إعداد

شعبة التبليغ
يف
قسم الشؤون الدينية

اسم الكتاب :دروس وعرب من التأريخ اإلسالمي (غزوات ومعارك).
إعداد :شعبة التبليغ يف قسم الشؤون الدينية.

النارش :العتبة العلوية املقدسة.

املراجعة :شعبة التبليغ يف قسم الشؤون الدينية.

الطبعة :األوىل.

سنة الطبع1440 :هـ 2019 -م.

قياس.25 × 17 :

عدد الصفحات.192 :
عدد النسخ.5000 :

الموقع اإللكترونيwww.imamali.net :
البريد اإللكترونيtableegh@imamali.net :
موبايل07700554186 :

املقدمة:

ٍ
صفحات ناصع ًة من سرية
إن املتأمل يف التأريخ االسالمي ،جيد
والفخر
املعصومني Bتضيئ له دربه ،وتبعث فيه األمل يف املستقبل،
َ
واالعتزاز بام يملك من رصيد ضخم من القيم واآلداب ،ومن مجلة مفاصل
َ
تأرخينا اإلسالمي التي أخذت َح ِّيز ًا كبري ًا من صفحاته هي املعارك اإلسالمية
التي خاضها املسلمون يف زمن النبي ،Fأو يف زمن أمري املؤمنني ،Aفهي
وإن ُو ِّج َه ْت إليها سهام النقد هبدف الطعن عىل أصل الدين اجلديد ،والنيل
من صورته املرشقة ،بمحاولة إلصاق صفة العنف عليه ،وأن انتشاره كان
عن طريق السيف ،إال أن التأمل املنصف يف مناشئ هذه املعارك ومعرفة
مالبساهتا وحيثياهتا خيرج بالباحث واملفكر بنتيجة هي :إن اإلسالم ليس
دين ًا يعتمد عىل العنف ويريب ابناءه عليه ،بل هو دين الرمحة والسالم واخلُ ُلق
الرفيع ،الذي حاول احلفاظ عىل هذه املبادئ يف كل مفاصل تكونه ومسريته
الطويلة عن طريق محل مبادئه من قبل قادته الربانيني ،وهم :النبي ،مؤسس
هذا الدين ،Fوخلفاؤه املعصومون ،Bال سيام أمري املؤمنني ،Aالذي
ابتيل يف زمنه بحروب متتالية من قبل املنافقني والناقمني عليه ،ال ليشء
إال ألنه ا ُمل ّج ِّسد احلقيقي لقيم اإلسالم ،والذي ال تأخذه يف اهلل لومة الئم،
فه َّي ُئوا األجواء حلروب مستمرة تثقل كاهل الدولة ،وتبعد قائدها العظيم
َ
عن ممارسة اإلصالح يف األمة ونرش املعرفة واألخالق فيها ،وهو ماال يصب
يف مصلحتهم فتشتت قواه (سالم اهلل عليه) يف رد سهام الناكثني ،واملارقني،
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والقاسطني ،عن بيضة اإلسالم وجماهبة االنحراف الفكري الذي صاحب
معاركهم ،فكان بحق حامي ًا فذ ًا عن دين اإلسالم وقيم الرسالة املحمدية
اخلامتة ،فهو االمتداد الطبيعي لنبي اإلسالم  Fالذي نرش الدين ُ
بخ ُلقه
﴿وإِن َ
َّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ﴾ يف مجيع جماالت
العظيم الذي أقره اهلل تعاىل بقولهَ :
سريته العطرة ،سواء يف السلم أو احلرب.

فكان أمري املؤمنني Aبذلك حمقق ًا ملا أخربه به النبي Fبقوله( :إن
فيكم من يقاتل بعدي عىل التأويل كام قاتلت عىل التنزيل ،قيل يا رسول اهلل
من هو؟ قال خاصف النعل ،يعني :أمري املؤمنني .((()A

وهذه الصفحات -عزيزي القارئ -هي لبعض املعارك التي خاضها
املسلمون يف زمن النبي Fوزمن أمري املؤمنني Aنستعرض فيها أحداثها
لنخرج منها بحصيلة مفادها :أن اإلسالم كان دي َن ِق َي ٍم وفضيلة ،وقد
متسك هبذه القيم وتلك الفضيلة يف مجيع مفاصل مسريته ،فزرعها يف قلوب
ٍ
وقامات فذة من الرجال الربانيني ،والقادة
املسلمني ،فأتت ُأكُلها ِق َم ًام شاخمة،
املجاهدين ،وذوي البصائر ِ
واحلجى.
ونكون بذلك قد سامهنا -يف هذه املناسبة -بالتذكري بامضينا املجيد
وتأرخينا العريق.

نسأل اهلل أن يأخذ بأيدينا إىل ما فيه عز األمة وشموخها ،وآخر دعوانا
أن احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.

شعبة التبليغ
						
/5رجب األصب1440/هـ
					
2019/3/13م
						
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.276

غزوة بدر الكربى
عىل مدى ثالث عرشة سنة كان النبي Fجياهد من أجل نرش اإلسالم

وأحكامه يف مكة .إال انه مل جيد أرضاً خصبة إلنبات هذه البذرة ونموها ،هذا

من جهة ،ومن جهة أخرى فقده ألهم نارصين له ومها عمه أبو طالب ،وزوجه
أم املؤمنني ،لذا كان األمر اإلهلي باهلجرة إىل املدينة املنورة ،وبوصول

النبي األعظم Fإىل املدينة بدأت حقبة جديدة ،أسس خالهلا Fدولته

دولة اإلسالم اخلالد .نعم ،هاجر النبي Fواملسلمون تاركني أمواهلم وما

يملكون يف مكة ،فام كان من قريش إال أن صادرت هذه املمتلكات واستولت
عليها .وبعد أن استقر النبي Fيف دار هجرته ،أخذ يؤسس دولته اإلسالمية
ويعزز كياهنا حتى متيزت بعد السنة الثانية بمميزات عدة منها :أن النبيF

أخذ بالضغط عىل قريش وذلك من خالل إرسال الرسايا إىل خارج املدينة
والتعرض للقوافل التجارية التابعة لقريش ،وهذه الرسايا متثل استعراض ًا
عسكري ًا ومناورات حربية هدفها إرسال رسالة إىل املرشكني ،بأن املسلمني

لدهيم القدرة والقابلية عىل املواجهة ،كام أهنم قادرون عىل تغيري اخلارطة
وميزان القوى يف املنطقة ،وهلم القدرة عىل هتديد جتارة قريش واعرتاضها .مل

يكن هدف النبي Fمن بعث الرسايا احلصول عىل األموال ،بل كان اهلدف
مجع املعلومات عن العدو ورصد حتركاته ،وبيان أن املسلمني قوة فاعلة يف
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املنطقة ،وتشكيل ضغط عىل قريش لالعرتاف باإلسالم واملسلمني وعدم

إحلاق األذى هبم ،وإعالم قريش بأن طريق جتارهتم أصبح يف متناول يده،

وبالتايل استطاعته أن يشل اقتصاد قريش.

كام أن من املميزات واألحداث العظيمة التي حدثت يف هذه السنة،

ويعب
والتي هلا أثر كبري يف حياة اإلسالم واملسلمني هي واقعة بدر الكربىّ ،
عنها بالغزوة ،والغزوة مصطلح درج عليه أهل التاريخ ويراد به املعركة التي
كان يقودها النبي Fبنفسه .مثل غزوة العشرية ،التي كانت بقيادته،F
ثم رجع إىل املدينة ،ومل يلق
ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ّ
كيد ًا ،وفيها كنّي عيل Aبأيب تراب .أما الرسية فهي التي مل يشرتك هباF

بنفسه بل يعني هلا أحد القادة ،كالرسية التي بعثها Fبقيادة محزة بن عبد
املطلب وعقد له أول لواء عسكري ،وغريها من الرسايا.

تاريخ غزوة بدر:
يف السنة الثانية ،السابع عرش من شهر رمضان املبارك كانت غزوة بدر

الكربى بني املسلمني ومرشكي مكة ،قرب بئر ماء تدعى (ماء بدر) عىل بعد

(160كم) من املدينة تقريباً بني مكّة واملدينة ،خرج الرسول األعظمF

ومعه ثالثامئة وثالثة عرش رج ً
ال من أصحابه ،عدد أصحاب طالوت ،وكان
معهم من اإلبل سبعون بعري ًا يتعاقبون عليها ،اإلثنان والثالثة ،وكان معه من

اخليل :فرس للمقداد قطع ًا بإمجاع املؤرخني ،وخرجت قريش بألف مقاتل

حتمل أحقادها وكربياءها ،فجاءت ونزلت قرب ماء بدر.
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حتليل-:
لقد كان ال بد للمسلمني من االستفادة من حق الدفاع عن النفس

يف مقابل املكيني ،الذين كانوا يفتنون املسلمني عن دينهم ،ويصدون عن

سبيل اهلل ،ومن حق كل أحد :أن يسعى بالطرق املناسبة ،من أجل أن يمتلك
حرية الرأي ،والفكر ،والعقيدة ،وحرية الدعوة إىل اهلل ،وال سيام حني يكون
الطرف اآلخر مرص ًا عىل استعامل العنف ،وكافة األساليب اخلارجة عن

أنامط السلوك اإلنساين ،فاإلسالم ال يريد أن جيرب أحد ًا عىل الدخول فيه،

وإنام يريد أن حيصل عىل احلرية يف الرأي ويف االعتقاد ،ويف املوقف ،وحتى

حني ينترص عىل أعدائه ،فإنه يضع أمام من ينترص عليهم عدة خيارات ،ليس
اعتناق اإلسالم إال واحد ًا منها ،وكان من يعتنق اإلسالم يعتنقه بملء رغبته،
وحريته ،وإرادته ،ومن دون أي ضغط من قبل املسلمني ،ولقد اعتنقت كثري

من البلدان اإلسالم بمجرد اطالعها عليه ،من دون انتظار الفتح اإلسالمي.
ولكن ذلك ال يعني أن يقف اإلسالم واملسلمون مكتويف األيدي

أمام أي اضطهاد ،أو اعتداء ،أو ظلم يامرس ضدهم ،وأن خيضعوا لضغوط
وإلرادات اآلخرين ،الذين لن يرضوا إال بالقضاء عىل اإلسالم واملسلمني
هنائي ًا .كام أن ذلك ال يعني أن ال يعد املسلمون ألعدائهم ما استطاعوا من قوة،

ومن رباط اخليل يرهبون به عدو اهلل وعدوهم ،ألن اإلسالم الذي يدعون
إليه ،ويطالبون بحرية التفكري والنظر فيه ،ليس جمرد طقوس فردية ،وتزكية
نفسية ،وإنام هو نظام عام شامل يريد أن يقود عملية تغيري شاملة عىل مستوى
العامل بأرسه ،األمر الذي حيتّم أن تتوفر احلامية الكاملة هلذا اإلسالم ،الذي

ال بد أن يصطدم بأصحاب األطامع ،واألهواء ،وباجلبارين الذين حيكمون
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الناس بوحي من مصاحلهم ورغباهتم .نعم ،ال بد من احلامية الكافية وال بد
من استعامل أسلوب القوة إذا مل يمكن تأمني حرية الفكر ،والرأي ،والعقيدة
إال بذلك ،وليوجد من ثم اجلو واملناخ املناسب لتطبيق اجلانب الترشيعي

لإلسالم.

فاملسلمون إذا قاتلوا ،فإنام يقاتلون انطالق ًا من حقهم الذي جعله اهلل هلم،
ومن أجل ذلك احلق ويف سبيله ،وطلب ًا له ،عىل حد تعبري الرسول األكرمF

يف قوله لعيل ،Aومحزة وعبيدة( :فاطلبوا بحقكم الذي جعله اهلل لكم)؟،
ِ ِ ِ
ون بِ َأ َّنُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللَ
ين ُي َقا َت ُل َ
وكام قرره اهلل تعاىل حيث يقول :أذ َن ل َّلذ َ
ع َل ن ِ ِ
ِ
ِ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َي ِ
ار ِه ْم بِغ ْ ِ
َي َح ٍّق إِال َأن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا
َصه ْم َل َقد ٌير ،ا َّلذ َ
َ
ْ
اهللَ ،(((فاإلذن بالقتال للمسلمني إنام هو يف صورة كون غريهم قد بدأهم

به ،باإلضافة إىل كوهنم قد أخرجوا من ديارهم.

ما هو احلق الذي جعله اهلل عزوجل للمسلمني:
احلق الذي أشار إليه النبي Fهو حق حرية الرأي والعقيدة ،وحق

الدفاع عن دين اهلل ،وعن النفس ،ور ّد البغي والعدوان يف مقابل القرشيني
الذين عذبوهم ،وأخرجوهم من ديارهم ،وسلبوا أمواهلم ،بل وقتلوا منهم من

قتلوا ،وبغوا عليهم أقبح البغي؟! .وخالصة األمر :أهنم يريدون أن يعيشوا
أحرار ًا ،وأن يدافعوا عن دين اهلل يف مقابل من يريد االستمرار يف االنحراف
والتعدي .وللمظلوم حق يف أن يطالب بإنصافه من ظامله ،والباغي عليه،

نعم ،قريش أرادت إطفاء نور اهلل ،وأرصت عىل حرب املسلمني وإذالهلم.
((( سورة احلج :آية.40-39
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مقدمات الغزوة:
وذلك أن العري التي طلبها املسلمون يف غزوة العشرية وأفلتت منهم إىل

الشام ،ظل النبي Fيرتقبها ،حتى علم بعودهتا ،وكانت بقيادة أيب سفيان،
ومعه بني ثالثني إىل سبعني راكب ًا .وفيها أموال قريش ،حتى قيل :إن فيها ما

قيمته مخسون ألف دينار ،يف ذلك الوقت الذي كان فيه للامل قيمة كبرية،
فندب رسول اهلل Fاملسلمني للخروج إليها ،يقول عدد من املؤرخني:

وأبطأ عن النبي Fكثري من أصحابه ،وكرهوا خروجه ،وكان يف ذلك كالم

كثري واختالف .وختلف بعضهم ،كعثامن بن عفان الذي ختلف عن بدر يف

مجلة من كرهوا اخلروج مع النبي .Fويؤيد ذلك عدة أمور منها :أن عبد
عيه بالتخلف عن بدر،
الرمحن بن عوف  -وهو اخو عثامن باملؤاخاة  -قد ّ

فقد ذكروا أن عبد الرمحن لقي الوليد بن عقبة ،فقال له الوليد :ما يل أراك قد
جفوت عثامن؟ فقال له عبد الرمحن :أبلغه أين مل أفر يوم عينني -يوم أحد -

ومل أختلف يوم بدر .ونالحظ أن مؤرخي السلطة رووا أن عثامن اعتذر عن

ختلفه يوم بدر بتمريضه رقية(((.

لكن احلقيقة غري ذلك وهي أن هناك صحايب آخر تأخر عن اخلروج

مع النبيFلتمريض أمه ،فأمره النبيFباملقام معها ،وهو أبو امامة بن
ثعلبة ،وقد رضب له النبيFبأجره وسهمه(((.

وقد حكى اهلل تعاىل يف كتابه الكريم كراهة البعض للخروج ،فقال:
ِِ
ني َلك ِ
ك بِ َْ
ك ِمن َب ْيتِ َ
ك َر ُّب َ
ك ََم َأ ْخ َر َج َ
ون
َار ُه َ
ال ِّق َوإِ َّن َف ِريق ًا ِّم َن ا ُْل ْؤمن َ

((( مسند أمحد ،ابن حنبل :ج ،1ص  68وص.75

((( راجع االستيعاب ،ابن عبد الرب :ج ،4ص.1601
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ون إِ َل ا َْلو ِ
ُي ِ
َك ِف َْ
اد ُلون َ
ون
ت َو ُه ْم َين ُظ ُر َ
ي ك ََأن ََّم ُي َسا ُق َ
ال ِّق َب ْعدَ َما َت َب َّ َ
ْ
َ

(((

كهذا.

نعم لقد كرهوا ذلك لعلمهم بأن قريش ًا لن تسكت عىل أمر خطري

أبو سفيان ينجو:
غي أبو سفيان طريقه واجته نحو الساحل بعد أن عرف بمسري املسلمني
ّ

لالستيالء عىل القافلة ،وأرسل إىل قريش من خيربهم بتعرض النبيF
لقافلتهم ،فجاءهم النذير ينادهيم :يا آل غالب ،يا آل غالب ،اللطيمة،
اللطيمة ،العري العري ،أدركوا ،وما أراكم تدركون ،إن حممد ًا والصباة من
أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعريكم ،فتهيأوا للخروج ،وما بقي أحد من
عظامء قريش إال أخرج ماالً لتجهيز اجليش ،وقالوا :من مل خيرج هندم داره،
وخرج معهم العباس بن عبد املطلب ،...وأخرجوا معهم القيان يرضبون

الدفوف(((.

وخرج رسول اهلل Fيف ثالث مائة وثالثة عرش رجالً ،فلام كان بقرب
بدر أخذ عين ًا للقوم فأخربه بقريش ،فأمر بحبسهم ،فحبسوا ،فعلم مرشكو
قريش ،ففزعوا ،وندموا عىل مسريهم ،حيث إهنم بعد أن علموا بنجاة العري

أرصوا عىل املجيء إىل بدر لتهاهبم العرب .وقد اعرتف عتبة بن ربيعة ،الذي
كان ولده أبو حذيفة مع النبي :Fبأن مسريهم بعد نجاة عريهم كان بغي ًا

منهم وعدوان ًا ،وبذلت حماولة لالتفاق عىل الرجوع ،لكن أبا جهل أبى ذلك،
((( سورة األنفال :آية.6 - 5

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،19ص.216
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وقال :ال ،والالت والعزى ،حتى نقحم عليهم بيثرب ،ونأخذهم أسارى،

فندخلهم مكة ،وتتسامع العرب بذلك ،وال يقوم بيننا وبني متجرنا أحد
نكرهه .فخاطب النبي Fقريش ًا قائالً( :يا معرش قريش ّإن أكره أن أبدأكم،
فخلـّوين والعرب وارجعوا)(((.

أهداف احلرب:
املالحظة اهلامة هنا هي :أن النبي Fيرصح بأن حرب بدر حرب

مصريية ،وأن هدفه من هذه احلرب هو التمكني لعبادة اهلل تعاىل ،وليس
عبادة الذات ،أو املال ،أو اجلنس ،أو اجلاه ،أو السلطان ،وال غري ذلكّ .
إن

هدف احلرب اهلداية واإلصالح ال اإلبادة واالنتقام ،ولذلك أنزل اهلل تعاىل
ِ
ِ
يع
السم ُ
لس ْل ِم َف ْ
عىل نبيهَ ،
اجن َْح َلا َوت ََوك َّْل َع َل اللَِّ إِ َّن ُه ُه َو َّ
وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ
ِ
يم ،(((أما هدف املرشكني ،فهم أنفسهم قد أفصحوا عنه ،وهو لكي
ا ْل َعل ُ

هتاهبم العرب ،وأن ال يكون بينهم وبني متجرهم أحد يكرهونه.وشتان ما
بني اهلدفني ،وكذلك ما بني نتائج احلرب.

النيب Fيطلب املشورة:
ملا كان املسلمون قرب بدر ،وعرفوا بجمع قريش ،وجميئها ،خافوا

وجزعوا من ذلك ،فاستشار النبي Fأصحابه يف احلرب ،أو طلب العري،

فقام أبو بكر ،فقال :يا رسول اهلل ،إهنا قريش وخيالؤها ،ما آمنت منذ كفرت،
وما ذلت منذ عزت ،ومل خترج عىل هيئة احلرب ،فقال له رسول اهلل:F

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،54ص.273
((( سورة األنفال :آية.61
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عيل ،فقام عمر ،فقال مثل مقالة أيب
إجلس ،فجلس ،فقال :Fأشريوا َّ
بكر ،فأمره النبي Fباجللوس ،فجلس .ثم قام املقداد فقال :يا رسول اهلل،

إهنا قريش وخيالؤها ،وقد آمنا بك وصدقناك ،وشهدنا أن ما جئت به حق

من عند اهلل ،واهلل لو أمرتنا :أن نخوض مجر الغضا -الغضا شجر من األثل

خشبه من أصلب اخلشب ،-وشوك اهلراس خلضناه معك ،وال نقول لك ما
ك َف َقاتِال إِنَّا هاهنَا َق ِ
(((
نت َو َر ُّب َ
ون
ب َأ َ
اعدُ َ
َ ُ
قالت بنو إرسائيل ملوسىَ  :فا ْذ َه ْ
ولكنا نقول :اذهب أنت وربك؛ فقاتال ،إنا معكم مقاتلون ،واهلل لنقاتلن عن
يمينك وشاملك ،ومن بني يديك ،ولو خضت بحر ًا خلضناه معك ،ولو ذهبت

بنا برك الغامد -يعني مدينة احلبشة -لتبعناك .فأرشق وجه النبي ،Fودعا
غي املوقف وأعطى املقاتلني عزم ًا وإقدام ًا،
له ،ورس لذلك ،وهبذه الكلمة ّ

عيل  -وإنام يريد األنصار ،ألن أكثر الناس منهم ،وألنه
ثم قال :Fأشريوا َّ
كان خيشى أن يكونوا يرون :أن عليهم نرصته يف املدينة ،إن دمهه عدو ،ال
يف خارجها ،فقام سعد بن معاذ فقال :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ،كأنك
أردتنا؟فقال :نعم .فقال :فلعلك قد خرجت عىل أمر قد أمرت بغريه؟ قال:

نعم .قال :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ،إنا قد آمنا بك وصدقناك ،وشهدنا
أن ما جئت به حق من عند اهلل ،فمرنا بام شئت .إىل أن قال :واهلل ،لو أمرتنا

أن نخوض هذا البحر خلضناه معك ،ولعل اهلل يريك ما تقر به عينك ،فرس
فس النبي ،Fوأمرهم باملسري ،وأخربهم بأن اهلل تعاىل قد
بنا عىل بركة اهللّ ُ ،

وعده إحدى الطائفتني ،ولن خيلف اهلل وعده ،ثم قال :واهلل ،لكأين أنظر إىل

مرصع أيب جهل بن هشام ،وعتبة بن ربيعة ،وشيبة الخ (((..وسار حتى نزل

((( سورة املائدة :آية.24

((( املغازي ،الواقدي :ج ،1ص.48
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بدر ًا .وهكذا أصحاب املواقف ُيعرفون عند املحك ،فمن موقف الشيخني
من جهة ،وموقف املقداد وسعد من جهة أخرى ،يتضح زيف ما زعموا من

أحاديث حول تفضيل كل أصحاب بدر عىل لسان الرسول الكريم.F

ويتضح هذا األمر أكثر عندما نالحظ رسور النبي Fبكالم املقداد املنسجم

مع أهدافه Fومع املنطق السليم ،حتى أننا نجد أن من الصحابة من يتمنى

أن يكون هو صاحب هذا املوقف ،فقد ذكروا أن ابن مسعود قال عن موقف
املقداد هذا :شهدت من املقداد مشهد ًا ألن أكون صاحبه أحب إيل مما عدل

به((( ،كام أننا نالحظ أن املقداد وسعد بن معاذ مل يقدما بني يدي رسول اهللF
أمر ًا ،ومل يبديا رأي ًا ،وهذا لعمري هو األيامن بعينه ،وغاية التسليم ،وقمة
َان ُل ِ ْؤ ِم ٍن َو َل ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق َض اهللُ َو َر ُسو ُل ُه
و َما ك َ
الوعي ،تطبيق ًا لقوله تعاىلَ :
ُون َُلم ِْ
ال َ َي ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم ،(((أما ما قاله اآلخران فاستحق
َأ ْم ًرا َأ ْن َيك َ ُ
اإلعراض من قبله Fألنه كان ينطوي عىل عدم اإليامن ،كام كان يتعارض
مع أهداف النبي Fوما يرمي الوصول إليه.

ملاذا االستشارة:
من املس ّلم به أن النبي Fمل يكن بحاجة إىل رأهيم ،ولكنهF

استشارهم ألهنم سوف يتحملون أعباء احلرب ،ويعانون من نتائجها ،عىل
خمتلف األصعدة ،كام أنه Fهيدف إىل كشف دخائل نفوسهم ،ومتييز الشجاع

من اجلبان ،واملؤمن من املنافق ،والويل من العدو ،وغريها من األمور .كام أن
هناك أمر ًا آخر ًا وهو أنه يبدو أن األنصار كانوا يرون :أن عليهم نرص النبيF
((( راجع تاريخ اإلسالم ،الذهبي :ج ،2ص.81
((( سورة األحزاب :آية.36
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يف دارهم ،إن دمهه أمر ،فيمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم .أما إذا كان هو
نفسه املهاجم لغريه ،أو كانت احلرب يف غري بلدهم ،فال نرصة له عليهم،
وذلك هو ظاهر ما تم االتفاق عليه يف بيعة العقبة التي كانت قبل اهلجرة.

ويدل عىل ذلك :أن املؤرخني يرصحون يف غزوة بدر :أنه Fكان خيشى أال
تكون األنصار ترى عليهم نرصته إال ممن دمهه يف املدينة ،وليس عليهم أن

يسري هبم.

يف بدر:
سبق املرشكون إىل بدر ،فنزلوا يف العدوة القصوى ،يف جانب الوادي

ْب
الرك ُ
مما ييل مكة ،حيث املاء ،وكانت العري خلف املرشكني .قال تعاىلَ :
و َّ
َأ ْس َف َل ِمنْك ُْم .(((وحمل نزوهلم كان صلب ًا ،ونزل املسلمون يف العدوة الدنيا،

أي جانب الوادي مما ييل املدينة ،حيث ال ماء ،وحيث األرض رخوة ،ال
تستقر عليها قدم ،مما يعني أن منزل املسلمني كان من وجهة نظر عسكرية
غري مناسب .ولكن اهلل أيد عباده ونرصهم عىل عدوهم ،وجاء املطر لي ً
ال

عىل املرشكني ،فأوحلت أرضهم ،وعىل املسلمني ،فلبدها ،وجعلها صلبة،
وجعلوا املاء يف احلياض.

وهكذا بدأت املعركة ودارت رحاها طاحنة مد ّمرة ،وكان لعيل بن أيب

طالب Aيف هذه املعركة دور ف ّعال وظهرت شجاعته املتم ّيزة بني صفوف
املسلمني حيث قتل لوحده نصف قتىل املرشكني ،واشرتك مع املسلمني يف
ّ
للنبيF
النصف اآلخر،
وتدخلت يد الغيب ،وجاء اإلمداد املالئكي
ّ

فحقـّق اهلل النرص لإلسالم بسيف عيل Aوبمدده الغيبي .وعن أيب جعفر

((( سورة األنفال :آية.42
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الباقر :Aملا نظر النبي Fإىل كثرة املرشكني ،وقلة املسلمني ،استقبل القبلة،
وقال( :اللهم أنجز يل ما وعدتني ،اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف
ون ربكُم َفاستَجاب َلكُم َأن ُمِدُّ كُم بِ َأ ْل ٍ
ِ
ف
ْ ِّ
األرض) ،فنزلت اآلية :إِ ْذ ت َْستَغي ُث َ َ َّ ْ ْ َ َ
ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َّص
م َن ا َْل َلئكَة ُم ْردف َ
شى َول َت ْط َمئ َّن بِه ُق ُلو ُبك ُْم َو َما الن ْ ُ
نيَ .و َما َج َع َل ُه اهلل إِ َّل ُب ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
((( (((
جتر أذيال اخليبة
إِ َّل م ْن عنْد اهللِ إِ َّن اهلل َع ِزي ٌز َحك ٌ
يم ، ) واندحرت قريش ّ
واخلرسان ،إذ تشتت عسكرها بني قتيل وجريح وأسري ،واهنزم الباقونّ .
إن
أعز اهلل فيه اإلسالم واملسلمني ،ورفع معنوياهتمّ ،
وأذل
يوم بدر يوم عظيم ّ

سمه القرآن بيوم
الرشك واملرشكنيّ ،
وهز عروش الظاملني ،وهو اليوم الذي ّ
و َما َأن َز ْلنَا َع َل َع ْب ِدنَا َي ْو َم ا ْل ُف ْر َق ِ
ان َي ْو َم ا ْل َت َقى
الفرقان ،كام يف اآلية الكريمةَ :
َْ
ال ْم َعان ،(((وكان عدد القتىل من املرشكني سبعني رجال ً ،وقد ُأرس منهم
سبعني رجالً ،وغنم املسلمون غنائم كثرية ،واستشهد من املسلمني سبعة
جماهدين.

أن النبي Fقد اشرتك يف حرب بدر بنفسه ،وقاتل بنفسه قتاالً شديد ًا(((،
كام أهنم يروون عن عيلأيض ًا قوله :ملا كان يوم بدر اتقينا املرشكني برسول
اهلل ،Fفكان أشد الناس بأس ًا ،وما كان أحد أقرب إىل املرشكني منه(((.

((( سورة األنفال :آية.10- 9

((( راجع الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،5ص.198
((( سورة األنفال :آية.41

((( راجع املغازي ،الواقدي :ج ،1ص.77

((( راجع تاريخ الطربي ،الطربي :ج ،2ص.135

غزوة بين قينقاع
ملا أصاب رسولاهلل Fأصحاب بدر و َق ِدماملدينة ،بغتهيود(بنيقينقاع)

وقطعت ما كان بينها وبني النبي Fمن عهد ،وكانوا أول من غدر من

اليهود.

ثم اهنم مل يكتفوا بذلك حتى إذا جاءت امرأة من العرب كانت حتت

حيل هلا ،جاء
رجل من األنصار إىل سوق بني قينقاع وجلست عند صائغ يف ٍّ

رجل من هيود قينقاع فجلس من ورائها وهي ال تشعر فربط ثوهبا إىل ظهرها
بشوكة ،فلام قامت املرأة بدت عورهتا فضحكوا منها ،فقام رجل من املسلمني
واتبع (الرجل اليهودي الذي فعل ذلك هبا) فقتله! فاجتمعت بنو قينقاع عىل

املسلم فقتلوه! وبذلك حاربوا رسول اهلل Fونبذوا العهد بينهم وبينه.

فاستخلف النبي Fعىل املدينة أبا لبابة بن عبد املنذر ،وسار إليهم

فحارصهم يف حصنهم مخس عرشة ليلة أشد احلصار ابتدا ًء من يوم السبت
للنصف من شوال عىل رأس عرشين شهر ًا (من اهلجرة) إىل هالل ذي القعدة

وكان لواء رسول اهلل Fمع عمه احلمزة بن عبد املطلب وهو لواء أبيض،
ولقد كانوا أشجع اليهود ولكنهم لزموا حصنهم فام رموا بسهم وال قاتلوا إذ

قذف اهلل يف قلوهبم الرعب ،فقالوا :أفننزل وننطلق؟ قال رسول اهلل :ال ،إالّ
عىل حكمي .فنزلوا عىل صلح رسول اهلل Fوحكمه ،عىل أن تكون أمواهلم
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لرسول اهلل وكانوا صاغة ،فكانت هلم آالت صياغة وسالح كثري ،ومل تكن
هلم مزارع وال أرضون فكانت أمواهلم لرسول اهلل ،Fوهلم الذرية والنساء
فلام نزلوا وفتحوا حصنهم ،أمر رسول اهلل Fبأخذ امواهلم وأن يربطوا حتى
يقتلوا ،فكانوا يكتفون كتاف ًا.
ولكن النبيَ Fقبِل شفاعة بعض املسلمني فيهم فرتك قتلهم ،وأمر

رسول اهلل Fعبادة بن الصامت أن خيرجهم من املدينة بعد أن طلبوا إمهاهلم
ثالثة أيام ليأخذوا ديوهنم من الناس.

مخ َس رسول اهلل Fما أصاب منهم
وقبض حممد بن مسلمة أمواهلم و َّ

وقسم ما بقي عىل أصحابه.
(وهو أول مخس َّ
مخسه بعد آية اخلمس) َّ

غزوه أحد
يف اخلامس عرش من شهر شوال سنة  3هـ ،وقعت غزوة أحد ،وأحد

ويسمى بذلك النفراده وانقطاعه
جبل يبعد عن املدينة املنورة ميلني أو ثالثة.
ّ
عن جبال ُاخر هناك ،وهو الذي قال فيه رسول اهلل Fحني وقع نظره إليه:
( ُا ُحد جبل حي ّبنا ونح ّبه)(((.

سبب هذه الغزوة:
بعد اهلزيمة القاسية التي ُمني هبا املرشكون يف معركة بدر حيث أصاهبم
ما أصاهبم من القتل واألرس ،فقد قتل منهم سبعون شخص ًا وأرس سبعون

آخرون ،وعندما رجعت قريش من بدر إىل مكة منعهم أبو سفيان من البكاء

والنوح عىل قتالهم ليبقوا عىل َحنَقهم وغيظهم ويفكّروا يف الثأر لقتالهم،
عيل حرام حتّى أغزو حممد ًا)((( ،وهكذا
وقال تأكيد ًا لذلك( :الدهن والنساء َّ
وحركتهم ملقاتلتهم ورست نداءات
بت قريش الناس عىل املسلمني
َأ ّل ْ
ّ

(االنتقام االنتقام) يف كل نواحي مكة.

ويف السنة الثالثة للهجرة عزمت قريش عىل غزو النبي ،Fوخرجوا

من مكة يف ثالثة آالف فارس وألفي راجل ،جمهزين بكل ما حيتاجه القتال

((( عوايل اللئايل ،ابن أيب مجهور األحسائي :ج ،1ص.177
((( راجع املغازي ،الواقدي :ج ،1ص.121
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احلاسم ،وأخرجوا معهم النساء واألطفال واألصنام ،ليثبتوا يف ساحات
القتال.

العباس يرفع تقريرا إىل النيب:F
مل يكن العباس عم النبي قد أسلم إىل تلك الساعة ،بل كان باقيا عىل دين

قريش ،ولكنه كان حيب ابن أخيه غاية احلب ،وهلذا فإنه عندما عرف بتعبئة قريش

وعزمهم األكيد عىل غزو املدينة ومقاتلة النبي ،Fبادر إىل إخبار النبيF

عن طريق إرسال رسالة عاجلة يذكر فيها املوقف يف مكة وعزم قريش.
النبي Fيشاور املسلمني:

ملا تأكد النبي Fمن وجود قوات كبرية يقودها أبو سفيان تزحف

باجتاه املدينة استدعى النبي Fمجيع أصحابه وأهل املدينة لدراسة املوقف،
وما يمكن أو جيب اختاذه للدفاع ،وبحث معهم يف أمر البقاء يف املدينة وحماربة

األعداء الغزاة يف داخلها ،أو اخلروج منها ومقاتلتهم خارجها ،ولقد كان
هناك خالف شديد يف الرأي بني املسلمني يف هذه األمور ،فاختار النبيF

بعد املشاورة رأي األغلبية ،والتي كانت تتألف  -يف األكثر  -من الشباب

املتحمسني ،وهو اخلروج من املدينة ومقاتلة العدو خارجها ،بعد االستقرار
عند جبل (أحد) باعتباره أفضل مكان من الناحية العسكرية والدفاعية.

املسلمون يتهيؤون للدفاع:
ّ
تول النبي Fبنفسه قيادة املقاتلني وقد أمر بأن تعقد ثالثة ألوية،

دفع واحدا منها للمهاجرين ،واثنني منها لألنصار ،ثم إن النبي Fقطع
املسافة بني املدينة و(أحد) مشيا عىل األقدام ،وكان يستعرض جيشه طوال
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الطريق ،ويرتب صفوفهم ،وبعد أن وصل استقر عند ِ
الشعب من (أحد) يف
َعدوة الوادي وجعل ( ُأ ُحد ًا) خلف ظهره واستقبل املدينة .وبعد أن صىل

صف صفوفهم وتعبأ للقتال ،فأ ّمر عىل الرماة (عبد اهلل بن
باملسلمني الصبح َّ
جبري) والرماة مخسون رجال جعلهم Fعىل اجلبل خلف املسلمني وأوعز
إليهم قائال :إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فال تربحوا من هذا
املكان ،وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا املدينة فال تربحوا وألزموا

مراكزكم .

ومن جانب آخر ،وضع أبو سفيان (خالدَ بن الوليد) يف ِمأيت فارس

كمينا يتحينون الفرصة للتسلل من ذلك الشعب ومباغتة املسلمني من
ورائهم.

بدء القتال:
اصطف اجليشان للحرب فصاح طلحة بن أيب طلحة وهو صاحب
َّ

لواء املرشكنيَ :م ْن ُيبارز؟ فربز إليه عيل بن أيب طالب Aفبدره برضبة عىل

حيرضن ويرضبن
رأسه فقتله ،ثم تقدّ م بلواء املرشكني أخوه والنساء خلفه ّ
بالدفوف فتقدم نحوه محزة عم النبي Fورضبه رضبة واحدة وصلت إىل
رئته فامت ،وبدأ القتال ومحل املسلمون عىل املرشكني محلة شديدة هزمتهم

رش هزيمة ،وأجلأهتم إىل الفرار وراح املسلمون يتعقبوهنم ويالحقون فلوهلم،
ويف إرشاد الشيخ املفيد( :كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم عيلA

عن آخرهم)(((.

((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.88
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و ّملا علم (خالد) هبزيمة املرشكني وأراد أن يتسلل من خلف اجلبل

ليهجم عىل املسلمني من اخللف رشقه الرماة بنباهلم ،وحالوا بينه وبني نيته.

هذه اهلزيمة التي حلقت باملرشكني دفعت ببعض املسلمني اجلديدي

العهد باإلسالم إىل التفكري يف مجع الغنائم واالنرصاف عن احلرب ،بظن أن

املرشكني ُهزموا هزيمة كاملة ،حتى أن بعض الرماة تركوا مواقعهم يف اجلبل
متجاهلني تذكري قائدهم (عبد اهلل بن جبري) إياهم بام أوصاهم به النبيF

ومل يبق معه إال قليل ،فتنبه (خالد بن الوليد) إىل قلة الرماة يف ذلك املكان،
فكر راجع ًا باخليل (وعددهم مائتا رجل كانوا معه يف الكمني) فحملوا عىل
ّ

(عبد اهلل بن جبري) ومن بقي معه من الرماة وقتلوهم بأمجعهم ،ثم هجموا
عىل املسلمني من خلفهم ،وفجأة وجد املسلمون أنفسهم وقد أحاط هبم
العدو بسيوفهمَ ،
وداخ َلهم الرعب ،فاختل نظامهم ،وأك َث َر املرشكون من قتل
املسلمني ،وأحلقوا هبم رضبات مؤملة ،حتى إهنم كرسوا رباعية النبي،F

وشجوا جبينه املبارك ،واستشهد  -يف هذه الكرة  -طائفة من أصحاب النبي
يبق حول النبي Fسوى نفر قليل جد ًا
وفر بعضهم خوف ًا ،ومل َ
الشجعانّ ،

يدافعون عنه وير ّدون عنه عادية األعداء ،وكان أكثرهم دفاع ًا عن النبيF
وردا هلجامت العدو ،وفداء بنفسه هو (اإلمام عيل بن أيب طالب )Aالذي

تكس سيفه
كان ّ
يذب عن النبي Fالطاهر ببسالة منقطعة النظري ،حتى إنه ّ

فأعطاه رسول اهلل Fسيفه املسمى بذي الفقار ،ثم ترتس النبي بمكان،

وبقي عيل Aيدفع عنه حتى حلقه  -حسب ما ذكره املؤرخون  -ما يزيد عن

ستني جراحة يف رأسه ووجهه ويديه وكل جسمه املبارك ،ويف هذه اللحظة

قال جربائيل (إن هذه هلي املواساة يا حممد) فقال النبي( :Fإنه مني وأنا منه)
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فقال جربائيل( :وأنا منكام).

قال اإلمام الصادق :Aنظر رسول اهلل Fإىل جربائيل بني السامء

واألرض وهو يقول( :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل)(((.
شهادة احلمزة:A

كان احلمزة بن عبد املطلب عم النبي Aحيمل عىل القوم ،فإذا رأوه
اهنزموا ومل يثبت له أحد ،وكانت هند قد أعطت وحشي ًا عهد ًا :بأنه إن قتل
حممد ًا ،أو علي ًا ،أو محزة ،ألعطته رضاه.

فقال وحيش :أما حممد فال أقدر عليه ،وأما عيل فرأيته رج ً
ال حذر ًا كثري

االلتفات فلم أطمع فيه ،وأ ّما محزة فإين أطمع فيه ،ألنه إذا غضب مل يبرص بني

يديه.

ويقول وحيش :واهللِ إين ألنظر إىل محزة هيدّ الناس بسيفه ما يلقي أحد ًا

يمر به إال قتله فهززت حربتي فرميته فوقعت يف أربيته((( ،حتى خرجت من
بني رجليه فوقع فأمهلته حتى مات وأخذت حربتي واهنزمت من املعسكر.

بقرت بطنه
وروي أن هند وقعت عىل القتىل وملا وصلت إىل محزة
ْ

وأخرجت كبده ،فالكته فلم تستطع أن تسيغه فلفظته ،كام قطعت أصابعه
وأنفه وأذنيه وجعلتها قالدة هلا ،وملا رأى رسول اهلل Fما صنع بحمزة

انتحب وتأذى لذلك كثريا.

((( تفسري جممع البيان ،الشيخ الطربيس :ج ،2ص.379
((( أربيته :أي أصل الفخذ.
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من الصائح ُ
(قتل حممد)؟
يف أثناء املعركة صاح صائح :قتل حممد ،ويذهب بعض املؤرخني إىل أن

(ابن قمئة) الذي قتل اجلندي اإلسالمي البطل(مصعب بن عمري) وهو يظن
أنه النبي ،هو الذي صاح (والالت والعزى :لقد قتل حممد) .وسواء كانت
هذه الشائعة من جانب املسلمني ،أو العدو فإهنا  -وال ريب  -كانت يف صالح

اإلسالم واملسلمني ألهنا جعلت العدو يرتك ساحة القتال ويتجه إىل مكة بظنه
أن النبي Fقد قتل وانتهى األمر ،ولوال ذلك لكان جيش قريش الفاتح

الغالب ال يرتك املسلمني حتى يأيت عىل آخرهم ملا كانوا حيملونه من غيظ

وحنق عىل النبي ،بل وملا كانوا يرتكون ساحة القتال حتى يقتلوا رسول اهللF
ألهنم مل جييئوا إىل (أحد) إال هلذه الغاية .مل يرد ذلك اجليش الذي كان قوامه

ما يقارب مخسة آالف  -وبعد تلك االنتصارات  -أن يبقى ولو حلظة واحدة
يف ساحة القتال ،ولذلك غادرها يف نفس الليلة إىل مكة ،وقبل أن يندلع لسان

الصباح.

إال أن شائعة مقتل النبي Fأوجدت زلزاالً كبري ًا يف نفوس بعض

املسلمني ،ولذلك َّفر هؤالء من ساحة املعركة ،وأما من بقي من املسلمني

يف الساحة فقد عمدوا  -هبدف احلفاظ عىل البقية من التفرق وإزالة اخلوف
والرعب عنهم  -إىل أخذ النبي Fإىل الشعب من (أحد) ليطلع املسلمون

عىل وجوده الرشيف ويطمئنوا إىل حياته ،وهكذا كان ،فإهنم ملا عرفوا رسول

اهلل Fعاد الفارون وآب املنهزمون واجتمعوا حول الرسول Fوالمهم
النبي Fعىل فرارهم يف تلك الساعة اخلطرية ،فقالوا يا رسول اهلل أتانا اخلرب

بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين.
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وهكذا حلقت باملسلمني  -يف معركة أحد  -خسائر كبرية يف األموال

والنفوس ،فقد قتل منهم يف هذه املوقعة اثنان وسبعون من املسلمني يف ميدان
القتال ،كام جرح مجاعة كبرية ،ولكنهم أخذوا من هذه اهلزيمة والنكسة درسا
كبريا َض ِمن انتصاراهتم يف املعارك القادمة.

أبرز عوامل اهلزمية يف (أحد):
 -1اخلطأ يف املحاسبة عند بعض املسلمني احلديثي العهد باإلسالم يف

فهم مفاهيمه وتعاليمه ،حيث إهنم تصوروا أن إظهار اإليامن وحده يكفي

لتحقيق االنتصار ،وإن اهلل  -لذلك  -سينزل عليهم نرصه ،ويمدهم بالقوى
الغيبية يف مجيع امليادين ،وهلذا تناسوا وجتاهلوا السنن اإلهلية يف جمال األسباب

الطبيعية لالنتصار من اختيار اخلطة الصحيحة ،وإعداد القوى الالزمة،
واليقظة القتالية.

 -2عدم االنضباط العسكري وخمالفة أوامر النبي القائد Fاملشددة

والذب عن ظهور املسلمني وقد كان هذا
للرماة بالبقاء يف الثغر من اجلبل،
ّ
هو العامل احلقيقي املؤثر للهزيمة.

