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َلَة َوُيْؤُتوَن  ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن َآَمنُوا الَّ َم َولِيُُّكُم اهلل َوَرُسوُلُه َوالَّ ﴿إِنَّ
ِذيَن َآَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب  َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن )55( َوَمْن َيَتَولَّ اهلل َوَرُسوَلُه َوالَّ الزَّ

اهلل ُهُم اْلَغالُِبوَن﴾

] املائدة: 55 - 56[ 

صدق اهلل العلي العظيم





 
 اإلهداء

- إىل سييد املتكلمين وإميام الزاهدين سييدي وموالي أمري املؤمنين اإلمام عيل بن 
أيب طالب)عليه السلم( 

- إىل أرواح الذيين ضحيوا مين أجيل الديين والوطين واضعين نصيب أعينهيم أمل 
العيراِق وجراحيه، متسيلقن  أعيواد املشيانق، هاتفن بشيجاعة وبسيالة قيل نظريها 
ى ِمَن  :كل للظليم والطغييان فكانيوا بحيق مصيداق لآليية الكريمية:﴿إِنَّ اهلل اْشيَرَ
امْلُْؤِمنِيَن َأْنُفَسيُهْم َوأموآلُيْم بِيَأنَّ َلُيُم اْلَنَّيَة ُيَقاتُِليوَن يِف َسيبِيِل اهلل َفَيْقُتُليوَن َوُيْقَتُليوَن 
وا  ْنِجيِل َواْلُقيْرآِن َوَمْن َأْوَف بَِعْهِدِه ِمَن اهلل َفاْسيَتْبِشُ ا يِف التَّيْوَراِة َواإْلِ َوْعيًدا َعَلْييِه َحقًّ
يِذي َباَيْعُتيْم بِِه َوَذلَِك ُهيَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾))( مسيتلهمن من مقولة اإلمام  بَِبْيِعُكيُم الَّ
احلسين )علييه السيلم( ييوم عاشيوراء: هيهات منيا الذلة.  مسيطرين بذليك أروع 

معياين اإلبياء ورفض الظليم والذل. 
  شيهداء العيراق األماجيد الذيين وقفيوا بوجيه أعتيى طاغيوت عرفتيه البشيية 
حكم العراق باحلديد والنار يف حقبة سيوداء مظلمة وعىل رأسيهم سييدهم موالي 
أبيو جعفير حمميد باقير الصيدر ذلك الطود الشيامخ اليذي غرس يف نفيوس املؤمنن 
حيب الشيهادة وعلمهيم معناهيا احلقيقيي وأخته العلويية بنت الدى)آمنية الصدر( 
الليذان وقفيا يف حيرضة الطاغيوت رافَضيِن كل هتدييد ووعييد مرددَييِن كيد كييدك 
واسيَع سيعيك، فيو اهلل لين متحيو ذكرنيا.  فسيلم عليهيم ييوم وليدا وييوم استشيهدا 

وييوم يبعثيا حّين.
- إىل روح واليدّي العزيزيين اللذيين ربيياين صغيريًا، فدعائيي ليم بالرمحية واملغفرة 

والرضوان. 
- إىل زوجتيي العزييزة التيي وقفيت معيي مسياندة ومشيجعة طيلية فرة إعيداد هذه 

الدراسية . .. إىل أوالدي مجيعيًا داعييًا ريب ليم باحلفيظ والرعايية. 

))( التوبة: اآلية ))))(
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مقدمة املوؤ�س�سة

احلميد هلل عيىل ميا أنعيم وليه الشيكر بم أليم والثنياء بم قيدم، من عميوم نعيم ابتدأها 
وسيبوغ آالء أسيداها، ومتيام منين واالهيا، والصيلة والسيلم عيىل خيري اخلليق أمجعين 

حمميد وآليه الطاهرين.
أما بعد:

فليم ييزل كلم أميري املؤمنين )علييه السيلم( منهيًل للعليوم مين حييث التأسييس 
والتبيين ومل يقتير األمير عيىل عليوم اللغية العربيية أو العليوم اإلنسيانية، بيل وغريهيا 
التيي تسيري هبيا منظومية احليياة وإن تعيددت املعطييات الفكريية، إال أن  العليوم  مين 
التأصييل مثليم جييري يف القيرآن الكرييم الذي ما فيرط اهلل فيه من يشء كم جياء يف قوله 
ٍء﴾))( ، كيذا نجيد جييري جميراه يف قوليه تعياىل:  ْطنَيا يِف اْلِكَتياِب ِميْن يَشْ تعياىل: ﴿َميا َفرَّ
ٍء أْحَصْينَياُه يِف إَِمياٍم ُمبِيٍن﴾))( ، غايية ميا يف األمير أن أهيل االختصاصيات  ﴿َوُكلَّ يَشْ
يف العليوم كافية حينيم يوفقيون للنظير يف نصيوص الثقلين جييدون ميا ختصصيوا فييه 
حيارضًا وشياهدًا فيهيم، أي يف القرآن الكريم وحدييث العرة النبوية )عليهم السيلم( 
فيسيارعون وقيد أخذهم الشيوق إلرشياد العقول إىل تلك السينن والقوانين والقواعد 

واملفاهييم واليدالالت يف القيرآن الكرييم والعيرة النبويية.
مين هنيا ارتيأت مؤسسية عليوم هنيج البلغية أن تتنياول تليك الدراسيات الامعيية 
املختصية بعليوم هنيج البلغية وبسيرية أميري املؤمنين اإلميام عييل بين أيب طاليب )علييه 

األنعام: 38.  )((

يس: )).  )((
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السيلم( وفكيره ضمين سلسيلة علميية وفكريية موسيومة بي)سلسيلة الرسيائل الامعية( 
التيي يتيم عربهيا طباعية هيذه الرسيائل وإصدارهيا ونشهيا يف داخيل العيراق وخارجه، 
بغيية إيصيال هيذه العليوم األكاديميية اىل الباحثين والدارسين وإعانتهيم عيىل تبيين هذا 
العطياء الفكيري واالنتهيال مين عليوم أميري املؤمنين عييل )علييه السيلم( والسيري عيىل 

هدييه وتقدييم رؤى علميية جدييدة تسيهم يف إثيراء املعرفية وحقوليا املتعيددة.
وميا هيذه الدراسية الامعيية التيي بين أيدينيا لنييل شيهادة املاجسيتري  يف التارييخ 
اإلسيلمي إال واحيدة مين تليك الدراسيات التيي وفيق صاحبهيا للغيوص يف سيرية أمري 
املؤمنين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( فقيد أذن ليه بالدخيول إىل مدينة عليم النبوة 
والتيزود منهيا بغيية بييان أثير تليك السيرية العلويية يف اإلثيراء املعيريف والتأصييل العلمي  
وميا هيذه الدراسية إال إحيدى تليك الثيمر فقيد تنياول الباحث فيها صيورة أميري املؤمنن 
)علييه السيلم( يف كتياب السيرية النبويية البين هشيام مبينيًا فيهيا شيخصية اإلميام )علييه 
السيلم( يف مراحيل حياتيه منيذ والدتيه يف بطين مكية ميرورًا بحياتيه وجهاده مع رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( وبعيده إىل حين استشيهاده )علييه السيلم( يف حميراب 

صلته.

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة
احلميد هلل ربِّ العاملين والصيلة والسيلم عيىل سييد املرسيلن وأرشف خليق اهلل 
أمجعين أيب القاسيم حمميد رسيول ربِّ العاملن وعىل آليه األطهار املنتجبن األبيرار الذين 

أذهيب اهلل عنهيم الرجيس وطهرهيم تطهيريًا. .. 

إنَّ شيخصية اإلميام عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( مين الشيخصيات الكبيرية 
والعظيمية يف التارييخ، منهيا نسيتلهم الدروس والعيرب، فهو معنا يف كل حين وإن بعدت 

الشيقة الزمنيية بينييييييينا وبينه. ..

فهيو احليارض يف قلوبنيا واحليي يف ضمئرنا وهو صوت احلق والعدالية الصادح يف كل 
سياحات العيزة واملجيد والكرامية وال يمكين أليِّ حيٍر رشيف مسيح صورته املاثلية دائًم 

وأبيدًا منادييه يف كل وقت ال لليذل والوان. 

وامللحيظ أن بطوالتيه وكراماتيه ومناقبيه مل تقتير عيىل سياحات القتيال فقيط، بيل 
كان يف كل جمياالت احليياة معليًم وهاديًا ومرشيدًا ونارصًا للمظلومين ومدافعًا دائًم قوالً 
وفعيًل عين احليق فهيو ميع احليق واحليق معيه وهيو عنيوان ملين أراد حيياة كريمة يسيودها 

العيدل وتغمرهيا كرامة اإلنسيان.

ويسيتحيل عيىل أي ميؤرخ أو كاتيب مهيم بليغ مين الفطنية والعبقريية أن يأتييك حتى 
بأليف صفحية بصيورة كاملية لعظيم من عيار عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( ، وحلقبة 
حافلية باألحيداث السيام كاحلقبة التي عاشيها، فاليذي فكره وتأمله وقاليه وعمله ذلك 
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العميلق بينيه وبين نفسيه وربيه يشء مل تسيمعه أذن ومل تبيره عين وهيو أكثير بكثيري مما 
عمليه بييده أو أذاعيه بلسيانه.  وإذ ذاك فيكل صيورة نرسيمها ليه هيي صيورة ناقصية ال 

حمال))(. 

وقيد يتبيادر إىل ذهين املتلقيي عند ملحظة عنوان هذه الدراسية أن اليكلم فيها يدور 
حيول شيخصية اإلميام عييل )عليه السيلم( إال أن األمر فيها خيتلف كثيريًا حيث إن حمور 
بحثنيا هيو الكيفيية التيي تيم هبيا تصويير اإلميام عييل بين أيب طاليب من قبيل ابن هشيام يف 
السيرية النبويية وهيل أن ابين هشيام نقيل لنيا حقائيق صيورة اإلميام عييل، فلذليك عمدنا 
إىل اختييار عنيوان ليذه الدراسية موسيوٍم بي)صيورة اإلميام عييل )عليه السيلم( يف كتاب 

السيرية النبوية البن هشيام املتيويف )8))هي(. 

منطلقين مين فكيرة أن امليؤرخ كاملصيور حيياول جهيد إمكانيه وقيدر طاقتيه وعلميه 
وصيف الييء الذي يريد أن حيكيه وصفًا صادقًا مسيتمدًا من املنابع واملوارد األساسيية، 

وأن يبيذل أقيى ميا لدييه مين جهد للوصيول إىل كنيه احلادث اليذي يبحيث فيه))(. 

تاأتي اأهمية املو�سوع من عاملني رئي�سني هما:
شيخصية عييل بين أيب طالب )عليه السيلم( ودوره البيارز يف أحداث السيرية النبوية 
بوصفيه رجلهيا األول بعيد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيد شيارك يف 
العدييد مين مفاصيل الدعيوة اإلسيلمية واحيداث السيرية النبويية والتيي كان ملشياركته 

بصمتهيا الواضحية فيهيا.  

البيارزة لكتياب السيرية النبويييييية البين هشيام بييييييييين كتييييب السيييييييرة  املكانية 

))(  جرداق، جورج، االمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، )ذو القربى - قم(، ص8)

))( عيل، جواد، تاريخ العرب يف اإلسلم، )دار احلداثة بغداد، د.ت(، ص36
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واملغيازي حييييييث يعييييييد الكتياب األول اليذي حيميل أخبيار السيرية وتفاصيلهيا عيىل 
الرغيم مميا حصيل هبا مين هتذييب، وإن أمهية هيذا الكتاب جعليت الباحثن ال يسيتغنون 
عنيه أويتجاوزونيه يف عملييات البحيث والدراسية، فلذليك ال بيدَّ لنيا من تسيليط الضوء 
علييه، وكييف نقيل صيورة عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( ، وهيل أنصيف صاحيب 
السيرية ابين إسيحاق ومهذهبيا ابين هشيام تليك الشيخصية وأبرزهيا إىل األمية كقائد بذل 

كل ميا يمليك يف سيبيل اإلسيلم واملسيلمن!؟

لذليك ال بيدَّ مين مناقشية ذلك األمر بصيورة جديية وواضحة لغرض بييان املؤثرات 
املذهبيية والسياسيية والفكريية ودورهيا يف التأثيري عيىل ابين هشيام يف بييان صيورة اإلمام 

عييل بين أيب طالب. 

فامللحيظ أن كثيريًا مين اليرواة واملؤرخين قام بحجب الصيورة احلقيقية عين املتلقي 
بالقطيع تيارة و بالتشيويش أو بقليب احلقائيق تيارًة أخيرى، فتكّونيت هنياك ضبابية كبرية 

ال يسيتطيع اإلنسيان أن يتلميس املعيامل احلقيقية لتليك الصورة. 

 فدورنيا يف هيذه الدراسية هيو بيان ذلك ورفيع اللبس وميا أراد املؤرخون وأصحاب 
السيرية مين نقيل أشيياء غيري حقيقيية إىل األمية لتنفيذ رغبيات ومييول سياسيية أو مذهبية 

أو فكريية حسيب املنطلقيات التيي ينطلق منهيا الراوي أو كاتب السيرية. 

فقد قمنا بتق�سيم الدرا�سة اإىل اأربعة ف�سول وهي كالآتي: 
الفصيل األول وكان عنوانيه )السيرية النبويية بين التطيور والتهذييب( واحتيوى هذا 
الفصيل عيىل ثلثية مباحيث، كان املبحيث األول حيميل عنيوان مصيادر السيرية النبويية 
حييث تيم بييان املصيادر  الرئيسيية للسيرية النبويية منهيا القيرآن الكرييم والّسينة النبويية 
املطهيرة إضافية إىل مدونيات الصحابة، وكان الركيز عىل قسيم منهم حسيب ما يتسيع له 
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جميال البحيث، وبّينيا بعيد ذليك دور التابعن وتابعيهيم يف رفد السيرية النبويية بالروايات 
التارخييية، وقيد تيم إيضياح املؤثيرات التيي وقعت عىل اليراوي منهيا الفكرية والسياسيية 
واملذهبيية وميدى تأثريهيا يف نقيل احلقيقة، أميا املبحث الثياين فكان خمتصيًا ببيان صاحب 
السيرية األسيايس حممد بن إسيحاق حيث التعرف عىل سيرية حياته واملؤثرات السياسيية 
التيي وقيع حتتهيا يف أثنياء تدوينه للسيرية وإخراجها بشيكل كتياب وفق منهجيية واضحة 

املعامل. 

أميا املبحيث الثاليث فقط اختص بدراسية مهذب سيرية ابن إسيحاق وهو ابن هشيام 
وميا هي األسيباب التي دعتيه إىل هتذيب السيرية النبوية. 

ويف الفصيل الثياين اليذي كان حتيت عنيوان )اإلميام عييل )علييه السيلم(من اليوالدة 
حتيى الجيرة( حيث قسيم عيىل مبحثن تناولنا يف األول دراسية نسيب اإلميام عيل )عليه 
السيلم( ومآثير آبائيه وكيم ورد يف السيرية النبويية البين هشيام، ويف الثاين درسينا والدته 
املباركية وإسيلمه ثيم حدييث الدار ومبيتيه يف فراش النبي)صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

    وكان الفصيل الثاليث بعنيوان )اإلميام عيل بن أيب طالب )عليه السيلم(من الجرة 
حتيى فتيح مكية( حيث قسيم هيذا الفصل عيىل ثلثة مباحيث كان املبحيث األول بعنوان 
هجيرة اإلميام عييل وميا تلهيا مين أحيداث مثيل املؤاخياة وزواجيه مين الزهيراء )عليهيا 
السيلم( ثيم تكنيتيه بيأيب تيراب، أميا املبحيث الثياين فقيد تنياول فييه الباحث نقيل صورة 
اإلميام عييل يف معركتيي بيدر وُأحيد، أميا املبحث الثاليث فقد تيم التطرق فييه إىل الصورة 
الهاديية لإلميام عييل بين أيب طاليب يف املعيارك التاليية ألُحيد مثيل اخلنيدق وغيزوة بنيي 

قريظية وغيزوة بنيي املصطليق، وقيد تيم التطيرق إىل حادثة اإلفيك ثم غيزوة خيرب. 

وفياة  حتيى  الفتيح  السيلم(من  )علييه  عييل  )اإلميام  بعنيوان  الرابيع  الفصيل  وكان 
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الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(( وقيد قسيم عيىل ثلثية مباحيث، ففيي املبحيث 
األول متيت دراسية اإلميام عييل يف فتيح مكية، واملبحيث الثياين سيلط الضيوء عيىل اإلمام 
عييل )علييه السيلم(بعد فتيح مكية، أميا املبحث الثاليث الذي محيل عنوان اإلميام عيل يف 
ميرض الرسيول وبعيد وفاتيه حييث تيم التطيرق من خيلل ذلك إىل ميا حدث يف سيقيفة 
بنيي سياعدة حييث غيريت جميرى تارييخ اإلسيلم بذهياب اخللفية إىل أيب بكير بين أيب 

فة.  قحا

  وختمنيا دراسيتنا بعيرض رسييع ألهيم النتائيج التيي تيم التوصيل إليهيا مين خيلل 
البحيث، ويف النهايية تيم تثبييت قائمية املصادر واملراجيع التي اعتمدنا عليهيا ومن أمهها:

1 - القراآن الكرمي:  
مليا ليذا الكتياب مين قدسيية حييث ال يأتيه الباطيل من بن يدييه وال من خلفيه تنزيل 
مين اهلل تبيارك وتعياىل فييه قول احلق والصيدق لذلك تم اعتيمده أوالً ملا يف آياتيه الكريمة 
مين داللية واضحية عيىل إغنياء موضيوع دراسيتنا باألدلية القطعيية واملتفيق عليهيا مين 
الفريقين بحيق أميري املؤمنين عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( فهناك آييات كثرية صدع 
هبيا القيرآن حيكيي مناقيب عييل بين أيب طاليب وإن اختليف يف تفسيري وتأوييل بعضهيا إال 
أن االتفياق عيىل تأوييل الكثيري من حييث النزول والداللية بحق عيل بين أيب طالب وهذا 

ميا سينلحظه من خيلل بحثنا. 

2 - كتب التف�سري واحلديث: 
    أسيهمت هيذه املصيادر إسيهامة جادة وفاعلية يف نقل الصورة احلقيقيية لعيل بن أيب 
طاليب )علييه السيلم( عيىل الرغيم من حمياوالت البعض تشويشيها إال أن القسيم األكرب 
منهيا أجياد يف نقيل احلقائيق وكثيري مين اآلييات القرآنيية الكريمية كانيت نازلية بحيق عيل 
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بين أيب طاليب أو كان نزوليا بمناسيبة كان اإلميام عييل )عليه السيلم( هيو صاحبها مبينة 
فضليه ومكانته، ومن هذه املصادر كتاب )تفسيري الطربي املسيمى جاميع البيان يف تأويل 
القيرآن، ملحميد بين جريير الطيربي )ت0)3هيي- ))9م( وكتياب  )تفسيري القمي( أليب 
احلسين عييل بين إبراهييم القميي )ت 9)3هيي - 940م( وكتاب )تفسيري فيرات الكويف( 
لفيرات بين إبراهييم الكيويف )ت:)35هيي - 963م( وكتياب )معيامل التنزييل يف تفسيري 
القيرآن( أليب احلسين بين مسيعود البغيوي )ت 0)5هيي - 6)))م( وكتياب )التفسيري 
الكبيري( ملحميد بين عمير اليرازي )ت 606هيي - 09))م(، وكتياب )الاميع ألحيكام 
القيرآن( ملحميد بين أمحيد القرطبيي )ت)67هيي - )7))م( وغريهيا من التفاسيري الامة 

يف هيذا املجال. 

أميا كتيب احلدييث والصحاح التي محلت بين طياهتا ويف ثناياها الكثري من الشيواهد 
التيي تبين مناقيب أميري املؤمنين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم(وتؤكد مين خيلل 
ميا ورد فيهيا مين أحادييث ورواييات الفضيل واملنزلية الرفيعية لعييل )علييه السيلم(منها 
كتياب )املسيند( ألمحيد بين حنبيل )ت: 40)هيي - 869م(، وكتاب )صحييح البخاري( 
ملحميد بين إسيمعيل البخياري )ت 56)هيي- 869م(، وكتياب )صحيح مسيلم( ملسيلم 
بين احلجياج النيسيابوري )ت)6)هيي - 874م( وكتياب )سينن الرمذي( أليب عييسيى 
حمميد ابين عيسيى الرميذي )ت 79)هيي - )89م(، وكتاب )السينن الكيربى( أليب عبد 
الرمحين أمحد بن شيعيب النسيائي )ت 303هي - 5)9م( وكتياب )أصول الكايف( ملحمد 
بين يعقيوب الكلينيي )ت 9)3هي - 940 م(، وكتاب )املسيتدرك عىل الصحيحن( أليب 

عبيد اهلل حمميد بين عبيد اهلل، احلاكم النيسيابوري )ت405هيي - 4)))م( .
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3 - كتب ال�سري واملغازي والطبقات والرتاجم: 
نظيرًا ألمهيية تليك املصيادر فقيد أغنيت دراسيتنا بمعلوميات قيمية فيكان يف مقدمتها 
كتياب )السيري واملغيازي(، ملحميد بن إسيحاق )ت )5)هيي- 768م(، وكتاب )السيرية 
النبويية(، البين هشيام حمميد بين عبيد املليك بين أييوب )ت 8))هيي - 833م(، وكتياب 
)عييون األثير يف فنيون املغيازي والشيمئل والسيري( البن سييد النياس أيب الفتيح حممد بن 

حمميد )ت 734هيي - 333)م(. 

أميا كتيب املغيازي فكتياب )املغيازي( ملحمد بن عمر بين واقد، الواقيدي )ت 07)ه 
- ))8م(. 

أميا كتيب الطبقيات التيي اعتميدت عليهيا الدراسية كتياب )الطبقات الكيربى( البن 
سيعد حمميد بن منييع )ت 30)هيي - 844م(. 

أميا كتيب الراجيم التي زودت دراسيتنا بمعلومات قيمية وذات أمهية كبيرية لراجم 
العدييد مين الشيخصيات منهيا كتياب )االسيتيعاب يف معرفية األصحياب( البين عبيد 
اليرب عمير يوسيف بين عبيد اهلل )ت 463هيي - 070)م(، وكتاب )أسيد الغابية يف معرفة 
الصحابية( البين األثيري عيز الديين أيب احلسين عييل بين حمميد )ت 630هيي - )3))م( 
748هيي  )ت  للذهبيي  أمحيد  بين  حمميد  الديين  لشيمس  النبيلء(  أعيلم  )سيري  وكتياب 
 - امليزي )ت )74هيي  يوسيف  الديين  الكيمل( ليمل  )هتذييب  وكتياب  374)م(،   -

)34)م(. 

4 - كتب التاريخ العام:
هيذه  يف  هامية  معلوميات  منهيا  اسيتقيت  التيي  واألساسيية  املهمية  املصيادر  مين 
الدراسية كتياب )أنسياب األرشاف( و )مجيل أنسياب األرشاف( ألمحيد بين حيييى بين 
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جابير البيلذري )ت79)هيي - )89م(، وكتياب )تارييخ اليعقيويب( ألمحيد بين إسيحاق 
بين جعفير اليعقيويب )ت)9)هيي - 895م(، وكتياب )تارييخ األميم واملليوك( للطيربي، 
)03)م(،   - املفييد )ت 3)4هيي  النعيمن  بين  وكتياب )اإلرشياد( أليب عبيد اهلل حمميد 
وكتياب )الكاميل يف التارييخ( البين األثيري، وكتياب )البدايية والنهايية( البين كثيري عيمد 

)37)م(.  الديين أيب الفيداء إسيمعيل )ت 774هيي- 

5 - كتب الأدب:  
لكتيب األدب مكانية هامية يف مجييع مفاصل البحث مليا تتضمنه مين معلومات مهمة 
وقيمية منهيا كتياب )العقيد الفرييد( البين عبد ربيه األندليس أمحيد بن حمميد )ت 8)3هي 
احلميوي  ياقيوت  اهلل  عبيد  أيب  الديين  لشيهاب  األدبياء(  )معجيم  وكتياب  939م(،   -
)ت6)6هيي - 39))م(، وكتياب )رشح هنيج البلغية( البين أيب احلديد عبيد احلميد بن 

هبية اهلل املعتيزيل )ت 656هيي - 58))م(. 

6 - كتب اللغة:
تعيد كتيب اللغية مين املصيادر الامية جيدًا بالنسيبة للباحث حييث يمكن مين خللا 
التعيرف عيىل املصطلحيات واملفيردات اللغويية التيي تواجيه الباحيث عنيد دراسيته منهيا 
كتياب )العين(، للخلييل بين أمحيد الفراهييدي )ت 75)هيي - )79م(، وكتياب )لسيان 
العيرب( البين منظيور  مجيال الديين حمميد بين مكيرم )ت ))7هيي - ))3)م(، وكتياب 
 - 7)8هيي  )ت  الفريوزآبيادي  يعقيوب  بين  حمميد  الديين  ملجيد  املحييط(  )القاميوس 

4)4)م(. 

7- كتب اجلغرافية: 
مين املصيادر املهمة التي ال يمكين للباحث يف التاريخ االسيتغناء عنها كتاب )معجم 
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ميا اسيتعجم( لعبيد اهلل بين عبيد العزييز البكيري االندلييس )ت 487هيي - 094)م(، 
وكتياب )معجيم البليدان( لياقيوت احلموي. 

8 - املراجع احلديثة:
معلوماهتيا  حييث  احلديثية  واملراجيع  للدراسيات  الكبيري  اليدور  جتاهيل  يمكين  ال 
القيمية منهيا كتياب )املغيازي األوىل ومؤلفوهيا(  يوسيف هوروفنتيس، وكتياب )نشيأة 
التدويين التارخييي عنيد العرب( حلسين نصيار، وكتاب )تطيور كتابة السيرية النبوية عند 
املؤرخين املسيلمن( لعيمر عبيودي، وكتاب )نقيد الروايية التارخيية( لعبد البيار ناجي، 
وكتياب )السيقيفة( ملحمد رضا املظفر، وكتييياب )نشيأة عليم التاريخ عنيد العرب( لعبد 
العزييز اليدوري، وكتياب )التارييخ العيريب واملؤرخيون( لشياكر مصطفيى، وغريهيا مين 
الدراسيات احلديثية والبحيوث التيي سيوف نذكرهيا بشيكل مفصيل يف قائمية املصيادر. 

ويف اخلتيام أرجيو أن أكيون قيد وفقيت ميا اسيتطعت يف إخيراج احلقيقية التيي ُغّيَبيْت 
وليو بالييء املتيير وآخير دعوانيا أن احلميد هلل ربِّ العاملين. 

الباحث





الفصل األول
السرية النبوية بني التطور والتهذيب 
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املبحث الأول
م�سادر ال�سرية النبوية

ال غنيى للباحثين عين دراسية السيرية النبويية؛ ألهنيا متثيل نقطية التحيول يف حيياة 
األمية عيىل املسيتوى الفكيري واالجتمعيي والدينيي ؛ ألن حيياة الرسيول مليئية بالعظياة 
واملواقيف التيي البيد لإلنسيان أن يسيتفيد منهيا والنهل مين علومها حيث يعترب الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  األسيوة والقيدوة ليكل إنسيان وقيد قيال تعاىل:﴿َلَقيْد َكاَن 

َلُكيْم يِف َرُسيوِل اهلل ُأْسيَوٌة َحَسينٌَة ملَِيْن َكاَن َيْرُجيو اهلل َواْلَييْوَم اآْلِخيَر﴾))(. 

وقيال أميري املؤمنين عييل بن أيب طاليب يصف الرسيول الكريم )صيىل اهلل عليه وآله( 
يف خطبتيه ))فهيو إميام مين اتقيى وبصرية مين اهتدى، رساج ملع ضوؤه، وشيهاب سيطع 
نيوره، وزنيٌد برق ملعه، سيريته القصد، وسينته الرشيد، وكلمه الفصيل، وحكمه العدل، 

أرسيله عيىل حين فرة من الرسيل، وهفيوة عن العميل، وغباوة مين األمم(())(. 

ويف كلم آخر لإلمام )عليه السيلم( ))فتأس بنبيك األطيب األطهر )صىل اهلل عليه 
وآليه( فيإن فييه أسيوة ملن تأسيى، وعزاء ملن تعيزى، أحب عبياد اهلل املتأيس بنبييه واملقتفي 
ألثيره.  قضيم الدنييا قضيًم ومل يعرهيا طرفيًا، أهضيم أهيل الدنييا كشيحًا وأمخيييييييييصهم 
مييين الدنييا بطنيًا، ُعرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن اهلل سيبحانه أبغض شييئًا 
ير شييئًا فحّقيره، وصّغر شييئًا فصّغيره.  ومل يكن فينا إال حبنيا ما أبغض اهلل  فأبغضيه، وحقَّ

ورسيوله، وتعظييًم ميا صغير اهلل ورسيوله لكفى به شيفاقًا هلل وحمادًة عن أمير اهلل(()3(. 

))( سورة األحزاب، آية )))(.

))( هنج البلغة، ترتيب صبحي الصالح )ط4، نور الدى - قم، 3)4)هي(، ص74) )خطبه94(.

)3( املصدر نفسه، ص83)-84)، خطبه60).
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هيذِه النصيوص وغريها سيواء أكانيت من كتياب اهلل أم من خطب اإلميام عيل )عليه 
السيلم(  أو مين أقيوال الصاحلين مين العبياد ترشيدنا إىل دراسية السيرية النبويية، فلييس 
الغيرض مين دراسية السيرية الوقيوف عيىل األحيداث والوقائيع التارخييية إنيم الغيرض 
األسيايس أن ييرى املسيلم املفاهييم اإلسيلمية يف جمموعها متجسيدة يف حياتيه من خلل 
أقوآليه وتقارييره وممارسياته اليومية حلياته اخلاصة))(، فلهذا البيدَّ أن تكون هناك مصادر 
يمكين لكاتيب السيرية أن ينهيل منهيا عطياء هيذِه السيرية وخيري ميا يمكين االعتيمد عليه 
يف ذليك كتياب اهلل ليكيون هيو املصيدر األول الذي يمكن االعتيمد عليه يف كتابة السيرية 

النبوية.   

القراآن الكرمي 
ل عيىل رسيوله الكرييم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عين طرييق  هيو كتياب اهلل امُلنيزَّ
الوحيي لفظيًا ومعنًيى بلسيان عريب ونقيل إلينا نقيًل متواتيرًا، حيث حيوي عىل مئية وأربع 

وعيشة سيورة مكيية ومدنية احتواهيا ثلثون جيزءًا))(.

الرسيول  العامية حليياة  القيرآن هيو املصيدر األول لفهيم امللميح  املعليوم أن  ومين 
الكرييم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأن أهم ما يف سيريته )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
وأوثقهيا وأكثرهيا صحية هيو ما اقتبيس من القيرآن الكريم اليذي ال يأتييه الباطل من بن 
يدييه وال مين خلفيه تنزييل من عزيز محيد، إال أن معرفة تفسيري اآلييات القرآنية ومواضع 
نزوليا واحليوادث التيي تشيري إليهيا اسيتدعى بيروز مفريين أسيهموا إسيهامًا فعياالً يف 

))( ال قاسييم،عدنان فرحييان،دروس يف السييرية النبوييية، )دار السييلم للطباعيية والنييش والتوزييييييييع  - 
م(ج)،ص9).  (0(0  - )43)هييي  بييريوت، 

))( حمسيين، إبراهيييم جييدوع ومحيييد رساج جابيير، األمهييية االجتمعييية والثقافييية للسييرية النبوييية عنييد الكلينييي، 
)مؤسسيية التميمييي، النجييف االرشف 434)ه - 3)0) م(، ص4).
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فهيم النيص القيرآين ومين ثيم اعتيربوا عاميًل مهيًم مين العواميل التيي دفعيت إىل عمليية 
كتابية السيرية التيي تعتميد عيىل القرآن كمصيدر أسيايس لا))(.

وعلييه فالقيرآن مصيدر أسيايس نسيتمد منيه ملميح السيرية النبويية، فقيد جياء يف 
ثناييا القيرآن الكرييم الكثيري مين اآلييات القرآنيية التيي تعرضيت حليياة الرسيول )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  قبيل البعثة وبعدهيا من والدته ونشيأته إىل حن التحاقيه بالرفيق 
األعيىل))( حييث يتضمين ذليك اإلشيارات الواضحية للبعثية النبويية املباركية وميا لقييه 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين أذى من قريش وعنت يف سيبيل دعوتيه وكانت هناك 
آييات قرآنيية تتحيدث عين سيرية النبي األكيرم )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  يف طفولته 
املباركية ومنهييييا عيىل سبيييييييييييييييل املثيال ﴿َأمَلْ جَيِيْدَك َيتِييًم َفيآَوى﴾ )3( بييان حالة اليتم 
للنبيي األكيرم ، وكيم هيو معيروف فقيده ألبوييه وبعيد ذليك جيده عبيد املطليب إىل أن 
ضميه أبيو طاليب عميه)4( فكيييييان خيري كافيل ليه، ويف آيية أخيرى يف نفيس السيياق ﴿
َوَوَجيَدَك َضياالًّ َفَهيَدى﴾)5(، يذكير أصحاب التفاسيييييييييري أن ليييييييييييذه اآلية وجوهًا 
عيدة منهيا عىل سيبيل املثال: وجيدك ال تعرف احلق فهيداك إليه، بأن نصيب إليك األدلة 
وأرشيدك إليهيا حتيييييييييى عرفيييييييييه احلق وذليييييييك ميييييييين نعيم اهلل)6(، ومنها هدى 

))( نصار، حسن، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، )مكتبة النهضة املرية د.ت(، ص8 .

))( محادة، فاروق، السرية النبوية وتقويمها، )دار العلم.  دمشق، د.ت( ص39 .

)3( سورة الضحى: آية )6( .

)4( الكييويف، فييرات إبراهيييم ت ))35هييي - 963م(، تفسييري فييرات الكييويف، حتقيييق حممييد كاظييم، )مؤسسيية 
الطبييع والنييش وزارة الثقافيية واالرشيياد - طهييران 0)4)هييي - 990)م(، ص569.

)5( الضحى: آية)7(.

)6( الطييويس، حممييد بيين احلسيين ت )460هييي - 067)م(، التبيييان يف تفسييري القييرآن، تصحيييح، أمحييد حبيييب 
قصييري )دار احييياء الييراث العييريب، 409) ه(، ج0)، ص369.
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قوميًا ال يعيييرفونك حتيى عرفيوك))(، ومنهيا بأنك ضال عيم أنت عليه فهيداك للتوحيد 
وللنبيوة وقيد تعيرب الضللية يف هيذه اآلية عن معيامل النبوة وأحيكام الشيعية غافًل عنها 

إليها))(.  فهيداك 

ويف رأي آخير وجيد قومييييييييك يف ضللية فهيييييييييييداك إىل إرشيادهم ، ورأي آخير 
وجيدك ضياالً عين الجيرة فهداك إليهيا، أو وجدك طالبيًا إىل الجرة فهيداك إليها، ورأي 
آخير أيضيًا ضياالً يف شيعاب مكية فهيداك ورّدك إىل جدك عبيد املطلب، وذكيرت الرواية 
عين ابين عبياس ))ضيل النبي صيىل اهلل عليه وآله وسيلم وهو صغري يف شيعاب مكة فرآه 
أبيو جهيل منرفيًا عين أغناميه فيرده إىل جيده عبيد املطليب، فَمينَّ اهلل عليه بذليك حيث 

رده إىل جيده عيىل يدي عيدوه(()3(. 

وغريهيا مين اآلييات القرآنيية الكريمية التيي تبين حيياة الرسيول األكيرم يف مرحلية 
الصبيا والشيباب وهيي حيياة مليئية بالعظياة والعرب، فقيد بينهيا اهلل يف كتابه املجييد لتكون 
الشياهد  نيورد اآلييات وتفاسيريها أعيله فقيط ملحميل  للنياس ونحين  منهجيًا وعيربة 
ولييس لبييان تفسيريها ألن هنياك اختلفيًا كبيريًا يف ذلك من قبيل املفرين يف تفسيري كل 
آيية، إضافية إىل أن املشكين نعتيوا الرسيول بالسيحر والنيون وغريهيا للصيد عين ديين 
اهلل تعياىل، إضافية إىل أن القيرآن تطيّرق للهجيرة املباركية للرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  وبييان ميا القيى قبيل الجيرة ويف أثنياء هجرتيه املباركية حييث تطيّرق إىل 

))( القمييي، عيييل بيين إبراهيييم ت )9)3هييي - 940م(، تفسييري القمييي، تصحيييح طيييب املوسييوي الزائييري، 
)مطبعيية النجييف، 387)هييي( ج)، ص7)4 .

))( البغييوي، أبييو احلسيين بيين مسييعود ت )0)5 هييي - 6)))م(، معييامل التنزيييل يف تفسييري القييرآن، حتقيييق 
خالييد عبييد الرمحيين   ، )دار املعرفيية - بييريوت - د.ت(، ج4، ص499.

)3( القرطبييي، حممييد بيين أيب بكيير ت ))67هييي- )7))م(، الامييع ألحييكام القييرآن )تفسييري القرطبييي(، 
حتقيييق مصطفييى السييقا، )دار احييياء الييراث العييريب  - بييريوت )405) - 985)( ج0)، ص 97. 
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ِذييَن َكَفيُروا لُِيْثبُِتيوَك أو َيْقُتُلوَك  مؤاميرة قتيل الرسيول مين قبل قرييش ﴿َوإِْذ َيْمُكيُر بَِك الَّ
أو خُيِْرُجيوَك َوَيْمُكيُروَن َوَيْمُكيُر اهلل َواهلل َخيرْيُ امْلَاِكِرييَن﴾ ))(.  

وكذليك تطيّرق إىل أهيم املعيارك احلربيية التيي خاضها الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  بعيد هجرتيه املباركية فتكليم عين معركة بيدر وأشيار إىل النر يف تليك املعركة: 
ُكيْم َتْشيُكُروَن﴾))(، وكذليك عين  ُقيوا اهلل َلَعلَّ يٌة َفاتَّ ُكيُم اهلل بَِبيْدٍر َوَأْنُتيْم َأِذلَّ ﴿َوَلَقيْد َنَرَ
معركية أحيد حييث نزليت يف ذليك سيتون آية مين آل عمران فيهيا صفة ميا كان يف يومهم 
ُئ امْلُْؤِمنِيَن  ذليك، ومعاتبية مين عاتيب منهيم، فقيال تعياىل ﴿َوإِْذ َغيَدْوَت ِميْن أهليَك ُتَبيوِّ

َمَقاِعيَد لِْلِقَتاِل َواهلل َسيِميٌع َعِلييٌم﴾)3(()4(.

وكذليك ميا نزل مين القرآن يف حيوادث عديدة مثيل معركة اخلندق وصليح احلديبية 
وفتيح مكية وحنين وحتيدث عن  معاجز الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  كاألرساء 

واملعراج)5(. 

كذليك حدثنيا القيرآن عين حيياة النبيي اخلاصية يف كثيري مين املواطين وكييف يعييش 
حالية التقشيف والزهيد ميع إقبيال الدنييا علييه حتيى أن أزواجه طالبنيه بمزيد مين النفقة 
َيا النَّبِييُّ ُقيْل  وخرجين إلييه جهيرة وكينَّ يومئيذ تسيع نسيوة فنيزل قوليه تعياىل: ﴿َييا َأيُّ
اًحيا  ْحُكينَّ رَسَ ْنَييا َوِزينََتَهيا َفَتَعاَليْنَ ُأَمتِّْعُكينَّ َوُأرَسِّ أِلَْزَواِجيَك إِْن ُكنُْتينَّ ُتيِرْدَن احْلََيياَة الدُّ

))( سورة االنفال، آية )30( .

))( سورة آل عمران، آية )3))( .

)3( سورة آل عمران، آية ))))( .

)4( ابيين هشييام، أبييو حممييد عبييد امللييك، ت )8)) - 833م( السييرية النبوييية، حتقيييق مصطفييى السييقا وآخرون 
)ط)، اليئيية العاميية لقصييور الثقافة - القاهييرة، ))0)(، ج3، ص))).

)5( السباعي، مصطفى، السرية النبوية دروس وعرب، )املكتب اإلسلمي - بريوت.  د.ت( ص3).
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اَر اآْلِخيَرَة َفيإِنَّ اهلل َأَعيدَّ لِْلُمْحِسينَاِت ِمنُْكينَّ  مَجِييًل ۞ َوإِْن ُكنُْتينَّ ُتيِرْدَن اهلل َوَرُسيوَلُه َواليدَّ
َأْجيًرا َعظِيًم﴾))(.وغريهيا مين األمثلية الكثيرية التيي تدخيل يف تفاصييل سيرية الرسيول 

األكرم)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . 

وبشيكل عيام ففيي القيرآن هييكل السيرية كاميًل وأساسيياهتا، وعيدد غيري قلييل مين 
التفصييلت واألحيداث الزئيية وإن كانيت ختليو مين األرقيام واألعيلم))(. 

وقيد ذكير أحيد الباحثين)3( اليذي وضيع مصنفيًا للسيرية النبويية عيىل ضيوء القيرآن 

والسنيييييية املطييييييييهرة ))أن من نافلة القول أن نقول: إن املرجع األول يف دراسة السرية 

النبويية هيو القيرآن الكرييم ؛ ألنيه القرآن املتواتير الذي يفييد القطع واليقين، وال يتطرق 

إىل الشيك واالرتيياب، فهيو أوثيق املصيادر وأوالهيا بالقبيول((؛ وألن القيرآن الكرييم 

عين اخلاليق جيل وعيل، كان خري مصور لشيخصية الرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه وآله 

وسيلم(  ولييس هنياك أصيدق وال أوف باليكلم منه، وتيأيت أمهية القيرآن الكريم بوصفه 

املصيدر األول للسيرية النبويية واألوثيق ؛ ألنيه الكتياب املوصيوف ﴿اَل َيْأتِييِه اْلَباطُِل ِمْن 

َبيْنِ َيَدْييِه َواَل ِميْن َخْلِفيِه َتنِْزييٌل ِميْن َحِكييٍم مَحِييٍد﴾)4(، وقيد دونيه املسيلمون واعتنيوا بيه 

كثيريًا سيواء أكان ذليك حفظيًا أم تدوينيًا ألنه دسيتورهم يف دينهيم ودنياهم.

))( األحزاب، آية 8)-9).

))( محادة، مصادر السرية النبوية وتقويمها، ص45.

)3( أبييو شييبه،حممد بيين حممييد، السييرية النبوييية يف ضييوء الكتيياب والسيينة، )دار العلييم -بييريوت، د.ت( ج)، 
ص3).

)4( فصلت آية ))4(.
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�سنة الر�سول الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(
املصيدر اآلخير ملصيادر السيرية النبويية هيي سينة الرسيول بيكل ميا حتتويه مين أقوال 
وهيي األحادييث الشيفية أو أفعيال وتقاريير نقليت إلينيا مين خيلل األحادييث وقيد 

قسيمت السينة املطهيرة مين حييث ماهيتهيا عيىل ثلثية أقسيام:

السينة القوليية: وييراد هبا أقوال الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( وأقوال األئمة 
عليهيم السيلم مين آل البييت وميا نطيق بيه هيؤالء مين نصائيح وإرشيادات وخطيب 

ومواعيظ يف مناسيبات معينية ويف    أماكين متعيددة وهيي تعتيرب مرادفية للحدييث.

السينة الفعليية: وييراد هبيا أفعيال الرسيول وميا فعليه األئمية األطهار)علييه السيلم( 
كأداء الفرائيض، وإصيدار األحيكام، وهتيئية الييوش للجهياد، وتنظييم شيؤون الدولية 
املاليية واإلداريية وغريهيا حييث أصبيح ميا فعليه الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( 
ابتيداًء، وعرفيت صفتيه الشعيية من وجيوب وندب وإباحية تشيعًا لألمية فيثبت حكم 

ميا فعليه بحيق املكلفن. 

السينة التقريريية: ييراد هبيا سيكوت النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( وأهيل بيتيه 
األطهيار عين إنيكار قول أو فعل صيدر يف حرضته، أو يف غيابه وعلم به، فهذا السيكوت 
ييدل عيىل جيواز الفعيل وإباحتيه ؛ ألن الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ال يسيكت 

عين باطيل أو منكر))(. 

هيذا توضيح بسييط ملعنى السينة والذي يمنا هنيا إيراد األحادييث وأمهيتها بوصفها 
الاميع لتليك السينة املطهيرة، فيإن ألحادييث الرسيول األثير الواضيح يف تدوين السيرية 
النبويية املطهيرة إذ عنيي املسيلمون بجمع األحاديث ليفيروا هبا القرآن ويسيتنبطوا منها 

))( احلكيم، حسن، مذاهب اإلسلمين  يف علوم احلديث، )مكتبة الدار العريب - د.ت( ص8)-9).
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أحيكام الديين، وكان مين هيذه األحادييث مجيل وافيرة تتعليق بحيياة النياس والصحابية 
فجمعيت فييم مجيع، وكانت أسياس كتب السيري واملغيازي فييم بعد))(. 

إضافية إىل ذليك يمكين االعتيمد عيىل احلدييث النبيوي يف الوانيب اإلداريية لبنياء 
الدولية اإلسيلمية كيم أرشنيا يف أعيله ويف شيؤون احليياة األخيرى حييث يعتيرب ذليك 
رضورة مبيارشة وطبيعيية ليدى أهيل العليم، كم أن مغازي الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  وغيزوات أصحابيه كانيت مصيدر اهتيمم واعتيزاز ليدى املسيلمن ؛ ألهنا حتمل 
إليهيم روح الهياد والكفياح يف سيبيل إعيلء كلمة اإلسيلم لتصبح هي العلييا والقضاء 
عيىل اليشك والكفير حيثيم كان، كل ذليك كان مين املواضييع املحببية يف جماليس السيمر، 
وكانيت املشياركة يف مغيازي الرسيول وفعالياته األخرى عامًل يف رفيع املنزلة االجتمعية 
وعنيرًا يف حتدييد العطياء يف الدييوان مميا قيوى االهتمم هبيا، ورسعان ما صيار الصحابة 
أنفسيهم قيدوة ملين بعدهيم يف أقوآليم وأعمليم ،فأصبحيت هيذه مشيمولة باحلديث))(.

وذكير أحيد الباحثين)3( عين أمهيية احلدييث يف كتابية السيري )الشيكَّ أن ميادة السيري 
يف كتيب احلدييث موثقية جييب االعتيمد عليهيا وتقديمهيا عيىل رواييات كتيب املغيازي 
والتوارييخ العامية، وخاصية إذا أوردهتيا كتيب احلدييث الصحيحية ألهنيا ثميرة جهيود 
جبيارة قدمهيا املحدثون عند متحيص احلديث ونقده سيندًا ومتنًا، وهذا التدقيق والنقيييد 
اليذي حظيي بيه احلدييث مل حتيظ به الكتيب التارخييية، ولكين ينبغيي التفطين إىل أن كتب 
احلدييث بحكيم عيدم ختصصهيا ال تيورد تفاصييل املغيازي وأصحاب السيري بيل تقتر 

))( نصار، حسن، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص8.

))( الييدوري، عبييد العزيييز، نشييأة علييم التاريييخ عنييد العييرب )مركييز زايييد للطباعيية، 0)4)هييي - 000)م(، 
ص))-3).

)3( العمييري، اكييرم ضييياء، السييرية الصحيحيية، )ط6،  مكتبيية العلييوم واحلكميية - املدينيية املنييورة - 5)4)هييي 
- 994)م(، ج)، ص50.
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عيىل بعيض ذليك، مميا ينضوي حتيت رشط املؤليف أو وقعت ليه روايته، ومن ثيم فإهنا ال 
تعطيي صيورة كاملية مليا حيدث، وينبغيي اكيمل الصورة مين كتب السيرية املختصية وإال 
فقيد ييؤدي ذليك إىل لبيس كبيري(، ولعيل امللحيظ أن هنياك اختلفيًا واضحيًا بين أهيل 
احلدييث الذيين اختصيوا بنقل احلدييث النبوي وبن غريهيم من رواة األخبيار التارخيية، 
فيإن أهيل احلدييث ينقلون املتين الواحد باإلسيناد الواحد أو املتين الواحد بأسيانيد عّدة، 
أو املتيون العدييدة بإسيناد واحيد وهيم يف كل ذليك يمييزون بن اإلسيناد واإلسيناد وبن 
املتين واملتين فيل يدخليون حدييث رجيل يف حدييث رجيٍل آخير، وال يدجميون األلفياظ 
بعضهيا ببعيض فيمكنهيم التحقيق مين نسيبة الكلمية الواحيدة إىل قائلها، وعيزوا احلرف 

الواحيد إىل صاحيب الرواية. 

أميا املؤرخيون وأصحياب الروايية التارخييية فاخليرب عندهيم هيو األصيل، ولذليك 
عرفيوا باألخباريين، واخليرب إميا أن يكيون بسييطًا كنظيريه عنيد املحدثين أو مركبيًا مين 
متيون عدييدة بأسيانيد خمتلفية ويف هيذا اخليرب املركيب قيد يقيع االختيلف بين املنهجين 
وهيم يتوصليون إىل هيذا اخليرب بجمع شيتات الرواييات املتعيددة املتعلقة بالواقعية املعينة 
وصهرهيا يف قاليب واحيد ومتين منفيرد مكتمل املعيامل، وجيمعون مصادرهم وأسيانديم 
يف أول اخليرب ثيم يدجميون املتيون وخيرجوهنيا ويسيتكملون بألفاظهيم أحيانيًا مليا تقتضييه 
طبيعية اخليرب التارخييي مين االتصيال وترابيط االجيزاء، ويسيمى بعيض املحدثين هيذا 
باإلسيناد المعيي ومين ميزاتيه التارييخ املتسلسيل للحيوادث وترتيبهيا ترتييييبًا زمنيًا))(. 

))( سييلمه، حممييد يييري، مصييادر السييرية النبوييية )مقدمييييييييية يف تدوييييييين السييرية( تقديييم، بشييار عييواد 
معييروف، )دار اليييزاين للنييش والتوزيييع  -  القاهييرة  436)هييي( ص85 .
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إن العميل اليذي وليد الروايية التارخييية التيي تقيوم عىل اإلسيناد المعي يعيّد خطوة 
تقيدم جريئة يف الوصف التارخيي اسيتخدمه املؤرخيون يف غربلة الرواية التارخيية ووضع 
خلصتهيا يف قاليب واحيد، وإن كان العميل هذا فتحيًا للعابثن الذيين ال يوثق برواياهتم 
بابيًا مين أبيواب العبيث، عيىل أن احليوادث برهنيت فييم بعيد عىل أنيه مهم اعيرض عليها 
املعرضيون يف مقدمتهيم أصحياب احلدييث فإهنيا خطيوة البد منهيا، إذ ُاثبتيت التجارب 
أنيه ال يمكين االسيتمرار إىل األبيد يف عيرض التارييخ بأسيلوب أهيل احلدييث وجتزئية 
احلادثية التارخييية إىل أجيزاء وأشيلء متناثرة بحييث يكون كل جزء مين الرواية يف مكان،  
أو تكرييس عيدد كبيري مين النصوص دون ترتييب أو تنظيم أو مناقشية أو إبيداء رأي))(. 

ويف هناية احلديث عن هذا املورد يمكن أن نسيتنتج أنه يمكن االسيتفادة من احلديث 
كيمدة أوليية أو مصيدر أسيايس يعتميد علييه يف كتابية السيرية النبويية دون الذهياب إىل 
الطريقية التيي يعتمدهيا أصحياب احلديث، فبذليك تولد لدينيا روايات تارخيية متناسيقة 
بشيكلها  السيرية  كتبيت  عندميا  السيرية  كاتيب  يرييده  اليذي  الزمنيي  السيياق  وحسيب 

املدون))(. 
وهنياك ميورد آخير صيادر عن الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يمكين إضافته 
إىل هيذا البياب مين املصيادر وهيو املدونيات الصيادرة مين الرسيول يف إدارة دولية املدينة 
وهيي )الوثائيق النبويية(، فقد اسيتفاد العلمء املسيلمون من هيذه الوثائق وقيد اعتمدوها 
يف مصنفاهتيم بحسيب اختصاصهيم واهتممهيم لتكيون رافيدًا مهيًم إضافية إىل القيرآن 
واحلدييث التيي اعتميدت كمصيادر أساسيية مين مصيادر السيرية النبويية؛ وذليك ألهنيا 

شيملت جوانيب عيدة مين حيوادث عير الرسيالة، إذ ضميت هيذه الوثائيق:

))( عيييل ، جييواد، أبحيياث يف التاريييخ اإلسييلمي، مراجعيية نصييري الكعبييي )منشييورات المييل بغييداد، 
ص9). ج)،  ))0)م(، 

))( سلمة، مصادر السرية النبوية، ص 86.
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املعاهدات الديدة أو جتديد ما سبق من معاهدات. . )
الدعوة إىل اإلسلم. . )
تولية العمل وذكر واجباهتم وكيف ينبغي لم أن يترفوا يف أمر من األمور. . 3
العطايا من األرايض والغلت وغريها.. 4
استثناء بعض األوامر يف حق ُأناس معينن. . 5
كتب األمان والتوصية. . 6
املتفرقات التي جاءت جوابًا عم كتبه النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  ))(.  . 7

إال أنيه البيدَّ مين اإلشيارة إىل أن هيذه الوثائق جييب أن ال تؤخذ مجيعها من املسيلمت 
األكييدة وأن الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  قيد أقير بكتابتهيا، فلبيدَّ وأن لعبت 
هبيا األييدي وظهير معظمهيا مزيفيًا وموضوعًا، وقد أشيار لذلك محييد اهلل ))ونظن بوجه 
عيام أن كتيب األميان التيي كتبهيا النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  للقبائيل املسيلمة 
أو اخلاضعية ليه والتيي مل تتضمين إال مطالبتهيم بيأداء الفرائيض الدينيية صحيحية؛ ألنيه 
ال يوجيد  فيهيا ميا عسيى أن يكيون موضوعيًا إذ ال حاجية إىل أحيد لوضعهيا، وليو كانت 
بعيض هيذه الكتيب وضعيت لتكيون مفخيرة لقبيلية عيىل أخيرى، فيإنَّ مثيل هيذا الوضع 
ييرك طابعيًا يف أسيلوهبا، ولكين مثل هذه الوثائيق ال حتوي إال عىل إعطياء األمان واألمر 

الفرائض.  بإقامية 

أميا الوثائيق التيي ال تشيمل إال احلقيوق دون الواجبيات أو التي تذكر أشيياء مل توجد 
يف عير النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  كتبهيا لألنصيار واليهيود واملجيوس. .. 
وفيوق هيذا نجيد أن الوثائق الطويلية أكثر تتعيرض للتحريف، إذ كان املعتميد يف الرواية 

السيمع، وليذا نجيد أن أطيول النصيوص أكثرها اختلفيًا(())(. 

))( محيييد اهلل، حمميييييد، جمموعييييية الوثائييق السياسييية )للعهييد النبييوي واخللفيية الراشييدة(،)ط5، دار النفائييس  
- بييريوت، 405)هييي  - 985)م(، ص8).

))( املصدر نفسه، ص)).
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 مدونات ال�سحابة 
سيوف نتطيرق مين خيلل دراسيتنا ليذه الفقيرة إىل الذين دونيوا األحيداث التارخيية 
واعتنيوا هبيا كثيريًا سيواء أكانيوا من الصحابية أم مين التابعن ونعيرض ماهيي إنجازاهتم 
يف جميال كتابية السيرية أو رفدهم إىل من كتب السيرية النبوية بالنصيوص التارخيية املدونة 

أو باملعلوميات، وبذليك شيكلوا مصيدرًا آخر مين مصادر السيرية النبوية. 

عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص ت )65هـ - 648م(
ابين وائيل بين هشيام بن سيعيد بن سيهم، وأمه ريطية بنت مبنية بن احلجاج بين عامر 
ابين حذيفية بن سيعيد بن سيهم، وكنيته أبيو حممد، وذكر الواقدي أنه أسيلم قبيل أبيه))(. 
وقيد اسيتأذن النبيي حسيب الروايية املسيندة إلييه يف كتابية ميا سيمعه منيه، قيال فيأذن 
يل فكتبتيه، وكان عبيد اهلل يسيمى ميا كتبيه مين أحادييث عين النبيي يف صحيفية تسيمى 
)الصادقية( حييث قيال عنهيا: ))هيذه الصادقية فيهيا ما سيمعت من رسيول اهلل )صىل اهلل 

علييه وآليه وسيلم(  ولييس بينيي وبينيه فيهيا أحيد(())(. 
حيدث عنيه أنيس بين ماليك وأبيو أمامية بين سيهل، وسيعيد بين املسييب)3( وعيروة، 

وجماهيد، وغريهيم كثيريون)4(. 
وذكير أنيه حفيظ عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أليف مثل، وأنيه كان 

))( ابن سعد، الطبقات، ج5، ص)8، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص80.

))( ابن سعد، الطبقات، ج5، ص83.

)3( سييعيد بيين املسيييب بيين حييزن بيين أيب وهييب بيين عمييرو بيين عائييذ بيين عمييران بيين خمييزوم بيين يقظيية، يعييد 
ميين العلييمء أهييل املدينيية وقييد أخييذ ميين الكثييري وأبييرز ميين أخييذ منييه الزهييري ويذكيير الذهبييي انييه كان 
يفتييي عييىل الرغييم ميين تابعيتييه والصحابيية احييياء تييويف سيينة )94هييي - ))7م(  ينظيير الذهبييي، سييري اعلم 

النبييلء، ج4، ص7)).

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص)8-)8.
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ييدون ميا يقولييه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ))(. 

وقيد اختليييييف يف قتاليه إىل جنيب معاويية ييوم صفين فمنهيم مين أييد ذليك))(، 
ومنهيم مين رفضيه بالقيول عين عبد اهلل بين عمرو أنيه قال: ))ميايل ولصفن ميايل ولقتال 
املسيلمن ليو وددت ليو أين ميتُّ قبلهيا بعشيين، أو قيال بعش سينن، أميا واهلل عيل ذلك 

ميا رضبت بسييف وال رميت بسيهم(()3(. 

