص431؛ ينظر :المجهسأ  ،بحار  ،ج ، 31ص.534
( ) 4مسند  ،ج ، 23ص.61
( ) 5إب حزح  ،جوام السير  ،ص.263
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) عهىىى الةتابىىىة  ،ةونىىىا روى فىىىأ إصىىىراره زيىىىادة إلصىىىرار
فهىىىح يصىىىر رسىىىول (
المعترضي عه الزيادة فأ اإلساءة لم صا الةريح  ،وألسمعوه ةهمات وامد مى ةونىا متوجعىا
ىارج الجهسىة  ،ولةنىا رؼىح هىذا نىراه يصىر عهى
واو يهجر  ،ولحرضوا عددا اةبىر مى النىا
إنفاذ جيش وسامة ب زيد* مرارا وتةرارا ةونا يضح بعض الصحابة ومنهح وابو بةر وعمىر ةىأ
يةو عه فسحة وةبر فأ إت اذ و إجراء يبتؽيىا ويتقىأ إعتراضىهح  ،لةى ت هفهىح عى الحمهىة
دو مسوغ دد ؼير مسرى األحداث.
) يعىزح عهى ومىر إال مى عنىد ( عىز
فأ حىي وا الةىل يعىرؾ مىا ةىا رسىول (
وجل  ،وهو ومر واجب التبهيػ با  ،وما ةا ليترك ةتابىة الةتىاب إال ونىا وجهىا إلى حىي آ ىر ،
ليتقأ ردود م يعترض عهيا ومىا و ومىرهح باإلنصىراؾ مى حضىرتا حتى إسىتأنؾ ةتابىة مىا
وراد.
فقد ذةر سهيح ب دي  ،ةالما لإلماح عهأ  )م هحة دىال فيىا  ":يىا هحىة  ،والسىت
دد مهدت رسول ( صه ( عهيا وآلىا) حىي دعىا بىالةتؾ ليةتىب فيهىا مىاال تضىل األمىة وال
ت تهؾ  ،فقال صاحبك ما دال  :إ نبأ ( يهجر  ،فؽضب رسول ( صه ( عهيا وآلىا) ثىح
ترةهىىىا ؟ دىىىال :بهىىى  ،دىىىد مىىىهدت ذاك  .دىىىال :فىىى نةح لمىىىا ىىىرجتح وا برنىىىأ بىىىذلك رسىىىول (
صه ( عهيا وآلا) وبالذ وراد و يةتب فيها وو يمىهد عهيهىا العامىة  .فىأ بره جبريىل  :و
( عىىز وجىىل دىىد عهىىح مى األمىىة اإل ىىتالؾ والفردىىة  ،ثىىح دعىىا بصىىحيفة فىىأمه عهىىأ مىىا وراد و
يةتب فأ الةتؾ وومهد عه ذلك ثالث ره  :سهما ووبا ذر* والمقداد*  ،وسم م يةو مى
*-ووسامة ب زيد ب حارثة ب مراحيل ب ةعب ب عبد العىزى الةهبىأ  ،يةنى بىأبو زيىد  ،والىده زيىد مىول رسىول ( ، )
ووما وح ويم ووسمها برةة وهأ موالة لرسول (  )ايضىا .ينظىر :البسىتأ  ،الثقىات  ،ج ، 3ص2؛ ينظىر :إبى عبىد البىر ،
اإلستيعاب  ،ج ، 1ص75؛ ينظر :العسقالنأ  ،اإلصابة  ،ج ، 1ص.212
ا
ا
ةىىا دىىد جهىىزه رسىىول (  )لقيىىادة حمهىىة عهى فهسى ي لمواجهىىة الىىروح  ،سىىنة وحىىد عمىىر لههجىىرة  ،ضىىمت حمهتىىا وةىىابرالمهاجري واالنصار ومنهح وابو بةر وعمىر بى ال ىاب  ،ومؤةىدا عهى ضىرورة إنفىاذ الجىيش بقولىا  :إنفىذوا بعىث وسىامة).
لهمزيد  ،ينظر :إب هماح  ،السىيرة  ،ج ، 2ص642؛ ينظىر :إبى سىعد  ،ال بقىات  ،ج ، 2ص146-145؛ ينظىر :اليعقىوبأ ،
تاري  ،ج ، 1ص444-443؛ ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص226-225؛ ينظىر :إبى عسىاةر  ،تىاري  ،ج ، 1ص61؛
ينظر :إب األثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص.111
ا
 وم مدة تأةيده عه الحمهة دال :لع ( م ت هىؾ عنىا)  .ينظىر :إبى وبىأ الحديىد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج ، 6ص56؛ينظر:المهرستانأ  ،المهل  ،ج ، 1ص.21
*-وبا ذر  ،جندب ب جنادة ب سفيا ب عبيد ب حراح ب ب ؼفار ب مهيل الؽفار والةنانأ  ،ووما رمها بنت الوديعة
الؽفارية  ،وبو ذر م ةبار الصحابة ودديح اإلسالح فهو ام م وسهح  .ينظر :البالذر  ،ونساب  ،ج ، 11ص.124
 نفأ وبا ذر إل الربذة وتوفأ فيها سنة 32هـ م دبل ال هيفة عثما ب عفا  .ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 4ص177؛ينظر :إب عبد البر  ،اإلستيعاب  ،ج ، 1ص253؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 21ص.21
* -وبا معبد  ،المقداد ب عمرو ب ثعهبة ب مالك ب ربيعة ب م رود ب عمرو  ،ةا المقداد دد حالؾ األسود ب يؽوث
األزهر فأ الجاههية فتبناه األسود ونسب إليا  ،ثح عاد إل نسبا بعد اإلسالح فقيل المقداد ب عمرو  ،وةا مم وسهح وهاجر
إل الحبمة  ،وهو وول م عدا بفرسا فأ سبيل (  ،ومم مهد مماهد الرسول  )ةهها  .ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج3
 ،ص.121-111
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وئمة الهدى الذي ومر ( ب اعتهح ال يوح القيامة  .فسمانأ وولهح ثح إبنأ هذا ـ وودن بيىده إلى
الحس ـ ثح الحسي ثح تسعة م ولد إبنأ هذا ـ يعنأ الحسي .)1 "...
ويبدو و رسول (  )لح يةتىؾ بالةتابىة والةىالح فقى  ،إلجىل تبيىا مىا وراده لهنىا ،
بأ اإلماح عهأ هو األدرب منا منزلة وعهدا  ،بىل و ىذ بالفعىل والحرةىة وبمىةل عمهىأ  ،ففىأ
رواية لعائمة ونها دالت  :و النبأ  )حي دنت منا الوفاة دال  ":وودعو لأ حبيبىأ فىدعوت لىا
وبا بةر  ،فنظر إليا ثح وض روسا فقال :ادعو لأ حبيبأ  ،فدعوا لا عمر فهما نظىر إليىا وضى
روسا ثح دال  :وودعو لأ حبيبىأ  ،فقهىت ويهةىح وودعىوا لىأ عهىأ بى وابىأ الىب  ،فىو ( مىا يريىد
ؼيره فهما رآه وافرد لا الثوب الذ ةىا عهيىا ثىح ود هىا فيىا فهىح يىزل يحتضىنا حتى دىبض ويىده
عهيا" .)2
وفأ رواية أل وح سهمة * وانها دالت  ":والذ واحهىؾ بىا  ،إ ةىا عهىأ ألدىرب النىا عهىدا
برسول ( صه ( عهيا وسهح)  .دالت عدنا رسول ( صه ( عهيا وسهح) يىوح دىبض فىأ
بيت عائمة  ،فجعل رسول ( صه ( عهيا وسهح) ؼداة بعد ؼداة يقول :جىاء عهىأ؟ مىرارا ،
دالت :ووظنا ةا بعثا فأ حاجة  .دالت :فجاء بعىد فظننىا و إليىا حاجىة  ،ف رجنىا مى البيىت ،
فقعدنا عند الباب  ،فةنت ودناهح إل الباب  ،فأةب عهيا عهأ  ،فجعل يساره ويناجيا  ،ثىح دىبض
رسول ( صه ( عهيا وسهح) م يوما ذاك  ،فةا ودرب النا إليا عهدا " .)3
فيىىىا تىىىرى هىىىل يصىىىح وا يعىىىزل عىىى ال الفىىىة مىىى نىىىال هىىىذا القىىىرب مىىى رسىىىول (
) ليتوالها األبعدي ؟.
) لإلماح عهأ ":يا و أ  ،تقبل وصيتأ وتنجىز عىدتأ
وفأ حديث آ ر دال رسول (
وتقضأ عنأ دينأ وتقوح بأمر واههأ م بعد ؟ دال :نعح يا رسول ( .فقال لا :ود و منأ  ،فىدنا
منا فضما إليا  ،ثح نز اتما م يده فقال لا :ذ هذا فضىعا فىأ يىدك  ،ودعىا بسىيفا ودرعىا
وجمي المتا فدف ذلك إليا .)4 "... ،
( ) 1ةتاب سهيح  ،ج ، 1ص211؛ ينظر :النعمانأ  ،إبى وابىأ زينىب  ،ت361هىـ171/ح) ،الؽيبىة  ،تىح :فىار حسىو ةىريح ،
 ، 1دار الجوادي  ،دح 2111 ،ح  ،ص14؛ ينظر :المجهسأ  ،بحار  ،ج ، 31ص425؛ ينظر :البحرانأ  ،عبد ( بى نىور
(  ،عوالح العهىوح والمعىارؾ واالحىوال مى اآليىات واأل بىار واألدىوال  ، 1 ،تىح :مؤسسىة االمىاح المهىد عهيىا السىالح) ،
مؤسسة اإلماح المهد  ،دح 1411 ،هـ  ،ج ، 15ص.211
( ) 1إب عساةر  ،تىاري  ،ج ، 42ص313؛ ينظىر :الةنجىأ  ،ةفايىة ال الىب  ،ص263-262؛ ينظىر :محىب الىدي ال بىر ،
ذ ىىائر العقب ى  ،ص72؛ ينظىىر :إب ى منظىىور  ،م تصىىر  ،ج ، 11ص21-21؛ ينظىىر :إب ى ةثيىىر  ،البدايىىة  ،ج ، 11ص17؛
ينظىىر :العصىىامأ  ،سىىم النجىىوح  ،ج ، 3ص44؛ ينظىىر :العسىىةر  ،وحاديىىث وح المىىؤمني عائمىىة  ، 1 ،المجم ى العهمىىأ
االسالمأ  ،لبنا 1117 ،ح  ،ج ، 2ص.212
* -وح سهمة  ،هند بنت سهيل زاد الرةب ب المؽيرة ب عبد ( ب عمر ب م زوح  ،وومها  ،عاتةىة بنىت عىامر بى ربيعىة بى
مالك ب جذيمة  .تزوجها رسول (  )بعد وفاة زوجها سنة 4هـ .ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 1ص.61
1
( ) إب وابأ ميبة ،المصنؾ ،ج ، 6ص365؛ ينظر :إب حنبل  ،مسند  ،ج ،44ص111؛ ينظر :إب البي  ،المستدرك  ،ج ، 3ص.141
( ) 4المفيىىد  ،اإلرمىىاد ،ج، 1ص115؛ ينظىىر :المجهسىىأ ،بحىىار،ج ، 22ص461؛ ينظىىر :عبىىد المقصىىود  ،اإلمىىاح عهىىأ  ،ج، 1
ص.122
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ليهتحق بعدها بالرفيق األعه وهو مسند إل صدر اإلماح عهأ  ،فقد ذةر ":دىبض رسىول
( – صه ( عهيا وسهح  -وروسا فأ حجر عهأ"  ، )1فأ السنة الحادية عمر لههجرة . )2

إجتماع السقيفة
مىىا و تىىوفأ رسىىول (  )ودبىىل وا يىىوارى فىىأ دبىىره  ،حت ى تنىىادى األنصىىار لعقىىد
إجتماعهح فأ السقيفة* بزعامة سعد ب عبادة ليتماوروا فأ ومر م ي هؾ رسول ( .)3 )
وعه ى مىىا يبىىدو ف ى فعىىل األنصىىار هىىذا جىىاء رد فعىىل بيعىىأ لمىىا رواوه م ى عىىدح إلتىىزاح
)  ،والتىأ تموهىا بىذلك الممىهد الم جىل بتنىازعهح بحضىرتا
المهاجري بوصىايا الرسىول
ووصمهح لا بتهك العبارات  ،وبالتالأ منعا مى ةتابىة مىا يريىد  ،لىذا وجىد األنصىار وانفسىهح فىأ
حل م و إلتزاح يرب هح م المهاجري  ،فدوبوا إل عقد السقيفة ليحافظوا عه ةيانهح وبمةل
مسىتقل عى المهىىاجري ونوايىىاهح المتذبذبىىة بىىي بيعىة وانقىىالب  ،لىىذا بىىدووا يجىىدو ال ى نحىىو
إنماء ةيا مستقل بهح لتدارك ما ت فيا األياح لمستقبههح الجديد بؽياب الرسول )
وهذا ما يراه بيضو حي فسر مودفهح بقولا  ... ":ال وؾ م المستقبل ومىا تبيتىا األيىاح
لهح بعد ؼياب الرسول  ،ال سيما القهق م الجبهىة القرمىية المتحىدة بصىورة مىا بعىد فىتح مةىة ،
.)4 "...
وم اإلنصاؾ وا النهوح األنصار وحدهح عه ما واددموا عهيىا بىل سىبقهح إلى ذلىك عمىر
بى ال ىىاب حىي واراد مبايعىىة وابىأ عبيىىدة بى الجىراح*  ،وهىىو دولىا لىىا  ":وبسى يىىدك فألبايعىىك
.)5 "...
( ) 1إب ى سىىعد  ،ال بقىىات  ،ج ، 2ص212؛ ينظىىر :ال برانىىأ  ،المعجىىح  ،ج ، 12ص141؛ ينظىىر :الةنجىىأ  ،ةفايىىة ال الىىب ،
ص263؛ ينظر :السيو أ  ،ال صائص  ،ج ، 2ص.471
( ) 1إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 2ص211؛ ينظر :إبى يىا  ،تىاري  ،ص14؛ ينظىر :إبى األثيىر  ،الةامىل  ،ج ، 2ص111؛
ينظر :اب ةثير  ،السيرة  ،ج ، 3ص.611
*-السقيفة :ظهة ةا يجه تحتها األنصار  ،وفيها بوي وابو بةر له الفة .ينظر :الحمو  ،البهدا  ،ج ، 3ص.221
( ) 1إب هماح  ،السيرة  ،ج ، 2ص652؛ ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 3ص462؛ ينظر :اليعقوبأ  ،تاري  ،ج، 2
ص7؛ ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص215؛ ينظر :المقدسأ  ،البدو  ،ج ، 5ص151؛ ينظر :السهيهأ  ،الروض  ،ج، 7
ص517؛ ينظر :وبو الربي  ،اإلةتفاء  ،ج ، 2ص.51
) )2اإلماح عهأ فأ رؤية النه ورواية التاري  ، 2 ،بيسا  ،بيروت 2111 ،ح  ،ص.36
*-وابو عبيدة  ،عامر ب عبد ( ب الجراح ب هالل ب وهيب ب ضبة ب الحارث ب فهر  ،ووما وميمة بنت ؼنح ب جابر ب
عبد العزى  ،وسهح وبو عبيدة دبل الهجرة  ،مارك الرسول  )فأ وؼهب حروبا  ،وما وفاتا فةانت إثر اصابتا بمرض
ال اعو وياح الفة عمر ب ال اب سنة 11هـ .ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 7ص216؛ ينظر :البالذر  ،ونساب ،
ج ، 11ص.61-67
 )5إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 3ص135؛ ينظر :البالذر  ،ونساب  ،ج ، 1ص571؛ ينظر :إب عساةر  ،تاري  ،ج، 31
ص273؛ إب الجوز  ،المنتظح  ،ج ، 4ص66؛ ينظر :إب منظور  ،م تصر  ،ج ، 13ص15؛ ينظر :السيو أ  ،تاري ،
ص57؛ ينظر؛ الصالحأ  ،سبل الهدى  ،ج ، 12ص.317
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) دبل و تبادر لبيعىة
والبد م القول لعمر ب ال اب لح ال تنتظر عودة رسول (
إب الجراح  ،والست مى توعىد النىا بىالقول ":إ رجىاال مى المنىافقي يزعمىو و رسىول (
صه ( عهيا وسهح) دد توفأ  ،إ رسول ( صىه ( عهيىا وسىهح) مىا مىات  ،ولةنىا ذهىب
إل ربا ةما ذهب موس ب عمرا  ،فقد ؼاب ع دوما وربعي ليهىة  ،ثىح رجى إلىيهح بعىد و
ديىىل دىىد مىىات  ،وو( ليىىرجع رسىىول ( صىىه ( عهيىىا وسىىهح) ةمىىا رجى موسى  ،فهىىيق ع
ويد رجال ووارجههح زعموا وا رسول ( صه ( عهيا وسهح) مات" . )1
وهنا نجد وا عمرا لح يصبر حت ليهة  ،لينادض نفسا بهسانا ةونىا ودىر بوفىاة الرسىول
) وبحث عم ي هفا  ،وواعتقىد وانىا دىال هىذا القىول ةىأ يبعىد النىا عى التفةيىر بال الفىة ةىأ
وا لا م اإلستحواذ عه ومرة النا .
يةو وم معا فأ مأم ليقدموا عه ما
وفأ رو لعبد المقصود فأ ةتابا يوو ىذ عمىر فيقىول ":وفةىل وولئىك الىذي تنىادهوا  ،ذلىك
النهار  ،بىر وفىاة الرسىول ةىانوا حقىا منىافقي وإ مىنهح  ،بىال ودنى ريىب  ،لةثيىري ت هىرت
نفوسهح  ،وو هصوا دهوبهح هلل؟" .)2
ومىا واؼربىىا مى إنقىىالب يىىر فىىأ مبىىادئ المسىىهمي وانصىىارا ومهىىاجري  ،وهىىح يهرعىىو
سراعا مفتوني م واجل النفوذ والسه ة  ،التأ لح يصمد دونها سوى ثهة دهيهة م واهها وصىحبا
المقربي م الذي راب وا عند جثمانا ال اهر الذ لح يدف بعد.
ولىىو وستعرضىىنا بعضىىا م ى وراء الةتىىاب المحىىدثي م ى وابنىىاء السىىنة وم ى ؼيىىر المسىىهمي
و اصىىة المسىىيحيي مىىنهح  ،لوجىىدناها مهيئىىة باإلسىىتهجا واإلنةىىار لهىىذا الفعىىل الىىذ دىىاح بىىا
المسهمي وجسد نبيهح ريح بيتا لح يوارى بعد .
وم ى ومثىىال هىىؤالء الةاتىىب المسىىيحأ ةتىىانأ الىىذ دىىال  ":إ اإلجتمىىا الىىذ حصىىل فىىأ
السقيفة – وجثما النبأ ال يزال فاترا – ةا واةبر دليل عه اليقظة السىريعة المةبوتىة المجمىدة
تحىت ضىىؽ الهالىىة القدسىىية التىىأ ةانىىت تمى مى جبىىي المسىىج الصىىامت الىذ ةىىا عهى ديىىد
الحيىىاة منىىذ سىىاعة  ،لقىىد وجىىدت تهىىك الميىىول فىىأ هىىذه الهحظىىة التاري يىىة الواجمىىة متنفسىىا لهىىا ،
فعبرت ع روح دبهية جاههية لح تتمة حت الرسالة م وودها" .)3
وةذلك ما دالا الةاتب المسيحأ اآل ر بارا  ":ودد جاءت وفاة النبأ لتةمىؾ عى إسىتمرارية
الروح القبهية بي المسهمي  ،إذ لح تمض ساعات عه وفاة الرسول حتى بىدوت المىداوالت هنىا

( ) 1إب هماح  ،السيرة  ،ج ، 2ص655؛ ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 2ص214؛ ينظر :البالذر  ،ونساب  ،ج، 1
ص566-565؛ ينظر :اليعقوبأ  ،تاري  ،ج ، 1ص445؛ ينظر :ال بر  ،ج ، 3ص.211
( ) 1السقيفة وال الفة  ، 1 ،دار المحجة البيضاء  ،بيروت 2116 ،ح  ،ص.47
( ) 1فا مة الزهراء سالح ( عهيها) وتر فأ ؼمد  ،تح :محمد الساعد  ، 1 ،المعاونية الثقافية لهمجم العىالمأ ألهىل البيىت
عهيهح السالح) 1421 ،هـ  ،ص.135
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وهناك بمعزل ع جمو ومة اإلسالح العريضىة وةههىا تبحىث عى مسىألة ال الفىة بعىد النبىأ –
ص.)1 " -
بينما نجد الماعر المسيحأ سالمة ينمد فأ السقيفة معرا : )2
ا
تحـــــت السقيفة وحداث
وتـــــوالت

اثـــــــارت ةوامنـــــــا وميـــــــوال

تـــــــارة ت ه و الزعـــــــاز و ؼربا

وتهب النـــــــةباء حينـــــــا دبـــوال

نزعـــات تفردت ةؽصو العوس

الـــــــؽض مـــــــائةا مد ـ وــــــوال
ةـــــــا إال ع حزنا ممــــــ وؽوال

وإنـــــــجهت ع ضيـــا حق ولأ
و
مبايعـــــــات ثــــالث
وتـــــــوالت

مست صبـــــــ اح حـــــقا المأموال

ففأ هذه القصيدة بي الماعر رويا فأ السقيفة مبينا ةوام نفو

عناصرها وميولها ال فية .

وهذا إب ال واضح إلدعاء ةل م يقول بحضىور جىل المسىهمي إلى السىقيفة ليبىايعوا وابىا
بةر.
وعه حد وصؾ عبد المقصىود الىذ دىال  ":راح عهىأ يعمىل فيمىا هىو سىبيها مى جهىاز
الرسول  ...ولقد إجتمعت وائؾ م المسىهمي تتمىاور  .فىاجتم عمىر بمسىجد المدينىة يمىاور
وابا عبيدة ب الجراح  .وإجتم سعد ب عبادة بسقيفة بنأ سىاعدة يمىاور األو وال ىزرج ... ،
ثح ظل آل محمد  ،ومعهح الصديق  ،ممؽولي بالجثما  ...و رق عهيهح الباب ف ذا رجل يىدعو
وابا بةر  ،إ إب ال اب يا وابا بةر يدعوك  ،فيجيبا المي بهدوء  :إنأ منمؽل  ...ولة البىاب
ي ردا ثانية ال ارق نفسا  ،يةرر دعوتا السابقة ويقول :يا وابا بةر  :إ إبى ال ىاب – فيق ى
الصديق حديث الداعأ ويصيح با :وفأ هىذه السىاعة ؟ ويىح إبى ال ىاب ؟ انىأ منمىؽل بجهىاز
الرسول  ،إنا حىدث ومىر البىد لىك مى حضىوره  ،ودىد جئتىك ابهىػ  ،فىال يجىد حينئىذ مناصىا مى
ال روج" .)3
ولىح يسىهح تصىىرؾ عمىر هىذا مى مؤا ىذة عبىد المقصىىود لىا حيىث دىىال  ":إنمىا يؤ ىذ عهى
الرجل  ،حقا  ،ونا دعا وبا بةىر مى دار الرسىول ولىح يىد معىا واحىدا مى آل الرسىول  ...ؼيىر
وبأ عبيدة ب الجىراح ةأنىا وةىل بقهىوب المسىهمي  ، ...رؼىح ت هفىا عى ةثيىري مىنهح وسىبقهح
عهيا فأ اإلسالح – ورؼح ما ةانت تدعو إليا الحال م ضىرورة ممىورة واحىد – فىأ القهيىل –
م آل محمد األدني " .)4

( ) 1الحسي فأ الفةر المسيحأ  ، 5 ،دار العهوح 2111 ،ح  ،ص.113-112
( ) 1عيد الؽدير واول مهحمة عربية  ،مةتبة بيروت  ،بيروت 1141 ،ح  ،ص.135
( ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.121-127
( ) 4اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.131
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وعه ما يبدو ف الجو السياسىأ والمحىي الىدينأ الىذ عامىا عبىد المقصىود  ،دىد وجبىره
عه و ال يصرح باسح اإلماح عهأ  ،رؼح ونا دىدح بعىض صىفاتا مى سىبق لإلسىالح ودربىا مى
).
الرسول
والعودة لرواية السقيفة تجعل القارئ ألحداثها يد ل فأ دناعىة تامىة بىأ األمىر م ى لىا
مسبقا  ،وو فرصة حهت فاؼتنمت ألبعىاد آل الرسىول ) عى األمىر  ،يىدفعهح إلى ذلىك بؽىض
دديح  ،ففأ دول لعمر ب ال اب حىي ديىل لىا و يسىت هؾ عهيىا بعىده فقىال  ، ... ":ال وتحمههىا
حيا وميتا " . )1
إعتمد عبد المقصود فأ ما ذةره عه رواية ال بر  ،)2والتىأ تؤيىد وجىود وابىأ بةىر فىأ
) ليمىارك فىأ جهىازه  ،حىال عقىد األنصىار لهسىقيفة  ،وهىأ روايىة يتيمىة بىي
دار الرسول
مصادر التاري  ،ويعتقد وا المؤلؾ إعتمىدها ةونهىا تىذةر مىيئا ايجابيىا ألابىأ بةىر ةونىا حضىر
)  ،ثح واجبر عه ال ىروج إللحىاح عمىر عهيىا  ،لينتهىأ بىا الم ىاؾ منازعىا
جهاز الرسول
لألنصار فأ ومر ال الفة.
لة لو العنا بادأ روايات التاري حول الموضو لح نجد ما يؤيد حضور وابأ بةر جهىاز
) ووانا ةا م عمر ب ال اب حال وصول بر إجتما األنصار.
الرسول
فقد ذةرت المصادر  ":لمىا دىبض رسىول ( صىه ( عهيىا وسىهح) إنحىاز هىذا الحىأ مى
األنصار إل سعد ب عبادة  ،وإعتزل عهأ ب وابأ الب والزبير إبى العىواح و هحىة بى عبيىد
فأ بيت فا مة  ،وإنحاز بقية المهاجري إل وابأ بةر ،فأت آت إل وابأ بةر وعمىر  ،فقىال :إ
هذا الحأ م األنصار م سعد ب عبادة فأ سقيفة بنأ ساعدة  ،دد إنحازوا إليا  ،ف ةا لةىح
بأمر النا م حاجىة فىادرةوا دبىل وا يتفىادح وامىرهح  ،ورسىول ( صىه ( عهيىا وسىهح) فىأ
بيتا لح يفرغ م ومره دد وؼهق دونا الباب واهها" .)3
وعه حد وصؾ المفةر صالح  ":ةا عهأ وصحبا إل جوار النبأ يبةونا ويعدو العىدة
لدفنا  ، ... ،ةانت جثة النبأ لح تبرد حي اندف عمر بأبأ بةر إل السقيفة ليبتوا فأ ومر هيفىة
رسول ( " .)4

( ) 1إب عبد ربا  ،العقد  ،ج ، 5ص.27
( ) 1لهمزيد  ،ينظر :تاري  ،ج ، 3ص211-211؛ ينظر :إب األثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص.111
 ) 3إب هماح  ،السيرة  ،ج ، 2ص656؛ ينظر :إب حنبل  ،مسند  ،ج ، 1ص452؛ ينظر :ينظر :إب دتيبة  ،اإلمامة
والسياسة  ،تح :عهأ مير  ، 1 ،دار األضواء  ،لبنا 1111 ،ح  ،ج ، 1ص23-22؛ ينظر :المقدسأ  ،البدو  ،ج، 5
ص151؛ ينظر :إب اعثح  ،وابأ محمد  ،ت314هـ 126/ح)  ،ةتاب الفتوح  ،تح :عهأ مير  ، 1 ،دار األضواء  ،لبنا ،
1111ح  ،ج ، 1ص6؛ ينظر :السهيهأ  ،الروض  ،ج ، 7ص517؛ ينظر :وابو الربي  ،اإلةتفاء  ،ج ، 2ص431؛ ينظر:
محب الدي ال بر  ،الرياض  ،ج ، 1ص235؛ ينظر :الصالحأ  ،سبل الهدى  ،ج ، 12ص311؛ ينظر :العصامأ  ،سم
النجوح  ،ج ، 2ص.331
( ) 4اليمي واليسار فأ اإلسالح  ، 2 ،المؤسسة العربية لهدراسات والنمر  ،بيروت 1173 ،ح  ،ص.51
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وهذا دليل واضح عه وجود تجمعات م تهفة  ،فةا وابو بةر وعمىر فىأ إجتمىا مسىتقل ،
) دد اؼهقت دو مى هىح
ومسألة إمرة النا دائرة فأ حديثهح  ،فأ حي وا دار رسول (
ؼير وهها.

أبو بكر خليفة للمسلمين
ذةىىر عبىىد المقصىىود و األنصىىار دىىد تراجعىىوا عى مىىودفهح  ،ليعىىود األمىىر لهمهىىاجري بفعىىل
دهىىاء وابىىأ بةىىر وؼهظىىة عمىىر وةهمىىات إب ى الجىىراح الهادئىىة  ،ومىىا ةىىو وابىىأ بةىىر داهيىىة فهقولىىا
لألنصار ":ونتح م ال ينةر فضىههح فىأ الىدي  ،وال سىابقتهح فىأ اإلسىالح  .رضىيةح ( انصىارا
لدينا  ،ورسولا  .وجعل إليةح هجرتا  .وفيةح جل وزواجىا ووصىحابا  ، *"... ،ومىا ؼهظىة عمىر
لقولا  ":م ذا ينازعنا سه ا محمد وإمارتا – نحى ووليىاؤه وعمىيرتا – إال مىدل ببا ىل  ،وو
متجانؾ ألثح  ،وو متور فأ ههةة "*  ،واما هدوء إب الجراح فتمثل بقولا  ":يا معمر األنصىار
 ،ةنتح وول م نصر وآزر  ،فال تةونوا وول م بدل وؼير"* .)1
وهذه الموادؾ التأ ذةرها المؤلؾ لهؤالء النفر الثالثىة هىأ األةثىر دبىوال ةونىا يتوافىق مى
ما ذةرتا وؼهب ةتب التراجح والسير ع سهوةياتهح و بيعة تعامههح م ومد األمور.
ووضاؾ عبد المقصود إلى مىا سىبق ذةىره لعىامهي رئيسىيي دىد وجهيىا األنصىار تمامىا ممىا
يريدو وهما:
العامل األول -:هو مودؾ بمير ب سعد* ،الىذ هتىؾ بقومىا األنصىار دىائال  ":وال إ محمىدا –
ويها النا م دريش وإ دوما وحق با ووولى  ،وويىح ( ال يرانىأ ( ونىازعهح فىأ هىذا األمىر
وبدا " .)2
ودد ذةر ال بر مودؾ بمير هذا حي دال  ":يا معمر األنصار  ،وانا و( لئ ةنىا وولىأ
فضيهة فأ جهاد الممرةي ،وسابقة فأ هذا الدي  ،مىا وردنىا بىا إال رضىا ربنىا و اعىة نبينىا ،

*-لهمزيد  ،ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص221؛ ينظر  :إب األثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص.111
*-لهمزيد  ،ينظر :إب دتيبة  ،اإلمامة  ،ج ، 1ص25؛ ينظر  :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص221؛ ينظر :إب اإلثير  ،الةامىل ،
ج ، 2ص.111
*-لهمزيد  ،ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص221؛ ينظر :إب اإلثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص111؛ ينظر :إب هىدو  ،تىاري
 ،ج ، 2ص.411
( ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.144-131
*-بمير ب سعد ب ثعهبة ب ال ب زيد ب مالك األؼر ب ثعهبة ب ةعب  ،األنصار  ،وما والدتىا فهىأ ونيسىة بنىت هيفىة
ب عد  ،ةا لبمير م الولد النعما  ،ويةن با  ،عرؾ عنا ونا يةتب بالهؽة العربية زم الجاههية  ،مارك فأ العديىد مى
ؼزوات الرسول  ، )ووول م باي وابأ بةر م األنصار  ،ودتل فأ زمنا فأ من قة عي التمر .ينظر :إب سعد  ،ال بقىات
 ،ج ، 3ص413-412؛ ينظر :البستأ  ،الثقات  ،ج ، 3ص33؛ ينظىر :إبى عبىد البىر  ،اإلسىتيعاب  ،ج ، 1ص172؛ ينظىر:
إب األثير  ،واسد الؽابة  ،ج ، 1ص.311
 )2اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.145
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...واال و محمدا م دريش ودوما وحق با ووول وويح ( ال يرانأ ( ونازعهح هذا األمر وبىدا ،
فاتقوا ( وال ت الفوهح وال تنازعوهح ؟ .)1 "...
ويرى عبد المقصود وا ما داح با بمير هىو حسىدا ألبى عمىا سىعد بى عبىادة ليبعىده عى
األمر .)2
وهذا الرو ال ي هو م التحامل الزائىد عهى الرجىل  ،أل موادفىا ال تىنح عى مىأء مى
هذا القبيل .
فم الممة و يةو بمير رافضا لفعهة إب عما منذ البداية لة الفرصة ؼير مهيئة لىا
ليبىىد رويىىا  ،ودىىد يةىىو عىىاد لرمىىده وصىىوابا متىىأ را واضىىعا نصىىب عينيىىا دىىول رسىىول (
.)3
) حي دال ":دريش والة النا فأ ال ير والمر إل يوح القيامة"
*

العامل الثاني -:هو عودة األحقاد القديمة بىي األو وال ىزرج  ،حىي هتىؾ وسىيد بى حضىير
األوسأ دائال لقوما ":يىا بنىأ األو أل وليتموهىا سىعدا عهىيةح مىرة فىو ( ال زالىت له ىزرج
بذلك عهيةح الفضيهة  ،وال جعهوا لةح نصيبا وبدا " .)4
وما هىذا العامىل فىال ي هىو مى المىك فىيم عبىث باألفةىار فؽيرهىا  ،لةىو األو متمثهىة
بزعيمها وسيد لح يبدر منها إعتراض فأ بداية عقد السقيفة عهى م هىب ال ىزرج بتنصىيب سىعد
ب ى عبىىادة لتىىولأ األمىىر  ،وةىىانوا دىىد اضىىوا فىىأ نقامىىات معمقىىة بىىاألمر  ،ولىىح نسىىم بحىىدوث
ا تالؾ بينهح دبل وصول وابأ بةر ورفيقاه لهجهسة.
وثمىىة عامىىل آ ىىر ؼفىىل عنىىا المؤلىىؾ وهىىو دور بنىىأ وسىىهح* الضىىاؼ فىىأ تؽييىىر المودىىؾ
لصالح المهاجري الذي تحمدوا فأ وزدة المدينة فقد روى هماح ب محمد بسىنده عى وابىأ بةىر

( ) 1تاري  ،ج ، 3ص221؛ ينظر:إب اإلثير ،الةامىل  ،ج ، 2ص111؛ ينظىر :إبى وابىأ الحديىد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج، 2
ص.31
 )2اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.145
( ) 1إب حنبل  ،مسند  ،ج ، 21ص342؛ ينظر :الترمذ  ،سن  ،ج ، 4ص73؛ ينظر :إب وابأ عاصح  ،وحمد بى عمىرو بى
الضحاك ب م هد  ،ت111/217ح)  ،السنة  ،تح :محمد ناصرالدي األلبانأ  ، 1 ،المةتب اإلسىالمأ  ،بيىروت 1411 ،هىـ
 ،ج ، 2ص527؛ ينظر :الصنعانأ  ،محمد ب إسماعيل ب صالح ب محمد الحسنأ  ،ت1112هـ1761/ح)  ،التنىوير مىرح
الجام الصؽير  ،تح :محمد اسحاق محمد إبراهيح  ، 1 ،مةتبة دار السىالح 2111 ،ح  ،ج ، 1ص72؛ ينظىر :األلبىانأ  ،وابىو
عبد الرحم محمد ب ناصر الدي  ،سهسهة األحاديث الصحيحة ومأء م فقهها وفوائدها  ، 1 ،مةتبة المعىارؾ  ،الريىاض
1115 ،ح  ،ج ، 3ص.145
*-واسيد ب حضير ب سماك ب راف ب امرئ القىي األوسىأ األنصىار  ،ومى ةنىاه وبىا عيسى  ،واسىهح عهى يىد مصىعب بى
عمير ،وةا مم مهد بيعة العقبة الثانية  ،ولىح يمىهد معرةىة بىدر  ،لةنىا مىارك بمعرةىة وحىد وثبىت فيهىا مى الرسىول ، )
توفأ واسيد زم الفة عمر ب ال اب سنة 21هـ وديل 21هـ .ينظر :إب عبد البر  ،اإلستيعاب  ،ج ، 1ص.13-12
( ) 4عبد المقصود  ،اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.145
*-بنو واسهح ب افض بى حارثىة بى عمىرو بى عىامر  ،مى القبائىل القح انيىة  ،سىةنوا دريىة وبىرة وهىأ مى ذات الن يىل مى
وعراض المدينة .ينظر :ةحالة  ،عمر ب رضا ب محمد ب راؼب ب عبد الؽنأ  ،معجح دبائل العرب القديمة والحديثىة 7 ،
 ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1114 ،ح  ،ج ، 1ص.26
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ب محمد ال زاعأ فقال  ":إ وسهح ودبهت بجماعتها حت تضايق بهح السةك  ،فبايعوا وبا بةىر ،
فةا عمر يقول :ما هو إال و رويت وسهح  ،فأيقنت بالنصر" .)1
وذةر إب األثير ":وجاءت وسهح فقو وابو بةر بهح  ،وباي النا

بعد " .)2

وم الواضح جدا و هذه القبيهة التأ إندفعت بجحافههىا عهى المدينىة متوحىدة عهى مى ص
واحد ليبايعوه ال ي هو م إتفاق مسبق دد وعد لا عمر  ،بدليل مقولتا وهو دا ىل السىقيفة التىأ
تنح ع إ مئنا بأ وسهح ستؤيده وينتصر  ،إضافة إل وصولها بالودت المحدد بالرؼح م بعىد
منازلهح ع المدينة المنورة.
ولو العنا رو حس إبراهيح حول السقيفة حي دال  ، ...":وتسم بيعىة السىقيفة بالبيعىة
ال اصة ألنىا لىح يبىاي إال نفىر دهيىل مى المسىهمي هىح الىذي حضىروا السىقيفة "  ،لتوصىهنا الى
نتيجتي هما :)3
األولى  -:وا بنأ وسهح لح يبىايعوا ألنىا ذةىر المبىايعي بالقهىة لىذا ةىا حضىورهح لؽىرض زيىادة
الضؽ عه ال صح م األنصار ،وهذا يتنادض م ما ذةره ال بر م تحقق مبايعتهح .
الثانية  -:وهو األدرب لهحقيقة وا بنىأ واسىهح دىد بىايعوا لةىنهح ةىانوا واعرابىا ولىح يةونىوا مسىهمي
أل ال بر دال لح يباي إال بعض وانفار م المسهمي  ،فهو ةىا بنىأ واسىهح مسىهمي لىح يصىؾ
المبايعي بأنهح دهة م المسهمي .
وهنا يستةمل عبد المقصود م ذةره لبيعة وابأ بةر فأ السقيفة بعد تجم عوامهها  ،وبعىد
تقديح عمر لا ليبايعا لتعود األمرة فأ المهاجري م جديد . )4
معتمدا عه رواية إبى دتيبىة التىأ تقىول ":ثىح إ وابىا بةىر دىاح عهى األنصىار  ،فحمىد (
تعال  ،ووثن عهيا  ، ... ،ودال :إنأ ناصح لةح فىأ هىذي الىرجهي  :وبىأ عبيىدة بى الجىراح ،
وو عمىىر فبىىايعوا مى مىىئتح منهمىىا  ،فقىىال عمىىر معىىاذ ( و يةىىو ذلىىك وونىىت فىىأ وظهرنىىا ؟ ...
وبس يدك وبايعك فهما ذهبا يبايعانا سبقهما إليا بمير األنصار فبايعا  ، "... ،وم ثىح تىابعتهح
.)5
األو بأمر م وسيد فبايعوه
) محصىىورة بهىىؤالء الثالثىىة  ،الىىذي لىىح
وتبىىي هىىذا الروايىىة وةىىأ الف ىة الرسىىول
يت ردوا لىذةر إسىح ؼيىرهح  ،لينحصىر األمىر بيىنهح  ،فىأ حىي و األجىواء ةانىت مهيئىة ل ىرح
مرمحي جدد  ،ما داح األنصار دد ودروا بأحقية دريش باألمر.
( ) 1ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص.222
( ) 1الةامل  ،ج ، 2ص112؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 2ص.41
( ) 1تاري اإلسالح السياسأ والدينأ والثقافأ واإلجتماعأ  ، 4 ،دار الجيل  ،بيروت 1116 ،ح  ،ج ،1ص.161-161
( ) 4اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.146-145
( ) 5اإلمامة  ،ج ، 1ص26؛ ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص211؛ ينظر :إب األثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص.112-111
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ويرى هيفا ":وعه ةل حال  ،فى الةثيىر مى المفةىري المعاصىري يعتقىدو و مسىألة
تحىىىول اإلسىىىالح مىىى إسىىىالح الرسىىىالة اإلنسىىىانية والةهمىىىة ال يبىىىة إلىىى إسىىىالح الىىىدماء المسىىىفوحة
والةرامىىات المهىىدورة دىىد بىىدوت فعهيىىا يىىوح السىىقيفة  ،ومىىا تهىىك الحىىوادث الدمائيىىة المفجعىىة التىىأ
مهدتها الساحة اإلسالمية الحقا إال الثمرة ال بيعية الناضجة لهؽرسة األول التأ ؼرسها بعىض
) بساعات دهيهة " .)1
الصحابة فأ تربة السقيفة إثر وفاة الرسول الةريح

بعض مواقف الندم واالعتراض على مبايعة أبي بكر للخالفة
وعه ما يبدو ف هناك م األنصار م إابدى إعتراضىا عهى تىولأ وابىأ بةىر له الفىة ،
) يىوح الؽىدير  ،ولىذا
وهو إعتراض دد ينح ع إلتىزامهح بمىا د عىوه مى عهىد لرسىول (
واصروا عه مبايعة عهأ ب وابأ الب لها ال ؼير.
فقد إتفقت المصادر عه هتافهح يوح ذاك بالقول ... ":فقالت األنصار -وو بعض األنصىار،
ال نباي اال عهيا " .)2
وذةر إب بةار و الندامة ت ورت حت الح األنصار بعضهح بعضىا بىالنص اآلتىأ  ":لمىا
بوي ى وابىىو بةىىر واسىىتقر وامىىره  ،نىىدح دىىوح ةثيىىر م ى األنصىىار عه ى بيعتىىا والح بعضىىهح بعضىىا ،
وذةىىروا عهىىأ ب ى وابىىأ الىىب وهتفىىوا ب سىىما  .وإنىىا فىىأ داره فهىىح ي ىىرج إلىىيهح  ،وجىىز لىىذلك
المهاجري . )3 "... ،
وحي عاتبت فا مة الزهراء بعض األنصار عه فعهتهح وجابوها دىائهي  ":يىا بنىت رسىول
(  ،دىىد مضىىت بيعتنىىا لهىىذا الرجىىل  ،ولىىو وا زوجىىك وإب ى عمىىك سىىبق إلينىىا دبىىل وابىىا بةىىر مىىا
عدلنا با .)4 "... ،
واعتقىىد و األنصىىار ةىىانوا متذبىىذبأ القناعىىة فىىأ حىىق اإلمىىاح عهىىأ بال الفىىة  ،واال لةىىا
ب مةانهح و يصروا عه مودفهح وتوحيد ةهمتهح عه احقيتا بال الفة م ؼيره.
وهنىىا دىىدح عبىىد المقصىىود رويىىا ناجعىىا حىىي ت ىىرق لقصىىة عتىىب الزهىىراء عه ى األنصىىار ،
واصىىفا دىىرار السىىقيفة بأنىىا وجىىا مى الحرةىىات السياسىىية اإلنتهازيىىة  ،وجىىواب األنصىىار مىىدعاة
ل جل وا الدأ ةبير دد إعته وجوههح فعهق بالقول ":ولةنها حجىة ال تؽنىأ فىأ حسىاب السياسىة
النهازة العادية وإ اؼنت فأ حساب األ الق القويمة الصافية .)5 " ...

 ) 1فاجعة ةربالء  ،ص.115
 ) 2ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص212؛ ينظر :إب األثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص117؛ ينظر :إب وابىأ الحديىد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج، 2
ص22؛ ينظر :المجهسأ  ،بحار  ،ج ، 66ص223
 ) 3األ بار الموفقيات  ،تح :سىامأ مةىأ العىانأ  ، 2 ،عىالح الةتىب  ،لبنىا 1116 ،ح  ،ص467؛ ينظىر :إبى وابىأ الحديىد  ،مىرح نهى
البالؼة  ،ج ، 6ص23؛ ينظر :عبد المقصود  ،اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.177
 ) 4إب دتيبة  ،اإلمامة  ،ج ، 1ص31-21؛ ينظر :الجوهر  ،وحمد ب عبد العزيىز  ،ت323هىـ 134/ح)  ،السىقيفة وفىدك  ،تىح :محمىد
هاد األمينأ  ،ال ، .مةتبة نينوى الحديثة  ،ايرا 1411 ،هـ  ،ص61؛ ينظىر :إبى وابىأ الحديىد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج ، 6ص13؛
ينظر :عبد المقصود  ،اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص177-176؛ ينظر :تار  ،جهيل  ،حقائق السقيفة فأ دراسة رواية وابأ م نؾ  ،ترجمة:

وحمد الفاضل  ، 1 ،المجم العالمأ ألهل البيت عهيهح السالح)  ،إيرا 2116 ،ح  ،ص.124
 ) 5اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص177
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بينما ذةر اليعقوبأ وا المهاجري واألنصار ةانوا عه يقي تىاح مى واحقيىة عهىأ بال الفىة
بعىىىد الرسىىىول  ،لةىىى إسىىىتؽفال وابىىىأ بةىىىر لهىىىح دىىىد وابعىىىدهح عىىى هىىىذه القناعىىىة حيىىىث دال":وةىىىا
المهىىاجرو واألنصىىار ال يمىىةو فىىأ عهىىأ  ،فهمىىا رجىىوا مى الىىدار دىىاح الفضىىل بى العبىىا *،
وةا لسا دريش  ،فقال :يىا معمىر دىريش  ،إنىا مىا حقىت لةىح ال الفىة بالتمويىا  ،ونحى وهههىا
دونةح  ،وصاحبنا وول بها منةحعويقصد عهأ ب وابأ البب " .)1
وم هذه الروايات نستنت وا القوح دد اضوا مؽامرة يرة وتصىرفا ائمىا  ،دىد فهتىت
م وايديهح المبايعة ألبأ بةر سرعا ما ندموا عهيها  ،ليةو هىذا الحىال مصىدادا لوصىؾ عمىر
لبيعة وابأ بةر حي دال ":ةانت بيعة وابأ بةر فهتة* فتمت  ،وإنها دد ةانىت ةىذلك إال وا ( ودى
مرها .)2 "... ،
وفأ مورد آ ر جاء دول عمر عه النحو اآلتأ ":ةانت بيعة وابأ بةر فهتة ود ( مىرها
 ،فم عاد لمثهها فادتهوه .)3 "...
وبما وا الفهتة تحمل معن الفجأة  ،فال يعقل و تجتم بيعة بنىأ وسىهح ةههىح عهى وابىأ بةىر
فجأة إ لح يةونوا دد عقدوا عهيا العزح مسبقا  ،وو نقول وانهح ةىانوا رهى إيعىاز مى عمىر حيىث
ما يمير  ،فحي رووه واول المبايعي تتابعوا هفا ائعي .
وذةر فأ معن دول عمر ... ":الفهتة  :ال هسة بمعن و اإلمامىة يىوح السىقيفة مالىت إلى
توليتها األنف  ،ولذلك ةثر فيهىا التمىاجر فمىا دهىدها وابىو بةىر إال إنتزاعىا مى األيىد وإ تالسىا
.)4 "...،
*-وابا عبد (  ،الفضل ب العبا ب عبد الم هب ب هامح ب عبد مناؾ القرمأ  ،ووما لبابة بنت الحارث ب حز الهاللية ،
وسهح زم الرسول  )ومارةا فأ ؼزوة حني ومم مهد حجة الودا  .ينظر :إب عبد البر  ،اإلستيعاب  ،ج، 3ص.1261
 ) 1تاري  ،ج ، 2ص1؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 6ص.21
* -الفهتة :الفجاءة  ،ودال األصمعأ  :افتهتا وامتعده  :ا تهسا  ،وافتهت فال بأمر ةذا اذا فوجئ با دبىل و يسىتعد لىا  ،واسىتهبا
إياه .ينظر :الزم مر  ،الفائق  ،ج ، 3ص.137
 ) 2إبىى همىىاح  ،السىىيرة  ،ج ، 2ص651؛ ينظىىر :إبىى حنبىىل  ،مسىىند  ،ج ، 1ص451؛ ينظىىر :الب ىىار  ،صىىحيح  ،ج، 1
ص161؛ ينظىر :الىبالذر  ،ونسىىاب  ،ج ، 1ص513؛ ينظىر :ال بىىر  ،تىاري  ،ج ، 3ص215؛ ينظىىر :البسىتأ  ،الثقىىات ،
ج ، 2ص153؛ ينظر :إب عساةر  ،تاري  ،ج ، 31ص211؛ ينظر :إب األثير  ،الةامل  ،ج ، 2ص111؛ ينظىر :السىهيهأ
 ،الروض  ،ج ، 7ص511؛ ينظر :إبى المبىرد  ،يوسىؾ بى حسى بى وحمىد  ،ت111هىـ 1513 /ح)  ،محىض الصىواب فىأ
فضائل ومير المؤمني عمر ب ال اب  ،تح :عبد العزيز ب محمىد بى عبىد المحسى  ، 1 ،عمىادة البحىث العهمىأ بالجامعىة
اإلسالمية  ،السعودية 2111 ،ح  ،ج ، 1ص.214
 ) 3اليعقوبأ  ،تاري  ،ج ، 2ص51؛ ينظر :المهرستانأ  ،المهل  ،ج ، 1ص21؛ ينظر :إب وبأ الحديد  ،مىرح نهى البالؼىة
 ،ج ، 2ص21؛ ينظر :الةرةأ  ،عهأ ب عبد العال  ،ت135هـ 1521 /ح)  ،نفحات الالهوت فأ لع الجبىت وال ىاؼوت ،
تقىىديح :محمىىىد هىىاد األمينىىىأ  ،ال ، .مةتبىىة نينىىىوى الحديثىىة  ،هىىىرا  ،ال.ت  ،ص71؛ ينظىىر :القبىىىانجأ  ،مسىىىند  ،ج، 1
ص262؛ ينظىىر :الهمىىدانأ  ،وحمىىد الرحمىىانأ  ،اإلمىىاح عهىىأ  )م ى حبىىا عنىىوا الصىىحيفة  ،مؤسسىىة المنيىىر  ،هىىرا ،
1312هـ  ،ج ، 1ص116؛ ينظر :جعفر  ،نور  ،عهأ ومناوئوه  ،تقديح :عبد الهاد مسعود  ، 4 ،دار المعهح  ،القىاهرة ،
1176ح  ،ص.167
( ) 4وبو السعادات  ،النهاية  ،ج ، 3ص467؛ ينظر :إب منظور  ،لسا  ،ج ، 2ص67؛ ينظر :الزبيد  ،تىاج العىرو  ،ج3
 ،ص111؛ ينظر :الصالحأ  ،سبل الهدى  ،ج ، 12ص.311
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وهذا دليل عه ب ال البيعة وعىدح جوازهىا مىا دامىت فهتىة وإباحىة دح مى يةررهىا وفىق
سنة مرعها عمر .
)
وو ةا هذا مودؾ عمر ب ال اب مم يةررها فما هو جوابا لقىول رسىول (
حي دال  ":م ناصب عهيا ال الفة بعد فهو ةافر  ،ودد حىارب ( ورسىولا  ،ومى مىك فىأ
عهأ فهو ةافر" .)1
ولةأنهىىا مؽىىامرة وارادوا وضىىها لوحىىدهح وحرموهىىا عه ى ؼيىىرهح  ،ومزجوهىىا بهتافىىات
عبىىرت عى فىىرحهح واثنىىاء عىىودتهح مى سىىقيفتهح  ،ةىىأنهح لىىح يصىىددوا بعىىد وا األمىىر دىىد وونىىي بهىىح
فاعتهت لذلك واساريرهح وواهازيجهح  ،وةأ فقد نبيهح ال يعنيهح ولح ي و التىراب رسىما بعىد عى
ناضرهح .
فقىىد ذةىىر عىىنهح  ":فهمىىا بويى وابىىو بةىىر وادبهىىت الجماعىىة التىىأ بايعتىىا تزفىىا زفىىا إلى مسىىجد
رسول ( .)2 "... )
وهىىح مزينىىو ويةرهىىو النىىا عه ى البيعىىة باإلهانىىة واإلزدراء  ،بعىىد وا إجتمعىىت لىىديهح
عوامل القوة ب نضماح جمو بنأ وسهح إليهح  ،ففأ رواية البراء بى عىازب حيىث دىال  ... ":إذا
ونىىىا بىىىأبأ بةىىىر وعمىىىر ووبىىىأ عبيىىىدة دىىىد ودبهىىىوا فىىىأ وهىىىل السىىىقيفة وهىىىح محتجىىىزو بىىىاألزر
الصنعانية ال يمر بهح وحد إال ب وه  ،ف ذا عرفوه مدوا يده فمسىحوها عهى يىد وابىأ بةىر  ،مىاء
ذلك وح وب " .)3
وذةر عبىد المقصىود روايىة إبى عىازب عهى النحىو اآلتىأ ... ":مىهدتا عو وابىا بةىرب بعىد
السقيفة بعينأ  ،إل يمينا عمر  ،وإل يساره إب الجراح  ،ال يمر بهح وحد وال يمرو بأحد إال
ددموا يده – ماء وو وب – فمسحوها عه يد وبأ بةر " .)4
{  ،)5 }    آيىىة ومىىر م ى ( عىىز وجىىل بىىأ النىىا
دينهح ةيفما يماؤو  ،والي
إ ار الدي .

حر بأ ابأ بةر وا ال يةىره النىا

وحىىرا ور ولهىىح القىىرار فىىأ

عهى بيعتىا هىذا إ ةانىت ضىم

( ) 1إب المؽازلأ  ،منادب  ،ص17
( ) 1إب بةار  ،الموفقيات  ،ص.463
( ) 1الهاللأ  ،ةتاب سهيح  ،ج ، 1ص131-131؛ ينظر :الجوهر  ،السقيفة  ،ص46؛ ينظر :المفيد  ،الجمىل  ،ال.تىح ، 1 ،
مةتبة الداور  ،إيرا 1113 ،ح  ،ص51؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 1ص211؛ ينظر :المىيراز ،
الدرجات الرفيعة  ،ص.17
( ) 4اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص131
( ) 5سورة البقرة  ،اآلية.256 :
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وم الؽريب بأمر بيعة وابأ بةر وانها وثارت إستؽراب حت والىده وابىا دحافىة  ،حىي تبىادر
إل واسماعا ال بر ن ق سائال ":ورضأ بذلك بنو هامح .)1 "... ،
وفأ مورد آ ر ذةر عنا وانا دال ":مىا مىنعةح مى عهىأ؟ دىال :هىو حىدث السى ودىد واةثىر
القتل فأ دريش وؼيرها  ،ووابو بةر وس منا  .دال وبو دحافة :إ ةا األمر فأ ذلك بالس فأنىا
وحق م وابأ بةر  ،ولقد ظهموا عهيا حقا ودد باي لا النبأ ) ووامرنا ببيعتا" .)2
عه وا هذا اإلستؽراب دد مالء ذه عتبة ب ابأ لهب* الذ ونمد يقول :)3
و
األمر منصرؾ
ةنت وحسبو و
مـــا
ا
ولـــي ا وو ول مــــ صـــه لقبهتـــةح

عـــ هـــامح وث اح منها ع وابأ حس
ووعـــها وح النـــا ا بـــالقرآ والسنـــ

وادـــربو النــــا ا عهدا بالنبأ و ام

جبري ول عو لــــ وا فأ الؽسل والةف

مـــا فيا مـــا في وهح ال يمترو ا بـــــا

ولي ا فأ القوح مـــــا فيا م الحس

مـــاذا الذ ردهـــح عنـــا فتعهمـــا

هـــا و ذا ؼبننـــا م وعظـــــح الؽب

وهذا دليل عه و مسألة الفتا ةانت متداولة بىي النىا  ،ومىا عزلىا عنهىا فةانىت مى
المحال  .ولذا وثارت إستؽرابا وتساؤال حول هذا الؽب ةونا م ص ال يضاهيا واحد.
ولهذا ظهت مسىألة اإلعتىراض عهى بيعىة وابىأ بةىر  ،وؼصىب حىق اإلمىاح عهىأ و ومثولىة
تمىىأل وسى ر التىىاري عبىىر السىىني  ،يعتىىرؾ بهىىا المبؽضىىي لإلمىىاح دبىىل المحبىىي  ،ففىىأ رسىىائل
معاوية المتبادلة م محمد ب وابأ بةر* إدرار واضىح بهىذا الحىق الضىائ حىي دىال ، ... ":ودىد
ةنىىا ووبىىوك معنىىا فىىأ حيىىاة نبينىىا صىىه ( عهيىىا وسىىهح) نىىرى حىىق إبى وابىىأ الىىب الزمىىا لنىىا ،
وفضها مبرزا عهينا  ،فهما إ تار ( لنبيا صه ( عهيا وسهح) مىا عنىده  ،وواتىح لىا مىا وعىده ،
وواظهر دعوتا ووافه حجتا  .ودبضا ( إليا  ،فةا وابوك وفارودا واول م إبتزه و الفا  .عه

( ) 1البالذر  ،ونساب  ،ج ، 1ص511؛ ينظر :إب عبد ربا  ،العقد  ،ج ، 5ص.11
( ) 1ال برسأ  ،اإلحتجاج  ،ص113؛ ينظر :المجهسأ  ،بحار  ،ج ، 21ص.15
* -عتبة ب عبد العزى ب عبد الم هب ب هامح ب عبد مناؾ ب دصأ  ،ووما وح جميل بنت حرب ب ومية ب عبد مم ،
وسهح عتبة بعد فتح مةة  ،ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 4ص.45-44
( ) 1إب بةار  ،الموفقيات  ،ص465؛ ينظر :اليعقوبأ  ،تاري  ،ج ، 2ص1؛ ينظر :إب عبد البر  ،اإلستيعاب  ،ج، 3
ص1133؛ ينظر :إب األثير  ،وسد الؽابة  ،ج ، 4ص112؛ ينظر :وبأ الفداء  ،الم تصر  ،ج ، 1ص211؛ ينظر :إب سيد
النا  ،منح المدح  ،تح :عفت وصال حمزة  ، 1 ،دار الفةر  ،سورية 1117 ،ح  ،ص.217
* -وبا القاسح  ،محمد ب عبد (عو وبو بةرب ب عثما  ،ووما وسماء بنت عمي  ،ولد محمد سنة حجة الودا  ،وةا م
يرة وصحاب عهأ ب وابأ الب  ،ومهد معا حرب الجمل وصفي  ،ثح واله مصر ودتل فيها حي ؼزاها معاوية عه يد
عمرو ب العاص  ،وبعد مقتها وضعوه فأ جوؾ حمار ميت ووحردوه.ينظر :إب األثير  ،واسد الؽابة  ،ج ، 5ص.17
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ذلك اتفقنا وإتسقنا  ،ثح دعواه إل ونفسهح فأب أ عنهما وتهةأ عهيهما فهما با الهموح  ،ووارادوا بىا
العظيح .)1 "... ،

موقف اإلمام علي من بيعة أبي بكر
ةا مودؾ اإلماح ينب ء ع إ مئنا حول مسألة ال الفة  ،وو ال مناز لا فيها ةونا
وحق بها ةما مر بنا سابقا م وا بار تتويجا فأ بيعة الؽدير  ،ةذلك ةونها مسؤولية ةبيرة ال
وحد يتصدى لها إال م هو ةف ء لها .
وهذه القناعة متحققة فأ جوابا لعما العبا * حي هب منا وا يبايعا بعد وفاة رسول
( ) بقولا  ":يا عهأ دح حت وابايعك وم حضر ف هذا األمر إذاا ةا لح يرد مثها واألمر
فأ وايدينا  .فقال عهأ :وواحد؟ يعنأ ي م فيا ؼيرنا  ،فقال العبا  :واظ و و( سيةو " . )2
وعه ما يبدو ف العبا
وحب وا وصحر* بها وواةره وا
مؽل  ،وهذا األمر فهي ن م

دد ولح ةثيرا عه اإلماح عهأ الذ وجابا بالقول  ... ":إنأ
واباي م وراء رتاج*"  ،)3ودولا اآل ر  ":لنا برسول ( ص)
عهيا .)4 "...

إتب اإلماح ريق الم البة والدفا السهمأ ع حقا  ،فهو لح يصمت ولح يقاتل م وجها
فأ آ واحد  ،بسبب دهة الناصر وحفاظا منا عه بيضة اإلسالح ومنعا لهفتنة بي المسهمي
الذي لح يترس اإلسالح فأ نفوسهح بعد.
ودد ددح عبد المقصود وصفا لمودؾ اإلماح هذا بالقول  ، ... ":بل ظل وبدا عفا ال يه فأ
ال صومة  ،نبيال ال يتذر بةيد  ،صافأ القهب يتحرج وا تند منا الةهمة نابية ت دش معور
صما " .)5

( ) 1المنقر  ،نصر ب مزاحح  ،ت212هىـ 127 /ح)  ،ودعىة صىفي  ،تىح :عبىد السىالح محمىد هىارو  ، 3 ،مةتبىة آيىة (
العظم المرعمأ  ،دح 1411 ،هـ  ،ص121؛ ينظر :البالذر  ،ونساب  ،ج ، 2ص316؛ ينظر :المسىعود  ،مىروج  ،ج3
 ،ص13-12؛ ينظىىىر :إبىىى وابىىىأ الحديىىىد  ،مىىىرح نهىىى البالؼىىىة  ،ج ، 3ص111-111؛ ينظىىىر :المجهسىىىأ  ،بحىىىار  ،ج، 33
ص577؛ ينظىىر :العصىىامأ  ،سىىم النجىىوح  ،ج ، 3ص15-14؛ ينظىىر :المىىهابأ  ،محمىىود  ،اإلسىىالح والمىىيعة األماميىىة فىىأ
وساسىىها التىىاري أ وةيانهىىا اإلعتقىىاد  ، 1 ،منمىىورات جامعىىة هىىرا  ،هىىرا 2111 ،ح  ،ج ، 1ص271-277؛ ينظىىر:
ماةر  ،محمود  ،التاري اإلسالمأ  ، 7 ،المةتب اإلسالمأ  ،بيروت 2111 ،ح  ،ج ، 4ص.22
* -وبا الفضل  ،العبا ب عبد الم هب ب هامح ب عبد مناؾ ب دصأ ب ةالب  ،ووما نتيهة بنت جناب ب ةهيب ب مالك .
ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 4ص.3
( ) 1إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 2ص111؛ ينظر :إب دتيبة  ،اإلمامة  ،ج ، 1ص21؛ ينظر :إب إبأ الحديد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج، 1
ص116؛ عبد المقصود  ،اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.121
*-واصحر با  :اظهره  .ينظر  :الزم مر  ،وسا البالؼة  ،ج ، 1ص531؛ ينظر :الزبيد  ،تاج العرو  ،ج ، 7ص.71
* -رتاج :الباب المؽهق .ينظر :إب فار  ،مقايي الهؽة  ،ج ، 2ص415؛ ينظر :إب منظور  ،لسا  ،ج ، 2ص.271
 ) 3إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 11ص1؛ ينظر :عبد المقصود  ،اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.121
 ) 4إب وابأ الحديد  ،مرح نهى البالؼىة  ،ج ، 2ص41؛ ينظىر :المىيراز  ،الىدرجات الرفيعىة  ،ص14؛ ينظىر :عبىد المقصىود  ،اإلمىاح
عهأ  ،ج ، 1ص.126
 ) 5اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.115
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بينما نجد اإلجابة عه تحفظ اإلماح هذا واضحا فأ جوابا لألمعث ب دي * حي سألا
 ":فما يمنعك يا ب وابأ الب حي بوي و و تيح ب مرة  ، ...و تقاتل وتضرب بسيفك؟ ، ...
فقال لا عهأ :يا ب دي  ،دهت فاسم الجواب :لح يمنعنأ م ذلك الجب وال ةراهية لهقاء ربأ
 ،وو ال وةو ما عند ( ير لأ م الدنيا والبقاء فيها  ،ولة منعنأ م ذلك رسول (
صه ( عهيا وآلا) وعهده إلأ  .و برنأ رسول ( صه ( عهيا وآلا) بما األمة صانعة
بأ بعده  ، ... ،فقهت يا رسول (  ،فما تعهد إلأ إذا ةا ذلك ؟ دال :إ وجدت واعوانا فانبذ
إليهح وجاهدهح  ،وإ لح تجد واعوانا فاةفؾ يدك وإحق دمك حت تجد عه إدامة الدي وةتاب
( وسنتأ وعوانا  .وو برنأ صه ( عهيا وآلا) و األمة ست ذلنأ* وتباي ؼير وتتب
ؼير " .)1
وعه ما يبدو ف عامل القوة ووفرة الرجال هما الفاعال فأ ذلك الزما  ،ولهذا وةد
عهيهما رسول ( ) فأ وصيتا لإلماح عهأ  ،ةأسا يعتمد عهيا ةأ ينهض م البا بحقا
المؽصوب  ،هذا ما حدث فعال فقدرات اإلماح ةانت محدودة مقابل الجبهة اإلنتهازية م
واصحاب السقيفة  ،الذي لو لح ية معهح إال بنأ وسهح لةفاهح دوة  ،لإلستحواذ عه سه ة الحةح
حسب منظورهح  ،وم جانب آ ر ف اإلماح عهأ يراها تةهيفا مرعيا وامتدادا بيعيا
لممرو الرسالة السماوية  ،ولح ية م هقا و يقابههح بمثل ما دابهوه .
ويرى هيفا ... ":ما حدث فأ السقيفة  ...إال عمهية سياسية إنتهازية جائرة ال يمة لإلماح
لها ونفذها وجن ثمارها ضاربا بمصهحة المسهمي
عهأ  )وا يهب إل مستوى م
وبوصايا الرسول الةريح ) عرض الحائ " .)2
ولذا لح تمر سياسة السهح التأ تبعها اإلماح عهأ م

صمائا دو إمادة م حسا ب

ثابت الذ انمد دائال :)3

*-وبا محمد  ،األمعث ب دي ب معد يةرب ب معاوية ب جبهة ب عد ب ربيعة ب معاوية الةند  ،ووما ةبمة بنت يزيد،
ةا ولمعث مم وسهح زم رسول (  )وارتد عنا  ،ليعود مسهما زم ال هيفة وابو بةر  .ينظر :إب عبد البر  ،اإلستيعاب ،
ج ، 1ص.133
*-وم ودلة ذلك ال ذال ما و بر با رسول ( )عهيا دائال :إ هذه األمة ستؽدر بك بعد ).ينظر :إب وابأ ووسامة  ،الحارث
ب محمد ب داهر  ،ت212هـ 115/ح)  ،بؽيىة الباحىث عى زوائىد مسىند الحىارث  ،تىح :حسىي وحمىد صىالح البىاةر ، 1 ،
مرةىىز دمىىة السىىنة والسىىيرة النبويىىة  ،المدينىىة المنىىورة 1112 ،ح  ،ج ، 2ص115؛ ينظىىر :إب ى البي ى  ،المسىىتدرك  ،ج، 3
ص153؛ ينظر :البيهقأ  ،دالئل  ،ج ، 6ص441؛ ينظر :البؽداد  ،تاري  ،ج ، 11ص216؛ ينظر :إب عساةر  ،تاري ،
ج ، 42ص441؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 4ص117؛ ينظر :إب ةثير  ،البداية  ،ج ، 1ص.216
 ) 1الهاللىىأ  ،ةتىىاب سىىهيح  ،ج ،2ص664-663؛ ينظىىر :ال بىىر اإلمىىامأ  ،المسترمىىد  ،ص371-371؛ ينظىىر :المجهسىىأ ،
بحار  ،ج ، 21ص411؛ ينظر :النور  ،مستدرك الوسائل ومستنب المسائل  ،تح :مؤسسة ال البيت إلحيىاء التىراث ، 3 ،
مؤسسة آل البيىت  ،بيىروت 1111 ،ح  ،ج ، 11ص76-75؛ ينظىر :البهبهىانأ  ،عهىأ الموسىو  ،مصىباح الهدايىة فىأ اثبىات
الوالية  ،ومراؾ :رضا وستاذ  ، 1 ،مةتبة األلفي  ،الةويت 1111 ،ح  ،ص115-114؛ ينظىر :المدرسىأ  ،محمىد تقىأ ،
األماح عهأ  )وسوة وددوة  ، 2 ،مرةز العصر لهثقافة والنمر  ،لبنا 2111 ،ح  ،ص.47
 ) 2فاجعة ةربالء فأ الضمير العالمأ الحديث  ، 1 ،دار العهوح 2111 ،ح  ،ج ، 1ص.113
 ) 3إب بةار  ،الموفقيات  ،ص477؛ ينظر :اليعقوبأ  ،تاري  ،ج ، 2ص.13
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وبا حس عنا وم ةأبأ حس
ك ومم ات اح
ك ممروح وده وب ا
فصد ور ا
و
هيهات الهزال م ال وس ام
ك،
مةا ان ا

إل و دال:
ا
حفظت رسو ال ( فينا وعهده
"
ولست و اه فأ الهدى ووصيا
وميجة
ك ما دامت بنجد
ا
انحفو ا

ك ام و ام
ك وم وول با من ا
إلي ا
ووعه وح منهح بالةتاب وبال وس ان
عظيح عهينا وثح بع ود عه اليم

دلت هذه األبيات عه إعتراؾ بما يحها اإلماح عهأ م إيما وعهح دد رد با ةأ يةو
وصأ الرسول ) وو يا فأ (  ،وال يست ي و يرد إليا واحد حت حفظ اإلسالح وعهود
ر الفت بصبره وحهما .
الرسول ) ودرء
ورؼح هذا ةها لح يترك اإلماح عهأ وحقا المؽصوب بل و وحضر دسرا إل مجه وابأ
بةر ةأ يباي لةنا إحت وداف ع حقا .وهذا ما تناولا عبد المقصود  )1فأ حديث ويل
إعتمادا عه رواية إب دتيبة التأ ذةر فيها  ":ثح و عهيا ةرح ( وجها) و وتأ با إل وابأ بةر
وهو يقول :وانا عبد ( وو و رسولا  ،فقيل لا باي وابا بةر فقال :وانا واحق بهذا األمر منةح  ،وال
و وبايعةح وونتح وول بالبيعة لأ  ،وا ذتح هذا األمر م األنصار  ،واحتججتح عهيهح بالقرابة م
النبأ صه ( عهيا وسهح  ،وتأ ذونا منا وهل البيت ؼصبا ؟ ولستح زعمتح لألنصار ونةح وول
بهذا األمر منهح لما ةا محمد منةح  ،فأع وةح المقادة  ،وسهموا إليةح اإلمارة  ،وونا وحت
عهيةح بمثل ما احتججتح با عه األنصار نح وول برسول ( حيا وميتا فأنصفونا إ ةنتح
تؤمنو وإال فبوءوا بالظهح وونتح تعهمو  .فقال لا عمر :إنك لست متروةا حت تباي  ،فقال لا
عهأ  :واحهب حهبا لك م ره  ،وامدد لا اليوح ومره يردده عهيك ؼدا  ،ثح دال  :و( يا عمر ال
ودبل دولك وال وبايعا " .)2
وبهذه الرواية تبي وا اإلماح دد والزمهح الحجة وثبت وولويتا باألمر منهح  ،بدليل وانهح لح
يردوا عهيا بمثل ما حاججهح با م دول  ،لذا ما ةا منهح إال الهجوء إل سياسة الضؽ
والمدة إلجباره عه البيعة لقول عمر بعدح ترةا دو وا يباي  .وحت فأ مسألة القرب
والصحبة م رسول ( ) التأ تذرعوا بها عه األنصار فقد عراهح منها اإلماح بأةثر م
مودؾ .
 ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.171-161
 ) 2اإلمامة  ،ج ، 1ص 21-21؛ ينظر :المريؾ المرتض  ،المافأ فأ اإلمامة  ،تىح :عبىد الزهىرة الحسىنأ ال يىب ، 2 ،
مؤسسة الصادق  ،هرا 2116 ،ح  ،ص241-241؛ ينظىر :إبى وابىأ الحديىد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج ، 6ص11؛ ينظىر:
المجهسأ  ،مرآة العقول فأ مرح و بار الرسول  ،تح :جعفر الحسنأ  ، 1 ،دار الةتب العهمية  ،هرا 1411 ،هىـ  ،ج26
 ،ص.342-341
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ومنها ما ذةره المريؾ الرضأ م دول اإلماح عهأ ":واعجبا وتةو ال الفة بالصحابة
 ،وال تةو بالصحابة والقرابة "  ،وفأ ذلك انمد معرا دال فيا :)1
ةنت بال و
مورى امها ا
ا
فةيؾ بها والمميرو ا وؼ ايبو ؟
ومورهح
ةت
ف
ا
ا
ا
ا
بالنبأ وودربو
ك وول
حججت ا صي امهح
ةنت بالقورب
وإ
اف اؽي ور ا
وما إعتماد عبد المقصود لهذه الرواية دو ؼيرها ةونها األدرب لهحقيقة وإ ةل ما ديل
فيها دد تحقق فعال  ،ةما مر بنا سابقا وما سيأتأ الحقا و صوصا حي رد وابو بةر جميل عمر
عهيا بتسهيما ال الفة م بعده  ،فحق دول اإلماح إحهب حهبا لك م ره  ،وامدد لا اليوح ومره
يردده عهيك ؼدا)  ،لذا وارادوا إستةمال واتهح فأ إستجما المرعية ألمرهح المزعوح وذلك
فأ إستقداح وبرز م صيات المسهمي لبيعتهح وهو اإلماح عهأ  ،حت لو ت هب األمر القوة.
فقد ذةر البالذر رواية بةر ب الهيثح بسنده ع إب عبا حيث دال ":بعث وابو بةر
عمر ب ال اب إل عهأ رضأ ( عنهح) حي دعد ع بيعتا ودال :ائتنأ با بأعنؾ العنؾ
 .فهما وتاه  ،جرى بينهما ةالح فقال :إحهب حهبا لك م ره  .و( ما حرصك عه إمارتا اليوح
إال ليؤثرك ؼدا .)2 "...
ولهذا ةانوا مودني بعدح مرعية ومرهح ب درار السنتهح ما داح اإلماح ممتن ع بيعتهح ،
الذ مةل مصدر وؾ مستمر لهح لذا واصروا عهيا ةأ يباي ومال فأ إ فاء رهبة وانفسهح
الثائرة .
وهذا ما تؤةده رواية سهيح ب دي التأ ذةر فيها ":ودال عمر ألبأ بةر :وارسل إل عهأ
فهيباي  ،ف نا لسنا فأ مأء حت يباي  ،ولو باي ومناه  .فأرسل إليا وابو بةر :واجب هيفة
رسول (  ... ،فقال لا عهأ  :)سبحا ( ما وسر ما ةذبتح عه رسول (  ،ونا ليعهح
ويعهح الذي حولا و ( ورسولا لح يست هفا ؼير .)3 "...
وم رواية سهيح نستدل عه وا الفتهح فاددة لهمرعية تماما  ،وإال فما الداعأ م دول
عمر بالنفأ لما فعهوه إ لح يحصهوا عه تأييد اإلماح عهأ .