 -3حب الدنيا واحلرص عىل احلطام الذي دفع بعض املسلمني احلديثي

العهد باإلسالم إىل االنرصاف إىل مجع الغنائم ،وترك مالحقة العدو ،ووضع

األسلحة حتى ال يتأخروا عن اآلخرين يف حيازة الغنائم ،واحلال أن اجلهاد

يف سبيل اهلل يستدعي نسيان مجيع هذه األمور والتوجه بالكامل إىل اهلدف
الرئيس وهو القتال.

 -4الغرور الناشئ عن االنتصار الساحق والالمع يف معركة بدر
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إىل درجة أنه أنسى بعض املسلمني قوة العدو ،وجعلهم حيتقرون جتهيزاته

وطاقاته ،ويستصغرون شأنه(((.

((( تفسري االمثل ،السيد مكارم الشريازي :ج ،2ص.674

غزوة بين النضري
هناك بعض األحداث اهلامة ،واملواقف احلساسة ،التي حتمل يف
طياهتا الكثري من العرب والعظات ،وترتك هلا آثار ًا بارزة عىل الفكر اإلنساين،

والرسايل ،وعىل الفهم الدقيق للمسار العام يف خط الرسالة ..هذا مضافا إىل
تأثريها يف البنية العقائدية ،والسلوك اإلنساين يف خمتلف مراحله وأدواره.

وال نبتعد عن احلقيقة إذا قلنا :إن غزوة بني النضري كانت واحدة

من هذه األحداث ،فهي حدث فريد ومتميز ،ال يقل يف أمهيته عن أي من

األحداث الكربى يف العهد النبوي الرشيف ،وال أدل عىل ذلك من أهنم

يقولون :إن سورة احلرش  -بتاممها  -قد نزلت يف هذه املناسبة .وهذا يربهن
عىل األمهية البالغة هلذه الواقعة ،وعىل أهنا كانت متثل حتوالً كبري ًا وإجيابي ًا ،يف
مسرية العمل والعاملني يف سبيل اهلل سبحانه من جهة ،كام أهنا تعترب -من

اجلهة األخرى -رضبة قاسية وقاصمة ألعداء اهلل ،وأعداء دينه من الكافرين.
فقد كان اليهود -الذين كان بنو النضري أقواهم شوكة ،وأشدهم
شكيمة ،وأعزهم مكان ًا -يعيشون يف قلب الدولة اإلسالمية ،وحيث كان

بإمكاهنم االطالع عىل أدق دقائقها ،وعىل حقائق خفاياها ونواياها ،ثم
الوقوف عىل املستوى احلقيقي والدقيق ملا متلكه من قدرات وإمكانات مادية

ومعنوية.
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كام أهنم -أعني اليهود -كانوا يملكون أذرعا ظاهرة وخفية ،ممتدة هنا

وهناك ،ويف عمق املجتمع اإلسالمي اجلديد ،ثم إن لليهود اهليمنة الروحية

والثقافية والعلمية عىل األكثرية الساحقة.

هذا وعلينا أن ال ننسى أن اليهود كانوا يملكون قوة كبرية يف حساب

الثروات واألموال ..باإلضافة إىل ما كان لليهود من ديون عىل الناس ،قد
بلغت حد ًا جعلهم جيدون فيها حائ ً
ال دون تسهيل أمر رحيلهم.

وعلينا أن ال ننسى أيضا :أن هذه الرضبة القاسية والقاصمة التي تلقاها
اليهود عامة ،وبنو النضري بصورة خاصة ،إنام متثل إضعاف ًا لواحد من أهم
مصادر القوة والتحدي لدى أعداء اإلسالم واملسلمني ،وال سيام بالنسبة إىل
املرشكني ،وكل من يتعاطف معهم من القبائل والطوائف يف املنطقة العربية،
حيث خرسوا واحد ًا من أهم حلفائهم ،وذوي القوة والنفوذ فيهم.

اليهود يف املدينة:
كان يف املدينة ثالث قبائل من اليهود وهم( :بنو النضري) و(بنو قريظة)

و(بنو قينقاع) ،و ُيذكر أهنم مل يكونوا من أهل احلجاز أصال ،وإنام قدموا إليها

واستقروا فيها ،وذلك ملا قرأوه يف كتبهم العقائدية من قرب ظهور نبي يف
ّ

أرض املدينة ،حيث كانوا بانتظار هذا الظهور العظيم ،وعندما هاجر الرسول
األكرم Fإىل املدينة عقد معهم عهد ًا بعدم تعرض كل منهام لآلخر ،إال أهنم

كلام وجدوا فرصة مناسبة مل يألوا جهدا يف نقض العهد ،ومن مجلة هؤالء
اليهود (بنو النضري) ،فقد تصالح معهم النبيّ Fملا دخل املدينة عىل أن ال
يقاتلوه وال يقاتلوا معه.
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مؤامرات بين النضري ونقضهم للعهد:
املؤامرة األوىل :ملا غزا رسول اهلل Fبدرا وظهر عىل املرشكني قالوا:

واهلل إنه للنبي الذي وجدنا نعته يف التوراة ال ترد له راية ،فلام غزا Fغزوة
وه ِزم املسلمون ارتابوا ونقضوا العهد ،فذهب
أحد يف السنة الثالثة للهجرة ُ

(كعب بن األرشف زعيم قبيلة بني النضري) مع أربعني فارس ًا من اليهود إىل
مكة ،وهنالك عقد مع قريش حلف ًا لقتال حممد ،Fوجاء أبو سفيان مع

أربعني شخص ًا ،وكعب بن األرشف مع أربعني نفر ًا من اليهود ،ودخال مع ًا
إىل املسجد احلرام وأخذ بعضهم عىل بعض امليثاق وو ّثقوا العهد يف داخل
النبيF
الكعبة ثم رجع كعب بن األرشاف وأصحابه إىل املدينة ،ف َع ِلم
ُّ
بذلك عن طريق الوحي.

واملؤامرة األخرى :هي أن رسول اهلل Fدخل يوم ًا مع شيوخ

الصحابة وكبارهم إىل حي بني النضري ،وذلك بحجة استقراض مبلغ من

املال منهم كدية لقتيلني من طائفة بني عامر ،قتلهام (عمرو بن أمية) أحد
املسلمني ،وربام كان اهلدف من ذلك هو معرفة أخبار اليهود عن ُقرب حتى
ال ُيبا َغت املسلمون بذلك ،وبينام كان رسول اهلل Fيتحدث مع كعب بن

األرشف إذ حيكت مؤامرة هيودية الغتيال رسول اهلل Fوتنادى القوم:
إنكم ال حتصلون عىل هذا الرجل بمثل هذه احلالة وهاهو قد جلس بالقرب
من حائطكم ،فليذهب أحدكم إىل السطح ويرميه بحجر عظيم ويرحينا منه،

فقام (عمرو بن جحاش) وأبدى استعداده لتنفيذ األمر ،وذهب إىل السطح
لتنفيذ عمله اإلجرامي ،إال أن رسول اهلل Fعلم عن طريق الوحي بذلك،
فقفل راجع ًا إىل املدينة دون أن يتحدث بحديث مع أصحابه ،إال أن الصحابة

....................................... 30دروس وعرب من التأريخ اإلسالمي (غزوات ومعارك)

تصوروا أن الرسول Fسيعود مرة أخرى ،وملا عرفوا فيام بعد أن الرسولF
يف املدينة عاد الصحابة إليها أيض ًا.

وهنا أصبح من املس ّلم لدى رسول اهلل Fنقض اليهود للعهد ،فأعطى
أمر ًا لالستعداد والتهيؤ لقتاهلم ،وجاء يف بعض الروايات أيض ًا أن أحد شعراء

بني النضري هجا رسول اهلل Fبشعر يتضمن مسا ّبكرامة الرسول Fوهذا

دليل آخر لنقضهم العهد.

مواجهة املسلمني لبين النضريوحصارهم:
وبدأت خطة املسلمني يف مواجهة اليهود وكانت اخلطوة األوىل ْ
أن أ َمر
رسول اهلل( Fحممد بن َس َل َمه) أن يقتل كعب بن األرشف زعيم اليهود،

وقد كان أخاه من الرضاعة ،وقد ن ّفذ هذا العمل وقتله.

إن قتل كعب بن األرشف أوجد هز ًة وختلخ ً
ال يف صفوف اليهود،
عند ذلك أعطى رسول اهلل Fأمر ًا للمسلمني أن يتحركوا لقتال هذه الفئة

الباغية الناقضة للعهد ،وعندما علم اليهود هبذا جلؤوا إىل قالعهم املحكمة
وحصوهنم القوية ،وأحكموا األبواب ،ويف هذه األثناء أمر الرسول Fبقلع

أشجار النخيل القريبة من القالع ألسباب عدة:

منها :أن حب اليهود ألمواهلم قد خيرجهم من قالعهم بعد رؤية تلف

ممتلكاهتم ،وبالتايل يكون اشتباك املسلمني معهم مبارشة ،كام يوجد احتامل
آخر ،وهو أن هذه األشجار كانت تضايق املسلمني يف مناوراهتم مع اليهود

قرب قالعهم وكان البد من أن تقلع.

وعىل كل حال ،فقد ارتفع صوت اليهود عندما شعروا بالضيق ،وهم
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حمارصون يف حصوهنم ..فقالوا :يا حممد ،لقد كنت تنهى عن هذا ،فام الذي

حدا بك لتأمر قومك بقطع نخيلنا؟

فنزل قوله تعاىلP :إما َق َطعتُم ِمن لِين ٍَة َأو تَر ْكتُموها َقائِم ًة ع َل ُأص َ ِ
ولا
ُ
ْ َ ُ َ
ْ ْ ْ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ
وبي بأن هذا العمل مل يكن عن هوى نفس
نيَّ ،(((O
ي ا ْل َفاسق َ
َفبِإِ ْذ ِن اللَِّ َول ُيخْ ِز َ
اهلل(عز ّ
وجل) صدر يف هذا املجال ،ويف دائرة حمدودة لكي
بل هو أمر من
ّ

ال تكون اخلسائر فادحة ،وهذا العمل كان استثناء من األحكام اإلسالمية
األولية التي تنهي عن قطع األشجار وقتل احليوانات وتدمري وحرق
ّ
املزارع ...وعادة ما توجد استثناءات جزئية يف كل قانون ،كام يف جواز أكل
حلم امليت عند الرضورة القصوى واإلجبار(((.

دور أمري املؤمنني Aيف غزوة بين النضري:
ينقل الشيخ املفيد أنه( :ملا توجه رسول اهلل Fإىل بني النضري ،عمل عىل

حصارهم ،فرضب قبته يف أقىص بني حطمة((( من البطحاء ،فلام أقبل الليل

رماه رجل من بني النضري بسهم فأصاب القبة ،فأمر النبي Fأن حتول قبته إىل
السفح ،وأحاط به املهاجرون واألنصار ،فلام اختلط الظالم فقدوا أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب ،Aفقال الناس :يا رسول اهلل ،ال نرى عليا؟ فقال:F

أراه يف بعض ما يصلح شأنكم ،فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى

النبي ،Fوكان يقال له عزورا ،فطرحه بني يدي النبي ،Fفقال له النبي:F
نت له
كيف صنعت؟ ،فقال :Aإين رأيت هذا اخلبيث جريئ ًا شجاع ًا ،فك َِم ُ

((( سورة احلرش :آية.5

((( تفسري األمثل ،السيد مكارم الشريازي :ج ،18ص.174-163
((( حطمة من األنصار بنو عبد اهلل بن مالك بن أوس.
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وقلت ما أجرأه أن خيرج إذا اختلط الظالم ،يطلب منا غرة ،فأقبل ُمصلتا
سيفه يف تسعة نفر من أصحابه اليهود ،فشددت عليه فقتلته ،وأفلت
أصحابه ،ومل يربحوا قريب ًا ،فابعث معي نفرا فإين أرجو أن أظفر هبم .فبعث
رسول اهلل Fمعه عرشة فيهم أبو دجانة سامك بن خرشة ،وسهل بن حنيف،
فأدركوهم قبل أن ِيلجوا احلصن ،فقتلوهم وجاءوا برؤوسهم إىل النبيF

فأمر أن تطرح يف بعض آبار بني حطمة .وكان ذلك سبب فتح حصون بني
النضري)(((.

وفيام كان من أمري املؤمنني Aيف هذه الغزوة ،وقتله اليهودي ،وجميئه

إىل النبي Fبرؤوس التسعة النفر ،يقول الشاعر:
هلل

أي

كريمــة

أبليتهــا ببنــي النضــر والنفــوس تطلــع

أردى رئيســهم وآب بتســعة طورا يشلهم (أي يطردهم) وطورا يدفع

(عيل إمام
وقال رسول اهلل Fيف أمري املؤمنني Aيف يوم بني النضريٌّ :

الربرة ،وقاتل الفجرة ،منصور من نرصه ،خمذول من خذله)(((.
انتهاء احملاصرة:

استمرت املحارصة لعدة أيام ،ومنع ًا لسفك الدماء اقرتح رسول اهللF

عليهم أن يرتكوا ديارهم وأراضيهم ويرحلوا من املدينة ،فوافقوا عىل هذا
واستقر قسم منهم يف
ومحلوا مقدار ًا من أمواهلم تاركني القسم اآلخر،
ّ

(أذرعات الشام) ،وقليل منهم يف (خيرب) ،ومجاعة ثالثة يف (احلرية) ،وتركوا
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.92
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،6ص.153
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بقية أمواهلم وأراضيهم وبساتينهم وبيوهتم بيد املسلمني بعد أن قاموا

بتخريب ما يمكن لدى خروجهم منها.

وقد حدثت هذه احلادثة بعد غزوة (أحد) بستة أشهر ،إال أن آخرين

قالوا :إهنا وقعت بعد غزوة بدر بستة أشهر.
غزوة بين النضري يف سورة احلشر:

سمي سورة احلرش سورة بني النضري ،وقال القمي
كان ابن عباس ُي ّ
يف تفسريه :وأنزل اهلل فيهمP :سبح لِ ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َو ُه َو
َّ َ َ
َ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْلع ِزي ُز َْ ِ
َاب م ْن د َي ِ
ين َك َف ُروا م ْن َأ ْه ِل ا ْلكت ِ
اره ْم
يم * ُه َو ا َّلذي َأ ْخ َر َج ا َّلذ َ
َ
الك ُ
ِ
ِ
ال ْ ِ
ِلَ َّو ِل َْ
ش َما َظنَنْت ُْم َأ ْن َ ْ
َاه ُم
ونُ ْم م َن اهللِ َف َأت ُ
ي ُر ُجوا َو َظنُّوا َأ َّنُ ْم َمان َعت ُُه ْم ُح ُص ُ
ف ِف ُق ُل ِ
اهللُ ِم ْن َح ْي ُ
ب ُْ
وت ْم بِ َأ ْي ِدهيِ ْم
يت َِس ُبوا َو َق َذ َ
ي ِر ُب َ
الر ْع َ
ث َل ْ َ ْ
وبِ ُم ُّ
ون ُب ُي َ ُ
ِ
ِِ
ول ْالَ ْب َص ِ
َب اللَُ َع َل ْي ِه ُم َْ
َبوا َيا ُأ ِ
ال َل َء
َو َأ ْيدي ا ُْل ْؤمن َ
ار * َو َل ْو َل َأ ْن َكت َ
ني َفا ْعت ِ ُ
ِ ِ
اب الن ِ
َّار * َذلِ َ
ك بِ َأ َّنُ ْم َشا ُّقوا اللَ َو َر ُسو َل ُه
َل َع َّذ َ ُب ْم ِف الدُّ ْن َيا َو َُل ْم ِف ْالَخ َرة َع َذ ُ
ِ ِ ٍ
لل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
َو َم ْن ُي َش ِّ
اق اهللَ َفإِ َّن ا َ
وها َقائِ َم ًة
اب * َما َق َط ْعت ُْم م ْن لينَة َأ ْو ت ََر ْكت ُُم َ
ع َل ُأص َ ِ
ِ ِ
ِ
ني.O
ي ا ْل َفاسق َ
ُ
َ
ولا َفبِإِ ْذ ِن اهللِ َول ُيخْ ِز َ
(حرش) يف األصل حتريك مجاعة وإخراجها من مقرها إىل ميدان حرب

وما إىل ذلك ،واملقصود منه هنا اجتامع وحركة املسلمني من املدينة إىل قالع
اليهود ،أو اجتامع اليهود ملحاربة املسلمني ،وألن هذا أول اجتامع من نوعه

فقد ُس ِّمي يف القرآن الكريم بأول احلرش(((.

Pما َظنَنْت ُْم َأ ْن َ ْ
ي ُر ُجوا َو َظنُّوا َأ َّنُ ْم َمانِ َعت ُُه ْم
ويصفهم القران الكريمَ :

((( تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم القمي :ج ،2ص.358
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ونُ ْم ِم َن اهللِ Oلقد كانوا مغرورين وواثقني بأنفسهم إىل حد أهنم
ُح ُص ُ
اعتمدوا عىل حصوهنم املنيعة ،وقدرهتم املادية الظاهرية.

إن التعبري الذي ورد يف اآلية يوضح لنا أن هيود بني النضري كانوا

يتمتعون بإمكانات واسعة وجتهيزات وعدد كثرية يف املدينة ،بحيث إهنم مل
يصدّ قوا أهنم س ُيغل َبون هبذه السهولة ،وذلك ظ ّن اآلخرين أيض ًا ،وألن اهلل

يوضح للجميع أن ال قوة يف الوجود تقاوم إرادته ،فإن إخراج
سبحانه يريد أن ّ
اليهود من أراضيهم وديارهم بدون حرب ،هو دليل عىل قدرته سبحانه،

وحتدٍّ لليهود الذين ظنوا أن حصوهنم مانعتهم من اهلل ،ولذلك يضيف تعاىل
ف ِف ُق ُل ِ
َاه ُم اهللُ ِم ْن َح ْي ُ
ب ُْ
ون
يت َِس ُبوا َو َق َذ َ
ي ِر ُب َ
الر ْع َ
ويقولَ P :ف َأت ُ
ث َل ْ َ ْ
وبِ ُم ُّ
ِِ
ِ
ِ
ني Oنعم ،إن هذا اجليش غري املرئي هو جيش
وت ْم بِ َأ ْيدهيِ ْم َو َأ ْيدي ا ُْل ْؤمن َ
ُب ُي َ ُ
اخلوف الذي يرسله اهلل تعاىل يف كثري من احلروب ملساعدة املؤمنني.
فقد مت ّلكهم وهيمن عىل قلوهبم ،وسلب منهم قدرة احلركة واملقاومة،

جهزوا وهيئوا أنفسهم لقتال املهاجرين واألنصار غافلني عن إرادة اهلل
لقد ّ
ٍ
مأزق َح ِر ٍج إىل حد
تعاىل ،حيث يرسل هلم جيش ًا من داخلهم وجيعلهم يف
ينهمكون فيه بتخريب بيوهتم بأيدهيم وأيدي أعدائهم من املسلمني.

والطريف هنا أن املسلمني كانوا خيربون احلصون من اخلارج ليدخلوا

إىل عمق قالعهم ،واليهود كانوا خيربوهنا من الداخل حتى ال يقع يشء
مفيد منها بأيدي املسلمني ،ونتيجة هلذا فقد عم اخلراب التام مجيع قالعهم

وحصوهنم.

ول ْالَ ْب َص ِ
َبوا َيا ُأ ِ
ار ،Oأي خذوا
ويف هناية اآلية يقول تعاىلَ P :فا ْعت ِ ُ

الدروس والعظات من هذه احلوادث وتعاملوا معها بعني واقعية وتوغلوا
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ول ْالَ ْب َص ِ
فإن ُ
إىل أعامقهاّ .
Pأ ِ
ار Oهم أشخاص هلم القابلية عىل االستفادة
من (العرب) واالتعاظ هبا ،يقول اإلمام عيل( :Aالسعيد من وعظ بغريه)(((.

سوء العاقبة:
مصري بني النضري مع تلك القدرة والعظمة والشوكة ،وبتلك الصورة
من االستحكامات القوية ،صار موضع ِعربة حيث إهنم استسلموا جلامعة

من املسلمني ال تقارن قواهتا بقواهتم ،وبدون مواجهة مسلحة ،بحيث كانوا

خيربون بيوهتم بأيدهيم وتركوا بقية أمواهلم للمسلمني ،وتفرقوا يف بقاع عديدة

من العامل ،يف حني أن اليهود سكنوا يف املدينة من أجل أن يدركوا النبي املوعود
الذي ورد يف كتبهم ،ويكونوا يف الصف األول من أعوانه كام ذكر املؤرخون
ذلك .وهبذا الصدد نقرأ حديث ًا ورد عن اإلمام الصادق حيث يقول( :كان

أكثر عبادة أيب ذر (رمحة اهلل عليه) خصلتني :التفكر واالعتبار)(((.

لل َع َل ْي ِه ُم َْ
ال َل َء َل َع َّذ َ ُب ْم ِف
َب ا َُ
Pو َل ْو َل َأ ْن َكت َ
وتضيف اآلية الالحقةَ :

الدُّ ْن َيا ،Oفإن اجلالء عن الوطن وترك قسم كبري من رؤوس األموال التي
جهدوا جهد ًا بليغ ًا يف احلصول عليها بأيدي أعدائهم ،هو بحد ذاته أمر
مؤمل هلم ،إال أنه لو مل حيل هبم هذا العذاب ،لكان بانتظارهم عذاب آخر هو
القتل أو األرس بيد املسلمني ...إال أن اهلل سبحانه أراد هلم التيه يف األرض،
وأسى عىل نفوسهم ،إذ كلام تذكروا
والترشد يف العامل ،ألن هذا أشدُّ أمل ًا
ً

أرضهم وديارهم ومزارعهم وبساتينهم التي أصبحت بيد املسلمني ،وكيف

شدوا منها بسبب نقضهم العهد ومؤامراهتم ضد رسول اهلل ،Fفإن
أهنم ُ ّ
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،8ص.74
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.42
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أملهم وحزهنم ومتاعبهم تتضاعف وخاصة عىل املستوى النفيس ،نعم ،إن اهلل

أراد هلذه الطائفة املغرورة واخلائنة ،أن تبتىل بمثل هذا املصري البائس ،وكان
هذا عذاب ًا دنيوي ًا هلم ،إال أن هلم جولة أخرى مع عذاب أشدَّ وأخزى ،ذلك
ِ ِ
اب
Pو َُل ْم ِف ْالَخ َرة َع َذ ُ
هو عذاب اآلخرة ،حيث يقول سبحانه يف هناية اآلية َ
الن ِ
َّار ،Oهذه عاقبتهم يف الدنيا واآلخرة ،وهي درس بليغ لكل من أعرض

عن احلق والعدل وركب هواه ،وغرته الدنيا ،وأعامه حب ذاته.

وبام أن ذكر هذه احلادثة مضاف ًا إىل جتسيد قدرة اهلل وصدق الدعوة
املحمدية ،فهي يف نفس الوقت متثل إنذار ًا وتنبيه ًا لكل من يروم القيام بأعامل

مماثلة لفعل بني النضري ،لذا ففي اآلية الالحقة يرشدنا سبحانه إىل هذا املعنى:
اق اهلل َفإِ َّن اهلل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
ك بِ َأ َّنُ ْم َشا ُّقوا اهلل َو َر ُسو َل ُه َو َم ْن ُي َش ِّ
َ Pذلِ َ
اب.O

ومما ينبغي ذكره يف هذه احلادثة أن اهلل عز وجل جعل أموال بني النضري

لرسول اهلل Fخاصة يفعل هبا ما يشاء ولكن النبي Fقال لألنصار :إن

شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم ،وتشاركوهنم يف هذه

الغنيمة ،وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ،ومل يقسم لكم يشء من
الغنيمة؟

فقال األنصار :بل نقسم هلم من أموالنا وديارنا ،ونؤثرهم بالغنيمة
ِ
وال نشاركهم فيها ،فنزل قوله تعاىلP :لِ ْل ُف َقر ِ
اء ا ُْل َه ِ
ين ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن
ين ا َّلذ َ
اج ِر َ
َ
ِ
ُون َف ْض ً ِ
يار ِهم و َأمو ِ
ِ
ِ
ون اهللَ َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َلئ َ
ك
ْص َ
ال ْم َي ْب َتغ َ
د ِ ْ َ َْ
ال م ْن اهللِ َور ْض َوان ًا َو َين ُ ُ
ِ
هم الص ِ
ين َت َب َّو ُءوا الدَّ َار َوا ِ
اج َر
إل َيم َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُيِ ُّب َ
اد ُق َ
ون َم ْن َه َ
ون * َوا َّلذ َ
ُ ْ َّ
ون ِف صدُ ِ ِ
َان
ون َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
اج ًة ِمَّا ُأوتُوا َو ُي ْؤثِ ُر َ
وره ْم َح َ
إِ َل ْي ِه ْم َوال َيِدُ َ ُ
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اص ٌة َو َم ْن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأ ْو َلئِ َ
ون.(((O
ك ُه ْم ا ُْل ْفلِ ُح َ
ِبِ ْم َخ َص َ

فقسمها رسول اهلل Fبني املهاجرين ،ومل يعط األنصار منها شيئا ،إال

ثالثة نفر كانت هبم حاجة وهم :أبو دجانة ،وسهل بن حنيف ،واحلارث بن
الصمة(((.

((( سورة احلرش :آية.9 - 8

((( جممع البيان ،الشيخ الطويس :ج ،9ص.391

غزوة بين املطلق
إن من األمور الواضحة أن الدين اإلسالمي مل ينترش يف اجلزيرة العربية
وما حوهلا فيام بعد ،إال بام قام به النبيُ F
وخ ّلص أصحابه من اجلهاد والصرب
والتضحية وبذل األموال واألنفس يف سبيل اهلل ،لذا عندما نقرأ حياة الرسول

الكريم Fجتدها مليئة باملتاعب واألذى واألحداث حتى روي عنه:F
(ما ُأوذي نبي مثلام ُأوذيت)((( ،وذلك منذ نزول الوحي إليه Fواىل حني
التحاقه بالرفيق األعىل ،فلقد خاض الكثري من احلروب ،وخمتلف املصادمات
مع الكفار واملرشكني من العرب واليهود وغريهم ،وتتفاوت الغزوات من
حيث األمهية ،فمنها ما تكمن أمهيتها من الناحية العسكرية ،ومنها من حيث

الكشف عن بواطن بعض أفراد اجليش ،وغري ذلك ،وغزوة بني املصطلق من
الغزوات التي هلا أمهية كبرية ،وذلك لوقوع كثري من األحداث فيها كادت

تعصف وتزعزع وحدة وانسجام املسلمني ،وما ذاك إال لكثرة ما خرج من
املنافقني يف صفوف جيش النبي ،Fإما طمعا بالغنائم ،أو غري ذلك ،هلذه
األسباب وغريها نحاول احلديث عن هذه الغزوة ،من عدة جوانب.

تسمية الغزوة:
لكون الغزوة حدثت مع قبيلة بني املصطلق وهم بطن من خزاعة ،قال

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،39ص.56
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العيني يف عمدة القاري( :بني املصطلق ،بضم امليم وسكون الصاد املهملة
وفتح الطاء املهملة وكرس الالم وبالقاف :وهي بطن من خزاعة ،واملصطلق
هو ابن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ،ويقال :إن

املصطلق لقب واسمه جذيمة ،بفتح اجليم وكرس الذال املعجمة :ابن سعد
بن عمرو ،وعمرو هو أبو خزاعة ،وقال ابن دريد :سمي املصطلق حلسن

صوته ،مفتعل من الصلق ،والصلق شدة الصوت وحدته ،من قوله عزوجل:
Pس َل ُقوكُم بِ َأ ْل ِسن ٍَة ِحدَ ٍ
اد ،(((Oويقال :صلق بنو فالن بني فالن ،إذا وقعوا هبم
ْ
َ

وقتلوهم قت ً
ال ذريع ًا)(((.

كام تسمى املريسيع ،ذكر الشيخ الكليني يف الكايف(( :مريسيع) مصغر

مرسوع :بئر أو ماء خلزاعة ،وإليه تضاف غزوة بنى املصطلق ،وذكر املؤرخون

أهنا حدثت يف شعبان السنة السادسة)(((.
أسباب الغزوة:
منها:

هناك عدة من األسباب أدت إىل حترك النبي Fواختاذ قرار احلرب
 )1إن هذه القبيلة هلا حتالف مع قريش ضد النبي ،Fوقد شاركت

فعال يف احلروب إىل جانب قريش ،وذكروا أهنا كانت من أحابيش قريش،
يش وهو جبل
وذلك َأن َبني ا ُملصطلق وبني اهل َ ْون بن ُخزيمة اجتمعوا عند ُح ْب ٌّ
َبأسفل مكةَ ،ع َل ِست َِّة َأ ٍ
لل إِنَّا َل َيدٌ عىل
ميال منها فحالفوا قريش ًا ،وحتالفوا با َّ

((( سورة األحزاب :آية .91

((( عمدة القاري ،الغيني :ج ،13ص102
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.47
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ِ
فس ّموا َأحابيش
غرينا ما َسجا َل ْي ُل َ
يش َمكانَهُ ،
وو َض َح هنار وما َأ ْر َسى ُح ْب ٌّ
ُقريش(((.
 )2كون موقعها حاجزا عن وصول املسلمني إىل مكة.

 )3وصول األخبار إىل النبي Fبأهنم يعدون العدة والعدد لغزو

املدينة ،واستنهاض من يشاركهم اهلدف ذاته.
حترك النيب:F

من الصفات التي يتمتع هبا النبي Fالقيادة احلكيمة ،واحلنكة الفائقة

يف معاجلة املواقف إىل جانب غريها من الصفات األخرى ،وهذا واضح من

خالل معاجلته Fللمواقف ،ومنها قضية بني املصطلق ،إذ كان Fقد
شكل جهاز ًا استخباري ًا منظ ًام جلمع املعلومات ورصد حتركات العدو ،لذا
بعث Fأحد أصحابه للتحقق وبيان األمر ،وهذا درس عميل يضعه لناF

للتعامل مع األحداث ،وعدم الترسع يف اختاذ القرار ،ذكر الواقدي يف املغازي:

النبيF
(فبعث Fبريدة بن احلصيب األسلمي يعلم علم ذلك ،واستأذن ّ
أن يقول ،فأذن له ،فخرج حتّى ورد عليهم ماءهم فوجد قوم ًا مغرورين قد

تأ ّلبوا ومجعوا اجلموع ،فقالوا :من الرجل؟ قال :رجل منكم قدمت ملا بلغني
عن مجعكم هلذا الرجل فأسري يف قومي ومن أطاعني فتكون يدنا واحدة حتّى

فعجل علينا ،قال
نستأصله ،قال احلارث بن أيب رضار :فنحن عىل ذلك ّ
فرسوا بذلك
ُبريدة :أركب اآلن فآتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني ّ
((( راجع لسان العرب ،ابن منظور :ج ،6ص.278
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لل فأخربه خرب القوم.((()...
منه ورجع إِىل رسول ا ّ

فندب Fالقوم للخروج ،فأرسع الناس لاللتحاق بالنبي Fوفيهم

ثالثون فارسا ،عرشة من املهاجرين ،ويف هذه الغزوة خرج معه Fبرش كثري
من املنافقني مل خيرجوا يف غريها قطِ ،
(وم ْن َأ ْه ِل ا َْل ِدين َِة مر ُدوا َع َل الن ِ
ِّفاق)،
ََ
وما كان خروجهم رغبة منهم يف جهاد أو إحدى احلسنيني ،بل طمعا يف
احلصول عىل حطام الدنيا ،وقرب املسافة ،ولوثوقهم بانتصار النبي،F

وذلك لعلمهم بأنه مؤيد من السامء ،ومنصور بالرعب الذي يقذفه اهلل يف

صفوف املرشكني ،تقول أم املؤمنني جويرية -وذلك بعد زواجها بالرسول

األعظم( :-Fأتانا رسول اهلل Fونحن عىل املريسيع ،فأسمع أيب وهو
يقول :أتانا ما ال قبل لنا به ،قالت :وكنت أرى من الناس واخليل والسالح

ما ال أصف من الكثرة ،فلام أن أسلمت وتزوجني رسول اهلل )Fورجعنا
جعلت أنظر إىل املسلمني فليسوا كام كنت أرى ،فعرفت أنه رعب من اهلل عز

وجل يلقيه يف قلوب املرشكني(((.
مسريه:F

يف أرض يقال هلا بلقاء وجدوا عينا للمرشكني ،فعرضوا عليه اإلسالم

وفضل الضالل عىل اهلدى ،قال اليوسفي الغروي يف موسوعته:
فأبى ّ

(فرضب عنقه ،فذهب خربه إىل بني املصطلق فساء بذلك زعيمهم احلارث

بن أيب رضار ومن معه وخافوا خوفا شديدا ،وتفرق عنه من كان قد اجتمع
((( املغازي ،الواقدي :ج ،1ص405

((( راجع إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.196
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إليه من أفناء العرب حتى ما بقي منهم أحد سوى بني املصطلق)(((.
يف املريسيع :لقيهم النبي Fعىل ماء من مياههم يقال له:

يف املريسيع:
من ناحية قديد إىل الساحل ،وقد اجتمعوا وهتيئوا للقتال ،فصف

رسول اهلل أصحابه ،ثم أمر Fأصحابه أن حيملوا عليهم محلة رجل واحد،
ّبي Fأبناءهم ونساءهم
واقتتلوا قتاال فهزم اهلل بني املصطلق و َن َف ْل الن ّ

وأمواهلم ،قال اليوسفي((( :فقتل أمري املؤمنني Aرجلني من القوم مها

مالك وابنه ...وكان هو Aالذي سبى جويرية بنت احلارث أمري القوم،

فجاء هبا إىل النبي ،Fفاصطفاها النبي ،Fوأصاب رسول اهلل منهم سبيا
كثريا فقسمه يف املسلمني.

جويرية أم املؤمنني:
يتمتع النبي Fبسياسة حكيمة ورمحة كبرية ،فال يرى فرصة للرمحة

واملساعدة إال واقتنصها ،امرأة كريمة ابنة سيد قومها ،وقعت يف السبي،

فيعتقها النبي ،Fثم تأيت اخلطوة اإلجيابية األخرى والتي كان هلا األثر الكبري
يف تغيري األحداث ،وهي جعل النبي Fهذه املرأة من مجلة زوجاته بعد
إسالمها ،فهو حفظ ملاء الوجه ،ونزع اآلثار التي خلفتها املعارك ،قال العاميل
يف الصحيح من سرية اإلمام عيل( :Aويف املريسيع سبا عيل Aجويرية
بنت احلارث بن أيب رضار اخلزاعية ،ثم املصطلقية وهي التي تزوجها رسول

((( موسوعة تاريخ اإلسالمي ،اليوسفي الغروي :ج ،2ص579
((( املصدر السابق :ج ،2ص580
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اهلل.((()F

نعم أسلمت وأسلم أهلها ،ذكر اليوسفي( :وبعد إسالم بقية القوم

جاء احلارث أبو جويرية إىل النبي Fفقال :يا رسول اهلل إن ابنتي ال تسبى،
إهنا امرأة كريمة ،قال :اذهب فخريها ،قال :قد أحسنت وأمجلت ،وجاء إليها

أبوها ،فقالت له :اخرتت اهلل ورسوله!)(((.

وقال الشيخ الطربيس( :فلام بلغ الناس أن رسول اهلل Fتزوج

جويرية بنت احلارث قالوا :أصهار رسول اهلل ،فأرسلوا ما كان يف أيدهيم
منهم ،وأطلق مجيع أرسى بني املصطلق رجاالً ونساء بفضل هذا الزواج

املبارك ،وبفضل سياسة النبي Fاحلكيمة ،فام علم امرأة أعظم بركة عىل

قومها منها)(((.

اهلل تعاىل ينتصر لنبيه:F
هناك من املسلمني من نطقوا الشهادتني ودخلوا اإلسالم ولكنه مل

يتأصل يف نفوسهم ،بل بقيت آثار اجلاهلية يف ممارساهتم وأفعاهلم ،ونجد
هذا واضح ًا يف هذه الغزوة ،فقد ذكر أرباب التاريخ والسري الذين تعرضوا

هلذه الغزوة ،أنه حصل تشاجر بني أحد املهاجرين واألنصار يف قضية سقي
املاء ،ونادى كل منهم بقومه ،وكادت احلرب أن تقع بينهم ،وقد استغل
هذه احلادثة املنافقون وعىل رأسهم عبد اهلل بن أيب سلول ،فأخذ يوجه كالم ًا

لألنصار بأهنم قد ُغلبوا عىل أمرهم يف ديارهم ،وأصبحوا غري ذي منعة،

((( الصحيح من سرية اإلمام عيل ،Aالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،4ص.172
((( موسوعة تاريخ اإلسالمي ،اليوسفي الغروي :ج ،2ص.581
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.197
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بسبب إيوائهم للمهاجرين ،وكان هناك من يسمع كالمه ويروج له ،فكاد

هذا احلدث أن يرشخ وحدة املسلمني آنذاك ،وبالتايل يقيض عىل اإلسالم،
لوال تدخل النبي Fوحسم املوقف .لكن نقول بأمل وحرقة :إن هذه الوحدة
التي أسسها النبي ،Fوسقاها أصحابه املنتجبون املؤمنون بدمائهم الزاكية،

مل حيافظ عليها املسلمون ،فرسعان ما تزامحوا عىل شق الصف اإلسالمي
وأزاحوا أهله عن مراتبهم ،فام أحوجنا اليوم ملوقف يرجع احلق إىل أهله،

ويمحق النفاق وأهله ،نعم أطلق بن أيب سلول كالمه فنزل قوله تعاىل:
ون َلئِ ْن َر َج ْعنَا إِ َل ا َْل ِدين َِة َل ُيخْ ِر َج َّن ْالَ َع ُّز ِمن َْها ْالَ َذ َّل َوهللِ ا ْل ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه
َ Pي ُقو ُل َ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ون ،(((Oوحني عرف ابن أيب سلول أن كالمه
ني َل َي ْع َل ُم َ
ني َو َلك َّن ا ُْلنَافق َ
َول ْل ُم ْؤمن َ
بلغ النبي Fأتى النبي Fفحلف باهلل أنه مل يقل ذلك ،فأنزل اهلل تعاىلP :إذا
َّك َل َر ُس ُ
ول اهللِ َواهللُ َي ْع َل ُم إِن َ
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن َ
َّك َل َر ُسو ُل ُه َواهللُ َي ْش َهدُ
اء َك ا ُْلنَافِ ُق َ
َج َ
إِ َّن ا ُْلنَافِ ِقني َلك ِ
ون ،(((Oوهنا جاء وجه أخر للمنافقني ،يطلب من النبيF
َاذ ُب َ
َ
قتل ابن سلول ،إال أن النبي Fمل يلتفت إىل قوله ،مما حدى بالنبيF
إىل الرحيل يف ساعة مل يكن يرحتل يف مثلها والعودة إىل املدينة.

توجيه القرآن الكريم للمجتمع اإلسالمي بعد الغزوة:
نزلت سورة (املنافقون) بعدما رجع رسول اهلل Fمن غزوة بني

املصطلق ،يف طريقهم إىل املدينة ،فقد حتدثت السورة بإسهاب عن املنافقني،

وأشارت إىل بعض احلوادث واألقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم
وفضحت أكاذيبهم ،إال أهنا يف اخلتام حذرت املؤمنني من االنشغال بزينة

((( سورة املنافقون :آية .8
((( سورة املنافقون :آية.1
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الدنيا ومتاعها ،وحثت عىل اإلنفاق ،ويمكن لدارس هذه السورة أن يالحظ
عدة حماور مهمة منها:

 -1حتدثت السورة الكريمة يف البدء عن أخالق املنافقني ،وفضحت

كذهبم يف أقواهلم ووصفت حاهلم ،فابتدأت هذه السورة بإيراد صفات
املنافقني التي من أمهها الكذب يف ادعاء اإليامن ،وحلف األَيامن الكاذبة،

وجبنهم وضعفهم وتآمرهم عىل النبي Fوعىل املؤمنني ،وصدهم الناس
َّك َل َر ُس ُ
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن َ
ول اهللِ
اء َك ا ُْلنَافِ ُق َ
عن دين اهلل ،قال تعاىلP :إذا َج َ
َّك َلرسو ُله واهللُ ي ْشهدُ إِ َّن ا ُْلنَافِ ِقني َلك ِ
ون* َّ َ
ات ُذوا َأ ْي َم َنُ ْم ُجنَّ ًة
َاذ ُب َ
َ
َواهللُ َي ْع َل ُم إِن َ َ ُ ُ َ َ َ
َف َصدُّ وا َعن َسبِ ِ
ون* َذلِ َ
ك بِ َأ َّنُ ْم َآمنُوا ُث َّم َك َف ُروا
اء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
يل اهللِ إِ َّنُ ْم َس َ
ون* َوإِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم ُت ْع ِ
َف ُطبِ َع َع َل ُق ُل ِ
ج ُب َ
ك َأ ْج َس ُام ُه ْم َوإِن َي ُقو ُلوا
وبِ ْم َف ُه ْم الَ َي ْف َق ُه َ
ِ ِ
ون ك َُّل َص ْي َح ٍة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ ُّو
ي َس ُب َ
ت َْس َم ْع ل َق ْول ْم ك ََأ َّنُ ْم ُخ ُش ٌ
ب ُّم َسنَّدَ ٌة َ ْ
ُون.(((O
اح َذ ْر ُه ْم َقا َت َل ُه ُم اهللُ َأنَّى ُي ْؤ َفك َ
َف ْ
 -2ثم بينت اآليات عنادهم وتصميمهم عىل الباطل ،وعصياهنم ملن

يدعوهم إىل احلق وبينت مقاالهتم الشنيعة بالتفصيل خاصة ما قالوه يف غزوة

بني املصطلق من أهنم سيطردون الرسول واملؤمنني من املدينة ،وأن العزة

هلم ،إىل غري ذلك من األقوال الباطلة الفظيعة.
يل َُل ْم َت َعا َل ْوا َي ْس َتغ ِْف ْر َلك ُْم َر ُس ُ
وإِ َذا ِق َ
وس ُه ْم
قال تعاىلَ :
ول اهللِ َل َّو ْوا ُرؤُ َ
ون* َس َو ٌاء َع َل ْي ِه ْم َأ ْس َت ْغ َف ْر َت َُل ْم َأ ْم َل ْ ت َْس َتغ ِْف ْر
ْب َ
َو َر َأ ْيت َُه ْم َي ُصدُّ َ
ون َو ُهم ُّم ْس َتك ِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون الَ
ين َي ُقو ُل َ
َُل ْم َلن َّيغْف َر اهللُ َُل ْم إِ َّن اهللَ الَ َ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
ني* ُه ُم ا َّلذ َ
ول اهللِ حتَّى ينْ َف ُّضوا وهللِ َخزَائِن السمو ِ
ُتن ِْف ُقوا َع َل م ْن ِعندَ رس ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض
ُ َّ َ َ
َ
َ َ
َ ُ
َ

((( سورة املنافقون :آية.4-1
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ِِ
ِ
ون َلئِن َّر َج ْعنَا إىل ا َْل ِدين َِة َل ُيخْ ِر َج َّن األ َع ُّز ِمن َْها
ون* َي ُقو ُل َ
ني الَ َي ْف َق ُه َ
َو َلك َّن ا ُْلنَافق َ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ ِ
ون.(((
ني الَ َي ْع َل ُم َ
ني َو َلك َّن ا ُْلنَافق َ
األ َذ َّل َوهللِ ا ْلع َّز ُة َول َر ُسوله َول ْل ُم ْؤمن َ
وهكذا كان املجتمع املدين يرتبى باألحداث ،والقرآن الكريم يقوم

بتوجيهه وتعليمه ،ورسول اهلل Fيقوم باإلرشاف عىل ذلك ،فينبغي لنا أن

نأخذ الدروس والعرب من هذه األحداث التأرخيية حتى ال نقع يف نفس اخلطأ
الذي وقع فيه األخرون ولنعرف العدو من الصديق واملؤمن من املنافق قال
ِ ِ ِ
اهلل تعاىلَ P :ل َقدْ ك َ ِ
ب ٌة ألُ ْو ِل األَ ْل َب ِ
اب.(((O
َان ف َق َصصه ْم ع ْ َ
النيب Fرائد االنسانية:

اهلل تعاىل خلق اإلنسان وأراد له الرفعة والسمو والكرامة ،قال تعاىل:
Pو َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي َآ َد َم ،(((Oونالحظ أنه ال يوجد رشيعة أو قانون ودستور
َ

وضعي ،يويل اإلنسان أمهية كام أواله الدين اإلسالمي ،ونجد هذا اليشء
واضح ًا من خالل أفعال وأقوال املعصوم ،Aكام أنه اليقترص االحرتام

والتقدير عىل املسلمني فقط دون سواهم ،بل حتى غري املسلم ،كام أن اإلسالم
يرفض استغالل املسؤول نفوذه يف حتقيق مآربه ،وما أحوجنا اليوم إىل هذا

الفكر وهذا التعامل ،فالبد أن توجد عند اإلنسان مبادئ وثوابت يتعامل
هبا مع املجتمع ،فاملجتمع الذي يتعامل عىل أساس االلتزام بالعامل الديني
واألخالقي يرتقي ويسمو نحو الكامل ،لكن نجد هناك من يتجاوز ويتطاول

عىل القيم اإلنسانية ،وهذا بعينه حدث مع هذه القبيلة التي أسلمت ،فقد
((( سورة املنافقون :آية.8-5
((( سورة يوسف :آية.111
((( سورة اإلرساء :آية.70
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كان النبيFيبعث بعض الرسايا فيام حول مكة للدعوة وبيان األحكام،
ومنها البعثة إىل حي من بني املصطلق وكان عليها خالد بن الوليد املخزومي،

وكان بني قومه وبينهم أحقاد وعداوات يف اجلاهلية ،فلم يلتزم بأمر النبيF
بدعوة الناس إىل القتال ،فلام كانت صالة الفجر أمر مناديه فنادى فصىل
وصلوا ،ثم غدر هبم وقتل منهم مقتلة عظيمة ،فلام انتهى اخلرب اىل النبيF

استقبل القبلة ،ثم قال( :اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد).