إال أن هنياك ميا يؤييد اشيراكه يف حيرب صفين وذكير أنيه كان يف جييش معاويية بين 
أيب سيفيان وكان عيىل امليمنية، وأن مقولتيه املذكورة أعيله كانت بعد اشيراكه يف احلرب 
بعيد ذليك فقيال تليك املقولية، وهيذا أقيرب إىل الواقيع ؛ ألنيه كان ميع أبيه يف فتح الشيام 
وييوم الريميوك وكذليك يف صفين وذكر ))قال ليه أبوه: يا عبد اهلل، اخيرج فقاتل.  فقال: 
ييا أبتياه، أتأميرين أن أخيرج فأقاتل وقد سيمعت رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
يعهيد إيل ميا عهيد ؟ قيال:  إين اشيهدك اهلل يا عبيد اهلل، أمل يكن آخر ما عهد إليك رسيييول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أن أخيذ بييدك فوضعهيا يف ييدي، وقال: ))أطيع أباك( 
قيال اللهيم بيىل.  قيال: فيإين أعزم علييك أن ختيرج فتقاتل.  فخيرج فقاتل وتقلد سييفن، 

وندم بيييييييعد ذلك(()4(. 

))( ابيين األثييري، عييز الدييين أيب احلسيين عيييل بيين حممييد الييزري ت )630هييي - )3))م(، أسييد الغابيية يف 
معرفيية الصحابيية، حتقيييق عيييل حممييد معييوض، وعييادل أمحييد عبييد املوجييود )دار الكتييب العلمييية - 

. بييريوت، د.ت( ج3، ص346 

))(  ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص 347  .

)3(  الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص)9.

)4( ابن األثري، أسد الغابة، ج3، ص347.
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وقيد ذكير أحيد الباحثين))( حفيظ الزمين ملدونية عبيد اهلل بين عميرو فقيط ل436 
حدييث وأورد اإلميام أمحيد بين حنبيل نصفهيا يف مسينده، إذ كان ملدونية عبيد اهلل بين 
عميرو دور مهيم يف رفيد كتياب السيرية برواييات هامة عن حياة الرسيول )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( ، وقيد كان مين أكثير الصحابية حديثيًا عين رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله 

وسلم(.  

وقيد كانيت مدونتيه إىل احلدييث أقيرب منهيا إىل السيرية ولكين حمتوياهتيا مين بعيض 
األحادييث التيي وثقيت بعيض املواقيف واألحيداث التيي حصليت يف عير الرسيالة 

جعلتنيا نوردهيا ضمين مدونيات الصحابية للسيرية))(. 

وإن أمهيتهيا الكيربى جعليت عبيد اهلل بين عميرو كثيري االعتيزاز هبيا، ففيي روايية 
جماهييييييييييييييييييد قييييييييييييال: ))دخليت عيىل عبيد اهلل بين عمير، فتناوليت صحيفية حتت 
رأسيه فتمنيع عييّل، فقليت: متنعيي شييئًا مين كتبيك ؟ فقيال: هيذه الصحيفية الصادقية 
سيمعتها مين رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ليس بينيي وبينه أحد فإذا سلييييييم 

ليييييييي كتياب اهلل وهيذه الصحيفية والوهيط)3(، مل أبيايل ميا ضيعيت الدنييا(()4(.

))( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص43.

))( املصدر نفسه، ص44.

)3( الوهييط.  بسييتان عظيييم بالطائييف عائييد إىل عبييد اهلل بيين عميير، ينظيير، الذهبييي سييري اعييلم النبييلء، ج3، 
ص89.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج3، ص89.



الف�سل االول: ال�سرية النبوية بني التطور والتهذيب

37

عبد اهلل بن عبا�ص ت )68هـ - 687م(
ابين عبيد املطليب، ويكنيى أبيا العبياس، ولد يف الّشيعب قبل خيروج بني هاشيم منه، 
وذليك قبيل الجيرة النبوية املباركة بثلث سينن، وأميه أم الفضل لبابة بنيت احلارث)5(. 

كان ابين عبياس عامليًا بأحادييث الرسيول فقال:))دعيا يل رسيول اهلل، أن يؤتينيي اهلل 
احلكمية(()6(، وفيييي حيييديث آخير قيييييييال: ))دعيا يل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  فمسيح عيىل ناصيتيي وقيال:  اللهيم عّلميه احلكمية وتأوييل الكتياب(()7(، وقد 
نبيغ ابين عبياس يف عليوم القيرآن وتفسييييييييريه، وكان يقيول إن الرسيول دعيا ليه أيضيًا: 
))وقيال: اللهيم فّقيُه يف الديين وعلميه التأوييل(()8(، وقيد ُذكير بأنيه ترمجيان القيرآن)9(، 
وكان مين الذيين جيتهيدون يف آرائهيم الفقهية عندما مل جيدوا شييئًا عنه يف القرآن وحديث 
الرسيول أو أّي حدييث مين الصحابة وهذه ظاهيرة تدل عىل مكنون ِعليم صاحبها، وقد 
ذكير أنيه كان يسيمى البحر لسيعة علمه ومعرفتيه)0)(.  وقد اهتم ابن عباس اهتممييييييييييًا 
كبيريًا بتدويين السيرية وذكير حدييث الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(، ويف روايية 

)5(  املصعييب الزبييريي، أبييو عبييد اهلل املصعييب بيين عبييد اهلل، ت )36)ه-850م( نسييب قريييش، تصحيييح إ. 
ليفييي بروفنسييال، )ط3، دار املعييارف - القاهييرة، د.ت( ص6).

)6( بيين سييعد، حممييد بيين منيييع الزهييري، ت )30)ه - 844م(، الطبقييات الكييربى، حتقيييق عيييل حممييد عميير 
)مكتبيية اخلانجييي - القاهييرة - ))4)هييي - )00)م(، ج)، ص5)3.

)7( ابن سعد الطبقات، ج)، ص5)3.

)8( املصييدر نفسييه، ج)، ص5)3، البييلذري، أمحييد بيين حييييى بيين جابيير، ت )79)هييي - 893م(، مجييل ميين 
أنسيياب األرشاف، حتقيييق سييهيل زكا ر- ورييياض زكيل )دار الفكيير - بييريوت، 7)4)ه - 996)م(، 

ج4، ص40.

)9( ينظر، ابن سعد، الطبقات، ج)، ص5)3، البلذري، ، مجل  من أنساب األرشاف، ج4، ص45

)0)( ينظر ابن سعد، الطبقات، ج)، ص5)3.
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أخيرى عين حمميد بين عمر قال: ))رأييت عبد اهلل بن عبياس معه ألواح يكتيب عليها عن 
أيب رافيع))( شييئًا مين فضيل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(())(. وُذكير عن ابن 
عبياس قوليه إنيه كان يليزم األكابير مين الصحابية مين املهاجريين واألنصار فيسيألم عن 

مغيازي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وميا نزل مين قيرآن يف ذلك)3(.  

يتضيح  مميا تقيدم أنَّ ابين عبياس كان يتيم كثيريًا بالعليم وتدوينيه وباليذات بذكير 
أحادييث الرسيول وسيريته املباركية وميا نيزل يف ذليك مين قيرآن، وبذليك بيرزت مكانته 
العلميية الكبيرية، فعييييييييين ابييييين عبياس قوليه: ))وجيدت عامية حدييث رسيول اهلل 
عنيد األنصيار، فيإن كنيت آليت الرجيل منهيم فأجيده نائيًم وليو أشياء أن يوقيظ يل أوقيظ، 
فأجليس عيىل بابيه تسفييييييي الريييييييح عيىل وجهي اليراب حتى يسيتيقظ متى اسيتيقظ، 
فأسيله عيم أرييد ثيم أنيرف(()4(. وقيد كانيت البين عبياس اهتمميات كثيرية يف تدوين 
العليم وسيؤال الصحابية عين سيرية الرسيول وأحاديثيه حييث ذكير ))ملا تويف رسيول اهلل 
صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم قليت لرجيل مين األنصيار: هليم نسيأل أصحاب رسيول اهلل 
فإهنيم الييوم كثير، فقيال واعجبًا ليك يابن عباس أتيرى الناس حيتاجون إلييك ويف الناس 
مين أصحياب النبيي ميا تيرى ؟ فركيت ذليك وأقبليت عيىل املسيألة فيكان ليبلغييييييني 

))( أبييو رافييع واسييمه أسييلم كان عبييدًا للعبيياس بيين عبييد املطلييب فوهبيية إىل النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه 
وسييلم( هاجيير إىل املدينيية بعييد معركيية بييدر وشييهد مييع الرسييول أحييدًا واخلنييدق وغريهييا ميين املشيياهد 
وزوجيية رسييول اهلل سييلمى موالتييه فولييدت لييه ابنييه عبييد اهلل بيين أيب رافييع، كان كاتبييًا لإلمييام عيل)عليييه 
السييلم( توفيياه اهلل يف املدينيية بعييد مقتييل عثييمن بيين عفييان ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج4، ص67 

الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج)، ص6).

))( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص0)3.

)3( )4(  املصدر نفسه ، ج)، ص 0)3  .

)4(  البلذري ، مجل من أنساب األرشاف ، ج)، ص5)3.
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احلدييث عين الرجيل، فآتييه وهيو نائيم فأتوسيد ردائيي عيىل بابيه، فتسيفي عييل اليراب، 
فيخيرج فيرياين، فيقيول: يابن عم رسيول اهلل أال أرسيلت إيل فآتيك ؟ فأقيول: أنا أحق أن 
آتييك، فأسيالك.  قيال: فبقيي الرجل حتى رآين وقييييييد اجتميع عليه النياس، فقال: هذا 
الفتيييييييى أعقيل منيي(())(، وذكر ابن عباس أمهيية العلم فيقول: ))مذاكرة العلم سياعة 
خيري مين إحيياء ليلية(())( مين خييييلل ذليك يتضيح االهتمميات الكبيرية البين عبياس 
يف العليم ويف تدوينيه حييث كانيت لدييه مدونيات عيىل شيكل أليواح كيم أوضحنيا انتقى 
منهييييييييييا مييييييييين بعيده املؤرخيون، وذكر أن ابن عبياس جعل تلك املدونات كتابيييييييًا 
خاصيًا أعطياه اسمييييييييًا معينيييييييًا ))وهيي يف غالب الظن بعض جمالسيه التيي كان يفر 
فيهيا القيرآن ويتعيرض ملختليف املعييييارف العربية دونيييها أحيد تلميذه أو أبنياؤه(()3(. 

وقيد حيّدث ابين عبياس عين النبيي األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وعين مجلة 
مين الصحابية منهيم عييل بين أيب طالب  )عليه السيلم(  وواليده العباس بين عبد املطلب 

ذر. وأبو 

))( الذهبييي، شييمس الدييين حممييد بيين أمحييد بيين عثييمن ت )748هييي - 374)م(، سييري اعييلم النبييلء، حتقيييق 
حممييد نعيييم العقييرويس ومأمييون صاغرجييي، )ط) مؤسسيية الرسييالة بييريوت، )40)هييي - )98)م(، 

ج3، ص343.

))( الذهبييي، شييمس الدييين أمحييد بيين حممييد بيين عثييمن، ت)748هييي-374)م(، تذكييرة احلفيياظ، )دار احييياء 
الييراث العييريب -بييريوت،د0ت(،ج)، ص)4.

)3( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص4).
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وتتلميذ عيىل يدييه جماهيد))(، وسيعيد بين جبيري))(، وغريهم الكثيري من أهل العليييم 
منهيم أنيس بن ماليك)3(، وكرييب)4(، وأبو إمامية)5(()6(. 

ومين املناسيب أن نذكير يف هنايية احلديث عن ابن عبياس الرواية اآلتية التيي نقلها لنا 
ابين سيعد)7( وفيهيا ملخيص كامل ملكانتيه العلمية لتكيون خامتة احلديث عنيه حيث ذكر 
عين عبيد اهلل بين عتبية عنيد حديثيه عين ابن عبياس وكييف كان جيليس يف مسجييد املدينة 
ويكيّون حلقيات لليدرس )لقيد كان جيليس يوميًا ميا يذكير فييه الفقيه، ويوميًا للتأوييل، 

))( جماهييد بيين جييرب شيييخ القييراء واملفرييين مييوىل السييائب بيين أيب سييائب املخزومييي وقييد أخييذ كثييريًا ميين 
علومييه ميين ابيين عبيياس يف التفسييري والفقييه والقييرآن تييويف سيينة )0)هييي.  ينظيير، الذهبييي سييري اعييلم 

النبييلء، ج4، ص449.

))( سييعيد بيين جبييري بيين هاشييم األسييدي بالييوالء مييوىل بنييي والبيية بيين احلييارث بطيين ميين بطييون بنييي أسييد 
ابيين خزيميية، كييويف أحييد اعييلم التابعيين ميين الذييين اشييتهروا بأخييذ العلييم عيين ابيين عبيياس اشييرك مييع 
عبييد الرمحيين ابيين االشييعث يف ثييورة القييراء قتلييه احلجيياج سيينة 95هييي.  ينظيير، ابيين خلييكان، وفيييات 

االعيييان، ج)، ص373.

)3( أنييس بيين مالييك بيين النظيير بيين ضمضييم بيين زيييد بيين حييزام بيين جنييدب بيين عاميير بيين غثيييم بيين عييدي 
ابيين النجييار بيين ثعلبييه بيين عمييرو بيين اخلييزرج األنصيياري اخلزرجييي البخيياري البييري، يكنييى أبييا محييزة 
وسييمي باسييم عمييه أنييس بيين النظيير وكان وفييق خمييدم النبييي عييىل املدينيية مهاجييرًا عمييره بيين 8 إىل 0) 
سيينوات وقييد تييوىل خدميية رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( وروي عنييه الكثييري ميين األحاديييث 

تييويف سيينة )9ه.  ينظيير، ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ص54.

)4( كريييب بيين أيب مسييلم الاشييمي العبييايس يكنييى أبييو رشييدين ميين الثقييات يف رواييية احلديييث وقييد احتفييظ 
بمعظييم مدونييات ابيين عبيياس ت 98ه.  ينظيير، الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج4، ص479

)5( أبييو اماميية بيين سييهل بيين حنيييف األويس املييدين الفقيييه املعميير احلجيية جييده ألمييه اسييعد بيين زرارة ولييد 
يف حييياة النبييي ورآه فيييم قيييل، كان ميين رواة األحاديييث تييويف سيينة 00)هييي ينظيير، سييري اعييلم النبييلء، 

ص7)5. ج3، 

)6( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص8)3.

)7( الطبقات، ج)، ص0)3.
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ويوميًا للمغيازي، ويوميًا للتفسيري، ويومًا أليام العيرب، وما رأيييييييييييت عامليييييييييييًا قط 
جليس إلييه إال خضيع ليه، وال رأييت سيائًل قيط سيأله إال وجد عنيده علًم(. 

جابر بن عبد اهلل الأن�ساري ت )78هـ - 697م(
ابين عميرو بين حيرام بين ثعلبية بين حرام بين كعيب ويكنى أبيا عبيد اهلل، وأمه نسييبة 
ابنية عطيية بين سينان بن نيايب بن عمرو)8(، شيهد جابير بن عبيد اهلل بيعة العقبية الثانية مع 
السيبعن مين األنصيار، وكان أصغرهيم يومئذ ومل يشيهد بدرًا بطلب من أبييه أن يتخلف 
لرعايية أخواتيه التسيعة، وكذليك يف أحد، وشيهد بعد ذلك املشياهد كلها مع رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( )9(، روى عين رسيول اهلل أحادييث كثيرية)0)(، وقد حّدث 
عنيه سيعيد بين املسييب واحلسين بن حمميد بن احلنفيية وغريهيم كثيريون)))(.  وقد كانت 
ليه اهتمميات كبيرية يف روايية احلدييث، وكذليك تلقيي األحادييث فقيد رحيل إىل مكية 
ييروي أحادييث سيمعها ثيم عياد إىل املدينية)))(.  وييروى أن جابير بين عبيد اهلل رحيل يف 
حدييث القصاص)3)( إىل مير يسيمعه مين يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي عبد اهلل بن 

)8( ابن األثري، أسد الغابة، ج)، ص)49.

)9( ابن سعد، الطبقات، ج4، ص)38.

)0)( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج3، ص89).

)))( املصدر نفسه، ج3، ص90).

)))( املصدر نفسه، ج3، ص)9).

)3)( حديييث القصيياص: عيين عبييد اهلل بيين حممييد بيين عقيييل يذكيير أن جابييرًا رحييل إىل الشييام وليييس إىل ميير 
حيييث يقييول سييمعت جابييرًا يقييول بلغنييي عيين رجييل حديييث سييمعه ميين رسييول اهلل فاشييريت بعييريًا ثييم 
شييددت عليييه رحيييل، فييرت عليييه شييهرًا حتييى قدمييت الشييام فيياذا عبييد اهلل بيين انيييس، فقلييت للبييواب 
قييل لييه جابيير بيين عبييد اهلل عييىل البيياب فقييال ابيين عبييد اهلل ؟ فقلييت نعييم فخييرج فاعتنقنييي واعتنقتييه فقلييت 
حديييث بلغنييي عنييك إنييه سييمعته ميين رسييول اهلل يف القصيياص فخشيييت أن متييوت أو امييوت قبييل ان 
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أنييس))(، وقيد كانيت ليه مييزة اإلكثار يف احلدييث و حفظ السينن))(.  

 أميا موقيف جابير بين عبيد اهلل األنصياري مين احليكام األمويين فيكان معارضيًا لم 
ولوالهتيم  وقيد ذكير عين عيوف بن احليارث ))أنه دخل عىل عبيد املليك باملدينة، فرحب 
بيه عبيد املليك وقربيه، فقال جابر: ييا أمري املؤمنن، إن هيذه حيث ترى وهي طيبة سيمها 
النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأهلهييييييا جمهيييييييدون فيإن رأى أميري املؤمنين أن 
يصيل أرحامهيم ويعيرف حقهيم َفَعيَل، قال فكيره ذلك عبد املليك وأعرض عنيه وجعل 
جابير يليّح علييه حتيى أوميأ قبيصية)3( إىل ابنيه وهيو قائيده، وكان جابير ذهيب بيره أن 
اسيكته قيال فجعيل ابنيه يسيكته، قيال جابير: وحييك ميا تصنيع يب ؟ قال اسيكت فسيكت 
جابير، حتيى خيرج أخيذ قبيصة بيده فقيال: يا أبا عبيد اهلل إن هؤالء القوم صياروا ملوكًا، 

اسييمعه، قييال سييمعت رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( يقييول: ))كثييري النيياس يييوم القياميية - أو 
قييال العبيياد - ُعييراة غيير ال هبييم، قييال قلنييا ومييا هبييم ؟ قييال: ليييس معهييم يشء، ثييم يناديييم بصييوت 
يسييمعه ميين بعييد - أحسييبه قييال - كييم يسييمعه ميين قييرب: أنييا امللييك، أنييا الديييان، وال ينبغييي ألحييد ميين 
أهييل النييار أن يدخييل النييار، ولييه عنييد أحييد ميين أهييل النيية حييق حتييى اقصييه منييه حتييى للطمييه قييال: قلنييا 
كيييف وإنييم نييأيت اهلل عييز وجييل عييراة غييرالً هبييم ؟ قييال: ))باحلسيينات والسيييئات((. .. ينظيير الذهبييي، 

سييري اعييلم النبييلء، ج3، هامييش ص)9).

))( عبييد اهلل بيين انيييس الهنييي األنصيياري حليييف بنييي سييلمة وهييم ميين الييربك بيين وبييرة أخييو كلييب بيين 
وبييرة يف قضاعيية، وهييو ميين أصحيياب رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( وكان مهاجييرًا انصاريييًا 
عقبيييًا وشييهد أحييدًا ومييا بعدهييا ويكنييى أبييا حييييى تييويف سيينة )54هييي - 673م(.  ينظيير، ابيين عبييد الييرب، 

االسييتيعاب، ص38.

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج3، ص)9).

)3( قبيصيية بيين ذؤيييب أبييو سييعيد اخلزاعييي املييدين الدمشييقي الوزييير، وكان عييىل اخلتييم وبريييد عبييد امللييك 
ابيين مييروان وكان ميين رواة األحاديييث والسييري وأخييذ عنييه الزهييري وكان ميين اشييد املقربيين إىل اخلليفيية 
األمييوي عبييد امللييك وقييد عينييه ضميين اليييش األمييوي يييوم احلييرة سيينة )63هييي - )68م( تييويف سيينة 

)86هييي - 705م( ينظيير   الذهبييي، سييري أعييلم النبييلء، ج4، ص)8).
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فقال له جابر: أبىل اهلل بلء حسينًا فإنه ال عذر لك وصاحبك يسيمع منك، قال يسمييييع 
وال يسيمع إال ميا وافقيه وقيد أمير ليك أميري املؤمنين بخمسية آالف درهيم، فاسيتعن هبيا 

عىل زمانيك فأخذها جابير(())(.

ويذكير أنيه كان ال يصييل خلف احلجاج))( حينيم كان بالعراق)3(.  وذكير الذهبي)4( 
أنيه كان مين فقهياء املدينية ومفتيهيا يف زمانيه، وكانيت ليه حلقية درس يف مسيجد املدينية 
ويؤخيذ عنيه العليم)5(.  وذكر ابين حجر)6( أن هنياك صحيفة لابر كتبها عنه سيليمن بن 
قييس اليشيكري)7(، وقيد تويف سيليمن يف وقيت مبكر فاحتفظيت زوجته هبيذه الصحيفة 
ومل يكين ثمية إجيازة هبيا، أميا ميا روي عين هيذه الصحيفية فيإن روايتيه كانت عين طريق 

)الوجيادة()8( ومل تكين باإلجازة. 

))( ابن سعد، الطبقات، ج4، ص)38.

))( احلجيياج بيين يوسييف بيين احلكييم بيين أيب عقيييل بيين مسييعود بيين عاميير بيين متعييب بيين مالييك بيين كعييب - 
ميين االحييلف الثقفييي - ويكنييى أبييا حممييد ميين الييوالة األموييين عييىل العييراق وكان تييويف سيينة )95هييي 

- 3)7م(.  ينظيير، ابيين قتيبيية، املعييارف، ص397، سييري اعييلم النبييلء، ج4، ص343

)3( ابن سعد، الطبقات، ج4، ص378.

)4( تذكرة احلفاظ، ج)، ص43.

)5( ابيين عسيياكر، أبييو القاسييم عيييل بيين احلسيين بيين هبيية اهلل، ت ))57هييي - 75))م( تاريييخ مدينيية دمشييق، 
حتقيييق عيييل رشي، )دار الفكيير للطباعيية والنييش - بييريوت د.ت(، ج))، ص33).

)6( شييهاب الدييين أمحييد بيين عيييل بيين حممييد ت ))85هييي - 448)م( هتذيييب التهذيييب، )دار الفكيير للطباعيية 
والنييش، بييريوت، د.ت(،ج4، ص88).

)7( سييليمن بيين قيييس اليشييكري البييري، روى عيين جابيير وأيب سييعيد اخلييدري وأيب سييعد األزدي، ويقييال 
إنييه مييات يف حييياة جابيير بيين عبييد اهلل األنصيياري ويقييال أيضييًا إنييه مييات يف زميين ثييورة ابيين الزبييري وقيييل 

بيين سيينة )70هييي -698م و80هييي - 699م(.  ينظيير، ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج4، ص88).

)8( الوجييادة: بالكيير وهييي باصطييلح املحدثيين ملييا أخييذ ميين العلييم ميين صحيفيية ميين غييري سييمح وال 
إجييازة وال مناوليية ينظيير الزبييييييييييدي، تيياج العييروس، ج5، ص 396.
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وقيد طعين يف روايية مين روى عين صحيفية جابير دون إجيازة وأفاد معمر بن راشيد 
مين هيذه الصحيفية مسيتخدمًا لذليك العبارة )قيال يف صحيفة جابير بن عبيد اهلل( ويبدو 

أن أمحيد بين حنبيل نقيل أيضًا مين الصحيفة يف املسيند))(. 

�سعيــد بن �سعد بن عبادة اخلزرجي
ابين دلييم بين حارثية بن حارثية بين أيب حزيمييييييية بن ثعلبة بين طريف بين اخلزرج، 
وأميه غرابية بنيت سيعد بين خليفية بين األرشف بين أيب خزيمية، أدرك النبيي ويف بعيض 

الرواييات أنيه سيمع منيه، وكان ثقية قلييل احلديث))(. 

روى عين سيعيد ابنيه رشحبيل وأبيو إمامة بن سيهل بن حنييف، وصحبته صحيحة، 
وكان والييًا لعييل بين أيب طالب  )عليه السيلم(  يف اليمن أييام خلفته)3(. 

وذكير أحيد الكتياب)4( أن قسيًم مميا كتب وصيل إلينا يف كتب املسياند مثل مسيند ابن 
حنبيل)5( وغريهيا، كم وردت إشيارات لروايات ابن سيعد يف تارييخ الطربي)6(. 

))( سييزكن، فييؤاد، تاريييخ الييراث العييريب، ترمجيية حممييود فهمييي حجييازي، )ادارة الثقافيية والنييش بالامعيية 
- الرييياض، ))4)هييي - )99)م(، ج)، ص54).

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص)83-8.

)3( ابيين عبييد الييرب، عميير يوسييف بيين عبييد اهلل ت )463هييي - 070)م(، االسييتيعاب يف معرفيية األصحيياب، 
تصحيييح عييادل مرشييد، )دار االعييلم - االردن 3)4)هييي - )00) م(، ص75).  ينظيير ابيين حجيير، 

هتذيييب التهذيييب، ج4، ص4)).

)4( سزكن، تاريخ الراث العريب، ج)، ص66-65.

)5( ابن حنبل، أمحد، ت ))4)هي - 855م(، مسند أمحد )دار صادر - بريوت د.ت(، ج5، ص))).

)6( حممييد بيين جرييير، ت )0)3هييي - ))9م(، تاريييخ االمييم وامللييوك، )دار إحييياء الييراث العييريب - بييريوت 
-9)4)هييي - 008)م(  ج)، ص04)-05).
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غيري أن أحيد الباحثين ذكير والدتيه قبيل وفياة النبيي، وكتيب شييئًا عين حيياة النبيي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عليًم أنَّ أبياه سيعد بين عبيادة كان حيتفيظ بصحيف كتبهيا 
بين ييدي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، ولعليه مين أوائيل مين دّون أشيياء 
عين حيياة الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، ربيم كان هذا العميل من أبييه ثم جاء 
مين بعيده ابنيه سيعيد فعدليه وكانيت النسيخة األصلية مين تصنيفيه موجودة عنيد حفيده 
سيعيد بين عميرو بين سيعيد بين سيعد تيويف يف أوائيل العير العبيايس، ومل نجيد تارخييًا 

لوفياة سيعيد بن سيعد))(. 

�سهل بن اأبي حتمة الأن�ساري
ابين سياعدة بين عامير بن عيييييييدي بن جشيم اخلزرجيي، وأميه أم الربيع بنت أسيلم 
ابين حرييس، ويكنيى أبا حممد ولد سينة )3هيي - 4)6م( وقد قبض رسيول اهلل )صىل اهلل 

علييه وآليه وسيلم(  وهيييييييو ابن ثمين سينوات، وقد حفيظ عنه))(. 

وقيد كتيب بدوره شييئًا عن حياة الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ومغازيه بقي 
يف حيوزة حفييده حممد بن حييى بن سيهل وقد روى عنه الواقيدي)3( كثريًا من الروايات، 
وكان حمميد حين ييروي عين كتياب جيده يقيول: ))وجيدت يف كتياب آبائيي(()4(.  وقد 

))( عبييد احلميييد، صائييب، علييم التاريييخ ومناهييج املؤرخيين، )ط)، مركييز الغدييير للدراسييات والنييش - 
لبنييان، )9)4)هييي - 008)م(، ص89.

))( ابن سعد، الطبقات، ج6، ص558.

)3( حممييد بيين عميير ت )07)هييي - ))8م(، املغييازي، حتقيييق مارسييدن جونييس، )ط3، عييامل الكتيياب، 
ص3)777-775-7. 984)م(   - 404)ه 

)4( سزكن، تاريخ الراث العريب، ج)، ص67.
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بقييت شيذرات مين هيذا الكتياب ليدى البيلذري يف أنسياب األرشاف))(.  ومل يسيتطع 
الزهيري أن ييروي عنيه رواييات مبيارشة فقد كانيت رواياته عنه من املراسيل. 

وقيد كانيت مدونية سيهل أوفير حظيًا مين سيابقاهتا لوجيود شيخص قيد روى بعض 
متضمناهتيا مين الرواييات التيي وثقيت بعيض حيوادث السيرية))(. 

وتويف سهل بن حتمة يف عهد معاوية بن سنة))4ه-)66م،،60هي - 679()3(. 

هيذه هيي املدونيات التي تناولت بعض أحداث السيرية وقد اتفقيت املصادر القديمة 
عيىل قييام أصحاهبيا بتدوينهيا، وإن مل تكين هي هناية جهيييود الصحابيييية يف توثييق أخبار 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بيل توجيد هنياك مدونيات أخيرى ال ترقيى إىل 
مصياف سيابقاهتا، إذ مل يتعيدَّ توثيقهيا حادثة حميددة أو كتابة بعض األحادييث النبوية)4(. 

مدونات التابعني وتابعيهم 
بعيد أن تعرفنيا إىل قسيم مين مدونيات الصحابية الذيين اهتميوا بتدويين أحادييث 
وسيرية الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  سيوف نتعيرف يف دراسية هيذه الفقيرة 
عيىل طبقتين مين التابعين ومهيا الطبقية األوىل أو كيم يسيميها أحيد الكتياب)5( بالطبقية 

))( أمحييد بيين حييييى بيين جابيير ت)79)هييي-)89م(، أنسيياب األرشاف، حتقيييق حممييد محيييد اهلل، )دار املعييارف 
- ميير، د.ت( ج)، ص509.

))( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص40.

)3( الذهبييي، تاريييخ اإلسييلم ووفيييات املشيياهري واالعييلم، حتقيييق عميير عبييد السييلم   )دار الكتيياب العييريب، 
بييريوت، 409)هي - 989)م(، ج4، ص65.

)4( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص44.

)5( سلمه، مصادر تدوين السرية النبوية، ص83.
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الوسيطى، وهيذه الطبقية هيي طبقة الميع والتصنييف، والتيي نحن بصيدد احلديث عن 
قسيم مين أعلمهيا هيي بمنزلة الواسيطة بن طبقية الصحابة والطبقية الثانيية التي جاءت 
بعدهيم والتيي يمكين أن نطليق عليهيم أتبياع التابعين وهيؤالء أصحياب الكتيب املؤلفة 

املختصية يف السيرية.   

))فقيد رشع النياس يف الييل التايل للصحابية جيل التابعين، جيمعون روايييييييييييات 
أقيوال النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأفعاليه التيي كانت شيائعة يف عرهيم وإذا 
كانيت ميادة أحادييث عيدد مين الصحابية املدونية يف الصحائيف والكتيب مشيكوكًا يف 
صحتهيا وقيمتهيا، فإنيه ال يوجيد شيك يف أنيه مثيل هيذه املدونيات كانيت نيادرة يف جييل 
التابعين الذيين أخيذوا معارفهيم مين الصحابية، و وِجيد بين التابعين ُأنياس يعتيربون 

عليمء باملغيازي(()6(، وسيوف نتكليم فييم ييأيت عين بعيض هيؤالء العليمء:  

عروة بن الزبري )ت 94هـ - 712م(
ابين العيوام بين خويليد بين أسيد بين عبيد العيزى بين قيي بين كلب، وأميه أسيمء 
بنيت أيب بكير بين أيب قحافية، اختليف يف والدتيه فمنهيم من يذكير أنه ولد سينة )3)هي - 

643م(، ويف روايية أخيرى أنيه وليد لسيت سينن خليت مين خلفية عثيمن)7(.

قبيل احلدييث عين آثيار عيروة يف جميال كتابة السيرية البيدَّ من إلقياء نظرة ولو بشيكل 

بسييط عيىل حياتيه بشيكل عيام لنيرى املؤثيرات التيي سياعدت عيىل بليورة فكيرة  كتابية 

الروايية التارخييية ليدى عيروة بين الزبيري وهيل أّثيرت تليك الظيروف التيي مير هبيا عيروة 

)6( هوروفنتييس، يوسييف، املغييازي األوىل ومؤلفوهييا، ترمجيية حسيين نصييار ، )دار التأليييف والرمجيية - 
القاهييرة - )339)هييي - 949)م(، ص).

)7( ابن سعد، الطبقات. ج6،ص77، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص ))4 .
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بشيكل خياص وحيياة املسيلمن بشيكل عيام عيىل نتاجيات عيروة عيىل مسيتوى الروايية 

التارخييية واحلدييث النبيوي الشييف.  فمين ناحيية األرسة التيي وليد هبيا عيروة فهيي 

ارسة ارسيتقراطية كيم عيرب عنهيا أحيد الباحثين))(، فأبيوه كيم ذكرنيا الزبيري بين العيوام 

وهيو أحيد الصحابية البارزيين وأميه أيضًا بنيت اخلليفية األول أيب بكر، وقد تيزوج عروة 

عيددًا مين الزوجيات))(، فقيد كانيت حياتيه الشيخصية مليئية باألحيداث واملفارقيات 

فمنيُذ بدايتهيا وعندميا كان صبييًا حصليت ثييورة أهيل املدينية عيىل اخلليفة الثاليث عثمن 

بين عفيان )4)هيي - 35هيي( )644م - 655م( ففيي روايية حمميد بين الضحياك ))قيال 

عيروة: وقفيت وأنيا غييلم أنظير إىل الذيين حيارصوا عثيمن. .. وقيد مشيى أحدهيم إىل 

اخلشيبة ليدخيل عيىل عثيمن فلقييه عليهيا أخيي ]عبيد اهلل بين الزبيري[)3(، فرضبيه رضبية 

طياح قتييييييييًل عيىل البلط فقلييت لصييبيان معي قتله أخيي.  فوثب عييّل الذين حروا 

عثيييمن فكشيفوين فوجيدوين مل أنبت فخليوين(()4( ثم حصلت حرب الميل التي قادهتا 

خالتيه عائشية بنيت أيب بكير زوج الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وأبيوه الزبري بن 

))( عيل،  ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، ج)، ص)7).

))( زوجييات عييروة فاختييه بنييت االسييود بيين أيب البخييري، أم حييييى بنييت احلكييم بيين العيياص وصفييية أم 
ولييد، اسييمء بنييت سييلمة بيين أيب سييلمة وسييودة بنييت عبييد اهلل بيين عميير بيين اخلطيياب.  ينظيير، البييلذري، 

مجييل ميين أنسيياب األرشاف، ج9، ص444.

)3( عبييد اهلل بيين الزبييري بيين العييوام بيين خويلييد بيين أسييد بيين عبييد اهلل بيين قييي بيين كلب ويكنييى أبييا بكيير، 
ويذكيير أنييه اول مولييود ولييد يف اإلسييلم باملدينيية وأمييه اسييمء بنييت أيب بكيير، وشييهد وقعيية الريمييوك وغييزا 
القسييطنطينية وغييزا املغييرب، ويعييد ميين فرسييان قريييش يف زمانييه اعليين خلفتييه سيينة)64ه - 683م( 
وحكييم عييىل احلجيياز واليميين وميير والعييراق وخرسييان وأكثيير الشييام قبييل سيينة ))7ه - )69م( بعييد 

قضيياء عبييد امللييك عييىل ثورتييه.  ينظيير، الذهبييي، تاريييخ اإلسييلم، ج5، ص435.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص3)4.
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العيوام، وطلحية بين عبييد اهلل ضيد اإلمام عييل بن أيب طالب  )عليه السيلم(  ومل يشيرك 

فيهيا حييث رّد السيتصغاره))(. 

نشيَأ عيروة يف جيو مييلء بالتوتيرات واحليروب الداخليية داخيل الدولية اإلسيلمية 

حييث انتهيت حيرب الميل بمقتيل أبيه الزبيري بن العيوام))( وطلحية بن عبييد اهلل)3( ثم 

انتقليت اخللفية إىل األمويين بعيد الصليح مع اإلمام احلسين بن عيل )عليه السيلم( )4(. 

والمييع يعليم العيداء املسيتحكم بين األمويين والعلويين إضافية إىل بيروز حركية 

معارضية كبيرية مين قبيل املسيلمن للدولية األمويية الناشيئة، ويف تليك األجيواء عياش 

عيروة بين الزبيري حياتيه يف بداياهتيا.  

أميا عيىل املسيتوى الدينيي فقيد وِجيدت هنياك إشيارات تارخييية ملخالفيات عيروة بن 

))( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج40، ص40)، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص3)4.

))( ابيين اعثييم الكييويف، أبييو حممييد أمحييد، ت )4)3هييي - 6)9م(، كتيياب الفتييوح، حتقيييق عيييل رشي، )دار 
االضييواء - بييريوت، ))4)ه - )99)م(، ج)، ص)47.

)3( ابن اعثم، الفتوح، ج)، ص478.

)4( ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص90).
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الزبيري لتعالييم الديين اإلسيلمي منهيا لبسيه رداًء معصفيرًا))(())(، إذ تذكير الروايية عين 
حيييى بين سيعيد عن هشيام بين عروة عن أبييه ))انه كان يعصفير له امللحفية بدينار، وكان 
آخير ثيوب لبسيه ثوب املعصفير ليه بدينيار(()3(.  وكان يلبس الطيلسيان املزّيين بالديباج 
فييه وجيوه الرجال وهو حمرم واليزره عليه)4(، وكان يلبيييييييس يف احلييييييير قباء سيندس 
الديين اإلسيلمي،  مبطين باحلريير)5(.  وهنييييياك خمالفيييييييات أخيرى لعيروة لتعالييم 
فيروى عين ماليك بين أنيس عين هشيام بن عيروة ))كنيا نسيافر مع عيروة فنصيوم ونفطر 
فيل يأمرنيا بالصييام واليفطير هيو(()6(.  مين خيلل الروايية تظهير املخالفية الواضحية 
اٍم ُأَخيَر﴾)7(.  ٌة ِميْن َأيَّ لنيص لقيرآن الكرييم ﴿َفَميْن َكاَن ِمنُْكيْم َمِريًضيا أو َعيىَل َسيَفٍر َفِعيدَّ

أميا ميوليه السياسيية فليم تذكير املصيادر التارخييية مشياركته الفعليية يف الثيورة التيي 
تزعمهيا أخيوه عبيد اهلل يف مكية حيث مل يتسينم أيَّ منصيٍب أو قيادة فيهيا، وتذكر املصادر 

))( املعصفيير: وهييي ميين امللبييس التييي هنييى رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( ففييي حديييث عيين 
اإلمييام عيييل بيين أيب طالييب ))عليييه السييلم(( قييال: ))هنيياين النبييي صييىل اهلل عليييه وآلييه عيين القييراءة وأنييا 
راكييع وعيين لبييس الذهييب واملعصفيير. ..(( ينظيير.  مسييلم النيسييابوري، ابيين احلجيياج ابيين مسييلم ت 
))6)هييي  - 874م(، صحيييح مسييلم، )دار الفكيير - بييريوت، د.ت(، ج6، ص44)، الرمييذي، أبييو 
حييييى حممييد، ت )79)هييي - )89م( سيينن الرمييذي، تصحيييح عبييد الرمحيين حممييد عثييمن، )ط)، دار 

الفكيير للطباعيية والنييش - بييريوت، 403)هييي - 983)(، ج3، ص34).

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص78).

)3( املصدر نفسه، ج7، ص78).

)4( املصدر نفسه، ج7، ص78).

)5( املصدر نفسه، ج7، ص78).

)6( املصدر نفسه، ج7، ص78).

)7( البقرة، آية 84).
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إقامتيه ميع أخييه يف مكية أثناء ثورته تسيع سينن))(. 

وبعيد أن فشيلت الثيورة وتيم القضياء عليهيا مين قبيل عبيد املليك بين ميروان سينة 
))7هيي - )69 م( بقييادة احلجياج بين يوسيف الثقفيي))(، اسيتطاع عيروة بين الزبيري أن 
يتصيل بعبيد املليك بين ميروان، وكان خروجيه مين مكية إىل املدينية وكانيت معيه أميوال 
اسيتودعها وسيار إىل عبييييييييييد املليك فقيدم علييه قبيل أن يصليه خيرب مقتيل عبيد اهلل بين 
الزبيري فاسيتأذن فدخيل عيىل عبيد املليك بين ميروان، فليم رآه زال عين موضعيه، وجعيل 
يسيأله عين حيال أخييه عبيد اهلل، فقيال: له قتيل )رمحيه اهلل(، فنزل عبيد امللك عين الرير 
وسيجد هلل شيكرًا، وكتيب إلييه احلجياج بشيأن أمر عيروة وخروجة واألميوال معه إال أن 

عبيد املليك أمير احلجياج بيرك أمر عيروة)3(. 

ويتضيح مميا ورد أن عيروة بين الزبيري سيارع إىل ترمييم العلقية ميع اخللفية األمويية 
التيي أطاحيت بيآل الزبيري وقتليت مين قتليت منهيم، وقيد اسيتمر التواصل بن عيروة بن 
الزبيري واخللفياء األمويين، وقيد وفيد يف خلفية الولييد بن عبيد امللك إىل دمشيق لغرض 
عيلج رجليه التيي اصيبيت بقرحية، وعندميا كان يف دمشيق وافيت املنية ابنه حمميدًا الذي 
سيقط يف اسيطبل اليدواب العائيد إىل اخلليفة ومات عىل إثرها، بعييييد ذلك قطعت سياقه 
نتيجييييييييية النتشيار القرحية فيهيا، ومل تيدم حياة عيروة طويًل بعد تليك احلادثة فقد تويف 

يف سينة )94هي - ))7م()4(.

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص)43.

))( ابن اعثم، الفتوح، ج6، ص334.

)3( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج40 ص74)، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص74).

)4( ابيين سييعد، الطبقييات، ج6، ص79)، ابيين خلييكان أبييو العبيياس شييمس الدييين أمحييد بن حممييد ت ))68ه  
- )8))م(، وفيييات االعيييان وانبيياء ابنيياء الزمييان، حتقيييق احسييان عبيياس )دار صييادر - بييريوت، د.ت( 

ج3، ص75).
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إن هيذه اإلطللية البسييطة عيىل حياة عيروة جاءت مين أجل التعرف عىل شيخصيته 
قبيل الوليوج إىل موضوعنيا وهيي قضية تدوين السيرية النبوية باعتبار عيروة أحد الركائز 
األساسيية التيي اعتميد عليهيا كتاب السيرية النبويية بالرجيوع إىل مروياتيه التارخيية، وقد 
النبويية، وبالنتيجية البيدَّ أن يكيون  السيري واملغيازي  بغيزارة مروياتيه يف  اشيتهر عيروة 
النظير عين سيلمة  بغيض  األويل  وبنياء هيكلهيا  املنهجيية  قواعدهيا  إرسياء  ليه دور يف 
مروياتيه، وهيذا يتطليب دراسية كيفيية نشيأة االهتمميات ليدى عيروة يف مضيمر السيرية 
النبويية وكييف تبليورت لدييه تليك الفكرة))(، وهيذا يرجعنيا إىل النظر إىل البيئية العلمية 
التيي نشيأ هبيا عيروة وهيي املدينية املنيورة، ذليك املركيز العلميي اليام آنيذاك، فقيد ذكير 
الذهبيي))( عين قبيصية بين ذؤيب قيال: ))كنَّا يف خلفية معاوية بن أيب سيفيان إىل آخرها 
نجتميع يف حلقية املسيجد باللييل، أنيا، ومصعيب)3( وعيروة أبنياء الزبيري، وأبيو بكير بين 
عبيد الرمحين)4(، وعبيد املليك بن مروان، وعبيد الرمحن بن املسيور)5(، وإبراهييم بن عبد 

))( الفييارس، حممييد خضييري جاسييم، عييروة بيين الزبييري دراسيية يف سييريته ومروياتييه التارخيييية يف السييرية النبوييية، 
رسييالة ماجسييتري غييري منشييورة مقدميية إىل جامعيية البييرة، كلييية اآلداب سيينة ))43)هييي - 0)0)م(، ص)5.

))( سري اعلم النبلء، ج4، ص4))، ينظر ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج40، ص49). 

)3( مصعييب بيين الزبييري بيين العييوام بيين خويلييد بيين أسييد ويكنييى أبييا عبييد اهلل القييريش وأمييه الربيياب بنييت 
انيييف الكلبييي، أبييرز نشيياطاته العسييكرية مشيياركته أخيييه عبييد اهلل يف ثورتييه حيييث اسييتعمله اخييوه عييىل 
البييرة وقييام بقتييل املختييار بيين أيب عبيييد الثقفييي وقتييل سيينة )7هييي.  ينظيير، الذهبييي، تاريييخ اإلسييلم، 

ص4)5. ج5، 

)4( أبييو بكيير بيين عبييد الرمحيين بيين احلييارث بيين هشييام، وهييو ميين الفقهيياء السييبعة يف عييره الذييين بييرزوا يف 
املدينيية وسييمي عرهييم بعيير الفقهيياء، وكان عملهييم هييو تأسيييس الفقييه اإلسييلمي تييويف سيينة )94ه 
- ))7م( ينظيير ابيين حجيير، شييهاب الدييين أمحييد بيين عيييل بيين حممييد ت ))85ه- 448)م( االصابيية  
يف متييييز الصحابيية، حتقيييق، عييادل أمحييد عبييد املوجييود وعيييل حممييد معييوض )دار الكتييب العلمييية - 

بييريوت، 5)4)هييي(، ج)، ص57.

)5( عبييد الرمحيين بيين املسييور بيين خمرميية الزهييري املييدين ميين الفقهيياء يف املدينيية وقييد سييمع أبيياه وسييعد 
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الرمحين بين عيوف))(، وعبييد اهلل بين عتبية))(، وكنيا نتفيرق يف النهيار فكنيت أنيا أجالس 
زييد بين ثابيت وهيو ميرأس يف املدينية القضياء والفتيوى والقيراءة والفرائيض، يف عهيد 
عمير وعثيمن وعييل، ثيم كنيت أنيا وأبيو بكير بين عبيد الرمحين نجاليس أبيا هرييرة، وكان 

عيروة يغلبنيا يف دخوليه عىل عائشية((. 

إذًا كانيت البدايية العلميية لعيروة مين مسيجد املدينة إضافية إىل أن عائشية خالته كان 
ليا اليدور البيارز يف نشيأة عيروة نشيأة علميية يف جميال السيرية النبويية وهذا ميا اتضح من 

الروايية أعله. 

وعيييين املبيارك بين فضالية عين هشيام بن عيروة عين أبييه أنييييه كان يقول لنيا ونحن 
شييباب: ))ميا لكيم ال تعلميون أن تكونيوا صغيار قيوم يوشيك أن تكونيوا كبار قيوم وما 
خيري الشييخ أن يكيون شييخًا وهيو جاهيل، لقيد رأيتنيي قبيل ميوت عائشية بأربيع حجج 
وأنيا أقيول ليو ماتت الييوم ما ندمت عىل حديث عندها إال وقيد وعيته، ولقد كان يبلغني 

مين الصحيايب احلدييث فآتييه، فأجيده قد قيال، فأجلس عيىل بابه ثم أسيأله عنيه(()3(. 

بيين أيب وقيياص وابييا رافييع ويذكيير أنييه كان فقيهييًا قليييل احلديييث، تييويف سيينة )89هييي - 707م( ينظيير 
الصفييدي، صييلح الدييين أبييو الصفييا خليييل أيبييك ت )768هييي - 366)م(، الييوايف بالوفيييات، حتقيييق 

أمحييد األرنيياؤوط وتركييي مصطفييى )دار احييياء الييراث - بييريوت 000)م(، ج8)، ص66).

))( إبراهيييم بيين عبييد الرمحيين بيين عييوف بيين عبييد عييوف بيين عبييد احلييارث بيين زهييرة بيين كلب بيين مييرة 
القييريش الزهييري، ويكنييى أبييا إسييحاق وأمييه أم كلثييوم بنييت عقبيية بيين أيب معيييط ولييد يف حييياة الرسييول 
)صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( وتييويف سيينة )75هييي-694م(.  ينظيير ابيين األثييري أسييد الغابيية، ج)، ص58)

))( عبيييد اهلل بيين عتبيية بيين مسييعود الباهيييل، يكنييى أبييا عبييد اهلل املييدين الفقيييه االعمييى أحييد الفقهيياء السييبعة يف 
املدينيية وقييد ذكيير أنييه كثييري العلييم تييويف سيينة )94هييي - ))7م( ينظيير، املييزي، مجييال الدييين ابيين احلجيياج 
يوسييف، ت ))74هييي - )34)م(، هتذيييب الكييمل يف اسييمء الرجييال، حتقيييق، بشييار عييواد، )ط4، 

موسسيية الرسييالة - بييريوت، 985)م(، ج9، ص73.

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص4)).
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لقيد مجعيت القرابية القريبية عيروة وعائشية لتنميية قدراتيه العلميية يف جميال احلدييث 
والسيرية وإن املتتبيع ألغليب الرواييات التيي سيندها عيروة بين الزبيري ينتهيي هبيا ذليك 
السيند إىل عائشية بنيت أيب بكير زوج الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، ولكن البدَّ 
لنيا أن نيرى كييف صيغيت تليك الرواييات وهيل خضعيت إىل مييول ورغبات مين نقلها 
ومين مصدرهيا األول وهيو عائشية وعيروة، فعائشية بنيت أيب بكير مل تكين عيىل وئيام مع 
عييل بين أيب طاليب  )علييه السيلم(  - وذكير ذلك ألنيه يف صميم دراسيتنا - فقد ُذكرت 
الروايية التاليية يف سيرية ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق عين يعقوب بين عتبة عين حممد 
ابين مسيلم الزهيري عين عبيد اهلل بن عتبية عن عائشية زوج النبي )قالت: فخرج رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  - هيذه احلالية يف بدايية مرضيه )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  - يميي بين رجلين من أهليه أحدمها الفضل بين العباس، ورجيل آخر عاصبًا 
رأسيه. ..( قيال عبييد اهلل فحدثيت هيذا احلديث عبيد اهلل بن عباس  )فقيال هل تدري من 
الرجيل اآلخير ؟ قليييت: ال ؟ قال: علييي بييين أيب طاليب  )عليه السيلم((، إن عدم ذكر 
اسيم عييل بين أيب طاليب عيىل لسيان عائشية يعنيي أن هنياك بغضيًا لعييل  )علييه السيلم(  
بحييث ال تسيتطيع التفيوه باسيمه، ويف روايية أخيرى ذكرهيا ابين اعثيم الكيويف))( قيال: 
))قدَميْت عائشية مين مكية بعيد أن قضيت حجها - هيذه احلادثة بعيد مقتل عثيمن وتويل 
اإلميام عييل  )علييه السيلم(  اخللفية  - ثيم صيارت قريبيًا مين املدينية اسيتقبلها عبيد اهلل 
ابين أيب سيلمة الليثيي وكان يقيال له ابن أم الكلب، فقالت عائشية: وحيك لنيا أم علينا؟ 
فقيال: قتيل عثيمن بين عفيان، فقاليت: ثيم مياذا ؟ فقيال: باييع الناس عييل بين أيب طالب، 
ثيم قاليت عائشية: وددت أن هيذه وقعيت عييل قتيل - واهلل - عثيمن مظلومًا وأنيا مطالبة 

))( السرية النبوية، ج4، ص98).

))( كتاب الفتوح، ج)، ص437 . 
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بدميه، واهلل لييوم مين عثيمن خري مين عيل الدهر كله، فقيال لا عبيد اهلل بين أم كلب: ومِلَ 
تقولين ذليك ؟ فيو اهلل ميا أظين أن أحدًا بين السيمء واألرض يف هذا اليوم أكيرم من عيل 
ابين أيب طاليب عيىل اهلل عزوجل فِلَم تكرهن واليتيييييييه ؟ أَلييييييْم تكوين حترضن الناس 
عيىل قتليه ؟ ثيم إنَّيِك أظهرِت عيبيه وقلِت اقتليوا نعثًل لقد كفير، فقالت عائشية: لعمري 

لقيد قليت ذليك، ثيم رجعيت عيم قالت مليا عرفت خيربه مين أوله((. 

هيذا مثيال آخير ونحين لسينا بصيدد إييراد األمثلة إلثبيات بغض عائشية لعييل بن أيب 
طالب)علييه السيلم( ولكين نيورد الشيواهد لتعزييز ميا نذهيب إلييه وقيد ختميت ذليك 
بتأليفهيا جيشيًا وقيادتيه وخروجهيا علييى رشعيييييييية اخللفيييية وحيياربت عليًّيا فيييي 

معركييية الميل الشيهرية عيام )36هيي - 656 م())(. 

يف وضيع كهيذا مين البغيض والكراهيية يكيون اخلصيم هيو مصيدر لكتابية السيرية 
النبويية التيي حصية سيرية اإلميام عييل  )علييه السيلم(  منها احلصية الكربى بعد رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، لذليك نرى من وجهة نظرنا أن املوقف السيلبي لعروة 
مين عييل بين أيب طاليب  )عليه السيلم(  كان هو الامع لعروة مع عائشية مسيتغلة بذلك 
املكانية القريبية مين الرسيول األعظيم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ونظرة املسيلمن إىل 
القداسيييييييية التييييييييييي يتمتع هبا الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وكوهنا زوجته، 
إال إنيه ذكير أن القرابية النسيبية هيي اليوازع اليذي مكين عيروة مين اسيتغلله يف أخيذ 
األحادييث عين عائشية، وقيد ُأضييف سيبب آخير وهيو رغبية السييدة عائشية يف حتفييظ 
عيروة بين الزبري ملروياهتا كفيل ببقاء شيهرهتا وشيهرة عيروة ابن أختها وهيذا رأي وجيه، 

وهيو ميا ذهبنيا إلييه لكونيه أقيرب إىل الواقع))(.

))( ابن اعثم، كتاب الفتوح، ج)، ص469.

))( الفارس، عروة بن الزبري دراسة يف سريته ومروياته التارخيية، ص)5.
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هيذا مين جانيب أميا جانيب الناقيل للروايية وهيو عيروة بين الزبيري فواقيع األحداث 
يشيهد عيىل موقفيه مين اإلميام عيل بين أيب طالب )علييه السيلم(  بعد حيرب المل وما 
جياءت بيه مين نتائج مغايرة مليا يريده آل الزبري من اسيرجاع مصاحلهيم االقتصادية التي 
حيازت عليهيا األرسة يف زمين اخللفياء الذيين سيبقوا عليًّيا )علييه السيلم(، حييث عميد 
اإلميام إىل إعيادة حقيوق الدولية إىل بييت امليال وجترييد مين اسيتحوذ عليها بيدون وجهة 
رشعيية مميا أغياض الكثرييين ومنهيم آل الزبيري، وقيد ناقيش ذلك أحيد الباحثن مناقشية 

 .)( مستفيضة)

إضافية إىل ذليك فيإن هنياك علقة طيبة بن عيروة ومعاوية بن أيب سيفيان، فقد كانت 
هنياك وفيادة مين عيروة إىل معاويية بين أيب سيفيان يف أثنياء تولييه احلكيم))(، مميا يدل عىل 
أن هنياك تقاربيًا كبيريًا بين عيروة بن الزبيري واألمويين األعيداء التقليديين للعلوين عىل 
ميرِّ زمين الرسيالة وميا بعدهيا، وكذليك ذكرنيا وفادتيه عىل عبد املليك بن ميروان لغرض 

إصيلح ميا أرضه أخيوه عبد اهلل بين الزبري.

ويمكين ربيط ذليك وميا ذكيره أبيو جعفير اإلسيكايف)3( ))أن معاوية وضيع قومًا من 
الصحابية وقوميييييًا مين التابعين عيىل رواية أخبيار قبيحة يف عييل  )عليه السيلم(، تقيض 
الطعين فييه واليرباءة منيه، وجعيل ليم عىل ذليك جعيًل، يرغيب يف مثليه فاختلقييييييوا ما 

))( ينظيير، الشهيياين. حسيين عيييل، التغييري يف السياسيية املالييية للدوليية اإلسييلمية يف خلفيية االمييام عيييل بيين 
أيب طالييب، )متييوز للطباعيية والنش-دمشييق -3)0)(،ص89).

))( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج4، ص37).

)3( ابييو جعفيير اإلسييكايف: حممييد بيين عبييد اهلل اإلسييكايف البغييدادي.  أحييد متكلمييي املعتزليية، أصلييه ميين 
سييمر قنييد وكان خياطييا أخييذ الييكلم عيين أيب جعفيير بيين حييرب ولييه مناظييرات مييع الكرابييييس وغييريه.  
تييويف سيينة )40)هييي-854م( ينظيير ابيين حجيير العسييقلين، أمحييد بن عيييل )ت)85هييي-448)م(، لسييان 

امليييزان، )ط)، مؤسسيية األعلمييي للمطبوعييات - بييريوت )390)هييي-)97)م(، ج5، ص ))).
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أرضياه منهيم أبيو هرييرة، وعميرو بين العياص، واملغيرية بن شيعبة، ومين التابعين عروة 
الزبيري(())(. ابن 

والبيدَّ أن نذكير أحيد املوضوعيات كمحل لشياهد احلديث، روى الزهيري أن عروة 
حدثيه قيال حدثتنيي عائشية ))قاليت: كنت عنيد رسيول اهلل إذ أقبل العباس وعييل، فقال 

ييا عائشية: إن هذيين يموتيان عىل غري ملتيي أو قال دينيي(())(. 

ويف حدييث آخير أيضيًا عين عيروة عين عائشية حدثتيه ))قاليت: كنيت عنيد النبي إذ 
أقبيل العبياس وعييل، فقيال: ييا عائشية إن رسك أن تنظيري إىل رجلين مين أهيل النيار 

فانظيري إىل هذيين قيد طلعيا فنظيرت، فيإذا العبياس وعييل بين أيب طاليب(()3(.  

هيذا مثيال بسييط نذكيره لإليضياح، فبالعقليية هيذه وبيأدوات كهيذه كتبيت السيرية 
النبويية ومصيدر مهيم مين مصادرهيا رواييات عيروة عين عائشية، فعلييه البيدَّ للمتتبيع 
واليدارس للسيرية أن يركيز عيىل املنطلقيات التيي ينطلق منها اليراوي، وهيذا ال يقدح بم 

قدميه عيروة مين إنجيازات روائيية عيىل مسيتوى كتابية السيرية النبويية. 

ومل تكيييين إنجازاتييييه يف حقيييييييل السيرية فقيط  بيل بيرز يف جميال احلدييث، فعين 
الزهيري قيال: ))كان عيروة يتأليف النياس عىل حديثه، وعن هشيام يقصد بين عروة عن 

أبييه قيال: رب كلمية ذل احتملهيا أورثتنيي عيزًا طوييًل(()4(.  

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج3، ص83).

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج3، ص83).