 ) 1صائص األئمة  ،ص111؛ ينظر  :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 11ص416؛ ينظر :الةرح  ،عبد العزيىز ،
ديوا ومير المؤمني وسىيد البهؽىاء والمتةهمىي اإلمىاح عهىأ بى ابىأ الىب  ،المةتبىة المىعبية  ،ص12؛ ينظر:عامىور  ،حسى
محمد  ،آهات عهأ ومعاناتا  ، 1 ،مؤسسة التاري العربأ 2117 ،ح  ،ص37؛ ينظر :عبد المقصود  ،السقيفة  ،ص.114
 ) 2ونساب  ،ج ، 1ص517؛ ينظر :المجهسأ  ،بحىار  ،ج ، 21ص311؛ ينظىر :المحمىود  ،محمىد بىادر  ،نهى السىعادة فىأ
مسىىتدرك نهى البالؼىىة  ، 1 ،مؤسسىىة ال باعىىة والنمىىر وزارة الثقافىىة واإلرمىىاد االسىىالمأ  ،هىىرا 1411 ،هىىـ  ،هىىامش ،
ص.57
 ) 3ةتاب سهيح  ،ج ، 1ص141-147؛ ينظر :النور  ،نف الرحم فأ فضائل سهما رضأ ( عنا)  ،تح :جواد ديومأ ،
 ، 1مؤسسة الةوةب  ،إيرا 1411 ،هـ  ،ص.412-411
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وبهذا الصدد يرى المستمرق فههاوز  ... ":وةا وابو بةر وعمر يعهما وانهما لح يتوليا
ال الفة بفضل حق مرعأ  ،بل م ريق اإلؼتصاب .)1 "...،
فأ حي ذةر المسعود محضر إحتجاج اإلماح عهأ عه وابأ بةر حت والزما الحجة ":
وافسدت عهينا وومورنا ولح تستمر ولح تر ا لنا حقا  ،فقال وابو بةر :به .)2 "...
دلت هذه الرواية عه إستهجا اإلماح لفعهة وابأ بةر ةونا إستؽل الظروؾ االستثنائية
التأ مر بها اإلماح.
هذا الحال الذ دال فيا عبد المقصود اآلتأ ":وحقيق بعهأ بعد هذا وا يؽضب لحقا
ويؽضب واةثر م هذا إلهمالهح المسير إليا .)3 "...
وهذا مودؾ مؽاير م عبد المقصود لمودفا السابق م بيعة الؽدير  ،ثح يستةمل محضر
إحتجاج اإلماح عه وابأ بةر فقد ذةر ":وما و( لقد تقمصتها وإنك لتعهح وا محهأ منها الق ب
م الرح ينحدر عنأ السيل وال يرد إلأ ال ير " .)4
وعه ما يبدو ف ال بة المقمقية هذه دد مألت ذه عبد المقصود دناعة بحق اإلماح ،
فذةرها بأسهوب المواجهة المبامرة بي اإلماح ووابأ بةر لقولا تقمصتها )  ،فأ حي وانها
وردت فأ المصادرعه النحو اآلتأ ":وما و( لقد تقمصها إب وابأ دحافة .)5 "...و
بالماضأ.
ويتدرج عبد المقصود  )6فأ ذةر محاوالت وابأ بةر إلدنا اإلماح بالبيعة  ،ومنها إيفاده
إب الجراح وامال فأ وا يتمة م إدنا اإلماح  ،معتمدا فأ برها عه رواية إب دتيبة التأ
ذةر فيها ":فقال وابو عبيدة ب الجراح لعهأ ةرح ( وجها) :ياب عح إنك حديث الس وهؤالء
ممي ة دومك  ،ولي لك مثل تجربتهح  ،ومعرفتهح باألمور  ،وال ورى وابا بةر إال ودوى عه
هذا األمر منك  ، ... ،فسهح ألابأ بةر هذا األمر  ،ف نك و تعش وي ل بك بقاء  ،فأنت لهذا
األمر هيق وبا حقيق  ... ،فقال عهأ ةرح ( وجها) ( ( :يا معمر المهاجري  ،ال
ت رجوا سه ا محمد فأ العرب م داره ودعر بيتا  ،إل دورةح ودعور بيوتةح  ،وال تدفعوا
 ) 1تاري الدولة العربية  ،ترجمة :محمد عبد الهاد  ،حسي مؤن  ، 2 ،األلؾ ةتاب  ،القاهرة 1161 ،ح  ،ص.34
 ) 2مروج الذهب  ،ج ، 2ص311؛ ينظر :محمود  ،وحمد محمود  ،البيعة فأ اإلسالح تأري ها وادسامها بي النظر والت بيق
 ،دار الراز  ،البحري  ،ص.63
 ) 3اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص161
 ) 4اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.171
 ) 5الصدوق  ،عهل المرائ  ،ال.تح  ، 1 ،دار المرتضى  ،لبنىا 2116 ،ح  ،ج ، 1ص151؛ ينظىر :ال وسىأ  ،األمىالأ ،
ج ، 13ص553؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼىة  ،ج ، 1ص151؛ ينظىر :المجهسىأ  ،بحىار  ،ج ، 21ص417؛
ينظر :الماحوز  ،األربعي  ،ص.261
 ) 6اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.172-171
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با  ،ألنا وهل

وةأ بيعة النا لح تجد وابا بةر نفعا وما زال وامر ال الفة بيد اإلماح عهأ لذا وا ذ إب
الجراح يحثا عه تسهيمها إليا  ،بحجة صؽر سنا  ،وهذا إدعاء با ل فهو ةانت ةذلك لتجنبوا
اإللحاح عهيا وإستؽنوا ع بيعتا لهح .
وبهذا ال صوص ذةر عبد المقصود جواب اإلماح إلب الجراح يحمل صورة تاري ية
حقيقية ال تقبل المك وهو  ":لقد ةا رسول ( بعث وسامة ب زيد عه جيش فيا ممي ة
دومك هؤالء  ،لح ي ع فيا ونا صبأ  .فهح يحر وابو عبيدة ابا  .إ مأ وسامة لي ب اؾ
عهيا اذ ومره رسول ( عه جيش الماح  ،ووسهما بيده الراية  ،وةا م بي جنوده وبو بةر
وعمر .)2 "...
وما إمرة وسامة ب زيد عه ةبار الصحابة ب افية ع وحد  ،ودد واجمعت عهيها جل
مصادر التاري .
وذةر إب اوو دول اإلماح عهأ حول تولية رسول ( ) وسامة ألمرة الجيش ،
فأ ووا ر حياتا فقال ... ":وول عهيها وسامة ب زيد دبل وفاتا  ،وهو صبأ م صبيا
المسهمي  ،وجعههما رعية لا بنص م ( وانا     ،    {:
 *}عند العرفي .)3 "...،
وبهذا ةا اإلماح دد واؼهق عهيهح ةل وابواب الحج التأ تذرعوا بها ةأ يصبؽوا فعهتهح
بصبؽة مرعية.
وواضاؾ عبد المقصود ذةره لهقاء جم وابو بةر فأ ووا ر حياتا م اإلماح عهأ ب وابأ
الب  ،ذةر فيها األ ير الظهح الذ لحق با م وابأ بةر دائال ":يا وبا بةر :إنا لح يمنعنا وا
نبايعك إنةار لفضيهتك  ،وال نفاسة عهيك ل ير سادا ( إليك  ،ولةنا نرى وا لنا فأ هذا األمر
حقا فاستبددتح عهينا با " .)4

 ) 1اإلمامة  ،ج ، 1ص21؛ ينظر :الجوهر  ،وحمد ب عبد العزيز  ،ت323هـ 134/ح)  ،السقيفة وفىدك  ،تىح :محمىد هىاد
األمينأ  ،ال ، .مةتبة نينوى  ،هرا  ،ال.ت  ،ص.61
 ) 2اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.171
* -سورة النجح  ،اآلية.4-3:
 ) 3ةمؾ المحجة لثمرة المهجة  ،تح :محمد الحسو  ، 3 ،مؤسسة بوستا  ،دح 1431 ،هـ  ،ص.112
 ) 4اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.214
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ودد إعتمد عبد المقصود فيما ذةر عه رواية ال بر الذ ذةر دول اإلماح عهأ باآلتأ
 ":وما بعد  ،ف نا لح يمنعنا وا نبايعك يا وابا بةر إنةار لفضيهتك  ،وال نفاسة عهيك ب ير سادا
( إليك  ،ولةنا ةنا نرى وا لنا فأ هذا األمر حقا  ،فاستبددتح با عهينا .)1 "...
وفأ مورد آ ر جاءت الرواية عه النحو اآلتأ ":إنا دد عرفنا فضهك وما وع اك ( ،
ولح ننف عهيك يرا سادا (  ،ولةنك استبددت عهينا باألمر .)2 "... ،
وما ما يؤ ذ عه هذه الرواية إ تالؾ الموادؾ فم جانب نجد اإل راء م دبل اإلماح
عه وابأ بةر وفأ الودت نفسا يصفا باإلستبداد عه حقا  ،فيا ترى هل يمة وا يةو
صاحب الفضائل تعتريا الرذائل م إستبداد و ؽيا ؟ لذلك يمة وا يةو وصؾ اإلستبداد
هو األصل فأ الرواية  ،إستنادا لما تح ذةره م واحداث السقيفة وما سيتهوه الحقا  ،وما اضافة
ذةر فضائل وابأ بةر بهسا اإلماح عهأ فيمة و تةو م ز رفات المؤر ي وتالعبهح بها.

مداهمة بيت اإلمام علي
ما و يأ وابو بةر م مؽبة الحصول عه بيعة اإلماح عهأ لا  ،السيما بعد و والقمهح
الحجة بأنا صاحب الحق المرعأ دونهح لذا لجأوا إل واسهوب اإلةراه والتد ل بالقوة ليحمهوه
عه البيعة .
صاغ عبد المقصود فعهة القوح هذه ب ريقة ودبية جميهة عرض فيها ةيفية تقدح عمر ب
ال اب عه بيت اإلماح مرورا باستؽاثة الزهراء بأبيها فقال ":وةذلك سبقت المائعات
وات إب ال اب ذلك النهار وهو يسير فأ جم م صحبا ومعاونيا إل دار فا مة ،
وفأ بالا وا يحمل إب عح رسول ( – إ وعا وإ ةرها -عه إدرار ما وباه حت اآل .
السيؾ سوؾ يهق السيؾ  .ثح تحدث ؼير هؤالء وهؤالء بأ النار هأ الوسيهة المثه إل
حفظ الوحدة وإل الرضا واإلدرار  ،وهل عه والسنة النا عقال يمنعها وا ترو دصة ح ب
ومر با إب ال اب فأحا بدار فا مة  ،وفيها عهأ وصحبا ليةو عدة األدنا وو عدة اإليقا
 ، ... ،ودبل الرجل محنقا مندل الثورة  ،عه دار عهأ ودد ظاهره معاونوه وم جاء بهح
فادتحموها وو وومةوا عه إدتحاح  .ف ذا وجا ةوجا رسول ( يبدو بالباب – حائال م حز
عه دسماتا و آالح وفأ عينيا لمعات دم  ،وفوق جبينا عبسة ؼضب فائر وحنق ثائر
 ...وم صت منهح األنظار وورهفت األسما إليها وهأ ترف صوتها الرديق الحزي النبرات
 ) 1تاري  ،ج ، 3ص211؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 6ص.46
 ) 2الب ىىار  ،صىىحيح  ،ج ، 5ص131؛ ينظىىر :القمىىير  ،المسىىند  ،ج ، 3ص1311؛ ينظىىر :إب ى دتيبىىة  ،اإلمامىىة  ،ج، 1
ص32؛ ينظر :المروز  ،وحمد بى عهىأ بى سىعيد  ،ت212هىـ115/ح)  ،مسىند وابىأ بةىر الصىديق رضىأ ( عنىا)  ،تىح:
معيب األرناؤو  ، 4 ،المةتب اإلسالمأ  ،بيروت 1116 ،ح  ،ص76؛ ينظر :وبو عوانة  ،يعقوب ب إسحاق ب إبراهيح ،
ت316هىىـ 121 /ح)  ،مسىىت رج وابىىأ عوانىىة  ،تىىح :وايمى عىىارؾ الدممىىقأ  ، 1 ،دار المعرفىىة  ،بيىىروت 1111 ،ح  ،ج، 4
ص251؛ ينظر :البستأ  ،الثقات  ،ج ، 2ص171؛ ينظر :البيهقأ  ،دالئل  ،ج ، 7ص.271
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تهتؾ بمحمد الثاو بقربها تناديا باةية مرير البةاء :يا وبت رسول (  ،يا وبت رسول ( ،
فةأنما زلزلت األرض تحت هذا الجم الباؼأ م رهبة النداء  .وراحت الزهراء  ،وهأ
تستقبل المثوى ال اهر  ،تستنجد بهذا الؽائب الحاضر :يا وبت يا رسول (  ،ماذا لقينا بعدك
م إب ال اب  ،وإب وابأ دحافة  .فما ترةت ةهماتها إال دهوبا صدعها الحز  ،وعيونا جرت
دمعا ورجاال ودوا لو إست اعوا وا يمقوا موا ئ واددامهح  ،ليذهبوا فأ وايا الثرى
مؽيبي " .)1
وما ذةره عبد المقصود جاء م ابقا لرواية إب دتيبة التأ تقول ":إ وابا بةر رضأ
( عنا) تفقد دوما ت هفوا ع بيعتا عند عهأ ةرح ( وجها)  ،فبعث إليهح عمر  ،فجاء
فناداهح وهح فأ دار عهأ  ،فأبوا وا ي رجوا فدعا بالح ب ودال :والذ نف عمر بيده .
لت رج وح ألحردنها عه م فيها  ،فقيل لا :يا وبا حفص  ،إ فيها فا مة  ،فقال :وا "... ،
 ،ثح تةررت محاوالت وابأ بةر فأ إرسال مواله دنفذ لعهأ لهحضور لهبيعة لة األ ير يرفض
البيعة حت ذةر ":ثح داح عمر  ،فمم معا جماعة  ،حت وتوا باب فا مة  ،فددوا الباب  ،فهما
سمعت وصواتهح نادت بأعه صوتها :يا وابت يا رسول (  ،ماذا لقينا بعدك م إب ال اب
وإب وابأ دحافة  ،فهما سم القوح صوتها وبةاءها  ،إنصرفوا باةي  ،وةادت دهوبهح تتصد ،
واةبادهح تتف ر  ،وبقأ عمر ومعا دوح  ،فأ رجوا عهيا  ،فمضوا با إل وابأ بةر ،فقالوا لا:
باي  ،فقال :إ ونا لح وفعل فما ؟ دالوا :إذا و( الذ ال إلا إال هو نضرب عنقك  ،فقال :اذا
تقتهو عبد ( وا ا رسولا  ،دال عمر :واما عبد ( فنعح  ،ووما و و رسولا فال  ،ووبو بةر
ساةت ال يتةهح  ،فقال عمر :اال تأمر فيا بأمرك؟ .)2 "...
دلت هذه الرواية عه وا عمر ب ال اب دد وادبل وهو مار بالقتل ال محال  .وونا داح
بتصرفات مرعبة ألهل البيت  ،وودت بفا مة ةأ ترف صوتها مستؽيثة بأبيها م فعهة
الرجهي  ،ةذلك دضية ردهح الباب م إ راجهح لعهأ عنوة ال تت ابقا إال وا يةونوا دد
إدتحموا الدار إل راجا منها  ،وهذه هأ بائ عمر لسهب اإلرادة م صوما ع المقاومة ،
والهجوء لهقتل إ ت هب األمر ذلك .
وفأ رو لةتانأ يقول ":ول تةو تهجمات عمر ب ال اب عه بيت عهأ دليل
وضعاؾ ال صح و رحا فأ سهة العزلة
مونة فأ باعا وةثر مما هأ امةال لم
.)3 "...،

 ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص 114؛ ينظر :القزوينأ  ،محمد ةاظح  ،فا مة الزهراء م المهد ال الهحد  ،مةتبة بصيرتأ  ،دىح ،
1414هـ ص.263-262
 ) 2اإلمامة  ،ج ، 1ص31-31؛ ينظر :الجوهر  ،السقيفة  ،ص51؛ ينظر :ةحالة  ،وعالح النساء فأ عالمأ العرب واإلسالح
 ، 5 ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1114 ،ح  ،ج ، 4ص.165-164
 ) 3فا مة الزهراء  ،ص.221
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فأ حي نجد عمهية مداهمة الدار متحققة عند إب وابأ ميبة لذةره رواية محمد ب بمر
بسنده ع زيد ب وسهح ع والده وسهح حيث دال ":فهما بهػ ذلك عمر ب ال اب رج حت
د ل عه فا مة فقال ، ... :وويح ( ما ذاك بمانعأ و وجتم هؤالء النفر عندك ؛ و ومرتهح
و يحرق عهيهح البيت .)1 "... ،
وحت واسهوب ةالما م السيدة فا مة الزهراء ينب ء ع وجوده دا ل الدار السيما
تةهما باسح اإلمارة هؤالء) لةونا دريبا منهح.
بينما نجد األمر م تهؾ فالنار دىد سىعرت وفا مىة دىد ووذيىت  ،فىأ روايىة سىهيح بى دىي
التأ تقول ":ودعا عمر بالنار فأبرمها فأ الباب ثح دفعا فىد ل  :فاسىتقبهتا فا مىة وصىاحت :يىا
وبتاه يا رسول (  ،فرف عمر السيؾ وهو فأ ؼمده فوجأ* با جنبها  .فصر ت :يا وبتاه :فرفى
السو فضرب با ذراعها فنادت يىا رسىول (  ،لبىئ مىا هفىك وابىو بةىر وعمىر  .فوثىب عهىأ
 )فأ ىىذ بتالبيبىىا ثىىح نتىىره فصىىرعا ووجىىأ ونفىىا وردبتىىا وهىىح بقتهىىا  ،فىىذةر دىىول رسىىول (
صه ( عهيا وآلا)  ،وما ووصاه با  ،فقال :والذ ةرح محمىدا بىالنبوة  ...لىوال ةتىاب مى (
سبق وعهد عهده إلأ رسول ( صه ( عهيا وآلا) لعهمت ونك ال تد ل بيتأ" .)2
فأ حي نرى البالذر يذةر رواية المدائنأ بسنده ع إب عو  ،و فا مة دد تدارةت
عمر وسألتا ع فعهتا التأ وصر عهيها مستعرضا دواه عهيها فقد ذةر ... ":و وابا بةر ورسل
إل عهأ يريد البيعة  ،فهح يباي  .فجاء عمر  ،ومعا فتيهة  .فتهقتا فا مة عه الباب  ،فقالت :يا
إب ال اب  ،وتراك محردا عهأ بابأ ؟ دال :نعح  ،وذلك ودوى فيما جاء با وبوك" .)3
اما المسعود فقد ذةر الحادثة بمةل ومر وواده مما سبق فقد ا ب عهيا وابو بةر
وجماعتا حي دابها دائال ":إ رسول ( ص) دال لةح :إنأ م هؾ فيةح الثقهي ةتاب (
وعترتأ ل يفتردا حت يردا عهأ الحوض  ،ف دبهتموه فادبهونأ معا واحةح بينةح بما فيا م
واحةاح (  ،فقالوا :ال حاجة لنا فيا وال فيك  ،فانصرؾ با معك  ،ال تفاردا وال يفاردك ،
ف نصرؾ عنهح  ، ...فوجهوا إل منزلا فهجموا عهيا  ،ووحردوا بابا  ،واست رجوه منا ةرها
 ) 1المصنؾ  ،ج ، 7ص432؛ ينظر :ال بر  ،تاري  ،ج ، 3ص212؛ ينظر :إب عبىد ربىا ،العقىد  ،ج ، 5ص13؛ ينظىر:
المفيد  ،الجمل  ،ص57؛ ينظر :إب وابأ الحديىد  ،مىرح نهى البالؼىة  ،ج ، 2ص56؛ ينظىر :وابىو الفىداء  ،الم تصىر  ،ج، 1
ص211؛ ينظر :الحهأ  ،الحس ب يوسؾ الم هر 736 ،هـ1335/ح)  ،نه الحق وةمؾ الصدق  ،تعهيق :عي ( الحسنأ
األرمىىو  ،تقىىديح :رضىىا الصىىدر  ، 4 ،دار الهجىىرة  ،إيىىرا 1414 ،هىىـ  ،ص271؛ ينظىىر :الةرةىىأ  ،نفحىىات الالهىىوت ،
ص71؛ ينظر :التستر  ،نىور ( الحسىينأ  ،ت1111هىـ 1611/ح)  ،إحقىاق الحىق وإزهىاق البا ىل  ،تعهيىق :مىهاب الىدي
النجفأ  ،ال ، .ال.ح  ،ج ، 2ص371؛ ينظر :الرحمانأ  ،وحمد  ،فا مة الزهراء عهيها السالح) بهجة دهىب المصى ف
 ، 2 ،المةتبة المرضية  ،إيرا 1372 ،ش  ،ص531؛ ينظر :القزوينأ  ،ومير محمد ةىاظح  ،نقىض ةتىاب الصىواعق إلبى
حجر  ، 2 ،القاهرة 1153 ،ح  ،ص.552
*-الوجأ  :الضرب .ينظر :الجوهر  ،الصحاح  ،ج ، 1ص11؛ ينظر :اب منظور  ،لسا  ،ج ، 1ص.111
 ) 2ةتاب سهيح  ،ج ، 1ص151؛ ينظر :الميراز  ،الدرجات الرفيعة  ،ص.214
 ) 3ونساب  ،ج ، 1ص.516

)
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 ،وضؽ وا سيدة نساء العالمي بالباب حت وسق ت محسنا) ووا ذوه بالبيعة فامتن  ،ودال :ال
وفعل  .فقالوا :نقتهك فقال :و تقتهونأ ف نأ عبد ( وو و رسولا وبس وا يده فقبضها  ،وعسر
عهيهح فتحها فمسحوا عهيها وهأ مضمومة .)1 "...
وهذه داللة و رى تضاؾ إل صدق ورود حديث الثقهي  ،إضافة إل وا إمعانهح فأ
إدصاء اإلماح عهأ م حقا الممرو ومؽفهح فأ إمرة النا جعههح يتنصهو حت م ةتاب
( معهني البراءة منا وم اإلماح عهأ.
ولح يةتفوا بهذا ةها بل عمدوا إل إيذاء الزهراء ووسقا جنينها  ،وهو جرح وةده وندد
*
با إب وابأ الحديد بقولا ":إذا ةا رسول ( صه ( عهيا وآلا) وباح دح هبار ب األسود
ألنا رو زينب* فألقت ذا ب نها  ،فظهر الحال ونا لو ةا حيا ألباح دح م رو فا مة حت
ولقت ذا ب نها" .)2
وهنا دد هدر رسول (
با والزهراء دد لحقت بمحس .

) دح هبار  ،وزينب لح تمت سوى وانها فقدت جنينها  ،فةيؾ

فأ حي و الحادثة لح تؽب عل ودالح المعراء  ،فقد وانمد فيا عبد ( ب عمار البردأ
ت245هـ)  )3معرا:
النار م نبت وم ح ب
وةــــهال
ا
ولي فأ البيت إال وةــــل ــاهرة

والمضرمــــا ل ام افي ا
هت يسبا
مــــ النســــاء وصديق وسب ا

وهذه األبيات تؤةد بقاءهح تحت س وة النار وال وؾ والتهديد.
وذةر الحادثة حافظ ابراهيح بتعجب م سام ةهمات عمر اإلماح عهأ واصفا اياه بأةرح
)4
م سم مثل هذا المقال فأنمد دائال:

 ) 1إثبات الوصية لإلماح عهأ ب وابأ الب  ، )ال.تح  ، 2 ،دار األضىواء  ،لبنىا 1111 ،ح  ،ص155-154؛ ينظىر:
إب مهرا موب  ،منادب  ،ج ، 3ص.417
* -هبار ب األسود ب الم هب ب اسد عبد العزى بى دصىأ القرمىأ األسىد  ،ةىا مى سىفهاء دىريش  ،هىدر دمىا رسىول (
 )ةونا عارض إبنتا زينب واسق جنينها وابا الهجىرة إلى المدينىة  .ينظىر :الوادىد  ،المؽىاز  ،ج ، 2ص157؛ ينظىر:
البالذر  ،ونساب  ،ج ، 1ص461؛ ينظر :إبى عبىد البىر  ،اإلسىتيعاب  ،ج ، 4ص1536؛ ينظىر :إبى األثيىر  ،واسىد  ،ج، 5
ص.361
*-وح عهأ  ،زينب بنت رسول (  ، )وومها ديجة بنت ويهد  ،وهأ وةبر بنات النبأ  )وتزوجت م إب التها العاص
ب الربي ب عبد مم  ،وسهمت زينب وهاجرت م والدها رسول (  . )ينظر :إب سعد  ،ال بقات  ،ج ، 1ص.25
 ) 2مرح نه البالؼة  ،ج ، 14ص113؛ ينظر :الحيدر  ،عادل  ،اإلماح عهأ ب ابأ الب  )فأ مؤلفات إب الجوز
 ، 1 ،دار الةفيل  ،ةربالء 2117 ،ح  ،ص.352-351
 ) 3األمينأ  ،الؽدير  ،ج ، 6ص451؛ ينظر :الةعبأ  ،عهأ موس  ،سيدة النساء فا مة الزهراء  ، 1 ،مرةز الرسىالة  ،دىح
1421 ،هـ  ،ص.141-147
 ) 4ديوا حافظ إبراهيح  ،ضىب وتصىحيح :وحمىد ومىي وآ ىرو  ، 3 ،الهيئىة المصىرية العامىة لهةتىاب  ،مصىر 1117 ،ح ،
ص.12
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وةرح بســــامعها وعظــــح ب ومهقيها
إ لح وتباي وبنت المص ف فيها

فيا ترى ولح ي و الصحابة بعد منزلة آل البيت ودربهح م رسول ( ) الذ ا ب فأ
يوح م األياح عهيا وفا مة وحس وحسي بقولا ":وانا حرب لم حاربةح  ،وسهح لم
سالمةح" .)1
ورؼىىح هىىذا وذاك وإ ىىتالؾ الروايىىات بىىي مؤيىىدة ورافضىىة لهحادثىىة  ،يبق ى اإلعتىىراؾ
بالجرح سيد األدلة فقد ذةرت المصادر ندح وابأ بةر عه فعها ووا ر وايىاح حياتىا حتى دىال... ":
وددت انأ لح وة ةمفت بيت فا مة ع مأء .)2 "...
وحت إب تيمية نراه يقحح نفسا فأ م اض عسير لتهد مفتاه مبررا وسوء حاال م الفعهة
ذاتها فقال ":إنا عو وابا بةرب ةب البيت لينظر هل فيا مأء م مال ( الذ يقسما  ،وو
يع يا لمستحقيا .)3 "... ،
فيا ترى هل و وابا بةر وحرص م اإلماح عه حقوق النا  ،وهو الذ ود هتا ومانتا
فأ صراعات مريرة م ال امعي  ،فقد دال يوما ل هحة والزبير ":واال ت برانأ  ، ... ،فما
الذ ةرهتما م ومر حت رويتما الفأ ؟ داال :الفك عمر ب ال اب فأ القسح  ،ونك
جعهت حقنا فأ القسح ةحق ؼيرنا  ،وسويت بيننا وبي م ال يماثهنا .)4 "...
فهذه هأ سجية اإلماح فأ حقوق النا فم واي تأتيا األموال وهو لح يتو ال األمر بعد ،
ولو ةا األمر ةذلك لح ندح وابا بةر إ ةا ادتحاما لهدار م وجل إسترداد ذلك الحق الدفي
هؾ الجدرا .

 ) 1إبى حنبىىل  ،مسىىند ،ج ، 15ص436؛ ينظىىر :الترمىىذ  ،الجىىام  ،ج ، 6ص112؛ ينظىىر :إبى البيى  ،المسىىتدرك  ،ج، 3
ص116
 ) 2إب زنجويا  ،حميد ب م هد ب دتيبة ب عبد (  ،ت251هـ165/ح)  ،األموال إلب زنجويىا  ،تىح :مىاةر ذيىب فيىاض ،
 ، 1مرةز المهك فيصل لهبحىوث والدراسىات اإلسىالمية  ،السىعودية 1116 ،ح  ،ص311؛ ينظىر :ال بىر  ،تىاري  ،ج، 3
ص431؛ ينظر :الجوهر  ،السقيفة  ،ص41؛ ينظر :إب عبد ربا  ،العقد  ،ج ، 5ص21؛ ينظر :ال برانأ  ،المعجح الةبير،
ج ، 1ص62؛ ينظر :المسعود  ،مروج  ،ج ، 2ص311؛ ينظر :إب عساةر  ،تاري  ،ج ، 31ص411؛ ينظر :المقدسأ ،
محمد ب عبد الواحد  ،ت643هـ 1245/ح)  ،األحاديث الم تارة  ،تح :عبد المهك ب عبد ( ب دهىيش  ، 3 ،دار ضىر ،
لبنا 2111 ،ح  ،ج ، 1ص11؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نهى البالؼىة  ،ج ، 6ص51؛ ينظىر :الىذهبأ  ،تىاري  ،ج، 2
ص61؛ ينظر :العسقالنأ  ،لسا  ،ج ، 5ص472؛ ينظر :ال رسا  ،محمد مهد حسي  ،المحسى السىب مولىود وح سىق ،
 ، 2مرةز األبحىاث العقائديىة  ،إيىرا 2111 ،ح  ،ص211؛ ينظىر :هيةىل  ،الصىديق وابىوبةر  ،مؤسسىة هنىداو  ،مصىر ،
2112ح  ،ص.216
 ) 3منهاج السنة النبوية فأ نقض الميعة القدرية  ،تح :محمد رماد سالح  ، 1 ،جامعة اإلماح محمد ب سعود اإلسالمية  ،ال.د
1116 ،ح  ،ج ، 1ص.211
 ) 4إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 7ص.41
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وزيادة فأ المعور بالنىدح ذةىر عبىد المقصىود  ،و وابىا بةىر وعمىر دىد واتيىا الى الزهىراء
ي هبا العفو والمسامحة لةنها وابت ووثبتت لهح ؼضبها المديد عهيهح ووانهىا تمىةوهح هلل ورسىولا
يوح الهقاء .)1
وهذا ما ذةره إب دتيبة بالقول ":فقال عمر ألبأ بةر رضأ ( عنهما  ،إن هق بنا إل
فا مة  ،ف نا دد وؼضبناها  ،فان هقا جميعا  ،فاستأذنا عه فا مة  ،فهح تأذ لهما  ،فأتيا عهيا
فةهماه  ،فأد ههما عهيها  ،فهما دعدا عندها  ،حولت وجهها إل الحائ  ،فسهما عهيها  ،فهح ترد
عهيهما السالح  ،فتةهح وبو بةر فقال :يا حبيبة رسول ( و( إ درابة رسول ( وحب إلأ م
درابتأ  ، ... ،وفترانأ واعرفك واعرؾ فضهك ومرفك ووامنعك حقك وميراثك م رسول (
إال وانأ سمعت واباك رسول ( صه ( عهيا وسهح) يقول :ال نورث  ،ما ترةناه فهو صددة ،
.)2 "...
وهنا لح يت رق وابا بةر إل األسباب الرئيسية لؽضب فا مة  ،وإدتصر بذةر دضية
نحهتها فدك* الممهورة التأ صادرها منها بحجة مقولة موضوعة وإفتراء عه رسول ( )
 ،الذ

ال يمة و يصدر حةما ةهذا يتعارض م آيات القرآ الةريح التأ تقول  {:

 ،)3 }        ودولا تعال .)4 }    { :
وهل يعقل و ي ف حةح ةهذا عه آل البيت لين ق با وابو بةر بدال عنهح  ،ولعمر ما
إستحواذهح عه فدك إال استةماال لممروعهح الذ بدووه ليجردوا واهل البيت م ةل حق.
وفأ محضر إحتجاج فا مة الزهراء عه وابأ بةر فقالت ":م يرثك إذا مت ؟ دال:
ولد ووههأ دالت :فما لك ورثت النبأ دوننا ؟ .)5 "...
وفأ دول لإلماح عهأ ":به ةانت فأ ويدينا فدك م ةل ما وظهتا السماء  ،فمحت عهيها
نفو دوح  ،وس ت عنها نفو آ ري  ،ونعح الحةح ( " .)6

 ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.117-115
 ) 2اإلمامة  ،ج ، 1ص31؛ ينظر :إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 6ص47؛ ينظر :الهيثمأ  ،مجم الزوائىد  ،ج5
 ،ص.213
*-فدك :درية فأ الحجاز بينها وبي المدينة يوما  ،وديل ثالثة  ،وهأ ممىا وفىاء ( بهىا عهى الرسىول  ، )حىي نىزل يبىر
وهأ التأ سهمت صهحا مما لح يوجؾ عهيها ب يل وال رةاب  ،فةانت الصة لرسول (  ، )ونحهها ألبنتا فا مة  .ينظىر:
الحمو  ،البهدا ،ج ، 4ص.231
 ) 3سورة مريح  ،اآلية.6:
 ) 4سورة النمل  ،اآلية.16:
 ) 5إب ى سىىعد  ،ال بقىىات  ،ج ، 2ص241؛ ينظىىر :إب ى حنبىىل  ،مسىىند  ،ج ، 1ص226؛ ينظىىر :الىىبالذر  ،ونسىىاب  ،ج، 1
ص511؛ ينظر :الترمذ  ،الممائل المحمدية  ،تعهيق وإمراؾ :عزت عبيد الدعا  ، 3 ،دار الحديث  ،لبنىا 1111 ،ح ،
ص111؛ ينظر :إب ةثير  ،السيرة  ،ج ، 4ص.573
 ) 6إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 16ص.211
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وبالعودة إل محاولة وابأ بةر وعمر إسترضاء فا مة الزهراء  ،ت رق عبد المقصود
لردها عهيهح الذ ةا ةالصاعقة تبي فيا لوعة وولما مديدا وةبر م مسألة فدك  ،)1وهو إيضا
إعتمادا عه رواية إب دتيبة التأ واجابتهح بالقول  ":وارويتةما إ حدثتةما حديثا ع رسول (
صه ( عهيا وسهح) تعرفانا وتعمال با ؟ داال :نعح  ،فقالت :نمدةما ( ولح تسمعا رسول
( يقول :رضا فا مة م رضا  ،وس فا مة م س أ  ،فم وحب فا مة ابنتأ فقد
احبنأ  ،وم ورض فا مة فقد ورضانأ  ،وم س فا مة فقد وس نأ ،؟ داال :نعح سمعناه
م رسول ( صه ( عهيا وسهح) ؛ دالت :ف نأ ومهد ( ومالئةتا إنةما واس تمانأ وما
ورضيتمانأ  ،ولئ لقيت النبأ ألمةوةما إليا .)2 "...
وهةذا بقيت الزهراء تصار اآلالح وؼضبها عه المي ي بهػ وادصاه  ،والتأ ذةر
حالها عبد المقصود بالقول ... ":وهذه فا مة  ،وهأ ال تقوى عه تقهيب جنبيها م وه
وإعياء  ...ف ذا إست اعت و تثوب إل نفسها ودد ترفق األب باأل فال حت هفوا المةا ،
عاودت حديثها فأ فوت :هل صنعت ما وردت ؟ نعح  ،فهل ونت صان ما آمرك با ؟ نعح ،
ف نأ ونمدك ( إال يصهيا عه جنازتأ  ،وال يقوما عه دبر " .)3
تذةر الرواية و الزهراء دد ووصت اإلماح عهأ بعد روج وابأ بةر وعمر م عندها
وعه النحو اآلتأ  ، ... ":فهما رجا دالت :ألمير المؤمني ولي دد صنعت ما وردت ؟ دال:
نعح  ،دالت :فهل ونت صان ما آمرك  ،دال :نعح  ،دالت :فأنأ ونمدك ( و ال يصهيا عه
جنازتأ وال يقوما عه دبر  .ورو ونا عم عه دبرها . )4 "...
وبهذا تحقق دول رسول ( ) حي ا بها دائال ":يا بنية  ،إنا لي
إمروة واعظح رزية منك  ،فال تةونأ ودن إمروة صبرا" .)5

م نساء العالمي

وذةر عبد المقصود ةيؾ ودعت الزهراء الدنيا مظهومة مهضومة ودهبها يعتصر ولما لما
حل بها وآل بيتها  ،ومستعرضا لةهمات زوجها المفجو التأ صاؼها بحسرتا الممرورة عه
فقدها  ،واصفا تعد األمة عهيها ظهما وعدوانا بالقول ":هةذا فاردت حبيبة رسول ( هذه
األرض لتهحق بأبيها الةريح فأ السماء  ...وعه القبر الةريح تحت النجوح  ،بناحية م البقي ،
ودؾ زوجها الثاةل المحزو يناجأ رسول ( وهو يرنو إل زهرائا ال اهر البتول ،
 ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.111-117
 ) 2اإلمامة  ،ج ، 1ص31؛ القمأ  ،بيت األحزا  ،تح:دورود التفرمأ  ،دار زينب  ،ص.172
 ) 3اإلماح عهأ  ،ج.113-112 ، 1
 ) 4المىىريؾ المرتض ى  ،المىىافأ  ،ج ، 4ص115؛ ينظىىر :إبى وابىىأ الحديىىد  ،مىىرح نهى البالؼىىة  ،ج ، 16ص211؛ ينظىىر:
المجهسأ  ،بحار  ،ج ، 21ص 311؛ ينظر :البحرانىأ  ،عبىد ( بى نىور (  ،عىوالح العهىوح والمعىارؾ واألمىوال مى اآليىات
واأل بار واألدوال  ،تح :مؤسسة اإلماح المهد عجل ( فرجا)  ، 3 ،مةتبة الزهراء  ،دح 1415 ،هـ  ،ج ، 2ص.1113
 ) 5ال حاو  ،مرح ممةل اآلثار  ،ج ، 1ص131؛ ينظر :ال برانأ  ،المعجىح  ،ج ، 22ص417؛ ينظىر :البيهقىأ  ،دالئىل ،
ج ، 7ص165؛ ينظىىر :إب ى عسىىاةر  ،تىىاري  ،ج ، 47ص412؛ ينظىىر :الهيثمىىأ  ،مجم ى الزوائىىد  ،ج ، 1ص23؛ ينظىىر:
السيو أ  ،ال صائص  ،ج ، 2ص.471
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ويصوغ م الحسرات ةهمات :السالح عهيك يا رسول (  ،عنأ وع إبنتك النازلة فأ جوارك
السريعة الهحاق بك  ،دل يا رسول ( ع مصيبتك صبر  ،ورق عنها تجهد  ،وال إ لأ
فأ التأسأ بعظيح فردتك وفادح مصيبتك موض تعز  ،ولقد وسدتك فأ مهحودة دبرك ،
وفاضت بي نحر وصدر نفسك  ،إنا هلل وإنا اليا راجعو  ،لقد استرجعت الوديعة وو ذت
الرهينة  .وما حزنأ فسرمد  ،ووما ليهأ فمسهد  ،إل و ي تار ( لأ دارك التأ ونت بها مقيح
 ،وستنبئك ابنتك بتظافر ومتك عه هضمها  ،فأحفها السؤال وإست برها الحال – هذا ولح ي ل
بك العهد ولح ي ل منك الذةر  .والسالح عهيةما سالح مود ال دال وال سئح  ،فا إنصرؾ فال
ع ماللة  ،وو ودح فال ع سوء ظ بما وعد ( الصابري " .)1
جاءت الرواية فأ المصدر عه النحو اآلتأ  ":السالح عهيك يا رسول ( عنأ  ،وع
إبنتك النازلة فأ جوارك  ،والسريعة الهحاق بك  ،دل يا رسول ( ع صفيتك صبر  ،ورق
عنها تجهد  ،إال و فأ التأسأ لأ بعظيح فردتك  ،وفادح مصيبتك موض تعز  ،فهقد وسدتك
فأ مهحودة دبرك  ،وفاضت بي نحر وصدر نفسك  ،ف نا هلل وإنا إليا راجعو  ،فهقد
استرجعت الوديعة  ،وو ذت الرهينة  ،وما حزنأ فسرمد  ،ووما ليهأ فمسهد  ،إل و ي تار (
لأ دارك التأ ونت بها مقيح  .وستنبئك ابنتك بتضافر ومتك عه هضمها  ،فاحفها السؤال ،
واست برها الحال  ،هذا ولح ي ل العهد  ،ولح ي ل منك الذةر  .والسالح عهيةما سالح مود ،
وال دال وال سئح  ،ف ونصرؾ فال ع ماللة  ،وإ ودح فال ع سوء ظ بما وعد (
.)2
الصابري "

 ) 1اإلماح عهأ  ،ج ، 1ص.115
)2إب وابأ الحديد  ،مرح نه البالؼة  ،ج ، 11ص.265

املبحث الثاني  -:إستخالف أبي بكر لعمر بن
اخلطاب
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المبحث الثاني
إستخالف أبو بكر لعمر الخطاب ( 24هـ  34-هـ 745 /م ـ 754م )
بال شك فإن خالفة عمر بن الخطاب قد تم التمهٌد لها من قبل أَبً بكر  ،لٌتوالها بكل
ٌسر وسهولة منذ ٌوم السقٌفة حٌن قدمه للبٌعة قبله  ،فال ؼرابة فً أن ٌعمد لتنصٌبه الٌوم دون
إستشارة مقنعة ألصحاب وأقرباء الرسول ( )  ،وكالعادة واجه أصحاب الحق من بنً هاشم
اإلبعاد واإلقصاء .
ومن هنا ٌتبٌن لنا صدق نبوءة اإلمام علً بعد السقٌفة حٌن خاطب عمر بن الخطاب
بقوله ":أحلب حلبا لك شطره  ،واشدد له الٌوم أمره ٌردده علٌك ؼدا"(.)1
وحسب الرأي القابل ":لم ٌكن إنتقال القٌادة بعد أَبً بكر إلى عمر أمرا ؼٌر متوقع إذا
نظرنا إلٌه فً أطار سٌاسة السقٌفة وما تالها على مدى عامٌن  ،إذ كان عمر أشد الناس فعالٌة
فً إتمام بٌعة أَبً بكر .)2("...
وهنا نجد عبد المقصود ٌقدم رأٌا ٌالمس صدق خطاب اإلمام علً لعمر بن الخطاب ،
وكذلك بٌن خطؤ أَبً بكر لٌقرنه بخطؤ عمر ٌوم السقٌفة  ،وٌبدي إستهجانه وعجبه منها قابال":
ال رٌب أن أبا بكر رأى لعمر علٌه حقا حٌن إستخلفه  ...ولكن األسلوب الذي إنتهجه عند
اإلختٌار كان أسلوبا ٌستطاع وسمه بالهنات واألخطاء  .فإن الشٌخ لم ٌتناول األمر بالصراحة
الواجبة  ،بل بدا كؤنه أَ ضمر التبٌٌت وشاء تدبٌره من ؼٌر علم من آل بٌت الرسول  .ووقع
بهذا الخطؤ الذي وقع فٌه عمر من قبل عند وفاة النبً إذ خرج بصاحبه إلى سقٌفة بنً ساعدة
ولم ٌدع واحدا من آل هاشم إلى الخروج  .وكذلك أسقط أَبو بكر من حسابه علٌا الذي كان
أولى بالرعاٌة والحساب من سواه  ...إن العجب كل العجب أن ٌلتمس الخلٌفة الصواب عند
علً كلما إختلفت اآلراء فً مصٌر فرد واحد من رعاٌاه ثم ال ٌشاوره إذا أراد البت فً مصٌر
دولة جمعت رعاٌاه "(.)3
ومن حق عبد المقصود أن ٌعجب من فعلة أَبً بكر  ،الذي ٌنصب المستشٌر وٌبعد
المستشار فلطالما صرح عمر بعبارات تنم عن دور اإلمام فً إنتشاله من أَزمات عدة ٌقؾ
أَمامها متحٌرا فٌسعفه برأي ناجع ٌفرج عنه كربته .

( ) 1إبن قتٌبة  ،اإلمامة  ،ج ،1ص22؛ ٌنظر :البالذري ،أنسااب  ،ج ،1ص585؛ٌنظار:إبن أَباً الحدٌاد ،شارح نهاال البالؼاة ،
ج ،6ص.11
( ) 2عز الدٌن  ،أحمد  ،اإلمامة والقٌادة  ،المصطفى للدراسات اإلسالمٌة  ،قم  ،ص51
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص.205
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ولهذا نجد عبد المقصود  ،مستشهدا بمقولة عمر بحق اإلمام علً حٌن قال  ":لوال علً
لهلك عمر*"( ، )1وفً قصتها قال إبن أَبً الحدٌد  ":وهذا ٌدل على أنه لم ٌكن ٌعرؾ الظاهر
من الشرٌعة"( ، )2وذكر إبن سعد إستعاذة عمر باهلل من شدة تمر به دون أَبً الحسن فقال ":كان
عمر ٌتعوذ باهلل من معضلة لٌس فٌها أَبو حسن"( ، )3فً حٌن نجده ٌنفً وجوده تماما بدون
اإلمام فقال  ... ":ال أبقانً هللا بعدك ٌا أبا الحسن"( ،)4وفً مورد آخر قال  ":ال أبقانً هللا
بؤرض لست بها ٌا أبا الحسن "(. )5
إبتدأ أَبو بكر مراسٌم التنصٌب بمشاورة صورٌة مع عبد الرحمن بن عوؾ* وعثمان بن
عفان* متؽافال عن من هو أَولى بالمشورة  ،وكؤنهما ممثلً األمة اإلسالمٌة جمعاء  ،والؽرٌب
فً األمر أن الكثٌر من أصحاب األقالم ٌعتبر هذا األمر إٌجابٌا من قبل أَبً بكر .
ففً رأي للسرجانً ٌقول  ":ولم ٌكن فعل أَبً بكر هذا مفاجؤة للمسلمٌن ؛ فقد أستطلع
آراء كبار الصحابة قبل قراره هذا .)6("...
وكذلك رأٌا آخر القاسمً ":ولكن أَبا بكر لم ٌستؤثر برأٌه  ،ولم ٌفرض عمر فرضا وإنما
شاور كبار الصحابة "(.)5
* -نطق عمر بهذا القول بعد أن أقدم على القصاص من إمرأة مجنونة  ،كانت قد وضعت حملها بستة أشهر  ،فتداركاه علاً بان
أَبً طالب وفصل له حكم القرآن وفصال األنسان فً ثالثٌن شهر  ،وبهذا نجت المرأة من الموت  .للمزٌادٌ :نظار :إبان قتٌباة ،
تؤوٌل مختلؾ الحدٌث  ،تح :محمد محًٌ الدٌن األصفر  ،ط ، 2المكتب اإلسالمً  ،بٌروت 1222 ،م  ،ص241؛ ٌنظار :إبان
عبد البر  ،اإلستٌعاب  ،ج ، 3ص1101؛ ٌنظر :العظٌم آبادي  ،محمد أشرؾ بن أمٌر بن علً بن حٌدر  ،عون المعبود شرح
سنن أَبً داود  ،ط ، 2دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت 1415 ،هـ  ،ج ، 12ص42؛ ٌنظار :عباد المقصاود  ،اإلماام علاً  ،ج، 1
ص.221-212
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص212
2

( ) شرح نهال البالؼة  ،ج ، 12ص.205

( ) 3الطبقااات  ،ج ، 2ص258؛ ٌنظاار :إباان حنباال  ،فضااابل أمٌاار المااإمنٌن  ،ص302؛ ٌنظاار :الاابالذري  ،أنساااب  ،ج، 2
ص22؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌخ  ،ج ، 42ص406؛ ٌنظر :إبن الجوزي  ،تذكرة الخواص  ،ص323؛ إبن األثٌر  ،أَساد ،
ج ، 4ص 85؛ إباان قااٌم الجوزٌااة  ،أعااالم المااوقعٌن  ،تااح :محمااد عبااد السااالم إبااراهٌم  ،ط ، 1دار الكتااب العلمٌااة  ،بٌااروت ،
1221م  ،ج ، 1ص.13
( ) 4إبن أَبً الدنٌا  ،عبد هللا بن محمد بن عبٌد بن سفٌان ( ،ت281هـ 824 /م)  ،مقتل اإلمام علً بن أَباً طالاب ( ، )تاح:
إبراهٌم صالح  ،ط ، 1دار البشابر  ،دمشق 2001 ،م  ،ص.21
( ) 5إبن شاهٌن  ،الترؼٌب فً فضابل األعمال وثواب ذلك  ،تح :محمد حسن محمد حسن إساماعٌل  ،ط ، 1دار الكتاب العلمٌاة
 ،لبنان 2004 ،م  ،ص102؛ ٌنظر :الزٌلعً  ،عبد هللا بن ٌوسؾ بن محمد ( ،ت562هـ 1360 /م)  ،نصب الراٌة ألحادٌاث
الهداٌة  ،تح :محمد عوامة  ،ط ، 1دار القبلة  ،السعودٌة 1225 ،م  ،ج ، 3ص32؛ ٌنظر :القسطالنً  ،إرشاد الساري  ،ج3
 ،ص.163
* -أبا محمد  ،عبد الرحمن بن عوؾ بن عباد عاوؾ بان عباد الحاارث بان زهارة بان كاالب  ،وأماه الشافاء بنات عاوؾ بان عباد
الحارث بن زهرة  ،أسلم قبل دخول رسول هللا ( )دار األرقم  ،كان ممن هاجر الى الحبشة وٌثارب معااٌ .نظار :إبان ساعد ،
الطبقات  ،ج ، 3ص22؛ ٌنظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاب  ،ج ، 2ص.844
*-أبو عبد هللا  ،عثمان بن عفان بن أَبً العاص بن أمٌة بن عبد شامس بان عباد منااؾ بان قصاً  ،وأماه أروى بنات كرٌاز بان
ربٌعاة بان حبٌاب بان عباد شامس  ،أسالم عثماان قبال دخاول رساول هللا ( )دار االرقام ٌ .نظار :إبان ساعد  ،الطبقاات  ،ج، 3
ص40-32؛ ٌنظر :البالذري  ،أنساب  ،ج ، 5ص.482-480
( ) 6ماذا قدم المسلمون للعالم  ،ط ، 2مإسسة إقرأ  ،القاهرة 2002 ،م  ،ج ، 2ص.413
( ) 5نظام الحكم فً الشرٌعة والتارٌخ اإلسالمً  ،دار النفابس  ،لبنان  ،ج ، 1ص.153
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وهل ٌوجد أعجب واكثر من هذه المفاجؤة فً أن ٌستشٌر أنفار على مصٌر أمة.
لذا نجد عملٌة اإلستخالؾ وبهذه المشورة المصؽرة التً أرتآها أبو بكر قد أثارت تساإل
وإستهجان أَبناء األدٌان األخرى ومنهم هٌفا الذي قال ":ولماذا ٌلوم المسلمون عموما معاوٌة
على عدم إعتماده مبدأ الشورى فً تولٌة الخلٌفة من بعده – هذا إذا إعتبرناه خلٌفة اساسا –
مما دفعه إلى تسلٌم إبنه ٌزٌد مقالٌد الحكم  ،وال ٌلوم المسلمون أَبا بكر الذي سلم مقالٌد الحكم
عمر بن الخطاب دون أن ٌعمد فعلٌا إلى عقد مجلس شورى ٌضم أهل الحل والعقد ؟ فلماذا
دابما نلقً باللوم على األذناب ال على الرإوس  ،أم أننا ال نستطٌع أن نقترب من الرإوس
أساسا ألن تلك الرإوس قد اكتسبت  ،بحكم الزمان وقوة السلطان  ،هالة من القداسة والتنزٌه
لدرجة ٌحظر معها االقتراب والدراسة أو اإلشارة الٌها بالتقصٌر والخطؤ عند ثبوت ذلك؟ "(.)1
هذه المشورة التً ذكرها عبد المقصود بالقول اآلتً  ، ... ":شاور صحبه قبل أن ٌدلً
بهذا األمر لعمر ولم ٌشاور أوالهم بالمشورة وبسط الرأي .فدعا إلٌه عبد الرحمن بن عوؾ
ٌسؤله :أخبرنً عن عمر  ،قال عبد الرحمنٌ :ا خلٌفة رسول هللا  .هو وهللا أفضل من رأٌك فٌه
من رجل ولكن فٌه ؼلظة  .ذلك ألنه ٌرانً رقٌقا  ،ولو أفضى األمر إلٌه لترك كثٌرا مما هو
علٌه ٌ .ا أبا محمد  ،انً قد رمقته فرأٌتنً اذا ؼضبت على الرجل فً شًء أرانً الرضا عنه
 ،واذا لنت له أرانً الشدة علٌه  ،وهم أن ٌقوم إبن عوؾ فقال له الخلٌفة محذرا ٌ :ا أبا محمد
ال تذكر مما قلت شٌبا  ،ثم دعا عثمان بن عفان ٌسؤلهٌ :ا أبا عبد هللا  .أخبرنً عن عمر  .أنت
أخبر به ٌا خ لٌفة رسول هللا  .فؤخبرنً فقال عثمان  :اللهم علمً به أن سرٌرته خٌر من
عالنٌته  ،وأن لٌس فٌنا مثله  .فتفرجت أسارٌر الشٌخ وهو ٌقول :رحمك هللا ٌا أبا عبد هللا ،
ولو تركت عمر ما عدوتك  ،ثم أوصاه أن ٌكتم ما دار بٌنهما من الحدٌث "(.)2
أوردت المصادر متفقة على هذه الرواٌة بالنحو اآلتً ":لما نزل بؤبً بكر رحمه هللا
الوفاة دعا إلٌه عبد الرحمن بن عوؾ  ،فقال :أخبرنً عن عمر  ،فقالٌ :ا خلٌفة رسول هللا ،
هو وهللا أفضل من رأٌك فٌه من رجل  ،ولكن فٌه ؼلظة  .فقال أَبو بكر :ذلك ألنه ٌرانً رقٌقا
 ،فلو أفضى األمر إلٌه لترك كثٌرا مما هو علٌه وٌا أبا محمد قد رمقته  ،فرأٌتنً إذا ؼضبت
على الرجل فً الشًء أرانً الرضا عنه  ،وإذا لنت له أرانً الشدة علٌه  ،ال تذكر ٌا أبا
محمد مما قلت لك شٌبا  ،قال :نعم  ،ثم دعا عثمان بن عفان  ،قالٌ :ا أبا عبد هللا  ،أخبرنً عن
عمر  ،قال :أنت أخبر به  ،فقال أَبو بكر :علً ذلك ٌا أبا عبد هللا  ،قال :اللهم علً به أن
سرٌرته خٌر من عالنٌته  ،وأن لٌس فٌنا مثله  ،قال أَبو بكر رحمه هللا :رحمك هللا ٌا أبا عبد
هللا  ،ال تذكر مما ذكرت لك شٌبا  ،قال :أفعل  ،فقال له أَبو بكر :لو تركته ما عدوتك .)3("... ،
.)3("...
( ) 1فاجعة كربالء  ،ص.206
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.208
( ) 3الطبااري  ،تااارٌخ  ،ج ، 3ص428؛ ٌنظاار :البسااتً  ،الثقااات  ،ج ، 2ص122؛ ٌنظاار :البسااتً  ،السااٌرة النبوٌااة وأخبااار
الخلفاء  ،تصحٌح :عزٌز بك وآخارون  ،ط ، 3الكتاب الثقافٌاة  ،بٌاروت 1415 ،هاـ  ،ج ، 2ص454؛ ٌنظار :إبان الجاوزي ،
المنتظم  ،ج ، 4ص125؛ ٌنظر :إبن أَبً الحدٌاد  ،شارح نهاال البالؼاة  ،ج ، 1ص164؛ ٌنظار :إبان األثٌار  ،الكامال  ،ج، 2
ص265-266؛ ٌنظر :رضا  ،محمد  ،أَبو بكر الصدٌق  ،ط ، 2دار إحٌاء الكتب العربٌة 1250 ،م  ،ص.155
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فٌا ترى أٌن كانت الرقة حٌن داهم بٌت بنت رسول هللا ( )؟  ،أَلم تستحق شٌبا من هذه
الرقة؟ أم أنه أبعدهم من قابمة المستحقٌن لها بمنظوره  ،لٌكلل فعله
بتؽٌب إسم اإلمام تماما لقول أَبً بكر ( لو تركته ما عدوتك)  ،والتً علق علٌها عبد المقصود
بالقول ":فمن فً الزاهدٌن كان عثمان ؟  ..وأٌة مٌزة تفرد بها دون إبن أَبً طالب واستحق
معها التقدٌم؟.)1("...
بٌنما نجد عبد المقصود ٌعطً رأٌا ناجعا ٌحمل الكثٌر من اإلستفهامات حول الموضوع ،
بٌن فٌه خلو الساحة من المنافسٌن فقال ":ولبن بدا أَبو بكر ٌوم السقٌفة مدفوعا تسوقه األحداث
أَمامها وال تدع له إال أحد السبٌلٌن  :هما الخالفة لنفسه ولقرٌش فً شخصه  ،أو فوز األنصار
دون المهاجرٌن  ،فإ نه الٌوم لم تدفعه األحداث ولم ٌبدر من المسلمٌن تنافس أو خالؾ ٌسوقانه
مكرها إلى اإلستخالؾ"(.)2
ونتٌجة لما تقدم نصل إلى قناعة تامة أن خالفة عمر مفروضة ال محال  ،فؤ َبو بكر نجده
ٌرد على كل التساإالت على أَطباع عمر بن الخطاب السلبٌة وٌنفٌها معلنا أن عمر خلٌفة
ومفترض الطاعة ال ؼٌر بقوله ":إستخلفت علٌكم بعدي عمر بن الخطاب فؤسمعوا له
وأطٌعوا"( ،)3فهو ٌتكلم بضمٌر المفرد (استخلفت) ولم ٌقل (استخلفتم) لٌكون التنصٌب عاما ،
وحتى عمر ٌكون قد خالؾ نفسه بهذا المنصب كونه قال إبان استخالؾ ابً بكر ، ... ":فمن
باٌع رجال عن ؼٌر مشورة من المسلمٌن فال ٌباٌع هو وال الذي باٌعه  ،تؽرة أن ٌقتال ،
.)4("...

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص210
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص206
( ) 3إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 3ص142؛ ٌنظر :إبن شبة  ،زٌد بن عبٌدة بن رٌطة ( ،ت262هـ 856/م)  ،تارٌخ المدٌنة إلبن
شبة  ،تح :فهٌم محمد شلتوت  ،ال.ط  ،ال.م  ،مكة المكرمة 1322 ،هـ  ،ج ، 2ص665؛ ٌنظار :الابالذري  ،أنسااب  ،ج، 10
ص88؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 3ص428؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌخ  ،ج ، 44ص253؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامال
 ،ج ، 2ص265؛ ٌنظر :إبن خلدون  ،تارٌخ  ،ج ، 2ص.515
( ) 4الصنعانً  ،عبد الرزاق بن هشام بن نافع ( ،ت211هـ 826 /م)  ،المصنؾ  ،تح :حبٌاب عباد الارحمن األعظماً  ،ط، 2
المجلااس العلمااً  ،الهنااد 1403 ،هااـ  ،ج ، 5ص438؛ ٌنظاار :إباان هشااام  ،السااٌرة  ،ج ، 2ص658؛ ٌنظاار :إباان أَبااً شااٌبة ،
مصاانؾ  ،ج ، 6ص452؛ ٌنظاار :إباان حنباال  ،العلاال  ،ج ، 2ص22؛ ٌنظاار :البخاااري  ،صااحٌح  ،ج ، 8ص168؛ ٌنظاار:
البازاز  ،أحمااد باان عمارو باان عبااد الخاالق باان خااالد باان عبٌاد هللا ( ،ت222هااـ 205 /م)  ،البحاار الزاخار  ،تااح :محفااوظ عبااد
الرحمن وآخرون  ،ط ، 1مكتبة العلوم والحكم  ،المدٌنة المنورة 2002 ،م  ،ج ، 1ص222؛ ٌنظار :البساتً  ،الثقاات  ،ج، 2
ص152؛ ٌنظاار :الاللكااابً  ،هبااة هللا باان الحساان باان منصااور ( ،ت418هااـ 1025 /م)  ،شاارح أصااول إعتقاااد أهاال الساانة
والجماعااة  ،تااح :إحمااد باان سااعد باان حماادان الؽاماادي  ،ط ، 8دار طٌبااة  ،السااعودٌة 2003 ،م  ،ج ، 5ص1360؛ ٌنظاار:
الشهرساااتانً  ،الملااال  ،ج ، 1ص20؛ ٌنظر:الساااهٌلً  ،الاااروض  ،ج ، 5ص582؛ ٌنظااار :أَباااو الربٌاااع  ،اإلكتفااااء  ،ج، 2
ص52؛ ٌنظر :إبن أَبً الحدٌد  ،شرح نهال البالؼة  ،ج ، 11ص13؛ ٌنظر :هارون  ،عبد السالم  ،تهذٌب ساٌرة إبان هشاام ،
ط ، 14دار البحوث العلمٌة  ،الكوٌت 1285 ،م  ،ص.345
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كتاب اإلستخالف
ذكر عبد المقصود بشؤنه ما نصه ":وإشتد فٌما بعد بالشٌخ وصبة*  .وخشً أن ٌموت
قبل أن ٌوصً وٌسجل وصاته هذه فً كتاب  ،فبعث إلى عثمان ٌستكتبه العهد  ،فلما جاء راح
ٌملً علٌه :أَكتب :بسم هللا الرحمن الرحٌم  ،وأخذ صاحبه ٌكتب  .هذا ما عهد عبد هللا بن
عثمان* إلى المسلمٌن  ،آخر عهده بالدنٌا  ،وأول عهده باآلخرة  ،فً الساعة التً ٌبرأ فٌها
الفاجر وٌسلم فٌها الكافر ،ثم وهن منه الصوت قبل أن ٌتم إمالءه  ،وأؼمً علٌه  :ورفع ابن

.

عفان عن الصحٌفة عٌنا ٌتطلع بها قلقا نحو صاحبه  ،فإذا الرجفة تؤخذه إذ ٌراه مهٌضا
وكؤنما خشى أن ٌكون الخلٌفة قد فارقته الحٌاة قبل أن ٌتم عهده  ،وخاؾ من الناس أَن ٌختلفوا
على األمٌر من بعده  ،فسارع ٌكتب متمما الوصٌة :أما بعد  ،فانً قد استخلفت علٌكم إبن
الخطاب  .وأفاق الشٌخ بعد قلٌل من ؼشٌته فاطمؤن عثمان  ،وقرأ علٌه ما كتب قال له أَبو
بكر :أنى لك هذا  ،ما كنت لتعدوه  ،أراك خفت أن ٌختلؾ الناس ان افتلتت نفسً فً ؼشٌتً ،
نعم ٌا خلٌفة رسول هللا  ،هللا أكبر ،أصبت  ،فجزاك هللا خٌرا عن اإلسالم  .أتمم كتابك ،
وعاود اإلمالء  ،وأبرم بعد قلٌل العهد الذي أراده أبو بكر فتم لعمر األمر"(.)1
وهنا ٌتبٌن وجود تدخل واضح من قبل عثمان فً بنود اإلستخالؾ  ،كونه اختٌر لٌكتب
دون ؼٌره كذلك إكماله اإلمالء وأَبو بكر ؼارقا فً ؼشٌته لم ٌفق منها بعد  ،ولم ٌضع فً
حسبانه أَن ٌؽٌر الشٌخ رأٌه فً من ٌخلفه أم ال .
وردت هذه الرواٌة فً المصادر كاآلتً ، ... ":ودعاا عثماان بان عفاان فقاال :أكتاب بسام
هللا الرحمن الرحٌم  .هذا ما عهد به أبو بكر بان أَباً قحافاة فاً آخار عهاده بالادنٌا خارجاا منهاا
وعند أول عهده باآلخرة داخال فٌها حٌث ٌإمن الكافر وٌوقن الفاجر وٌصدق الكااذب  ، ...إناً
استخلفت علٌكم عمر بن الخطاب  .ثم فاق أَبو بكر فقال :إقارأ علاً ماا كتبات  .فقارأ علٌاه ذكار
عمر فكبر أبوبكر وقال :أراك خفت أن أقبلت نفساً فاً ؼشاٌتً تلاك ٌختلاؾ النااس فجازاك هللا
عن اإلسالم .)2("...
* -وصبة  :من الوصب  ،وتعنً الوجع والمرض ٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 1ص.525
* -عبد هللا بن عثمان :أما عثمان فهو إسم أَبً قحافة  ،وأما عبد هللا فهو إسام أَباً بكار ساماه باه رساول هللا ( )بعاد إساالمه ،
بعد أن كان ٌسمى عبد الكعبة فً الجاهلٌة  .للمزٌد ؛ ٌنظر :إبن عباد البار  ،اإلساتٌعاب  ،ج ، 3ص263؛ ٌنظار :إبان األثٌار ،
أَسد  ،ج ، 3ص310؛ ٌنظر :إبن خلكان  ،وفٌات األعٌان  ،ج ، 3ص.64
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.202-208
( ) 2إباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ، 3ص142؛ ٌنظاار :إباان شااٌبة  ،ت اارٌخ  ،ج ، 2ص668؛ ٌنظاار :إباان قتٌبااة  ،اإلمامااة  ،ج، 1
ص35؛ ٌنظر :البالذري  ،أنساب  ،ج ، 10ص82-88؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 3ص422؛ ٌنظر :إبن أعاثم  ،الفتاوح
 ،ج ، 1ص122-121؛ ٌنظااار :إبااان عباااد رباااه  ،العقاااد  ،ج ، 5ص20؛ ٌنظااار :البساااتً  ،الثقاااات  ،ج ، 2ص122؛ ٌنظااار:
العسكري  ،األوابل  ،ص142-148؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌخ  ،ج ، 30ص411؛ ٌنظار :إبان الجاوزي  ،المناتظم ،ج ، 3
ص126-125؛ ٌنظر :إبن االثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص265؛ ٌنظر :إبن خلدون  ،تارٌخ  ،ج ، 2ص.515
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أَال من متفضل على اإلسالم فٌنصح المسلمٌن بإتباع كتاب هللا  ،كما قٌل من قبل فً
إحتضار رسول هللا ( ) الذي لم ٌفقد الوعً  ،كً ٌرحم وجع الشٌخ وؼٌبوبته حٌن إحتضاره
 ،وٌمنع عنه مؽبة سإاله عثمان وخوفه من إختالؾ الناس ؟ كما تفضلوا من قبل حٌن منعوا
رسول هللا ( ) رأفة بحاله أن ٌوصً بمن ٌخلفه ؟.
وحتى عبد المقصود نراه ٌرأؾ بحال الرسول ( ) حٌن طلب كتابة ذلك الكتاب فٌقول
 ":ثم أختلؾ الباقون فً األمر بٌن موافقة وإباء  ،ألن الذي كان حرٌا بؤن ٌقر فً األذهان أن
وصٌة الموعوك أولى أن تكون فرٌسة الشكوك "(.)1
بٌنما نراه الٌوم ٌقحم أَبا بكر لقول الصواب وهو بحلة الموعوك أٌضا فٌقول ":فكؤنما
جلٌت سكرات الموت للشٌخ بصٌرته فنفذت للمستقبل الذي رسمته  ،ألنا نجده  ،حٌن أحس دنو
أجله ٌ ،سارع إلى رجل عرفت فٌه الزهادة فٌختاره أمٌرا للناس حتى ٌجنبهم المصٌر الذي
ٌخشاه"(.)2

موقف اإلمام علي من خالفة عمر بن الخطاب
ظل اإلمام علً على طرٌقته المعتادة بإتباع النهال السلمً الهادئ  ،تجاه منتهزي حقه
من أرباب السلطة الجدٌدة التً حكمت بالد اإلسالم  ،فٌكظم ؼٌضه صبرا وٌتحرق قلبه الما
ومن ثم ٌصمت كونه المإتمن األول على سالمة الدٌن المحمدي الشرٌؾ  ،لذا إتخذ دور
الناصح والمراقب لتصرفات الخلٌفة الجدٌد وال ٌبخل علٌه بحكمة أو رأي صابب.
أما عبد المقصود فٌستعرض موقفه باآلتً ":وكان هذا حرٌا أن ٌفعم بالؽضب قلب علً
ألنه إصرار على الحٌؾ بعد الحٌؾ  .ولكنه كظم وصبر  ،ولم ٌضره أن ٌؤخذ مقعده فً ذٌل
الناس ما دام أصحاب رسول هللا قد بٌتوا األمر على نزع سلطان محمد من آله والخروج به
ثانٌة من عقر بٌته  ... ،وبال معارضة أو إباء  ،قابل علً الحٌؾ الجدٌد على حقه بصدر
رحب  ،وإرتضى أن ٌرتد ثانٌة عن الصدارة إلى ذٌل الناس  .ولكن صمت لسانه لم ٌعؾ
*
جنانه من أن ٌلوك خاطرا مر بباله  ،فذكر الحال ما نطقه بعد أعوام بلسان المقال :أرى تراثً
نهبا  ،فٌا عجبا ..بٌنا هو ٌستقبلها فً حٌاته إذ عقدها آلخر بعد وفاته  ..لشد ما تشطر ضرعٌها
"(.)3
وهنا ٌقر عباد المقصاود أن اإلماام قاد واجاه الجاور والظلام تباعاا لسالب حقاه المنصاوص
بشرٌعة رسول هللا ( )  ،لكن األمة نكثت وأخرت تسنمه مقعده الذي ٌستحق سنٌن طوال.

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص123
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.210
*-التراث  :كناٌة عن الخالفةٌ .نظر :إبن أَبً الحدٌد  ،شرح نهال البالؼة  ،ج.153 ، 1
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص.205-206
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ذكر عبد المقصود مقطوعة من خطبة اإلمام المسماة بالشقشقٌة التً قال فٌها ... ":أرى
تراثً نهبا  ،...فٌا عجبا بٌنا هو ٌستقٌلها فً حٌاته  ،إذ عقدها آلخر بعد وفاته  ،لشد ما تشطر
ضرعٌها.)1("...
حدد عبد المقصود موقؾ اإلمام بهذا الشكل وذكر نطقه بهذا الكالم الذي بٌن فٌه موقفه
بعد كل هذا البعد الزمنً فً خطبته.
لكن لو راجعنا المصادر التً نقلت رواٌة عابشة حٌن قالت ":لما حضرت أَبا بكر الوفاة
إستخلؾ عمر فدخل علٌه علً وطلحة* فقاال :من إستخلفت ؟ قال :عمر  .قاال :فماذا أنت قابل
لربك ؟ ،)2("...دلٌل على أن اإلمام لم ٌجلس صامتا وحقه ٌؽتصب أمام ناضرٌه  ،فعمد الى
مواجهة أَبً بكر ملقٌا علٌه الحجة  ،كذلك بٌنت هذه الرواٌة أن عمر قد عظمت مثالبه
فؤوجزها المتحدثون بدهشة وإستؽراب عن كٌفٌة إجابة سإال ربه عن فعلته هذه.
وبناء على هذه الرواٌة نقول من المستبعد جدا أن تمر عملٌة التنصٌب هذه دون
معارضة من اإلمام علً  ،لٌكتفً باإلدانة بعد سنٌن  ،وهو من عرؾ له موقفه حال تولً أَبً
بكر للخالفة حٌن واجهه معلنا إنه أولى بها منه وؼٌرها من المواقؾ  ،فال أعتقد أن الحال
ٌختلؾ عند تنصٌب عمر بن الخطاب علٌها  ،أما أعراض بعض المصادر عن ذكرها فؤعتقد
أن الؽرض واضح هو إظهار خالفة عمر وكؤنها خالٌة من أي معارضة.

المعارضة لخالفة عمر بن الخطاب
ذكر عبد المقصود أن ممن كان له دور اإلعتراض على إستخالؾ أَبً بكر لعمر بن
الخطاب هو طلحة بن عبٌد بالقول ":ودخل طلحة بن عبٌد على الخلٌفة وهو بٌن بعض صحبه
حٌن نما إلٌه خبر الوصٌة  ..وقال معارضا :ما أنت قابل لربك ؼدا وقد ولٌت علٌنا فظا ؼلٌظا
تفرق منه النفوس وتنفض عنه القلوب؟  ..فبدا الؽضب فً عٌنً الشٌخ وصاح بابن عمه :أباهلل
تخوفنً ٌا طلحة ؟ .إذا قال لً ؼدا ذلك قلت له :ولٌت علٌهم خٌر أهلك  .أعمر خٌر الناس ٌا
خلٌفة رسول هللا  .فاشتدت ثورة حنقه وأجاب :أي وهللا هو خٌرهم وأنت شرهم  ..أما

( ) 1إبن أَبً الحدٌد  ،شرح نهال البالؼة  ،ج ، 1ص151و.163
*-أَبو محمد  ،طلحة بن عبٌد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تاٌم بان مارة  ،وأماه الصاعبة بنات عباد هللا بان عمااد
الحضرمً  ،كان ممن أسلم ماع أَباً بكار  ،وهااجر مان بعاد رساول هللا ( )إلاى ٌثاربٌ .نظار :ابان ساعد  ،الطبقاات  ،ج، 3
ص161-160؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،أَسد الؽابة  ،ج ، 3ص.84
( ) 2إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 3ص205؛ ٌنظر :البالذري  ،أنساب  ،ج ، 10ص304؛ ٌنظر :البٌهقً  ،السنن الكبارى  ،تاح:
محمد عبد القادر عطا  ،ط ، 3دار الكتاب العلمٌاة  ،لبناان 2003 ،م  ،ج ، 8ص255؛ ٌنظار :إبان عسااكر  ،تاارٌخ  ،ج، 44
ص251؛ ٌنظر :الكاندوهلً  ،حٌاة الصحابة  ،ج ، 2ص252؛ ٌنظر :البلداوي  ،وسام برهان  ،تٌجان الوالء فً شرح بعض
فقرات زٌارة عاشوراء  ،ط ، 1العتبة الحسٌنٌة  ،العراق 2013 ،م  ،ج ، 1ص.402
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وهللا لو ولٌتك لجعلت أنفك فً قفاك  ،ولرفعت نفسك فوق قدرها حتى ٌكون هللا هو الذي
ٌضعها  ،قم عنً .)1("...
تنم هذه المقابلة عن نفور عام من تولً عمر بن الخطاب الخالفة  ،وعدم قبوله كشخص
ولٌس بالضرورة إرجاع األمر لإلمام علً أو دفاع عن حقه الضابع  ،بل أن المعرضون أمثال
طلحة ٌبتؽون رفض إمرة عمر بن الخطاب لألسباب التً ذكرها فً محضر أَبً بكر.
جاءت هذه الرواٌة عند إبن أَبً الحدٌد باآلتً " :لما فرغ من الكتاب  ،دخل علٌه قوم
من الصحابة  ،منهم طلحة  ،فقال له :ما أنت قابل لربك ؼدا  ،وقد ولٌت علٌنا فظا ؼلٌظا ،
تفرق منه النفوس  ،وتنفض عنه القلوب  ،فقال أَبو بكر :إسندونً – وكان مستلقٌا – فؤسندوه ،
فقال لطلحة :أباهلل تخوفنً إذا قال لً ذلك ؼدا قلت له :ولٌت علٌهم خٌر أهلك* ...فقال طلحة:
أعمر خٌر الناس ٌا خلٌفة رسول هللا ؟ فاشتد ؼضبه  ،وقال :أي وهللا  ،هو خٌرهم وأنت شرهم
 .أما وهللا لو ولٌتك لجعلت أنفك فً قفاك  ،ولرفعت نفسك فوق قدرها  ،حتى ٌكون هللا هو
الذي ٌضعها ... ،قم عنً ال أقام هللا رجلٌك .)2("...
وذكر إبن أعثم موقؾ طلحة هذا بالقول ":أَقبل طلحة حتى دخل على أَبً بكر (رضً
هللا عنه) فقالٌ :ا خلٌفة رسول هللا  ،تستخلؾ على الناس عمر بن الخطاب ؟ فقال :ولم ال
أستخلفه ٌا طلحة ؟ قال :ألنك قد رأٌت الناس من صرامته وؼلظته وأنت حً فكٌؾ إذا مضٌت
أنت وصار األمر إلٌه ؟ وبعد فإنك قادم على ربك فؤنه سابلك عن رعٌتك"(. )3
وٌرى هٌكل أن أَبا بكر أَصابه التردد مما أقدم علٌه بسبب موقؾ طلحة فقال ":أَشفق
أَبو بكر من هذا الحدٌث أَال ٌكون قد جمع كلمة المسلمٌن على الرضا بخالفة عمر له .)4("...
لكنه عالال إشفاقه باإلصرار على ما ٌرٌد  ،متهما كل من ٌعترض علٌه بالطمع
بالمنصب  ،أو قد ٌكون فعال قد أحٌط بحفنة من الطامعٌن باألمر  ،وعلى ما ٌبدو حتى أبن
عوؾ لم ٌكن مقتنعا تماما بتولٌة عمر الخالفة وقد ٌكون طامعا بها  ،لتعنٌؾ أَبً بكر له فقد
ذكر عبد المقصود ":والتفت إلى إبن عوؾ ٌقول له  ،ولم ٌزاٌله ؼضبه :إستخلفت علٌكم
خٌركم لنفسً  ،فكلكم ورم لذلك أنفه ٌرٌد أن ٌكون األمر له دونه لما رأٌتم الدنٌا قد جاءت
.)5("...