ثم التفت Fوقال لعيل :Aيا عيل ،ائت بني جذيمة من بني

املصطلق ،فأرضهم مما صنع خالد ،ثم رفعFقدميه فقال :يا عيل ،اجعل

قضاء أهل اجلاهلية حتت قدميك ،فأتاهم عيل ،Aفلام انتهى إليهم حكم
فيهم بحكم اهلل ،فلام رجع إىل النبي ،Fقال :يا عيل ،أخربين بام صنعت.

فقال :يا رسول اهلل ،عمدت فأعطيت لكل دم دية ،ولكل جنني غرة ،ولكل
مال ماالً ،وفضلت معي فضلة فأعطيتهم مليلغة (اإلناء الذي يلغ فيه الكلب)

كالهبم وحبلة رعاهتم ،وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع
صبياهنم ،وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ملا يعلمون وملا ال يعلمون ،وفضلت
معي فضلة فأعطيتهم لريضوا عنك يا رسول اهلل ،فقال :Fيا عيل ،أعطيتهم

لريضوا عني ،ريض اهلل عنك يا عيل ،إنام أنت مني بمنزلة هارون من موسى
إال أنه ال نبي بعدي(((.
حادثة اإلفك:
من عوامل الرقي والنجاح كون املجتمع يعيش يف حالة انسجام
((( راجع األمايل ،الشيخ الصدوق :ص ،238وصحيح البخاري ،البخاري :ج ،8ص،118
وغريمها.
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يسودها احلب واالحرتام املتبادل والصدق واألمانة ،كام ينبغي االبتعاد
عن كل ما يؤدي بشكل أو آخر اىل ثلم العالقة الطيبة ،وفصم عرى األلفة
واالنسجام ،وتعترب عملية حتصني املجتمع بصورة عامة من األمور التي اهتم

هبا الدين اإلسالمي ،ملا هلا من انعكاسات اجيابية ومؤثرة يف مسرية اإلنسان،

كام حذر من الترصفات الالمسؤولة واالنجرار وراء الشائعات والشعارات
الزائفة ،فعىل اإلنسان أن يبرص أين يضع نفسه ،وال ينزلق يف دهاليز الظلمة
ودعاة الباطل ،ولعل زماننا اليوم ال خيلو من هذه األمور ،خصوص ًا مع

ما يمتلك املغرضون من اإلمكانيات املتطورة ،كام أن لنا دعوة إىل االعتبار
واالستفادة من ترصفات وعواقب اآلخرين ،وهي دعوة قرآنية ،قال تعاىل:
ِ ِ ِ
َ Pل َقدْ ك َ ِ
ب ٌة ألُ ْو ِل األَ ْل َب ِ
اب ،(((Oفبني أيدينا حادثة وقعت
َان ف َق َصصه ْم ع ْ َ

يف زمن النبي Fحيث أدى غياب العامل اإليامين ،من جهة وعدم الشعور
باملسؤولية عند البعض من جهة أخرى إىل رمي امرأة مؤمنة بالباطل ،فقد

ذكر املفرسون أن اآليات من  26-11من سورة النور نزلت لتعالج هذه

القضية ،مما يبني لنا أمهية ذلك .واألفك هو الكالم املنحرف عن احلق
املجانب للصواب ،أو هو قلب احلق ورصفه عن وجهه .وعىل كل حال

فقد ُاتم شخص بريء بعمل خمل بالعفة والرشف ،وأن الشائعات كانت
منترشة يف املدينة ،كام يفهم من الدالئل املوجودة يف هذه اآلية أن هذه التهمة

كانت موجهة لشخص له أمهية خاصة يف املجتمع آنذاك ،وأن جمموعة من
املنافقني املتظاهرين باإلسالم أرادوا اإلخالل باملجتمع اإلسالمي برتوجيهم

هذه الشائعة ،فنزلت هذه اآليات ،وتصدت هلذه احلادثة بقوة ،ودفعت
املنحرفني واملنافقني احلاقدين إىل جحورهم ،وقد ذكرت هذه احلادثة بعض

((( سورة يوسف :آية.111
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كتب العامة عىل أهنا يف خصوص عائشة بنت أيب بكر ،إال أن هذا ال يصمد

أمام الدالئل واألحداث ،ويف املقابل ذكرت كتب أتباع أهل البيتB
وكتب العامة أهنا يف قضية اهتام أم املؤمنني مارية ،قال القمي ...( :عن
زرارة ،قال :سمعت أبا جعفر Aيقول :ملا مات إبراهيم ابن رسول اهللF
حزن عليه حزن ًا شديد ًا ،فقالت عائشة :ما الذي حيزنك عليه؟! فام هو إال ابن

جريح ،فبعث رسول اهلل Fعلي ًا Aوأمره بقتله ،فقال :يا رسول اهلل ،إذا
بعثتني يف األمر أكون فيه كاملسامر املحمي يف الوبر ،أم أث ّبت ؟! قال :ال بل

اث ّبت .فذهب عيل Aومعه السيف ،وكان جريح القبطي يف حائط ،فرضب
عيل Aباب البستان ،فأقبل جريح ،ليفتح له الباب ،فلام رأى علي ًا،A

عرف يف وجهه الغضب ،فأدبر راجع ًا ،ومل يفتح الباب .فوثب عيل Aعىل
احلائط ،ونزل إىل البستان ،واتبعه .ووىل جريح مدبر ًا ،فلام خيش أن يرهقه

صعد يف نخلة ،وصعد عيل يف أثره ،فلام دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة،
فبدت عورته ،فإذا ليس له ما للرجال ،وال ما للنساء ،فانرصف عيلAإىل
النبي Fفقال :والذي بعثك باحلق ما له ما للرجال ،وال ما للنساء .فقال:

احلمد هلل الذي يرصف عنا السوء أهل البيت.((()B
االميان والفسق:

ذكر الزخمرشي( :أن النبي Fبعث الوليد بن عقبة -أخا عثامن ألمه،

وهو الذي واله عثامن الكوفة بعد سعد بن أيب وقاص فصىل بالناس وهو
سكران صالة الفجر أربعا ثم قال :هل أزيدكم ؟ -مصدقا إىل بنى املصطلق،

وكانت بينه وبينهم إحنة ،فلام شارف ديارهم ركبوا مستقبلني له فحسبهم
((( تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم القمي :ج ،2ص.99
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مقاتليه ،فرجع وقال لرسول اهلل :Fقد ارتدوا ومنعوا الزكاة ،فغضب

رسول اهلل Fوهم أن يغزوهم ،فبلغ القوم فوردوا وقالوا :نعوذ باهلل من
غضبه وغضب رسوله .فنزل قوله تعاىل :يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا إِ ْن جاءكُم َف ِ
اس ٌق
َ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
ِِ
ٍ
ِ
ني.((()(((
بِنَ َبإٍ َف َت َب َّينُوا َأ ْن تُصي ُبوا َق ْوم ًا بِ َج َها َلة َفت ُْصبِ ُحوا َع َل َما َف َع ْلت ُْم نَادم َ
ورد يف تفسري األمثل( :لقد جعل عزوجل (الفاسق) يف مقابل

(املؤمن) يف هذه اآلية ،وهذا دليل عىل أن للفسق مفهوما واسعا يشمل الكفر

والذنوب األخرى ،ألن هذه الكلمة أخذت يف األصل من مجلة (فسقت
الثمرة) إذا خرجت من قرشها ،ثم أطلقت عىل اخلروج عىل أوامر اهلل والعقل

وعصياهنا ،ونعلم أن كل من كفر ،أو ارتكب معصية فقد خرج عىل أوامر اهلل

والعقل ،ومما جيدر ذكره أن الثمرة ما دامت يف قرشها فهي ساملة ،وبمجرد

أن خترج من القرش تفسد ،وبناء عىل هذا فإن فسق الفاسق كفسق الثمرة،

وفساده كفسادها)(((.

((( سورة احلجرات :آية.6

((( الكشاف ،الزخمرشي :ج ،3ص.559

((( تفسري األمثل ،السيد مكارم الشريازي :ج ،13ص.127

معركة اخلندق
من السنن اإلهلية اختيار الرسل واألنبياء ،وإعدادهم لتحمل املسؤولية،

لتوقف الدعوة إىل اهلل التي حيملوهنا عىل مدى إيامهنم وإخالصهم وتضحياهتم
يف سبيل ما جاؤا به ،ومن الواضح أن احلركات واألفكار التغيريية يف املجتمع
ال تعتمد يف حتقيق أهدافها ومبادئها عىل إيامن رجاهلا وقادهتا فقط ،بل حتتاج
باإلضافة إىل ذلك إىل املخلصني من األتباع والرواد من محلة هذا الفكر

اجلديد ،لذا ومن هذا املنطلق اهتم الرسول األعظم Fبرتبية رجال أكفاء،
يتمتعون بمميزات خاصة من أمهها اإليامن الراسخ واالستعداد الكامل لبذل

كل يشء يف سبيل حتقيق أهداف الرسالة ،وهذه النامذج عادة ما تكون عزيزة
يف املجتمعات.

ومن الصفات املهمة التي هلا أثر كبري عىل حياة اإلنسان والتي يدعو

إليها الدين اإلسالمي هي صفة التوكل عىل اهلل تعاىل ،فاإلنسان البد أن ال

يرى قدرة غالبة إال قدرة اهلل تعاىل ،وأن كل يشء يف قبضته تعاىل .إن هذه
الصفة متجذرة وثابتة عند أولياء اهلل ،فمثال جتد أن ابرهة عندما أراد هدم

الكعبة واجهه عبد املطلب Aبذلك املوقف الصلب الذي ملؤه اإليامن والثقة

والتوكل عىل اهلل تعاىل ،وتتمثل هذه الصفة يف أعىل مراتبها عند النبيF
وأهل البيت ،Bفهذه حياهتم Bجتدها مليئة باملصاعب واألزمات التي
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هتد اجلبال ،ومع ذلك وبسبب اعتامدهم عىل اهلل مل تنثن عزيمتهم ومل يضعف

جهادهم يف سبيل اهلل ،لذا عندما تكالب املرشكون عىل حرب النبيF
وامجعوا أمرهم عىل استئصال اإلسالم املتمثل بالنبي Fوأهل بيته،B

والثلة املؤمنة من اصحابه ،ومع كل هذا نجده Fيقف كاجلبل الصلد مل

هتزه العواصف ومل يكرتث ملا جرى ،نجده يتوجه إىل اهلل تعاىل بنية خالصة
ِ
ين َق َال
وقلب ملؤه الثقة باهلل تعاىل ،فكان كام قال تعاىل يف كتابه الكريم﴿ :ا َّلذ َ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَا َد ُه ْم إِ َيمن ًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اهللُ
ج ُعوا َلك ُْم َف ْ
َُل ْم الن ُ
َّاس إِ َّن الن َ
َّاس َقدْ َ َ
َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل﴾((( ،وهذا هو عني ما روي عن أمري املؤمنني Aحيث قال:
(إن قريش ًا والعرب جتمعت ،وعقدت بينها عقد ًا وميثاق ًا ال ترجع من وجهها

حتى تقتل رسول اهلل ،Fوتقتلنا معه معارش بني عبد املطلب)(((.
النيب Fيف املدية املنورة:

هاجر النبي Fإىل املدينة املنورة التي كانت تسمى يثرب -يثرب قبل

أن هياجر إليها النبي.F

بدأ Fيؤسس احلكومة اإلسالمية ويش ّيد أركاهنا وسط هتديدات
وأخطار كبرية ،من خارج املدينة املنورة ،متمثال باملرشكني من قريش وغريها،

مر عىل
وخطر داخل املدينة وحوهلا متمثل باملنافقني واليهود ،ولعل أشد ما ّ
اإلسالم حادث ٌة يف السنة اخلامسة من اهلجرة أال وهي معركة األحزاب حتى
إنه نزلت آيات كثرية تتحدث حوهلا وسميت سورة يف القرآن باسمها ،نعم

تلك املعركة التي كانت حتوال وانعطافا يف تاريخ اإلسالم وحياة املسلمني،
((( سورة آل عمران :آية.173

((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص ،368وبحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،20ص.244

دنخلا ةكرعم55..............................................................................

معركة قلبت موازين القوى يف املنطقة ،وكانت مفتاح ًا وبداية النتصارات

عظيمة حققها النبي Fوأتباعه املخلصون ،فقد كان بعض اليهود ،وهم
ثالث قبائل :بنو النضري ،بنو قينقاع ،وبنو قريظة ،يسكنون يف املدينة املنورة،
وقد عقد النبي Fمعهم عهود ًا تم بموجبها االتفاق عىل عدم حماربة

اليهود لإلسالم وأهله ،إال أن اليهود مل يلتزموا ونقضوا العهد كام هو حاهلم

وسريهتم إىل يوم الناس هذا ،مما حدى بالنبي Fأن حيارهبم وخيرجهم،
فالتحق بعضهم بيهود خيربّ ،إل بني قريظة فإهنم التزموا باالتفاق آنذاك،

وأخذ اليهود يؤلبون الناس عىل اإلسالم وأهله.

ولعل أول رشارة ملعركة األحزاب كانت من هيود بني النضري الذين
جاءوا إىل مكة وعقدوا اتفاق ًا مع مرشكي قريش حلرب النبي .Fثم جاءوا

إىل قبيلة غطفان أيضا ،وانضم إليهم حلفاؤهم من القبائل األخرى كقبيلة

أسد وبني سليم واتفقوا عىل القضاء عىل اإلسالم ونبيه Fحسب زعمهم.

بلغت النبي Fتلك األخبار فأخذ باالستعداد ملواجهة الكفر كله،

وبام أن عدد املسلمني قليل مقابل العدو الغازي ،مجع النبي Fاألنصار
واملهاجرين واخربهم باألمر ،فكانت هناك عدة آراء حول مواجهتهم ،فام

كان منه Fإال اإلشارة إىل األخذ برأي سلامن املحمدي بحفر اخلندق حول
املدينة بحيث ال يستطيع العدو العبور ،وبالتايل الوصول إىل املدينة ،وهلذا كان
أحد أسامء هذه املعركة هو معركة اخلندق .لقد مرت عىل املسلمني حلظات

صعبة وخطرية يف نفس الوقت ،ولعل أروع ما يصور لنا حال املسلمني

آنذاك القران الكريم حيث عرب عن ذلك بأبلغ وصف فقال تعاىل فيه:
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الن ِ
وب َْ
َاج َر﴾((( ،فهو كناية عن االضطراب والقلق واخلوف
﴿ َب َلغ ْ
َت ا ْل ُق ُل ُ
ت األَ ْب َص ُار﴾((( ،وهذا
الشديد الذي متلك املسلمني آنذاك ،ومنها أيضا ﴿زَا َغ ْ
إشارة إىل حالة اإلنسان عند خوفه واضطرابه فإنه متيل عيناه إىل جهة ،وتثبت
عىل نقطة معينة ويبقى متحري ًا.
وهذا بطبيعة احلال يدل عىل أن هناك من املسلمني من مل يصل إىل

مرحلة اإليامن التام ومل يصمد أمام االمتحان اإلهلي ،وهذا هو االبتالء كام
﴿هنَالِ َ
ُون َو ُز ْل ِز ُلوا ِز ْلزَاالً َش ِديدا﴾(((.
ك ا ْبت ِ َُل ا ُْل ْؤ ِمن َ
عربت عنه اآليةُ :

ومن الواضح أن اإلنسان عندما يدامهه خطر وحييط به فإن شعوره

باخلوف واالضطراب تبدو آثاره عىل أعضاء جسمه ،فرتاه ال يستطيع

ويتحرك بحركات معينة أو أنه جيمد يف مكانه ال
االستقرار يف جملس واحد،
ّ
يتحرك أبد ًا.
وهذا هو ما أصاب اجليش اإلسالمي يف غزوة اخلندق ،ونجد هذه

احلالة واضحة من خالل موقفهم أمام مخسة من أبطال العرب عىل رأسهم
عمرو بن عبد ود الذين عربوا اخلندق ،وطلبوا املبارزة سيام عمرو بن عبد

ود الذي كان يكرر نداءه وأخذ يستهزئ باملسلمني وباجلنة والنار ،فكان
السكوت مطبق ًا عىل معسكر املسلمني سوى صوت فتى اإلسالم وبطله عىل

اإلطالق الويص أمري املؤمنني ،Aفلم جيرؤ أحد سوى عيل بن أيب طالبA

عىل التقدم إليه ،فهب Aلنرصة الدين وإجابة نداء الرسول ،Fفقتل

((( سورة األحزاب :آية.10
((( سورة األحزاب :آية.10
((( سورة األحزاب :آية.11
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﴿و َر َّد اهللُ
عمرا وعجل بروحه إىل جهنم ،وحقق النرص لإلسالم واملسلمنيَ :
ِِ
ِ
ِ
َان اهللُ َق ِو ّي ًا
ني ا ْل ِقت ََال َوك َ
ين َك َف ُروا بِ َغ ْيظ ِه ْم َل ْ َينَا ُلوا َخ ْي ًا َو َك َفى اهللُ ا ُْل ْؤمن َ
ا َّلذ َ
َع ِزيز ًا﴾((( ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه كان من الصحابة يرصح باسم عيل

بن أيب طالب عند قراءة هذه اآلية ،فقد ورد عن عبد اهلل بن مسعود ،أنه كان
ِ
ِِ
َان اهللُ َق ِو ّي ًا َع ِزيز ًا﴾(((.
﴿وك َ
﴿و َك َفى اهللُ ا ُْل ْؤمن َ
ني ا ْلقت ََال﴾بعيل َ
يقرأَ :
ِِ
ني ا ْل ِقت ََال﴾ ،قال:
﴿و َك َفى اهللُ ا ُْل ْؤمن َ
وقال ابن عباس :يف قوله تعاىلَ :

بعيل بن أيب طالب(((.

فكلمة :بعيل ليست من القرآن ،وإنام هي زيادة تفسريية لآلية ،للتأكيد

عىل نزوهلا يف أمري املؤمنني ،Aفهذا هو مكان معرفة الرجال يف ساحات

الوغى وعند املصاعب والشدائد ،ال يف األمن واالستقرار كام هو عليه بعض
الناس ممن وضعت هلم السلطة صفات ومزايا مل تكن لدهيم ،نجدهم ال
ينطقوا إال عند األمن ،وال يصمدون عند املواجة كام تشهد لذلك عدة من

حروب النبي Fومنها معركة أحد وحنني ،نعم كان أمري املؤمنني Aهو

صانع النرص لإلسالم واجلندي املدافع عن الدين والنبي ،Fفام من خطر

داهم اإلسالم إال وكان Aهو املدافع املضحي دون غريه ،وقد رسمت لنا
صورة عن ذلك سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء Dيف خطبتها العظيمة

بقوهلا( :ختافون أن يتخطفكم الناس من حولكم ،فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل

حممد ،بعد اللتيا واللتي ،وبعد أن ُمني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة
بأيب ّ
((( سورة األحزاب :آية.25

((( جممع البيان ،الشيخ الطربيس :ج ،8ص.133
((( الغدير ،الشيخ األميني :ج ،7ص.212
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أهل الكتاب ،ك ّلام أوقدوا نار ًا للحرب أطفأها اهلل ،أو نجم قرن للشيطان،
أو فغرت فاغرة من املرشكني ،قذف أخاه يف هلواهتا ،فال ينكفئ حتّى يطأ
صامخها بأمخصه ،وخيمد هلبها بسيفه ،مكدود ًا يف ذات اهلل ،جمتهد ًا يف أمر اهلل،
مشمر ًا ،ناصح ًا ،جمدّ ًا ،كادح ًا ،ال
قريب ًا من رسول اهلل ،س ّيد ًا يف أولياء اهللّ ،

تأخذه يف اهلل لومة الئم ،وأنتم يف رفاهية من العيش ،وادعون فاكهون آمنون،
وتفرون
ترت ّبصون بنا الدوائر ،وتتوكّفون األخبار ،وتنكصون عند النزالّ ،

من القتال)(((.

فنجد أمري املؤمنني Aحامال لراية النبي Fيف كل معركة خاضهاF
ول ص ّل اهلل َع َلي ِهام و ِ
آلام َو ُيقاتِ ُل َعىل
ْ َ
الر ُس ِ َ
ضد الكفر والطغيانْ َ ،
(ي ُذو َح ْذ َو َّ
َأخ ُذه ِف اهلل َلوم ُة ِ
الت ِ
الئ ٍم ؛ َقدْ َوت ََر فِ ِيه َصناديدَ ال َع َر ِ
َأو ِ
ب َو َقت ََل َأ ْب َ
طال ُ ْم
يل َوال ت ُ ُ
ْ َ
وب ْم َأ ْحقاد ًا َبدْ ِر َّي ًة َو َخ ْي َ ِب َّي ًة َو ُحنَ ْينِ َّي ًة َو َغ ْ َي ُه َّن،
َو َ
بانُ ْم َف َأ ْو َد َع ُق ُل َ ُ
ناو َش ُذ ْؤ َ
داوتِ ِه َو َأ َك َّب ْت َعىل ُمنا َب َذتِ ِه)(((.
َف َأ َض َّب ْت َعىل َع َ
وكذا محل راية اإلسالم والدفاع عن احلق حتى بعد استشهاد النبيF
ني و ِ
ِِ
ني َو ِ
َ
دى ِم َن
ني ،نعم،
املار ِق َ
القاسطِ َ
حيث َقت ََل النَّاكث َ َ
(وكان َب ْعدَ ُه ُه ً
ِ
الل ونُور ًا ِمن العمى وحب َل اهلل ا َملتِ َ ِ
يم ال ُي ْس َب ُق
َّ
َ َْ
َ َ
الض ِ َ
ني َوصا َط ُه ا ُمل ْستَق َ
ين وال ي ْلح ُق ِف منْ َقب ٍة ِمن م ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ناقبِ ِه)(((،
َ َ
بِ َقرا َبة ِف َرح ٍم َوال بِسابِ َقة ِف د ٍ َ ُ َ
ْ َ
وهكذا أوالده ،Bوأيضا سار عىل هذا النهج أتباعه ،فنجدهم محلة راية

الدين ومحاته يف كل زمان ومكان ،وباملقابل نجد أن األعداء وعىل رأسهم
((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.136
((( زاد املعاد ،العالمة املجليس :ج ،1ص.305
((( املصدر السابق.
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اليهود كام كانوا يتآمرون عىل النبي Fواإلسالم ،كذالك هم اليوم عىل
تلك احلالة من املؤامرة واحلقد والعدوان ،لذا نجد أتباع أهل البيتB

يواجهون املصائب واألزمات بعزم ال يلني ،وبصرب مستمد من عقيدة
راسخة ،وبثبات قدم ،واستعداد للبذل والعطاء يف سبيل إعالء كلمة احلق

وأهله ،فعند االبتالء بالفتن تكشف احلقائق وتظهر بواطن النفوس وتتجىل
﴿ي ِ
املواقف ،فيربز صاحب اإليامن والتقوى دون غريه ممن خيادعَ ُ :
ون اهللَ
اد ُع َ
ِ
ين َآمنُوا َو َما َ ْ
ون﴾(((.
ون إِالَّ َأن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر َ
يدَ ُع َ
َوا َّلذ َ
كان النبي Fيواجه عدة من األخطار والتهديدات من قبل عدة

أطراف ،فهو يف مواجهة مع مرشكي قريش أو غريها ،ومع املنافقني الذين

اظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر املتغلغلني يف صفوف املسلمني ،ومع األعراب

الذين هم حول املدينة ،ومع اليهود الساكنني يف املدينة وحوهلا .فكان الوضع
يف املدينة املنورة ليس بحال جيدة ،وهبذه الظروف داهم املدينة خطر كبري

متثل بإمجاع الكفار عىل خمتلف مستوياهتم عىل استئصال النبي Fوأهل بيته.

لذا تعترب غزوة األحزاب حادثة مهمة يف حياة اإلسالم واملسلمني كام وتعترب

حتوال كبريا كام قال النبي( :Fاآلن نغزوهم وال يغزونا)((( ،فكان كام قالF
فلم يغزهم قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح اهلل عليهم مكة.
ملاذا يعادون اإلسالم وأهله:
غالبا نجد املعارك والغزوات واألحداث األخرى هلا مقدمات سبقتها

تكون بمثابة املربر والدافع لقيامها وحدوثها .ونالحظ أن هذا سمة واضحة
((( سورة البقرة :آية.9

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،20ص.209
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يف احلروب التي خاضها النبي Fضد املرشكني ،فنالحظ أن هناك أسبابا
خاصة ألغلب غزوات النبي Fوالرسايا التي كان يبعثها ،Fوإن كانت
تشرتك مجيعها بسبب واحد وهو الدفاع عن اإلسالم وأهله ،إال أننا نجد أهنم

يذكرون أسبابا للغزوات والرسايا.

ومن املالحظ أن املرشكني بدأ حقدهم وعداوهتم للنبي Fمن حني

إعالنه Fلرسالته اخلالدة ،بل لعله أسبق من ذلك كام هو حال اليهود ،فقد
ذكر أرباب السري والتاريخ أن هناك العديد من املحاوالت قام هبا اليهود

للقضاء عىل النبي Fمنذ والدته Fواستمرت حتى بعد البعثة ،نعم
عملوا بام وسعهم للقضاء عىل اإلسالم ونبيه ،Fفكانوا حيملون من احلقد

والبغض والعداوة عىل اإلسالم وأهله ما ال يعلمه إال اهلل ،وقد أوضح هذا

احلال القران الكريم بشكل ال يشوبه أدنى التباس من خالل قوله تعاىل:
ِ ِ
﴿ َلت ِ
ين َآمنُوا ا ْل َي ُهو َد َوا َّل ِذ َ َ
َجدَ َّن َأ َشدَّ الن ِ
شكُوا﴾((( ،واستمر
َّاس َعدَ َاو ًة ل َّلذ َ
ين أ ْ َ

هذا العداء بشكل مطرد فكلام اتسعت رقعة اإلسالم وانترش كلام زاد حقدهم

وتآمرهم عىل الدين ،والزالوا عىل ذلك إىل يوم الناس هذا ،فنجدهم اليوم
وسابق ًا يامرسون حرهبم ضد الدين وأهله بشتى األساليب والطرق سواء
كانت العسكرية أم الدعائية أم بث الفرقة والتجزئة بني صفوف املسلمني
أم من خالل زرع وصناعة عمالء هلم ممن باع نفسه ودينه وغرته الدنيا

فكان من اخلارسين ،نعم هناك فئة من الناس يسلكون شتى الطرق إلنجاح
أهدافهم وخمططاهتم سواء كانت مرشوعة أو غري مرشوعة ،وبعبارة أخرى

مبدؤهم(الغاية تربر الوسيلة).
((( سورة املائدة :آية.82
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أول من حفر اخلندق:
رصح القمي يف تفسريه :بأن رسول اهلل Fكان هو البادئ يف حفر
اخلندق ،حيث قال( :وأخذ معوالً ،فحفر يف موضع املهاجرين بنفسه.

وأمري املؤمنني Aينقل الرتاب من احلفرة ،حتى عرق رسول اهللF

وعيي ،وقال:

ال عيش إال عيش اآلخرة * اللهم اغفر لألنصار واملهاجرة

فلام نظر الناس إىل رسول اهلل Fحيفر اجتهدوا يف احلفر ،ونقلوا

الرتاب ،فلام كان يف اليوم الثاين بكروا إىل احلفر ،وقعد رسول اهللF
يف مسجد الفتح)(((.

ٍ
حينئذ كرامات ومعجزات ،فقد ورد عن جابر
وقد ظهرت لهF

بن عبد اهلل ،قال :كنت مع رسول اهلل Fيف حفر اخلندق ،وقد حفر الناس

وحفر عيل ،Aفقال النبي( :Fبأيب من حيفر وجربائيل يكنس الرتاب بني
يديه وميكائيل يعينه ،ومل يكن يعني أحد ًا قبله من اخللق)(((.

ِ
(إحفر) ،فغضب عثامن ،وقال:
ثم قال النبي Fلعثامن بن عفان:

ال يرىض حممد أن أسلمنا عىل يده حتى يأمرنا بالكدّ  ،فأنزل اهلل عىل نبيه:
ُّون َع َل ْي َ
ك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل َل َتُنُّوا َع َ َّل إِ ْس َل َمك ُْم َب ِل اهللُ َي ُم ُّن َع َل ْيك ُْم َأ ْن
﴿ َي ُمن َ
ِِ
َهدَ اك ُْم لِ ْ ِ
ُّون َع َل ْي َ
ك
ني﴾((( ،كام ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ُمن َ
ل َيم ِن إِ ْن ُك ْنت ُْم َصادق َ
((( تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم القمي :ج ،2ص.177

((( تفسري الربهان ،السيد هاشم البحراين :ج ،5ص.122
((( سورة احلجرات :آية.17
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بعمر بن يارس
مر ّ
َأ ْن َأ ْس َل ُموا﴾ ،أهنا نزلت يف عثامن يوم اخلندق ،وذلك أنه ّ

وهو حيفر اخلندق ،وقد ارتفع الغبار من احلفر ،فوضع عثامن كمه عىل أنفه
عمر:
ومر ،فقال ّ
ّ

ال يستوي من يعمر املساجدا * ّ
يظل فيها راكع ًا وساجدا
كمن يمر بالغبـــــار حائــدا * يعرض عنه ِ
جاهد ًا ُمعاندا
ُّ

فالتفتإليهعثامن،فقال:يابنالسوداء،إ ّيايتعني؟ثمأتىرسولاهلل،F

لتسب أعراضنا ،فقال له رسول اهلل( :Fقد أقلتك
فقال له :مل ندخل معك
ّ

إسالمك فاذهب).

ُّون َع َل ْي َ
ك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل َل َتُنُّوا َع َ َّل إِ ْس َل َمك ُْم
فأنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :ي ُمن َ
ِِ
هلل َي ُم ُّن َع َل ْيك ُْم َأ ْن َهدَ اك ُْم لِ ْ ِ
ني﴾((( ،أي لستم صادقني
َب ِل ا ُ
ل َيم ِن إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
لل يع َلم َغيب السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ون﴾((( ،ففرغ
ض َواهللُ َب ِص ٌري بِ َم َت ْع َم ُل َ
﴿إِ َّن ا َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ
رسول اهلل Fمن حفر اخلندق قبل قدوم قريش بثالثة أيام .وذكروا أيض ًا:
أنه قد بلغ طول اخلندق نحو ًا من مخس آالف ذراع-أي نحو ثالث كيلو

مرتات -وعرضه تسعة أذرع ،وعمقه سبعة أذرع(((.
جمموع األحزاب:

جتاوز جمموع جيش املرشكني عرشة آالف رجل ،يف حني أن عدد
((( سورة احلجرات :آية.17
((( سورة احلجرات :آية.18

((( راجع تفسري القمي ،عيل بن ابراهيم القمي :ج ،177 ،2وتفسري الربهان ،السيد هاشم
البحراين :ج ،5ص122وغريمها.
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املسلمني تسعامئة رجل أو أكثر ،وكانوا قد جعلوا خميمهم األصيل أسفل

جبل سلع ،وكانت نقطة مرتفعة جنب املدينة مرشفة عىل اخلندق ،وكانوا
يستطيعون عن طريق رماهتم السيطرة عىل حركة املرور من اخلندق .عىل كل
حال ،فإن جيش الكفار قد حارص املسلمني من مجيع اجلهات ،وطالت هذه
املحارصة عرشين يوما ،وقيل مخسة وعرشين يوما ،وعىل بعض الروايات

شهرا(((.

قال العاميل يف الصحيح من السرية :كان رسول اهلل Fأمر أصحابه

أن حيرسوا املدينة بالليل ،وكان أمري املؤمنني Aعىل العسكر كله بالليل

حيرسهم ،فإن حترك أحد من قريش نابذهم .وكان أمري املؤمنني Bجيوز
اخلندق ،ويصري إىل قرب قريش حيث يراهم ،فال يزال الليل كله قائ ًام وحده
يصيل ،فإذا أصبح رجع إىل مركزه .ومسجد أمري املؤمنني Aهناك معروف،

يأتيه من يعرفه ،فيصيل فيه ،وهو من مسجد الفتح  -وهو املكان الذي كان
النبي Fيصيل ويدعو به ،خصوص ًا عندما خرج اإلمام عيل Aملقاتلة عمرو

بن عبد ود ،وهذا املسجد موجود اآلن لكنه مهمل متام ًا ،وهو ضمن املساجد
السبعة يف املدينة املنورة -إىل العقيق أكثر من غلوة نشابة(((.

مسجد يف موضع صالة علي:A
وقد بقي املسجد يف ذلك املكان الذي كان عيل Aيرصد ويصيل فيه

طوال الليل ،بقي ذلك الشاهد الصادق عىل هذه التضحيات اجلسام من أمري
املؤمنني ،Aوقد صمد هذا املسجد عرشات أو مئات األعوام ،وهو اآلن

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،20ص.228

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،4ص.9
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مرتوك آيل إىل السقوط واهلدم ،ويمنعون الناس من الوصول إليه .وهذا يأيت
ضمن خمطط الفئة الوهابية ملحو آثار اإلسالم وبخاصة ما يتعلق بالنبي وأهل

بيته ،Bحيث هدمت قبور أهل البيت ،Bوأزالت املساجد ،وحمت
اآلثار الدالة عىل جهاد رسول اهلل Fوجهاد وصيه ،Aوالشاهدة عىل

تضحيات األخيار من أصحابه.

علي Aيسد طريق اهلرب:
و ُذكر أنه ملا عرب عمرو بن عبد ود ومن معه اخلندق أمر النبيA

علي ًا ،Aبأن يميض بمن خف معه ليأخذ الثغرة عليهم ،وقال( :Fفمن

قاتلكم عليها فاقتلوه)(((.

فخرج Aيف نفر من املسلمني حتى أخذ الثغرة ،وسلمها إليهم،

فوقف عمرو ،وطلب الرباز ،فلم يربز إليه أحد من املسلمني ،وخافوا منه
خوف ًا شديد ًا ،ملا يعرفون من شجاعته وفروسيته ،وكان يعد بألف فارس،
عيل Aمن النبي Fأن يأذن له بمبارزته فلم يأذن له ،فكرر
وطلب اإلمام ٌّ

وعي املسلمني املحجمني عنه ،فطلب اإلمامA
عمرو النداء ،وأنشد الشعرَّ ،

اإلذن مرة أخرى فلم يأذن له الرسول ،Fفلام كان يف املرة الثالثة ،ومل يبادر

إىل ذلك سوى عيل Aأذن له النبي Fودعا له ،وأعطاه سيفه ذا الفقار

وألبسه درعه وعممه بعاممته وقال( :اللهم أعنه عليه)(((.

ويف روايـة أنـه Fرفـع عاممتـه إىل السماء وقـال( :إهلـي

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،1ص.198
((( إحقاق احلق ،التسرتي :ج ،8ص.371
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أخـذت عبيـدة منـي يـوم بـدر ومحـزة يـوم أحـد وهـذا علي أخـي وابـن

عمـي فلا تـذرين فـردا وأنـت خير الوارثين)((( ،فبرز إليـه عليA

وهو يقول:

ال تعجلــــن فقــــــد أتا

ك جميب صوتك غري عاجز

		
إين ألرجو أن أقـــــــيم

اجلنائز

ذو نيـــــة وبصــــــرية		

من رضبة نجــــــالء يبـ		

والصدق منجي كل فائز

عليك

نائحة

قي صيتها بعد اهلزاهز

فقال له عمرو :من أنت؟ قال أنا عيل ،قال ابن من؟ قال ابن عبد مناف،

أنا عيل بن أيب طالب ،فقال غريك يا ابن أخي من أعاممك من هو أشد منك
فانرصف فاين أكره أن أهريق دمك ،فإن أباك كان يل صديقا وكنت له نديام،

قال عيل :Aلكني واهلل ما أكره أن أهريق دمك فغضب ،ويف رواية أنه قال:

(إين ألكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك فارجع وراءك خري لك)(((.

قال ابن أيب احلديد( :كان شيخنا أبو اخلري يقول إذا مررنا عليه يف
القراءة هبذا املوضع :واهلل ما أمره بالرجوع إبقا ًء عليه بل خوف ًا منه فقد عرف
قتاله ببدر و ُأحد وعلم أنه إن ناهضه َق َت َله فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر

اإلبقاء واالرعاء وأنه لكاذب فيهام)(((.

((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني :ج ،1ص.390
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،39ص.6

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،19ص.64
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وقال( :Fبرز اإليامن كله إىل الرشك كله)((( ،فبارزه عيل Aفقتله،

وقتل ولده حسالً ،ونوفل بن عبد اهلل ،وفر الباقون.
األومسة اإلهلية:

قال( :Fرضبة عيل يوم اخلندق تعدل (أو أفضل من) عبادة الثقلني

إىل يوم القيامة)(((.

وقال السيد حمسن األمني( :أقل نظرة يلقيها اإلنسان عىل تلك احلال

توصله إىل اليقني بأن رضبة عيل يومئذ أفضل من عبادة اجلن واألنس واملالئكة
وماليني من العوامل أمثاهلم لو كانت سواء أجاء احلديث بذلك عن رسول

اهلل Fأم مل جيئ ومتى احتاج النهار إىل دليل ،ولوال تلك الرضبة ملا ُعبد

اهلل بل عبدت األوثان ،وقد يسال سائل هنا فيقول :ملا عرب عمرو واألربعة
معه اخلندق ملاذا مل يقم إليهم املسلمون فيقتلوهم وهم مخسة نفر واملسلمون

كثريون يفوقوهنم عددا واملرشكون يصعب عليهم إنجادهم لوجود اخلندق؟
واجلواب :أن املسلمني كان قد استوىل عليهم اخلوف واهللع وزاغت

األبصار وبلغت القلوب احلناجر وذهبت هبم الظنون ،وكان عبور املرشكني

من ثغرة اخلندق غري مأمون ولذلك بدر عيل قبل قتله عمرا إىل الثغرة مع

مجاعة فحامها وقد كادت نفوس الذين معه تطري جزعا كام مر ورجع بعد قتل
((( شواهد التنزيل ،احلسكاين :ج ،2ص.66

((( راجع النصوص التي تشري إىل ذلك يف :بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،36ص ،165كنز
العامل ،املتقي اهلندي :ج ،12ص ،219وتاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي :ج ،13ص،19
ومناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،3ص ،138وغريها الكثري.
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عمرو فحامها أيض ًا)(((.

قال الشيخ املفيد( :وكان قتل عيل Aعمرا ونوفال سبب هزيمة

املرشكني ،وقال رسول اهلل Fبعد قتله هؤالء النفر( :اآلن نغزوهم وال
ِ
ين َك َف ُروا بِ َغ ْيظِ ِه ْم َل ْ َينَا ُلوا َخ ْي ًا
﴿و َر َّد اهللُ ا َّلذ َ
يغزوننا) ،وذلك قوله تعاىلَ :
ِِ
َان اهللُ َق ِو ّي ًا َع ِزيز ًا﴾ ،وروى عيل بن احلكيم
ني ا ْل ِقت ََال َوك َ
َو َك َفى اهللُ ا ُْل ْؤمن َ

األودي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول :لقد رضب عيل رضبة ما كان يف
اإلسالم أعز منها -يعني رضبه عمرو بن عبد ود -ولقد رضب Aرضبة ما

رضب يف اإلسالم أشأم منها يعني رضبة ابن ملجم)(((.

((( أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني :ج ،1ص.265
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.105

غزوة بين قريضة
بنو قريظة :كان يف املدينة ثالث طوائف معروفة من اليهود ،وهم :بنو

قريظة ،وبنو النضري ،وبنو قينقاع ،وكانت هذه الطوائف قد عاهدت النبيF

تتجسسلذلكالعدو،وأنيعيشوا مع املسلمني بسالم،
عىلأنالتعنيعدوالهوال ّ
وجاءت هيود قريظة ،والنضري ،وقينقاع ،وطلبوا اهلدنة من رسول اهلل،F
(فكتب هلم بذلك ،عىل أن ال يعينوا عليه أحد ًا ،وال يتعرضوا ألحد من
أصحابه بلسان ،وال يد ،وال بسالح ،وال بكراع ،يف الرس ،وال يف العالنية ،ال

بليل وال بنهار ،فإن فعلوا فرسول اهلل Fيف حل من سفك دمائهم ،وسبي
ذرارهيم ونسائهم ،وأخذ أمواهلم ،وكتب لكل قبيلة كتاب ًا عىل حدة ،وكان
يي بن
الذي ُو ِّل أمر قريظة كعب بن أسد ،والذي توىل أمر بني النضري ُح ّ
أخطب ،والذي ُو ِّل أمر بني قينقاع خمرييق وكان أكثرهم ماال وحدائق)(((.

إال أن (بني قينقاع) قد نقضوا عهدهم وكانوا أول اليهود الذين نقضوا

عهدهم مع النبي ،Fيف السنة الثانية للهجرة ،وكانوا صاغة وهلم سوق
الذهب قرب املدينة ،فأجالهم Fعن املدينة و ُطردوا إىل خارجها ،فذهبوا

إىل أذرعات الشام ،ونقض بنو النضري عهدهم يف السنة الرابعة للهجرة بأعذار
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص ،158وبحار األنوار ،العالمة املجليس:
ج ،19ص110و.111
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شتى ،وصمموا عىل مواجهة النبي Fواهنارت مقاومتهم يف النهاية ،وذهب

بعضهم إىل خيرب ،وبعضهم اآلخر إىل الشام((( ،بناء عىل هذا فإن (بني قريظة)
كانوا آخر من بقي يف املدينة إىل السنة اخلامسة للهجرة حيث وقعت غزوة
األحزاب ،فإهنم نقضوا عهدهم يف هذه املعركة ،واتصلوا بمرشكي العرب،

وشهروا السيوف بوجه املسلمني ،وحينام نقرأ التاريخ ،فإن ما يلفت النظر
هو تكرر الغدر من اليهود ،واستمرارهم يف نقض العهود واملواثيق ،مرة بعد

أخرى ،كام كان احلال بالنسبة لبني قينقاع ،وبني النضري ،وبني قريظة ،ولعل
هذا أمر طبيعي بالنسبة إىل قوم َي ِزنون األمور بموازين الربح واخلسارة يف

الدنيا ،فإن َمن كان كذلك ال يلتزم بالصدق مث ً
ال ألجل أن له قيمة أخالقية
أو إنسانية ،أو ألن فيه رضا اهلل سبحانه وتعاىل وإنام يلتزم به ألنه جيلب له نفع ًا
دنيوي ًا ملموس ًا ،أو يدفع عنه رضر ًا كذلك .وبدون ذلك ،فإنه ال جيد مربر ًا
وال دافع ًا لاللتزام به ،بل هو حني يلتزم بصدق ال يشعر بنفعه الدنيوي جيد
نفسه متناقض ًا مع مبدئه ،ومع منطلقاته يف التفكري ويف العمل ،التي رضيها

لنفسه.

ونجد يف مقابل ذلك التزام ًا تام ًا من قبل النبي Fبالعهود واملواثيق

املعقودة ،لذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل أمر رسوله Fبأن ينبذ مثل هذه
ِ
ين
االتفاقيات ويعلن احلرب عىل هؤالء املتقلبني النفعيني .قال تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
ون * َفإِ َّما َت ْث َق َفن َُّه ْم
اه َّ
ون َع ْهدَ ُه ْم ِف ك ُِّل َم َّر ٍة َو ُه ْم الَ َي َّت ُق َ
دت ِمن ُْه ْم ُث َّم َين ُق ُض َ
َع َ
احل ْر ِ
ِف َ
ون * َوإِ َّما َ َتا َف َّن ِمن َق ْو ٍم ِخ َيا َن ًة
ش ْد ِبِم َم ْن َخ ْل َف ُه ْم َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
ب َف َ ِّ
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري :ج ،2ص.173 - 137
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َفانبِ ْذ إِ َلي ِهم ع َل سواء إِ َّن اهللَ الَ ُيِب َ ِ ِ
ني﴾(((.
اخلائن َ
ُّ
ْ ْ َ َ َ

بعد انتهاء غزوة األحزاب والرتاجع املشني واملخزي لقريش وغطفان

وسائر قبائل العرب عن املدينة ،فإن النبي Fطبقا للروايات اإلسالمية عاد
إىل منزله وخلع المة احلرب فنزل عليه جربئيل يبلغه أمر اهلل باملسري نحو بني

قريظة وإهناء أمرهم وكام سيأيت تفصيل ذلك.