)3( املصدر نفسه، ج3، ص83).

)4( ابيين الييوزي، أبييو الفييرج عبييد الرمحيين ت )597هييي - 00))م(، صفييوة الصفييوة، حتقيييق، طييارق حممييد 
عبييد املنعييم، )دار ابيين خلييدون - االسييكندرية، د.ت( ج)، ص93).
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ويف روايية ابين الزنياد ))فقهياء املدينية اربعية سيعد، وعيروة، وقبيصية، وعبيد املليك 
ابين ميروان(())(. 

وقيد حيدث عين أميه أسيمء بنيت أيب بكير وخالتيه عائشية كيم ذكرنيا وسيهل بين أيب 
حتمية وزييد بين ثابت وأسيامة بن زييد وعبد اهلل بن عبياس وغريهم))(، وقيد حدث عنه 

الزهيري، وأبيو زنياد)3( وسيليمن بين يسيار، وصالح بين كيسيان)4( وغريهم)5(.

إذًا نسيتطيع القيول مين خيلل ميا أوردنيا أعيله إن عيروة بين الزبيري مين املحدثين 
والفقهياء، ففيي روايية معمير عن هشيام بن عيروة قال: ))أحيرق أيب يوم احليرة كتب فقه 
كانيت ليه قيال: فيكان يقيول بعيد ذلك: ألن تكيون عندي أحيب إيل من أن يكيون يل مثل 

أهيل وميايل(()6(. 

إن جمهيود عيروة ال يمكين إنيكاره إذ جعيل للدراسية التارخييية بدايية قائمية بذاهتيا 

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص4)4.

))( ابن سعد، الطبقات، ج6، ص77)-78).

)3( ابيين زنيياد: واسييمه عبييد اهلل بيين ذكييوان مييوىل رمليية بنييت شيييبة بيين ربيعيية بيين عبييد شييمس بيين عبييد منيياف.  
وكانييت رمليية حتييت عثييمن بيين عفييان، ويكنييى أبييا الزنيياد أبييا عبييد الرمحيين فغلييب عليييه أبييو الزنيياد وقييد واله 
عميير بيين عبييد العزيييز خييراج العييراق وقييد كان مهتييم بالعلييم فكانييت لييه حلقيية يف مسييجد رسييول اهلل )صىل 

اهلل عليييه وآلييه وسييلم( تييويف باملدينيية سيينة )30)هييي - 747م( ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج7، ص508.

)4( صالييح بيين كيسييان ويكنييى أبييا حممييد أحييد ائميية احلديييث ويقييال مييوىل بنييي غفييار ويقييال مييوىل بنييي 
عاميير ويقييال مييوىل آل معيقييب الييدويس وقييد عمييل مؤدبييًا لولييد اخلليفيية األمييوي عميير بيين عبييد العزيييز 
تييويف صالييح بيين كيسييان بعييد )40)هييي - 757م( حيييث كان كثييري احلديييث ينظيير الذهبييي، سييري اعييلم 

النبييلء، ج5، ص455.

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص3)4.

)6( ابن سعد، الطبقات، ج6، ص78)، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص6)4.
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املغيازي ورسيم بعيض األسيس ليذه  التارخييية يف  الكثيري مين األحادييث  حييث مجيع 
الدراسية))(، فقيد أشيارت بعيض املصيادر املتأخيرة إىل أن أول مين صنيف يف املغيازي 
عيروة بين الزبيري))(.  إال أنيه مل يوجيد ميا يؤييد ذلك عيىل ارض الواقع من كتاب موسيوم 
باسيم عيروة بين الزبيري، وقيد ذكر أحيد الكتياب ))كل الذي وصلنيا من املدونيات عبارة 

عين رسيائل متبادلية بين عيروة واخلليفية عبيد املليك بين ميروان(()3(. 

وقيد ذكيرت هيذه الرسيائل يف تارييخ الطيربي، ففي رسيالته األوىل إىل عبيد امللك بن 
ميروان يتنياول فيهيا الجرة إىل احلبشية)4(، ويف رسيالته الثانيية تناول فيها وقعية بدر بكل 
تفاصيلهيا)5(، أميا الرسيالة الثالثية ختيص فتح مكية)6(، وغريها مين الرسيائل املدونة وقد 
اعتيربت كتابيات عيروة أعيله أقيدم املدونيات التيي وصليت إلينيا عين بعيض احليوادث 

اخلاصية بحيياة النبيي كم متثيل أقدم آثيار الكتابية التارخييية العربية)7(. 

وهناك �سمات مميزة لكتابات عروة بن الزبري منها:
متتياز كتابيات عيروة بين الزبيري بأهنيا ال هتميل اإلسيناد إمهياالً تاميًا كيم أنيه اليعنيى به 

))( الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص88.

))( الصفييدي، الييوايف بالوفيييات، ج)، ص8) ؛ حاجييي خليفيية، مصطفييى بيين عبييد اهلل، ت)067)هييي - 
657)م(، كشييف الظنييون عيين اسييامي الكتييب والفنييون، ترتيييب، الشيييخ حممييد رشف الدييين )دار 

إحييياء الييراث العييريب - بييريوت، د.ت(، ج)، ص774).

)3( الدوري، نشأة  التاريخ عند العرب، ص58)-59).

)4( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص07).

)5( املصدر نفسه، ج)، ص)6).

)6( املصدر نفسه، ج3، ص33.

)7( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص9)، ينظر هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص)).
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عنايية مشيددة))(، وتسياهله يف تليك احلالية متيأٍت مين أن النظيرة إىل األسيانيد يف عيره 
ال تيزال مرنية، ومل تكين القواعيد الدقيقية لإلسيناد قيد ظهيرت بعيد، ومميا يلحيظ عيىل 
اسيتخدامه لألسيانيد يف رواييات احليوادث املهمية مين بيدء الوحيي وآلجيرة))(، ومثيال 
ذليك ميا ذكيره الطربي فيييييييييي رواييييييية ابتداء نيزول الوحي حيث يذكر سيندها إىل أن 

ينتهيي بعيروة عن عائشية)3(. 

أميا املثيال اآلخير اليذي ينقليه لنيا الطيربي فيمثيل تسياهل عيروة بين الزبيري يف ذكير 
السنييييد حييث ينقيل الروايية حتيى ينتهيي سيندها اىل عيروة فقيط فيل يوجيد سيند بعيد 

.)4( عيروة 

االستشيهاد باآليات القرآنية يف توثيق الرواية ؛ وذلك ألن قسيًم من مروياته تعرض 
أسيباب النيزول)5(، ومثيال ذليك عندميا يتحيدث عين نيزول اآليية ويذكير الرواية حيث 
يقيول واحلدييث عين لسيانه ثيم كان أول ميا نيزل علييه )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  من 
القيرآن بعيد إقيرأ ﴿ن َواْلَقَليِم َوَما َيْسيُطُروَن ۞ َما أنت بِنِْعَميِة َربَِّك بَِمْجنُيوٍن ۞ َوإِنَّ َلَك 

أَلَْجيًرا َغرْيَ مَمْنُيوٍن﴾ )6( )7(. 

هنياك إشيارات شيعرية أوردهيا عيروة يف مناسيبات معينية تيدل عيىل أنيه كان ييورد 

))( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص30.

))( الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص55).

)3( تاريخ االمم واململوك، ج)، ص90).

)4( املصدر نفسه، ج)، ص60).

)5( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص49.

)6( سورة القلم، آية )-3.

)7( الطربي، تاريخ االمم واململوك، ج)، ص90).
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بعيض األشيعار))( مثيال ذليك مليا عياد مين الشيام بعيد وفوده عيىل عبيد امللك بين مروان 
ويف قصية أوردناهيا سيابقًا بعيد أن قتيل أخيوه اسيتأمن أمواالً ليه يف املدينة عنيد طلحة بن 
عبييد اهلل بين عبيد الرمحين بين أيب بكير، وكان املال ملصعب بين الزبري أخيه فبليغ عروة أن 
امليال اليذي اسيتودعه عنيد طلحة اسيتخدمه طلحة يف عمليية بيع ورشاء الرقييق واإلبل، 
ولكين بعيد عودتيه إىل املدينية أخيربه طلحية بوجيود امليال وسيلمه إلييه فتمثيل باألبييات 

التاليية:
عتييِق فيَم اسيتخبأَت يف رجيٍل خبيئيًا حسيٍب  أو  الدييِن  َكمْثيِل   

احلقيوق)ِ)(ذوو األحَسياِب أكيَرُم َميا تراثوا نائبيِة  عنيَد  أصيرُب 

وقيد ذكير حسين نصيار أن عيروة بالرغيم مين تدينيه وفقهيه إال أنيه مل يكين خصيًم 
للشيعر)3( وهيذا تعلييل بعييد عين الواقيع ، فيإن الشيعر يف صيدر اإلسيلم ال خيتيص بغيري 
املتدينين وإنيم الشيعر للجمييع، وكليم كان اإلنسيان شياعرًا أو حيفيظ األشيعار كان أكثير 
التصاقيًا باملجتميع.  أميا قضيية تدينيه فلدينيا علمات اسيتفهام عىل ذلك أوردناهيا يف بداية 
احلدييث، إال أن احلدييث هنيا عين الروايية التارخييية بصيورة عامية، فقيد كانيت إسيهاماته 
النبويية وقيد كان  التدويين الزئيي للسيرية  الرواييات متثيل  بتليك  يف رفيد كتابية السيرية 
عيروة أبيرز رواة هيذه املرحلية املهمية مين مرحلية التدويين.  ويمكين ملحظية دور عيروة 
البيارز مين خيلل الرسيائل املتبادلية بينيه وبن عبد املليك بن ميروان وبصيورة موثقة تعترب 
جيزءًا مهيًم وحيوييًا مين عمليية التدويين، وكذلك  اعتبيار علقته بالسيلطة األمويية وبذلا 

))( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص49.

))( أبييو نعيييم االصفهيياين، أمحييد بيين عبييد اهلل، ت )430هييي - 038)م(، حلييية األولييياء، )دار الكتييب العلمية 
- بريوت، 409)ه - 988)م(، ج)، ص77).

)3( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص30.
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يَن عيروة مين اليربوز يف هيذا املجيال.  األميوال ليه لكتابية السيرية وفيق رويتهيا مكَّ

وقيد ذكير أن علقية عيروة بتصنييف املغيازي والسيري تعيدُّ املصيدر األهيم للروايية 
التارخييية ولعصيور عيدة قبيل عيره حييث متثيل تليك أحداثيًا تارخييية مهمية يف سيرية 
الرسيول ومغازييه، وقيد أعطاهيا بعيض امللميح املنهجيية، ونحين نتفيق ميع مين يقيول 
بانفيراد عيروة بتليك املروييات التارخييية وبصيورة أكثير نضوجيًا ومنهجيية من غيريه))(. 

اأبان بن عثمان ت )105هـ - 723م(
ابين عفيان بين أيب العياص بين أميية بين عبيد شيمس أبيوه ثاليييييييث خليفيية بعييييد 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأميه أم عمرو بنيت جندب بن عميرو، ويكنى 
أبيا سيعيد))(، مل تكين ليه علقية وثيقية باألمويين إال أنيه هنياك روايية تفييد بأنيه أصبيح 
بين ميروان )65ه-684م()86ه- 705م(  املليك  أييام خلفية عبيد  املدينية  والييًا عيىل 
وكانيت واليتيه مين بياب املصادفية حيث خيرج الوايل األميوي آنذاك حييى بين احلكم بن 
العياص)3( وافيدًا إىل دمشيق دون عليم اخلليفية وقيد تيرك أبيان بن عثيمن والييًا حمله حلن 
عودتيه إال أن عبيد املليك بين ميروان أظهير عيدم رضياه ورفضيه لتيرف اليوايل بيدون 
علميه فأقير عبيد املليك أبيان بين عثيمن والييًا عيىل املدينية مليدة سيبع سينوات وقيد أجرى 
بعيض التغييريات اإلداريية يف املدينية منهيا عزل القايض وغريهيا)4(.  أميا دوره يف تدوين 

))( الفارس، عروة بن الزبري دراسة يف سريته ومروياته التارخيية، ص67

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص5))، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص)35

)3( حييييى بيين احلكييم بيين العيياص بيين أمييية بيين عبييد الشييمس، وهييو اخييو مييروان بيين احلكييم واله عبييد امللييك 
ابيين مييروان املدينيية، ووالة أيضييًا فلسييطن.  ينظيير، البييلذري أنسيياب األرشاف، ج6، ص304، ابيين 

عسيياكر، تاريييخ مدينيية دمشييق، ج4، ص9)).

)4( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص)5).
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السيرية النبويية فقيد ذكير أنيه سيمع احلدييث مين أبييه، وزييد بين ثابيت))( وغريمهيا مين 
الصحابية، وكان يعيد مين فقهياء املدينية العيشة))(. 

ويمكين أن تتلميس دوره يف تدويين السيرية النبوية وبشيكل فاعل من خيلل الرواية 
اآلتيية التيي ختيص املغيرية بين عبيد الرمحيين)3( اليذي ترجييييم ليه ابين سيعد، حييث ذكير 
عين حمميد بين عمير الواقيدي ))خيرج املغرية بين عبد الرمحين ميرة غازييًا وكان يف جيش 
مسيلمة الذيين احتبسيوا يف أرض اليروم حتيى أقفلهيم عمير بين عبيد العزييز، وذهبيت 
عينيه. .. وكان ثقية قلييل احلدييث إال مغيازي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  

أخذهييييييييا مييين أبان بن عثمييان فكييان كثييييير ميا نقرأ عليييه ويأمرنيا بتعلمها(()4(. 

الروايية أعيله تبين أن هنياك مدونة للسيرية النبوية عين طريق أبان بن عثيمن أخذها 
عنيه املغيرية وهيو بيدوره أخيذ يقرأهيا عيىل تلمييذه لغيرض تعلمهيا وبذليك إن صحيت 
الروايية تليك يمكين اعتبيار أبيان مين الطبقية األوىل مين كّتياب السيري واملغيازي.  وميا 
بين  الزبيري  ميا أورده  النبويية  السيرية  بتدويين  القيول بصحية اشيتغاله واهتمميه  يعضيد 

))( زيييد بيين ثابييت بيين الضحيياك بيين زيييد بيين لييوذان بيين عمييرو بيين عبييد عييوف بيين غتييم بيين مالييك بيين 
النجييار األنصيياري النجيياري، وأمييه النييوار بنييت مالييك بيين معاوييية بيين عييدي بيين عاميير بيين عتييم يكنييى 
أبييا سييعيد، أول مشيياهده مييع رسييول اهلل يف اخلنييدق وكان ميين املحدثيين  عيييييين الرسييول )صييىل اهلل عليييه 

وآلييه وسييلم( تييويف سيينة )45هييي - 665م( ينظيير ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ص47).

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص)35.

)3( املغييرية بيين عبييد الرمحيين بيين احلييارث بيين هشييام بيين املغييرية وأمييه سييعدى بنييت عوفيية بيين خارجيية بيين 
سيينان بيين أيب حييارث ويكنييى أبييا هشييام ميين العلييمء والتابعيين تييويف يف والييية يزيييد بيين عبييد امللييك، 
ينظيير، ابيين سييعد، الطبقييات، ج7، ص08)، ابيين حبييان، أبييو حاتييم حممييد التميمييي البسييتي ت )354هييي 
- 965م(، مشيياهري علييمء االمصييار، حتقيييق مييرزوق عيييل إبراهيييم )دار الوفيياء للطباعيية والنييش، 

املنصييورة، )99)(، ص38 .

)4( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص08).
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بيكار))( رواية مفادها أن سيليمن بين عبد امللك )96هيي-4)7م( )99ه-7)7م( ملا قدم 
إىل املدينية حاجيًا سينة ))8هيي -558م( وعندميا كان ولييًا للعهيد )أمر أبان بين عثمن أن 
يكتيب ليه سيرية النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ومغازييه فقيال أبيان: )هيي عنيدي 
قيد أخذهتيا مصححية ممين أثيق بيه( فأمير بنسيخها إىل عيدة نسيخ فلم قرأهيا بّن ليه فضل 
األنصيار يف العقبتين وذكرهيم يف معركية بيدر )فقيال ميا كنيت أرى ليؤالء القيوم هيذا 

الفضيل، فأميا أن يكيون أهيل بيتيي غمصيوا عليهيم، وأميا أن يكيون لييس هكيذا(. 

وقيد ذكير اليراوي أيضيًا أنيه أخيرب أباه عبيد امللك بذليك فلم ييرَض عبد املليك وأمر 
بحيرق النسيخ ألن فيهيا فضائيل األنصيار وهيذا يتعارض ميع ثوابت بنيي أمية))(. 

وميكن ت�سجيل املالحظات الآتية من خالل ما ذكر اأعاله:
 توجيد ليدى أبيان بين عثمن مدونة عن سيرية الرسيول ومغازيه مما ييدل عىل االهتمم 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه  النبويية ومغيازي  السيرية  الواضيح والكبيري يف تدويين 
وسيلم(  منيذ العير اإلسيلمي األول فلبيدَّ أنَّ أبانيًا قيد أخيذ تليك املدونية عين أحيد 

الصحابية وتلقاهيا منيه ودّوهنيا. 

التعتييم املتعميد مين قبيل األموين عىل أمر كهيذا ألنَّ فيه مناقب غريهيم من األنصار 
كيم ذكيرت الروايية ال سييم العلويين باألخيص اإلميام عييل بين أيب طاليب وهيو العيدو 
التقلييدي ليم وهيذا ميا نلحظيه من خلل سيري البحيث، فلذليك حرصيوا كل احلرص 
عيىل حجيب أي معلومية قيد تصيل إىل النياس فيهيا بييان ملناقيب هيؤالء بحييث أصبيح 
النياس يف جهيل تيام بأحيداث سيرية ومغيازي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  

))( ت )56)هييي - 869م(، األخبييار املوفقيييات، حتقيييق سييامي مكييي العيياين، )ط3، عييامل الكتيياب بييريوت، 
437)هييي - 996)م(، ص75).

))( ينظر، ابن بكار، األخبار املوفقيات، ص75).
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والدلييل هيو أن ابين اخلليفية األميوي- سيليمن بين عبد املليك - ال يعلم مين ذلك األمر 
شييئًا وعندميا عليم عبيد املليك باألمير أصدر أواميره بإحيراق النسيخ ؛ ألن فيهيا فضائل 

األنصار. 

إذًا أبيان بين عثيمن لدييه مدونية من خيلل ما ذكير الزبري بن بيكار إن صحيت روايته 
وقيد احرقيت نسيخها ومل يذكير لنيا اليراوي مصيري النسيخة األصليية ولكين يعتقيد أهنيا 
ذهبيت حييث مل ييرد اسيمه يف كتيب السيرية عيىل خيلف ورود اسيمه كثيريًا يف كتيب 

احلدييث))(. 

وقيد ذكير أحد الباحثين))( أن أبان بن عثمن يمثل مرحلة انتقال بن دراسية احلديث 
ودراسية املغيازي، وقيد قطيع بعدم وصول يشء إليه مين هذه املدونة التيي ذكرنا ورودها 
يف الروايية أعيله يف املصنفيات التيي اعتميدت مرويات أقرانيه من التابعين عند حديثهم 
عين سيرية الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأحوآليه، إذ أن مدونية أبيان مل تصيل 

إلينيا لعيدم وجود نقيول عنها يف الكتيب املتأخرة. 

وهب بن منّبه ت )110هـ - 529م(
ابين كاميل بين سييج بين ذي كبيار، وليد يف خلفية عثيمن سينة)34هي- 654م()3(، 
فياريس األصيل مين خراسيان مين أهيل هيراة)5(، وكان  وهيو يمنيي مين صنعياء)4(.  

))( هوروفنتس، املغازي األول ومؤلفوها، ص4.

))( الدوري، نشأة علم التاريخ عند العرب، ص4).

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص545-544.

)4( املزي، هتذيب الكمل، ج4، ج)3، ص40).

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص545.
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مين األبنياء))(، وكنيتيه أبيو عبيد اهلل الصنعياين))(، كان مهتيًم بروايية األخبيار وصاحيب 
قصيص)3(، وقيد اعتيرب مين الثقيات يف روايية األخبيار وقيد روى عين ابين عبياس وأيب 
سيعيد اخليدري)4( وجابير بين عبيد اهلل األنصياري وغريهيم وذكير أنيه كان ييروي يسيريًا 

عين أيب هرييرة)5(. 

وقيد كان كثيري النقيل مين الكتيب القديمية ونقيل ابين قتيبية)6( ))كان وهيب يقيول 
قيرأت مين كتيب اهلل اثنين وسيبعن كتابيًا((، وقيد ))صنيف كتياب القيدر ثيم نيدم عيىل 
تصنيفيه وقيد عليل ندميه عيىل ذليك بعيد أن عيرف أنيه مين جعل لنفسيه شييئًا من املشييئة 

))( االبنيياء: وهييي قصيية ترجييع إىل زميين امللييك احلمييريي سيييف بيين ذي يييزن صاحييب اليميين ملييا اسييتولت 
احلبشيية عليهييا توجييه لطلييب املسيياعدة والنجييدة ميين كييرى ملييك الفييرس وقييد انجييده كييرى إذ أرسييل 
معييه سييبعة االف ومخسييمئة فييارس ميين الفييرس ومل ييير معييه إال ثييمن مائيية وقييد غييرق منهييم مائتييان يف 
البحيير وسييلم سييتمئة وقييد متكيين الفييرس ميين اخييراج االحبيياش ميين ارض اليميين وقييد اسييتلموا زمييام 
األمييور يف اليميين وآلييت إليهييم األمييور حيييث اسييتوطنوا فيهييا ورزقييوا اوالدًا فييكان اوالدهييم يسييمون 

باالبنيياء.  ينظيير ابيين خلييكان، وفيييات االعيييان، ج4، ص35. 

))( الذهبييي، حممييد أمحييد بيين عثييمن ت )748ه - 347)م(، تذكييرة احلفيياظ )دار احييياء الييراث العييريب، 
بييريوت، د.ت( ج)، ص00).

)3( احلمييوي، ياقييوت ت )6)6هييي - 8)))م(، معجييم األدبيياء، )ط3، دار الفكيير - بييريوت، 400)هييي( 
ص59). ج9)، 

)4( أبييو سييعيد اخلييدري: سييعد بيين مالييك بيين سيينان بيين ثعلبيية بيين عبيييد بيين االبجيير بيين عييوف بيين حييارث 
ابيين اخلييزرج واسييم االبجيير حييذرة وقيييل بييل خييدره هييي أم االبجيير استشييهد أبييوه مالييك يييوم أحييد 
وشييهد أبييو سييعيد اخلنييدق وبيعيية الرضييوان وحييدث عيين النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( كثييريًا 

تييويف سيينة )94هييي - ))7م( ينظيير، الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج3، ص68).

)5( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص00).

)6(  املعارف، ص 459.
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كفير(())(.  فقد 

    أميا عين علقتيه بالدولية األمويية فقد كانت ليه علقات طيبة مع احليكام األموين 
فقيد ويل القضياء يف زمين عمير بين عبيد العزييز))(.  وقيد وجيه إلييه الوليد بن عبيد امللك 
األميوي لوحيًا مين حجيارة فييه كتابيات يونانيية لغيرض قراءتيه بعيد أن عجيز مجاعة من 
أهيل الكتياب عين قيراءة ميا مكتيوب بيه، وقيد رد وهب عيىل اخلليفة، هيذا مكتيوب أيام 
سيليمن بين داود عليهيم السيلم، فقيرأه فياذا فييه ))بسيم اهلل الرمحين الرحييم، يابين آدم، 
ليو عييياينت ميا بقيي مين يسيري أجليك، لزهيدت فييم بقيي مين طيول أمليك، وقيرت 
عين رغبتيك وحيلتيك وإنيم تلقيي ندمييييييييك، إذا زليت بيك قدميك وأسيلمك أهليك 
وحشيمك، وانيرف عنيك احلبييب، وودعيك القرييب، ثيم رصت تدعيى فيل جتييب، 
فيل أنيت إىل أهليك عائيد وال يف عمليك زائيد فاغتنيم احليياة قبيل امليوت، والقيول قبيل 
الفيوت، وقبيل أن يؤخيذ منيك بالكظيم، وحيال بينيك وبن العميل، وكتب زمن سيليمن 

ابين داود. ..(()3(. 

املغيازي والسيري، فذكير حاجيي  الذيين كتبيوا يف  وقيد اختليف يف عيّد وهيب مين 
خليفية)4( أن لوهيب مؤلفيًا بعنيوان )الفتوح(.  وذكر املسيتشق هوروفنتيس)5( أن فتوح 
وهيب التيي يذكرهيا حاجيي خليفية غيري معروفية عنيد املؤرخين، وكان عيىل معيييرفة 

))( احلموي، معجم األدباء، ج9، ص59). 

))( اليافعييي، عبييد اهلل بيين اسييعد، ت )768هييي - 365)م(، مييرآة النييان وعييربة اليقظييان، )دار الكتييب 
العلمييية - بييريوت، 7)4)هييي - 997)م(، ج )، ص95) .

)3( املسييعودي، أبييو احلسيين عيييل بيين احلسيين ت )346هييي - 957م(، مييروج الذهييب ومعييادن الوهيير، 
)منشييورات الفجيير - بييريوت، د.ت(، ج3، ص4))  .

)4( كشف الظنون، ج)، ص40)).

)5( املغازي األوىل ومؤلفوها، ص34.
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العيامل  بيرزت مييييعارفه حيول خليق  الكييتاب ومين خييلل ذليك  وثييييقةبمأثور أهيل 
وتاريييييخ األنبيياء، وبنييي إسيييرائيل ))(. 

واليذي نرييد أن نصيل إلييه يف هيذه الفقيرة هيو إسيهامات وهيب بين منبيه يف جميال 
السيرية وهيل ليه ميا يعيزز ذليك؟ فقيد ذكير األصفهياين))( يف حليية األوليياء توجيد ليه 
قطعتيان األوىل حيول ميرض النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ووفاتيه وأيضيًا عين 
طرييق حفييده عبيد املنعيم بين إدرييس)3( عين أبيه عين وهب بين منبه عين جابر بين عبد 
اهلل األنصياري وابين عبياس يتنياول تفاصييل مرض الرسيول إىل وفاته.  ونحن هنا لسينا 
بصيدد إثبيات أو نفيي حمتواهيا بقيدر ميا أننيا يمكين أن نعتيرب هيذه القطعية واحيدة مين 
إسيهامات وهيب بين منبيه يف كتابيه السيرية النبويية وقيد وردت إشيكاالت عليهيا حيول 
األسيلوب الغرييب اليذي جياءت بيه وهيو يبتعيد عين أسياليب تليك الفيرة، إضافية إىل 
أن اخلييال أدى دورًا ممييزًا فيهيا لذليك يقيول:))إذا صحيت نسيبتها إىل وهيب، فإننيا ال 

نسيتطيع أن نطليق علييه لفظية ميؤرخ()4(. 

أميا القطعية الثانيية فتتحيدث عين ))فتيح مكية وأمير رسيول )صيىل اهلل علييه وآليه 

))(  سزكن، تاريخ الراث العريب، ج)، ص))).

))(  حلية األولياء، ج4، ص75-74-73.

)3( عبييد املنعييم بيين ادريييس بيين سيينان بيين كليييب ابيين بنييت وهييب ابيين منبييه يييروي عيين أبيييه وعيين جييده 
وهييب بيين منبييه، روى عنييه العراقيييون يضييع احلديييث عييىل أبيييه وعييىل غييريه ال حيييل االحتجيياج بييه وال 
الرواييية عنييه وأمييه سييلمى بنييت وهييب بيين منبييه، ينظيير، ابيين حبييان، ابييو حاتييم حممييد التميمييي البسييتي، 
تييويف )354هييي -965م(، املجروحيين ميين املحدثيين ميين الضعفيياء واملروكيين، حتقيييق حممييود إبراهيييم 

زايييد )دار البيياز للنييش، مكيية املكرميية، د ت(، ج )، ص 57).  

)4( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص36.
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وسيلم(  عمير بين اخلطياب بيأن ييأيت الكعبية ويمحيو الصيور عيىل جدراهنيا(())(. 

إال أن امللحيظ أن إسيهامات وهيب بين منبيه التارخييية جياءت بييء جدييد مل يكين 
مألوفيًا ومعروفيًا يف مدرسية املدينية مين قبليه هيو عنايتيه بأخبيار أهيل الكتياب، وتارييخ 

اليمين))(.  وطنه 

إال أنيه هنياك شيكوكًا كثيرية حتيوم حيول صحية كتابيات وهيب للمغيازي، إذ ذكير 
أحيد الباحثين)3( )أننيا مل نجيد أثنياء تصفحنيا للكتيب التيي تتحيدث عن سيرية الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  روايية ينتهيي سيندها إىل وهيب أو يكون هو أحيد طرقها( 
لكين القطعية التيي ذكرهيا األصفهياين يف حليية األولياء حيول فتح مكة قيد يضعف رأي 
الباحيث إذا اعتربنيا أن القطعية األوىل حيول وفياة النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  
والتيي شيكك فيهيا الباحث حسين نصيار، إال أنَّ الرواية حول فتح مكية يمكن اعتبارها 

إحيدى روافيد وهيب بين منبيه للسيرية النبوية(. 

وهنياك روايية يوردهيا ابين سيعد أيضيًا بسيندها إىل وهيب بين منبيه بيّن فيهيا أعيداد 
املسيلمن ييوم احلديبيية)4(، ال يمكننيا مين خيلل إييراد تلك األمثلية أن نجزم بيأنَّ وهب 
ابين منبيه مل يرفيد السيرية النبويية برواييات ولكن يمكين القيول إن معظم الرواييات التي 
وصليت إلينيا عين وهيب بين منبيه تتضمين عرضيًا ألخبيار األنبيياء والرسيل واألميم 
واألقيوام السيالفة، ويمكين القول إن إسيهامات وهب بين منبه التارخييية يف جمال األنبياء 

))( أبو نعيم االصفهاين، حلية األولياء، ج4، ص79.

))( نصار، نشاة التدوين التارخيي عند العرب، ص36.

)3( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص54.

)4( ابيين سييعد، حممييد بيين منيييع ت )30)هييي - 844م(، غييزوات ورسايييا الرسييول، تقديييم عبييد الغفييور 
عطييار، )دار بييريوت للطباعيية والنييش، )98)م(، ص00).
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واالميم السيابقة مدخيًل مهيًم لسيرية النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( . 

تسيمى  خاصية  رسيالة  توجيد  حييث  اليمين  وطنيه  كتابيات  عيىل  وهيب  تركييز  إن 
))كتياب املليوك املتوجية مين محيري وأخبارهيم. ..(()5(، لكين هيذا الكتياب مل يصيل إلينا 
واليذي وصيل كتياب التيجيان يف مليوك محيري، وهيو مهيذب مين قبيل ابين هشيام كيم 

تيرف بسيرية ابين إسيحاق. 

عا�سم بن عمر بن قتادة ت )120هـ - 737م( 
ابين النعيمن بين زييد بين عامير بين سيواد بين كعيب األنصياري)6(، كانيت ليه روايية 
للعليم إذ اعتيرب مين الثقيات)7(، ويعيد مين عليمء عيره يف املغيازي والسيري)8(، وكانت 
علقتيه باألمويين يف عهيد اخلليفية األميوي عمير بين عبيد العزييز )99هيي - )0)هيي( 
)7)7م-9)7م( حييث وفيد إىل دمشيق طالبًا مسياعدة اخلليفة نتيجة ديين كان عليه)9(، 
ويتضيح مين ذليك أن حالتيه املادية مل تكن ميسيورة ومل يتسينم أّي منصيب إداري يف زمن 

الدولية األمويية هيو أو أحيد أفيراد عائلته.  

إنَّ وفادتيه عيىل عمير بين عبيد العزيز مكنته من نقيل روايات السيرية إىل قر اخللفة 
يف دمشيق حيث أمره اخلليفة أن جيلس يف مسيجد دمشيق حيدث الناس بمغازي الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ومناقب أصحابه عىل الرغيم كراهة احلكام األموين الذين 

)5( ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج9)، ص59).

)6( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص460.

)7( ابن حبان، الثقات، ج5، ص34)، املزي، هتذيب الكمل، ج3، ص)53.

)8( ابيين سييعد، الطبقييات، ج7، ص5)4، ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج5، ص47 ، املييزي، هتذيييب 
الكييمل، ج3)، ص8)5.

)9( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص6)4.
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سيبقوا عمير بين عبيد العزيز، وكرههيم إىل أحاديث كهيذه وينهون عنها يف جمالسيهم))( ؛ 
ألهنيا ترفيع شيأن بعيض الصحابية الذين ال ييروق للحكام األمويين أن تصيل إىل الناس 
مناقبهيم وبلؤهيم يف الهياد حلميل رايية اإلسيلم، فقيد روى عين أبييه وعين جابير بين 
عبيد اهلل األنصياري وعين أنيس بن ماليك وغريهم))(.  إضافية إىل روايته عن احلسين بن 
حمميد بين احلنفيية وعين اإلمام عيل بن احلسين بن عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( )3(.  

وقيد روى عنيه كثيريون)4( إال أن اليذي يمنيا هنيا هو اعتيمد حممد بن إسيحاق كثريًا 
عيىل روايية عاصم بين عمر بن قتيادة)5(. 

وبالعيودة إىل علقتيه ميع احليكام األمويين فقيد تذكير الرواييات أنيه عياد إىل املدينية 
بعيد وفياة عمير بين عبيد العزييز وبقيي فيهيا إىل أن تيويف سينة )0))هيي - 737م()6(. 

وعنيد التتبيع لسيريته ومكانية عائلتيه فيإن جده قتيادة بن النعيمن هو الذي رد رسيول 
اهلل عينيه بعيد أن قلعيت يف معركية بيدر وذليك بربكية دعياء الرسيول )صىل اهلل علييه وآله 
وسيلم( )7(.  أميا منهجيتيه يف كتابية روايية السيرية فليم تيش املصيادر إىل أن ليه مدونية أو 
كتابيًا يف املغيازي والسيري بيل إن النقوالت الكثيرية عنه من قبل صاحب السيرية حممد بن 
إسيحاق والواقيدي تيدل عيىل أنيه عنيي بتفاصييل قصة شيباب النبيي والفرة املكيية عامة 

))( املصدر نفسه، ج7، ص6)4.

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص40).

)3( املزي، هتذيب الكمل، ج3)، ص9)5.

)4( املزي، هتذيب الكمل، ج3)، ص9)5.

)5( ابن هشام، السرية النبوية، ،  ج)، ص5))-6))-8))، ج)، ص77)، ج3، ص)5.

)6( املزي، هتذيب الكمل، ج3، ص530.

)7( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص40).
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كيم يلحيظ ذلك مين خلل السيرية النبويية البن هشيام))(.  

وقيد جتاهيل بعيض األسيانيد عىل الرغيم من ذكيره لكثري منهيا إال أنه كمن سيبقه من 
اليرواة يف تليك احلقبية يتسياهل كثيريًا يف تليك األسيانيد))(.  كيم أنيه يدخيل يف األخبيار 

التيي يروييا أشيعارًا)3( ألصحاهبا األساسيين)4(. 

إال أن هناك جمموعة من النقاط التي متيز روايته فمنها عىل سبيل املثال:

إبيرازه االجتياه القبييل يف روايتيه ألحيداث السيرية وقيد ركز كثيريًا عىل املرحلية املدنية 
مين الدعوة اإلسيلمية وبيّرز دور األنصيار يف ذلك. 

وصفيه للمعيارك وصفيًا دقيقًا مين أول حادثة إىل آخرها، وإييراده املعجزات ودالئل 
النبيوة التيي بيدرت من الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

االسيتقللية يف روايية احليوادث دون قطعهيا ما إن اسيتمرت هذه احلادثية مدة طويلة 
وقيد اعتيرب ذلك بدايية املنهج املوضوعيي)5(، وترك املنهج احليويل القائم. 

متثيل نقلية نوعيية يف بيروز االجتياه النقيدي والتعلييق عيىل الرواييات التيي تيرد عيىل 
مسيامعه، وبذليك يعيّد عاصيم ممين قيد أضياف إضافيات جدييدة. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص5))-6))-8))، ج)، ص67-38.

))( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص49.

)3( السرية النبوية، ج)، ص67.

)4( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص49.

)5( ينظر، ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص88) )فيه تفاصيل طويلة عن إسلم سلمن الفاريس(.
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�سرحبيل بن �سعد ت )123هـ - 740م(
كتابية  يف  األول  الرعييل  مين  يعيد  األنصيار))(،  ميوىل  امليدين  اخلطميي  سيعد  أبيو 
املغيازي))(، وكان أيضيًا مين املحدثين حييث أخيذ األحادييث مين الصحابية زييد بين 
ثابيت، وأيب رافيع، وأيب هرييرة، واحلسين بين عييل، وعوييم بين سياعدة)3(، وابين عباس 

وغريهيم. 

وكذليك روى عنيه الكثريون من أصحاب احلديث واملغيازي)4(، وقد ذكر رشحبيل 
نفسيه إقامتيه يف أرض زييد بن ثابت يف األسيواف)5( يف املدين)6(، ومين الدير بالذكر أن 
كتيب الراجيم مل تتطيرق إىل سيريته بصيورة مفصلة فقد أورد ابن سيعد ترمجية خمترة له 
جيدًا فليم يتحيدث عين إسيهاماته يف تدويين السيرية، إال أنه ذكر عن سيفيان بين عيينة)7( 

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج4، ص)8).

))( ابيين عقبيية، موسييى أبييو حممييد ت ))4)هييي - 758م(، املغييازي النبوييية، حتقيييق حسيين مييرادي )د.م.ط(، 
ص55 )مقدميية املحقييق( .

)3( عويييم بيين سيياعدة بيين عائييش بيين قيييس بيين النعييمن بيين زيييد ابيين أمييية يكنييى أبييا عبييد الرمحيين وهييو ميين 
الثمنييية ميين األنصييار الذييين اسييلموا، أول ميين لقييي رسييول اهلل يف مكيية وقييد شييهد العقبيية اآلخييرة مييع 
السييبعن وهييو صحييايب انصيياري تييويف يف خلفيية عميير بيين اخلطيياب ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، 

ص5)6-4)4.

)4( ابيين أيب حاتييم الييرازي، أبييو حممييد عبييد الرمحيين بيين حممييد بيين ادريييس ت )7)3هييي - )85م(، الييرح 
والتعديييل، )دار احييياء الييراث العييريب - بييريوت ))37)هييي  - )95)م(، ج4، ص338.

)5( االسييواف: وهييو اسييم حييرم املدينيية وقيييل موضييع بعنيييه  بناحييية البقيييع وهييو موضييع صدقيية زيييد بيين 
ثابييت األنصيياري وهييو ميين حييرم املدينيية، ينظيير احلمييوي، معجييم البلييدان، ج)، ص)9).

)6( ابن سعد، الطبقات، ج5، ص0)3.

)7( سييفيان بيين عيينيية بيين أيب عمييران، واسييمه ميمييون الييليل، أبييو حممييد الكييويف مييوىل حممييد بيين حييزام أخييي 
الضحيياك بيين حييزام، وكان أعييورًا وكان ميين تلميييذ الزهييري وقييد قييال فيييه الشييافعي لييوال مالك وسييفيان 

لذهييب علييم احلجيياز تييويف سيينة)98)هي-3)8م(.  ينظيير املزي، هتذيييب الكييمل، ج))، ص77).
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كان مين أئمية املغيازي ومل يكن مين هو أعلم منيه باملغازي))(.  

بيدر  معركية  يف  املشيركن  أسيمء  تدويين  عيىل  منصبية  اهتمماتيه  كانيت  وقيد 
)البدريين(، وأنيه يف هنايية حياتيه احتياج فخي الذيين ال يلبون طلبه وهم يسيألونه عن 
الذيين اشيركوا يف بيدر يقيول لليذي يسيأله أبوك مل يشيهد بيدرًا، وهذا يدل عيىل أن لديه 
معرفية واسيعة بأسيمء مين شيهد بيدرًا وهيذا ميا يؤييده النيص املنقيول عين إبراهييم بين 
املنيذر احلزاميي))( ))حدثنيا سيفيان بين عيينية قيال كان باملدينة شييخ يقال ليه: رشحبيل 
أبيو سيعد وكان مين أعليم النياس باملغيازي، فاهتميوه أن يكيون جيعيل ملين ال سيابقة ليه 
سيابقة.  وكان قيد احتياج فأسيقطوا مغازييه وعلميه، قيال إبراهييم: فذكرت هيذا ملحمد 
بين طلحية بين الطوييل)3(، ومل يكين أحد أعليم باملغازي منيه، فقيال يل كان رشحبيل أبو 
سيعد عامليًا باملغيازي، فاهتميوه أن يكيون ُيدخيل فيهيم مين مل يشيهد بيدرًا ومين قتيل يوم 
أحيد، وآلجيرة ومين مل يكين منهيم، وكان قيد احتاج، فسيقط عند الناس، فسيمع بذلك 
موسيى بين عقبية، فقيال: إن النياس قد اجيرؤوا عىل هذا ؟ فيدب عىل كرب السيين، وقيد 
مين شيهد بيدرًا واحيدًا ومين هاجير إىل احلبشية واملدينية، وكتب ذليك(()4(، مين خلل 

))( النييووي، حييييى بيين رشف اخلزاعييي ت )676هييي - 77))م(، رشح صحيييح مسييلم، )دار الكتيياب العريب 
- بريوت 407)هي - 987)م(، ج)، ص0)). 

))( إبراهيييم بيين املنييذر بيين عبييد اهلل بيين املنييذر بيين املغييرية بيين عبييد اهلل بيين خالييد بيين حييزام بيين خويلييد بيين أسييد 
وجييده خالييد بيين حييزام اخييو حكيييم بيين حييزام وكان ميين رواة احلديييث واملغييازي تييويف سيينة  )36)هييي - 

850م(. ينظيير املييزي، هتذيييب الكييمل، ج)، ص07).

)3( حممييد بيين طلحيية الطويييل بيين عبييد الرمحيين بيين عبييد اهلل بيين عثييمن بيين عبييد اهلل بيين عثييمن بيين عمييرو بيين 
كعييب بيين سييعيد بيين تيييم بيين مييرة وهييو ميين رهييط أيب بكيير )اخلليفيية األول( وقييد كان راوييية للحديييث، 
وقييد ذكيير انييه كان صييادق احلديييث وال حيتييج بييه وذكييره ابيين حيييان ميين الثقييات، ينظيير ابيين أيب حاتييم 

الييرزاي  الييرح والتعديييل، ح7، ص)9)، ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج9 ، ص 0)). 

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج6، ص6))، ينظر ابن حجر هتذيب التهذيب، ج0)، ص))3.
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النيص أعيله يمكين ملحظية اآليت:

 الروايية تيدل بشيكل قاطيع إىل أن رشحبييل بن سيعد كان مين أعلم النياس باملغازي 
ولدييه مدونية بأسيمء البدريين ومين قتيل ييوم أحيد وأسيمء املهاجريين إىل املدينية وهذه 

احلالية مشيهورة وموثوقة.  

 الظيرف اليذي مير بيه رشحبييل بين سيعد يف هناية حياتيه جعليت املهتمين باملوضوع 
يتجهيون إىل موسيى بين عقبية حلفيظ ذليك امليدون مين الضيياع، فيإن صّحيت الرواية فم 
قيام بيه موسيى بين عقبية هيو حفيظ لوثيقية رشحبييل بين سيعد مين الضيياع وفقيدان ثقة 
النياس هبيا، وقيد ورد أن ابين إسيحاق ُسيئل عين رأييه بحديث رشحبييل فقيال: ))واحد 
حييدث عين رشحبييل(())(، ولكين مين خيلل البحيث وجدنيا أن هيذا القيول ميا ينقصه 
إذ أن هنياك روايية نقلهيا احلاكيم النيسيابوري))( عين يونيس بين بكيري عين ابين إسيحاق 
ى َعيىَل اهلل  قيال حدثنيي رشحبييل بييين سيعد حيييول نيييزول آيية ﴿َوَميْن َأْظَليُم مِمَّيِن اْفيَرَ
أبيو سيعد  قيال حدثنيا  ابين إسيحاق  البيهقيي)4( عين  نقلهيا  َكِذًبيا﴾)3( وروايية أخيرى 

رشحبييل بين سيعد حيول حيوادث حصليت يف غيزوة بنيي النظيري. 

مين خيلل ذليك نيرى تناقضًا واضحيًا فييم ينقله ابن حجير عن رأي ابن إسيحاق يف 
رشحبييل بين سيعد ميع ميا ذكيره غيريه مين نقيل ابين إسيحاق لروايية رشحبييل بن سيعد 

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج0)، ص)8).

))( أبييو عبييد اهلل حممييد بيين عبييد اهلل ت )405هييي - 4)0)م(، املستييييييييييدرك عييىل الصحيحيين، إرشاف، 
يوسييف عبييد الرمحيين املرعييي، )د.  م.  ط(، ج3، ص45.

)3( سورة االنعام، آية 93.

)4( أمحييد بيين احلسيين ت )458هييي - 065)م(، دالئييل النبييوة ومعرفيية احوال صاحييب الشيعة، تعلييييييييييق، 
عبيييييييد املعطييي قلعجييي، )دار الكتييب العلمية - بييريوت( ج3، ص355.
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وهيم متقدميون عيىل ابن حجير كثريًا. 

إال أن ابين حّبيان يذكيره مين الثقات فييم ضعفه آخيرون))(، وذكر السيخاوي))(عن 
ابيين عيينية )أنيه كان يفتي ومل يكن أعليم باملغازي منه ثم احتاج فكأهنم اهتموه( وكيييييأن 
األمير مين خيلل ميا ييورده السيخاوي هتمية الصقيت بيه ولييس واقعيًا صائيرًا، املهيم 
نحين نعتقيد أن الروايية التارخييية عندميا أصبحيت بشيكل منهجيي ومبيوب حتكميت هبا 

وأخرجتهيا بصيور متعيددة أمزجية سياسيية ومذهبية.

وعنيد العيودة إىل الروايية التيي أوردناهيا وفيهيا تدخيل موسيى بين عقبية وتقييده من 
شيهد بيدرًا لييس من بياب احلرص عىل ضيياع هذه اللئحة حسيب اعتقياد الباحث وإنم 
كانيت الروايية التارخييية يف زمين عقبية حكيرًا عيىل فريق الزبرييين كم سينلحظ ذلك يف 

دراسيتنا ملوسيى بين عقبية وقرابتيه القريبة مين آل الزبري)3(. 

وقيد نختليف ميع الباحث عيمر عبيودي)4( الذي ذكر أنه اسيتنتج من خلل دراسيته 
لشحبييل بين سيعد أن العيزوف عين املرويات لذا اليراوي يدل عىل وجيود حس نقدي 
مبكير للروايية واليرواة، وهيذا به يشء مين املجانبة للواقيع فقد ذكيرت الروايات أن خط 
رشحبييل بين سيعد وميوليه إىل التييار املعيارض آلل الزبيري هيو اليذي أحدث ميا أحدث 
ملروياتيه التارخييية واهتاميه باهتاميات كثرية، فقد ذكير الطويس)5( أنه مين أصحاب اإلمام 

))( الصفدي، الوايف بالوفيات، ج6)، ص76.

))( شييمس الدييين، ت ))90هييي - 496)م( التحفيية اللطيفيية يف تاريييخ املدينيية الشيفيية )الكتييب العلمييية - 
بييريوت، 4)4)هييي - 993)م(، ج)، ص)44.

)3( ينظر، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج0)، ص))3.

)4( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص)5.

)5( حممييد بيين احلسيين ت )460هييي - 067)م(، رجييال الطييويس،  حتقيييق، جييواد الفيومييي، )مؤسسيية النييش 
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السيجاد  )علييه السيلم(  وقد أييده عدد من الكتياب والباحثين املتأخرين))(.

حممد بن م�سلم الزهري ت )124هـ - 741م( 
 ابين شيهاب بين عبييد اهلل بين عبد اهلل بن شيهاب بن احليارث بن زهرة بين كلب بن 
ميرة، ويكنيى أبيا بكير))(، اختليف يف تاريخ والدتيه منهم من ذكير أنه ولد سينة )50هي-

670م()3(، ومنهيم من قيال: ))58هي - 677م()4( وغريها. 

جيده عبيد اهلل بين شيهاب كان ميع املشكين ضيد الرسيول وأصحابيه يف معركة بدر 
وقيد تعاهيد ميع نفير مين قرييش عيىل قتيل الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ييوم 
أحيد)5(.  وقيد عليل أحيد املسيتشقن ذليك بأنيه السيبب يف إحجيام الزهيري عين ذكير 
اي تفاصييل ليده يف تليك األحيداث ومنهيا معركية بدر وأحيد)6(، ففي رواية أيب سيعيد 
اخلدري ))أن عتبة بن أيب وقاص رمى رسول اهلل يومئٍذ فكسييييييير رباعيته اليمنييييييييييى، 

اإلسلمي - قم - د.ت(، ص5)).

))( التفييريش، مصطفييى بيين احلسيين ت )ق)) ه، ق6)م(نقييد الرجييال مؤسسيية أهييل البيييت إلحييياء الييراث 
- قييم 8)4)ه(، ج)، ص393 ، اخلوئييي، أبييو القاسييم، معجييم رجييال احلديييث، )ط5، د.م، 3)4)ه 

- 993)م(، ج0)، ص7) .
الوهري، حممد، املفيد من معجم رجال احلديث، )مكتبة املحلين - قم 4)4)ه، ص76)(.

))( الذهبي، تاريخ اإلسلم ووفيات املشاهري واالعلم، ج8، ص7)).

)3( املزي، هتذيب الكمل، ج6)،ص)44.

)4( ابيين قتيبيية، أبييو حممييد عبييد اهلل بيين مسييلم ت )76)ه - 889م(، املعييارف  حتقيييق ثييروة عكاشيية، )ط4، 
دار املعييارف - القاهييرة، د.ت(، ص)47.

)5( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص85.

)6( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص85.
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وجرح شيفته السيفىل وأن عبد اهلل بن شيهاب الزهري شيجه يف جبهته(())(.  وكان أبوه 
مسيلم بين عبييد اهلل ميع ابين الزبيري يف أثنياء ثورتيه ضد احلكيم األميوي آنذاك.

وقيد نشيأ الزهيري غلميًا ال ميال ليه، مقطعيًا مين الدييوان، ولكنيه كان حيب جمالسية 
العليمء فقيد تعليم نسيب قوميه مين عبيد اهلل بين ثعلبية بين صعيري العيدوي))(، ويف أثنياء 
تواجيده ميع عبيد اهلل متكين مين التعرف عىل سيعيد بن املسييب بوصفه من فقهياء وعلمء 
املدينية وبعيد ذليك تتلميذ عىل يد عروة بين الزبري وغريهيم حتى تفقه)3(، فيروى عن ابن 
عمير حديثين وعين أنيس بين مالك وسيعيد بين املسييب وأيب أمامية بن سيهل وغريهم، 

وروى عنيه صاليح بين كيسيان، ومعمير والليث بين سيعد)4(، وابن إسيحاق وغريهم. 

وقيد التحيق بالشيام حيث دمشيق مركز اخللفية األموية وكانت بدايية لقائه بمجلس 
قبيصية بين ذوييب اليذي توصل من خلليه إىل اخلليفة األميوي عبد امللك بين مروان)5(، 
وكان قيد الزم اخللفياء األمويين بعيد وفياة عبيد املليك بين ميروان وجعليه عمير بين عبد 
العزييز عيىل قضائيه، ثيم بعيد ذلك لزم هشيام بن عبيد امللك حيث اختيذه معليًم لولده)6(. 

))( ابن قتيبة، املعارف، ص)47.

))( عبييد اهلل بيين ثعلبيية بيين صعييري ويقييال بيين أيب صعييري كان أبييوه شيياعرًا وحليفييًا لبنييي زهييرة وقيييل إنييه ولييد 
قبييل الجييرة وقيييييل بعييييييييييدها وتييويف سيينة )89هييي - 707م( وهييو ابن 83سيينة وقييال ابن السييكن يقال 
لييه صحبيية وحديييث وكان عاملييًا باألنسيياب.  ينظيير ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج5، ص45)-46).

)3( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص 9)4، الذهبي سري اعلم النبلء، ج5، ص330.

)4( )6( الليييث بيين سييعد مييوىل منهييم بيين قيييس عيييلن كنيتييه أبييو احلييارث كان مولييده سيينة )94ه - ))7م( 
وتييويف سيينة )75)هييي - )79م( وكان عاملييًا بالفقييه واحلديييث.  ينظيير ابيين حبييان، مشيياهري علييمء 

االمصييار، ص303.

)5( 7( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص330.

)6( )عليه السلم( ابن سعد الطبقات، ج7، ص9)4.
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أميا حياتيه العلميية فذكرنيا أنيه تفقيه عيىل ييد سيعيد بين املسييب حييث جالسيه عش 
سينوات))(، فكانيت تليك انطلقتيه العلميية وكان بعيد ذليك دوره املمييز يف رفد السيرية 
النبويية وكتاهبيا مين بعيده بكثيري مين الرواييات معتميدًا يف أغلبهيا عيىل أسيتاذه عيروة بن 
الزبيري))(، وكانيت لشيخصية الزهيري اليدور املمييز باالنتقيال مين الروايية الشيفوية إىل 
الروايية املدونية)3(، وقيد متييز بحفيظ األحادييث حييث يقول: ))ميا اسيتعدت حديثًا قط 
وال شيككت يف حدييث إال حدييث واحيد فسيألت صاحبيي فيإذا هو كيم حفظتيه(()4(، 

وقيد مجيع أحادييث كثيرية عن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( . 

وقيد كانيت للزهري اجتاهات علمية خمتلفة ليسيت يف جمال السيرية فحسيب فقد كان 
حييدث يف الرغييب فيإذا سيمعه املتلقيي يقول ال حيسين إال هذا، وقد برع أيضيًا يف القرآن 
والسينة وقيد نيال كل ذليك من صربه عيىل التعلم وطلب العلم)5(، فقيد ورد عن عمر بن 
عبيد العزييز ))مل يبيق أحد أعلم بسينة ماضيه مين الزهري(()6( إال أن مين املآخذ الكربى 
التيي تؤخيذ علييه اتصاليه وميله الشيديد للحكام األمويين حيث كان مين امللتصقن هبم 
حاكيًم بعيد حاكيم، وممين مل يبخل علييه األمويون بالعطياء والرعاية طيلة حياتيه، وللمرء 
أن يتصيور مياذا يعنيي رضيا األمويين عين راويية يسيطر بقلميه اخلطيوط العامية للسيرية 
النبويية والتيي ينبغيي أن تتوافيق ميع مناهجهيم وسيريهتم وسياسيتهم املعادية ليكل من مل 

))( 9( املصدر نفسه، ج7، ص9)4.

))( املصدر نفسه، ج7، ص9)4.

)3( الزهري، املغازي النبوية، ص7) )مقدمة املحقق سهيل زكار( .

)4( ابن سعد الطبقات، ج7، ص9)4.

)5( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص09).

)6( املصدر نفسه، ج)، ص09).
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يير يف ركبهيم وباخلصيوص خصومهم التقليدين عيل بن أيب طاليب وبنوه ومريدوه))(. 

وعيىل الرغيم مين ذليك فقيد نعتيه ابين حبيان مين الثقيات))(، فهيو مين املهتمين يف 
تدويين ميا يتلقياه مين عليم فقيد ذكير ابين الزنياد ))كنيا نطيوف ميع الزهيري عيىل العلمء 

ومعيه  االليواح والصحيف يكتيب كليم سيمع(()3(. 

إن اهتمماتيه بالتدويين تشيري إىل مرحلية جديدة مين مراحل مجع الراث اإلسيلمي، 
واالنتقيال بالروايية التارخييية نقلية جدييدة كيم ذكرنا، وإن بيروز الزهري كظاهيرة علمية 
عيىل مسيتوى احلدييث واملغيازي جعيل النياس يف حاجية إىل علميه وكان مين بين مين 
احتياج إلييه احليكام األموييون كيم متيت اإلشيارة يف بدايية الفقيرة، حييث توطيدت تليك 
العلقية حتيى أضحيى الزهيري بمثابية املستشيار التارخييي والثقيايف للبلط األميوي)4(، 
فقيد كانيت لدييه مدونيات كثرية لكنهيا مل تكن مبوبية بعد، ففيي الرواية التاليية عن معمر 
))كنيا قيد أكثرنيا عين الزهيري حتيى قتيل الولييد بين يزييد فيإذا الدفاتير التيي محليت عىل 

اليدواب مين خزانتيه يعنيي من عليم الزهيري(()5(. 

وكان إذا جليس يف بيتيه ووضيع الكتيب حوليه، فيشيتغل عين كل األميور األخيرى، 

))( الطييربيس، الفضييل بيين احلسيين بيين الفضييل ت )548هييي - 53))م(، إعييلم الييورى بأعييلم الييدى، 
)مؤسسيية أهييل البيييت إلحييياء الييراث - قييم، 7)4)هييي(، ج)، هامييش ص9. 

))(   الثقات، ج5، ص349.

)3( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص09).

)4( الزهييري، حممييد بيين مسييلم بيين شييهاب ت)4))هييي -)74م( ،املغييازي النبوية، حتقيييق سييهيل زكار، )دار 
الفكيير - بييريوت،))4)ه-989)م(، ص8) )مقدميية املحقق(.

)5( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص5)3، الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص334.
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فقاليت ليه امرأتيه يوميًا: ))واهلل ليذه الكتيب أشيد عييل من ثيلث رضائير(())(. 

وكان الزهيري ملتزميًا بقواعيد مدرسية املدينية ومفضًل لا عىل سيواها مين املدارس 
حيث كان ينظر باهتييييييام إىل مدرسيية العييراق يف احلديث، فقد روي عنه يف هذا الصدد 
))نخيرج احلدييث شيربًا  - يقصيد مين املدينة - فريجيع ذراعيًا، يعني من العراق وأشيار 
بييده إذا وغيل احلدييث هنياك فرويدًا بيه(())(، وهذا املوقيف متأٍت من ميوليه إىل احلكام 
األمويين وبغضهيم ألهيل العيراق ملواقفهم من العلويين وآل البيت، وكان أكثر تسياهًل 
يف إجيازة الروايية، فقيد روي عن أنس بن عياض عن عبيييد اهلل بيييين عمير قال: ))رأيت 
ابين شيهاب ييأيت بالكتياب مين كتبيه فيقيال ليه ييا أبيا بكير هيذا كتابيك وحديثيك نروييه 

عنيك فيقيول: نعيم  - ما قيرأه وال قرئ علييه -(()3(. 