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.210-202
*-خٌر اهلك :خٌر أهل مكة ٌ .نظر :الصنعانً  ،المصنؾ  ،ج ، 5ص.442
( ) 2شرح نهال البالؼة  ،ج ، 1ص.165-164
( ) 3الفتوح  ،ج ، 1ص121؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص265؛ ٌنظر :الصالبً  ،الشاورى فرٌضاة إساالمٌة  ،ط1
 ،مإسسة اقرأ  ،القاهرة 2010 ،م  ،ص.48-45
( ) 4الفاروق عمر  ،مإسسة هنداوي  ،مصر 2012 ،م  ،ص.88
( ) 5اإلمام علً  ،ج ، 1ص.210
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اوردت المصادر قول أَبً بكر لعبد الرحمن على النحو اآلتً ... ":إنً ولٌت أمركم
خٌركم لنفسً  ،فكلكم ورم أنفه أرادة أن ٌكون هذا األمر له  ،وذلك لما رأٌتم الدنٌا قد
أقبلت"(.)1
ولم ٌكن اإلعتراض على إستخالؾ عمر بن الخطاب مناطا بهإالء الذٌن ذكروا  ،بل
كان هناك جملة من المعترضٌن علٌه حسب الرواٌة التً إنفرد بها إبن قتٌبة بالقول  ... ":دخل
علٌه المهاجرٌن واألنصار حٌن بلؽهم أَنه استخلؾ عمر  ،فقالوا :نراك إستخلفت علٌنا عمر ،
وقد عرفته  ،وعلمت بوابقه فٌنا وأنت بٌن أظهرنا  ،فكٌؾ اذا ولٌت عنا وأنت الق هللا عز
وجل فسابلك  ،فما أنت قابل؟ .)2("...
وكذلك ذكر إبن قتٌبة إعتراض آخر على خالفة عمر بن الخطاب من قبل أهل الشام
بالقول  ":وكان أهل الشام قد بلؽهم مرض أَبً بكر  ،واستبطؤوا الخبر ،فقالوا :إنا لنخاؾ أن
ٌكون خلٌفة هللا قد مات وولً بعده عمر  ،فإن كان عمر هو الوالً فلٌس لنا بصاحب  ،وإنا
نرى خلعه  .قال بعضهم  :فابعثوا رجال ترضون عقله  ،قال :فانتخبوا لذلك رجال  ،فقدم عمر
 ،وقد كان عمر إستبطؤ خبر الشام  ،فلما أتاه قال له :كٌؾ الناس ؟ قال :سالمون صالحون ،
وهم كارهون لوالٌتك  ،ومن شرك مشفقون  ،فؤرسلونً أنظر  :أحلو أنت أم مر؟ "(.)3
فً حٌن نجد إجماعا من المصادرعلى الرواٌة التً تقول ":دخل رجل من المهاجرٌن
على أَبً بكر (رحمه هللا) وهو شاك فقال :إستخلفت عمر ؟ وقد كان عتا علٌنا وال سلطان له ،
فلو قد ملكنا لكان أَعتى علٌنا وأعتى  ،فكٌؾ تقول هلل اذا لقٌته ؟ "(.)4
وذكرت مصادرأخرى  ":وسمع بعض اصحاب النبً (صلى هللا علٌه وسلم)  ...فدخلوا
على أَبً بكر فقال له قابل منهم  :ما أنت قابل لربك اذا سؤلك عن إستخالفك عمر علٌنا وقد
ترى ؼلظته ؟ .)5("...
وذكر إبن شاذان ... ":ان المسلمٌن قالوا ألبً بكر :ماذا تقول لربك اذا أقدمت  ،وقد
ولٌت علٌنا فظا ؼلٌظا ٌعنون عمر؟  ، "...لٌضٌؾ رأٌا على ذلك بالقول ":فإن كان ترك أَبً
( ) 1إبن قتٌبة  ،اإلماماة  ،ج ، 1ص36-35؛ ٌنظار :الطباري  ،تاارٌخ  ،ج ، 3ص422؛ ٌنظار :إبان عباد رباه  ،العقاد  ،ج، 5
ص20؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،ج ، 30ص420؛ ٌنظر :البري  ،الجوهرة  ،ج ، 1ص125؛ ٌنظر :إبن أَبً الحدٌد  ،شرح نهال
البالؼة  ،ج ، 2ص.46-45
( ) 2اإلمامة  ،ج ، 1ص.35
( ) 3اإلمامة  ،ج ، 1ص.32-38
( ) 4الصنعانً  ،المصنؾ  ،ج ، 5ص442؛ ٌنظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 3ص142؛ ٌنظر :إبن أَبً شٌبة  ،مصنؾ  ،ج6
 ،ص358؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌخ  ،ج ، 30ص.411
( ) 5إبن ساعد  ،الطبقاات  ،ج ، 3ص142؛ ٌنظار :إبان شابة  ،تاارٌخ  ،ج ، 2ص665؛ ٌنظار :إبان عسااكر  ،تاارٌخ  ،ج، 30
ص411؛ ٌنظاار :إباان الجااوزي  ،المنااتظم  ،ج ، 4ص126؛ ٌنظاار :إباان األثٌاار  ،ج ، 4ص156؛ ٌنظاار :العصااامً  ،ساامط
النجااوم  ،ج ، 2ص465؛ ٌنظاار :العقاااد  ،ذو النااورٌن عثمااان باان عفااان  ،ط ، 5شااركة نهضااة مصاار  ،القاااهرة 2005 ،م ،
ص 56؛ ٌنظاار :الؽزالااً  ،محمااد  ،حقااوق األنسااان بااٌن تعااالٌم اإلسااالم وإعااالن األماام المتحاادة  ،ط ، 4شااركة نهضااة مصاار ،
القاهرة 2005 ،م  ،ص.56
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بكر الناس بال خلٌفة عصٌانا هلل فلقد تركهم [النبً ( ) بال خلٌفة] فطعنتم على رسول هللا اذا
قلتم وادعٌتم أنه توفاه هللا تعالى وترك أمته بال خلٌفة"(.)1
وبالفعل لو أن تنصٌب أَبً بكر لعمر أمر شرعً واجب التنفٌذ  ،فهذا ٌكون طعنا صرٌح
لرسول هللا ( ) بإدعابهم علٌه أنه لم ٌعٌن خلٌفة من بعده .
ومهما ٌكن من أمر فإن ؼلظة عمر وشدته موجودة فً شخصٌته وال تفارقه  ،ولذا نراه
ٌقر بها بلسانه حٌن ولً الخالفة فقال  ":اللهم إنً ؼلٌظ فلٌنً"(.)2
ولو دققنا النظر فً الرواٌات التً تخص فترة تسنمه منصب القضاء زمن أَبً بكر ومنها
الرواٌة التً تذكر ":لما إستخلؾ أَبو بكر إستعمل عمر على القضاء  ،وأبو عبٌدة على بٌت
المال  ،فمكث عمر سنة ال ٌتقدم الٌه أحد"( ، )3حتى قال عن نفسه  ":فلقد كان ٌؤتً علً الشهر
ما ٌختصم إلً فٌه أثنان"( ،)4ألتضح لنا جلٌا أن هناك نفور ووجل تجاهه من قبل عامة الناس
 ،فال ٌعقل أن ٌكونوا قد تنعموا ببحبوحة عدل كبٌرة فانتفت حاجتهم إلى القضاء  ،بل كانوا
ٌتجنبون التقاضً عند عمر وعادة ما كانوا ٌتقاضون عند اإلمام علً الذي كان ٌصفه عمر
(.)5
بالقول":علً أقضانا"
وحتى بعد أن تولى الخالفة بقٌت خصلة الشدة والتسرع ترافقه وال تفارقه وتضعه فً
مواقؾ محرجة فً أؼلب األمور التً تحتاج الى تفقه وروٌة للبت فٌها.
ومنها ما ذكره عنه األبشٌهً... ":انه فً لٌلة مظلمة خرج بنفسه فرأى فً بعض
البٌوت ضوء سراج وسمع حدٌثا فوقؾ عند الباب ٌتجسس  ،فرأى عبدا أسود قدامه إناء فٌه
مزر* وهو ٌشرب ومعه جماعة فهم بالدخول من الباب فلم ٌقدر من تحصٌن البٌت فتسور على
( ) 1اإلٌضاح فً الرد على سابر الفرق  ،تح :جالل الدٌن الحسٌنً األرموي  ،ط ، 1مإسسة التارٌخ العربً  ،لبنان 2002 ،م
 ،ص.120-182
( ) 2إبن سعد  ،الطبقاات  ،ج ، 3ص208؛ ٌنظار :إبان عباد رباة  ،العقاد  ،ج ، 4ص156؛ ٌنظار :إبان الجاوزي  ،منااقً أمٌار
المإمنٌن عمر بن الخطاب  ،ت :عامر حسن صبري التمٌمً  ،ط ، 1المجلس األعلى للشبون اإلساالمٌة  ،البحارٌن 2013 ،م
 ،ص535؛ ٌنظاار :إباان ابااً الحدٌااد  ،شاارح نهااال البالؼااة  ،ج ، 12ص31؛ ٌنظاار :إباان المباارد  ،محااض الصااواب  ،ج، 2
ص632؛ ٌنظر :الشٌخ  ،عبد السالم  ،عمر بن الخطاب  ،ط ، 1دار القلم  ،دمشق 2012 ،م  ،ص.283
( ) 3وكٌع  ،محمد بن خلؾ بن حٌان بن صدقة ( ،ت306هـ 218 /م)  ،أخبار القضاة  ،تاح :عباد العزٌاز مصاطفى المراؼاً ،
ط ، 1المكتبة التجارٌة الكبرى  ،مصر 1245 ،م  ،ج104 ، 1؛ ٌنظر :الطبري  ،تاارٌخ  ،ج ، 3ص426؛ ٌنظار :العساكري
 ،األواباال  ،ص355؛ ٌنظاار :إباان األثٌاار  ،أَسااد  ،ج ، 2ص263؛ ٌنظار :الطنطاااوي  ،علااً  ،أَبااو بكاار الصاادٌق  ،ط ، 3دار
المنارة  ،السعودٌة 1286 ،م  ،ص 230؛ ٌنظر :القاسمً  ،مجاهد اإلسالم  ،النظاام القضاابً اإلساالمً  ،ترجماة :ناور الحاق
الرحمانً  ،دار الكتب العلمٌة  ،لبنان  ،ص.180
( ) 4إبن سعد  ،الطبقات  ،ج ، 3ص135؛ ٌنظر :البالذري  ،أنساب  ،ج ، 10ص62؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌخ  ،ج، 30
ص321؛ ٌنظر :إبن منظور  ،مختصر  ،ج ، 13ص103؛ ٌنظر :الذهبً  ،تارٌخ  ،ج ، 2ص60؛ ٌنظر :الزٌلعً  ،نصب
الراٌة  ،ج ، 4ص.285
( ) 5إباان سااعد  ،الطبقااات  ،ج ، 2ص258؛ ٌنظاار :إباان حنباال  ،مسااند  ،ج ، 35ص10؛ ٌنظاار :البخاااري  ،صااحٌح  ،ج، 6
ص12؛ ٌنظر :البالذري  ،أنساب  ،ج ، 2ص25؛ ٌنظر :وكٌع  ،أخبار القضاة  ،ج ، 1ص.88
*-المزر :هو نبٌذ الشعٌر والحبوبٌ .نظر :الفراهٌدي  ،العٌن  ،ج.366 ،5
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السطح ونزل إلٌهم من الدرجة ومعه الدرة* ،فلما رأوه قاموا وفتحوا الباب وإنهزموا فمسك
األسود  ،فقال ٌا أمٌر المإمنٌن إن كنت قد أخطؤت وأنً تابب فاقبل توبتً  ،فقال أرٌد أن
أضربك على خطٌبتك  ،فقال ٌا أمٌر المإمنٌن إن كنت قد أخطؤت فً
واحدة فؤنت قد أخطؤت فً ثالث فؤن هللا تعالً قال *}   {:وأنت تجسست وقال
*

تعالى }      {:وأنت أتٌت من السطح وقال تعالى  {:

 *}    وأنت أتٌت وما سلمت فهب هذه لهذه .)1("... ،
()2

وحتى حافظ ابراهٌم وثق الحادثة بشعره قابال:
وفتٌـــــــة ولعـــــوا بالراح فانتبذوا
ظهرت حــــــاب َطهم لما َعل َ
َ
مت بهم
حتى َتبٌن َتـــــهم والخمر قد أخــ َذت

وجدوا فً تعاطٌهـــا
لهم مكانـــــا َ
واللٌـــــل معتكر األرجـاء ساجٌها
تعلو ذإابة ساقٌــــــها وحامٌهـــــا

َسف َ
هت آراءهم فٌها فمـــــا لبثـــــوا
َ
ورمت تفقٌ َههم فـــــً دٌنـــهم فإذا

ك على مـا جبت تسفٌـها
أن أو َسعو َ
َ
برعوا(الفاروق) َتفقٌها
بالشرب قد
وجب َتنـــــا بثـــــــالث ال تبالٌـــــها

فؤت البٌوت من األبواب (ٌا عمر)
وال َت َجسس فهذى اآلى قــد َن َزلت

فقد ٌزن مـــــن الحٌطـــــان آتٌهـا

قالوا  :مكانك قد جبنــــــــا بواحدة

بــالنهً عنها فلم تذكر نواهٌـــــها

دلت هذه األبٌات على أن قلة فقهه هو الذي دفعه إلى شدته فً معالجة األمور التً
تعترضه.
فقد ذكر إبن عبد ربه حادثة مماثلة كان فٌها عمر بن الخطاب هو المؽلوب حتى قال
واصفا نفسه بالقول ":كل الناس أفقه منك ٌا عمر"(.)3

*-ال َدرة  :درة السلطان التً ٌضرب بها ٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ج ، 4ص.282
*-سورة الحجرات  ،اآلٌة.12 :
* -سورة البقرة  ،اآلٌة.182 :
*-سورة النور  ،اآلٌة.25 :
( ) 1المسااتطرؾ  ،ج ، 2ص 483؛ ٌنظاار :الحاااج  ،هااانً  ،الااؾ قصااة وقصااة  ،المكتبااة التوفٌقٌااة  ،ص265-264؛ ٌنظاار:
حجازي  ،هٌثم علً  ،لطابؾ من التراث  ،ط ، 1دار الخلٌال  ،عمان 2015 ،م  ،ص.115-116
( ) 2دٌوان  ،ص.25-26
( ) 3العقد  ،ج ، 8ص81؛ ٌنظر :الماوردي  ،األحكام  ،ص.331
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فااً حااٌن نجااده ٌجتهااد بزٌاادة حااد عقوبااة شااارب الخماار فقااد ذكاار  ... ":جلااد أَبااو بكاار فااً
الخمر أربعٌن  ،ثم عمر أربعٌن صدرا من أمارته  ،ثم جلد ثمانٌن فً آخر خالفته .)1("... ،

عمر بن الخطاب يعترف إلبن عباس بحق اإلمام علي بالخالفة
ذكر عبد المقصود أن عمر بن الخطاب قد راودته بعض صحوة الضمٌر فنطاق بكلماات
إلبن عباس* أقر فٌها بالحٌؾ الذي لحق بعلً بن إَبً طالب  ،فقال ":ماا أرى ٌ ،اا إبان عبااس ،
صاحبك إال مظلوما  ..فآردد إلٌه ظالمته ٌاا أمٌار الماإمنٌن  .فوقاؾ الشاٌخ هنٌهاة ٌهمهام كؤنماا
ٌحدث نفسه  ،ثم عاد ٌقول :ما أظن القوم منعهم منه إال أن إستصؽروه .)2("...
لم ٌكمل عبد المقصود هذه الرواٌة ومنها رد إبن عبااس علاى عمار حاول إستصاؽار سان
علااً  ،وأعتقااد أنااه أهملهااا كونهااا تظهاار مخااالفتهم الحقٌقٌااة ألفعااال رسااول هللا ( ) حااٌن كلااؾ
اإلمام بتبلٌػ سورة براءة على أهل مكة عند الفاتح بادال عان أَباً بكار  ،والتاً أقتبساها عان إبان
أَبااً الحدٌااد الااذي ذكرهااا كاااآلتً ... ":إباان عباااس قااال :إنااً ألماشااً عماار فااً سااكة ماان سااكك
المدٌنة ٌ ،ده فً ٌدي  ،فقالٌ :ابن عباس  ،ما أظن صاحبك إال مظلوما  ،فقلات فاً نفساً :وهللا
ال ٌسبقنً بها  ،فقلاتٌ :اا أمٌار الماإمنٌن  ،فااردد إلٌاه ظالمتاه  .فاانتزع ٌاده مان ٌادي  ،ثام مار
ٌهمهم ساعة ثم وقؾ  ،فلحقته فقاال لاًٌ :اا أبان عبااس  ،ماا أظان القاوم مانعهم مان صااحبك اال
أنهم إستصؽروه  ،فقلت فً نفساً  :هاذه شار مان األولاى  ،فقلات  :وهللا ماا إستصاؽره هللا حاٌن
أمره أن ٌؤخذ سورة براءة* من أَبً بكر"(.)3
ٌمكاان أن نقااول أن عبااد المقصااود اعتمااد هااذه الرواٌااة ألباان أَبااً الحدٌااد  ،كونهااا األقاارب
للحقٌقااة فاال ٌسااتبعد أن ٌنطااق عماار بؤحقٌااة اإلمااام منااه  ،بٌنمااا لاام تااذكر المصااادر األخاارى هااذه
الرواٌة ألن فٌها إعتراؾ حقٌقً باؤن اإلماام هاو صااحب الحاق الشارعً بالخالفاة دون ؼٌاره ،
( ) 1أَبو داود  ،سلٌمان بن اشعث بن اسحاق بان بشاٌر بان شاداد ( ،ت255هاـ822 /م)  ،سانن أَباً داود  ،تاح :شاعٌب األرنااإوط  ،محماد
كامل قره بللً  ،ط ، 1دار الرسالة  ،بٌروت 2002 ،م  ،ج ، 6ص538؛ ٌنظر :النسابً  ،السنن الكبرى  ،تح :حسن عبد المنعم شلبً ،
ط ، 1مإسسة الرسالة  ،بٌروت 2001 ،م  ،ج ، 5ص134؛ ٌنظر :البٌهقاً  ،السانن الكبارى  ،تاح :محماد عباد القاادر عطاا  ،ط ، 3دار
الكتب العلمٌة  ،لبنان 2003 ،م  ،ج ، 8ص554؛ ٌنظر :إبن الدبٌع  ،عباد الارحمن بان علاً ( ،ت244هاـ1535/م)  ،تٌساٌر الوصاول ،
تصحٌح :محمد حامد الفقً  ،ال.ط  ،المكتبة السلفٌة  ،مصر 1346 ،هـ  ،ج ، 2ص.15

*-أَبو العباس  ،عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناؾ بن قصً  ،وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن
الهاللٌة  ،ولد عبد هللا والنبً( )وأهله محاصرون فً الشعب بمكة  ،لقب عبد هللا بالبحر لسعة علمه وكذلك حبر األمة .
ٌنظر :إبن األثٌر  ،أَسد الؽابة  ،ج ، 3ص.221
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.121
* -كان رسول هللا( ) قد بعث بؤبً بكر إلى أهل مكاة ٌابلؽهم بساورة باراءة  ،والتاً تتضامن مناع المشاركٌن مان الحاال  ،وال
ٌطوؾ بالكعبة أحد عرٌان  ،وال ٌدخل الجنة إال مسلم  ،مع براءة هللا ورسوله من المشركٌن  ،ثم أتبع رسول هللا ( )علً بن
أَبً طالب فً اثر أَبً بكر لٌؤخذ األمر منه وٌبلػ الناس بدال عنه وٌرجعه للمدٌنة  ،فرجع أَبو بكار وساؤل الرساول عان السابب
فقال(:أمرت أَن ال ٌبلؽاه إال أناا أو أحاد مناً)ٌ .نظار :إبان حنبال  ،مساند  ،ج ، 1ص183؛ ٌنظار :الترماذي  ،الجاامع  ،ج، 5
ص126؛ ٌنظر :الطبري  ،جامع البٌان  ،ج ، 14ص106؛ ٌنظر :إبن البٌع  ،المستدرك  ،ج ، 3ص.53
( ) 3شرح نهال البالؼة  ،ج ، 6ص45؛ ٌنظر :الخطٌب  ،محمد عجاج  ،أبو هرٌرة راوٌة اإلسالم  ،ط ، 3مكتبة وهبة  ،مصار 1282 ،م
 ،ص.188
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لذلك ؼٌب األمر تماما فاً حاٌن نجاد بعاض بناود الرواٌاة ماذكورة بإجمااع المصاادر  ،كقضاٌة
إستصؽار سنه وكذلك التبلٌػ بسورة براءة .
وثمة موقؾ آخر ذكره عبد المقصود قد أدلى فٌه عمار بان الخطااب شاهادة بؤحقٌاة اإلماام
علً منه وهو ":مر فٌها بعلً  ،وهو بفناء داره ومعه إبن عمه  ،ذات لٌلة فؤلقى علٌهماا الساالم
 ،ولما هم أن ٌسٌر الخلٌفة لشاؤنه هتاؾ باه علاً بان أَباً طالاب :أٌان ترٌاد؟ البقٌاع  ،أفاال نصال
جناحك ونقوم معك ؟ فوافق وأشاار علاً البان عماه أن ٌصاحب عناه أمٌار الماإمنٌن  .ومضاى
الرجالن فاً جاوؾ اللٌال  ،األمٌار صاامت كؤنماا قاد شاؽله التفكٌار  ،ورفٌقاه ال ٌحاب أن ٌقطاع
علٌه فكره بالحدٌث  ،حتى اذا جاوزا البقٌع إلتفت عمر إلى صاحبه وقالٌ :ا إبان عبااس  ...أماا
وهللا إن صاحبك ألولى الناس باألمر بعاد رساول هللا  ،إال أنناا خفنااه علاى إثناٌن  ...فماا هماا ٌاا
أمٌر المإمنٌن ؟ قال عمر :خفناه على حداثة سنه  ،وحبه بنً عبد المطلب "(.)1
أما حداثة السن فلن تؽنً عن الحق شٌبا وقد جاز الحدٌث عنها  ،وأما حب آل عبد
المطلب ففٌه طاعة لرسول هللا( ) لقوله تعالى        {:
(.)2

}  

أوردت المصادر هذه الرواٌة بالشكل اآلتً ":عن إبن عباس قال :مر عمار بعلاً  ،وأَناا
معه فناء داره سلمه فسلم علٌه  ،فقال له علً :أٌَن ترٌد ؟ قال :البقٌع  ،قال :أفال تصل صاحبك
وٌقوم معك  ،قال :بلى  ،فقال لً علاً :قام معاه  ،فقمات فمشاٌت إلاى جانباه فشابك أَصاابعه فاً
أَصابعً  ،ومشٌنا قلٌال  ،حتى إذا خلفنا البقٌع قال لً ٌ :ا ابن عباس  ،أما وهللا أن صاحبك هذا
ألولى الناس باألمر بعد رسول هللا (صلى هللا علٌه وآلاه وسالم) إال أناا خفناا  ،علاى إثناٌن  ،قاال
إبن عباس  :فجاء بكالم لم أجد بدا مان مساؤلته عناه  ،فقلات  :ماا هماا ٌاا أمٌار الماإمنٌن ؟ قاال:
خفناه على حداثة سنه  ،وحبه بنً عبد المطلب "(.)3
وفااً موقااؾ تااالً ذكاار عبااد المقصااود مخاطبااة عماار ألباان عباااس قااابال ":أتاادري
ٌا أبن عباس ما منع الناس منكم ؟ ال ٌ ...اا أمٌار الماإمنٌن  ،ولكناً أدرى  ،فماا هاو ؟ كرهات
قرٌش أن تجتمع لكم النبوة والخالفة فتجحفوا الناس جحفا  ،فنظرت ألنفسها فاختارت  ،ووفقات
فؤصابت  .وٌبدو أن ابن عباس لم ٌكن متهٌبا هذه اآلونة للسكوت فباادر إلاى الجاواب الاذي ظال
أعواما ٌكتمه فً ذات نفساه وال ٌفصاح عناه  ..قاال البان الخطااب :اٌماٌط أمٌار الماإمنٌن عناً
ؼضبه ؟ فؤمنه عمر قابال :قل ما تشاء  ،أما قولك إن قرٌشا كرهت  ،فإن هللا تعالى قال لقــوم :
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.213-212
2

( ( سورة الشورى  ،اآلٌة .23 :

( ) 3الجوهري  ،السقٌفة  ،ص53؛ ٌنظر :إبن أَبً الحدٌد  ،شارح نهاال البالؼاة  ،ج ، 2ص55؛ ٌنظار :إٌماانً  ،اإلماام علاً ،
ص.134
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{  ، *}        وأما قولك انا كنا نجحاؾ  ،فلاو جحفناا
بالخالفة جحفنا بالقرابة  ،ولكنا قوم أخالقنا من خلق رسول هللا الذي قال ربه فٌاه  { :

 ، *}  وقال له ، * }       {:وأما قولك أن
*

قرٌشا إختارت  ،فإن هللا تعالى ٌقول}           {:

 ،وقد علمت ٌا أمٌر المإمنٌن أن هللا إختار من خلقه من إختار  ،فلاو نظارت قارٌش حٌاث نظار
هللا لوفقاات وأصااابت  ..فتفكاار عماار هنٌبااة  ،ثاام قااال وقااد آذاه مااا قااال اباان عباااس هااذا الحاادٌث
الصرٌح :على رسلك ٌا ابن عباس  ،أبت قلوبكم ٌا بنً هاشم إال ؼشا فاً أمار قارٌش ال ٌازول
 ،وحقدا علٌها ال ٌحول  ،مهال ٌا أمٌر المإمنٌن  ،ال تنسب قلوب بنً هاشم إلى الؽش فهاً مان
قلااب رسااول هللا الااذي طهااره وزكاااه  .وانهاام ألهاال البٌاات الااذي قااال لهاام هللا   { :

 ،*}       وأماااا الحقاااد فكٌاااؾ ال ٌحقاااد مااان
ؼصب شٌبه وٌراه فً ٌد ؼٌره  .فؽضب عمر  ،وصاح وقاد حضاره فاً هاذه اآلوناة أمار كاان
ٌكتمه :ما أنت ٌا أبن عباس ؟ إنً قد بلؽنً عنك كالم أكره أن أخبرك به فتزول منزلتاك عنادي
 ،وما هو ٌا أمٌر المإمنٌن ؟ أخبرنً به فإن ٌك باطال فمثلً أمااط الباطال عان نفساه  ،وان ٌاك
حقا فإن منزلتً عندك ال تزول به  ..بلؽنً أنك ال تزال تقول :أخذ هذا األمار مناا حسادا وظلماا
 .فلم ٌنكص إبن عباس  ،ولم ٌتزحزح عن مواطا قدمٌه  ،بل قال :نعام حسادا وقاد حساد إبلاٌس
آدم فؤخرجه من الجنة  ،ونعم ظلما  ..وانك لتعلم ٌاا أمٌار الماإمنٌن صااحب الحاق مان هاو ٌ ،اا
أمٌاار المااإمنٌن  ،ألاام تحااتال العاارب علااى العجاام بحااق رسااول هللا  ،واحتجاات قاارٌش علااى سااابر
العرب بحق رسول هللا ؟ فانحن أحاق برساول هللا مان ساابر قارٌش  .وبادرت إذ ذاك مان الشاٌخ
باادرة لاٌس فٌهاا معناى الرضاا عان سالوك هاذا الفتاى الاذي ال ٌعٌٌاه أن ٌمتلاك نواصاً الحاادٌث
بالحجة وقوة الجدال  ،فلم ٌر عبد هللا بدا من ترك المجلس  .فلما رآه عمار قابماا ٌرٌاد أن ٌبارح
 ،خشى أن ٌكون قد أساء إلٌه فؤسارع ٌقاول متلطفاا باه :أٌهاا المنصارؾ  ،إناً – علاى ماا كاان
منك – لاراع لحقاك  .فالتفات الفتاى إلٌاه ٌقاول ولام ٌزاٌلاه جاده :إن لاً علٌاك ٌاا أمٌار الماإمنٌن
وعلى كل المسلمٌن حقاا برساول هللا  .فمان حفظاه فحاق نفساه حفاظ  ،ومان أضااعه فحاق نفساه
* -سورة محمد  ،اآلٌة.2 :
* -سورة القلم  ،اآلٌة.4 :
* -سورة الشعراء  ،اآلٌة.215 :
* -سورة القصص  ،اآلٌة.68:
* -سورة األحزاب  ،اآلٌة.33:
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أضاااع  .ومضااى عنااه وفااً أعقابااه كلمااات تقاادٌر وإنصاااؾ قالهااا األمٌاار للجالسااٌن :واهااا الباان
عباس  .....واها له  ....فما رأٌته الحى أحدا قط إال خصمه "(.)1
وهنا ٌظهر عمر بن الخطاب بمنظر المتنصال مان تلاك الوقفاة التاً أَباداها ٌاوم الساقٌفة ،
وٌرمً بالتبعة على قرٌش  ،لكنه فً الوقت نفسه ٌظهر ما أضمره حٌن ٌإٌد فعل قرٌش وٌارى
أَنها فعلت الصواب  ،لٌكون من ضمن أولبك الكارهٌن إلمرة بنً هاشم .
جاءت هذه الرواٌة بشكل مفصل عند إبن أَبً الحدٌد( ،)2كما أوردها بشاًء مان اإلٌجااز:
إباان شاااذان( ،)3والطبااري( ،)4والجااوهري()5وصاااحب كتاااب أخبااار الدولااة العباسااٌة( ،)6وإباان
األثٌر(.)5
ومن هذا اإلجماع من قبل المإرخٌن على المقابلة ٌتضح لنا حقٌقاة اإلعتاراؾ الاذي أدلاى
به عمر بن الخطاب أماام إبان عبااس  ،مان كاون الخالفاة حاق لبناً هاشام ومانهم علاً بان أَباً
طالب .

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.214-213
( ) 2شرح نهال البالؼة  ،ج ، 12ص.55-53
( ) 3اإلٌضاح  ،تح :جالل الدٌن الحسٌنً األرموي  ،ط ، 1مإسسة التارٌخ العربً  ،لبنان 2002 ،م  ،ص.151-162
( ) 4تارٌخ  ،ج ، 4ص.224-223
( ) 5السقٌفة  ،ص.53
( ) 6مجهول ( ،ت فً القرن الثالث الهجري)  ،أخبار الدولة العباسٌة  ،ال.ط  ،تح :عبد العزٌز الدوري  ،عبد الجبار المطلبً ،
دار صادر  ،بٌروت 1252 ،م  ،ص.33
( ) 5الكامل  ،ج ، 2ص.440-432

املبحث الثالث  -:خالفة عثمان به عفان
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المبحث الثالث
خالفة عثمان بن عفان (32هـ 25-هـ 466/م – 454م)
ما إن أشرف الخلٌفة عمر بن الخطاب على الموت*  ،حتى أجتمع إلٌه نفرر مرن الممرلمٌن
فأشاروا علٌه باإلمتخالف.
وهذا ما تطرق له عبد المقصود بالقولٌ " :ا أمٌر المؤمنٌن  ..لو امتخلفت  ،فتفكر ملٌا فرً
األمر ثم أَجاب كأنما ٌشاور نفمه :إن امتخلف فقد امتخلف مرن هرو خٌرر منرً  ،وأن أترر فقرد
تررر مررن هررو خٌررر منرره  ..ثررم التفررت إلررى محدثرره  ،ولمررن حهررر مررن الصررحاب  .وةررال بنبررر
اآلمف :لو كان أبو عبٌد حٌا ألمتخلفته  ،وةلت لربً لو مرألنً :مرم ت نبٌر ٌقرول الٌره أمرٌن
هذ األمة  ..ولو كان مالم مولى ابً حذٌفة* حٌا امرتخلفه وةلرت لربرً لرو مرألنً :مرم ت نبٌر
ٌقول إن مالما شدٌد الحب هلل"(.)1
تنبأ هذ الرواٌرة أن الخلٌفرة عمرر لرم ٌكرن مقتن را بالشرور برالرمم مرن حصررها بمرتة
مٌر دون رأي ل امرة النرا  ،وإنره عقردها علرى نحرو مرن اإلهرطرار  ،لٌثبرت خبٌةرة نفمره فرً
المٌر على مبدأ التنصٌب الذي منه أَبو بكرر  ،لكرن مروت مرشرحٌه أَبرو عبٌرد ومرالم حرال دون
ذل  ،مع إمتغفاله ك اد من مبقه لملٌل البٌت الهاشمً اإلمام علً لٌكون بدٌال للفقٌدٌن .
فً حٌن لم ٌغفل عبد المقصود عن هذا ا متهتار* بحق اإلمام بالقول ":فهال ذكر إذن فً
هذا المقام ـ ةلٌال من الكثٌر الذي ةٌل فً إبن أَبً طالب على لمان رمول هللا ؟"(.)2
فأن كان مقٌا عمر ما ةاله الرمرول (
للكتب فٌح* ألةوال النبً ( ) بحق اإلمام علً .

) بحرق الفررد كرً ٌمرتحق الخالفرة  ،فهرل بقرً

نجد فرً هرذ الرواٌرة إن اإلمرام علرً ماةبرا تمامرا مرن حمراب عمرر برن الخطراب  ،الرذي
ناةض نفمه حٌن أبد رمبته بتولٌة الموالً للخالفة  ،ولطالما حاج األنصار علٌها كونها حرق
لقرٌش؟.
* -مات على إثرر ط نرة وجههرا إلٌره أبرو لؤلرؤ فٌرروا مرولى المغٌرر برن شر بة .للماٌرد ٌنررر :إبرن مر د  ،الطبقرات  ،ج، 3
صٌ 266نرر :الدٌنوري  ،اإلمامة  ،ج ، 1صٌ 44نرر :الٌ قوبً  ،تارٌخ  ،ج ، 2صٌ 52نرر :الطبري  ،ترارٌخ  ،ج4
 ،صٌ 192نرر :المم ودي  ،مروج  ،ج ، 2صٌ 443نرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2صٌ 444نرر :إبن الطقطقرً ،
محمد بن علً بن طباطبا ( ،ت949هـ1346/م)  ،الفخري فً اآلداب الملطانٌة والدول اإلمالمٌة  ،تح :عبد القادر محمد حلو
 ،ط ، 1دار القلم ال ربً  ،بٌروت 1999 ،م  ،ص 141عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.234
*-أبو عبد هللا  ،مالم بن م قل  ،من أهل اصطخر فً بالد فار  ،كان مولى لثبٌتة بنت ٌ رار األَنصرارٌة اوجرة أَبرً حذٌفرة ،
الذي تبنا ب د عتقه حترى ةٌرل مرالم برن أَبرً حذٌفرة  ،عرد مرالم مرن اكرابر الصرحابة والمهراجرٌن  ،امتشرهد مرع أَبرً حذٌفرة فرً
م ركة الٌمامةٌ .نرر :ابن م د  ،الطبقات  ،ج ، 3صٌ 63نرر :ابن عبد البر  ،ا متٌ اب  ،ج ، 2ص.569
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.235
* -ا متهتار :الولوع فً الشًء واإلعراض عنهٌ .نرر :األاهري  ،تهذٌب اللغة  ،ج ، 6ص.124
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.236
*-فٌح  :الم ة واألنتشارٌ .نرر :إبن منرور  ،لمان  ،ج ، 2ص.551
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وبالرجوع للمصادر نجد هذ الرواٌة على النحو اآلتً ":إن عمرر برن الخطراب لمرا ط رن
ةٌل لهٌ :ا أمٌر المؤمنٌن  ،لو امتخلفت ؟ ةال :من إمتخلف ؟ لو كان أَبو عبٌد بن الجررا حٌرا
امتخلفته  ،فإن مألنً ربً ةلت :مم ت نبٌ ٌقول :إنه أمٌن هذ األمرة  ،ولرو كران مرالم مرولى
أبً حذٌفة حٌا امتخلفته  ،فإن مألنً ربً ةلت :مم ت نبٌ ٌقول :إن مالما شردٌد الحرب هلل ...
وإنرر فإن امتخلفت من هو خٌر منً  ،وأن أتر فقد تر من هو خٌر منً .)1("...
وهنررا ٌررذكر عبررد المقصررود شررًء ماٌررة فررً األهمٌررة وهررو مرررور عمررر بررن الخطرراب برنررة
هررمٌر ةصررٌر لترمررم فررً مخٌلترره صررور اإلمررام علررً  ،وخاصررة ب ررد تكرررار النررا علٌرره
لإلمتخالف فقال ":لو عهدت ٌا أمٌر المؤمنٌن  .فحهر ما كران بٌنره وبرٌن نفمره فرً وحدتره ،
وترٌث برهة  ،ثم رفع عٌنا إلى القوم وإصبع إلى علرً وةرال :ةرد أَجم رت ب رد مقرالتً أن أَولرً
أمركم رجال أحراكم أن ٌحملكم على الحق  ،ولم ٌلبث إصب ه المشرٌر إلرى علرً أن مرقط مراكتا
إلى جوار .)2("... ،
جاءت هذ الرواٌة فً المصادرعلى النحو اآلتً ":ةد كنت ةرد أَجم رت ب رد مقرالتً لكرم
أن أنرر فأولً رجال أمركم  ،هو أحراكم أن ٌحملكم على الحق  .وأَشار إلى علً .)3("...
وتبٌن هذ الرواٌة أن اإلمام علً ومفاخر كانت تمأل خاطر عمر تماما  ،لكرن حجبرا مرن
المواد ةرد أمردلت دون ذلر الخراطر النقرً  ،لتحرل محلره تلر القناعرة الرامٌرة إلرى تشرتٌت ذلر
الحررق بررٌن ثلررة مررن األةررران المصررطن ٌن  ،لٌرردخلوا مرروٌا حلبررة الترشررٌح  ،والتررً ةٌرردها عمررر
بشروط محال كفٌلة بأن ٌكون اإلمام علً أول الخامرٌن والمب ردٌن  ،رمرم نطقره بتقٌرٌم لكرل
واحد منهم نال فٌه اإلمام علً أَحمن وصف .
فقد ذكر ... ":إن عمر ةال ألصحاب الشرور  ،روحروا إلرً  ،فلمرا نررر إلرٌهم ةرال... :
أَما أنت ٌا طلحة  ،أفلمت القاةل  :إن ةبض النبً (صلى هللا علٌه وآلره) أَنكرح أَاواجره مرن ب رد
؟  ...واما أنت ٌا ابٌر  ،فوهللا ما ن ةلب ٌوما و لٌلة  .وما الرت جلفرا جافٌرا  ،وأَمرا أنرت ٌرا
عثمرران فرروهللا لروثررة خٌررر منر  ،وأَمررا أنررت ٌررا عبررد الرررحمن*  ،فإنر رجررل عرراجا تحررب ةومر

( ) 1الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 4صٌ 224-229نرر :إبن عماكر  ،تارٌخ  ،ج ، 54صٌ 444نرر :إبن األثٌر  ،الكامرل  ،ج2
 ،صٌ 444نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1صٌ 194نرر :شراب  ،محمد محمد حمن  ،إبو عبٌد عامر
بن الجرا  ،ط ، 1دار القلم  ،دمشق 1999 ،م  ،ص.245-244
( ) 2األمام علً  ،ج ، 1ص.234
( ) 3الطب رري  ،تررارٌخ  ،ج ، 4صٌ 224نرررر :ابررن ا ثٌررر  ،الكامررل  ،ج ، 2صٌ 441نرررر :ابررن ابررً الحدٌررد  ،شررر نهررج
البالمة  ،ج ، 1صٌ 194نرر :المجلمً  ،بحار  ،ج ، 31ص.346
*-أبا محمد  ،عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن اهر بن كالب  ،وأمع الشفاء بنت عوف بن
الحارث  ،كان ٌدعى ب مرو فً الجاهلٌة فمما رمول هللا ( )حٌن املم عبد الرحمن  ،وكان ممن هاجر إلى الحبشة
والمدٌنةٌ .نرر :إبن م د  ،الطبقات  ،ج ، 3ص.93-92
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جمٌ ا  ،وإما أنت ٌرا مر د* فصراحب عصربٌة وفتنرة  ،وإمرا أنرت ٌرا علرً فروهللا لرو وان إٌمانر
بإٌمان أهل األرض لرجحهم .)1("...
وبهذا الصدد ٌر عبد المقصود ":ومع ذل فمن ذا ٌمتطٌع أن ٌقول أنه لرم ٌحردد موةفره اذ
ذا من علً ماٌرة التحدٌرد ؟ ولرم ٌقطرع – برالتلمٌح دون التصررٌح – علٌره الطرٌرق إلرى و ٌرة
النا ؟  ...إن الرجل لم ٌناد صراحة بإةصاء علً عن اإلمرار  .ولكرن وهر ه إٌرا مرع أولةر
اآلخرٌن على مواء كان ٌصرخ بأنه لم ٌباهم و ٌ لو علٌهم مرتبة فً الشأن الذي اختٌروا لره
 .وما أحمبه إ واهحا ما موف تخمر ةهٌة علً بهذ المماوا "(.)2

إجتماع الستة
امتكملت الخطوات التً أَةرها الخلٌفة عمرر برن الخطراب ألمرر مرن ٌخلفره  ،ومنهرا ت ٌنره
متة من الصحابة لٌكون اإلختٌار من أحدهم.
فقد ذكر عبد المقصود ":ولم ٌكن الرجل  -وإن أوصى – ةد إختار ولكنه رمم حدود هرذا
اإلختٌار وحصر األمر فرً مرتة نفرر مرن أَصرحابه لرن ت ردو الخالفرة أحردهم بحرال  ...،ثرم دعنرا
نمت رض أمماء أولة األنداد ون رف أٌن مكانهم من صفوف ذوي األحقاد  .مرا مرن رٌرب فرً
أن رررال مررن الحمررد ةررد لفررتهم أو أمرررهم أو فروعهررا منهررا  .ولكررن خٌرررهم ل لررً – وةررد أدخلنررا
األنمراب فرً الحمرراب –ابرن عمتره الابٌررر  ...وهرذا التٌمرً طلحررة  ...واألمروي عثمران  ...فلقررد
همت الشور أٌها م د بن ابً وةاص وعبد الرحمن بن عوف.)3("...
جاءت الرواٌة حمب مواردها باختالف أَلفارها وتوحد م ناها على النحرو اآلترً ":فردعا
متة نفر  :عثمان وعلٌا وم د بن أَبً وةاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة برن عبٌرد والابٌرر
بن ال وام"(.)4
وبهررذا ٌكررون عمررر بررن الخطرراب ةررد مررن ةانونررا جدٌرردا للشررور علررى ممررتو افررراد
جماعررات  ،واه ر ا فررً الوةررت ذاترره خطوطررا ومحررددات تختلررف عمررا ألفرره الممررلمون مررن أمررر
الشور .

*-أَبو امحاق  ،م د بن مال بن وهٌب بن عبد مناف بن اهر بن كرالب برن مرر  ،وأمره حمنرة بنرت مرفٌان برن أمٌرة برن عبرد
شم بن عبد مناف بن ةصً  ،عد م د من المملمٌن األواةل والذٌن هادروا الى المدٌنة ٌ .نرر :إبن مر د  ،الطبقرات  ،ج، 3
صٌ 142-141نرر :البالذري  ،أنماب  ،جٌ 12-11نرر :البري  ،الجوهر  ،ص.339
( ) 1إبرن أَبررً الحدٌررد  ،شررر نهررج البالمررة  ،ج ، 12صٌ 259نرررر :مغنٌررة  ،محمررد جررواد  ،الشررٌ ة والحرراكمون  ،تررح :مررامً
الغرٌري  ،ط ، 1منشورات الرها  ،لبنان 2412 ،م  ،ص.64-63
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.239
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص244-239
( ) 4إبن م د  ،الطبقات  ،ج ، 3صٌ 259نرر :إبن أَبً شٌبة  ،المصنف  ،ج ، 6صٌ 452نرر :إبرن ةتٌبرة  ،اإلمامرة  ،ج1
 ،صٌ 42نرررر :الطبررري  ،تررارٌخ  ،ج ، 4صٌ 224نرررر :إبررن أعررثم  ،الفتررو  ،ج ، 2صٌ 333نرررر :ابررن الطقطقررً ،
الفخري  ،ص.142
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وبهذا الصدد ةدم لنا عبد المقصود رأٌا ٌحمل إمتفهاما حول نررام الشرور الجدٌرد الرذي
منه إبن الخطاب ٌقول ":وفً الحرق لقرد كانرت الشرور ال مرٌرة هرربا جدٌردا مرن ال هرود ،
إلى الشور و إلى الوصٌة  ،ولم ٌكن لها مثٌل ةبلها فً اإلمالم  .وهً بنحوها هرذا نروع مرن
ا ختٌار ةبل اإلنتخراب  ،ولرو أَنره مرلب الشر ب حرق اإلنتخراب ونحلره نفررا مرتة  ،مهمرا علرت
أةدارهم فلٌموا ٌملكون إ متة آراء .)1("...
وهرذا رأي جرردٌر بررالقبول واألخررذ برره كررون إراد الممرلمٌن ةررد همشررت وةوهررت فررً عررد
أَنفار  ،بغض النرر عما لحق باألنصار من ادبار  ،وفً الوةت نفمه حدد صاحب الحر األوفر
فً اإلختٌار  ،فال هً شور بالم نى الحقٌقً  ،و تحمل نصا للوصٌة.
وعلى أي حال فقد منح عمر برن الخطراب أَصرحاب الشرور مهلرة ثالثرة أٌرام  ،للبرت فرً
أمر اإلختٌار  ،ونصب ولد عبد هللا ممتشارا م هم  ،وأحاطهم بفرةة من الفرمان ٌترأمرهم أَبرو
طلحة ا نصاري*  ،لقتل كل من ٌ ارض آراء اآلخرٌن .
وهذا ما ذكر عبد المقصود باآلتً ":وكان أَبو طلحرة األَنصراري  ،تنفٌرذا لمشرٌةة عمرر ،
واةفا ةرب الدار ٌرةبهم وةد صف جندا علرى رأمره المقرداد ٌمنرع عرنهم النرا  ، "...وكران مرن
وصٌة عمرر لره  ":إذا وهر تمونً فرً حفرترً  ،فرإجمع هرؤ ء الررهط فرً بٌرت حترى ٌختراروا
منهم رجال منهم  .وةم على رؤومهم  ،فإن إجتمرع خممرة ورهروا رجرال وأَبرى واحرد فاهررب
رأمه بالمٌف  .وأن إتفق أرب ة فرهوا رجال منهم وأَبى إثنان فإهرب رأمرٌهما  .فرإن رهرى
ثالثة رجال منهم وثالثة رجال منهم فحكموا عبد هللا بن عمر  ..فإن لم ٌرهوا فكونوا مرع الرذٌن
فٌهم عبد الرحمن بن عوف  ،واةتلوا الباةٌن إن رمبوا عما اجتمع علٌه النا "(.)2
فأي عاةل ٌقبل بهذ الشور القاةمة باإلكرا وتحت حد المٌف  ،وةترل مرن ٌخرالف رأي
هؤ ء.
على أي حرال جراء ذكرر هرذ الرواٌرة فرً المصرادر كراآلتًٌ ":را أبرا طلحرة  ،إن هللا عرا
وجررل طالمررا أَعررا اإلمررالم بكررم  ،فررأختر مررنهم  ،وةررال للمقررداد بررن األمررود  :اذا وهر تمونً فررً
حفرتً فاجمع هؤ ء الرهط فً بٌت حتى ٌختاروا رجال منهم  ... ،وأحهرر عبرد هللا برن عمرر
 ،و شًء له من األمر  ،ثم ةم على رؤومهم  ،فرإن اجتمرع خممرة ورهروا رجرال وأبرى واحرد
فأشرردخ رأمرره أو إهرررب رأمرره بالمررٌف  ،وإن اتفررق أرب ررة فره روا رجررال مررنهم وأبررى أثنرران ،
فإهرب رؤومهما  ،فإن رهً ثالثرة رجرال وثالثرة رجرال مرنهم  ،فحكمروا عبرد هللا برن عمرر ،
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.244
* -أبو طلحة  ،اٌد بن مهل بن األمود بن عمرو بن اٌد بن منا بن عدي بن عمرو بن مال بن النجار  ،وأمه عباد بنت مال
بن عدي برن اٌرد برن منرا  ،شرهد أَبرو طلحرة بٌ رة ال قبرة الثانٌرة  ،آخرى رمرول هللا ( )بٌنره وبرٌن األرةرم برن األرةرم  ،وشرهد
المشراهد كلهرا مرع رمرول هللا (ٌ )نررر:إبن مر د ،الطبقرات ،ج ،3صٌ 343-342نررر :إبرن عبرد البرر  ،اإلمررتٌ اب ،ج، 4
ص.1694-1699
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.253-252
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فأي الفرٌقٌن حكم له فلٌختاروا رجال منهم  ،فإن لم ٌرهوا بحكرم عبرد هللا برن عمرر فكونروا مرع
الذٌن فٌهم عبد الرحمن بن عوف واةتلوا الباةٌن إن رمبوا عما إجتمع علٌه النا "(.)1
وعلى ما ٌبدو فإن حق الترشٌح للخالفة ةد حصر عمر برن الخطراب فرً ثالثرة فقرط همرا
علررً وعثمرران وعبررد الرررحمن  ،وأب ررد البرراةٌن عنهررا فقررد ذكررر أنرره ةررال ... ":إن ةررومكم ٌررؤمرون
أحدكم أٌها الثالثة  .ب بد الرحمن وعثمان وعلً"(.)2
تم اإلجتماع وعال الخرالف برٌن المجتم رٌن  ،وهنرا ٌبررا أَبرو طلحرة مهرددا لهرم حرال نفراد
الوةت المحدد أن مناص من الخالص.
وهذا الموةف الرهٌب ذكر عبد المقصود بالقول ":أشرف أَبو طلحة على الجمع المتفرق
اآلراء  ،وةال لهم وةد هاله ما رلوا علٌه من خالف :ةد كنت ألن تدف وها منرً ألن تنافمروها..
وها الرجل رأمه ها األمف وخٌبة الرجاء  ..ولكنه لرم ٌردعهم حترى أوهرح لهرم عامره علرى
أن ٌل ب دور لحرفه :والذي ذهب بنف عمر ..أاٌدكم على الثالثة التً أمرتم"(.)3
وٌرهررر مررن ت بٌررر المؤلررف أَن الوةررت ٌفررر ممرررعا أمررام المقترررعٌن  ،الررذٌن طالررت بهررم
النقاشات فلم تتقدم بهم خطو  ،وماعة النهاٌرة تكراد تطررق علرٌهم البراب برأي لحررة  ،لت صرف
بإرهابها ال نٌف أَعمارهم المتبقٌة.
وفً وصف ل بد المقصرود لهرذ المشراهد ال نٌفرة ٌقرول ":مرا مرن أحرد مرن الرذٌن تكأكرأوا
حررول الرردار إ ومرررت بذهنرره صررور رأ أو رؤو توش ر أن تطررٌح علررى حررد مررٌف فجلر
ٌترةب ماعة الجالد  ...ومع ذلر فاإلرهراب وةترً هر ٌف ٌلبرث أن ٌنرثلم حرد  ...وةرد أعٌرا
القو أن تمل حرا وان أصابت منه  ،إذ هً هرب من اللغات مٌر مفهوم عنرد األبرا  ..وإنمرا
منطق األحرار الحق"(.)4
وهنا ٌصور المؤلف حال الجماهٌر المنترر لماعة الفصل  ،مؤكردا رأٌره النرافً لمٌامرة
اإلرهاب التً ملطت على المجتم ٌن  ،والتً عدها لغة دخٌلة مٌرر مقرروء فرً حمراب بالمرة
الشج ان من األحرار األبا .
( ) 1إبررن ش ربة  ،ت رارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نرررر :إبررن ةتٌبررة  ،اإلمامررة  ،ج ، 1صٌ 43-42نرررر :الطبررري  ،تررارٌخ  ،ج، 4
صٌ 229نرر :إبن األثٌر ،الكامل  ،ج ، 2صٌ 442نرر :إبرن أَبرً الحدٌرد  ،شرر نهرج البالمرة  ،ج ، 1صٌ 149نررر:
إبن الطقطقً  ،الفخري  ،صٌ 142نرر :ابن كثٌر  ،البداٌة  ،ج ، 14صٌ 244نرر :الصرالبً  ،تٌمرٌر الكررٌم المنران فرً
مٌر عثمان بن عفان  ،ط ، 1دار التواٌع والنشر اإلمالمً  ،القاهر 2442 ،م  ،صٌ 56نرر :هٌكل  ،عثمران برن عفران ،
مؤممة هنداوي  ،القاهر 2412 ،م  ،ص.11
( ) 2إبرررن مررر د  ،الطبقرررات  ،جٌ 262 ، 3نررررر :البٌهقرررً  ،المرررنن  ،ج ، 4صٌ 259نررررر :إبرررن عمررراكر  ،ترررارٌخ  ،ج، 44
صٌ 434نرر :إبن منرور  ،مختصر  ،ج ، 19صٌ ، 44نرر :الذهبً  ،المهذب فً اختصرار المرنن الكبٌرر للبٌهقرً  ،ترح:
المشكا للبحث ال لمً  ،ط ، 1دار الروطن  ،المر ودٌة 2441 ،م  ،ج ، 2صٌ 3251نررر :الشراذلً  ،عبرد المجٌرد ٌومرف ،
الحكومة اإلمالمٌة رؤٌة تطبٌقٌة م اصر  ،ط ، 1دار الكلمة  ،القاهر 2412 ،م  ،صٌ 91نرر :عبد الرحمن  ،نواف أحمد
 ،الموجا فً التارٌخ اإلمالمً  ،ط ، 1الجنادرٌة للنشر والتواٌع  ،األردن 2415 ،م  ،ص139
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص.256
.
( ) 4اإلمام علً  ،ج ، 1ص253
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وعلى أي حال بد من المرور بالرواٌة من مصادرها األصلٌة فذكر ... ":فتنراف القروم
فً األمر وكثر بٌنهم الكالم  ،فقال أَبو طلحة :أنا كنت ألن تدف وها أخوف منرً ألن تنافمروها ،
(.)1
والذي ذهب بنف عمر أاٌدكم على األٌام الثالثة التً أمرتم "...
وب د هذا ٌمر عبد المقصود بذكر دور عبد الررحمن فرً الشرور مرن خرالل تناالره عرن
الترشٌح ترداركا للخرالف برالقول ":ثرم جراء عبرد الررحمن مرن لدنره بالحرل الرذي رنره مٌصرل بره
وبأصحابه إلى الغاٌة وٌحمم النااع وةال لهم وةد أعٌاهم جمٌ ا منطق الجدال :أٌكم ٌخرج منها
نفمه وٌتقلدها  ،على أن ٌولٌها خٌركم ؟ فتطل وا نحو مبغوتٌن  ...ةال ب د ةلٌل :أنا انخلع منهرا
فما نطقها حتى هتف به عثمران :أنرا أول مرن رهرى  .وتترابع ب رد رهراء البراةٌن  .ولكرن علٌرا
وحد رل صامتا ٌكشف عن ةبول  .وكٌف ٌا تر ٌم ه وهو الخامر بهذا الحل الجدٌد علرى
التأكٌد ؟  ..إن عثمان :الخصم الذي ٌؤبه له بٌن الجمع ةد توطد اآلن موطئ ةدمٌره ألن مصرٌر
– ةبرل ا ةترررا – كران موكررو إلررى خممرة ٌختلررف ب هرهم علٌرره  ،فررإذا بره اآلن موكررو لفرررد
واحد م لوم مٌله إلٌه  .ومع ذل فدأب إبن أَبً طالب ا ٌتنكر لمبادةره وإن رأ إمتممراكه بهرا
ٌجر علٌه الوبرال  ..ومرا دامرت هنرا كثرر أخرذت برإةترا عبرد الررحمن فقرد وجرب أن ٌرهرخ
لمشٌةتها وٌأخذ به  ،ثم له – ب د هذا – أن ٌتحرا لل دالة المفروهرة فرً الرجرل الرذي ةبلروا أن
ٌكون حكما ٌقهً بٌنهم بما ٌرا  .ةال حٌنةذ ٌمتوثق من صاحب القرول الفصرل :أعطنرً موثقرا
لتؤثرن الحرق  ،و تتبرع الهرو  ،و تخرص ذا رحرم  ،و ترألو األمرة  .فأجراب عبرد الررحمن:
على مٌثاق هللا"(.)2
وبهذا التناال ةد أةتصر الامن على عثمان وصرو إلرى مرراد الرذي ٌخلرو مرن إتفراق
ةد أعد ملفا  ،بدلٌل مبق عثمران لغٌرر موافقرا علرى إنمرحاب إبرن عروف  ،كرذل كران حرٌرا بره
إبداء شٌئ من اإلٌثار تجاهره كررافض إلنمرحابه برل ٌرؤخر موافقتره  ،الترً خلرت مرن أي تحررا
كاإلمام علً  ،الذي لم ٌب ِد موافقة إ ب د أن كبل المنمحب بموثق من هللا عا وجرل  ،وهرذا مرا
أشررار إلٌرره عبررد المقصررود بررأن األمررر لررو وكررل بخممررة ختلفررت النتٌجررة  ،لكررن الخطررة أكملررت
بالتناال كً ٌصبح الحمم بٌد عبد الرحمن لٌولٌها عثمان.
وفً رأي لج ٌط حول هذا اإلنمحاب فقال ... ":الواةع أن عبرد الررحمن ةرد إنمرحب مرن
التناف لكنه طلب فً المقابل أن ٌ طى حق اختٌار الخلٌفة المقبل بنفمه وأن ٌقبل هرذا ا ختٌرار

( ) 1الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 4صٌ 231-234نرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2صٌ 443نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شرر نهرج
البالمة  ،ج ، 1صٌ 192نرر :الخهري ب  ،محمد  ،محاهرات تارٌخ األمم اإلمالمٌة  ،تح :محمد ال ثمرانً  ،ط ، 1دار
القلم  ،لبنان 1946 ،م  ،صٌ 332نررر :النجرار  ،عبرد الوهراب  ،الخلفراء الراشردون  ،ترح :خلٌرل المرٌ  ،ط ، 4دار القلرم ،
لبنان 1993 ،م  ،صٌ 264-259نرر :كنا  ،محمد راجً حمن  ،ااواج الخلفاء  ،ط ، 1دار الم رفة  ،لبنان 2419 ،م ،
صٌ 99نرر :هٌكل  ،عثمان  ،ص.13
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.254-259
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طاب ره كجهراا إنتخراب مباشرر

جاء ما ذكر عبد المقصرود فرً المصرادر علرى النحرو اآلترً ... ":فقرال عبرد الررحمن :
أٌكم ٌخرج منها نفمه وٌتقلدها على أن ٌولٌها أفهلكم ؟ فلم ٌجبه أحرد  ،فقرال :أنرا انخلرع منهرا ،
فقال عثمان :أنا أول من رهً  ... ،فقال القوم :ةد رهرٌنا  ،وعلرً مراكت  ،فقرال مرا تقرول ٌرا
أبا الحمن :ةال :أعطنً موثقا لتؤثرن الحرق  ،و تتبرع الهرو  ،و تخرص ذا رحرم  ،و ترألو
األمرة  ،فقرال أعطرونً مرواثٌقكم علررى أن تكونروا م رً علرى مررن بردل ومٌرر  ،وإن ترهروا مررن
أخترت لكم  ،علً مٌثاق هللا أَن أخص ذا رحم لرحمره و آلرو الممرلمٌن  ،فأخرذ مرنهم مٌثاةرا
وأَعطاهم مثله .)2("...
وفً ت لٌق ل بد المقصود حول هذ القممة ٌقول ":أفكان هذا مٌاانا عرد ؟  ..وأٌرن رأي
جمهرور الشر ب وال امرة  ،وهررم الكثرر الغالبررة فررً األمرة ؟..ومررن ٌرا تررر مرن رؤو تررٌم كرران
مٌرهى ب لً مناف شٌخ تٌم ؟ ..ومن من أشٌاخ أمٌرة كران مرٌقبل مرٌاد مررٌمهم الهاشرمٌة ؟
ومن عمى من بنً اهر كان ةمٌنا بأن ٌنكل عن عثمان صهر* رجلهم عبد الرحمن؟"(.)3

اإلستشارة والحسم
وٌمتكمل عبد المقصود خطوات عبد الرحمن فً المشور ب د تنراال الابٌرر لإلمرام علرً
 ،وتخلى م د عن صوته ل بد الرحمن بالقول  ":ومهى عنهم ٌمتشٌر الرؤو واألشراف فرً
أمررر رجلررٌن إثنررٌن مررن أهررل الشررور ةررر فررً بالرره أَنهمررا المتنافمرران :همررا علررً بررن أَبررً طالررب
وعثمان بن عفران  ...وطل رت تلر اللٌلرة الترً تكتمرل بهرا المهلرة  ...وكران إبرن عروف فرً أرق
وأةض مهج ه الفكر فإنطلق فً دروب المدٌنرة الهاج رة ٌمرٌر  ...وامرتجاب لره ب رد ةلٌرل إبرن
اخته الممور* ةد هب على الطرةات من مرةد وما االرت جفونره ٌثقلهرا النروم  .أرا ناةمرا ولرم
أذق هذ اللٌلة كثٌرر ممرض ؟ إنرً ةراةم م ر إن شرةت ٌرا خرال  .فرانطلق فرادع الابٌرر ومر دا .
وإنفرد هو فً مؤخر الممجد بصاحبٌه – وةد لبٌا دعوته – ٌحدث واحدهما ب د اآلخر  ...ةرال
لألول :خل إبنً عبد مناف وهذا األمر ...وةال له الابٌر وةد حمٌرت فرً عروةره دمراء القربرى:
نصٌبً ل لً  .فمهى لم د ٌشرر لره مرهره فرً اللقراء  ،وٌحهره أن ٌردع التنراف مقصرورا

( ) 1الفتنة  ،ط ، 4دار الطلٌ ة  ،بٌروت 2444 ،م  ،ص.54
( ) 2إبن شبة  ،تارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نررر :الطبرري  ،ترارٌخ  ،ج ، 4صٌ 231نررر :إبرن األثٌرر  ،الكامرل  ،ج ، 2صٌ 443نررر:
الطنطاوي  ،علً  ،أعالم التارٌخ  ،ط ، 2دار الفكر الم اصر  ،دمشق 1999 ،م  ،ج ، 1ص.33
* -جاءت هذ المصاهر من اواج عبد الرحمن من اخت عثمان بن عفان وهً أم كلثوم بنت عقبة بن أَبً م ٌط من طرف أمه  .للماٌد
ٌنرررر :إبررن م ر د  ،الطبقررات  ،ج ، 3صٌ 94نرررر :الرربالذري  ،أنمرراب  ،ج ، 5صٌ 545نرررر :إبررن عبررد البررر  ،اإلمررتٌ اب  ،ج، 2
صٌ 445نرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص.445
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص.254

*-أَبو عبد الرحمن  ،الممور بن مخرمة بن نوفل بن أهٌب بن اهر بن كرالب برن مرر برن ك رب برن لرؤي القرشرً الاهرري ،
ولد ب د الهجر بمنتٌن بمكة  ،وأمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف الذي امه فً كل أحواله ٌ .نرر :إبن عبد
البر  ،اإلمتٌ اب  ،ج ، 3صٌ 1444-1399نرر :ال مقالنً  ،اإلصابة  ،ج ، 6ص.94-93
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على إبنً عبد مناف  .ثم ةال وهو ٌحاول أن ٌخرتم الحردٌث :أنرا وأَنرت كاللرة*  ،فاج رل نصرٌب
لً فاختار  ...وةال م د ٌجٌب إبرن عمره  :ان اختررت نفمر فرن م  ،وإن اختررت عثمران ف لرً
أحب إلً  ...ما نطق بكلماته إلبن عمه حتى مارع ٌردفها بهذا اإلمرتدرا  :أٌَهرا الرجرل  ،براٌع
لنفم  ،وأرصنا وارحنا  ،وإرفع رؤومنا ؟ فما أعجبه إذن من كالم ٌؤٌد به علٌا ثم ٌ ردل عنره
فً آن واحد  .وأجابه عبد الرحمن ولم ٌ د بوم ه أن ٌمتجٌب لتحرٌهه :إنرً ةرد خل رت نفمرً
منها على أن أختار  ،ولو لم أَف ل وج ل الخٌار لً لم أردها"(.)1
وفً هذا اإلجراء امتطاع عبرد الررحمن أَن ٌحصرل علرى رأي الابٌرر النهراةً الرذي أٌرد بره
علً ب د أَن أرهر المؤلف بمرهر المت صب لل رق والدم  ،بٌنمرا نرر مر دا مترأرجح الررأي
بٌن تأٌٌد ل لً وعدول  ،لكنه بالنهاٌة عهد بصوته ل بد الرحمن لٌدلً به نٌابة عنه  ،هذ النٌابرة
التً ج لت الشكو تحوم حول إبن عوف وكأنه ٌبٌت ألمر ما !.
وردت هررذ الرواٌررة فررً المصررادر كرراآلتً ... ":حتررى إذا كانررت اللٌلررة التررً ٌمررتكمل فررً
صبٌحتها األجل أترى منرال الممرور برن مخرمرة ب رد ابهٌررار مرن اللٌرل فأٌقرره  ،فقرال إ أَرا
ناةما ولم اذق هذ اللٌلة كثٌر ممض  ،إنطلق فادع الابٌرر ومر دا  ،فردعاهما  ،فبردأ برالابٌر فرً
مؤخر الممجد من الصفة التً تلً دار مروان*  ،فقال له :خل ابنً عبرد منراف  ،وهرذا األمرر ،
ةال :نصٌبً ل لً  ،وةال لم د :أنرا وأَنرت كاللرة  ،فاج رل نصرٌب لرً فأخترار ةرال :ان اختررت
نفمر فررن م  ،وإن اخترررت عثمرران ف لررً أحررب إلررً  ،أٌهررا الرجررل برراٌع لنفمر وأرحنررا  ،وإرفررع
رؤومنا  ،ةالٌ :ا أبا إمحاق إنً ةد خل ت نفمً منها أن أختار  ،ولو لم أَف ل وج ل الخٌار لرً
لم أردها .)2("... ،
وعلى ما ٌبدو فإن عبد الرحمن ةد تمررع فرً التنراال  ،وإِن فرً نفمره شرًء مرن الرمبرة
فٌها من جوابه لم د.