مل تكن هناك فرصة لتصفية احلساب مع بني قريظة أفضل من هذه

الفرصة ،حيث كان املسلمون يف حرارة االنتصار ،وبنو قريظة يعيشون لوعة

اهلزيمة املرة ،وقد سيطر عليهم الرعب الشديد ،وكان حلفاؤهم من قبائل
العرب متعبني منهكي القوى خائري العزائم ،وهم يف طريقهم إىل ديارهم

جيرون أذيال اخليبة ،ومل يكن هناك من حيميهم ويدافع عنهم ،هنا نادى مناد
من قبل رسول اهلل Fبأن توجهوا إىل بني قريظة قبل أن تُص ُّلوا العرص،

فاستعد املسلمون برسعة وهتيئوا للمسري إىل احلرب ،وما كادت الشمس
تغرب إال وكانت حصون بني قريظة املحكمة حمارصة متام ًا.

أين يسكن بنو قريظة:
وكان بنو قريظة يسكنون جنويب املدينة وقد نزلوا بالعالية عىل وادي

مهزور وهلم فيها بساتني ،رشقي مسجد قباء ،ومسجد الشمس (مسجد
الفضيخ) ،وذلك حيث يقع مسجد بني قريظة ،يف احلرة الرشقية ،املعروفة
بحرة واقم ،وتسمى حرة بني قريظة أيض ًا ،ألهنم كانوا بطرفها القبيل.

((( سورة األنفال :آية.58 - 56
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أسباب الغزوة:
إن القرآن الكريم يشهد بأن الدافع األساس هلذه احلرب هو دعم

هيود بني قريظة ملرشكي العرب ومساندهتم يف حرب األحزاب ،ألنه يقول:
ِ
وهم ِمن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب
اه ُر ُ
ين َظ َ
﴿و َأنز ََل ا َّلذ َ
الذين ظاهروهم ،قال تعاىلَ :
وبِم الرعب َف ِريق ًا َت ْق ُت ُل َ ْ ِ
ِمن صي ِ
اص ِ
ون َف ِريق ًا *
يه ْم َو َق َذ َ
س َ
ف ِف ُق ُل ِ ُ ُّ ْ َ
َ َ
ون َوتَأ ُ
ِ
ش ٍء
ُوها َوك َ
َو َأ ْو َر َثك ُْم َأ ْر َض ُه ْم َود َي َار ُه ْم َو َأ ْم َو َُال ْم َو َأ ْرض ًا َل ْ َت َطئ َ
َان اهللُ َع َل ك ُِّل َ ْ
َق ِدير ًا﴾((( ،إضافة إىل أن اليهود يف املدينة كانوا ُيعتربون الطابور اخلامس

ألعداء اإلسالم ،وكانوا جمدين يف اإلعالم املضاد لإلسالم ،ويغتنمون كل
فرصة مناسبة للبطش باملسلمني والفتك هبم.

كام أن اليهود يعتقدون :أهنم أبناء اهلل وأحباؤه ،وأهنم شعب اهلل املختار،
ومعنى ذلك هو :أن دعوة حممد Fسوف تصبح خطر ًا أكيد ًا عىل امتيازهم
هذا الذي يرون فيه مربر وجودهم ،ورمز كل عزهتم ،وخالصة جمدهم،

فكانوا جيدون أنفسهم ملزمني بإضعاف أمر هذه الدعوة ،وإسقاطها ،بقدر
ما هم مكلفون باحلفاظ عىل حياهتم ووجودهم ،وكل خصائصهم .وهم

معنيون أكثر من أي فريق آخر بذلك ؛ ألن خسارهتم هذه الورقة ،وفقداهنم
هذا األمر إنام يعني خسارهتم لكل يشء ،ثم إهنم أمعنوا يف بغيهم وعداوهتم

حني بادروا إىل إظهار الكالم القبيح يف حق رسول اهلل ،Fرغم أن املفروض
باملذنب واملعتدي والناكث للعهود أن يستحي من نفسه ،وأن يظهر الندم عىل

ما بدر منه.

((( سورة األحزاب :آية.27 - 26
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اليهود تبغض علياً:A
كانت اليهود تبغض علي ًا Aوكان سبب حقدهم عليه Aوالدعاء

عليه ،هو ما فعله بإخواهنم من بني النضري وبني قينقاع ،يضاف إىل ذلك:

رؤيتهم آماهلم تتبخر عىل يديه ،بام سجله من نرص مؤزر عىل أهل الرشك،
بقتل أعظم فرساهنم يف اخلندق ،باإلضافة إىل ما فعله فيهم يف أحد وبدر قبل

ذلك ،ثم هم يتوقعون أن يواجهوا مصريهم األسود عىل يديه املباركتني ،وال

بد أهنم قد الحظوا :أن سائر من كان مع رسول اهلل Fمل يكن يتمتع بمثل
ما متتع به عيل Aمن القرب من النبي Fوالشجاعة الظاهرة واإلخالص
والتفاين يف نرصة النبي ،Fبل ربام كان أثر بعضهم سلبي ًا وخطري ًا عىل

اإلسالم وعىل رسول اهلل Fيف أحيان كثرية.

فعيل Aهو املحور ،وهو األساس بعد رسول اهلل .Fويتضح ذلك

من خالل ما ذكره التاريخ من الكالم الذي دار بني الويص Aوأحد كبار

يي
زعامء اليهود ،قال العاميل يف الصحيح من سرية اإلمام عيل( :Aإن ُح ّ
بن أخطب أقيم للقتل بني يدي أمري املؤمنني Aوهو يقول :قتلة رشيفة بيد

رشيف ،فقال له عيل :Aإن خيار الناس يقتلون رشارهم ،ورشار الناس
يقتلون خيارهم ،فالويل ملن قتله اخليار األرشاف ،والسعادة ملن قتله األراذل

الكفار .فقال :صدقت)(((.
األمر اإلهلي:

قال الشيخ الطربيس( :وأصبح رسول اهلل( Fبعد غزوة اخلندق)
((( الصحيح من سرية اإلمام عيل ،Aالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،4ص.139
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باملسلمني حتى دخل املدينة ،فرضبت ابنته فاطمة غسوالً حتى تغسل
رأسه ،إذ أتاه جربئيل عىل بغلة معتجر ًا بعاممة بيضاء ،عليه قطيفة من إستربق،
معلق عليها الدر والياقوت عليه الغبار ،فقام رسول Fفمسح الغبار عن

وجهه ،فقال له جربئيل :رمحك ربك وضعت السالح ومل يضعه أهل السامء!

بلغت الروحاء!
ما زلت أتبعهم حتى
ُ

ثم قال جربئيل :إهنض إىل إخواهنم من أهل الكتاب ،فواهلل ألدقنهم
دق البيضة عىل الصخرة ،فدعا رسول اهلل Fعلي ًا Aفقال(:قدّ م راية
املهاجرين إىل بني قريظة) وقال( :عزمت عليكم أن ال تص ّلوا العرص إال يف
بني قريظة) ،فأقبل عيل Aومعه املهاجرون وبنو عبد األشهل وبنو النجار

كلها مل يتخلف عنه منهم أحد ،وجعل النبي Fيرسل إليه الرجال ،فام صىل

بعضهم العرص إال بعد العشاء)(((.

عيل :رست حتى دنوت من سورهم فأرشفوا
قال الشيخ املفيد( :قال ّ

عيل ،فلام رأوين صاح صائح منهم :قد جاءكم قاتل عمرو ،وقال آخر :قد
ّ

أقبل عليكم قاتل عمرو وجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك ،وألقى

اهلل يف قلوهبم الرعب ،حتى ركزت الراية يف أصل احلصن)(((.

فأرشف اليهود عىل اإلمام Aوس ُّبوه ،وقالوا :فعل اهلل بك وبابن
عمك ،وهو واقف ال جييبهم ،فلام أقبل رسول اهلل Fواملسلمون حوله

تلقاه أمري املؤمنني Aوقال :ال تأهتم يا رسول اهلل جعلني اهلل فداك ،فإن اهلل

سيجزهيم ،فعرف رسول اهلل Fأهنم قد شتموه ،فقال( :أما إهنم لو رأوين
((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.194
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.110 -109
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ما قالوا شيئ ًا مما سمعت)(((.

فحارصهم النبي Fحتى جهدهم احلصار وقذف اهلل يف قلوهبم

حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة يف حصنهم حني رجعت
الرعب ،وقد كان ّ

عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بام عاهده عليه ،وأيقنوا أنه Fغري
منرصف عنهم حتى يناجزهم ،إال أهنم أخذوا باملراوغة والتسويف فتباطؤا

يف التسليم والنزول عىل حكم النبي Fفصاح هبم عيل بن أيب طالبA
فخافوا وعجزوا عن املواجهة.

قال احلمريي( :حدثني من أثق به من أهل العلم أن عيل بن أيب طالب

صاح وهم حمارصو بني قريظة( :يا كتيبة اإليامن! وتقدم وقال( :واهلل ألذوقن

ما ذاق محزة ،أو ألفتحن حصنهم) ،فقالوا :يا حممد ننزل عىل حكم سعد)(((.

وكان سعد أصاب أكحله نبلة يف األحزاب فقال( :اللهم إن كنت
أبقيت من حرب قريش شيئ ًا فأبقني حلرهبم ،وإن كنت دفعتها فاجعلها يل

شهادة ،وال متتني حتى تقر عيني من بني قريظة)(((.

قال اإلمام الصادق( :Aفحكم فيهم يعني سعد ًا بقتل الرجال

(املحاربني) وسبي الذراري والنساء وقسمة األموال ،وأن جيعل عقارهم
للمهاجرين دون األنصار ،فقال النبي( :Fلقد حكمت فيهم بحكم اهلل
فوق سبعة أرقعة)((( ،فقتل منهم أربعامئة ومخسني ً
رجال ،وقسم األموال

((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.195
((( السرية النبوية ،احلمريي :ج ،3ص.721

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،1ص.172
((( املصدر السابق.
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واسرتق الذراري.

(وبعد أن انتهى أمر بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ ودام نزفه
حتى مات شهيد ًا ،فكرمه الرسول Fمزيد تكريم)(((.
مدة احلصار:
حارصهم رسول اهلل Fمخس ًا وعرشين ليلة حتى نزلوا عىل حكم

سعد بن معاذ .روى السيد حمسن األمني :سار إليهم Fيف املسلمني ،وذلك
يوم األربعاء لسبع بقني من ذي القعدة ،فحارصهم مخس ًا وعرشين ليلة،
وقيل مخسة عرش يوم ًا(((.
فكروا ولكن:
كان بنو قريظة يعرفون جدية النبي Fيف حمارصته هلم ،فأرسلوا أحد

زعامئهم وهو شأس (نباش) بن قيس ملفاوضته فكلم رسول اهلل Fساعة
وقال :يا حممد ننزل عىل ما نزلت عليه بنو النضري ،لك األموال واحللقة

(السالح) وحتقن دماءنا ،ونخرج من بالدكم بالنساء والذراري ولنا ما محلت
اإلبل إال احللقة .فأبى رسول ،Fفقالوا :فتحقن دماءنا وتسلم لنا النساء
والذرية وال حاجة لنا فيام محلت اإلبل.

فقال رسول اهلل :Fال .إال أن تنزلوا عىل حكمي .فرجع نباش إىل

أصحابه بمقالة رسول اهلل ،Fفقال كعب بن أسد :يا معرش بني قريظة :واهلل
إنكم لتعلمون أن حممد ًا نبي اهلل وما منعنا من الدخول معه إال احلسد للعرب،
((( راجع الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،11ص.263
((( راجع اعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني :ج ،1ص.266
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حيث مل يكن نبي ًا من بني إرسائيل ،فهو حيث جعله اهلل ! ولقد كنت كاره ًا

لنقض العهد والعقد ،ولكن البالء وشؤم هذا اجلالس يعني حي بن أخطب
علينا وعىل قومه ،وقومه كانوا أسوأ منا! ال يستبقي حممد رج ً
ال واحد ًا إال
من تبعه ،أتذكرون ما قال لكم ابن حواس حني قدم عليكم فقال :تركت
اخلمر واخلمري والتأمري ،وجئت إىل السقاء والتمر والشعري؟! قالوا :وما

ذلك؟ قال :خيرج من هذه القرية نبي ،فإن خرج وأنا حي اتبعته ونرصته ،وإن
خرج بعدي فإياكم أن ختدعوا عنه ،فاتبعوه وكونوا أنصاره وأولياءه ،وقد

آمنتم بالكتابني كليهام األول واآلخر .قال كعب :فتعالوا فلنتابعه ولنصدقه
ولنؤمن به ،فنأمن عىل دمائنا ونسائنا وأموالنا ،فنكون بمنزلة من معه .قالوا:
ال نكون تبع ًا لغرينا ،نحن أهل الكتاب والنبوة ونكون تبع ًا لغرينا؟! فجعل
كعب يرد عليهم الكالم بالنصيحة هلم .قالوا :ال نفارق التوراة وال ندع ما
كنا عليه من أمر موسى .قال :فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج يف أيدينا

السيوف إىل حممد وأصحابه فإن قتلنا قتلنا وما وراءنا أمر هنتم به ،وإن ظفرنا
فلعمري لنتخذن النساء واألبناء! فتضاحك حيي بن أخطب ثم قال :ما

ذنب هؤالء املساكني؟! وقالت رؤساء اليهود :الزبري بن باطا وذووه :ما يف
العيش خري بعد هؤالء .قال :فواحدة قد بقيت من الرأي مل يبق غريها ،فإن

مل تقبلوها فأنتم بنو استها .قالوا :وما هي؟ قال :الليلة السبت ،وباحلري أن
يكون حممد وأصحابه آمنني لنا فيها أن نقاتله ،فنخرج فلعلنا أن نصيب منهم

غرة .قالوا :نفسد سبتنا ،وقد عرفت ما أصابنا فيه! قال حي :قد دعوتك إىل
هذا وقريش وغطفان حضور فأبيت أن تكرس السبت ،فإن أطاعتني اليهود

فعلوا .فصاحت اليهود :ال نكرس السبت! قال نباش بن قيس :وكيف نصيب
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منهم غرة ،وأنت ترى أن أمرهم كل يوم يشتد! كانوا أول ما حيارصوننا إنام
يقاتلون بالنهار ويرجعون الليل فكان هذا لك قوالً لو بيتناهم .فهم اآلن

يبيتون الليل ويظلون النهار ،فأي غرة نصيب منهم؟! فاختلفوا وسقط يف
أيدهيم وندموا عىل ما صنعوا(((.

طريقة الرمز يف نقل املعلومات احلساسة:
من الواضح أن سنة النبي- Fالقولية والفعلية والتقريرية -واحدة

من مصادر الترشيع اإلسالمي التي يعتمدها ويأخذ عنها العلامء ،كيف ال
ِ
وحى*
﴿و َما َينْط ُق َع ْن َْال َوى* إِ ْن ُه َو إِالَّ َو ْح ٌي ُي َ
وهو القائد اإلهلي املعصوم َ
َع َّل َم ُه َش ِديدُ ا ْل ُق َوى﴾(((.

فنالحظ ان النبي Fكان يستخدم الرموز الرسية للتخاطب واستالم

املعلومات فيام بينه وبني من اختارهم ملهامت خاصة ،وقد ذكرت النصوص

التارخيية ذلك ،فنجده( Fقد طلب من رسله إىل بني قريظة :أن يستعملوا
طريقة الرمز يف تأدية املعلومات إليه ،إذا كانت تلك املعلومات ذات
طابع خاص يميزها باخلطورة واحلساسية ،وكان للجهر هبا أثر سلبي عىل

املعنويات .كام أن ذلك يفرض أن يكون الذين يتم اختيارهم ملهامت من هذا
القبيل لدهيم املؤهالت الكافية الختيار أسلوب الرمز املناسب مع قدرهتم
عىل تصنيف املعلومات نفسها وفق ًا للخطة التي ترسمها القيادة)(((.

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،12ص ،51املغازي،
والواقدي :ج ،1ص.502
((( سورة النجم :آية.5 - 3

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،10ص.323
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وهذا اليشء تعمل به القوات العسكرية إىل هذا العرص ،ومن هذا

املوقف وغريه تتجىل عظمة اإلسالم وعظمة قائد اإلسالم Fيف احلنكة
والقيادة العسكرية وغريها ،لذا فإنهُ Fيعد رائد وباين احلضارة اإلنسانية.

وسام الفتح:
نالحظ أن وسام الفتح يف هذه املعركة هو عبارة عن بشارة للعاملني

عامة ،ولألمة اإلسالمية بصورة خاصة ،بشارة تفيض رمحة وبركة ،و ُمعبدة

وملية للبصائر ،و ُمطمئنة للقلوب .فبعد أن حسم املعركة أمري
للطريقُ ،
املؤمنني ،Aوجندل أبطال اليهود يف امليدان .أعلن النبي Fتلك الوصية
اخلالدة والتي تتضمن تعيني وتنصيب اخلليفة من بعده ،Fوالتي بقيت يف
أذهان املسلمني .وعند حماولة البعض االلتفاف عىل النص بعد سنوات صدع

هبا الصحايب خالد بن سعيد بن العاص األموي يف مسجد رسول اهلل،F
حيث حيدثنا التاريخ( :أن مجاعة من الصحابة اعرتضوا عىل أيب بكر عىل
إقدامه عىل غصب اخلالفة من عيل Aبعد وفاة النبي .Fوكان أول من

تكلم منهم خالد بن سعيد بن العاص األموي ،فقال له :اتق اهلل يا أبا بكر فقد
علمت أن رسول اهلل Fقال ونحن حمتوشوه((( يوم بني قريظة حني فتح اهلل

له باب النرص وقد قتل عيل بن أيب طالب Aيومئذ عدة من صناديد رجاهلم
وأويل البأس والنجدة منهم :يا معارش املهاجرين واألنصار إين أوصيكم
بوصية فاحفظوها ومودعكم أمرا فاحفظوه ،أال إن عيل بن أيب طالب أمريكم
بعدي وخليفتي فيكم بذلك أوصاين ريب ،أال وإنكم إن مل حتفظوا فيه وصيتي

وتوازروه وتنرصوه اختلفتم يف أحكامكم واضطرب عليكم أمر دينكم
((( أي :حميطون به.
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ووليكم أرشاركم ،أال وإن أهل بيتي هم الوارثون ألمري والعاملون ألمر

أمتي من بعدي اللهم من أطاعهم من أمتي وحفظ فيهم وصيتي فاحرشهم
يف زمريت واجعل هلم نصيبا من مرافقتي يدركون به نور اآلخرة ،اللهم

ومن أساء خالفتي يف أهل بيتي فأحرمه اجلنة التي عرضها كعرض السامء
واألرض)(((.

إشارة وإيقاظ:
إن النبي الكريم Fقد حرص عواقب نقض وصيته Fيف عيلA

بأمور ثالثة ،هي:

 -1االختالف يف األحكام.

 -2اضطراب أمر دينهم عليهم.

اجلنة.

 -3أن يليهم رشارهم .باإلضافة إىل عذاب اآلخرة واحلرمان من
وهي أمور ال بد أن يولوها أمهية بالغة ،ألهنا ترض بسعادهتم الدنيوية،

واألخروية عىل حد سواء .فإن والية األرشار ترض بأمنهم ،بجميع وجوهه،

ويف خمتلف مواقعه ،فال أمن عىل األوراح ،وال عىل األعراض ،وال عىل
األموال .كام أنه يفقدهم الثقة بسياسات حكامهم ،وبنواياهم ،وبصحة

تفكريهم ،وسالمة قراراهتم ويفقدهم القدرة عىل التخطيط للمستقبل،
األمر الذي جيعلهم يف مهب الريح ،تتقاذفهم رياح األهواء ،وتكون قراراهتم

مرجتلة ،وعشوائية ،وغبية ،ويكون غريهم هو الذي يتحكم بمصريهم،
((( االحتجاج ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.99
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حسبام حيلو له ،وبام ينسجم مع ما يراه من مصلحته .وذلك هو الضياع

واخلرسان املبني يف احلياة الدنيا.

كام أن إبعاد من نصبه اهلل ولي ًا وحاك ًام وإمام ًا عن موقعه الطبيعي ،يؤدي

هبم إىل االختالف يف األحكام ،ألن الناس إذا تركوا إمامهم صاروا مثل غنم
غاب عنها راعيها .ولن جيدهيم نفع ًا جلوؤهم إىل أناس عاديني مثلهم ،فإهنم
سوف ال هيتدون إىل كثري من األحكام.

حرب مؤتة
عندما هاجر النبي األعظم Fإىل املدينة املنورة أسس دولة اإلسالم

املباركة ،ولعلها الدولة الوحيدة املوجودة يف اجلزيرة العربية آنذاك من حيث
القيادة والتنظيم ،ويف الوقت عينه كانت املنطقة املجاورة هلا تعيش رصاع ًا
كبري ًا للسيطرة عليها من قبل دولتني عظمتني ،ومها :دولتا الروم وفارس،

وكانت بينهام عدة من الوقائع ،وحدث أن انترص الروم عىل دولة فارس
يف بالد الشام ،وعىل إثر ذلك تزايدت رغبة الروم يف غزو مدينة النبيF

وإيقاف املد اإلسالمي واحلد من انتشاره يف املنطقة وخارجها ،وهذا واضح

من خالل قتلهم ُلرسل النبي ،Fوقد نشبت بني املسلمني وبني الروم عدة
من املعارك منها :غزوة دومة اجلندل ،وتقع دومة اجلندل عىل مخس ليال من

دمشق ،وهي من أعامل الشام ،وكذا املعركة التي قادهتا رسية من املسلمني

قصدت منطقة(ذات اطالح) وهي يف البلقاء من األردن.

رسالة مهمة :ومل يكن هذا األمر خافي ًا عىل النبي األعظم ،Fلذا

كان Fيراقب حتركات دولة الروم ،وعىل إثر ذلك قام Fبخطوة عظيمة
يوصل من خالهلا رسالة مهمة إىل دولة الروم بأنه عىل استعداد للمواجه
ويمتلك جيش ًا قادر ًا عىل حتمل الصعاب وحتدي جيش الروم وقتاهلم عىل

أبواب القدس ،متثلت هذه الرسالة بإرساله جيش ًا مكون ًا من عدة آالف ،يقطع
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تلك املسافات الطويلة ،ويغزو الروم يف عقر دارهم ،وملا كانت هذه الغزوة
ُتثل إثبات القوة النوعية للمسلمني ،لذا فقد اختار Fالصحايب جعفر بن
أيب طالب Aالطيار ذا اجلناحني قائدا هلذه الغزوة ،وهو ممن ُعرف بالشجاعة

والبسالة وممن تر ّبع بجدارة واستحقاق عىل عرش البطولة والشهامة ،فهو
من بيت ُعرف بالوالء واملحبة ونرصة الدين ،وهو ممن له اخلربة والدراية

يف التعامل مع الروم ،قد اكتسبها عندما أرسله النبي Fممثال له يف احلبشة
وقائد ًا للمهاجرين آنذاك ،فقد مارس دور ًا مهام آنذاك يف استقرار ُملك َملك
احلبشة يف رصاعه مع الروم.

موقع مؤتة:
الكرك جنويب َع َّمن عاصمة األردن ،وتبعد عنها
تقع مؤتة قرب مدينة َ

 120كم وتبعد عن القدس نحو  70كم ،وعن املدينة املنورة أكثر من  1100كم،

وتسمى املزار ،ألن فيها مرقد ومزار جعفر بن أيب طالب Aوزيد بن حارثة

وعبد اهلل بن رواحة.

قال احلموي( :مؤتة قرية من قرى البلقاء يف حدود الشام ،هبا قرب جعفر
بن أيب طالب .بعث النبي Fإليها جيش ًا يف سنة ثامن ،فساروا حتى إذا كانوا
بتخوم البلقاء لقيتهم مجوع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء
يقال هلا مشارف ،ثم دنا العدو وانحاز املسلمون إىل قرية يقال هلا مؤتة فالتقى

الناس عندها ،فلقيتهم الروم يف مجع عظيم)(((.

((( معجم البلدان ،احلموي :ج ،5ص.220
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سبب الغزوة:
يف السنة السادسة للهجرة كان النبي Fيرسل الرسل إىل امللوك

والقيارصة يدعوهم إىل اإلسالم ،ومن مجلة هؤالء هرقل الروم ،حيث

كتب له( :Fبسم اهلل الرمحن الرحيم :من حممد بن عبد اهلل إىل هرقل عظيم

الروم :سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم

تسلم ،يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت فإنام عليك إثم األريسيني ،و﴿ َيا
َاب َتعا َلوا إىل كَلِم ٍة سو ٍ
ِ
اء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأال َن ْع ُبدَ إِال اهللَ َوال ن ْ ِ
ُش َك بِ ِه
َ َ َ
َأ ْه َل ا ْلكت ِ َ ْ
َشيئًا وال يت ِ
َّخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
ون اهللِ َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا
ْ َ َ
ون﴾((()(((.
ُم ْسلِ ُم َ
فكان جواب هرقل جوابا دبلوماسي ًا -بمصطلح اليوم -غري أن
احلارث بن أيب شمر الغساين ملك الشام من قبل هرقل كان جوابه سيئ ًا،
والذي يؤيد أن هرقل كان جوابه سياسي ًا أنه أقدم عىل قتل حاكم األردن

عندما أعلن إسالمه دون أن يرسل إليه النبي Fرسالة.
ميكرون ولكن...

يظهر من خالل جمريات األحداث واحلروب التي خاضها الروم أهنم

يمتلكون خربة عسكرية ،ويشهد هلذا انتصارهم عىل اإلمرباطورية الفارسية
آنذاك ،وبعد قضائهم عىل دولة فارس يف املنطقة توجهوا لغزو ،مدينة النبي
األعظم ،Fوجهزوا جيش ًا هلذا الغرض من بالد الشام ،ولعله كان له اتصال

((( سورة آل عمران :آية.64

((( السرية احللبية ،احللبي :ج ،3ص.287
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بمنافقي قريش واليهود.
جواهر إهلية:
تكلم النبي األعظم Fإىل جيشه بكلامت تعكس الرمحة والرأفة

اإلهلية ،ثم أوصاهم بالوصايا اإلهلية ،حيث نقل املجليس يف البحار ،عن
الواقدي( :خرج النبي Fمشيع ًا ألهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع فوقف

ووقفوا حوله فقال( :أغزوا بسم اهلل ،فقاتلوا عدو اهلل وعدوكم بالشام ...وال
تقتلن امرأة وال صغري ًا رضع ًا وال كبري ًا فاني ًا ،وال تقطعن نخ ً
ال وال شجر ًا،
وال هتدمن بناء)(((.

ويف هذا الكالم دالالت واضحة عىل اهتامم اإلسالم بشتى جوانب

احلياة ،وأنه ال حيمل إال الرمحة واملحبة للناس ،وال يلجأ إىل اخليار العسكري

إال بعد استنفاد مجيع الوسائل السلمية ،فهو ال حيارب من منطلق حب
التسلط عىل اآلخرين وال لالنتقام وحب سفك الدماء ،بل لدفع ظلمهم،

وعتوهم عن نفسه ،وعن غريه ،وأن يفشل خمططاهتم ومؤامراهتم للقضاء

عىل اإلسالم ،وأن يوفر لإلنسان حريته يف ممارسة معتقداته ،وعدم اخلضوع

للجرب واإلكراه ،ثم إنه Fأعطى لواءه إىل وريث الشجاعة والبسالة جعفر
بن أيب طالب.N

جعفر بن أبي طالب:N
احتل الصحايب أبو عبد اهلل جعفر بن أيب طالب مكانة سامية ومؤثرة
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،21ص ،60عن الواقدي ،يف كتاب املغازي :ج،2
ص..758
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يف تاريخ اإلسالم ،فقد كان أحد الصحابة الذين هلم الدور الف ّعال واملؤثر

يف الدفاع واجلهاد وتشييد الدين اإلسالمي ،فهو باتفاق املسلمني من أوائل
املؤمنني بدعوة النبي ،Fفقد آمن بالنبي Fيف أول السنة التي ُبعث فيها،F

وكان من املصلني مع النبي Fوأمري املؤمنني Aوخدجية Dوالناس
عاكفون عىل األصنام .وكان جعفر Nمن املقربني للنبي ،Fوقد هاجر

اهلجرتني ،وقد جعله رسول اهلل Fعىل املهاجرين إىل احلبشة ،وقد أسلم
ملك احلبشة عىل يديه ،وكان له الدور الرئيس يف نرش اإلسالم يف ارض
احلبشة ،ثم عاد منها بأمره Fإىل املدينة املنورة ،وصادف قدومه فتح خيرب

فعانقه Fوقال( :ما أدري بأهيام أنا أشد فرحا؟ بقدوم جعفر أم بفتح
خصه النبي Fهبدية وهي الصالة التي تسمى بصالة جعفر.
خيرب)((( ،وقد ّ

استشهاده:N
روى العالمة املجليس يف بحاره( :ثم غزا [أي جعفر] غزوة مؤتة يف
سنة ثامن من اهلجرة وقاتل فيها حتى قطعت يداه مجيع ًا ،ثم ُقتِل ،فقال رسول

اهلل( :Fإن اهلل أبدله بيديه جناحني يطري هبام يف اجلنة حيث شاء) ،فمن

هنالك قيل له :جعفر ذو اجلناحني)(((.

وعن ابن عمر قال( :وجدنا ما بني صدر جعفر ومنكبيه وما أقبل منه

تسعني جراحة ،ما بني رضبة بالسيف وطعنة بالرمح ،وملا أتى النبي Fنعي
فعزاها يف زوجها جعفر ،ودخلت فاطمة
جعفر أتى امرأته أسامء بنت عميس ّ

((( راجع وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،5ص ،197وبحار األنوار ،العالمة املجليس :ج،21
ص ،276وذخائر العقبي ،الطربي :ص.214واالستيعاب ،ابن عبد الرب :ج ،1ص.242
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،22ص.63
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وهي تبكى وتقول :وا عامه ،فقال رسول اهلل( :Fعىل مثل جعفر فلتبك

البواكي)(((.

وروى القايض النعامن :عن أنس بن مالك قال( :خطبنا رسول اهللF
وعيناه تذرفان ،فقال( :أخذ الراية جعفر ف ُقتل ،ثم أخذها زيد بن حارث
فقتل ،ثم أخذها عبد اهلل بن رواحة فقتل)(((.

ويف املحاسن :عن موسى بن جعفر Cقال( :سألت أيب عن املأتم؟

فقال :إن رسول اهلل Fملا انتهى إليه قتل جعفر بن أيب طالب دخل عىل أسامء

بنت عميس امرأة جعفر ،فقال :أين بنى؟ فدعت هبم وهم ثالثة ،عبد اهلل،

وعون ،وحممد ،فمسح رسول اهلل رؤوسهم ،فقالت :إنك متسح رؤوسهم

كأهنم أيتام؟ فتعجب رسول اهلل Fمن عقلها فقال :يا أسامء أمل تعلمي أن
جعفر ًا  Nاستشهد ،فبكت فقال هلا رسول اهلل :Fال تبكى فإن جربئيلA
أخربين أن له جناحني يف اجلنة من ياقوت أمحر ،فقالت :يا رسول اهلل Fلو

مجعت الناس وأخربهتم بفضل جعفر ال ينسى فضله ،فعجب رسول اهللF
من عقلها ثم قال رسول اهلل :Fابعثوا إىل أهل جعفر طعام ًا ،فجرت
السنة)(((.

ِصل جناح ابن عمك:
عندما كان النبي Fيصيل يف الكعبة مل يكن معه سوى اإلمام أمري

مر أبو طالب Nورآمها التفت إىل ابنه جعفر وأمره بالصالة
املؤمنني ،Aفلام ّ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،22ص.63

((( رشح األخبار ،القايض النعامين :ج ،3ص.206
((( املحاسن ،الربقي :ج ،2ص.240
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معه يف وقت مل يدخل يف اإلسالم بعد َمن ُألصقت له العناوين واألوسمة
التي ُسقت من أصحاهبا احلقيقني ،فقد روى الشيخ الصدوق :قال الصادق

جعفر بن حممد( :Cأول مجاعة كانت ،إن رسول اهلل Fكان يصيل وأمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب Aمعه ،إذ مر أبو طالب به وجعفر معه ،فقال:
ِ
أح ّسه رسول اهلل Fتقدمهام وانرصف أبو
يا بني صل جناح ابن عمك ،فلام َ
طالب مرسور ًا وهو يقول:
		
إن عليـا وجعفـــرا ثقتي

عند ملم الزمان والكرب

ال ختذال وانرصا ابن عمكام	

أخي ألمي من بينهم وأيب

		خيذله من بني ذو حسب
واهلل ال أخـذل النــبي وال
قال :فكانت أول مجاعة ُجعت ذلك اليوم)(((.

األمري األول للمعركة:
عي لقيادة
ذكرت املصادر التي تدعمها السلطة أن الرسول األكرمّ F
جيش مؤتة زيد ًا فإن ُقتل فجعفر فإن ُقتل فعبد اهلل بن رواحة ،أي :جعلوا
جعفر ًا الثاين وزيد ًا األول ،ويف املقابل نجدهم يرون أن بني عبد املطلب ال

يدانيهم أحد يف الشجاعة والبطولة ،ومل يرو أحد أن النبي Fأ ّمر عليهم
غريهم ،وقد أرسل Fاإلمام علي ًا Aومحزة وجعفر ًا مرار ًا فلم ِّ
يول عليهم

غريهم ،واملالحظ أن سياسة السلطة قامت عىل حتريف وإخفاء احلقائق،
والتنقيص من مكانة عرتة النبي Fكام هي عاداهتم ،قال صاحب الصحيح

من سرية النبي األعظم( :Fإن غالب حمدثي أهل السنة قالوا :بأنه Fقد
((( األمايل ،الشيخ الصدوق :ص.597
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أ َّمر عىل الرسية زيد ًا أوالً ،ولكن الصحيح هو أن األمري األول كان جعفر بن

أيب طالب ،Aكام ذهب إليه الشيعة)(((.

وقال ابن أيب احلديد املعتزيل( :اتفق املحدثون عىل أن زيد بن حارثة كان

هو األمري األول ،وأنكرت الشيعة ذلك ،وقالوا :كان جعفر بن أيب طالب هو
األمري األول ،فإن قتل فزيد بن حارثة ،فإن قتل فعبد اهلل بن رواحة ،ورووا يف

ذلك روايات ،وقد وجدت يف األشعار التي ذكرها حممد بن إسحاق يف كتاب

املغازي ما يشهد لقوهلم)(((.

ثم استشهد بقول حسان بن ثابت ،وكعب بن مالك ،بل يمكن أن

ووجه جعفر بن أيب طالب،
يستظهر ذلك من قول اليعقويب ،حيث قالَّ ..( :

وزيد بن حارثة ،وعبد اهلل بن رواحة يف جيش إىل الشام ،لقتال الروم سنة .((()8

ويمكن أن نستند يف ذلك إىل عدة أمور:

 - 1الروايات التي أشار إليها ابن أيب احلديد ،الواردة عن أهل بيت

العصمة والطهارة ،Bوقد قال السيد رشف الدين( :الصواب ما يقوله
أصحابنا اإلمامية ،إن األول من هؤالء األمراء إنام هو جعفر والثاين إنام هو
زيد وثالثهم عبد اهلل بن رواحة ،وأخبارنا يف هذا متظافرة من طريق العرتة

الطاهرة)(((.

ومنها رواية أبان عن اإلمام الصادق Aأنه قال( :إنه استعمل عليهم

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،19ص. 309
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،15ص.62
((( تاريخ اليعقويب ،اليعقويب:ج ،2ص .65

((( النص واالجتهاد ،السيد رشف الدين :ص.26
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جعفر ًا ،فإن قتل فزيد ،فإن قتل فابن رواحة)(((.

وما رواه ابن سعد يف طبقاته :بإسناده عن أيب عامر ،قال( :بعثني النبي

إىل الشام ،فلام رجعت مررت عىل أصحايب ،وهم يقاتلون املرشكني بمؤتة،

قلت :واهلل ال أبرح اليوم حتى أنظر إىل ما يصري إليه أمرهم ،فأخذ اللواء
جعفر بن أيب طالب ،ولبس السالح (وقال غريه أخذ اللواء زيد بن حارثة)،
فوحش
هم أن خيالط العدو ،رجع َّ
وكان رأس القوم ،ثم محل جعفر ،حتى إذا َّ

بالسالح ،ثم محل عىل العدو ،فطاعن حتى قتل ،ثم اهنزم املسلمون أسوأ
هزيمة رأيتها قط حتى مل أر اثنني مجيع ًا)(((.
سيف اهلل املسلول علي Aأم غريه؟:

إن املتتبع للتاريخ اإلسالمي يستطيع أن يلحظ دون مزيد جهد أن الدفاع

عن اإلسالم اقرتن بشخص اإلمام أمري املؤمنني ،Aفام من حدث صغري أو
كبري ،يف بداية البعثة أو بعدها ،بل حتى قبل بعثة النبي ،Fإال وكان عيلA

تعمد التقليل
مع النبي ،Fلكن مع كل هذا الوضوح نجد أن هناك َمن ّ

من هذه اجلهود والفضائل ،بل أكثر من ذلك فإهنم رسقوها وألصقوها
ُبأناس بعيدين كل البعد عن هذا العطاء والفضل ،وليت األمر اقترص عىل
ذلك ،بل تعدى إىل أن تُلصق مناقب وكرامات بطل اإلسالم ونارصه إىل

َمن حارب اإلسالم وأمىض حياته يف حماربة الدين وأهله ،قبل أن يتظاهر

باإلسالم وبعده ،حيث سفك دماء املؤمنني وسبا النساء املؤمنات وغريها
((( راجع مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،1ص  ،176وبحار األنوار ،العالمة
املجليس :ج ،21ص  55وإعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.212

((( الطبقات الكربى ،ابن سعد :ج ،2ص.129
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من اجلرائم التي يندى هلا جبني اإلنسانية ،حتى وصل األمر أن النبيF

تربأ من أفعاله ومما صنع.

ومن األمور التي رسقها رواة السلطة لقب سيف اهلل ،فنجد أن هناك

الكثري من النصوص التي تؤكد أن النبي Fأطلقه عىل أمري املؤمنني،A

قال صاحب الصحيح من سرية النبي( :Fغري أن احلقيقة هي أن هذا
اللقب (سيف اهلل املسلول) هو من خمتصات عيل ،Aولكن قد رسق يف مجلة
كثرية من فضائله ،ومناقبه ،Aيف غارات شعواء من الشانئني واحلاقدين
واملبطلني ،واملزورين للحقائق)(((.

وقد روي عن النبي Fأنه قال( :عيل سيف اهلل يسله عىل الكفار

واملنافقني)((( ،ويف احلديث القديس املروي عن رسول اهلل( :Fوأ ّيدتك

بعيل ،وهو سيف اهلل عىل أعدائي)(((.
هزمية أم انتصار:

روى رواة السلطة أن املسلمني يف غزوة مؤتة بعد استشهاد القادة

الثالث صمدوا وانترصوا عىل الروم ،إال أن احلقيقة غري ذلك ،فإن الواقع
ُي ّ
كذب ذلك ،ولعل كيفية استقبال أهل املدينة هلم يرسم الصورة احلقيقية

متام ًا ،قال الصاحلي الشامي( :وروى إسحاق عن عروة قال :ملا أقبل أصحاب
مؤتة تل ّقاهم رسول اهلل Fواملسلمون معه ،قال :وجعل الناس حيثون عىل
((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،20ص.96
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،22ص.197

((( راجع بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،40ص ،43والكايف ،الشيخ الكليني :ج ،8ص.11
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اجليش الرتاب ويقولون :يا فرار فررتم يف سبيل اهلل)(((.

وقال الواقدي( :سمعت ثعلبة بن أيب مالك يقول :انكشف خالد بن
ٍ
عيوا بالفرار وتشاءم الناس به ،كام ذكر عن أيب سعيد
الوليد يومئذ حتى ّ
اخلدري قال :أقبل خالد بن الوليد بالناس منهزم ًا فلام سمع أهل املدينة
بجيش مؤتة قادمني تل ّقوهم باجلرف فجعل الناس حيثون يف وجوههم الرتاب

ويقولون :يا فرار أفررتم يف سبيل اهلل)(((.

وذكر ابن كثري( :قال ابن إسحاق :حدثني عبد اهلل بن أيب بكر بن

عمرو بن حزم ،عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري ،أن أم سلمة زوج النبيF
قالت المرأة سلمة بن هشام بن املغرية :مايل ال أرى سلمة حيرض الصالة مع
رسول اهلل Fومع املسلمني؟ قالت :ما يستطيع أن خيرج ،كلام خرج صاح
به الناس :يا فرار فررتم يف سبيل اهلل ،حتى قعد يف بيته ما خيرج وكان يف غزاة

مؤتة)(((.

((( سبل اهلدى والرشاد ،الصاحلي الشامي :ج ،6ص.155
((( املغازي ،الواقدي :ج ،2ص.674

((( السرية النبوية ،ابن كثري :ج ،3ص.470

غزوة خيرب
قبل أن نخوض يف أحداث خيرب البد لنا أوالً أن نتكلم بإجياز عن

خصائص النبي الكريم Fوعجائبه الكثرية ،والتي منها أنهFاستطاع أن
ينشئ أمة كبرية ،وكذلك َ
أنشأ أكرب مد حضاري يف تاريخ البرشية ،كل ذلك

يف مقطع زمني قصري مل يتجاوز العقد الواحد ،كام مل يكن يف هذه النهضة
املباركة سوى ست مئة من الشهداء يف الغزوات والرسايا التي خاضها ضد
األعداء ،ومن مجلة األعداء الذين كانوا يكيدون لإلسالم وأهله ،ويتحينون

الفرص لذلك هم اليهود ،فهم -كانوا وال زالوا -يمثلون مركز التآمر عىل
الدين اإلسالمي وأهله ،فكان هلم الدور الكبري يف جتييش األحزاب وغريها.
وعندما عقد النبي Fصلح احلديبية مع قريش ،ذلك الفتح املبني كام

عرب عنه القران ،وأمن جهة قريش ،عزم Fعىل استئصال اخلطر اليهودي،
وتوجه نحو خيرب لفتح حصوهنا ،والقضاء عىل وكر التآمر .وعندما أمرF

باخلروج واستنفر الذين شهدوا معه احلديبية ،جاءه املتخلفون عن احلديبية
فقال( :Fال خترجوا معي إال راغبني يف اجلهاد ،فأما الغنيمة فال ،ثم أمر
منادي ًا ينادي بذلك)(((.
لذا فإن غزوة خيرب هلا أمهية من بني غزوات النبي Fففيها هزمF

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ، Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،17ص.72
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وقوض مركز التآمر عىل دينه وحكومته اجلديدة.
هيود خيربّ ،
تاريخ مدينة خيرب:
خيرب :املوضع املذكور يف غزاة النبيFوهي ناحية عىل ثامنية ُب ُرد

من املدينة ملن يريد الشام ،وتشتمل عىل سبعة حصون ومزارع ونخل كثري،

وأسامء حصوهنا :حصن ناعم ،والقموص حصن أيب احلقيق ،وحصن الشق،
وحصن النطاة ،وحصن السالمل ،وحصن الوطيح ،وحصن الكتيبة ،وأما

لفظ خيرب فهو بلسان اليهود :احلصن ،ولكون هذه البقعة تشتمل عىل هذه

احلصون سميت خيابر(((.

هاجر اليهود بعد املسيح Aإىل اجلزيرة ينتظرون النبي املوعود،F

ونزلوا يف مواضع منها تيامء ووادي القرى وخيرب وحول املدينة ،وكان يف
خيرب أودية فيها بعض العيون ،فسكن فيها اليهود وزرعوها ،ونجحت فيها
زراعة النخيل ،واشتهر مترها بعد هجر ،ولعل كلمة خيرب التي سموها هبا

نفس كلمة كيبوتس بمعنى مستوطنة أو قرية ،وكان هيود خيرب عندما ُبعث

النبي Fنحو عرشة آالف نسمة ،ومقاتلوهم بضعة آالف ،وروي أهنم
أربعة عرش ألف ًا ،ثم انضم إليهم كثري ممن أجالهم النبي Fمن هيود قينقاع
والنضري وقريظة ،ومنهم حاخامات وزعامء كبار ر َّأ َسهم أهل خيرب عليهم،
مثل حي بن أخطب الذي ذهب إىل مكة حلث قريش وقبائل العرب عىل

حرب النبي ،Fووعد قبائل نجد بموسم متر خيرب !