وقيد ذهيب أحيد الباحثين)4( إىل أن الزهيري هيو اليذي وضيع ملدرسية املدينة أسسيًا 
راسيخة ورسيم منهجهيا اليذي سنشيري إلييه فييم بعيد، فهيو حن قيام بجميع ميواد أخبار 
املغيازي مل يقتير عيىل امليواد التيي كان مجعهيا عيروة بين الزبيري، بيل تعيدى إىل روايية 
أهيل املدينية األخيرى ومل يقتير عمليه عيىل الميع بيل زاد ذليك بالتنسييق والرتييب 

والتمحييص. 

وكذليك يضييف أن الزهيري هو أول مين أعطى السيرية النبوية هيكًل حمددًا ورسيم 
خطوطها بجيلء ووضوح. 

))( ابن خلكان، وفيات االعيان، ج4، ص77) -78).

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص435.

)3( املصدر نفسه، ج7، ص435.

)4( الزهري، املغازي النبوية، ص)3 مقدمة املحقق. 
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وقيد ذكير حاجيي خليفية أن هنياك كتياب املغيازي وهيو مؤليف عائيد إىل حمميد بين 
شيهاب الزهيري)5(، إال أن مين تقيدم عيىل حاجيي خليفية ذكير أنيه ))مل يكين للزهييري 
كتياب إال كتياب نسيب قوميه(()6(، ويتضيح مين ذليك أن الزهيري مل يملك كتابيًا مدون 
باملنهجيية الصحيحية خمتصًا باملغازي، وذكر هوروفنتس)7( ))مل يصل إلينا كتاب مسيتقل 
ليه، وإنيم يوجيد يف جمموعية األحادييث التيي رواهيا ومجعهيا املتأخيرون((، ويعضيد هذا 
اليرأي الروايية املذكيورة أعيله التيي ينفيي كاتبهيا أي كتاب للزهري سيوى كتاب نسيب 

قومه.  

إال أن هنياك باحثيًا)8( آخير يذكر أن كتياب املصنف لعبد اليرزاق الصنعاين هو كتاب 
الزهيري ))وليدى تفحيص هذا القسيم تبين يل أنه حيوي كتياب الزهيري يف املغازي، مع 
زييادات طفيفية، وقيد روى اإلميام عبيد اليرزاق هيذا القسيم عن اإلميام معمر بن راشيد 
تلمييذ الزهيري وراويية علميه(( وخلصية القيول وحسيب ميا ذكرنيا نعتقد أنيه مل يوجد 
كتياب للزهيري خياص، وأن اليذي ذكيره الباحث أعله هيو جمرد جمموعة مين الروايات 
اسيتطاع عبيد اليرزاق الصنعياين مجعهيا باعتبارها من مصيدر واحد وتبويبهيا حتت عنوان 

واحد وهيو املغازي)9(. 

فمهيم يكين األمير فيإن الزهيري أسيهم إسيهامة كبيرية أكثير مين غيريه مين اليرواة يف 
رفيد كتيب السيرية النبويية برواييات وافيية تتسيم بالشيمولية والغيزارة املعرفيية، وكان له 

)5( حاجي خليفة، كشف الظنون، ج)، ص460) -447).

)6(الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص333، الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص))).

)7(  املغازي األوىل ومؤلفوها، ص67.

)8( الزهري، املغازي النبوية، ص))، مقدمة املحقق.

)9( ينظر، عبد الرزاق الصنعاين، املصنف، ج5، ص 3)3.
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الفضيل يف احلركية التارخييية))(. 

وقيد اسيتطاع الزهيري إيصال علميه إىل المهور ففيي الرواية اآلتية تأيييد لذلك، إذ 
ذكير يونيس قيال الزهيري: ))إيياك وغليوا الكتيب، قلت: ميا غلوهيا ؟ قال: حبسيها عن 
أهلهيا(())(، وكان الزهيري حييرص عيىل أن يكيون ما يؤخيذ من العلم من قبيل املتعلمن 
ن حييييييييث يقيول: ))حضيور املجليس بيل نسيخة ذل(()3(، وقيد ذكير يف  البيدَّ أن ييدوَّ
ذليك السيياق عين الليث بن سيعد قيال: قيال الزهري ))ما صيرب أحد عيىل العلم صربي 

والنشه نيشي(()4(.  

وإضافية إىل ميا تقيدم فيييييييييإن الزهيييييييييييييييري عنيي عنايييييية تامية باألسيانيد فعين 
الولييد بين مسيلم قيال: ))خيرج الزهيري مين اخليرضاء فجليس ذليك العميود مين عنيد 
عبيد املليك بين ميروان، فقيال: ييا أييا النياس إّنيا قيد كنّيا منعناكم شييئًا قيد بذلنياه لؤالء 
فتعاليوا حتيى أحدثكيم.  قيال: نسيمعه يقوليون قيال رسيول اهلل ))قيال، فقيال: ييا أهيل 
الشيام ميايل ال أرى أحاديثكيم لييس ليا أزمة وال خطم ؟ قيال الوليد وقبض يده: متسيك 
أصحابنيا باألسيانيد مين يومئيذ(()5(، فهيو أول مين أسيند احلدييث وهيو أول مين دون 
احلدييث ))ويتضيح مين خيلل فحيص سلسيلة األحادييث أن اسيم الزهيري حيتيل عنيد 
معظمهيم يف اليورد امليكان الثياين بعد اسيم الرسيول )صىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، وهذا 
جيعلنيا نقيرر ليه دورًا كبيريًا يف تارييخ احلدييث، ومل يكين اإلسيناد معروفيًا عنيد من درس 

))( نصار، نشأة التدوين التارخيي، ص48.

))( أبو نعيم االصفهاين، حلية األولياء، ج3، ص366.

)3( املصدر نفسه، ج3، ص366.

)4( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص09).

)5( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج55، ص333.
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عليهيم الزهيري، إال أنيه اهتيم بسلسيل األسيانيد لعدد كبري مين األحادييث التي مل يكن 
إسينادها رضورييًا قبل ذليك(())(. 

أميا منهجيتيه يف رسد الرواييات التارخييية اخلاصية بالسيرية النبويية فقيد كانيت تعتمد 
عيىل اإلسيناد المعيي وذليك يقوم عىل ذكر عيدد من الروايات يف قصة سيهله متسلسيله 
يتقدمهيا رجيال اإلسيناد، وهيو بذلك خطى خطيوة يف عملية تطيور الكتابية التارخيية))(. 

وبعيد ذليك فيإن الزهيري يكثير من اآلييات القرآنيية التي تتصيل بم يورده مين أخبار 
حييث تظهير روايات الوافدي)3( عين الزهري ورود تلك اآليات كمحل شياهد للرواية 
التارخييية أو كانيت احلادثية التارخييية هي سيبب نزول تليك اآلية حيث كانيت عامًل آخر 

مين عواميل الكتابية التارخيية كم ذكرنا يف صيدر البحث)4(. 

وقيد اهتيم الزهيري بالشيعر حييث كان ييورد ميا قييل مين شيعر يف احليوادث التيي 
عرضهيا يف أخبيار السيري)5(، وهيذا راجيع إىل اهتيمم الزهيري الكبيري بالشيعر فعين محياد 
بين زييد قيال: ))كان الزهيري حييدث ثيم يقيول: هاتيوا أشيعاركم وأحاديثكيم كيم فيإن 
األذن جماجية وللنفيس محضية(( )6(. وهيذا ييدل عيىل أن الشيعر كان مين العنيارص املهمة 
يف الثقافية السيائدة آنيذاك، وما تدل الرواية إال أن الزهري نفسيه كان مولعًا بالشيعر ومع 

هيذا فيإن مقيدار الشيعر يف مغازيه حميدود)7(. 

))( سزكن، تاريخ الراث العريب، ج3، ص74.

))( الدوري، نشأة علم التاريخ، ص05) ينظر الزهري، املغازي النبوية، ص73 -74.

)3( املغازي، ج)  ص))3-6)634-6-)63.

)4( الدوري، نشأة علم التاريخ، ص05).

)5( ينظر الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص)34.

)6( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص)34.

)7( الدوري، نشأة علم التاريخ، ص05).



الف�سل االول: ال�سرية النبوية بني التطور والتهذيب

85

ولعيل املناسيب أن نذكير رأي أحيد الباحثين))( يف الزهيري حييث يقيول: ))كان 
الزهيري أكثير  يبيدو  التارييخ مين عيروة، وميرة أخيرى  الزهيري أكثير انصافيًا حلقائيق 
انصافيًا مين اآخريين ممين عيارصوه حييث يوجيه الطعين للتارييخ اليذي كان يكتيب عيىل 
عييون بنيي أميية((، ففيي روايية معمير قيال سيألت الزهيري: ))عين كاتيب الكتياب يوم 
احلديبيية؟ فضحيك وقيال عييل بين أيب طاليب وليو سيألت هيوالء - يعنيي بنيي أميية - 
لقاليوا: عثيمن(())(، ومين ذليك يتضح حسيب رأينا أن الزهيري كتب رواياته يف السيرية 
حسيب ميا طلبيت منيه سيلطات البيلط األميوي إال أنيه كان يضمير احلقائيق املهمية وال 
يظهرهيا لليرأي العيام ؛ ألهنيا تصطيدم ميع مصلحتيه القائمية عيىل االعتيياش الدنييوي 
داخيل البيلط األميوي حييث أعيرض عن ذكر سيرية عيل بين أيب طالب  )عليه السيلم(   
ومناقبيه إرضياًء لبنيي أميية وهيذه منقبة حفظها له بنو أمية، أو ربم يظن أنه سيلك مسيلكًا 
وسيطًا لكين هيذه الوسيطية التيي انتهجهيا الزهيري إن صحيت فإهنيا أهيدرت كثيريًا مين 
حقائيق التارييخ، ويف الروايية اآلتيية التيي تبن هبا طلب اليوايل األموي خاليد بن عبد اهلل 
القيري مين ابين شيهاب ميا يييل: ))قيال يل خاليد بن عبيد اهلل القيري اكتب يل النسيب 
فبيدأت بنسيب ميرض فمكثيت أياميًا وميا امتتيه فقيال اقطعيه - قطعيه اهلل ميع اصوليم - 
واكتيب يل السيرية، فقليت ليه إنه يمر به يشء من سيرية عييل بن أيب طالب)عليه السيلم(   

فأذكيره قيال ال، أال تيراه يف قعير الحييم. ..(()3(. 

))( ابيين الصبيياغ املالكييي، عيييل بيين حممييد أمحييد ت )855هييي - )45)م(، الفصييول املهميية يف معرفيية األئميية، 
حتقيييق سييامي الغريييري )دار احلديييث للطباعيية والنييش - قييم، ))4)-م(، ج)، ص)5 )مقدميية املحقييق(.

))( الصنعيياين، عبييد الييرزاق بيين مهييام، ت ))))هييي - 6)8م(  املصنييف، حتقيييق حبيييب الرمحيين األعظمييي، 
)منشييورات املجلييس العلمييي، د.ت(، ج5، ص343.

)3( االصفهيياين، أبييو الفييرج ت )356ه - 966م(، االغيياين، حتقيييق، عيييل السييباعي وعبييد الكريييم الغرباوي، 
)اليئيية املرييية للكتب - القاهييرة - )99) م(، ج))، ص5).
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يتضيح مين الروايية أعيله ميدى تأثيري البيلط األميوي واليوالة األمويين يف توجييه 
الزهيري حسيب ميا تتطلبيه ميوليم ورغباهتيم يف كتابية السيرية، ال حسيب ميا تقتضييه 
خاليد  بييد  كتابية  آلية  وكأنيه  الروايية  فتصيوره  اإلسيلمية  واملصلحية  العلميية  األمانية 

القيري ال كعيامل كيم تصفيه رواييات مين ترجيم ليه وذكرناهيا يف صيدر الفقيرة. 

حقائيق  وإخفائيه  الزهيري  مسيلم  بين  حمميد  مين  صيدر  اليذي  للتحرييف  ونتيجية 
األميور وإغمضيه للحق وطمسيه لسيرية اإلمام عيل )عليه السيلم( فقد وجيه إليه اإلمام 
السيجاد عييل بين احلسين )علييه السيلم( كتابيًا يعظه فييه ويوصييه أن ال يتيمدى كثريًا يف 
تزيييف حقائيق التارييخ وكتيمن احليق فلليرضورة نيورد جيزءًا من تليك الرسيالة ))كفانا 
اهلل و إيياك مين الفتين ورمحيك مين النيار، فقيد أصبحيت بحيال ينبغيي ملين عرفيك هبا أن 
يرمحيك فقيد أثقلتيك نعيم اهلل بيم أصيح مين بدنيك وأطيال مين عميرك وقاميت علييك 
حجيج اهلل بيم محليك مين كتابيه وفقهيك فييه مين دينه وعرفيك من سينة نبيه حمميد )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فيريض ليك يف كل نعمية أنعيم اهلل يف ذليك علييك وكل حجية 
احتيج هبيا علييك الفيرض بيم قى، فم قيى إال ابتىل شيكرك يف ذليك وأبدى فييه فضله 
ُكيْم َوَلِئيْن َكَفْرُتيْم إِنَّ َعيَذايِب َلَشيِديٌد﴾))(، فانظر أي  علييك فقيال: ﴿َلِئيْن َشيَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّ
رجيل تكيون غيدًا إذا وقفيت بين يدي اهلل فسيألك عن نعمية عليك كييف رعيتها ؟ وعن 
حججيه علييك كييف قضيتهيا ؟ وال حتسيبن اهلل قابيًل منيك بالتعذيير وال راضييًا منيك 
بالتقصيري، هيهيات هيهيات لييس كذليك أخذ عيىل العليمء يف كتابيه ﴿َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّياِس َواَل 
َتْكُتُموَنيُه﴾))(، واعليم أن أدنيى ميا كتميت وأخيف ميا احتملت أن أنسيت وحشية الظامل 
وسيهلت ليه طرييق الغي بدنيواك منه حن دنيوت وإجابتك له حن دعياك، فم أخويف أن 

))( سورة إبراهيم: آية )7(.

))( سورة آل عمران: آية )87)(.
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تكيون تبيوء بإثميك غيدًا ميع اخلونية، وأن تسيأل عم أخيذت بأمانتيك عىل ظليم الظلمة، 
إنيك ميا لييس ممين أعطياك ودنيوت ممين مل ييرد عيىل أحيد حقيًا ومل ترد باطيًل حين أدناك 
وأحببيت مين حياد اهلل أو لييس بدعائيه إيياك حين دعياك جعليوك قطبيًا أداروا بيك مين 
مظاملهيم وجيرًا يعيربون عليك إىل بلياهم وسيلًم إىل ظللتهم، داعيًا إىل غيهم، سيالكًا 
سيبيلهم، يدخليون بك الشيك عيىل العلمء ويقتادون بيك قلوب الهال إليهيم، فلم يبلغ 
أخيص ورائهيم وال أقيوى أعواهنيم إال دون ميا بلغيت مين إصيلح فسيادهم واختيلف 
اخلاصية والعامية إليهيم فم أقيييييل ما أعطوك يف قيدر ما أخذوا منك، وميا أير ما عمروا 

ليك، فكييف ما خربيوا علييك...(())(. 

السيجاد)عليه  اإلميام  لبييان وعيظ  املقطيع  هيذا  منهيا  اخرنيا  وهيي رسيالة طويلية 
السيلم( للزهيري دعوتيه إىل تيرك ميا أقيدم علييه مين تزويير حلقائيق التارييخ وتدلييس 

للرواييات وحسيب ميا يرييده احليكام الذيين يعميل هيو يف فلكهيم. 

واليذي نرييد قوليه هيو أن الزهيري كان يعليم احلق وال ييرح به بل ييرح بخلفه 
ولعيل لدييه أعيذاره التيي يعتربهيا مناسيبة ملقاميه ومكانتيه العلميية، ومين خيلل الرواية 
اآلتيية يمكين ملحظية ذليك، فعن عبيد اليرزاق الصنعاين عن معمير قال: ))كان عنيييييد 
الزهيري حديثيان عين عروة عن عائشية يف عيل)عليه السيلم(  فسيألته عنهم يومييييييييييًا، 

فقيال: ميا تصنيع هبيم وبحديثهيم اهلل أعلم هبيم أين ال اهتمهيم يف بني هاشيم(())(. 

وقيد ذكرنامهيا يف الفقيرة اخلاصية عين عروة بين الزبري يف هيذا املبحيث، والبأس من 
إييراد أحدمهيا أن عيروة زعيم أن عائشية حدثتيه، قاليت: ))كنيت عنيد النبيي )صيىل اهلل 

))( ابيين شييعبة احلييراين، أبييو حممييد احلسيين بيين عيييل بيين احلسيين، حتييف العقييول عيين آل الرسييول، )منشييورات 
الفجيير للطباعيية والنش - بييريوت، 435)ه - 4)0)م(، ص73).

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج4، ص83).
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عليه وآله وسلم(  إذ اقبيييييييل العبييييييياس وعيل، فقال يا عائشة: إن رسِك أن تنظري إىل 
رجلين مين أهيل النيار فانظيري إىل هذيين قيد طلعيا، فنظيرت فيإذا العباس وعييل بن أيب 
طاليب(())(، وهيذا دلييل آخير عيىل إخفاء عيروة الكثري مين حقائيق التارييخ وحتريفها. 

وقيد امتيدح اإلميام زيين العابديين )علييه السيلم(  حييث ذكير سيفيان بين عيينية 
))قليت للزهيري لقييت عييل بين احلسين )علييه السيلم(  ؟ قيال: نعيم لقيتيه وميا لقييت 
أحيدًا أفضيل منيه واهلل ميا علميت له صديقيًا يف الر وال عيدوًا يف العلنية فقييل له كيف 

ذليك ؟ قيال ألين مل أَر أحيدًا كان يبغضيه ال وهيو لشيدة مداراتيه ليه يدارييه(())(. 

وكان الزهيري إذا حيدث عين عييل بين احلسين )علييه السيلم( قيال: ))حدثني زين 
العابديين عييل بين احلسين، فقيال له سيفيان بين عيينية: أومل تقل له زيين العابديين؟ قال: 
ألين سيمعت سيعيد بين املسييب حييدث عين ابين عبياس أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  قيال: إذا كان ييوم القيامية ينيادي منياٍد أيين زيين العابديين فيكأين أنظير إىل 
وليدي عييل بين احلسين بين عييل بين أيب طاليب خيطيو بين الصفيوف(()3(، ومين خيلل 
عرضنا ولو بشيكل مبسيط ألثر الزهري يف كتابة السيرية النبوية وكذلك ميوله السياسيية 
للحيكام األمويين جعيل مين تعامليه ميع السيرية النبويية يثيري كثيريًا مين الشيكوك حيول 
عيدم ذكيره للحقائيق التارخييية وإغفاليا وقيد صنّفيه البعيض يف قائمية أعداء أهيل البيت 
)عليهيم السيلم( والبعيض اآلخير أعياب علييه مكوثه يف البيلط األميوي، واآلخر ركز 

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج4، ص83).

))( الصييدوق، عيييل بيين احلسيين بيين بابويييه ت ))38هييي - )99م(، علييل الشائييع، حتقيييق حممييد صييادق بحر 
العلييوم، )املكتبيية احليدرية - النجف االرشف، 385)هييي - 966)م(، ج)، ص30).

)3( الصدوق، علل الشائع، ج)، ص30).
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عيىل دوره العلميي يف املدينية))(.

رواة ال�سرية وكتابها يف مرحلة ما بعد التابعني

بعيد أن درسينا عيددًا مين التابعين الذيين كان ليم اليدور يف نقيل الروايية التارخييية 
وإنضاجهيا بشيكل جييد وكانيت ليم جمموعية مين املدونيات وكيم الحظنيا أسيهمت يف 
كتابية السيرية النبويية اآلن نتطيرق إىل قسيم مين رواة  السيرية وكتاهبيا يف مرحلية ميا بعيد 

التابعين أو يمكين أن نسيميهم اتبياع التابعين. 

عبد اهلل بن اأبي بكر  ت )135هـ - 752م(
ابين حمميد بين عميرو بين حيزم مين بنيي نجيار))(، وهو مين أصحياب املغيازي ومن 
شييوخ ابين إسيحاق صاحيب السيرية النبويية)3(.  واليدور املمييز والبارز لشيخصيته وما 
حيميل مين إمكانيات جعلتيه مين أبيرز عليمء املدينة مين التابعين يف جميال السيرية النبوية، 

ويمكين عيده مين الييل الثاين بعيد ميا ذكرنا الييل األول. 

واحلدييث عين شيخصية عبيد اهلل بن أيب بكر يأيت مين ثقله املعريف وإسيهاماته الكبرية 
يف رفيد مين كتيب السيرية النبوية والتاريخ اإلسيلمي بالرواييات املهمة وقد ُعيّد من قبل 

املؤرخين وأصحاب احلديث بأنه مين الثقات)4(. 

خلفيتيه  عيىل  نعيرج  النبويية  السيرية  يف  املعيريف  عطائيه  موضيوع  يف  الوليوج  وقبيل 
العائليية مليا يتمييز به من ممييزات أعطته الدافيع الكبري للهتيمم بالروايية التارخيية.  فجده 

))( احلسييني، نبيييل، الشيييعة والسييرية النبوييية بيين االضطهيياد والتدوييين، )قسييم الشييؤون الفكرييية والثقافييية 
يف العتبيية احلسييينية، 009)م(، ص55).

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص)49.

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص4)3.

)4( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص)49.
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األكيرب عميرو بين حيزم من أصحاب الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، وقد أرسيله 
الرسيول إىل نجيران يف اليمين جابييًا للصدقيات وعاميًل عنيه وهيو يف السيابعة عشة من 
العمير))(، وهيذا يعطيي دافعيًا قوييًا إىل أحفاده عىل اعتبياره رمزًا يقتدى بيه، وبالفعل فقد 
نقيل حفييده عبيد اهلل اليذي ُنعنى اآلن بدراسيته تفاصيل العهد من قبييل الرسييول )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل بنيي احليارث بين كعب ليكيون عمرو بين حزم ممثًل للرسيول 
هنياك لنقيل تعالييم اإلسيلم وتبليغهم األميور الفقهيية وتعليمهم الصلة وقيراءة القرآن 

إضافية لكونيه جابييًا للصدقات.  

إن تييلك املكانية التييي حظي هبيا عبد اهلل بن أيب بكر جاءت مين مكانة جده وصحبته 
للرسيول األكيرم فقيد جعلتيه مهتيًم كثيريًا بتدويين السيرية النبويية، فقيد عميد إىل حفيظ 
عهيود الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ورسيائله إىل األميراء وزعيمء القبائيل))(، 
ومين ضمين ذليك العهيييد املذكور، أما جده الثانييي وهييو حممييد بن عميير بين حزم فقد 
قتيل ييوم احليرة)3(()4(، حييث كان مين ضمين املدافعين عين املدينية آنيذاك إال أن أبياه أبيا 
بكير بين حمميد كان مين املقربين لألمويين فيكان أميريًا للمدينية ثيم قاضيهيا، إضافية إىل 
ذليك فقيد كان أحيد أئمية اإلثبيات يف زمانيه وليه معرفية ودرايية باحلدييث والروايية وقد 

))( املصدر نفسه، ج5، ص8)3.

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص77.

)3( واقعيية احلييرة: وهييي ميين الوقائييع التارخيييية املشييهورة حصلييت سيينة )63هييي - )68م( بعييد أن وجييه يزيييد 
ابيين معاوييية جيشييًا كبييريًا بقيييادة مسييلم بيين عقبيية للقضيياء عييىل الثييورة التييي حصلييت فيهييا، حيييث طلييب 
يزيييد ميين قائييده يف بداييية األميير امهييال أهييل املدينيية ثلثيية أيييام فييإن أجابييوا إىل إلقيياء السييلح والدخييول 
يف طاعيية يزيييد وإن مل جييبييوا أميير بقتالييه وبالفعييل مل يسييتجب أهييل املدينيية إىل طلييب مسييلم بيين عقبيية 
فقييدم إليهييم بجيشييه الكبييري وحصلييت معركيية يف احلييرة ميين مناطييق املدينيية استشييهد عييىل اثرهييا قائييد 
أهييل املدينيية عبييد اهلل بيين حنظليية ومجييع كبييري ميين أهييل املدينيية.  ينظيير، ابيين األثييري، أبييو احلسيين عيييل 
ابيين أيب اكييرم حممييد بيين عبييد الكريييم بيين عبييد الواحييد الييزري، ت )630هييي - )3))م(، الكامييل يف 
التاريخ،حتقيييق، أيب الفييداء عبييد اهلل القييايض )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 987)م(، ج3، ص455

)4( ابن اعثم، الفتوح، ج5، ص59).
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أخيذ عنيه ابنيه عبيد اهلل وغريهيم، ومل يكين يف املدينية أميري أنصياري سيواه، تيويف سينة 
)0))هيي - 737م())(. 

فكانيت روايية عبيد اهلل عين أبييه، وخالية أبييه عمرة بنيت عبيد الرمحين))(، وأنس بن 
ماليك وغريهيم، وروى عنيه الزهيري، وابين إسيحاق صاحيب السيرية النبويية وغريهم 
كثيريون، وقيد كان معيارصًا ألبييه ومكانتيه العلميية وروايتيه للحدييث مل تكن شيائعة يف 

أثنياء معارصتيه ألبييه ألن ذكير أبييه كان هيو الطاغي)3(. 

   مل تقتير أقيوال ومروييات عبيد اهلل بين أيب بكير عيىل املغيازي باملعنيى اخلياص 
للكلمية بيل عنيي أيضًا بإييراد الروايات التي حتكي عن شيباب النبيي وأعوامه األوىل)4(.  
لكين امللحيظ أن اسيمه ظهير يف ذكيره بجملية من مغيازي الرسيول )صىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  وقيد أمجلهيا بسيت وعشيين غيزوة وأوليا غيزوة األبيواء)5( ثيم ذكير بعيد ذلك 
إحصياًء كاميًل لتليك الغيزوات إضافية إىل ذكيره تفاصيل الوفيود التي وفدت عيىل النبي 

حييث روى وفيد زبييد وتفاصيليه وذكير كذليك أشيعارًا لعميرو بين معد يكيرب)6(. 

وقيد احتفيظ بتفاصييل املراسيلت بن الرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص3)4-3)3.

))( عمييرة بنييت عبييد الرمحيين بيين سييعد بيين زرارة األنصارييية املدنييية كانييت تييروي احلديييث عيين عائشيية بنييت 
أيب بكيير، عّدهييا ابيين حجيير ميين الثقييات ومل حيييدد تاريييخ وفاهتييا فقييد قيييل ماتييت قبييل املائيية وقيييل بعدهييا.  

ينظيير، ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج)، ص)65.

)3( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج5، ص44).

)4( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص)4.

)5( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص)9.

)6( املصدر نفسه، ج3، ص80.
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وعمليه ومنهيا عيىل سيبيل املثيال الرسيالة التيي أرسيلها الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  إىل بنيي احليارث بين كعيب بعيد أن أوفيد إليهيم جيده األكيرب عميرو بين حيزم 

األنصياري))(. 

إن مروياته التارخيية أسهمت يف اغناء الساحة العلمية يف جمال كتابة السرية منها:

مل تقتير روايتيه عيىل مجيع األخبيار التيي وصيل إليهيا فقيط بل حياول أيضيًا يف ذلك 
الزمين املبكير أن يبتكير الرتييب السينوي للحيوادث فجميع قائمة بغيزوات النبيي مرتبة 

الرتييب السينوي وقيد اعتمدهيا ابين إسيحاق يف سيريته ونقلها الطيربي))(. 

تسياهله الكبيري يف إسيناد روايتيه وإغفاليه لرواهتيا األوائيل فقيد ذكير بأنيه إذا حيدث 
كأنيه شياهد عييان، ولكين يف احيان أخرى يذكر السيند)3(.  حيث علل أحد املسيتشقن 

تسياهله يف األسيانيد بأنيه مل يكين ييرى إن اإلسيناد واجيب يف روايتيه التارخيية)4(.

إن رواييات عبيد اهلل بين أيب بكير مل تقتير عيىل مغازي الرسيول واحلقبية املدنية وإنم 
جتياوزت إىل ميدد أخرى مين عميره ومرحلة الدعيوة يف مكة)5(. 

استشيهاده باآلييات القرآنيية للحيوادث التيي نزليت فيهيا حييث تطيرق إىل اآلييات 
القرآنيية التيي نزليت يف معركية اخلنيدق عندميا أورد حديثهيا)6(. 

))( املصدر نفسه، ج3، ص76.

))( املصدر نفسه، ج3، ص)93-9.

)3( ينظر ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص53-88)-65)-85).

)4( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص43.

)5( ينظر ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص77)، ج)، ص88.

)6( ينظر، املصدر نفسه، ج3، ص4)).
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مو�سى بن عقبة )141هـ - 785م(
ابين أيب عيياش القيريش املطيريف، كنيتيه أبيو حممد امليدين))( ميوىل آل الزبري بين العوام 
ابين خويليد))(، مل يذكير خيرب صحييح عين تارييخ والدته)3(، شيأنه شيأن بقيية العلمء إال 
ميا قييل عىل لسيان موسيى بن عقبية إنه حج وابين عمر بمكية)4(، وعىل كل حيال ذكر أنه 

كان ثقية قلييل احلدييث)5(، وذكر الواقدي أنيه كان مفتييًا وفقيهًا)6(. 

وقيد روى عين كثيري مين عليمء عيره الذيين اختصيوا بروايية احلدييث واملغيازي 
منهيم عيروة بين الزبري والزهيري وغريهم)7(.  وقد اسيتفاد كثيريًا يف بداية حياتيه العلمية 
مين خمطوطيات وكتيب عبيد اهلل بين عبياس حيث يشيري إىل ذليك ))ووضع عندنيا كريب 

عيدل بعيري مين كتب ابين عبياس(()8(. 

وكان ملوسيى بين عقبية وأخوييه إبراهييم وحممد بن عقبة حلقة يف مسيجد رسيول اهلل 
حييث كان ليم عليم يف احلدييث وكذليك يف الفقيه فكان موسيى مين الفقهياء املوجودين 
يف املدينية آنيذاك ولعيل إسيهامات موسيى بين عقبية واضحية مين خيلل تدوينيه ملغيازي 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ويوجيد كتياب خياص بمغازي موسيى بين عقبة 

))( املزي، هتذيب الكمل، ج9)، ص5)).

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص9)5.

)3( موسى بن عقبة، املغازي النبوية، ص70.

)4( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج0)، ص9)5.

)5( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص9)5.

)6( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص48).

)7( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج0)، ص))3.

)8( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص7)).
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يسيمى املغيازي النبويية، وهيو كتياب جاميع وميدون للسيرية النبويية، وقيد ذكير يف كتابه 
أخبيارًا عين اخللفياء األوائيل واألمويين وحيتميل أن يكيون سيبب اشيتهار كتابيه هذا هو 
إعيداده قائمية بأسيمء الصحابة الذين بايعيوا النبي )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يف العقبة 

والذيين هاجيروا إىل احلبشية واملقاتلين يف احليروب يف معركتي بيدر وأحد))(. 

وقيد ذكير ابين عبيد اليرب))( أنيه قيام بتأليف كتابيه اليدرر يف اختصيار املغازي والسيري 
الذيين أسيهموا يف  بين عقبية وبذليك يكيون موسيى مين  باعتيمده عيىل كتياب موسيى 
تصنييف الكتيب التيي تتحيدث عين مغيازي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(. 

ولعيل مين املناسيب أن نذكر اهتمم موسيى بن عقبية يف تدوين املغيازي حيث تطرقنا 
يف أثنياء حديثنيا عين رشحبييل بين سيعد، وانيه كان اعليم النياس باملغيازي وقيد اهتميوه 
أنيه جيعيل ملين ال سيابقة ليه سيابقة وقد ميرت عليه ظيروف منها تدهيور صحته آخير أيام 
حياتيه، وكذليك حاجتيه املاديية التي اضطرته وحسيب ما ذكيرت رواية سيفيان بن عيينة 
-التيي ذكرناهيا يف ميورد احلدييث- عين رشحبييل إىل أن يدخيل فيهم من مل يشيهد بدرًا، 
ومين قتيل ييوم أحيد، وآلجيرة ومل يكين منهيم وقد وصل خيربه إىل موسيى بن عقبية بأنَّ 
النياس أسيقطوا روايية رشحبييل بين سيعد، فعميد هيو مبيادرًا عيىل الرغيم مين كيرب سينه 

وقييد مين شيهد بيدرًا وُأحدًا ومين هاجير إىل احلبشية واملدينة وكتيب ذلك)3(. 

وقيد ناقشينا ذليك يف حمليه إال أن الذي نرييد ذكره هنيا أن األمور السياسيية واملذهبية 
قيد أدت دورًا ممييزًا يف التأثيري عيىل كتابية السيرية يف هيذه احلقبية بالذات فلذليك عمد من 

))( موسى بن عقبة، املغازي، ص5).

))( يوسييف النمييري، ت )463هييي - 070)م(، الييدرر يف اختصييار املغييازي والسييري، حتقيييق شييوقي ضيييف، 
ط) )دار املعييارف - القاهييرة، د.ت(، ص7).

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج6، ص6)).
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ليم مييول سياسيية معينية أو مييول مذهبيية يف توجييه بوصلية الكتابية إىل حييث يرييدون 
فامللحيظ مين خيلل ذليك تأيييد ماليك بين أنيس إىل ميا قيام بيه موسيى مين عميل يف 
تدويين السيرية النبويية ومغازي الرسيول، فعن حممد بين الضحاك قيال: ))كان مالك إذا 
سيئل عين املغيازي، قيال: علييك بمغيازي الرجيل الصاليح موسيى بين عقبة فإهنيا أصح 

املغازي(())(. 

وقيال أيضيًا سيمعت حمميد بين طلحية أن ماليكًا يقيول: ))عليكيم بمغيازي موسيى 
فإنيه رجيل ثقية، طلبهيا عيىل كيرب سين ؛ ليقييد من شيهد ميع رسيول اهلل ومل يكثر كيم أكثر 
غيريه، قليت: هيذا تعرييض بابن إسيحاق، وال ريب أن ابن إسيحاق كّثر وطّول بأنسياب 
مسيتوفاة اختصارهيا امليح، بأشيعار غيري طائلية حذفهيا أرجيح وبآثيار مل تصحيح، ميع 
أنيه فاتيه يشء مين الصحييح، مل يكين عنيده، فكتابيه حمتياج إىل تنقييح وتصحييح، ورواية 
ميا فاتيه، أميا مغيازي موسيى بين عقبية، فهيي يف جمليد لييس بالكبيري، سيمعناها وغالبهيا 

صحييح، ومرسيل جييد لكنهيا خمتر حتتياج إىل زييادة بيييييان وتتمية(())(. 

مين خيلل ميا أوردنيا يتضيح أن ماليك بين أنيس ومريدييه كان تأييدهيم واضحيًا 
ملغيازي موسيى بين عقبية، وكذليك يتضيح أن ملوسيى كتابيًا خاصيًا باملغيازي يضاهيي 
نتطيرق  املغيازي والسيري- وسيوف  ابين إسيحاق يف  العلميية كتياب  باألمهيية واملكانية 
بشيكل مفصيل إىل ذليك يف املبحيث الثياين من هذا الفصيل - وأن رأي ماليك بن أنس يف 
مغيازي موسيى بين عقبية حميل حتفيظ وتدبير كم يذكير أحيد الباحثين)3( ))إذ أنيه مل يطلق 
كلميًا جزافيًا - اإلميام ماليك - بيل أراد منيه إجيياد مصنيف يف سيرية الرسيول )صيىل اهلل 

))( املصدر نفسه، ج6، ص5)).

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج6، ص5))-6)).

)3( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص)7.
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علييه وآليه وسيلم(  ومغازييه يقيف نيدًا للسيرية التيي كتبهيا حمميد بين إسيحاق لرسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وميا ذليك إال لتعاظيم العيداء الشيخي بين اإلميام 
ماليك وبين ابين إسيحاق الذي وصل حيدًا أن تقياذف االثنان التهيم بينهم، فيأراد مالك 
بمقالتيه هيذه أن يسيقط املغيازي التيي كتبها ابن إسيحاق مين أعن النياس وجيعل مغازي 
موسيى بين عقبية أفضيل منها بشيحذ مهم النياس علييييييييييى قراءهتيا( وقد ناليت مغازي 
موسيى بين عقبية التأيييد مين أمحد بين حنبيل )40)هيي -854م( حييييث قيال: ))عليكم 

بمغيازي موسيى بين عقبية فإنه ثقية(())(. 

وقد اعتمد ابن عقبة يف كتابه املغازي عىل مشياخيه الذين أرشنا إليهم ال سييم الزهري 
اليذي يعّد أسيتاذه األول حيث اسيتفاد مين املواد املكتوبية إضافة إىل الروايات الشيفهية، 
ويعيد -الزهيري -واضيع أركان قواعيد السيرية))(، ويرجيع أسياس مغيازي موسيى بن 
عقبية إىل رواييات عيروة والزهيري وإن روى عن غريمها إال أن البعض أنكروا سيمع ابن 
عقبية رواياتيه مين أسيتاذه الزهري مبيارشة)3(، إال أن أحد املسيتشقن)4( قيال: ))وجيب 
أن النصيدق اإلدعياء اليذي النعيرف روايية ليه. ..  وأن هيذا اليكلم غيري مقبيول إال أن 
موسيى مل يسيمع أخبياره مين الزهري مبيارشة وإنم أخذها عين طريق تلمييذ الزهري أو 
عين طرييق مدوناتيه((، قيد يكيون هيذا بعييدًا عين الواقع حييث إن املتتبيع للميدة الزمنية 
التيي عياش هبيا االثنيان تيدل عيىل املقاربية الزمنيية ومعيارصة كل واحيد منهيم لآلخير، 
فعلييه مل توجيد أي حواجيز حسيب املعطييات املتوفيرة تدل عىل منع موسيى بين عقبة من 

))( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص48).

))( موسى بن عقبة، املغازي، ص76.

)3( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج)، ص3)3.

)4( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص)7.
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أسيتاذه وأخيذ الروايية منيه مبيارشة وإن كانيت مدونيات الزهيري عاميًل مسياعدًا جعيل 
األميور أكثير مرونية ألخيذ رواياته بسيهولة أكثر))(.

وقيد متييزت مغيازي موسيى بفكير تارخييي منهجيي حييث وضيع مادتيه التارخييية يف 
تسلسيل زمنيي حيويل منظيم))( . 

إضافية إىل ذليك مل يفصيل السيند وإييراده ميع الروايية، وإن أغفليه أحيانيًا، ويعنيى 
باألخيذ مين مدونيات مين سيبقه، وكذليك يقتبيس بعيض األشيعار إضافية إىل أنيه يمتياز 

بروايية أخبيار الزبرييين، ويسيري ميع ميوليم ورغباهتيم املذهبيية والسياسيية)3(. 

�سليمان بن طرخان ت )143هـ - 760م( 
ميوىل بنيي ميرة وقييل ميوىل بنيي قييس، كان قيد نيزل يف بنيي متييم فنسيب إليهيم كنيته 
أبيو معتمير)4(، البيري)5(، كان ثقية كثيري احلدييث، وكان مائيًل إىل عييل بين أيب طاليب 

)علييه السيلم( )6(.  ذكير العجييل)7( ))أنيه تابعيي ثقية وكان مين أهيل البيرة((.

))( هوروفنتس، املغازي األوىل ومولفوها، ص)7.

))( مصطفى، التاريخ العريب واملؤرخون، ج)، ص59).

)3( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص55.

)4( ابيين حبييان، أبييو حاتييم حممييد بيين أمحييد ت )354هييي - 956م( مشيياهري علييمء االمصييار، حتقيييق مييرزوق 
عيييل إبراهيييم )دار الوفيياء للطباعيية والنييش.  املنصييورة، ))4)ه(، ص)5).

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج6، ص95).

)6( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص53).

)7( أبييو احلسيين أمحييد بيين عبييد اهلل بيين صالييح ت ))6)هييي - 874م(، معرفيية الثقييات )مكتبيية الييدار - املدينيية 
املنييورة، 405)ه(، ج)، ص)43.
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وذكير أنيه كان مين الُعبَّياد))(، وروى عين أنيس بين ماليك واحلسين بين عييل علييه 
قتيبية مين  ابين  العليم والعميل))(، وعيىل ضيوء ذليك عيّده  السيلم، وكان مقدميًا يف 
رجيال الشييعة)3(.  وقيد حيدث عنيه أبيو إسيحاق السيبيعي، وابنيه معتمير، وشيعبة)4(، 
ومحياد بين سيلمة)5( وغريهيم  كثيريون، وذكير املدائنيي ت)5))هيي-839م( ليه نحيو 
مائتيي حدييث، وذكير ابين حنبيل أنيه ثقية، وكذليك النسيائي)6(، وقيد كان مين املهتمن 
بكتابية السيري واملغيازي ويؤكيد ذليك اإلجازة التيي  حصل عليهيا ابن خري االشيبييل)7( 
باملغيازي التيي كتبهيا سيليمن بين طرخيان، وقيد متييزت مروياتيه بالدقية، ومين آثياره 

املغيازي()8(.  )كتياب 

إن املصيادر القديمية مل تذكير أنيه أليف كتابيًا ولكين املسيتشق فيون كريمير وجيد 
خمطوطيًا حييوي عيىل مغيازي الواقيدي التيي التصيل إىل إجيلء بني النظيري مين املدينة ثم 

))( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص50).

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج6، ص96).

)3( ابن قتيبة، املعارف، ص4)6.

)4( ( شييعبة بيين احلجيياج بيين الييورد مييوىل االشيياقر، واسييطي األصييل بييري الييدار يكنييى أبا بسييطام كان ميين رواة 
احلديييث، تييويف يف البييرة سيينة )60)هييي - 776م( ينظيير ابن خلييكان، وفيات االعيييان، ج)، ص469.

)5( محيياد بيين سييلمة بيين دينييا البييري وهييو ابيين اخييت محيييد الطويييل راوي األحاديييث والسييري وكان راويييًا 
لألحاديييث واملغييازي وسييرية الرسييول وتتلمييذ عييىل يييده عييدد كبييري ميين التلميييذ وهييو العقييب لييه، تييويف 

سيينة )67)هييي - 783م( ينظيير املييزي، هتذيييب الكييمل، ج7، ص54).

)6( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج6، ص96).

)7( ابيين خييري االشييبييل، أبييو بكيير حممييد ت )575هييي - 79))م( الفهرسييت ، وضييع حواشيييه حممييد فييؤاد 
منصييور )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 9)4)هييي - 998)(، ص99).

)8( الييزركيل، خييري الدييين، االعييلم، )ط5، دار العلييم للملييين - بييريوت، ج7، ص65)(، ينظيير كحالييه، 
عميير، معجييم املؤلفيين )دار احييياء الييراث العييريب - بييريوت(، ج))، ص304.
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تكميل مين مغيازي أيب معتمير سيليمن بين طرخيان التميميي املسيمة )السيرية الصحيحية 
كيم يقيول الناسيخ())(. 

بين طرفيان  لسيليمن  املغيازي  باسيم  كتابيًا  أن هنياك  يذكير  آخير  رأييًا  أن هنياك  إال 
التميميي رواه عنيه وليده املعتمير بن سيليمن وعن املعتمير حممد بن عبد األعيىل الصنعاين 
عنيد  املشيهورة  املصيادر  مين  يكين  مل  الكتياب  هيذا  أن  وذكير  859م(   - )45)هيي  ت 
املتقدمين))(.  وذكير أن األخبيار التيي يوردهيا سيلمن يف كتاباتيه للسيرية النبويية موجيزة 
مضغوطية منسيقة التكثير خلليا الفواصيل، إضافية إىل أنيه اليعنيى باألسيانيد ويعنيى 
بالرواييات املتعيددة، ويمتياز وصفيه بالقيوة ويشيعر القيارئ بأنيه ميشف عيىل معركية 
ييرى االبطيال ويشياركهم احاسيسيهم وأفعاليم، وقيد يأيت برواييات غريبية يف الغزوات 

الكبيرية املعروفية، ختاليف ميا أمجيع علييه املؤرخيون اآلخيرون. 

وييورد سيليمن أخبيارًا عين العبياس ال نجدهيا عنيد غيريه مين املؤرخين، كلهيا مين 
جانيب العبياس مميا يقيرن امليرء بالقيول إهنيا مين وحيي العباسيين. 

إضافية إىل عنايتيه بإييراد اآلييات القرآنية ورشح مناسيباهتا التارخيية كم يعنى بالشيعر 
إال أنه قليل قياسيًا إىل غريه من الرواة، وإن أسيلوبه سيهٌل نسيبيًا.

))( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص)5.

))( سلمة، مصادر السرية النبوية، ص97.
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معمر بن را�سد ت )154هـ - 770م( 
األزدي احليداين))(، ويكنيى أبيا عروة، وكان من أهل البيرة فانتقل فنزل اليمن))(، 
كانيت والدتيه سينة )95هي - 3)7م( أو )96هيي - 4)7م(، طلب العلم وهو حدث)3(، 
وكانيت بداييات تتلميذه عيىل ييد قتيادة)4( وهيو يف الرابعية عيشة مين عميره حييث بيرز 
تقدميه ونبوغيه العلميي آنيذاك)5(، ثيم بعيد ذلك انتقيل إىل اليمن وسيكن فيهيا ويعد بعد 
توطنيه اليمين مين أعلمهيا)6(، وحيّدث عين قتيادة والزهيري وايب إسيحاق السيبيعي)7( 

وغريهم)8(.  

    إن انتقاليه إىل اليمين يمثيل حلقية الوصيل بين مدرسيتن؛ مدرسية العيراق واليمن 
ومل ينتقيل قبليه أحيد مين املحدثين فيكان اسيتقراره النهائي يف صنعياء ليكيون واحدًا من 

))( املزي، هتذيب الكمل، ج8)، ص304.

))( ابن سعد، الطبقات، ج8، ص05).

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص5.

)4( قتييادة بيين دعاميية بيين فتييادة بيين عزيييز بيين ربيعيية أبييو اعظيياب الييدويس البييري ولييد وهييو اعمييى فصييار 
ميين حفيياظ أهييل زمانييه وعلمئهييم بالقييران والفقييه تييويف سيينة )8))هييي-736م(، ص54) .

ينظر ابن حيان، مشاهري علمء االمصار -54) الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص69).

)5( ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج0)، ص9))، ينظيير البخيياري، أبييو عبييد اهلل  حممييد بيين إسييمعيل ت 
)56)هييي - 878(، التاريييخ الكبييري )املكتبيية اإلسييلمية - ديييار بكيير، د.ت(، ج7، ص378.

)6( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص89).

)7( أبييو إسييحاق السييبيعي عمييرو بيين عبييد اهلل بيين عبيييد الكييويف والسييبيع ميين مهييدان ولييد لسيينتن بقيتييا ميين 
خلفيية عثييمن بيين عفييان وهييو ميين رواة األحاديييث تييويف سيينة )0))هييي - 737م( . ينظيير بيين حجيير، 

هتذيييب التهذيييب، ج8، ص57.

)8( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص5.
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أبرز عليمء املدرسية فيها))(.

دقييق  احلدييث  العليم وكان صيادق  أوعيية  مين  يعيدون  الذيين  العليمء  مين  وكان 
التحيري إضافية إىل ورعيه وحسين تصنيفيه))( إال أنَّ هنياك ملحظيات عيىل حديثيه يف 

0 البيرة ))وحيدث فييه بالبيرة ففييييه اغالييط(()3( 

وقيد كان أكثير حديثيه عين الزهيري ويعيد مين أكثير املتحدثين روايية عنيه)4(، وقيد 
حيدث عنيه الكثيريون منهيم الواقدي وعبد اليرزاق الصنعياين وغريهيم)5(، وقد وصف 
يف الفهرسيت البين الندييم)6( بيأنَّ ليه كتابيًا مدونيًا لكين تلمييذه عبيد اليرزاق الصنعياين 
نقيل لنيا يف املصنيف ويف القسيم اخلياص باملغيازي جيزءًا كبيريًا من مغيازي معمير ونقلها 

بيدوره عين رواية أسيتاذه الزهيري)7(.  

وقيد ذكير أمحيد بين حنبيل وثاقية حدييث معمير حييث قيال: ))لييس تظيم معمير إىل 
أحيد إىل وجدتيه فوقيه(()8( وقيد قيال عنه ابين جرييح ت )50)هيي - 767م(: ))عليكم 

))( مصطفى،، التاريخ العريب واملؤرخون، ج)، ص59).

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص6.

)3( الذهبييي، ميييزان االعتييدال، حتقيييق حممييد البجيياوي، )دار املعرفيية - بييريوت، د.ت(، ج4، ص54)، 
الذهبييي، املغنييي يف الضعفيياء، حتقيييق حييازم القييايض، )املكتبيية العلمييية - بييريوت 8)4)ه - 997)م(، 

ج)، ص ))4.

)4( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص90).

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص6.

)6(  ابن النديم، ابو الفرج حممد بن أيب يعقوب، الفهرست،  )د0م 0ط(ص06).

)7( ينظر الصنعاين، املصنف، ج5.

)8( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص89).
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هبيذا الرجيل  - معمير- فإنيه مل يبيق أحيد مين أهيل زمانيه اعلم منيه(())(. 

ومل يلتيزم معمير باملغيازي النبويية بوجه خاص بيل وجه عنايته كذليك إىل تاريخ أهل 
الكتياب وعين الرسيل السيابقن وكذليك تارييخ النبيي قبل الجيرة))(، وكأنيم حيكي من 
خيلل ذليك واقيع مدرسية اليمن وكيم ذكرنيا يف حديثنا عن وهب بين منبيه أن رواياته مل 
تقتير عيىل ذكير مغيازي الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بيل ذهيب إىل أبعد من 
ذليك حييث روى عين األنبيياء السيابقن وروى حيياة الرسيول األعظيم )صيىل اهلل علييه 

وآليه وسيلم(  يف صباه وشيبابه قبيل البعثة.  

إن ميا متييز بيه معمير يف تدوينيه السيرية النبويية أنيه مل يرتيب مادتيه ترتيبيًا زمنييًا كيم 
فعيل معيارصه موسيى بين عتبية، بيل رتبهيا ترتيبيًا موضوعييًا عيىل نحيو ميا فعليه يف عليم 
احلديث)3(، فهو يعّد من أوائل املحدثن الذين رتبوا األحاديث يف أبواب ومواضيع)4(.  
وذكير ))قيد وصلتنيا قطعية مين كتياب معمر بن راشيد عيىل رق شيديد القيدم حمفوظة يف 
املعهيد الشقيي شييكاغو    ونيشت النيص الباحثية نبيهة عبيود، كم وصلتنيا قطع أخرى 
مين الكتياب ما تزال حمفوظة يف اسيطنبول والرباط ودمشيق، ونسيخة اسيطنبول عىل رق 

الغزال نسيخت فيييييي طليطلة سنيية )363هي - 973م((()5(. 

وقيد اهتيم معمير يف إييراد سيند للحدييث أو الرواية وكذليك إثبات اآلييات القرآنية 
التيي نزليت يف احليوادث التيي تطرق إىل ذكرها، وقيد أغفل ما قيل يف تليك احلوادث)6(. 

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج)، ص0)).

))( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص74.

)3( سزكن، تاريخ الراث العريب، ج)، ص)9.

)4( مصطفى، تاريخ العرب واملؤرخون، ج)، ص60).

)5( املصدر نفسه، ج)، ص60).

)6( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص)8.
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املبحث الثاين
حممد بن اإ�سحاق ودوره يف تطوير تدوين ال�سرية النبوية 

حممد بن اإ�سحاق ت )151هـ - 768م(
بيأيب  ويلقيب  بين كوميان))(،  ويقيال  بين كوثيان))(،  وقييل  بين خييار،  يسيار  ابين   
بكير)3(، وقييل أبيو عبيد اهلل)4(، وكان جيده يسيار مين سيبي عين متييير)5( حيث عيد أول 
سيبي دخل املدينة)6( سينة )))هي - 633م( مييييين قبييييل خالييييد بن الولييييد يف خلفة 
أيب بكير )))هيي- 3)هيي( ))63م - 634م( بعيد أن فتحيت عنيوة)7(، وبكنيسية عين 
التمير وجيد خاليد بين الولييد يسيار جد ابن إسيحاق بين االغلمة الذيين كانيوا رهنًا عىل 

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص33.

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص34.

)3( البخاري، التاريخ الكبري، ج)، ص40.

ص34،  ج9،  التهذيييب،  هتذيييب  حجيير،  ابيين  ص5،  ج8)،  األدبيياء،  معجييم  احلمييوي،  ياقييوت   )4(
السييخاوي، شييمس الدييين، ت ))90هييي - 496)م(، التحفييه اللطيفيية يف تاريييخ املدينيية الشيفيية )دار 

الكتييب العلمييية - بييريوت، 4)4)هييي - 993)م(، ج)، ص447.

)5( عيين متيير: بلييدة قريبيية ميين االنبييار، غييريب الكوفيية، بقرهبييا موضييع يقييال لييه ثفاثييا، منهييا جيلييب القصييب 
والتميير إىل سييائر البييلد، وهييو هبييا كثييري جييدًا، وهييي اعييىل طييرف الربييية.  ينظيير احلمييوي، معجييم 

البلييدان، ج4، ص76).

)6( السخاوي، التحفة اللطيفة، ج)، ص448.

)7( احلمييوي، ياقييوت ت )6)6هييي - 0)5)م(، معجييم البلييدان، )دار احييياء الييراث العييريب - بييريوت، 
399)هييي - 979)م(، ج4، ص76).
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ييد كيرى))(.  

   أميا عين أصليه فيذكير اخلطييب البغيدادي أنيه من أصيول فارسيية))(، إال أنيه هناك 
مين يؤييد كونيه مين أرسة عربيية مسييحية)3(، وال توجيد إشيارات يف املصيادر التارخييية 
غيري ميا ذكيره اخلطيب البغيدادي تؤيد أصوله الفارسيية، وكان ليسيار ثلثية أوالد تزوج 
أحدهيم املسيمى إسيحاق مين ابنية ميوىل يسيمى صبييح فأنجبيت ليه حمميد بين إسيحاق 
موضيوع بحثنيا)4(، أميا بشيييييييييأن والدتيه فتشييييييييييييير املصيييييييادر إىل أنيه وليد سينة 
)80هيي - 699م()5( يف املدينية املنيورة، ويف ميورد آخير ذكير الذهبيي أنيه وليد سينة نيف 

وثمنين)6(، إال بعيض الباحثين املتأخريين ذكير والدتيه سينة )85هيي - 704م()7(. 

 وذكير ابين الندييم)8( أنيه كان حسين الوجيه والشيعر فقيد ))رقيي إىل أميري املؤمنين 
أن حمميدًا يغيازل النسياء فأمير باحضياره ورضبيه أسيواطًا وهنياه عين الليوس يف مؤخرة 
املسيجد((، وقيد كان ابين إسيحاق من مصنفي املغيازي)9(، فقد واظب عيىل طلب العلم 
وكثيرت عنايتيه واهتمميه بيه)0)(، وكان بحيق مين عليمء املغيازي آنذاك، وقيد حدث عن 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص).

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص

)3( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص76.

)4( املصدر نفسه، ص76.

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص34.

)6( الذهبي، تاريخ اإلسلم، ج9، ص588.

)7( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص76، سزكن، تاريخ الراث العريب، ج)، ص87

)8( الفهرست، ص 05).

)9( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص)7).

)0)( ابن حبان، مشاهري علمء االمصار، ص))).
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جمموعية مين أصحياب العليم منهيم أبيوه إسيحاق بين يسيار، وعميه موسيى بين يسيار،  
وعين أبيان بين عثيمن، واإلمام  حممد بين عيل  الباقر )عليه السيلم(، والزهيري، وفاطمة 
بنيت املنيذر))( وغريهيم كثيريون))(، ويعتيرب ابين إسيحاق أول مين دون العليم يف املدينة 

وفيق منهيج صحييح وكان ذليك قبيل مدونية مالك بين أنس)3(.  

    وقيد أدرك ابين إسيحاق أنيس بين ماليك ففيي روايية سيلمة بين الفضيل عين ابين 
إسيحاق قال: ))رأيت أنس بن مالك عليه عممة سيوداء، والصبيان ينشيدون ويقولون: 
هييييييييييذا رجيٌل مين أصحياب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  اليميوت حتى 

الدجيال(()4(.  يلقى 

وقيد حيدث عنيه إبراهيم بن سيعد)5(، وزياد بن عبيد اهلل البكائي وسيلمة بن الفضل 
األبيرش وحممد بن سيلمة احليراين، ويونس بن بكيري وغريهم)6(. 

إن نشيأة ابين إسيحاق يف املدينية املنيورة أثيرت علييه كثيريًا، إذ كانيت املدينية مركيزًا 

))( فاطميية بنييت املنييذر بيين الزبييري بيين العييوام األسييدية زوجيية هشيييييييييييام بيين عييروة روت عيين جدهتييا اسييمء 
بنييت أيب بكيير وام سييلمة زوج النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( وعمييره بنييت عبييد الرمحيين، وعيين 
زوجهييا هشييام بيين عييروة وحممييد بيين إسييحاق بيين يسييار وقييد كانييت تكييرب هشييامًا بثييلث عييشة سيينة 

وكانييت والدهتييا )48هييي - 668م(.  ينظيير ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج)، ص394

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص34.

)3( املصدر نفسه، ج7، ص35.

)4( املصدر نفسه، ج7، ص35.

)5( إبراهيييم بيين سييعد بيين إبراهيييم بيين عبييد الرمحيين بيين عييوف الزهييري، ميين املحدثيين ويل قضيياء بغييداد 
وحييدث هبييا فكتييب عنييه العراقيييون مييات سيينة )83)هييي - 799م(، وكان عمييره 73سيينة. ينظيير ابيين 

حبييان، مشيياهري علييمء االمصييار، ص5)).

)6( الذهبي، تذكرة الفاظ، ج)، ص)7).
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مهيم مين املراكيز العلمية يف الدولة اإلسيلمية آنذاك حييث تطور احلركية العلمية وتناقل 
الرواييات مين الصحابية إىل التابعن أسيهم مسيامهة فاعلة يف التطور العلميي الذي حازه 
ابين إسيحاق وعيد مين العليمء البارزيين يف السيري واملغيازي وأيام النياس وأخبيار املبتدأ 
واخليرب وقصيص األنبيياء))(، إضافية إىل هيذا ال يمكين إغفيال دور األرسة التي نشيأ فيها 
ابين إسيحاق فقيد كان واليده من املهتمين برواية احلديث وكذلك عمه موسيى بن يسيار 
وعميه اآلخير عبيد الرمحين الليذان روييا أحادييث عين أيب هرييرة وشيّكل ذليك دافعيًا 

معرفييًا ليدى ابين إسيحاق اليذي روى كثريًا عين أبييه وعّميه))(. 