كلمة الفصل
هكذا وةد أشرف عمر المهلة القصٌر على األفول  ،مارع عبرد الررحمن للنطرق باختٌرار
الحق الذي ت هد به أمام هللا وأَصحاب الشور .
تناول عبد المقصود هذ اللحرة التارٌخٌة بالقول ":وأَوشكت اللٌلة الباةٌة من مهلة عمرر
على اوال  .وأَتت لحرة الفصل أو هً تطرق الباب  ،فإنطلق عبد الرحمن إلرى أبرن أختره ةرال
*-الكاللة  ،إبن ال م  ،وةٌل بنو ال م األباعدٌ .نرر :إبن منررور  ،لمران  ،ج ، 11صٌ 592نررر :الابٌردي  ،تراج ال ررو
ج ، 15ص.662
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.264-254
*-أبو عبد المل  ،مروان بن الحكم بن أَبً ال اص بن امٌة بن عبد شم بن عبد مناف بن ةصً  ،وأمه أم عثمان وهً آمنرة
بنت علقمة بن صفوان  ،تربى مروان فً كنف عثمان  ،الذي أمدق علٌه األموال الكثٌر  ،حترى كبرر واصربح ذا ترأثٌر مباشرر
على عثمان  ،وكان ٌأمر بامم عثمان دون علمه ٌ .نرر :إبن م د  ،الطبقات  ،ج ، 5ص.29-26
( ) 2إبرررن شررربة  ،ترررارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نررررر :الطبرررري  ،ترررارٌخ  ،ج ، 4صٌ 232نررررر :إبرررن األثٌرررر  ،الكامرررل  ،ج، 2
صٌ 443نررر :مربط إبرن الجررواي  ،مررآ الامران  ،ج ، 5صٌ 419نررر :إبررن خلردون  ،ترارٌخ  ،ج ، 2صٌ 594نرررر:
ال قاد  ،ال بقرٌات  ،ص.636
،
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لررهٌ :ررا ممررور :أذهررب فررادع لررً علٌررا وعثمرران  ،بأٌهمررا إبترردأ ٌررا خررال ؟ أٌَهمررا شررةت  .ولررم ٌغررب
الرمول مو ةلٌل  ،ثم عاد بالرجلٌن إلرى الممرجد  ...وةرال عبرد الررحمن ل لرً وهمرا بمنجرى:
إنً ةد مألت عنكما وعن مٌركما  ،فلم أجرد النرا ٌ ردلون بكمرا  .ثرم تمهرل برهرة وعراد ب ردها
ٌمتأنف الحدٌثٌ :ا أبا الحمن  ،هرل أنرت مبراٌ ً علرى كتراب هللا ومرنة رمروله وف رل أَبرً بكرر
وعمر ؟ فرمقه علً بنرر نفاذ  ،وةال ولم ٌتردد :بل علرى كتراب هللا ومرنة رمروله  ،وإجتهراد
رأًٌ  .كان هذا الجواب الحامم الجدٌد بأن ٌلفر به مرن لره ةرو خلرق علرً وإعترداد بنفمره " ،
وكذل ذكر أنه جمع النا للصال فقال ":الصال جام ة"  ،ثم إلتفت إلى النا مخاطبا  ":إنرً
ةد مألتكم مرا وجهرا  ،فلم أجدكم ت دلون بأحد هذٌن الرجلٌن :إما علً وإما عثمان  ...وللمرر
الثانٌة دعا إلٌه علٌا وعثمان لٌممع منهما الجواب المألوف على شرطه الم روف  .ةال لره أول
الرررجلٌن بثبررات :بررل علررى كترراب هللا ومررنة رمرروله  ،وإجتهرراد رأٌررً  .وةررال الثررانً وهررو ممررل
القٌاد :ن م  .فصفق بكفه علرى ٌرد وةرال :اللهرم إنرً ةرد ج لرت مرا فرً رةبترً مرن ذا فرً رةبرة
عثمان  ...وكذل بٌن الصخب والهجٌج وإهطراب اآلراء – فاا ملٌل أمٌة بالمجد الذي حلرم
به أجداد طوٌال .)1("...
ذل الحلم الذي طرال علرٌهم تحقٌقره حترى وجردوا هرالتهم فرً عبرد الررحمن  ،وفرً رأي
للرروردي م لقررا علررى وهررع األمرروٌٌن فررً أٌررام الشررور بررالقول ":أمررا بنررو أمٌررة فكررانوا ٌ تبرررون
الممررألة ت رردو أن تكررون نااعررا عاةلٌررا بررٌن القرشررٌٌن أنفمررهم فررً مرربٌل الترر مر علررى بقٌررة
المملمٌن"(.)2
ول مري ما وهع عبد الرحمن هذا الشرط إ تنحٌة لإلمرام علرً عرن األمرر  ،كرون عبرد
الرحمن ٌ رف جٌدا مٌرته وفقهه وعلمه الذي ٌقارعه أحد  ،فكٌف ٌقحمه للمرٌر علرى مرٌر
الشررٌخٌن وهررم تالمذترره وكررل ٌرروم ٌأخررذون درمرره وحكمترره  ،وهررذا مررا شررهدت برره األباعررد ةبررل
األةارب ومنها ةول عاةشة بحقه  ":علً أعلم النا "( ،)3فهل ٌا ترر ٌحرق ل برد الررحمن إلراام
ال الم بف ل المت لم؟ .
إعتمد عبرد المقصرود فرً ذكرر هرذ األحرداث مرن مصرادر مختلفرة  ،وإعتقرد أَنره اتبرع هرذا
التنوٌع من أجل الدةة فً المواةف و منها الطبري وإبن أَبً الحدٌد .وبخاصة أن الطبرري ٌرورد
جررواب اإلمررام علررً ل بررد الرررحمن مبهمررا ومنقوصررا  ،فمررن مٌررر المقبررول أن ٌ تمررد علررى رأٌرره
وإجتهرراد فقررط دون أن ٌررذكر إلتاامرره بكترراب هللا ومررنة الرمررول ( )  ،لررذا كرران عبررد المقصررود
صاةبا فً إنتقاةه لهذ الردود من مصادر مختلفة .
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.294-263
( ) 2وعار المالطٌن  ،ط ، 2دار كوفان  ،لندن 1995 ،م  ،ص.134
( ) 3البخاري  ،التارٌخ  ،ج ، 2صٌ 255نرر :إبن عبد البر  ،اإلمتٌ اب  ،ج ، 3صٌ 1144نرر :أَبو إمحاق  ،إبراهٌم برن
علً ( ،ت496هـ 1443 /م)  ،طبقات الفقهاء  ،تح :إحمان عبا  ،ط ، 1دار الراةد  ،لبنان 1994 ،م  ،صٌ 42نرر :إبن
عماكر  ،تارٌخ  ،ج ، 42ص.444
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فقد ذكر  ... ":إلتفت [أي عبد الررحمن إلرى علرً وعثمران  ،فقرال :إنرً ةرد مرألت عنكمرا
وعن مٌركما  ،فلم أجد النا ٌ دلون بكما  ،هل أنت ٌا علً مباٌ ً علرى كتراب هللا ومرنة نبٌره
وف ررل أَبررً بكررر وعمررر ؟  .)1( "...فكرران الجررواب ":بررل علررى كترراب هللا ومررنة رمرروله وإجتهرراد
رأًٌ"( .)2ثم ذكر ":فالتفت إلى عثمان  ،فقال :هل أنت مباٌ ً على كتراب هللا ومرنة نبٌره وف رل
أَبو بكر وعمر ؟ ةال :اللهم ن م  ،فأشار بٌد إلرى كتفٌره  ،وةرال  ،إذا شرةتما فنههرنا حترى دخلنرا
الممرجد  ،وصررا صراةح :الصررال جام رة  ...ثررم تكلرم إبررن عروف  ،فقررال :أٌهرا النررا  ،إنرً ةررد
مألتكم مرا وجهرا عن إمامكم  ،فلم أجدكم ت دلون بأحد هذٌن الرجلٌن :إمرا علرً وإمرا عثمران
 ،فقم إلً ٌا علً  ،فقام إلٌه علً  ،فوةف تحت المنبر  ،فأخذ عبد الرحمن بٌد  ،فقال :هل أنت
مباٌ ً على كتاب هللا ومنة نبٌه وف ل أَبرً بكرر وعمرر ؟ "( ،)3فأجابره اإلمرام علرً  ":برل علرى
كتاب هللا ومنة رموله وإجتهاد رأًٌ  .ف دل عنه إلى عثمان  ،ف رض ذل علٌه  ،فقرال :ن رم ،
ف اد إلى علً (علٌره المرالم)  ،فأعراد ةولره  ،ف رل ذلر عبرد الررحمن ثالثرا  ،فلمرا رأ أن علٌرا
مٌر راجع عما ةاله  ،وأن عثمان ٌن م له باإلجابة صفق علرى ٌرد عثمران  ،وةرال :المرالم علٌر
ٌا أمٌر المؤمنٌن  ،)4("...وحٌنها ةال عبد الرحمن  ":اللهرم أمرمع واشرهد  ،اللهرم إنرً ةرد ج لرت
ما فً رةبتً من ذا فً رةبة عثمان .)5("...
وعلى ما ٌبدو فرإن عبرد الررحمن لرم َ
تبرق فرً بالره صرور عثمران الالم رة  ،فمررعان مرا
أثبتت األٌام اٌفها وبطالن ذل اإلختٌار الذي تمرلط علرى مقردرات األمرة وثرواتهرا  ،فحصررها
بٌن أهله وذوٌه إهافة إلى حصرر المناصرب برالمقربٌن دون النرا  ،هرذ المردارات الترً حررم
منها حتى من أوصله إلى دفة الخالفة وأول من باٌ ه عبد الرحمن .
وبهذا الخصوص ذكر عبد المقصود اآلترً ":ولرٌ أبلري فرً هرذا المقرام مرن أن نرورد هرا
هنا ما ةاله عبد الرحمن بن عوف وةد رأ ما أنكرر وأنكرر النرا  .ةرال نادمرا علرى مرا مرلف
من إد ةه بالبٌ ة إلى عثمان :لو امتقبلت ما امتدبرت ما ولٌت عثمان شمرع ن لرً  .وةرال ثانٌرة
وهررو علررى فررراش المرروت وةررد شررهد ٌوطررد مررلطانه بتولٌترره ذوٌرره :عرراجلو ةبررل أن ٌتمرراد فررً
ملكه"(.)6

( ) 1الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 4صٌ 234نرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2صٌ 444نرر :الذهبً  ،تارٌخ  ،ج ، 2ص169
ٌنرررر :إبررن كثٌررر  ،البداٌررة  ،ج ، 14صٌ 213-211نرررر :الصررالحً  ،مرربل الهررد  ،ج ، 11صٌ 294نرررر :ال صررامً ،
ممط النجوم  ،ج ، 2ص.544-543
( ) 2إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1ص.144
( ) 3الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 4صٌ 234نرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2ص.444
( ) 4إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1ص.144
( ) 5الطبري  ،ج ، 4صٌ 234نرر :إبو الفداء  ،المختصر  ،ج ، 1صٌ 332نرر :الماانردرانً  ،شرر ا صرول  ،ج، 12
صٌ 546نرر :المجلمً  ،البحار  ،ج ، 31ص.442
( ) 6اإلمام علً  ،ج ، 1ص.311

الفصل الثالث  /المبحث الثالث  ........................................................خالفة عثمان بن عفان

741

وردت هذ الرواٌة كاآلتً ":ثم ةول عبد الرحمن بن عوف :ما كنت أر أن أعٌش حتى
ٌقول لً عثمانٌ :ا منافق  ،وةوله :لو امرتقبلت مرن أمرري مرا امرتدبرت مرا ولٌرت عثمران شمرع
ن لً "( .)1وفً مورد آخر ةال عند إحتهار  ":عا ِجلو ةبل أن ٌتماد فً ملك ِه"(.)2
فً حٌن نر اإلةصاء ٌشمل حتى داعمه الثانً بالخالفة م د بن أَبً وةراص والٌره علرى
مصر  ،لٌولً مكانه أخٌه ألمه مًء الصٌت الولٌد بن عقبة*  ،ولهذا ةال م د مخاطبا نرٌر
بالقول ":أراكم متج لونها ملكا "(.)3

موقف اإلمام علي من بيعة عثمان بن عفان
نحً اإلمام علً عن الخالفة بالرمم من إمتالكه كافة المؤهالت لها  ،وبرإعتراف الخلٌفرة
عمر بن الخطاب نفمه حٌن اج به بٌن خممة منافمٌن ٌهرمن إٌثرارهم لصراحب الحرق علرى
موا  ،إ الابٌرالذي أدلى بهرا إلٌره  ،فقرد ذكرر عنره أي عمرر ةرالٌ ":را علرً ل رل هرؤ ء القروم
ٌ رفون ل ةرابت من النبً (صلى هللا علٌه وملم).وصهر وما آتا هللا من الفقه وال لرم فرإن
ولٌت هذا األمر فاتق هللا فٌه "(.)4
دلت هذ الرواٌة على ةناعة تامة ملئ الخاطر لد عمر بأن علٌا ٌحمل علما وفقهرا الهٌرا
 ،فهال على القرب من الرمول ( )  ،لكنه ٌأبى أن ٌممٌه خلٌفة من ب رد والمربب نطرق بره
لمانه أٌها حٌن ةال ... ":لو ولوها األجلح مل بهم الطرٌق  .فقال له إبن عمر :فما ٌمن ر ٌرا
أمٌر المؤمنٌن ؟ ةال :أكر أن أَتحملها حٌا ومٌتا "(.)5
وبهذا القول ٌتبٌن أن البغض والحمد متحكمان بمشاعر عمر تجا اإلمام علرً  ،ولرو ةلنرا
أنه ٌقصد أن ٌتحمل ممؤولٌة خالفة المملمٌن وٌدع اإلختٌار لهم  ،فإننا نجرد فرً نٌتره مثرل
( ) 1إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 24صٌ 25نرر :أمرٌن  ،أحمرد  ،رهرر اإلمرالم  ،مؤممرة هنرداوي  ،القراهر ،
2412م  ،صٌ 939-934نررررٌ :حفررروفً  ،علررً مرررلٌمان  ،الخالفررة والخلفررراء  ،ط ، 1الرردار ال المٌرررة  ،لبنررران 1941 ،م ،
ص.64
( ) 2البالذري  ،أنماب  ،ج ، 5صٌ 544نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 3ص.24
*-أبا وهب  ،الولٌد بن عقبة بن أَبً م ٌط بن أَبً عمرو برن أمٌرة برن عبرد شرم  ،وأمره أرو بنرت كرٌرا برن حبٌرب برن عبرد
شم  ،وهو أخو عثمان من طرف أمه  ،كان الولٌد فامقا شارب للخمرٌ .نرر :إبن م د  ،الطبقات  ،ج ، 6ص.141
 ذكر البالذري  ،موةف أهل مصر حٌن ولً علٌهم بالقول(:بةمما إبتدلنا عثمان  ،عال أبا إمحاق الهٌن اللرٌن الحبرر صراحبرمول هللا ( )وولى أخا الفاجر األحمرق المراجن) .األنمراب  ،ج ، 5صٌ 519نررر :عبرد المقصرود  ،اإلمرام علرً  ،ج، 1
ص.349
َ
( ) 3إبررن عبررد البررر ،اإلمررتٌ اب  ،ج ، 4صٌ 1554نرررر :إبررن األثٌررر  ،أمررد الغابررة  ،ج ، 5صٌ 424نرررر :المرراي  ،تهررذٌب
الكمال  ،ج ، 31صٌ 59نرر :الصفدي  ،الوافً  ،ج ، 29ص.296
( ) 4إبررن مر د  ،الطبقررات  ،ج ، 3صٌ 264نرررر :إبررن ةتٌبررة  ،اإلمامررة  ،ج ، 1صٌ 43نرررر :الرربالذري  ،أنمرراب  ،ج، -14
صٌ 419نرررر :إبررن عمرراكر  ،تررارٌخ  ،ج ، 42صٌ 429نرررر :إبررن الجررواي  ،مناةررب  ،صٌ 646نرررر :إبررن منرررور ،
مختصر  ،ج ، 14ص.35
( ) 5إبن م د  ،الطبقات  ،ج ، 3صٌ 264نرر :البالذري  ،أنماب  ،ج ، 5صٌ ، 541نرر :إبن عبد البر  ،اإلمتٌ اب  ،ج3
ج ، 3صٌ 1154نرر :إبن عماكر  ،تارٌخ  ،ج ، 42صٌ 424نرر :إبن الجواي  ،مناةب  ،صٌ 649نرر :إبن األثٌر ،
الكامل  ،ج ، 2صٌ 949نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 12ص.144
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هذا اإلعتبار حٌن أبرد إمرت داد إلمرتخالف أَبرً عبٌرد أو مرالم مرولى حذٌفرة لرو كران أحردهما
حٌا.
ولهذا نر عبد المقصود ٌمتهل موةف اإلمام علً تجا خالفة عثمان بذكر مقطوعة مرن
الخطبة الشقشقٌة  ،التً نطق بهرا حرال مغادرتره اإلجتمراع المدامرً حرٌن ةرال  ":ومهرى علرً
صامتا فً احمة النا وهم ٌتهٌبونه فٌه مهبة لٌث مشى علرى عرٌنره مرٌرب  ...ثرم لرم ٌلبرث
الاحام أن تفرجت صفوفه وإنصهر عن شٌخ أشٌب مهٌب ٌشق طرٌقه بٌن النا وٌومر ون لره
تهٌبا لقدر حتى إذا أصبح من إبن أخٌه ةٌد خطو امتطاع أن ٌمم ه ٌهم ٌ :راهلل وللشرور .
فتوج ال با  .وهتف به ٌمأله :فما ال هد ٌا أبا الحمن ؟ ج لها فً جماعرة اعرم أنرً أحردهم
...وافر تبرما وهو ٌذكر ما فات  ،ثم ةال بإمرتنكار :مترى أعتررض الرٌرب فٌره مرع األول مرنهم
حتى صرت أةرن ألى هذ النراةر"(.)1
وبهذا أكد المؤلف لحقٌقرة تارٌخٌرة أن أحرد ٌرواان اإلمرام علرً بالمكانرة  ،وهرو األولرى
من كل مرن مربقو برإمر النرا  ،ومؤكردا علٌره برالقول ... ":إن الهاشرمً الصرغٌر كران إذ ذا
أولى باألمر من أَبً بكر  ،لو تدافع األحرداث مرر  ،وا مرتجابة لهرذ المرخاةم القدٌمرة مررات
.)2("...
وردت مقولة اإلمام علً كما ٌأتً ... ":فج لنً عمر ماد متة اعم أنرً أحردهم فٌرا هلل
وللشور متى اعترض الرٌب فً مع األول منهم حتى صرت أةرن إلى هذ النراةر .)3("...
ورمم هذا نر اإلمام علً ٌخالف وعدا ةط ه ملتام بحهور المجل الذي أٌقرن أنره
ٌبتغً مٌر محال  ،فقد ذكرر عرن عمره ال برا انره ةرال لره ":تردخل م هرم  ،وارفرع نفمر
عنهم  ،ةال :إنً أكر الخالف .)4("... ،
وٌمررتكمل عبررد المقصررود محرراور اإلمررام علررً مررع عمرره ال بررا بررالقول ":ولررم ٌك رن هررذا
بالجدٌد على علم علً ألنه إمتٌقنه فً البدء وةرال ل مره ال برا  :مر د ٌخرالف إبرن عمره عبرد
الرررحمن  ،وعبررد الرررحمن صررهر عثمرران ٌختلفررون  ،فٌولٌهررا عبررد الرررحمن عثمرران أو ٌولٌهررا
عثمان عبد الرحمن"(.)5
وف ال صح ما ذكر فم د ةد إنصاع ل بد الرر حمرن الرذي ود عثمران  .فقرد ذكررت الرواٌرة
بالمصادر كاآلتًٌ ... ":لقا ال با  ،فقال :عدلت عنا فقال :وما علم ؟ ةال :ةررن برً عثمران
( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.242-241
( ) 2اإلمام علً  ،ج ، 1ص.242
( ) 3المفٌد  ،الجمل  ،صٌ 62نرر :أَبو م د اآلبً  ،منصور بن الحمن (،ت421هـ 1434/م)  ،نثر الردر فرً المحاهررات ،
تح :خالد عبد الغنً محفور  ،ط ، 1دار الكتب ال لمٌة  ،لبنان 2444 ،م  ،ج ، 1صٌ 149نرر :الطومرً  ،األمرالً  ،ج13
 ،صٌ 555نرر :ابن ابً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1ص.144
( ) 4إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1صٌ 191نرر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ج ، 1ص.242
( ) 5اإلمام علً  ،ج ، 1ص245
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 ،وةال كونوا مع األكثر  ،فإن رهً رجالن رجرال  ،ورجرالن رجرال  ،فكونروا مرع الرذٌن فرٌهم
عبد الرحمن بن عوف  ،فم د ٌخالف إبن عمه عبد الرحمن  ،وعبد الرحمن صهر عثمان
ٌختلفون فٌولٌها عبد الرحمن عثمان إن ٌولٌها عثمان عبد الرحمن  ،فلرو كران اآلخرران م رً لرم
ٌنف انً .)1("... ،
وبهذا تكون نتٌجة الشور محمومة وفق حمابات اإلمام .
وفً رأي للفٌلموف ةانصو ٌقول ... ":إهافة إلى تركٌبة أهل الشور نفمها  ،واآللٌرات
التً إةترحها عمر  ،كلها تشٌر إلى أن عثمان مٌكمب الجولة الجدٌد  ،وهو ما صر به علرً
فور تشكٌل أهل الشور  ،وتوةع أن األمر خرج منه بقوله ل مه ال با  :عدلت عنا"(.)2
ورمم النتٌجة المحمومة آثر اإلمام علرً الصربر علرى حقره الهراةع برٌن خلجرات النفرو
التررً ةرردر لهررا أن تتررولى البررت بررالقرار  ،لكنرره رمررم خمررارته فقررد حقررق نجاحررا كبٌرررا كرران ٌررروم
إنجاا .
فقد ذكر عبد المقصود موةف له بٌن به حنكته وفرامته فً محاور له مرع إبرن عمره عبرد
هللا بن عبا فقال ":ولكنره مرع علمره هرذا آثرر الصربر ألنره كران ٌرمرً إلرى أمرر  ..وةرال هادةرا
ٌشر األمر لفتا  :إنً أعلم ٌا عبد هللا  ..ولكنً أدخرل أهرل الشرور م هرم ألن عمرر ةرد أهلنرً
اآلن للخالفررة وكرران مررن ةبررل ٌقررول إن النبررو والخالفررة فررً بٌررت واحررد ٌجتم رران  ...أردت أن
أرهر أن رواٌته تناةض ف له"(.)3
وردت هذ الرواٌة كاملة عند ابن ابً الحدٌد(.)4
النبو

وبهذا اإلجراء مرقط مرا بٌرد عمرر مرن الم راذٌر المرابقة مرن تقوٌرل رمرول هللا ( ) برأن
تجتمع مع الخالفة فً بٌت  ،من خالل ترشٌحه لإلمام علً للخالفة.

وعلى هذا علق عبد المقصود بالقول ":أجل فقد كان هذا رأي عمر  ،أو هكذا كران ٌقرول
فً الماهً ملتممرا الحجرة فٌره لقررٌش علرى مرا مربق مرن عردوانها علرى حرق علرً  ،وحرمانره
و ٌة ال هد ب د رمول هللا  ...وحقا نقض الف ل الرواٌة وأن جاء كالهما بنف الغاٌة"(.)5

( ) 1إبن شبة  ،تارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نرر :البالذري  ،أنماب  ،ج ، 5صٌ 545نرر :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 4ص-229
ٌ 234نرر :الجوهري  ،المقٌفة  ،صٌ 43نرر :إبن عبد ربره  ،ال قرد  ،ج ، 5صٌ 29نررر :إبرن األثٌرر  ،الكامرل  ،ج، 2
صٌ 442نرررر :إبررن أَبرررً الحدٌررد  ،شرررر نهررج البالمرررة  ،ج ، 12صٌ 262-261نرررر :أَبرررو الفررداء  ،المختصرررر  ،ج، 1
صٌ 332نرر :المال  ،طبٌ ة الدول اإلمالمٌة  ،ط ، 1دار ال لم  ،لبنان 2449 ،م  ،ص.145
( ) 2الشٌ ة اإلمامٌة بٌن النص والتارٌخ  ،ط ، 1دار الفارابً  ،لبنان 2416 ،م  ،ص.154
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص245
( ) 4شر نهج البالمة  ،ج ، 1صٌ 149نرر :المجلمً  ،بحار  ،ج ، 24ص.294
( ) 5اإلمام علً  ،ج ، 1ص.245
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بٌنما نجد اإلمام علً ٌرتفحص مواةرف اللرٌن مرن ب رض أَصرحاب الشرور  ،أمثرال مر د
الذي أبد حبه له حٌن طلب منه عبد الرحمن رأٌه  ،فقد ألقى علٌه اإلمام الحجة األخٌر عمى
أن ٌثبت على رأٌه هذا  ،والذي وصفه عبد المقصود بأنه وةد حب خافتة مررعان مرا خمردت ،
بالقول ":ثم هو أٌها تفهٌل موةوت بأجل ألنه كان رهٌنا ب اطفة عابر متوهجة كلم رة البررق
ثم خبت فً لحررات  .ذلر أن مر دا ذكرر فرً مقامره هرذا أن علٌرا – وةرد خشرً منره المٌرل إلرى
عثمرران – جرراء مررن ةلٌررل وةررال :إتقرروا هللا الررذي تمرراءلون برره واألرحررام  ،إن هللا علررٌكم رةٌبررا ..
أمررأل برررحم إبنررً هررذا مررن رمررول هللا  ،وبرررحم عمررً حمررا من ر إ تكررون مررع عبررد الرررحمن
ل ثمان رهٌرا علً  ،فإنً أدلً بما ٌدلً به عثمان"(.)1
وردت هذ الرواٌة بالنص فً المصادر(.)2
وذكر عبد المقصود ما أن نطق عبد الرحمن بتنصٌب عثمان بأمر الخالفة حتى إنبر
له اإلمام علً بالقول ":حبوته حبو دهر  .والتفت صوب ةرٌش الملتةمة الجمع صولة  ،المتألبة
األحقاد علٌه  ،وةال بنبر الممرور  :لٌ

هذا أول ٌوم تراهرتم فٌه علٌنا     { ،

 ... *}    ولم ٌمل عبد الرحمن أمام هذا ا تهام الصرٌح إ أن ٌبرر
تصرفه فٌقول:
إنً ةد نررت  ،وشاورت النا فإذا هم
وهللا ما ولٌت عثمان إ لٌرد األمر إلٌ " .
()3

ٌ دلون ب ثمان  ...وجاء الجواب ةاط ا كالمٌف:

وهنا ٌرهر عبرد المقصرود بموةرف المردافع لإلمرام علرً والفاهرح لخصرومه وأَحقرادهم ،
النابع عن إٌمان حقٌقً بقهٌة اإلمام الحقة  ،فلم ٌكن مجرد ناةل لحدث ةد وةع مرلفا  ،برل ٌراج
ب بارات التفخٌم بٌن مطور الرواٌة.
ذكرت هذ الرواٌة بكل تفاصٌلها بالمصادر(.)4
علررررررى أن اإلمررررررام علررررررً لررررررم ٌهرررررردأ لرررررره بررررررال مررررررادام ةومرررررره علررررررى جفرررررروتهم لرررررره
فخاطبهم ةاةال ":لقد علمتم أنً أحق بها من مٌري  ،ووهللا ألملمن مرا مرلمت أمرور الممرلمٌن ،

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.264
( ) 2إبن شبة  ،تارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نرر :الطبري  ،ج ، 4صٌ 231نرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2صٌ 442نررر:
إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1صٌ 193نرر :القاممً  ،رافر  ،نرام الحكم فً الشرٌ ة والترارٌخ اإلمرالمً ،
دار النفاة  ،لبنان  ،ج ، 1ص.214
*-مور ٌومف  ،اآلٌة.14 :
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص.291
( ) 4إبن شبة  ،تارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نرر :الطبري  ،تارٌخ  ،ج ، 4صٌ 233نرر :إبن عبد ربة  ،ال قد  ،ج ، 5ص32
ٌنرر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ج ، 2صٌ 445نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمرة  ،ج ، 12صٌ 264نررر :المرحار ،
عبد الحمٌد جود  ،أهل بٌت النبً  ،مكتبرة مصرر  ،صٌ 91نررر :الخرامرانً  ،محمرود  ،اإلمرالم والشرٌ ة  ،ط ، 1مؤممرة
النشر  ،طهران 2441 ،م  ،ص.431
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ولم ٌكن فٌهرا جرور إ علرً  ،إلتمامرا ألجرر ذلر وفهرله  ،واهردا فٌمرا تنافمرتمو مرن اخرفرة
وابرجة"(.)1
وٌ لررق الرروردي علررى موةررف اإلمررام علررً هررذا بررالقول ":إن هررذ الكلمررة ت طٌنررا مفتاحررا
لشخصٌة اإلمام .فهو ٌ تررف بصرراحة أن هنرا فرةرا كبٌررا برٌن الجرور الرذي ٌقرع علٌره بوجره
خاص  ،والجور الذي ٌقع على المملمٌن كلهم بوجره عرام  .وهرو ٌبرالً أن ٌكرون هرو بالرذات
مرلوما ما دام المملمون راهٌن مطمةنٌن"(.)2

موقف عمار بن ياسر والمقداد بن عمرو من بيعة عثمان بن عفان
كران ل مررار والمقررداد موةررف المرربق فررً تأٌٌررد اإلمرام علررً  ،ةبررل وب ررد البررت بامررم الخلٌفررة
الجدٌد  ،م لنٌن تحقق رهى النا وعدم اختالفهم حال تولً اإلمام علً أمرهم .
وبشأ َ ِن موةفهم ذل مع عبد الررحمن ذكرر عبرد المقصرود ةرولهم براآلتً  ":إن أردت أن
تختلررف النررا فبرراٌع علٌررا  ...ومررن بررٌن هررذا الهترراف جرراء صرروت المقررداد :صرردق عمررار  ..وإن
باٌ ت علٌا مم نا وأط نا "  ،لٌأتً رد إبن أَبً مر * بالقولٌ ":ا عبرد الررحمن إن أَردت أن
تختلف ةرٌش فباٌع عثمان"(.)3
تنبررىء هررذ الرواٌررة بوجررود تٌررارٌن األول تٌررار الممررلمٌن متمررثال باإلمررام علررً ومررن م رره
أمثال عمار والمقداد  ،والثانً التٌار القرشرً وٌمثلره عثمران ومرن أٌرد أمثرال المرترد ةبرل الفرتح
إبررن أَبررً مررر  ،كررذل أرهرررت الرواٌررة خبٌةررة النفررو مررن أتبرراع ال صرربٌة القبلٌررة دون رابطررة
اإلمالم  ،من خالل تفهٌل الخوف من إختالف ةرٌش على الخشٌة من إختالف المملمٌن .
وردت الرواٌة بالمصادر كاآلتً ... ":ةال عمار :إن أردت أن ٌختلف المملمون فباٌع
علٌا  ،فقال المقداد بن األمود :صدق عمار  ،أن باٌ ت علٌا ةلنا :مم نا وأَط نا  ،ةرال إبرن أَبرً
مر  :أن أردت أن تختلف ةرٌش فباٌع عثمان .)4("...
على أن مواةف عمار لم تقف عند هذا الحد بل عاد الى التصرٌح بأحقٌة اإلمام علرً ب رد
تولٌة عثمان بالخالفة  ،والذي ذكر عبد المقصرود وكأنره ٌطرالع الوجرو مرن مكران ومرط جلمرة
( ) 1إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 6صٌ 166نرر :المجلمً  ،بحار  ،ج ، 29صٌ 612نرر :عبرد المقصرود ،
اإلمام علً  ،ج ، 1صٌ 292نررر :ال قرالً  ،محمرد الردمرداش ،ا فرً الفتنرة مرقطوا ،ط ، 1دار مرما  ،مصرر 2416 ،م ،
ص.24
( ) 2مهالة ال قل البشري  ،ط ، 2دار كوفان  ،لندن 1994 ،م  ،ص.234
*-ابا ٌحٌى  ،عبد هللا بن م د بن أَبً مر بن الحارث بن حبٌب بن جذٌمة بن مال برن حمرل برن عرامر برن لرؤي  ،وهرو أخرو
عثمان بن عفان بالرهاعة  ،أملم لكنه أرتد ورجع من المدٌنة الرى مكرة  ،فأهردر رمرول هللا ( )دمره ٌروم الفرتح  ،لكنره عفرى
عنه ب د أن شفع له عثمانٌ .نرر :إبن م د  ،الطبقات  ،ج ، 9صٌ 345نرر :البالذري  ،أنماب  ،ج ، 11ص.24-19
( ) 3اإلمام علً  ،ج ، 1ص.294-269
( ) 4إبن شبة  ،ترارٌخ  ،ج ، 3صٌ 924نررر :الطبرري  ،ترارٌخ  ،ج ، 4صٌ 233-232نررر :إبرن األثٌرر  ،الكامرل  ،ج، 2
صٌ 444نرررر :ال رررم  ،رفٌررق  ،أَشررهر مشرراهٌر اإلمررالم فررً الحررروب المٌامررٌة  ،ط ، 2دار الفكررر ال ربررً 1993 ،م ،
ص.652
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الشور بالقول ":ةام بٌنهم عمار بن ٌامر  ،وةد ملبرت مهربته علرى أدمرة وجهره حترى كراد أن
ٌتلون بحمر الدم  ،وصا ٌنذر تل القبٌلة التً عدت على حرق صراحبه ومرلبته إٌرا بال صربٌة
بالجردار ٌ :ررا م شررر ةرررٌش  :أمررا اذا صرررفتم هررذا األمررر عررن أهررل بٌررت نبررٌكم  ،هاهنررا مررر ،
وهاهنا مر  ،فما أنا ب من أن ٌناعه هللا فٌه ه فً مٌركم  ،كما ناعتمو من أهله ووهر تمو
فً مٌر أهله  .وهتف من ب د المقداد :ما رأٌت مثرل مرا أوذي بره أهرل هرذا البٌرت ب رد نبرٌهم ..
وكأنما خشى ابن عوف مغبة هرذ الثرور النفمرٌة  ...ةرال بلهجرة المراد المتررف ٌن عرن طبقرات
النررا  :مررا أنررت وذا ٌررا مقررداد  .فابتمررم لرره ابررن الش ر ب بمررمة كال بمررة  ،وصرراحبه :انررً وهللا
ألحبهم بحب رمول هللا  ،وأن الحق م هم وفٌهم ٌ ،را عبرد الررحمن  ..أعجرب مرن ةررٌش وأنرت
تطولهم على النا  ..أهل هذا البٌت ةد اجتم وا على ناع ملطان رمول هللا ب د مرن أٌردٌهم .
وعال جر صوته ورن داوٌا كالاةٌر ٌتم كالمه :امرا وأٌرم هللا ٌ ،را عبرد الررحمن لرو أجرد علرى
ةرٌش أنصارا لقاتلتهم كقتالً إٌاهم مع رمول هللا ٌوم بدر"(.)1
ومن هذا الوصف ٌتبٌن أن المؤلف ةد بلي ممتو عالٌرا مرن القناعرة بأحقٌرة اإلمرام علرً
وأصحابه فً موةفهم  ،لذا بدا منه التشدٌد والتأكٌد فً ذكرر للرواٌرة  ،أمرا كرالم المقرداد فٌنبرىء
علررى أمررر خطٌررر ةررد حرردا باألمررة اإلمررالمٌة آنررذا فأرج هررا إلررى مررا ةبرل حرررب برردر فامررتحقوا
تكرارها م هم.
وجاء ما ذكر عبد المقصود فً عد موارد ومنها ما ذكر الممر ودي برالقول ... ":فقرام
عمار فً الممجد فقالٌ :ا م شر ةرٌش  ،أما إذ صرفتم هذا األمر عن أهل بٌت نبٌكم ههنا مر
وههنررا مررر فمررا أن را ب ر من مررن أن ٌناعرره هللا مررنكم فٌه ر ه فررً مٌررركم كمررا ناعتمررو مررن أهلرره
ووه تمو فً مٌر أهله  ،وةرام المقرداد فقرال :مرا رأٌرت مثرل مرا أوذي بره أهرل هرذا البٌرت ب رد
نبٌهم  ،فقال له عبد الرحمن بن عوف :وما أنرت وذا ٌرا مقرداد برن عمررو ؟ فقرال :إنرً ألحربهم
لحب رمول هللا (صلى هللا علٌه وملم) إٌاهم  ،وإن الحق م هم وفٌهم ٌ ،را عبرد الررحمن أعجرب
من ةرٌش – وإنما تطولهم على النا بفهل هذا البٌت – ةد اجتم وا على ناع ملطان رمرول
هللا (صلى هللا علٌه ومرلم) ب رد مرن اٌردٌهم  ،أمرا وأٌرم هللا ٌرا عبرد الررحمن لرو أجرد علرى ةررٌش
أنصارا لقاتلتهم كقتالً إٌاهم مع النبً (صلى هللا علٌه وملم) ٌوم بدر"(.)2
وعلرى أي حرال أخٌرررا تحقرق الحلررم األمروي الررذي طرال إنترررار علرى شررٌخهم أَبرً مررفٌان
والذي ذكر عنه القول اآلتًٌ ":ا بنً أمٌة  ،تلقفوها تلقف الكر  ،فو الذي ٌحلرف بره أَبرو مرفٌان
ما الت أرجوها لكم ولتصٌرن إلى صبٌانكم وراثة .)3("...

( ) 1اإلمام علً  ،ج ، 1ص.293-292
( ) 2مروج  ،ج ، 2صٌ 343نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 9صٌ 59-56نرر :الشرٌبً  ،كامرل مصرطفى
 ،الصلة بٌن التصوف والتشٌع  ،ط ، 3دار األندل  ،لبنان 1942 ،م  ،ج ، 1ص.23
( ) 3المم ودي  ،مروج  ،ج ، 2صٌ 323نرر :األصفهانً  ،األمانً . ،تح  ،ط ، 1دار إحٌراء الترراث ال ربرً  ،بٌرروت ،
1415هررـ  ،ج ، 6صٌ 529نرررر :إبررن عبررد البررر  ،اإلمررتٌ اب  ،ج ، 4صٌ 1699نرررر :عبررد المقصررود  ،اإلمررام  ،ج، 1
ص.295
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وفً رواٌرة إبرن أَبرً الحدٌرد أنره ةرال ":فلمرا دخرل عثمران رحلره دخرل إلٌره بنرو أمٌرة حترى
أمتالءت بهم الدار  ،ثم أملقوها علٌهم  ،فقرال أَبرو مرفٌان برن حررب :أَعنردكم أحرد مرن مٌرركم ؟
ةالوا  ،ةالٌ :ا بنً أمٌة تلقفوها تلقف الكر  ،فرو الرذي ٌحلرف بره أَبرو مرفٌان  ،مرا مرن عرذاب
و حماب  ،و جنة و نار  ،و ب ث و ةٌامة "(.)1
لٌكلررل أَطماعرره وحقررد بركلرة علررى ةبررر الحمررا بررن عبررد المطلررب وكلمررة شررماتة فقررد ذكررر
عنه ... ":ةال أَبو مفٌان وةد مر بقبر حمرا  ،وهرربه برجلره  ،وةرالٌ :را أبرا عمرار إن األمرر
الذي إجتلدنا علٌه بالمٌف أممى فً ٌد ملماننا الٌوم ٌتل بون به"(.)2
و مرابة فً هذا التجاوا من وهٌع كً ٌمد ما عانا من نقص ومهاهة لمرنوات فقرد
ذكر فٌه  ... ":أملر أبو بكر ٌوما ألبً مفٌان فقال أبو ةحافة له ٌرا أبرا بكرر :ألبرً مرفٌان تقرول
هذ المقالة  ،ةالٌ :ا أبه ان هللا رفع باإلمالم بٌتا ووهع بٌوترا  ،فكران بٌترً فرٌمن رفرع  ،وبٌرت
أَبً مفٌان فٌما وهع .)3("...

( ) 1شر نهج البالمة  ،ج ، 9ص.53
( ) 2إبن إَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 16صٌ 136نرر :عبد المقصود  ،اإلمام  ،ج ، 1ص.299
( ) 3إبن عماكر  ،تارٌخ  ،ج ، 23صٌ 464نرر :إبن أَبً الحدٌد  ،شر نهج البالمة  ،ج ، 1صٌ 222نرر :إبن منرور ،
مختصر  ،ج ، 11صٌ 66نرر :الصفدي  ،نكت الهمٌان فرً نكرت ال مٌران  ،ت لٌرق :مصرطفى عبرد القرادر عطرا  ،ط ، 1دار
الكتب ال لمٌة  ،بٌروت 2449 ،م  ،صٌ 152نرر :الهندي  ،كنا ال مال  ،ج ، 1ص.299

اإلمام علي من البيعة حىت اإلستشهاد

املبحث األول  -:خالفــــة اإلمام علي
وإصالحــاته
املبحث الثاني  -:أبرز الفنت واحلروب يف دولة
اإلمام علي حىت إستشهاده

املبحث األول  -:خالفة اإلمام علي وإصالحاته
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المبحث األول
خالفة اإلمام علي وإصالحاته (53هـ 14 -هـ 533 /م – 554م)
بوٌع اإلمام علً بالخالفة بعد مقتل الخلٌفة عثمان*  ،فاستقبلت حكومته تركة ضخخمة مخن
المصاعب والمعوقات  ،التً وقفت حابالا دون طموحاته فً إنتشال األمخة مخن واقع خا المرٌخر ،
وب ُعخخدت ب خخا مكان خا ا قصخخٌا ا عخخن شخخاطا األمخخن واألمخخان  ،لتمخخوف فخخً محخخن وفخختن قخخد عشخخعل فتٌل خخا
األقربٌن قبل األبعدٌن استنزفت دما اء وطاقات كبٌرة من مقدرات وهٌبة األمة اإلسخالمٌة والتخً
وصف ا اإلمام علً بقوله ... ":إنخا مسختقبلون عمخراا لخه ووخوو وعلخوان  ،ال تقخوم لخه القلخوب  ،وال
تثبت علٌه العقول"(. )1

* -ذكر عبخد المقصخود  :ان السٌاسخة ؼٌخر الصخحٌحة التخً عتبع خا عثمخان دون تؽٌٌخر وبخاصخة فخً توزٌخع الثخروات والمناصخب
وإقصابه لمن ٌقؾ بالضد من هذو السٌاسة وعخدم األخخذ بنصخابإل اإلمخام علخً المتكخررة لخه كانخت سخبب مقتلخه  ،حخٌن حاصخرته
وموع الثابرٌن القادمة من مختلؾ األمصارٌ .نظر :اإلمام علً  ،ف ، 1ص.192-191
وكان من شدة عشقه لقومه وتمٌٌزو ل م قال(:لو كانت بٌدي مفاتٌإل الونة ألعطٌت ا بنً عمٌة حتى ٌخدخلوا مخن رخخرهم)ٌ .نظخر:إبن حنبخل  ،مسخند  ،ف ، 1ص294-291؛ ٌنظخر :إبخن شخبة  ،تخارٌج  ،ف ، 4ص1991؛ ٌنظخر :إبخن كثٌخر  ،البداٌخة  ،ف، 19
ص.191
 ومما عوج حنق الثوار علٌه عكثر هو إصدارو عوامر لعماله بقتل م حال وصخول م بعخد إنسخحاب م مخن المدٌنخةٌ .نظخر :الطبخري ،تارٌج  ،ف ، 2ص451؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ف ، 1ص549؛ ٌنظر :إبن عسخاكر  ،تخارٌج  ،ف ، 49ص419؛ ٌنظخر:
عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ف ، 1ص.214
وفً خطبة لإلمام علً ذكر فٌ ا عثمان بالقول (:إلى عن قام ثالث القوم نافوا ا حضنٌه  ،بٌن نثٌله ومعتلفه  ،وقام معه بنخو عمٌخةٌخضمون مال هللا خضم األبل نبتة الربٌع  ،إلى عن انتكث فتله  ،وعو ز علٌه عمله  ،وكبت به بطنه)ٌ .نظخر :الصخدوق  ،علخل
الشرابع  ،ف ، 1ص151؛ ٌنظر :إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص.191
للمزٌد عن هذا الموضوع؛ ٌنظر :إبن قتٌبة  ،اإلمامة  ،ف ، 1ص 59والصفحات الالحقة؛ ٌنظخر :الخبالذري  ،عنسخاب  ،ف، 5ص 511والصخخفحات الالحقخخة؛ ٌنظخخر :الٌعقخخوبً  ،تخخارٌج  ،ف ، 1ص14-19؛ ٌنظخخر :إبخخن عبخخد ربخخه  ،العقخخد  ،ف ، 5ص29
والصخخفحات الالحقخخة؛ ٌنظخخر :إبخخن اعخخثم  ،الفتخخوح  ،ف ، 1ص 499والصخخفحات الالحقخخة ٌ ،نظخخر :المسخخعودي  ،مخخروف  ،ف، 1
ص 111والصفحات الالحقةٌ .نظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ف ، 1ص.449
كذلك عشار عبد المقصود إلى حصول الثوار على السند الشرعً من قبل السٌدة عابشة بنخت عبخً بكخر  ،مخن خخالل تحرٌضخ اعلخخى قتخخل عثمخخان ووصخخمته بالنعثخخل  ،وب خخذا تكخخون قخخد حطمخخت مخخا ٌحخخٌط بخخه مخخن قدسخخٌة الخالفخخة ٌ .نظخخر :اإلمخخام علخخً  ،ف، 1
ص.449
ا
ُ
للمزٌد؛ عن قول ا (عقتلوا نعثال فقد فور) وفً مورد رخر (عقتلوا نعثال فقخد كفخر)ٌ .نظخر :إبخن قتٌبخة  ،اإلمامخة  ،ف ، 1ص-1111؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌج  ،ف ، 2ص259-251؛ ٌنظر :إبن ععثم  ،الفتوح  ،ف ، 1ص241؛ ٌنظر؛ العسكري  ،االوابل ،
ص121؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ف ، 1ص519؛ ٌنظر :إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 2ص.115
 وال ٌفوتنا ذكر دور طلحة والزبٌر فً هذو الحادثة الذٌن اعترفوا ب ا صراحة  ،بعد عن ٌأسوا من الحصول على منصخب فخًحكومة االمام فذكر (:فتكلم الزبٌر فً مأل من قرٌش  ،فقال :هذا وزاؤنا من علً  ،قمنا له فخً عمخر عثمخان  ،حتخى عثبتنخا علٌخه
الذنب  ،وسببنا له القتل  ... ،ف قال طلحة :ما اللوم إال عنا كنا ثالثة من عهخل الشخور ، ،كرهخه عحخدنا وباٌعنخاو  ،وععطٌنخا مخا فخً
عٌدٌنا  ،ومنعنا ما فً ٌدو  ،فأصبحنا قد عخطأنا ما روونا)ٌ .نظر :إبن قتٌبة  ،اإلمامة  ،ف ، 1ص11؛ ٌنظر :إبن عبخً الحدٌخد ،
شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص21؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ف ، 1ص.512
( ) 4الطبخخري  ،تخخارٌج  ،ف ، 2ص242؛ ٌنظخخر :إبخخن األثٌخخر  ،الكامخخل  ،ف ، 1ص551؛ ٌنظخخر :إبخخن عبخخً الحدٌخخد  ،شخخرح ن خخج
البالؼة  ،ف ، 1ص44؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ف ، 1ص.221
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مهلة الثوار الختيار الخليفة
ذكخخر عبخخد المقصخخود ":وتنخخادوا فٌمخخا بٌخخن م  ،وإنطلقخخت رسخخل م بالمدٌنخخة إلخخى كخخل صخخوب
ٌومعون من ٌلقون من عصحاب رسول هللا ومن كبخار الم خاورٌن واالنصخار  ،ونشخطت الرسخل
فٌما طلب إلٌ م  ،وعخذوا تباعا ا ٌعودون بذوي الشأن فً البلدة ومن م من عوشخك عن ٌبرح خا إلخى
مكة عو استخفى فٌ ا بحابط عو بناحٌة  ،فلما حشدوهم ومٌعا ا فً كخل مكخان واحخد  ،وفخٌ م طلحخة
وسعد والزبٌر والكثرة الؽالبة من الصحابة قام فٌ م متحدثا ا عن المصرٌٌن ٌقولٌ :ا عهل المدٌنة
 ،إنكخخم عهخخل الشخخور ، ،وعنخختم تعقخخدون اإلمامخخة  ،وعمخخركم عخخابر علخخى األمخخة  ،فخخانظروا رو خالا
تنصبونه ونحن لكم تبع  .فت اتؾ الناس من كل وانب :علً  ..علً بن عبً طالخب  ..ونحخن بخه
راضون  .فدونكم  ،وإنا لمؤولوكم ٌومٌن إثنٌن  ،فو هللا لبن لم تفرؼوا لنقختلن ؼخداا علٌخا ا وطلحخة
والزبٌر والكثرة"(.)1
وعلى ما ٌبدو فإن الضؽط الوماهٌري وعل طلحة والزبٌر ٌنأٌان بنفسخٌ ما طلبخا ا للسخالمة
كخخون م مت مخخٌن بقتخخل عثمخخان  ،فأخفٌخخا رؼبت مخخا بالخالفخخة حخخٌن خخخاطب م النخخاس بخخالقول ":عٌ خخا
الروالن  ،قد وقعتما فً عمر عثمان  ،فخلٌا عن عنفسكما ..فأتوا علٌا ا فً دارو  ،فقالوا :نباٌعك ،
فمد ٌدك.)1("...
إعتمد عبد المقصود فٌما ذكر على رواٌة الطبري لكونه الوحٌد مخن بخٌن معاصخرٌه الخذي
تطرق إ لٌ ا لٌروٌ ا عنه من واء بعدو فذكر ":لما كان ٌخوم الخمخٌس علخى رعس خمسخة عٌخام مخن
مقتل عثمان (رضً هللا عنه)  ،ومعوا عهخل المدٌنخة فووخدوا سخعداا والزبٌخر خخاروٌن  ،وووخدوا
طلحة فً حابط له  ،ووودوا بنً عمٌة قد هربوا إال من لم ٌطق ال رب  ، ... ،وتتابع على ذلخك
من تتابع  ،فلما اوتمع ل م عهل المدٌنة قال ل خم عهخل مصخر :عنختم عهخل الشخور ، ،وانختم تعقخدون
اإلمامة  ،وعمركم عابر على األمة  ،فانظروا روخالا تنصخبونه  ،ونحخن لكخم تبخع فقخال الوم خور:
علً بن عبً طالب نحن به راضون  ...فقالوا دونكم ٌا عهل المدٌنة فقخد عولنخاكم ٌخومٌن  ،فخوهللا
لبن لم تفرؼوا لنقتلن ؼداا علٌا ا وطلحة والزبٌر وعناسا ا كثٌراا .)4("...

( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص.222
( ) 2إبن قتٌبة  ،اإلمامة  ،ف ، 1ص25؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ف ، 1ص.222
( ) 5تارٌج  ،ف ، 2ص242-244؛ ٌنظر :إبن العربخً  ،محمخد بخن عبخد هللا ( ،ت524هخ 1121/م)  ،العواصخم والقواصخم فخً
تحقٌق مواقؾ الصحابة بعد وفاة النبً ( ، )تإل :محب الدٌن الخطٌب  ،محمود م دي األستانبولً  ،ط ، 1دار الوٌل  ،لبنخان
1911 ،م  ،ص121؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ف ، 1ص552؛ ٌنظر :عبو الشباب  ،عحمد عوض  ،الخخوارف  ،ط ، 1دار
الكتخخب العلمٌخخة  ،لبنخخان 1911 ،م  ،ص11؛ ٌنظخخر :نسخخٌم  ،بل خخول  ،فخخً وٌخخو سٌاسخخة الشخخٌعة والتشخخٌع  ،ط ، 1عمخخواف للنشخخر
والتوزٌع  ،األردن 1912 ،م  ،ص.112
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إجتماع الناس في المسجد للتشاور
توافخخدت الومخخوع علخخى المسخخود لخختعلن بل فخخة وصخخدق عخخن موقخخؾ موحخخد والءهخخا وطاعت خخا
لإلمام علً وفٌه ذكر عبد المقصود ":وشخ د مسخود رسخول هللا لثالخث مخرة منخذ وفخاة محمخد تلخك
الفبخخة الخالصخخة القلخخوب مخخن الشخخوابب  ،الذابخخدة عخخن الحخخق للحخخق  ،توتمخخع لتوخخأر بالخخدعوة التخخً
ا
ثالثة لنصرة القضٌة التً قاموا فٌ خا سخاعة إسختخالؾ عبخً
عشربت ا نفوس م الصافٌة ٌ ...قومون
بكخخر  ،وٌخخوم إختٌخخار عثمخخان ٌ ... ،تدارسخخون الحخخال  ،وٌتخخذكرون الوس خٌلة الكفٌلخخة بإعخخادة الحخخق
القدٌم إلى صاحبه وصاحب م فأقبلت علٌ م  ،ثم طفقت الوموع مخن بعخد تفخد فتمتلخا ب خا رحبخات
بٌت هللا حتى ضاق المكان بمن فٌخه  .ووقخؾ عخٌخراا عمخار ٌقخول :عٌ خا األنصخار  ،قخد سخار فخٌكم
عثمان باألمس بما رعٌتموو  .وعنتم الٌوم على شرؾ من الوقوع فً مثله إن لخم تنظخروا ألنفسخكم
 ،وعن علٌا ا عولى الناس ب ذا األمر  ،لفضله وسابقته  .رضٌنا به  .فالتفت صوب الحشخد الزاخخر
وفٌه كثٌرون من الم اورٌن وقال :عٌ ا الناس إنا لم نألوكم خٌراا وعنفسنا إن شاء هللا  .وإن علٌخا ا
مخن قخد علمختم  .ومخا نعخرؾ مكخان عحخد عحمخل ل خذا األمخر وال عولخى بخه  .فوخاءو علخى األثخر مخن
الوموع الحاشدة الوخواب الخذي عثلخج صخدرو وطٌخب خخاطرو وبالخه :قخد رضخٌنا  ،وهخو عنخدنا مخا
ذكرتم وعفضل  .فانطلقت طوابف م إلى علً وفٌ م الزبٌر وطلحة تتبع ا زمر عهخل المدٌنخة ومخن
روخخال األمصخخار علخخى السخخواء  .وكخخان معتخخزالا بخخدارو فضخخربوا علٌخخه بابخخه حتخخى اخروخخوو وهخخو
مستكرو  .وإلتفوا علٌه من كل وانب ٌ تفون له  ،وٌ ٌبون به عن ٌقبل بٌعت م"(.)1
وهنخخا ٌبخخدو عن عبخخد المقصخخود إراد تعزٌخخز لحقٌقخخة البٌعخخة فقخخدم هخخذا الوصخخؾ لتوافخخد النخخاس
مقابل إعراض اإلمام علً عن مطلب م  ،معتمداا على ما ذكرو إبخن عبخً الحدٌخد عخن عبخً مخنخؾ
فقال  ":عن الم اورٌن واألنصار إوتمعوا فً مسود رسول هللا (صلى هللا علٌه ورله)  ،لٌنظروا
من ٌولونه عمرهم  ،حتى ؼص المسود بأهله  ،فاتفق  ...على إقعاد عمٌخر المخؤمنٌن فخً الخالفخة
 ،وكان عشدهم ت الكا ا علٌه عمار  ،فقال ل خم :عٌ خا االنصخار  ،قخد سخار فخٌكم عثمخان بخاألمس بمخا
رعٌتموو  ،وعنتم على شرؾ الوقوع فً مثله إن لم تنظروا ألنفسكم  ،وإن علٌا ا عولخى النخاس ب خذا
األمخخر لفضخخله وسخخابقته  ،فقخخالوا :رضخخٌنا بخخه حٌنبخخذ  ،وقخخالوا بخخأومع م لبقٌخخة النخخاس مخخن األنصخخار
والم اورٌن :عٌ ا الناس  ،إنا لن نألوكم خٌراا وعنفسنا إن شاء هللا  ،وإن علٌا ا من قد علمتم  ،وما
نعرؾ مكان عحد عحمل ل ذا األمر منه  ،وال عولى به  .فقال الناس بأومع م  :قخد رضخٌنا  ،وهخو
عندنا ما ذكرتم وعفضخل  .وقخاموا كل خم فخأتوا علٌخا ا  ،فاسختخرووو مخن دارو  ،وسخألوو بسخط ٌخدو
.)1("...
وٌكمل عبد المقصود مخن ذكخر إلحخاح النخاس علخى اإلمخام علخً  ،واصخفا ا حخالت م المتردٌخة
التخخً ثقلخخت علخخٌ م مخخن وخخراء إعخخراض اإلمخخام عخخن م  ،والخخذي طابخخت نفسخخه مخخن خالفخخت م كخخون م
( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص.221-225
( ) 2شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 2ص.1

الفصل الرابع  /المبحث األول .................................................خالفة علً اإلمام وإصالحاته

477

سرعان ما ٌنكثوا ما ٌعقدون  ،فذكرٌ ":ا عبا الحسن  .إن هذا الرول قد قتخل  ،والبخد للنخاس مخن
إمام  .وال نوخد الٌخوم عحخداا عحخق ب خذا األمخر منخك  ،ال عقخدم سخابقة  ،وال عقخرب مخن رسخول هللا .
فخخأبى عن ٌسخختؽل عخخاطفت م الكرٌمخخة التخخً دفعخخت م ا ن الٌخخه  .بخخل قخخبض دون خخم كفخخه  .وعوخخاب :ال
تفعلوا وال عفعل  ،فإنً عكون وزٌراا خٌر من عكخون امٌخراا  .فت خاتفوا بخه ثانٌخة :عنخت لنخا رضخى .
ف ز رعسه إبا اء وقال :ال حاوة لً فً عمركم عٌ خا النخاس  .عنخا معكخم  ،فمخن إختخرتم فقخد رضخٌت
به"(.)1
ومن العوب عن تؽٌب من م هذو الش ادة لإلمام فٌما سبق  ،وكأن الظخروؾ العصخٌبة التخً
ؼمرت الناس بأهوال ا دفعت م نحوو  ،فقلوب م مسختٌقنة مخن إسختطاعته العبخور ب خم نحخو النوخاة ،
فلو كان الحال ؼٌر هذا الختلؾ الموقؾ ولوعلوا له منافسٌن عخرٌن .
وردت هذو الرواٌة عن محمد بن الحنفٌة* حٌن قال ":كنت مع عبً حٌن قتل عثمان (رضً
هللا عنه)  ،فدخل منزله  ،فأتاو عصحاب رسول هللا (ص)  ،فقالوا :إن هذا الرول قد قتل  ،والبد
للناس من إمام  ،وال نود الٌوم عحق ب ذا األمر منك  ،ال عقدم سابقة  ،وال عقخرب مخن رسخول هللا
(ص)  .فقال :ال تفعلوا فإنً عكون وزٌراا خٌر من عكون امٌراا  ،فقالوا :ال وهللا ما نحخن بفخاعلٌن
حتى نباٌعك  ... ،فقال :ال حاوة لً فً عمركم  ،عنا معكم فمن إخترتم فقد رضٌت به .)1("... ،
وهنخخا شخخاءت األقخخدار ان ٌعتخخرؾ النخخاس م مخخا طخخال الخخزمن بخخأن اإلمخخام علخخً هخخو السخخٌد
وصاحب الحق والسابقة والقرب من رسخول هللا ( ) لٌكخون الحخال مصخداقا ا لقولخه ( ) بحقخه
حٌن قالٌ ... ":ا علً عنت سٌد هذو األمة وعنت إمام ا وخلٌفتً علٌ ا"(.)4

( ) 4االمام علً  ،ف ، 1ص.221
*-عبو القاسم  ،محمد بن علً بن عبً طالب بن عبد المطلب بن عبد مناؾ بن قصً  ،وعمه خولة بنت وعفر بن قٌس بن مسلمة
 ،محمد عكبر عوالد علً  ،ذكر عنه عن والدو إستأذن رسول هللا ( )عن ٌسمً على عسمه وكنٌته حال رزق بولد بعدو فوافخق ،
كان محمد من عهل العلم ورواة الحدٌث  ،شخارك والخدو فخً عؼلخب حروبخه وحامخل راٌتخه فخً حخرب صخفٌنٌ .نظخر :إبخن سخعد ،
الطبقات  ،ف ، 5ص29-21؛ ٌنظر :إبن الوزري  ،ؼاٌة الن اٌة فً طبقات القراء  ،تإل :ف  .بروستراسخر  ،ط ، 1دار الكتخب
العلمٌة  ،لبنان 1992 ،م  ،ف ، 1ص.119
( ) 2الطبري  ،تارٌج  ،ف ، 2ص211؛ ٌنظر :عبو حنٌفة  ،النعمان بن محمد ( ،ت424ه 914 /م)  ،شرح األخبار فً فضابل
األبمخخة األط خخار  ،تخخإل :محمخخد الحسخخٌنً الواللخخً  ،ط ، 1مؤسسخخة النشخخر اإلسخخالمً  ،قخخم 1241 ،هخ  ،ف ، 1ص412؛ ٌنظخخر:
الباقالنً  ،محمد بن الطٌب بخن محمخد ( ،ت294هخ 1911 /م)  ،تم ٌخد األوابخل فخً تلخخٌص الخدالبل  ،تخإل :عمخاد الخدٌن عحمخد
حٌدر  ،ط ، 1مؤسسة الكتخب الثقافٌخة  ،لبنخان 1911 ،م  ،ص529؛ ٌنظخر :إبخن الوخوزي  ،المنختظم  ،ف ، 5ص552؛ ٌنظخر:
إبخخن األثٌخخر  ،الكامخخل  ،ف ، 1ص552؛ ٌنظخخر :عبخخو الفخخداء  ،المختصخخر  ،ف ، 1ص141؛ ٌنظخخر :إبخخن خلخخدون  ،تخخارٌج  ،ف، 1
ص291؛ ٌنظر :العصامً  ،سمط النووم  ،ف ، 1ص555؛ ٌنظر :علً  ،محمود عبد ال ادي دسوقً  ،الووانب السٌاسٌة فً
خطخخب الخلفخخاء الراشخخدٌن  ،ط ، 1دار الكلمخخة  ،القخخاهرة 1911 ،م  ،ص115؛ ٌنظخخر :فخخوزي  ،فخخاروق عمخخر  ،تخخارٌج الخخنظم
اإلسالمٌة  ،ط ، 1دار الشروق  ،األردن 1919 ،م  ،ص.44-41
( ) 5الصخخدوق  ،عٌخخون عخبخخار األمخخام الرضخخا  ،ال.تخخإل  ،ط ، 1منشخخورات الشخخرٌؾ الرضخخً  ،قخخم 1411 ،ه خ  ،ف ، 1ص111؛
ٌنظر :المولسً  ،بحار  ،ف ، 42ص.149
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وفخخً قخخول لخخه بعخخد بٌعتخخه بخخٌن فٌخخه موقعخخه مخخن رسخخول هللا ( ) فقخخال ":ان موضخخعً مخخن
رسول هللا (صلى هللا علٌه ورله) بعد وفاته لموضعً منه فً حٌاته  ،اال وانه لم ٌ لخك قخوم ولخوا
عمرهم عهل بٌت نبٌ م – عهل العلم والصفوة . )1("...
ٌتبٌن لنا عن اإلمام علً هو المتفضل  ،كونخه اإلمتخداد الطبٌعخً للرسخالة اإلسخالمٌة  ،وال
فضل للناس علٌه حٌن عقروا له ب ذو الفضابل.
وٌستمر الحاح الناس وإباء اإلمام الذي عثار حتى المقربٌن منه ومخن م مالخك األشختر الخذي
هتؾ قابالا ... ":فعادوا إلى علً  ،فأخذ األشتر* بٌدو فقبض ا علً  ،فقال :عبعد ثالثخة  ،عمخا وهللا
لبن تركت ا لتعصرن* عٌنٌك علٌ ا حٌنا ا"(. )1
وٌتبٌن لنا من ذكر عبد المقصود ل ذو المطالخب المسختمرة مخن النخاس  ،عنخه ٌخوما إلخى عن
اإلمام لٌس طالب سلطة وال ٌسعى للحصول على إمخرة النخاس إال كونخه عمخر تكلٌخؾ ال تشخرٌؾ
قد فات عوانه  ،والذي قابل هذا الطلب بالرفض حتى من المقربٌن إلٌه عمثال األشتر.
فً حٌن ذكر عبد المقصخود نخدم األشختر وعسخفه علخى مخا بخدر منخه توخاو مخن إعتخاد طاعتخه
وعخخدم موادلتخخه فٌمخخا ٌرٌخخد  ،فوخخاءو ومخخن معخخه وخخواب اإلمخخام  ،الخخذي بخخٌن فٌخخه عخطخخار الفتخخرة
المستقبلٌة وما سٌواو ون من عحداث مروعة  ،قخد عفرزت خا الحكومخة السخابقة التخً تخوالو روخال
عموٌون استأثروا بالسخلطة واألمخوال ووعلوهخا حكخرا ل خم زمنخا ا طخوٌالا  ،فمخن الطبٌعخً عن ٌعمخد
هؤالء إلى مقاومة عي خطوة إصالحٌة ٌقوم ب ا اإلمام  ،لذا نراو ٌمتنع عخن القبخول بالخالفخة فخً
بادئ األمر إال بعد عن عرض علٌ م مشروعه الذي ٌنوي تطبٌقه  ،فذكر ":ولكن علٌخا ا لخم ٌعوخل
به  ،ولم ٌستسلم للؽضب علٌه  ،بل قال ٌخاطبه فً هخدوء وٌشخرك القخوم فخً الخطخاب :دعخونً
وإلتمسوا ؼٌري عٌ ا الناس  ،إنا مسختقبلون عمخراا لخه ووخوو ولخه علخوان  ،ال تثبخت علٌخه العقخول ،
وال تقوم له القلوب .وعحس األشتر على األثر بسوء ما كان منه  ...وراح فً توسل ٌ ٌب بإسخم
اإلسالم وإسم األمة عن ٌستوٌب لثقة الناس  ...ثم عردؾ توسله فً ختام حدٌثه بأن قخال :ننشخدك
هللا  ،عال تر ،مخا نخر . .،عال تخر ،مخا حخدث فخً اإلسخالم  ..عال تخر ،الفتنخة  ..عال تخخاؾ هللا ..
وعنصت القوم من بعد صامتٌن  ،وقد تعلقت عٌون م بشفتً الك ل الذي توسمت فٌه رمال عمته ،
( ) 4عبو حنٌفة  ،شرح األخبار  ،ف ، 1ص419؛ إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص.42
* -األشتر  ،مالك بن الحارث بن عبد ٌؽوث بن مسلمة بن ربٌعة بن الحارث بن وذٌمة بن سعد بن مالك بن النخخع مخن مخذحج ،
رو ،الحخخدٌث  ،ومخخن اصخخحاب علخخً بخخن ابخخً طالخخب  ،وشخ د معخخه المشخخاهد كل خخا  ،ومخخن كبخخار األمخخراء الشخخوعان ومخخن العلمخخاء
الفصحاء  ،توفً بشربة عسل مسموم ودفن بمصرٌ .نظر :إبن سعد  ،الطبقات  ،ف ، 2ص149؛ ٌنظر :الزركلخً  ،االعخالم ،
ف ، 5ص.159
*-لتعصرن  ،عي تتأخرٌ .نظر :إبن فارس  ،مقاٌٌس اللؽة  ،ف ، 2ص.421
( ) 2الطبخخري  ،تخخارٌج  ،ف ، 2ص244؛ ٌنظخخر :العسخخكري  ،االوابخخل  ،ص199؛ ٌنظخخر :إبخخن العربخخً  ،العواصخخم  ،ص121؛
ٌنظر :سبط إبن الووزي  ،مررة الزمان  ،ف ، 2ص59؛ ٌنظر :إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 2ص1؛ ٌنظر :عبد
المقصود  ،اإلمام علخً  ،ف ، 1ص221؛ ٌنظخر :الكخاش  ،علخً  ،اؼتٌخال العقخل الشخٌعً  ،ط ، 1عي – كتخب لنخدن  ،انكلتخرا ،
1915م  ،ص.12
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 ...لكنه قال بعد روٌة وتفكٌر :قد عوبتكم لما عر ،منكم  .عال فأعلموا عنً إن عوبختكم ركبخت بكخم
ما ععلم  .وان تركتمونً فإنما عنا كأحدكم  ،بل عنا عسمعكم وعطوعكم لمن ولٌتموو عمركم "(.)1
وكخخأن الموقخخؾ نفسخخه ٌخخوم قخخال إبخخن عخخوؾ لإلمخخام علخخً عن ٌباٌعخخه علخخى فعخخل الشخخٌخٌن ،
ووخخواب اإلمخخام نفسخخه بإوت خخاد رعٌخخه بمعٌخخة كتخخاب هللا وسخخنة النبخخً( )  ،لكخخن ٌخخوم شخخور ،السخختة
كانت الناس مقٌدة اإلختٌار بأحدهم ال ؼٌر  ،والٌوم بخاب اإلختٌخار مفتخوح علخى مصخراعٌه دون
قٌد عو شرط  ،لذا قد تعلقت رمال م باإلمام علً  ،دون سقٌفة عو تنصٌب عو تحدٌد . .
وخخاءت هخخذو الرواٌخخة فخخً المصخخادر علخخى النحخو ا تخخً ... ":فقخخال علخخً :دعخخونً وإلتمسخخوا
ؼٌري فإنا مستقبلون عمراا لخه ووخوو ولخه علخوان  ،ال تقخوم لخه القلخوب  ،وال تثبخت علٌخه العقخول ،
فقالوا :ننشدك هللا عال تر ،ما نر ، ،عال تر ،الفتنخة عال تخخاؾ هللا  ،فقخال :قخد عوبختكم لمخا عر، ،
وإعلمخخوا إن عوبخختكم ركبخخت بكخخم مخخا ععلخخم  ،وإن تركتمخخونً فإنمخخا عنخخا كأحخخدكم  ،عال إنخخً عسخخمعكم
وعطوعكم لمن ولٌتموو عمركم .)1("...

البيعــــــــة
ما عن سمع الناس كلمة الموافقة من اإلمام علً حتى هرعخوا نحخوو ٌرٌخدون البٌعخة  ،لكنخه
عبا ولم ٌرضى عن تكخون بٌعتخه تخدفع ا السخرعة كالخذي ٌؽتخنم الفرصخة  ،بخل تخأنى ب خا وحخدد ل خا
وقت ا لٌوتمع الناس فً المسود لٌباٌعوو  ،وفٌ ا ذكر عبد المقصود ا تخً ":فصخاحوا بخه هخاتفٌن
وقد تفروت مخن م الصخدور :مخا نحخن بمفارقٌخك حتخى نبخاٌع  .فإبتسخم ل خم إبتسخامة رقٌقخة  ،وقخال
وهو ال ٌنسى خطته فً إلتزام مثلخه العلٌخا حتخى فخً هخذو اللحظخة التخً عومعخوا فٌ خا رعٌ خم علخى
تقلٌدو إمارت م  :إن كان البخد مخن ذلخك ففخً المسخود  ،فخإن بٌعتخً ال تكخون خفٌخا ا  ،وال تكخون إال
عن رضا المسلمٌن  ،وفً مأل ووماعة  ،واتعدوا الؽد  ،وتفرقوا عنه كل خم راضخً الخنفس ٌكخاد
عن ٌر ،الخٌر فً ركاب المستقبل فلما عشرق ن ار الومعة ساروا والشخمس إلخى قبلخة عنظخارهم
وم و ،عواطف م  ...ثم إنطلقوا وإٌاو إلى المسود واصوات م ال تكؾ عن الت لٌل والتكبٌر"(.)4
وكالعادة نود عبد المقصود ٌزٌد من تعزٌز الموقؾ بعباراته معتمخداا علخى الرواٌخات التخً
فٌ ا إعالء لشخص اإلمام وقوة لموقفخه  ،فقخد ذكخر ... ":فقخالوا مخانحن بمفارقٌخك حتخى نباٌعخك ،

( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص221
( ) 2الطبري  ،تارٌج  ،ف ، 2ص242؛ ٌنظر :إبن ش را شوب  ،مناقب  ،ف ، 1ص111؛ ٌنظر :إبن الووزي  ،المنتظم  ،ف5
 ،ص25؛ ٌنظخر :إبخن األثٌخخر  ،الكامخل  ،ف ، 1ص551؛ ٌنظخخر :عبخو الفخداء  ،المختصخخر  ،ف ، 1ص149؛ ٌنظخر :المولسخخً ،
بحار  ،ف ، 21ص112؛ ٌنظر :القرشً  ،باقر شرٌؾ  ،حٌاة اإلمام الحسٌن بن علً ( ، )ط ، 2مدرسة اإلٌروانً  ،قم ،
1991م  ،ف ، 1ص.499
( ) 5اإلمام علً  ،ف ، 1ص229
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قخخال :ان كخخان البخخد مخخن ذلخخك ففخخً المسخخود فخخإن بٌعتخخً ال تكخخون خفٌ خا ا وال تكخخون إال عخخن رضخخا
المسلمٌن وفً مأل ووماعة فقام والناس حوله فدخل المسود . )1("...
ٌتبٌن من هذا القول عن اإلمام علً ٌصخر علخى عن تكخون بٌعتخه عخن قناعخة تامخة وبإومخاع
تام من قبل الناس  ،ولٌضمن عدم اإلعتراض علٌه من عحد  ،وفً الوقت نفسه ضمن هدوء من
لم ٌباٌع فً عدم الخروف مستقبالا ففً قول له  ":إن كرهنً رول واحد من الناس لخم عدخخل فخً
هذا األمر"(.)1
ومن الودٌر بالذكر عن اإلمام كان ٌدرك مخد ،الخطخورة حخال عخدم تولٌخه لألمخر  ،وكخان
حذراا من عن تستمر عسطورة الحكم األموي على رقاب الناس  ،فقد ذكخر الخبالذري رواٌخة عحمخد
بن إبراهٌم بسندو عن حبٌب بن عبً ثابت فقال ":قخال علخً :وهللا مخا تقخدمت علٌ خا إال خوفخا ا مخن
عن ٌنزو* على األمر تٌس من بنً عمٌة فٌلعب بكتاب هللا عز وول"(.)4
وٌكمل عبد المقصود مراسٌم البٌعة حخٌن وصخل اإلمخام بمعٌخة الومخاهٌر بخالقول ":وصخعد
المنبر وع لقى بصرو هنٌ ة على الومخوع الزاخخرة التخً ضخاق ب خا المكخان فوقفخت خاروخه كأن خا
البنٌان المرصوص  ،ورفخع صخوته بخالكالم  ،فحبسخوا األنفخاس  .قخال بصخوته الرصخٌنٌ :خا عٌ خا
الناس  ..عن مأل واذن  .إن هذا عمركم  ،لٌس ألحد فٌه حق إال من عمرتم  ،وقد افترقنا بخاألمس
على عمر  ،فان شبتم قعدت لكم  ،وإال فال عود على عحد  .فزلزلت األرض بال تاؾ له  ،ثخم بخان
له وواب م الصرٌإل كال زٌم* :نعم  ..نحن على ما فارقناك باألمس  .عال إنً كنت كارها ا ألمركم
فأبٌتم إال عن عكون علٌكم  ..رضٌتم  . .نباٌعك على كتاب هللا  .الل م عش د علٌ م  .فتدافعوا إلٌخه
كالموف ٌ ،لتفون بالمنبر وقد سبق م نحوو كبخار الم خاورٌن واألنصخار  ،كخل ٌروخو ان ٌكخون لخه
شرؾ البدء قبل ؼٌرو بسخالم الخالفخة  ...ووقخؾ حبٌخب بخن ذؤٌخب* علخى كثخب منخه  ،وقخد منعخه
تدافع القوم من الوصول الٌه فأثر الترٌث حتى تبٌن له فروة بٌن الومخوع  ...ثخم ثخاب  .فلمخا عن
وقعت عٌنه على المنبخر ثانٌخة  ،ورع ،هنخاك ٌخد طلحخة تمسخك بكخؾ اإلمخام  ... ،قخال وقخد ؼلخب
علٌخخخه التطٌخخخر :إنخخخا وإنخخخا إلٌخخخه راوعخخخون عول ٌخخخد باٌعخخخت عمٌخخخر المخخخؤمنٌن شخخخالء  .ال ٌخخختم إذن
األمر"(.)2
وب ذا قد حصل اإلمام على بٌعة فرٌخدة لخم ٌحصخل عن سخول التخارٌج مثخٌالا ل خا مخن قبخل ،
من خالل هخذا التحخرك الومخاهٌري الواسخع تؽمخرهم الفرحخة لتقلخد خالفخت م صخاحب ا الشخرعً ،
( ) 4إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 11ص9
( ) 2إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 2ص.1
*-الَّ ْ
نزو :الوثوب ٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ف ، 15ص.419
( ) 5عنساب  ،ف ، 1ص194
*-ال زٌم  :صوت الرعدٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ف ، 11ص.219
*-لم عحصل على ترومة له فً المصادر سو ،موقفه الذي ذكر.
( )2اإلمام علً  ،ف ، 1ص.219-229
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والتً وصف ا اإلمام علخً بقولخه ... ":بلخػ سخرور النخاس ببٌعخت م إٌخاي عن عبخت ج ب خا الصخؽٌر ،
وهدف* إلٌ ا الكبٌر  ،وتحامل نحوها العلٌل  ،وحسرت إلٌ ا الكعاب*"(.)1
ذكرت هذو المراسٌم فً المصادر على النحخو ا تخً ... ":فلمخا عصخبحوا مخن ٌخوم الومعخة
حضر الناس المسود  ،وواء علً حتى صعد المنبر  ،فقالٌ :خا عٌ خا النخاس – عخن مخأل وعذن –
إنَّ هذا عمركم لٌس ألحد فٌه حق إال من عمرتم  ،وقد افترقنا باألمس على عمر  ،فإن شبتم قعدت
لكم  ،وإال فال عود على عحد  .فقالوا :نحن على ما فارقناك علٌه باألمس  ، )1("...فقال ":إنً قد
كنت كارها ا ألمركم  ،فأبٌتم إال عن عكون علٌكم  ... ،فنظر حبٌب بن ذؤٌب إلى طلحة حخٌن بخاٌع
 ،فقال :عول من بدع البٌعة ٌد شالء  ،ال ٌتم هذا األمر. )4("...
وذكخخر عن عول مخخن بخخاٌع اإلمخخام علخخً بالخالفخخة هخخم طلحخخة والزبٌخخر وسخخعد بخخن ابخخً وقخخاص
وؼٌرهم(.)2
وما إن تمت بٌعته حتى عمد إلى الزام الناس الحوة ووووب الطاعة ما دام اإلختٌار قخد تخم
من قبل م فقال ":عٌ ا الناس  ،باٌعتمونً على ما بوٌع علٌه من كان قبلً  ،وإنمخا الخٌخار قبخل عن
تقع البٌعة  ،فإذا وقعخت فخال خٌخار لكخم  ،وإنمخا علخى اإلمخام اإلسختقامة  ،وعلخى الرعٌخة التسخلٌم ،
وإن هذو بٌعة عامة  ،من ردها رؼب عن دٌن اإلسالم  ،وإن ا لم تكن فلتة "(.)5
وٌظ ر فً هذو القول إشارة واضحة عن بٌعته كانت مكتملة الشخروط  ،وهخً تختلخؾ عخن
بٌعة من سبقه من خالل ذكرو لمقولة عمربن الخطاب حٌن بوٌع عبو بكر الذي كانت بٌعته فلتة.