((( معجم البلدان ،احلموي :ج ،2ص .409
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تاريخ غزوة خيرب:
جاء يف الصحيح من السرية( :ملا قدم رسول اهلل Fإىل املدينة من

احلديبية ،وذلك يف ذي احلجة  -كام قال ابن إسحاق  -من سنة  6للهجرة،
مكث هبا عرشين ليلة ،أو قريب ًا منها ،ثم خرج يف املحرم إىل خيرب سنة 7

للهجرة ،وكان اهلل عز وجل وعده إياها ،وهو باحلديبية ،فقد نزلت عليه
و َعدَ ك ُُم اهلل َمغَانِ َم
سورة الفتح ،فيام بني مكة واملدينة ،وفيها قوله تعاىلَ :
ِ
ونَا َف َع َّج َل َلك ُْم َه ِذ ِه (((.(((يعني خيرب.
كَث َري ًة ت َْأ ُخ ُذ َ
وصول النيب Fإىل خيرب:
وكان أهل خيرب يتوقعون وصول النبي Fمن جهة معينة ،لكنه

فاجأهم فجاء من جهة ال يتوقعون جميئه منها -أي من جهة الشام ،-فرآه
بعض املزارعني فقالوا( :حممد واخلميس وأدبروا هرب ًا ! فقال Fورفع يديه:
اهلل أكرب ،خربت خيرب ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين)(((.

كام قاهلا Fعند حمارصة بني قريظة ،وعسكر Fبأصحابه قرب

حصن ناعم وقال هلم( :قفوا ،فوقفوا ،فقال( :اللهم رب الساموات السبع

وما أظللن ،ورب األرضني السبع وما أقللن ،ورب الشياطني وما أضللن،
ورب الرياح وما أذرين ،فإنَّا نسألك من خري هذه القرية وخري أهلها ،ونعوذ

بك من رشها ورش ما فيها ،أقدموا باسم اهلل)(((.
((( سورة الفتح :آية.20

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ، Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،17ص.73
((( اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.413

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ، Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،17ص.103
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وقد فتح اإلمام عيل Aكل حصون خيرب ،وخيرب ثالث مناطق:

النَّ َطا ْه ،وفيها ثالثة حصون :حصن ناعم ،وحصن الصعب ،وحصن قلة.
يب ،وحصن الربئ ،وعىل بعد كيلو
وتتصل هبا منطقة الشق وفيها حصن أ ّ
مرتات منها منطقة الكتيبة ،وفيها واد فيه أربعون ألف نخلة وعىل جبلها ثالثة

حصون :حصن القموص ،والسالمل ،والوطيح ،وقد استغرق فتح خيرب كلها

وترتيب أمرها نحو شهرين.

وبدأ النبي Fبحصن ناعم يف النطاة ،ففتحه بعد بضعة أيام ،ثم حارص
حصن الصعب أيام ًا ،ثم فتح بقية احلصون يف مدة قليلة ،ثم ترك علياًA

يف منطقة النطاة والشق ،واجته إىل الكتيبة فحارص حصنها (القموص) وهو
حصن خيرب األكرب ،وطالت حمارصته له بضعة وعرشين يوم ًا! وكان يرسل

جيشه كل يوم بقيادة صحايب ،فيصلون إىل خندق احلصن فريميهم اليهود من

أبراجه بالسهام واألحجار ،فريموهنم هم ،ويرجعون! ثم جترأ مرحب وفرسانه
فأخذوا خيرجون من احلصن ويتحدون املسلمني أن يعربوا إليهم ،فال جيرؤ

أحد منهم عبور اخلندق ،بل كانوا يرجعون منهزمني حتى أحرض النبيF
علي ًا !Aوروت مصادرنا أن فتح حصون خيرب كلها كان بيد عيل،F

وروى نحو ذلك يف السرية احللبية((( ،والعظيم آبادي يف عون املعبود((( ،قال:
(وقصة فتح هذه احلصون :أن النبي Fألبس علي ًا Aدرعه احلديد وأعطاه
الراية ،ووجهه إىل احلصن ،فلام انتهى عيلAإىل باب احلصن ،اجتذب أحد

أبوابه فألقاه باألرض ،ففتح اهلل ذلك احلصن عىل يده.)A
((( السرية احللبية ،احللبي :ج ،2ص.737
((( عون املعبود ،آبادي :ج ،8ص.172
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ويف رسائل املرتىض(((( :روى أبو سعيد اخلدري أن رسول اهللF

أرسل عمر إىل خيرب فاهنزم هو ومن معه ،حتى جاء إىل رسول اهلل Fجيبن
أصحابه وجيبنونه ،فبلغ ذلك من رسول اهلل Fكل مبلغ ،فبات ليلته مهموم ًا

فلام أصبح خرج إىل الناس ومعه الراية فقال :ألعطني الراية اليوم رج ً
ال حيب

اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله كرار غري فرار ال يرجع حتى يفتح اهلل عىل
يديه! فتعرض هلا املهاجرون واألنصار ،ثم قال :أين عيل؟ فقالوا :يا رسول

اهلل هو أرمد ،فبعث إليه سلامن وأبا ذر ،فجاءا به وهو يقاد ال يقدر عىل فتح
عينيه ،فقال :Fاللهم أذهب عنه الرمد وانرصه عىل عدوه ،فإنه عبدك حيبك

وحيب رسولك ،ثم دفع إليه الراية ،فقال حسان بن ثابت :يا رسول اهلل أتأذن
يل أن أقول فيه شعر ًا؟ فأذن له فقال:
ِ
ِ
َ ِ
ـــس ُمــداويــا
واء فــلـ ّـا َل ْ ُي َّ
ــي ْأر َمــدَ ال َع ْي َي ْبتَغى * َد ً
وكــان َع ُّ
ـــور َك ِ
ــور َك َمـ ْـر ِق ـ ّي ـ ًا و ُب ِ
رســـول اهللِ ُم ـنْ ـ ُه َبت ْف َلة * َفــ ُب ِ
ُ
راقيا
َشــفــاه
ِ
وقال ُ
ِ
الراية اليو َم
ـو ِل ُموالِيا
صارم ًا * ك َِم ّي ًا ُ َ
م ـ ّب ـ ًا لــلـ َّـرسـ ُ
سأ ْع ُطي ّ
ُيِ
ــــب إهلـــي واإللـــــ ُه ُيِــ ُّبــ ُه * بِه َي ْفتَحِ اهللُ ُ
ـون األوابِيا
ـصـ َ
ُّ
احلـ ُ
ـة ُك ِّلها * علِي ًا وســـاه الــو ِزيــر ا ُل ِ
ـريـ ِ
ؤاخيا
أص َفى ِبــا ُد َ
َف ْ
َ ّ ُ
َ َ
َ ّ
ون الـ َ ِ َّ
فقال :إن عليا Aمل جيد بعد ذلك أذى يف عينيه.

قال ابن شهر آشوب :عن البخاري ومسلم أنه قال( :ملا قال النبيF

حديث الراية بات الناس يذكرون ليلتهم أهيم يعطاها فلام أصبح الصبح
غدوا عىل رسول اهلل كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين عيل بن أيب طالب فقالوا
هو يشتكي عينيه فقال فأرسلوا إليه فأيت به فتفل النبي يف عينيه ودعا له فربأ

((( رسائل ،السيد املرتىض :ج ،4ص.104
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فأعطاه الراية [وكانت راية بيضاء] فقال :يا رسول اهلل أقاتلهم حتى يكونوا
مثلنا ،قال :عىل رسلك انفذ حتى تنزل بساحتهم ،ثم ادعهم إىل االسالم

وأخربهم بام جيب عليهم فيه من احلق ،فواهلل لئن هيدي اهلل بك الرجل الواحد

خري لك من محر النعم)(((.
بغض وحسد:

يف رواية ابن جرير وحممد بن إسحاق :فغدت قريش يقول بعضهم

لبعض أما عيل فقد كفيتموه فإنه أرمد ال يبرص موضع قدمه فلام أصبح قال
ادعوا يل عليا فقالوا به رمد فقال أرسلوا إليه وادعوه ،فجاء وعينه معصوبة

بخرقة برد قطري.

دعاء النيب:F
قال املجليس يف بحاره( :روي أنه Fقد قال لعيل :Aخذ الراية،

وامض هبا فجربئيل معك ،والنرص أمامك ،والرعب مبثوث يف قلوب
القوم ...واعلم يا عيل ،أهنم جيدون يف كتاهبم :أن الذي يدمر عليهم اسمه

(إيليا) ،فإذا لقيتهم فقل :أنا عيل ،فإهنم ُيذلون إن شاء اهلل تعاىل)(((.
متى رمدت عينا عليA؟

ٍ
يومئذ  -أي :يف خيرب -ألمري املؤمنني،A
قال الشيخ املفيد( :كانت الراية

فلحقه رمد أعجزه عن احلرب)((( ،أي :إن هذا الرمد قد عرض له
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.318
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،41ص.85
((( االرشاد ،الشيخ املفيد :ج ،1ص.125
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بعد أن تسلم الراية ،وأنه كان قد طرأ عليه ومل يدم اال برهة قصرية.
واجلدير بالذكر أن أمري املؤمنني Aوصل احلصن قبل جيش املسلمني،

بل أنه Aقد فتح احلصن قبل أن يلحق آخر الناس بأوهلم ،كام رصحت به

بعض الروايات ،ويف نص آخر :روي عن عبد اهلل بن عمر ،قال( :فال واهلل ما

تتامت اخليل حتى فتحها اهلل عليه)(((.

وجاء يف كتب احلديث( :ملا كان يوم خيرب خرج رجل من اليهود يقال

له مرحب ،وكان طويل القامة عظيم اهلامة ،وكانت اليهود تقدمه لشجاعته
ويساره ،قال :فخرج يف ذلك اليوم إىل أصحاب رسول اهلل Fفام واقفه قرن

إال قال :أنا مرحب ،ثم محل عليه فلم يثبت له ،قال :وكانت له ظئر ،وكانت
كاهنة ،وكانت تعجب بشبابه وعظم خلقته ،وكانت تقول له :قاتل كل من

قاتلك وغالب كل من غالبك إال من تسمى عليك بحيدرة ،فإنك إن وقفت له

هلكت ،قال :فلام كثر مناوشته ،وبعل الناس بمقامه شكوا ذلك إىل النبيF

وسألوه أن خيرج إليه عليا ،Aفدعا النبي Fعليا ،Aوقال له :يا عيل
اكفني مرحب ًا ،فخرج إليه أمري املؤمنني ،Aهبا هيرول هرولة حتى ركز رايته

يف رضخ من حجارة حتت احلصن [وهو حصن القموص وهو من أعظم

حصون اليهود] فاطلع إليه هيودي فقال من أنت؟ فقال أنا عيل بن أيب طالب،
فقال اليهودي غلبتم وما أنزل عىل موسى ،فخرج هيرول هرولة وسعد
يقول يا أبا احلسن أربع يلحق بك الناس فخرج إليه مرحب يف عامة اليهود

وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة عىل أم رأسه وهو يرجتز ويقول:
قــد علمــت خيــر أين مرحــب * شــاك الســاح بطــل جمــــرب
((( جممع الزوائد ،اهليثمي :ج ،9ص.123
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أطعــن أحيانــا وحينــا اضــــرب

فقال عيل:A

أنــا الــذي ســمتني أمــي حيــدرة
عــى األعــادي مثــل ريــح رصرصة

*

*
*

إذا الليـــــوث أقبلــــت تلتهــب
رضغــام آجــــام وليــث قســورة
أكيلكــم بالســيف كيــل الســندرة

أرضب بالسيف رقاب الكفرة

فلام سمعها منه مرحب هرب ومل يقف خوفا مما حذرته منه ظئره ،فتمثل

له إبليس يف صورة حرب من أحبار اليهود ،فقال :إىل أين يا مرحب؟ فقال :قد

تسمى عيل هذا القرن بحيدرة ،فقال له إبليس :فام حيدرة؟ فقال :إن فالنة

ظئري كانت حتذرين من مبارزة رجل اسمه حيدرة ،وتقول :إنه قاتلك ،فقال

له إبليس :شوها لك ،لو مل يكن حيدرة إال هذا وحده ملا كان مثلك يرجع عن
مثله ،تأخذ بقول النساء وهن خيطئن أكثر مما يصبن ،وحيدرة يف الدنيا كثري،
فارجع فلعلك تقتله ،فإن قتلته سدت قومك وأنا يف ظهرك استرصخ اليهود

لك ،فرده فواهلل ما كان إال كفواق ناقة حتى رضبه عيل Aرضبة سقط منها

لوجهه واهنزم اليهود وهم يقولون :قتل مرحب ،قتل مرحب)(((.
سؤال عمر:

أورد املجليس يف بحاره( :أن عمر سأل علي ًاAقال :يا أبا احلسن ،لقد
اقتلعت منيع ًا ،وأنت ثالثة أيام مخيص ًا ،فهل قلعتها بقوة برشية؟! فقال:A

ما قلعتها بقوة برشية ،ولكن قلعتها بقوة إهلية ،ونفس بلقاء رهبا مطمئنة
((( راجع األمايل ،الشيخ الطويس :ص ،3اخلرائج واجلرائح ،الراوندي :ج ،1ص ،218مناقب
آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص ،318بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،21ص.9
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رضية)(((.
أومسة وصفات إهلية:
املالحظ يف هذه الغزوة أن النبي Fقد منح اإلمام عليا Aأوسمة

وأوصاف عظيمة ،مل يصل اليها وال يستحقها أحد غريه ،Aهذا من جهة

ومن جهة أخرى فإن بعض هذه األوصاف تستبطن تعريضا وتقبيحا بمن

أخذ الراية ثم اهنزم هو ومن معه ،بل أكثر من ذلك فإن النبي Fقد أوضح
أهنم كانوا حيملون صفات مناقضة للصفات التي أطلقها النبي ،Fفعندما
يقول Fويصف اإلمام عيل Aبأنه (حيب اهلل ورسوله ،وحيبه اهلل ورسوله)،
فهذه كلمة عظيمة من عظيم بحق عظيم ،لكن اليعرفها إال من جرد نفسه

عن العصبية والنزعات الشيطانية ،كام أهنا إشارة إىل أن غريه مل يكن كذلك
وساحة القتال واجلهاد تشهد هلذا ،فإن من يتصف هبذه الصفة ال يؤثر النجاة
عىل الشهادة يف سبيل إعالء كلمة احلق ،وال يرتكب الفرار من الزحف الذي
هو من املحرمات العظيمة ،وهناك من الشواهد التي توضح ذلك جليا دون

لبس من خالل ما نقلته املصادر اإلسالمية ،فقد نقل البخاري يف صحيحه

(((

وكذلك أمحد يف مسنده((( وغريمها واللفظ لألول( :عن زهرة بن معبد عن
جده قال كنا مع النبي Fوهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال -عمر -واهلل

النت يا رسول اهلل أحب إ ّيل من كل يشء إال نفيس فقال النبي :Fال يؤمن

أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه ،فقال عمر :فالنت اآلن واهلل
((( بحار االنوار ،العالمة املجليس :ج ،21ص.40
((( صحيح البخاري ،البخاري :ج ،7ص.218
((( مسند أمحد ،ابن حنبل :ج ،4ص.233
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أحب إ ّيل من نفيس ،فقال رسول اهلل :Fاآلن يا عمر!! .وهنا ال بد أن نتذكر
اجك ُْم َو َع ِش َري ُتك ُْم
قوله تعاىلُ  :ق ْل إِن ك َ
َان آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم َو َأز َْو ُ
ِ
ِ
َ
ب إِ َل ْيكُم
وها َو َت َار ٌة َ ْت َش ْو َن ك ََسا َد َها َو َم َساك ُن ت َْر َض ْو َنَا َأ َح َّ
ت ْفت ُُم َ
َوأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ِِ ِ ٍ ِ ِ ِِ
ت َّب ُصو ْا َحتَّى َي ْأ ِ َت اهللُ بِ َأ ْم ِر ِه َواهللُ الَ َ ْي ِدي
ِّم َن اهللِ َو َر ُسوله َوج َهاد ف َسبيله َف َ َ
ِ ِ
ني.((()
ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
كرار غري فرار:
وهذا وسام آخر نطق به سيد الكائنات Fليوضح أن صفة الكر يف

احلروب إضافة اىل أن االمام Aيتحىل هبا فهي أصبحت لتكرارها عندهA

من امللكات ،بخالف غريه ممن تقدم براية املسلمني فإنه مل يكن منهزما وفارا

يف تلك الغزوة فقط بل أصبح الفرار طبعا له بل من ملكاته ،فحاهلام كام قال
أبو الطيب:

أرى كلنــا يبغــي احليـــاة لنفســـه
فحــب اجلبــان النفــس أورده البقـــا

حريصــا عليهــا مســتهاما هبــا صبــا

وحــب الشــجاع النفــس أورده احلربا

خصائص علوية على لسان النيب:F
قال اإلمام عيل( :Aقال يل رسول اهلل Fيوم فتحت خيرب :لوال أن

تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى يف عيسى بن مريم لقلت اليوم
فيك مقاال ال متر عىل مأل من املسلمني إال أخذوا من تراب رجليك وفضل
طهورك يستشفون به ،ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك،
((( سورة التوبة :آية.24
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وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي.((()...
النصر اإلهلي:
قال الشيخ الطربيس :قال أبان :حدثني زرارة قال :قال الباقر:A
(وخرج البشري إىل رسول اهلل Fأن علي ًا دخل احلصن ،فأقبل رسول اهللF
فخرج عيل Aيتلقاه ،فقال :Fقد بلغني نبأك املشكور وصنيعك املذكور،
قد ريض اهلل عنك ورضيت أنا عنك ،فبكى عيل Aفقال له :ما يبكيك يا
عيل؟ فقال :فرح ًا بأن اهلل ورسوله Fعني راضيان)(((.

رمحة وتكريم:
قال اإلمام الباقر...( :Aوأخذ عيل فيمن أخذ صفية بنت حيي ،فدعا

بالال فدفعها إليه وقال له( :ال تضعها إال يف يدي رسول اهلل Fحتى يرى
فيها رأيه ،فأخرجها بالل ومر هبا إىل رسول اهلل عىل القتىل ،وقد كادت تذهب

روحها فقال Fلبالل :أنزعت منك الرمحة يا بالل؟! ثم اصطفاهاF
لنفسه ،ثم أعتقها وتزوجها)(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،38ص.247

((( إعالم الورى بأعالم اهلدى ،الشيخ الطربيس :ج ،1ص.208
((( املصدر السابق.
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اخلامتة:
نقل العالمة املجليس( :إن رسول اهلل Fملا ظهر عىل أهل خيرب

صاحلهم عىل أن خيرجوا بأنفسهم وأهليهم ،وللنبي Fالصفراء والبيضاء،
واحللقة ،والسالح ،وخيرجهم ،ورشطوا للنبي Fأن ال يكتموه شيئ ًا ،فإن

فعلوا فال ذمة هلم وال عهد ،فلام وجد املال الذي غيبوه يف مسك اجلامل سبى

نساءهم وغلب عىل األرض والنخل ودفعها إليهم عىل الشطر.((()...
إستسالم اليهود:

قال السيد الطباطبائي( :وأرسل ابن أيب احلقيق إىل رسول اهللF

أنزل فأكلمك؟ قال :نعم ،فنزل وصالح رسول اهلل Fعىل حقن دماء من يف

حصوهنم من املقاتلة وترك الذرية هلم ،وخيرجون من خيرب وأرضها بذرارهيم
وخيلون بني رسول اهلل Fوبني ما كان هلم من مال وأرض عىل الصفراء
والبيضاء والكراع واخللقة وعىل البز إال ثوبا عىل ظهر إنسان ،وقال رسول

اهلل Fفربئت منكم ذمة اهلل وذمة رسوله إن كتمتموين شيئا فصاحلوه عىل
ذلك ،فلام سمع هبم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إىل رسول اهللF

يسألونه أن يسريهم وحيقن دماءهم وخيلون بينه وبني األموال ففعل ،فكانت

فدك خالصة لرسول اهلل ،Fألهنم مل جيلبوا عليها بخيل وال ركاب)(((.

وهبذا تم فتح كل حصون اليهود ،عدا الوطيح والسالمل فإهنام فتحا

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،21ص.32

((( تفسري امليزان ،السيد الطباطبائي :ج ،18ص.297
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بالصلح فكانا ملكا خالصا للنبي.(((F
سرور و فرح:
قال النويري( :ملا افتتح رسول اهلل Fخيرب قدم عليه جعفر بن أيب

طالب Aمن أرض احلبشة ومن كان بقي هبا من املسلمني ،فق ّبله رسول اهللF

أرس ،بفتح خيرب أم بقدوم
بني عينيه والتزمه ،وقال( :ما أدري بأهيام أنا ّ
جعفر)!!(((.
رد الشمس:
ذكر ابن شهر آشوب((( :أنه روي أن الشمس ردت ألمري املؤمننيA

يف مواضع كثرية منها بالصهباء يف غزوة خيرب ،قال ابن محاد:
والشــمس قــد ردت عليــه بخيبـــر

وببابــل ردت عليــه ومل يكــن

وقال العوين:

وال تنــس يوم الشــمس إذ رجعت له
كذلــك بالصهبــاء وقــد رجعــت لــه

*
*

*
*

وقــد انبــدت زهــر الكواكــب تطلع
واهلل خــر مــن عــي يوشــع
بمنتشـــر وار مــن النـــور مقنـــع

ببابــــل أيضــا رجعـــة املتطـــوع

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،17ص.70
((( هناية األرب يف فنون األدب ،النويري :ج ،17ص.259
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.143

َي
غزوة ُحن ْ
ما إن فتح اهلل عىل يد رسوله الكريم حممد Fمكة ،و هو بعدُ مل يمكُث
فيها إال مخسة عرش يوم ًا حتى بلغه أن هوازن  -قبيلة من قيس ،تنس ب إىل
بحنني مجع ًا كثري ًا
زعيمها َه َو ِازن بن منصور بن عكرمة  -و ثقيف قد مجعت ُ
و رئيسهم مالك بن عوف النرصي يريدون مقاتلة املسلمني ،فعزم النبيF

عىل اخلروج إليهم ،فخرج إليهم يف يوم األحد النصف من شهر شوال  2عام
الفتح أي العام الثامن بعد اهلجرة.

َي؟
حبن ْ
ملاذا مسيت هذه الغزوة ُ
أما سبب تسمية هذه الغزوة بغزوة حنني فيعود إىل أن الكثري من

الغزوات واحلروب سميت بأسامء األمكنة والبقاع التي دارت عليها املعارك
واحلروب ،ومنها هذه الغزوة ،وحنني ٍ
واد بني مكة والطائف ،بينه وبني مكة

بضعة عرش ميالً ،إىل جنب ذي املجاز((( ،دارت عليها رحى احلرب يف هذه
الغزوة.

استعدّ النبي Fهلذه الغزوة ،فأخذ من صفوان بن أمية مائة درع ،وقال
عارية مضمونة ،وخرج يف جيش عظيم قوامه اثنا عرش ألف ًا ،عرشة آالف من

((( سبل اهلدى والرشاد ،الصاحلي اهلاشمي :ج ،7ص ،229ومعجم البلدان ،احلموي :ج،2
ص ،313وغريمها.
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أصحابه الذين فتح هبم مكة ،وألفان من أهل مكة ممن أسلم طوع ًا أو كره ًا .
أما بعض املسلمني فقد أخذه ال ُعجب مل ّا رأى هذا اجليش العظيم،
فأعجبت املسلمني كثرهتم ،وقال بعضهم :ما نؤيت من قلة ،فك َِره رسول اهللF

َصك ُُم اللُّ ِف
ذلك من قوهلم ،وإىل هذا ُيشري اهلل َع َّز َ
وج َّل يف قولهَ ﴿ :ل َقدْ ن َ َ
َم َواطِ َن كَثِري ٍة َو َي ْو َم ُحن ْ ٍ
ت
َي إِ ْذ َأ ْع َج َب ْتك ُْم َك ْث َر ُتك ُْم َف َل ْم ُتغ ِْن َعنك ُْم َش ْيئًا َو َضا َق ْ
َ
ين﴾(((.
َع َل ْيك ُُم األَ ْر ُض بِ َم َر ُح َب ْ
ت ُث َّم َو َّل ْيتُم ُّمدْ بِ ِر َ
كيف بدأ القتال وكيف انتهى؟
كانت هوازن قد ك َِمنت يف الوادي واستقرت فيه قبل طلوع الفجر،

واستعدت بام لدهيا من القوة والعتاد ملفاجأة املسلمني ومواجهتهم عىل حني

غفلة ومن حيث ال يتوقعون.

أما النبي Fفقد ركب بغلته البيضاء التي يقال هلا دلدل ،واستعد لقتال

املرشكني ،وانحدر املسلمون نحو وادي حنني ،فخرجت هوازن وثقيف من

خمابئها وأحاطوا باملسلمني دفعة واحدة وهم يرموهنم بالسهام ويرشقوهنم
باحلجارة وحيملون عليهم من مجيع اجلهات ،فكان يوم ًا عظيم اخلطب،

واهنزم املسلمون عن رسول اهلل ،Fفلم يبق مع الرسول Fإال نفر من
املهاجرين واألنصار وأهل بيته ،Bحتى بقي يف عرشة من بني هاشم،

وقيل تسعة ،منهم عيل بن أيب طالب ،Aوالعباس بن عبد املطلب.(((N

وأبدى بعض قريش -رغم كوهنم يف جيش املسلمني -ما كان يف

نفسه ،فقال أبو سفيان :ال تنتهي واهلل هزيمتهم دون البحر ،وقال كلدة بن

((( سورة التوبة :آية.25

((( تاريخ الطربي ،الطربي :ج ،3ص.74
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حنبل :اليوم بطل السحر ،وقال شيبة بن عثامن :اليوم أقتل حممد ًا ،وقصد

النبي ليقتله ،فأخذ النبي Fاحلربة منه فأشعرها فؤاده(((.
َ

وفر املسلمون وظهرت بوادر اهلزيمة ،إال أن الرسول Fقال
ّ
وصح يا أهل بيعة الرضوانِ ،
للعباسِ :صح يا لألنصارِ ،
وصح يا أصحاب
سورة البقرة ،يا أصحاب السمرة.

هلم إ ّيل أنا رسول اهلل ،أنا حممد
وكان النبي Fينادي( :أين أهيا الناس ّ

بن عبد اهلل)(((.

وكان Fينادي املسلمني ويقول( :يا أنصار اهلل وأنصار رسوله ،أنا

عبد اهلل ورسوله).

وهكذا متكّن الرسول Fمن ّ
بث روح اجلهاد يف نفوس املسلمني

من جديد ،وقد كان أصاهبم اخلوف والذعر وأوشكوا عىل الفرار الكامل
وتسجيل اهلزيمة النكراء ،فاجتمع املسلمون ثانية وهجموا هجمة واحدة

عىل املرشكني ،ومىض عيل بن أيب طالب Aإىل صاحب راية هوازن فقتله،

وبعد مقتله كانت اهلزيمة للمرشكني.

وهكذا كتب اهلل النرص لرسوله الكريم ونرصهم بجنود من املالئكة،
وإىل هذا النرص يشري القرآن الكريمُ ﴿ :ث َّم َأن َ
َزل اهللُ َسكِينَ َت ُه َع َل َر ُسولِ ِه
ِ
ِِ
ني َو َأنز ََل ُجنُو ًدا َّل ْ ت ََر ْو َها َو َّ
ين َك َف ُرو ْا َو َذلِ َ
ك َجزَاء
َو َع َل ا ُْل ْؤمن َ
عذ َب ا َّلذ َ
ِ
ين﴾(((.
ا ْلكَاف ِر َ
((( تاريخ اليعقويب ،اليعقويب :ج ،2ص.62
((( تاريخ الطربي ،الطربي :ج ،3ص.74
((( سورة التوبة :آية.26
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عدد القتلى والشهداء:
قتل من هوازن يف ذلك اليوم خلق عظيم ،وقتل دريد بن الصمة

فأعظم الناس ذلك ،فقال رسول اهلل( :Fإىل النار و بئس املصري ،إمام من
أئمة الكفر ،إن مل ُي ِع ْن بيده فإنه أعان برأيه).
واستشهد يف ذلك اليوم من املسلمني أربعة نفر هم:

 .1أيمن بن عبيد ،من بني هاشم وهو ابن أم أيمن موالة رسول اهلل.F

 .2يزيد بن زمعة بن األسود ،من بني أسد.

 .3رساقة بن احلارث بن عدي ،من األنصار.
 .4أبو عامر األشعري ،من األشعريني.

وسبى املسلمون من املرشكني يف ذلك اليوم سبايا كثرية ،بلغت عدّ هتم

ألف فارس ،وبلغت الغنائم أثنى عرش ألف ناقة سوى األسالب.

ثم مجعت إىل رسول اهلل Fسبايا حنني وأمواهلا ،وكان عىل املغانم

مسعود بن عمرو القاري ،فأمر النبي Fبالسبايا واألموال إىل اجلعرانة
توجه Fإىل الطائف.
فحبست هبا ،ثم ّ
ُ

وبعدما رجع النبي Fمن غزوة الطائف ،نزل باجلعرانة ف َق ِدمت عليه

وفود هوازن وقد أسلموا ،ثم أعتنق أبناؤهم ونساؤهم اإلسالم كلهم(((.
ثم ّ
جلعرانة ،وذلك يف ذي القعدة .
أهل النبي Fبالعمرة من ا ُ

((( تاريخ الطربي ،الطربي :ج ،3ص.81

غزوة تبوك
موقع تبوك:
تبوك هي أقىص موضع بلغه رسول اهلل Fيف غزواته ،وهي يف طرف

املرشفة اثنتا عرشة مرحلة((( ،وتبعد
الشام من جهة القبلة ،وبينها وبني املدينة َّ
تبوك عن املدينة سبع مئة كيلو مرت ،وهي اآلن مدينة قرب احلدود السعودية
األردنية ،وتبعد عن َع َّمن أربع مئة ومخسني كيلو مرت ًا ،وعن الشام نحو ذلك،
وقد أقام النبي Fيف تبوك نحو عرشين يوم ًا وأرسل إىل هرقل رسالة أو أكثر

وتلقى جواهبا(((.

تاريخ الغزوة ومدتها:
كانت غزوة تبوك يف  3رجب سنة 9هـ قبل حجة الوداع ،وكانت أول
غزواته Fبدر ،وآخرها غزوة تبوك قبيل وفاته ،Fواستغرقت ثامنني يوم ًا
ومل يقع فيها حرب ،ألن الروم انسحبوا من تبوك عندما توجه إليهم ،ووقع
األكيدر ملك الدومة يف األرس ،فكتب النبي Fمعه صلح ًا.

((( معجم البلدان ،احلموي :ج ،2ص 15وكتاب العني ،اخلليل الفراهيدي :ج ،5ص .342
((( جواهر التاريخ ،الشيخ الكوراين :ج ،3ص.102
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سبب الغزوة:
يف السنة التاسعة للهجرة بلغ النبي Fأن الدولة الرومية تستعد

لغزو البالد اإلسالمية ،فاستنفر Fاملسلمني يف املدينة املنورة وخارجها،
فاستجاب له املسلمون آنذاك إال املنافقني ومن أظهر اإلسالم خوف ًا ال إيامن ًا،
سمهم النبي Fالطلقاء ،فإهنم ختلفوا
كبعض الذين أسلموا يف فتح مكة ممن ّ
عنه ،Fوكان شعار املسلمني يف معركة تبوك (يا أحد يا صمد)(((.
ملاذا ختلّف اإلمام علي:A
كان النبي Fيصطحب املنافقني معه عند خروجه اىل احلرب وذلك
إلفشال مؤامراهتم ورد كيدهم ،و ّملا ختلف املنافقون عن اخلروج إىل غزوة

تبوك و ّلد هذا اليشء عند النبي Fالشعور بأن ختلفهم حيمل يف طياته خطرا

جسيام ،لذا اضطر Fإىل إبقاء خليفته ووصيه ومن هو بمنزلة هارون من

موسى منه يف املدينة.

من وحي حديث املنزلة:
من األمور املهمة التي ارتبطت بغزوة تبوك حديث املنزلة وهو قول

النبي Fألمري املؤمنني ،Aأنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال

نبي بعدي ،وهذا احلديث فيه من الداللة الواضحة عىل تنصيب اإلمام عيل

بن أيب طالب Aخليفة ووصيا وقائدا لألمة اإلسالمية بعد رحيل النبي،F

فداللته واضحة (بأن ألمري املؤمنني Aمجيع منازل هارون من موسى إال
منزلة النبوة ،واستثناء النبوة دليل العموم جلميع املنازل ،ومن الواضح:

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،22ص.105
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أخوته له ،وشد أزره،
أن أظهر خصوصية كانت بني هارون وموسى هي ّ
ووجوب طاعته ،ووزارته ،ورشاكته يف أمره ،وكونه أوىل الناس به حي ًا وميت ًا،
ون َأ ِخي *
اج َع ْل ِل َو ِزير ًا ِم ْن َأ ْه ِل* َه ُار َ
﴿و ْ
حسبام أشارت إليه اآلية الكريمةَ :
ْاشدُ ْد بِ ِه َأز ِْري* َو َأ ْ ِ
ش ْك ُه ِف َأ ْم ِري﴾((( ،فال بد أن يراد بكونه بمنزلته هو هذه
اخلصوصيات ،وال سيام هاتان اخلصوصيتان)(((.

وقد يقول قائل :إن حديث املنزلة خاص بفرتة تبوك وال ربط له بعد

وفاة النبي .Fويمكن اإلجابة عىل ذلك بأنه إذا كان هذا املعنى املراد من

احلديث فهذا يؤدي إىل التناقض يف حديثه  Fوحاشا أن يكون كذلك،
فإذا كان يريد هذا املعنى فقط فكان عليه أن يقول(إال انه ال نبي معي) وال
يقول(انه ال نبي بعدي) ،هذا أوال ،وثانيا ،نجد أن النبي Fاستخلف عىل

املدينة عدة من األشخاص عند خروجه يف غزواته كغزوة الفتح وخيرب وبدر

وغريها ،فلم جيعل هلم هذه املنزلة التي جعلها لإلمام أمري املؤمنني.A
ملاذا هذا الوقت:

لعل اختيار النبي Fوقت هذه الغزوة له عدة دالالت ،والتي منها:

اختبار الصحابة ،وإظهار كوامن النفوس ،وفضح النوايا اخلبيثة لرشحية من
املنافقني الذين يرتبصون باإلسالم وباملسلمني رشا.

قال العاميل يف الصحيح من السرية :لعل األصح هو أنه Fقد أراد فيام

أراد :أن يفضح حقيقة نوايا تلك الطغمة التي ترتبص باإلسالم وباملسلمني
((( سورة طه :آية.32 -29

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،29ص.270
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رش ًا ،وهذا ما أشار إليه الشيخ املفيد حيث قال عن تبوك( :فأوحى اهلل تبارك
وتعاىل اسمه إىل نبيه :Fأن يسري إليها بنفسه ،ويستنفر الناس للخروج معه،

وأعلمه أنه ال حيتاج فيها إىل حرب ،وال يمنى بقتال عدو ،وأن األمور تنقاد

له بغري سيف ،وتع َّبده بامتحان أصحابه باخلروج معه واختبارهم ،ليتميزوا

بذلك ،وتظهر به رسائرهم ،فاستنفرهم النبي Fإىل بالد الروم ،وقد أينعت
ثامرهم ،واشتد القيظ عليهم ،فأبطأ أكثرهم عن طاعته ،رغبة يف العاجل،
وحرص ًا عىل املعيشة وإصالحها ،وخوف ًا من شدة القيظ ،وبعد املسافة ،ولقاء

العدو ،ثم هنض بعضهم عىل استثقال للنهوض ،وختلف آخرون.((()...
ميكرون ولكن:!...

جاء يف الصحيح من السرية للعاميل( :قال اإلمام موسى بن جعفر:A

ولقد اختذ املنافقون من أمة حممد Fوبعد انطالق حممد Fإىل تبوك،
أبا عامر الراهب أمري ًا ورئيس ًا ،وبايعوا له ،وتواطأوا عىل إهناب املدينة،
وسبي ذراري رسول اهلل Fوسائر أهله وصحابته ،ودبروا التبييت

عىل حممد ،ليقتلوه يف طريقه إىل تبوك ،فأحسن اهلل الدفاع عن حممد،F
وفضح املنافقني وأخزاهم ،وذلك أن رسول اهلل Fقال( :لتسلكن سبل من
كان قبلكم ،حذو النعل بالنعل ،والقذة بالقذة ،حتى لو أن أحدهم دخل

ضب لدخلتموه) قالوا :يا ابن رسول اهلل ،...وماذا كان هذا التدبري؟!
جحر ّ

فقال :Aاعلموا أن رسول اهلل Fكان يأتيه األخبار عن صاحب دومة

اجلندل ،وكان ملك تلك النواحي ،له مملكة عظيمة مما ييل الشام ،وكان
هيدد رسول اهلل Fبأنه يقصده ،ويقتل أصحابه ،ويبيد خرضاءهم ،وأك َثر
((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،29ص.139
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املنافقون األراجيف واألكاذيب ،وجعلوا يتخللون أصحاب حممد،F
ويقولون :إن أكيدر قد أعد من الرجال كذا ،ومن الكراع كذا ،ومن املال

كذا ،حتى آذى ذلك قلوب املؤمنني ،فشكوا إىل رسول اهلل Fما هم عليه
من اخلدع ،ثم إن املنافقني اتفقوا ،وبايعوا أبا عامر الراهب الذي سامه رسول
اهلل Fالفاسق ،وجعلوه أمري ًا عليهم ،وبخعوا له بالطاعة ،فقال هلم :الرأي

أن أغيب عن املدينة ،لئال أهتم بتدبريكم ،وكاتبوا أكيدر يف دومة اجلندل،
ليقصد املدينة ،ليكونوا هم عليه ،وهو يقصدهم فيصطلموه ،فأوحى اهلل
وعرفه ما اجتمعوا عليه من أمرهم ،وأمره باملسري إىل تبوك،
إىل حممدَّ ،F
ورى بغريه إال غزاة تبوك ،فإنه أظهر ما
وكان رسول اهلل Fإذا أراد غزو ًا َّ
كان يريده ،وأمرهم أن يتزودوا هلا ،وهي الغزاة التي افتضح فيها املنافقون،
وذمهم اهلل تعاىل يف تثبيطهم عنها ،وأظهر رسول اهلل Fما أوحي إليه أن

(اهلل) سيظفره بأكيدر ،حتى يأخذه ويصاحله .فقال هلم رسول اهلل( :Fإن
موسى وعد قومه أربعني ليلة ،وإين أعدكم ثامنني ليلة ،ثم أرجع سامل ًا غان ًام،
ظافر ًا بال حرب يكون ،وال أحد يستأرس من املؤمنني) ،واستأذنه املنافقون
بعلل ذكروها :بعضهم ّ
يعتل باحلر ،وبعضهم بمرض جيده ،وبعضهم بمرض

عياله ،وكان يأذن هلم)(((.
مسجد الضرار:

ملا صح عزم رسول اهلل Fعىل الرحلة إىل تبوك عمد هؤالء املنافقون
فبنوا مسجد ًا خارج املدينة وهو مسجد الرضار ،يريدون االجتامع فيه،
ويومهون أنه للصالة ،وإنام كان ليجتمعوا فيه لعلة الصالة ،فيتم هلم به ما

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،30ص.154
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يريدون ،ثم جاء مجاعة منهم إىل رسول اهلل Fوقالوا :يا رسول اهلل إن بيوتنا

قاصية عن مسجدك وإنا نكره الصالة يف غري مجاعة ،ويصعب علينا احلضور،
لنتيمن ونتربك بالصالة يف
وقد بنينا مسجد ًا ،فإن رأيت أن تقصده تصيل فيه َّ

عرفه اهلل من أمرهم ونفاقهم،
يعرفهم رسول اهلل Fما ّ
موضع مصالك ،فلم ّ

فقال رسول اهلل( :Fأنا عىل جناح سفر ،فأمهلوا حتى أرجع إن شاء اهلل

تعاىل ،ثم أنظر يف هذا نظرا يرضاه اهلل تعاىل) ،وجدَّ يف العزم عىل اخلروج إىل
تبوك ،وعزم املنافقون عىل اصطالم خم ّلفيهم إذا خرجوا ،فأوحى اهلل تعاىل

إليه( :يا حممد ،إن العيل األعىل يقرأ عليك السالم ويقول لك :إما أن خترج
أنت ويقيم عيل ،وإما أن خيرج عيل وتقيم أنت) ،فقال رسول اهلل( :Fذاك
لعيل) ،فقال عيل :Aالسمع والطاعة ألمر اهلل وأمر رسوله ،وإن كنت أحب

أن ال أختلف عن رسول اهلل Fيف حال من األحوال ،فقال رسول اهلل:F
أما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي؟!
فقال :رضيت يا رسول اهلل ،فقال له رسول اهلل( :Fيا أبا احلسن! إن لك أجر

خروجك معي يف مقامك باملدينة ،وإن اهلل قد جعلك أمة وحدك ،كام جعل

إبراهيم أمة ،متنع مجاعة املنافقني والكفار هيبتك عن احلركة عىل املسلمني)،
فلام خرج رسول اهلل Fوشيعه عيل Aخاض املنافقون وقالوا :إنام خلفه

حممد باملدينة لبغضه له ،ومالله منه ،وما أراد بذلك إال أن يبيته املنافقون
فيقتلوه ،وحياربوه فيهلكوه ،فاتصل ذلك برسول اهلل ،Fفقال عيل:A

تسمع ما يقولون يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل( :Fأما يكفيك أنك

جلدة ما بني عيني ،ونور برصي ،وكالروح يف بدين) ،ثم سار رسول اهللF

بأصحابه ،وأقام عيل Aباملدينة ،وكان كلام دبر املنافقون أن يوقعوا باملسلمني
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فزعوا من عيل ،Aوخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن ذلك ،وجعلوا

يقولون فيام بينهم :هي كرة حممد التي ال يؤوب منها(((.
الرجوع اىل املدينة املنورة:

كر رسول اهلل  Fراجع ًا إىل املدينة إىل إبطال كيد املنافقني يف نصب
ثم ّ

ذلك العجل الذي هو أبو عامر ،الذي سامه النبي Fالفاسق ،وعاد رسول
اهلل Fغان ًام ظافر ًا ،وأبطل اهلل كيد املنافقني ،وأمر رسول اهلل Fبإحراق
ِ ِ
ِ
ين َّ َ
ضار ًا َو ُك ْفر ًا
﴿وا َّلذ َ
مسجد الرضار ،وأنزل اهلل عز وجلَ :
ات ُذوا َم ْسجد ًا َ
ِِ
ني َوإِ ْر َصاد ًا َل ِ ْن َح َار َب اهللَ َو َر ُسو َل ُه ِم ْن َق ْب ُل َو َل َي ْحلِ ُف َّن إِ ْن
ي ا ُْل ْؤمن َ
َو َت ْف ِريق ًا َب ْ َ
السنَى واهللُ ي ْشهدُ إِنم َلك ِ
ون﴾(((.
َاذ ُب َ
َأ َر ْدنَا إِالَّ ُْ ْ َ َ َ َّ ُ ْ

((( الصحيح من سرية النبي األعظم ،Fالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،30ص.156
((( سورة التوبة :آية.107

معركة اجلمل
بعد ثورة املسلمني عىل عثامن وغضبهم من أسلوب حكمه ،اجتمع
أهل املدينة ،و َمن َق ِدم من األمصار اإلسالمية حول بيته ،وحارصوه وقتلوه،
فقد روى ابن عساكر يف كتابه ترمجة اإلمام احلسن( :Aإن أعامل عثامن
وإيثاره بني أبيه أغصان الشجرة امللعونة يف القرآن ،وإستبداده بإيفاء هنمته
وهنمة آل أمية من أموال املسلمني ،وهتكهم حرمة صفوة املسلمني كعبد اهلل

بن مسعود وأيب ذر وعامر بن يارس ،هي التي أوجبت قتل عثامن ،ولذا أمجع
عىل قتله عظامء املهاجرين واألنصار ،وكان الزبري وطلحة يف طليعة املهامجني

عليه الذين حرصوه وقطعوا عنه املاء ،وكانت عقرية أم املؤمنني عائشة مرتفعة
بقوهلا :اقتلوا نعث ً
ال قتله اهلل)(((.

وقال ابن أعثم الكويف يف كتابه الفتوح( :وقد كان -أي :عثامن-

مطروحا عىل مزبلة ثالثة أيام حتى ذهبت الكالب بفرد رجليه)(((.

وقال الطربي يف تارخيه( :نُبِذ عثامن ثالثة أيام ال يدفن ...حتى ُدفن يف

(حش كوكب)((( ،فلام ظهر معاوية بن أيب سفيان عىل الناس أمر هبدم ذلك
((( ترمجة اإلمام احلسن ،Aابن عساكر :ص.197
((( الفتوح ،أمحد بن أعثم الكويف :ص.436

(واحلش :هو املخرج ،أو املوضع الذي يتخىل فيه
((( قال الزبيدي يف تاج العروس :ج ،9ص:91
ّ
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احلائط حتى أفىض به إىل البقيع فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حول قربه حتى

اتصل ذلك بمقابر املسلمني)(((.