وتعيد اليذور املعرفيية والكتابيية ليدى عائلية ابين إسيحاق قديمية منيذ صبيا جيده 
يسيار اليذي أرس مين الديير يف عين التمير كيم ذكرنا، فقيد كان ييدرس مع الفتييان هناك، 
فيكل ذليك أعطياه دافعيًا قوييًا للتحصيل املعيريف ويتضح ذليك أكثر من خيلل القصص 
والرواييات التيي ينقلهيا عين عصور ما قبيل البعثة النبويية املباركة، ويبدو أنيه كان يعرف 

الريانيية فربيم ظليت تلك اللغية متوارثية يف ارسته)3(. 

عقيدة بن اإ�سحاق 
تشيري املصادر إىل أن ابن إسيحاق اشيتهر بعد عودته من مر سنة )3))ه - 9)7م(  
بالقيول بالقيدر وجليد عىل ذليك يف املدينة)4(، إال أن اإلشيارات الثابتة تقريبيًا عن الكثري 

))( اخلطيييب البغييدادي، أبييو بكيير أمحييد بيين عيييل ت )463هييي - 030)م(، تاريييخ بغييداد ، )دار الكتييب 
العلمييية - بييريوت، د.ت(، ج)، ص5)).

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص5)).

)3( ابيين إسييحاق، حممييد ت ))5)هييي- 768م(، السييري واملغازي، حتقيييييق سييهيل زكار )دار الفكر - بريوت، 
398)هييي - 978)م(، ص)) )مقدمة املحقق( .

)4( ابيين إسييحاق، السييري واملغييازي، ص)) )مقدميية املحقييق(، ينظيير ابيين حجيير، هتذيييب التهذيييب، ج9، 
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مين املؤرخين هيي تشييعه، فقيد ذكير اخلطييب البغيدادي ))أنيه كان يتشييع، وينسيب إىل 
القيدر(())( وعيد من أصحياب اإلمامن الباقير والصادق )عليهم السيلم())(. 

وقيد ذكييير املدائنيي كان حمميد بين إسيحاق يتشييع ويقيدم علييًا عيىل عثيمن وقيال 
الشياذكاين ت )34)ه - 848م( ))كان حمميد بين إسيحاق يتشييع وكان قدرييًا(()3(، 
أميا ابين أيب الدنييا)4( فذكير أنيه رميي بالتشييع، وقيد ذكير الذهبي إمسياك غيري واحد من 
العليمء عين رواييات ابن إسيحاق ألشيياء منها تشيعييييييه ونسييييييب إىل القيدر ثم يكمل 
روايتيه عنيه ))ويدليس يف حديثيه، فأميا الصيدق فلييس بمدفيوع عنيه(()5( مين خيلل 
ذليك يتبين أن العلية يف اإلشيكال عىل روايتيه من البعض الذيين خيتلفون معيه مذهبيًا إن 

صحيت الروايية أعيله جعلتيه يرميى بالتدلييس يف أحاديثيه.  

مكانته العلمية وموقف العلماء منه: 
إن ميا وصلنيا مين نتاجيات علمية البن إسيحاق باعتبارهيا باكورة التدويين التارخيي 
يعطيي انطباعيًا واضحيًا ملا تتمتع به شيخصيته من مكانة علمية بيارزة يف وقته وقد دفعت 
تليك املكانية العلميية إىل اإلشيادة بيه وبمكانتيه مين قبيل العليمء املعارصيين ليه والذين مل 

يعيارصوه واآلن نيورد آراء العلمء الذين أشيادوا بابن إسيحاق:

ص37 .

))( تاريخ بغداد، ج)، ص5)).

))( الطويس، رجال الطويس، ص55).

)3( احلموي، معجم األدباء، ج8)، ص7.

)4( أبييو بكيير عبييد اهلل بيين عبيييد ت ))8هييي - 894م(، الييورع، حتقيييق أيب عبييد اهلل حممييد بيين محييد احلمييود 
)الييدار السييلفية - الكويييت، 408)هييي-988)م(، ص0).

)5( سري اعلم النبلء، ج7، ص39، ينظر املزي، هتذيب الكمل، ج4)، ص6)4.
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    فأسيتاذه الزهيري قيال الييزال باملدينية عليٌم جيمٌّ ميا كان فيها حممد بن إسيحاق أما 
شييخه اآلخير عاصيم بين قتادة فيكان رأيه فييه ال خيتلف عين الزهري))(. 

وروي عين الشيافعي )04)هيي - 0)8م( )قيال مين أراد أن يتبحير يف املغيازي فهيو 
عييال عيىل ابين إسيحاق(())( أما يزيد بن هيارون ت )06)هي - ))8م( )قيال لو كان يل 

سيلطان ألّميرت ابن إسيحاق عىل املحدثين(()3( 

وقيال حيييى بين كثيري ت )34)ه - 848م( سيمعنا شيعبة يقيول: ))ابين إسيحاق 
أميري املؤمنين يف احلدييث( وقيال أيضيًا ))هيو صيدوق(()4(، وقيال العجييل ت ))6)ه 
- 874م( ميدين ثقية. وعين املفضيل الغيليب ت)46)هيي-860م( قال  سيألت حييى بن 
معين)5( عين ابين إسيحاق فقال: ))كان ثقة، مين احلديث، فقلت  اهنيم يزعمون انه رأى 

سيعيد بين املسييب فقيال انه قدييم( )6(.

وقيد كانيت مين خصاليه العلميية املميزة هيي حفظه للحدييث حيث ذكر هيارون بن 
معيروف ت ))3)هيي - 845م( عين أيب معاويية يقيول: ))كان ابين إسيحاق مين أحفظ 
النياس وإذا كان عنيد رجيل مخسية أحادييث أو أكثير جياء واسيتودعها حمميد بن إسيحاق 

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص35.

))( ابن خلكان، وفيات االعيان، ج4، ص76).

)3( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص73).

)4( الذهبي، ميزان االعتدال، ج3، ص469.

)5( حييييى بيين معيين أبييو زكريييا املييري البغييدادي وهييو ميين احلفيياظ و رواة احلديييث وكان ميين العلييمء 
املشييهورين يف زمانييه وأشيياد بييه النسييائي وأمحييد بيين حنبييل وغييريه تييويف يف املدينيية )33)هييي - 847م(، 

ينظيير الذهبييي، تذكييرة احلفيياظ، ج )، ص 9)430-4.

)6( املزي، هتذيب الكمل، ج4)، ص5)4.
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وقيال احفظهيا عني فيإن نسييتها حفظتها عييل(())(. 

وقيد روي أن أسيتاذه الزهيري سيمح بالدخيول علييه بيأي وقت يشياء تعظييًم لقدره 
ومكانتيه العلميية حييث أمير حاجبه بيأن ال يعرضه مطلقيًا))(. 

و ذكير ابين حبيان)3( ))عنيي بعلم السينن وواظيب عىل تعاهيد العلم وكثيرت عنايته 
فييه ومجعيه ليه عيىل الصيدق واالتقيان ييروي عين مشيايخ قيد رآهم وييروي عن مشيايخ 
عين أولئيك ربيم روى عين أقيوام رووا عين مشيايخ ييرون عن مشياخيه، يدل ميا وصفت 

مين توقييه عيىل صدقة((.  

وقيد ذكير أبيو حيييى السياجي ت )307هيي - 9)9)م( بإسيناد ليه عين الزهيري أنيه 
خيرج إىل قريتيه فخيرج إلييه طيلب احلدييث فقيال ليم: أيين انتيم مين الغيلم األحيول 
أوقيد خلفيت فيكيم الغيلم األحول يعني ابن إسيحاق ؟ وذكر السياجي أيضيًا قال: كان 
أصحياب الزهيري يلجيأون إىل حممد بن إسيحاق فيم شيكوا فيه من حدييث الزهري ثقة 

منهيم بحفظه)4(. 

إن املكانية العلميية البن إسيحاق جعلته شييخ كّتاب السيرية وصاروا مين بعده عياالً 
علييه كيم ذكرنيا وهيذا يقتيض املحافظية عىل مكانية كهذه كمثل هيذا املنجيز العلمي، فقد 
وعيى ذليك ابين سييد النياس وأدرك أن سيرية النبيي نفسيها وقيمتهيا التارخييية تتعرضان 

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص0)).

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص36.

)3( مشاهري علمء االمصار، ص))).

)4( السييهييل، عبييد الرمحيين ت ))58هييي - 85))م( الييروض اآلنييف يف شيييييييرح السيييييييرة النبوييييية البيين 
هشييام، حتقيييق عبييد الرمحيين الوكيييل، )دار الكتييب اإلسييلمية 387)هييي - 967)م(، ج)، ص38.
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للخطير إن تعرضيت الثقية بابين إسيحاق للتسياؤل، ليذا فقيد رأى واجبيًا علييه أن يعقيد 
يف مطليع سيريته - عييون األثير))( - فصيًل للدفياع عين ابن إسيحاق يف وجيه ناقديه))(. 

رحالته العلمية
مل يكتيِف ابين إسيحاق يف حتصييل علميه عيىل املدينية املنيورة فقيط بوصفهيا قليب 
تبنّيى اإلسيلم وأحاطيه، ولذليك كانيت  اليذي  النابيض وامليكان  املجتميع اإلسيلمي 
ليا أمهيية خاصية يف التارييخ اإلسيلمي، وطبعيت بحكيم هيذا املركيز بطابيع خياص يف 
احلدييث والروايية)3(، وعيىل الرغيم من املكانية العلميية للمدينة التي غذت ابن إسيحاق 
بمعلوماتيه املعرفيية، والو األرسي الذي عاشيه شيجعه عىل الكتابية والتعلم إال أنه فكر 
يف الرحييل خيارج املدينية ليطليع بصيورة أكرب عيىل العليم واملعرفة املوجيودة يف االمصار 

وامليدن اإلسيلمية. 

وكانيت أوىل رحلتيه العلميية إىل االسيكندرية سينة )5))هيي - 733م( وقيد التقيى 
هنياك بعليمء مير وروى عنهم منهم يزيد بين حبيب ت )8))هيي - 745م( وآخرون. 

إضافية إىل نقليه ألحادييث أهيل املدينة إىل هنياك)4(، ومل يرحل ابن إسيحاق من مر 
إىل العيراق مبيارشة كيم يظين البعيض مين عامية النياس حييث رجيع إىل املدينية والتقيى 

))( ينظيير ابيين سيييد النيياس، أبييو الفتييح حممييد بيين حممييد بيين حممييد ت )734هييي - 333)م( عيييون االثيير 
)يف فنييون املغييازي والشييمئل والسييري(، تعليييق حممييد العيييد اخلطييراوي ورحييي الدييين متييو )مكتبيية دار 

الييراث، املدينيية املنييورة، د.ت(، ج)، ص63- 67.

))( ابن إسحاق، املغازي والسري، ص9 )مقدمة املحقق(.

)3( عيل، ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، ج)، ص0).

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص48، املزي، هتذيب الكمل، ج4)، ص5)4.
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أسيتاذه الزهيري وقيد برزه مين علمء السيري))(. 

ثيم بيدأت بعيد ذليك رحلتيه خيارج املدينية نتيجية للخلفيات احلاصلية ميع عليمء 
املدينية ومنهيم ماليك بين أنيس وهشيام بن عيروة))(  - كيم سينورد ذلك الحقيًا - حيث 
كانيت رحلتيه إىل الزييرة ثيم أتيى أبيو جعفير املنصيور )36)هيي - 58)هيي( )753م - 
774م( باحليرية وأتيى اليري فسيمع منيه أهيل اليري، فرواته من هيؤالء البليدان أكثر من 

رواتيه من أهيل املدينية)3(. 

خالفه مع علماء املدينة 
    عيىل الرغيم مميا ذكرنيا مين ثنياء العليمء عيىل ابين إسيحاق إال أن هيذا ال يعنيي عدم 
وجيود قادحين له، وقد ينشيأ اخللف ألسيباب متعددة وبحسيب علمنا أن ابن إسيحاق 
لدييه مييول عقائديية مغاييرة إىل عقائيد كثيري مين العليمء الذيين كانيوا يف املدينية، إضافية 
إىل سيطوع نجميه كعيامل يف املغيازي والسيري وسيوف نتطيرق يف هيذه الفقيرة إىل خلفيه 
ميع أبيرز عليمء املدينية آنيذاك ومهيا مالك بين أنيس ت )79)هيي -795م( عيامل احلديث 

وهشيام بين عيروة بين الزبيري ت)46)هيي-763م( عامل السيرية. 

فقيد ذكير املؤرخيون والكتياب عيدة أسيباب خللفه مع ماليك بن أنس منهيا وكم هو 
معليوم اخليلف العقائيدي إذ علمنا أنه رماه بالقدر)4(، إضافة إىل تشييعه، فهذا كان سيببًا 
جوهرييًا ومبيارشًا للخيلف إن صحيت تليك التهيم البين إسيحاق، وقيد أعيزى بعيض 

))( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص78-77.

))( هوروفنتس، املغازي األول ومؤلفوها، ص78.

)3( املزي، هتذيب الكمل، ج4)، ص6)4.

)4( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص73).
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املؤرخين إىل أن اخليلف جياء مين اتبياع ابين إسيحاق  ملنهجيية جدييدة يف روايية السيرية 
وهيو اعتيمده بشيكل مبيارش عيىل رواية غيزوة خيرب عيىل أبناء اليهيود الذيين حفظوا قصة 

خييرب عىل الرغيم من إسيلمهم))(. 

وقيد ذهيب بعيض املسيتشقن إىل اعتبيار اخللف نتيجية لعوامل جمتمعية منها علمي 
لتخصيص ابين إسيحاق بكتابة السيرية واملغازي عىل خيلف ما يريده مالك عيىل اعتباره 

أحيد املحدثن املشيهورين آنيذاك إضافة إىل كونيه متهًم بالقول بالقدر وتشييعه))(. 

اال أن أحيد الباحثين أرجع السيبب إىل طعن ابن إسيحاق بنسيب اإلميام مالك الذي 
اعتيربه مين موايل )ذي أصبيح( وكان مالك يزعم أنه من نفسيها)3(. 

نيا نمييل إىل أن اخللف ناتج عن خلفات عقائدية يف الدرجة األوىل وبعد ذلك  إال أنَّ
ألقيى هيذا اخليلف بظلليه عيىل مسيرية الرجلين العلميية التيي أدت إىل تنافير واختلف 
واضيح وكبيري حييث رصح ابين إسيحاق عين عيدم رضياه عيىل عليم ماليك حييث قيال: 
))أعرضيوا عييّل عليم ماليك فأنيا بيطياره(()4(، مميا أدى إىل رد ماليك بقيوة حييث قيال: 
))انظيروا إىل دجيال مين الدجاجلية(()5( فكانيت هيذه ردة فعيل مين قبيل ماليك ونعيت 

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص39.

))( بروكلييمن، كارل، تاريييخ األدب العييريب، ترمجيية ، عبييد احلليييم النجييار، )ط5، دار املعييارف - ميير.  
ص)). ج3،  د.ت(، 

)3( هييادي، رييياض هاشييم ونضييال مؤيييد مييال اهلل ))منهجييية ابيين إسييحاق يف تدوييين السييرية النبوييية(( بحييث 
منشييور يف جمليية العلييوم اإلسييلمية - جامعيية املوصييل(( العييدد السييادس عييش )433)هييي - ))0)م(، 

ص7.

)4(  ابيين أيب حاتييم، الييرح والتعديييل، ج7، ص)7)، العقييييل، ضعفيياء العقييييل،ج4، ص3)، الذهبييي، 
تذكييرة احلفيياظ، ج)، ص73).

)5( الرجاين، الكامل، ج6، ص)0) ، الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص73).
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ابين إسيحاق بالكيذب والدجيل، إال أن هنياك مين ذكير بيأنَّ الرجلين اصطلحيا قبيل 
مغيادرة ابين إسيحاق املدينية وأعطياه مالك مبلغيًا قدره مخسين دينار ونصيف ثمرة تلك 
نيا نشيك يف أمير الصلح بين الرجلن لقيول مالك  السينة وعياد اليود فييم بينهيم))(، إال أنَّ
عندميا ورده نعيت ابين إسيحاق ليه بأنيه بيطيار علميه قيال بعيد أن نعتيه بالكيذب كيم بينا 
أعيله:    ))نحين نفينياه مين املدينية(())(، وميييييا يؤيد ذليك أكثر عدم عودة ابن إسيحاق 
إىل املدينية حتيى وفاتيه سيينة ))5)هيي - 768م( أو سينة )50)هيي - 767م( يف بغيداد 

ودفنيه يف مقابير اخلييزران)3(. 

أميا خلفيه ميع هشيام بين عيروة وهيو مين رواة السيرية املعروفين فقد اهتميه األخري 
بالكيذب)4(.  وذليك ألنيه كان يأخيذ األحادييث مين زوجتيه فاطمية بنيت املنيذر، وقيد 
شيك هشيام بين عيروة يف حديث ابن إسيحاق ألخيذه احلديث مين زوجته حييث يقول: 
))كييف يدخيل عيىل امرأيت ؟(()5( مسيتغربًا دخوليه عليها وأخذه احلديث منهيييييا حيث 

يقيييول: ))عيدو اهلل الكيذاب يروي عين امرأيت من ايين رآها(()6(. 

إال أن ابين إسيحاق يذكير أنيه أخيذ احلديث منهيا، فقد ذكر سيفيان بن عيينية عن ابن 
إسيحاق أنيه جاليس فاطمية بنيت املنيذر وحيّدث عنهيا وقيد حدثته ودخيل عليهيا إال أن 
زوجهيا هشيام أنكير ذليك حييث يقيول: ))ودخليت هبا وهي بنت تسيع سينن وميا رآها 

))( ابن سيد الناس، عيون االثر، ج)، ص66.

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص3)).

)3( املصدر نفسه، ج)، ص)3).

)4( العقييل، ضعفاء العقييل،ج4، ص3)، الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص73.

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص)4.

)6( ابن سيد الناس، عيون االثر، ج)، ص60.
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خمليوق حتيى لقيت اهلل عزوجيل(())(. 

 ولكين هيذه املسيألة فيهيا وجهيات نظير كثيرية، عيىل سيبيل املثيال ميا يذكيره ابين 
حجير))( معليًل إذا كانيت التهمية البين إسيحاق متأتية من حرجيية التحدث عن النسياء 
يف روايية احلدييث والسيرية فهنياك ميا يرفيع تلك الشيبهة أو احليرج لقوليه: ))إن التابعن 
سيمعوا مين عائشية مين غري أن ينظيروا إليها، وكذلك ابن إسيحاق كان سيمع من فاطمة 

والسير بينهم مسيبل((. 

وعنيد مناقشية تليك احلالية نيرى أن فاطمية بنيت املنيذر أكرب مين ابن إسيحاق ب30 
إىل 40 سينة فقيد كان مولدهيا سينة)48هي -668م( وهيي أكيرب مين هشيام بين عيروة)3( 
بثيلث عيشة سينة)4(، وهيذا ميا يفنيد روايية هشيام اليذي يذكير أنيه دخيل هبيا وعمرهيا 
تسيع سينن، ولعيل مين املناسيب إييراد الروايية التاليية عين العقيييل اليذي قيال حدثنيي 
الفضيل بين جعفير عين عبيد اهلل بين حمميد عين سيليمن بين داود قيال يل حيييى القطيان 
))أشيهد أن حمميد بين إسيحاق كيذاب.  قليت وميا يدرييك ؟ قيال يل وهييب.  فقليت 
لوهييب: ميا يدرييك ؟ قيال: قيال يل ماليك بين أنيس، فقليت ملاليك ميا يدرييك ؟ فقيال: 
قيال يل هشيام بين عيروة، قلت لشيام: ميا يدريك ؟ قيال: حدث عين اميرأيت فاطمة بنت 
املنيذر، ودخليت عليهيا وهي ابنة تسيع سينن، وما رآها حتيى لقييت اهلل. ..، قلت: معاذ 
اهلل أن يكيون حيييى وهيؤالء بيدا منهيم هذا بناء عيىل أصل فاسيد واٍه، ولكن هيذه اخلرافة 
صنعهيا سيليمن، وهيو الشياذكاين - ال صبحيه اهلل باخليري - فإنه ميع تقدميه باحلفظ متهم 

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص))).

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص39.

)3( علًم ان والدته كانت سنة ))6هي-680م(الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص34. 

)4( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج))، ص394، هريوفتس  املغازي األوىل ومؤلفوها، ص79.
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عندهيم بالكيذب، وانظير كييف سلسيل احلكايية وبن عىل بطلهنيا أن فاطمة بنيت املنذر 
مليا كانيت بنيت تسيع سينن مل يكن زوجها هشيام خليق، فهي أكيرب من نيف وعش سينن 
وأسيند منيه فإهنيا أوردت عين. .. اسيمء بنيت أيب بييييكر، وصيييح أن ابن إسيحاق سيمع 

منهيا، وميا عيرف بذليك هشيام.  أفبمثيل هيذا القيول الواهي يكيذب الصيادق(())(. 
مين الروايية أعيله يظهير أن اخليلف بين ابين إسيحاق وهشيام مل يكين يقيوم عيىل 

خلفيات علميية وإنيم يمكين إرجاعهيا إىل اخليلف العقائيدي. 
وقيد كان ليذا اخليلف األثير الواضيح عيىل آراء بقييييية العليمء حييث قيال يعقيوب 
بين شييبة  ت ))6)هيي-875م(: ))سيمعت ابين متيري - وذكير ابن إسيحاق - فقيال: إذا 
حيدث عمين سيمع مين املعروفين، فهو مين احلديث صيدوق، وإنيم أويت مين أنه حيدث 

عين املجهولين أحاديث باطلية(())(. 
أميا اليدار قطنيي فذكير ))أنيه صاليح احلدييث، ماليه عنيدي ذنيب إال ميا قيد حشيا يف 

السيرية مين األشيياء املنكيرة واملتقطعية واألشيعار املكذوبية(()3(. 
أميا النسيائي قيال عنيه: ))ليس بالقيوي(( ولعيل أبرز اإلشيكاالت عىل ابن إسيحاق 

التيي سياقها عنيه معارصوه هيي حديثه عين أهل الكتياب)4(. 

�سيوخ ابن اإ�سحاق
إن امليادة التارخييية التيي اسيتطاع ابين إسيحاق مجعهيا كانيت اعتيمدًا عيىل ميا يمتلكيه 
مين مؤهيلت وكذليك عين طرييق أسيفاره ومشياهداته إال أن ذليك غيري كاٍف فلبيدَّ أن 

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص50-49.

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج7، ص43.

)3( الذهبي، ميزان االعتدال، ج3، ص469.

)4( املصدر نفسه، ج3، ص469.
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يكيون ليه شييوخ أكفياء اسيتطاعوا أن يغرسيوا يف نفس ابن إسيحاق حب العليم فقد ذكر 
أحيد الباحثين))( أن ابين إسيحاق أخيذ علومه عن مجاعة من املشيايخ بليغ عددهم 4)) 
شييخًا، ولييس هيذا العيدد بييء كبيري. .. بالنسيبة ملأليوف ذليك الزميان كان فييه العليم 
شيعبيًا مشياعًا، فقيد كان مين عيادة رجيال العليم اإلكباب عيىل الدراسية، فهيذا الكم من 
املشيايخ الذيين تتلميذ عيىل أيدييم ابين إسيحاق مل يكين يف املدينية فقيط فقيد سيمع مين 
أهيل العيراق والزييرة واليري))(، وروى عين أبييه، وعميه موسيى بن يسيار، وعين أبان 
بين عثيمن، وعين اإلميام أيب جعفير حممد الباقير  )عليه السيلم(، والزهيري، وعاصم بن 
عميرو بين قتيادة، وعبيد اهلل بين أيب بكير بين حيزم، وحمميد بين جعفر بين الزبيري وغريهم 

نيا سيوف نسيلط الضيوء عيىل جمموعة مين هؤالء املشيايخ:  الكثيري إال أنَّ

 والده اإ�سحاق بن ي�سار   ت )110هـ - 728م( 
يعيد مين رواة احلدييث املدنيين، وقيد عيارص معاويية بين أيب سيفيان يف بدايية الدولة 
األمويية وروى عين احلسين بين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( وعيروة بين الزبيري 
واملغيرية بين عبيد الرمحين)3(.  وروى عنيه ابنيه حمميد بين إسيحاق، وعيّده ابين حبيان من 
الثقيات)4(، وقيد وثقيه أيضيًا عيدد مين العليمء مثيل أيب زرعية ت ))8)هيي-894م(، 

وحيييى بين معين)5(.
الذيين تركيوا بصيمت  اليرواة  بيه)6(، فهيو مين  اليدار قطنيي فقيد قيال الحيتيج  أميا 

))( عيل، ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، ج) ، ص)7.

))( هادي، منهجية ابن إسحاق يف تدوين السرية النبوية، ص0).

)3( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج)، ص5)).

)4( الثقات، ج6، ص48.

)5( ابن أيب حاتم، الرح والتعديل، ج)، ص38).

)6( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج)، ص5)).
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واضحية يف كتابية احلدييث والسيرية النبويية حيث نقل عنيه ابنه حممد كثريًا مين الروايات 
يف السرية النبوية))(. 

 مو�سى بن ي�سار ت )110هـ - 728م(
القيريش املطلبيي امليدين))(، مين رواة احلدييث املدنيين روى عين أيب هرييرة)3(، وقد 
روى عنيه ابين أخييه حممد بن إسيحاق)4(، وذكره ابين حبان)5( من الثقيات، وكذلك ابن 
معين)6(، وأبيو حاتيم اليرازي، وقيد روى عنيه أصحياب احلدييث السيتة)7( )8(، وروى 

عنيه ابين إسيحاق حديث الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يف جرحيى أحد)9(. 

حممد بن علي بن احل�سني الباقر )عليه ال�سالم(  ت )126هـ - 736م( 

))( ينظيير ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص37)-65)، ج)، ص74)، ص86) ج3، ص)04-5)-
93) ج4، ص)9.

))( املزي، هتذيب الكمل، ج9)، ص68).

)3( ابيين سييعد، يف الطبقييات، ج7، ص 47)، ابيين حبييان، الثقييات، ج5، ص 404، ابيين حجيير، هتذيييب 
التهذيييب، ج0)، ص336.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص06).

)5( الثقات، ج5، ص404

)6( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج5، ص06).

)7( البخيياري ت )56)هييي - 869م( االمييام مسييلم ت ))6)هييي( االمييام أبييو داود ت )75)هييي - 888م( 
االمييام الرمييذي ت )79)هييي - )89م( االمييام النسييائي ت )303هييي - 5)9م( ابيين ماجييه ت )73)هييي 

- 886م( 

)8( الذهبييي، الكاشييف يف معرفيية ميين لييه رواييية يف كتييب السيينة، تعليييق حممييد عوامييه )دار القبليية للثقافيية 
اإلسييلمية - جييده( )3)4)هييي - )99)م(، ج)، ص309.

)9( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص04).
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ابيين عيل بن أيب طالييب بن عيييبد املطلب، وأمه أم عبد اهلل بنييييت احلسن بين عيل بين 
أيب طاليب))( ويكنيى أبيا جعفير))(، واشيتهر بيأيب جعفير الباقير، والباقير مين بقير العلم: 

أي شيقه فعيرف أصليه وخفييه، وكان إماميًا جمتهدًا تالييًا لكتاب اهلل كبري الشيأن)3(. 

إن هيذه العجالية ال تسيع إىل ذكير ميا يلييق باإلميام الباقير لكين البيدَّ مين اإلشيارة 
إىل مكانتيه العلميية ؛ لكونيه أحيد شييوخ ابين إسيحاق موضيوع بحثنيا ؛ ليكيون املتلقيي 
بالصيورة، فاملكانية العلميية لإلميام الباقير واضحية املعيامل وال حتتياج إىل عنياء بحيث ؛ 

لكونيه إماميًا معصوميًا.

فعين جابير عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ))أنه قيال له: ييا جابر إنك 
سيتعيش حتيى تيدرك رجيًل مين أوالدي اسيمه اسيمي يبقر العليم بقرًا فيإذا رايتيه فاقرأه 
عنيي السيلم، فليم دخيل حمميد الباقر)علييه السيلم( وسيأله عين نسيبه وأخيربه، فقيام 
إلييه واعتنقيه وقيال جيدك رسيول اهلل يقرأ علييك السيلم(()4(، وبل شيكَّ أن إمكانيات 
اإلميام الباقير العلميية متأتيية مين كونيه من أهيل البيت وهيم أهل عليم ومعرفية ودراية، 
وذكير الذهبيي أنيه روى احلدييث عين جديه النيييبي األكرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
وعييل بين أيب طالب)علييه السيلم( )5(، وكذليك عن جديه احلسين بن عيل واحلسين بن 

))( ابن سعد، الطبقات، ج7، ص5)3.

))( ابيين عنبيية، أمحييد بيين عيييل احلسيييني، ت )8)8هييي - 4)4)م( عمييدة الطالييب يف أنسيياب أيب طالييب، 
تصحيييح حممييد حسيين آل الطالقيياين )منشييورات املكتبيية احليدرييية - النجييف، 380)هييي- )96)م(، 

ص94).

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص)40.

)4( ابيين عنبييه، عمييدة الطالييب يف نسييب آل أيب طالييب، ص94.  ينظيير ، الطييربيس، الفضييل بيين احلسيين بيين 
الفضييل، ت )548هييي - 53))م(، تيياج املواليييد )املجموعيية(، )مطبعيية الصييدر - قييم، 406)ه(، ص40

)5( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص)40.
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عييل )علييه السيلم())(، إال أن كثيريًا مين املؤرخن ذكيروا إىل جانب أجيداده وأبيه خلقًا 
كثيريًا قيد أخيذ العليم منهيم وهيذا منياٍف للواقيع إذ مل حيدثنيا التارييخ بيأنَّ اإلميام الباقير 

حيدث يوميًا ميا عن أحيد غري أجيداده.  

أميا مين أخيذ احلدييث عين اإلميام الباقير فهيم خليق كثري منهيم ابنيه اإلميام الصادق 
وأبيو إسيحاق السيبيعي والزهري وغريهيم))(، وقد اشيتهر بالوثاقة حيث وثقه النسيائي 
عندميا عيّده مين الفقهاء التابعين يف املدينة واتفيق احلفاظ عىل االحتجاج بيأيب جعفر)3(. 

وذكير ابين سيعد)4( أنيه كان ثقية كثيري احلدييث، وعيّده ابين حبيان مين أفاضيل أهيل 
البييت وأمرائهيم)5(، وذكيره العجييل بأنيه ميدين، تابعيي، ثقة)6(.  وذكر سيفيان بين عيينة 
أنيه كان خيري حمميدي عيىل وجيه األرض)7(.  وقيد أخيذ منيه ابين إسيحاق أحادييث منها 
عيىل سيبيل املثيال اليوم الذي وقعيت فيه معركة بيدر)8(، وكذلك حديث الرسيول عقب 
معركية بيدر ))نرت بالرعب، وجعلت يل األرض مسيجدًا وطهورًا. ..(()9(.  وغريها 

مين الرواييات املهمية التيي نقلهيا ابن هشيام عين ابن إسيحاق يف السيرية النبوية. 

))( املزي، هتذيب الكمل، ج6)، ص6)).

))(الذهبي، سري اعلم النبلء، ج4، ص)40 ينظر املزي، هتذيب الكمل، ج6)، ص36).

)3( املصدر نفسه، ج4، ص403.

)4( الطبقات، ج7، ص8)3.

)5( مشاهري علمء االمصار، ص03).

)6( املزي، هتذيب الكمل، ج6)، ص37).

)7( املصدر نفسه، ج6)، ص37).

)8( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص78).

)9( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص78).



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

((0

 حممد بن جعفر بن الزبري ت )110هـ - 728م(
ابين العيوام القيريش))(، امليدين))(، كان مين فقهياء أهيل املدينية وقرائهيم)3(، روى 
عين عميه عيروة بين الزبيري، وعين عبياد بين عبد اهلل بين الزبيري، وعن عبيد اهلل بين الزبري، 
وعبيد اهلل بين عمير بين اخلطياب)4(، وروى عنيه حمميد بين إسيحاق وغيريه كثيريون)5(.  
وقيد ذكير حمميد بين سيعد بأنه عيامل وليه أحادييث )6(، واعتربه ابن حبيان)7( مين الثقات، 
وذكيره الدارقطنيي بأنيه ميدين ثقية)8(، كذليك اعتيربه النسيائي مين الثقيات)9(، وروى 

عنيه ابن إسيحاق عيددًا كبيريًا من الرواييات)0)(. 

تالميذ ابن اإ�سحاق
كان البين إسيحاق الكثيري مين التلمييذ ذكير منهيم سيتن راوييًا موزعين يف ميدن 
الدولية  ميدن  مين  وغريهيا  وحيران  وواسيط،  واليري،  واملدينية،  والبيرة،  الكوفية، 

))( البخاري، التاريخ الكبري، ج)، ص54.

))( أبييو ايييوب الباجييي املالكييي، سييليمن بيين خلييف بيين سييعد ت )474هييي- )08)م(، التعديييل والييرح ، 
حتقيييق، أمحييد البييزاز )وزارة االوقيياف الشييؤون الدينييية - مراكييش، د.ت(، ج)، ص675

)3( ابن حبان، الثقات، ج7، ص794.

)4( املزي، هتذيب الكمل، ج4)، ص579.

)5( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص)8.

)6( املزي، هتذيب الكمل، ج4)، ص579.

)7( الثقات، ج7،ص394.

)8( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج9، ص)8.

)9( الباجي املالكي، التعديل والرح، ج)، ص675.

)0)( ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص37)-56)  ج3، ص47-)0)-307  ج)  ص5)-4)-
.(95-60-54-40
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(((

معظمهيم  إسيحاق  البين  تلمييذًا  ب5)  ثبتيًا  أعيد  فيول  املسيتشق  أن  إال  اإلسيلمية، 
اليري))(. أهيل  ومين  وجزرييون  عراقييون 

إال أننا نقتر يف دراستنا عىل عدد منهم ممن كان له دور مميز يف نقل السرية النبوية إلينا:

- �سلمة بن الف�سل الأبر�ص ت )191هـ - 806م(
اليرازي، قيايض اليري))(، وقيد روى عين الكثيري لكين الذي يمنيا يف هذا امليورد هو 
روايتيه للمغيازي عين ابين إسيحاق حييث روى عنيه املبتيدأ واملغيازي)3(، وحيدث عنيه 

الكثيريون منهيم حيييى بين معين وحمميد بن محييد)4(. 

وإن مؤليف السيرية حمميد بين إسيحاق كان قيد كتيب نسيخة مين السيرية يف قراطيس 
ثيم صرّيهين إىل سيلمة بين الفضيل وكان هيذا األمير بعدميا طليب منيه املنصيور العبايس 

كتابية السيرية إىل وليده املهيدي )5(. 

ولذليك يمكين املييل إىل  أفضليية روايتيه عن ابن إسيحاق ملكانية تليك القراطيس)6( 
وقيد اثنيى علييه عيدد مين العليمء منهيم حيييى بين معين اليذي يقيول عنه )ثقية كتبنيا عنه 

كان كّيسيًا لييس يف الكتيب أتيم من كتابيه()7(. 

))( الطرابيييي، مطيياع، رواة حممييد بيين إسييحاق بيين يسييار، )دار الفكيير -بييريوت -994)م(،ص08)،  
هييادي، منهجييية ابيين إسييحاق يف تدوييين السييرية النبوييية، ص3).

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص49.

)3( ينظر املزي، هتذيب الكمل، ج))، ص350.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص50.

)5( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص))).

)6( عيل، ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، ج)، ص65.

)7( املزي، هتذيب الكمل، ج))، ص306، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج4، ص35)
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(((

وعين ابين معين أيضيًا قال سيمعت جرييرًا يقول: ))ليس مين لدن بغيداد إىل أن يبلغ 
خراسيان اثبت يف ابن إسيحاق من سيلمة())(. 

إال أن تشييع سيلمة بين الفضيل))( جعليه عرضة للنقيد ليس عىل وثاقة حديثيه ونقله عن 
ابين إسيحاق وإنيم تدخليت القضيية العقائديية يف النظير إىل تليك الشيخصية من قبيل العلمء 
واملؤرخين آنيذاك فأصبيح بين قادح وميادح وكان املادحون ليه كثرًا، فقد عّده ابن سيعد ثقة 
)3(.  وقيال عنيه ابين حاتييييم: ))حمليه الصييدق، يف حديثيه إنيكار، ال يمكين أن أطليق لسياين 

فييه أكثير مين هيذا(()4(، وقيد ذكره ابن حبان مين الثقات )وقيال خيطئ وخياليف(، وذكر أبو 
داود )بأنيه ثقية(، وذكير أن أمحيد بين حنبل ُسيئل عنه فقيال: ال أعلم منيه إال خريًا)5(. 

أميا بالنسيبة ملين قيدح فيه فالبخياري قال عنيه عنده مناكيري)6(، وقد ذكره النسيائي)7( 
مين الضعفياء واملروكين حييث قيال: ))ضعييف ييروي عين ابين إسيحاق املغيازي((، 
وامللحيظ أن أصحياب احلدييث هيم الذيين ضعفيوه إال أن أصحياب املغيازي أخيذوا 
بروايتيه ومنهيم الطيربي حييث أخيذ منه كثريًا مين الرواييات يف تارخيه عن طرييق تلميذه 

حمميد بن محييد)8(. 

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج4، ص35).

))( املييزي، هتذيييب الكييمل، ج))، ص305، الصفييدي، الييوايف بالوفيييات، ج5)، ص00)، ابيين حجيير، 
هتذيييب التهذيييب، ج4، ص35).

)3( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج4، ص35).

)4( املزي، هتذيب الكمل، ج))، ص306.

)5( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج4، ص36).

)6( املزي، هتذيب الكمل، ج))، ص305.

)7( أمحييد بيين شييعيب ت)303هييي-5)9م(، الضعفيياء واملروكيين، )دار املعرفييه للطباعيية والنش-بييريوت، 
ص84).  ،)(986

وامللييوك، ج)، ص98)-99)-04)-06)-09)-)))-5))- االمييم  تاريييخ  الطييربي،  ينظيير،   )8(
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وقيد ذكير أحيد الكتياب بأنَّ لسيلمة بين الفضل نفسيه كتابيًا يف املغازي قييل عنه ليس 
مين الكتيب أتيم منه وقيد علل ذلك بأنيه قد يكون منتزعًا من سيرية ابن إسيحاق وبرواية 
سيلمة وقيد اجرييت علييه بعيض التعدييلت والتنقيحيات فعرفيه باسيمه كيم حيدث يف 
سيرية ابين هشيام))(، ويف اخلتيام البيدَّ أن نذكير ما قاليه الذهبي فييه )كان قوييًا يف املغازي 

تويف سينة))9)هي - 806م( ())(. 

يون�ص بن بكري  ت)199هـ - 814م( 
ابين واصيل الشييباين)3(، وهيو اإلميام احلافيظ الصيدوق، العيامل امليؤرخ مين أهيل 
الكوفية)4(، صاحيب املغيازي والسيري)5(، ويكنى أبا بكير المل)6(، وكانيت له أحاديث 
كثيرية عين حمميد بين إسيحاق صاحيب السيرية النبويية، وقيد روى عنيه حيييى بين معين 

وأبيو كرييب)7( وغريهيم كثيري)8(.

أميا حياتيه غيري العلميية فإنيه يعميل ليدى البيلط العبيايس صاحيب مظيامل جعفر بن 

.((7-((3-(((-((0-((9

))( عيل، ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، ج)، ص65.

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص50.

)3( املزي، هتذيب الكمل، ج)3، ص)49.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص45).

)5( الذهبي، تذكرة احلفاظ، ج)، ص6)3.

)6( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج))، ص)38.

)7( أبييو كريييب حممييد بيين العييلء المييداين احلافييظ الثقيية وكان ميين املحدثيين املشييهورين واشييتهر بكثييرة 
احلفييظ والمييع عيين مشيياخيه وقييد اوىص ان تدفيين كتبييه معه تييويف سيينة )48)هييي-)86م( ينظيير الذهبي، 

تذكييرة احلفيياظ، ج)،ص497.

)8( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9 ، ص46).
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حيييى الربمكيي ت )87)ه - 803م( وكان ميسيور احليال))(. 

وقيد رميي بالزندقية إال أن حيييى بين معين دافيع عين ذليك وقيال: ))رأييت ابنيي أيب 
شييبة أتيياه فأقصامهيا وسيأاله كتابيًا فليم يعطهيم فذهبيا يتحاكمن فييه(())(. 

أميا حياتيه العلميية فيكان البين إسيحاق دور ممييز ومهيم يف ذليك حييث سيمع منيه 
املغيازي يف اليري)3( وقيد أجياز الكثيري عين روايية املغيازي عنيه منهيم عيىل سيبيل املثيال 
أبيو كرييب وغيريه مين عليمء الكوفية املعروفين آنيذاك، وقيد اختليف يف حتدييد عقيدتيه 

املذهبيية فمنهيم مين ذهيب ))إىل أنيه مرجيئ(()4(، ))وقيال آخيرون أنيه شييعي(()5(. 

واليرواة  املؤرخين  عيىل  تطليق  املذهبيية  والنعيوت  األحيكام  أن  امللحيظ  ومين 
والعليمء حسيب التوجهيات العقائديية للكاتيب عين تلك الشيخصية أو حسيب األهواء 
واملصاليح، وكل شيخص ال يتفيق معيه اآلخير يرميه بشيتى التهيم وهذا واضيح من رمي 
ابين بكيري بالزندقية كيم بينيا وكييف دافيع عنيه ابين معين عندميا فنيد رأي مين نعيت ابين 

بكيري بالزندقية، فيإن التهمية جاهيزة ملجيرد اخليلف البسييط. 

أميا آراء العليمء يف وثاقتيه وإمكاناتيه العلميية فقيد اختليف يف ذليك أيضًابين مين 
يوثقيه وبين مين يضعفيه فأبيو داود قيال: ))ليس هييييو عندي باحلجية كان يأخيذ من ابن 

))( املييزي، هتذيييب الكييمل، ج)3، ص496، العجيييل، أبييو احلسيين أمحييد بن عبييد اهلل ت ))6)هييي - 874م(، 
معييييرفة الثقييييات، )مكتبيية الدار - املدينة املنييورة، 405)هي(، ج) ، ص377.

))( ابن حجر ، هتذيب التهذيب، ج))،ص83).

)3( ابيين العييمد احلنبيييل، عبييد احلييي العكييري ت )089)هييي - 678)م( شييذرات الذهييب يف أخبييار ميين 
ذهييب، )دار احييياء الييراث العييريب - بييريوت، د.ت(، ج)، ص357.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص47)، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج))، ص383

)5( ابن العمد احلنبيل، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، ج)، ص357
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إسيحاق فيوصيييييله باألحادييث(())(، أميا ابن حبان فقد وثقيه))(، وأما النسييائي فقال: 

لييس بالقيوي وقيال مرة ضعييف)3(، وأبو حاتم اليرازي فذكر بأنه ))حميل الصدق(()4(، 

أميا حيييى بين معين فذكير بأنه ثقة صيدوق إال أنه يعيب عليه اشيتغاله ميع جعفر بن حييى 

الربمكيي)5( ت )87)هي-803م (.  

وفييم خييص رواياتيه عين ابين إسيحاق يف السيرية النبويية فقيد أكثير النقيل عنيه وكان 

اليدور البيارز للبيهقيي يف دالئيل النبيوة فقيد نقيل عين يونيس أغليب ميوارد سيريته)6(، 

وذكير أحيد الكتياب أن نسيخة يونيس بين بكيري عين ابين إسيحاق متثيل النسيخة الكوفية 

األوىل عيىل كثيري مين النسيخ الكوفيية يف مغيازي ابين إسيحاق فهيي ذات شيهرة وامتيياز 

عيىل غريهيا)7(، وهيي أتيم وأكميل مين نسيخة ابين هشيام والروايية عنهيا مسيتفيضة يف 

الكتيب املتقدمية، وكانيت أشيهر عنيد املشيارقة عنها عنيد املغاربية، وبقيت يف أييدي أهل 
العليم والروايية زمنيًا طوييًل)8(. 

))( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج))، ص383.

))(  الثقات، ج9، ص89).

)3( ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج))، ص383.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص 47).

)5( املزي، هتذيب الكمل، ج)3، ص496.

)6( الطرابيي ، رواه حممد بن إسحاق بن يسار، ، ص08).

)7( ابن إسحاق، السري واملغازي، ص3) )مقدمة املحقق سهيل زكار( .

)8( ومل تفقييد سييوى يف عيير متآخيير وهييو هناييية القييرن احلييادي عييش ، وقييد عثيير عييىل قطعيية ميين نسييخة 
يونييس بيين بكييري يف خزانيية القروييين بفيياس، نشهتييا نبيهيية عبود يف شيييكاغو سيينة )376)هييي - 957)م( 
ثييم حممييد محيييد اهلل يف الربيياط سيينة )396)هييي - 076)م( وأتبعييه سييهيل بيين زكار يف بييريوت سيينة 

)398)هييي - 978)م( .
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زياد بن عبد اهلل البكائي ت )183هـ - 799م( 
ابين طفييل بين عامير القيييس العاميري مين بنيي عامير بين صعصعية ثيم مين بنيي 
البيكاء))(، كيويف، كنيتيه أبيو حمميد))(، أو أبو يزيد الكيويف، روى عن كثري مين العلمء إال 
أن أبيرز رواياتيه كانيت عين حمميد بن إسيحاق حييث روى عنه املغيازي، وقيدم بغداد ثم 

رجيع إىل الكوفية)3( وحيدث هبا)4(. 

وروى عنيه أمحيد بين حنبيل، وابن هشيام اليدويس النحيوي صاحب السيرية - الذي 
سييكون ميورد كلمنيا يف املبحيث القادم - وغريهم الكثيري، أما آراء العليمء فيه فقد عده 
النسيائي مين الضعفياء واملروكين ولييس بالقيوي)5(، وقال فيه ابين حنبل قيال: ))ليس 
بيه بيأس، حديثيه حدييث أهيل الصيدق(()6(، وعين حيييى بين معن حن سيئل عين زياد 

البكائيي قيال: إنيه ضعييف)7(. 

وقيد ورد أنيه قيوي احلدييث يف املغيازي والسيري ؛ لكونه أملييت عليه املغيازي مرتن 
باحلرية)8(.

))( سلمه، مصادر السرية النبوية، ص97 ينظر ابن إسحاق، املغازي والسري، ص8)-9).

))( الرجيياين، عبييد اهلل بيين عييدي ت )365هييي - 975م(، الكامييل، تدقيييق حييييى خمتييار عييزاوي )ط3، دار 
الفكيير - بييريوت، 404)هييي - 984)م(، ج3، ص)9).

)3( املزي، هتذيب الكمل، ج9، ص489.

)4( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص477.

)5( الضعفاء واملروكن، ص)8).

)6( أمحييد بيين حنبييل، ت ))4)هييي - 855م(، العلييل، حتقيييق ويص اهلل بيين حممييود عبيياس )الكتييب اإلسييلمية 
- بييريوت، 408)هييي(، ج3، ص98)، املييزي، هتذيب الكييمل، ج9، ص478.

)7( العقييل، الضعفاء واملروكن، ج)، ص79.

)8( ابن أيب حاتم، الرح و التعديل، ج 3، ص 537.
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أميا أبيو داود السجسيتاين فذكير أنيه ثقية يف روايتيه للمغيازي عين ابين إسيحاق لكين 
يضعفيه يف غيري ذليك))(، أميا املدائيني فقد ضعفيه))(، وقال يف موضع آخير ال اروي عنه 
يشء)3(.  وذكير الرميذي أنيه كثيري املناكري، لكن غيريه من أصحاب احلدييث كالبخاري 

خيّرج عنيه يف كتياب الهياد ومسيلم يف مواضيع مين كتابه)4(. 

فمين خيلل آراء العليمء وأصحياب احلدييث مل يكين هنياك جيزم واضيح يف عدالية 
البكائيي أو جرحيه وإنيم كل ذكير حسيب ميوله واجتاهاته السياسيية أو املذهبيية وعليه ال 
يمكين اعتبيار اليرح والتعديل ألي من العليمء األوائل موضع ثقية مطلقة، ولكن الذي 
نرييد أن نصيل إلييه يف النهايية أن زياد البكائي هذا واحد من رواة السيرية الرئيسيين وقد 

عيدت روايتيه بأهنا متثيل الروايية الثانية للسيرية النبوية)5(. 

ولكين روايية البكائيي مل تصيل إلينيا لألسيف يف شيكلها األول بيل ناليا تعدييل ابين 
هشيام واختصياره)6(. 

ومل يتيم البكائيي بتارييخ أهيل الكتياب كيم فعيل شييخه ابين إسيحاق، فقيد تيرك 
احلدييث مين آدم إىل إبراهييم ومل يذكير عين سيللة إسيمعيل )عليه السيلم(  غيري أجداد 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  املبارشيين وغريهيا مين املحذوفيات الكثيرية)7(. 

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص478 ، ابن حجر، هتذيب التهذيب، ج3، ص7)3

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج8، ص479.

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص6.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص6.

)5( ابن إسحاق، السري واملغازي، ص3) )مقدمة املحقق سهيل زكار(.

)6(  املصدر نفسه، ص4)  )مقدمة املحقق(.

)7( هادي، منهجية ابن إسحاق يف تدوين السرية النبوية، ص6).
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اآثار ابن اإ�سحاق العلمية 
يذكير ابين النديم يف الفهرسيت البن إسيحاق كتابن أحدمها كتابه املشيهور ويسيميه 
))السيرية واملبتيدأ واملغيازي، وكتياب آخير باسيم اخللفياء(())(، إال أن ابين سيعد ذكير 
فقيط مجعيه ملغيازي الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وتأليفهيا يف كتياب وال يذكير 
غريهيا مين مؤلفاتيه))(، وقيد أسيمها باملغيازي خلفيًا البين الندييم املتآخر عن ابن سيعد 
كثيريًا، إال أن املسيتشق سيزكن)3( يضييف إىل املؤلفين السيابقن البن إسيحاق مؤلفن 
اخريين مهيا كتياب الفتييييييوح حيييث يقيول: ومين املرجيح أن ابين إسيحاق أليف كذلك 
كتابيًا بعنيوان )كتياب الفتيوح(، ثم يضييف أن له كتابًا آخير رابعًا بعنييييوان )أخبار كليب 
وجسياس( توجيد منيه نسيخة خمطوطية يف مكتبية آل سييد عيسيى العطيار ببغيداد. إال أن 
الكتياب األهيم البين إسيحاق هيو كتياب املغيازي أو ميا يسيمى السيرية النبوية)املبتيدأ 
واملبعيث واملغيازي(، ومل يصيل إلينيا بصورتيه األصليية ولكين وصيل إلينا جيزء كبري منه 
يف السيرية النبويية البين هشيام)4(، فعلييه البيد من تسيليط الضيوء عىل ذليك، ولكن قبل 
الذهياب إىل ذليك يمكين اإلشيارة إىل كتياب اخللفياء فقيد ذكير املسيتشق كيب)5( ))أنيه 
ضييق النطياق خمتير العبيارة((، وذكير أحيد الكتياب)6( بأنيه ))كان عاقيرًا فليم ينل منه 
املؤرخيون عناية تسيتحق الذكر ومل يكتسيب الشيهرة التي نالتها السيرية، وقيد اقتبس منه 

الطيربي يف تارييخ اخللفياء وخلفية معاويية وصيدر الدولية األموية((. 

))( الفهرست، ص05).

))( الطبقات، ج7، ص553.

)3( تاريخ الراث العريب، ج)، ص90).

)4( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص59.

)5( علم التاريخ، ترمجة إبراهيم خورشيد وآخرون )دار الكتاب اللبناين - بريوت- )98)م(، ص57

)6( عيل، ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، ج)، ص70.
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 - املبعيث   - )املبتيدأ  النبويية  السيرية  وهيو  األبيرز  العلميي  إنجيازه  إىل  وبالعيودة 
املغيازي( يعيد قمية عطائيه املعيريف وخيري ميا وصيل إلينيا وهيذا ال يعني أنيه مل تكين هناك 
حمياوالت سيبقت ابين إسيحاق يف هذا املجيال إال أن تلك املحياوالت وإن كانت ناجحة 
إال أهنيا مل تكين بمسيتوى اإلنجياز اليذي جاد بيه ابن إسيحاق يف جمال التدويين التارخيي، 
فقيد أوضحنيا أن هنياك مروييات لعيروة بين الزبيري ولكنها ال ترقيى إىل مسيتوى الكتاب 
املبيوب ثيم مغيازي ابن شيهاب الزهري عىل الرغم مين اهتممه الكبيري يف تدوين مروياته 
التارخييية إال أهنيا ال ترقيى إىل مسيتوى التدويين وفيق منهيج خياص وممييز كيم حصيل يف 
سيرية ابن إسيحاق، إضافة إىل وجود كتاب ملعارصه موسيى بن عقبة إال أن هذا الكتاب 

عيىل الرغيم مين وصوليه إلينيا بشيكل كاميل إال أنيه ال يرقى إىل عميل ابن إسيحاق))(. 

وقيد كانيت هناك عوامل سياعدت ابن إسيحاق عيىل بروزه يف تدوين السيرية ونتاجه 
العلميي بشيكل كتياب خياص إضافية إىل مورثيه، األرسي أيضيًا البيئة املدنيية التي كانت 
حتتضين العليم وتواجيد حلقيات لليدرس يف املسيجد النبيوي املبارك سيواء عىل مسيتوى 
الروايية لألحادييث أم السيرية املطهيرة للرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  شيّكل 
األرضيية العلميية الصاحلية ملحميد بين إسيحاق كيي ينطليق يف تصنييف مصنفيه العلميي 

يف جميال السيرية النبوية))(. 

إن كتياب ابين إسيحاق يف السيرية النبويية هو كتاب عام وشيامل حيتيوي كل األخبار 
التارخييية مين بدايية حيياة آدم )علييه السيلم(  حتيى هنايية حيياة الرسيول األكيرم )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  لكنهيا مل تصيل إلينيا فقيد ناليا هتذييب ابين إسيحاق أوالً بطليب 

))( ناجييي، عبييد البييار، نقييد الرواييية التارخيييية )عيير الرسييالة نموذجييًا(، )دار املحجيية البيضيياء، بغييداد، 
))0)هييي(، ص35.

))( ينظر، نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص64.
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مين املنصيور كيم سينلحظ ذليك ثيم هتذييب ابين هشيام، وجتيدر اإلشيارة إىل أن سيرية 
ابين إسيحاق األصليية كانيت ذات نظيرة تارخييية شياملة، إذ يقيول املسيتشق كيب))( 
يف وصفيه لسيرية ابين إسيحاق: ))فقيد كانيت ثميرة تفكيري أبعيد أفقيًا وأوسيع نطاقيًا مين 
تفكيري سيابقيه ومعارصييه ؛ ألنيه نيزع فيها ال إىل تدويين تاريخ النبي )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  فحسيب بيل إىل تارييخ النبيوة بذاهتيا أيضيًا، وكان هيذا األسيلوب يشيمل ثلثية 
أقسيام )املبتيدأ( وهيو تارييخ العصيور السيابقة لإلسيلم منيذ اخلليقية وقيد اسيتمد أكثره 
مين وهيب بين منبيه ومين املصيادر العربيية، ثيم )املبعيث( وهيو تارييخ حيياة النبيي حتيى 
السينة األوىل للهجيرة ثيم )املغيازي( وتنياول هيذا التارييخ إىل وفياة النبي )صيىل اهلل عليه 

وآليه وسيلم( (.

أميا سيبب تأليف ابن إسيحاق لكتابيه موضوع بحثنا فقيد ذكر اخلطييب البغدادي))( 
))دخيل حمميد بين إسيحاق عيىل املنصيور وبين يدييه ابنيه املهيدي فقيال ليه: أتعيرف هذا 
يابين إسيحاق قيال: نعيم هيذا ابين أميري املؤمنن، قيال: اذهب وصنف ليه كتابيًا منذ خلق 
اهلل تعياىل آدم إىل يوميك هيذا، فذهيب وصنيف ليه هيذا الكتياب، فقيال ليه: لقيد طولتيه 
يابين إسيحاق اذهيب فاختيره فذهيب فاختره فهو هيذا الكتاب املختير((، وحفظ 

املنصيور الكتياب الكبيري يف خزانته)3(. 

ولكين أحيد الباحثين)4( ينقيل لنيا رأي أحيد املسيتشقن )فييك( أن ابين إسيحاق 
مل يؤليف كتابيه بأمير اخلليفية وال يف احليرية أو بغيداد وإنيم يف املدينية قبيل إقامتيه ليدى 

))( علم التاريخ، ص56-55.

))( تاريخ بغداد، ج)، ص)))، ينظر ابن خلكان، وفيات االعيان، ج4، ص77).

)3( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص))).

)4( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص59.
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العباسيين ويسيتدل عيىل ذليك بأنَّ رواته الذيين أخذ عنهم مجيعًا مدنييون ومريون وال 
يذكيييييير فيهيم أحيد مين العراقين، إال أن مسيتشقًا))( آخير يرى أن ابن إسيحاق أجرى 
بعيض التغييريات اإلضافيية إلرضياء اخلليفية، أو أنيه اختير الفقيرات التيي ال ترضييه، 
منهيا عيىل سيبيل املثيال دور العبياس بن عبيد املطلب جيد اخلليفية ووقوفيه يف معركة بدر 
إىل جانيب املشكين، إال أنيه ابين إسيحاق لطفيه وذكير أنيه حيارب النبي )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  بغيري رضاه، وربم أجرى ابن إسيحاق بعيض التغييريات اإلضافية الطفيفة 
التيي تيريض اخلليفية العبيايس املنصور مثل منيارصة العباس لإلسيلم اثر اعتناقيه له رسًا 

وغريهيا مين األمور. 