*-هدف  ،الشٌج الذي ٌمشً على ضعؾ وارتعاشٌ .نظر :إبن فارس  ،مقاٌٌس اللؽة  ،ف ، 2ص.22
*-الكعاب  ،الوارٌة البكر التً ن د ثدٌ اٌ .نظر :الزبٌدي  ،تاف العروس  ،ف ، 1ص.415
( )1إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 14ص.4
( ) 2الطبري  ،تارٌج  ،ف ، 2ص245؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ف ، 1ص512؛ ٌنظر :عبخو العخال  ،عموخد ربٌخع  ،النظرٌخة
المتكاملة فً الشور ، ،ط ، 1دار الكلمة  ،القاهرة 1911 ،م  ،ص12؛ الؽضبان  ،منٌر محمد  ،معاوٌة بن عبً سخفٌان  ،ط4
 ،دار الكلمة  ،دمشق 1992 ،م  ،ص 111؛ ٌنظر :الدمٌوً  ،عبد هللا بن عمر بخن سخلمان  ،اإلمامخة العظمخى عنخد عهخل السخنة
والوماعة  ،دار طٌبة  ،الرٌاض 1291 ،ه  ،ص.151-152
( ) 5الطبخخري  ،تخخارٌج  ،ف ، 2ص211؛ ٌنظخخر :إبخخن الوخخوزي  ،المنخختظم  ،ف ، 5ص25؛ ٌنظخخر :إبخخن األثٌخخر  ،الكامخخل  ،ف، 1
ص551-552؛ ٌنظر :حلمً  ،مصطفى  ،نظام الخالفخة فخً الفكخر اإلسخالمً  ،ط ، 1دار الكتخب العلمٌخة  ،لبنخان 1992 ،م ،
ص.112-115
( ) 1إبن سعد  ،الطبقات  ،ف ، 4ص11؛ ٌنظخر :إبخن قتٌبخة  ،المعخارؾ  ،ص191؛ ٌنظخر :الطبخري  ،تخارٌج  ،ف ، 2ص211؛
ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌج  ،ف ، 49ص219؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ف ، 1ص.551
( ) 3الدٌنوري  ،عبو حنٌفة عحمخد بخن داود ( ،ت111هخ 195 /م)  ،األخبخار الطخوال  ،تخإل :عبخد المخنعم عخامر  ،ط ، 1دار إحٌخاء
التراث العربً  ،القاهرة 1929 ،م  ،ص129؛ ٌنظر :العطاري  ،عزٌز هللا  ،مسند اإلمام عمٌر المؤمنٌن علخً بخن عبخً طالخب
(علٌه السالم)  ،ط ، 1منشورات عطارد  ،ط ران 1412 ،ه  ،ف ، 2ص.2
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المعرضون عن بيعة اإلمام علي بن أَبي طالب
بالرؼم من شرعٌة بٌعة اإلمام علً  ،والتً تمت بأوواء إٌوابٌة خالٌخة مخن عي شخكل مخن
عشخكال اإلوبخخار واإلكخخراو للنخخاس  ،إال عن خا لخخم تخلخخو مخخن المعرضخٌن عن خخا  ،فعمخخد الخخى معخخاملت م
بالحسنى.
وهذا ما اكدته المصادر بخالقول ":بوٌخع لعلخً (رضخً هللا عنخه) بالخالفخة ٌخوم قتخل عثمخان
(رضخخً هللا عنخخه) وإوتمخخع علخخى بٌعتخه الم خخاورٌن واألنصخخار وتخلخخؾ عخخن بٌعتخخه مخخن م نفخخر فلخخم
ٌ و م ولم ٌكره م و ُسبل عن م فقال :عولبك قوم قعدوا عن الحق ولم ٌقوموا مع الباطل"(.)1
ذكر عبد المقصود عدد من م وهم :

سعد بن أَبي وقاص
بالرؼم من رواٌة إبن سعد السابقة التً تذكر مباٌعة إبن عبً وقاص لإلمخام علخً  ،إال عن
عبد المقصود ٌذكر فٌه ا تً ... ":ولقد وٌىء له [عي لعلً] بإبن عبً وقاص وعنه لمتوقخؾ عخن
الخخدخول فٌمخخا دخلخخت فٌخخه وماعخخة المسخخلمٌن لؽٌخخر سخخبب معقخخول سخخو ،قولخخه :ال ع ُبخخاٌع حتخخى ٌبخخاٌع
الناس  .وهللا ما علٌك منً بأس  .فلم ٌثر به  .بل سمع منخه حوتخه الواهٌخة ثخم قخال للنخاس :خلخوا
سبٌله  ..وعباحه األمن والطمأنٌنة كمن واالو"(.)1
إعتمد عبد المقصود فً هذو الرواٌة على ما ذكرو الطبخري بخالقول ... ":ووخاءوا بسخعد ،
فقال علً :باٌع  ،قال :ال ع ُباٌع حتى ٌبخاٌع النخاس  ،وهللا مخا علٌخك منخً بخأس  ،قخال :خلخوا سخبٌله
.)4("...
ومن الودٌر بالذكر عن سخعداا قخدم الضخمانات فخً عخدم الخخروف ومخالفخة اإلمخام حخٌن قعخد
عن البٌعة  ،وهذا ما ذكرو إبن عبً الحدٌد بالقول ":ثم عتً بسعد بن عبً وقاص  ،فقال له بخاٌع ،
فقالٌ :ا عبا الحسن خلنً  ،فإذا لم ٌبق ؼٌري باٌعتك  ،فو هللا ال ٌأتٌك من قبلً عمخر تكرهخه عبخداا
 ،فقال :صدق  ،خلوا سبٌله"(.)2
وعلى ما ٌبدو فإن عبخد المقصخود قخد اعتمخد رواٌخة الطبخري كون خا األقخرب للحقٌقخة  ،مخن
كون سعد لم ٌباٌع وانه لم ٌؾ بوعدو لإلمام فً عخدم المخالفخة  ،بخل عخخذ ٌحخرض النخاس علٌخه ،
فقد ذكر عبد المقصود  ":ثخم ال تكخاد تنطخوي مخن دورة الزمخان إال عٌخام حتخى ٌبخادر ومع خم إلخى
( ) 4ابن عبخد البخر  ،اإلسختٌعاب  ،ف ، 4ص1111؛ ٌنظخر :ابخن االثٌخر  ،عسخد الؽابخة  ،ف ، 2ص191؛ ٌنظخر :المخزي  ،ت خذٌب
الكمال  ،ف ، 19ص411؛ ٌنظر :الصفدي  ،الوافً  ،ف ، 11ص111؛ ٌنظر :العصامً  ،سمط النووم  ،ف ، 1ص.552
( ) 2اإلمام علً  ،ف ، 1ص.219-211
( ) 5تخارٌج  ،ف ، 2ص211؛ ٌنظخخر :إبخخن األثٌخر  ،الكامخخل  ،ف ، 1ص552؛ ٌنظخخر :إبخن منظخخور  ،مختصخخر  ،ف ، 11ص99؛
ٌنظر :عبو الفداء  ،المختصر  ،ف ، 1ص.141
( ) 1شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 2ص.9
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الشؽب على اإلمام  ...فإبن عبً وقاص الذي وعد نفسه إحسان السلوك لخم تكخن نفسخه وإن سخكن
وسمه  .ولم ٌضع قلمه وإن عؼمد سٌفه  .بل ال نلبخث ان نخراو قخد عرسخل إلخى إبخن العخاص* كتابخا ا
ٌصؾ األحداث حسبما رع ،هواو  ،وٌكشؾ عن خفاٌا دخٌلته ببٌانه مالم ٌكشخفه بمنطخق لسخانه ،
قخال فخً الخطخاب :إنخك سخخألتنً عخن قتخل عثمخان  .فخإعلم عنخخه قتخل بسخٌؾ سخلته عابشخة  ،وصخخقله
طلحخخة وسخخمه إبخخن عبخخً طالخخب  ،وسخخكن الزبٌخخر وعشخخار بٌخخدو  ،وعمسخخكنا نحخخن  ،ولخخو شخخبنا دفعنخخا
عنه"(.)1
وذكر هذو الرواٌة إبن قتٌبة بالقول ... ":كتب عمرو بن العاص إلى سعد بخن عبخً وقخاص
ٌسأله عن قتخل عثمخان  ،ومخن قتلخه  ،ومخن تخولى كبخرو  .فكتخب إلٌخه سخعد :إنخك سخألتنً مخن قتخل
عثمان  .وإنً عخبخرك عنخه قتخل بسخٌؾ سخلته عابشخة  ،وصخقله طلحخة  ،وسخمه إبخن عبخً طالخب ،
وسكت الزبٌر وعشار بٌدو  ،وعمسكنا نحن  ،ولو شبنا دفعنا عنه .)1("...
نطق إبن وقاص ب ذو الت مة وكأنه لخم ٌع خد دفخاع اإلمخام علخً ومحاوالتخه العدٌخدة لحماٌخة
عثمان  ،وكذلك تنكرو لما ذكرو الطبري من كالم دار بٌنه وبٌن اإلمام علخً بشخأن عثمخان  ،فقخد
ذكخخخر ":وهللا مخخخا زلخخخت عذب عنخخخه حتخخخى عنخخخً اسخخختحً  ،ولكخخخن مخخخروان ومعاوٌخخخة وعبخخخد هللا بخخخن
عامر* وسعٌد بن العخاص* هخم صخنعوا بخه مخا تخر ، ،فخإذا نصخحته وعمرتخه عن ٌنحخٌ م إستؽشخنً
حتى واء ما تر.)4("... ،
فخخخخخخً حخخخخخخٌن نخخخخخخر ،مخخخخخخروان ٌعتخخخخخخرؾ بخخخخخخدفاع اإلمخخخخخخام علخخخخخخً عخخخخخخن عثمخخخخخخان  ،فقخخخخخخد
ذكرت المصادر رواٌة علً بن الحسٌن عنه قال ... ":قال لً مروان ما كان فً القوم عدفع عخن
صاحبنا من صاحبكم .)2("...
*-عبو عبد هللا  ،عمرو بن العاص بخن وابخل بخن هشخام بخن سخعٌد بخن سخ م بخن عمخرو بخن همصخٌص بخن كعخب بخن لخؤي القرشخً
السلمً  ،وعمه النابؽة بنت حرملة  ،اعسلم عمرو سنة ثمانً لل ورة  ،شارك فً بعض حروب الرسول ( )وتولى عمر عمان
فً زمانه  ،واستمر بالمناصب زمن عمر بن الخطاب وعثمان ومعاوٌة  ،وكان ممخن خخرف علخى علخً إلخى وانخب معاوٌخة فخً
حرب صفٌنٌ .نظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاب  ،ف ، 4ص.1111-1112
( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص.219
( ) 2اإلمامخة  ،ف ، 1ص21؛ ٌنظخر :كخرٌم  ،فخارس حسخون  ،الخروض النضخخٌر فخً معنخى حخدٌث الؽخدٌر  ،ط ، 1مؤسسخة عمٌخخر
المؤمنٌن  ،قم 1219 ،ه  ،ص.191
*-عبو عبد الرحمن  ،عبد هللا بن عامر بن كرٌز بن ربٌعة بن حبٌب بن عبد شمس بن عبد مناؾ بخن قصخً  ،وعمخه دوانخة بنخت
عسماء بن الصلت بن حبٌبٌ .نظر :ابن سعد  ،الطبقات  ،ف ، 5ص.41
*-عبو عثمان  ،سعٌد بن العاص بن سعٌد بن عحٌحة بن العاص بن امٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ بن قصخً  ،وعمخه عم كلثخوم
بنت عمرو بن عبد هللا بن عبً قٌس بن عبد ود  ،قتل والدو العاص كافراا على ٌد علً بن عبً طالب ٌوم بدرٌ .نظخر :إبخن سخعد
 ،الطبقات  ،ف ، 5ص.14-11
( ) 5تارٌج  ،ف ، 2ص.411
( ) 1إبن عبً خٌثمة  ،عبو بكر عحمد ( ،ت119ه 194 /م)  ،التارٌج الكبٌر  ،تإل :صخالح بخن فتحخً بخن هخالل  ،ط ، 1الفخاروق
الحدٌثة  ،القاهرة 1992 ،م  ،ف ، 1ص911؛ ٌنظر :البالذري  ،عنساب  ،ف ، 1ص112؛ ٌنظر :إبن عساكر  ،تارٌج  ،ف21
 ،ص241؛ ٌنظر :إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 14ص.119
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عبد هللا بن عمر بن الخطاب
وفٌه ذكر عبد المقصخود بخالقول ":وكخذلك كخان موقفخه [عي اإلمخام] مخن عبخد هللا بخن عمخر
ذلك الن ار  ،فلم ٌكرهه علً البٌعة بل عخذ موثقه بأن ال ٌشؽب علٌه  .وطالبه عن ٌختخار لخه مخن
بٌن القوم روالا ٌضمن إلتزامه هخذا الموثخق وعخدم خلفخه  ..وقخال لخه :ابتنخً بحمٌخل*  ..فخأدارابن
عمر عٌنه لحظخة فخً الومخع الصخاخب علٌخه  ،ثخم ردهخا بؽٌخر عنخاء الخى علخً تلقخى علٌخه نظخرة
وسنى  ..وقال بصوت لعله إشتمل نبرة تحد إلى ووار قلة المباالة :ال عر ،حمٌالا فالت بت علٌخه
موودة القوم  ..وضاقت صدورهم بموقفه  ،فلو شاء لفاء إلى الحق وله معدي عن توخاوزو بمخا
لقٌه من عناة اإلمام وترفقه به  ...وصاح األشتر وهخو بخادئ الؽخٌظ وقخد رفخع فخً ٌخدو سخٌفه :خخل
عنً عضخرب عنقخه ٌخا عمٌخر المخؤمنٌن  .فاستمسخك اإلمخام و خدو  ،لقخد عبخى عن ٌسختوٌب للؽضخب
الذي واش بصدرو  ... ،وعبدل ا مكانه الصفإل عنه  ..وقال :بل دعوو  ..عنا حمٌله"(.)1
بٌنت هذو الرواٌة طٌب خلخق اإلمخام وسخماحته الكبٌخرة مخع مخن ٌرؼخب عخن بٌعتخه  ،كخذلك
مقابلته للؽضب الذي ٌعتري عصحابه عمثال األشتر بالحلم والموادعة.
وردت هذو الرواٌة بالمصادر عن إبخن عمخر حخٌن عحضخر خاطبخه اإلمخام علخً قخابالا لخه ":
بخخاٌع  ،قخخال :ال عبخخاٌع حتخخى ٌوتمخخع علٌخخك النخخاس  ،قخخال :فخخاعطنً حمخخٌالا عن ال تبخخرح  ،فقخخال :ال
ععطٌك حمٌالا  ،فقخال :األشختر :إن هخذا روخل قخد عمخن سخوطك وسخٌفك فخأمكنً منخه .فقخال علخً:
دعه عنا حمٌله  ،فوهللا ما علمته إال سٌا الخلق صؽٌراا وكبٌراا"(.)1
وب ذا قد إحتو ،اإلمام خصومه وتكفل م عمالا فً إصالح شخأن م رؼخم مخا ترعرعخوا علٌخه
من خلق شاذ عمثال عبد هللا بن عمر.
كذلك ذكر عبد المقصود موقؾ اإلمخام حخٌن قٌخل لخه  ":وقٌخل لخه بعخدها عن نفخر قالبخل مخن
عهل المدٌنة احتوبوا عخن بٌعتخه وعبخوا الظ خور للنخاس حتخى ال ٌخدفعون م إلٌخه ..فخأراد ععوانخه عن
ٌخخأتوا ب خخم مق خخورٌن راضخخخٌن مق خخورٌن لٌخخر ،فخخٌ م رعٌخخه وٌبخخاٌعوو  ،فمخخنع م وقال:الحاوخخة لنخخا
فٌمن الحاوة له فٌنا"(.)4

*-الحمٌل  :الكفٌل ٌ .نظر :إبن درٌد  ،وم رة اللؽة  ،ف ، 1ص.521
( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص.219
( ) 2الخخخبالذري  ،عنسخخخاب  ،ف ، 1ص191؛ ٌنظخخخر :الطبخخخري  ،تخخخارٌج  ،ف ، 2ص211؛ ٌنظخخخر :إبخخخن األثٌخخخر  ،الكامخخخل  ،ف، 1
ص552؛ ٌنظر :إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼخة  ،ف ، 2ص9؛ ٌنظخر :إبخن منظخور  ،مختصخر  ،ف ، 11ص99؛ ٌنظخر:
عبو الفداء  ،المختصر  ،ف ، 1ص 141؛ ٌنظر :النبخاتً  ،محمخد العربخً  ،تحخذٌر العبقخري مخن محاضخرات الخضخري  ،ط، 1
دار الكتب العلمٌة  ،لبنان 1912 ،م  ،ف ، 1ص.2
( ) 5اإلمام علً  ،ف ، 1ص.219

الفصل الرابع  /المبحث األول .................................................خالفة علً اإلمام وإصالحاته

413

وبالرووع إلى عصل الرواٌة لم عود ما ٌنذر بخشونة معاملة عصحاب اإلمام لمن لم ٌباٌع ،
*
وهذا ما ذكرو إبن عبً الحدٌد بالقول ":وقٌل له عال تبعث إلى حسان بن ثابت* ،وكعب بخن مالخك
 ،وعبد هللا بن سالم*  ،فقال :ال حاوة لنا فٌمن ال حاوة له فٌنا"(.)1

معاوية بن أَبي سفيان
ولً معاوٌة على الشام من قبل عمر بن الخطاب  ،وعبقاو عثمان علٌ ا من بعدو(.)1
وذكر عبد المقصود عن اإلمام علً حٌن تولى الخالفة بعث إلٌه ٌطلخب بٌعتخه بخالقول ":مخن
عبخد هللا علخً عمٌخخر المخؤمنٌن إلخى معاوٌخخة بخن عبخً سخخفٌان  .عمخا بعخد فقخخد علمخت ععخذاري فخخٌكم ،
وإعراضً عنكم  ،حتى كان مخا البخد منخه  ،وال دفخع لخه  ،والحخدٌث طوٌخل والكخالم كثٌخر  ،وقخد
عدبر ما عدبر  ،وعقبل ما عقبل  ،فباٌع من قبلك  .وعقبل إلًَّ فً وفد من عصحابك"(.)4
ومن هنا بدع الخالؾ بٌن اإلمام علً ومعاوٌة الذي عمد إلى التسوٌؾ والمماطلخة تالهخا
عصٌان وحرب .
إعتمخخد عبخخد المقصخود فخخً هخخذو المخاطبخخة علخخى مخخا ذكخخرو إبخخن عبخخً الحدٌخخد ،كونخخه الكتخخاب
المتخصص بمخاطبات اإلمام علً التً تفتقر ل ا بقٌة المصادر فخذكر ":مخن عبخد هللا علخً عمٌخر
المؤمنٌن إلى معاوٌة بن عبً سفٌان  :عمخا بعخد  ،فقخد علمخت ععخذاري فخٌكم  ،وإعراضخً عخنكم ،
حتى كان ما البد منه وال دفع له  ،والحدٌث طوٌل والكالم كثٌر  ،وقد عدبر ما عدبخر  ،وعقبخل مخا
عقبل  ،فباٌع من قبلك  ،وعقبل إلً فً وفد من عصحابك"(.)2
وعمام مماطلخة معاوٌخة إزداد حلخم اإلمخام وصخبرو علٌخه الخذي طخال مكخوث رسخوله عنخدو ،
و الذي ذكرو عبد المقصود بالقول ... ":لم ٌبادر اإلمام بالخصام حٌن عتاو كتابه  ،بل رثر الترٌث
فلم ٌستوب ولم ٌوخاهرو بالعخداء  .وإنمخا ظخل سخاكنا ا ٌخداور الرسخول الخذي ٌنتظخر ببالطخه بضخعة
عش ر دون عن ٌفوز بالرد المطلوب "(.)5
*-عبا الولٌد  ،حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زٌد مناة بن عخدي بخن عمخرو بخن مالخك بخن النوخار األنصخاري ،
وعمه الفرٌعة بنت خالد بن خنٌس بن لوذان االنصارٌة  ،لقب حسان بشاعر الرسول (ٌ .)نظخر :إبخن عبخد البخر ،اإلسختٌعاب ،
ف، 1ص.421
*-عبو عبد هللا  ،كعب بن مالك بن عمرو بن القٌن بن كعب بن سواد بن ؼنم بن كعب بن سلمة بن سعٌد األنصاري  ،وعمه لٌلى
بنت زٌد بن ثعلبة األنصارٌة  ،ش د كعب العقبة الثانٌة  ،وكان عحد شعراء الرسول (ٌ . )نظخر :إبخن عبخد البخر ،اإلسختٌعاب ،
ف.1414 ، 4
* -عبا ٌوسؾ  ،عبد هللا بن سالم بن الحارث اإلسرابٌلً  ،ثم األنصاري  ،وهو من ولد ٌوسؾ بن ٌعقوب(علٌ ما السالم)  ،كان
إسخخمه فخخً الواهلٌخخة الحصخخٌن  ،عسخخلم بعخخد ال وخخرة  ،وسخخماو الرسخخول ( )عبخخد هللاٌ .نظخخر :إبخخن عبخخد البخخر  ،اإلسخختٌعاب  ،ف، 4
ص911؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،عسد الؽابة  ،ف ، 4ص.125
( )1شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 2ص.9
( ) 2إبن سعد  ،الطبقات  ،ف ، 1ص115؛ ٌنظر :الطبري  ،تارٌج  ،ف ، 2ص.211
( ) 5اإلمام علً  ،ف ، 1ص291
( ) 1شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 11ص21؛ ٌنظر :المولسً  ،بحار  ،ف ، 41ص.425
( ) 3اإلمام علً  ،ف ، 1ص.591
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وهذا عٌضا اعتمادا على ما ذكرو إبن عبً الحدٌد فذكر ... ":فلم ٌباٌع  ،ولم ٌقدم .)1("...،
إلى عن عبد ،معاوٌة ما فً سرٌرته معلنا ا الحرب على اإلمام  ،فقد ذكخر إبخن قتٌبخة ووابخه
()1
بالقول ":من معاوٌة إلى علً  ،اما بعد  ،فأنه:
لٌ

س بٌنً وبٌن قٌس عت ابُ

ؼٌر طع

ن ال ُكلى وضرْ ب الرَّ قاب".

إصالحات اإلمام علي بن أَبي طالب
ورث اإلمخخام تركخخة تثقل خخا ال مخخوم والمصخخاعب  ،متمثلخخة بحقخخوق ضخخابعة قخخد إسخختفرد ب خخا
المقربٌن من الخلٌفة السابق دون رخرٌن  ،انتوت سخطا ا وماهٌرٌخا ا واسخعا ا ملخا حواضخر الدولخة
وعمصارها البعٌدة  ،والتً زفرت عن ا ؼضبة واسعة عودت بالتالً بحٌاة الخلٌفة عثمان.
وحٌن سُبل اإلمام علً عن عثمان عقب مقتله عواب ":عنا وامع لكم عمرو  ،إسختأثر فأسخاء
األثرة  ،ووزعتم فأسأتم الوزع  ،و حكم واقع بٌن المستأثر والوازع"(.)4
وفً وصؾ لعبد المقصود ل ذو األوضاع التً واو ت اإلمخام فقخال ":تخرك عثمخان تراثخا ا
من العوسج* فً عٌدي خلفه  .. .األهواء تلعب بنفوس السادة حتى ال ٌتفق إثنان فخٌ م علخى رعي
 .والتذمر ٌأكل قلوب العامة وهخم ٌخرون الخاصخة قخد اسختلبوهم حقخوق المسخاواة التخً عقرهخا ل خم
اإلسالم والفرقة تضرب بٌن عقطار الدولة حتخى لٌحسخب كخل قطخر عنخه وخدٌر بالسخٌادة دون بقٌخة
األقخخالٌم  ...كخخذلك كانخخت الدولخخة اإلسخخالمٌة حخخٌن تسخخلمت ا ٌخخد علخخً  ،وكخخذلك كانخخت النفخخوس فٌ خخا
تتقاسم ا النوازع واألهواء الشخصٌة التً ال ٌربط بٌن ا ؼرض عام ولبن بدا من بعخد عن كثٌخراا
مخخن فخخروع قخخرٌش قخخد إصخخطفت وٌش خا ا واحخخداا تنخخاوز الفخخرع ال اشخخمً فخخً شخخخص علخخً  ،فلؽٌخخر
مصلحة عامة كان هخذا التومخع  ...تخراث مخن العوسخج خلفخه عثمخان ولكخن علٌخا ا لخم ٌكخن الروخل
الذي ٌرهب الشدابد عو تنقصه القدرة على الكفاح  .فمنذ اللحظة األولى تبٌن خطخر الم مخة التخً
تنتظرو  ...بل استشؾ الحقٌقة كل ا  ...ولم ٌكتمه عن عمته بل طالع ا به منذ اللحظة التخً عدلخت
فٌ ا بالبٌعة حتى لكأنما كان ٌقرع مخن كتخاب مفتخوح وهخو ٌخطخب النخاس فٌقخول :عال إن بلٌختكم قخد
عخخادت ك ٌبت خخا ٌخخوم بعخخث هللا نبخخٌكم  ..والخخذي بعثخخه بخخالحق لتبلخخبلن بلبلخخة  ،ولتؽخخربلن ؼربلخخة ،
ولتسخخاطن سخخوط القخخدر حتخخى ٌعخخود عسخخفلكم ععالكخخم وععالكخخم عسخخفلكم  .ولٌسخخبقن سخخابقون كخخانوا
قصروا  ،ولٌقصرن سابقون كانوا سبقوا  .وهللا ما كتمت وشمة*  ،وال كذبت كذبخة  ،ولقخد نببخت
ب ذا المقام وهذا الٌوم"(.)2

( ) 4شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 11ص.21
( ) 2اإلمامة  ،ف ، 1ص.21
( ) 5إبن عبً الحدٌد  ،ف ، 1ص112؛ ٌنظر :عبد المقصود  ،اإلمام علً  ،ف ، 1ص.211
*-العوسج :شور كثٌر الشوكٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ف ، 1ص.412
*-وشمة  :عي كلمة ٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ف ، 1ص.249
( ) 1اإلمام علً  ،ف ، 1ص.211-219
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ٌُنبخخىء هخخذا الكخخالم وخطخخاب اإلمخخام علخخى عن النخخاس قخخد عخخادوا الخخى وخخاهلٌت م القدٌمخخة وهخخم
بحاوة إلى بعث ودٌد ٌن ض بأعبابه هو.
إعتمد عبد المقصود فٌما ما ذكر من خطبة اإلمام على رواٌة إبن عبً الحدٌد التً تقول":
عال إن بلٌتكم قد عادت ك ٌبت خا ٌخوم بعخث هللا نبٌخه  .والخذي بعثخه بخالحق لتبلخبلن بلبلخة  ،ولتؽخربلن
ؼربلة ولتساطن سوط القدر  ... ،ولقد نببت ب ذا المقام وهذا الٌوم"(.)1
وعمام هخذو التحخدٌات عمخد اإلمخام علخً للبخت بمشخروعه اإلصخالحً بإتخخاذ عخدة إوخراءات
من ا:
أوالا  /السوية في العطاء-:
وكان هذا المبدع من عولوٌات ععماله إٌمانا ا منخه بالعدالخة الواوبخة بخٌن النخاس  ،والتخً طخال
إنتظخخارو ل خخا كخخً ٌراهخخا حٌخخز التطبٌخخق  ،كخخذلك التزام خا ا منخخه بقخخول رسخخول هللا ( ) حخخٌن خاطبخخه
قابالا ":عنت عول م إٌمانا ا با وعوفاهم بع د هللا وعقخوم م بخأمر هللا وعقسخم م بالسخوٌة وععخدل م فخً
الرعٌة وعبصرهم بالقضٌة وععظم م عند هللا مزٌة"(.)1
وفٌه ذكر عبد المقصود ا تً" :لم ٌصبر علٌ م سخو ،بعخض ٌخوم ت ٌخأ فٌخه إللؽخاء النظخام
منذ ع د عمر نحواا من عشرٌن سنة نحلتخه الرسخوف فخً الخخواطر كرسخوف اإلٌمخان  .فلقخد كخان
على ثقة من عن عمر  ،حٌن عمر بتقسٌم الفًء وفق عقدار النخاس فخً التقسخٌم* قخد إسختحدث نوعخا ا
من العدالة الخاصة ونإل به عن العدالة المطلقة  .عما هو فقد عبى الٌوم عن ٌقخر السٌاسخة العمرٌخة
وٌسٌر علٌ ا كما سار سلفه  ...ؼٌر عنه رمن عن طوابؾ الشعب كل ا فً الحخق شخرعا ا سخواء ...
وقام فً المسود ثانً عٌام بٌعته ٌدلً برعٌه  ،وٌبسط السٌاسة التً شاء كلفه بالعدالة المطلقخة عن
تكون قوام ع دو وقخال :عٌ خا النخاس  ..إنمخا عنخا روخل مخنكم  ،لخً مخالكم  ،وعلخً مخا علخٌكم وانخً
حاملكم على من ج نبٌكم  ،ومنفذ فٌكم ما عمرت به  ..عال إن كل قطٌعة عقطع ا عثمان وكخل مخال
ععطاو من مال هللا ف و مردود فً بٌت المال  .فإن الحق ال ٌبطله شًء ولو وودته قد تزوف بخه
النساء  ،وملك اإلماء  ،وفرق فً البلدان لرددته  .فأن فً العدل سعة  ،ومخن ضخاق علٌخه الحخق
فخخالوور علٌخخه عضخخٌق  ..عٌ خخا النخخاس  ..ال ٌقخخولن روخخال مخخنكم ؼخخداا – قخخد ؼمخخرت م الخخدنٌا فخخامتلكوا
( ) 4شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص.111
( ) 2األصب انً  ،حلٌة األولٌخاء  ،ف ، 1ص22-25؛ ٌنظخر :الخخوارزمً  ،المناقخب  ،ص119؛ ٌنظخر :إبخن عسخاكر  ،تخارٌج ،
ف ، 21ص51؛ ٌنظخخر :إبخخن عبخخً الحدٌخخد  ،شخخرح ن خخج البالؼخخة  ،ف ، 9ص114؛ ٌنظخخر :الوخخوٌنً  ،فخخرابط السخخمطٌن  ،ف، 1
ص.114
* -وهو التقسٌم الذي شرعه عمر بن الخطاب على عساس القرابة والو اد والمنزلخة والسخابقة والطبقخة وؼٌرهخا  .للمزٌخد؛ ٌنظخر:
إبن سعد  ،الطبقات  ،ف ، 4ص112-115؛ ٌنظخر :إبخن عسخاكر  ،تخارٌج  ،ف ، 12ص422؛ ٌنظخر :الخذهبً  ،تخارٌج  ،ف، 1
ص 191؛ ٌنظر :الصالبً  ،عمٌر المؤمنٌن الحسن بخن علخً بخن ابخً طالخب (رضخً هللا عنخه) شخصخٌته وعصخرو  ،ط ، 1دار
التوزٌع والنشر اإلسالمً  ،مصر 1992 ،م  ،ص.119
 وفً رعي للصدفً حول سٌاسة عمر المالٌة ٌقول(:ساعدت سٌاسة عمر فً المخال علخى عثخراء الخبعض دون الخبعض األخخر ،وذلك بسنه تفضٌل البعض فً العطاء  ،خالفا ا لسنة رسول هللا ( )وعبً بكر فً التقسٌم بالسوٌة ) ؛ ٌنظر :المسألة الٌ ودٌة ،
ط ، 1عي – كتب  ،لندن 1911 ،م  ،ص.129
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العقخخار  ،وفوخخروا األن خخار ...،حرمنخخا إبخخن عبخخً طالخخب حقوقنخخا  ..المخخال مخخال هللا ٌ ،قسخخم بٌخخنكم
بالسوٌة ،وال فضل فٌه ألحد على عحد .)1("..
إعتمخخد عبخخد المقصخخود فخخً مخخا ذكخخر علخخى مقتطفخخات عخخدة مخخن خطخخب اإلمخخام فٌمخخا ٌخخخص
مشروعه الحكومً الودٌخد  ،والتخً تكلخم فٌ خا اإلمخام عخن تطبٌخق سخنة الرسخول ( )  ،ؼٌخر ربخه
للمصاعب والمعارضٌن ،فٌا تر ،هل كانت السنة مؽٌبة فٌما مضى ،فأراد إحٌاءها من ودٌد..
فقد ذكر عن اإلمام علً وقؾ قابالا ... ":إنما عنا رول منكم لً مالكم  ،وعلخً مخا علخٌكم ،
 ...وعنً حاملكم على من ج نبٌكم (صلى هللا علٌه ورله)  ،ومنفذ فٌكم ما عمرت به .)1("...
وفً هذا القول دلٌل على عن الخالفخة مخن إختصاصخه ومخن حقخه  ،كونخه ٌتحخدث بتطبٌخق
عمر قد وكل إلٌه من رسول هللا ( )  ،ولم نسمع قول بحق مخن سخبقه بالخالفخة ٌحمخل مثخل هخذا
التوكٌل من رسول هللا ( ) إلٌه .
وبعدها ٌبدع بتنفٌذ مشروعه العادل فٌأمر بالقول ":عال عن كخل قطٌعخة عقطع خا عثمخان  ،عو
مال ععطاو من مال هللا  ،ف و مردود فً بٌت مخال م  ،فخإن الحخق قخدٌم ال ٌبطلخه شخًء  ... ،ولخو
قخخد وودتخخه قخخد تخخزوف بخخه النسخخاء  ... ،وتفخخرق فخخً البلخخدان  ،لرددتخخه علخخى حالخخه  ،فخخإنَّ فخخً الحخخق
والعدل لكم سعة  ،ومن ضاق عن الحق فالوور علٌه عضٌق "( ،)4ثخم قخال ":عال ال ٌقخولن روخال
مخخنكم ؼمخخرت م الخخدنٌا فاتخخخذوا العقخخار  ،وفوخخروا األن خخار  ،وركبخخوا الخٌخخول الفارهخخة  ... ،إذا مخخا
منعخخخت م مخخخا كخخخانوا ٌخوضخخخون فٌخخخه  ،وعصخخخرف م إلخخخى حقخخخوق م التخخخً ٌعلمخخخون  ،فٌنقمخخخون ذلخخخك ،
وٌستنكرون وٌقولون :حرمنا إبن عبً طالب حقوقنا  ... ،فأنتم عباد هللا  ،والمال مال هللا ٌ ،قسخم
بٌنكم بالسوٌة  ،ال فضل فٌه ألحد على عحد  ،وللمتقٌن عند هللا ؼداا عحسن الوزاء .)2("...
وعلخخى مخخا ٌبخخدو فخخإن هخخذو السٌاسخخة لخخم تخخ ُل مخخن المعارضخخٌن ل خخا السخخٌما ذوي اإلمتٌخخازات
المفقودة ول ذا ذكر عبد المقصود  ":فمن عوب عن تنكر علٌه بعض النفوس هذو العدالة الودٌخدة
بأن تلقى من م طٌب الشتاء  .ولكن م فبة علفوا عن ٌتمٌزوا على الناس وتكون ل م من دون النخاس
طبقة رفٌعة  ...فقال ل م وهو ال ٌخفً دهشته وإنكارو لما ٌطلبون  :عتأمرونً عن عطلخب النصخر

( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص.214
( ) 2إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف  ، 1ص.42
( ) 5عبو حنٌفة  ،شرح األخبار  ،ف ، 1ص414؛ ٌنظر :إبن عبً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص.129
( ) 1الطوسً  ،األمالً  ،ف ، 11ص1995؛ ٌنظر :ابن ابً الحدٌد  ،شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص41؛ ٌنظر :الشخٌج  ،حسخن
محمد  ،مالمإل من الفكر اإلداري عند اإلمخام علخً ( ، )ط ، 1دار البٌخان العربخً  ،لبنخان 1994 ،م  ،ص24-21؛ ٌنظخر:
عمارة  ،محمد  ،اإلسالم وفلسفة الحكم  ،ط ، 1دار الشروق  ،القاهرة 1919 ،م  ،ص91-92؛ ٌنظر :ؼانم  ،محمخد سخلمان ،
نحو نظرٌة قررنٌة  ،ط ، 1دار الفارابً  ،لبنان 1911 ،م  ،ص.211
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بالوور فٌمن ولٌت علٌه  .وهللا ما عطور* به مخا سخمر سخمٌر ومخا عم نوخم فخً السخماء نومخا ا  .لخو
كان المال لً لسوٌت بٌن م  ،فكٌؾ وإنما المال مال هللا .)1("...
وهنا عٌضا ا إعتمد المؤلؾ فخً قخول اإلمخام هخذا علخى مخا ذكخرو إبخن عبخً الحدٌخد فقخال... ":
الناس عسوة فً العطاء من ؼٌخر تفضخٌل عولخى السخابقات والشخرؾ :عتخأمرونً عن عطلخب النصخر
بالوور فٌمن ولٌت علٌه  ،وهللا ال اطور به ما سمر سمٌر  ،وما نوم فً السماء نوما :ولو كخان
المال لً لسوٌت بٌن م  ،فكٌؾ وإنما المال مال هللا"(.)1
وذكر عبد المقصود عن عول القوم إعتراضا ا على عدالة اإلمام طلحة والزبٌر(.)4
وهو ما ذكرو إبن عبً الحدٌد بالقول ":وعمخا مخا ذكرتمخا مخن عمخر األسخوة فخإن ذلخك عمخر لخم
عحكم عنا فٌه برعًٌ وال ولٌته من هو ،منً بخل وودتخه عنخا وانتمخا مخا وخاء بخه رسخول هللا (صخلى
هللا علٌه ورله) قد فرغ منه فلم عحتج إلٌكما فٌما فرغ هللا من قسمة وعمضى فٌه حكمه فلٌس لكمخا
وهللا عندي وال لؽٌركما فً هذا عتبى .)2("...
ثانيا /تبديل الوالة-:
وهً الخطوة األهم التً عقدم علٌ ا اإلمام  ،من خالل إعفخاء الخوالة علخى األمصخار الخذٌن
كخخانوا زمخخن الخلٌفخخة عثمخخان  ،وإبخخدال م بخخنخرٌن ٌخخر ،عن خخم األكفخخأ واألحخخرص فخخً الحفخخاظ علخخى
مصالإل الرعٌة .
واء هذا اإلوراء فً المصادر علخى النحخو ا تخً  ":ولمخا دخلخت سخنة سخت وثالثخٌن بعخث
علٌا ا عماله على األمصار .)5("...
ونتٌوة ل ذا اإلوراء المؤكد من إستبدال اإلمام للعمال  ،نود عبد المقصود ٌخدخل مباشخرة
فً ذكر عصداء ورراء الخبعض توخاو النظخام الودٌخد ومخن م قخول المؽٌخرة بخن شخعبة* فخذكر ":وإن
الرعي الٌوم تحرز به ما فخً ؼخد  ،والضخٌاع الٌخوم تضخٌع بخه مخا فخً ؼخد  .وعمسخك برهخة لٌخر،
مد ،تأثٌر قوله  .فلما رع ،علٌا ا وانحا ا إلى السكون عاد فأستأنؾ الحخدٌث :إنخً مشخٌر علٌخك عن
* -عطور :وتعنً الحد بٌن الشٌبٌن  ،وال عطور :عي ال عقربه عبدااٌ .نظر :إبن منظور  ،لسان  ،ف ، 2ص.591
( ) 4اإلمام علً  ،ف ، 1ص.215-212
( ) 2شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 1ص.199
( ) 5اإلمام علً  ،ف ، 1ص.215
( ) 1شرح ن ج البالؼة  ،ف ، 11ص1-1؛ ٌنظر :اٌزدهً  ،السٌد سواد  ،الرقابة المالٌة على السلطة فً الفقه السٌاسً  ،ط، 1
مركخخز الحضخخارة  ،بٌخخروت 1914 ،م  ،ص121؛ ٌنظخخر :وخخرداق  ،روابخخع ن خخج البالؼخخة  ،ط ، 1مركخخز الؽخخدٌر للدراسخخات
اإلسالمٌة 1991 ،م  ،ص.191-199
( ) 3الطبخخري  ،تخخارٌج  ،ف ، 2ص221؛ ٌنظخخر :إبخخن األثٌخخر  ،الكامخخل  ،ف ، 1ص525؛ ٌنظخخر :إبخخن خلخخدون  ،تخخارٌج  ،ف، 1
ص.291
*-عبا عبد هللا  ،المؽٌرة بن شعبة بن ابً عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بخن عخوؾ بخن ثقٌخؾ ،
وعمه عسماء بنت األفقم بن عبً عمرو  ،عد المؽٌرة من دهاة العرب وعؼدرهم  ،عسلم بعد ال ورةٌ .نظر :إبن سخعد  ،الطبقخات ،
ف ، 2ص1149112؛ ٌنظر :إبن عبد البر  ،اإلستٌعاب  ،ف ، 2ص.1225
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ترسل الى عمال عثمخان بع خودهم  .عقخرر معاوٌخة علخى عملخه  .وعقخرر إبخن عخامر علخى عملخه .
وعقرر العمال علخى ععمخال م  ،فخإن م ٌبخاٌعون لخك  ،وٌ خدبون الخبالد  ،وٌسخكنون النخاس  .فبخادرو
اإلمام برعٌه القاطع فخً عولبخك الخوالة :وهللا لخو كخان سخاعة مخن ن خار الوت خدت فٌ خا رعٌخً  .وال
ولٌت هؤالء  ،وال مثل م ٌولى  .عكتب إلٌ م بإثبات م فإذا عتتك بٌعت م وطاعة الونخود إسختبدلت عو
تركت فواءو الوواب الحاسم  ،الولً بخه خلخق علخً :ال عدهخن فخً دٌنخً  ،وال ععطخً الخدنى فخً
عمري  .ولكن المؽٌرة لم ٌٌخأس بعخد  ،بخل حسخب عنخه مسختطٌع عن ٌنفخذ بعخض مشخٌبته بشخكل مخن
األشكال فقال :فإن عبٌت فأنزع من شبت وعقرر معاوٌة  ،فخإن معاوٌخة لخه وخرعة  ،وهخو فخً عهخل
الشخخام ٌسخخمع منخخه  .ولخخك حوخخة فخخً إثباتخخه  ،إذ كخخان عمخخر بخخن الخطخخاب قخخد والو  .ال وهللا  ..ال
عستعمل معاوٌة ٌومٌن عبداا  .فخرف المؽٌرة مؽلوبا ا على دهابه "(.)1
وهنا تظ ر محاوالت المؽٌرة وكأنه ٌحاول زعزعة ثقة اإلمام وقراراتخه  ،فمخرة ٌعتخرض
ومرة ٌؤٌد عزل الوالة  ،لكنه ٌتمسك بإبقاء معاوٌة على منصبه .
إنفرد الطبري بذكر هذو الرواٌخة وعخخذها منخه مخن تخالو فخذكر  ... ":وسخمع المؽٌخرة بخذلك
المولس فواء حتى دخل علٌه  ،فقال :إن لك حخق الطاعخة والنصخٌحة  ،وإن الخرعي الٌخوم تحخرز
به ما فً ؼد وان الضٌاع تضٌع به مخا فخً ؼخد  ،عقخرر معاوٌخة علخى عملخه  ،وعقخرر إبخن عخامر
علخخى عملخخه  ،وعقخخرر العمخخال علخخى ععمخخال م  ،حتخخى إذا عتتخخك طخخاعت م وبٌعخخة الونخخود اسخختبدلت عو
تركت  ...وهللا لو كان ساعة من ن ار الوت دت فٌ خا رعٌخً  ،وال ولٌخت هخؤالء وال مخثل م ٌخولى
 [ ...علخخً ٌحخخدث ابخخن عبخخاس عمخخا دار بٌنخخه وبخخٌن المؽٌخخرة ] فقلخخت :وهللا ال عدهخخن فخخً دٌنخخً وال
ععطً الدنى من عمري قال :فان عبٌت علً فأنزع من شبت واترك معاوٌة  ،فإنَّ لمعاوٌخة وخرعة
 ،وهو فً عهل الشام ٌسمع منه  ،ولك حوة فً إثباته  ،كان عمر بخن الخطخاب قخد والو  ،فقلخت:
ال وهللا  ،ال عستعمل معاوٌة ٌومٌن عبداا فخرف من عندي على ما عشار به .)1("...
وذكر عبد المقصود عن ابن عباس قد شخاطر المؽٌخرة فخً الخرعي نفسخه لخد ،اإلمخام فقخال":
ٌ ...ا إمٌر المؤمنٌن  :عما فً األولى فقد نصحك  ،وعما فً الثانٌة فقد ؼشك  ..نصحنً  .نعم .
وإنك لتعلم عن معاوٌة وعصحابه عهل دنٌا  ،فمتى تثبت م ال ٌبخالوا بمخن ولخً هخذا األمخر  ..وٌحخك
ٌا ابن عباس  ..إن الذي ٌلزمنً من الحخق والمعرفخة بعمخال عثمخان ال ٌوعلنخً عولخً مخن م عحخداا
عبخداا  .فخإن عقبلخخوا فخذلك خٌخخر ل خم  ،وإن عدبخخروا بخذلت ل خخم السخٌؾ  ...عنخخا عشخٌر علٌخخك بخأن تثبخخت
معاوٌة  ،فإذا باٌع لك فعلً عن عقلعه لك من منزله – ال وهللا  ..ال ععطٌه إال السٌؾ .)4("...
وٌتبٌن من هذا الحدٌث عن معاوٌخة إمخا عن ٌكخون فعخالا ٌمتلخك اإلمكانٌخات الكافٌخة لمواو خة
اإلمام  ،لذا توافق إبن عبخاس مخع المؽٌخرة فخً الخرعي  ،وإمخا عن ٌكخون إبخن عبخاس قخد بنخى علخى
( ) 4اإلمام علً  ،ف.291-299 ، 1
( ) 2تارٌج  ،ف ، 2ص221-241؛ ٌنظر :إبن األثٌر  ،الكامل  ،ف ، 1ص559؛ ٌنظر :العقاد  ،العبقرٌات  ،ص.151
( ) 5اإلمام علً  ،ف ، 1ص.291-291
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إحتمال المؽٌرة فً وصؾ مؤهالت معاوٌخة  ،وب خذا رفخض اإلمخام كخل مخن ٌعخرض علٌخه فكخرة
إبقخخاء معاوٌخخة وعمثالخخه  ،كونخخه ٌسخخعى إلخخى تط ٌخخر و خخاز الدولخخة اإلسخخالمٌة الودٌخخدة المرتوخخاة مخخن
روال قد طخال إسختبثارهم بالسخلطة فٌمخا مضخى  ،ولٌكخون وخل عقطاب خا مخن شخرٌحة المحخرومٌن
وممن ثبت إخالصه ل ا.
وعلخخى حخخد وصخخؾ عبخخد المقصخخود ... ":وإنمخخا راح ٌ ٌخخا نفسخخه ورل بٌتخخه لرسخخالة سخخامٌة
إرتفعت علوٌت ا بأٌدي المحرومٌن  ،ألن ا واءت لتنتشل م مخن وهخدة ال خوان النفسخً الخذي خلقتخه
الحاوة  ،لتكسر الحواوز القابمة بٌن م وبٌن ذوي الثروات وعبناء البٌوتات  ،ولتقٌم للناس عالمخا ا
ودٌداا على عساس مؽاٌر هو صفاء الروح  .بعد عن كان عالم م قابما ا على المادة الصماء"(.)1
وردت رواٌخخة موقخخؾ المؽٌخخرة وإبخخن عبخخاس فخخً المصخخادر كخخا تً ... ":قخخال ابخخن عبخخاس:
فقلت لعلً  :عما المرة األولى فقد نصحك  ،وعمخا المخرة األخخرة فقخد ؼشخك  ،قخال لخه علخً  :ولخم
نصحنً  .قال إبن عباس :ألنك تعلم عن معاوٌخة وعصخحابه عهخل دنٌخا  ،فمخن ثبخت م ال ٌبخالوا بمخن
ولً هذا األمر  ،فقخال علخً . :وعمخا الخذي ٌلزمنخً مخن الحخق والمعرفخة بعمخال عثمخان فخو هللا ال
عولخخً مخخن م عحخخداا عبخخداا  ،فخخإن عقبلخخوا فخخذلك خٌخخر ل خخم :وعن عدبخخروا بخخذلك ل خخم السخخٌؾ  ...فقخخال ابخخن
عباس ... :وعنخا عشخٌر علٌخك بخأن تثبخت معاوٌخة  ،فخإن بخاٌع لخك فعلخً عن عقلعخه مخن منزلخه  .قخال
علً :ال وهللا  ،ال ععطٌه إال السٌؾ.)1("...

( ) 1اإلمام علً  ،ف ، 1ص.214
( ) 2الطبري  ،تارٌج  ،ف ، 2ص221-249؛ ٌنظر :المسعودي  ،مروف  ،ف ، 1ص452-455؛ ٌنظر :إبن األثٌخر  ،الكامخل ،
ف ، 1ص529-559؛ ٌنظر :إبن الوردي  ،عمر بخن مظفخر بخن عمخر بخن محمخد بخن عبخً الفخوارس ( ،ت129هخ 1421 /م) ،
تارٌج إبن الوردي  ،ال.تإل  ،ط ، 1دار الكتب العلمٌة  ،لبنان 1991 ،م  ،ف ، 1ص121؛ ٌنظر :ابن خلدون  ،تخارٌج  ،ف، 1
ص292؛ ٌنظر :العصامً  ،سمط النووم  ،ف ، 1ص551-551؛ ٌنظر :إبن الكردٌوس  ،عبخد الملخك بخن ابخً القاسخم  ( ،مخن
روخخال القخخرنٌن السخخادس والسخخابع ال وخخرٌٌن)  ،اإلكتفخخاء فخخً عخبخخار الخلفخخاء  ،تخخإل :عبخخد هللا الؽامخخدي  ،ط ، 1مكتبخخة الملخخك ف خخد ،
السعودٌة 1219 ،ه  ،ف ، 1ص.599-591

املبحث الثاني  -:أبرز الفنت واحلروب يف دولة
اإلمام علي حىت إستشهاده
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المبحث الثانً
أبرز الفتن والحروب فً دولة اإلمام علً بن أَبً طالب
واج ه مشههروا اامههاص ااصههذحي الههتن شههرا بتنف ههته معارض ه عن ف ه مههن بعههل المس ه م ن
وتون الصحب والنفوت والتن تزامن مع ما أش ع من مظ وم عثمان فاخت طت الغا ات بهدص
المقتول فظهر من هدعي وي ه الهدص مقابهل مهن اشهتر بفعهل أو صهول فتنصهل و نها مهن
خابت آمال من اجترار الخ ر في دول ااماص كل ته وغ ر ا بجم تها صد عكرت ع هى اامهاص
صفو التقدص بمشروع الرامي انتشال أم ااسذص من واصعها المر ر.
ولتل أصحص مضطرا بمعتر الحهروب بعهد أن طابهت نفسه مهن عهودئ خصهماه لرشهد ص
بالنصح والحكم والسذص لتا أصدص ع ى مواجه القوص و و ع ى ق ن من شرع ما قهوص به
وأنه صهاحب الحه
فضذ ع ى إمتذك حزم من األحاد ث النبو التي أ هدت هته الشهرع
أ ن ما حل وارتحل اتكر منها صول رسول هللا( ) ":ستكون من بعدن فتنه فهاتا كهان تله
فالزموا ع ي بن أبي طالب فان أول من راني وأول من صافحني وص الق ام و هو معهي
في السماء األع ى و و الفارو ب ن الح والباطل"(. )1

حرب الجمل ( 63هـ 363 /م)
صادت ته الحرب الس دئ عاهش بنت أبي بكهر مهن خهذل التحشه د والتعبهه لهها مدع ه
أن عثمههان صههد صتههل مظ ومهها ويبههد مههن القصههاا مههن صات ه مقابههل ط ههب اامههاص ع ههي التمهههل
والرو حتى تح ن الفرص لمحاسهب هإيء وتزامنها مهع نشهوء دولته الفت ه التهي تعجهز عهن
مجابه حشود الثوار المتمركزئ في المد ن المنورئ وتس طر ع ى زمهاص األمهور وباسهتطاعتها
التحر والتغ ر من جد د .
صدص عبد المقصود مادت حول خروج عاهش ع ى نحو من ااطال والتح هل يسه ما تكهره
لمواصفها المتق ب ومنها ح ن س إل ها خبر مكتوب حول تمكن عثمان من الثوار وصت هص فهتكر
صولها ... ":أ قتل صوما جاءوا ط بون الح و نكرون الظ ص ؟ وهللا ي نرضى بهتا"(.)2
و ههتا مهها أكدت ه المصههادر بههالقول ":خرجههت الس ه دئ عاهش ه (رضههي هللا عنههها) وعثمههان
محصور فقدص ع ها مك رجل قال له أخضهر فقالهت :مها صهنع النها ؟ فقهال :صتهل عثمهان

( ) 2إبن عساكر تار خ ج 42ا454؛ نظر :الخوارزمي المناصب ا145؛ نظر :إبهن األث هر أسهد الغابه ج6
ا265؛ نظههر :إبههن منظههور مختصههر ج 11ا45؛ نظههر :العسههقذني ااصههاب ج 7ا294؛ نظههر :الهنههدن
كنز العمال ج 11ا.612
( ) 1ااماص ع ي ج 1ا.544
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المصر ن صالت :إنا هلل وإنا إل راجعون  .أ قتل صوما جاءوا ط بون الحه و نكهرون الظ هص
وهللا ي نرضى بهتا .)1("...
و نا ظهر عبد المقصود بدور الفاضح لمواصه عاهشه المتق به وأن سهبب ثورتهها هو
منا ض لإلماص ي غ ر باعتبار ا ي من حرضت ع ى صتل عثمان وبخروجها من المد نه
ولهو كانهت موجهودئ جنهب الخ فه صهد غ هر مهن
و و محاصر صد عززت من نقم الثوار ع
مص ره.
و بتدأ عبد المقصود بتكر دور ا في الحرب من ساع سماعها بب ع النا لإلماص ع هي
و ههي مبرحه مكه تههوا تر ههد العهودئ فقالههت ... ":ردونههي ردونههي  .وإسههتدار الركههب .وراحههت
القاف تضرب في عك إتجا ها األول عاههدئ إلهى مكه  ...و تفهت و هي حانقه مغ ظه : ...
وهللا ل ت ته إنطبقت ع ى ته إن تص األمر يبن أبهي طالهب  .صتهل وهللا عثمهان مظ ومها – وهللا
ألط بن بدم  .فحركت ك ماتها فضول من سمعها فاتا رجل منهص قول لها في استنكار :ولهص ؟
فوهللا إن أول من أمال حرف ألنت ولقد كنت تقول ن إصت وا نعثذ * فقد فجر"(.)2
وجاء صولها بالمصادر ع ى إختذ األلفاظ ع ى النحو اآلتهي ... ":وهللا ل هت هته انطبقهت
ع ى ته ان تص األمهر لصهاحب ردونهي ردونهي فانصهرفت إلهى مكه و هي تقهول :صتهل وهللا
عثمان مظ وما وهللا ألط بن بدم  ...ولص ؟ فوهللا إن أول من أمهال حرفه ألنهت ولقهد كنهت
تقول ن :اصت وا نعثذ فقد كفر.)3("...
و تضح لنا ج ا أن عاهش كانت تنتظر الخذا مهن عثمهان وبهؤن طر قه كانهت مع نه
البراءئ من المطالب بدم كي تنصهب* مهن تر هد كط حه مهثذ لكهن تنصه ب اامهاص صهد غ هر
و تا ما أ دت الروا ات وأصرت المصادر المعتمدئ.
الموص
مكه

فقد تكر أبو مخن  ":لما صتل عثمان خرج النعائ الى اآلفا ف ما وصل بعضههص إلهى
سهمعت بهتل عاهشه فاستبشهرت بقت ه وصالهت :صت ته أعماله  .إنه أحهر كتههاب هللا

( ) 2الطبرن تار خ ج 4ا449؛ نظر :سبط إبن الجوزن مرآئ الزمان ج 6ا134
* -النعثل الرجل األحم  .ونعثذ رجل مصرن ع ش بالمد ن وشب بعثمهان لطهول لح ته  .نظهر :إبهن منظهور لسهان
ج 11ا.674-169
( ) 1ااماص ع ي ج 1ا.543-542
( ) 6الطبههرن تههار خ ج 4ا459؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا574؛ نظههر :إبههن أبههي الحد ههد شههر نه ه
مإسس نهداون
البذغ ج 6ا215؛ نظر :إبن الطقطقي الفخرن ا123؛ نظر :العقاد الصد ق بنت الصد
مصر 2412ص ا.64
*-تكر أنها لما ب غها مقتل عثمان و ي بمك أصب ت مسرع و ي تقول( :إ تا األصبع  .هلل أبهو أمها أنههص وجهدوا ط حه لهها
كفإا) .نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 6ا.215
كتل تكر لما بو ع ااماص ع ي بالخذف أنها صالت (:تعسوا تعسوا  .ي ردون األمر فهي ته ص أبهدا ؟ وكتهب ط حه والزب هر إلهىعاهش و ي بمك كتبا :أن ختلني النا عن ب ع ع ي واظهرن الط ب بدص عثمان وحمذ الكتاب مع إبن اختها عبد هللا بهن
الجمل ا71؛ نظر :إبهن أبهي الحد هد
الزب ر ف ما صرأت الكتاب كاشفت وأظهرت الط ب بدص عثمان ) .نظر :أبو مخن
شر نه البذغ ج 6ا.216
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*

وأمهات سههن رسهول هللا فقت ه هللا  )1("...وفهي مههورد آخهر تكههر ":جاء ها ع ههى بهن من ه
فقال لها :صد صتل خ فت التن كنت تحرض ن ع ى صت "( )2وصولها اآلخر ":أبعده هللا تله بمها
صدمت داه وما هللا بظذص ل عب د"(.)3
وتكههر إبههن أبههي الحد ههد فههي تؤل ههب النها ع ههى عثمههان  ... ":و ههته عاهشه أص المههإمن ن
خرجههت بقم ه ا رسههول هللا (صهه ى هللا ع ه وآل ه ) فقالههت :ههتا صم ه ا رسههول هللا لههص بههل
وعثمان صد أب ى سنت .)4("...
وتجاه ته المواص

من عاهش تبطل حجتها في ط ب دص عثمان .

والتي تكر ف ها عبد المقصود ":ي حج لها فهي الهدفاا ال هوص ع هى عثمهان سهوا حقهد ا
ع ى ااماص"(.)5

تحشٌد السٌدة عائشة للناس
وف ها تكر عبد المقصود إنها دخ ت الكعب وصالت  ":ا أ ها النا  :فؤلقوا إل ها األسهماا
 ...إن الغوغاء من أ ل مصر وأ ل الم اه وعب هد المد نه إجتمعهوا أن عهاب الغوغهاء ع هى
ههتا المقتههول بههاألم األرب  ...فسههفكوا الههدص الحههراص وإسههتح وا الب ههد الحههراص وأخهتوا المههال
الحراص  ...وكانت مك إت تا تع برجال الحكص المهدوص مهن ويئ عثمهان وخ صهاه وأصرباهه .
حتههى رأوا ف ههها القش ه التههي صههد تنقههت مجههد ص الغر ه  .وأسههرعوا إل ههها جم عهها  ...فههان ههي إي
ساعات حتى إجتمعت بها رإوسهص الت ن شردتهص الثورئ وف هص سع د بن العاا والول هد بهن
عقب  ...وإنط إل ها الحضرمي أم ر الب دئ الحراص من صبل عثمان سؤلها و قول :ما رد ا أص
المإمن ن؟  ...ردني أن عثمان صتل مظ وما فما تر ن؟ أرا أن األمر ي ستق ص ولهته الغوغهاء
أمر  .فاط بوا بدص عثمان تعزوا ااسذص"(.)6
وكؤنهها تر هد هدص ك هان اامهاص ودعامهات دولته مهن
ومن نا تبدأ حكا الن ات المشبو
خذل إغتصابها حق في توج ويت لتعبهتها النا ل حرب.
إن الغوغهاء
أجمعت المصادر ع ى خبر تعبه عاهش ل نا بمك بالقول ... ":أ ها النها
من أ ل األمصار وأ ل الم اه وعب د أ ل المد نه إجتمعهوا أن عهاب الغوغهاء ع هى هتا المقتهول
( ) 2الجمل وصف ن والنهروان تح :حسن حم د السن د ط 1دار ااسذص لندن 2442ص ا.73
* -ع ى بن أم بن أبي عب دئ بن ماص بن الحارث بن بكر بن ز د بن م بن حنظ بن ز د منائ بن تمه ص أط ه ع ه ع هى
بن من نسب إ لى أم من بنت جابر بن و ب كهان ع هى صهد أسه ص زمهن الرسهول ( )وشهارك بعهل غزواته  .نظهر :إبهن
سعد الطبقات ج 6ا.11
( ) 1الجمل ا.75
( ) 6الجمل ا77؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 6ا.216
( ) 1شر نه ال ذغ ج 24ا.22
( ) 6ااماص ع ي ج 1ا.544
( ) 3ااماص ع ي ج 1ا.547-546
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 ...أتا هها عبههد هللا بههن عههامر الحضههرمي – وكههان أم ههر عثمههان ع ههها – فقههال :مهها رد هها أص
المههإمن ن؟ صالههت :ردنههي أن عثمههان صتههل مظ ومهها وأن األمههر ي سههتق ص ولهههته الغوغههاء أمههر
فاط بوا بدص عثمان تعزوا ااسذص فكان أول من أجابهها عبهد هللا بهن عهامر الحضهرمي وتله
أول ما تك مت ب بنو أم بالحجاز ورفعوا رإوسهص وصاص معهص سع د بن العاا والول د بهن
عقب وساهر بني أم .)1("...
ويبد من ااشارئ إلى أن أحد أسباب إثارئ النا لهص كهن واصع ها و هو صولهها أن األمهور
ما زالت ب د الغوغاء فهنا نقول ح أن نقر بوجهود ص كقهوئ عسهكر لهها التهؤث ر لهو أرادت
لكن إدارئ الدول صد آلت إلى صاهد ا الشرعي و هو اامهاص ع هي الهتن بو هع مهن الجم هع بمها فه هص
الغوغاء ع ى حد صولها.
وبمقتضههى الحههال فانههها ههي مههن سههعت إلههى صههناع غوغههاء جد ههدئ وفههي أصطههار بع ههدئ
إستقطبت بها ف ول بني أم .
و تا ما واف رأن الندون التن قول " :ولص ته ؤ لشباب بني أم فرص أحسن مهن هته
اثارئ الفتن والغوغاء فكانوا صد لجؤوا إلى الحرص المكهي هارب ن مختفه ن ولمها سهمعوا أن أص
المإمن ن خرجت تط ب ثؤر دص عثمان إنظموا إل ها .)2("...
ف ماتا تا الهروب وااختباء في مك التن صهاص به األمو هون إن لهص كهن لههص جهرص و هص
ع مون ع ص ال ق ن بعدال ااماص ع ي التي ي ظ هص ف هها أحهد إي أن كونهوا هارب ن مهن عداله
القصاا ل جدوا أخ را نجاتهص في الحشد المزعوص.

إلتحاق طلحة والزبٌر بأصحاب الجمل
صرر ط ح والزب ر التوج الى مك واانضماص إلى ج ش الس دئ عاهش يس ما بعهد أن
ؤسههوا مههن الحصههول ع ههى إمت ههازات فههي الدول ه الجد ههدئ كمكافه ه لب عتهمهها لقاهههد ا والتههي
صرحوا بها ع نا لإلماص بالقول ... ":إن ط حه والزب هر أت ها ع ها بعهد فهراا الب عه فقهاي :هل
تدرن ع ى ما با عنا ا أم ر المإمن ن؟ صال ع ي :نعص ع ى السمع والطاعه وع هى مها بها عتص
ع أبا بكر وعمر وعثمان فقاي :ي ولكنا با عنا ع ى أنا شر كا فهي األمهر صهال ع هي:

ي .)3("...
( ) 2الطبرن تار خ ج 4ا454-41؛ نظر :البستي السه رئ ج 2ا534؛ نظهر :إبهن الجهوزن المنهتظص ج5
ا14-79؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا571-574؛ نظهر :كحاله أعهذص النسهاء فهي عهالمي العهرب وااسهذص
ط 5مإسس الرسال ب روت 1914ص ج 3ا.36-35
( ) 1س رئ الس دئ عاهش أص المإمن ن تعر ب وتحق  :محمد رحم هللا حافظ النهدون ط 1دار األرصهص دمشه 2443ص
ا.173-172
( ) 6إبن صت ب اامام ج 1ا71؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 1ا.513
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ب نت لنا ته الروا أن ط ح والزب ر صد كان لهص الخ ار في الب ع وعدمها ولص كر وا
ع ها وإنهص با عوا طاهع ن بدافع الحصول ع ى منصهب مها * وإي ألنتهابهص الخهو مهن بطشه
ااماص ح ن أصدموا ع ى ط بهص تا.
تكههر عبههد المقصههود أن الصههاحب ن صههد خرجهها مههن المد نه بحجه العمههرئ بعههد أن إسههتؤتنا
ااماص الهتن لهص كهن لتنط هي ع ه خب ههتهص فقهال لههص  ... " :وهللا مها العمهرئ تر هدان  .وهللا مها
نر د إي العمرئ – بل الغدرئ ونكث الب ع  ...وصال ع هي  ...فؤع هدا الب عه لهي ثان ه ففعهذ ...
وإنط قا إلى دروب مك .)1("...
ع ى أن خب هه النكهث صهد بانهت بعهد خطهوات مهن الطر ه التهي سه كو ا باتجهاه مكه فهتكر
عنهص  ... ":جعهذ قهوين :ي وهللا مها لع هي فهي أعناصنها ب عه ومها با عنهاه إي مكهر ن تحهت
الس  .فب غ تل ع ا ( )فقال :أخت ما هللا إلى أصصى دار وآحر نار"(.)2
ولو كان أمر ص كتل ألكره معهص الكث هر ممهن عزفهوا عهن الب عه مهن أمثهال سهعد بهن أبهي
وصاا وحسان بن ثابت وعبد هللا بن عمر وغ ر ص.
وفي خبر عن إبن أعثص و ن ب ما دعون إن ااماص ع ي صال لهص ":إنكمها له العمهرئ
تر دان وصد كنت ص ت لكما في أول األمهر :إنكمها تفعهذن أمهرا مهن األمهور فؤب تمها إي ب عتهي
طاهع ن غ ر مكر ن واآلن فقد أتنت لكما فات با ح ث شهتما راشد ن"(.)3
في ح ن جاء خبر إستهتانهص اامهاص ل خهروج عنهد إبهن أبهي الحد هد وع هى النحهو اآلتهي... ":
فقال :ما العمهرئ تر هدان فح فها له بهاهلل أنهمها مها ر هدان غ هر العمهرئ فقهال لهمها :مها العمهرئ
تر دان وإنما الغدرئ ونكهث الب عه فح فها بهاهلل مها الخهذ ع ه وي نكهث ب عه ر هدان ...
صال لهما :فؤع دا الب ع لي ثان

فؤعادا ا .)4("...

وبوصولهما إلى مك إلتؤص الجمع الناكث وبعد التهداول صنعهوا بقصهد البصهرئ ل رفهد ص
عبد هللا بن عامر و ع ى بن من ه
بمركب جمل سمى عسكرا(.)5

بهؤموال ب هت مهال البصهرئ واله من وتجه هز أمههص عاهشه

*-ل مز د عن تا الموضوا ؛ نظر :أبو مخن
( ) 2ااماص ع ي ج 1ا537-536
الجمل ا 12؛ نظر :البذترن أنساب ج 2ا.222
( ) 1أبو مخن
( ) 6الفتو ج 2ا.452-451
( ) 1شر نه البذغ ج 1ا232
( ) 6إبن أعثص الفتو ج 2ا453-452؛ نظر :المسعودن مروج ج 2ا357؛ نظر :إبهن األث هر الكامهل ج2
ا.572-571
الجمل ا79؛ نظر :المف د الجمل ا.11

الفصل الرابع  /المبحث الثاني .........................................أبرز الفتــن والحروب حتى استشهاده

291

وتطر عبد المقصود إلى تا الجمع الم تهص بهؤموال منهوبه بهالقول ":كهتا فعهل القهوص
وإلى مثل تا المنحدر إنزلقت أصدامهص  .فقد أباحهص إبن عهامر مها ج به مهن أمهوال البصهرئ بعهد
خروج منها وو بهص ع ى بن من ما حم من أمهوال صهنعاء  .ومها كهان ألن الهرج ن حه
ف ما و ب وأبا .)1("...
وتكههر إبههن صت ب ه تسههاإي ل مغ ههرئ بههن شههعب ل سه دئ عاهش ه ح ه ن رأا تجمههع النهها

إلههى

جانبها فقال ":أ ن تر د ن ها أص المهإمن ن؟ صالهت :أر هد البصهرئ صهال :ومها تصهنع ن بالبصهرئ؟
صالهت :أط هب بههدص عثمهان  .صههال :فههإيء صت ه عثمهان معه  ...إن هت ن الههرج ن صهتذ عثمههان
ط ح والزب ر و ما ر دان األمر ألنفسهما .)2("...
وبهتا كون الباطل صد أحاط بهص من كل جانب لخروجهص ع هى خ فهتهص الشهرعي مهرئ
وتجه ز عسكر ص بمال حراص ثان وسف دماء الرع ظ ما وعدوانا ثالثا.

السٌدة عائشة بٌن اعتراض أم سلمة وتأٌٌد حفصة
مههها أن عزمهههت عاهشههه ع هههى صصهههد البصهههرئ فهههرأت أن تشهههر فهههي حركتهههها أزواج
الرسههول ( ) ومههنهن أص سه م * وحفصه * تسههؤلهما الرفقه فابتههدأت بههؤص سه م التههي رفضههت
عرضها ووبختها وتكرتها بمكانتها عند المس م ن ومن خطورئ ما أصدمت ع .
وروا أبو مخن مخاطبتها لعاهش بالقول ... ":إن كنت باألم تحرض ن ع هى عثمهان
وتقول ن ف أخبث القول وما كان إسم عند إي نعثذ وإن تعهرف ن منزله ع هي بهن ابهي
طالب ( )عند رسول هللا ( ).)3("...
كتل تكر إبن أعهثص أن أص سه م أخهتت تهتكر عاهشه بمنزله اامهاص ع هي عنهد رسهول هللا
( )وما صال بحق حتى أصرت بتل ح ث صال ":ع ي خ فتي ع كص في ح اتي ومماتي فمن
عصاه فقد عصاني أتشهد ن ا عاهش بهتا أص ي؟ فقالت عاهش  :ال هص نعص .)4("...
وتكر عبد المقصود أن تحت رات أص سه م لعاهشه صهد ب غهت مهدا ا بهالقول ":مها كنهت صاه ه
لرسول هللا لو عارض بؤطرا الجبال والف وات ع ى صعود من اابل من منهمل إلى منهمل؟
( ) 2ااماص ع ي ج 2ا11
( ) 1اامام ج 1ا.12
ند بنت سه ل زاد الركب بن المغ رئ بن عبد هللا بن عمر بن مخزوص وأمها عاتكه بنهت عهامر بهن رب عه بهن
*  -أص س م
مال بن جت م  .تزوجها رسول هللا ( )بعد وفائ زوجها سن  4ـ .نظر :إبن سعد الطبقات ج 1ا.69
*-حفص بنت عمر بن الخطاب بن نف ل بن عبد العزا وأمها ز نب بنت مظعون بن حب هب  .تزوجهها رسهول هللا( )سهن
 3ـ  .نظر :إبن عبد البر ااست عاب ج 4ا.1111
( ) 6الجمل ا.14-13
( ) 1الفتو ج 2ا.455-454
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ما كنت صاه وصد تكت حجاب التن ضهرب ع ه ؟ أي لهو أننهي أت هت الهتن تر هد ن ثهص ص هل لهي
أدخ ي الجن يستح ت أن القى هللا .)1("...
وباخذا أص س م وحرصهها ع هى مها نالته مهن شهر ااصتهران برسهول هللا ( ) بهدت
وكؤنها تراه أمامها راصب و سمع و نط وكؤن حي لص مت فبرجاح عق هها ومنطه لسهانها
صد ألزمت عاهش الحج .
جاءت ته الروا فهي المصهادر بهاختذ األلفهاظ ع هى النحهو اآلتهي ... ":مها كنهت صاه ه
لرسول هللا (ص ى هللا ع وس ص) لو عارض بؤطرا الجبال والف وات ع ى صعود من اابهل
 ...وصد تكت حجابه الهتن ضهرب هللا ع ه  ...لهو أت هت الهتن تر هد ن ثهص ص هل لهي أدخ هي
الجن يستح ت أن ألقى هللا اتك حجابا ضرب هللا ع ي .)2("...
وفي روا أبي مخن ع ى النحو اآلتي ":ما كنت صاه لهو ان رسهول هللا ( ) عارضه
يسهتح ت أن القهى
ببعل الف وات  ...لو سرت مس ر تا ثص ص هل لهي ؛ أدخ هي الفهردو
رسول هللا ( ) اتك حجابا صد ضرب ع ي "(.)3
ولص تنته مهمه أص سه م بههتا المقهدار بهل شهرعت بواجهب حهث النها بمكه الهى طاعه
ااماص ع ي ولزوص أوامره بالقول ":أ ها النا آمركص بتقوا هللا وإن كنتص تابعتص ع ا فارضوا
ب فو هللا ما أعر في زمانكص خ را من "(.)4
كتل أختت تراسل ااماص وتط ع بخروج القوص إلى البصرئ صاه ه  ":إمها بعهد :فهان ط حه
والزب ر وعاهش وبن ها بني السهوء وشه ع الضهذل خرجهوا مهع إبهن الجهزار عبهد هللا بهن عهامر
إلى البصرئ .)5("...
وأخ را وجدت الس دئ عاهش ضالتها في حفص التي أ هدتها وعزمهت ع هى رفقتهها لهوي
إعترال أخ ها عبد هللا( )6التن سب أن عرل ع مشروا أخت فرفل(.)7

( ) 2ااماص ع ي ج 2ا.12
( ) 1إبن صت ب اامام ج 1ا76؛ نظر :إبن عبد ربه العقهد ج 5ا66-65؛ نظهر :أبهو حن فه شهر األخبهار
ج 1ا.314-379
( ) 6الجمل ا17؛ نظر :ال عقوبي تار خ ج 2ا71؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 6ا.224
( ) 1البذترن أنساب ج 2ا.224
( ) 6إبن أعثص الفتو ج 2ا456-455
الجمل ا19-11؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا451؛ نظر :إبهن أعهثص الفتهو ج 2ا455؛
( ) 3أبو مخن
نظر :البستي الس رئ ج 2ا532؛ نظر :إبن الجوزن المنتظص ج 5ا571؛ نظر :إبن كث ر البدا ه ج14
ا433؛ نظر :إبن خ دون تار خ ج 2ا.642
( ) 1إبن صت ب اامام ج 1ا79؛ نظر :إبن أعثص الفتو ج 2ا453؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج2
ا.17-16
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وحتى عبهد المقصهود حه ن هتكر دور حفصه بالفتنه نجهده رجهع بهها نحهوا مهن الهزمن
ح ن سعى والد ا آختا ب د أبي بكر نحو البقع التي أصصهي ف هها اامهاص مهن موصعه المفهرول
وكؤن الحال نف الحال لكهن المكهان تبهدل واخت ه األبطهال فالهتكور صعهدوا واانهاث نهضهوا
فتكر ":وإن كانت أص س م صد أبت اانح از فحسب عاهش سوا ا كث رات  .بل كفا ها مهن ب هنهن
إبنه عمههر الجبههار  ...وكؤنمهها بعههث أبههو بكههر وعمههر إلههى ههته الههدن ا ع ههدان مهها أبرمههاه فههي البههدء
و حوين ب ن ع ي وب ن حق في وي األمر كما فعذ غهب مهوت الرسهول  .ولهص كهن عجبها أن
تنحاز حفص إلى جانب عاهش وتشد أزر ا في إشعال نار الفتن المقب .)1("...
وإن كانت أص س م صد أختت دور ا في مسهاندئ اامهاص فقهد أخهتت حفصه دور ها أ ضها
لكن ل ن ل من ي ل مإازرئ.
فقد تكر أبو مخن روا جر ر بن ز هد بسهنده عهن الحسهن البصهرن فقهال ":لمها نهزل
ع ي ( )تا صار كتبت عاهش إلى حفص بنت عمر :اما بعهد فهاني اخبهر أن ع ها صهد نهزل
تا صار وأصاص بها مرعوبا خاهفها لمها ب غه مهن عهدتنا وجماعتنها فههو بمنزله األشهقر إن تقهدص
فههؤمرتهن أن
عقههر وإن تههؤخر نحههر فههدعت حفصه جههوارن لمهها تغنه ن و ضههربن بالههدفو
ق ن في غناههن :ما الخبر ما الخبر ع ي في السفر كالفر األشقر إن تقهدص عقهر وإن
تؤخر نحر  .وجع ت بنات الط قاء دخ ن ع ى حفص و جتمعن لسماا تل الغناء.)2("...