واجلدير بالذكر أن (حش كوكب) هو مقربة لليهود ،قال السيد العاميل

يف كتابه الصحيح من سرية االمام عيل( :Aإن معاوية حاول أن يتخلص
من غائلة دفن عثامن يف مقابر اليهود ،ويف مكان كان ُح ّش ًا ،فارتكب خطأ
فاحش ًا بإحلاقه مقربة اليهود واملوضع الذي كان ّ
حش ًا بمقابر املسلمني ...
وبذلك يكون قد كرس ما هو خطأ بنظره بخطأ أكرب وأخطر  ...ال سيام وأنه

صار يفرض عىل الناس أن يدفنوا موتاهم يف موضع يمنع الشارع من دفن
املسلمني فيه من جهتني :إحدامها :أنه ّ
حش .واألخرى :أنه مقربة لليهود)(((.

وأول من سمى عثامن (نعثال) عائشة ،روى ابن أيب احلديد يف رشحه:

(وهذه عائشة أم املؤمنني ،خرجت بقميص رسول اهلل Fفقالت للناس:
هذا قميص رسول اهلل مل ُي َبل ،وعثامن قد أبىل سنته ،ثم تقول :اقتلوا نعثال،

قتل اهلل نعثال ،ثم مل ترض بذلك حتى قالت :أشهد أن عثامن جيفة عىل
الرصاط غدا)((( ،وبعد قتل عثامن ،وهدوء ثورة املسلمني أحسوا بالفراغ
السيايس وحتمية وجود إمام ينظم حياهتم ويسوسها بشكل خيتلف عام كان

عليه عثامن ،فلم جيدوا أجدر من أمري املؤمنني Aإلصالح أوضاعهم ،قال
سعيد بن املسيب :ملا ُقتل عثامن جاء الناس إىل أمري املؤمنني ،Aحتى دخلوا
الناس ،فإن الناس كانوا يقضون حوائجهم يف البساتني ،وحش كوكب :بستان بظاهر املدينة
خارج البقيع ،لرجل اسمه كوكب).

((( تاريخ الطربي ،الطربي :ج 3ص43

((( الصحيح من سرية االمام عيل ،Aالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،19ص.23
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،20ص.22

مجلا ةكرعم123.............................................................................

فمدَّ يدك...فلم يبق أحد من أهل بدر إال أتى علي ًا،A
داره ،فقالوا :نبايعكُ ،
فمدَّ يدك نبايعك ...إال أن اإلمامA
وقالوا :ما نرى أحد ًا ُّ
أحق هبا منكُ ،
امتنع واعتذر عن قبول البيعة ،حتى ُه ِرع الناس إليه وتزامحوا عنده ،وانثالوا
عليه ،والحقوه من مكان إىل مكان وأرصوا عىل أن يبايعوه ،وهو Aيأبى

ذلك طيلة مخسة أيام مضت من قتل عثامن)(((.

وكان جواب أمري املؤمنني Aهلم كام نقله املتقي اهلندي((( :ال تفعلوا
خري لكم مني أمري ًا ،قالوا :واهلل ما نحن بفاعلني أبد ًا حتى
فإين وزير ًا لكم ٌ
نبايعك! وتداكُّوا عىل يده ،فلام رأى ذلك قال :إن بيعتي ال تكون يف َخلوة إال
يف املسجد ظاهر ًا .فكان أول من بايعه طلحة ،ثم بايعه املهاجرون واألنصار،
ومل يتخلف عنه أحد ،سوى مخسة أشخاص ،بينام مل ِ
يبايع أبا بكر يف السقيفة
اال مخسة أشخاص ،وكان اإلمام عيل Aاخلليفة الوحيد الذي مل جيرب أحد ًا

عىل بيعته ،ففضح بذلك اضطهاد َمن قبله و َمن بعده للمسلمني ،ومصادرهتم
حلرياهتم!

أول الناكثني للبيعة:
خطب اإلمام أمري املؤمنني Aبعد مبايعة الناس له ،وأعلن يف خطبته

الدستور اجلديد للحكومة املنتخبة ،وهو القرآن الكريم وسنة النبي،F

وبي اخلطوط العريضة هلذه احلكومة ،وبعد هذا اإلعالن أيقن أصحاب
ّ
أن ال نفوذ هلم يف ظل هذه احلكومة ،كام ّ
األطامع ْ
أن عدالة اإلمام عيلA
ومتسكَه باإلسالم ال تروق ألُولئك الذين اكتنزوا الكنوز وامتلكوا الضياع
ُّ

((( الصحيح من السرية اإلمام عيل ،Aالسيد جعفر مرتىض العاميل :ج 19ص.45
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،5ص.749

......................................124دروس وعرب من التأريخ اإلسالمي (غزوات ومعارك)

وبنوا القصور من أموال املسلمني ،بل هي تشكل هتديد ًا هلم ولوجودهم،
فنكث قو ٌم البيعة ومترد آخرون عىل اخلليفة الرشعي ظل ًام وعدوان ًا ،وكان يف
طليعتهم طلحة والزبري وعائشة وبنو أمية ،ويف تاريخ اليعقويب( :أتاه -أي اىل
أمري املؤمنني -Aطلحة والزبري فقاال :إنا نريد العمرةْ ،فأ َذن لنا يف اخلروج،

وروى بعضهم أن علي ًا قال هلام ،أو لبعض أصحابه :واهلل ما أرادا العمرة،
ولكنهام أرادا الغدرة! فلحقا عائشة بمكة فحرضاها عىل اخلروج)(((.

االنقالب على الشرعية:
عند رجوع عائشة من مكة اىل املدينة لقيها عبد بن أيب سلمه

فاخربها بمقتل عثامن واجتامع الناس عىل مبايعة أمري املؤمنني،A

فقالت :واهلل ليت إن هذه انطبقت عىل هذه ،إن تم األمر لصاحبك ردوين
ردوين ،فانرصفت إىل مكة وهي تقول :قتل واهلل عثامن مظلوم ًا ،واهلل ألطلبن

بدمه ،فقال هلا ابن أيب سلمه :ومل؟ فو اهلل إن أول من أمال حرفه ألنت ولقد

كنت تقولني :اقتلوا نعثال فقد كفر ،قالت :إهنم استتابوه ثم قتلوه ،وقد قلت
عذر واهلل
وقالوا وقويل األخري خري من قويل األول ،فقال هلا ابن أم كالبٌ ،

ضعيف ،يا أم املؤمنني ،ثم أنشد:

مــنــك الـــبـــداء ومــنــك الغري

ومنــك الريـــاح ومنــك املطــر

فهبنــا أطعنــــاك يف قتـــله

وقاتلـــه عندنـــا مــن أمـــر

وأنــت أمــرت بقتـــل اإلمـــام
وقــد بايــع النـــاس ذا تـــدرء
((( تاريخ اليعقويب ،اليعقويب :ج ،2ص.180

وقلــت لنـــا :إنــه قــد كـــفر

يزيــل الشبـــا ويقيـــم الصعــر
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فانرصفت إىل مكة فنزلت عىل باب املسجد فقصدت للحجر فسرتت

واجتمع إليها الناس فقالت :يا أهيا الناس! إن عثامن قتل مظلوما وواهلل

ألطلبن بدمه .وأخذت هي وطلحة والزبري جيمعون الرجال ،ويشرتون

السالح واجلامل ،فتجمع الناكثون يف مكة حول عائشة التي نصبت خيمة يف

حجر إسامعيل!

(((

حنو البصرة:
سارت عائشة إىل البرصة خارجة عىل إمام زماهنا واخلليفة الرشعي

أمري املؤمنني عيل ،Aومعها طلحة والزبري يف خلق عظيم ،وقدم يعىل بن

منية بامل من مال اليمن قيل :إن مبلغه أربعامئة ألف دينار ،فأخذه منه طلحة
والزبري فاستعانا به وسارا نحو البرصة ،ويف طريقهم صادفوا اعرابي ًا واشرتوا

منه مجال لعائشة وطلبوا منه أن يكون دليال هلم فقبل الطلب يقول :فرست
أمر عىل واد وال ماء إال سألوين عنه ،حتى طرقنا ماء احلوأب
معهم ،فال ُّ
فنبحتنا كالهبا! قالوا :أي ماء هذا؟ قلت :ماء احلوأب! قال :فرصخت

عائشة بأعىل صوهتا ،ثم رضبت عضد بعريها فأناخته ،ثم قالت :أنا واهلل
صاحبة كالب احلوأب ،طروق ًا ردوين! تقول ذلك ثالث ًا! فأناخت وأناخوا

حوهلا ،وهم عىل ذلك وهي تأبى حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من
الغد ،فجاءها ابن الزبري فقال :النجاء النجاء ،فقد أدرككم واهلل عيل بن أيب

طالب! قال فارحتلوا وشتموين.(((...

ويف مناقب آل أيب طالب :أن عائشة ملا سمعت نباح الكالب قالت:

((( راجع تاريخ الطربي :ج ،3ص.476

((( راجع املصدر السابق :ج ،3ص.475
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(أي ماء هذا؟ فقالوا :احلوأب ،قالت إنا هلل وإنا إليه راجعون ،إين هل َي ْه! قد

سمعت رسول اهلل Fوعنده نساؤه يقول :ليت شعري أيتكن تنبحها كالب
احلوأب؟)((( ،ويف رواية املاوردي :أيتكن صاحبة اجلمل األدبب خترج
فتنبحها كالب احلوأب ،يقتل من يمينها ويسارها قتىل كثري ،وتنجو بعد ما

كاد تقتل؟! كام روى ابن عبد الرب يف كتابه االستيعاب( :أيتكن صاحبة اجلمل
األدبب)((( ،كام روى ابن قتيبة يف كتابه االمامة والسياسة قال( :قالت  -أي

عائشة  :-سمعت رسول اهلل Fيقول لنسائه :كأين بإحداكن قد نبحها
كالب احلوأب ،وإياك أن تكوين أنت يا محرياء)(((.

ويف مناقب اخلوارزمي :أول شهود شهدوا يف االسالم بالزور واخذوا

عليه الرشا ،الشهود الذين شهدوا عند عائشة حني مرت بامء احلوأب ،فقالت

عائشة :ردوين ،ردوين مرتني ،فأتوها بسبعني شيخا فشهدوا أنه ماؤنا وما هو

بامء احلوأب(((.

ويف معجم البلدان :أن عائشة ملا أرادت امليض إىل البرصة يف وقعة

اجلمل مرت هبذا املوضع فسمعت نباح الكالب فقالت :ما هذا املوضع؟

فقيل هلا :هذا موضع يقال له احلوأب ،فقالت :إنا هلل ما أراين إال صاحبة

القصة ،فقيل هلا :وأي قصة؟ قالت :سمعت رسول اهلل ،Fيقول وعنده
نساؤه :ليت شعري أيتكن تنبحها كالب احلوأب سائرة إىل الرشق يف كتيبة!

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.336
((( االستيعاب ،ابن عبد الرب :ص1885

((( االمامة والسياسة ،ابن قتيبة :ج ،1ص.60
((( املناقب ،اخلوارزمي :ص.181
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ومهت بالرجوع فغالطوها وحلفوا هلا أنه ليس باحلوأب(((.
الغدر من خصال الناكثني:
روى ابن شهر اشوب يف كتابه مناقب آل أيب طالب( :فلام نزلت –

عائشة – اخلريبة  -وهي املكان الذي كانت فيه وقعة اجلمل -قصدهم عثامن

بن حنيف (حاكم البرصة من قبل اإلمام عيل )Aوحارهبم ،فتداعوا إىل
الصلح ،فكتبوا بينهم كتاب ًا أن لعثامن دار اإلمارة وبيت املال واملسجد إىل أن

يصل إليهم عيل ،Aفقال طلحة ألصحابه يف الرس :واهلل لئن قدم عيل البرصة
َ
لنؤخذن بأعناقنا ،فأتوا عىل عثامن بيات ًا يف ليلة ظلامء وهو يصيل بالناس العشاء
اآلخرة ،وقتلوا منهم مخسني رج ً
ال واستأرسوه ونتفوا شعر حليته وشاربه

وأشفار عينيه وحاجبيه وحبسوه ،فبلغ ذلك سهل بن حنيف فكتب إليهام:
أعطي اهلل عهد ًا لئن مل ُت ّلوا سبيله ألبلغن من أقرب الناس إليكام! فأطلقوه،
ثم بعثا عبد اهلل بن الزبري يف مجاعة إىل بيت املال فقتل أبا سلمة الزطي يف
مخسني رجالً ،وبعثت عائشة إىل األحنف تدعوه فأبى واعتزل باجللحاء من

البرصة يف فرسخني ،وهو يف ستة آالف)(((.

وذكر ابن ايب احلديد :وأرسلت عائشة إىل الزبري أن أقتل السبابجة فإنه

قد بلغني الذي صنعوا بك.

قال :فذبحهم واهلل الزبري كام يذبح الغنم ،وىل ذلك منهم عبد اهلل ابنه،

وهم سبعون رجال وبقيت منهم طائفة مستمسكني ببيت املال ،قالوا :ال
((( معجم البلدان ،احلموي :ج ،2ص.314
((( املناقب ،اخلوارزمي :ص.181
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ندفعه إليكم حتى يقدم أمري املؤمنني ،فسار إليهم الزبري يف جيش ليال ،فأوقع
هبم ،وأخذ منهم مخسني أسريا فقتلهم صربا(((.

اإلمام Aيغادر املدينة:
يف مناقب آل أيب طالب( :فأ َّمر عيل Aسهل بن حنيف عىل املدينة

وقثم بن العباس عىل مكة ،وخرج يف ستة آالف إىل الربذة ،ومنها إىل ذي

قار ،وأرسل احلسن وعامر إىل الكوفة وكتب :من عبد اهلل ووليه عيل أمري

املؤمنني إىل أهل الكوفة جبهة األنصار وسنام العرب ،ثم ذكر فيه قتل عثامن

وفعل طلحة والزبري وعائشة ...فلام بلغا الكوفة قال أبو موسى األشعري :يا
Pو َمن َي ْقت ُْل
أهل الكوفة اتقوا اهلل وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحي ًامَ ،
ِ ِ
ِ
ِ
ب اللُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذاب ًا
ُم ْؤمن ًا ُّم َت َع ِّمد ًا َف َج َزآؤُ ُه َج َهن َُّم َخالد ًا ف َيها َو َغض َ
َعظِي ًام ،(((Oفسكَّته عامر ،فقال أبو موسى :هذا كتاب عائشة تأمرين أن أكف
أهل الكوفة ،فال تكونن لنا وال علينا ،ليصل إليهم صالحهم ،فقال عامر :إن
اهلل تعاىل أمرها باجللوس فقامت! وأمرنا بالقيام لندفع الفتنة فنجلس؟ فقام
زيد بن صوحان ومالك األشرت يف أصحاهبام وهتددوه ...فخرج قعقاع بن

عمرو ،وهند بن عمر ،وهيثم بن شهاب ،وزيد بن صوحان ،واملسيب بن
نجبة ،ويزيد بن قيس ،وحجر بن عدي ،وابن خمدوج ،واألشرت ،اليوم الثالث
يف تسعة آالف ،فاستقبلهم عيل Aعىل فرسخ وقال مرحب ًا بكم أهل الكوفة
وفئة اإلسالم ،ومركز الدين ،يف كالم له ،...ولقيه عثامن بن حنيف فقال :يا

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،9ص.321
((( سورة النساء :آية.93
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أمري املؤمنني ،وجهتني ذا حلية فأتيتك أمرد! وقص عليه القصة)(((.
البصرة تعلن الوالء:
خرج إىل عيل Aشيعته من أهل البرصة من ربيعة ثالثة آالف رجل،

وبعث األحنف إليه إن شئت أتيتك يف مائتي فارس فكنت معك ،وإن شئت

عيل اعتزاله.
اعتزلت ببني سعد فكففت عنك ستة آالف سيف ،فاختار ٌّ
الدين النصيحة:

يف كشف الغمة يف معرفة األئمة لإلربيل( :وكتب عيل Aاىل عايشة:
أما بعد فإنك خرجت من بيتك عاصية هلل تعاىل ولرسوله Fتطلبني أمر ًا

كان عنك موضوع ًا ،ثم تزعمني أنك تريدين اإلصالح بني الناس فخربيني
ما للنساء و َق ْو ُد العساكر! وزعمت أنك طالبة بدم عثامن ،وعثامن رجل من

عرضك للبالء
بني أمية وأنت امرأة من بني تيم بن مرة! ولعمري إن الذي ّ
ومحلك عىل املعصية ألعظم إليك ذنب ًا من قتله عثامن ،وما َغ ِ
ضبت حتى
جت حتى هي ِ
بت ،وال ِه ِ
غض ِ
ُأ ِ
جت فاتقي اهلل يا عائشة وارجعي إىل منزلك،
ُ ِّ
واسبيل عليك سرتك ،والسالم.

فجاء اجلواب إليه :Aيا ابن أيب طالب َج َّل األمر عن العتاب ،ولن
ندخل يف طاعتك أبد ًا ،فاقض ما أنت قاض ،والسالم)(((.

((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب:ج ،2ص.336
((( كشف الغمة ،اإلربيل :ج ،1ص.240
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اإلمامّ A
يذكر القوم:
كل ذلك وعيل Aبني الصفني عليه قميص ورداء وعىل رأسه عاممة

يبق إال مصافحة الصفاح
سوداء ،وهو راكب عىل بغلة ،فلام رأى أنه مل َ
واملطاعنة بالرماح صاح بأعىل صوته :أين الزبري بن العوام فليخرج إ َّيل؟

فخرج إليه ودنا منه حتى واقفه فقال له أمري املؤمنني :Aيا أبا عبد اهلل ما

محلك عىل ما صنعت؟ فقال :الطلب بدم عثامن ،فقال :Aأنت وأصحابك
قتلتموه فيجب عليك أن تقيد من نفسك! ولكن أنشدك اهلل الذي ال إله إال
هو الذي أنزل الفرقان عىل نبيه حممد :Fأما تذكر يوم ًا قال لك رسول

اهلل :Fيا زبري أحتب علي ًا؟ فقلت :وما يمنعني من حبه وهو ابن خايل،
فقال لك :أما إنك ستخرج عليه يوم ًا وأنت له ظامل؟! فقال الزبري :اللهم

بىل فقد كان ذلك! فقال عيل :Aفأنشدك اهلل الذي أنزل الفرقان عىل نبيه
حممد :Fأما تذكر يوم ًا جاء رسول اهلل Fمن عند ابن عوف وأنت معه

وهو آخذ بيدك ،فاستقبلته أنا فسلمت عليه فضحك يف وجهي وضحكت
أنا إليه ،فقلت أنت :ال يدع ابن أيب طالب زهوه أبد ًا! فقال لك النبي:F

مه ً
ال يا زبري فليس به زهو ،ولتخرجن عليه يوم ًا وأنت ظامل له؟! فقال الزبري:
ذكرت
اللهم بىل ،ولكن ُأنسيت! فأما إ ْذ ذكّرتني ذلك فألنرصف َن عنك ،ولو
ُ

ذلك ملا خرجت عليك! ثم رجع إىل عائشة فقالت :ما وراءك يا أبا عبد اهلل؟
فقال الزبري :واهلل ورائي أين ما وقفت موقف ًا يف رشك وال إسالم إال ويل فيه

بصرية ،وأنا اليوم عىل شك من أمري ،وما أكاد أبرص موضع قدمي! ثم شق
الصفوف وخرج من بينهم ونزل عىل قوم من بني متيم ،فقام إليه عمرو بن

جرموز املجاشعي فقتله حني نام ،وكان يف ضيافته ،فنفذت دعوة عيلA
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فيه ،حيث قال( :الزبري وقاتله يف النار).

ثم إن أمري املؤمنني Aاستدعى طلحة بن عبيد اهلل ،فقال له :إنام

دعوتك يا أبا عبد اهلل ألذكرك ما قاله رسول اهلل ،Fأما سمعته يقول( :اللهم
وال من وااله ،وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،واخذل من خذله؟)

وأنت أول من بايعني ،ثم نكثت بيعتك يل ،وقد قال اهلل تعاىل فمن
نكث فإنام ينكث عىل نفسه ،فقال :أستغفر اهلل ،وكان أمر اهلل قدر ًا مقدور ًا.
فرجع وهو يقول هذه األبيات:

نــدمــت وظـــل حلــمــي وهلــفــي
ندمت نــدامــة الكسعي طلبت

مـــثـــل هلـــــف أيب وأمـــــي
رضــــا بــنــي جــــرم بــزعــمــي

ويف صباح نفس اليوم وقبل نشوب املعركة اهندَّ الركن الثاين لعائشة،

حيث بادر مروان إىل تنفيذ خطته يف قتل طلحة! قال ابن سعد يف الطبقات:

(عن حممد بن سريين أن مروان اعرتض طلحة ملا جال الناس بسهم فأصابه
فقتله ...عن عبد امللك بن مروان يقول :لوال أن مروان أخربين أنه هو الذي
قتل طلحة ما تركت من ولد طلحة أحد ًا إال قتلته بعثامن بن عفان)(((.
ونقل الشيخ املفيد( :عن إسامعيل بن عبد امللك عن حييى بن شبل عن

جعفر بن حممد عن أبيه Aقال حدثني أيب عيل زين العابدين Aقال قال
يل مروان بن احلكم ملا رأيت الناس يوم اجلمل قد كشفوا قلت واهلل ألدركن

ثاري وألفوزن منه اآلن فرميت طلحة فأصبت نساه فجعل الدم ينزف فرميته
ثانية فجاءت به فأخذوه حتى وضعوه حتت شجرة فبقي حتتها ينزف منه الدم

((( الطبقات الكربى ،ابن سعد :ج ،3ص.223
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حتى مات)(((.
بدء املعركة:
زحف اإلمام عيل Aبالناس لقتال القوم ،وسار عيل Aإليهم وكان

معه سبعامئة من الصحابة وفيهم أربعامئة من املهاجرين واألنصار منهم
سبعون بدري ًا ،قال املجليس( :وعىل ميمنته مالك األشرت وسعيد بن قيس،

حممد بن أيب بكر
عمر بن يارس ورشيح بن هانئ ،وعىل القلب ّ
وعىل ميرسته ّ
ثم أوقفهم من صالة الغداة
حممد بن احلنفيةّ ،
وعدي بن حاتم ،وأعطى رايته ّ

إىل صالة الظهر يدعوهم ويناشدهم ،ووقع القتال بعد الظهر وانقىض عند

املساء)(((.

قال الطربي يف تارخيه( :عن أيب البخرتي الطائي قال :أطافت ضبة

واألزد بعائشة يوم اجلمل ،وإذا رجال من األزد يأخذون بعر اجلمل فيفتونه

بعر مجل أمنا رحيه ريح املسك)(((.
ويشمونه ويقولونُ :

وملا رأى أمري املؤمننيَ A
لوث أهل البرصة باجلمل ،وأهنم كلام كشفوا

عنه عادوا فالثوا به ،قال ألصحابه :إن هؤالء ال يزالون يقاتلون ما دام هذا
اجلمل نصب أعينهم ،ولو قد عقر فسقط مل تثبت هلم ثابتة ،فقصدوا بذوي

اجلد من أصحابه قصد اجلمل حتى كشفوا أهل البرصة عنه ،وأفىض إليه
رجل من مراد الكوفة ،يقال له أعني بن ضبيعة فكشف عرقوبه بالسيف،
فسقط وله رغاء ،فغرق يف القتىل ،ومال اهلودج بعائشة ،فقال عيل Aملحمد

((( اجلمل ،الشيخ املفيد :ص.204

((( بحار االنوار ،العالمة املجليس :ج ،32ص.172
((( تاريخ الطربي ،الطربي:ج ،3ص.530
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بن أيب بكر :تقدم إىل أختك ،فدنا حممد ،فأدخل يده يف اهلودج ،فنالت يده
ثياب عائشة ،فقالت :إنا هلل ،من أنت ثكلتك أمك ،فقال :أنا أخوك حممد!.

(((

من نبل علي Aوعدالته يف حرب اجلمل:
نادى عيل Aيف أصحابه :ال تتبعوا مولي ًا ،وال جتهزوا عىل جريح،

وال تنتهبوا ماال ،ومن ألقى سالحه فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو آمن ،قال:

فجعلوا يمرون بالذهب والفضة يف معسكرهم واملتاع ،فال يعرض له أحد،

إال ما كان من السالح الذي قاتلوا به ،والدواب التي حاربوا عليها ،فقال
حل لنا قتاهلم ومل َّ
له بعض أصحابه :يا أمري املؤمنني ،كيف َّ
حيل لنا سبيهم

وأمواهلم؟! قال عيل :Aليس عىل املوحدين سبي ،وال يغنم من أمواهلم إال
ما قاتلوا به وعليه ،فدعوا ماال تعرفون ،وألزموا ما تؤمرون.

ويف تاريخ اليعقويب( :وأتاها عيل ،Aوهي يف دار عبد اهلل بن خلف
اخلزاعي وابنه املعروف بطلحة الطلحات ،فقال :إهي ًا يا محرياء! أمل ُتن َْه ْي عن

فاسجح! فقال :أخرجي إىل
قدرت
هذا املسري! فقالت :يا ابن أيب طالب
َ
ْ
املدينة وارجعي إىل بيتك الذي أمرك رسول اهلل Fأن تقري فيه ،قالت:

أفعل ،فوجه معها سبعني امرأة من عبد القيس يف ثياب الرجال ،حتى وافوا
هبا املدينة)(((.

وقال الشيخ املفيد( :ملا عزم أمري املؤمنني Aعىل املسري إىل الكوفة

أنفذ إىل عائشة يأمرها بالرحيل إىل املدينة فتهيأت لذلك وأنفذ معها أربعني
((( راجع األخبار الطوال ،ابن قتيبة :ص.150
((( تاريخ اليعقويب ،اليعقويب :ج ،2ص.183
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امرأة ألبسهن العامئم والقالنس وقلدهن السيوف وأمرهن أن حيفظنها ويكن

عن يمينها وشامهلا ومن ورائها فجعلت عائشة تقول يف الطريق اللهم افعل
بعيل بن أيب طالب وافعل بعث معي الرجال ومل حيفظ يب حرمة رسول اهلل فلام

قدمن املدينة معها ألقني العامئم والسيوف ودخلن معها فلام رأهتن ندمت عىل

ما فرطت بذم أمري املؤمنني Aوسبه وقالت جزى اهلل ابن أيب طالب خريا
فلقد حفظ يف حرمة رسول اهلل.((()F

دروس وعرب:
بعد مقتل اجلمل جاء اإلمامAفقرع اهلودج برحمه وقال :يا محرياء،

هبذا أوصاك رسول اهللF؟!

فقالت :يا ابن أيب طالب ،ملكت فاصفح وظفرت فاسجع.

فقال اإلمام :Aواهلل ،ما أدري متى أشفي غيظي؟ أحني أقدر عىل

االنتقام يقال يل :لو عفوت؟! أم حني أعجز من االنتقام فيقال يل :لو صربت
فإن ّ
بىل أصرب ّ
لكل يشء زكاة ،وزكاة القدرة واملكنة :العفو والصفح.
دراج وهو يف القتىل
ومر اإلمام Aعىل القتىل فمر بعبداهلل بن ربيعة بن ّ
ّ

فقال :هذا البائس ،ما كان أخرجه؛ أدي ٌن أخرجه ،أم نرص لعثامن؟! واهلل ما

كان رأي عثامن فيه وال يف أبيه بحسن.

ثم مر Aبمعبد بن زهري بن أيب ُأم ّية فقال :لو كانت الفتنة برأس الثر ّيا
ّ

لتناوهلا هذا الغالم ،واهلل ما كان فيها بذي نحيزة((( ،ولقد أخربين من أدركه
((( اجلمل ،الشيخ املفيد :ص.222
((( أي :الطبع.
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وإنّه ل ُيولول َف َرق ًا من السيف.

رب أخرج هذا! واهلل ،لقد ك ّلمني أن
مر Aبمسلم بن قرظة فقال :ال ّ
ثم ّ
ّ

ُأك ّلم له عثامن يف يشء كان يدّ عيه قبله بمكّة ،فأعطاه عثامن وقال :لوال أنت
ما أعطيتهّ ،
ثم جاء املشوم للحني ينرص
إن هذا ما علمت بئس أخو العشرية ؛ ّ

عثامن.

مر Aبعبداهلل بن محيد بن زهري فقال :هذا أيض ًا ممّن أوضع يف
ثم ّ
ّ
قتالنا ،زعم يطلب اهلل بذلك ،ولقد كتب إ ّيل كتب ًا يؤذي فيها عثامن ،فأعطاه

شيئ ًا ،فريض عنه.

ومر Aبعبداهلل بن حكيم بن حزام فقال :هذا خالف أباه يف اخلروج،
ّ

كف وجلس حيث
وأبوه حيث مل ينرصنا قد أحسن يف بيعته لنا ،وإن كان قد ّ

ّ
كف عنّا وعن غرينا ،ولكن املليم الذي
شك يف القتال ،وما ألوم اليوم من ّ
يقاتلنا!

مر Aبعبداهلل بن املغرية بن األخنس فقال :أ ّما هذا ف ُقتل أبوه يوم
ثم ّ
ّ
قتل عثامن يف الدار ،فخرج مغضب ًا ملقتل أبيه ،وهو غالم حدث ُح ّي لقتله.

مر Aبعبداهلل بن أيب عثامن بن األخنس بن رشيق ،فقال :أ ّما هذا
ثم ّ
ّ
(((
َهنهت
فإن أنظر إليه وقد أخذ القوم السيوف هارب ًا يعدو من
ّ
الصف فن ُ
ّ

هننهت حتّى قتله .وكان هذا ممّا خفي عىل فتيان قريش،
عنه ،فلم يسمع من
ُ
أغامر((( ال علم هلم باحلرب ،خدعوا واستز ّلوا ،فل ّم وقفوا وقعوا فقتلوا.
هننهت :إذا صحت به لتك ّفه.
(((
َ
((( مجع غمر :الذي مل جيرب ُ
األمور.
ّ
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فمر بكعب بن سور فقال :Aهذا
ثم مشى قليال – ينظر إىل القتىل ّ -
ّ
الذي خرج علينا يف عنقه املصحف ،يزعم أنّه نارص ُأ ّمه ،يدعو الناس إىل ما
ثم استفتح وخاب ّ
كل ج ّبار عنيد ،أما إنّه دعا اهلل أن
فيه وهو ال يعلم ما فيهّ ،
يقتلني ،فقتله اهلل .أجلسوا كعب بن سورُ ،فأجلس ،فقال أمري املؤمنني:A

رب ح ّق ًا ،فهل وجدت ما وعدك ر ّبك ح ّق ًا؟
يا كعب ،قد
ُ
وجدت ما وعدين ّ
ثم قال :أضجعوا كعب ًا.
ّ

ومر Aعىل طلحة بن عبيد اهلل فقال :هذا الناكث بيعتي ،واملنشئ
ّ
عيل ،الداعي إىل قتيل وقتل عرتيت ،أجلسوا طلحة.
الفتنة يف األُ ّمة ،واملجلب َّ

ُفأجلس ،فقال أمري املؤمنني :Aيا طلحة بن عبيد اهلل ،قد وجدت ما وعدين
ثم قال :أضجعوا طلحة ،وسار.
ّ
رب ح ّق ًا ،فهل وجدت ما وعد ر ّبك ح ّق ًا؟ ّ
فقال له بعض من كان معه :يا أمري املؤمنني ،أتُك ّلم كعب ًا وطلحة بعد

قتلهام؟

قال :Aأ َم واهللّ ،إنام لقد سمعا كالمي كام سمع أهل القليب كالم

رسول اهلل.F

وبعد نرصه اإلهلي عىل جيش اجلمل فتح أمري املؤمنني Aالبرصة

وقسم ما فيه فلحق الرجل مخسامئة درهم ،فأخذ هو
ودخل بيت املال ّ
حصته!
كأحدهم فجاءه إنسان مل حيرض الواقعة فأعطاه ّ

وقال القعقاع :ما رأيت شيئ ًا أشبه بيشء من قتال القلب يوم اجلمل
أزجتنا((( ،وهم مثل
بقتال ص ّفني ،لقد رأيتنا ندافعهم بأسنّتنا ونتّكئ عىل ّ

الزج :احلديدة التي تركّ ب يف أسفل الرمح.
((( ّ
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ذلك ،حتّى لو ّ
أن الرجال مشت عليها الستق ّلت هبم(((.
عفو اإلمام Aعن األسرى:
حممد بن
بعد أن وضعت احلرب أوزارها التفت أمري املؤمنني Aإىل ّ
أيب بكر وقال :شأنك ُبأختك ،فال يدنو منها أحد سواك ،وأمر Aفاحتملت

عائشة هبودجها إىل دار عبد اهلل بن خلف يف البرصة ،وأمر باجلمل أن حيرق
ثم يذرى رماده يف الريح ،وقال Aإشارة إىل اجلمل :لعنه اهلل من دا ّبة ،فام
ّ
Pوان ُظ ْر إِ َل إِ َ ِل َ
ت َع َل ْي ِه َعاكِف ًا
ك ا َّل ِذي َظ َل ْل َ
ثم تالَ :
أشبهه بعجل بني إرسائيلّ ،
َلنُحر َقنَّه ُثم َلن ِ
َنس َفنَّ ُه ِف ا ْل َي ِّم ن َْسف ًا.(((O
َ ِّ ُ َّ
وركبت عائشة وهي تقول :فخرتم وغلبتم ،وكان أمر اهلل قدر ًا مقدور ًا.

حممد بن أيب بكر ،سلها هل وصل إليها يشء
ونادى اإلمام :Aيا ّ

من الرماح والسهام؟ فسأهلا ،فقالت :نعم ،وصل إ ّيل سهم ،خدش رأيس

وسلمت من غريه ،اهلل بيني وبينكم.

حممد :واهلل ليحكم ّن عليك يوم القيامة ما كان بينك وبني أمري
فقال ّ
املؤمنني Aحني خترجني عليه وتؤ ّلبني الناس عىل قتاله وتنبذين كتاب اهلل
وراء ظهرك.

حممد وقل لصاحبك حيرسني.
فقالت عائشة :دعنا يا ّ

فجاء ابن عباس يطلب األمان ملروان بن احلكم ،فأمره اإلمام بإحضاره،

فلم حرض قال له اإلمام :أتبايع؟ فقال :نعم ويف النفس ما فيها.
ّ
((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري :ج ،2ص.348
((( سورة طه :آية.97
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فلم بسط يده ليبايعه أخذ
فقال اإلمام :Aاهلل أعلم بام يف القلوبّ .
َف ي ِ
ِ
ِ ِ
كف مروان وجذهبا ،وقالَ :
ود َّي ٌةَ ،ل ْو
ك ّفه من ّ
(ل َح َ
اج َة ِل ف َب ْي َعته إ َّنَا ك ٌّ َ ُ
َبا َي َعنِي بِ َك ِّفه َل َغدَ َر بِ َس َّبتِه)(((.

ثم قال :Aهيه يا بن احلكم ،خفت عىل رأسك أن تقع يف هذه
ّ
املعمعة؟! ك ّ
ال واهلل ،حتّى خيرج من صلبك فالن وفالن يسومون هذه األُ ّمة
مصبة(((.
خسف ًا ويسقوهنم كأس ًا ّ

قال ابن أيب احلديد املعتزيل( :وأ ّما احللم والصفح ،فكان أحلم الناس

صحة ما قلناه يوم اجلمل؛ حيث
عن ذنب ،وأصفحهم عن ميسء؛ وقد ظهر ّ
ظفر بمروان بن احلكم وكان أعدى الناس له ،وأشدّ هم بغض ًا فصفح عنه.
وكان عبد اهلل بن الزبري يشتمه عىل رؤوس األشهاد ،وخطب يوم

البرصة فقال :قد أتاك الوغد اللئيم عيل بن أيب طالب وكان عيل Aيقول :ما

شب عبداهلل فظفر به يوم اجلمل ،فأخذه
زال الزبري رجال منّا أهل البيت حتّى ّ
أسري ًا ،فصفح عنه ،وقال :اذهب فال أرينّك ; مل يزد عىل ذلك.

عدو ًا،
وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة اجلمل بمكّة ،وكان له ّ
فأعرض عنه ومل يقل له شيئ ًا)(((.

وبعد هزيمة جيش عائشة نادى منادي اإلمام عيل بن أيب طالب:A

(من ألقى سالحه فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن).
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.102

((( اخلرائج واجلرائح ،الراوندي :ج ،1ص.197

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،1ص.23

مجلا ةكرعم139.............................................................................

و ّملا دخل Aبيت عائشة صاحت النساء وقلن يا قاتل األح ّبة.

فقال :Aلو كنت قاتل األح ّبة لقتلت َمن يف هذا البيت ،وأشار إىل

بيت من تلك البيوت ،قد اختفى فيه مروان بن احلكم وعبد اهلل بن الزبري
وعبد اهلل بن عامر وغريهم (الوليد بن عقبة وولد عثامن بن ع ّفان وغريهم
من بني ُأم ّية)(((.

وعفا اإلمام عيل Aعن هؤالء بالرغم من ذنبهم الكبري يف قتلهم

املؤمنني ورسقتهم األموال ،ومل حيفظ هؤالء لعيل بن أيب طالب Aفضله
فذهب عبداهلل بن عامر ومروان بن احلكم والوليد بن عقبة إىل معاوية
فحاربوا علي ًا Aثانية يف ص ّفني ،وطالبوا بقطع املاء عنهم ليموتوا عطش ًا،

وطلب عثامن من عائشة الوساطة عند طلحة يف قطعه املاء عنه وحتريض

الناس عىل قتله فأبت عائشة(((.
قتلى معركة اجلمل:

قال أبو يعقوب إسحاق بن يوسف الفزاري( :سألت أبا املنذر هشام

بن حممد بن السائب عمن قتل من أصحاب عيل Aوعائشة يف يوم اجلمل،
فقال :أما عيل Aفكان يف عرشين ألفا ،قتل من أصحابه ألف رجل وسبعون

رجال ،وأما عائشة فكانت يف ثالثني ألفا ويزيدون ،فقتل من األزد خاصة
أربعة آالف رجل ،ومن بني ضبة ألف رجل ،ومن بني ناجية أربعامئة رجل،
ومن بني عدي ومواليهم تسعون رجال ،ومن بني بكر بن وائل ثامنامئة
((( مروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص.369
((( املصدر السابق.
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رجل ،ومن بني حنظلة سبعامئة رجل ،ومن سائر أخالط الناس تسعة آالف

رجل)(((.

وذكر الطربي يف تارخيه( :كان قتىل اجلمل حول اجلمل عرشة آالف،

نصفهم من أصحاب عيل ونصفهم من أصحاب عائشة)(((.

ويف كشف الغمة( :وكان عدة من قتل من جند اجلمل ستة عرش ألف ًا
وسبعامئة وتسعني إنسان ًا ،وكانوا ثالثني ألف ًا ،فأتى القتل عىل أكثر من نصفهم،

وقتل من أصحاب عيل Aألف وسبعون رجالً ،وكانوا عرشين ألف ًا)(((.
برقبة من قتلى معركة اجلمل؟:

أمجع الكثري من فقهاء العامة بتحميل عائشة ،وطلحة ،والزبري،

ومروان جريرة ما حدث يف اجلمل ،قال املناوي يف فيض القدير رشح اجلامع

الصغري( :أمجع فقهاء احلجاز والعراق من فريق احلديث والرأي ،منهم
مالك ،والشافعي ،وأبو حنيفة ،واألوزاعي ،واجلمهور األعظم من املتكلمني

واملسلمني :أن عليا مصيب يف قتاله ألهل صفني ،كام هو مصيب يف أهل

اجلمل ،وأن الذين قاتلوه بغاة ظاملون له)(((.

((( الفتوح ،أمحد بن أعثم الكويف :ج ،2ص.487
((( تاريخ الطربي ،الطربي :ج ،3ص.543
((( كشف الغمة ،األربيل :ج ،1ص.243

((( فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،املناوي :ج ،6ص.475
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َم ّرد:
دوافع الت َ
اليشء املح َّقق أنه مل تكن للناكثني أ ّية أهداف اجتامعية ،وإنام دفعتهم
مصاحلهم اخلاصة ،لنكث بيعة اإلمام ،Aفبعد أن تق ّلد اإلمام Aاخلالفة
الظاهرية طلب طلحة والزبري منه منحهام والية البرصة والكوفة ،فأبى عليهام
أمري املؤمنني ،Aفلام خ ّيب Aأملهام ،أظهرا السخط ،وأرسعا إىل مكة
إلعالن الثورة عليه ،ومتزيق شمل املسلمني.

وقد أدىل الزبري بترصيح أعرب فيه عن أهدافه ،فقد أقبل إليه وإىل طلحة

رجل فقال هلام :إن لكام صحبة وفضالً ،فأخرباين عن مسريكام وقتالكام ،أيشء

أمركام به رسول اهللF؟

اهنا بيضاء وصفراء –
فسكت طلحة ،وأما الزبري فقالُ :حدّ ثنا أن َه ُ

أي :دراهم ودنانري – فجئنا لنأخذ منها.

وأما عائشة فإهنا كانت تروم إرجاع اخلالفة إىل أرسهتا ،فهي أول من

قدح زناد الثورة عىل عثامن ،وأخذت تلهب املشاعر والعواطف ضده ،وقد
جهدت عىل ترشيح طلحة للخالفة ،وكانت تشيد به يف كل مناسبة ،وقد

روى ذلك أغلب أهل التاريخ من العامة ،ومنهم ابن أيب احلديد املعتزيل يف
كتابه رشح هنج البالغة حيث قال( :إن عائشة ملا بلغها قتل عثامن وهي بمكة،

أقبلت مرسعة ،وهى تقول :إيه ذا اإلصبع! هلل أبوك ،أما إهنم وجدوا طلحة

هلا كفوا)(((.

وأما بنو أمية فقد طلبوا من اإلمام Aأن يضع عنهم ،ما أصابوا من

((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،6ص.215
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املال يف أيام عثامن ،فرفض اإلمام Aأن يضع عنهم ،ما اخ َت َلفوه من أموال
األمة ،فأظهروا له العداء ،وعملوا عىل إثارة الفتنة واخلالف.

وعىل أي حال ،فإنه مل تكن للناكثني نزعة إصالحية ،أو دعوة إىل احلق،

وإنام كانت بواعثهم األنانية ،واألطامع ،واألحقاد عىل اإلمام ،Aالذي هو

نفس رسول اهلل ،Fوباب مدينة علمه.

وقد حتقق قول النبي Fبقتال الناكثني واملارقني والقاسطني :قال

الذهبي يف ميزان االعتدال((( :وعن عيل بن احلزور ،عن األصبغ بن نباتة،

عن أيب أيوب ،عن النبي Fأنه أمرنا بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني،

قلت :يا رسول اهلل ،مع َمن؟ قال :مع عيل بن أيب طالب.
وهكذا طويت صفحة من الباطل ،لكن ُفتِحت صفحات و...
أسباب بغض عائشة لإلمام:A

عن عمر بن أبان قالّ :ملا ظهر أمري املؤمنني Aعىل أهل البرصة ،جاءه

رجال منهم فقالوا :يا أمري املؤمنني ،ما السبب الذي دعا عائشة إىل املظاهرة
عليك حتّى بلغت من خالفك وشقاقك ما بلغت؟ وهي امرأة من النساء ،مل

يكتب عليها القتال ،وال فرض عليها اجلهاد ،وال أرخص هلا يف اخلروج من
ربج بني الرجال ،وليست ممّا تو ّلته يف يشء عىل حال.
بيتها ،وال الت ّ
عيل ليس يف واحد منها ذنب إليها
فقال :Aسأذكر أشياء حقدهتا َّ

عيل.
ولكنّها ّ
جترمت هبا َّ

أحدها :تفضيل رسول اهلل Fيل عىل أبيها وتقديمه إ ّياي يف مواطن

((( ميزان االعتدال ،الذهبي :ج ،1ص.271
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اخلري عليه ،فكانت تضطغن ذلك ،ويصعب عليها ،وتعرفه منه فتتبع رأيه

فيه.