أميا ميوارده يف تألييف السيرية النبويية فقيد مثل أمههيا وجزءهيا األعظم عليمء املدينة 
املنيورة وحفاظهيا وقيد تطرقنا إىل قسيم من شييوخه الذين أخيذ منهم ميوارد مؤلفة، فقد 
ذكير أخيذه عين عيدد كبيري مين الشييوخ مين بينهيم أصحياب املغيازي املتقدمين الذيين 
أدركهيم مثيل أبيان بين عثيمن والزهيري وموسيى بين عقبية وعاصم بين قتيادة وغريهم، 
كيم أخيذ عين اإلميام حمميد الباقير، واإلميام جعفير الصيادق )علييه السيلم(، وأخذ عن 

عبيد اهلل بين احلسين املثنيى وغريهم كثيري))(. 

أميا ميوارده التيي انتقى منهيا الزء األول من مؤلفيه وهو املبتدأ اليذي حتدث فيه عن 
أخبيار األنبيياء واملليوك قبيل اإلسيلم، فيكان عين عليمء أهيل الكتياب، ووهب بين منبه 
- يف أخبيار اليمين خاصية - إضافية إىل الكتب السيموية القرآن والتيوراة واالنجيل)3(. 

))( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص83.

))( عبييد احلميييد، صائييب، علييم التاريييخ ومناهييج املؤرخيين، )مركييز الغدييير للدراسييات و الننييش - لبنييان، 
9)4)هي - 008)م(، ص)6).

)3( عبد احلميد، علم التاريخ ومناهج املؤرخن، ص)6).
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وعنيد النظير إىل حمتوييات السيرية )املبتيدأ واملبعيث واملغيازي( البن إسيحاق نلحظ 
أنيه قسيم مادتيه عيىل ثلثة أقسيام مهمة ورئيسية القسيم األول وهيو املبتدأ:

قسيمه عيىل أربعية فصيول يتنياول أوليا تارييخ الرسياالت السيابقة لإلسيلم إىل 
ظهيور عيسيى. 

أميا الفصيل الثياين فيتنياول فييه تارييخ اليمين يف عصيور الاهليية، وقيد شيجع ابين 
إىل  إشيارته  مثيل  ذليك  إىل  القرآنيية  اإلشيارات  وجيود  الفصيل  هبيذا  للعنايية  إسيحاق 

وغريهيا.  الفييل  وأصحياب  األخيدود  أصحياب 

أما الفصل الثالث من مادة املبتدأ فيتناول القبائل العربية وعبادة األصنام. 

والفصيل الرابيع يتنياول فييه أجداد النبي املبارشيين وديانات أهل مكية وال يعنى ابن 
إسيحاق يف هذا الفصل كثريًا باألسيانيد إال نادرًا))(. 

أميا القسيم الثياين فتنياول فييه مبعيث النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مبتيدءًا 
بحياتيه يف مكية قبيل البعثية ومراحيل صبياه وشيبابه ثم معيشيه وحاله وحال املسيلمن يف 
مكية قبيل الجيرة إىل أن هاجير إىل املدينة وربم شيمل أيضيًا العام األول مين الجرة، وإن 
مييزة هيذا اليزء يأنيه زداد فييه عيدد األسيانيد خيلف سيابقه حييث يعتميد عيىل روايات 
أسياتذته املدنين يف إيراد رواياته املسيندة إىل جانب القصص املسيندة أو غري املسيندة))(. 

إضافية إىل ذكيره  لوثيقية املدينية ثيم قوائم بأسيمء املتوفين األولن)3(، وقائمة بأسيمء 

))( نصار، نشأة التدوين التارخيي، ص)6.

))( املصدر نفسه، ص)6.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص67)-80).
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املهاجريين إىل احلبشية))(، وقائمية بأسيمء أول مين أسيلم مين األنصيار))(، فضيًل عين 
أخيرى)3(.  قوائم 

أميا القسيم الثاليث اليذي يسيمى املغيازي يذكر بيه ابن إسيحاق حيياة النبي)صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  يف املدينية حين بيدأ فيهيا مين حييث انتهيى القسيم الثياين إىل التحياق 
النبيي األكيرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بالرفيق األعىل سينة )))هيي-)63م( إضافة 
إىل بعيض األحيداث التيي ترتبيت بعيد وفياة النبيي مثيل أحيداث سيقيفة بنيي سياعدة 
إضافية إىل ميا شيهدته وفاتيه ودفنه )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(، وامللحظ يف هذا القسيم 
تفاصييل كثيرية عين األميور التي قام هبا الرسيول باملدينية بدءًا مين املؤاخاة وميرورًا ببناء 
املسيجد ثيم وثيقية املدينية التيي تعتيرب دسيتورها ثيم أخبيار غيزوات الرسيول ورسايياه 
إضافية إىل التشيعيات الصيادرة مين الرسيول)صىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وكذليك 

أخبياره الشيخصية وذكير أزواجيه وعلقاتيه هبن)4(. 

منهج ابن اإ�سحاق يف كتابة وتدوين ال�سرية 
الشيمول واالسيتيعاب مليا يتصيل بالسيرية النبويية املباركة، فقيد مجع بين آي القرآن، 
تارخييًا  ولييس  للنبيوة  تارخييًا  فقيدم  الامية،  واألخبيار  والوثائيق،  النبيوي،  واحلدييث 

للنبيي)5(. 

))( املصدر نفسه، ج)، ص44)-)5).

))( املصدر نفسه، ج)، ص)7-)7.

)3( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص85.

)4( عبييد اللطيييف، عبييد الشييايف حممييد، بحييوث يف السييرية النبوييية والتاريييخ اإلسييلمي، )دار السييلم للطباعة 
والنش، د.ت(، ص47.

)5( عبد احلميد، علم التاريخ ومنهاج املؤرخن، ص)6).
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مل يقتير يف تدويين السيرية النبويية عىل علمء املسيلمن بل ذهب إىل أخيذ الرواية من 
غريهيم وذليك يف األخبيار التيي ختيص جمتمعاهتيم وديانتهيم، فنيراه يذكر بين رواته أهل 
العليم مين أهيل الكتياب األول وأهيل التيوراة أو مين يسيوق األحادييث عين األعاجيم، 
حييث يعيد هيذا حتيوالً مهيًم يف مدرسية املدينية التيي كانيت مغلقية ومل تتقبيل أخبيارًا مثل 
هيذه وال رواة كهيؤالء فهيو أول مين اقيرب بمدرسية املدينة من مدرسية اليمين يف قبول 
هيذه األخبيار))( حييث تنيوع املصيادر املعتمدة وتعددها مميا أظهر آثاره يف سيعة الكتاب، 

واسيتيعاب ودقة وصفيه وحتديده لألحيداث))(. 

إن تعاميل ابين إسيحاق ميع األسيانيد ليس عيىل منهجية واحيدة، فأحيانيًا رواياته من 
دون أسيانيد وكان ذليك يف رواييات املبعيث مثيل ذكيره األول مين أسيلم وهيو عييل بين 
أيب طاليب )علييه السيلم(حيث ذكير حديثيه هنيا بيدون إسيناد)3(، وقيد يسيتخدم أحيانًا 

األسيلوب القصيي يف رواياتيه)4(. 

   ويعتميد يف رواياتيه عين املغيازي عيىل اإلسيناد والتسلسيل دون انقطياع مثيل قيال 
ابين إسيحاق حدثنيي يزييد بين حبيب عين بكري بن عبيد اهلل بن األشيجع عن سيليمن بن 
يسيار عين أيب إسيحاق اليدويس عين أيب هرييرة ثم ييرد الروايية اخلاصة ويف هيذا املورد 

يذكير بعث الرسيول لريية لتعقيب أحيد املطلوبن)5(. 

ويعتميد أحيانيًا الميع بن األسيانيد وتوحيد اخلرب - أو ما يسيمى باإلسيناد المعي 

))( نصار، نشأة التدوين التارخيي عند العرب، ص63.

))( عبد احلميد، علم التاريخ ومناهج املؤرخن، ص)6).

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج) ، ص)6).

)4( املصدر نفسه، ج)، ص8)-9)-))-5)-45).

)5( املصدر نفسه، ج) ، ص))3.
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- ينتقيل بذليك اخليرب إىل املتلقيي ويقيدم احلدث التارخيي بصيورة واحيدة متكاملة مجعها 
مين عيدة رواييات خمتلفية، فقيد ال تعطيي الواحيدة منهيا احليدث بتمميه، ويمكين اعتبيار 
ذليك مين اإلنجيازات الكبيرية واملهمية يف العميل التارخييي حييث حيسيب البن إسيحاق 
إجادتيه يف تليك املواضييع ومين األمثلية عيىل ذليك ميا ذكره ابين هشيام))( يف بدايية ذكره 
ملعركية ُأحيد حييث أعطيى جمموعية مين األسيانيد املتداخلية ليخيرج بمحصلية واحيدة 
وهيي رسد حادثية املعركية بيكل تفاصيلهيا ودقائقهيا - مثيال عيىل ذليك - )وكان مين 
حدييث أحيد، كيم حدثنيي حمميد بن مسيلم الزهيري وحمميد بن حيييى بن حبيان وعاصم 
بين عمير بين قتيادة واحلصين بين عبيد الرمحن بين عمرو بن سيعد بين معياذ وغريهم من 
علمئنيا كلهيم قيد حيدث بعيض احلدييث عين ييوم أحيد( وهنياك جمموعية مين التعابيري 
التيي تتقيدم رواياتيه دون ذكير اإلسيناد، أوأن يكتفيي بذكير العبيارة فقيط مثيل ))حدثني 
بعيض أهيل العليم(())(،    و))حدثنيي مين ال أهتيم(()3(، و ))فييم بلغنيي عين. ..(()4(، 
وبعيض األحييان يذكير    ))وحدثنيي رجيل مين أسيلم، كان واعيية(()5( ويذكير تعبيريًا 
آخير يف إسيناد روايتيه ))فحدثنيي مين يسيوق األحادييث عين االعاجيم مين توارثيوا من 
علميه(()6( وغريهيا مين العبيارات التيي يضعها أميام رواياته الغري مسيندة، واليذي نريد 
أن نصيل إلييه أن ابين إسيحاق مل يتقيد باإلسيناد مطلقيًا بل يورد احلادثة حسيب ما حصل 
عليهيا وبذليك يمكين القيول بأنَّ أسيانيد ابن إسيحاق بعضهيا موصول وبعضهيا منقطع 

))( السرية النبوية، ج3، ص64.

))( املصدر نفسه، ج)، ص60)، ج)، ص6).

)3( املصدر نفسه، ج)، ص44.

)4( املصدر نفسه، ج)، ص43.

)5( املصدر نفسه، ج)، ص))3.

)6( املصدر نفسه، ج)، ص8)3.
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أو منفصيل وهنياك أخبيار يوردهيا دون إسيناد))(. 

انفيرد ابين إسيحاق عين باقيي اليرواة بكثيرة األشيعار التيي ادخلهيا يف كتابيه، حييث 
افزعيت كثرهتيا معارصييه ومين بعدهيم، إذ مل يكين يتحقيق مين صحية الشيعر بيل يدخل 
ميا حيصيل علييه دون حتقييق، وعيّدت هيذه احلالة مين املآخذ عىل ابين إسيحاق يف تدوينه 
النبويية، حييث ذكير احلميوي))( ))كانيت تعميل ليه أشيعار فيضعهيا يف كتيب  السيرية 

املغيازي فصيار هبيا فضيحية عنيد رواة األخبيار واألشيعار((. 

لكين أحيد املسيتشقن)3( اعتيذر عنيه بأنيه اقتبيس بعيض األشيعار لتزيين تارخييه ال 
لصحتهيا عنيده فهيو ميا كان يتمسيك بأهنيا صحيحة ليو ثبت غري ذليك، لكن فين الكتابة 
التارخييية اعتياد إدخيال الشيعر للتحليية منيذ الاهليية، وحتيى ابين إسيحاق نفسيه ييورد 
عيدم تأكيده مين تليك األشيعار التيي ينقلهيا مثيال ذليك يف رسيية محيزة آل سييف البحير 
وعبييدة حييث كانيا معيًا، وذكير قد زعميوا أن محزة قال شيعرًا يذكر فييه أن رايته هي أول 
رايية عقدهيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ثيم يقيول إن كان محيزة قيال ذليك 
- يقصيد الشيعر - فقيد صيدق إن شياء اهلل)4(. .. من خلل ذلك يظهر أن سيوقه للشيعر 

كان كمحيل للشياهد ولييس للبعيد التارخييي للروايية وبييان ميدى صحتها. 

اخيرق يف كتابيه هيمنية االجتاه الثقايف األميوي من خلل فكه للحصيار الثقايف الذي 
قيام بيه األموييون عيىل ذكر عييل وآل عيل وعامية بني هاشيم واألنصار حيث فاَق أسيتاذه 
الزهيري اليذي كان ييدور يف فليك احليكام األمويين ولكنيه مل يسيتطع التجيرد بالكاميل 

))( هادي، منهجية ابن إسحاق يف تدوين السرية النبوية، ص)3.

))( معجم األدباء، ج8)،ص8.

)3( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص93.

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص46).
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مين آثيار ذليك احلصار، وكانت بصيمت األموين واضحية يف تغذية الفكير املعادي لبني 

هاشيم واألنصيار حييث اعتيرب أحيد الباحثين))( مين األمثلية عيىل ذليك ))اسيقاط ذكير 

خطبية النبيي األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يوم غديير خم، عن طرييق عودته من 

حجية اليوداع وهيو حيق هيام ال ينبغيي أن يغييب عين كتياب مجع مين تفاصيل السيرية ما 

مجعيه هيذا الكتياب((.  إال أن الباحيث يرى من وجهة نظره أن إسيقاط تلك اخلطبة ليس 

خشيية مين األمويين إنيم مين ضمين التهذيبيات والتلطيفيات التيي عملهيا ابين إسيحاق 

يف السيرية بعيد أن طليب منيه املنصيور هتذيبهيا ألن قضيية خلفية اإلميام عييل ال ترييح 

العباسيين وهيذا ميا سنناقشيه يف مورده إن شياء اهلل. 

الذيين  الشيخوص  إليهيا  ينتميي  التيي  القبائيل  وأسيمء  األنسياب  بإييراد  اهتمميه 

يعيرض ليم وألعمليم ولدورهيم يف أحيداث عرهيم عنيد حديثيه عن حيوادث عر 

الرسيالة))(، وذليك يرجيع إىل الشيأن الكبيري للنسيب عنيد العيرب حييث اهتيم العيرب 

كثيريًا باألنسياب ال سييم عيرب الباديية فيذكير أحيد الكتياب)3(  ))فعيىل نسيب امليرء يف 

البدايية تقيوم حقيوق اإلنسيان بيل حياتيه يف الغلب، فنسيب اإلنسيان هيو اليذي حيميه(( 

فلذليك كان التأثيري واضحيًا عيىل ابين إسيحاق عنيد كتابية السيرية، فإسيقاطات املرحلية 

كانيت واضحية عيىل سيرية ابن إسيحاق. 

))( عبد احلميد، علم التاريخ ومناهج املؤرخن، ص)6).

))( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص05).

)3( عيل، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلم، )ط)، د.م.  3)4)هي - 993)(، ج)، ص466.
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ع�سر ابن اإ�سحاق ال�سيا�سي
لقيد أرشنيا إىل أن والدة ابين إسيحاق كانيت سينة )80هيي-699م( أو عيىل رأي آخر 
سيينيية )85هيي- 704م( ومين ذليك يتضيح أن والدتيييه كانييت زمين خلفية عبيد امللك 
ابين ميروان )65هيي -86هيي( )684م- 705م( إال أن ابين إسيحاق بليغ السييين اليذي 
يؤهليه للدراسية والتعليم زمين اخلليفية األموي عمير بن عبيد العزيز )99هيي - )0)هي( 
)7)7م -9)7م(، وقبيل اخليوض يف املؤثيرات السياسيية يف حيياة ابين إسيحاق العلميية 
البيد لنيا مين إلقياء نظيرة وليو بشيكل مبسيط عيىل هنيج آل أميية السييايس وكييف كان 
تعاملهيم ميع معارضيهيم آنيذاك لتتضيح الصيورة أكثير، فسياسية األمويين هيي سياسية 
العيداء املسيتحكم خلصومهيم السياسيين ومنهيم العلوييون وكل أتباعهيم ومريدييم، 
حييث عميدوا إىل حماربتهيم بيكل ميا ُأوتيوا مين قيوة بيدءًا مين مؤسيس دولتهيم معاويية 
بين أيب سيفيان ))4هيي -  60هيي( ))66م- )67م( ميرورًا باحليكام مين بعيده وال بيأس 
أن نذكير الروايية اآلتية كمحل شيياهد عىل ذلك العييداء وجيييييييذوره ))ملا مات احلسين 
ابين عييل )علييه السيلم( حج معاويية فدخل املدينية وأراد أن يلعن عليًا عىل منرب رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقييل ليه إن هنيا سيعد بين أيب وقياص وال نيراه ييرىض 
هبيذا، فابعيث إلييه وخيذ برأييه، فأرسيل إلييه وذكير له ذليك، فقيال: إن فعليت ألخرجن 
مين املسيجد ثيم ال أعيود إلييه فأمسيك معاوية عن لعنيه حتى مات سيعد، فلم ميات لعنه 
عيىل املنيرب وكتيب إىل عمليه أن يلعنيوه عيىل املنابير، ففعليوا، فكتبيت أم سيلمة زوج النبي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل معاوية أنكم تلعنون اهلل ورسيوله عيىل منابركم، وذلك 

تلعنيون عييل بين أيب طاليب ومين أحبيه، وأنيا أشيهد أن اهلل أحبيه ورسيوله(())(. 

))( ابيين عبييد ربييه، أمحييد بيين حممييد ت )8)3ه - 949م(، العقييد الفريييد، حتقيييق عبييد املجيييد الرحينييي )دار 
الكتييب العلمييية - بييريوت، 404)هييي- 983)م(، ج5 ، ص4)).
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مين خيلل الروايية يتضيح العيداء املسيتحكم والبغيض لعييل وآل عييل ونحين هنيا 
ال نرييد مناقشية تفاصييل ذليك لكين اليذي يمنيا لبييان النهيج السييايس األميوي إزاء 
خصومهيم، وقيد كتيب املقرييزي))( )وهيو أحيد املتأخريين( مؤلفيًا يف هذا الصدد أسيمه 
للهاشيمين  األميوي  العيداء  لبييان  هاشيم(  وبنيي  أميية  بنيي  بين  والتخاصيم  )النيزاع 
وباخلصيوص عييل وآل عييل، يذكير فييه مثاليب بنيي أميية وميا فعليوه باملسيلمن وكييف 
وضعيوا األميور بأكملهييا إىل صاحلهيم مين أجيل مصاحلهيم السياسيية رغيم ماضيهيم 

البعييد كل البعيد عين الديين ونرتيه. 

وقيد يتصيور امليرء تارييخ عصابة كهيذه وهو تارييخ قائم عيىل احلقيد والكراهية لكل 
مين عارضهيم - وهيم الذيين أخيذوا اخللفة دون وجه حيق - كيف يكيون تأثريهم عىل 

مناحيي الفكر اإلسيلمي وعىل التاريخ احلقيقي لإلسيلم واملسيلمن. 

إن القاعيدة ليدى السيلطن يف الدولية األمويية أصبحيت تقيوم عيىل أن أي شيخص 
ميامل ييرَض عيىل خصيوم اإلميام عييل )علييه السيلم(  ال يعيد من أهيل السينة، وأن جمرد 
التشييع لعييل وآل بيتيه )عليهيم السيلم(  يوجب الطعين يف قائله ووضعه موضيع التهمة 

والشك))(. 

وقيد كان األموييون ممين وضعيوا األسياس النظيري والعمييل ليذه القاعيدة حييث 
كل مين انتهيج غيري سياسية األمويين املعاديية ألعدائهيم باخلصيوص للعلويين يعيد من 
الذيين ال يمكين االحتجياج بروايته وضّعف حديثيه مهم كانت درجتيه العلمية وقد كان 

))( ينظيير ، تقييي الدييين ت )854هييي- 450)م(، النييزاع والتخاصييم بيين بنييي أمييية وبنييي هاشييم، حتقيييق 
حسيين موسييى )دار املعييارف - القاهييرة، د.ت(.

))( احليييدري، كييمل، معييامل اإلسييلم األمييوي )ط3، مؤسسيية الييدى للطباعيية والنييش - بييريوت، )43)هييي 
- ))0)م(، ص87).
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واضحيًا ذليك املقيياس اليذي وضعيه األموييون حييث اسيتمر فيم بعيد وأصبيح كقاعدة 
ملزمية للجمييع مين الذيين أعقبيوا بنيي أميية، فذكير ابين حجير))( يف مقدمية كتياب فتيح 
البياري عندميا يعيد مين ييوايل علييًا وآل عييل بأنيه شييعي مطعيون بصحية أقوآليه حييث 
يقيول: ))والتشييع حمبية عييل وتقديميه عيىل الصحابية فمين قدميه عيىل أيب بكير وعمير 
فهيو غياٍل يف تشييعه ويطليق علييه رافييض وإال فشييعي فيإن انضياف إىل ذليك السيب أو 

الترييح بالبغيض فقيال يف الرفيض وإن اعتقيد الرجعية إىل الدنييا فأشيد يف الغليو((. 

 هيذه املنطلقيات الفكريية التيي حيكيم عيىل كل مين يعتقيد غيري اعتقادهيم، ببطيلن 
حديثيه وضعفيه حيث طعين األمويون وعلمء الديين الذين يدورون يف فلكهم السييايس 
بيكل العليمء واحلفياظ واألئمة ال ليء إال لطعنهم يف معاوية، ومل يشيفع لم حتى القول 
بأفضليية الشييخن عيىل عييل )علييه السيلم( ، وقد أخيذ الكثري مين الكتياب تطبيق تلك 
القاعيدة يف مصنفاهتيم وكتبهيم))(.  وبيم أن ابين إسيحاق نشيأ وترعيرع يف هيذه األجيواء 
الفكريية املسييطرة عليهيا السياسية بدرجية كبيرية جيدًا فيل شيك تكيون هناك ميردودات 

عيىل سيلوكه العلميي بشيكل خياص وحياته بشيكل عيام سيواء أكان سيلبًا أم إجيابًا. 

وهيذا الوضيع السييايس امليأزوم رافقتيه مواقيف سيلبية لألمويين من تدوين السيرية 
النبويية حييث كانيت بدايية التدوين للسيرية يف خلفة عبيد امللك وقد أرشنيا إىل ذلك من 
خيلل حديثنيا عين أبيان بن عثمن وطلب سيليمن بين عبد امللك مين أبان تدوين السيرية 

ومغيازي النبيي سينة )83هيي-)70م( وقيد بّينا ذلك فيم مر سيابقًا. 

وكانيت املحاولية األخيرى أيضيًا هيي طليب خالد بين عبيد اهلل القري مين الزهري 

))( ابيين حجيير، أيب الفضييل شييهاب الدييين أمحييد بيين عيييل بيين حممييد ت ))85هييي - 446)م( هيييييييدي 
السييييياري يف مقدميييييييية فتييح البيياري، )ط4، دار احييياء الييراث العييريب، 408)هييي- 988)م(، ص460.

))( احليدري، معامل اإلسلم األموي، ص88).



الف�سل االول: ال�سرية النبوية بني التطور والتهذيب

(4(

تدويين السيرية النبويية فليم أخيربه الزهيري إن ذليك سيوف يمير عيىل ذكير عييل بين أيب 
طاليب وال يمكين جتياوزه رفيض خاليد وطليب منيه الكف عين التدوين كيم بينا سيابقًا. 

إذًا ابين إسيحاق نشيأ يف جيٍو كهيذا رافيٍض ليكل حقيقية تقيال مهيم كان أمرهيا إال أن 
هنياك فتيورًا حصيل يف حيدة تليك السياسية خيلل خلفية عمير بين عبيد العزييز.  بعيد 
أن كان حصيارًا أموييًا شيامًل عيىل روايية احلدييث والسيرية إال أنيه ُرفيع يشٌء مين ذليك 
احلصيار خيلل ميّدة خلفية عمير وهيي ميّدة قصيرية مين عمير الدولية األمويية، ولكين 
رسعان ما عادت تلك السياسية إىل ممارسية أفعالا السيابقة  نفسيها يف خلفييية يزيد بييين 
عبيييد امللك ))0)هي - 05)هي( )7)7م - ))7م( وبعده هشام بن عبد املييلك )05)ه 
- 5))هيي( )))7م - )74م( اليذي اسيتمر بسياسية أسيلفه  نفسيها، وقيد حصليت يف 
عهيده ثيورة زييد بن عييل يف الكوفة التي أدت إىل استشيهاده عىل يد هشيام بين عبد امللك 

سينة ))))هي - 738م())(.  

مين خيلل ميا تقيدم يتضيح لنيا الوضيع السييايس العيام اليذي عياش فييه حمميد بين 
إسيحاق وبيدأ باكيورة حياته العلميية فقد بقي يف املدينية مل يغادرها مطلقياً إال مرة واحدة 
)5))هيي-733م( وعياد إليهيا بعيد ميّدة مين الزمين ومين امللحيظ أن ابين اسيحاق مل 
تكين ليه علقية وديية ميع احليكام األمويين، فليم نسيمع أنيه قيام بزييارة إىل عاصمتهيم 
دمشيق وذليك عكيس اسيتاذه الزهيري اليذي كانت ليه علقات ممييزة وواضحية ووثيقة 
ميع األمويين، ولعيل موقيف ابين سيحاق مين األمويين يمكين أن نعيزوه إىل  تشييعه أو 
كيم عليل أحيد الباحثين))( للموقيف السيلبي الذي اختيذه أهل املدينية مين األموين بعد 

))( اليعقييويب، أمحييد بيين إسييحاق بيين جعفيير بيين وهييب بيين واضييييييييييح ت ))9)هييي - 904م(، تارييييييييييييخ 
اليعقييويب، تعليييق خليييييييييل منصييييييييييور، )مؤسسيية العطييار الثقافييية - النجييف، د.ت(، ج)، ص8)).

))( عبد اللطيف، بحوث يف السرية النبوية والتاريخ اإلسلمي، ص35.
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واقعية احليرة سينة )63هيي - )68م(، وقد قتيل الكثري من أهل املدينة نتيجية تلك احلادثة 
املشهورة))(. 

نيا نمييل إىل السيبب األول عيىل الرغيم مين عيدم جزمنيا بتشييعه حييث كانيت    إال أنَّ
هتمية التشييع تلصيق بيكل شيخص يكتب عن عييل بن أيب طاليب وآل عيل وابن إسيحاق 
واحد من هؤالء ؛ ألن كاتب االسيرية النبوية اليمكن له إغفال دور اإلمام عيل املحوري 
فيهيا. فاملؤثيرات السياسيية القائمية يف أي عير ومنهيا عر ابن إسيحاق البيدَّ أن تلقي 
بظلليا وتأثريهيا عيىل أوجيه احليياة املختلفية ومنها احلركية العلمية بشيكل خياص، وأن 
رضيا رجيال السياسية عين العليمء كان يعطيهيم فرصية كبيرية يف حرية احلركية والتجوال 

يف البيلد وزييارة املراكز الامية آنذاك. 

إال أن املتغيريات السياسيية التيي حتصيل تسياعد عيىل تغري واقيع احلال، فبعد سيقوط 
الدولية األمويية وقييام الدولية العباسيية ))3)هيي - 749م( وتيويل أيب العبياس السيفاح 
احلكيم ))3)هيي - 36)هيي( )749م - 753م( ، دخيل ابين إسيحاق يف مرحلية جدييدة 
مين  حياتيه فقيد رحيل فيور حصيول ذليك التغيري اليذي مكين ابين إسيحاق مين إظهيار 
ميا كتبيه مين مؤليف عين السيرية النبويية إىل العلين ومتكين مين ممارسية حياتيه العلميية 
املتعيددة  العلميية  والفكريية بييء مين احلريية وقيد تطرقنيا إىل ذليك يف ذكير رحلتيه 
واسيتقراره النهائيي يف بغيداد عاصمية العباسيين حييث تيويف فيهيا هنياك سينة ))5)ه 
- 768م())(، ولعيل املوقيف العبيايس املناهيض للعلويين أيضيًا قيد ألقيى بظلليه عيىل 
موقيف ابين إسيحاق مين السيرية النبويية حيث اقترت سيريته عيىل ذكر بعيض فضائل 
عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم(  فقيد ال يروق للسيلطات السياسيية ذكير فضائل عيل 

))( ابن اعثم الكويف، الفتوح، ج5، ص63).

))( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص)3).
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بين أيب طاليب كلهيا، فقيد وقيع ابن إسيحاق ميرة أخرى بين متناقضين املنهجيية العلمية 
التيي تعتميد عيىل الصيدق ورغبيات ومييول العباسيين  الصحيحية والروايية السيليمة 

القائمية عيىل مصاحلهيم ورغباهتم السياسيية. 

ويف ذليك يقيول ابين عيدي ت )365هيي-976م(: ))ليو مل يكين البين إسيحاق مين 
الفضيل إال أنيه رصف املليوك عين االشيتغال بكتيب ال حيصيل منهيا يشء إال االشيتغال 
بمغيازي رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ومبعثيه ومبتدأ اخللق لكانيت الفضيلة 
سيبق هبييييا، ثيم مين بعيده صنفهيا قيوم آخيرون فليم يبلغوا مبليغ ابن إسيحاق منهيا، وقد 
فتشيت أحاديثيه كثيريًا فليم أجد مين أحاديثه ميا أن يقطع علييه بالضعف، وربيم أخطأ أو 
أوهيم يف الشيك بعيض الييء كم خيطأ غيريه ومل يتخليف يف الرواية عنه الثقيات واألئمة 

وهيو ال بيأس به((. 
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املبحث الثالث
عبدامللك بن ه�سام ودوره يف تهذيب ال�سرية النبوية

عبد امللك بن ه�سام ت )218هـ - 833م( 
ابين أييوب احلميريي املعافيري وقييل الذهييل))(، العلمية النحيوي اإلخبياري))(، ، 
وكنيتيه أبيو حمميد، إال أن قسيًم مين اليرواة مين ييرده إىل معافير بين يعفير)3(، وهيم قبيلية 
كيربى نيزح إىل مير منهيا مجهيرة كبيرية، ومنهم مين ييرده إىل ذهيل)4(، كم ييرده آخرون 
إىل سيدوس)5(، حييث مل يكين هنياك رأي فاصيل يف هيذا الشيأن)6(، وهيو مين مشياهري 

محلية العليم، وكان ليه عليم متقيدم يف عليم النسيب والنحيو)7(. 

))( الصفدي، الوايف بالوفيات، ج9)، ص)4).

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص8)4.

)3( معافيير بيين يعفيير: معافيير بالفتييح وهييو اسييم قبيليية ميين اليميين، وهييو معافيير بيين يعفيير بيين مالييك بيين 
احلييارث بيين مييرة بيين ادد بيين مهيسييع بيين عمييرو بيين يشييجب بيين عريييب بيين زيييد بيين كهييلن بيين سييبأ 
ينظيير احلمييوي، ياقييوت، ت )6)6هييي - 8)))م(، معجييم البلييدان، دار احييياء الييراث العييريب، بييريوت 

)399)هييي - 979)م(، ج5، ص53).

)4( ذهييل: وهييو بطيين ميين بطييون بكيير بيين وائييل وهييو ذهييل بيين ثعلبيية بيين عطابيية بيين صعييب بيين عيييل بيين 
بكيير بيين وائييل ينظيير النويييري، هناييية االرب، ج)، ص)33.

)5( السييدويس: بفتييح السيين وضييم الييدال املهملتيين وسييكون الييواو ويف اخرهييا سيين أخييرى هييذه النسييبة 
إىل سييدوس بيين شيييبان بيين ذهييل بيين ثعلبيية بيين عطابيية بيين صعييب بيين عيييل بيين بكيير بيين وائييل.  ينظيير، 
ابيين األثييري، عييز الدييين أبواحلسيين عيييل بيين حممييد الييزري ت )630هييي - )3))م(، اللبيياب يف هتذيييب 

األنسيياب، )دار صييادر - بييريوت، د.ت(، ج)، ص09).

)6( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص ف )مقدمة املحقق(.

)7( السهييل، الروض االنف، ج)، ص4).
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نشيأ ابين هشيام يف البيرة ثم ارحتل إىل مر وسيكن فيهيا))(، لكن املصيادر التذكر 
سيبب رحلتيه إىل مير واكتفيت باإلشيارة إىل ذليك دون توضييح ليذا االنتقيال ويف أي 
مرحلية مين مراحيل حياتيه، إذ مل يذكير ليه أنيه عياش يف غيري هذيين املريين وقيد عليل 
بعيض املهتمين))( يف دراسية شيخصيته أن حياتيه مل تكين حمصيورة بين هذيين املريين 
وخاصية يف عير كان يأخيذ العليم سيمعًا، وكانيت الرحلية يف طلبيه دييدن العليمء)3(. 

ولكين نسيتبعد ذليك مين وجهية نظرنا؛ ألنيه ليو كان ذلك صائيرًا عىل الواقيع لذكره 
مين ترجيم ليه وهذا متعارف علييه بذكر الرحلت العلمية ملن يرجم ليه من قبل العلمء، 
إال أن الواضيح مين خيلل دراسية سيريته أن ابين هشيام مل يكين مين ذوي االختصياص 
يف الروايية والتارييخ حييث كانيت اهتمماتيه لغويية وقيد أثير ذليك تأثيريًا كبيريًا يف اختيار 
األخبيار ويف إيرادهيا، وقيد ذهبيت بعيض اهتمميات ابين إسيحاق التارخييية واإلخباريية 
ضحيية دقية ابين هشيام اللغوية)4(، وقيد اختلف يف تارييخ وفاته فمنهم مين ذكر ذلك يف 

)3))هيي - 8)8م()5( وآخير ذكر وفاته )8))هيي - 833م()6(. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص ف.

))( هييذا مييا ورد ميين ترمجيية ابيين هشييام، حمققييو السييرية النبوييية )مصطفييى السييقا وإبراهيييم األبييياري وعبييد 
احلفيييظ شييلبي(ينظر ابيين هشييام السييرية النبوييية، ج)، ص ف.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج) ص ف.

)4( ابن إسحاق، السري واملغازي، ص5،)مقدمة املحقق سهيل زكار(.

)5( الصفييدي، الييوايف بالوفيييات، ج9)، ص43)، ابيين كثييري، عييمد الدييين أبييو الفييداء إسييمعيل ت )774هييي 
- )37)م(، البداييية والنهاييية، حتقيييق عبييد اهلل بيين عبييد احلسيين تركييي )هجيير للطباعيية والنييش والتوزيع، 

9)4)هييي - 989)(، ج4، ص89)، احلمييوي، معجييم األدباء، ج)، ص58.

)6( ابيين الييوزي، أبييو الفييرج عبييد الرمحيين بيين عيييل ت )597هييي - م(، املنتظييم يف تاريييخ امللييوك واالمييم، 
حتقيييق حممييد عبييد القييادر عطييا ومصطفييى عبييد القييادر عطييا )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، )99)م(، 

ج))، ص37
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أميا آراء العليمء فييه فذكير القفطيي))( ))بيري، قيدم مير وحيدث هبيا املغيازي 
وغريهيا روى املغيازي عين زيياد بيييييييين عبد اهلل البكييييييييائي عن حممد بن إسيحاق كان 
ثقية((، أميا السيهييل))( فيييييييذكر ))أميا عبيد املليك بين هشيام فمشيهور بحميل العليم، 
متقيدم يف عليم النسيب والنحيو(( وقيد ذكره ابين الوزي)3( ))أنيه كان ثقية((، ويف أثناء 
وفادتيه وإقامتيه فيهيا التقيى الشيافعي، حييث ذكير الدارقطنيي عين امليزين قيال: ))قيدم 
علينيا الشيافعي وكان بمير عبيد املليك بين هشيام صاحيب املغيازي، وكان علمة أهل 
مير بالعربيية والشيعر.  فقييل ليه يف املصيري إىل الشيافعي، فتثاقل ثيم ذهب إلييه فقال ما 

ظننيت أن اهلل خيليق مثيل الشيافعي(()4(. 

وقد تناشيدا من أشيعار العرب أشيياء كثرية)5( حيث امتدح ابن هشيام الشيافعي بعد 
لقائهيم وكان يقيول الشيافعي حجية اهلل يف اللغة)6(، وقد الحظنيا من خلل اإلطلع عىل 
مصيادر ترمجية ابين هشيام أنيه كان من ذوي االختصياص يف اللغية واألدب وهذا واضح 
متاميًا مين خيلل شيهادته بيأنَّ الشيافعي حجية يف اللغة والشيافعي مل يكن علميه األول يف 

اللغية وإنيم كم هو معيروف أنه فقييه وحمدث)7(. 

))( عيييل بيين يوسييف ت )4)6هييي - 6)))م، إنبيياه الييرواة عيين انبيياه النحيياة ، حتقيييق حممييد أبييو الفضييل 
إبراهيييم، )املطبعيية العرييية - صيييدا، 3)4)هييي - 004)م(، ج)، ص))).

))( القفطي، إنباه الرواة، ج)، ص))).

)3( ابن الوزي، املنتظم، ج))، ص37.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج0)، ص9)4.  ينظر الصفدي، الوايف بالوفيات، ج9، ص43).

)5( ابن كثري، البداية والنهاية، ج0)، ص308.

)6( السيييوطي، جييلل الدييين ت )))9هييي - 505)م(، بغييية الوعيياة يف طبقييات اللغوييين والنحيياة، حتقيييق 
حممييد أبييو الفضييل إبراهيييم )د.  م. ط(، ج)، ص5)).

)7( ينظر الذهبي، سري اعلم النبلء، ج0)، ص7.
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    فابين هشيام بتهذيبيه لسيرية ابين إسيحاق التي بقييت مقرنة باسيمه وكان صاحبها 
احلقيقيي ابين إسيحاق مل يكين هيو مين مجيع تليك السيرية وأنجيز ذليك اإلنجاز فقيد كان 
لغيرام املريين هبيا كيم ذكير القفطيي))( ))وللمريين هبيا فيرط غيرام وكثيرة روايتيه 

وعين املريين نقليت إىل سيائر اآلفياق((.  

إنَّ االهتيمم الواضيح مين قبيل املريين يف مؤلفيات كهيذه مين نتياج علمئهيم جعل 
سيرية ابين هشيام تصيل إلينيا وهبيذه الكيفيية، وإن إزدهيار احلركية العلميية يف مير ميع 
وجيود ابين هشيام أعطيى دافعيًا معرفييًا كبيريًا فبقي نتياج ابن هشيام حمفوظيًا إىل أن قيض 
اهلل ليه األسيتاذ فسيتفيلد فقيام عىل حتقيقه وطبعيه بمدينة جو نتجن بأملانيا سينة 859)م، 

ومنيذ ذليك الوقيت ظهر مطبوعيًا وعيرف النياس قيمته))(. 

اإجنازات ابن ه�سام العلمية 
ذكير سيزكن)3( آثيار ابين هشيام وهيي سيرية حمميد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  أو ميا يعيرف بالسيرية النبويية وكانيت بداييات حتقيقها عىل يد األسيتاذ فسيتفيلد 
كيم ذكرنيا أعيله غري أن سيزكن يذكر أهنيا ترمجيت إىل االملانية وطبعت يف اشيتو نجارت 
سينة 864) بينيم ذكرنيا أن أحيد الباحثين ذكير أول طبعية ليا عىل ييد املحقق  نفسيه كان 
سينة 859) فيعتقيد أن سيزكن ذكير هنيا الطبعية الثانيية ليا، ولكين اليذي قيام بتحقيقها 
وطبعهيا هيو فسيتفيلد لكيي يظهرهيا إىل العلين بشيكل كتياب مبيوب ومطبيوع ثيم بعيد 
ذليك نيش السيرية حمميد حميي الدين عبيد احلميد مين أربعة جمليدات يف القاهيرة 937)م 

))(  إنباه الرواة، ج)، ص))).

))( عبد اللطيف، بحوث يف السرية النبوية والتاريخ اإلسلمي، ص50.

)3( تاريخ الراث العريب، ج)، ص08).  ينظر بروكلمن، تاريخ األدب العريب، ج3، ص)).
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ثيم نشهيا مصطفيى السيقا وإبراهييم األبيياري وعبيد احلفيظ شيلبي بالقاهيرة 955)م، 
وقيد أشيار سيزكن أيضيًا إىل أن هناك قطعية تناولت بيعية العقبة الثانية من السيرية مدونة 
عيىل جليد قدييم توجيد يف فينيا ضمين جمموعية اليدوق راينير وقيد نشهتيا نبيهية عبود يف 

دراسيتها للربدييات العربية.  

الإجناز الثاين لبن ه�سام )كتاب التيجان يف ملوك حمري( 
وليذا الكتياب أمهيية خاصية ؛ ألنيه جيميع بين احلداثية التارخييية والقصيص الديني، 
وبين اخلرافية واالسيطورة، واالهتيمم بيه لييس االهتيمم بالتارييخ  فقيط فهيو ال يشيكل 
مرجعيًا تارخيييًا أو مصيدرًا علمييًا وإنيم يأيت االهتمم بيه واحلرص عليه من أنيه كتاب فني 

يسيجل مييلد فجر القصية العربيية وطريقية روايتها. 

وقيد ظهيرت الطبعية األوىل مين هيذا الكتياب عيام )337)هيي - 8)9)م( بمجلس 
إدارة املعيارف العثمنيية يف النيد ببليدة حييدر آبياد، وقيد تم العثيور عىل النسيخة األصلية 
يف صنعياء وهيي نسيخة قديمية يبلغ عمرها مخسيمئة عيام تقريبيًا، فقد اهنى كاتبهيا كتابتها 
سينة  )034)هيي - 4)6)م(، أميا النسيخة الثانيية التيي قوبلت هبا النسيخة األصلية فقد 
كانيت حمفوظية يف املتحيف الربيطياين بلنيدن حتيت رقيم )90)، وقيد فيرغ ناسيخها مين 
كتابتها يف غرة شيهر شيعبان ))03)هي-))6)م( وناسيخها هو أحد ابناء اليمن، ويعد 
ميا قيام بيه عبيد املليك بين هشيام هتذيبيًا لروايية وهيب بين منبيه وقيام بإخراجهيا بكتياب 

جدييد أطلق عليهيا العنيوان املذكور))(.

النبويية  السيرية  األول وهيو  كتابيه  دراسيتنا عيىل  الضيوء يف  نسيلط  نيا سيوف  أنَّ إال 
القادمية.  امليوارد  يف  األميور  مين  وغريهيا  التهذييب  أسيباب  عيىل  لنتعيرف 

))( ابيين هشييام، أبييو حممييد عبييد امللييك، التيجييان يف ملييوك محييري، حتقيييق مركييز الدراسييات واالبحيياث اليمنية، 
)مركييز االبحيياث والدراسييات اليمنية  - صنعاء، 347)هييي-8)9)م، ص 8.
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اأ�سباب تهذيب ال�سرية النبوية 
إن قييام ابين هشيام بعميل هتذييب السيرية مل ييأِت اعتباطيًا أو ترفيًا فكرييًا وإنيم جياء 
ألسيباب ورضورات اعتقيد ابين هشيام أهنيا توجيب القييام بذليك العميل اليذي جعيل 
السيرية النبويية تقيرن باسيمه حييث أصبيح التيلزم واضحيًا بين االسيم واملهيذب، أميا 
ابين إسيحاق صاحيب السيرية األصييل ومؤلفهيا األول مل يذكير ليه اسيم يف هيذا الكتياب 
سيوى اسيمه يف رواياتيه املهذبية التيي أتيى هبيا ابين هشيام، فقيد ذكير حمققو السيرية فييييي 
مقدمتييهم ))ثيم قييض اهلل ليذا املجهيود - جمهيود ابن إسيحاق - رجًل له شيأن، هو ابن 
هشيام فجميع هيذه السيرية ودّوهنيا، وكان ليه فيهيا قليٌم مل ينقطع عين تعقب ابن إسيحاق 
يف كثيري مميا أورده بالتحريير، واالختصيار، والنقيد، أو يذكير روايية أخيرى فاتيت ابين 

إسيحاق ذكرهيا هيذا إىل تكملية أصنافهيا وأخبيار أتيى هبيا(())(. 

إنَّ ابين هشيام مل ييذب السيرية فقيط كيم هو معلن بيل أضياف إليها إضافيات أخرى 
وذكير أسيباب ذليك بالقيول: ))وانيا إن شياء اهلل مبتيدئ هيذا الكتياب بذكير إسيمعيل 
ابين إبراهييم، وميييييين وليييييييييد رسيييييول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين وليده، 
وأوالدهيم ألصلهبيم، األول فياألول مين إسيمعيل إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  وميا يعيرض مين حديثهيم، وتيارك ذكير غريهيم مين وليد إسيمعيل، عيىل هيذه 
الهية للختصيار، إىل حدييث سيرية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وتيارك 
بعيض ميا يذكيره ابين إسيحاق يف هيذا الكتاب مميا ليس لرسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  فييه ذكير، وال تيزل فييه مين القيرآن يشء، ولييس سيببًا لييء مين هيذا الكتاب، 
وال تفسيريًا ليه، وال شياهدًا علييه، مليا ذكرت مين االختصار، وأشيعارًا ذكرهيا مل أَر أحدًا 
مين أهيل العلم بالشيعر يعرفها، وأشيياء بعضها يشينع احلديث هبا، وبعض يسيوء الناس 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ص ي )مقدمة املحقق( .
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ذكيره، والبعيض مل يقير لنيا البكائيي بروايتيه، ومسيتقص إن شياء اهلل تعاىل ما سيوى ذلك 
منيه بمبليغ الروايية ليه والعلم بيه(())(. 

إن نظرة فاحصة لكلم ابن هشيام يمكن أن نسيتدل منها عىل مخسية أسيباب جوهرية 
حسيب اعتقاده يف هتذيب السرية:

االختصيار حييث كان هدفيه األول املعلين للتهذييب واالختصيار وتيرك كل يشء 
لييس ليه صلية بنسيب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . 

الزييادات يف األشيعار حييث قيدم عيىل حذفهيا مل يير أحيدًا مين أهيل العليم بالشيعر 
يعرفهيا.  

أشيياء غيري مقبولية احلدييث هبيا ومل يبين لنيا نوعيية تليك األشيياء واألمثلية عليهيا 
وماهيي شيناعة احلدييث بتليك األميور ؟ 

بعيض األميور كانيت غيري مقبولية ليدى فئية معينة مين النياس ومل يوضح مين هؤالء 
النياس الذيين ال يقبليون ميا ورد يف سيرية ابين إسيحاق وهيل تليك مسيتندة إىل أسيانيد 

صحيحية أو غيري ذليك. 

وبعيض مل ييروه البكائيي البين هشيام ولكن ابن هشيام متكين من احلصيول عليها من 
رواييات أخيرى، ويف تليك الفقيرة يبين ابين هشيام أنيه مل يقيم بالتهذيب فقط بيل أضاف 

إضافيات أخرى. 

  وعند مناقشية أسيباب ابن هشام وحسب ما تقتضيه متطلبات البحث، وبالعودة إىل 
السيبب األول مين األسيباب املعلنية التيي دعت ابن هشيام إىل هتذيب السيرية فإن حذف 

))( السرية النبوية، ج)، ص ي)مقدمة املحقق(.
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الزييادات يف السيرية التيي ذكرها ابن إسيحاق وهيي غري داخلة يف موضوع السيرية أصًل 
وهيي األميور املختصية باألنبيياء والرسيل الذين ليس حمميد )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
مين أصلهيم فبذليك تصبيح السيرية كبيرية وواسيعة وهيذا خيلف املنهيج اليذي أرييد له 
مين التألييف إال أنيه هنياك إشيارات إىل أن السيرية التيي تقيدم هبيا ابين إسيحاق بطليب 
املنصيور هيي مهذبية يف األصيل حييث يذكير اخلطييب البغيدادي))( أن سيبب تأليف ابن 
إسيحاق للسيرية كان بطليب املنصيور وذكرنيا ذليك يف موضعيه املناسيب إال أن املنصيور 
كيم رأى أن الكتياب كبيري ومطيول قال له: ))لقيد طولته يا ابن إسيحاق اذهب فاختره 
فهيو هيذا الكتياب املختير(( أميا الكتياب املطيول ألقيي يف خزانية املنصيور. إذًا السيرية 

النبويية البين إسيحاق أصيًل هي مهذبية وأصبحت يف شيكل ارتضياه املنصور. 

لكين هيذا ال يعنيي أن ابين هشيام أخطيأ يف عمليية التهذييب للسيرية النبويية البين 
إسيحاق لكن هذه العملييييييية اعتربت كعمليييييييية جراحييييية مشيوهة قام هبا ابن هشيام 
حييث اختير املختير وهذبيه))(.  وقيد ذكير أحيد الباحثين)3( ))أن الذيين تناوليوا 
السيرية بالتلخييص واالختصيار ومنهيم ابن هشيام، إنم خفضيوا من ثقيل الكتاب بعض 
أخبياره التيي اسيتبعدوها غيري مؤمنين بصحتهيا، ناقلن من األخبيار ما ييرون فيه القرب 
مين احليق، ومسيتبعدين ميا الجييري يف ذليك ميع فكرهتيم وعقيدهتيم مفندين إيياه رادين 
له((، وهذه الفكرة األساسيية )حسيب اعتقادنا( املسيتوحاة من عملية التهذيب للسيرية 
هيي تيرك كل ميا مل يؤمن به أصحياب نظرية التهذيب مين أفكار يعتربوهنا بعييدة عقائديًا 

))( تاريخ بغداد، ج)، ص))).

))( ناجي، عبد البار، نقد الرواية التارخيية )منشورات دار المل - بغداد، ))0)(، ص)4.

)3( اليوسييفي، حممييد هييادي، موسييوعة التاريييخ اإلسييلمي، )اضييواء احلييوزة - لبنييان 433)هييي - ))0)م(، 
ج) ، ص)).
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وفكرييًا عيم ييرون ويعتقيدون بيه، وهيذا األمير فييه جمافياة للحقائيق العلمية وبعييدة عن 
روح احليياد املطلوبية ملين يتنياول أي حقيل مين حقيول العلم. 

إنَّ هتذييب ابين هشيام لسيرية ابين إسيحاق حيذف ميا سيمه الزوائيد وكل ميا لييس له 
صلية بالرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وهيذا يتنياف مع منهيج ابن إسيحاق الذي 
اعتميده يف السيرية حييث تعيد أهيم مزيية ليه هيي سيبكه املنظيم للمعلوميات اليواردة يف 
السيرية التيي ال يمكين أن تكيون مين بنيات أفيكاره وحدهيا، بيل هيي مزييج مين عميل 

شييخه الزهيري وسيائر املصنفين الذيين ليم بياع يف هيذا العميل قبل ذليك))(.

ويمكننيا القيول إن السيرية النبويية البين إسيحاق هيي عميل متكاميل ومنظيم أميا 
التهذييب فهيو أمير ارييد بيه تسيويق أميور معينية تكيون متمشيية ميع الواقيع السييايس 

واملذهبيي آنيذاك وهيذا ميا سييتضح مين خيلل مناقشياتنا الحقيًا.

أميا الرجيوع إىل مناقشية النقطية الثانيية التي دعيت ابن هشيام إىل التهذييب فهي رفع 
األشيعار التيي تكيون منحولية ودخيلية عيىل الشيعر مسيتخدمًا يف ذليك إمكاناتيه يف هيذا 

املجيال عيىل اعتبياره إماميًا يف اللغية والنحو))(. 

 والبيدَّ لنيا يف البدايية مين إلقياء نظيرة وليو بسييطة عيىل أمهيية ومكانية الشيعر عنيد 
العيرب سيواء يف الاهليية أم بعيد جمييء اإلسيلم، فقيد ورد عين الرسيول األكيرم )صىل 

اهلل علييه وآليه وسيلم( : ))إن مين الشيعر حلكمية وإن مين البييان لسيحرًا(()3(. 

))( جعفريييان، رسييول، سييرية سيييد األنبييياء واملرسييلن)حممد(جامع املحامد)دار الرسييول األكييرم - بريوت، 
8)4)هي - 007)م(، ص84.

))( ابن كثري، البداية والنهاية، ج0)، ص308.

)3( أبييو خطيياب القييريش، أبييو زيييد، مجهييرة أشييعار العييرب يف الاهلييية واإلسييلم، حتقيييق حممييد عيييل 
البجيياوي )هنضيية ميير للطباعيية والنييش، د.ت( ص34.
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ويف الروايية اآلتيية عين الشيعبي قيال: ))أتيى حسيان بين ثابيت إىل النبيي )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  فقيال ييا رسيول اهلل: إن أبيا سيفيان بين احليارث))( هجاك، وأسيعده 
عيىل ذليك نوفيل بين احليارث))( وكفيار قرييش، أفتيأذن يل أن أهجوهيم ييا رسيول اهلل ؟ 
فقيال كييف تصنيع يب ؟ فقيال: أسيّلك كيم ُتسيّل الشيعرة مين العجين ! قيال ليه: اهجهم 

روح القيدس معيك(()3(. 

ويف ميورد آخير قيييييييال الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ))الشيعر 
كلم العيرب جيزل تتكليم بيه يف نوادييا، وتسيل بيه الضغائين بينهيا(()4(. 

كان الشيعر مهيًم جيدًا عنيد العيرب فقيد وثيق به أحداثهيم ومآثرهيم، وكان الوسييلة 
اإلعلميية البيارزة يف توثييق األحيداث واليذي يمنيا هنيا هيدف ابين هشيام مين هتذييب 
األشيعار فنذكير هنيا اإلشيارات لتليك األهيداف مين وراء هتذييب ابين هشيام للشيعر 

اليوارد يف السيرية. 

إال أن ابين هشيام بإقداميه عيىل هتذييب وحيذف بعيض األشيعار التيي أوردهيا ابين 
إسيحاق كمحيل لشياهد احليدث التارخييي اليذي ييورده فقيد ضعيف الروايية التارخييية 
القيران تليك األشيعار باألحيداث التارخييية وسيوف نيورد عيىل سيبيل املثيال أحيد تلك 

))( أبييو سييفيان بيين احلييارث بيين عبييد املطلييب بيين هاشييم بيين عبييد املنيياف بيين قييي، كان شيياعرًا ويجييو 
أصحيياب رسييول اهلل، وكان مباعييدًا لإلسييلم شييديدًا  عييىل كل ميين دخييل فيييه وكان كذلييك يجييو 
رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(، أسييلم بعييد الفتييح وشييهد مييع رسييول اهلل حنيين وغريهييا ميين 

مشيياهد الرسييول ويقييال تييويف سيينة 0)هييي.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج4، ص46-45.

))( نوفييل بيين احلييارث بيين عبييد املطلييب اخييو أبييو سييفيان بيين احلييارث وربيعيية بيين احلييارث مييات لسيينتن ميين 
خلفيية عميير بيين اخلطيياب.  ابيين حبييان، مشيياهري علييمء االمصييار، ص58.

)3( ابن اخلطاب، مجهرة أشعار العرب، ص35.

)4( املصدر نفسه، ص35.
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الشيواهد وهيي شيك ابين هشيام يف القصييدة اللميية التيي قاليا أبيو طاليب حييييييث 
كان شيكه لييس يف نسيبة قائلهيا بيل قيال فيهيا ))ويعيض أهيل العليم بالشيعر ينكيرون 

أكثرهيا(())(. 

مين غيري أن ييردف بقوليه )ليه( مميا جيعيل اإلنيكار عيىل أبييات القصييدة ولييس عيىل 
قائلهيا ويوحيي مين خيلل طرحيه لذليك أن األبييات موضيع الشيك هيي مين وضيع 
الوضاعين حييث وضعيت ألسيباب معينية، والسييم إن يف القصييدة تعريضيًا ببعيض 
الشيخصيات مين زعيمء قرييش الذيين كان ألبنائهيم يف ميا بعيد أثرهيم السييايس يف تويل 
دفية احلكيم يف العهديين األميوي والعبيايس، فيكان هيؤالء القلة مين أهل العلم أسيقطوا 
مين األبييات الشيعرية يف هيذه القصييدة التيي تييسء إىل مسيامع سيلطة احلاكيم فحكميوا 
عليهيا أهنيا موضوعية، وجياء مين بعدهيم تبيع قيال بقوليم، مليا ليذه القصييدة مين وقيع 
خياص يعرفيه ابين هشيام وغريه وقد حيرص ابن هشيام عىل ذكير )أهل العيييلم( لألمانة 
العلميية وإن كان خياليف رأييه وقيد خفيض حيدة الشيك إىل أقيل قيدر ممكين، فأثبيت ميا 
اعتقيد بصحتيه وإن خالفهيم وهيذا ييدل عيىل أن الشيك يف أبييات القصييدة ضعييف ال 
تؤييده أدلية قاطعية، حييث أبقيى ابين هشيام الشيك بدرجية ترجيحيية، وقيد ذكير ابن أيب 
احلدييد))( رأييه يف القصييدة اللميية أليب طاليب واليذي شيكك ابين هشيام فيهيا معليًل 
ذليك إلنيكار أهيل العلم لا حيث يعترب شيهرهتا كشيهرة )قفيا نبكي()3( وإن جاز الشيك 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص99).

))( رشح النهج، ج4)، ص)7).

)3( ))قفا نبكي(( مطلع معلقة الشاعر أمرئ القيس بن حجر بن عمرو الكندي 
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل                      بسقط اللوى بن الدخول فحومل 

ينظيير الييزوزين، أبييو عبييد اهلل احلسيين بيين أمحييد بيين احلسيين ت )486ه - 093)م( رشح املعلقييات العييش، 
)دار مكتبيية احلييياة - بييريوت.، 983)م(، ص9).
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فيهيا أو يف يشء مين أبياهتيا جياز الشيك يف )قفيا نبيك( ويف بعيض أبياهتيا. 

ويذكير استشيهاده عيىل صحية القصييدة وهيي حادثية املبيارزة بين عبييد بين احلارث 
ابين عبيد املطليب وعتبية بين ربيعية حييث جيرح عبيد بين احلارث ومحيل وهيو جريح قد 
قطيع سياقه فألقيي بين ييدي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقال يا رسيول لو 

كان أبيو طاليب حييًا لعليم أنه قيد صيدق يف قوله:

ونناضيل كذبتيم وبييت اهلل نبزي حممدًا دونيه  نطاعين  ومليا 
حوليه نيّرع  حتيى  ونذهل عن أبنائنا واحللئل))(وننيره 

وقيد وردت هيذه القصييدة يف دييوان أيب طالب مكونة من))(0))  أبيات من الشيعر 
بينيم ابين هشيام أورد فيهيا 94 بيتًا فقط)3( يعني حذف 6) بيتًا لشيك أهل العلم بالشيعر 
حسيب قيول ابين هشيام، إال أن ابين كثيري يف رده عيىل تشيكيك ابين هشيام يف قصييدة أيب 
طاليب اللميية ))إن هيذه قصييدة  عظيمة فصيحة بليغة جدًا ال يسيتطيع أن يقولا إال من 

نسيبت إلييه، وهيي أمجيل من املعلقات السيبع، وأبليغ يف تأدية املعنى منهيم مجيعًا(()4(. 