اإلنطالق وخبر الحوأب
ما إن تكام ت الصفو حانت ساع اانطهذ ترأسههص عاهشه وف هها تكهر ال عقهوبي... ":
سارت إلى البصرئ مخالف ع ي ومعها ط ح والزب ر في خ عظ ص  ...ومر القهوص فهي ال هل
بماء قال ل  :مر الحوأب* فنبحتهص كذب .)3("...
أمهههههههههها بخصههههههههههوا خبههههههههههر الحههههههههههوأب فقههههههههههد أجمعههههههههههت المصههههههههههادر ع ههههههههههى أن
رسههول هللا ( )صههد جمههع أزواج ه ومهها وخههاطبهن مههن مكنونههات ع م ه محههترا احههدا ن مههن

( ) 2ااماص ع ي ج 2ا15
( ) 1الجمل ا146-145؛ نظر :إبهن أعهثص الفتهو ج 2ا462؛ نظهر :المف هد الجمهل ا149؛ نظهر :إبهن أبهي
(مهن أعهذص القهرن السهابع الهجهرن)
الحد د شر نه البذغ ج 14ا13؛ نظر :إبهن حهاتص جمهال الهد ن وسه
الههدر النظه ص فههي مناصههب األهم ه ال هههام ص تههح :مإسسه النشههر ااسههذمي ط 2مإسسه النشههر ااسههذمي صههص  1431ههـ
ا.343
*-الحوأب موضع ماء صرب البصرئ باتجاه مك  .نظر :الحم رن الرول المعطار ا.246
وتكههر الحمههون أن تسههم تها بههالحوأب نسههب إ لههى الحههوأب بنههت ك ههب بههن مههرئ و ههي أص تم ه ص وبكههر  .نظههر :الب ههدان ج2ا.314
( ) 6تار خ ج 2ا.79-71
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الخروج فهي حهرب مهن بعهده وعذمه تله أنهها تمتطهي جمهذ إلهى مراد ها لتمهر ع هى منطقه
الحوأب فتنبحها كذبها(.)1
أن رسههول هللا صههال
وتكههر ابههو مخن ه روا ه عصههاص بههن صدام ه بسههنده عههن إبههن عبهها
()2
ف ها ... ":قتل عن م نها وشمالها صت ى كث رئ ك هص في النار وتنجو بعدما كادت" .
ع ى أن نا العد د من األحاد ث النبو ه التهي خها بهها عاهشه بههتا التحهت ر ومنهها
صولها  ":صال لي رسول هللا :ي تكهوني التهي تنبحهها كهذب الحهوأب  .)3("...وصوله اآلخهر(":)
كؤني بامرأئ من نساهي تنبح ع هها كهذب الحهوأب فهاتقي هللا إن تكهوني أنهت ها حم هراء* "(.)4
وكههتل مخاطبته لههها  ":هها حم ههراء كههؤني به نبحه كههذب الحههوأب تقههات ن ع هها وأنههت له
ظالمهه "(.)5وعههن أص سهه م صالههت ":تكههر النبههي (صهه ى هللا ع هه وسهه ص) خههروج بعههل أمهههات
المإمن ن فضحكت عاهش فقال :إنظرن ا حم هراء إن تكهوني أنهت ثهص التفهت إلهى ع هي
فقال :إن ول ت من أمر ا ش ها فارف بها"(.)6
فههي ح ه ن تكههر عبههد المقصههود تحههت ر رسههول هلل ( ) لنسههاه بههالقول ":ال ههت شههعرن .
آ تكن صاحب الجمل األتنهب تنبحهها كهذب الحهوأب فتكهون ناكبه ع هى الصهراط ؟ فرفعهت أص
س م د ا من الطعاص متعورئ وسارعت تج ب :أعوت باهلل وبرسول من تل  .كؤني باحهداكن
صد نبحتها كذب الحوأب  .وضرب بكف ع ى ظهر عاهش و و تص الحد ث :إ ا أن تكون هها ها
حم راء"(.)7
جاءت الروا في المصادرعن أص سه م و هي تهتكر عاهشه بقهول رسهول هللا ( ) حه ن
صال  ":ال ت شهعرن أ هتكن صهاحب الجمهل األتنهب ؟ تنبحهها كهذب الحهوأب فتكهون ناكبه ع هى
الصراط فرفعهت هدن مهن الحه * فق هت :أعهوت بهاهلل وبرسهول مهن تله ثهص ضهرب ع هى

ج 7ا536؛ نظهر :إبهن را و ه إسهحا بهن إبهرا ص بهن مخ هد بهن إبهرا ص (ت 231هـ/
( ) 2إبن أبهي شه ب مصهن
تح :عبد الغفور بن عبد الح ط 1مكتب اا مان المد نه المنهورئ 1991ص ج3
152ص) مسند إسحا بن را و
ا191؛ نظههر :إبههن حنبههل مسههند ج 44ا299؛ نظههر :إبههن الب ههع المسههتدر ج 3ا129؛ نظههر :السههمعاني
األنساب ج 4ا.299
( ) 1الجمل ا.97
( ) 6ال عقوبي تار خ ج 2ا.79
*
الحم ههراء لقههب كههان ط ق ه رسههول هللا( )ع ههى عاهش ه وتل ه لغ به الب ههال ع ههى لونههها .نظههر :إبههن منظههور :لسههان ج13ا.431

( ) 1إبن أعثص الفتو ج 2ا.451-457
( ) 6إبن عبد رب العقد ج 5ا.79
( ) 3إبن الب ع المستدر ج 3ا.129
( ) 1ااماص ع ي ج 2ا.61-64
طعاص عمل من خذل خ ط ااصط بالتمر والسمن  .نظر :إبن منظور لسان ج 6ا.61
*-الح
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ظهر وصال :إ ا أن تكون ها ثص صال :ا بنت أبي أم  :إ ا أن تكون ها ا حم راء فؤمها أنها
فقد أنترت  .صالت عاهش  :نعص أتكر تا"(.)1
وع ى مها بهدو فهان عبهد المقصهود صهد إعتمهد هته الروا ه كونهها متكام ه الجوانهب مهن
ورود خبر الحوأب عن رسول هللا( ) كتل مواصه أص سه م المعروفه وتحهت راتها لضهرتها
من ته الفتن المنتظرئ.
تكر عبد المقصود أن مس ر الزاحف ن من حزب الجمل إلى البصهرئ بهالقول ":هتا حهد ث
العرنهي* صهاحب عسهكر ...سهار أمهاص رواح ههص ههدلهص ع هى الطر ه  .ك مها نهزل بههص بههؤرل
أع ن لهص منزل  ...رفع العرني صهوت فهؤع ن المكهان :الحهوأب  .ولكهن الك مه تا هت فهي دون
النبا التن أط قت كهذب الهداهرئ السها رئ  ...ومهدت السه دئ أصهابعها فهي ص ه فحسهرت بعهل
الستر  ...فاتا إبن ط ح منها صر ب أن ماء تا ا محمد؟ ماء الحوأب ا أص المإمن ن  .فكؤنما
انقضت ع ى فإاد ا صخرئ  ...و تفت  ...ما أراني إي راجع  .راجعه ؟ ولهص؟ تقهدمي رحمه
هللا  ...إنههي لهههي  .ردونههي ردونههي  ...أنهها وهللا صههاحب كههذب الحههوأب؟ ردونههي ردونههي "...
و كمل عبد المقصود أحوال الس دئ التي ظ ت رف ق التعر والخو تنادن بالرجوا حتى صهدص
ع ها إبن أختها عبد هللا* ل قسص لها باهلل أ مانها مغ ظه بمع ه حفنه مهن أعهراب الحم ه الباغ ه
ع ى أن محطتهص ته ل ست بالحوأب فانتابتها ح رئ كب رئ إنتهت بخد ع تال مهن إبهن الزب هر
ح ه ن نههادا اتفهها بالنجههائ مههن صههرب طذهههع اامههاص ع ههي ففههر القههوص بههرواح هص نحههو وجهههتهص
المقصودئ ومنهص عاهش أول الناج ن(.)2
ومن ته الروا تب ن لنا أن عاهش ي من ت تم األعتار لنفسها كي تواصهل المشهوار
وإي فمهها معنههى أن تقطههع المسههافات الطو هه بديلهه العرنههي الصههح ح حتههى نههال ثقتههها
ل خطئ بالتالي بتحد د مكان الحوأب.
بدل ل ما تكره أبو مخن من روا إسماع ل بهن خالهد عهن جماعه مهن الهروائ أنهها هي
من ط بت الشهود فقال ... ":ف ما سمعت عاهش تكر الحوأب صالت :أ تا مهاء الحهوأب؟ صهالوا:
نعص  .فقالت ردوني ردوني  ...فقال لهها الزب هر :مههذ رحمه هللا فانها صهد جزنها مهاء الحهوأب
بفراسخ كث رئ .فقالت :أعند من شهد بؤن ته الكذب النابح ل ست ع ى ماء الحهوأب ؟ ف فه
الجمل ا15-14؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 6ا.211-217
( ) 2أبو مخن
*-أ بو صدام حب بن جو ن بن ع ي بن عبد نهص بن مال بن غانص بن مال بن وازن البج ي ثص العرني من صحاب ع ي بن
أبي طالب وشهد مع المشا د ك ها .نظر :إبن الك بي شاص بن محمد بهن السهاهب ( 244هـ119 /ص) نسهب معهد واله من
الكب ههر تههح :نههاجي حسههن ط 1عههالص الكتههب ي.د 1911ص ج 1ا347؛ نظههر :إبههن األث ههر أسههد الغابهه ج1
ا.669
*-أبا بكر عبد هللا بن الزب ر بن العواص بن خو د بن أسد بن عبد العزا بن صصي وأم أسماء بنت أبي بكر ولد عبد هللا
بعد الهجرئ وكان ممن شهد حرب الجمل إلى جانب أب وخالت عاهش ضد ع ي بن أبي طالب(رضي هللا عن ) التن صال
ف  (:ما زال الزب ر بعد منا-أ ل الب ت-حتى نشؤ عبد هللا) .نظر :إبن عبد البر ااست عاب ج 3ا.946-945
( ) 2ااماص ع ي ج 2ا.59-51
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بمهاء الحهوأب

ومن ته الروا نستدل ع ى أن مهن أجابهها عهن سهإالها عهن الحهوأب هص جماعه وله
فردا و تا دل ل آخر ضا إلى صد العرني .
في ح ن تكر الطبرن روا العرني بالقول ... ":سرت معهص فذ أمر في واد وي مهاء إي
سؤلوني عن حتى طرصنا ماء الحوأب فنبحتنا كذبها صاي :أن ماء هتا؟ ص هت :مهاء الحهوأب
صال :فصهرخت عاهشه بهؤع ى صهوتها ثهص ضهربت عضهد بع ر ها فؤناخته ثهص صالهت :أنها وهللا
صاحب كذب الحوأب طروصا* ردوني  .تقول تل ثذثها  ...فجاء ها إبهن الزب هر فقهال :النجهاء
النجاء فقد أدرككص وهللا ع ي بن أبي طالب  .صال :فارتح وا وشتموني فانصرفت .)2("...

بطش أَصحاب الجمل بوالً البصرة وجنده
*

لص هدخل المغ هرون إلهى البصهرئ دون مقاومه تهتكر مهن صبهل وال هها عثمهان بهن حن ه
التن إعترضهص ومنع تقدمهص نحو وي ت لكهنهص تحها وا ع ه بعقهد دنه مو ومه سهرعان مها
نكثوا بها.
فقهههد تكهههر ال عقهههوبي ":وصهههدص القهههوص البصهههرئ وعامهههل ع هههي ع هههها عثمهههان بهههن حن ههه
فمنعها[أن عاهش ] ومن معها من الهدخول فقهاي :لهص نهؤت لحهرب وإنمها جهنها لصه ح فكتبهوا
ب نهص وب ن كتابا انهص لص حدثوا حدثا إلى صدوص ع ي وإن كل فر منهص آمن مهن صهاحب ثهص
افترصههوا فوضههع عثمههان بههن حن ه السههذ فنتفههوا لح ت ه وشههارب واشههفار ع ن ه وحاجب ه
وانتهبوا ب ت المال وأختوا ما ف .)3("...
وتكههر عبههد المقصههود وصههولهص البصههرئ وعقههد ص الهدنه مههع وال ههها إي أنهههص لههص كونههوا
م كههون أدب العهههود والتههزاص الك م ه حتههى دا مههوا الههوالي بقصههره فقههال ":إلههى صصههر اامههارئ
مضوا في غاش المساء  ...وباغتوا الجنود  .وعندما أوشكت حركاتهص أن تنب إله هص الحهر

( ) 1الجمل ا97-96؛ نظر :إبن صت ب اامامه ج 1ا12؛ نظهر :الهبذترن أنسهاب ج 2ا224؛ نظهر :أبهن
أعثص الفتو ج 2ا451؛ نظر :المسعودن مهروج ج 2ا351؛ نظهر :إبهن أبهي الحد هد شهر نهه البذغه
ج 6ا.225
ج 13ا.324
*-الطرو  :كل آت بال ل  .نظر :الزب دن تاج العرو
( ) 2تار خ ج 4ا457-456؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا537؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا.434
*-أبا عمرو عثمان بن حن بن وا ب بن العك ص بن ثع ب بن الحارث بن مجدع األنصهارن و هو أخهو سههل بهن حن ه
تولى عثمان بعل المناصب زمن عمر بهن الخطهاب ومهن بعهده ويه ع هي بهن أبهي طالهب البصهرئ  .نظهر :إبهن عبهد البهر
ااست عاب ج 3ا.1433
( ) 3تار خ ج 2ا.79
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كانت أس افهص صد سبقت إلى الرصاب تطه ح بهها  ...أضهحت البصهرئ لق ها مسهتباحا لحهزب عاهشه
بعد أسر إبن حن  ...ف ص صبح الصبا إي وفي أ د هص ا ضا ب ت المال .)1("...
دلت ته الحادث أن إيء القوص لص م كهوا الشهجاع واامكان هات لمواجهه جنهد الهوالي
ف بثهوا إلهى الغهدر بهدل ل الهجههوص ال هي ع هى الحهر ونههب ب ههت المهال هتا األسه وب الههتن
أعتدنا أن نراه من لصوا ال ل وصطاعي الطر .
فههي حه ن تكههر المسههعودن عههن فع ههتهص ههته صههاهذ ... ":ف مهها كههان فههي بعههل ال ههالي ب تههوا
عثمههان بههن حن ه فؤسههروه وضههربوه ونتفههوا لح ت ه  ...وأرادوا ب ههت المههال فمههانعهص الخههزان
والموك ون ب و ص السبابج * فقتل منهص سبعون رجذ غ ر من جر وخمسون من السهبعون
ضربت رصابهص صبرا من بعد األسر و إيء أول من قتل ظ ما في ااسذص وصبرا .)2("...
و صه عبههد المقصههود مقتههل السههبع ن بههالقول ":ع ههى أن الغههدرئ التههي نزلههت برجههل عبههد
الق وعش رت السبع ن والمإامرئ التي صضت ع ى الحهر سهاع العشهاء وعصهفت بقصهر
اامارئ ومن ف  ...كان لها صدا ل دون شد د .)3("...
وبهتا كون إيء أول من شرا صتل األس ر صبرا وف ما أمرت ب أص المهإمن ن التهي
نفت أمر ا الرجال من حولها طاهع ن وحسب الروا التي تقول ":وأرس ت عاهش إلهى الزب هر
أن إصتل السبابج فان صد ب غني التن صنعوا ب فهتبحهص – وهللا – الزب هر كمها هتبح الغهنص
ولي تل منهص عبد هللا إبنه و هص سهبعون رجهذ  .وبق هت مهنهص طاهفه متمسهك ن بب هت المهال
صالوا :ي ندفع إل كص حتى قدص أم هر المهإمن ن  .فسهار إله هص الزب هر فهي جه ش له ذ فهؤوصع بههص
وأخت منهص خمس ن أس را فقت هص صبرا"(.)4
في ح ن تكر أبو مخن روا الصقعب بن ز ر في عهدد القت هى مهن السهبابج
كانت السبابج القت ى ومهت أربعماه رجل"(.)5

فقهال":

لهوي أن تداركته
وتكر عبد المقصود أن صرار القتل تا صد شمل حتى عثمهان بهن حن ه
إمرأئ في مج عاهش فقال ... ":و تفت بؤبهان بهن عثمهان* إت جاء ها سهت همها رأ هها فهي إبهن
حن  :اصت وه  .فؤسرا الفتى تعجل الرجل  ...ولكن إمرأئ أخرا  ...صاحت  ...نشدت باهلل ا

( ) 1ااماص ع ي ج 2ا.95-91
*-السبابج صوص من بذد السند عم ون في البصرئ كحرا  .نظر :إبن منظور لسان ج 2ا.294
( ) 2مروج ج 2ا351؛ نظر :المقدسي البدأ ج 5ا.212
( ) 3ااماص ع ي ج 2ا.144
الجمل ا119-111؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 9ا.321
( ) 4أبو مخن
( ) 5الجمل ا.119
وأم أص عمرو بنت جندب بن عمرو وكان أبان
*-أبا سع د أبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاا بن أم بن عبد شم
ممن روا الحد ث عن أب توفي بالمد ن المنورئ  .نظر :إبن سعد الطبقات ج 5ا.116-115
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ثهص تحههدثت امسه بعههد

أرسه وا أبهان
وجاء الخبر في المصادرع ى النحو اآلتهي ":لمها أخهتوا عثمهان بهن حن ه
بن عثمان إلى عاهش ستش رونها في أمره صالت :أصت وه  .فقالت لهها إمهرأئ :نشهدت بهاهلل ها أص
المإمن ن فهي عثمهان وصهحبت لرسهول هللا ( )  .صالهت :ردوا أبانها فهردوه  .فقالهت :إحبسهوه
وي تقت وه"(.)2
حن

وتكر أن سبب عدص صتل القوص لعثمان
بؤ هص نا (.)3

و خوفا من بطهش أخ ه والهي المد نه سههل بهن

إنتفاضة حكٌم بن جبلة العبدي
رفهل دخهول الغهزائ إلهى البصهرئ
كان حك ص إبهن جب ه * أحهد رإسهاء القباههل البصهر
تماما حتى كانت فع تهص األخ رئ بابن حن وحرس التي أثارت ثاهرئ إبن جب .
فهانهص أظهههروا نصهرئ ع ههي
وتكهر ف ه إبههن صت به صههاهذ ... ":غ هر أن بنههي عبهد القه
وكان حك ص بن جب ره سههص فهاجتمعوا إل ه فقهال لههص :ها معشهر عبهد القه  :إن عثمهان بهن
حن ه دم ه مضههمون وأمانت ه مههإدائ وأ ههص هللا لههو لههص كههن ع ههي أم ههرا لمنعنههاه لمكانته مههن
رسول هللا (ص ى هللا ع وس ص) فك ول الوي والجوار فاشخصوا بؤنصاركص وجا هدوا
العدو.)4("...
وبعد التن عمد ع أصحاب الجمل من خ ان العههد مهع عثمهان وأسهره والفته برجاله
ونهب األموال إنتفل إبن جب قود حم مإلف من ثذثماه رجل فاشتب مع ج ش الغهزائ
في صتال عن حتى صتل أكثر أصحاب (.)5

( ) 1ااماص ع ي ج 2ا.144-99
الجمل ا124؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا469-461؛ نظر :إبن عبد البهر ااسهت عاب ج1
( ) 2أبو مخن
ا361؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.577
( ) 3المسعودن مروج ج 2ا351؛ نظر :المف د الجمل ا.119
* -حك ص بن جب بن حص ن بن اسود بن كعب بن عامر بن الحارث بن الهد ل بهن عمهرو بهن غهنص العبهدن وكهان ممهن عاصهر
رسول هللا ( )ولص رون الحد ث .نظر :إبن األث ر أسد الغاب ج 2ا.57
( ) 4اامام ج 1ا.19
الجمههل ا122-121؛ نظههر :ال هبذترن أنسههاب ج 2ا221؛ نظههر :الطبههرن ج 4ا-474
( ) 5أبههو مخن ه
475؛ نظههر :إبههن عبههد البههر ااسههت عاب ج 1ا369-361؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا514-579؛ عبههد
المقصود ااماص ع ي ج 2ا146-141
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وتههدل ههته الحادثه ع ههى بشههاع أفعههال المغ ههر ن ع ههى البصههرئ والتههي حفههزت إبههن جب ه
كهتل ب نهت مهدا مها مت كه اامهاص ع هي مهن
ل نهول كي حد مهن غ هواههص وبطشههص بالنها
مكان دفعت إيء إلى التضح حفاظا ع ى ويههص ل .

تحرك اإلمام علً نحو البصرة وتخاذل أَبً موسى عن النصرة
تحر ااماص ع ي مهن المد نه متبعها ف هول المفتهون ن صهوب البصهرئ( )1وحه ن أدر تن
صار أرسل في ط هب المهدد مهن الكوفه التهي هي أمر ها أبهو موسهى األشهعرن* والهتن تقهاع
وثبط من عز م الرجال عن نصهرئ اامهاص ع هي بحجه إعتهزال الفتنه حتهى تخمهد صهاهذ... ":
وانصه وا األسههن وإصطعههوا األوتههار  ...حتههى تهههص ههتا األمههر وتنج ههي ههته
أغمهدوا السه و
الفتن "(.)2
في ح ن تكر أبو مخن صوله بهاآلتي ...":فث مهوا سه وفكص وصصهفوا رمهاحكص وانصه وا
سهامكص وصطعوا أوتاركص وخ وا صر شا ترت فتقها .)3("...
وع ى ما بدو فان ما أبداه األشعرن من موص العزل ل حرصها ع هى مصهالح أبنهاء
ب دت وإنح ازا عن ك تا الطرف ن المتحارب ن بل جاء تؤثرا وطاع لعاهش من خذل التقهارب
ب ن عبارات وعباراتها ح ن أرسه ت إلهى أ هل الكوفه تقهول ... ":ثبطهوا النها عهن منهع هإيء
القوص ونصرتهص وإج سوا في ب وتكص .)4("...
إنتهههى عنههاد األشههعرن بههؤمر عههزل أصههدره اامههاص ع ههي بحقه ونفههته ولههده الحسههن ل حههل
مح والي آخر دعى صرظ بن كعب األنصارن* وح نها إندفعت ألو المقات ن التي حجبهها
األشعرن صوب ااماص(.)5

( ) 1الطبههرن تههار خ ج 4ا455؛ نظههر :إبههن الجههوزن المنههتظص ج 5ا12؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج2
ا512؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا444؛ نظر :إبن خ دون تار خ ج 2ا.646
*-أبو موسى عبد هللا بن ص بن س ص بن حضهار بهن حهرب بهن عهامر بهن عنهز بهن بكهر وأمه طب ه بنهت و هب أسه ص أبهو
موسى زمن الرسول( )وعاصرعهد الخ فاء من بعده توفي و و إبن ثهذث وسهت ن سهن  .نظهر :إبهن األث هر أسهد الغابه
ج 3ا.364
( ) 2الضبي س بن عمر (ت 244ـ 116 /ص) الفتنه ووصعه الجمهل تهح :أحمهد راتهب عرمهوش ط 7دار النفهاه
ب روت 1993ص ا139؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا412؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا517؛ نظهر:
عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا.119-111
( ) 3الجمل ا.142
( ) 4الضبي الفتن ا133؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا473؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.511
* أبا عمرو صرظ بن كعب بن ثع ب بن عمرو بن كعب بن األطناب األنصارن الخزرجي وأم جندب بنت ثابت بن سنان
 .أس ص زمن الرسول ( )وشهد مع أحد وما بعد ا والخ فاء من بعده صحب ع ي بن أبي طالب وشهد حروب توفي
صرظ في خذف ع ي بن أبي طالب وص ل زمن معاو بن أبي سف ان  .نظر :إبن األث ر أسد الغاب ج 4ا.314
( ) 5البذترن أنساب ج 2ا231-234؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا 544نظر :المسعودن مهروج ج2
ا 359نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا616؛ نظههر :إبههن خ ههدون تههار خ ج 2ا621؛ نظههر :العصههامي
سمط النجوص ج 3ا564؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا.131-134
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وبوصول طذهع الكوف التي صاد ا الحسن إلى تن صار توحدت القوات ل نط بها ااماص
وع ى الكوفه صرظه بهن كعهب
نحو البصرئ فتكر ":سار الحسن بالنا من الكوف إلى أب
()1
فوافاه بتن صار فخرج ع ي بالنا من تن صار حتى نزل البصرئ . "...

القعقاع رسول سالم من قبل اإلمام علً ألصحاب الجمل
و ته هي سهم اامهاص ع هي فهي كهل حروبه أن عهرل ع هى خصهوم تباشه ر الصه ح
والسذص صبل الحرب باعثا ف هص الطمؤن نه والعاف ه مقهدما لههص شهروط ع هى نفسه التهي تهإمن
خاهفهص وتحقن دمهص .
وك ي و و القاهل  ":فو هللا ما دفعهت الحهرب ومها إي وأنها أطمهع أن ت حه بهي طاهفه
فتهتدن بي وتعشو إلى ضوهي فهو أحب إلي مهن أن أصت هها ع هى ضهذلها وإن كانهت تبهوء
بآثامها "(.)2
وكان ألصحاب الجمل نص ب من ته السفارات فقد أرسل ال هص ااماص ع هي الصهحابي
القعقاا* ل حم هص إلى طر السذص وتجاوز الخذفات .
سههعى لتثب ههت حكم ه وي
والتههي وصههفها عبههد المقصههود بههالقول ":هها ههو اامههاص ل ه
ل قصاا من خصوم إت غالبوه وظ موه بل سهارا مهد نحهو ص كفه ف هها صه ح وف هها عفهو
وف ها سذص .)3("...
إنتدب القعقاا إلى القهوص وجمعه حهد ث مطهول مهع عاهشه وط حه والزب هر وحهتر ص
من التورط بمناوه القباههل البصهر فمها كهان مهن مناظر ه إي
من خطورئ ما قدمون ع
أن تقب وا من الحد ث حتى ط بت من الس دئ عن رأ بالحل فقال ":أصهول هتا األمهر دواإه
التسههك ن وإتا سههكن اخت جههوا فههان با عتمونهها فعذم ه خ ههر وتباش ه ر رحم ه ودر بثههؤر ههتا
الرجهل وعاف ه وسهذم لههته األمه وإن أنهتص أب هتص إي مكهابرئ هتا األمهر واعتسهاف كانههت
عذم شر وت اب تا الثؤر  ...فقالوا :نعص إتا أحسنت وأصبت المقاله فهارجع فهان صهدص
ع ي و و ع ى مثهل رأ ه صه ح األمهر فرجهع إلهى ع هي فهؤخبره فؤعجبه تله وأشهر القهوص
ورض من رض "(.)4
ع ى الص ح كره تل من كر

الجمل ا.157
( ) 1أبو مخن
( ) 2إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 4ا.12
* -القعقاا بن عمرو التم مي ص ل أنه شههد وفهائ رسهول هللا ( )و هو مهن شهجعان العهرب وصهال عنه أبهو بكهر (:صهوت
القعقاا في الج ش خ ر من أل رجل) راف ع ي بن أبي طالب في أغ ب حروب وكان ل الدور البارز في مبادرئ الص ح
ب ن ع ي حزب الجمل .نظر :إبن األث ر أسد الغاب ج 4ا.394
( ) 3ااماص ع ي ج 2ا154
( ) 4الضههبي الفتن ه ا146-145؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج 4ا419-411؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج2
ج 14ا 454-441؛ نظر :صفوت أحمد زكي جمهرئ خطهب العهرب فهي
ا592-591؛ نظر :إبن كث ر البدا
عصهور العرب ه الزا ههرئ ط 1مكتبه مصههطفى البههابي دمشه 1933ص ج 1ا134-134؛ عبههد المقصههود اامههاص
ع ي ج 2ا.155-152
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وبهتا كون القعقاا صد وف اخماد األوتار العازف ل حهرب الهت ن تهترعوا كالعهادئ بثهؤر
عثمان لكن استطاا أن ب ن لهص خطورئ المؤز التن قصدون .
وفي رأن لعبد المقصود ستفهص ف عن موصعهص من عثمهان حتهى طهالبوا بدمه فقهال... ":
أفكانوا ا ترا أول اء دص القت ل؟ ألهص الى تا الط ب سب ل ول من دونهص أسرئ وأبناء؟"(.)1
وع ى ما بهدو فهان هتا الهرأن توافه مهع مها تكهره إبهن صت به مهن كتهاب اامهاص ع هي إلهى
ط ح والزب ر ح ن صال ... ":إيء بنو عثمان ف دخ وا فهي طهاعتي ثهص خاصهموا إلهي صت ه
أب هص وما أنتما وعثمان إن صتل ظالما أو مظ وما؟ وصد با عتماني وأنتمها به ن خصه ت ن صب حته ن
نكث ب عتكما وإخراجكما أمكما"(.)2
ع ى أن بادرئ الص ح سرعان ما وهدت فقد خرصها بعل من جند الجمل الت ن ي ط ب
لهص السذص ح ث مالوا بالسذ ل ذ ع ى جند ااماص التن صب بالذهم ع ى ط حه والزب هر
صاهذ ... ":لقد ع مت أن ط ح والزب ر غ ر منته ن حتى سفكا الدماء ونادا ع ي في النها :
كفوا .)3("...
وي ستبعد من صوص نقل ص ح ولطالمها نكثهوا ونقضهوا صب ه الكث هر فبهاألم صهد تنهازلوا
واعتقد أن أصهحاب الجمهل كهانوا صهد
عن شر ك م عقدو ا مع ااماص نفس ومع إبن حن
عقدوا الص ح طمعا في كسب وصت أو جتب نص ر.
ع ى أن رأ الش طان إبن الزب ر ي بهرأ مهن دور له فهي نقهل الصه ح كونه صهد وبهخ
والده ح ن ين جانب لإلنسحاب من الفتن والتن صرا والده بالقول ... ":إن صد خرجت ع ى
بص رئ ولكن رأ ت را ات إبن أبي طالب وعرفت أن تحتها الموت فجبنت.)4("...
فذ غراب من أن تكون دس س نقل الوفا

من رأ

تا الولد العا .

و نبهنا إبن صت ب بقول آخر صدر من عبد هللا بن الزب هر لوالهده  ":اآلن حه ن التقهت ح قتها
البطان واجتمعت الفهتان؟ وهللا ي نغسل رإوسنا منها .)5("...

( ) 1ااماص ع ي ج 2ا.153
( ) 2اامام ا 94؛ نظر :ال وسفي محمد ادن موسوع التار خ ااسذمي أضواء الحهوزئ لبنهان 2412ص ج4
ا.594
( ) 3الطبرن تار خ ج 5ا11؛ نظر :إبن الجهوزن المنهتظص ج 5ا11-17؛ نظهر :إبهن األث هر الكامهل ج2
ا599؛ نظر :عبد المقصود ايماص ع ي ج 2ا.244-199
( ) 4الطبههرن تههار خ ج 4ا549؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا597؛ نظههر :أبههو الفههداء المختصههر ج1
ا242؛ نظر :إبن خ دون تار خ ج 2ا617؛ عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا197-196
( ) 5اامام ا.93
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إندالع الحرب
وكالعادئ كره ااماص ع ي بدء القتال فتكر إبن أبي الحد د ":خطب ع ي ( )لما تواف
الجمعان فقال :ي تقات وا القهوص حتهى بهدءوكص فهانكص بحمهد هللا ع هى حجه كفكهص عهنهص حتهى
بدءوكص حج أخرا.)1("...
أبدا ااماص تج دا وصبرا جم ذ ع ى القوص الهت ن إبتهدأوا الحهرب برشهق سههاص أصهابوا
بها شاب من جند ااماص فؤفقدوه الح ائ .ل ردفهص الح ص بشاب آخر حمل ب ده سهفر السهماء ل قهى
منهص المص ر المحتوص(.)2
في ح ن تكر عبد المقصود في حامل القرآن ما ؤتي ":أتص ع ي طواف ثالث به ن رجاله
ثهص رفههع المصهح  ...ومهها زال بق به أمههل أن تتهدار النهها رحمه  :أ كههص ؤخهت ههتا المصههح
دعو ص إلى ما ف ه  .و هو مقتهول؟ فهنهل له الفتهى الكهوفي  ...أنها ها أم هر المهإمن ن  ...وصهال
ااماص وع ن ترصب الشاب :فان صطعت م ن أخهته ب سهاره وإن صطعهت سهاره أخهته بؤسهنان
 ...ودفههع ع ههي إل ه أخ ههرا بالمصههح  .أعههرل ههتا ع ه هص وصههل ههو ب ننهها وب ههنكص  .وهللا فههي
دماهنا ودماهكص  ...تعاور أصحاب الجمل تا الفتى األعزل إي من كتاب هللا غ ر مت وم ن تقهد
من أسنتهص الباغ وتفر .)3("...
وردت ته الحادث ع ى إختذ األلفاظ ع ى النحو اآلتي ":أخت ع ي مصحفا وص الجمهل
دعو ص إلى ما ف و و مقتول؟ فقهاص
فطا ب في أصحاب وصال :من ؤخت تا المصح
إل فتى من أ ل الكوف  ...فقال :أنا فؤعرل عن ثص صهال :مهن ؤخهت هتا المصهح ...و هو
مقتول؟ فقال الفتى :أنا فؤعرل عن ثهص صهال :مهن ؤخهت هتا المصهح  ...و هو مقتهول؟ فقهال
فدعا ص فقطعوا ده ال منى فؤخهته ب هده ال سهرا فهدعا ص فقطعهوا هده
الفتى :أنا فدفع إل
ال سرا فؤخته بصدره والدماء تس ل ع ى صباه فقتل رضي هللا عن .)4("...
وتكر المف د لما خرج الفتهى بالمصهح نهادت عاهشه  ":إشهجروه فقبحه هللا فتبهادروا إل ه
بالرما فطعنوه من كل جانب وكانت أم حاضرئ فصاحت وطرحت نفسها ع .)5("...

( ) 1شر نه البذغ ج 6ا221؛ نظر :طي محمد صواعد الحرب األص
ل طباع والنشر ب روت 2417ص ا.14
ا95؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا.191
الجمل ا63؛ نظر :إبن صت ب اامام
( ) 2أبو مخن
( ) 3ااماص ع ي ج 2ا.241-244

والمسهتجدئ فهي ااسهذص ط 1الهد وان

( ) 4الطبرن تار خ ج 4ا511؛ نظر :إبن أعثص الفتو ج 2ا473؛ نظر :المسعودن مروج ج 2ا361؛ نظر:
الباصذني محمد بن الط ب بن محمد بن القاسص (ت 443ـ 1412 /ص) اانتصار ل قرآن تح :محمد عصاص القضائ ط 1دار إبن
حزص ب روت 2441ص ج 2ا467؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا617؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ
ج 9ا.112

( ) 5الجمل ا111؛ نظر :ال وسفي موسوع التار خ ااسذمي ج 4ا.596
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فمهها عسههانا نقههول ل مصههادرالتي

ــــــــا رب أن مس ـــــما دعا ص

تـــــ و كتـــــاب هللا ي خشا ص

فخضبـــــوا من دمـــــ صنــــا ص

وأمهـــــص صاهمــــــــــ ترا ـــــص

تؤمر ص بالقتل ي تنها ص
ورغههص ههتا وتا فههان القاهههد ههو المسههإول عههن كههل مجر ههات الحههروب التههي خوضههها
س با أو ا جابا.
وبعد أن لقي الفتى مصرع غ

نادا ااماص ع ي صاهذ ":اآلن حل صتالهص .)2("...

وفي روا أبو مخن صال  ":فعند تل أمر ع ي ( )ولهده محمهدا أن حمهل بالرا ه
وإستمر القتل في الفر ق ن وصامت الحرب ع ى سا "(.)3
فحمل وحمل مع النا
وبالمقابل أتى أصحاب عاهش نحو ا صاه ن ... ":أدركي فقد أبى القوص إي القتال .)4("...
وفي روا ال عقوبي بعد أن كثر القتل في اصحاب ااماص ع ي و و دعو إلى السهذص
فقال ":ال هص أشهد ثص كانت الحهرب وأطافهت بنهو ضهب بالجمهل وكانهت تحمهل الرا ه فقتهل
منهص ألفان وحفت ب األزد فقتل منهص ألفان وسبعماه  .وكهان ي ؤخهت خطهاص الجمهل أحهد إي
سالت نفس "(.)5
وتكر عبد المقصود إستعار الحرب ب ن الجبهته ن وكهانوا تنهاوبون به ن تراجهع وإصهداص
وكثر القتهل حهول هودج عاهشه مهدافع ن حتهى بهدأت شهوكتهص بهالتراجع يسه ما موصه ط حه
بالقول ":لقد كان األمر إنكفؤ ع ى ط ح بؤسرا ما تخ و م حتى عجب لجنهده المظفهر ك ه
حاصت بهص ز م مباغت .)6("...
و كتا استطاعت كتاهب اامهاص أن تهد أجنحه جه ش الجمهل حتهى زمهو ص فهتكر أبهو
مخن روا الشعبي بالقول ":حم ت م من أم ر المإمن ن ع هى م سهرئ أ هل البصهرئ فهؤصتت وا

( ) 1أبو حن ف شر األخبار ج 1امش ا394؛ نظر :المف د الجمهل ا112؛ نظهر :إبهن األث هر الكامهل ج2
ا617؛ نظر؛ إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 9ا.112
( ) 2الطبرن تار خ ج 4ا511؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.617
( ) 3الجمههل ا167؛ نظههر :إبههن أعههثص الفتههو ج 2ا473؛ نظههر :إبههن أبههي الحد ههد شههر نههه البذغهه ج9
ا.112
( ) 4الطبهرن ج 4ا547؛ نظهر :إبههن أعهثص الفتهو ج 2ا467؛ نظههر :إبهن الجهوزن المنههتظص ج 5ا 11؛
نظر :إبن عساكر تار خ ج 25ا114؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.599
( ) 5تار خ ج 2ا.14
( ) 6ااماص ع ي ج 2ا 243والصفحات الذحق .
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ويت النا بعاهش وأكثر ص ضهب واألزد وكهان صتهالهص مهن إرتفهاا النههار إلهى صر هب مهن
ثص إنهزموا"(.)1
العصر و قال إلى أن زالت الشم

مقتل طلحة والزبٌر
مهها أن اشههتدت وصههدئ الحههرب ودون الضههراب حتههى إنتهههز مههروان بههن الحكههص فرصههت
ل ردن ط ح ل طفئ ما ف من غ واء الحرب.
وف تكر عبد المقصود  ... ":إستقبل مروان بن الحكص عناد ط ح ورغبته فهي المقاومه
والكفا ما وسع  ...وسل الرجهل مهن كنانته سههما ركهزه بقوسه ورمهى بعه ن تههب لمحهها
صوب ح ف الكب ر الكس ر.)2("...
وجاء خبر مقتهل ط حه كهاآلتي  ... ":إن مهروان بهن الحكهص رمهى ط حه هوص الجمهل و هو
واص إلى جنب عاهش بسهص فؤصاب ساص ثص صال :وهللا ي أط هب صاتهل عثمهان بعهد أبهدا  ...ثهص
(.)3
وسد حجرا فمات"
و ا لها من حكا ثؤر دص قتل الطالب ب ل دص نفس .
أما بالنسب ل زب ر فقبل التطر لمقت يبد من المرور بما تكره عبد المقصهود مهن حهوار
ب ن وب ن ااماص ع ي التن تكره بخطاب رسهول هللا إل ه تات هوص به ن له ف ه ظ مه وصتاله
لع ي في المستقبل وإستمر ااماص ق ب مع الزب ر التكر ات حتى أصر األخ ر بتل (.)4
وردت الروا ه ع ههى ألفههاظ مخت ف ه أتكههر منههها روا ه إبههن صت به وف ههها وج ه ع ههي كذم ه
ل زب ر صاهذ ... ":أنشد هللا ا زب ر ل تع ص أن مررت بي وأنهت مهع رسهول هللا (صه ى هللا
ع وس ص) و و متكئ ع ى د فس ص ع ي رسول هللا (ص ى هللا ع ه وسه ص) وضهح إلهي
ثص إلتفت إل فقال ل  :ا زب ر إن تقاتل ع ا وأنت ل ظالص ؟ صال :ال هص نعص  .صهال ع هي:
فعذص تقات ني؟ صال الزب ر :نس تها وهللا ولو تكرتها ما خرجت إل .)5("...
( ) 1الجمل ا169؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا512؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.611
( ) 2ااماص ع ي ج 2ا.212-211
ج 7ا536؛ نظهر :إبهن شهب تهار خ ج4
( ) 3إبن سعد الطبقات ج 3ا167؛ نظر :إبن إبي شه ب مصهن
ا1174؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا549؛ نظر :إبن الخذل محمد بن ارون بن ز د (ت 311ـ 923 /ص)
الر ال 1911ص ج 2ا425؛ نظر :إبن الب هع المسهتدر ج3
السن تح :عط الز راني ط 1دار الرا
ا641؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.641
( ) 4ااماص ع ي ج 2ا.174-161
( ) 5اامام ج 1ا92؛ نظر :البذترن أنساب ج 9ا434؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا542؛ نظر :إبن
إبن أعهثص الفتهو ج 2ا474؛ نظهر :أبهو حن فه شهر األخبهار ج 1ا311؛ نظهر :المسهعودن مهروج ج2
ا363؛ نظر :إبن الب ع المستدر ج 3ا413؛ نظر :الب هقي ديهل النبوئ ج 6ا414؛ نظر :إبن عساكر
تار خ ج 11ا449؛ نظر :إبن ايث ر الكامهل ج 2ا597؛ نظهر :إبهن أبهي الحد هد شهر نهه البذغه ج2
ا167؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا457؛ نظر :إبن خ دون تار خ ج 2ا166؛ نظر :السماون محمهد
صص  1427ـ ا.312
الت جاني الش ع ص أ ل السن تح :مركز ايبحاث العقاهد ط 1مركز األبحاث العقاهد
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وبناءا ع ى ته الروا تكون الجماع التي خرجت مع الزب ر ك ها ع هى باطهل وظالمه
لإلماص ع ي حسب إخبار رسول هللا ( ).
وبالرغص من تترا الزب ر بالنس ان لهتا الحد ث إي أن لص تدار أمره بتهر الحهرب إي
بعد أن مضهى حه ن مهن المعركه وشهارفت ع هى النها ه فقهرر اانسهحاب ل قطهع طر قه نحهو
وادن السباا* فتبع عمرو بن جرموز* التن رافق وأخت راوغ و سؤل مظهرا أمامه إلتزامها
وورعا كي ستؤمن وما أن ح ت الصذئ فت ب (. )1
في ح ن تكر إبن أعثص أن صتل أثنهاء نومه بهالقول ... ":صهاص فصه ى وأخهت مضهجع ؛ ف مها
ع ص إبن جرموز أن الزب ر صد ناص وثب إل وضرب بس ف ع ى أص رأس فقت .)2("...
وع ى ما بدو فان انسحاب الزب ر جاء بعهد أن رأا ال هؤ مهن النصهر ولهص كهن تهؤثرا
بكذص ااماص ولو كان كتل ينسحب مبكرا ي بعد أن خال في غمار ا تل الشوط الكب ر.

عقر الجمل وحسم الحرب
صرر ااماص ع ي إنههاء القتهال بعقهر الجمهل الهتن صهرا حوله اآلي
دفاعا عن من األزد وضب حتى فقدوا العقل والشعور.

مهن الهت ن اسهتقت وا

فقد تكرت المصادر باختذ ألفاظها حال إيء بالقول ":أطافت بنو ضب واألزد بعاهشه
وص الجمل وإتا رجال من األزد ؤخهتون بعهر الجمهل ف فتونه و شهمون و قولهون :ر هح بعهر
أمنا ر ح ر ح المس .)3("...
وح نهها حانهت لهدا اامهاص لحظه الفصهل التهي تكر ها عبههد المقصهود بهالقول ":كهان ع ههي
ح نتا صد أبطؤ ع الحسص  .فالبع ر ما زال صاهمها رافهع الهرأ كهالع ص به ن الكت به  ...عندههت
تزحز في أعوان ممن ص أدنى إلهى البع هر منه  :أعقهروا الجمهل  .فانه إن عقهر تفرصهوا  ...ثهص
إنثنى إلى رجل من ضب فؤمره :دون الجمل ها إبهن ضهب  .فخه الرجهل لمها أنتهدب له  ...ثهص
وا فاجتث ساصها وأ وا بما تهدن من المها ع ى األد ص.)4("...
*-وادن السباا بعد مساف خمس أم ال عن البصرئ باتجاه مك سمي بتل نسب أسماء بنت در ص بن الق ن التي تكنهى بهؤص
السبع كون أبناء ا من بني صضاع كانوا سمون بك ب وأسد والتهب وفهد وثع ب وسرحان وبر  .نظر :الحمهون الب هدان
ج 5ا.343
* -عمر بن جرموز بن ص بن الت ال بن ضرار بن جشص بن رب ع صاتل الزب ر بن العواص .نظر :الهبذترن أنسهاب ج12
ا.376
( ) 1الطبرن تار خ ج 4ا535-534؛ نظر :إبن عبد البر ااست عاب ج 2ا512؛ نظر :إبن عساكر تار خ
ج 11ا419؛ نظر :إبن ااث ر ج 2ا641؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 1ا.235
( ) 2الفتو ج 2ا471؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا.462

( ) 3الطبرن تار خ ج 4ا523؛ نظر :إبن أعثص الفتو ج 2ا411؛ نظهر :إبهن األث هر الكامهل ج 2ا523؛ نظهر:
النو رن نها األرب ج 24ا 72نظر :المقر زن إمتاا األسماا ج 13ا.245
( ) 4ااماص ع ي ج 2ا.234-229

الفصل الرابع  /المبحث الثاني .........................................أبرز الفتــن والحروب حتى استشهاده

121

وجاء الخبر في المصادر ع ى النحو اآلتهي ":نهادا ع هي :أعقهروا الجمهل فانه إن عقهر
تفرصوا"(.)1
وتكر إبن أعثص صول ااماص ع ي  ":عرصبوه فان ش طان .)2("...
في ح ن تكر إبن أبي الحد د روا الواصدن أن نادا صاهذ ... ":إعقروا الجمهل وإي فن هت
العرب"(.)3
ومن ثص تص عقر الجمل بالقول ... ":وتقدص ع ي وأح ط بالجمل ومن حول وعقره بج هر بهن
دلج * وصال :إنكص آمنون ك بعل النا عن بعل .)4("...

حماٌة اإلمام علً للسٌدة عائشة وإرجاعها إلى المدٌنة المنورة
صدص ااماص ع ي كل ما بوسع من أجل الحفاظ ع ى سذم وكرام عاهش ح ث كفهل بهها
أخ ههها محمههد بههن أبههي بكههر ل تههولى أنزالههها مههن ودجههها وإبعاد هها عههن سههاح الحههرب ومههن ثههص
إرجاعهها ل مد نه إلتزامها منه بوصه رسهول هللا ( ) له حه ن صهال ":أنه سه كون ب نه وبه ن
عاهش أمر صال :أنا ا رسول هللا ؟ صال :نعص صال :أنا ؟ صال :نعص صال :فؤنا أشقا ص ا رسهول
هللا صال :ي ولكن إتا كان تل فؤردد ا إلى مؤمنها "(.)5
وبهههههههتا الخصههههههوا تكههههههر عبههههههد المقصههههههود  ":جنبههههههها ع ههههههي المشهههههها د المرتولهههههه
التههههي تضهههه ع ههههى ص بههههها بعههههد تلهههه الهز مهههه مههههرارئ الهههههوان فههههؤمر أخا هههها أن ضههههرب
ع ها صب بع دئ عن مهاون األشذء  ...أصبل فمد هده مهن خ هل السهتر ...ح نهتا  ...تفهت :مهن
أنههت و ه  ...صههال :أبغههل أ ه إل ه  ...إبههن الخثعم ه  ...بههؤبي أنههت وأمههي الحمههد هلل الههتن
عافا "(.)6
جاءت الروا في المصادر باختذ ألفاظها ع ى النحو اآلتي ":أمهر ع هي ( )محمهد
بن أبي بكر ف ضرب ع ها صب وصال :أنظر ل وصل إل ها شيء؟ فؤدخل رأسه فقالهت :مهن
الجمههل ا244؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج 4ا519؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا641؛ نظههر:
( ) 1ابههو مخن ه
الخضرن ب إتماص الوفاء في س رئ الخ فاء المكتب الثقاف ب روت 1912ص ا.111
( ) 2الفتو ج 2ا.412
( ) 3شر نه البذغ ج 1ا.253
* -بج ر بن دلج الضبي و و من سكن الكوف و تكر أن سهل عن سبب عقره الجمل فؤجاب (:را ت صومي قت ون فخفت أن فنوا
ورجوت إن عقرت أن بقى لهص بق ) .نظر :الطبهرن تهار خ ج 4ا523؛ نظهر :حرفهوش عبهد القهادر ف هال صب ه ضهب فهي
وااسذص ط 1دار البشاهر دمش 1991ص ا.144
الجا
( ) 4الضبي الفتن ا166؛ نظر :الطبرن تار خ ج 4ا527؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.614

( ) 5إبن حنبل مسند ج 45ا175؛ نظر :البزاز أحمد بن عمرو بن عبد الخال بن خذد (ت 292ـ944 /ص)
البحر الزاخر تح :محفوظ عبد الرحمن ز ن هللا ط 1مكتب الع وص والحكص المد ن المنورئ 1911ص ج 9ا326؛
نظر :الطبراني المعجص الكب ر ج 1ا.332
( ) 6ااماص ع ي ج 2ا.239-231
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أنت ؟ و ؟ فقال :أبغل أ
الحمد هلل التن عافا "(.)1

ال

126

 .صالت :ابن الخثعم ؟ صهال :نعهص  .صالهت :بهؤبي أنهت وأمهي

وفي مورد آخر تكر ... ":صال ع ي (رضي هللا عن ) لمحمد بن أبي بكهر :شهؤن
فذ دنو منها أحد سوا . )2("...

بؤخته

وع ههى مهها بههدوا فههان اامههاص كههان ههدر ج ههدا خطههورئ بقاهههها فههي البصههرئ وصههد إمههتذءت
الساح بالنا المنكوب ن من الحرب لتا أسرا بارجاعها إلى المد نه بعهد أن ضهرب حولهها
طوصا من الحما وجهز ا بمست زمات السفر.
فقد تكر الطبرن  ... ":سرحها ع ي وأرسل معها جماع من رجال ونساء وجهز ها
وأمر لها بؤثني عشر ألفا من المال .)3("...
وفي مورد آخر تكر عن ااماص ع ي أنه  ... ":إختهار لهها أربعه ن إمهرأئ مهن نسهاء أ هل
فخرجهت ع هى النها
البصرئ المعروفهات وصهال :تجههز ها محمهد فب غهها وحضهر النها
وودعو ا وودعتهص .)4("...
وبهتا تبدو عاهش وكؤنها هي المنتصهرئ فهي الحهرب فقهد تمتعهت بهاحتراص وتقهد ر تهاص
من خذل التجه ز والحما وتود ع النا .
ورغص كل ما صدم لها ااماص ع ي من توص ر وإ تماص فانها لص تط صبرا حتى تنال منه
بؤشنع الكذص.
فقد تكر ا عبد المقصود و ي في طر المد ن بالقول ":ع ى إنها مع ما أكرمهها به لهص
تن أن تنال بمقتا ال فهظ و هي بهبعل الطر ه  ...مظههرئ سهخطها ع هى اامهاص :ته سهترن
برجال وجنده الت ن وك هص بي  .تله أنهها حسهبت الحهر رجهاي وكهن فت هات تنكهرن فهي ث هاب
الفت ان ف ما ب غت غا رح تها ودخ ت دار ا أصب ن فكشفن عن رإوسهن العمهاهص و هتفن
ضاحكات :إنما نحن نسوئ"(.)5
ف ا ترا ل نس ت رفق محمد أخ ها لها أص إنها أرادت أن تإلب النا
ااماص كي تث ر فتن أخرا ؟.

فهي المد نه ع هى

الجمههل ا241-244؛ نظههر :الطبههرن ج 4ا533؛ نظههر :المف ههد الجمههل ا196؛ نظههر :إبههن
( ) 1أبههو مخن ه
األث ر الكامل ج 2ا614؛ نظر :ابن كث ر البدا ج 14ا.461
( ) 2إبن أعثص الفتو ج 2ا.412
( ) 3تار خ ج 4ا514
( ) 4الطبههرن تههار خ ج 4ا544؛ نظههر :إبههن الجههوزن المنههتظص ج 5ا94؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج2
ا642؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا.472
( ) 5ااماص ع ي ج 2ا.274
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جاء تا الخبر عنهد إبهن أبهي الحد هد بهالقول ... ":ف مها كانهت بهبعل الطر ه تكرته بمها ي
جوز أن تكر ب وتؤففت وصالت :ت سترن برجاله وجنهده الهت ن وك ههص بهي ف مها وصه ت
المد ن القى النساء عماهمهن وص ن لها :إنما نحن نسوئ"(.)1

توجه اإلمام علً نحو الكوفة
بعد أن أخمدت فتن الجمل بدأت جتوئ فتن الشاص بايتقاد بزعام معاو بن أبهي سهف ان
فقرر ااماص ع ي التوج صوب الكوف لتكون محط إستجماا وإنطذ لج وش نحو الشاص.
وصبههل أن بههر البصههرئ كتههب إلههى وال ه ع ههى الكوف ه ع مه بقدوم ه و ثنههي ع ههى موص ه
الكوف ن مع في حرب الجمل فقال ":من عبد هللا أم ر المإمن ن إلى صرظ بن كعب ومهن
صب من المس م ن  .سذص ع كص  .فاني أحمد إل كص هللا التن ي إل إي و  .أما بعد  .فانا صد لق نها
القوص الناكث ن لب عتنا والمفارص ن لجماعتنا الباغ ن ع نها فهي أمتنها فحججنها ص فحاكمنها ص
إلههى هللا فؤدالنهها ع هه هص فقتههل ط حهه والزب ههر وصههد تقههدمت إلهه هص بالمعههترئ  ...فمهها أطاعهها
المرشد ن وي أجابا الناصح ن  .ويت أ هل البغهي بعاهشه فقتهل حولهها مهن أ هل البصهرئ عهالص
جس ص  ...مع ما جاءت ب من الحوب* الكب ر في معص تها ربها ونب ها وإغترار ا فهي تفر ه
المس م ن وسف دماء المإمن ن بهذ ب نه وي معهترئ وي حجه ظها رئ  .ف مها هزمهص هللا
أمرت أن ي تبع مدبرا وي جاز ع ى جر ح وي تكشه عهورئ وي هته سهتر وي هدخل
دار إي بؤتن وآمنت النا  ...وجزاكص هللا من أ ل مصر عن أ هل ب هت نبه كص أحسهن جهزاء
العام ن بطاعت .)2( "...
()3

ومن ثص إستجمع أناس وإنط حتى دخل الكوف سن  36ـ
بقصر اامارئ صاهذ ":صصر الخبال ي تنزلون .)4("...

وح نهها إمتنهع مهن ااصامه

وفي مورد آخر ص هل له  ":ها أم هر المهإمن ن :اتنهزل القصهر؟ صهال :ي تا صصهر خبهال
ولكن أنزل الرحب * .)5("...
نص تقدص ااماص تا نحو الشاص وبهته السرع ع ى أن خطر معاو ه ي قهل وطهه عهن فتنه
الجمل أو ز د.
( ) 1شر نه البذغ ج 1ا.23
*-الحوب عني األثص .نظر :إبن س ده المخصا ج 4ا52؛ نظر :إبن منظور لسان ج 1ا344
الجمل ا215-214؛ نظر :المف د الجمل ا.216-215
( ) 2أبو مخن
الجمهل ا217؛ نظههر :المنقهرن صههف ن ا3؛ نظهر :ال عقههوبي تهار خ ج 2ا13؛ نظههر :إبههن
( ) 3أبهو مخنه
أعثص الفتو ج 2ا.494
( ) 4المنقرن صف ن ا5؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا.274
*-الرحب صر صغ رئ تقع بحتاء القادس وع ى بعد مرح من الكوف وع ى سار الحجاج المتهوجه ن إلهى مكه  .نظهر:
الحمون الب دان ج 3ا.33
( )5إبن أعثص الفتو ج 2ا491؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 3ا.145
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حرب صفٌن* (61هـ 361 /م)
ع ى الرغص من كل محاويت ااماص ع ي ارجاا معاو إلى رشهده سه ما وتجنبها ل قتهال
إي أن أبى غارصا بعص ان ومتمسهكا بمها ورثه مهن تها أ هل الجمهل دص عثمهان ل إلهب أ هل
الشاص باعثا ف هص عز م القتال.
وجاء في الروا باختذ ألفاظها  ":في ته السن [ 36ـ] وج ع ي عنهد منصهرف مهن
البصرئ إلى الكوف وفراغه مهن الجمهل جر هر بهن عبهد هللا البج هي* إلهى معاو ه هدعوه إلهى
ب عت  ...ف ما صدص ع ماط وإستنظره ودعا عمرا فاستشاره ف ما كتب ب إل فؤشار ع ه
أن رسل إلى وجوه الشاص و زص ع ا دص عثمان و قات بهص.)1("...
وع ى ما بدو فان معاو ي م
العاا.

القدرئ ع ى إتخات صرار إي بمشورئ ج س عمرو بهن

وبعهههد طهههول إنتظهههار سههه ص معاو ههه جوابههه الكهههاتب لجر هههر قهههول ... ":أغر هههت بعثمهههان
وصهد
المهاجر ن واألنصار وختلت عنه األنصهار فؤطاعه الجا هل وصهون به الضهع
أبى أ ل الشاص إي صتال حتى تدفع إل هص صت عثمان فاتا دفعتهص كانت شهورا به ن المسه م ن
.)2("...
والعج ب في أمر معاو
أ اص الحصار.

تحدث عن ختين عثمهان و هو أول الخهاتل ن له حه ن إسهتنجده

فقد تكر أن  ":ارسل عثمان (رضي هللا عن ) إلى معاو  ...سهتمده فبعهث معاو ه ...
ز هد بههن أسههد القسههرن*  ...وصههال له  :اتا أت ههت تا خشههب* فههؤصص بههها وي تتجاوز هها  ...فؤصههاص بههتن
خشب حتى صتل عثمان.)3("...
*-صف ن موضع ب ن الرص وبال وإلى الجانب الغربي من شاطئ الفرات  .نظر :الحمون الب دان ج 2ا.414
*-أبا عمرو جر ر بن عبد هللا بن مال بن نصر بن ثع ب بن جشص بن عو البج هي وأمه بج ه بنهت صهعب بهن ع هي بهن
سعد ومن أم جاء لقب البج ي كهان جر هر سه د صومه والمطهاا لهد هص أسه ص فهي السهن التهي تهوفي ف هها رسهول هللا (. )
نظر :إبن عبد البر ااست عاب ج 1ا.237-236
( ) 1الطبههرن ج 4ا561؛ نظههر :المسههعودن مههروج ج 2ا372؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا-621
629؛ نظر :العصامي سمط النجوص ج 2ا.574
( ) 2إبن صت ب اامام ج 1ا121؛ نظر :إبن المبرد محمد بن ز د (ت 215ـ 191 /ص) الكامل فهي ال غه واألدب
تح :محمد أبو الفضل إبرا ص ط 3دار الفكر العربي القا رئ 1997ص ج 1ا251؛ نظر :إبن عبد رب العقد
ج 5ا11؛ نظههر :إبههن أبههي الحد ههد شههر نه ه البذغ ه ج 3ا11؛ نظههر :عبههد المقصههود اامههاص ع ههي ج2
ا.329
* -ز د بن أسد بن كرز بن عامر بن عبد هللا بن عبد شهم بهن غمغمه  .عاصهر النبهي وروا عنه حهد ثا واحهدا .نظهر :إبهن
سعد الطبقات ج 7ا.299
* -تا خشب موضع قع إلى جوار المد ن المنورئ صبل ثن ات الوداا .نظر :ع ي المفصل ج 14ا.37
( ) 3إبن شب تار خ ج 4ا1211؛ نظر :إبن أبي الحد د ج 16ا154؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج1
ا.424
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التحشٌد والتقدم لعسكر اإلمام علً
بعد أن أصر معاو ع ى موصف

بدأ ااماص بتحش د النا

ودفعهص ل تقدص إلى القتال.

ح ث تكرت المصادر ":صاص ع ي خط بها ع هى منبهره  ...حهرل النها وأمهر ص بالمسه ر
إلى صف ن لقتال أ ل الشاص  ...ثص صال :س روا إلى أعداء هللا س روا إلى أعهداء السهنن والقهرآن
س روا إلى بق األحزاب صت المهاجر ن واألنصار"(.)1
و تبن لنا من ته الروا أن معاو صد إستطاا إستجماا أغ ب القباهل لمنا ض اامهاص
و تا واضح في نا كذص ااماص التن وصفهص باألحزاب راجعا بتكر ات الهزمن إلهى الهوراء
ح ن تحزب أجداد معاو لقتال الرسول( ) في الخند .
وكانت النخ * محط التجمع واانطذ والتي تكر ف ها عبد المقصهود خطهاب اامهاص
فمضوا إل ها ع هى الظههر والقهدص  ...نههر
بالقول ":أ ها النا  :أخرجوا إلى معسكركص بالنخ
()2
من الرجال داف منبع الكوف ومجراه تل الطر المنساب بحتاء الفرات. "...
تا وصد جاء ما تكره عبد المقصود متوافقا مع روا أبي مخن
معسكر ص بالنخ  ...وعسكر ع ي والنا مع "(.)3

التي تقهول  ":غهدوا إلهى

وبعد أن تؤ ب النا وإستعدوا صدر أمر ااماص بالمس ر محاتائ لنهر الفرات إلهى صهف ن
وفي الن أن سب إل ها صبهل أن ب غهها معاو ه الهتن خبهر بهالزح الكهوفي فتهدار أمهره
وإستعد لسبا الوصول نحو صف ن ساعده في تل القرب وسهول الطر (.)4

تحشٌد معاوٌة وانطالقه بأهل الشام
عمد معاو إلى تؤل ب أ ل الشاص ع ى ااماص ع ي كي حصهل ع هى دعمههص له
ف حتى ب غ مراده.

وبهالغ

فقد جاء في الخبر ":ف ما ب غ معاو بن أبي سف ان مكان ع ي بالنخ  .ومعسهكره بهها –
ومعاو بدمش صد ألب منبر دمش صم ا عثمان و و مخضب بالهدص  ...فقهال :ها أ هل الشهاص
صد كنتص تكتبوني في ع ي وصد إستبان لكص أمره وهللا ما صتل خ فتكص غ ره و و أمهر بقت ه
الجمل ا 243؛ نظر :المنقرن صهف ن ج 2ا94؛ نظهر :الهد نورن األخبهار ا164؛ نظهر:
( ) 1أبو مخن
إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 3ا174-173؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا.339
مصغر نخ و ي موضع صر ب من الكوف ع ى سمت الشاص .نظر :الحمون الب دان ج 5ا.271
*النخ
( ) 2ااماص ع ي ج 2ا.313
( ) 3الجمل ا247؛ نظر :المنقرن صهف ن ج 2ا121؛ نظهر :الهد نورن األخبهار ا166؛ نظهر :الهبذترن
أنساب ج 2ا.294
( ) 4إبن صت ب اامام ج 1ا124؛ نظر :ال عقوبي تهار خ ج 2ا17-16؛ نظهر :عبهد المقصهود اامهاص ع هى
ج 2ا.416-393
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وألب النا ع
ود اركص ابادتكص" .

وآوا صت ت

و ص جنده وأنصاره وأعوان
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وصد خرج بههص صاصهدا بذدكهص

()1

ومههن الطب عههي جههدا أن تنط ههي كتبهه معاو هه ع ههى أ ههل الشههاص كونهه المصههد لههد هص
والموثو عند ص كتل لص كن أ ل الشاص ممن شهد مصرا الخ ف عثمان.
و تا الحال أكدت روا إبن صت ب التي تقول ... ":إن معاو بعث إلى رإسهاء أ هل الشهاص
فجمعهص ثص صال :أنتص أ ل الفضل ف ه قص كهل رجهل مهنكص هتك ص فقهاص رجهل فقهال :أمها وهللا لهو
ولكنها نصهدص ع هى مها
شهدنا أمر عثمان فعرفنا صت ت بؤع هانهص يسهتغن نا عهن أخبهار النها
غاب عنا وإن أبغل النها إل نها مهن قاتهل ع هي بهن أبهي طالهب لقدمه فهي ااسهذص وع مه
بههالحرب  ...وهللا مهها إ هها ننصههر وي ل ه نغضههب إي ل خ فه  ...ف مهها عههزص معاو ه ع ههى
المس ر إلى صف ن عبؤ أ ل الشاص .)2("...
وبهتا النشاط ااعذمي الهدص
صف ن.

الهتن إسهتخدم معاو ه خهرج معظهص أ هل الشهاص معه نحهو

فقد تكر إبن أعثص ... ":سار معاو بؤ ل الشهاص بهؤجمعهص  ...حتهى نهزل بهؤول منهزل مهن
دمش فضرب عسكره نا لكي تتذح ب النا  ...وسار معاو بخ ورج ه حتهى نهزل
صف ن.)3("...

بدأ القتال
صبل إحتداص القتال سب التحت ر نصهال اامهاص التهي إعتهاد أن بعثهها إلهى مناوه ه بعهد أن
ؤ من موادعتهص صاهذ ":إنهي صهد اسهتدمتكص لتراجعهوا الحه وتن بهوا إل ه وإحتججهت ع ه كص
ف ص تتنا وا عن طغ ان ولص تج بهوا إلهى الحه وإنهي صهد
بكتاب هللا عز وجل فدعوتكص إل
نبتت إل كص ع ى سواء إن هللا ي حب الخاهن ن"(.)4

( ) 1المنقرن صف ن ج 2ا127؛ نظر :ابن ابي الحد د شر نهه البذغه
ااماص ع ي ج 2ا.313
( ) 2اامام ج 1ا.123
( ) 3الفتو ج 2ا.531-537
الجمههل ا296؛ نظههر :المنقههرن صههف ن ج 3ا243؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج 5ا14؛
( ) 4أبههو مخن ه
نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا645؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 4ا25؛ نظر :عبد المقصهود
ااماص ع ي ج 2ا.461
ج 3ا196؛ نظهر :عبهد المقصهود
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كههتل كرا ت ه المعت هـادئ البههدء بقت هـال بههالقول  ":ي تقههات وا القههوص حت هـى بههدإوكص  ...فـههـاتا
صههات تمو ص فهزمتمههو ص فههذ تقت ههوا مههدبرا وي تجهههزوا ع ههى جههر ح وي تكشههفواعورئ وي
تمث وا بقت ل"(.)1
لتدور بعد تل داهرئ الحرب والقتال وكانت سجاي ب ن الطرف ن.
فقد تكر الطبرن  ... ":با ع رجال من أ ل الشهاص ع هى المهوت فعق هوا أنفسههص بالعمهاهص
وخههرج أ ههل
وكههانوا خرجههون و صههفون عشههرئ صههفو
فكههان المعق ههون خمس ه صههفو
()2
العرا أحد عشر صفا  ...فاصتت وا صتاي شد دا" .
تب ن ته الروا مدا التهؤث ر الهتن أحدثه معاو ه فهي أ هل الشهاص حتهى جع ههص قهدمون
بكل تا الحما وااستعداد ل موت في ته الحرب.
إلى أن رأا ااماص ع ي ضرورئ حسص القتال بهتا
تكون اامرئ لمن صتل صاحب ونال .

وجهه لغر مه هدعوه ل نهزال حتهى

تكر عبد المقصود( )3ته الدعوئ بالنا إعتمادا ع هى مها تكرته المصهادر بهالقول ":صهاص
ع ي ب ن الصف ن ثص نادا :ا معاو – كرر ا – فقال معاو ه  :اسهؤلوه مها شهؤن ؟ صهال :أحهب
أن ظهر لي فؤك م ك م واحدئ  .فبرز معاو ومع عمرو بن العهاا ف مها صاربهاه لهص تفهت
إلى عمرو وصال لمعاو  :و ح عذص قتتل النها ب نهي وب نه و ضهرب بعضههص بعضها؟
إبرز إلي فؤ نا قتل صاحب فاألمر ل  .فالتفت معاو إلى عمهرو فقهال :مها تهرا ها أبها عبهد هللا
ف ما ا نا أبارزه ؟ فقال عمرو :لقد أنصف الرجهل وأع هص أنه إن نك هت عنه لهص تهزل سهب
ع وع ى عقب ما بقي عربي  .فقال معاو ه  :ها عمهرو بهن العهاا له مث هي خهدا عهن
نفس  .وهللا ما بارز إبن أبهي طالهب رجهذ صهط إي سهقى األرل مهن دمه  .ثهص إنصهر راجعها
حتههى إنتهههى إلههى آخههر الصههفو وعمههرو مع ه  .ف مهها رأا ع ههي ( )تل ه ضههح وعههاد إلههى
موصف "(.)4
وع ى مها بهدو فهان عبهد المقصهود صهد تكهر هته الروا ه اظههار مز هدا مهن مناصهب اامهاص
وشجاعت التي ي قارعهها أحهد وكهتل ب نهت جهبن معاو ه وتخاتله وراء األسهتار حه ن ط هب
من ااماص المبارزئ.

الجمههل ا297؛ نظههر :المنقههرن صههف ن ج 3ا244-243؛ نظههر :الطبههرن ج 5ا11-14؛
( ) 1أبههو مخن ه
نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا.462
( ) 2تهار خ ج 5ا17-12؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا646؛ نظههر :إبههن خ ههدون تههار خ ج 2ا629؛
نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 2ا 561والصفحات التال .
( ) 3ااماص ع ي ج 2ا.545
( ) 4المنقرن صف ن ج 4ا275؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 5ا.211-127
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محاولة إبن العاص خدٌعة جٌش اإلمام علً برفع الراٌة
تضهها قت بمعاو ه السههبل بسههبب شههدئ القتههال وز ههادئ ضهغط جه ش العههرا ع ههى جنههده
فؤخرج إبن العاا أولى ح لخداا الج وش الظهافرئ والفهت مهن عضهد ص مهن خهذل إخراجه
لواء أسود كان صد و ب إ اه رسول هللا ( )تات وص واشترط ع أن ي ظا ر به مسه ما وي
قرب ب كافرا فما أن أخرج حتى فضح ااماص أمره(.)1
جههاء الخبههر فههي المصههادر ع ههى النحههو اآلتههي ... ":رفههع عمههرو بههن العههاا شههق خم ص ه
سوداء في رأ رمح فقال نا  :تا لواء عقده ل رسول هللا (ص ى هللا ع وس ص)  .ف ص زالوا
كتل حتى ب هغ ع ها فقهال :هل تهدرون مها صصه هتا ال هواء ؟ إن عهدو هللا عمهرو بهن العهاا
أخرج ل رسول هللا ته الشق فقال :من ؤخت ا بما ف ها ؟ فقال عمرو :وما ف ها ا رسهول هللا ؟
صال :ف ها أن ي تقاتل بها مس ما وي تقرب من كافر  .فؤخت ا فقد وهللا صربه مهن المشهرك ن
وصاتل ب ال هوص المسه م ن :والهتن ف ه الحبه وبهرأ النسهم مها أسه موا ولكهن استسه موا وأسهرو
الكفر ف ما وجدوا أعوانا رجعوا الى عدوانهص منا .)2("...
و تضههح لنهها أن عبههد المقصههود أراد مههن تكر ههته الروا ه ل ب ه ن مكههر عمههرو الههتن أراد أن
خ خل معسكر ااماص لكن النت ج أتت بالعك فصار فع إفتضها وإثبهات لهبطذن مزاعمه
ك ها.

إستشهاد الصحابً عمار بن ٌاسر
كان لعمار الدور البارز والفاصل في حرب صف ن وكتل إستشهاده ف ها خ ر دل ل ع ى
بطذن وبغي صات وضذلتهص بحسب ما أخبر به رسهول هللا ( ) عهن ك ف ه إستشههاده منهت
وصت بع د.
فقد جاء إخبار رسول هللا ( )عن ك ف إستشهاده بالقول ":تقت
شرب تشربها ض ا * من لبن"(.)3

الفهه الباغ ه

وآخهر

ب نما جاء تكر إستشهاده عند عبد المقصود ع ى النحهو اآلتهي ":فكؤنمها إسهتؤخره هللا لموته
مهن نحهو
أخرا تبوء باثمها طاهف من سهذل معتب ه وكؤنمها حهدد أج ه – تات نههار سهال
ج ل – تل الحد ث الهتن جهرا به لسهان رسهول هللا ( ... )أن ح نه ي زال بع هدا – إن ر
( ) 1ااماص ع ي ج 2ا.466-465
( ) 2المنقرن صف ن ج 4ا215؛ نظر :إبن أبي الحد د ج 4ا31-34
*-الض ا ال بن الرص الكث ر الماء .نظر :إبن منظور لسان ج 2ا.527
( ) 3المنقرن صف ن ج 5ا341؛ نظر :إبن صت ب اامام ج 1ا146؛ نظر :الطبرن تهار خ ج 5ا39؛
نظر :إبن أعثص الفتو ج 3ا159؛ نظر :المسعودن مروج ج 2ا311؛ نظر :إبن الب ع المستدر ج3
ا443؛ نظر :الب هقي ديهل ج 6ا421؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 1ا.24
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ل ومسح ظهره وبشره :إن من أ ل الجن – تقت ه الفهه الباغ ه  .و ها هي اآلن :هته الفهه
المنكودئ تضطرص نفوسها تحرصها لصهرع ...وإنه قهدص وي حجهص  .ضهرب مها وسهع كفه أن
تحمل س ف  ...فؤح شفت ت تهب وح ق ج  ...لكن إمرأئ من الروا ا التي تصحب الجه ش
تقهدمت ال ه تسهق مهن لهبن  ...وكانهت نها ته كطرفه هدب  .حمهل وأثخهن وصتهل  ...ثهص عاج ه
منهما ابن جون* بطعن وثنى أبو العاد * ل شر رف ق في نص ب من النار"(.)1
وتكر المنقرن صول الرسول ( )لعمار  " :إن من أ ل الجن

تقت

الفه الباغ "(.)2

وجههاء خبههر مقتههل عمههار عنههد أبهي مخنه بههاآلتي  ":فههنهل عمههار وإشههتد ظمههؤه فؤتته إمههرأئ
طو ال د ن ما أدرن ؛ أع معها أص اداوئ ؟ ف ها ض ا مهن لهبن فشهرب وصهال :الجنه تحهت
األسن ال وص ألقى األحب محمدا وحزب  ...ثهص حمهل وحمهل ع ه إبهن جهون السكسهكي وأبهو
العاد الفزارن  .فؤما أبو العاد فطعن وأما إبن جون فان أجتز رأس لعنهما هللا"(.)3

خدعة رفع المصاحف ووقف القتال
إنكسر عسكر معاو من حم مال األشهتر األخ هرئ فقتهل معظمههص وفهر البهاصون ممها
حدا بمعاو أن ركب سب ل المنههزم ن لهوي أن أدلهى ابهن العهاا بهآخر خداهعه التهي شه ت
تقدص العسكر الزاح نحو ص من خذل رفع المصاح .
ففي روا أبو مخن صال ":ف ما رأا عمرو بن العاا أن أمر أ هل العهرا صهد اشهتد
وخا في تل الهذ صال لمعاو ه  :هل له فهي أمهر أعرضه ع ه ي ز هدنا إي إجتماعها
وي ز د ص إي فرص ؟ صال :نعص  .صال :نرفع المصاح "(.)4
وف ههها تكههر ال عقههوبي مهها نص ه  ":زح ه أصههحاب ع ههي وظهههروا ع ههى أصههحاب معاو ه
ظهورا شد دا حتى لصقوا ب فدعا معاو ه بفرسه ل نجهو ع ه فقهال له عمهر بهن العهاا:
إلى أ ن ؟ صال :صد ترا ما ترا فما عند ؟ صال :لص ب إي ح واحدئ أن ترفع المصاح
فتههدعو ص إلههى مهها ف ههها فتسههتكفهص وتكسههر مههن حههدتهص وتفههت مههن أعضههاد ص  .صههال معاو ه :
*-أبو جون ورد باسص أبو حون السكسكي كان ممن شهد حرب صف ن إلى جانب معاو و و صاتل عمار بن اسر .نظر:
إبن العد ص عمر بن أحمد بن أبي جرادئ (ت 664ـ1261 /ص) بغ الط هب فهي تهار خ ح هب تهح :سهه ل زكهار ي.ط
دار الفكر العربي لبنان 1911ص ج 14ا.4671
سار بهن سهبع الجهنهي كانهت له صهحب مهع رسهول هللا ( )وكهان مغرمها بحهب الخ فه
وص ل ابو الغاد
*-ابو العاد
عثمان بن عفان .نظر :إبن عبد البر ااست عاب ج 4ا.1725
( ) 1ااماص ع ي ج 3ا19و.45-44
( ) 2صف ن ج 5ا.324
( ) 3الجمل ا352؛ نظر :المنقرن صف ن ج 5ا341؛ نظر :الطبرن تار خ ج 11ا549؛ نظر :إبن أعثص
الفتو ج 3ا159؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.663-662
( ) 4الجمل ا.374-369

الفصل الرابع  /المبحث الثاني .........................................أبرز الفتــن والحروب حتى استشهاده

112

ودعهو ص إلهى الهتحكص بمها ف هها وصهالوا :نهدعو ص إلهى كتهاب هللا
فشؤن  .فرفعوا المصهاح
()1
فقال ع ي :إنها مك دئ ول سوا بؤصحاب صرآن. "...
وتكر عبد المقصود( )2إصتحاص األشتر عسهكر معاو ه ورفعههص المصهاح الهتن جهاء موافقها
وبالنا لروا المنقهرن التهي تقهول  ... ":األشهتر قهول ألصهحاب و هو زحه بههص نحهو أ هل
الشاص :ازحفوا ص د رمحهي هتا  .وإتا فع هوا صهال :إزحفهوا صهاب هتا القهو  .وإتا فع هوا  .سهؤلهص
مثل تل  ...وشد مع أصحاب بضرب أ ل الشاص حتهى إنتههى بههص الهى عسهكر ص  ...فب هغ تله
معاو فدعا عمرو بن العاا فقال :ا عمرو انما ي ال ه حتهى غهدو ع هي ع نها بالف صهل
فما ترا ؟ صال ... :أل إله هص أمهرا إن صب هوه إخت فهوا وإن ردوه إخت فهوا  .ادعههص إلهى كتهاب هللا
حكما ف ما ب ن وب نهص ؛ فان بالغ ب حاجت في القوص.)3("...
ومن تا المنط بدو أن عبد المقصود محقا في اخت ار ته الروا كونهها تحققهت ورم ه
عمرو صد أصابت والنا اخت فت.
مهن كهان
وح نها إبته معاو وطب عمرو ما رأا بالقول ... ":صال :عمرو :أ ها النها
وارتفعههت الضههج
معه مصههح ف رفعه ع ههى رمحه فكثههر فههي الجه ش رفههع المصههاح
ونادوا :كتاب هللا ب ننا وب نكص . )4("...
ولص كن ااماص ع ي ممن تنط ي ع خداا القوص فهت بقوم صاهذ ":وهللا ما ص بؤصهحاب
صرآن ولكنهص جع و ا مك دئ وخدعه ب غههص مها فع هت مهن رفهع المصهاح أل هل الجمهل ففع هوا
مث ولص ر دوا ما أردت فذ تنظروا الى فع هص وأمضوا ع ى تق تكص وثباتكص"(.)5
وبهتا كون ااماص صد أسقط أكبر خدع ابن العاا لو كان أصحاب سمعون و ط عون.
وأزاء الحا أصحاب ااماص ع ى وص القتال وج إل هص صول اآلخر ":عباد هللا إنهي أحه
من أجاب إلى كتاب هللا ولكن معاو وعمرو بن العاا  ...ل سوا بؤصحاب د هن وي صهرآن
إني أعر بهص منكص صحبتهص أطفاي وصحبتهص رجاي فكانوا شر أطفال ورجال"(.)6

( ) 1تار خ ج 2ا.11
( ) 2ااماص ع ي ج 3ا.57-55
( ) 3صف ن ج 7ا476-475؛ نظر :الد نورن األخبار ا111؛ نظر :إبن أعثص الفتهو ج 3ا111؛ نظهر:
إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا.214
( ) 4المسعودن مروج ج 2ا.394
( ) 5البذترن أنساب ج 2ا323؛ نظر :الد نورن األخبهار ا119؛ نظهر :إبهن أعهثص الفتهو ج 3ا112؛
نظر :المسعودن مروج ج 2ا.394
الجمل ا419؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا216؛ نظر :عبد المقصود ااماص
( ) 6أبو مخن
ااماص ع ي ج 3ا.65
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تنص ته الروا التي تكر ا عبد المقصود عهن صناعته التامه بحه اامهاص الهتن به ن خبرته
الكب رئ بنوا ا القوص كون ع ص بحالهص منت الصبا حتى الكبر لتا عمد المإل إلهى الترك هز ع هى
مصادر ا التي تكرت.
وبعد أن صطع ااماص رجاءه من بعهث النها مجهددا إلهى معهاودئ النهزال أطهر حز نها ثهص
صال ":إن لص زل أمرن معكص ع ى ما أحب إلى أن أختت مهنكص الحهرب وصهد وهللا أخهتت مهنكص
وتركت وأختت من عهدوكص ف هص تتهر وإنهها فه هص أنكهى وأنهه  .اي وإنهي كنهت أمه أم هر
المإمن ن فؤصبحت ال وص مؤمورا وكنت نا ا فؤصبحت منه ا وصد أجبتكص البقاء ول لهي أن
أحم كص ع ى ما تكر ون"(.)1
ثص صال ":ال ههص إنه تع هص أنههص مها الكتهاب ر هدون فهؤحكص ب ننها وب هنهص إنه أنهت الحكهص
(.)2
الح المب ن  ...فعند تل بط ت الحرب ووضعت أوزار ا"
وبالفعههل كانههت رم ه ابههن العههاا صههاهب ونالههت مراد هها مههن الهههد
عسكر العرا .