وثانيهاّ :ملا آخى بني أصحابه ،آخى بني أبيها وبني عمر بن اخلطاب،
واختصني بأخوته ،فغ ُلظ ذلك عليها.
ّ

وثالثها :أوىص صلوات اهلل عليه بسدّ أبواب كانت يف املسجد جلميع
فلم سدّ باب أبيها وصاحبه ،وترك بايب مفتوح ًا يف املسجد،
أصحابه إالّ بايبّ ،
تك ّلم يف ذلك بعض أهله ،فقال :Aما أنا سد ْد ُت أبوابكم وفتحت باب
عز ّ
وجل سدّ أبوابكم وفتح بابه ،فغضب لذلك أبو بكر ،وعظم
عيل ،بل اهلل ّ
عيل.
عليه ،وتك ّلم يف أهله بيشء ،سمعته منه ابنته ،فاضطغنته َّ

وكان رسول اهلل Fأعطى أباها الراية يوم خيرب ،وأمره أن ال يرجع

حتّى يفتح أو يقتل ،فلم يلبث لذلك واهنزم ،فأعطاها يف الغد عمر بن
اخل ّطاب ،وأمره بمثل ما أمر صاحبه ،فاهنزم ،ومل يلبث فساء رسول اهللF
ألعطني الراية غد ًا رج ً
حيب اهلل ورسوله،
ذلك وقال هلم ظاهر ًا معلن ًا:
ّ
ال ّ

كرار غري ّفرار ،ال يرجع حتّى يفتح اهلل عىل يده ،فأعطاين
وحي ّبه اهلل ورسولهّ ،
فصربت حتّى فتح اهلل عىل يدي ،ف َغ ّم ذلك أباها وأحزنه ،فاضطغنته
الراية،
ُ

عيل ،ومايل إليه ذنب يف ذلك ،فحقدت حلقد أبيها.
َّ

وبعث رسول اهلل Fأباها ليؤ ّدي سورة براءة ،وأمره أن يندب العهد

للمرشكني ،فمىض حتّى انحرف ،فأوحى اهلل إىل نب ّيه Fأن ير ّده ،ويأخذ
عز ّ
وجل ،وكان فيام أوحى اهلل
اآليات فيس ّلمها إ ّيل ،فعرف أباها بإذن اهلل ّ

عز ّ
وجل إليه ال يؤ ّدي عنك إالّ رجل منك ،وكنت من رسول اهلل Fوكان
ّ
عيل أيض ًا وأتبعته عائشة يف رأيه.
منّي ،فاضطغن لذلك َّ
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وكانت عائشة متقت خدجية بنت خويلد ،وتشنؤها شنآن الرضائر،

وكانت تعرف مكاهنا من رسول اهلل Fفيثقل ذلك عليها ،وتعدّ ى مقتها إىل
ابنتها فاطمة ،فتمقتني ومتقت فاطمة وخدجية ،وهذا معروف يف الرضائر(((.

((( اجلمل ،الشيخ املفيد :ص.218

واقعة صفني
عيل Aقراره بعزل معاوية عن الشام بمجرد أن توىل أمر
أصدر اإلمام ّ

اخلالفة ،إال أن معاوية رفض االنصياع لقرار اإلمام Aوأعلن العصيان،
رافع ًا قميص عثامن عىل منرب دمشق ،داعيا الناس إىل الثأر من قتلته ،مشري ًا
بإصبع االهتام إىل اإلمام عيل وشيعته.

لقد حكم معاوية الشام سبعة عرش عاما مكّن لنفسه فيها وارتبط
ّ
وألن اإلمامA
مصريه هبا وكانت بالنسبة له بمثابة دولة وليست والية..
كان يفقه حقيقة معاوية واالجتاه الذي يمثله والدور الذي لعبه وسوف يلعبه،

كان ال بد من أن يتبنى هذا املوقف جتاهه ،فحقيقة معاوية أنه شيطان هذه
األمة ،واالجتاه الذي يمثله هو الباطل ،والدور الذي لعبه وسوف يلعبه هو
رضب اإلسالم النبوي ،وأمام شخص كهذا ال تصح املساومات واملداهنات

وأنصاف احللول ،ألهنا سوف تكون عىل حساب احلق وسوف ينتج عنها
دعم الباطل ،من هنا كان السيف هو احلل الذي فرض نفسه ،فلم يكن أمام

معاوية سواه ليواجه به اإلمام Aفهو ال يملك أية مقومات أخرى ليواجهه
هبا ،فهو ال يملك الرشعية ،وال يملك العلم ،وال يملك الرصيد التارخيي.
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معاوية يستشري عمرو بن العاص:
ملا أراد معاوية السري إىل صفني قال لعمرو بن العاص :إين قد رأيت ّ
أن
نلقي إىل أهل مكة وأهل املدينة كتاب ًا نذكر هلم فيه أمر عثامن ،فإما أن ندرك

يكف القوم عنّا ،قال عمرو :إنّام نكتب إىل ثالثة نفر :راض
حاجتنا ،وإ ّما أن ّ
بعيل فال يزيده ذلك إالّ بصرية ،أو رجل هيوى عثامن فلن نزيده عىل ما هو

عيل ذلك ،فكتبا:
عليه ،أو رجل معتزل
َ
عيل ،قالّ :
فلست بأوثق يف نفسه من ّ
(أما بعد ،فإنه مهام غابت عنّا من األمور فلن يغيب عنّا أن عل ّي ًا قتل عثامن،
والدليل عىل ذلك مكان قتَلتِه منه وإنام نطلب بدمه حتى يدفعوا إلينا قتَلتَه
عيل إلينا كففنا عنه ،وجعلناها شورى بني
فنقتلهم بكتاب اهلل ،فإن دف َعهم ٌ
املسلمني عىل ما جعلها عليه عمر بن اخلطاب ،وأ ّما اخلالفة فلسنا نطلبها
فأعينونا عىل أمرنا هذا واهنضوا من ناحيتكم فإن أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت

عيل ما هو فيه)(((.
عىل أمر واحد ،هاب ّ

علي Aيستشري املهاجرين واألنصار قبل املسري إىل الشام:
ّ
روي أن أمري املؤمنني Aملا أراد املسري إىل أهل الشام دعا إليه من كان

فحمد اهلل وأثنى عليه وقال( :أما بعدُ  :فإنكم
معه من املهاجرين واألنصارّ ،
ميامني الرأي ،مراجيح احللم ،مقاويل باحلق ،مباركو الفعل واألمر ،وقد
أردنا املسري إىل عدونا وعدوكم فأشريوا علينا برأيكم)(((.

فقام مجلة من أصحابه وطلبوا منه اإلرساع يف املسري إليهم ودعوهتم إىل

((( وقعة صفني ،ابن مزاحم املنقري :ص.62
((( املصدر السابق :ص.92
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الرجوع لرشدهم ،فإن أجابوا إىل احلق فليس بعد احلق إالّ الضالل ،وإن أبوا
إال الشقاق فليس هلم إال احلرب.

ويروى أن بعض أصحاب أمري املؤمنني Aأخذ يظهر الرباءة ويشتم
أهل الشام ،فأرسل إليهم عيل :Aأن ك ّفوا عام يبلغني عنكم ،فأتوا إليه

وقالوا :يا أمري املؤمنني ،ألسنا حم ّقني؟ قال :بىل ،قالوا :أوليسوا مبطلني؟
قال :بىل ،قالوا :فلم منعتنا من شتمهم؟ قال( :Aإِ ِّن َأك َْره َلك ُْم َأ ْن َتكُونُوا
ال ُ ْم ،ك َ
ني ،و َل ِكنَّك ُْم َل ْو َو َص ْفت ُْم َأ ْع َم َل ُ ْم و َذك َْرت ُْم َح َ
َان َأ ْص َو َب ِف ا ْل َق ْو ِل
َس َّبابِ َ
َان سبكُم إِياهم ،ال َّلهم اح ِقن ِدماءنَا ِ
ود َما َء ُه ْم،
ُ َّ ْ ْ َ َ
و َأ ْب َل َغ ِف ا ْل ُع ْذ ِر ،و ُق ْلت ُْم َمك َ َ ِّ ْ َّ ُ ْ
ال َّق َم ْن
ات َب ْينِنَا و َب ْينِ ِه ْم وأهدهم ِم ْن َض َل َلتِ ِه ْمَ ،حتَّى َي ْع ِر َ
و َأ ْص ِل ْح َذ َ
ف َْ
ج ِه َله ،وير َع ِوي َع ِن ا ْل َغي وا ْلعدْ و ِ
ان َم ْن َ ِل َج بِه كان هذا أحب إيل وخري ًا
ُ َ
َْ َ
َ
ِّ
لكم)(((.
خروج اإلمام علي Aإىل النخيلة:
عيل Aالناس باخلروج إىل املعسكر بالنخيلة واستخلف عقبة
وأمر ٌ

بن عمرو األنصاري عىل الكوفة ،وكان أصغر أصحاب العقبة السبعني ،ثم
عيل Aوخرج الناس معه.
خرج ٌ

عيل Aبالنخيلة،
وبلغ معاوية بن أيب سفيان وهو يف دمشق مكان ّ

ومعسكره هبا ،فألبس منرب دمشق قميص عثامن وهو خمضب بالدم ،وأجتمع
حول املنرب سبعون ألف شيخ يبكون ال جتف دموعهم عىل عثامن فصعد
معاوية املنرب وخطب يف أهل الشام ،فقال:

((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.323
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عيل ،وقد استبان لكم أمره ،واهلل
(يا أهل الشام ،قد كنتم تكذبوين يف ّ
ما قتل خليفتكم غريه ،وهو أمر بقتله ،وأ ّلب الناس عليه ،وآوى قتلته ،وهم
جنده وأنصاره وأعوانه ،وقد خرج هبم قاصد ًا بالدكم ودياركم إلبادتكم،

يا أهل الشام ،اهلل يف عثامن فأنا و ّيل عثامن وأحق من طلب بدمه ،وقد جعل
اهلل لو ّيل املظلوم سلطان ًا ،فانرصوا خليفتكم املظلوم ،فقد صنع به القوم ما

تعلمون ،قتلوه ظل ًام وبغي ًا ،وقد أمر اهلل بقتال الفئة الباغية حتى تفيء إىل أمر
اهلل) ثم نزل ،فأعطوه الطاعة وانقادوا له ومجع إليه أطرافه(((.

ويروي أن عل ّياّ Aملا أراد الشخوص إىل النخيلة قال له مالك بن

عيل -Aوهو آخذ بعنان دابته :Aيا أمري املؤمنني
حبيب -وهو عىل رشطة ّ

أخترج باملسلمني فيصيبوا أجر اجلهاد والقتال وختلفني يف حرش الرجال؟
عيل( :Aإهنم لن يصيبوا من األجر شيئ ًا إال كنت رشيكهم فيه،
فقال له ّ

وأنت ها هنا أعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم) ،فقال سمع ًا وطاع ًة يا
(((
صل ركعتني.
أمري املؤمنني  ،فخرج عيل Aحتى إذا جاز حد الكوفة ّ

وصول علي Aإىل الرقة:
وج َّل أهلها العثامنية الذينثم سار أمري املؤمنني Aحتى أتى الر ّقة
ُ
وحتصنوا فيها،
فروا من الكوفة برأهيم وأهوائهم إىل معاوية -فغ ّلقوا أبواهبا
ّ

وكان أمريهم سامك بن خمرمة األسدي يف طاعة معاوية.

عيل الر ّقة نزل بمكان يقال له بليخ عىل جانب الفرات فنزل
و ّملا نزل ٌ

((( وقعة صفني ،ابن مزاحم املنقري :ص.127

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،32ص.422
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راهب هناك من صومعته فقال لعيلّ :A
إن عندنا كتاب ًا توارثناه عن آبائنا كتبه

عيل :Aنعم فام هو؟ قال
أصحاب عيسى بن مريم ،أعرضه عليك؟ قال ّ

الراهب( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،الذي قىض فيام قىض وسطر أنه باعث يف
األميني رسوالً منهم يعلمهم الكتاب واحلكمة ،ويدهلم عىل سبيل اهلل ،ال ّ
فظ
وال غليظ ،وال ّ
صخاب يف األسواق وال جيزي بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو
ً
وهبوط
ويصفح ،أمته احلامدون الذين حيمدون اهلل عىل كل نشز ويف كل صعود

تذل ألسنتهم بالتهليل والتكبري والتسبيح ،وينرصه اهلل عىل كل من ناواه ،فإذا
تو ّفاه اهلل اختلفت أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء اهلل ثم اختلفت ،فيمر

رجل من أمته بشاطئ هذا الفرات ،يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويقيض
باحلق وال يرتيش يف احلكم ،الدنيا أهون عليه من الرماد يف يوم عصفت به

الريح ،واملوت أهون عليه من رشب املاء عىل الظامء ،خياف اهلل يف الرس،
وينصح له يف العالنية ،وال خياف يف اهلل لومة الئم ،من أدرك ذلك النبيF

من أهل هذه البالد فآمن به كان ثوابه رضواين واجلنة ،ومن أدرك ذلك العبد

الصالح فلينرصه فإن القتل معه شهادة).

ثم قال له :فأنا مصاحبك غري مفارقك حتى يصيبني ما أصابك قال:
عيل Aثم قال( :احلمد هلل الذي مل جيعلني عنده منسي ًا ،احلمد هلل الذي
فبكى ّ

ذكرين يف كتب األبرار ،ومىض الراهب معه وكان  -فيام ذكروا  -يتغدّ ى مع
عيل Aويتعشى حتى أصيب يوم صفني فلام خرج الناس يدفنون قتالهم
ّ

عيل :Aاطلبوه فلام وجدوه صىل عليه ودفنه وقال :هذا منا أهل البيت
قال ّ
واستغفر له مرار ًا)(((.
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،2ص.92
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و ُيروى ّ
أن عل ّي ًا Aقال ألهل الرقة( :أجرسوا يل جرس ًا لكي أعرب

من هذا املكان إىل الشام» فأبوا وقد كانوا ضموا السفن عندهم ،فنهض من
عندهم ليعرب عىل جرس منبج ،وخلف عليه األشرت ،فناداهم فقال :يا أهل

هذا احلصن إين أقسم باهلل لئن مىض أمري املؤمنني ومل جترسوا له عند مدينتكم
ّ
ألجردن فيكم السيف وألقتل ّن مقاتلتكم وألخرب ّن أرضكم
حتى يعرب منها

وآلخذن أموالكم ،فلقي بعضهم بعض ًا فقالواّ :
ّ
إن األشرت يفي بام يقول وإن
علي ًا خلفه علينا ليأتينا منه الرش ،فبعثوا اليه :إنا ناصبون لكم جرس ًا فأقبلوا،

فأرسل األشرت إىل عيل فجاء ونصبوا له اجلرس فعرب األثقال والرجال ثم أمر
األشرت فوقف يف ثالثة آالف فارس حتى مل يبق أحد من الناس إالّ عرب ،ثم

إنه عرب آخر الناس رجال)(((.
القتال على املاء:

ومن خطبة ألمري املؤمنني Aملا غلب أصحاب معاوية أصحابهA
ِ
اس َت ْط َع ُموك ُُم ا ْل ِقت ََالَ ،ف َأ ِق ُّروا َع َل َم َذ َّل ٍة وت َْأ ِخ ِري َم َ َّل ٍةَ ،أ ْو َر ُّووا
عىل الرشيعةَ ( :قد ْ
اء تَرووا ِمن ا َْل ِ
ِ
السي َ ِ
اءَ ،فا َْل ْو ُت ِف َح َياتِك ُْم َم ْق ُه ِ
وال َيا ُة ِف
وف م َن الدِّ َم ْ َ ْ َ
ُّ ُ
وري َنَ ْ ،
موتِكُم َق ِ
اه ِري َنَ ،أ َل وإِ َّن ُم َع ِ
او َي َة َقا َد َُل ًة ِم َن ا ْل ُغ َو ِاة ،و َع َّم َس َع َل ْي ِه ُم ْ
بَ ،حتَّى
الَ َ َ
َْ ْ
اض ا َْلنِ َّي ِة)(((.
ور ُه ْم َأ ْغ َر َ
َج َع ُلوا ن ُُح َ
ويروى أن بعض أصحاب أمري املؤمنني Aنادى عمرو بن العاص،
قال( :وحيك يا ابن العاص ّ
خل بيننا وبني املاء ،فواهلل لئن مل تفعل ليأخذنا
وإ ّياكم السيوف ،فقال عمرو :واهلل ال ّ
نخل عنه حتى تأخذنا السيوف

((( وقعة صفني ،ابن مزاحم املنقري :ص.151
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.89
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فرتجل األشعث واألشرت وذوو البصائر
وإياكم ،فيعلم ربنا أ ّينا اليوم أصربّ ،
وترجل معهام اثنا عرش ألف ًا ،فحملوا عىل عمرو ومن
عيلA
ّ
من أصحاب ّ
عيل Aسنابكها
معه من أهل الشام ،فأزالوهم عن املاء حتى غمست خيل ّ

يف املاء)(((.

عيل Aعىل املاء وطرد عنه أهل الشام بعث إىل معاوية( :إنّا
فلام غلب ّ

هلم إىل املاء فنحن وأنتم فيه سواء)((( ،فأخذ كل واحد
ال نكافيك بصنعك َّ

منهام بالرشيعة مما يليه.
إعالن احلرب:

عيلA
فلام انسلخ املحرم واستقبل صفر ،وذلك يف سنة (37هـ) ،بعث ّ

نفر ًا من أصحابه حتى إذا كانوا من عسكر معاوية حيث يسمعوهنم الصوت،
قام مرثد بن احلارث اجلشمي فنادى عند غروب الشمس يا أهل الشامّ ،
إن

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب وأصحاب رسول اهلل Fيقولون لكم( :إنا
واهلل ما كففنا عنكم شك ًا يف أمركم ،وال بقيا عليكم ،وإنام كففنا عنكم خلروج
املحرم ،ثم انسلخ ،وإنا قد نبذنا إليكم عىل سواءّ ،
إن اهلل ال حيب اخلائنني،
قال :فتحاجز الناس ،وثاروا إىل أمرائهم)(((.

تقييم معسكر معاوية:
روى نرص بن مزاحم بإسناده عن شيخ من بكر بن وائل ،قال( :كنا مع
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،32ص.442
((( وقعة صفني ،ابن مزاحم املنقري :ص.193
((( املصدر السابق :ص.203
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عيل بصفني ،فرفع عمرو بن العاص شقة مخيصة سوداء يف رأس رمح ،فقال
ناس :هذا لواء عقده له رسول اهلل Fفلم يزالوا كذلك حتى بلغ علي ًا ،فقال:
هل تدرون ما أمر هذا اللواء؟ ّ
إن عدو اهلل عمرو بن العاص أخرج له رسول
اهلل هذه الش ّقة ،فقال( :من يأخذها بام فيها)؟ فقال عمرو :ما فيها يا رسول

اهلل؟ قال( :فيها أن ال تقاتل به مسل ًام ،وال تقربه من كافر ،فأخذها ،فقد واهلل

قربه من املرشكني وقاتل به اليوم املسلمني ،والذي فلق احلبة وبرأ النسمة،
وأرسوا الكفر ،فلام وجدوا أعوان ًا رجعوا إىل
ما أسلموا ولكن استسلموا،
ّ
عداوهتم منّا إال أهنم مل يدعوا الصالة)(((.

وروى بإسناده عن حبيب بن أيب ثابت قال( :ملا كان قتال صفني قال

رجل لعامر :يا أبا اليقظان :أمل يقل رسول اهلل :Fقاتلوا الناس حتى يسلموا،

فإذا أسلموا عصموا مني دماءهم وأمواهلم» ،قال :بىل ولكن واهلل ما أسلموا
وأرسوا الكفر حتى وجدوا عليه أعوان ًا)(((.
ولكن استسلموا،
ّ
دور عمار بن ياسر يف احلرب:
إن لعامر منزلة كبرية عند النبي واله (صلوات اهلل عليهم) ملواقفه
املرشفة يف اإلسالم ،لذلك روي عن النبي ،Fأنه قالّ :
(إن اجلنة لتشتاق إىل

وعمر وسلامن)((( .
عيل ّ
ثالثةّ :

وأنه Fقال له( :إنك من أهل اجلنة تقتلك الفئة الباغية)(((.

((( وقعة صفني ،ابن مزاحم املنقري :ص.215
((( املصدر السابق.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،31ص .202سنن الرتمذي ،الرتمذي :ج ،5ص.667
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،33ص.25ومثله يف صحيح مسلم :ج ،8ص.186
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عمر يف يوم صفني ،فقاتل قتال األبطال ،ثم رجع إىل موضعه،
وتقدم ّ

بعس فيه
فاستسقى وقد اشتد ظمؤه ،فأتته امرأة من نساء بني شيبان من مصافهم ٍّ

لبن ،فدفعته إليه ،فقال :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اليوم ألقى األحبة حتت األسنة ،صدق
دت فيه ّ
ألن رسول اهللF
الصادق ،وبذلك أخربين الناطق ،وهو اليوم الذي ُو ِع ُ

لعمر بن يارس( :قتلك الفئة الباغية ،وآخر رشبة ترشهبا َضياح من لبن)،
قال ّ
ثم قال :أهيا الناس ،هل من رائح إىل اهلل حتت العوايل ،والذي نفيس بيده

لنقاتلنّهم عىل تأويله كام قاتلناهم عىل تنزيله ،واهلل لو رضبونا حتى يبلغوا بنا
سعفات َهجر ِ
لعلمنا أنّا عىل احلق وهم عىل الباطل(((.
َ

ثم محل فتوسط القوم ،واشتبكت عليه األسنة ومحل عليه بن جون

السكوين وأبو العادية الفزاري ،فأما أبو العادية فطعنه ،وأما ابن جون فإنه
احتز رأسه ،وكان قتله عند املساء وله ثالث وتسعون سنة ،وقربه بصفني

وصىل عليه عيل Aومل يغسله.
خدعة رفع املصاحف:

فلام رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل العراق قد اشتد وخاف اهلالك
قال ملعاوية :هل لك يف أمر أعرضه عليك ال يزيدنا إال اجتامع ًا وال يزيدهم
إال فرقة؟ قال :نعم ،قال :نرفع املصاحف ثم نقول ملا فيها :هذا َحكَم بيننا

وبينكم ،فإن أبى بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول :ينبغي لنا أن

نقبل ،فتكون فرقة بينهم ،وإن قبلوا ما فيها رفعنا القتال عنا إىل أجل ،فرفعوا
عز ّ
وجل
نحو ( )500من املصاحف بالرماح ،وقالوا :هذا حكم كتاب اهلل ّ
بيننا وبينكمَ ،من لثغور الشام بعد أهله؟ َمن لثغور العراق بعد أهله؟ و َمن

((( راجع االختصاص ،الشيخ املفيد :ج ،1ص ،14ومروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص.381
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جلهاد الروم؟ و َمن للرتك؟ و َمن للكفار؟

فلام رأى كثري من أهل العراق ذلك قالوا :نجيب إىل كتاب اهلل وننيب إليه،

وأحب القوم املوادعة ،وقيل لعيل :قد أعطاك معاوية احلق ودعاك إىل كتاب
ّ

اهلل فاقبل منه ،وكان أشدهم يف ذلك اليوم األشعث بن قيس ،فقال عيل:A

أحب حتى قرحتكم احلرب،وقد واهلل
(أهيا الناس،إنه مل يزل من أمركم ما
ّ
كنت باألمس أمري ًا فأصبحت اليوم مأمور ًا ،وقد
أخذت منكم
وتركت ،وإين ُ
ُ
ُ

عيل( :Aوحيكم إهنم ما رفعوها ألنكم تعلموهنا وال
أحببتم البقاء) ،ثم قال ّ

يعلمون هبا ،وما رفعوها لكم إال خديعة ،ودهاء ومكيدة) ،فقالوا له :إنه ما

يسعنا أن نُدعى إىل كتاب اهلل فنأبى أن نقبله ،فقال( :Aوحيكم إنام قاتلتهم

ليدينوا بحكم الكتاب ،فقد عصوا اهلل فيام أمرهم به ،ونبذوا كتابه ،فامضوا
عىل حقكم وقصدكم ،وخذوا يف قتال عدوكم ،فإن معاوية وابن العاص
وابن أيب معيط وحبيب بن مسلمة وعددا غري هؤالء ليسوا بأصحاب دين

أعرف هبم منكم صحبتهم أطفاال ورجاال فهم رش أطفال
وال قرآن ،وأنا َ
ورجال)(((.

فقال األشعثّ :
عيل:A
إن شئت أتيت معاوية فسألته ما يريد ،قال ّ
(ذلك إليك فأته ّ
إن شئت) ،فأتاه األشعث فسأله ،فقال له معاوية :نرجع
نحن وأنتم إىل كتاب اهلل ،وإىل ما أمر به يف كتابه :تبعثون منكم رجال ترضونه

وختتارونه ونبعث برجل ،ونأخذ عليهام العهد وامليثاق أن يعمال بام يف كتاب اهلل
وصوب األشعث
وال خيرجا عنه ،وننقاد مجيع ًا إىل ما اتفقا عليه من حكم اهلل،
ّ
قوله وانرصف إىل عيل ،Aفأخربه بذلك ،فقال أكثر الناس :رضينا وقبلنا

((( مروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص.391
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وسمعنا وأطعنا ،فاختار أهل الشام عمرو بن العاص ،وقال األشعث ومن ارتد

بعد ذلك إىل رأي اخلوارج :رضينا نحن بأيب موسى األشعري ،فقال عيل:A
(قد عصيتموين يف أول هذا األمر فال تعصوين اآلن ،إين ال أرى أن ُأ ّ
ول
أبا موسى األشعري) ،فقال األشعث ومن معه :ال ،نرىض إال بأيب موسى
ّ
وخذل الناس
األشعري ،قال عيل( :Aوحيكم! هو ليس بثقة قد فارقني

عنّي وفعل كذا وكذا ،وذكر أشياء فعلها أبو موسى ،ثم إنه هرب شهور ًا حتى
أرصوا عىل اختيارهم فبعثوا إىل أيب موسى
أمنته) ،لكن األشعث وأصحابه ّ
وكتبوا له القصة ،وقيل أليب موسىّ :
إن الناس قد اصطلحوا ،فقال :احلمد

هلل ،قيل :وقد جعلوك حكام ،قال :إنّا هلل وإنّا اليه راجعون(((.
قصة التحكيم:

جاء يف حديث عمرو بن شمر قال :أقبل أبو موسى إىل عمرو فقال :يا

عمرو هل لك يف أمر هو لألمة صالح ،ولصلحاء الناس رضا نويل هذا االمر

عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب الذي مل يدخل يف شئ من هذه الفتنة وال يف هذه
الفرقة قال :وكان عبد اهلل بن عمرو بن العاص وعبد اهلل بن الزبري قريبني
يسمعان الكالم فقال عمرو :فأين أنت يا أبا موسى عن معاوية فأبى عليه أبو

موسى فقال عمرو :ألست تعلم أن عثامن قتل مظلوما ومعاوية ويل عثامن وقد
ِ
وما َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا ،(((Oثم إن بيت
قال اهلل تعاىلَ :
Pو َمن ُقت َل َم ْظ ُل ً
معاوية يف قريش ما قد علمت ،وهو أخو أم حبيبة أم املؤمنني وزوج النبيF

وقد صحبه وهو أحد الصحابة ،ثم عرض له بالسلطان فقال له :إن هو ويل
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،32ص.540
((( سورة اإلرساء :آية.33
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األمر أكرمك كرامة مل يكرمك أحد قط بمثلها.

فقال أبو موسى :اتق اهلل يا عمرو ،فإن هذا األمر ليس عىل الرشف ،إنام

هو ألهل الدين والفضل ،مع أين لو كنت أعطيته أفضل قريش رشفا ألعطيته

عيل بن أيب طالب.

وأما قولك إنه ويل عثامن فإين مل أكن أوليه إياه لنسبه من عثامن وادع

املهاجرين األولني.

وأما تعريضك يل باالمرة والسلطان ،فواهلل لو خرج يل من سلطانه ما

وليته وال كنت أرتيش يف اهلل ولكنك إن شئت أحيينا سنة عمر بن اخلطاب.

قال ابن ديزيل يف كتاب صفني :أعطاه عمرو صدر املجلس وكان ال

يتكلم قبله وأعطاه النقدم يف الصالة ويف الطعام ال يأكل حتى يأكل وإذا خاطبه

فإنام خياطبه بأجل األسامء ويقول له :يا صاحب رسول اهلل حتى اطمأن إليه
وظن أنه ال يغشه فلام انمخضت الزبدة بينهام قال له عمرو :أخربين ما رأيك
يا أبا موسى قال :أرى أن أخلع هذين الرجلني ونجعل االمر شورى بني
املسلمني خيتارون من يشاؤون!! فقال عمرو :الرأي واهلل ما رأيت.

فأقبال إىل الناس وهم جمتمعون فتكلم أبو موسى فحمد اهلل وأثنى عليه

ثم قال :إن رأيي ورأي عمرو قد اتفق عىل أمر نرجو أن يصلح اهلل به شأن

هذه األمة فقال عمرو :صدق ثم قال له :تقدم يا أبا موسى فتكلم.

فقام [أبو موسى] ليتكلم فدعاه ابن عباس فقال :وحيك واهلل إين ألظنه

خدعك إن كنتام قد اتفقتام عىل أمر فقدمه قبلك ليتكلم به ثم تكلم أنت بعده

فإنه رجل غدار وال آمن أن يكون أعطاك الرضا فيام بينك وبينه فإذا قمت به
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يف الناس خالفك  -وكان أبو موسى رجال مغفال  -فقال :إهيا عنك إنا قد
اتفقنا.

فتقدم أبو موسى فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :أهيا الناس إنا قد نظرنا

يف أمر هذه األمة فلم نر شيئا هو أصلح ألمر هؤالء وال أمل لشعثها من أن ال
يبني أمورها وقد اجتمع رأيي ورأي صاحبي عىل خلع عيل ومعاوية وأن
يستقبل هذا االمر فيكون شورى بني املسلمني يولون أمورهم من أحبوا وإين

قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أموركم وولوا من رأيتموه هلذا االمر

أهال ،ثم تنحى.

فقام عمرو بن العاص يف مقامه فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال :إن هذا

قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كام خلعه وأثبت صاحبي
معاوية يف اخلالفة فإنه ويل عثامن والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه.

فقال له أبو موسى :مالك ال وفقك اهلل قد غدرت وفجرت إنام مثلك

كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث وإن ترتكه يلهث.

فقال له عمرو :إنام مثلك كمثل احلامر حيمل أسفارا.

ومحل رشيح بن هانئ عىل عمرو فقنعه بالسوط ومحل ابن لعمرو عىل

رشيح فقنعه بالسوط وقام الناس فحجزوا بينهام فكان رشيح بعد ذلك يقول:
ما ندمت عىل شئ ندامتي أن ال أكون رضبت عمرا بالسيف بدل

السوط لكن أتى الدهر بام أتى به.

والتمس أصحاب عيل Aأبا موسى فركب ناقته وحلق بمكة فكان

ابن عباس يقول :قبح اهلل أبا موسى لقد حذرته وهديته إىل الرأي فام عقل
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وكان أبو موسى يقول :لقد حذرين ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت

إليه وظننت أنه ال يؤثر شيئا عىل نصيحة األمة(((.
عدد قتلى صفني:

قال ابن أيب شيبة حدثنا حممد بن احلسن قال حدثنا محاد بن زيد عن
هشام عن حممد بن سريين قال( :بلغ القتىل يوم صفني سبعني ألف ًا فام قدروا
عىل عدهم إال بالقصب وضعوا عىل كل إنسان قصبة ثم عدوا القصب)(((.
وعن قتادة( :القتىل يوم صفني ستون ألف ًا) ،وقال ابن سريين (سبعون ألف ًا.

وهو املذكور يف أنساب األرشاف وضعوا عىل كل قتيل قصبة ثم عدوا

القصب)(((.

وعن نرص بن مزاحم( :وافرتقوا عىل سبعني ألف قتيل يف ذلك اليوم،

وتلك هي ليلة اهلرير املشهورة)(((.

وقتل بصفني سبعون ألف ًا( :من أهل الشام مخسة وأربعون الف ًا ،ومن
أهل العراق مخسة وعرشون الف ًا ،وكان املقام بصفني مائة يوم وعرشة أيام،
وقتل هبا من الصحابة ممن كان مع عيل مخسة وعرشون ً
رجل :منهم عامر بن

يارس أبو اليقظان املعروف بابن ُس َمية وهو ابن ثالث وسبعني سنة)(((.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،33ص.203
((( املصنف ،ابن شيبة :ج ،8ص.427

((( راجع بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،22ص.985
((( املصدر السابق :ج ،22ص.725

((( مروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص. 352
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خامتة املطاف:
تم االتفاق بني الفريقني عىل التحكيم ،األمر الذي كان ّ
حيذر
وأخري ًا ّ
منه اإلمام أمري املؤمنني ،Aلكنه مل جيد بد ًا أمام إرصار أهل العراق.

وكان فيام كتب يف الصحيفة أن حييي احلكامن ما أحيى القرآن ويميتا ما

أمات القرآن وال يتبعان اهلوى ،وال يداهنان يف يشء من ذلك ،فإن فعال فال

عيل Aللحكمني حني أكره
حكم هلام ،واملسلمون من حكمهام براء ،وقال ّ

عىل أمرمها( :عىل أن حتكام بام يف كتاب اهلل ،وكتاب اهلل كله يل ،فإن مل حتكام بام

يف كتاب فال حكم لكام).

وملا وقع التحكيم تباغض القوم مجيع ًا واقبل بعضهم يتربأ من بعض:

عيل بالرحيل ،لعلمه باختالف
يتربأ األخ من أخيه ،واالبن من أبيه ،وأمر ٌ

الكلمة ،وتفاوت الرأي ،وعدم النظام ألمورهم ،وما حلقه من اخلالف
منهم وكثر التحكيم يف جيش أهل العراق ،وتضارب القوم باملقارع ونعال
السيوف وتسابوا ،والم كل فريق منهم اآلخر يف رأيه ،وسار عيل يؤم الكوفة
وحلق معاوية بدمشق من أرض الشام ،وفرق عساكره فلحق كل جند منهم

ببلده(((.

((( مروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص.405

معركة النهروان
عن النبي( :Fيا عيل ستقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني)(((.
إن املتصفح لتاريخ احلركات اإلصالحية سواء كانت من ِقبل األنبياء

واملرسلني أو من غريهم ،جيد أن هناك تفاوت ًا فيام بينها من حيث حتقيق
أهدافها ،ولعل هذا التفاوت ناشئ من جهة املجتمع الذي قامت فيه ،ومدى

تقبل ذلك املجتمع هلا من حيث إيامن األفراد بمبادئها وقيمها وهذا هو املهم

اإليامن باهلدف والفكرـ ألنه هو الذي يصنع النجاح واالستمرارية للحركة،
وكلام كان اإليامن بالفكرة واهلدف كبري ًا كلام كان النجاح مضمون ًا ،هذا من
جهة.

ومن جهة أخرى نالحظ أن درجة اإليامن بني األتباع متفاوتة فهناك

من يكون يف أعىل مستوى من اإليامن وهناك من يكون يف أدنى مستوى ،كام

نجد أن هناك من ُيعدّ من األتباع واملنارصين إال أنه ال حيمل من أهداف
احلركة ومبادئها شيئ ًا وإنام له أهدافه اخلاصة غري أنه وجد املصلحة يف هذا

العمل ،كام نجد أن هناك من هو يف ضمن األتباع إال أنه يعمل لفئة أخرى
مباينة هلذه احلركة.

وبعبارة أخرى إن إيامن األتباع يشكل عنرص ًا وعام ً
ال مه ًام يف نجاح

((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.574
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واستمرارية احلركة وصيانتها ،وعىل مدى التأريخ نجد أن هناك من بقي ثابت ًا
غي وبدّ ل وانحرف عن املسار
وملتزم ًا بمبادئ حركة املصلحني ،وهناك من ّ
الصحيح هلا بعد وفاة أو استشهاد أو غياب قائد احلركة ،سواء كان من األنبياء

والرسل أم من غريهم ،ومرجع ذلك إىل مدى إيامن األتباع وانصهارهم يف

قيم ومبادئ هذه احلركة ،فمث ً
ال نجد أن قس ًام من قوم موسى Aبدلوا وغريوا
بعد غياب نبيهم موسى Aعنهم أليام ومل ينصاعوا ملن َخ َّلفه عليهم وأمرهم
ِ
ان َأ ِسف ًا َق َال َيا
بطاعته:
وسى إِ َل َق ْو ِم ِه َغ ْض َب َ
السام ِر ُّ
َ
ي* َف َر َج َع ُم َ
﴿...و َأ َض َّل ُه ْم َّ
َق ْو ِم َأ َل ْ َي ِعدْ ك ُْم َر ُّبك ُْم َو ْعد ًا َح َسن ًا َأ َف َط َال َع َل ْيك ُْم ا ْل َع ْهدُ َأ ْم َأ َر ْدت ُْم َأ ْن َيِ َّل َع َل ْيك ُْم
ب ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َأ ْخ َل ْفت ُْم َم ْو ِع ِدي﴾((( ،وكذلك نجد فئة من قوم عيسى
َغ َض ٌ
املسيح Aغريوا وانحرفوا عن املسار الصحيح الذي أرساه هلم نبيهم عيسى
روج األعداء قتل عيسى Aوأقنعوهم بذلك مل يبق منهم إال
 Aفبعد أن ّ

القليل فقد انحرف مسار احلركة التصحيحية للمسيح عن املسار املرسوم له،
ِ
ِ ِ
ِ ِ
يل َع َل لِ َس ِ
سائِ َ
يسى ا ْب ِن
قال تعاىلُ ﴿ :لع َن ا َّلذ َ
ان َد ُاوو َد َوع َ
ين َك َف ُروا م ْن َبني إِ ْ َ
َم ْر َي َم َذلِ َ
َاه ْو َن َع ْن ُمنك ٍَر َف َع ُلو ُه َلبِئ َْس
ك بِ َم َع َص ْوا َوكَانُوا َي ْعتَدُ َ
ون* كَانُوا ال َي َتن َ
ون﴾(((.
َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ
واألمة اإلسالمية مل تكن بمعزل عن هذا اليشء فقد شملتها هذه السنة

أيض ًا ،ومل ينفع حتذير النبي Fلألمة من االنحراف واالنجرار والتبديل،
فنجد أنه مل يدخر وسع ًا يف هذا املجال فكان دائم التوجيه والبيان لألمة من

أن تكون شبيهة لألمم السالفة ،فكانت معظم جهوده مركزة عىل صنع رجال
((( سورة طه :آية.86-85

((( سورة املائدة :آية.79-78
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حيملون املسؤولية ويصمدون أمام التحديات والشبهات التي يثريها األعداء

واملنافقني ،فكان حيذر من االنقسام وإتباع اهلوى واالنقالب عىل األعقاب،
م َّمدٌ إِالَّ َر ُس ٌ
ول َقدْ
﴿و َما ُ َ
كام أوضح ذلك جلي ًا القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِِ
َخ َل ْ ِ
ب َع َل
الر ُس ُل َأ َفإِ ْين َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َع َل َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن َي ْن َقل ْ
ت م ْن َق ْبله ُّ
ع ِقبي ِه َف َلن ي ُض اهللَ َشيئ ًا وسيج ِزي اهللُ َّ ِ
ين﴾(((.
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
َ َ ْ ْ َ َّ

وكان يبني لألمة اإلسالمية أن عليها اختيار ما اختاره هلم اهلل تعاىل كام
َان ُل ِ ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق َض اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْمر ًا َأ ْن
﴿و َما ك َ
يف قوله سبحانهَ :
ُون َُلم ِْ
ال َ َي ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهللَ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضالالً ُمبِين ًا﴾(((،
َيك َ ْ
وأوضح ذلك بعدة مناسبات كقوله( :إن أمة موسى افرتقت إحدى وسبعني
فرقة ،فرقة ناجية والباقون يف النار ،وإن أمة عيسى افرتقت اثنني وسبعني فرقة،

فرقة ناجية والباقون يف النار ،وإن أمتي ستفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة ،فرقة
ناجية والباقون يف النار) ،وقوله( :لتتبعن سنن َمن كان قبلكم حذو النعل

بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه! قالوا:
فاليهود والنصارى يا رسول اهلل؟ قال فمن إذن؟!)((( ،ومل يكتف بالتحذير

عن االنحراف واالنقالب فقط بل سد الطريق أمام االنقسام واالنحراف

وعي بأمر من اهلل تعاىل القيادة من
بخطوات عملية مهمة ،ذلك أنه نصب ّ

بعده بأمر ال يشوبه الغموض ،ابتداءا من نزول الوحي واستمر إىل قرب
أجله ،منها حديث الدار( :إن هذا أخي ،وويص ،وخليفتي فيكم ،فاسمعوا

((( سورة آل عمران :آية.144
((( سورة األحزاب :آية.36

((( الرسائل العرش ،الشيخ الطويس :ص.127
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له وأطيعوا)((( ،ومنها قوله لبعض القبائل عندما دعاهم إىل اإلسالم فأرادوا
األمر من بعده هلم ،حيث ردهم قائالً( :األمر هلل يضعه حيث يشاء) ،ومنها

وصيته للمسلمني يف غزوة بني قريظة ،وغريها الكثري الكثري وختمها حني
طلب من املسلمني آنذاك كتف ًا ودواة ،قال ابن عباس :يوم اخلميس وما يوم

اخلميس؟! يوم أشتد برسول اهلل Fوجعه فقال( :إيتوين بدواة وبياض أكتب
(((
نبي تنازع  -فقال
لكم كتاب ًا لن تضلوا بعد أبد ًا)  ،فتنازعوا  -وال ينبغي عند ّ
عمرّ :
النبي هيجر  -ويف حديث آخر( :إنّه ليهجر) ،ويف ثالث( :إنّه هجر) -
إن ّ

ثم قال :عندنا القرآن ،حسبنا كتاب اهلل ،فاختلف َمن يف البيت ،واختصموا
ّ
فمن قائل يقول :القول ما قال رسول اهلل ،ومن قائل يقول :القول ما قال عمر،

فلم أكثروا اللغط واللغو ،ومتادى القوم يف نزاعهم ،غضب رسول اهللF
ّ

نبي تنازع) ،فقاموا ،فكان ابن عباسN
فقال( :قوموا عني ،ال ينبغي عند ّ
بعد ذلك يقول( :الرزية ّ
كل الرزية ما حال بني رسول اهلل Fوبني أن يكتب
هلم ذلك الكتاب ،لوال مقالته  -يعني مقالة عمر  -لكتب لنا كتاب ًا مل ختتلف

أمته بعده ومل تفرتق) ،ولعل حالة املجتمع من عدم رسوخ اإليامن باإلسالم

مني هبا اإلمام
عند البعض وعدم الوضوح يف الرؤية واحدة من املصائب التي ّ
أمري املؤمنني ،Aفلم يكن املجتمع آنذاك ينظر إىل اإلمام أمري املؤمننيA
بأنه إمام مفرتض الطاعة ،وهذا يتضح جد ًا إذا ما عرفنا أنه Aكان

ينهى عن أمور مبتدعة فال يطاع ،كام هو احلال يف هنيه عن صالة الرتاويح

املبتدعة((( ،فقد روى البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبري عن
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،15ص.115
((( مسند أمحد ،ابن حنبل :ج ،1ص.355

((( روضة املتقني ،العالمة املجليس :ج ،9ص.324
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عبد الرمحن بن عبد القاري أنه قال :خرجت مع عمر بن اخلطاب ليلة يف
رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصيل الرجل لنفسه ويصيل

الرجل فيصيل بصالته الرهط فقال عمر إين أرى لو مجعت هؤالء عىل قارئ
واحد لكان أمثل ،ثم عزم فجمعهم عىل أيب بن كعب ،ثم خرجت معه

ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر :نعم البدعة هذه!(((.

فاعرتف كام ترى بأهنا بدعة ،وقد شهد الرسول Fأن كل بدعة ضاللة،

وقد روي أن أمري املؤمنني Aملا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب هلم
إمام ًا يصيل هبم نافلة شهر رمضان ،زجرهم وعرفهم أن ذلك خالف السنة

فرتكوه واجتمعوا ألنفسهم وقدموا بعضهم فبعث إليهم ابنه احلسنA
فدخل عليهم املسجد ومعه الدرة فلام رأوه تبادروا األبواب وصاحوا

(وا عمراه!) ،فأنت تالحظ أن هؤالء لو كان لدهيم عمق إيامين ومعرفة
بحقوق اإلمام Aوأنه منصب من ِقبل اهلل تعاىل ملا كان هذا فعلهم.
ظهور اخلوارج:
إن ظهور اخلوارج يف مناسبة حرب صفني مل يكن أمر ًا عفوي ًا ،وليد

ساعته ،وإنام كان ثمة أجواء ومناخات ،وكذلك عوامل وأسباب ساعدت

عىل ظهورهم.