وقيد أوردنيا يف حديثنيا عين منهجيية ابين إسيحاق يف كتابية السيرية النبويية ذلك وقد 
عليل أحيد املسيتشقن استشيهاد ابن إسيحاق باألشيعار يقيول: ))ولكنه مل يقيم بأبحاث 
خاصية عين صحتهيا مل يعتيد العليمء املحرفيون القييام هبا وال متسيه مسيألة صحتها مسيًا 

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج4)، ص73).

))( ينظيير، التوينجييي، حممييد، ديييوان أيب طالييب عييم النبييي )صييىل هللا عليــه وآهل وســم(، )دار الكتيياب العييريب 
- بييريوت، 4)4)هييي - 994)م(، ص66.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص)99-9.

)4( ابن كثري، البداية والنهاية، ج4، ص43).
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خاصيًا، فهيو استشيهد هبذه األشيعار، عيىل قدر ظهورهيا له جديير باالستشيهاد(())( إال 
أن نظيرة ابين إسيحاق احلياديية يف نقل احلقيقية التارخيية سياقته إىل تثبيت بعض األشيعار 
اخلاصية هبجياء املشكين للرسيول )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم( ، فاضطر ابن هشيام إىل 

حذفهيا للتلطييف مين حدة هذه األشيعار. 

اأما الأ�سباب التي دعت ابن ه�سام لتهذيب الأ�سعار فهي:
حيذف األشيعار املنحولية، إذ متثيل هيذا احلذف بعبارتيه التي افتتيح فيها كتابيه والتي 
مفادهيا ))وتيارك ذكير. .. أشيعارًا ذكرها مل أَر أحيدًا من أهل العلم بالشيعر يعرفها(())(، 
فمين خيلل كلميه هيذا يتبين أن لدييه القناعية اخلاصية املتأتيية مين علميه بيأنَّ بعيض 

األشيعار املوجيودة يف سيرية ابين إسيحاق منحولة. 

يف  والتيي  وزنيه  يتكاميل  مل  ميا  األشيعار  هيذه  وشيملت  الرديئية  األشيعار  حيذف 
وزهنيا الشيعري ركاكية والتيي اختلفيت قيوايف أبياهتيا، إذ نيراه قيد طبيق هيذا املسيمى يف 
أماكين عدييدة)3(.  وإن انتقائيية ابين هشيام يف حيذف األشيعار لييس لشيكه يف صحتهيا 
وصدورهيا مين أفيواه قائليهيا وإنيم عيىل أسياس انتقائيه وقناعتيه يف تلك األشيعار سيواء 

باإلثبيات)4(.  أم  بالرفيع 

حيذف األشيعار املقذعية)5(، وقيد شيمل احليذف األشيعار مين املسيلمن واملشكن 

))( هوروفنتس، املغازي األوىل ومؤلفوها، ص93.

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص4.

)3( ينظر املصدر نفسه، ج) ص303، ج3 ص43-3))، ج4 ص84.

)4( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص3)).

)5( املقذعة وأصلها قذع: والقذع سوء القول من الفحش ونحوه فقذعته قذعًا رميته بالغش.
ينظر الفراهيدي، العن ، ج)، ص48).
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عيىل حيد سيواء))(.  وتوجيد أمثلة كثيرية عىل ذليك))(.  

أميا فييم خييص مناقشية بقيية أسيباب هتذييب السيرية فالسيبب الثاليث هيو ورود ذكر 
أميور غيري مقبيول احلدييث فيهيا أو يتسيع احلديث فيهيا عىل حيد تعبريه فهيو مل يوضح لنا 
تليك األشيياء وماهيي امليوارد التيي قام بحذفها لشيناعة احلدييث هبا، وهذا ميا نركز عليه 
يف بحثنيا وباألخيص يف الفصيول القادمية ؛ ألنه سييكون حمور حديثنا األسيايس، غري أين 
وجيدت نفييس مضطيرًا إلييراد أحيد األمثلية وهيي حدييث اليدار أو اإلنيذار بعيد أن أمر 
اهلل تعياىل نبييه )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ﴿َوَأْنيِذْر َعِشيرَيَتَك األقربين ۞ َواْخِفيْض 

َبَعيَك ِميَن امْلُْؤِمنَِن﴾)3(.  َجنَاَحيَك ملَِِن اتَّ

بيكل  أوردهيا  إسيحاق  ابين  أن  غيري  بالكاميل  هشيام  ابين  حذفهيا  احلادثية  هيذه 
تفاصيلهيا)4(، وهيذا ميا سنناقشيه يف ميورده وبتفصيل أكثير، إال أن ذكرها هنيا فقط ملحل 
الشياهد، فهيل حذفيه ألمير كهيذا مهيم هيو لشيناعة احلدييث هبا أم ألغيراض أخيرى. ..

أميا ميا خييص السيبب الرابيع للتهذييب هيو أن بعيض األميور غيري مقبولية ليدى فئية 
معينية مين النياس أو ميا يسيوء بعيض النياس ذكيره، وقيد أبقيى املتلقيي يف حالية مبهمية 
حييث مل نعيرف ميا هيي تليك األميور، فنلحيظ مميا حيذف مين السيرية النبويية ومل يذكره 
ابين هشيام هيو متثييل هنيد بنيت عتبية)5( زوج أيب سيفيان بجثية محيزة بين عبيد املطليب 

))( نصار، تطور كتابة السرية النبوية، ص4)).

))( ينظر ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص54، ج3، ص98-97-33.

)3( الشعراء، آية )4)) و 5))( .

)4( السرية النبوية، ج)، ص)8).

)5( هنييد بنييت عتبيية بيين ربيعيية بيين عبييد الشييمس بيين عبييد املنيياف، وأمها صفييية بنييت احلارث بيين األوقييص، تزوجت 
هنييد ميين حفييص بيين املغييرية بيين عبييد اهلل بيين عمييرو بيين خمييزوم فولييدت لييه ابانييا، ثييم تزوجييت بييأيب سييفيان بيين 
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حييث )بقيرت عين كبيده فلكتهيا( وكذليك فعلن بقية النسيوة معهيا حيث مثلين بجثث 
الشيهداء البقيية))(. 

أميا السيبب اخلاميس واألخيري فهيو لييس هتذيبيًا للسيرية وإنيم أضياف إليهيا ابين هشيام 
أشيياء حسيب قوليه إن البكائيي مل ييروه إىل ابين هشيام حييث أضياف إضافيات ينتهيي سيند 
روايتهيا إلييه هيو كيم يييل ))قيال ابين هشيام))(: حدثنيا عبيد اهلل بين وهيب، عين عبيد اهلل بين 
ليعية، عين عمير ميوىل غفرة. . ثم يرد الروايية التي مل يكن البن إسيحاق فيها أي ذكر..((. 

إال أن هنياك الكثيري مين اإلجيابييات واملحاسين التيي أطيرت السيرية النبويية املهذبية 
بأطير علميية توضيحيية منهيا:

إيضاحيه ملعياين اآلييات القرآنية التي وردت كشيواهد يف حوادث السيرية وتفسيريها 
لغوييًا وإعطياء معياين كلمهتيا واألمثلية كثيرية عيىل ذلك منهيا عندميا يذكر اآليية الكريمة 
التيي نزليت يف أثنياء هجيرة الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  املباركية ﴿َأْم َيُقوُلوَن 
بَّيص بِيِه َرْييب امْلَنُيون﴾)3( فهنا ابن هشيام يفر كلمهتيا بإعطائه املعنيى اللغوي  َشياِعر َنَرَ

ملين غميض منهيا حييث يذكر املنيون: امليوت وريب املنيون: ما يرييب ويعيرض منه)4(.  

كذليك إيضياح معياين الكليمت الصعبة يف األشيعار اليواردة يف السيرية النبوية وبيان 
معانيهيا اللغويية إضافية إىل القصدية املسيتوحاة مين إيراد تلك األشيعار)5(. 

حرب وهي أم معاوية بن أيب سفيان اسلمت يوم الفتح ينظر ابن سعد، الطبقات، ج0)، ص3)).

))( ابن اسحاق، السرية واملغازي، ص333.

))( السرية النبوية، ج)، ص6-8-)4-)6-77-79، ج)، ص3))-86)-87)-)9)-300.

)3( سورة الطور، آية )30( .

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص8)).  ينظر ص70)-83)-87)-99).

)5( ينظر املصدر نفسه، ج3، ص9))-04)-356.
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إيضياح ابين هشيام للكثيري مين األميور التيي تيرد يف رواييات ابين إسيحاق وكذليك 
قياميه بتصحييح الكثيري مين الفيوات واألخطياء التيي وقيع فيهيا ابين إسيحاق يف السيرية 

النبويية))(. 

الرواييات واسيمء قبائلهيم وأنسياهبم  الذيين تيرد اسيمؤهم يف  التعرييف باألعيلم 
ومل يكين هيذا التعرييف يقتير عيىل األعيلم فقيط بيل أيضيًا كان هنياك تعرييف بأسيمء 

االماكين والبقياع التيي تيرد يف سيياق العيرض بأخبيار السيرية))(. 

ذكير ابين هشيام مين أغفلهيم ابين إسيحاق مين الذيين اسيتخلفهم الرسيول )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل املدينية يف أثنياء غزواتيه عيىل سيبيل املثيال ذكيره اسيتعمل 
الرسيول البين أم مكتيوم عيىل الصيلة بالنياس عندما خيرج إىل معركة أحيد)3(، وكذلك 
ذكيره السيتخلف سيباع بين عرقطية الغفياري)4( عندميا خيرج الرسيول يف غيزوة دومية 
النيدل)5(، وكذليك اسيتعمل الرسيول أليب ذر الغفياري أو لنميلية بن عبيد اهلل الليثي)6( 

عنيد خروجيه )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف غيزوة بنيي املصطليق)7(. 

))( ينظيير املصييدر نفسييه، ج)، ص9)-0)-78-83) ، ج)، ص73-85-93-57)-64)-67)، ج3، 
ص59-48.

))( ينظر املصدر نفسه، ج) ص)6-77-83-09)-)3)، ج) ص99-86.

)3( املصدر نفسه، ج3، ص68.

)4( سييباع بيين عرفطيية الغفيياري اسييتعمله النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( عييىل املدينيية ملييا خييرج إىل خيييرب 
ودوحيية النييدل وهييو ميين مشيياهري الصحابيية . ينظيير، ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج)، ص403.

)5( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص4)).

)6( نميليية بيين عبييد اهلل بيين فقيييم بيين سييمن بيين عبييد اهلل بيين كعييب بيين عييوف الليثييي وهييو صحييايب، ينظيير، 
الصفييدي، الييوايف بالوفيييات، ج7)، ص05).

)7( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص)30.
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املوؤثرات ال�سيا�سية يف ع�سر ابن ه�سام على الرواية التاريخية:
مين خيلل ترمجتنيا البن هشيام الحظنيا أن وفاتيه كانيت )8))هيي - 833م( أو عىل 
قيول آخير )3))هيي - 8)8م( واليذي نرييد قوله إنه تيويف هناية خلفة املأميون العبايس، 
وإن بداييات اهتمماتيه بالعليم كانيت يف ظيل الدولية العباسيية التيي قاميت بعيد قضائهم 
العبيايس  املهييدي  عيىل األمويين سينة ))3)هيي- 749م())(.  وهييذا يعنيي أن عير 
)58)هيي-774م( )69)هي- 785م( ومن بعده الرشييد )70)هي -786م( )93)هي- 
808م( بيرزت فييه إمكانيات ابين هشيام العلمية حيث روي أنه سيمع احلدييث من زياد 

البكائيي الذي تيويف )83)هيي - 799م())(. 

نيا مل نعيرف كييف كانيت تليك الروايية هيل هيي مشيافهة ؟ أو هيل اطليع ابين  إال أنَّ
هشيام عيىل السيرية التيي دّوهنيا البكائيي ؟ هيذا غري واضيح ومل نتمكين من الوصيول إليه 
لقلية املعلوميات يف هيذا امليورد ولكين بكل األحيوال فيإن روايية البكائي للسيرية النبوية 
هيي املعتميدة مين قبل ابن هشيام كم هيو واضح وتم إييراده، وبالرجيوع إىل أصل تدوين 
السيرية عيىل شيكل كتاب مدون وإهدائيه إىل املنصور العبايس، واليذي نريد أن نصل إليه 
هيو ذكير العلقية بين تدويين السيرية النبويية وبين اخللفاء العباسيين مين زمين املنصور 
صعيودًا وإن أمير املنصييييور البين إسيحاق ))اذهيب واليف كتابيًا(()3(، هيذا يوضيح أن 
ابين إسيحاق كان لدييه الكتياب يف قراطييس غيري مبوبية جلبهيا معيه عنيد خروجيه مين 
املدينية، وأن أصيل السيرية توجيد هبيا إشيارات للعبياس بن عبيد املطلب جد العباسيين، 
اليذي ظيل عيىل ديين الوثنية طيلة ميّدة الدعوة اإلسيلمية يف مكة واملدينة ومل يسيلم حتى 

))( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج5، ص63.

))( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج9، ص7.

)3( اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص5)).
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عيام  )8هيي - 9)6م( بعيد فتيح مكة ومل توجد أي إشيارات حول تقدييم العباس بن عبد 
املطليب العيون واملسياعدة للنبيي أو إىل املسيلمن يف تليك املرحلة))(. 

وآليه  علييه  اهلل  )صيىل  والرسيول  السيموية  الرسيالة  مين  العبياس  موقيف  أن  إال 
وسيلم(  وأصحابيه ال يمكين أن يتمشيى ميع نظريية العباسيين للحكيم والتيي بّينهيا أبيو 
العبياس السيفاح يف أول خطبية ليه حييث كانيت دعيواه قائمية عيىل التديين وأهنيم أهيل 
بييت رسيول اهلل)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(، إذ يذكير يف خطبتيه التيي كانيت يف بدايية 
خلفتيه   ))احلميد هلل اليذي اصطفيى اإلسيلم لنفسيه وكرميه ورشفيه وعظميه واختياره 
لنيا فأييده بنيا وجعلنيا أهليه وكهفيه وحصنيه والقيّوام بيه والذابين عنيه والنارصيين ليه 
فألزمنيا كلمية التقيوى وجعلنيا أحيق هبيا وأهلهيا، وخصنيا برحيم رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( وقرابتيه وأنشيأنا مين آبائنيا وأنبتنيا مين شيجرته واشيتقنا مين نبعتيه، 
جعليه مين أنفسينا عزييزًا عليه ميا عنتنيا حريصًا علينيا باملؤمنين رؤوف رحييم، ووضعنا 
مين اإلسيلم وأهليه باملوضيع الرفييع وأنيزل بذليك عىل أهيل اإلسيلم كتابًا يتيىل عليهم 
ْجَس  يَم ُيِرييُد اهلل لُِيْذِهيَب َعنُْكيُم الرِّ فقيال تبيارك وتعياىل فييم أنيزل ميين حمييكم كتابيه ﴿إِنَّ
َرُكيْم َتْطِهيرًيا﴾))(، وقيييييييال تعياىل: ﴿ُقيْل الَ َأْسيَأُلُكْم َعَلْييِه َأْجيًرا إاِلَّ  أهيل اْلَبْييِت َوُيَطهِّ
َة فِييييييييي اْلُقْرَبيى﴾)3(، وقيال ﴿َوَأْنِذْر َعِشيرَيَتَك األقربن﴾ )4(، وقييال: ﴿َما َأَفاَء  امْلييَيَودَّ
ُسيوِل َولِيِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمييى﴾ )5(، وقييال:  ِه َولِلرَّ اهلل َعيىَل َرُسيولِِه ِميْن أهيل اْلُقَرى َفِللَّ

))( عبد البار ناجي، نقد الرواية التارخيية، ص)4.

))( سورة األحزاب، آية )3.

)3( سورة الشورى، آية 3).

)4( سورة الشعراء، آية 4)).

)5( سورة احلش، آية 7.
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ُسيوِل َولِِذي اْلُقْرَبيى﴾))(.  فأعلمهم  ٍء َفَأنَّ هللَِِّ مُخَُسيُه َولِلرَّ ﴿َواْعَلُميوا إنيم َغنِْمُتيْم ِميْن يَشْ
جيل ثنياؤه فضلنيا وأوجيب عليهيم حقنيا ومودتنا وأجيزل مين والغنيمة نصيبنيا وتكرمه 

لنيا وفضليه علينيا واهلل ذو الفضل العظييم. ..(())(. 

وكذليك يمكين أن نلحيظ ذليك من خيلل رد املنصيور العبايس عىل أحيد خصومه 
العلويين يف رسيالة ليه ))وقيد علميت أن املكرمية يف الاهليية - يقصيد العبياس بين عبد 
املطليب - سيقاية احلياج األعظيم وواليية بئير زميزم، وكانيت للعبياس بين إخوتيه  وقيد 
نازعنيا فيهيا أبيوك - يقصيد عييل بين أيب طالب - فقى لنا هبا رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( ، فليم نيزل عليهيا يف الاهلية ويف اإلسيلم، وقد علمت أنيه مل يبق أحد من 
بعيد النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  مين بني عبد املطليب غري العباس وحيده، فكان 
وارثيه مين بين إخوتيه، ثم طليب هذا األمير غري واحد مين بني هاشيم فلم ينليه اال ولده 
فالسيقاية سيقايتنا وميرياث النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  مرياثنا، واخللفية بأيدينا، 

فليم يبَق فضيل باإلسيلم إال والعباس وارثيه ومورثه(()3(. 

مين خيلل هذيين النصين اللذيين أوردنامهيا نلحيظ تغيري بوصلية السياسيييييية إىل 
اإلدعياء بالقرابية النسيبية مين الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وتيرك كل مين 
ليه صلية ونسيب بالنبيي األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وباخلصيوص العلويين 
وهيذا يسيتوجب تلمييع صيورة العبياس بين عبيد املطليب وإظهيار مواقفيه املشفية ميع 
الغيرض منهيا رفيع  الرسيول والرسالييييية ويتطليب إدخيال رواييات مهمية يف السيرية 
منزلية العبياس وإعيلء شيأنه، ويتيم ذليك من خيلل إييراد الشيواهد التارخيية يف السيرية 

))( سورة االنفال، آية )4.

))( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج5، ص67-66.

)3( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص)34.
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النبويية، فعلييه فيإن املنصيور وبعيده هيارون واملتيوكل وغريهم قد أوليوا اهتمميًا كبريًا يف 
احتضيان مؤلفيي الفتيوح واملغيازي الكبيار وأغدقوا عليهيم األموال واملناصيب اإلدارية 
لكيي يقدميوا روايية فيهيا منقبية للعبياس بن عبيد املطلب، وما يؤييد ذلك اهتيمم املنصور 
باألسيمر واألخبيار واالسيتمع إىل رواة املغيازي، حييث ذكير ابين الفقيية الميذاين ))( أن 
املنصيور جعيل ييدين مين يقيول هبيا وجيزييم عيىل انتاجاهتيم تليك باألميوال فيكان يقول 
عين أسيامة بين معقل ))فلم يبق يشء من األسيمر واألشيعار إال حفظته طلبيًا للقرابة منه 
ومظفيرة هبيا(( ويمكين ملحظية ميا كان يتطليع املنصيور إىل تأسيسيه فكيرة )آل البييت( 
التيي اسيتثمرها العباسييون إبيان تنظييم دعوهتم ثيم ما بعيد ثورهتم يف الكوفة وخراسيان 

وقيد أوردنيا جيزءًا مين رسيالة املنصيور أعيله لتأكييد ذلك. 

فيتضيح مين ذليك أن أميام املنصيور عمل جمهيد يف تنقية تارييخ جد األرسة العباسيية 
وتطهيريه مين رجيس الوثنيية، كيم فعيل قبليه معاويية متاميًا، مين صنيع روايية حمرفية أو 
معدلية للسيرية النبويية بم ليه علقة بالعبياس بن عبد املطلب وكانت الوسييلة األساسيية 
لذليك تكمين يف إعيادة النظير يف كتابة السيرية النبويية بأقلم مؤييدة للبيلط العبايس))(. 

وهذا ما سنلحظ من خلل ماييل:

ذكير ابين هشيام)3( يف السيرية النبويية حيول بيعية العقبية الثانيية روايية ابين إسيحاق 
عين معبيد بين كعيب بين مالك عين أخييه عبيد اهلل بين كعيب )وكان أعلم األنصيار( عن 
ابييه كعيب )خرجنيا يف حجياج قومنيا مين املشكين، وقيد صلينيا وفقهنيا، ومعنيا اليرباء 

))( أبو بكر أمحد بن حممد ت)90)هي( خمتر كتاب البلدان، )طبقة البدن - )30)هي ( ص).

))( ناجي، نقد الرواية التارخيية، ص44.

)3( السرية النبوية، ج)، ص)8.
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ابين معيرور))( سييدنا وكبرينيا، فليم وجهنيا لسيفرنا خرجنيا مين املدينية، قيال اليرباء لنيا 
ييا هيؤالء: إين رأييت رأييًا، فيو اهلل ميا أدري اتوافقيوين علييه أم ال ؟ قيال قلنيا: ميا ذلك ؟ 
قيال: إين رأييت أن ال جعيل هيذه البينية مني بظهير  -عني الكعبة- وأن أصييل إليها.  قال 
واهلل ميا بلغنيا أن نبينيا )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يصييل إال إىل الشيام، وميا نرييد أن 
نخالفيه قيال: فقيال إين ملصيٍل إليها، قال فقلنا ليه: لكننا ال نفعل.  قيال: فكنا إذا حرضت 
الصيلة صلينيا إىل الشيام وصيىل إىل الكعبية حتيى قدمنيا مكية، قيال: وكنيا عبنيا علييه ميا 
صنيع، وأبيى إال اإلقامية عيىل ذليك، فليم قدمنيا مكية قيال يل: يابين أخيي انطلييييييييييييق 
بنيييييييييا إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حتيى نسيأله عم صنعت يف سيفري 
هيذا، فإنيه واهلل لقيد وقيع يف نفييس يشء منيه، كيم رأييت مين خلفكيم إيياي فييه.  قيال: 
فخرجنيا نسيأل عين رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، وكنا ال نعرفيه، ومل نره قبل 
ذليك فلقينيا رجيًل مين أهيل مكة فسيألناه عين رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، 
فقيال: هيل تعرفانيه ؟ قلنيا: ال، قيال: فهيل تعرفيان العبياس بين عبيد املطلب عميه ؟ قال 
قلنيا: نعيم - قيال: وقيد كنيا نعيرف العبياس كان ال ييزال يقيدم علينيا تاجيرًا - قيال: فإذا 
دخلتيم املسيجد فهيو الرجيل الاليس ميع العبياس. قيال: فدخلنيا املسيجد فيإذا العبياس 
جاليس ورسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  جاليس معه، فسيلمنا ثم جلسينا إليه، 
فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  للعبياس: هيل تعيرف هذيين الرجلين يا 
أبيا الفضيل ؟ قيال: نعيم هيذا اليرباء بن معيرور، سييد قومه وهذا كعيب بن ماليك.  قال: 
فيو اهلل ميا أنسيى قيول رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : الشياعر ؟ قيال: نعيم، 

))( الييرباء بيين معييرور بيين صخيير بيين خنسيياء بيين سيينان بيين عبيييد بيين عييدي بيين غنييم بيين كعييب بيين سييلمة، 
امييه الربيياب بنييت النعييمن بيين أمييرؤ القيييس بيين زيييد بيين عبييد األسييهل بيين جشييم بيين األوس وهييو أحييد 
النقبيياء االثنييي عييش تييويف قبييل قييدوم النبييي إىل املدينيية فلييم قييدم صييل عليييه )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( 

وهييو اول ميين مييات ميين النقبيياء ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، ص)7)-)7).
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فقيال ليه اليرباء بين معيرور. ... ثيم روى روايية صلتيه إىل الكعبية فأجابيه الرسيول. ... 
كنيت يف قبلية ليو صيربت عليهيا، قيال فرجيع اليرباء إىل قبلية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(((، إن الروايية اليواردة أعيله كأنيم راوييا صممهيا عىل مقيياس معن وهو 
إظهيار منقبية العبياس بين عبيد املطليب جيد العباسيين حييث يمكين ملحظية ذلك من 

خيلل عيدة أمور:

بأنيه أعليم  الرئييس يف الروايية  اليراوي عبيد اهلل بين كعيب اليذي هيو السيند  ذكير 
األنصيار وذليك لبييان مكانية الروايية وقوهتيا ؛ ألهنا صادرة مين أعلم إنسيان يف األنصار 

ومل يذكير لنيا اليراوي ماهيو العليم اليذي تصيدر عبيد اهلل بين كعيب. 

الروايية جهليت متاميًا دور مصعيب بن عمري الذي أرسيله رسيول اهلل إىل املدينة ليفقه 
أهلهيا بالديين ويعلمهيم تعاليميه وكذليك يقرؤهيم القيرآن حييث كان يسيمى املقيرئ يف 
املدينية))(.  حييث تيرك اليرباء بن معرور يعميل باجتهاداته الشيخصية يف ممارسية عباداته 
وكأن مل يكين هنياك مين يرشيده إىل ذليك وكأن الروايية هييأت األذهيان إىل حتميية اللقاء 

برسيول اهلل لطرح املسيألة عليه. 

مقدميات الروايية توحيي وكأهنيا خمططية مسيبقًا لغيرض إظهيار حيدث مهيم وإبرازه 
بشيكل ملفيت للنظير حييث أعيده ليكيون اللقياء برسيول اهلل واضحيًا وبشيكل علني. 

املرحلية  بتليك  أحاطيت  التيي  التامية  الريية  متاميًا  جتاهليت  الروايية  أن  امللحيظ 
احلاسيمة مين حيياة الدعيوة اإلسيلمية وهيذا ميا نلحظيه الحقييييييًا عنيد مناقشية تكملة 
اليزء الثياين مين الروايية حييث السيؤال العلني مين قبل كعيب والرباء عن مكان رسيول 

اهلل لغيرض الوصيول إلييه ومعرفية رأييه يف تليك املسيألة. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص76.
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إرشيادهم مين قبيل أحيد املكيين حيث أرشيدهم إىل املسيجد وأشيار ليم إىل العباس 
العبياس هيو  الرسيول وكأن  دالية للوصيول مين خلليا إىل  املطليب كنقطية  ابين عبيد 

املوضيوع))(.  األسياس يف 

وهنيا إبيراز واضيح ليدور العبياس وقيد عليل اليراوي سيبب املعرفية بوفيود العبياس 
عيىل أهيل املدينية عندميا كان تاجيرًا وقيد بين اليراوي مكانية العبياس االجتمعيية حييث 
المييع يعيرف تلك الشيخصية قياسيًا إىل شيخصية الرسيول التيي جتاهلها اليراوي قليًل 
ثيم يذكير بعيد ذليك دخوليم إىل املسيجد ولقاءهيم  العبياس  يف سيبيل رفيع شيخصية 
بالعبياس ورسيول اهلل جاليس إىل جنبيه وهيذا أمير بعييد عين الواقيع مين وجهية نظرنيا 
حييث رسيول اهلل جيليس يف ميكان عيام كهذا والرسيالة متير يف احلك الظيروف واصعبها 
حييث يبحيث الرسيول عن ملجأ له وللمسيلمن ولو كان أمر العباس هكيذا من مرافقته 
للرسيول ومحايتيه فليمذا الرسيول يبحيث عن ميكان جيعليه منطلقيًا لتبليغ دينيه الديد!؟  
وإن كانيت سيراتيجية الرسيول يف اختييار املدينة منطلقًا ليبلغ رسيالته متأتيية من عوامل 

عدييدة مل تقتير عيىل توفيري احلميية فحسيب وهيذا سيوف نناقشيه يف حمله. 

رفيع منزلية العبياس أكثير حييث كنياه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بيأيب 
الفضيل وهيذا دال عيىل عليو مكانية ومنزلية الشيخص املكنيى مين اليذي كنياه))(. 

ثيم نعيود إىل تكملية الزء الثاين مين الرواية: ))ثم خرجنا إىل احلج، وواعدنا رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  العقبية مين أواسيط أييام التشييق، قيال فيم فرغنيا مين 
احليج، وكانيت الليلية التيي واعدنيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ليا، ومعنا 

))( ناجي، نقد الرواية التارخيية، ص49.

))( املصدر نفسه، ص49.



الف�سل االول: ال�سرية النبوية بني التطور والتهذيب

(67

عبيد اهلل بين عميرو بين حيزام أبيو جابير، سييد سياداتنا ورشييف أرشافنيا، أخذنياه معنيا، 
وكنيا نكتيم مين معنيا مين قومنيا مين املشكين، فكلمنياه وقلنيا ليه: يا أبيا جابر إنك سييد 
مين سياداتنا، ورشييف مين أرشافنيا، وإّنيا نرغب بيك عم أنيت فييه أن تكون حطبيًا للنار 
غيدًا، ثيم دعونياه إىل اإلسيلم، وأخربنياه بميعاد رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
إيانيا العقبية، قيال فأسيلم وشيهد العقبية معنيا.  قيال: فنمنيا ثليث الليلية ميع قومنيا يف 
رحالنيا، حتيى إذا ميى ثليث اللييل، خرجنا من رحالنا مليعاد رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( ، نتسيلل تسيلل القطيا مسيتخفن، حتيى اجتمعنيا يف الشيعب عنيد العقبية 
ونحين ثلثية وسيبعون رجيًل. .. قيال: فاجتمعنيا يف الشيعب ننتظير رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  حتيى جاءنيا معيه عمه العبياس بن عبيد املطلب، وهيو يومئذ عىل 
ديين قوميه، إال أنيه أحيب أن حييرض أمر ابين أخيه ويوثق ليه، فلم جلسينا كان أول متكلم 
العبياس بين عبيد املطليب، فقيال ييا معيش اخليزرج، قيال: وكانيت العيرب إنيم يسيمون 
هيذا احليي مين األنصيار اخليزرج خزرجهيا وأوسيها: إن حمميدًا منيا حييث علمتيم وقيد 
منعياه مين قومنيا ممين هيو عيىل مثيل رأينيا فييه فهيو يف عز مين قوميه ومنعية يف بليده، وإنه 
أبيى إال االنحيياز إليكيم، واللحيوق بكيم، وإن كنتيم تيرون أنكيم وافيوه ليه بيم دعومتيوه 
إلييه، ومانعيوه ممين خالفيه فأنتيم وميا حتملتيم مين ذليك، وإن كنتم تيرون أنكم مسيلموه 
وخاذليوه بعيد اخليروج إليكيم، فمين اآلن فدعيوه فإنيه يف عز ومنعية يف بلده، قيال فقلت 
ليه: سيمعنا ميا قليت.  فتكليم يا رسيول اهلل فخذ لنفسيك ولربك ميا أحببت. قيال فتكلم 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، فتيل القرآن، ودعا إىل اهلل ورغب يف اإلسيلم، 
ثيم قيال: أبايعكيم عيىل أن متنعيوين مميا متنعيون منيه نسياءكم وابناءكيم. .. الخ ومتيت بيعة 
العقبية(())(.  امللحيظ مين خيلل تكملية الروايية العقبية الثانيية التيي أوردها ابن هشيام 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص)8.
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يف السيرية النبويية عين ابن إسيحاق وعنيد التمعن يف تليك الرواية نلحظ النقياط اآلتية:

الريية التامية يف أي حتيرك يتحركونيه وهيذا ميا رصح بيه اليراوي حييث كانت رسية 
األمير حتيى عيىل مرافقيهيم مين مشكيي املدينية والريية مطلوبية بأميور كهيذه، إال أن 
اليراوي أنكير املنسيق ليذا اللقياء واليذي يضيع خطة اللقياء حييث جتاهيل دوره بالكامل 
وهيذا ميا أرشنيا إلييه عند مناقشية القسيم األول مين الرواية وهيو مصعب بين عمري، ومما 

ييدل عيىل الريية هيو تسيللهم إىل لقياء الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(. 

اختيلف واضيح ميع الطيربي))( يف تارخييه يف عيدد الذيين حيرضوا العقبية وهيي 
الروايية نفسيها والسيند نفسيه فذكير الطيربي سيبعن بينيم ذكير ابن هشيام اثنن وسيبعن 

وهيذا ييدل عيىل أن الروايية تعرضيت لليدس والتشيويه))(. 

بييان حضيييور العبياس بين عبيد املطليب تليك البيعية واعتيرب أول املتكلمين قبيل 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وكأن القضيية يسيودها الطابيع القبييل والعبياس 
يدافيع عين ابين أخييه ومين وجهية نظرنا هيذا األمر بعييد عم يتيرف به الرسيول )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  بوصفيه حاميل الرسيالة السيموية السيمحاء ومين غيري الائيز أن 
حييرض العبياس وهيو عيىل ديين قوميه يف أمير كهيذا يف غايية الريية واخلطيورة أي معنياه 
خيرق واضيح للريية التيي أرادهيا الرسيول، وربيم سيؤال يتبيادر للذهين عنيد ابتيداء 
العبياس اليكلم، ميا هيي الصفية التيي حيملهيا للتكلم نيابية عن الرسيول )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  هيل هيي القرابية ؟ وهيذه لييس ليا اعتبارات عنيد النبيي فالقرابة بيل إيمن 
ال تعنيي لدييه شييئًا، إضافية إىل أن النبيي هو صاحب الشيأن وصاحب الدعيوة فل داعي 

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص6)).

))( ناجي، نقد الرواية التارخيية، ص)5.
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ليكلم العبياس قبيل النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . 

إن حيش العبياس يف هيذا امليورد إلبيراز شيخصيته ؛ ألنيه جيد املنصيور األعيىل لكيي 
يبين للنياس أنيه من أهل بييت النبي وهو صاحيب الشيعة واحلكم، وهذا ما سينلحظه 
مين خيلل سيري البحيث يف الفصيول اللحقية إن شياء اهلل تعياىل، وهناك خيط آخر عمل 
علييه العباسييون هيو طميس كل منقبية وفضيلية لعييل بين أيب طاليب وآليه وإبعياد صفية 
كوهنيم آل بييت الرسيول وحجيب صورهتيم عين املتلقيي وقيد جتيىل بشيكل واضيح مين 
خيلل رسيالة املنصيور إىل حمميد ذي النفيس الزكيية التيي أوردناهيا حيث أعلين املنصور 
فيهيا إعلنيًا رسيميًا بالوقيوف ضيد هنيج عييل وآل عييل لغيرض طميس مناقبيه وفضائليه 

زورًا وهبتانيًا. 

إن املنطلقيات الفكريية البين زيياد البكائيي أو تلمييذه ابين هشيام هي ترمجية واضحة 
للواقيع السييايس اليذي فرضتيه اإلدارة العباسيية فقيد كان مين نتائيج ذليك العيداء هيو 
تنكييل املنصيور العبيايس بعبيد اهلل بين احلسين))(، والقضاء عيىل الثورة التي قيام هبا ولده 
حمميد ذو النفيس الزكية وإبراهيم يف سينة 45)هي))(، واسيتمر القتيل والتنكيل بالعلوين 
وكان مين أبيرز تليك املمرسيات قضياء اليادي العبايس )69)هيي - 70)هيي( )785م - 

))( ملييا ويل أبييو جعفيير املنصييور الييح يف طلييب ولييدي عبييد اهلل بيين احلسيين بيين احلسيين بيين عيييل بيين أيب طالييب 
امللقييب باملحييض حممييد امللقييب بالنفييس الزكييية وإبراهيييم فتغيبييا بالبادييية، فأميير أبييو جعفيير أن يؤخييذ 
أبومهييا واخوتييه حسيين وداود وإبراهيييم وأن يشييدوا وثاقييًا وأن يرسييلوا إىل بغييداد عاصميية الدوليية 
العباسييية وبالفعييل أرسييلوا مكتفيين إىل حيييث وافييوه بالربييذة فأبييى املنصييور لقاءهييم وأبقاهييم بالسييجن 
إىل أن ماتييوا مجيعييًا، وخييرج ابنيياه حممييد وإبراهيييم وغلبييا عييىل املدينيية ومكيية والبييرة فبعييث إليهييم 
املنصييور بعثييًا فقتييل حممييدًا يف املدينيية وقتييل إبراهيييم بعييد ذلييك يف بامخييرا قييرب الكوفيية.  ينظيير، ابيين أيب 

حاتييم املشييغري،، الييدرر النظيييم ، ص9)5.

))( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج5، ص47).
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786م( عيىل ثيورة احلسين بين عييل بين احلسين بن احلسين بين عيل بين أيب طاليب )عليه 
السلم())(. 

وبعيد ذليك مليا جياء الرشييد إىل اخللفية )70)هيي - 93)هيي( )786م - 808م( 
واسيتمر عيىل هنيج أسيلفه حيث التنكييل بالعلوين والقتيل وكان أبرز أعمليه التي نالت 
العلويين هيي قتيل اإلميام موسيى بين جعفير الكاظيم )83)هيي - 799م( ))(.  والكلم 
كثيري جيدًا عين اضطهياد العلويين ولكين ذكرنيا ميا يمكين االستشيهاد به فمين املؤكد يف 
ظيل أجيواء عدائيية كهيذه البيد مين توجييه مين يكتيب التارييخ والسيرية أن يكيون رأييه 

كيرأي أصحياب احليل والعقيد مين احلكام.  

 

))( ميين احلييوادث املشييهورة تارخييييًا حيييث وقعييت بمنطقيية فييخ بمكيية بعييد أن ثييار احلسيين بيين عيييل بيين 
احلسيين بيين احلسيين بيين عيييل بيين أيب طالييب عييىل العباسييين يف املدينيية وامتييدت ثورتييه إىل مكيية حيييث 
أرسييل إليييه الييادي العبييايس سيينة 69)هييي جيشييًا ميين أصحابييه بقيييادة حممييد بيين سييليمن حيييث تييم 
القضيياء عييىل ثييورة احلسيين بالكامييل وقتييل مجيييع ميين كان معييه وأرس عييدد قليييل منهييم وقييد اهنييزم منهييم 

آخييرون منهييم ادريييس بيين عبييد اهلل. .... ينظيير ابيين األثييري، الكامييل، ج5، ص68)-)7).

))( ابن الوزي، املنتظم، ج9،ص43.
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املبحث الأول 
ن�سب الإمام علي بن اأبي طالب)عليه ال�سالم( وماآثر اآبائه

الرواييات تتحيدث عين نسيب اإلميام عييل بين أيب  ابين هشيام جمموعية مين  أورد 
طالب)علييه السيلم( تناوليت تفاصييل حيياة آبائيه ومآثرهيم ورشفهيم يف قومهيم فذكر 
يف رواياتيه كيفيية وفياة هاشيم وتيويل إخوتيه لوظائيف الكعبية فقيال: ))ثيم هليك هاشيم 
ابين عبيد منياف بغيزة مين أرض الشيام تاجيرًا، فيويل السيقاية والرفيادة من بعيده املطلب 
ابين عبيد منياف، وكان أصغير مين عبيد شيمس وهاشيم وكان ذا رشف يف قوميه وفضيل 

وكانيت قرييش إنيم تسيميه الفييض لسيمحته وفضليه(())(. 

ثيم تطيرق بعيد إييراده روايية وفياة هاشيم بين عبيد منياف بين قيي إىل عبيد املطليب 
ابنيه وكييف كانيت والدتيه ونشيأته ))وكان هاشيم بين عبيد منياف قيدم املدينية فتيزوج 
سيلمى بنيت عميرو أحيد بنيي عيدي بين النجيار، وكانيت قبليه عنيد أحيحية بين اليلح 
ابين احلرييش. .... فوليدت ليه عمير بين أحيحية، وكانيت ال تنكيح الرجيال لشفهيا يف 
قومهيا حتيى يشيرطوا ليا أن أمرها بيدهيا، إذا كرهت رجيًل فارقته، فولدت لاشيم عبد 
املطليب فسيمته شييبة، فركيه هاشيم عندهيا حتيى كان وصيفيًا أو فيوق ذليك، ثيم خيرج 
إلييه عميه املطليب ليقبضيه فيلحقيه ببليده وقوميه، فقاليت سيلمى  ليه: لسيت بمرسيلته 
معيك، فقيال ليا املطليب: إين غيري منيرف حتيى أخيرج بيه معيي إن ابين أخي قيد بلغ، 
وهيو غرييب يف قوميه، ونحين أهيل بييت رشف يف قومنيا، نيل كثيريًا من أمورهيم، وقومه 
وبليده وعشيريته خيري ليه مين اإلقامية يف غريهيم أو كيم قيال وقيال شييبة لعميه املطلب - 

))( السرية النبوية، ج)، ص44).
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فييم يزعميون - لسيت بمفارقها إال أن تيأذن يل، فأذنت له، ودفعته إلييه، فاحتمله فدخل 
بيه مكية مردفيه معه عيىل بعريه، فقالت قرييش: عبد املطلب ابتاعه، فبها سيمي شييبة عبد 
املطليب، فقيال املطليب وحيكيم! إنيم هيو ابين أخي هاشيم، قدميت به مين املدينية(())(. 

مين خيلل ميا أورده ابين هشيام أعيله تتبين املكانية السيامية لبنيي هاشيم يف قومهم 
إال أن ابن سيعد))( ذكر الكيفية التي وصل هبا خرب شييبة بن هاشيم إىل عمييييه املطيييلب 
حييث قيال: ))وقيدم ثابيت بين املنيذر بين حيزام، وهيو أبيو الشياعر حسيان بين ثابيت 
الشياعر، مكية معتميرًا فلقيي املطليب وكان ليه خليًل، فقال ليه لو رأيت ابن أخيك شييبة 

فينيا لرأييت مجياالً وهيبة ورشفيًا...((. 

 وروى البيلذري)3( بسينده عين الواقيدي روايية ابن هشيام نفسيها عين كيفية والدة 
شييبة بن هاشيم حيث سيمي بذلك لوجود شييبة يف رأسيه أو يقال لوجود شييبتن حول 
ذؤابتيه ثيم يكميل الروايية ))وقييل ليه عبيد املطليب ؛ ألنيه مليا ترعيرع باملدينية، وأتيت ليه 
سيبع أو ثيمين سينن، بليغ عميه املطليب بين عبيد منياف خيربه يف لبسيه ونظافتيه وشيبهه 
هباشيم أبييه، فاشيتاق إلييه وركيب حتيى أتى املدينية فوافياه وهو يرميي مع الصبييان، فلم 
أصياب قيال: أنيا ابين هاشيم، أنيا ابين سييد البطحياء، فقيال ليه مين أنيت ييا غيلم ؟ قيال 
أنيا شييبة بين عبيد منياف قيال: وأنيا عميك، املطليب بين عبيد منياف، وقد جئيت حلملك 
إىل بليدك وقوميك ومنيزل أبييك وجيوار بييت اهلل إن طاوعتنيي، وجعيل يشيوقه إىل مكية 
فقيال: ييا عيم أنيا معيك، وقيال له رجل مين بني نجيار: قيد علمنا أنيك عمه فيإن أحببت 
فامحليه السياعة قبيل أن تعليم أميه، فتدعونا إىل منعيك منه فنمنعيك فانطلق به معيه. ..(( 

))( املصدر نفسه، ج)، ص45).

))( الطبقات، ج)، ص63.

)3( أنساب األرشاف، ج)، ص64.
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ثيم أورد تفاصييل الروايية نفسيها التيي أوردها ابن هشيام إال أن ميا أورده يف هناية الرواية 
أعيله يمكين أن يكيون جمانبيًا للحقيقية ؛ ألهنيا ليسيت من صفية زعمء قرييش وهي أخذ 

ابين أخييه بيدون عليم أميه ولكين األقيرب إىل الواقع ميا أورده ابن هشيام. 

وقيد اختلفيت الرواييات يف كيفيية تعرف املطلب عىل ابيين أخيييه شييبة احلمد - عبد 
املطليب- ولكين اليذي يمنيا هيو وصوله إىل مكة لينشيأ ويرعيرع يف ربوعهيا، حيث قام 
املطليب بياإلرشاف علييه وتربيتيه وكفالتيه وقيد اشيتهر يف مكية باسيمه الديد وهيو عبد 
املطليب))(، ومل ييزل عبيد املطليب مقييًم يف مكية حتيى بليغ مبليغ الرجيال، ثم يكميل ابن 
هشيام نقيل الروايية عين املطليب ))ثم هليك املطليب بردمان مين أرض اليمين. ..(())(، 
وبعيد وفياة املطليب آليت األميور إىل عبيد املطليب ابين هاشيم حييث ذكير ابين هشيام)3( 
عين ابين إسيحاق ))ثيم ويل عبيد املطليب بين هاشيم السيقاية والرفياده بعد عميه املطلب 
فأقامهيا للنياس، وأقيام لقوميه ميا كان آبياؤه يقيميون قبليه لقومهم من أمرهيم ورشف يف 

قوميه رشف مل يبلغيه أحيد مين آبائيه)4(، وأجليه قوميه وعظم خطيره فيهم((. 

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص65.

))( السرية النبوية، ج)، ص45).

)3( املصدر نفسه، ج) ، ص50).

)4( ملييا افييى أميير مكيية إىل قييي بيين كلب جييد النبييي األعييىل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( وكذلييك أميير 
حجابيية الكعبيية أعطييى ولييده عبييد الييدار السييدانة ودار النييدوة واللييواء، وأعطييى عبييد منيياف السييقاية 
والرفييادة والقيييادة، فأمييا السييقاية )فحييياض ميين آدم كانييت يف عهييد قييي توضييع يف الكعبيية ويسييقى 
فيهييا امليياء العييذب ميين اآلبييار عييىل اإلبييل ويسييقاه احليياج( )امييا الرفييادة فخييرج كانييت قريييش خترجييه ميين 
أموآلييا يف كل موسييم فتدفعييه إىل قييي يصنييع بييه طعامييًا للحيياج يأكلييه ميين مل يكيين معييه سييعة وال زاد( ثم 
انتقلييت هاتييان الوظيفتييان ميين بعييد عبييد منيياف إىل هاشييم ثييم إىل املطلييب ثييم إىل عبييد املطلييب. .. ينظيير 
االزريف، حممييد بيين عبييد اهلل ت )50)هييي - 864م( أخبييار مكيية ومييا جيياء فيهييا ميين آثييار حتقيييق ارشييدي 
الصالييح ملحييس )انتشييارات الشيييف الييريض - قييم، ))4)هييي، ج) ص0))(، احلنفييي، حممييد بيين 
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ثيم نقيل ابين هشيام))( روايية ابين إسيحاق التي ينتهيي سيندها إىل عيل بين أيب طالب 
)علييه السيلم( والتيي تبين حفير عبيد املطليب بئير زميزم  قيال: ))قيال عبيد املطليب إين 
لنائيم يف احلجير إذ أتياين آٍت فقيال يل احفير طيبية، قيال قليت: ما طيبييية ؟ قيال: ثم ذهب 
عنيي، فليم كان الغيد رجعيت إىل مضجعيي فنميت فييه فجياءين فقيال: احفير أبيره.  قيال 
قليت: ميا أبيره ؟ ثيم ذهب عني، فليم كان الغد رجعيت إىل مضجعي فنميت فيه، فجاءين 
فقيال احفير املضمونية، قيال قليت: وميا املضمومية ؟ قيال: ثيم ذهيب عنيي، فليم كان الغد 
رجعيت فنميت فييه، فجاءين فقال: احفير زمزم؟ قال قليت: وما زمزم ؟ قيال ال تنزف أبدًا 
وال تيذم، تسيقي احلجيج األعظم، وهيي بن الفرث والدم، عند نقيرت الغراب األعصم، 
عنيد قريية النميل. .. - ثيم يكميل - فليم بين ليه شيأهنا، ودل عيىل موضعهيا، وعيرف أنيه 
صيدق، غيدا بمعوليه ومعيه ابنيه احليارث بين عبيد املطلب لييس له يومئيذ ولد غيريه فحفر 

فيها((.  

الروايية أعيله تيدل عىل منزلية عبد املطلب ومكانتيه الدينية واالجتمعيية حيث جاءه 
األمير بحفر زميزم لكي يسيقي احلجاج منها. 

    وتطيرق ابين هشيام))( إىل ذكير أوالد عبيد املطليب فقيال: ))فوليد لعبيد املطليب 
عيشة نفير وسيت نسيوة، العبياس ومحزة وعبيداهلل، وأبو طيييييالب - واسيمه عبيد مناف 
- والزبيري، واحليارث وحجيل، واملقيوم، ورضار، وأبيو ليب - واسيمه عبيد العيزى - 
وصفيية، وأم حكييم البيضياء، وعاتكية، وأميمية، وأروى، وبيرة(( ثم ذكير تفاصيل أكثر 

أمحييد املكييي ت )854هييي - 450)م(، تاريييخ مكيية املشفيية، حتقيييق عييلء إبراهيييم االزهييري وايميين نر 
االزهييري، )دار الكتييب العلمية - بريوت 8)4)هييي - 997)م(، ص)6.

))( السرية النبوية، ج)، ص50).

))( املصدر نفسه، ج)، ص3)).
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حيول أوالد عبيد املطليب ))فيأم العبياس ورضار نتيلية بنيت احليارث بنيت حبياب بين 
كلييب. .. وأم محيزة واملقيوم وحجيل - كان يلقيب بالغييداق لكثيرة خيريه وسيعة ماليه- 
وصفيية، هالية بنيت وهييب بين عبيد منياة. .. وأم عبيد اهلل وأيب طاليب والزبيري ومجييع 
النسياء غيري صفيية، فاطمية بنيت عميرو بين عائيذ بين خميزوم. .. وأم احليارث بين عبيد 
املطليب، سيمراء بنيت جنيدب بين حجيري بين رئياب، وأم أيب لب، لبنيى بنيت هاجر بن 

عبيد منياف بين خاطير...((. 

التسلسيل  يلتيزم  مل  للنسيب  رسده  يف  هشيام  ابين  أن  هنيا  نيورد  أن  املناسيب  ومين 
املوضوعيي والزمنيي فهيو أورد أوالد عبيد املطليب قبيل أن يتحدث عن والدته ونشيأته، 
وغريهيا مين امليوارد املختلفية، وأن القيارئ للجيزء األول مين السيرية وباليذات امليوارد 
اخلاصية بالنسيب مل يكين لدييه وضيوح كاميل، فقيد تشيكلت هنياك ضبابيية تامية وهيذا 

بسيبب التهذييب اليذي أراده ابين هشيام للسيرية. 

أميا مكانية عبيد املطليب فقيد برزهيا ابين هشيام - وكذليك قبله ابن إسيحاق حسيب 
إطلعنيا - بشيكل جييد وذكير مناقبيه منهيا  دفاعيه عين مكية عندميا غزاهيا أبرهية))(، 

وحفيره لبئير زميزم، ونيذر عبيد املطليب، وقصية ذبيح وليده عبيد اهلل ))(.

والبيد لنيا أن نذكير بعيض مواقف عبيد املطلب التيي ذكرها ابن هشيام يف الدفاع عن 
مكية وعين أهلهيا وقداسيتها - وأمهها حادثية الفيل، إذ قيدم أبرهة صاحيب الفيل ليهدم 
الكعبية - فذكير وفيادة عبيد املطليب إىل أبرهية - فعين ابين إسيحاق قيال: ))وكان عبيد 
املطليب أوسيم النياس وأمجلهيم وأعظمهم، فليم رآه أبرهة أجله وأعظميه وأكرمه عن أن 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص)5.

))( ينظر املصدر نفسه،ج)، ص60).
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جيلسيه حتتيه، وكيره أن تراه احلبشية جيلس معيه عىل رسير ملكيه، فنزل أبرهية عن رسيره، 
فجليس عيىل بسياطه، وأجلسيه معيه علييه إىل جنبيه، ثيم قيال لرمجانيه: قيل ليه: حاجتك 
؟ فقيال ليه ذليك الرمجيان.  فقيال: حاجتيي أن ييرد املليك عييل مئتيي بعيري أصاهبيا يل، 
فليم قيال ليه ذليك، قيال أبرهية لرمجانيه: قيل له: قيد كنيت اعجبتني حين رأيتيك، ثم قد 
زهيدت فييك حين كلمتنيي، أتكلمنيي يف مئتيي بعيري أصبتهيا لك، وتيرك بيتًا هيو دينك 
وديين آبائيك قيد جئيت لدميه، التكلمنيي فييه، قيال له عبيد املطليب: إين أنيا رّب اإلبل، 

وإن للبييت ربيًا سييمنعه.  قيال: ميا كان ليمتنيع مني.  قيال: أنيت وذاك(())(. 

وقيد انتهيت قصية ابرهية هبزيمة منكيرة بفضل بركة السيمء وقيد حكاها القيرآن ﴿َأمَلْ 
َعيْل َكْيَدُهيْم يِف َتْضِليٍل ۞ َوأرسيل َعَلْيِهْم  يَك بِأصحياب اْلِفييِل ۞ َأمَلْ جَيْ َتيَر َكْييَف َفَعيَل َربُّ
يٍل ۞ َفَجَعَلُهْم َكَعْصيٍف َمْأُكوٍل۞﴾))(.  وتعد  ا َأَبابِييَل۞ َتْرِميِهيم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسيجِّ َطيرْيً
تليك القصية معجيزة سيموية تبين ميدى إييمن عبيد املطلب بيرب هيذا البيت حييث كان 
عبيد املطليب زعييم مكة بيدون منازع وآلت هيذه الزعامة من بعده إىل ابنيه أيب طالب)3(. 

وذكير ابين هشيام)4( عين ابين إسيحاق كفالية عبيد املطليب للرسيول األعظيم حمميد 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيد وفياة والدتيه آمنية بنيت وهيب)5( ))فكان رسيول اهلل 

))( املصييدر نفسييه، ج)،ص )5، اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص5)))مييع اختييلف بسيييط بااللفيياظ 
اليوثيير عييىل املعنييى العييام للرواييية(.

))( سورة الفيل. 

)3( االزريف، أخبار مكة، ج)، ص))).

)4( السرية النبوية، ج)، ص78).

)5( امنيية بنييت وهييب بيين عبييد منيياف بيين زهييرة بيين كلب بيين مييره، قريشييية زهرييية تزوجهييا عبييد اهلل بيين عبييد 
املطلييب، وهييو ابيين ثلثيين وقيييل بييل كان يومئييذ ابيين مخسيية وعشييين سيينة وقيييل زوجهييا عبييد املطلييب 
ابنييه ميين أبوهييا وهييب وقيييل كانييت امنيية عنييد عمهييا وهيييب فولييدة امنيية لعبييد اهلل رسييول اهلل )صييىل اهلل 
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)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ميع جيده عبيد املطليب بين هاشيم، وكان يوضيع لعبييييد 
املطليب فيراش يف ظيل الكعبية، فيكان بنوه جيلسيون حيول فراشيه ذلك حتى خييرج إليه.  
ال جيليس علييه أحيد مين بنييه أجيلالً ليه.  فكان رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
ييأيت وهيو غيلم صغيري حتيى جيليس علييه، فيأخيذه أعمميه ليؤخيره عنيه، فيقيول عبيييد 
املطليب، إذا رأى ذليك منهيم: دعيوا ابنيي، فيواهلل إن ليه لشيأنًا، ثيم جيليس عيىل الفراش، 

ويمسيح ظهيره بييده، وييره ميا ييراه يصنع((. 

فييم تقيدم ذكرنيا نسيب اإلمام عيل كم أورده ابن هشيام يف السيرية النبويية وكان ذكره 
للنسيب ألنيه نفيس نسيب النبيي األكرم حممد بين عبد اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

اأبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن ها�سم  )والد الإمام  علي عليه ال�سالم
مل يتيم ابين هشيام بتفاصييل حيياة أيب طاليب فليم يذكير رواييات تتعليق بوالدتيه، 
وسياق احلدييث عنيه بقيدر ارتبياط األمر برسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فقال 
يف بدايية حديثيه عين أيب طاليب: ))فيكان رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيد 
عبيد املطليب ميع عميه أيب طاليب وكان عبيد املطليب - فييم يزعميون - ييويص بيه عميه 
أبيا طاليب ؛ وذليك ألن عبيد اهلل أبيا رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  وأبا طالب 

أخيوان ألب وأم. ..(())(. 

إال أن البيلذري))( ذكير ))قاليوا: ملا احترض عبد املطلب مجع بنيه فأوصاهم برسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وكان الزبيري بين عبيد املطليب وأبيو طاليب أخيوا عبد 

عليه وآله وسلم(.  ينظر ابن عبد الرب، االستيعاب ص8).

))( السرية النبوية ،ج)،ص89).

))( أنساب األرشاف، ج)،ص85.
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اهلل ألمييه وأبييه، وكان الزبيري أسينهم، فاقيرح الزبيري وأبيو طاليب أييم يكفل رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فأصابيت القرعية أبيا طاليب، فأخيذه بييده.  ويقيال: بيل 
اختياره رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل الزبيري، وكان ألطيف عمييه بيه،  

ويقيال: بيل أوصياه عبيد املطليب بيأن يكفله مين بعيده. ..((. 

عنيد التمعين يف روايية ابين هشيام اليذي عيزى سيبب الكفالية مين قبيل أيب طاليب 
للنبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  للقرابية القريبية بن عبيد اهلل وأيب طاليب ؛ ألهنم من 
أمٍّ واحيدة وهيذا قيد يكون جزءًا من السيبب وليس اليكل ألن الزبري وكيم ذكر البلذري 
أيضيًا أخومهيا ألمهيم وكان أسين مين أيب طاليب فليمذا ال يكفليه ؟ وتيرك الكفالية أليب 
طاليب؟ إن ميا ذكيره البيلذري أكثير دقية وموضوعيية مميا ذكيره ابين هشيام مين أن أبيا 
طاليب كان عطوفيًا عيىل رسيول اهلل وهيو كان يف كفالية جيده مميا هييأ ذليك للرسيول أن 
خيتيار أبيا طاليب لكفالتيه، وقيد تكيون الوصيية هيي حتصييل حاصيل للكفالية ليه لتأكييد 
أمهيية هيذه الكفالية مين قبيل عبيد املطليب أليب طاليب، إذ الحظنا أن الرسيول عنيد وفاة 
جيده عبيد املطليب كان ليه مين العمير ثيمين سينوات))(، وهيو يمييييييز بشكيييل جييد من 

يعطيف علييه ومين ييوده ويرعياه مين أعممه. 