المقصههود بتفر ه

وك ه ي وإن جههل عسههكر اامههاص توو جبههاه سههود الههت ن سههقطوا إمههرئ المههإمن ن عنه
ونادوه بع ي جبرون ع ى ت ب ط ب النا من تح كص القهرآن وأن بعهث فهي ط هب األشهتر
التن كان غاهرا في عباب ج ش أ ل الشاص وإن أبى ددوا بتس م لمعاو أو قتل(.)3

اختٌار الحكمٌن:
رغص ما أجبر ع ااماص ع ي من صبهل القهراء مهن وصه ل قتهال وتضه عهص لنصهر أك هد
فههانهص أكم ههوا تههآمر ص ع ه باخت ههار األشههعرن حكمهها له ل قابههل إبههن العههاا عههن أ ههل الشههاص
غاضي الطر عن مث بت بتثب ط النا وص الجمل.
تكههر عبههد المقصههود( )4ههتا الخبههر كههامذ ولههص ههؤتي بجد ههد عمهها تكرتهه المصههادر التههي
تكرت ...":صال أ ل الشاص :فانا صد رض نا وإخترنها عمهرو بهن العهاا  .وصهال األشهعث والقهراء
الت ن صاروا خوارج ف ما بعد :فانا صهد رضه نا واخترنها أبها موسهى األشهعرن  .فقهال لههص ع هي:
إني ي أرضى بؤبي موسى وي أرا أن أول  .فقال األشعث  ...في عصاب من القراء :إنها ي
نرضى إي ب  ...صال ع ي :فان ل لهي برضها وصهد فهارصني وخهتل النها عنهي ثهص هرب
حتى آمنت بعد أشهر  .ولكن تا إبن عبا أول تل  .صالوا :وهللا ما نبالي أكنت أنت أو إبهن
( ) 1المنقرن صف ن ج 7ا414؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا.224-219
( ) 2المنقرن صف ن ج 7ا479؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا.212
الجمهل ا373-371؛ نظهر :المنقهرن صهف ن ج 7ا491-419؛ نظهر :الطبهرن تهار خ ج5
( ) 3أبو مخن
ا54-49؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا661؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا211-216؛
نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 3ا.76-73
( ) 4ااماص ع ي ج 3ا.97-94
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وي نر ههد إي رجههذ ههو منه ومههن معاو ه سههواء وله إلههى واحههد منكمهها بههؤدنى مههن
عبهها
اآلخر  .صال ع ي :فاني أجعل األشتر  .صال األشهعث :و هل سهعر األرل ع نها غ هر األشهتر...
صال لهص ع ي :إن معاو لص كن ل ضهع هتا األمهر أحهدا هو أوثه برأ ه ونظهره مهن عمهرو بهن
العههاا وأن ه ي ص ه ح ل قرشههي إي مث ه فع ه كص بعبههد هللا بههن عبهها فههؤرموه بهه  ...فقههال
األشههعث :وهللا ي حكههص ف ههها مضهر ان حتههى تقههوص السههاع ولكههن أجع ه رجههذ مههن أ ههل اله من
...فقال ع ي :إني أخا أن خدا من كص ؛ فان عمهر له مهن هللا فهي شهيء  ...فقهال األشهعث:
وهللا ألن حكما ببعل ما نكره وأحد ما من أ ل ال من أحب إل نا من أن كون ما نحهب فهي
حكمهمها و مها مضههر ان  ...صهال ع ههي :صهد أب ههتص إي أبها موسهى؟ صههالوا :نعهص  .صههال :فاصهنعوا مهها
أردتص  .فبعثوا الى أبي موسى وصد أعتزل بؤرل من الشاص  ...فؤتاه مولى ل فقال :أن النا صهد
إصط حوا  ...وصد جع و حكما  ...فجاء أبو موسى حتى دخل عسكر ع ي.)1("...
ولعمرن ما كان أصرار األشعث ع ى التحك ص وتمسهك بهؤبي موسهى ممهثذ إي دس سه
من دساه معاو .
*

خبر الحرورٌة

ما إن عقد النا رأ هص ع ى أمر التحك ص ورجع ااماص ع هي بج شه إلهى الكوفه حتهى
خرج ع القوص تاتهص من الت ن أجبروه ع هى المحكمه متهترع ن بخطهههص ع هى مها فع هوا مهن
تنب التحك ص تاهب ن وأرادوا أن حم وا ااماص ع ي موصفهص الجد د من ضهرورئ التوبه وأن":
ي حكص اي هلل"(.)2
وتكههر البسههتي ... ":ف مهها دخههل ع ههي الكوف ه خههرج مههن كههان قههول :ي حكههص اي هلل ونزلههوا
بحروراء و ص صر ب من إثني عشر الفا فسموا بالحرور .)3("...
وأن قنهع الفهه الخارجه بع مه
تكر عبد المقصود( )4أن ااماص إستطاا تهدار الموصه
وحكمت حتى عاد بهص إلى ب وتهص و و إعتمادا ع ى ما أوردت المصهادر بهالقول ... ":خهرج
ع ي في أنا حتى دخل ع هص  ...ثص تك ص فحمهد هللا عهز وجهل  ...ثهص صهال :مهن زعه مكص ؟ صهاي
إبن الكواء*  .صال ع ي :فما أخهرجكص ع نها ؟ صهالوا :حكهومتكص هوص صهف ن  .صهال :أنشهدكص بهاهلل
( ) 1المنقرن صف ن ج 1ا544-499؛ نظر :الطبرن تار خ ج 5ا52-51؛ نظر :المسعودن مروج ج2
ا392-391؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا674-669؛ نظههر :إبههن أبههي الحد ههد شههر نه ه البذغ ه ج2
ا229-221؛ نظر :إبن خ دون تار خ ج 2ا.633-632
ص الخوارج الت ن خالفوا ع ي في أمر التحك ص وسموا بالحرور نسب الى نزولهص صر حروراء الواصع ع ى
* -الحرور
بعد م ن عن الكوف وتجمعوا ف ها لحرب ع ي  .نظر :الحمون الب دان ج 2ا.245
الجمل ا397؛ نظر :الطبرن تار خ ج 5ا57؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.673
( ) 2أبو مخن
( ) 3الس رئ ج 2ا.545
( ) 4ااماص ع ي ج 3ا116-111
* إبن الكواء عمرو بن النعمان بن ظالص بن مال بن أبي عصص بن سعد بن عمرو بن جشص بهن كنانه  .الخهارجي .نظهر :إبهن
الك بي نسب معد ج 1ا.12
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فق هتص :نج هبهص إلهى كتهاب هللا  ...صهالوا له  :فخبرنها أتهراه
أتع مون أنهص حه ن رفعهوا المصهاح
عدي تحك ص الرجال في الدماء فقال :إنا لسنا حكما الرجال إنما حكمنا القهرآن و هتا القهرآن
إنما و خط مسطور ب ن دفت ن وي نط إنما تك ص ب الرجهال  ...أدخ هوا مصهركص رحمكهص
هللا فدخ وا من عند آخر ص"(.)1
وبهههتا عههاد النهها إلههى رشههد ص وانصههاعوا إلههى صههول اامههاص الههتن إسههتطاا إخمههاد ثههاهرتهص
وغ واء نفوسهص بالحج والحكم والموعظ الحسن .

قرار التحكٌم
*

كهان الهرأن صهد إجتمهع ع هى جمهع الفهر ق ن المتحهاكم ن فهي دومه الجنهدل
وممث هص األشعرن وأ ل الشاص تقدمهص إبن العاا .

أ هل العهرا

وتكر عبد المقصود أن ابن العاا استغفل نظ ره حتى ب غ من مراده فقهال ... ":إنط ه
و دور في ت ه مهن األمهاني والفهرول حتهى إتا أحه انه أع هاه رأ ها
بصاحب مفاوضت
صتف باسهص سه ده رف ه خدعته  :معاو ه أم هر المهإمن ن  .معاو ه ؟ لهص ي وب ته فهي
وح
صر ش رف و و أحد الصحاب .)2("...
ولص خت ما تكره عبد المقصود عن ما أوردت المصادر وع ى النحو اآلتي ":أن عمهرا
وأبا موسى ح ن التق ها بدومه الجنهدل وأخهت عمهرو قهدص أبها موسهى فهي الكهذص قهول :إنه
صاحب رسول هللا ( ) وأنت أسهن منهي فهتك ص وأتك هص  .فكهان عمهرو صهد عهود أبها موسهى أن
قدم في كل شيء أعتزا بتل ك أن قدم ف بدأ بخ ع ع ي  ...فقال ل عمهرو :أخبرنهي مها
رأ ه ؟صههال :رأ ههي أن نخ ههع ههت ن الههرج ن ونجعههل األمههر شههورا ب ه ن المس ه م ن ف ختههار
المسه م ن ألنفسهههص مهها أحبههوا  .فقههال له عمههرو :فههان الههرأن مهها رأ ههت فههؤصبذ ع ههى النهها و ههص
مجتمعهون  .فقههال :ها أبهها موسهى أب غهههص أن رأ نها صههد أجتمهع واتفه  .فهتك ص أبههو موسهى فقههال :أن
رأ ي ورأن عمرو صد أتف ع ى أمر نرجو أن ص ح هللا عهز وجهل به أمهر هته األمه  .فقهال
عمرو :صد وبر ا أبا موسى تقدص فتك ص  .فتقدص أبا موسى ل تك ص  .فقال ل ابن عبا  :و حه
وهللا إني ألظن صد خدع  ...وكان أبو موسى مغفذ  ...ثص صال :أ ها النا  ...صهد جمهع رأ هي
ورأن عمههرو ع ه و ههو نخ ههع ع ههي ومعاو ه  ...وإنههي صههد خ عههت ع هها ومعاو ه  ...وأصبههل

الجمهههل ا441-339؛ نظهههر :الهههبذترن أنسهههاب ج 2ا349؛ نظهههر :الطبهههرن تهههار خ ج5
( ) 1أبهههو مخنههه
ا66-65؛ نظههر :إبههن الجههوزن المنههتظص ج 5ا126-125؛ نظههر :إبههن أبههي الحد ههد شههر نه ه البذغ ه ج1
ا.143
* -دوم الجنهدل موضهع تكهون مهن حصهن وصهرا به ن الشهاص والمد نه صهرب جبهل طهيء سهم ت بهتل نسهب لنهزول دوص بهن
إسماع ل بن إبرا ص بها وكانت مبن من الجندل .نظر :الحمون الب دان ج 2ا.417
( ) 2ااماص ع ي ج 3ا.227-225
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عمرو بن العاا فقاص مقام  ...وصال :أن تا صد صال مها سهمعتص وخ هع صهاحب
صاحب كما خ ع وأثبت صاحبي معاو .)1("...
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وأنها أخ هع

ع ى الرغص من بطذن المحكم وأنها لص تطب ع ى الواصع إي أنها صهد أكسهبت معاو ه
الكث ر وزادت من نفوته وصوت وأف تت من ذ أك د وبالمقابهل فقهد خفتهت جهتوئ الحمها
لدا ج ش ااماص من القتال.

وقعة النهروان (61هـ 361 /م)
ع ى ما بدو فان خهوارج* الحرور ه صهد عهادوا مهن خهروجهص السهاب ع هى غ هر صناعه
تامه فمهها أن أع نههت نت جه التحكه ص المعهههودئ حتههى ثههارت ثههاهرتهص ع ههى اامههاص ع ههي بغ ه
ااحتداص الحق قي في مختارتهص النهروان* وكان ااماص ح نها جهز ثان لمواجه معاو .
وتكههر عبههد المقصههود خطبت ه فههي النهها حههول نت ج ه التحك ه ص وفههي الوصههت تات ه طههر
مسامع الخوارج ط بهص ل نهول مع وكانوا صد خفوا الخطا ل تجمع بالنهروان(.)2
وجهههاء فهههي خبهههر تحشههه د اامهههاص ع هههي ل نههها بهههالقول ":أي أن هههت ن الهههرج ن ال هههت ن
أخترتمو ما حكم ن صد نبتا حكهص القهرآن وراء ظهور مها وأح ها مها أمهات القهرآن  ...فبهر
هللا منهمهها ورسههول وصههالح المههإمن ن  .اسههتعدوا وتههؤ بوا ل مسهه ر إلههى الشههاص  ...وكتههب الههى
*
الخههوارج بههالنهر :بسههص هللا الههرحمن الههرح ص  .مههن عبههد هللا أم ههر المههإمن ن إلههى ز ههد بههن حصه ن
أمهها بعههد فههان ههت ن الههرج ن ال ههت ن ارتض ه تما
وعبههد هللا بههن و ههب* ومههن معهمهها مههن الن ها
حكمهما صد خالفا كتهاب هللا واتبعها أ واء مها بغ هر هدا مهن هللا  ...فهاتا ب غكهص كتهابي هتا
فؤصب وا فانا ساهرون إلى عدونا ونحن ع ى األمهر األول الهتن كنها ع ه والسهذص .وكتبهوا إل ه :
أمهها بعههد  .فان ه لههص تغضههب لرب ه إنمهها غضههبت لنفس ه فههان شهههدت ع ههى نفس ه بههالكفر

الجمهل ا414-441؛ نظهر :المنقهرن صهف ن ج 1ا546-544؛ نظهر :الطبهرن تهار خ ج5
( ) 1أبو مخن
ا71-74؛ نظر :المسهعودن مهروج ج 2ا399-391؛ نظهر :إبهن األث هر الكامهل ج 2ا613-612؛ نظهر:
إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا.256-254
*-الخوارج و ص صوص من أ ل األ واء لهص مقال ع ى حدئ سموا بالخوارج لخروجهص ع ى ع ي (كرص هللا وجه ) .نظر:
ا.116
الف روزآبادن القامو
*-النهروان كورئ تقع ب ن بغداد وواسط وتحد ا بغداد من جهتهها الع ها سهم ت بهتل نسهب إلهى نههر نهروانها الهتن حفهره
وسمي نهروانا ألن أتا صل ماإه عطش أ وان زاد غرصوا .نظر :الحمون الب دان ج 5ا.325
الفر
( ) 2ااماص ع ي ج 3ا.274-274
*-لص أعثر ل ع ى ترجم غ ر التن تكر في الخبر اعذه.
* -عبد هللا بن و ب بن مال بن م دعان بن مال بهن نصهر بهن األزد الراسهبي كهان ممهن شههد فهتح العهرا مهع سهعد بهن أبهي
وصاا وبعد ا صحب ع ي وشارك في حروب واخت ع بعد التحك ص حتى صتهل مهع الخهوارج فهي النههروان  .نظهر:
العسقذني ااصاب ج 5ا.71
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وإسهههتقب ت التوبههه
الخاهن ن"(.)1

نظرنههها ف مههها ب ننههها وب نههه

113

وإي فقهههد نابهههتنا ع هههى سهههواء إن هللا ي حهههب

ومن ته الروا ه تضهح مهدا تنهامي كبر هاء الخهوارج ح هث هرون أنفسههص فهي موصهع
أع ى من مستوا فهص اآلخر ن من خذل تدخ هص في شإون الخ ف دون تردد رغص تق باتهص
المتواترئ في المواص .
وفههي رأن لبكههان  ":لقههد أثههار ههتا اانقههذب المفههاجئ فههي موص ه القههراء إسههتغراب كههل
الدارس ن وتسهاإيتهص خصوصها وأنه صهدر عهن مجموعه تم ه بحكهص تجربتهها السهابق بعهل
األفكار الواضح .)2("...

فتك الخوارج بعبد هللا بن خباب وأهله
ح ه ن أدر الخههوارج غهها تهص إلههى النهههروان أظهههروا مبكههرا طب عههتهص الوحش ه التههي
تناصل ظا ر ص الد ني المتسهامح فصهاد أن عارضههص عبهد هللا بهن خبهاب* صهحب زوجته
الحامههل المههتص فههدار ب ههنهص حههوار طو ههل الخههوارج س هؤلون وإبههن خبههاب ج ههبهص انتهههى بهههص
األمر إلى صتل الرجل صبرا كتبح الشائ بعد أن سمعوا من جوابها حسهنا بحه اامهاص ع هي بمها
ي رضون ل حقوا ب زوجت وأردفو ص بثذث نسوئ مإمنات دون جر رئ تعهر أو تنهب
مقتر (.)3
أعتقد أن عبد المقصود تكر ته الحادث كتؤك دا لمعتقد الخوارج الزاه
ألرتكاب أشنع األفعال.

والتن حدا بهص

دلت ته الحادثه ع هى ضهماهر مجمهدئ وأفكهار مخت ه لهدا الخهوارج هدفعهص إلهى تله
وساو أنفسهص المع ول التي أصنعتهص بؤن أفعالهص تقربهص من رضوان هللا تعهالى حتهى ص هل فهي
خبهههر ص ":فمهههن طر ههه أخبهههار ص أنههههص أصهههابوا مسههه ما ونصهههران ا فقت هههوا المسههه ص وأوصههه وا
بالنصراني فقالوا :إحفظوا تم نب كص"(.)4
الجمههل ا422-421؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج 5ا77؛ نظههر :إبههن الجههوزن المنههتظص ج5
( ) 1أبههو مخن ه
ا122؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا.611
( ) 2حرك الخوارج ط 1دار الط ع لبنان 2441ص ا.23
* -عبد هللا بن خباب بن األرت بن جندل بن سعد بن خز م بن كعهب بهن سهعد كهان مهن صهحاب رسهول هللا( )ورا عنه
الحد ث .نظر :إبن سعد الطبقات ج 5ا.194
صهههف ن ا434-421؛ نظهههر :إبهههن صت بههه اامامههه ج167 1؛ نظهههر :الهههبذترن أنسهههاب ج2
( ) 3أبهههو مخنههه
ا362؛ نظر :ال عقوبي تار خ ج 2ا92؛ نظر :الطبرن تار خ ج 5ا11؛ نظر :إبن أعثص الفتو ج4
ا255؛ نظر :إبن عبد رب العقد ج 2ا234؛ نظر :إبن الجوزن المنهتظص ج 5ا132؛ نظهر :إبهن األث هر
الكامل ج 2ا691-694؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا514؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج2
ا269؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 3ا.344-396
( ) 4إبن المبرد الكامل ج 3ا156؛ نظر :إبن عبد رب العقد ج 2ا.234
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مسٌر اإلمام علً إلى النهروان
تكر عبد المقصود أن ااماص صد إستجمع صوات بالنخ نون التوج إلهى الشهاص ومها أن
وصل نبؤ ابن خباب حتى بعث الحارث بن مرئ العبدن* فهي إستقصهاء خبهر الخهوارج فهانط
الرسول إلى القوص فما أن أدركهص حتى الحقوه بؤبن خباب فقهال أصهحاب منكهر ن فع ه القهوص":
ا أم ر المإمن ن عذص ندا إيء وراءنا خ فونا فهي أموالنها وع النها  ...سهر بنها إله هص فهاتا
فرغنا مما ب ننا وب نهص سر بنا إلى عدونا من أ ل الشاص"(.)1
وكالعادئ إعتمد عبد المقصود ع ى أصرب المصادر التي تناولت إستعداد اامهاص و هو نهون
التوج ل شهاص بهالقول  ":فب هغ تله ع ها ومهن معه مهن المسه م ن مهن صهت هص عبهد هللا بهن خبهاب
فبعهث إله هص الحهارث بهن مهرئ العبهدن ل هؤت نهص ف نظهر ف مها ب غه عهنهص
وإعتراضهص النها
و كتب ب إل ع ى وجه وي كتمه فخهرج حتهى إنتههى الهى النههر ل سهاه هص فخهرج القهوص
فقهالوا :ها أم هر المهإمن ن
فقاص إل النا
إل فقت وه وأتى الخبر أم ر المإمن ن والنا
عذص تدا إيء وراءنا خ فوننا في أموالنا وع النا ؟ سر بنا إلى القوص  .فاتا أفرغنا مما ب ننها
وب نهص سرنا إلى عدونا من أ ل الشاص"(.)2
ومن فحوا الروا مكن أن نقول أن ااماص لص كن متخوفا من تجمعهص بهالنهروان ولهص
أو أنه حسههبهص بمتنههاول ال ههد قضههي ع ه هص متههى شههاء لههو أخ ههوا
نههو صتههالهص لههوي فههتكهص بالنهها
بالنظاص أو أن كان منشغذ بالعدو األكبر معاو بن أبي سف ان.
لتبدأ عم اانطذ صوب النهروان والتي تكر ا عبد المقصود باآلتي ... ":بدأ الج ش
الع ون عندهت زحف في الرح الجد دئ كهان طهون السهجل ع هى هد نضهال و نحهاز إلهى
درب فرعي  ...عبر الجسر س كوا  ...ع ى ضف النهر خطوا رح النها  ...ولهص كهن اامهاص
و هو ههإمهص فههي اانطههذ إي مثقههل الق ههب نفسه حز نه وح قه ممههرور  ...إلههى النهههروان
.)3("...
وجاء خبر إنطذ ااماص التن تكره عبد المقصهود موافقها لمها تكهره أبهي مخنه بهالقول":
ف ما أمر ع ي بالمسه ر إله هص ع هص النها أنه لهص كهن هرا رأ ههص  .فهؤجمع ع هى تله فنهادا
بالرح ل وخرج فعبر الجسر .)4("...
*-لص أعثر ل ع ى ترجم غ ر التن تكر في الخبر اعذه.
( ) 1ااماص ع ي ج 3ا.314-313
الجمههل ا434؛ نظههر :إبههن صت به اامام ه ج 1ا167؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج 5ا12؛
( ) 2أبههو مخن ه
نظر :الد نورن األخبهار ا247؛ نظهر :إبهن الجهوزن المنهتظص ج 5ا133؛ نظهر :إبهن األث هر الكامهل ج2
ا692؛ نظر :إبن كث ر البدا ج 14ا.515
( ) 3ااماص ع ي ج 3ا.316-315
( ) 4الجمل ا434؛ نظر :الطبرن تار خ ج 5ا12؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا692؛ نظهر :إبهن كث هر
البدا ج 14ا.515
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فههههي حهههه ن تكههههر الههههد نورن  ":فنههههادا فههههي النهههها
النهروان"(.)1
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بالرح ههههل وسههههار حتههههى ورد ع هههه هص

االحتدام والفصل
وحتى بعد كل ما صاص ب الخوارج من إجراص بح النا ظل اامهاص تله الح ه ص العهادل
التن ما كان ل حمل كهل النها جر هرئ إصترفهها بعهل األشهرار فوصه أمهامهص طالبها أصهحاب
التنب طب ع هص فر ض القصاا ل مضي إلى سب نحو الشاص.
جاء الخبر ع ى النحو اآلتي ":وبعث إلى أ ل النهر :إدفعوا إل نها صت ه إخواننها مهنكص نقهت هص
بهص ثص أنا تارككص وكا عنكص حتى ألقى أ ل الشاص  ...فبعثوا إل فقهالوا :ك نها صهت هص وك نها
نستحل دماء ص ودمهاءكص  ...صهال لههص :عبهاد هللا أخرجهوا إل نها ط بتنها مهنكص وأدخ هوا فهي هتا
األمههر الههتن من ه خههرجتص  ...تشهههدون ع نهها بالشههر والشههر ظ ههص عظ ه ص وتسههفكون دمههاء
المسه م ن وتعههدونهص مشههرك ن  ...نشههدتكص بههاهلل فههي أنفسههكص أن ته كو هها فههاني أرا الفتنه صههد
()2
غ بت ع كص".
وما أن بقي الخوارج ع ى عناد ص حتى صرر ااماص اينقضال ع هص وف خط محكمه
بتفر عسكره إلى جناح ن وص ب يحتواء العدو كالكماش لكن له صبهل رفهع را ه األمهان
التي تقدص بها أبو ا وب األنصارن* فمن صصد ا س ص ومن غادر السهاح أمهن فانسهحب مهنهص
صوص وأصر أكثر ص تحت نداء العروج إلى الجن ل ندفعوا أخ را وسط فرج إصهطنعها أمهامهص
ج ش ااماص ومن ثص أطب ع هص بجناح فؤ مدوا جم عا(.)3
فالعههتر مإكههدا لمههن أنههتر مههن مغب ه القتههال فقههد بههرزت فههي ههته الموصع ه حنك ه اامههاص
العسكر وص ادت ل قتال بؤبهى صورئ ح ن باغت الخارج بهتا اانطبا المم ت.

( ) 1األخبار ا247
الجمههل ا434-433؛ نظههر :إبههن صت بهه اامامهه ج 1ا161؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج5
( ) 2أبههو مخنهه
ا13؛ نظههر :إبههن الجههوزن المنههتظص ج 5ا133؛ نظههر :إبههن األث ههر الكامههل ج 2ا692؛ نظههر :سههبط إبههن
الجوزن مرآئ الزمان ج 6ا316؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 6ا91؛ نظهر :عبهد المقصهود
ااماص ع ي ج 3ا.324-319
مهن
*-أبو أ وب خالد بن ز د بن ك ب بن ثع به األنصهارن والنجهارن وأمه نهد بنهت سهعد بهن عمهرو بهن أمهر القه
أصحاب الرسول ( )التن نزل في ب ت عند الهجرئ وشهد معه العقبه وبهدرا ومشها ده ك هها كهتل صهحب ع هي بهن أبهي
طالب وشارك في كاف حروب  .نظر :إبن عبد البر ااست عاب ج 2ا.425-424
الجمههل ا444-431؛ نظههر :إبههن صت بهه اامامهه ج 1ا169؛ نظههر :الطبههرن تههار خ ج5
( ) 3أبههو مخنهه
ا16؛ نظر :إبن الجوزن المنتظص ج 5ا134؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا695-694؛ نظهر :إبهن كث هر
البدا ج 14ا511-517؛ نظر :عبد المقصود ااماص ع ي ج 3ا.334-326
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أما زمن المعرك وعدد صت ى الخارج فقد أنبؤنها به ال عقهوبي بهالقول ":فرجهع ومههت مهن
فؤصامهت مقهدار
والتحمت الحرب ب نهص مهع زوال الشهم
الخوارج ألفان وأصاص أربع آي
()1
ساعت ن من النهار فقت وا من عند آخر ص. "...

دعوة اإلمام علً بالمسٌر إلى الشام وتقاعس الناس
ناشد ااماص ع ي ج وش الظافرئ بالنهروان ل توج نحو الشاص يسهتكمال العمهل الجههادن
التن أن ط بهص صبل فتن الخوارج ول مرئ الثان نبرن ل إبهن األشهعث برأ ه الهوا ن ل ثهبط به
عز مه الرجههال متههترعا بالجهههد ونفههات العههدئ فذصههى عج جه مههن المتههراخ ن إسههتماا فانحههدر
ع ى أمل التعبه والخروج وبالفعهل خرجهوا
ااماص بهص تجاه الكوف ل نحدر بعد ا إلى النخ
ولكن فرادا متس ن إلى األ ل والد ار حتى فرا المعسكر إي من أنفار(.)2
وكالعادئ إعتمد عبد المقصود ف ما تكر ع ى ما جهاء فهي المصهادر التهي تكهرت ... ":كهان
ع ي لما فرا من أ ل النهروان حمد هللا وأثنى ع ه ثهص صهال :إن هللا صهد أحسهن بكهص وأعهز
نصركص فتوجهوا من فوركص تا إلى عدوكص  .صهالوا :ها أم هر المهإمن ن نفهتت نبالنها وك هت
س وفنا ونص ت أسن رماحنا وعاد أكثر ا صصدا فؤرجع إلى مصرنا ف نستعد بؤحسن عدتنا
ولعل أم ر المإمن ن ز د في عدتنا وكان التن تولى تل الكذص األشعث بهن صه  .فؤصبهل
حتى نزل النخ فؤمر النا أن زموا عسكر ص و وطنوا ع ى الجهاد أنفسهص  ...فؤصاموا ف ه
أ اما ثهص تسه وا مهن معسهكر ص فهدخ وا إي رجهاي مهن وجهوه النها ص هل وتهر العسهكر
خال ا ف ما رأا تل دخل الكوف وانكسر ع رأ في المس ر"(.)3
و ل ا ترا أن حرب ساعات تجهد ج شا عظ ما وتقعده سنوات أن لص تكن نال حكا ه
مخبوءئ كاتبها معاو وبط ها إبن األشعث.
ع ى أن تواكل الكوف ن صد زاد من شقاوئ معاو وجرأت ع هى حرمه الهبذد ااسهذم
فؤخت غزو و ههدد و سهف الهدص و هته الحرمه مهرئ فهي مصهر وأخهرا بالبصهرئ وتهارئ ع هى
الكوف وغ ر ا ع ى مك (.)4

( ) 1تار خ ج 2ا.93
( ) 2ااماص ع ي ج 3ا.344-341
الجمل ا447؛ نظر :الطبرن تار خ ج 5ا94-19؛ نظر :إبن األث هر الكامهل ج 2ا-697
() 3أبو مخن
691؛ نظر :إبن أبي الحد د شر نه البذغ ج 2ا.193-192
الجمل ا 479والصفحات التال ؛ نظر :الطبرن تار خ ا123-114؛ نظر :عبهد المقصهود اامهاص
() 4أبو مخن
ع ي ج 4ا 24والصفحات التال .
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الخوارج واستشهاد اإلمام علً (12هـ 332 /م)
لص تن حم النهروان النف الخارجي ولص خمد جتوئ حقد ا رغص تقادص الهزمن كونهها
خبؤئ عتل أ شفى غ ها بضرب ع ى اص ااماص  .و و صهاهص ل صهذئ فهي هوص التاسهع عشهر مهن
شهر رمضان(.)1
وف تكر عبد المقصهود  ... ":كهان نهداء أم هر المهإمن ن المهنغص الرت هب إت انسهاب مهن
وصهت الفجهر
خ السدئ – صبل أن ظهر مح اه – ادها كالطمؤن ن صاف ا كال ق ن دعو النا
اصام فرل هللا :الصذئ فما أن ح ت البدا حتى حمت النها  .في لمحه إنق هب الحهال ...
فمن جواره طارت كقت ف ص ح موتور حاصد مهن خهذل أن هاب عبهد الهرحمن* :الحكهص هلل ها
وطاشهت ضهرب حسهاص لتقهع فهي عقهدئ البنهاء .
ع ي ي ل  ...فقد س ت من أغماد ها سه و
()2
وأصابت خبط ما صدر لها أن تص ب  .وتكسرت عظاص" .
و نهها كمههل عبههد المقصههود مشههواره فههي تكههر ح ههائ اامههاص ع ههي التههي انتهههت بهههتا الوصه
القدسي م مما وجه نحو القب بفرل الصذئ .
ورد الخبههر الههتن تكههره عبههد المقصههود فههي المصههادر بهاختذ المههوارد واأللفههاظ كههاآلتي":
خههرج ع ههي لصههذئ الفجههر فؤصبههل نههادن :الصههذئ الصههذئ فمهها أدرن أنههادن أص رأ ههت بر ه
الس ؟ وسمعت صاهذ قول :الحكص هلل ا ع ي ي ل وي ألصحاب ثص رأ ت بر س آخهر
ثان ا  .وسمعت ع ا قول :ي فوتنكص الرجل  .وشد النا ع من كل ناح حتى أختوه"(.)3
ب نت حادث ااغت ال ته هؤ أعداهه أمهاص شهجاعت التهي ي تقهارا بالمواجهه
حال من غف إي في وصف إنقطاا عباد مكنتهص مما ر دون.
و تا الحال نت مس بفرح أبدا ا معاو ح ن سمع بمصرع
وكل بقت كبشارئ لخبر ااماص(.)4

لط

وي تنتابه

ح نها غر مه الهتن

لكن تا و الفوز بع ن التن أط ق ااماص بالقول ":فزت ورب الكعب "(.)5
الجمل ا559؛ نظر:إبن أبي الحد د ج 6ا.116
() 1أبو مخن
* -عبد الرحمن بن م جص المرادن الخارجي كان من صراء القرآن وشهد فهتح مصهر مهع ابهن العهاا خهتص ح اته بسهوء مهن
خذل اغت ال لع ي بن أبي طالب .نظر :العسقذني لسان الم زان ج 5ا.141
( ) 2ااماص ع ي ج 4ا.526-525
الجمهل ا562؛ نظههر :إبهن صت به اامامه ج 1ا114؛ نظهر :الطبهرن تههار خ ج 2ا146؛
() 3أبهو مخنه
نظر :المسعودن مروج ج 2ا412؛ نظر :إبن األث ر الكامل ج 2ا744؛ نظر :إبن أبي الحد د شهر نهه
البذغ ج 6ا.117
الجمل ا555؛ نظر :ابن ابي الحد د شر نه البذغ ج 6ا.114
( ) 4ابو مخن
( ) 5إبن صت ب اامام ج 1ا114؛ نظر :البذترن انساب ج 2ا411؛ نظر :ابن عبهد البهر ايسهت عاب ج3
ا1125؛ نظر :ابن ايث ر أسد الغاب ج 4ا142؛ نظر :ابن ابي الحد د شر نه البذغ ج 9ا.247
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وحتى ته ال حظ التي بر بها ااماص دن اه لص بهر ح مه وكظمه لغ ضه وظهل مهن
تل الطراز التن لص غضب لنفس إي لرب ول ح وت الشخص التهي تهؤطرت بخ ه إل ههي
ي محال ف ص تنبؤنا أخبار التار خ عن إنسان عامل غر م بالطر ق التي عامل بها اامهاص صات ه
إبن م جص .
فمن وصا اه لولده في حسن معام ت مقابل تعنت إبن م جص وخ ذه فقال ":النف بالنف
وإن أنا مت فؤصت وه كما صت ني وإن س مت رأ ت ف رأ ي فقال إبن م جهص  : ...ولقهد إبتعته
فهان خهانني فؤبعهده هللا  .)1("...وفهي مهورد آخهر صهال ":إطعمهوه واسهقوه
وسممت بهؤل
بؤل
()2
واحسنوا اساره فان صححت فؤنا ولي دمي أعفو إن شهت وإن شهت استقدت " .

() 1األصبهاني مقاتل الط ب ن ا49؛ نظر :ابن ابي الحد د شر نه البذغ
ايماص ع ي ج 4ا.532-531
( ) 2ابو العرب محمد بن احمد بن تم ص (ت 333ـ944 /ص) المحن تح :عمر س مان العق ي ط 1دار الع وص
الر ال 1914ص ا95؛ نظر :السبعاون ز اد محمد السبعاون مج د خض ر جر م صتل الحس ن وآل ب ت النبوئ
(ع هص السذص) رإ معاصرئ في القانون الجناهي الداخ ي والدولي ط 1المركز العربي مصر 2417ص ا279؛
نظر :الصذبي أسمى المطالب في س رئ أم ر المإمن ن ع ي بن ابي طالب (رضي هللا عن ) شخص ت وعصره مكتب
الصحاب ايمارات 2444ص ج 2ا1433؛ نظر :محمد ع ي محمد الكوكب الدرن في س رئ أبي السبط ن ع ي
(رضي هللا عن ) ط 1م رئ اآلل واألصحاب الكو ت 2414ص ا.176
ج 6ا111؛ نظر :عبد المقصود
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نتائج الدراسة
بعد األنتهاء من دراستً توصلت الى العدٌد من النتائج وهً:
ٌ -1عد كتاب اإلمام علً بن أبً طالب كتابا تأرٌخٌا بصٌغته األدبٌة.
 -2لممم ٌتدممدد الكتمماب بعنوانممه بممه تعممدا دتممى ضممربت مواضممٌعه مممً عم م ت مارٌخ العممرب لبممه
اإلسالم ومرتقٌا إلى تارٌخ السٌرة النبوٌة وعصر الخالمة.
-3كممان مفلم الكتمماب انتقائٌمما بامتٌمماخ مممً اختٌممار الرواٌممات دٌمما ركممخ علممى المصممادر السممنٌة
مهمال المصادر الشٌعٌة.
 -4أخاء هذا الشموه الذي أمتاخ به الكتاب إال أنه أهمه عنصر الخمان والتوارٌخ بشكه متعمد.
 -5ركخ المفل على الرواٌات التً مٌها أظهارا واضدا ألدقٌة اإلمام علمً ممً أغلمب األممور
 ,دتممى أنممه ٌخطممىء مممن خالفممه أو ول م بالضممد منممه  ,بممالرغم مممن تبرٌ مر بعضمما مممن موال م
الصدابة.
 -6ورود بعمما الرواٌممات ذات الطممابب الغٌبممً التممً ربطهمما المفلم
المستقبلٌة.

بمسممار األدممداا وو هتهمما

 -7إتبممب المفل م طرٌقممة إستعراضممٌة موسممعة مممً عممرا األدممداا مممن خمماله الرواٌممات التممً
خئهمما بأسمملوبه الخمما  ,والتممً نممادرا ممما ٌعطممً رأٌممه مٌهمما  ,وأعتقممد أن هممذا سممببه المول م
السٌاسً والدٌنً الذي عاشه المفل مً مصر.
 -8ومن ال دٌر بالذكر خلو الكتاب تماما من إٌراد المصادر التً إستش

المفل

منها مادته.

 -9أن والٌة مكة لد انتقلت من لبٌلة خخاعة إلى لبٌلة لرٌش بالطر المشروعة.
 -11أن أ داد الرسوه ( ) الصملبٌٌن كلهمم مودمدون  ,وٌمتماخون بمالخل العمام المذي أبعمدهم
عن ممارسات ال اهلٌة وموبقاتها.
 -11كذلك أن أوه من أمن الطر ودامظ على سالمة الت ارة هم أ داد الرسموه( )  ,السمٌما
د عبد المطلب من خاله عقد اإلتفالٌات مب القبائه القاطنة على مسرى مرورها .
 -12كان عبد المطلب ذا شأن عند هللا عخ و ه إذ كان مولنما ممن إسمت ابة ربمه لدعوتمه كمً
ٌخلصهم من ا تٌاح األدباش لمكة.
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 -13أن أبا طالب كان موددا لبه اإلسالم  ,ومسملما وداعٌما لمه بعمد إشمرا راٌتمه  ,ولمد تدممه
األعباء والمصاعب بمعٌة خو ته ماطمة بنت أسد من أ ه الدفاظ على سمالمة الرسموه ( )
من تهدٌدات المشركٌن له.
 -14أن أوه المسلمٌن إٌمانا من الر اه علً بن أبً طالب ومن النساء خدٌ ة بنت خوٌلد.
 -15بٌنت الدراسة دور اإلمام علً وتضمدٌته بنفسمه لضممان خمرور الرسموه(
مها را إلً ٌثرب.

)ممن مكمة

 -16أما خوار اإلمام علً من السٌدة ماطمة الخهراء مقد ثبت أنمه تمم بمأمر اللهمً ال دخمه ألدمد
مٌه.
 -17أتضح أن اإلمام علً هو مدور الخال

األبرخ بٌن الناس ممنهم المدب ومنهم القاه.

 -18أثبت اإلمام علً بن ابً طالب أنه مٌصمه الدمرب ممً هماد ممب رسموه هللا ( ) وعلمى
ٌد تتغٌر أغلب نتائ ها.
 -19لمموال إعتممراا الممبعا علممى رسمموه هللا (
الضاله لد أوصدت إلى ٌوم القٌامة.

) دممٌن اراد كتابممة الوصممٌة لكانممت أبممواب

 -21بٌعة الغدٌر دقٌقة ثابتة بشهادة الناس والتمأرٌخ أعلمن مٌهما رسموه (
طالب هو خلٌفته من بعد .
 -21من الثابت أن سمقٌفة بنمً سماعدة لمد عقمدت ورسموه هللا (
صادب الد علً بن أبً طالب عن الخالمة.

) أن علٌما بمن أبمً

) لمم ٌموارى بعمد  ,مأبعمد بهما

 -22أظهرت الدراسة أن عمر بن الخطاب لد عقد سلفا مب لبٌلة بنً أسلم إتفالا بالتدرك دمٌن
الطلب  ,مأدضرهم إلى السقٌفة دٌن عصً علٌه أمر األنصمار  ,المذٌن رضمخوا للضمغط المذي
سببه إدتشاد بنً أسلم بشوارع المدٌنة كمفٌدٌن ألبً بكر.
 -23أثبتت الدراسة إعترا

عمر بن الخطاب بأدقٌة اإلمام علً بن أبً طالب بالخالمة .

 -24كممان اإلمممام علممً مولنمما باسممتبعاد عممن الخالمممة دممٌن خر بممه عمممر بممن الخطمماب مممً س متة
منامسٌن معرومة نواٌاهم.
 -25ثبت أن إختٌار عبد الردمن بن عو لعثمان بن عفان خلٌفة للمسملمٌن  ,كمان بمدامب صملة
القربى وإبعادا لإلمام علً  ,ال من أ ه مصلدة المسلمٌن.
 -26أن من لته الخلٌفة عثمان بن عفان هم أنفسهم من خر وا مطالبٌن بدمه دمٌن لمادوا دمرب
ال مه ضد اإلمام علً.
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 -27وال ننسى أن الخلٌفة عثمان لد لته ومعاوٌة بن أبمً سمفٌان ولواتمه المرابطمة علمى أعتماب
المدٌنة المنورة ٌتفر ون على ذلك دون ن د .
 -28تمثه بٌعة اإلمام علً للخالمة أوه إنتخاب ماهٌري ٌتم بصورة علنٌة ودرة .
 -29تعامه اإلمام مب المعرضٌن عن بٌعته وهم أمراد بكه شفامٌة  ,معتبمرا المباٌعمة دقما مناطما
بالفرد شاء ذلك أو أبى .
 -31تعمد إصمالدات اإلمممام أوه دركمة إٌ ابٌممة إلنصما الفئممات المظلوممة مممن الم تممب  ,هممذ
الدركة التمً تكماد تكمون سمببا ممً عمداء الكثٌمر ممن أصمداب الثمراء األمتٌماخات السمابقة لإلممام
علً.
 -31أثبتت إصالدات اإلمام صد نواٌما الدولمة ال دٌمدة  ,ممً عخمهما علمى معال مة المشمكالت
التً كانت سببا باإلطادة بعثمان.
 -32أن اإلمام كان هو صادب الد مً كه دروبه التً خاضها  ,وان كه مناوئٌه مبطلون .
 -33كان اإلمام علً ٌكر البدأ بالقتاه وٌنهى أصدابه عنه دتى مً أدلك الظرو

.

 -34أن خمرور السمٌدة عائشمة ممً دمرب ال ممه كمان بمدامب العمداء الشخصمً لإلممام علممً  ,ال
أكذوبة المطالبة بدم عثمان.
 -35تبٌن أن أوه شهادة خور وأوه أُناسا ٌقتلون صبرا مً اإلسالم كانتا مً درب ال مه.
 -36أظهرت درب صفٌن خٌ بعضا من أصداب اإلمام السٌما أصداب ال بما السمود المذٌن
انقلبوا من مناصرٌن إلى مناوئٌن لإلمام  ,لٌفوه بهم المئاه إلى لتاله بالنهروان.
 -37أما الطرٌقة التً أغتٌه بها مأثبتت أنه ضرغام ال ٌقارع ممً الموا همة  ,مكمان الغمدر أسملم
طرٌ للقضاء علٌه.

املصادر واملراجع
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مصادر الدراسة:
أولا  :القرآن الكرٌم:
ثانٌا ا  :المصادر األولٌة:
* -إبن اآلبار  ,محمد بن عبد هللا بن أبً بكر ( ,ت 836هـ9231/م) .
 -1معجممم أصممم ال اليا ممم أبممم
مصر ط . 0222

ط  .ممم ط  1ط مك بمممل الفيا مممل الد مممل ط

اممم الصمممد

* -األبشٌهً  ,محمد بن أحمد ( ,ت632هـ9446/م).
 -0المس رف م كمف مس مسم ,رف ط م د م ممد م مر عممل ال ابم ط  5ط دار المعر مل ط
لب اس ط  0222ط ج.0
*-إبن األثٌر  ,علً بن أبً الكرم بن محمد ( ,ت856هـ9252/م).
 -3أسد الغابل معر ل الص ابل ط د ا م مد معوض ط ادف أ ممد بمد الموجمود ط 1
دار الك ل العام ل ط لب اس ط  1991ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط ج 5ط ج 6ط ج.7
 -1الكامممف م ال ممار  :ط م د مممر بممد السم
 1997ط ج 1ط ج 0ط ج. 3
 -5الابال

هذ ل األ سال ط .

ممدمر ط  1ط دار الك ممال العربم ط لب مماس ط

ط  .ط دار صادر ط ب روت ط .ت ط ج.3

*-اإلدرٌسً  ,محمد بن محمد بن عبد هللا ( ,ت316هـ9915/م).
 -6زهل المش اق

إم راق اآل اق ط .

ط  1ط ال الك ل ط ب روت ط 1129هـ ط ج.1

* -األربلً  ,علً بن عٌسى بن أبً الفرج ( ,ت812هـ9212/م).
 -7كشف الغمل معر ل األئمل ( ا ه الس ) ط د ا آف كوفر ط  .ط المجمع العمالم
ألهف الب ت ( ا ه الس ) ط ب روت ط  0210ط ج.1
* -األزرقً  ,محمد بن عبد هللا بن أحمد ( ,ت236هـ684/م).
 -2أمبار مكل ومما جماف هما ممس اآلفمار ط م د رشمد الصمال ما م
ب روت ط .ت ط ج.1

ط  .ط دار األ مدل

ط

* -األزهري  ,محمد بن أحمد ( ,ت576هـ166/م).
 -9هممذ ل الاغممل ط م د م مممد مموض مر ممل ط  1ط دار ا مماف ال ممراع العرب م ط ب ممروت ط
 0221ط ج 1ط ج6ط ج 7ط ج 2ط ج 9ط ج.12
*-إبن أبً أسامة  ,الحارث بن محمد بن داهر ( ,ت262هـ613/م).
 -12بغ ممل البا ممع ممس زوائممد مسم د ال ممارع ط م د سم س أ مممد صممال ط  1ط مركممز مدمممل
الس ل والس رة ال بو ل ط المد ل الم ورة ط  1990ط ج. 0
*-أبو إسحاق  ,إبراهٌم بن علً ( ,ت478هـ9665/م).
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ط  1ط دار الرائد ط لب اس ط . 1972

*-إبن إسحاق  ,محمد ( ,ت939هـ786/م).
 -10الس ر والمغاز ط

د سه ف زكار ط  1ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط . 1972

*-اإلسكافً  ,محمد بن عبد هللا ( ,ت226هـ653/م).
ائف أم ر المؤم س ا بس أب الل (صاوات هللا ا ه) ط م د
 -13المع ار والمواز ل
م مد باقر المعمور ط  5ط م شورات دل ف ما ط إ راس ط 1102هـ ط ج.1
* -األصبهانً  ,أحمد بن عبد هللا بن أحمد ( ,ت456هـ9656/م).
 -11ا ل األول اف و بيمات األصمف اف ط  .م ط  1ط دار السمعادة ط مصمر ط  1970ط ج 1ط
ج  3ط ج  6ط ج .9
د م مد روا

 -15د ئف ال بوة ط
ط  1926ط ج.1

قاعل ج ط بد البر با

ط  0ط دار ال فمائ

ط ب مروت

* -األصفهانً  ,علً بن الحسٌن بن محمد بن أحمد بن الهٌثم 538( ,هـ188/م).
 -16األغا ط
ط ج 6ط ج.12

د سم ر جابر ط  1ط دار إ اف ال مراع العربم ط ب مروت ط 1115همـ ط ج1

 -17ميا ف ال الب س ط

د ا مد صير ط  0ط م شورات الشر ف الر

ط ق ط 1116هـ .

*-إبن أعثم  ,أبو محمد أحمد ( ,ت594هـ123 /م).
 -12ك ممال الف مموت ط م د ا م ش م ر ط  1ط دار األ ممواف ط لب مماس ط  1991ط ج 1ط ج 0ط
ج  3ط ج .1
* -اآلمدي  ,عبد الواحد ( ,ت366هـ9968/م).
 -19غممرر ال كم ودرر الكام ط صم
. 0220

د سم س األ امم ط  1ط مؤسسممل األ امم ط لب مماس ط

* -اإلٌجً  ,عبد الرحمن بن أحمد 738( ,هـ9533/م).
 -02المواقف ط

د بد الر مس م رة ط  1ط دار الج ف ط  1997ط ج. 3

* -الباقالنً  ,محمد بن الطٌب بن محمد ( ,ت465هـ9692/م).
 -01ا
ج .0

صار لايرآس ط

د م ممد صما الي ماة ط 1ط دار ابمس مز ط ب مروت ط  0221ط

* -البخاري  ,محمد بن إسماعٌل ( ,ت238هـ681/م).
 -00ال ممار  :الكب ممرط م د هاشم ال ممدو وآمممروس ط  .ط دائممرة المعممارف العفما ممل ط اله ممد ط
 1952ط ج 3ط ج.1
البمار ط د م مد زه ر بس اصر ال اصمر ط  1ط دار موق ال جماة ط لب ماس ط
 -03ص
1100هـ ط ج 1ط ج 5ط ج 6ط ج 7ط ج.2
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* -البرقانً  ,أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ( ,ت423هـ9655/م).
مه ط م د بمد المر

روا مل الكرجم
 -01سؤ ت البرقما لامدارق
ك ل ما ل جم ا ط باكس اس ط 1121هـ .

م ممد ا ممد ط  1ط

* -البري  ,محمد بن عبد هللا بن موسى ( ,ت843هـ9247/م).
 -05الجوهرة م سمل ال بم وأصم ابه العشمرة ط يم
الر ا ط الر اض ط  1923ط ج.1

و عا مقد م ممد ال مو ج ط  1ط دار

* -البزاز  ,أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد ( ,ت212هـ164/م) .
 -06الب ر الزامر ط د م فو ,بد الر مس ز س هللا ط وآمروس ط  1ط مك بل العاو وال كم
ط المد ل الم ورة ط . 1922
* -البستً  ,محمد بن حبان بن أحمد ( ,ت534هـ183/م).
 -07الس رة ال بو ل وأمبار المافماف ط صم
ب روت ط  1117ط ج.0

د ز مز بمو ط وآممروس ط  3ط الك مل الفيا مل ط

 -02المجرو س مس الم دف س وال عفاف والم روك س ط
الو ط ال ط 1396هـ ط ج.1

د م ممود إبمراه زا مر ط  1ط دار

 -09ك ال الفيات ط مراقبلد م مد بد المع مد مماس ط  1ط دائمرة المعمارف العفما مل ط اله مد ط
 1973ط ج1طج 0ط ج.3
 -32مه د األوائف م امم ا المد ئف ط م د مماد المد س أ ممد
الفيا ل ط لب اس ط . 1927

مدر ط  1ط مؤسسمل الك مل

* -إبن بطوطة  ,محمد بن عبد هللا بن محمد ( ,ت771هـ9577/م).
 -31فممل ال ,ممار م غرائممل األمصممار و جائممل األسممفار ط  .م ط  .ط اكاد م ممل المماكممل
المغرب ل ط الربا ط 1117هـ ط ج.1
*-البغدادي  ,أحمد بن علً بن ثابت ( ,ت485هـ9676/م).
 -30األسماف المبهمل
مصر ط . 1997

األ باف الم كمل ط

د ز الد س ا السم د ط  3ط مك بمل المما ج ط

 -33ممار  :بغممداد ط مم د مصمم فق بممد اليممادر
1117هـ ط ج 1ط ج 0ط ج 7ط ج 2ط ج 9ط ج.11

مما ط  1ط دار الك ممل العام ممل ط ب ممروت ط

* -إبن بكار  ,الزبٌر ( ,ت238هـ681/م).
 -31األمبار المو ي ات ط

د سام مك العا

ط  0ط ال الك ل ط ب روت ط . 1996

* -البكري  ,أبو الحسن بن عبد هللا ( ,ت132هـ9343/م).
 -35األ ممموار ممم مولمممد ال بممم م ممممد ط  .ممم ط  .ط م شمممورات الشمممر ف الر ممم ط قممم ط
1373هـ .
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* -البكري  ,عبد بن عبد العزٌز بن محمد ( ,ت467هـ9614/م).
 -36المسالو والممالو ط .

ط  1ط دار الغرل ا س م ط ب روت ط  1990ط ج.1

* -البالذري  ,أحمد بن ٌحٌى بن جابر بن داود ( ,ت271هـ612/م).
 -37جمف أ سال األشراف ط د سه ف زكار ط ر اض الزركا ط  1ط دار الفكر ط ب روت ط
 1996ط ج 1ط ج 0ط ج 5ط ج 9ط ج 12ط ج 11ط ج.10
* -إبن البٌع  ,محمد بن عبد هللا بن محمد ( ,ت463هـ9694/م).
 -32المس درو اق الص
ب روت ط  1992ط ج.3

سط

ما ط  1ط دار الك مل العام مل ط

د مص فق بمد اليمادر

*-البٌهقً  ,أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى ( ,ت436هـ9683/م).
 -39الس س الكبرىط
ج .2

د م مد بد اليمادر

ما ط 3ط دار الك مل العام مل ط لب ماس ط  0223ط

 -12د ئممف ال بمموة ط م د بممد المم ع قاعجم ط  1ط دار الك ممل العام ممل ط ب ممروت ط  1922ط
ج  0ط ج  3ط ج  5ط ج  6ط ج .7
* -الترمذي  ,محمد بن عٌسى بن سورة ( ,ت271هـ615/م).
 -11الجممامع الكب ممر ط مم د بشممار ممواد معممروف ط  .ط دار الغممرل االسمم م ط ب ممروت ط
 1992ط ج 1ط ج 5ط ج.6
 -10الشمائف الم مد ل ط اشراف د زت ب د الد ا
 -13مم صر الشمائف الم مد ل ط
ط .ت .

ط  3ط دار ال د ع ط لب اس ط . 1922

د م مد اصر المد س ط  .ط المك بمل االسم م ل ط األردس

* -إبن تٌمٌة  ,أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم ( ,ت726هـ9527/م).
يض ك الش عل اليدر ل ط
 -11م هاج الس ل ال بو ل
االما م مد بس سعود ط السعود ل ط  1926ط ج.2

د م مد رشماد سمال ط  1ط جامعمل

* -الثعالبً  ,عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل ( ,ت421هـ9657/م).
 -15فمممار الياممول م الم مماف والم سممول ط م د م مممد أبممو الف ممف إبممراه ط  1ط المك بممل
العصر ل ط ب روت ط . 0223
* -الثعلبً  ,أحمد بن محمد بن إبراهٌم ( ,ت427هـ9653/م).
 -16الكشف والب اس س فس ر اليرآس ط
العرب ط لب اس ط  0220ط ج 0ط ج.1

د أب م ممد بمس اشمور ط  1ط دار إ ماف ال مراع

* -إبن جبٌر  ,محمد بن إحمد ( ,ت894هـ9297/م).
 -17ر ال إبس جب ر ط .

ط  1ط دار ب روت ط ب روت ط .ت .

* -إبن الجزري  ,محمد بن محمد بن ٌوسف ( ,ت655هـ9421/م).
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د ج .برجس راسر ط  1ط دار الك ل العام مل ط لب ماس ط

 -19م اقل األسد الغالل ممزق الك ائل وم,همر العجائمل ل مع إبمس غالمل أم مر الممؤم س أبم
ال سس ا بس أبم المل (ر م هللا مه) ط م د مارق ال ماو ط  1ط مك بمل اليمرآس ط
.د ط . 1991
* -إبن جماعة  ,عبد العزٌز بن محمد ( ,ت787هـ9583/م).
 -52المم صر الكب ر
ماس ط . 1993

س رة الرسوف ( )ط م د سمام مكم

ا ما

ط  1ط دار البشم ر ط

* -إبن الجوزي  ,عبد الرحمن بن علً بن محمد ( ,ت317هـ9266/م).
ار  :األم والماوو ط د م مد بد اليادر ا ط مص فق بد اليمادر
 -51الم ,
ط  1ط دار الك ل العرب ل ط ب روت ط  1990ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط ج.5
 -50الو ا بأ واف المص فق ط
ط .ت ط ج.1
 -53ايم هممو األفممر م
األرق ط ب روت ط . 1997
 -51صفل الصفوة ط

ما

دم مد زهر ال جار ط  .ط المؤسسمل السمع د ل ط الر ماض

مموس ال ممار  :والسم ر ط  .م ط  1ط شممركل دار األرق م بممس أبم

د ا مد بس ا ط  .ط دار ال د ع ط مصر ط  0222ط ج.1

هللا ه) ط
 -55م اقل أم ر المؤم س مر بس الم ال (ر
ط المجا األ اق لاشؤوس االس م ل ط الب ر س ط . 0213

د امر سمس صمبر ط 1

* -الجوهري  ,أحمد بن عبد العزٌز ( ,ت525هـ154/م).
 -56السي فل و دو ط

د م مد هاد األم

ط  .ط مك بل

وى ط هراس ط .ت.

* -الجوهري  ,إسماعٌل بن حماد ( ,ت515هـ9662/م).
 -57الصم ات مماج الاغممل وصم ات العرب ممل ط م د أ مممد بممد الغفممور
لام س ط ب روت ط  1927ط ج 1ط ج 1ط ج.13

ممار ط  1ط دار العا م

*-الجوٌنً  ,إبراهٌم ( ,ت722هـ9522/م).
 -52رائممد السممم س ط م د م مممد بمماقر الم مممود ط  1طدار ال ب ممل ط ا ممراس ط 1102هممـ ط
ج .1
* -إبن حاتم  ,جمال الدٌن ٌوسف ( ,من اعالم القرن السابع الهجري).
 -59الممدر ال  ,م م م اقممل األئمممل الاهممام ط م د مؤسسممل ال شممر االس م م ط  0ط مؤسسممل
ال شر االس م ط ق ط 1131هـ.
* -أبً حاتم  ,عبد الرحمن بن محمد ( ,ت527هـ156/م).
 -62الجمممرت وال عمممد ف ط ممم د بمممد المممر مس بمممس
 1953ط ج 3ط ج. 1

مممق ط  1ط دار الك مممل العام مممل ط لب ممماس ط
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* -إبن حبٌب  ,محمد بن حبٌب بن أمٌة بن عمرو ( ,ت243هـ631/م).
 -61الم بر ط

د إ ازة ل م س ش ر ط  .ط دار اآل اق الجد دة ط ب روت ط .ت.

 -60الم مممق م أمبممار قممر ت ط م د مورش م د أ مممد مماروق ط  1ط ممال الك ممل ط ب ممروت ط
. 1925
*-إبن أبً الحدٌد  ,عبد الحمٌد بن هبة هللا بن محمد ( ,ت838هـ9236/م) .
 -63شرت هج الب غمل ط م د م ممد أبمو الف مف إبمراه ط  .ط دار ا ماف الك مل العرب مل ط
اليمممممممماهرة ط .ت ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط ج 6ط ج 7ط ج 2ط ج 9ط ج 12ط ج 11ط ج 10ط
ج 13ط ج 11ط ج 15ط ج 16ط ج 17ط ج 12ط ج 19ط ج. 02
* -الحربً  ,إبراهٌم بن إسحاق ( ,ت263هـ616/م).
 -61غر ل ال د ع ط
ط 1125هـ طج.3

د سا ماس ابراه م مد العا د ط  1ط جامعل أ اليرى ط مكل المكرمل

* -إبن حزم  ,علً بن أحمد بن سعٌد ( ,ت438هـ9685/م).
 -65جمهممرة أ سممال العممرل ط م د لج ممل مممس العاممماف ط  1ط دار الك ممل العام ممل ط ب ممروت ط
. 1923
 -66جوامع الس رة ط

د إ ساس با

ط  1ط دار المعارف ط مصر ط . 1922

* -الحسكانً  ,عبد هللا بن عبد هللا بن أحمد ( ,ت436هـ9636/م).
 -67شواهد ال ز ف ط
ج .0

د م مد باقر الم مود ط  0ط مؤسسمل األ امم ط لب ماس ط  0212ط

* -الحلبً  ,الحسن بن عمر بن الحسٌن ( ,ت771هـ.)9577/
 -62المي فممق مممس سم رة المصم فق ( )ط م د مصم فق م مممد سم س ط  1ط دار ال ممد ع ط
مصر ط . 1996
* -الحلً  ,الحسن بن ٌوسف المطهر ( ,ت758هـ9553/م).
 -69هج ال ق وكشمف الصمدق ط عا مقد م س هللا ال سم
الهجرة ط إ راس ط 1111هـ .

ط يمد د ر ما الصمدر ط  1ط دار

* -الحموي ٌ ,اقوت بن عبد هللا ( ,ت828هـ9226/م).
 -72معج م الباممداس ط  .م ط  0ط دار صممادرط ب ممروت ط  1995ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط
ج. 5
* -الحمٌدي  ,محمد بن فتوح بن عبد هللا ( ,ت466هـ9613/م).
 -71الجمع ب س الص
لب اس ط  0220ط ج.0

س البمار ومسا ط

د ام

سم س البموال ط  0ط دار ابمس مز ط

* -الحمٌري  ,محمد بن عبد المنعم ( ,ت166هـ9414/م).
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ط  0ط مؤسسمل اصمر ط ب مروت

* -الحمٌري  ,نشوان بن سعٌد ( ,ت375هـ9977/م).
 -73شممم العاممو ودواف كمم العممرل مممس الكاممو ط مم د سمم س بممس بممد هللا بممس العمممر ط
وآمروس ط  1ط دار الفكر المعاصر ط لب اس ط  1999ط ج.0
* -ابن حنبل  ,أحمد بن محمد ( ,ت249هـ633/م).
 -71العاف ومعر ل الرجاف ط
 0221ط ج 0ط ج.3

د وص هللا بمس م ممد بما

 -75ائف أم ر المؤم س ا بس أب
ط المجمع الفيا ط ق ط 1105هـ.

ط  0ط دار المما

الل ( ا ه الس ) ط

ط الر ماض ط

د سم س م مد السم د ط .

 -76مس د االما أ مد بس بف ط د شع ل األر اؤو ط وآمروس ط  1ط مؤسسمل الرسمالل ط
لب اس ط  0221ط ج 1ط ج 0ط ج 5ط ج 6ط ج 15ط ج 17ط ج 03ط ج 09ط ج 35ط ج.11
* -أبً حنٌفة  ,النعمان بن محمد ( ,ت585هـ175/م).
ائف األئمل األ همار ط م د م ممد ال سم
 -77شرت األمبار
ال شر االس م ط ق ط 1131هـ ط ج 1ط ج.3

الج لم ط  0ط مؤسسمل

* -الخزاز  ,علً بن محمد بن علً ( ,ت466هـ9661/م).
 -72كفا ممل األفممر م ال م ا اممق األئمممل ا ف م شممر ط م د م مممد كمما ,الموسممو ط ي ممف
الرب ع ط  0ط مركز ا وار ط ا راس ط 1132هـ .
*-الخصٌب  ,الحسٌن بن حمدان ( ,ت536هـ186/م).
 -79الهدا ل الكبرى ط
ط . 0211

د مص فق صب

الم ر ال مصم ط  1ط شمركل األ امم ط لب ماس

* -الخطابً  ,حمد بن محمد بن محمد بن إبراهٌم ( ,ت566هـ116/م).
 -22غر ل ال د ع ط

د بد الكر الغرباو ط  .ط دار الفكر ط دمشق ط  1920ط ج.0

* -إبن خلدون  ,عبد الرحمن بن محمد بن محمد ( ,ت666هـ9463/م).
 -21د ممواس المب ممدأ والمبممر م أ مما العممرل والعج م والبربممر ومممس اصممره مممس ذو الشممأس
األكبر ط د ما ف ش ادة ط دار الفكر ط ب روت ط  1922ط ج.0
* -إبن خلكان  ,احمد بن محمد بن إبراهٌم ( ,ت869هـ9262/م).
 -20و ات األ اس وا باف أب اف الزماس ط م د إ سماس بما ط دار صمادرط ب مروت ط  1972طج 3ط
ج.6

* -إبن الخالل  ,محمد بن هارون بن ٌزٌد ( ,ت599هـ125/م).
 -23الس ل ط

د

ل الزهرا

ط  1ط دار الرا ل ط الر اض ط  1922ط ج.0
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* -الخوارزمً  ,الموفق بن أحمد البكري ( ,ت386هـ9972/م).
 -21الم اقل ط

د مالو الم مود ط  0ط مؤسسل ال شر االس م ط ق ط 1111هـ.

* -إبن خٌاط  ,خلٌفة ( ,ت246هـ634/م).
 -25ار  :ما فل بس م ا ط

اف العمر ط  0ط دار العا ط دمشق ط 1397هـ .

د أكر

*-إبن أبً خٌثمة  ,أبو بكر احمد ( ,ت271هـ615/م).
 -26ال ار  :الكب رط
ط ج .0

بس ه فط 1ط الفماروق ال د فملط اليماهرة ط 0226

د ص ت بس

* -الدارقطنً  ,علً بن عمر بن أحمد ( ,ت563هـ113/م).
 -27العاممف الممواردة م األ اد ممع ال بو ممل ط م د م فممو ,الممر مس ز ممس هللا ط  1ط دار
الر اض ط  1925ط ج.9

بممل ط

* -أبً داود  ,سلٌمان بن األشعث ( ,ت273هـ661/م).
 -22سؤا ت أب ب د اآلجر لإلما أبم داود السجسم ا
 1ط الفاروق ال د فل ط الياهرة ط . 0212

ط م د أبمو ممر م ممد بمس ام ط

 -29س م س أب م داود ط م د شممع ل األر مماؤو ط م مممد كامممف قممر باا م ط  1ط دار الرسممالل ط
ب روت ط  0229ط ج.6
* -إبن الدبٌع  ,عبد الرحمن بن علً ( ,ت144هـ9357/م).
 -92س ر الوصموف ط م د م ممد اممد الفيم ط  .ط المك بمل السماف ل ط مصمر ط 1316همـ ط
ج .0
* -إبن درٌد  ,محمد بن الحسن ( ,ت529هـ155/م).
 -91جمهرة الاغلط
ج .1

د رممز م مر بعابكم ط  1ط دار العام لام م س ط ب مروت ط  1927ط

* -إبن أبً الدنٌا  ,عبد هللا بن محمد بن عبٌد ( ,ت269هـ614/م).
المل ( ا مه السم ) ط م د إبمراه صمال ط  1ط دار

 -90مي ف أم ر المؤم س ا بس أبم
البشائر ط دمشق ط . 0221

* -الدٌاربكري  ,حسٌن بن محمد بن الحسن ( ,ت188هـ9336/م).
 -93ار  :المم

ا واف ا ف

ف

ط .

ط دار صادر ط ب روت ط  1ط ج.1

* -الدٌنوري  ,أبو حنٌفة احمد بن داود ( ,ت262هـ613/م).
 -91األمبممار ال مموافط مم د بممد الممم ع
. 1962

ممامر ط 1ط دار إ مماف ال ممراع العربمم ط اليمماهرة ط

* -الذهبً  ,محمد بن أحمد بن عثمان ( ,ت746هـ9547/م).
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ط ب روت ط .ت ط ج.1

د م مد السع د بس ب مو
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زغاموف ط  .ط دار الك مل العام مل

 -96ممار  :االس م وو ممات مشمماه ر األ م ط م د بشممار ممؤاد معممروف ط  1ط دار الغممرل
االس م ط ب روت ط  0223ط ج 1ط ج 0ط ج.13
 -97س م ر أ م
 1925ط ج.0

ال ممب ف ط م د مجمو ممل مممس الم يي م س ط  3ط مؤسسممل الرسممالل ط ب ممروت ط

 -92المهذل إم صار الس س الكب مر لاب هيم ط م د دار المشمكاة لاب مع العامم ط  1ط دار
الو س ط السعود ل ط  0221ط ج.0
يد الرجاف ط
 -99م زاس اال داف
 1963ط ج 1ط ج 0ط ج.1

د ا م ممد البجماو ط  1ط دار المعر مل ط لب ماس ط

* -الرازي  ,محمد بن أبً بكر بن عبد القادر ( ,ت888هـ9287/م).
 -122مم مممار الصممم ات ط ممم د وسمممف الشممم  :م ممممد ط  5ط المك بمممل العصمممر ل ط ب مممروت ط
. 1999
* -الرافعً  ,عبد الكرٌم بن محمد بن عبد الكرٌم ( ,ت825هـ9228/م).
 -121ال دو س
ط  1927ط ج.0

أمبار قزو س ط

د ز ز هللا الع ار ط  1ط دار الك ل العام مل ط ب مروت

* -إبن راهوٌه  ,اسحاق بن إبراهٌم بن مخلد ( ,ت256هـ632/م).
 -120مس د إس اق بس راهو مه ط م د بمد الغفمور بمد ال مق ط  1ط مك بمل اال مماس ط المد مل
الم ورة ط  1991ط ج.3
* -الراوندي  ,سعٌد بن هبة هللا ( ,ت375هـ9977/م).
 -123قصا األ ب اف ط
1032هـ ط ج.0

د بد الع,

وض ال ا ط  1ط مك بمل الع ممل المجاسم ط قم ط

* -أبو الربٌع  ,سلٌمان بن موسى ( ,ت854هـ9258/م) .
 -121االك فاف ط
ج. 0

د م مد كماف الد س مز المد سط 1ط مال الك مل ط لب ماس ط  1997ط ج 1ط

* -الرضً  ,محمد بن الحسٌن بن موسى ( ,ت468هـ9693/م).
 -125مصممائا األئممملط مم د م مممد همماد األم مم ط  .ط مجمممع الب مموع االسمم م ل ط إ ممراس ط
1126هـ.

* -الزبٌدي  ,أحمد بن أحمد بن عبد اللطٌف ( ,ت615هـ9467/م).
ط إ ق به ومرج ا اد فهد سس بد المم ع
 -126ال جر د الصر أل اد ع الجامع الص
شاب ط كسرى صال العا ط  1ط مؤسسل الرسالل ط سور ا ط . 0229
* -الزبٌدي  ,محمد بن محمد بن عبد الرزاق ( ,ت9263هـ9716/م).
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ط  .م ط دار الفكممر ط ب ممروت ط 1111هممـ ط ج 0ط

* -الزبٌري  ,مصعب بن عبد هللا ( ,ت258هـ636/م).
 -122سل قر ت ط

د ل ف برو ساف ط  3ط دار المعارف ط الياهرة ط .ت.

* -أبً زرعة  ,عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا ( ,ت269هـ614/م).
 -129ار  :أ ب زر ل ط م د شمكر هللا عممل هللا اليوجما ط  .ط مجممع الاغمل العرب مل ط دمشمق ط
.ت.

* -الزمخشري  ,محمد بن عمرو بن أحمد ( ,ت356هـ9945/م).
 -112الجبمماف واألمك ممل والم مما ط م د أ مممد بممد ال مموال مموضط  .ط دار الف م الط اليمماهرة ط
. 1999
 -111أسا
ج.0

الب غل ط

د م مد باسف

وس السودط 1طدار الك ل العام ل ط لب اس ط 1992ط ج ط

 -110الكشمماف ممس يممائق غمموامض ال ز ممف ط  .م ط  3ط دار الك ممال العربم ط ب ممروت ط
1127هـ ط ج.1
 -113الفائق غر ل ال د ع واألفر ط
ط  0ط دار المعر ل ط لب اس ط ج 0ط ج.3

د ا م مد البجاو ط م ممد أبمو الف مف إبمراه

* -إبن زنجوٌه  ,حمٌد بن مخلد بن قتٌبة ( ,ت239هـ683/م).
 -111األمواف البس ز جو هط

د شاكر ذ ل اضط  1طمركز الماو صفط السعود ل ط .1926

* -الزٌلعً  ,عبد هللا بن ٌوسف بن محمد ( ,ت782هـ9586/م).
 -115صل الرا ل أل اد ع الو ملط م د م ممد واممل ط  1ط دار اليبامل ط السمعود ل ط  1997ط
ج. 3

* -السبزواري  ,محمد بن محمد ( ,من أعالم القرن السابع الهجري).
 -116جممامع األم ممارط مم د مم ف آف جعفممرط  1ط مؤسسممل آف الب ممت ال مماف ال ممراع ط ب ممروت ط
. 1993

* -سبط إبن الجوزي ٌ ,وسف بن قزغلً بن عبد هللا ( ,ت834هـ9238/م).
 -117ممذكرة المممواا ط م د م مممد صممادق ب ممر العاممو ط  .ط مك بممل
.ت.