واخلوارج فرقة ظهرت يف النصف األول ،من القرن األول اهلجري،

وبالتحديد يف مناسبة حرب صفني التي كانت يف سنة37هـ ،والتي دارت

رحاها بني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،Aاخلليفة الرشعي بكل ما هلذه
الكلمة من معنى ،من جهة ،وبني معاوية بن أيب سفيان ،الرجل الباغي الذي

((( صحيح البخاري ،البخاري :ج ،2ص.252
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كان حياول االستئثار بأمر األمة لنفسه ،من جهة أخرى ،وكان ظهورهم
-العلني -بعد خدعة رفع املصاحف يف تلك احلرب ،من قبل جيش معاوية،

بمشورة من عمرو بن العاص ،بعد أن اتضح بام ال يقبل الشك حتمية هزيمة
جيش الشام ،لو استمرت احلرب ،وقد أحدثت هذه اخلدعة زلزاالً يف جيش
اإلمام عيل ،Aحيث أدت إىل إجابة أكثر ذلك اجليش إىل حكم املصحف

 عىل حد تعبريهم  -وبقي Aمع أهل بيته (صلوات اهلل وسالمه عليهم)يف عدة يسرية ،يواجهون هتديدات أولئك االنفصاليني بنفس املستوى أو أشد
من التهديد الذي كان يواجههم به جيش أهل الشام ،ومل يكن حيق له Aأن

يلقي هبذه الصفوة إىل التهلكة ،كام ذكره Aيف احتجاجه عىل اخلوارج حني

قال هلم ..( :وأما قولكم :إين مل أرضبكم بسيفي يوم صفني ،حتى تفيئوا إىل
﴿و َل ُت ْل ُقوا بِ َأ ْي ِديك ُْم إِ َل الت َّْه ُلك َِة﴾ ،وكنتم
أمر اهلل ،فإن اهلل عز وجل يقولَ :
عدد ًا ،وأنا وأهل بيتي يف عدة يسرية)(((.

موقف اإلمام Aمن اخلوارج:
عالج أمري املؤمنني Aقضية اخلوارج بحكمة ومرونة ،ثم بحزم
وبحسم ايض ًا ،حيث حاول أوالً أن يقنعهم بخطأهم يف تصوراهتم ومواقفهم،

فناقشهم ووعظهم هو وأصحابه :ابن عباس وغريه ،وأقاموا عليهم احلجة،

حتى رجع منهم األلوف.

ويالحظ هنا :أنه Aينهى ابن عباس عن أن خياصمهم بالقرآن ،فإن
القرآن محال ذو وجوه ،ولكن خياصمهم بالسنة ،فإهنم لن جيدوا عنها حميص ًا.

((( تأريخ اليعقويب ،اليعقويب :ج ،2ص.192
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كام أنه هو نفسه قد التزم بذلك إىل ٍ
حد كبري ،حيث نجده هيتم بأن حيتج

عليهم بأقوال النبي Fوأعامله بالدرجة األوىل ،فاحتج عليهم بأنه Fقد
رجم الزاين ثم صىل عليه وورثه أهله ،وقتل القاتل كذلك ،وقطع السارق
وجلد الزاين غري املحصن ،ثم قسم عليهام من الفييء ،ونكحا املسلامت،
فأخذهم Fبذنوهبم ،ومل يمنعهم سهمهم من اإلسالم وال أخرج أسامءهم

من بني أهله.

واحتج عليهم أيض ًا بمن النبي Fعىل أهل مكة فلم يسب نساءهم

وال ذريتهم ،وبمحوه Fكلمة( :رسول اهلل) من صحيفة احلديبية ،وبإعطائه
النصفة ألهل نجران ،حيث قال( :ثم نبتهل فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني)

وبتحكيمه سعد بن معاذ يف بني قريظة الذين نقضوا العهد.

ولكن ..رغم كل تلك املحاوالت واملواعظ واالحتجاجات ،ورغم

رجوع األلوف منهم عن غيهم ،فقد بقيت بق ّية حوايل أربعة آالف أبو إال

البقاء عىل ما هم عليه ،وحماربته ،وقتلوا األبرياء ،حتى النساء ،وأخافوا
السبيل ،وأفسدوا يف األرض ،فاضطر Aملحاربتهم لدفع رشهم ،وإمخاد نار

فتنتهم ،فحارهبم ،وقتلهم ،ومل يفلت منهم إال أقل من عرشة كام مل يستشهد

من أصحابه إال أقل من عرشة ،كام أخرب به عليه السالم قبل ذلك.

ويقول املؤرخون :إن الذين أفلتوا من القتل قد اصبحوا بذرات أخرى

للخوارج يف مناطق عديدة فيام بعد.

وأما أولئك الذين استأمنوا ،فقد صاروا خيرجون عىل عيل Aوعىل

غريه بعد ذلك ،فخرج منهم ألفان عىل اإلمام يف النخيلة فقىض عليهم .ثم
صار اخلوارج خيرجون عليه يف رشاذم قليلة يف بضعة مئات او أقل أو أكثر
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يف األنبار ،وماسبذان ،وجرجرايا ،واملدائن ،وسواد الكوفة ،فكان يقيض عىل

حركاهتم تلك الواحدة تلو األخرى بيرس وسهولة.
قصة معركة النهروان:

استمر اخلوارج املارقون يف غ ِّيهم ،وأشتدَّ خطرهم بانضامم أعداد
َّ
جديدة ملعسكرهم ،وراحوا ُيعلنون القول برشك معسكر اإلمام ،Aورأوا

استباحة دمائهم ،ولكن اإلمام Aمل يتعرض هلم ،وأعطاهم الفرصة َعسى
أن يعودوا إىل الرأي السديد.

غري َّأنم بدأوا يشكِّلون خطر ًا حقيقي ًا عىل دولة اإلمام Aمن الداخل،

وبدأ خطرهم يتعاظم عندما قتلوا الصحايب اجلليل عبد اهلل بن خباب،N
وبقروا بطن زوجته وهي حامل ،وقتلوا نسا ًء من قبيلة طي.

فأرسل إليهم اإلمام Aالصحايب احلارث بن ُم َّرة العبدي ،لكي

يتعرف إىل حقيقة املوقفَ ،غري َّأنم قتلوه كذلك .
َّ

فلام َعلم اإلمام Aباألمر ،تقدَّ م نحوهم بجيش من منطقة األنبار،

وبذل مساعيه من أجل إصالح املوقف دون إراقة الدماء ،فبعث إليهم أن

يكف
يرسلوا إليه قتلة عبد اهلل بن اخلباب ،واحلارث العبدي ،وغريمها ،وهو ُّ
عنهم ،ولكنَّهم أجابوه أهنم ُك ّلهم قاموا بالقتل.

فأرسل اإلمام Aإليهم الصحايب قيس بن سعد ،فوعظهم َّ
وحذرهم،
رب ٍر مقنع.
وطالبهم بالرجوع عن جواز سفك دماء املسلمني وتكفريهم دون ُم ِّ

وتابع اإلمام Aموقفه اإلنساين ،فأرسل إليهم أبا أيوب األنصاري،
فوعظهم ورفع راية ونادى :من جاء حتت هذه الراية ِ
مَّن مل يقتل -فهو آمن،َ ْ
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ُصيب
انرص َ
ف إىل الكوفة أو املدائن فهو آمن ال حاجة لنا به ،بعد أن ن َ
ومن َ
َق َت َلة إخواننا.
تفرق منهم أعداد
وقد َ
نج َحت املحاولة األخرية نجاح ًا جزئي ًا ،حيث َّ

يبق إال أربعة آالف معاند ،فقاموا باهلجوم عىل جيش اإلمام،A
كبرية ،ومل َ
َف عنهم حتى يبدءوا بالقتال.
فأمر اإلمام Aأصحابه بالك ِّ

فلام بدءوا بقتال جيش اإلمامَ Aشدَّ عليهم اإلمام عيل Aبسيفه
ذي الفقار ،ثم َشدَّ أصحا ُبه فأفنوهم عن آخرهم ،إالَّ تسعة نفر ُّفروا ،وحت َّقق

الظفر لراية احلق ،وكان ذلك يف التاسع من صفر سنة (38هـ)(((.
قتلى اخلوارج:

إن عدد اخلوارج الذين قتلوا يف النهروان كان يرتاوح بحسب اختالف

املصادر ما بني األلف ومخسمئة قتيل ،وعرشة آالف ،ورقم األربعة آالف هو
املرجح من بني تلك األقوال لدى عدد من املؤرخني(((.

ويقول املؤرخون( :فاختلط القوم ،فلم تكن إال ساعة حتى قتلوا

بأمجعهم ،وكانوا أربعة آالف فام فلت منهم إال تسعة نفر ،فهرب منهم رجالن
إىل خراسان ،إىل أرض سجستان ،وفيها نسلهام إىل الساعة ،ورجالن صارا

إىل بالد اجلزيرة ،إىل موضع يقال له سوق التوريخ ،وإىل شاطئ الفرات،
فهناك نسلهام إىل الساعة ،وصار رجل إىل ّ
تل يقال له :تل موزن)(((.
((( اإليضاح ،الفضل بن شاذان :ج ،1ص.49

((( عيل واخلوارج ،السيد جعفر مرتىض العاميل :ج ،1ص.171
((( الفتوح ،ابن أعثم الكويف :ج ،4ص.132
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وقد ظهر صدق ما أخرب به عيل أمري املؤمنني Aحيث مل ينج من

خوارج النهروان إال أقل من عرشة ،فقيل :أربعة ،وقيل :مخسة ،وقيل :تسعة،
وقيل :إن الذين أفلتوا كانوا عرشة ،وقيل غري ذلك(((.
مقتل ذي الثدية:

(روى مجاعة أن أمري املؤمنني Aكان حيدّ ث أصحابه قبل ظهور
اخلوارج أن قوم ًا خيرجون يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية

عالمتهم رجل خمدج اليد ،سمعوا ذلك منه مرار ًا ،فلام خرج أهل النهروان
سار Aهبم إليهم ،وكان منه معهم ما كان ،فلام فرغ أمر أصحابه أن يلتمسوا
املخدج ،فالتمسوه فقال بعضهم ما نجده حتى قال بعضهم ما هو فيهم وهو

يقول واهلل إنه لفيهم واهلل ما كذبت وال كذبت ثم إنه جاءه رجل فبرشه فقال
يا أمري املؤمنني قد وجدناه وقيل بل خرج عيل يف طلبه قبل أن يبرشه الرجل

ومعه سليم بن ثاممة احلنفي والريان بن صربة فوجدوه يف حفرة عيل شاطئ
النهر يف مخسني قتيال فلام استخرجه نظر إىل عضده فإذا حلم جمتمع كثدي

املرأة وحلمة عليها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتى حتاذي يده الطويل

ثم ترتك فنعود إىل منكبيه .فلام رآه قال اهلل أكرب ما كذبت وال كذبت لوال أن
عيل لسان نبيه ملن قاتلهم مستبرصا
تتكلوا عن العمل ألخربتكم بام قص اهلل َّ

يف قتاهلم عارفا للحق الذي نحن عليه.

وقال حني مر هبم وهم رصعى بؤسا لكم لقد رضكم من غركم قالوا

يا أمري املؤمنني من غرهم قال الشيطان وأنفس أمارة بالسوء غرهتم باألماين
((( راجع الفتوح ،ابن أعثم الكويف :ج ،4ص ،132ومروج الذهب ،املسعودي :ج ،2ص،406
واثبات الوصية ،املسعودي :ص ،147والكامل يف األدب ،املربد :ج ،3ص.237
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وزينت هلم املعايص ونبأهتم أهنم ظاهرون.

قيل وأخذ ما يف عسكرهم من يشء فأما السالح والدواب وما شهر

عليه فقسمه بني املسلمني وأما املتاع وأما اإلماء والعبيد فإنه رده Aعىل أهله

حني قدم)(((.

شهداء أصحاب أمري املؤمنني:A

مع االتفاق عىل أن شهداء أصحاب أمري املؤمنني Aيف النهروان كان

عددهم تسعة ،إال أهنم ذكروا أسامء ستة منهم فقط.

وقد سمى ابن أعثم الذين استشهدوا يف النهروان من أصحاب أمري

املؤمنني ،Aوهم:

 -1رويبة بن وبر البجيل .وعند ابن شهر آشوب يف موضع آخر :رؤبة.

 -2عبداهلل بن محاد احلمريي وعند ابن شهر آشوب :األرحبي.
 - 3رفاعة بن وائل األرحبي.
 -4كيسوم بن سلمة اجلهني.

 -5حبيب بن عاصم األزدي.

ويف موضع عند ابن شهر آشوب :خب بن عاصم األسدي.

 -6عبداهلل بن عبيد اخلوالين إىل متام التسعة وعند ابن شهر آشوب

عبيد بن عبيد اخلوالين.

فلم يقتل من أصحاب عيل Aسوى أولئك التسعة(((.

((( الكامل يف التاريخ ،ابن األثري :ج ،٣ص .٣٤٨
((( الفتوح ،ابن أعثم الكويف :ج ،4ص.127
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خطبة اإلمام علي Aيف النهروان:

(أيا الناس أ ّما بعد مل يكن ليفقأها
بعد أن محد اهلل وأثنى عليه قالّ :A

(الفتنة) أحد غريي ،ولو مل أك بينكم ما قوتل أصحاب اجلمل وأهل النهروان،

وأيم اهلل لوال أن تنكلوا وتدعوا العمل حلدّ ثتكم بام قىض اهلل عىل لسان نب ّيكمF
ملن قاتلهم مبرص ًا لضاللتهم عارف ًا للهدى الذي نحن عليه).

ثم قال( :Aسلوين قبل أن تفقدوينّ ،إن م ّيت أو مقتول بل قتالً ،ما
ّ

ينتظر أشقاها أن خيضبها من فوقها بدم) ،ورضب بيده إىل حليته( ،والذي
نفيس بيده ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني الساعة ،وال عن فئة ّ
تضل مائة
أو هتدي مائة إالّ أنبأتكم بناعقها وسائقها).

فقام إليه رجل فقال :حدّ ثنا يا أمري املؤمنني عن البالء ،قال( :Aإنّكم

يف زمان إذا سأل سائل فليعقل ،وإذا ُسئل مسئول فليثبت ،أال وإن من
ورائكم ُأمور ًا أتتكم جل ً
مزوج ًا ،وبال ًء مكلح ًا مبلح ًا ،والذي فلق احل ّبة
ال ّ
وبرأ النسمة ،إن لو فقدمتوين ونزلت كرائة األُمور وحقائق البالء ،لقد أطرق
كثري من السائلني ،وفشل كثري من املسئولني ،وذلك إذا قلصت حربكم

وشمرت عن ساق ،وكانت الدنيا بالء عليكم وعىل أهل بيتي ،حتّى يفتح
ّ
اهلل لبقية األبرار ،فانرصوا قوم ًا كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنني،
تنرصوا وتؤجروا ،وال تسبقوهم فترصعكم البلية).

فقام إليه رجل آخر فقال :يا أمري املؤمنني حدّ ثنا عن الفتن ،قال:A

ّ
هت ،يش ّبه َن مقبالت ويعرف َن
هت ،وإذا
(إن الفتنة إذا
أدبرت ن ّب ْ
ْ
أقبلت ش ّب ْ
ْ
مدبراتّ ،
ويطئ َن ُأخرى ،أال إن أخوف
إن الفتن حتوم كالرياحُ ،ي ِص ْب َن بلد ًا ُ
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الفتن عندي عليكم فتنة بني ُأميةّ ،إنا فتنة عمياء ،مظلمة مطينة ،عمت فتنتها
وخصت بليتها ،وأصاب البالء من أبرص فيها ،وأخطأ البالء من عمي عنها،
يظهر أهل باطلها عىل أهل ح ّقها ،حتّى متأل األرض عدوان ًا وظل ًام وبدع ًا ،أال

رب العاملني .
وإن ّأول من يضع جربوهتا ويكرس عمدها وينزع أوتادها اهلل ّ

الضوس،
وأيم اهلل لتجدن بني ُأمية أرباب سوء لكم بعدي كالناب َ

درها ،ال يزالون بكم
ّ
تعض بفيها ،وختبط بيدهيا ،وترضب برجليها ،ومتنع ّ
حتّى ال يرتكوا يف مرصكم إالّ تابع ًا هلم أو غري ضار ،وال يزال بالؤهم بكم،
حتّى ال يكون انتصار أحدكم منهم إالّ مثل انتصار العبد من ر ّبه ،إذا رآه

أطاعه ،وإذا توارى عنه شتمه.

وأيم اهلل لو ّفرقوكم حتت ّ
لرش يوم هلم ،أال ّ
إن
كل حجر جلمعكم اهلل ّ
من بعدي مجاع شتّى ،أال ّ
وحجكم واحد ،وعمرتكم
إن قبلتكم واحدة،
ّ
ثم أدخل أصابعه بعضها يف بعض .
واحدة ،والقلوب خمتلفة)ّ ،

فقام رجل إليه فقال :ما هذا يا أمري املؤمنني ؟ قال( :Aهذا هكذا
يقتل هذا هذا ،ويقتل هذا هذا ،قطع ًا جاهلية ليس فيها هدى وال علم يرى،

نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة).

فقام رجل فقال :يا أمري املؤمنني ما نصنع يف ذلك الزمان ؟ قال:A

(انظروا أهل بيت نب ّيكم ،فإن لبدوا فالبدوا ،وإن استرصخوكم فانرصوهم
تؤجروا ،فال تسبقوهم فترصعكم البلية).

ثم ما يكون بعد هذا يا أمري املؤمنني ،قال:A
فقام رجل آخر فقالّ :
(ثم ّ
يفرج الفتن برجل منّا أهل البيت كتفريج األديم ،بأيب اب ُن
إن اهلل تعاىل ّ
ّ
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خرية اإلماء ،يسومهم خسف ًا ،ويسقيهم بكأس مصربة ،فال يعطيهم إالّ
السيف هرج ًا هرجا ،يضع السيف عىل عاتقه ثامنية أشهر ،و ّدت قريش عند
ذلك بالدنيا وما فيها ،لو يروين مقام ًا واحد ًا قدر حلب شاة أو جزر جزور

ألقبل منهم بعض الذي يرد عليهم ،حتّى تقول قريش :لو كان هذا من ولد
ِ
ني َأ ْينَام ُث ِق ُفوا ُأ ِخ ُذوا
﴿م ْل ُعون َ
فاطمة لرمحنا ،فيغريه اهلل ببني ُأمية فيجعلهم َ
ِ
ين َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْن َ ِ
َو ُق ِّت ُلوا َت ْقتِي ً
تدَ لِ ُسن َِّة اهللِ َت ْب ِديالً﴾)((((((.
ال ُس َّن َة اهللِ ِف ا َّلذ َ
النيب Fخيرب باملارقني:
روي عن أيب كثري موىل األنصار ،قال :كنت مع سيدي ،عيل بن أيب

طالب ،Aحيث قتل أهل النهروان ،فقال عيل( :Aيا أهيا الناس ،إن رسول

اهلل Fقد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرم ّية ،ثم
ال يرجعون فيه أبد ًا ،حتى يرجع السهم عىل فوقه ،وإن آية ذلك :أن فيهم
رج ً
ال أسود ،خمدج اليد ،أحد ثدييه كثدي املرأة ،هلا حلمة كحلمة ثدي املرأة،
حوله سبع هلبات ،فالتمسوه فإين أراه فيهم ،فالتمسوه ،فوجدوه إىل شفري

النهر ،حتت القتىل ،فأخرجوه ،فكرب اإلمام عيل ،Aفقال :اهلل أكرب ،صدق
اهلل ورسوله ،وإنه ملتقلد قوس ًا له ،عربية ،فأخذها بيده ،فجعل يطعن هبا يف
خمدجيه ،ويقول :صدق اهلل ورسوله ،وكرب الناس حني رأوه ،واستبرشوا،
وذهب ما كانوا جيدون)(((.

((( سورة األحزاب :آية.62

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،33ص.366
((( مسند أمحد ،ابن حنبل :ج ،1ص.88

واقعة احلرة
لقد حكم يزيد بن معاوية ثالث سنني ،وخالل هذه املدّ ة إرتكب الكثري
من اجلرائم ،ففي السنة األُوىل قتل اإلمام احلسني Aوأهل بيته وأصحابه يف
املنورة بجيش مسلم بن عقبة ،حيث قتل
كربالء ،ويف السنة الثانية أباح املدينة ّ

فيها أوالد املهاجرين واألنصار ،وأكثر فيها السفك واهلتك ،ويف السنة الثالثة

املرشفة باملنجنيق حتّى احرتقت أستار الكعبة.
أمر برمي الكعبة ّ

فبعد معركة الطف األليمة والصدمة الدموية التي ُصدمت هبا األمة

اإلسالمية بفقد سيد شباب أهل اجلنة وأهل بيته وصحبه وسبي نسائه ،بدأ

الشعور بالذنب يتنامى بني الناس ،فكان الندم حليفهم حتى تُرجم ذلك

اإلحساس بتنظيامت معارضة ضد حكومة يزيد والقيام بكثري من الثورات
واحلركات ،منها ثورة أهل املدينة التي عرفت فيام بعد بواقعة احلَرة وقد

حدثت بعد واقعة الطف ،أي يف سنة 63هـ .

وهي حدث مرير وحمزن للغاية ،وأمر ثقيل جد ًا وتعد حقيقة

من فجائع التاريخ ،وواحدة من أبشع احلوادث يف عهد بني أمية ،کتب
احلرة من أشد وأصعب احلوادث عنف ًا).
عنها بن ُمسکويه قائالً( :واقعه ّ
وكان سبب ثورة أهل املدينة هو ذهاب عدة منهم إىل الشام بقيادة عبد اهلل

بن حنظلة األنصاري -الذي ُيعرف أبوه بغسيل املالئكة -عىل أثر األخبار
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املنورة والتي تتحدّ ث عن استهانة يزيد باإلسالم
التي وردت إىل املدينة ّ
مقر احلكومة يف الشام ،وا ّطلعوا عىل أعامل يزيد عن
واملسلمني ،فذهبوا إىل ّ

قرب ،ورأوا بأعينهم ما يقوم به من هتك حلرمة اإلسالم واملسلمني ،ورشبه
اخلمر ولعبه القامر ومالعبته للكالب والقردة.

و ّملا عادوا إىل املدينة نقلوا ألهلها ما شاهدوه يف الشام وحدّ ثوا أهلها
والتمرد عىل يزيد،
بفساد البالط األموي ،وأخذوا حي ّثون الناس عىل الثورة
ّ
فوقف عبد اهلل بن حنظلة أمام أهل املدينة وخاطبهم( :فو اهلل ما خرجنا
عىل يزيد حتّى خفنا أن نُرمى باحلجارة من السامء ،إنّه رجل ينكح األُ ّمهات

والبنات واألخوات ،ويرشب اخلمر ،ويدع الصالة)((( ،وكان عبد اهلل
بن حنظلة رشيف ًا فاض ً
ال عابد ًا استفاد من موقعه االجتامعي بني الناس يف
دعوهتم لاللتحاق به وااللتحام معه ملحاربة يزيد وبني أمية ،وانتخبه أهل
املدينة املنورة حاكام عليهم ،وبايعوه يف اليوم األول من شهر حمرم احلرام عام

63هـ ،وطردوا عثامن بن حممد بن أيب سفيان ،حاكم املدينة املنورة وعامل
يزيد فيها ،ثم ُألقي القبض عىل بني أمية والقريشيني املتفقني مع بني أمية،

فحبسوا يف بيت مروان بن احلکم ،ثم أرسل
وأعدادهم تصل إىل األلفُ ،

حاکم املدينة املنورة قميصه املمزق قطعة قطعة إلی يزيد ،وبعث له برسالة
کتب فيها( :استرصخنا فلقد أخرج أهل املدينة املنورة أهلنا منها).

ملا وصل هذا اخلرب إلی يزيد ،أرسل إلی املدينة املنورة رج ً
ال يدعى
جرار ًا ،وقد کان متعطش ًا للدماء ال يرحم ،وأمره
مسلم بن عقبة يقود جيش ًا ّ

بقمع االضطرابات يف املدينة املنورة ،وعلی رغم أنه کان طاعن ًا يف السن،
((( تاريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر :ج ،27ص.429
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قد ناهز عمره التسعني عام ًا ،إال أنه َقبِل هذه املهمة ،وأمرت احلكومة أن
ينادی :تع ّبأوا أهيا الناس لقتال أهل احلجاز وخذوا عطاءکم ،فکان کل من

يتعبأ ويستعد ،يعطی له مائة دينار يف نفس الوقت ،فلم متض إال فرتة قصرية
ٍ
رجل ،ويف رواية أخری :أنه قاد ()20
حتی اجتمع حوايل اثني عرش ألف
ٍ
ٍ
راجل ،وأعطی يزيد جائزة مائة دينار لكل فارس
فارس وسبعة آالف
ألف
ومائة دينار لكل راجل ،وأمرهم أن يلتحقوا بمسلم بن عقبة ،وساير يزيدُ
مسلم بن عقبة وجيشه حوايل فرسخ ًا ونصف ًا ،ثم رجع ،وکان بني اجليش
َ
من املسيحيني الشاميني أيض ًا ،كانوا قد استعدوا حلرب أهل املدينة املنورة،

مسلم بن عقبة يف ما خيص أهل املدينة املنورة فقال :ادع القوم
وأوىص يزيدُ
َ
ُف عنهم ،وإال فاستعن باهلل
ثالث ًا ،فإن رجعوا إىل الطاعة فاقبل منهم وك َّ
ظهرت عليهمَ ،فأبِ ْح املدينة ثالث ًا ،ثم أكفف عن الناس ،وخذ
وقاتلهم ،وإذا
َ

البيعة من الناس ،أن يکونوا عبيد ًا قن ًا ليزيد ،ومتی ما خرجت من املدينة

املنورة فاجته نحو مكة.
ِ
(ح َّرة واقـم)  -إحدى َح ّريت املدينة ،وهي الرشقية،
ف َقدم املدينة ونزل َ
سميت باسم رجل من العامليق اسمه (واقم) نزهلا يف الدهر األول ،واملدينة
و(احلرة) يف اللغة :األرض
تقع بني حرتني( ،حرة واقم) و(حرة ليىل)،-
ّ
املحصبة وذات التضاريس الصخرية الغري متكافئة ،وحتتوي علی صخور
ّ
وكأنا حمروقة ،واجتيازها صعب للغاية ،فأخذت الواقعه اسمها من
سوداء ّ
هذه املنطقة ،حيث هاجم اجليش الشامي الذي يمثل حکومة يزيد ،املدينة
املنورة من الضلع الرشقي هلا ،يعني من اجلهة املحصبة املليئة بالتضاريس

والصخور.
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وکان من غري املحتمل أن يشن جيش الشام هجومه من اجلهة الوعرة
والصخرية التي تقع يف الضلع الرشقي من املدينة املنورة ،أو حيققوا شيئ ًا إن

شنوا هجومهم من تلك اجلهة ،لكن غزو اجليش بدأ من تلك املنطقة علی
ني أهل املدينة املنورة باهلزيمة ،وانترص جيش
أهل املدينة املنورة ،وأخري ًاُ ،م َ
مسلم بن عقبة ،فدخل جيشه إلی املدينة املنورة ،وأعملوا فيهم السيف ،ثم
قاموا بجرائم بشعة يندی منها اجلبني ،من اغتصاب للنساء وقتل لألطفال

والشيوخ وبقر لبطون احلوامل.

وفعل مسلم بن عقبة (کام أمره يزيد بن معاوية) ،فبعد أن دخل جيش

الشام إلی املدينة املنورة قال :لکم أن تفعلوا ما تشاؤون ،فأغاروا علی املدينة
ثالثة أيام وأبيحت املدينة املنورة هبذا النحو ثالثة أيام جليش الشام ،وتعرضوا
للسلب والنهب واالستغالل من مجيع األطراف ،ومل يكن الرجل واملرأة يف

مأمن من األذى والرضر.

فکان الناس يقتلون وتنهب وتُصادر أمواهلم وممتلكاهتم .واألشد

واألنكی من قتل وهنب أهل املدينة املنورة التي فيها اجليل املتبقي من صحابة
النبي Fواملهاجرين واألنصار ،هي أن هذا العسكر اجلشع والالمبايل قام

باغتصاب النساء ،فهتَك النواميس وأعراض أهل املدينة املنورة ،فعند هجوم
جيش أهل الشام علی بيوت مدينة النبي ،Fهتکوا حرمة اآلالف من

النساء ،فولدن اآلالف من األطفال آلباء غري معروفني ،وهلذا أطلق علی

ذريتهم تسميتهم (بأبناء احلرة).

وهکذا امتألت شوارع املدينة بجثث القتلی التي وصلت دمائها إىل

مسجد النبي Fوحکم علی األطفال الذين يف أحضان أمهاهتم باملوت،
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وتعرض صحابة النبي Fللتعذيب وسوء املعاملة ،وهتکت حرمتهم،

وقد بلغ التدمري وشدة التجاوزات يف قتل مسلم بن العقبة أهنم أسموه بعد

ذلك (بمرسف بن عقبة) ،وارتَدَ وا علی قتالهم ثياب السواد ،وکان يسمع
من داخل منازهلم صوت النياحة والبکاء لعام کامل ،حزن ًا علی قتالهم ،مل
ينقطع أبد ًا.

وذكر ابن قتيبة :قال أبو معرش( :دخل رجل من أهل الشام عىل امرأة

نفساء من نساء األنصار ومعها صبي ،فقال هلا :هل من مال؟ قالت :ال واهلل
ما تركوا يل شيئ ًا ،فقال :واهلل لتخرجن إ ّيل شيئ ًا أو ألقتلنّك وصب ّيك هذا.

فقالت له :وحيك إنه ولد ابن أيب كبشة األنصاري صاحب رسول اهلل،F

ولقد بايعت رسول اهلل Fمعه يوم بيعة الشجرة عىل أن ال أزين وال أرسق
ثم قالت
وال أقتل ولدي وال آيت ببهتان افرتيه ،فام أتيت شيئ ًا ،فاتّق اهللّ ،

البنها :يا بني ،واهلل لو كان عندي يشء الفتديتك به.

قال :فأخذ برجل الصبي والثدي يف فمه ،فجذبه من حجرها فرضب

به احلائط ،فانتثر دماغه يف األرض ،قال :ومل خيرج من البيت حتّى أسود
وجهه ،وصار مثالً)(((.

وقال أيض ًا( :أنه ُقتل من صحابة النبي Fثامنني صحابي ًا ،فلم يبق بعد
ذلک اليوم صحابي ًا بدري ًا ،وقتل من قريش واألنصار سبعامئة شخص ،وقتل

من سائر الناس من املوايل والعرب والتابعني عرشات اآلالف من القتلی)(((،
وأغاروا علی املدينة ،وافتضوا ألف بکر( ،إنَّا هللِ وإنَّا ا َل ِيه ِ
راج ُع َ
ون).
((( اإلمامة والسياسة ،ابن قتيبة :ج ،1ص.184
((( املصدر السابق.
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ويف تاريخ اليعقويب( :فأوقع بأهلها وقعة احلرة ،فقاتله أهل املدينة قتاالً

شديد ًا وخندقوا عىل املدينة فرام ناحية من نواحي اخلندق فتعذر ذلك عليه،

بعضهم فدخل ومعه مائة فارس فأتبعته اخليل حتى دخلت
فخدع مروان َ
املدينة فلم يبق هبا كثري أحد إال قتل! وأباح حرم رسول اهلل Fحتى ولدت

األبكار ال يعرف من أولدهن! ثم أخذ الناس عىل أن يبايعوا عىل أهنم عبيد
يزيد بن معاوية فكان الرجل من قريش يؤتى به فيقال :بايع عىل أنك عبدٌ ِق ٌّن
ليزيد ،فيقول :ال! فيرضب عنقه)(((.
ويف السرية احللبية( :وجالت اخليل يف مسجد رسول اهللF

وراثت بني القرب الرشيف واملنرب! واختفت أهل املدينة حتى دخلت الكالب

املسجد وبالت عىل منربه! ومل يرض أمري ذلك اجليش من أهل املدينة إال بأن
يبايعوه ليزيد عىل أهنم َخ َو ٌل أي عبيدٌ له إن شاء باع وإن شاء أعتق! حتى قال

له بعض أهل املدينة البيعة عىل كتاب اهلل وسنة رسوله فرضب عنقه)(((.

ويف فيض القدير( :فقتل من فيها من بقايا املهاجرين واألنصار وخيار

التابعني وهم ألف وسبعامئة ،ومن األخالط عرشة آالف! قال السمهودي:
قال القرطبي :وجالت اخليل يف املسجد النبوي وبالت وراثت بني القرب
واملنربَ ،
وخ َلت املدينة من أهلها وبقيت ثامرها للعوايف)(((.
ويف رشح منهاج الكرامة( :وقتل مجع من وجوه الناس فيها من قريش

واألنصار واملهاجرين بام بلغ عددهم سبعامئة .قتل من مل يعرف من عبد أو
حر أو امرأة عرشة آالف! وخاض الناس يف الدماء حتى وصلت الدماء إىل

((( تاريخ اليعقويب ،اليعقويب :ج ،2ص.250
((( السرية احللبية ،احللبي :ج ،1ص.268
((( فيض القدير ،املناوي :ج ،1ص.58
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قرب رسول اهلل Fوامتألت الروضة واملسجد)(((.

ويف سري الذهبي( :قال أبو هارون العبدي :رأيت أبا سعيد اخلدري
ُم َ َّع َط اللحية! فقال :هذا ما لقيت من َظ َلمة أهل الشام! أخذوا ما يف البيت
ثم دخلت طائفة فلم جيدوا شيئ ًا ،فأسفوا وأضجعوين فجعل كل واحد منهم
يأخذ من حليتي خصلة!)(((.

ويف املخترص يف اخبار البرش( :وأباح مسلم مدينة النبي Fثالثة أيام

يقتلون فيها الناس ويأخذون ما هبا من األموال ويفسقون بالنساء)(((.

وقال ابن أيب احلديد -يف ذكر برس بن أرطاة وما فعل باحلجاز( :-وكان

الذي قتل برس يف وجهه ذلك ثالثني ألفا وحرق قوما بالنار)(((.

وقال املسعودي ،عند ذكره وقعة احلر( :فسري يزيد إليهم باجليوش من

أهل الشام عليهم مسلم بن عقبة املري الذي أخاف املدينة وهنبها وقتل أهلها
وبايعه أهلها عىل أهنم عبيد ليزيد وسامها فتنة وقد سامها رسول اهلل طيبة

وقال :من أخاف املدينة أخافه اهلل فسمي مسلم هذا  -لعنه اهلل  -بمجرم

ومرسف ملا كان من فعله)(((.

وحكى البالذري وغريه( :إنه قتل باحلرة من وجوه قريش سبعامئة رجل

وكرس ،سوى من قتل من األنصار ،وفيهم ممن صحب رسول اهلل Fمجاعة،
((( رشح منهاج الكرامة ،السيد امليالين :ج ،1ص.567
((( سرية أعالم النبالء ،الذهبي :ج ،3ص.324

((( املخترص يف اخبار البرش ،أيب الفداء :ج ،1ص.192
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،2ص.17
((( مروج الذهبب ،املسعودي :ج ،3ص.69
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وممن قتل صربا من الصحابة عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة ،وقتل معه

ثامنية من بنيه ،ومعقل بن سنان األشجعي ،و عبد اهلل بن زيد ،والفضل بن
العباس بن ربيعة ،وإسامعيل بن خالد ،وحييى ابن نافع ،وعبد اهلل بن عتبة،

واملغرية بن عبد اهلل ،وعياض بن محري ،وحممد بن عمرو بن حزم ،وعبد اهلل بن
أيب عمرو ،وعبيد اهلل وسليامن ابنا عاصم ،ونجا اهلل أبا سعيد وجابرا وسهل

بن سعد وقد جاء يف قتىل احلرة عن رسول اهلل :Fإهنم خيار أمتي بعد
أصحايب ثم بايع من بقي عىل أهنم عبيد ليزيد ومن امتنع قتل .ووقعت يوم
ذاك جرائم وفجائع وطامات حتى قيل :إنه قتل يف تلكم األيام نحو من عرشة

آالف إنسان سوى النساء والصبيان ،وافتض فيها نحو ألف بكر ،وحبلت

ألف امرأة يف تلك األيام من غري زوج وملا بلغ يزيد خرب تلك الوقعة املخزية

قال :ليت أشياخي ببدر شهدوا * جزع اخلزرج من وقع األسل)(((.

احلرة قبل هالك يزيد الفاسق
وكانت هذه الواقعة املعروفة بواقعة ّ
بشهرين ونصف.
موقف اإلمام السجاد Aعلى احلياد يف وقعة احلرة:
من الغريب أن األنصار مع احرتامهم الكبري ألهل البيتB

واستشهاد بعضهم مع اإلمام احلسني Aواستنكارهم قتله وإقامتهم
العزاء عليه ،واستقباهلم املؤثر لإلمام زين العابدين Aوالسبايا ..لكنهم مل

((( راجع أنساب األرشاف ،البالذري :ج ،5ص ،42واالستيعاب ،ابن عبد الرب :ج ،1ص،258
وتاريخ ابن كثري ،ابن كثري :ج ،8ص ،221واإلصابة ،ابن حجر :ج ،3ص ،473ووفاء الوفاء،
السمهودي :ج ،1ص88و ،93الروض األنف ،السهييل :ج ،5ص ،185ولسان امليزان ،ابن
حجر :ج ،6ص ،294واإلحتاف ،الشرباوي :ص.22
( )5املخترص يف اخبار البرش ،أيب الفداء :ج ،1ص.192
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يستشريوا اإلمام السجاد Aيف خلع يزيد ،وال جعلوا ثورهتم بسبب قتل

احلسني وآل الرسول ،Bمع أن ابن الزبري املوصوف بعدائه لعيل Aدعا
الناس إىل نفسه وأظهر الطلب بدم احلسني.(((A

ثأر للنبيF
فكان األحرى باألنصار أن ينهضوا ثأر ًا ألهل بيته Bألنه ٌ

جيب عىل املسلمني كافة القيام به ،وجيب عليهم خاصة لتحالفهم مع النبيF

وبيعتهم له قبل هجرته ،عىل محايته مما حيمون منه أنفسهم ومحاية أهل بيته
وذريته Bمما حيمون منه ذرارهيم!((( ،لكنهم مل يفعلوا ذلك ،بل جعلوا

فاسق فاجر ،وكأن أباه معاوية
سبب ثورهتم فساد يزيد وفقده الرشعية ألنه
ٌ
كانت له رشعية ومل يكن فاسق ًا فاجر ًا!
خطر جيش يزيد على حياة اإلمام:A

استمرت مفاوضات جيش يزيد وأهل املدينة أيام ًا من أواخر ذي

احلجة سنة63هـ((( ،ويف هذه املدة غادر كثري من أهل املدينة ،وبعضهم

خرجوا منها قبل وصول اجليش األموي ،وأرسل اإلمام زين العابدينA

عياله ومن محاهم يف تلك الفرتة إىل ينبع((( ،وبقي بعض عياله يف املدينة.

وروت املصادر أن اإلمام Aكان يتخوف من وحشية جيش يزيد

أن تصل إليه ،وهذا طبيعي حتى وإن كان اإلمام Aيعرف أنه سينجو من
القتل ألنه قد يالقي غري القتل ،وحتى لو بلغه Aأن يزيد ًا أوىص قائده بعدم
((( األخذ بالثار ،السيدحمسن األمني :ص.10

((( املعجم األوسط ،الطرباين :ج ،2ص.207
((( املصدر السابق :ج ،4ص.374

((( اخلرائج واجلرائج ،الراوندي :ج ،1ص.290
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ٌ
سفاك للدماء ،مبغض ألهل البيت،B
التعرض له ،فإن بن عقبة طاغية

وال حيرتم مروان بن احلكم وال غريه سوى شخص يزيد! فمن املمكن أن

يرتكب أي محاقة ثم يغفر له يزيد لتارخيه يف خدمة بني أمية!
يزيد!

فلذلك أن خطر إقدامه عىل قتل اإلمام Aكان قائ ًام حتى مع وصية

وتفاوتت الروايات يف جميء اإلمام Aإىل الطاغية بن عقبة ،فأشار
بعضها إىل أن اإلمام Aكان غائب ًا عن املدينة ،وأنه َّ
أخر جميئه حتى كان
الطاغية بن عقبة يسأل عنه ويتهدده ويتوعده.

لذلك نرى أن رواية املسعودي التالية أقرب إىل الصحة ،قال يف مروج

الذهب( :ونظر الناس إىل عيل بن احلسني السجاد وقد الذ بالقرب وهو يدعو،
ت به إىل الطاغية (مرسف) وهو مغتاظ عليه ،فتربأ منه ومن آبائه ،فلام رآه
ُفأ ِ َ

وقد أرشف عليه ارتعد وقام له وأقعده إىل جانبه ،وقال له :سلني حوائجك،
فلم يسأله يف أحد ممن ُقدِّ م إىل السيف إال ش َّف َعه فيه ثم انرصف عنه ،فقيل
لعيل :رأيناك حترك شفتيك فام الذي قلت؟ قال :قلت :اللهم رب الساموات
السبع وما أظللن واألرضني السبع وما أقللن ،رب العرش العظيم ،رب
حممد وآله الطاهرين ،أعوذ بك من رشه وأدرأ بك يف نحره ،أسألك أن

تؤتيني خريه وتكفيني رشه)(((.

يت به إليك رفعت
وقيل ملسلم( :رأيناك تسب هذا الغالم وسلفه ،فلام ُأ ّ
منزلته! فقال :ما كان ذلك لرأي مني ،لقد ُملئ قلبي منه رعب ًا)(((.
((( مروج الذهب ،املسعودي :ج ،3ص.70
((( الروض املعطار ،احلمريي :ص.322
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وأرصح منها رواية املناقب( :سأل ليث اخلزاعي سعيد بن املسيب عن

إهناب املدينة؟ قال :نعم شدوا اخليل إىل أساطني مسجد رسول اهلل ورأيت
اخليل حول القرب وانتهب املدينة ثالث ًا ،فكنت أنا وعيل بن احلسني نأيت قرب

النبي Fفيتكلم عيل بن احلسني بكالم مل أقف عليه فيحال ما بيننا وبني القوم

ونصيل ،ونرى القوم وهم ال يروننا)(((.

دار إال انتهبت سوى دار
ويف رواية بن البطريق يف العمدة( :مل يبق هبا ٌ
عيل بن احلسني فإنه محاها ٌ
رجل من أهل الشام تلك الثالثة األيام ،فلام كان

بعد الثالثة األيام أخرج له عيل بن احلسني مالءة قد مجع هبا حلي ًا وثياب ًا من
نسائه وقال له :خذ هذا من بنات رسول اهلل ،Fفقال له :مل أفعل ذلك لسبب

بل أرجو اجلنة ،فقال :خذه ولك ما طلبت)(((.

وهذه الروايات تدل عىل أن اإلمام Aكان يف تلك األيام يف املدينة مع

بعض عياله ،ومضموهنا متناسب مع شخصية اإلمام Aوما ثبت عنه من
ترصفاته يف لقاءاته مع طغاة بني أمية ،كيزيد ومروان عبد امللك،

وفيها دالالت مهمة ،منها أن اإلمام Aكان حريص ًا يف ذلك الظرف

اخلطر عىل زيارة قرب النبي Fوالصالة والدعاء يف مسجده ،بعد أن أهان

حرمة املسجد والقرب الرشيف وحوش أهل الشام ،وربطوا خيوهلم فـي

أعمدته!

وتدل عىل أنه يوجد يف جيش الشام أفراد شيعة يعرفون مقام أهل

البيت Bكالذي محى بيت اإلمام Aمن النهب والعدوان ،وال بد أن
((( مناقب آل أيب طالب ،ابن شهر آشوب :ج ،3ص.284
((( العمدة ،ابن بطريق :ص.321
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يكون معه آخر أو آخرون ،هلم نفو ٌذ ّما يف جيش يزيد!

كام أهنا تكشف املوقف احلقيقي ملروان بن احلكم ،فعندما أحرض بن

عقبة اإلمام Dوأخذ يشتم العرتة النبوية Bأخذ مروان يؤ ِّمن عىل شتمه
وحير ُض ُه عىل قتله ،حتى إذا دخل عليه اإلمام Aوألقى اهلل عىل الطاغية
ِّ
هيبته والرعب منهَ ،غ َّي مروان كالمه فأخذ يمدح اإلمام!A

رغم محاية اإلمام Aلعائلة مروان عندما طردهم أهل املدينة والتي
رشحها الطربي :بقوله( :ملا أخرج أهل املدينة واليها عثامن بن حممد ك َّلم
مروان بن احلكم ابن عمر أن يغيب أهله عنده فأبى بن عمر أن يفعل! وك ّلم
عيل بن احلسني وقال :يا أبا احلسن إن يل رمح ًا وحرمي تكون مع حرمك؟
فقال :أفعل ،فبعث بحرمه إىل عيل بن احلسني ،فخرج بحرمه وحرم مروان

حتى وضعهم بينبع)(((.

النيب Fبأهل املدينة:
وصية
ّ
خمالفة ّ
حممال بالغنائم بعد أن
خرج جيش مسلم بن عقبة من املدينة ّ
املنورة ّ
اعتدى عىل أعراض النساء ،متّجه ًا نحو مكّة ،ضارب ًا عرض اجلدار وص ّية

النبي Fبمدينته احلبيبة ،حيث قالَ ( :Fمن أخاف أهل املدينة ظل ًام أخافه
ّ

اهلل ،وعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل اهلل منه يوم القيامة
رصف ًا وال عدالً)(((.

((( تاريخ الطربي ،الطربي :ج ،4ص.273

((( مسند أمحد ،ابن حنبل :ج ،4ص ،55واملعجم الكبري ،الطرباين :ج ،7ص.143
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