مموى ط هممراس ط

 -112مممرآة الزممماس م مموار  :األ مماس ط م د م مممد بركممات ط مممار ر مماو ط  1ط دار
الرسالل العالم ل ط سور ا ط  0213ط ج.3
* -أبو السعادات  ,مجد الدٌن بن محمد بن إبن األثٌر ( ,ت868هـ9261/م).
 -119ال ها ل غر ل ال د ع واألفر ط د اهر أ مد ال مداو ط م ممود م ممد ال ما
 .ط المك بل العام ل ط ب روت ط  1979ط ج 1ط ج 0ط ج.3

ط
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موس ط  .ط دار الفكمرط .د ط

* -إبن سعد  ,محمد بن سعد بن منٌع ( ,ت256هـ644/م).
 -101ال بيممات الكبممرى ط م د م مممد بممد اليممادر مما ط  1ط دار الك ممل العام ممل ط ب ممروت ط
 1992ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط ج 5ط ج 6ط ج 7ط ج 2ط ج.9
* -السمرقندي  ,نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم ( ,ت573هـ163/م).
 -100فسم ر السمممرق د ط م د ام م مممد معمموض ط وآمممروس ط  1ط دار الك ممل العام ممل ط
لب اس ط  1993ط ج 0ط ج 7ط ج.10
* -السمعانً  ,محمد بن منصور ( ,ت382هـ9988/م).
 -103األ سممال ط م د بممد الممر مس بممس
در آباد ط  1960ط ج.3

ممق ط وآمممروس ط  1ط دائممرة المعممارف العفما ممل ط

* -السمهودي  ,علً بن أحمد ( ,ت199هـ9363/م).
 -101و اف الو ا بأمبار دار المص فق ط إ ق به وو ع واش هد مالد بمد الغ م م فمو ,ط
 1ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط  0226ط ج.1
*-السفٌري  ,محمد بن عمر بن أحمد ( ,ت138هـ9341/م).
-105المجال الو  ,ل شرت أ اد ع م ر البر ل ط م د أ ممد
دار الك ل العام ل ط ب روت ط  0221ط ج.0

م

بمد المر مس ط  1ط

* -السهٌلً  ,عبد الرحمن بن عبد هللا ( ,ت369هـ9963/م).
فس ر الس رة ال بو ل البمس هشما ط م د ممر بمد السم السم م ط
 -106الروض األ ف
 1ط دار إ اف ال راع العرب ط ب روت ط  0222ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط ج 5ط ج 6ط ج.7
* -إبن سٌد الناس  ,محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ( ,ت754هـ9555/م).
وس المغاز والشمائف والس ر ط عا مقد إبمراه م ممد رم ماس ط 1
 -107وس األفر
ط دار اليا ط ب روت ط  1993ط ج 1ط ج.0
 -102م

المدت ط

د فت وصاف مزة ط  1ط دار الفكر ط سور ل ط . 1927

* -إبن سٌدة  ,علً بن إسماعٌل ( ,ت436هـ9683/م).
األ  ,ط
 -109الم ك والم
ط  0222ط ج 1ط ج 1ط ج 6ط ج.7

د بد ال م د ه داو ط  1ط دار الك مل العام مل ط ب مروت

 -132الممصمما ط م د ما ممف إبممراه جفمماف ط  1ط دار إ مماف ال ممراع العرب م ط ب ممروت ط
 1996ط ج 1ط ج 3ط ج.1
* -السٌوطً  ,عبد الرحمن بن أبً بكر ( ,ت199هـ9363/م).
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 -131ال ع ,والم ل أس أبو رسوف هللا
دار جوامع الكا ط مصر ط . 0222
 -130المصائا الكبرى ط
ج.0

الج ل ط ص

د م مد ما ف هرا

248

د ا أكبر الغفمار ط  .ط

ط  .ط دار الك ل ال د فلط مصرط .ت ط ج 1ط

او الاغل وأ وا ها ط م د مؤاد ام م صمور ط  1ط دار الك مل العام مل ط
 -133المزهر
ب روت ط  1992ط ج.1
 -131مممار  :المافمممافط ممم د ممممد المممدمردات ط  1ط مك بمممل مممزار مصممم فق البممماز ط .د ط
. 0221
* -إبن شاذان  ,الفضل بن شاذان بن خلٌل ( ,تت286هـ674/م).
د ج ف الد س ال سم

 -135اال ات الدر اق سائر الفرق ط
العرب ط لب اس ط . 0229

ط  1ط مؤسسمل ال مار :

* -إبن شاذان  ,محمد بن أحمد بن علً ( ,ت486هـ9687/م).
 -136مائل م يبل مس م اقل أم ر المؤم س ا بس أب الل واألئمل مس ولمه ( ام ه السم )
ط د ب ف ر ا اواس ط  0ط مدرسل االما المهد ط ق ط 1113هـ.
* -إبن شاهٌن  ,عمر بن أحمد بن عثمان ( ,ت563هـ113/م).
ائف األ ماف وفموال ذلمو ط م د م ممد سمس م ممد ط  1ط دار الك مل
 -137ال رغ ل
العام ل ط لب اس ط . 0221
 -132شرت مذاهل أهف الس ل ومعر ل شرائع الد س وال مسو بالسم س ط م د مادف بمس م ممد ط
 1ط مؤسسل قر بل ط .د ط . 1995
* -إبن شبة  ,زٌد بن عبٌدة بن رٌطة ( ,ت282هـ678/م).
 -139مممار  :المد مممل البمممس شمممبل ط ممم د هممم م ممممد شممما وت ط  .ط  .ط مكمممل المكرممممل ط
1399هـ ط ج 0ط ج 3ط ج.1
* -الشهرستانً  ,محمد بن عبد الكرٌم بن أبً بكر ( ,ت346هـ9935/م).
 -112الماممف وال ممف ط م د م مممد س م د ك
ج .1

م ط  .ط دار المعر ممل ط ب ممروت ط 1121هممـ ط

* -إبن شهراشوب  ,محمد بن علً ( ,ت336هـ9982/م).
 -111م اقل آف أب
ج.3

الل ط

د وسف البيما

ط  0ط دار ط ا

مواف ط لب ماس ط  1991ط ج 0ط

*-إبن أبً شٌبة  ,عبد هللا بن محمد بن إبراهٌم (,ت253هـ641/م).
 -110الك ال المص ف األ اد ع واآلفار ط
ط الر اض ط 1129هـ ط ج 6ط ج.7

د كماف وسف ال وت ط  1ط مك بمل الرشم د

* -أبً الشٌخ  ,عبد هللا بن محمد بن جعفر ( ,ت581هـ171/م).
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 -113بيات الم دف س بأصبهاس والوارد س
مؤسسل الرسالل ط ب روت ط  1990ط ج. 1
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د بمد الغفمور بمد ال مق سم س ط  0ط

* -الصالحً  ,محمد بن ٌوسف ( ,ت142هـ9353/م).
 -111سبف الهدى والرشاد س رة م ر العباد ط د مادف أ ممد بمد الموجمود ط ام م ممد
معوض ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط  1993ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج 5ط ج 11ط ج.10
*-الصحاري  ,سلمة بن مسلم ( ,ت392هـ9996/م).
-115األ سال ط

دم مد إ ساس ال ا ط  1ط  .ط .د ط  0226ط ج.1

* -الصدوق  ,محمد بن علً بن الحسٌن ( ,ت569هـ119/م).
 -116المصاف ط ص
ج.0

د ا اكبر الغفار ط  .ط مؤسسل ال شمر االسم م ط قم ط 1323همـ ط

 -117اف الشرائع ط .
-112

ط  1ط دار المر

ق ط لب اس ط  0226ط ج.1

مموس أمبممار االممما الر مما ط  .م ط  1ط م شممورات الشممر ف الر م ط قم ط 1372هممـ ط

ج.1

 -119معا

األمبار ط ص

د ا أكبر الغفار ط  .ط دار المعر ل ط لب اس ط . 1979

* -الصفدي  ,خلٌل بن اٌبك بن عبد هللا ( ,ت784هـ9582/م).
 -152المموا بالو ممات ط م د ا مممد األر مماؤو ط ركم مصم فق ط  .ط دار إ مماف ال ممراع
العرب ط ب روت ط  0222ط ج 9ط ج 15ط ج 01ط ج.07
 -151كت الهم اس
ب روت ط . 0227

ا ط دار الك ل العام مل ط

كت العم اس ط عا قد مص فق بد المالق

* -الصفوري  ,عبد الرحمن بن عبد السالم ( ,ت614هـ9466/م).
 -150زهممل المجممال
ج.0

وم مممل ال فممائ

ط  .ط  .م ط الم بعممل الكاسم ا ل ط مصممر ط 1020هممـ ط

* -إبن صالح  ,مفلح بن الحسٌن ( ,من أعالم القرن التاسع الهجري).
 -153الزا ال واصل بإمامل ا بس أب
ط  .ط .د ط 1102هـ .

الل ( ا ه الس ) ط

د بد الر ا ال جف ط 1

* -الصنعانً  ,عبد الرزاق بن هاشم بن نافع ( ,ت299هـ628/م).
 -151المص ف ط
ج.5

د ب ل بمد المر مس األ ,مم ط  0ط المجام

العامم ط اله مد ط 1123همـ ط

* -الضبً  ,سٌف بن عمر ( ,ت266هـ698/م).
 -155الف مممل ووقعمممل الجممممف ط ممم د أ ممممد را مممل رمممموت ط  7ط دار ال فمممائ
. 1993

ط ب مممروت ط
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* -إبن الضٌاء  ,محمد بن احمد ( ,ت634هـ9436/م) .
 -156ممار  :مكممل المشممر ل والمسممجد ال ممرا والمد ممل الم ممورة واليبممر الشممر ف ط م د م ف
إبراه ط أ مس صر ط  0ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط . 0221
* -إبن طاووس  ,علً بن موسى بن جعفر ( ,ت884هـ9283/م).
 -157ال رائف

معر ل مذاهل ال وائف ط .

ط  .ط م بعل الم ا ط ق ط 1122هـ .

 -152اقبمماف األ ممماف ط قممد لممه و اممق ا ممهد س م س األ ام م ط  1ط مؤسسممل األ ام م ط لب مماس ط
. 1996

 -159ال ي س و او ال ص س ط

د األ صار ط  1ط مؤسسل الفيا س ط لب اس ط . 1929

 -162كشممف الم جممل لفمممرة المهجممل ط مم د م مممد ال سمموس ط  3ط مؤسسممل بوسمم اس ط قمم ط
1132هـ.
* -الطبرانً  ,سلٌمان بن أحمد بن أٌوب ( ,ت586هـ176/م).
 -161المعج الكب ر ط د مد بد المج د ط  0ط مك بل إبمس م مل ط اليماهرة ط .ت ط ج1
ط ج 0ط ج 3ط ج 6ط ج 10ط ج 00ط ج.01
* -الطبرسً  ,الفضل بن الحسن ( ,ت346هـ9935/م).
 -160اال جاج ط
ج.1

د م مد صادق الك ب ط  1ط م شمورات الشمر ف الر م ط قم ط 1100همـ ط

الهدى ط د مؤسسل آف الب ت ( ا ه الس ) ال اف ال مراع ط 1
الورى بأ
 -163أ
ط مؤسسل آف الب ت ط ق ط 1117هـ ط ج.1
 -161م مع الب اس

فس ر اليرآس ط .

ط  1ط دار المر

ق ط لب اس ط  0226ط ج.0

* -الطبري  ,محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب ( ,ت596هـ122/م).
 -165ار  :الرسف والماوو ط  .م ط  0ط دار ال مراع ط ب مروت ط 1327همـ ط ج 1ط ج 0ط
ج 3ط ج 1ط ج 5ط ج.11
 -167جامع الب اس
ط  0222ط ج.01

أو ف اليرآس ط

د أ مد م مد شاكر ط  1ط مؤسسل الرسالل ط ب مروت

* -الطبري  ,محمد بن جرٌر بن رستم اإلمامً ( ,ت اوائل القرن الرابع الهجري).
 -162المس رشممد م إمامممل أم ممر المممؤم س ا م بممس أب م الممل ( ا ممه الس م ) ط م د أ مممد
الم مود ط  1ط مؤسسل الفيا ل االس م ل ط هراس ط 1115هـ .
* -الطحاوي  ,أحمد بن محمد بن سالمة ( ,ت529هـ155/م).
 -169شرت مشكف اآلفارط
ج.5

د شع ل األر اؤو ط 1ط مؤسسمل الرسمالل ط ب مروت ط 1911طج 1ط

*-إبن الطقطقً  ,محمد بن علً بن طباطبا ( ,ت761هـ9561/م).
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د بد اليادر م مد او ط  1ط دار

* -الطوسً  ,محمد بن الحسن ( ,ت486هـ9688/م).
فس ر اليمرآس ط م د أ ممد ب مل قصم ر العماما ط  .ط دار إ ماف ال مراع
 -171ال ب اس
العرب ط ب روت ط .ت ط ج.9
 -170همممذ ل األ كممما ط ممم د سمممس الموسمممو ط  .ط دار الك مممل االسممم م ل ط همممراس ط
1351هـ .
 -173ك ال األمال ط د بهراد الجعفر ط ا اكبر الغفار ط  .ط دار الك مل االسم م ل
ط هراس ط 1321هـ ط ج 3ط ج 1ط ج 11ط ج 13ط ج 16ط ج.12
* -إبن أبً عاصم  ,أحمد بن عمرو بن الضحاك ( ,ت267هـ166/م).
 -171الس م ل ط م د م مممد اصممر األلبمما
ج .0

ط  1ط المك ممل االس م م ط ب ممروت ط 1122هممـ ط

* -العاملً  ,زٌن الدٌن الجعبً ( ,ت183هـ9337/م).
 -175الرو ممل البه ممل م شممرت الامعممل الدمشممي ل ط ص م
م شورات األ ام ط لب اس ط .ت ط ج. 7

و عا ممقد م مممد ك

ممر ط  .ط

* -إبن عبد ربه  ,أحمد بن محمد ( ,ت526هـ126/م).
 -176العيد الفر د ط
ط ج 0ط ج 1ط ج. 5

د بد المج د ال ر

م ط  1ط دار الك مل العام مل ط ب مروت ط 1923

* -إبن عبد البر ٌ ,وسف بن عبد هللا بن محمد ( ,ت485هـ9676/م).
 -177االس عال معر ل األص ال ط
ط  1990ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج.1

د ا م مد البجاو ط  1ط دار الج مف ط ب مروت

* -أبً عبٌد  ,عبد هللا بن عبد العزٌز ( ,ت467هـ9614/م).
 -172معج ما أس عج مس أسماف الب د والموا ع ط
ط ب روت ط .ت ط ج.0

د مص فق السيا ط  .ط مال الك مل

* -إبن عدي  ,عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن محمد بن مبارك ( ,ت583هـ173/م).
عفاف الرجاف ط د ادف أ مد بد الموجود ط ا م مد معموض ط  1ط
 -179الكامف
دار الك ل العام ل ط لب اس ط  1997ط ج 5ط ج.6
* -إبن العدٌم  ,عمر بن أحمد بن لبً جرادة ( ,ت886هـ9289/م).
 -122بغ ممل ال اممل م
 1922ط ج.12

ممار  :اممل ط م د سممه ف زكممار ط  .ط دار الفكممر العربم ط لب مماس ط

* -أبو العرب  ,محمد بن أحمد بن تمٌم ( ,ت555هـ144/م).
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د مر سا ماس العي ا ط  1ط دار العاو ط الر اض ط . 1921

* -إبن العربً  ,محمد بن عبد هللا ( ,ت345هـ9946/م).
ي ق مواقف الص ابل بعمد و ماة ال بم ( )ط م د م مل المد س
 -120العواص واليواص
الم ل ط  0ط الج ف ط لب اس ط . 1927
* -إبن عساكر  ,علً بن الحسن بن هبة هللا ( ,ت379هـ9973/م).
 -123ار  :دمشق ط د مرو بس غراممل المعممور ط  .ط دار الفكمر ط مصمر ط 1992
ط ج 3ط ج 1ط ج 2ط ج 12ط ج 03ط ج 05ط ج 06ط ج 32ط ج 36ط ج 39ط ج 10ط ج  11ط
ج 17ط ج 50ط ج 52ط ج.6
* -العسقالنً  ,أحمد بن علً بن محمد ( ,ت632هـ9446/م).
م ز الص ابل ط د ادف أ مد بد الموجود ط ا م ممد معموض ط 1
 -121االصابل
ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط 1115هـ ط ج 1ط ج 3ط ج 1ط ج 6ط ج 7ط ج. 2
 -125الم المممل العال مممل بزوائمممد المسممما د الفما مممل ط ممم د مجمو مممل ممممس البممما ف س ط  1ط دار
العاصمل ط الر اض ط  0222ط ج.16
 -126هذ ل ال هذ ل ط .
 -127لساس الم زاس ط
ط ج  1ط ج  0ط ج  1ط ج .5

ط  1ط دائرة المعارف ال ,ام ل ط اله د ط 1306هـ ط ج.1

د بد الف ات أبو غدة ط  1ط دار البشمائر االسم م ل ط .د ط 0223

* -العسكري  ,الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعٌد ( ,ت513هـ9664/م).
 -122األوائف ط .

ط  1ط دار البش ر ط

ا ط 1122هـ .

* -أبو عوانة ٌ ,عقوب بن إسحاق بن إبراهٌم ( ,ت598هـ126/م).
 -129مس مرج ابم
ج. 1

وا مل ط م د أ ممس مارف الدمشمي ط

ط دار المعر مل ط ب مروت ط  1992ط

* -العٌنً  ,محمود بن أحمد بن موسى ( ,ت633هـ9439/م).
 -192مغا األم ار شمرت اسمام رجماف معما
دار الك ل العام ل ط لب اس ط  0226ط ج.3

اآلفمار ط م د م ممد سمس م ممد ط  1ط

* -الغزالً  ,محمد بن محمد ( ,ت363هـ9999/م).
 -191إ اف او الد س ط .

ط  .ط دار المعر ل ط ب روت ط .ت ط ج.3

* -إبن فارس  ,احمد بن فارس بن زكرٌا ( ,ت513هـ9664/م).
الاغممل ط م د بممد السمم
 -190معج م ميمما
 1979ط ج 0ط ج 1ط ج 5ط ج.6

م مممد همماروس ط  .ط دار الفكممر ط مصممر ط

* -الفاسً  ,تقً الدٌن محمد ( ,ت652هـ9426/م).
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مما ط  1ط دار الك ممل

ط  1ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط  0222ط ج.1

* -الفاكهً  ,محمد بن إسحاق بن العباس ( ,ت272هـ668/م).
 -195أمبار مكل قد الدهر و د فه ط
ب روت ط 1111هـ ط ج.1

د بد المامو بمد هللا دهم ت ط  0ط دار م مر ط

* -أبو الفداء  ,إسماعٌل بن علً بن محمود ( ,ت752هـ9559/م) .
 -196المم صممر م أمبممار البشممر ط اممق ا ممه وو ممع واش م هد م مممود د ممول ط  1ط دار
الك ل العام ل ط لب اس ط  1997ط ج. 1
* -الفراهٌدي  ,الخلٌل بن أحمد ( ,ت976هـ768/م).
 -197ك ال الع س ط د مهمد الممزومم ط إبمراه السمامرائ ط  .ط دار مك بمل الهم ف ط
.د ط .ت ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط ج 5ط ج.7
* -الفسوي ٌ ,عقوب بن سفٌان بن جوان ( ,ت277هـ619/م).
 -192المعر ل وال ار  :ط
ج.3

د أكمر

م اف العممر ط  0ط مؤسسمل الرسمالل ط ب مروت ط  1921ط

* -إبن الفقٌه  ,أحمد بن محمد بن إسحاق ( ,ت583هـ173/م).
 -199الباداس ط

د وسف الهاد ط  1ط ال الك ل ط ب روت ط . 1996

* -الفٌروزآبادي  ,محمد بن ٌعقوب ( ,ت697هـ9494/م).
 -022اليامو

الم

ط

د مؤسسل الرسالل ط  2ط مؤسسل الرسالل ط لب اس ط . 0225

* -إبن قتٌبة  ,عبد هللا بن مسلم الدٌنوري ( ,ت278هـ661/م).
 -021االمامل والس اسل ط

د ا ش ر ط  1ط دار ا

واف ط لب اس ط  1992ط ج.1

 -020المعمممارف ط ممم د فمممروت كاشمممل ط  0ط اله ئمممل العصمممر ل العاممممل لاك مممال ط ب مممروت ط
. 0223
 -023أو ممف مم اممف ال ممد ع ط م د م مممد م م الممد س األصممفر ط  0ط المك ممل االسم م ط
ب روت ط . 1999
 -021غر ل ال د ع ط
ج .0

د بد هللا الجبور ط  1ط م بعل العا ط بغدادط 1397همـ ط ج 1ط

* -القرطبً  ,محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرج ( ,ت879هـ9272/م).
 -025الجمممامع أل كممما اليمممرآس ط ممم د أ ممممد البردو ممم ط إبمممراه ا فممم ت ط  0ط دار الك مممل
المصر ل ط الياهرة ط  1961ط ج.6
* -القزوٌنً  ,زكرٌا بن محمد بن محمود ( ,ت862هـ9625/م).
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ط  .ط دار صادر ط ب روت ط .ت.

* -القسطالنً  ,أحمد بن محمد بن أبً بكر ( ,ت125هـ9397/م).
 -027إرشمماد السممار لشممرت ص م
مصر ط 1303هـ ط ج 0ط ج.3
 -022المواهل الاد ل بالم
ب روت ط  0225ط ج.1

البمممار ط  .م ط  7ط الم بعممل الكبممرى األم ر ممل ط

الم مد ل ط

د صال أ مد الشام ط  0ط المك مل االسم م ط

* -القشٌري  ,مسلم بن الحجاج ( ,ت289هـ673/م).
المم صر ب يف العدف س العدف المق رسموف هللا ( )ط م د م ممد مؤاد
 -029المس د الص
بد الباق ط  .ط دار ال راع العرب ط .ت ط ج 1ط ج. 3
* -إبن قنفذ  ,أحمد بن حسٌن بن علً ( ,ت696هـ9467/م).
 -012وسم ال االسم بممال ب ا ممه الصم ة والسم
الغرل االس م ط لب اس ط . 1921

ط م د سمما ماس العبممد الم ممام ط  1ط دار

* -إبن قٌم الجوزٌة  ,محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد ( ,ت739هـ9536/م).
المموقع س مس رل العمالم س ط م د م ممد بمد السم
 -011أ
العام ل ط ب روت ط  1991ط ج.1
 - 010زاد المعاد
ج.3

إبمراه ط  1ط دار الك مل

هدى م ر العبماد ط  .م ط 07ط مؤسسمل الرسمالل ط ب مروتط 1991ط ج 1ط

* -إبن كثٌر  ,أبو الفداء  ,إسماعٌل بن عمر ( ,ت774هـ9572/م).
 -013البدا ل وال ها ل ط د بد هللا بمد الم سمس الزكم ط  1ط دار هجمر ط .د ط  1997ط
ج 1ط ج 5ط ج 6ط ج 7ط ج 9ط ج 12ط ج.11
 -011الس رة ال بو ل ط
ط ج  1ط ج  0ط ج  3ط ج .1

د مص فق بد الوا مد ط  1ط دار الك مل العام مل ط لب ماس ط 1976

 -015الفصوف الس رة ط
او اليرآس ط .د ط 1120هـ.

د م مد العبد الم مراو ط م م المد س مسم و ط  3ط مؤسسمل

 -016فس م ر اليممرآس الع,مم ط م د م مممد سمم س شممم
ب روت ط 1119هـ ط ج 3ط ج.6

الممد س ط  1ط دار الك ممل العام ممل ط

* -إبنننن الكنننردوس  ,عبننند الملنننك بنننن أبنننً القاسنننم ( ,منننن اعنننالم القنننرنٌن السنننادس والسنننابع
الهجرٌٌن).
 -017االك فاف
1109هـ ط ج.1

أمبار المافاف ط

د بد هللا الغامد ط  1ط مك بل المامو همد ط السمعود ل ط

* -الكركً  ,علً بن عبد العال ( ,ت153هـ9326/م).

المصادر والمراجع .............................................................................................

 -012ف ات ال هوت لعس الجبت وال اغوت ط يد د م مد هاد األم
وى ال د فل ط هراس ط .ت.

235

ط  .ط مك بمل

* -إبن الكلبً  ,هشام بن محمد بن السائب ( ,ت264هـ691/م).
 -019األص ا ط

د أ مد زك باشا ط  1ط دار الك ل المصر ل ط الياهرة ط . 0222

 -002سل معد وال مس الكب ر ط

د اج

سس ط  1ط ال الك ل ط .د ط  1922ط ج.1

* -الكلٌنً  ,محمد بن ٌعقوب ( ,ت521هـ146/م).
ق ط لب اس ط  0225ط ج.1

 -001أصوف الكا

ط .

ط  1ط دار المر

 -000رو ل الكا

ط .

ط  1ط م شورات الفجر ط لب اس ط  0227ط ج.2

* -الكنجً  ,محمد بن ٌوسف بن محمد ( ,ت836هـ9531/م).
 -003كفا ممل ال الممل م م اقممل ام بممس أبم الممل ط م د م مممد همماد األم م ط  3ط دار
ا اف راع أهف الب ت( ا ه الس ) ط ا راس ط 1121هـ.
* -الاللكائً  ,هبة هللا بن الحسن بن منصور ( ,ت496هـ9627/م).
 -001شرت أصوف ا ياد أهمف السم ل والجما مل ط م د أ ممد بمس سمعد بمس ممداس ط  2ط دار
بل السعود ل ط  0223ط ج.7
* -الماوردي  ,علً بن محمد بن محمد بن حبٌب ( ,ت436هـ9636/م).
 -005األ كا السا ا ل والو ات الد ل ط
ق بل ط الكو ت ط . 1929

د أ مد مبمارو البغمداد ط  1ط مك بمل دار إبمس

 -006ال مماو الكب ممر ط م د ا م م مممد معمموض ط ممادف بممد الموجممود ط  1ط دار الك ممل
العام ل ط ب روت ط  1999ط ج.1
* -إبن المبرد  ,محمد بن ٌزٌد ( ,ت263هـ616/م).
 -007الكامممف م الاغممل واألدل ط م د م مممد أبممو الف ممف إبممراه ط  3ط دار الفكممر العربم ط
الياهرة ط  1997ط ج 1ط ج 1ط ج.3
* -إبن المبرد ٌ ,وسف بن حسن بن أحمد ( ,ت161هـ9365/م).
ائف أم ر المؤم س مر بس الم ال ط د بد العز ز بس م مد
 -002م ض الصوال
ط  1ط مادة الب ع العام بالجامعل االس م ل ط السعود ل ط  0222ط ج 1ط ج.0
* -مجهول ( ,ت فً القرن الثالث الهجري).
 -009أمبممار الدولممل العباسم ل ط  .ط م د بممد العز ممز الممدور ط بممد الجبممار الم ابم ط دار
صادر ط ب روت ط . 1971
* -محب الدٌن الطبري  ,أحمد بن عبد هللا بن محمد ( ,ت814هـ9214/م).
 -032الر مماض ال ممرة م م اقممل العشممرة ط م د
الغرل االس م ط ب روت ط  1996ط ج 1ط ج.3

سممق بممس بممد هللا بممس م مممد ط  1ط دار
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ط  .ط مك بل اليدس ط الياهرة ط 1356هـ .

* -أبو مخنف  ,لوط بن ٌحٌى األزدي ( ,ت937هـ775/م).
 -030الجممممف وصمممف س وال همممرواس ط ممم د سمممس م مممد السممم د ط  1ط دار االسممم
. 0220

ط ل مممدس ط

* -المرتضى  ,علً بن الحسٌن ( ,ت458هـ9644/م).
 -033الشا

د بد الزهرة ال س

االمامل ط

 -033الفصوف المم ارة
.د ط 1113هـ.

ط  0ط مؤسسل الصادق ط هراس ط 1111هـ.

الع وس والم اسس ط .

ط المؤ مر العالم أللف مل الشم  :المف مد ط

 -035آمممال المر ممق ط م د م مممد أبممو الف ممف إبممراه ط  1ط دار إ مماف الك ممل العرب ممل ط
الياهرة ط  1951ط ج.0
* -المروزي  ,أحمد بن علً بن سعٌد ( ,ت212هـ164/م).
 -036مسمم د أبمم بكممر الصممد ق (ر مم هللا
االس م ط ب روت ط . 1926

ممه) ط مم د شممع ل األر مماؤو ط  1ط المك ممل

* -المروزي  ,ناصر خسرو ( ,ت469هـ9666/م).
 -037سفر امل ط

د

ق المشال ط  3ط دار الك ال الجد د ط ب روت ط . 1923

* -المزي ٌ ,وسف بن عبد الرحمن بن ٌوسف ( ,ت742هـ9549/م).
 -032هذ ل الكماف أسماف الرجاف ط م د بشمار مواد معمروف ط  1ط مؤسسمل الرسمالل ط
ب روت ط  1922ط ج 1ط ج 0ط ج 10ط ج 17ط ج 00ط ج.31
* -المسعودي  ,علً بن الحسٌن بن علً ( ,ت548هـ137/م).
 -039ال ب ممه واألشممراف ط م د بممد هللا إسممما ف الصمماو ط  .ط دار الصمماو ط اليمماهرة ط
.ت .
 -012إفبممات الوص م ل لإلممما
. 1922

ا م بممس أ ب م

الممل ( ا ممه الس م )ط  .م ط دار األ ممواف ط لب مماس ط

 -011أمبار الزمماس وممس ابماد ال مدفاس و جائمل البامداس والغمامر بالمماف والعممراس ط  .م ط
 1ط دار ا دل ط ب روت ط . 1996
 -010مروج الذهل ومعادس الجوهر ط
ج  0ط ج  0ط ج .3

د اسعد داغر ط  .ط دار الهجرة ط ق ط 1129هـ ط

* -إبن معٌن ٌ ,حٌى بن معٌن بن عون ( ,ت255هـ647/م).
 -013ممار  :ابممس مع م س ط م د أ مممد م مممد ممور س م ف ط  1ط مركممز الب ممع العام م ط مكممل
المكرمل ط  1979ط ج. 3
* -إبن المغازلً  ,علً بن محمد بن محمد بن الطٌب ( ,ت465هـ9616/م).
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د أبو بد المر مس ركم

* -الموسوي  ,مختار بن سعد ( ,ت856هـ9252/م).
 -015ال جل اق الذاهل إلق كف ر أب
الشهداف ط ق ط .ت .

الل ط

د م مد ب ر العاو ط  1ط ا شارات سم د

* -المفٌد  ,محمد بن النعمان بن المعلم ( ,ت495هـ9622/م).
 -016االرشاد معر ل جج هللا اق العباد ط د مؤسسل آف الب مت ( ام ه السم ) ال ماف
ال راع ط  0ط مؤسسل آف الب ت ط لب اس ط  0222ط ج.1
 -017ك ال األمال ط
 -012الجمف ط .

د ال سس اس اد ول ط  .ط دار ال ار الجد د ط لب اس ط .ت .

ط مك بل الداور ط ا راس ط . 1923
مم صر أمبار الشر عل ط

 -019مسار الش عل
ق ط 1113هـ .

د مهد

جف ط  1ط مؤسسل آف الب مت ط

*-المقدسً  ,محمد بن أحمد ( ,ت566هـ116/م).
معر ل ا قال ط .

 -052أ سس ال ياس

ط  3ط مك بل مدبول ط الياهرة ط . 1991

* -المقدسً  ,محمد بن عبد الواحد ( ,ت845هـ9243/م).
 -051األ اد ع المم ارة ط

د بد الماو ده ت ط  3ط دار م ر ط لب اس ط  0222ط ج.1

* -المقدسً  ,المطهر بن طاهر ( ,ت533هـ183/م).
 -050البدأ وال ار  :ط  .م ط  1ط مك بمل الفيا مل الد مل ط بمور سمع د ط .ت ط ج 0ط ج 3ط ج 1ط
ج.5

* -المقرٌزي  ,أحمد بن علً بن عبد القادر بن محمد ( ,ت643هـ9449/م).
 -053الموا  ,وا
1112هـ ط ج.0

بار بذكر الم م واآلفمار ط  .م ط د 1ط دار الك مل العام مل ط ب مروت ط

 -051ال زاع وال ماص
الياهرة ط . 1920

ما ب س أم ل وب

هاش ط

د س س مؤ

ط  .ط دار المعمارف ط

 -055إم اع األسماع بما لا ب مس األ واف واألمواف وال فدة والم اع ط
ال م س ط  1ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط  1999ط ج.1

د م ممد بمد ال م مد

* -إبن الملقن  ,عمر بن علً بن احمد ( ,ت664هـ9469/م).
 -056مم صر إس دراو ال ا  ,المذهب امق مسم درو أبم
أ مد ط  1ط دار العاصمل ط السعود ل ط 1111هـ ط ج.0

بمد هللا ال ماك ط م د بمد هللا بمس

* -إبن منظور  ,محمد بن مكرم بن علً ( ,ت799هـ9599/م).
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 -057لساس العرل ط  .ط  3ط دار صادر ط ب مروت ط 1111همـ ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط ج1
ط ج 5ط ج 6ط ج 7ط ج 12طج 11ط ج 10ط ج 13ط ج.11
 -052مم صممر ممار  :دمشممق ط م د روم ممل ال مما ط وآمممروس ط  1ط دار الفكممر ط سممور ا ط
 1921ط ج 0ط ج 3ط ج 6ط ج 11ط ج 13ط ج 17ط ج 12ط ج.19
* -المنقري  ,نصر بن مزاحم ( ,ت292هـ627/م).
 -059وقعل صف س ط
ق ط 1112هـ .

د بد الس

م مد هاروس ط  3ط مك بمل آ مل هللا الع,ممق المر شم ط

* -النسائً  ,أحمد بن شعٌب بن علً ( ,ت565هـ193/م).
 -062الس س الكبرى ط
ج.5

د سمس بمد المم ع شماب ط  1ط مؤسسمل الرسمالل ط ب مروت ط  0221ط

 -061ال ممممعفاف والم ممممروك س ط مممم د م مممممود إبممممراه زا ممممر ط  1ط دار الممممو
1396هـ.
 -060مصائا أم ر المؤم س ا بس أب
المع ط الكو ت ط 1126هـ .

ط اممممل ط

الل ط م د أ ممد جمر س الباوشم ط  1ط مك بمل

* -النمري ٌ ,وسف بن عبد البر ( ,ت485هـ9676/م).
 -063الدرر
ط 1123هـ .

إم صار المغاز والس ر ط

د شوق

ف ط  0ط دار المعارف ط الياهرة

* -النووي ٌ ,حٌى بن شرف ( ,ت878هـ9277/م).
 -061هذ ل األسماف والاغات ط ص
.ت ط ج 1ط ج.0

د شركل العامماف ط  .ط دار الك مل العام مل ط لب ماس ط

* -النوٌري  ,أحمد بن عبد الوهاب بن محمد ( ,ت755هـ9552/م).
 -065ها ممل األرل م
ج.02

مموس األدل ط  .م ط دار الك ممل والوفممائق ط اليمماهرة ط 1103هممـ ط ج 16ط

* -النٌسابوري  ,الحسن بن محمد بن حسٌن ( ,ت636هـ9448/م).
 -066فس ر غرائل اليرآس ورغائل الفرقاس ط
ط لب اس ط 1116هـ ط ج.3

د زكر ا م رات ط  1ط دار الك ل العام مل

* -النٌشابوري  ,محمد بن القتال ( ,ت366هـ9994/م).
 -067رو ل الوا  ,س ط
1321هـ ط ج.1

د غ م سس المج د ط مج بق الفرجم ط  1ط دل مف مما ط قم ط

* -إبن هشام  ,عبد الملك بن هشام بن أٌوب ( ,ت295هـ626/م) .
 -062الس م رة ال بو ممل البممس هشمما ط م د مص م فق السمميا ط وآمممروس ط  0ط مك بممل وم بعممل
مص فق الباب ط سور ا ط  1955ط ج 1ط ج.0
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* -إبً هفان  ,عبد هللا بن أحمد ( ,ت237هـ679/م).
 -069شممم  :األبممما أبمممو المممل ط ممم د م ممممد بممماقر الم ممممد ط  1ط مجممممع أ ممماف الفيا مممل
االس م ل ط ق ط .ت .
* -الهاللً  ,سلٌم بن قٌس ( ,ت78هـ813/م).
 -072ك ال سا بس ق
إ راس ط 1102هـ ط ج.1

اله لم ط م د م ممد بماقر األ صمار ط  5ط م شمورات دل مف مما ط

* -الهندي  ,علً بن حسام الدٌن بن قاضً خان ( ,ت173هـ9387/م).
مما ط صممفوة السمميا ط مؤسسممل
 -071ك ممز العممماف م س م س األقممواف واأل عمماف ط م د بكممر
الرسالل ط ب روت ط  1921ط ج 1ط ج 3ط ج 5ط ج 11ط ج 13ط ج.15
* -الهٌثمً  ,علً بن أبً بكر بن سلمان ( ,ت667هـ9464/م).
د سا الد س اليدس ط  .ط مك بمل اليدسم ط اليماهرة

 -070مجمع الزوائد وم بع الفوائد ط
ط  1991ط ج 5ط ج.9

* -الواقدي  ,محمد بن عمر بن واقد ( ,ت267هـ622/م).
 -073المغاز ط

د مارسدس جو

ط  3ط دار األ ام ط ب روت ط  1929ط ج 1ط ج 0ط ج.3

* -إبن الوردي  ,عمر بن الظفر ( ,ت632هـ9446/م).
 -071مر مممدة العجائمممل و ر مممدة الغرائمممل ط ممم د أ مممور م ممممد ز ممما
ا س م ل ط الياهرة ط . 0222

ط  1ط مك بمممل الفيا مممل

* -إبن الوردي  ,عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ( ,ت741هـ9546/م).
 -075ار  :إبس الورد ط .

ط  1ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط  1997ط ج.1

* -وكٌع  ,محمد بن خلف بن حبان ( ,ت568هـ196/م).
 -076أمبار الي اة ط م د بمد العز مز مصم فق المراغم ط 1ط المك بمل ال جار مل الكبمرى ط
مصر ط  1917ط ج.1
* -الٌعقوبً  ,أحمد بن أبً ٌعقوب بن جعفر بن وهب ( ,ت212هـ164/م).
 -077الباداس ط .

ط  1ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط . 0222

 -072ار  :ال عيوب ط

د بد ا م ر مه ا ط  1ط شركل األ ام ط لب اس ط  0212ط ج 1ط ج.0

* -أبً ٌعلى  ,أحمد بن علً بن المثنى ( ,ت567هـ191/م).
 -079مس د أب

عاق ط

د س س سا ط  1ط دار المأموس ط دمشق ط  1921ط ج.1

ثالثا ا  :المراجع الثانوٌة الحدٌثة:
* -إبراهٌم  ,محمد حمزة .
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ط  1ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط . 0217

* -األعرجً  ,زهٌر .
 -021االما

الل ط  0ط جوافا لا شر ط لب اس ط . 0222

ا بس أب

* -األلبانً  ,محمد بن ناصر الدٌن .
 -020ساسمممال األ اد مممع الصممم
الر اض ط  1995ط ج. 3

ل وشممم ف ممممس يههممما و وائمممدها ط  1ط مك بمممل المعمممارف ط

* -األلوسً  ,محمود بن عبد هللا ( ,ت9276هـ9634/م).
فسم ر اليمرآس والسمبع المفما
 -023روت المعا
دار الك ل العام ل ط ب روت ط 1115هـ ط ج. 15

ط م د ام

بمد البمار

مل ط  1ط

* -أمٌن  ,أحمد .
, -021هر االس

ط مؤسسل ه داو ط الياهرة ط . 0210

* -األمٌنً  ,عبد الحسٌن أحمد ( ,ت9516هـ9176/م).
 -025أ اس الش عل ط

د سس األم س ط دار ال عارف ط ب روت ط  1923ط ج.2

 -026الغممد ر م الك ممال والسم ل واألدل ط مؤسسممل األ امم ط لب مماس ط  1991ط ج 1ط ج 0ط
ج .6
* -إٌزدهً  ,السٌد سجاد .
 -027الرقابل المال ل اق السا ل

الفيه الس اس ط  1ط مركز ال

ارة ط ب روت ط . 0213

* -أٌوب  ,سعٌد .
 -022زوجات ال ب ( )ط  1ط دار الهاد ط . 1997
* -بارا  ,انطوان .
 -029ال س س

الفكر المس

ط  5ط دار العاو ط . 0229

* -الباقوري  ,أحمد حسن .
 -092ا (ر

هللا

ه) إما األئمل ط مصر الجد دة ط الياهرة ط . 1921

* -البتنونً  ,محمد لبٌب.
 -091الر ال ال جاز ل ط  0ط م بعل الجمال ل ط مصر ط 1309هـ .
* -البحرانً  ,عبد هللا بن نور .
 -090وال العاو والمعمارف واألممواف ممس اآل مات واألمبمار واألقمواف ط م د مؤسسمل االمما
المهد ( جف هللا رجه) ط  3ط مك بل الزهراف ط ق ط 1115هـ ط ج. 0
* -البحرانً  ,هاشم ( ,ت9967هـ9813/م).
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 -093ا ل األبرار أ واف م مد وآله األ هار ط د غ مو ما ر ما البروجمرد ط 1
ط مؤسسل المعارف االس م ل ط إ راس ط 1111هـ ط ج 1ط ج. 0
* -برو  ,توفٌق .
 -091ار  :العرل اليد ط  1ط دار الفكر العرب ط مصر ط . 0221
* -البصري  ,أحمد عبد الرضا ( ,ت9663هـ9874/م).
ا

 -095ائق المعا
ط ق ط 1100هـ .

اد ع والرجاف ط

د غ م سس ق صمر ل هما ط  1ط دار ال مد ع

* -البغدادي  ,عبد القادر بن عمر ( ,ت9615هـ9862/م).
 -096مزا ممل األدل ولممل لبممال لسمماس العممرل ط م د بممد السم
الما ج ط الياهرة ط  1997ط ج.3

م مممد همماروس ط  1ط مك بممل

* -البالدي  ,عاتق بن غٌث بن زوٌر .
 -097المعال الجغرا ل

الس رة ال بو ل ط  1ط دار مكل ط مكل المكرمل ط . 1920

* -البهبهانً  ,علً الموسوي .
 -092مصممبات الهدا ممل م افبممات الو ممل ط إشممرافد ر مما اس م اذ ط  1ط مك بممل األلف م س ط
الكو ت ط . 1999
* -البوطً  ,محمد بن سعٌد بن رمضان .
 -099يه الس رة ال بو ل مع موجز ل ار  :الم ل الراشدة ط  05ط دار الفكر ط دمشق ط 1306هـ.

* -بٌضون  ,إبراهٌم .
 -322االما

ا

رؤ ل ال هج وروا ل ال ار  :ط  0ط ب ساس ط لب اس ط . 0229

* -التبانً  ,محمد العربً .
-321

ذ ر العبير مس م ا رات الم ر ط  0ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط  1921ط ج.0

* -التستري  ,نور هللا الحسٌنً ( ,ت9691هـ9896/م).
 -320إ ياق ال ق وإزهاق البا ف ط عا قد شهال الد س ال جف ط ج.0
* -التفرٌشً  ,مصطفى عبد الحسن ( ,ت9653هـ9823/م) .
 -323يممد الرجمماف ط م د مؤسسممل آف الب ممت( ا ه السم ) ال مماف ال ممراع ط  1ط مؤسسممل آف
الب ت ط ق ط 1112هـ ط ج. 5
* -ثابت  ,خالد محمد خالد .
 -321رجاف وف الرسوف ط  1ط دار الفكر ط لب اس ط . 0222
* -جرداق  ,جورج.
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. 0212

ا صموت العدالمل اال سما ل ط م د سمس م مد السم د ط 1ط دار األ مدل
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ط لب ماس ط

 -326روائع هج الب غل ط  0ط مركز الغد ر لادراسات ا س م ل ط . 1997
* -جعفر  ,نوري .
 -327ا وم اوئو ط يد د بد الهاد مسعود ط  1ط دار المعا ط الياهرة ط . 1976
د االما

 -322اسفل ال ك

ا ( ا ه الس ) ط  0ط دار المعا ط الياهرة ط . 1972

* -جعٌط  ,هشام .
 -329الف ل ط  1ط دار ال ا عل ط ب روت ط . 0222
* -الحائري  ,محمد مهدي .
 -312شجرة وبق ط  1ط المك بل ال در ل ط ق ط 1372هـ ط ج. 0
* -حافظ  ,إبراهٌم .
 -311د مموس مما  ,إبممراه ط ص م
مصر ط . 1927

د أ مممد أم م س ط  3ط اله ئممل المصممر ل العامممل لاك ممال ط

* -حرقوش  ,عبد القادر فٌاض .
 -310قب ال

بل

الجاها ل واالس

ط  1ط دار البشائر ط دمشق ط . 1992

* -حسن  ,حسن إبراهٌم .
 -313ممار  :ا س م
 1996ط ج.1

الس اس م والممد

والفيمما

وا ج ممما

ط  1ط دار الج ممف ط ب ممروت ط

* -حسن  ,فٌصل .
 -311أبو الل ود اال ماس الراس :ط الكو ت ط . 0222
* -حسٌن  ,طه.
 -315الف ل الكبرى ط دار المعارف ط مصر .
 -316اق هامت الس رة ط  03ط دار المعارف ط الياهرة ط  1993ط ج.3
* -الحلبً  ,علً بن إبراهٌم ( ,ت9644هـ9854/م).
 -317الس رة ال اب ل ط .

ط  0ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط 1107هـ ط ج. 3

* -حلمً  ,مصطفى .
, -312ا الم ل

الفكر االس م ط  1ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط . 0221

* -الحٌدري  ,عادل .
 -319االما ا بس أب
كرب ف ط . 0217

الل ( ا ه الس ) م مؤلفمات إبمس الجموز ط  1ط دار الكف مف ط
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* -الخراسانً  ,محمود .
 -302االس

والش عل ط  1ط مؤسسل ال شر ط هراس ط . 0221

* -الخرسان  ,محمد مهدي حسٌن .
 -301الم سس السب مولود أ سي ط  0ط مركز األب اع العيائد ل ط إ راس ط . 0229
* -الخضري بك  ,محمد .
س رة المافاف ط المك بل الفيا ل ط ب روت ط . 1920

 -300إ ما الو اف

 -303م ا رات ار  :األم االس م ل ط

د م مد العفما

ط  1ط دار اليا ط لب اس ط . 1926

* -الخطٌب  ,محمد عجاج .
 -301أبو هر رة راو ل االس

ط  3ط مك بل وهبل ط مصر ط . 1920

* -خلٌل  ,شوقً .
-305

ال ار  :االس م ط  1ط دار الفكر ط دمشق ط . 1996

* -الخوئً  ,أبو القاسم الموسوي .
 -306معج رجاف ال د ع ط مك بل االما الموئ ط ال جف ط ج.11
* -دحالن  ,أحمد زٌنً ( ,ت9564هـ9668/م).
 -307أسم ق الم الممل م جمماة أبم
ال وو ط األردس ط . 0227

الممل ط م د سممس بممس ام السممياف ط  0ط دار االممما

* -الدمٌجً  ,عبد هللا بن عامر بن سلمان .
 -302االمامل الع,مق

د أهف الس ل والجما ل ط دار

بل ط الر اض ط 1122هـ.

* -الرحمانً  ,أحمد .
 -309ا مممل الزهراف( ا همما الس م ) بهجممل قاممل المصمم فق (صمماق هللا ا ممه وآلممه) ط  0ط
المك بل المر ل ط إ راس ط 1370هـ .
* -رضا  ,محمد .
 -332أبو بكر الصد ق ط  0ط دار إ اف الك ل العرب ل ط . 1952
* -الرضوي  ,محمد رضا .
 -331كذبوا اق الش عل ط المك بل ال مصص ل لارد اق الوهاب ل .
* -الرضوي  ,مرتضى .
 -330مع رجاف الفكر

الياهرة ط  1ط االرشاد ط لب اس ط  1992ط ج. 0

* -الرفاعً  ,طالب .
 -333ي دة أب

الل ط دار األ واف ط ب روت ط . 1926
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* -الزرقانً  ,محمد بن عبد الباقً بن ٌوسف ( ,ت9922هـ9796/م).
اق المواهل الاد ل بالم
 -331شرت الزرقا
ط ب روت ط  1996ط ج.1

الم مد ل ط .

ط  1ط دار الك ل العام مل

* -الزركلً  ,خٌر الدٌن بن محمود بن محمد بن علً بن فارس .
 -335األ

ط دار العا لام

س ط  15ط لب اس ط  0220ط ج.5

* -أبً زهرة  ,محمد بن احمد.
 -336ما ال ب س ط دار الفكر العرب ط الياهرة ط 1105هـ ط ج. 1
* -السبعاوي  ,زٌاد محمد  ,السبعاوي  ,مجٌد خضٌر.
 -337جر مل ق ف ال س س وآف ب ت ال بوة ( ا ه الس ) رؤ ل معاصمرة م اليما وس الج مائ
الداما والدول ط  1ط المركز العرب ط مصر ط . 0217
* -السحار  ,عبد الحمٌد جودة .
 -332أهف ب ت ال ب ط مك بل مصر ط مصر .
* -السرجانً  ,راغب .
 -339ماذا قد المساموس لاعال ط  0ط مؤسسل إقرأ ط الياهرة ط  0229ط ج. 0
* -سالمة  ,بولس .
-312

د الغد ر أوف ما مل رب ل ط مك بل ب روت ط لب اس ط . 1912

* -السماوي  ,محمد التٌجانً .
 -311الش عل ه أهف الس ل ط
ق ط 1107هـ .

د مركز األب اع العيائد مل ط  1ط مركمز األب ماع العيائد مل ط

* -الشاذلً  ,عبد المجٌد ٌوسف .
 -310ال كومل االس م ل رؤ ل

ب ي ل معاصرة ط دار الكامل ط الياهرة ط . 0210

* -شاكر  ,محمود .
 -313ال ار  :االس م ط  7ط المك ل االس م ط ب روت ط  0222ط ج. 1
* -الشاهرودي  ,علً النماري .
 -311مس درو سف ل الب ار ط
1112هـ ط ج.1

د س س بس ا ال ممار ط مؤسسمل ال شمر االسم م ط قم ط

* -أبو الشباب  ,أحمد عوض .
 -315الموارج ط  0ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط . 0210
* -شراب  ,محمد محمد حسٌن .
 -316أبو ب دة امر بس الجرات ط  1ط دار اليا ط دمشق ط . 1997
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* -الشرٌف  ,أحمد إبراهٌم .
 -317مكل والمد ل زمس الجاها ل و هد الرسوف ط دار الفكر العرب ط الياهرة ط . 1965
* -الشنقٌطً  ,محمد األمٌن بن محمد المختار ( ,ت9515هـ9175/م).
 -312أ واف الب اس

ات اليرآس ط دار الفكر ط لب اس ط  1995ط ج.6

إ

* -الشهابً  ,محمود .
 -319االسممم والشممم عل االمام مممل ممم أساسمممها ال مممار م وك ا هممما اال يممماد ط  1ط جامعمممل
هراس ط هراس ط  0221ط ج.1
* -شٌبة الحمد  ,عبد القادر.
 -352اليصا ال ق
1130هـ .

س رة س د الماق م مد ( )ط  0ط مك بل هد الو

مل ط الر ماض ط

* -الشٌبً  ,كامل مصطفى .
 -351الصال ب س ال صوف والش عل ط  3ط دار األ دل

ط لب اس ط  1920ط ج.1

* -الشٌخ  ,حسن محمد .
 -350م م ممس الفكمر االدار
لب اس ط . 1993

مد االمما

ام ( ا مه السم ) ط  1ط دار الب ماس العربم ط

* -الشٌخ  ,عبد السالم .
 -353مر بس الم ال ط  1ط دار اليا ط دمشق ط . 0210
* -الشٌرازي  ,علً خان ( ,ت9956هـ9797/م).
بيات الش عل ط .

 -351الدرجات الر عل

ط  0ط مؤسسل الو اف ط لب اس ط . 1923

* -صالح  ,أحمد عباس .
 -355ال م س وال سار

االس

ط  0ط المؤسسل العرب ل ط ب روت ط . 1973

* -الصدفً  ,راشد شرٌف .
 -356المسألل ال هود ل ط  1ط أ -ك ل ط ل دس ط . 0217
* -الصالبً  ,علً محمد.
 -357أسمق الم الل س رة أم ر المؤم س ا بس أبم
و صر ط مك بل الص ابل ط االمارات ط  0221ط ج. 0
 -352أم ر المؤم س ال سس بس ا بس أب الل (ر
ط دار ال وز ع وال شر االس م ط مصر ط . 0221

المل (ر م هللا
هللا

مه) شمصم ه

ه) شمصم ه و صمر ط 1

 -359الس رة ال بو مل مرض يمائق و ا مف ا مداع ط  7ط دار المعر مل ط لب ماس ط  0222ط
ج .1
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ل إس م ل ط  1ط مؤسسل إقرأ ط الياهرة ط . 0212

 -361س ر الكر الم اس
الياهرة ط . 0220

س رة فماس بس فماس ط  1ط دار ال وز مع وال شمر االسم م ط

* -الصنعانً  ,محمد بن إسماعٌل بن صالح ( ,ت9962هـ9787/م).
 -360ال و ر شرت الجامع الصغ ر ط م د م ممد اسم اق م ممد ط م  1ط مك بمل دار السم
الر اض ط  0211ط ج. 2

ط

* -الطحاوي  ,أحمد بن محمد بن إسماعٌل ( ,ت9259هـ9698/م).
 -363اش م ل ال مماو اممق مراق م الف م ت شممرت ممور اال
المالد ط  1ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط . 1997

ممات ط م د م مممد بممد العز ممز

* -الطرٌحً  ,فخر الدٌن ( ,ت9663هـ9874/م).
 -361مجمع الب ر س وم اع ال ر س ط
ط 1365هـ ط ج.1

د أ مد ال سم

ط  0ط مك بمل المر

مو ط ا مراس

* -الطنطاوي  ,علً .
 -365أبو بكر الصد ق ط  3ط دار الم ارة ط السعود ل ط . 1926
* -طً  ,محمد .
 -366قوا د ال رل األص ال والمس جدة

االس

ط  1ط الد واس ط ب روت ط . 0217

* -عاشور  ,حسن محمد .
 -367آهات ا ومعا ا ه ( ا ه الس ) ط  1ط مؤسسل ال ار  :العرب ط لب اس ط . 0227
* -العاملً  ,جعفر مرتضى .
 -362الغد ر والمعار وس ط  3ط دار الس رة ط لب اس ط . 1996
 -369الص

مس س رة ال ب األ ( ,

) ط  0ط دار ال د ع ط لب اس ط  0227ط مج.1

* -العاملً  ,زٌنب بنت علً بن حسٌن .
 -372الدر الم فور

بيات ربات المدور ط  1ط الم بعل الكبرى األم ر ل ط مصر ط 1310هـ.

* -العاملً  ,عبد الحسٌن شرف الدٌن .
 -371ال ا وا ج هاد ط  1ط دار اليارئ ط . 0222
* -عبد الرحمن  ,نواف أحمد .
 -370الموجز

ال ار  :االس م ط  1ط الج ادر ل لا شر وال وز ع ط األردس ط . 0215

* -عبد الكرٌم  ,خلٌل .
 -373قممر ت مممس اليب اممل إلممق الدولممل المركز ممل ط  0ط مؤسسممل اال شممار العربمم ط لب مماس ط
. 1997

المصادر والمراجع .............................................................................................

283

* -عبد المقصود  ,عبد الفتاح .
 -371االما
ج. 1

ا بمس أبم

المل ط  1ط مؤسسمل المم مارط اليماهرة ط  0226ط ج 1ط ج 0ط ج 3ط

 -375السي فل والم ل ط  1ط دار الم جل الب

اف ط لب اس ط . 0226

* -عبد الناصر  ,هدى .
 -376الرئ

جماف بد ال اصر ط المك بل األكاد م ل ط مصر ط  0227ط ج. 6

* -إبن عبد الوهاب ( ,ت9268هـ9719/م).
 -377مم صممممر سمممم رة الرسمممموف( )ط  .مممم ط  0ط وزارة الشممممؤوس االسمممم م ل ط السممممعود ل ط
1112هـ.

* -إبن عجٌبة  ,أحمد بن محمد بن المهدي ( ,ت9224هـ9661/م).
 -372الب ممر المد ممد م
الياهرة ط 1119هـ ط ج.1

فسمم ر اليممرآس المج ممد ط م د أ مممد بممد هللا اليرشمم ط  .ط  .ط

* -عز الدٌن  ,أحمد .
 -379االمامل والي ادة ط المص فق لادراسات االس م ل ط ق .
* -العسكري  ,مرتضى .
 -322أ اد ع أ المؤم س ائشل ط  1ط المجمع العام االس م ط لب اس ط  1997ط ج. 0
 -321ممسوس ومائل ص اب مم اق ط  6ط دار الزهراف ط لب اس ط  1991ط ج.0
 -320بد هللا بس سبأ وأسا ر أمرى ط  6ط دار الزهراف ط لب اس ط . 1991
* -العصامً  ,عبد الملك بن حسٌن ( ,ت9999هـ9811/م).
أ باف ا وائف وال وال ط م د مادف بمد الموجمود ط ام م ممد
 -323سم ال جو العوال
معوض ط  1ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط  1992ط ج 1ط ج 0ط ج. 3
* -العطاري  ,عزٌز هللا .
 -321مسمم د االمممما
. 0210

امم بمممس أبممم

الممل ( ا مممه السممم ) ط  1ط م شممورات

مممارد ط همممراس ط

* -العظٌم أبادي  ,محمد اشرف بن أمٌر.
 -325وس المعبود شرت س س أب داود ط  0ط دار الك ل العام ل ط ب روت ط 1115هـ ط ج. 10

* -العظم  ,رفٌق .
 -326أشهر مشاه ر االس

ال رول الس اس ل ط  0ط دار الفكر العرب ط . 1973

* -العقاد  ,عباس.
 -327ذو ال ور س فماس بس فاس ط  5ط شركل ه ل مصر ط الياهرة ط . 0225
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 -322الصد يل ب ت الصد ق ط مؤسسل ه داو ط الياهرة ط . 0210
 -329مجمو ل العبير ات االس م ل ط  1ط دار الك ال العرب ط ب روت ط  1971ط ج.0
* -العقالً  ,محمد الدمرداش .
الف ل سي وا ط  1ط دار سما ط مصر ط . 0216

 -392أ

* -أبو العال  ,أمجد ربٌع .
الشورى ط  1ط دار الكامل ط الياهرة ط . 0210

 -391ال ,ر ل الم كامال

* -إبن عالن ( ,ت9637هـ9847/م).
 -390ا اف الفا ف بالفعف المب
العام ل ط ب روت ط . 0221

لغ ر الفا ف ط

د إبراه شم

المد س ط  1ط دار الك مل

* -علً  ,جواد.
 -393المفصف

ار  :العرل قبف االس

ط  1ط دار الساق ط ب روت ط  0221ط ج 6ط ج.7

* -علً خان  ,عبد األمٌر .
 -391الغد ر والو ل ط  1ط الغد ر ط لب اس ط . 0220
* -العلً  ,صالح أحمد.
 -395ار  :العرل اليد والبعفل ال بو ل ط  1ط شركل الم بو ات ط لب اس ط . 0222
* -علً  ,محمد عبد الهادي دسوقً .
م ل المافاف الراشد س ط  1ط دار الكامل ط مصر ط . 0211

 -396الجوا ل الس اس ل
* -عمارة  ,محمد .
 -397االس

و اسفل ال ك ط  1ط دار الشروق ط الياهرة ط . 1929

* -غانم  ,محمد سلمان .
-392

و ,ر ل قرآ ل ط  1ط دار الفاراب ط لب اس ط . 0211

* -الغزالً  ,محمد .
عال االسم

 -399يوق اال ساس
الياهرة ط . 0225

وإ م س األمم الم مدة ط  1ط شمركل ه مل مصمر ط

* -الغضبان  ,منٌر محمد .
 -122معاو ل بس أب سف اس ط  3ط دار اليا ط دمشق ط . 1996
* -الفالوذة  ,محمد بن الٌاس بن عبد الرحمن .
 -121الموسو ل

ص

* -فوزي  ,فاروق عمر .

الس رة ال بو ل ط  1ط م ابع الصفا ط مكل ط 1103هـ.
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 -120ار  :ال  ,االس م ل ط  1ط دار الشروق ط األردس ط . 0212
* -القاسمً  ,ظافر .
الشر عل وال ار  :االس م ط دار ال فائ

, -123ا ال ك

ط لب اس ط ج.1

* -قانصو  ,وجٌه .
 -121الش عل االمام ل ب س ال ا وال ار  :ط  1ط دار الفاراب ط لب اس ط . 0216
* -القبانجً  ,حسن .
 -125مس د االما
ج. 2

ا ط م د ماهر السم م ط  1ط مؤسسمل األ امم ط لب ماس ط  0222ط ج 5ط

* -القرشً  ,باقر شرٌف .
-126

اة االما ال س س بس ا ( ا هما الس ) ط  1ط مدرسل اال روا

ط ق ط  1990ط ج.1

* -القزوٌنً  ,أمٌر محمد كاظم .
 -127يض ك ال الصوا ق الم رقل البس جر ط  0ط الياهرة ط . 1953
* -القزوٌنً  ,محمد كاظم .
 -122االما

ا ( ا ه الس ) مس المهد إلق الا د ط  0ط مؤسسل األ وار ط لب اس ط 1993

 -129ا مل الزهراف( ا ها الس ) مس المهد إلق الا د ط مك بل بص ر

ط ق ط 1111هـ .

* -قسام  ,رئٌسة عبد الزهرة حسن علً.
-112

ائف االما

ا ( ا ه الس )

د الفر ي س ط  1ط مؤسسل األ ام ط ب روت ط 0222

* -القمً  ,عباس .
 -111الك ق واألليال ط يمد د م ممد هماد األم م ط  5ط مك بمل الصمدر ط همراس ط 1359همـ ط
ج.1

 -110ب ت األ زاس ط

د دورود ال فرش ط دار ز ل الكبرى .

* -القندوزي  ,سلٌمان بن إبراهٌم ( ,ت9276هـ9635/م).
 -113اب ع المودة ط ص
 1997ط ج.1

و عا قد

ف الد س األ ام ط  1ط مؤسسل األ امم ط لب ماس ط

* -الكاش  ,علً .
 -111إغ اف العيف البشر ط  1ط أ –ك ل ل دس ط ا كا را ط . 0215
* -الكاشانً  ,محسن ( ,ت9619هـ9866/م) .
 -115فس م ر الكاشمما
1379هـ ط ج.1

ط صم

و يممد د س م س األ ام م ط  3ط مك بممل الصممدر ط ا ممراس ط

* -الكاندوهلً  ,محمد بن ٌوسف بن محمد .
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د بشار مواد معمروف ط 1ط مؤسسمل الرسمالل ط لب ماس ط  1999ط ج 1ط

ج. 0

* -كتانً  ,سلٌمان .
 -117ا مل الزهراف (س هللا ا ها) و ر غممد ط م د م ممد السما د ط  1ط المعاو مل
الفيا ل لامجمع العالم ألهف الب ت ( ا ه الس ) ط .د ط 1109هـ .
* -كحالة  ,عمر بن رضا بن محمد .
 -112أ
ج 3ط ج. 1

الم العرل واالس

ال ساف

ط  5ط مؤسسل الرسالل ط ب مروت ط  1921ط

 -119معج م قبائممف العممرل اليد مممل وال د فممل ط  7ط مؤسسممل الرسممالل ط ب ممروت ط  1991ط
ج .1
* -الكرم  ,عبد العزٌز .
 -102د واس أم ر المؤم س وس د الباغاف والم كام س االما
المك بل الشعب ل .

ا بس أب

الل ( ا مه السم ) ط

* -كرٌم  ,فارس حسون .
 -101الروض ال

ر

مع ق د ع الغد ر ط  1ط مؤسسل أم ر المؤم س ط ق ط 1119هـ

* -الكعبً  ,علً موسى .
 -100س دة ال ساف ا مل الزهراف ط  1مركز الرسالل ط ق ط 1102هـ .
* -كناس  ,محمد راجً حسن .
 -103أزواج المافاف ط  1ط دار المعر ل ط لب اس ط . 0217
* -لطفً  ,عبد المجٌد .
 -101االما

ا رجف االس

المماد ط

د لج ل مس العاماف ط م بعل ال عماس ط ال جف ط . 1967

* -الماحوزي  ,سلٌمان بن عبد هللا ( ,ت9929هـ9761/م).
 -105األربعوس د فا ط

د مهد الرجائ ط  1ط مهد الرجائ ط ا راس ط 1117هـ .

* -المازندرانً  ,محمد بن صالح ( ,ت9669هـ9876/م).
 -106شممرت أصمموف الكمما
 0222ط ج 6ط ج.10

ط م د ام

اشممور ط  1ط دار إ مماف ال ممراع العربم ط لب مماس ط

* -المباركفوري  ,صفً الرحمن .
 -107الر ق المم و ط  1ط دار اله ف ط ب روت ط .ت.
* -المجلسً  ,محمد باقر ( ,ت9996هـ9816/م).
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 -102ب ار األ وار ط د لج ل مس العاماف ط  3ط دار إ اف ال راع العربم ط لب ماس ط .ت ط
ج 2ط ج 12ط ج 19ط ج 02ط ج 01ط ج 00ط ج 02ط ج 09ط ج 32ط ج 31ط ج 33ط ج 31ط
ج 35ط ج 37ط ج 32ط ج 11ط ج 10ط ج 13ط ج.66
 -109مرآة العيوف شمرت أمبمار الرسموف ط إممراج و صم
الك ل االس م ل ط هراس ط 1372هـ ط ج 5ط ج. 06

د هاشم الرسمول ط  3ط دار

* -مجموعة من المؤلفٌن .
 -132المعج الوس

ط  1ط مك بل الشروق الدول ل ط مصر ط . 0221

* -محمد  ,علً محمد .
 -131الكوكمممل المممدر ممم سممم رة أبممم السمممب س اممم (ر ممم هللا
واألص ال ط الكو ت ط . 0212

مممه) ط  1ط م مممرة اآلف

* -محمود  ,أحمد محمود .
 -130الب عل

االس

ار مها واقسامها ب س ال ,ر ل وال ب ق ط دار الراز ط الب ر س .

* -المحمودي  ,محمد باقر.
 -133هممج السممعادة م مس م درو هممج الب غممل ط  1ط مؤسسممل ال با ممل وال شممر ط هممراس ط
1112هـ ط ج.1
* -المدخلً  ,إبراهٌم بن أحمد .
 -131مرو ممات غممزوة الم ممدق ط  1ط مممادة الب ممع العاممم بالجامعممل االسمم م ل ط المد ممل
الم ورة ط 1101هـ .
* -المدرسً  ,محمد تقً .
 -135االما

ا ( ا ه الس

) إسوة وقدوة ط  0ط مركز العصر ط لب اس ط . 0212

* -مغنٌة  ,محمد جواد .
 -136الش عل وال اكموس ط

د سام الغر ر ط  1ط م شورات الر ا ط لب اس ط . 0210

* -المالح  ,هاشم .
 -137الوس

الس رة ال بو ل والم ل الراشدة ط م بعل جامعل الموصف  .الموصف ط . 1991

 -132ب عل الدوف االس م ل ط  1ط دار العا ط لب اس ط . 0229
* -المناوي  ,زٌن الدٌن بن محمد بن تاج العارفٌن ( ,ت9659هـ9829/م).
 -139إ اف السمائف بمما لفا ممل ممس الم اقمل والف مائف ط م د بمد الا مف اشمور ط  .ط
مك بل اليرآس ط الياهرة ط .ت.
 -112م ض الغممد ر م شممرت الجممامع الصممغ ر ط  .م ط  1ط المك بممل ال جار ممل ط مصممر ط
1356هـ ط ج. 6
* -مؤنس  ,حسٌن .
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 -111ار  :قر ت ط  1ط الدار السعود ل ط جدة ط . 1922
* -الموسوي  ,عباس .
 -110االما

ا ( ا ه الس ) م هق الكماف البشر ط  1ط مؤسسل األ ام ط لب اس ط . 1979

* -النبهانً ٌ ,وسف بن إسماعٌل ( ,ت9536هـ9152/م).
 -113جل هللا اق العالم س معجزات س د المرسا س ط مراجعلد بد الوارع م مد ام ط
 1ط دار الك ل العام ل ط لب اس ط . 1996
* -النجار  ,عبد الوهاب .
 -111المافاف الراشدوس ط

د ما ف الم

ط  1ط دار اليا ط لب اس ط . 1993

* -النجار  ,محمد الطٌب.
س رة س د المرسا س ط دار ال دوة ط لب اس

 -115اليوف المب س
* -نسٌم  ,بلهول .

ج و س اس ل الش عل وال ش ع ط  1ط أمواج ط األردس ط . 0211

-116

* -نقدي  ,جعفر .
 -117غزوات أم مر الممؤم س ام بمس أبم
لب اس ط . 1993

المل ( ا مه السم ) ط  1ط مؤسسمل األ امم ط

* -النوري  ,مٌرزا حسٌن .
 -112مس م درو الوسممائف ومس م ب المسممائف ط م د مؤسسممل آف الب ممت ( ا م ه الس م ) ال مماف
ال راع ط  3ط مؤسسل آف الب ت ط ب روت ط  1991ط ج. 11
 -119ف م
1111هـ .

ممائف سمماماس ط م د جممواد الي مموم ط  1ط مؤسسممل اآل مماق ط إ ممراس ط

الممر مس م

* -هارون  ,عبد السالم .
 -152هذ ل س رة إبس هشا ط  11ط دار الب وع ط الكو ت ط . 1925
* -الهمدانً  ,أحمد الرحمانً .
 -151االما ا ( ا ه الس ) مس به
1393هـ ط ج.1

واس صم فل الممؤمس ط مؤسسمل الم مر ط همراس ط

* -هٌفا  ,راجً انور .
 -150االما

ا

الفكر المس

 -153اجعل كرب ف

ط  1ط الع بل العاو ل الميدسل ط ال جف األشرف ط . 0210

ال م ر العالم ال د ع ط  1ط دار العاو ط .د ط  0229ط ج.1

*-هٌكل  ,محمد حسٌن.
-151

اة م مد ط مؤسسل ه داو ط مصر ط . 0210
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 -155الصد ق أبو بكر ط مؤسسل ه داو ط مصر ط . 0210
 -156فماس بس فاس ط مؤسسل ه داو ط الياهرة ط . 0210
 -157الفاروق مر ط مؤسسل ه داو ط مصر ط . 0210
* -الوردي  ,علً .
 -152مهزلل العيف البشر ط  0ط دار كو اس ط ل دس ط . 1991
 -159و ا ,الس

س ط  0ط دار كو اس ط ل دس ط . 1995

*ٌ -حفوفً  ,علً سلٌمان .
 -162الم ل والمافاف ط  1ط الدار العالم ل ط لب اس ط . 1921
* -الٌوسفً  ,محمد هادي .
 -161موسو ل ال ار  :االس م ط أ واف ال وزة ط لب اس ط  0210ط ج 1ط ج.5

رابعا ا  :المراجع المعربة:
* -إٌمانً  ,مهدي الفقٌه .
 -160االممما ام ( ا ممه السم ) م آراف المافمماف ط عر مملد
مؤسسل المعارف ط إ راس ط 1102هـ .

ممق كمممال الب را م ط  1ط

* -البٌشوائً  ,مهدي .
 -163سمم رة األئمممل ط يممد د جعفممر السممب ا
الصادق ط ق ط 1105هـ .

ط عر مملد سمم س الواسمم

ط مؤسسممل االممما

* -تاري  ,جلٌل .
 -161يائق السي فل دراسمل روا مل أبم مم مف ط عر ملد أ ممد الفا مف ط  1ط المجممع
العالم ألهف الب ت ( ا ه الس ) ط إ راس ط . 0226
* -تولستري .
 -165ك ال ب م مد ط عر لد سا قبع س ط  3ط مصر ل لا شر وال وز ع ط الياهرة ط . 1927

* -رونلدسن  ,دواٌت .
 -166ي دة الش عل ط عر لد ع  .ط  0ط مؤسسل المف د ط ب روت ط . 1992
* -السبحانً  ,جعفر .
 -167الس رة الم مد ل ط عر لد جعفر السب ا

ط دار األ واف ط لب اس ط . 0220

* -شهٌدي  ,جعفر .
 -162مماة الس م دة ا مممل الزهممراف ( ا همما الس م ) ط عر مملد ر مماض األمممر
الهاد ط لب اس ط . 0220

ط  1ط دار
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* -فلهاوزن ٌ ,ولٌوس .
 -169ممار  :الممدوف العرب ممل ط عر مملد م مممد بممد الهمماد أبممو ر ممدة ط س م س مممؤ
األلف ك ال ط الياهرة ط . 1962

ط 0ط

* -القاسمً  ,مجاهد اإلسالم .
 -172ال ,ا الي ائ االس م ط عر لد ور ال ق الر ما

ط دار الك ل العام ل ط لب اس .

* -القمً  ,عباس .
 -171م هق اآلماف
 1991ط ج.1

وار  :ال ب واآلف ط عر لد ادر الم ي ط المدار االسم م ل ط لب ماس ط

* -كارلٌل  ,توماس .
 -170م مد المفف األ اق ط عر لد م مد السبا
مك بل ال ا ذة ط مصر ط . 0222

ط يمد و عا مقد م ممود ال ج مر ط  1ط

* -الندوي  ,سلٌمان .
 -173س رة الس دة ائشل أ المؤم س ط عر ل و ي قد م مد ر ممل هللا ما  ,ال مدو ط 1
ط دار األرق ط دمشق ط . 0223
* -وات  ,وٌلٌام مونتجمري .
 -171م مممد ( )م مكممل ط عر مملد بممد الممر مس بممد هللا الشم  :ط مراجعممل و عا ممقد أ مممد
الشاب ط اله ئل المصر ل العامل لاك ال ط الياهرة ط 1115هـ .

خامسا ا  :المواقع اإللكترونٌة-:
 -175الشممممبكل الع كبو ممممل ل ,ر ممممت ط  Fa.mobiLe.wikishia.netط  0212/10/13ط
السا ل  12,13مسافا.
 -176الشممممممممممممممبكل الع كبو ممممممممممممممل ل ,ر ممممممممممممممت ط  /https://ar.wikipedia.org/wikiط
 0212/10/11ط السا ل  7,15مسافا.
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-The study proved that Omer Bin Alkhattab was rude when he prevent
prophet Mohammed PBUH from writing an order if people abide it they
wouldn't got lost.
- Al-Ghadeer homage is a fixed fact by witnesses people and history when
prophet declared that Ali would be his caliph after him.
- It's a fixed fact that "Saqeefa" was held and Prophet Mohammed was still
unburied . That's why they take a way Imam Ali who has the right to be the
caliph of Muslims.
- The study proved that Omer had already signed a deal with " Beni Aslam"
clan to move when he wants to , so he brought them to the " Saqeefa" when he
found it to find supporters and followers.
- The study proved a confession of Omer that Imam Ali has the right to be a
caliph of Muslims.
- Imam Ali was already know their intentions to make him away from the "
succession " by pushing him upon six who were known their intentions
already.
- It's proved that Abdul Rahman Bin Awf chose Othman Bin Afaan because
he was his relative and not for the benefits of Muslims.
- Imam Ali was treating those who are refused to choose him in a good
behavior although they were a few, considered that a right for them to choose
whoever they want .
- Imam homage represents the first public elections has done freely.
- Imam Ali's reparations proved the honestly of the new state and fixed the
problems which were causes to The overthrow of Othman.
- History proved that imam Ali has the right in all wars that he fight and the
others are wronged.
- The way that he was murdered proved that he was a great undefeated man
in a battle that's why they treachery him.
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( Abstract )
My subject focused on Analytical , historical work for an effort of Egyptian
researcher in Islamic History and he is one of the most famous writers in the twenty
century , he is Mr. Abdul Fattah Abdul Maqsood , in his book " Imam Ali Bin Abi
Talib " . The reasons I chose that subject were, Firt , my desire to write about Imam
Ali and how people some of his virtues and his roles n Islamic History . I was certain
that whatever I write , I can't get a little about this great man in Islamic history.
Second is what this man has such great facts that being sustained by all resources.
Third , it's because of a bad sentence repeated by the society which is " Our Islamic
history is full of lies and in my opinion we have to respect this point of view since it's
said by many people because it didn't come Arbitrary but as a result of investigating
and researches . We cannot say it is just a Nonsense speech because we are not
better than them since our society is full of great minds. Finally we have to say to
our society here is the reality and you have to evaluate.
-Book of ( Imam Ali Bin Abi Talib ) considered as Historical in its literary structure
, and it is not determine just what it is connected to Imam Ali but its topics dealt
with deepness of Arab History before the Islam and upscale to history of "
Biography of Prophet "
and during the Caliphate.
- The book did not unite with its title , but even exceeded its subjects in the history
of the Arabs before islam and Almtqia to the history of the prophet's biography and
the era of controversy.
- The author was selectively selective in choosing his novels , focusing on sunni
sources without Shiites.
- The author completely ignored the element of time and dates.
- And the emergence of some novels of the natrure of the nebula , which linked the
author to the course of events and future direction.
- The book is completeiy free of resoures.
- The study showed that " Mecca State " switched from (Khuzaa clan) " to
( Quraysh clan ) legally .
- The study proved that the prophet grandparents were all unified and have great
morality turned them away of " era of ignorance " and its negativities.
- The study proved that the first one who make the roads safety and maintain of
traders safety are prophet's grandparents.
- Abdul Mutalib has high position at heaven and he was certain that Allah is going
to reply his praying to rescued them from the evilness of Ethiopians to Mecca .
- The study proved that Abo Talib was unified before Islam and a muslim after
shining its flag.
- The study proved that Imam Ali was the Dominant in wars and he changes most of
its results.
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