إنَّ كفالية أيب طاليب للرسيول األكيرم تعنيي توفري احلميية والرعاية لشيخصه الكريم 
وهيو يف بدايية حياتيه حييث أورد ابين هشيام جمموعية مين الرواييات ختيص كفالية أيب 
طاليب وسيوف نحياول تسيليط الضيوء عليهيا، فقيد ذكر ابين هشيام))( عن ابن إسيحاق 
عين حيييى بين عبياد بن عبيد اهلل بين الزبيري أنَّ أباه حدثيه ))إنَّ رجيًل من ليب)3(. .. كان 

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص77).

))( السرية النبوية، ج)، ص90).

)3( قبيليية ميين العييرب تعييرف بالقيافيية والصييواب: بالعيافيية وهييو لييب بيين احجيين بيين كعييب بيين احلييارث 
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عائفيًا))(، فيكان إذا قيدم مكية أتياه رجال قرييش بغلمهنم ينظير إليهم ويعتياف لم فيهم، 
قيال: فأتياه بيه أبيو طاليب وهيو غيلم، مع مين يأتيه، فنظير إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(، ثيم شيغله عنيه يشء، فليم فيرغ قيال: الغيلم عييلَّ بيه، فليم رأى أبيو طالب 
حرصيه علييه غيبيه عنيه، فجعيل يقول ويلكيم الغلم اليذي رأيت آنفيًا، فيو اهلل ليكون له 

شيأن قيال فانطليق أبيو طالب((.

أميا بقيية اليرواة واملؤرخين فقيد أوردوا رواييات قريبية مين هيذا املعنيى، فيأورد ابين 
سيعد))( عين الواقيدي روايية قيال فيهيا: ))ملا تويف عبيد املطليب قبض أبو طالب رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( إلييه فكا يكيون معيه، وكان أبو طالب ال ميال له، وكان 
حيبيه حبيًا شيديدًا ال حيبيه وليده، وكان ال ينيام إال إىل جنبيه، وخييرج معيه، وصيب بيه أبيو 
طاليب صبابية مل يصيب مثلهيا بييء قيط، وكان خيصيه بالطعيام، وكان إذا أكل عييال أيب 
طالب مجيعًا أو فرادى لييييم يشبعوا، وإذا أكيييييل معيييهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  شيبعوا، فيكان إذا أراد أن يغذييم قيال كيم انتيم حتيى حييرض ابني، فيأيت رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فييأكل معهيم فكانيوا يفضليون مين طعامهيم، وإن مل 
يكين معهيم مل يشيبعوا، فيقيول أبيو طاليب إنيك ملبيارك ! وكان الصبيان يصبحيون رمضًا 

شيعثًا ويصبيح رسيول اهلل كحييًل دهينًا((. 

 وهيذه الروايية عيىل الرغيم مين قر حمتواهيا إال أن الواقيدي أوجز فيهيا كيفية كفالة 

وكان لييب اعيييف العييرب وكان إذا قييدم مكيية اتيياه رجييال قريييش بغلمهنييم ينظيير، الزييييدي، حمييب الدييين 
أيب فيييض حممييد مرتييى احلسيييني ت )05))هييي - 790)م(، تيياج العييروس، حتقيييق، عيييل سييري )دار 

الفكيير العييريب - بييريوت، 4)4)هييي - 994)م(، ج8، ص)3).

))( رجييل عائييف: يتكهيين ينظيير الفراهيييدي، اخلليييل بيين أمحييد ت )75)هييي - )79م(، العيين، حتقيييق مهييدي 
املخزومييي وإبراهيييم السييامرائي )ط)، مؤسسيية دار الجييرة - ايييران 409)هييي - م(، ج)، ص60).

))( الطبقات، ج)، ص98.
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أيب طاليب للرسيول وعطفيه علييه ومعرفتيه التامة بيه وبمؤهلته عىل خلف ميا ذكر ابن 
هشيام حييث اقتيرت روايتيه عيىل جمييء العائيف وفراسيته برسيول اهلل وكأنيه يوحيي 
للمتلقيي بيأن أمير الرسيول ونباهته خمفيية عىل أيب طالب، أميا اليعقيويب))( فذكر ))فكفل 
رسيول اهلل بعيد وفياة عبيد املطليب أبيو طاليب عميه، فكان خيري كافيل، وكان أبيو طالب 

سييدًا رشيفيًا مطاعيًا مهيبًا ميع إملقه((. 

    كيم أورد ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق روايية تبين اهتيمم أيب طاليب بالرسيول 
وعيدم مفارقتيه ليه وعطفيه الكبيري علييه حتيى يف رحلتيه إىل بيلد الشيام لغيرض التجارة 
))فليم هتييأ للرحييل - أبيو طاليب - وأمجيع السيري صيب بيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  - فييم يزعميون - فيرّق ليه أبيو طاليب، فقيال: واهلل ألخرجن بيه معي وال 
يفارقنيي وال أفارقيه أبيدًا أو كيم قيال فخيرج بيه معيه.  فلم نيزل الركب ُبيرى من أرض 
الشيام وهبيا راهيب يقيال ليه بحيرى، يف صومعية ليه وكان ذا علم مين أهيل النرانية. .. 
ثيم بين تفرسيه بالرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ومعرفتيه ليه مين خيلل 
علماتيه املمييزة ثيم قيال الراهيب أليب: ما هيذا الغلم منيك ؟ قال ابني، فقيال بحريي ما 
هيو بابنيك وميا ينبغيي ليذا الغيلم أن يكيون أبيوه حييًا، قال فإنيه ابن أخيي، قال ميا فعل 
أبيوه ؟ قيال ميات وأميه حبيىل به قال صدقيت ارجيع إىل بلدك، واحيذر عليه مين اليهود، 
واهلل لئين رأوه، وعرفيوا منيه ميا عرفيت ليبغنيه رشًا، فإنيه كائن له شيأن عظييم، فارسع به 

إىل بليدك فخيرج بيه عميه رسيعيًا حتى أقدميه عىل مكية(()3(. 

))(  تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص0)،  ينظيير، الكلينييي  اصييول الييكايف، ج)، ص83) )بألفيياظ  خمتلفيية التؤثيير 
عييىل املعنييى العييام    للحديييث(.

))( السرية النبوية، ج)، ص)9)-93).

)3( ينظيير ابيين سييعد الطبقييات، ج)، ص99 ، الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص77، البيهقييي، 
دالئييل النبييوة، ج)، ص7)-8)-9).
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هيذا يظهير االهتيمم الواضيح واالحتضيان للرسيول األكيرم وهيو يف مقتبيل حياتيه 
مين قبيل عميه أيب طاليب وال بيأس أن نلقيي نظيرة وليو بسييطة إىل أن معظم املسيتشقن 
ينظيرون إىل قصية بحيريى عيىل أهنيا اسيطورة وقصية موضوعية لييس ليا أمهيية تارخييية 
بالنسيبة إىل نبيوة حمميد )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فييم اختذهيا البعيض حجية إلثبات 
أن الرسيول كان قيد تعليم منيه الديين، وأنيه كان قيد تلقين مين عليم اليهيود والنرانيية 
فوضعيه يف اإلسيلم.  أميا بعيض املؤرخين واليرواة حاوليوا أن جيعليوا من تليك الرحلة 
منقبية ألشيخاص آخريين لكيي يربزوهيم إىل واجهية األحيداث يف الرسيالة اإلسيلمية 

وقيد ناقيش ذليك أحيد الباحثين مناقشية مسيتفيضة ووافيية))(. 

إن اهتيمم أيب طاليب بالرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف أثنياء تبنييه 
عندميا كان صغيريًا وحرصيه الكاميل عليه وملزمته إيياه ورعايته له، تؤكيد أن أبا طالب 
ييدرك عظيم شيأن حمميد )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ولكنه ال يرح بذلك من خشييته 
علييه ))ومليا بليغ العشيين ظهرت فييه العلميات وجعل أصحياب الكتب يقوليون فيه، 
ويتذاكيرون أميره، ويتوصفيون حاليه، ويقربيون ظهيوره، قيال يوميًا أليب طاليب عمه: يا 
عيم إين أرى يف املنيام رجيًل يأتينيي ومعيه رجيلن فيقيوالن هيو هيو، وإذ بليغ فشيأنك به 
والرجيل ال يتكليم. فوصيف أبيو طاليب ميا قاليه لبعيض مين كان بمكية من أهيل العلم.  
فليم نظير إىل رسيول اهلل قيال هيذه اليروح الطيبية: هيذا واهلل النبيي املطهير، فقيال ليه أبيو 
طاليب: فاكتيم عيىل ابين أخيي ال تغير بيه قومه فيو اهلل إنم قليت لعيل ميا قلت، ولقيد نبأين 
أيب عبيد املطليب بأنيه النبيي املبعيوث وأميرين أن أسير ذلك لئل يغيري به األعيداء(())(. 

))( ينظيير الشهيياين، حسيين عيييل، اضييواء عييىل السييرية النبوييية )دراسيية حييياة الرسييول )صييىل اهلل عليييه وآلييه 
وسييلم( مييع السيييدة خدجييية )عليهييا السييلم(، )متييوز للطباعيية والنييش والتوزيييع - سييوريا، 3)0)م(، 

ص5)-))).

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص)).
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إن حديثنيا عين أيب طاليب يف هيذا املورد ينيدرج كونه والد اإلمام عيل)عليه السيلم( 
فلبيدَّ لنيا مين التعرف ولو بإجياز عىل مانقله ابن هشيام عن نسيبه عليه السيلم وامللحظ 
أن ابين هشيام مل يعيِط أبيا طاليب حقيه الكامل يف سيريته، وقيد اقتر عىل رواييات كانت 
مين ورائهيا قصديية،  فنيراه يعيزف عزوفيًا تامًا عين ذكر أي روايية يرد هبيا دور أيب طالب 
خيلل فيرة احتضانيه إىل الرسيول حتيى إذا بلغ سين اليزواج وهيي اخلامسية والعشون 
أورد ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق الرواية اآلتيية ))بعثت خدجية إىل رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقاليت ليه، فييم يزعمون: يا بن عيم إين قد رغبت فييك لقرابتك، 
وسيلطتك يف قوميك، وأمانتيك وحسين خلقيك، وصيدق حديثيك ثيم عرضيت علييه 
نفسيها... فليم قالت لرسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ذكر ذليك ألعممه، فخرج 
معيه عميه محيزة بين عبيد املطليب رمحيه اهلل حتى دخيل عيىل خويلد بن أسيد فخطبهيا إليه 

فتزوجها((. 

من خالل الرواية التي اأوردها ابن ه�سام ميكن مالحظة ما يلي:
إغفيال دور أيب طاليب بشيكل تيام يف عمليية زواج الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله . )

وسيلم(  مين خدجيية ومل يكين ابين هشيام هو اليذي أغفل ذليك الدور إنيم الذي 
أغفليه ابن إسيحاق))(. 

عىل الرغم من كفالة أيب طالب للرسيول ونشيوءه يف بيته ورعايته إال أن امللحظ . )
مين خيلل الروايية بيروز محيزة بن عبد املطليب ومحيزة مل يبلغ مبليغ أيب طالب يف 

))( السرية النبوية، ج)، ص00)-)0).

))( ينظيير ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص)0)، ابيين سييعد، الطبقييات، ج)، ص09) ))حيييث 
يذكيير فحييرض رسييول اهلل يف عمومتييه فزوجييه أحدهييم. .....((، الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، 

ص79)، البيهقييي، دالئييل النبييوة، ج)، ص68.
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الوجاهية يف قرييش حييث كان أبو طاليب هو صاحب الشيأن وصاحب الزعامة 
))وكان أبيو طاليب سييدًا رشيفًا مطاعيًا مهيبًا...(())(، وقال عييل بن أيب طالب: 
))أيب سياد فقيريًا وميا سياد فقيري قبييله(())(، فصاحيب السييادة كان أبيو طاليب 

ولييس محيزة بن عبيد املطلب. 

ولعيل مين املناسيب ذكير أن القصديية من وراء حجيب دور أيب طاليب يف عملية . 3
التزوييج مين قبيل ابين إسيحاق هيو جزء مين سياسية العباسيين يف كتابة السيرية 
الراميية إىل طميس مناقيب أعيمم النبيي عامية وأيب طاليب بشيكل خياص؛ كونيه 
األب املبيارش ملنافسييهم العلوين وتسيليط الضوء عىل العبياس بن عبد املطلب، 
عمليية  يف  العبياس  اسيم  ييورد  مل  ملياذا  الذهين  إىل  يتبيادر  سيؤاالً  هنياك  أن  إال 
التزوييج ؟ فهيذا يشء بعييد عين الواقيع إذا علمنيا أن عمير العبياس كان قريبيًا 
مين عمير النبيي حييث يكيربه بثلث سينوات وقيد متت مناقشية ذليك يف الفصل 
األول مين بحثنيا عنيد مناقشية املؤثيرات العباسيية عىل كتابة سيرية ابن إسيحاق، 
فبوجيود أوالد عبيد املطليب األكيرب سينًا مين العبياس ال يمكين أن يكيون ذلك، 
فيكان بيروز اسيم محيزة ألنيه أهيون عيىل السياسية العباسيية مين ذكير أيب طاليب 

جيد العلويين املنافسين احلقيقيين للعباسيين يف احلكيم. 

وبالعيودة إىل روايية الييزواج ذكير اليعقيويب)3( ))روى بعضهم عن عمر بين يارس أنه 

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص0).

))( املصدر نفسه، ج)، ص0).

)3( تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص4)، وينظيير فخييار بيين معييد املوسييوي، شييمس الدييين بيين عيييل ت )630هييي - 
)3))م(، إيييمن أيب طالييب )احلجيية عييىل الذاهييب إىل تكفييري أيب طالييب( )اآلداب - النجييف االرشف، 

384)هي - 965)م(، ص85) .
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قيال: أنيا أعليم النياس بتزويج رسيول اهلل مين خدجية بنت خويليد: كنت صديقيًا له، فإنا 
لنميي يوميًا بين الصفا وامليروة إذا بخدجيية بنت خويليد وأختها هالة، فلم رأت رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  جاءتنيي هالية أختهيا فقاليت: ييا عيمر: ميا لصاحبيك 
حاجية يف خدجيية ؟ قليت: واهلل ميا أدري، فرجعيت فذكيرت ذليك ليه، فقيال: ارجيع 
فواضعهيا ووعدهيا يوميًا نأتيهيا فييه.  فقليت فليم كان ذليك الييوم أرسيلت إىل عمرو بن 
سيعد - عمهيا - وسيقته ذليك الييوم ودهنيت حليته يف دهين أصفر وطرحيت عليه حربًا، 
ثيم جياء رسيول اهلل يف نفير مين أعمميه تقدمهيم أبيو طاليب فخطيب أبيو طاليب فقيال: 
احلميد اهلل اليذي جعلنيا من إبراهيم وذرية إسيمعيل وجعيل لنا بيتًا حمجوجيًا وحرمًا آمنًا 
وجعلنيا احليكام عيىل النياس وبيارك لنا يف بلدنا اليذي نحن فيه، ثم أن ابين أخي حممد بن 
عبيد اهلل ال ييوزن برجيل مين قريش إال رجيح وال يقاس بأحد إال عظم عنيه، وإن كان يف 
امليال قيل فيإن امليال رزق حائل وظيل زائل، وليه يف خدجية رغبية ولا رغبيت وصداق ما 
سيألتموه عاجليه مين ميايل، وليه واهلل خطيٌب عظييم ونبأ شيائع((، هيذه اخلطبية تدل عىل 
معرفية تامية بشيخصية الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وإييمن واضيح بمسيتقبله 

.)(( املشق 

))( للتفاصيل أكثر ينظر الشهاين،  اضواء عىل السرية النبوية، ص30).
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اأبو طالب حامي الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بعد البعثة:
نشيأ الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف كنيف عميه أيب طاليب وقيد 
أفياض علييه أبيو طاليب ميا أفياض مين عطيف وحنيان، فيكان يؤثيره عيىل أوالده يف كل 
يشء وقيد خطيب ليه خدجيية زوجتيه األوىل، فيكان بحيق نعيم احلافيظ والكافيل وقيد 
استمييييرت هيذه العنايية بعيد البعثية النبويية، حييث بعيث الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  بعيد أن أتيم األربعين))(، وبقيي أبيو طاليب ييمرس اليدور نفسيه يف محايية النبي 

وكان يدعميه وحينيو علييه. 

ويف هيذا البياب أورد ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق ))وذكير بعيض أهيل العلم أن 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  كان إذا حيرضت الصيلة خيرج إىل شيعاب 
مكية، وخيرج معيه عييل بين أيب طاليب مسيتخفيًا مين أبييه أيب طاليب، ومين مجييع أعممه 
وسيائر قوميه فيصلييان الصيلة فيهيا، فيإذا أمسييا رجعيا فمكثيا كذليك ميا شياء اهلل أن 
يمكثيا، ثيم أن أبيا طاليب عثير عليهم يوميًا ومها يصليان فقال لرسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(: يابين أخيي، ميا هيذا الديين اليذي أراك تديين بيه ؟ قيال أي عيم، هيذا دين 
اهلل، وديين ملئكتيه، وديين رسيله، وديين أبينيا إبراهييم. .. بعثنيي اهلل بيه رسيوالً للعباد، 
وأنيت أي عيم أحيق مين بذلت ليه النصيحية، ودعوته إىل اليدى، وأحق مين أجابني إليه 
وأعاننيي علييه، أو كيم قيال: فقيال أبيو طاليب: أي ابين أخيي، إين ال اسيتطيع أن أفيارق 
ديين آبائيي وميا كانيوا عليه ولكين واهلل ال خيلص إلييك يشء تكرهه ما بقينيا(( من خلل 

ميا أورده ابين هشيام يف الروايية أعيله عين ابين إسيحاق يمكين ملحظية ميا ييل:

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص49).

))( السرية النبوية، ج)، ص)6).
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أن الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وعيل بن أيب طاليب يصليان ومها متخفيان 
عين األعين، ويتضيح أن ال أحيد يعليم بالرسيول يف بدايية البعثية وال يصييل معيه إال عيل 

ابين أيب طاليب وهذا ما سنناقشيه يف ميورده اخلاص. 

إخبيار الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لعميه أيب طاليب بيأنَّ ميا جياء بيه ديين 
أبيهيم إبراهييم هيذا يعنيي أن أبيا طاليب عيىل معرفية تامية بديانية إبراهييم التوحيديية. 

أن أبيا طاليب مل يقيل للرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إنيه ال يسيتطيع مفارقية 
ديين قوميه بيل قيال مل أفيارق ديين آبائي ؛ ألن قوميه يعبدون األوثيان، وآبياؤه ومنهم عبد 
املطليب يعيدون مين املوحديين، حييث روي عن رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
أنيه قيال: ))واهلل يبعيث جدي عبد املطليب أمة واحدة يف هيأة األنبيياء وزي امللوك(())(. 

يف هنايية الروايية كان تأيييد أيب طاليب واضحيًا للرسيول األكيرم )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  وهيذا دلييل عيىل املؤازرة واالسيتمرار يف الرعاية مين لدنه إىل ابن أخييه يف تبليغ 

رسالته. 

بدايية الدعيوة بشيكلها االختيياري اليذي اسيتمر عيىل هيذا احليال ثيلث سينوات ثم 
أمير اهلل تعياىل نبييه الكرييم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بالصيدع بالدعيوة وإعلهنا))(: 
))حييث أقيام رسيول اهلل بمكية ثيلث سينن يكتيم أميره وهيو يدعيو إىل توحييد اهلل عيز 
وجيل وعبادتيه واإلقيرار بنبوتيه، فيكان إذا مير بميأل قرييش، قاليوا: إن فتيى ابين عبيد 
املطليب ُيكليم مين السيمء حتيى عياب عليهيم آلتهيم وذكير هيلك آبائهيم الذيين ماتيوا 

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص0).

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص6)).
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كفيارًا ثيم أميره اهلل عيز وجل أن يصدع بم أرسيله... وآذوه أشيد اإلييذاء(())(، وأبرز من 
آذاه أبيو ليب واحلكيم بين العياص))( وغريهيم كثيري مين كبيار مشكيي قريش فيكان أبو 
ليب يكيّذب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف كل مناسيبة عامية يقوم رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فيهيا بتبلييغ رسيالته حييث قيام يوميًا يف سيوق عيكاظ 
وقيال: ))أييا النياس قوليوا ال اليه اال اهلل تفلحوا وتنجحيوا(()3(.  وقد انيربى للناس أبو 
ليب يكيّذب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  حتى طميع فيه من طميع من قريش 
وصبياهنيا وعبيدهيا فيلقيون علييه ميا ال حييب ))حتيى أهنيم نحيروا جيزورًا. ..  ورسيول 
اهلل قائيم يصييل، فأميروا غلميًا ليم فحميل السيىل والفيرث حتيى وضعيه عىل كتفيه وهو 

ساجد(()4(. 

    إن إييراد أميور كهيذه يف هيذا امليورد هيو لبييان إييذاء قرييش لرسيول اهلل ثيم لبييان 
موقيف  أيب طاليب مين ذليك املوقيف القيريش ضيد الرسيول وهيل صيور ابين هشيام يف 
سيريته تليك املواقيف ؟ وعىل الرغم مين أن املصادر األولية التي اهتمت بالسيرية ذكرت 
هيذه املواقيف أليب طاليب نيرى أن ابين هشيام أغفيل هيذه األميور وقبليه ابن إسيحاق)5( 

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص6).

))( احلكييم بيين العيياص بيين أمييية بيين عبييد شييمس بيين عبييد منيياف بيين قييي بيين كلب وأمييه امنيية بنييت كليييب 
ابيين ربيعيية، كان مميين يييؤذون النبييي قبييل الجييرة ينظيير ابيين السييائب الكلبييي، هاشييم أبييو املنييذر حممييد ت 
)04)هييي - 9)8م( مجهييرة النسييب، حتقيييق حممييود فييردوس العظييم )دار اليقضيية العربييية - سييوريا، د.  

ت( ج)، ص8)، البييلذري، أنسيياب األرشاف، ج)، ص)5).

)3( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص6).

)4( املصدر نفسه، ج)، ص7).

)5( املقصود هنا موقف املواجهة  املسلحة بن أيب طالب وقريش وليس مواجهة املنع بالكلم واملوقف.
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مل يذكرهيا أيضيًا بينيم نجيد اليعقيويب))( ذكير أن الرسيول كان يلجيأ إىل كافليه وحامييه 
والسيور املنييع  ليحتميي بيه كلم اشيتد أذى قرييش له  فقيال: ))فأقبل أبو طالب مشيتمًل 
عيىل السييف يتبعيه غيلٌم له فاخرط سييفه وقيال: واهلل ال يتكلم رجٌل منكيم إال رضبته، 

فأميّر ذليك السيىل والفرث عيىل وجوههيم واحدًا واحيدًا((.

 وهيذه الصيورة التيي نقلهيا اليعقيويب واضحية وجليية، نيرى فيهيا كييف دافيع أبيو 
طاليب عين الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ورسيالته حتيى اضطيره األمير إىل 
مواجهية قرييش بالسيلح، رغيم مكانتيه االجتمعيية لكنيه أبيى إال أن حيميي رسيول اهلل 

)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين كييد املشكين. 

ويف خضيم تليك األحيداث مين صيدع رسيول اهلل بدعوتيه ورّدة فعيل قرييش القوية 
ضيد الرسيول واملسيلمن، فقيد روى ابين هشيام))(  كييف تعامليت قرييش ميع الدعيوة 
وموقيف أيب طاليب مين هيذا األمير، فقيال عين ابين إسيحاق: ))وحيدب)3( عىل رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عميه أبيو طاليب، ومنعيه وقيام دونه ومى رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل ما أميره اهلل مظهرًا ألميره ال يرده عنيه يشء، فلم رأت 
قرييش أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ال يعتبهيم مين يشء أنكيروه عليه... 
رأوا أن عميه أبيا طاليب قيد حيدب علييه، وقيام دونيه ومل يسيلمه ليم، مشيى رجياٌل مين 
أرشاف قرييش إىل أيب طاليب... فقاليوا ييا أبيا طاليب إن ابن أخيك قد سيب آلتنا وعاب 
ديننيا وسيفه أحلمنيا وضليل آباءنيا، فإما أن تكفيه عنا وإما أن ختييل بيننا وبينيه فإنك عىل 
مثيل ميا نحين علييه مين خلفيه فنكفيكيه، فقيال ليم أبيو طاليب قيوالً رفيقيًا وردهيم ردًا 

مجييًل فانرفيوا عنه(( .  

))( تاريخ اليعقويب، ج)، ص7).

))( السرية النبوية، ج)، ص.

)3( حدب: أي عطف عليه وحنا وإنه كالوالد ينظر، الفراهيدي، العن، ج3، ص86).
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فهذا الوفد األول من قريش إىل أيب طالب حيث أورد ابن هشيام يف السيرية تسلسيل 
إرسيال الوفيود القريشيية إىل أيب طاليب لبييان موقفيه مين الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  حييث كانيت نتائيج هيذا الوفيد واضحة من خيلل الروايية أعله أنيه ردهم ردًا 
مجييًل وقيال ليم قيوالً رفيقيًا لكيي ال خيير قوميه وباملقابيل يسيتمر يف منيارصة الرسيول 
األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  والوقيوف إىل جانبيه اعتمدًا عىل املكانية االجتمعية 
التيي يتمتيع هبيا باعتباره أحد زعمئهم، وقد اسيتمر الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  

يف نيش دعوتيه مسيتغًل موقيف أيب طاليب إىل جانبه وأخذ يقوي شيوكة املسيلمن. 

وبعيد الوفيد األول نقيل ابن هشيام))( الوفد الثاين الذي أرسيلته قريش إىل أيب طالب 
بعيد أن رأوا مين قيوة أمير الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وتكاثر أعداد املسيلمن 
))ثيم أهنيم - أي كبيار قرييش - مشيوا إىل أيب طاليب ميرة أخيرى فقاليوا له: يا أبيا طالب 
إن ليك سينًا ورشفيًا ومنزلية فينيا، وإّنيا قيد اسيتنهيناك مين ابين أخيك فليم تنهه عنّيا، وإّنا 
واهلل ال نصيرب عيىل هيذا مين شيتم آباءنيا وسيفه أحلمنيا، وعييب آلتنيا حتيى تكفيه عنّيا، 
أو ننازليه وإيياك يف ذليك حتيى يليك أحيد الفريقين. .. ثيم انرفيوا عنه فعظيم عىل أيب 
طاليب فيراق قوميه وعداوهتيم، ومل يطييب نفسيًا بإسيلم رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله 

وسيلم(  ليم وال خذالنه((.

ثيم عياد ابين هشيام))( لنقيل روايية أخيرى عين ابين إسيحاق حييث اسيتكمل ردة 
فعيل أيب طاليب بعيد أن رأى موقف قريش املتشيدد من الرسيول واملسيلمن فقيال: ))إن 
قريشيًا حين قاليوا أليب طاليب هيذه املقالية، بعيث إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  فقيال ليه: يابين أخيي، ان قوميك قيد جياءوين فقاليوا كيذا و كيذا... فابيق عييل 

))( السرية النبوية، ج)، ص83)-84).

))( السرية النبوية، ج)، ص84).
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وعيىل نفسيك، وال حتملنيي مين األمير ميا ال أطييق قيال فظين رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  أنيه قيد بيدى لعميه فييه بيداء أنيه خاذليه ومسيلمه، وأنيه قيد ضعيف عين 
نرتيه والقييام معيه، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ييا عيم، واهلل ليو 
وضعيوا الشيمس يف يمينيي والقمير يف يسياري عيىل أن أتيرك هيذا األمير حتيى يظهير أو 
أهليك فييه، ميا تركتيه.  قال ثم اسيتعرب رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  فبكى ثم 
قيام، فليم وىل نياداه أبيو طاليب فقال أقبيل يابن أخي.  قيال: فأقبل عليه رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيال: اذهيب يابين أخيي فافعيل ميا أحببيت، فو اهلل ال أسيلمك 

أبيدًا((.  ليء 

مين خيلل هيذه الروايية التيي أوردناهيا عين ابن هشيام نلحيظ أن أبيا طاليب اختار 
جانيب الرسيول واملييل ليه وطمأنيه بأنه سيوف يكيون نارصه ومعينيه عىل ما هيو عليه ومل 
يسيلمه أبيدًا إىل األعيداء فقيد كانت تلك املحياورة بن أيب طالب والرسيول الكريم حممد 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بمثابية اختبار حقيقي ملوقف الرسيول الصليب يف تبليغ ما 

محيل وباملقابيل تأيييد واضح ورصيح مين أيب طاليب إىل خطوات النبيي التبليغية.  

وقيد نتلميس أن هنياك شيبه جفيوة حصلت بين أيب طاليب وقومه من خيلل الوفادة 
الثانيية وكانيت األميور تسيري إىل غيري ميا كان يأمل أبيو طالب مين إبقاء جسيور التواصل 

مسيتمرة بن الطرفن. 

أميا الوفيد الثاليث اليذي نقيل تفاصيليه ابين هشيام))( يف السيرية النبويية عين ابين 
إسيحاق فهيوالء خيتلفيون يف اهدافهيم عين الوفديين السيابقن فقيد ركيزوا عيىل سيعي 
املشكين إىل إقنياع أيب طاليب بيرضورة التخييل عن الرسيول)صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  

))( املصييدر نفسييه، ج)، ص86)، ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج)، ص)7) ، اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، 
ج)، ص7)، الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص06).
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ولكين بطريقية أخيرى  ))ثيم أن قريشيًا حن عرفيوا أن أبيا طالب أبى خذالن رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وإسيلمه، وإمجاعيه لفراقهيم يف ذليك وعداوهتيم، مشيوا 
إلييه بعيمرة بين الولييد بن املغيرية))(، فقالوا: يا أبا طاليب، هذا عمرة بن الولييد   أهند))(، 
فتيى يف قرييش وأمجليه فخيذه فليك عقله ونره، واختيذه ولدًا فهيو لك، وسيلم إلينا ابن 
أخييك هيذا اليذي خاليف دينيك وديين آبائيك، وفيرق مجاعية قوميك وسيّفه أحلمهيم 
فنقتليه إنيم هيو رجيل برجيل، فقيال واهلل لبئيس ميا تسيومونني)3( اتعطيوين ابنكيم اغذوه 
لكيم وأعطيكيم ابنيي تقتليوه ! هيذا واهلل ال يكيون أبيدًا، قيال فقيام املطعيم بين عيدي بين 
نوفيل بين عبيد منياف بين قيي: واهلل ييا أبيا طاليب لقيد أنصفيك قوميك وجهيدوا عيىل 
التخليص مميا تكرهيه فيم أراك، ترييد ان تقبيل منهم شييئًا، فقيال أبو طاليب للمطعم واهلل 

ميا انصفتيوين ولكنيك امجعيت خيذالين ومظاهيرة القيوم عييل فاصنيع ميا بيدا لك((. 

ويتضيح مين النيص املتقيدم أن الوفيد الثاليث أليب طاليب كان حيميل املقايضية التيي 
مل يرضهيا أبيو طاليب أبيدًا كيم يوكيد ان أبيا طاليب التيزم جانيب النبيي )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم( ، وتعهيد بحميتيه والوقيوف إىل جانب املسيلمن وذلك من خيلل رده عىل 
املطعيم بين عيدي، وهيو مين بنيي عمومتيه املقربين فيكان رده علييه حيميل نيربة التحدي 
وعيدم االكيراث بيم صنيع القيوم ؛ ألنيه صميم عيىل نيرة  النبيي حمميد )صيىل اهلل علييه 

))( عييمرة بيين الوليييد بيين املغييرية بيين عبييد اهلل بيين عميير بيين خمييزوم، وكان يكنييى أبييا فايييد، وكان أكثيير فتيييان 
قريييش مجيياالً، وقييد كان مييع عمييرو بيين العيياص عندمييا وفييدوا إىل احلبشيية السييرجاع املهاجرييين ميين 

املسييلمن ومل يكيين لييه عقييب، البييلذري، أنسيياب األرشاف، ج0) ص07).

))( اهنييد: رجييٌل اهنييد كريييم ينهييض إىل معييايل األمييور ينظيير ابيين منظييور، أبييو الفضييل مجييال الدييين ت 
احلييوزة، د.ت(، ج3، ص430. ادآب  )نييش  العييرب،  لسييان  )))7هييي- ))3)م(، 

)3( مييا تسييومونني: سيييوم مجييع سييائم أي تسييومونني يف بلييدي كالغنييم السييائمة ال يعارضكييم أحييد ينظيير ابيين 
منظور، لسييان العييرب، ج)، ص4)).
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وآليه وسيلم(  مهيم كلفيه األمر، ثم ذكر ابن هشيام))( شيعر أيب طالب يف هيذا األمر الذي 
يروييه ابين إسيحاق حييث يعيرض باملطعيم بين عيدي ويعميم مين خذليه مين بنيي عبيد 

منياف، ومين عياداه مين قبائيل قريش:

ومطعيم  والولييد  لعميرو  قيْل  لييت حظيي مين حياضكيم بكييُرأال  أال 
رغيؤه كثيري  حبحياب  اخليور  ييُرش عيىل الساقيييين مين بوليه قطيييُرمين 
بلحيٍق لييس  اليورد  خليف  إذا ميييييييا عىل الفيييييفاء قيل له وبيييييرختليف 
وأمنييييييا أبيييييينا  مين  إخوينيا   إذا سئييييل قييييياال إىل غيييييرنا األميييرأرى 

جترمجيا ولكين  األمير  ليم  كيم جرمجت مين رأس ذي علق الصخربيىل 

احلجيييرأخص خصوصًا عبد شميييييس ونوفًل ينبيذ  مين  نابذانيييا  مهيا 

 إن اسيتعراضنا ملواقيف أيب طاليب ميع الرسيول وكييف صورهيا لنيا ابن هشيام لكي 
تيربز الصيورة احلقيقيية أليب طاليب وبنييه ميع الرسيول ووقوفهيم امليّشف إىل جانيب 
تبلييغ الرسيالة حييث قيوى موقف أيب طالب هذا من شيوكة املسيلمن وبيدأ أمرهم يكرب 
وسيبب احليرج إىل قرييش الذيين خابيت كل مسياعيهم عين ثنيي أيب طاليب عين نيرة 
الرسيول األكيرم ، فقيد رفيض أن يميس أحدهيم حمميدًا بيأي سيوء، وقيد انتهجيوا عيىل 
إثير ذليك سياسية التعذييب واالضطهياد ملين دخيل اإلسيلم مين غيري الاشيمين، وقيد 
منيع الرسيول مين أذى قرييش بموقيف عميه أيب طالب املسياند واملقيوي له، وقيد قام أبو 
طاليب بعيد ميا رأى مين أذى املسيلمن فدعا بني هاشيم وبني عبيد املطليب إىل االلتفاف 
حيول الرسيول ومنيع أي أحيد من الوصول إلييه ))فاجتمعيوا إليه وقاموا معيه، وأجابوه 

مليا دعاهيم إلييه إال ميا كان مين أيب ليب عيدو اهلل امللعيون(())(. 

))( السرية النبوية، ج)، ص87).

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص87).
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    وقيد مهيت قرييش بقتيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأمجيع مألوهيا 
عيىل ذليك فليم بليغ أبيا طاليب قال:

بجمعهيم إلييه  يصليوا  لين  دفينياواهلل  اليراب  يف  أغييب  حتيى 
ناصيٌح أنيك  وزعميت  أمييييناودعوتنيي  ثيم  وكنيت  صدقيت  ولقيد 
بأنيه علميت  قيد  دينيًا  مين خيري أدييييييان الربيية ديييييينا))(وعرضيت 

إال أن نيرة أيب طاليب لرسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مل تقتير عيىل      
املحياورة ميع قرييش واملوقيف الكلميي فقيط بيل هنياك مواقيف اضطيرت بنيي هاشيم 
بقييادة أيب طاليب أن حيميل السيلح فيهيا للدفياع عين الرسيول األعظيم )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  وهيذه املواقيف أمهلهيا ابن إسيحاق ومن بعيده ابن هشيام متاميًا ومنها عىل 
سيبيل املثيال ميا ذكيره ابين سيعد))( يف الطبقيات بعيد أن يئسيت قرييش مين أيب طالب يف 
تسيليم حمميد ليم ورأوا إرصار حمميد عىل تبليغ دينيه مهم كلفه األمر، فقيد غادروا جملس 
أيب طاليب ))وهيم يقوليون اصيربوا عيىل التكيم إن هذا لييء ييراد، ويقيال املتكلم هبذا 
عقبية بين أيب معييط، وقاليوا: ال نعيود إلييه أبدًا، وميا خري أن يُغتيال حممد، فلم كان مسياء 
تليك الليلية فقيد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وجياء أبيو طاليب وعمومتيه 
إىل منزليه فليم جييدوه، فجميع فتيانيًا مين بنيي هاشيم وبنيي عبيد املطليب ثيم قيال: ليأخذ 
كل واحيد منكيم حدييدة صارمية ثيم ليتبعنيي إذا دخليت املسيجد فلينظير كل فتيى منكم 
فليجليس مين عظمئهيم فيهيم ابين احلنيظلية - يعنيي أبيا جهيل- فإنيه مل يغب عين رش إن 

))(  املهزمييي، ابييو هفييان عبييد اهلل بيين أمحييد  ت)57)هييي -  870م(، ديييوان شيييخ األباطييح أيب طالييب 
)رضييوان اهلل تعيياىل عليييه(، حتقيييق حممييد باقيير املحمييودي، )جممييع احييياء الثقافيية اإلسييلمية، د-ت(، 

ص)4، اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص9).

))( ج)، ص)7).
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كان حمميد قيد ُقتيل، فقيال الفتييان نفعل، فجياء زيد بن حارثية فوجد أبا طاليب عىل تلك 
احليال، فقيال ييا زييد أ حسسيت ابين أخيي؟ قيال: نعيم كنت معيه آنفيًا، فقال أبيو طالب: 
ال أدخيل بيتيي أبيدًا حتيى أراه، فخيرج زييد رسيعيًا حتيى أتى رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  وهيو يف بييت عنيد الصفيا ومعيه أصحابيه يتحدثيون، فأخربه اخليرب، فجاء 
رسيول اهلل إىل أيب طاليب فقيال يابين أخيي أيين كنت ؟ أكنيت يف خري ؟ قيال:  نعم.  قال: 
ادخيل بيتيك فدخيل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فلم أصبح أبيو طالب غدا 
عيىل النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، فأخيذه بيده فوقف بيه عىل أنديية قريش، ومعه 
الفتييان الاشيميون واملطلبييون، فقيال: يا معش قرييش هل تدرون ما مهمت بيه ؟ قالوا: 
ال فأخربهيم اخليرب، وقال الفتيان: اكشيفوا عم يف أيديكم، فكشيفوا، فياذا كل رجلٍّ منهم 
معيه حدييدة صارمية، فقيال واهلل ليو قتلتميوه ميا بقييت منكيم أحيدًا حتيى نتفانيى نحين 

وأنتيم، فانكير القوم وكان أشيدهم انكسيارًا أبيا جهل((. 

تكشيف لنيا هيذه الروايية أن أبيا طاليب مل يكين مدافعيًا عين رسيول اهلل بلسيانه كيم 
صيوره لنيا ابين هشيام بيل كان هنياك تيرف مسيلح ليردع قريش عين رسيول اهلل، ومن 
املواقيف التيي بيرزت فيهيا قيوة أيب طالب املسيلحة يف الدفياع عن الرسيول األكرم )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  ))ويف الليلية التيي أرسي بيه افتقيده أبيو طاليب فخياف أن تكيون 
قرييش قيد اغتالتيه أو قتلتيه فجميع سيبعن رجيًل مين بنيي عبيد املطليب معهيم الشيفار 
وأمرهيم أن جيليس كل رجيل منهيم إىل جانيب رجيل مين قريش وقيال ليم: إن رأيتموين 
وحمميدًا معيي فأمسيكوا حتيى آتيكيم وإال فليقتل كل رجيل منكم جليسيه وال تنتظروين، 
فوجيده عيىل بياب أم هياين))(، فأتيى بيه بين يديه حتيى وقف عيىل قريش فعرفهيم ما كان 

))( أم هيياين: بنييت أيب طالييب الاشييمية، اسييمها فاختيية وقيييل هنييد اسييلمت عييام الفتييح وصييىل ابيين عمهييا 
رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( الفتييح يف بيتهييا وكانييت زوجيية هبييرية بيين عمييرو املخزومييي 



الف�صل الثاين: علي  من الوالدة حتى الهجرة

(97

منيه فأعظميوا ذليك وجيل يف صدورهيم وعاهيدوا وعاقيدوا أهنيم ال ييؤذون رسيول اهلل 
وال يكيون منهيم إلييه يشء يكرهيه أبيدًا(())(.

لكين إغفيال ابن إسيحاق ومين بعده ابن هشيام لتليك املواقف لعله مين املحذورات 
السياسيية لكيي ال يفيرط يف ذكير آل أيب طاليب ومنارصهتيم للنبي األكرم )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( ، وهيذا ميا ال ييروق ملين دون السيرية أو دونيت السيرية يف عهيده وهيو كيم 

ذكرنيا املنصيور العبيايس فقيد اكتفيى بإظهيار نصف احلقيقية وحجب النصيف اآلخر. 

موقف اأبي طالب من املقاطعة:
تعيد مرحلية املقاطعية مرحلية أخيرى مهمية وحساسية يف حيياة الدعيوة اإلسيلمية 
وهيي مقاطعية قرييش لبنيي هاشيم بشيكل عيام وبنيي عبيد املطليب بشيكل خياص، مليا 
عرفيت قرييش  أن ال سيبيل ليا يف الوصيول إىل حمميد )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ملا له 

مين منعية مين قبيل عميه أيب طاليب: 

    فقيد نقيل ابين هشيام))( يف السيرية روايية ابين إسيحاق التي قيال فيهيا ))واجتمعوا 
- أي قرييش - وأمتيروا بينهيم أن يكتبيوا كتابيًا يتعاقيدون فييه عيىل بنيي هاشيم وبني عبد 
املطليب، عيىل أن ال ينكحيوا إليهم وال ينكحوهم، وال يبيعوهم شييئًا وال يبتاعون منهم، 
فليم اجتمعيوا لذليك كتبيوه يف صحيفية، ثيم تعاهيدوا وتواثقيوا عيىل ذليك، ثيم علقيوا 
الصحيفية يف جيوف الكعبية توكييدًا عىل أنفسيهم... فلم فعلت ذلك قرييش انحازت بنو 

ولا اربعة أوالد هانئ، ويوسف، وعمرو، وجعدة، ينظر الذهبي، تاريخ اإلسلم، ج4، ص345.

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص9).

))( السييرية النبوييية، ج)، ص375، ينظيير، اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص))، الطييربي، تاريييخ االمييم 
وامللييوك، ج)، ص)))، ابيين الييوزي، املنتظييم، ج)، ص88).
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هاشيم وبنو املطلب إىل أيب طالب بن عبد املطلب، فدخلوا معه يف شيعبه واجتمعوا إليه، 
وخيرج مين بنيي هاشيم أبو ليب، عبد العيزى بن عبيد املطليب، إىل قرييش فظاهرهم((. 

ان إظهيار العيداوة لبنيي هاشيم مين قبيل قرييش وسيعيهم لقتيل الرسيول األعظيم 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  رسًا وعلنييًة، دعيا أبيا طاليب للتفكيري بأن جيعل الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف مأمن من كيدهيم وبذلك عمد إىل الدخول إىل الشيعب 
للحفياظ عيىل حيياة الرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ))(.  ويف ذليك قال أبو 

طالب:

  لؤيًا وخص من ليييييؤي بنييييييي كعب  أال أبلغييييييا عني ذات بينيييييييييييينيا

نبييًا كموسيى خيط يف أول الكتيييييب  أ مل تعلمييييوا أّنا وجدنيييييا حمميييييدا

باحلييييب  وأن عليييييييه يف العبيييياد حمبييييييييييًة  اهلل  وال خيري يف مين خصيه 

لكم كأن نحسًا كراغيييييييييية السقييييبوأن اليييييذي اضفتييييم يف كتابييكيييم

 ويصبيح مين مل جييد ذنبيًا كيذي ذنيب افيقيوا افيقيوا قبيل أن حتيرض الثيرى

 أباصييرنيا بعيييييد امليييودة والقييييرب))(وال تتبعييييوا أمر الغييييواة وتقطعييوا

وقيد أغفيل ابين هشيام يف السيرية تفاصييل ما دار يف الشيعب وما لقي بنو هاشيم من    
أذى، ودور أيب طاليب املمييز يف توفيري احلمية للرسيول، إال أن ابن إسيحاق برز جانبًا من 
ذليك اليدور، ففيي روايية يونيس بين بكيري عن ابين إسيحاق ))وكان أبيو طاليب إذا أخذ 
النياس مضاجعهيم أمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فاضطجيع عىل فراشيه 
حتيى ييرى ذليك مين أراد مكيرًا بيه واغتياليه، فيإذا نوم النياس أمر أحيد بنييه أو أخوته أو 

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص30).

))(  ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص 377. 
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بنيي عميه فاضطجيع يف فيراش رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، وأمر رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أن يأيت بعض فراشيهم فينام علييه(())(.

وعميد ابين هشيام  إىل إغفيال تليك الروايية التيي تبين حيرص أيب طاليب الشيديد 
عيىل حيياة النبيي وذليك حلجيب أجيزاء مهمية مين الصيورة احلقيقيية أليب طاليب إرضاًء 

لرغبيات ومييول العباسيين.

وقيد أثيرت املقاطعية يف حيياة بنيي هاشيم حييث قطعيت عنهيم امليياه وامليؤن وكانيوا 
ال خيرجيون إال مين موسيم إىل موسيم حتيى بليغ هبم الهيد مبلغيًا كبريًا وسيمع أصوات 

صبياهنيم وراء الشيعب، فمين قرييش مين رسه ذليك ومنهيم أسياءه))(. 

فكانيت هنياك ردة فعيل قويية داخيل صفييييييييييوف القرشييييييييييييين وكان لشيام بين 
عمرو بن ربيعة)3(-ابن اخت بني هاشيم - دور مميييييييييييز يف نقييييييييل املؤن واألرزاق إىل 
حمميد وبنيي هاشيم يف الشيعب وقيد كانيت ليه سيعاية ممييزة يف تأليب اليرأي العيام القريش 
ضيد احلصيار والصحيفية)4(.  وقيد ذكير ابن هشيام)5( عين بعض أهيل العلم ))أن رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  قيال أليب طالب: ييا عم إن ريب اهلل قد سيلط األرضة عىل 
صحيفية قرييش، فليم تيدع فيهيا اسيًم هيو اهلل إال أثبتتيه فيهيا، ونفت منهيا الظليم والقطيعة 

))( البيهقي، دالئل النبوة، ج)، ص))3، ينظر ابن إسحاق، السري واملغازي، ص60). 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص5.

)3( هشييام بيين عمييرو بيين ربيعيية بيين احلييارث بيين حبيييب، ذكيير ميين ترجييم لييه انييه التوجييد معلومييات تفصيلية 
عنييه وأنييه ميين املؤلفيية قلوهبييم، وهييو ميين أسييلم يف فتييح مكيية إضافيية إىل دوره املميييز يف نقييض الصحيفيية.

نظيير، ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب ، ص)74، ابن حجيير، االصابيية، ج)، ص30) .

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص5).

)5( املصدر نفسه، ج)، ص6).
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والبهتيان، فقيال أربيك أخيربك هبيذا ؟ قيال: نعيم.  قيال: فيو اهلل ميا يدخيل إلييك أحيد، ثم 
خيرج إىل قرييش فقال: ييا معش قريش إن ابن أخي أخربين بكيذا وكذا، فهلم صحيفتكم، 
فيإن كان كيم قيال ابين أخيي فانتهيوا عن قطيعتنيا، وانزليوا عم فيهيا، وإن كان كاذبيًا دفعت 
إليكيم ابين أخيي فقيال القيوم رضينيا، فتعاقيدوا عيىل ذليك، ثيم نظيروا، فإذا هيي كمييييييييا 

قيييييييييال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فزادهم ذليك رشًا. ..((. 

والبيدَّ لنيا ونحين نسيتعرض روايية ابين هشيام أعيله أن نثبيت نقطية مهمية يمكين 
الرجيوع إليهيا عنيد مناقشية إييمن أيب طاليب فييم بعيد وهيذه النقطة هيي إخبيار أيب طالب 
لقرييش قيول الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بيم أخيربه بيه بشيأن الصحيفية وأنيه 
احتيج عيىل قريش بذلك وقد أعطاهم غاية ما سيألوه،  وهو تسيليم حمميد لم وهو طلبهم 
قبيل املقاطعية، لكين أبيا طاليب عيىل يقين صادق بيأنَّ قيول حممد هيو احلق فلذليك ذهب 
هيذا املذهيب يف االحتجياج معهيم ولكين قريشيًا مليا رأوا احليق وصيدق الدعيوة أرصوا 
واسيتكربوا، واليذي نرييد أن نصيل إليه هو إن دفياع أيب طالب عن النبي ومسياندته إياه مل 
يكين مسيتندًا إىل القرابية القريبية فقط وإنيم كان هناك دافيع قوي آخر هو اإلييمن بم يقول 

بيه حمميد )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وصيدق دعيواه يف كل ميا يقول. 

ونكسيوا  قرييش  بأييدي  ميا  سيقط  طاليب  أيب  قيول  وصيدق  احليق  تبين  أن  وبعيد 
رؤوسيهم بعيد أن بانيت احلقيقية فقيد خاطبهيم أبيو طالب ))عيلم نحبيس ونحر وقد 
بيأن األمير ؟ ثيم دخل هيو وأصحابه بن أسيتار الكعبية والكعبة فقال: اللهيم انرنا ممن 

ظلمنيا وقطيع أرحامنيا، واسيتحل ميا حييرم منيا ثيم انرفيوا إىل الشيعب(())(. 

إال أن القرشيين تلوميوا فييم بينهيم عىل ما فعلوه يف بني هاشيم ولبسيوا السيلح ثم 

))( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص79).
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خرجيوا إىل بنيي هاشيم وأمروهم باخلروج إىل مسياكنهم ففعلوا وبذليك انتهت املقاطعة 
الظاملية طوييت صفحية سيوداء مين صفحيات اضطهياد قرييش ضيد الرسيول األكيرم 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وبنيي هاشيم، وكان اليدور البيارز واملحيوري فيهيا بعيد 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لعميه أيب طالب الذي ضحى بيكل ما يملك يف 
سيبيل حممد )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ودعوته وكان خروجهم من الشيعب يف السينة 

العيارشة مين نبيوة حممد )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ))(. 

وفاة اأبي طالب:
ذكير ابين هشيام))( يف سيريته نقيًل عين ابين إسيحاق عين العبياس بين عبيد اهلل بين 
معبيد عين بعيض أهليه عين ابين عبياس بدايية شيكاية أيب طاليب أن القرشيين ))مشيوا 
إىل أيب طاليب فكلميوه، وهيم أرشاف قوميه: عتبية بين ربيعية)3( وشييبة بين ربيعية)4(، 
وأميية بين خليف)5(، وأبيو سيفيان بين حيرب)6( يف رجيال مين أرشافهيم، فقاليوا: ييا أبيا 

))( املصدر نفسه، ج)، ص79).

))( السرية النبوية، ج)، ص58.

)3( عتبيية بيين ربيعيية بيين عبييد شييمس بيين عبييد منيياف بيين قييي، وأمييه بنييت املييرضب ميين بنييي عاميير قتييل يييوم 
بييدر كافييرًا.  ينظيير، ابيين السييائب، مجهييرة النسييب، ج)، ص)5.

)4( شيييبة بيين ربيعيية بيين عبييد شييمس بيين عبييد منيياف بيين قييي وأمييه بنييت املييرضب ميين بنييي عاميير قتييل يييوم 
بييدر كافييرًا.  ينظيير، ابيين السييائب، مجهييرة النسييب، ج)، ص)5.

)5( أمييية بيين خلييف بيين وهييب بيين حذافيية بيين مجييح، وكان ميين عظييمء أهييل الكفيير، وكان أحييد املطعميين يييوم 
بييدر، وقتييل يييوم بدر كافييرًا.  ينظيير، البييلذري.، أنسيياب األرشاف، ج0)، ص46).

)6( أبييو سييفيان بيين حييرب بيين أمييية بيين عبييد شييمس بيين عبييد منيياف بيين قييي واسييمه )صخيير( وأمييه صفييية 
بنييت حييزن، قيياد قريييش يف حروهبييا ضييد النبييي ثييم أسييلم يييوم الفتييح.  ينظيير، ابيين السييائب الكلبييي، 

مجهييرة النسييب، ج)، ص40-39.
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طاليب، إنيك منيا حييث قيد علميت، وقد حيرضك ما تيرى، وختوفنيا عليك وقيد علمت 
اليذي بيننيا وبين ابين أخييك، فادعيه، فخيذ ليه منيا، وخيذ لنيا منيه، ليكيف عنيا، ونكف 
عنيه، وليدعنيا وديننيا، وندعيه ودينيه، فبعيث إلييه أبو طاليب، فجياءه، فقال: يابين أخي: 
هيؤالء أرشاف قوميك، قيد اجتمعيوا ليك، ليعطيوك ويأخيذوا منيك، قال: فقال رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( : نعم كلمية واحدة تعطونيها متلكون هبيا العرب وتدين 
معكيم العجيم، قيال: فقيال أبيو جهيل: نعيم وأبييك، وعش كليمت، قيال تقوليون ال إله 
اال اهلل وختلعيون ميا تعبيدون دونيه، قيال فصفقيوا بأيدييم، ثيم قاليوا: أترييد ييا حمميد أن 
جتعيل اآللية إليًا واحيدًا! وإن أميرك لعجيب، قيال: ثم قيال بعضهيم لبعض: إنيه واهلل ما 
هيذا الرجيل بمعطيكيم شييئًا مما ترييدون، فانطلقوا وامضيوا عىل دين آبائكيم حتى حيكم 
اهلل بينكيم وبينيه، قيال ثيم تفرقيوا. .. فقيال أبيو طاليب لرسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم( : واهلل يابين أخيي، ما رأيتك سيألتهم شيططا(( هبيذه العبارة أثنى أبيو طالب عىل 
طليب الرسيول مين قوميه حيث يتضيح من ذليك التأييد الواضيح ملا قاله الرسيول )صىل 

اهلل علييه وآليه وسيلم(  لقوميه يف حيرضة عميه أيب طاليب.

والروايية اليواردة أعيله التيي تشيري إىل وفادة قرييش إىل أيب طالب وهيي الرابعة وقد 
ذكرهين ابين هشيام يف السيرية النبويية بتسلسيل واضيح وقيد أوردناهين إال أن البلذري 
يف األنسياب ييورد الرواييات بصيورة مبعثيرة غيري متسلسيلة فيأورد الرواية أعيله، وعن 
ابين عبياس ))مليا رأت قرييش إجابية مين أجياب رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
إىل اإلسيلم، وأن نبيي اهلل غيري نيازع عيم يكرهيون، مشيوا إىل أيب طاليب فقاليوا ليه أنيت 
سييدنا وأفضلنيا يف أنفسينا، وقيد تيرى ميا يصنع ابين أخيك، وجياء رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  فقيال ليه أبيو طالب: هيؤالء عمومتيك وسيادات قريش،  فاسيمع ما 
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يقوليون، فتكليم األخنيس بين رشييق الثقفيي))(، فقيال: تدعنيا وآلتنا، وندعيك وإلك.  
قيال أبيو طاليب قيد أنصفيك القيوم، فاقبيل منهم، فقيال: )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( : 
إنيه البيدَّ مين نصحهيم، وأنيا أدعوهيم إىل كلمية أضمن ليم هبا النية فقال أبيو جهل: إن 
هيذه لكلمية مرحيية، فقلهيا.  قال: تشيهدوا أن ال إليه إال اهلل وأين رسيول اهلل، فقاموا وهم 
يقوليون امشيوا واصيربوا عيىل آلتكيم إن هيذا لييء ُيراد ما سيمعنا هبيذا يف امللية اآلخرة 
وكان اليذي قيال هيذا االخنس وامللة اآلخيرة: النرانيية(())(.  ان التلعب باأللفاظ يف 
الروايية التيي أوردهيا البيلذري قيد أثير بالفعل عيىل املضمون حييث نلحظ مين الرواية 
كأن أبيا طاليب انحياز نحيو قوميه، وهيذا خيلف روايية ابين إسيحاق التيي ذكرهيا ابين 

هشيام يف السرية. 

أميا الطيربي)3( يف تارخييه فقيد أورد روايية بسيندها عين حمميد بين احلسين عين أمحيد 
بين املفضيل عين اسيباط عن السيدي حيث ذكير فيها أن قريشيًا ملا رأوا أبيا طالب يف حالة 
مرضيه اليذي تيويف عيىل إثيره فقيد اجتميع وجهاؤهيم ))فقيال بعضهيم لبعيض: انطلقيوا 
إىل أيب طاليب فلنكلميه فييه فلينصفنيا منيه، فيأميره فليكيف عن شيتم آلتنا، وندعيه وإله 
اليذي يعبيده، فإنيا نخياف أن يميوت هيييييذا الشييخ فيكيون منيا يشء فتعرينيا العيرب، 

يقوليون: تركيوه، حتيى إذا ميات عميه تناولوه((. 

واليذي يمنيا مين إييراد هيذه الروايية هيي مقالية أيب طاليب بعيد أن عيرض الرسيول 

))( االخنييس بيين رشيييق الثقفييي واسييمه أيب بيين رشيييق بيين عمييرو بيين وهييب بيين عييلج وهييو حليييف بنييي 
زهييرة، وهييو الييذي خنييس يف بنييي العييلج يييوم بييدر فسييمي االخنييس بذلييك، وقييد سييلم ميين القتييل 
يييوم بييدر وكان حييرق زرعييًا وقتييل محييارًا فنزلييت فيييه ﴿َوإَِذا َتييَوىلَّ َسييَعى يِف األرض لُِيْفِسييَد فِيَهييا َوُيِْلييَك 
احْلَييْرَث َوالنَّْسييَل َواهلل اَل حُيِييبُّ اْلَفَسيياَد﴾ ]البقييرة: 05)[  . ينظيير ، أنسيياب األرشاف، ج3)، ص473.

))( أنساب األرشاف، ج)، ص)3).

)3( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص05).
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عيىل كبيار قرييش قيول كلمية ال اليه اال اهلل، إال أن أبيا طاليب قيال: ))ميا رأيتيك سيألتهم 
شيططا(( يعنيي أنيك مصييب يف دعيواك .  

ثيم يكميل ابين هشيام))( نقيل روايية ابين إسيحاق ))ومليا قاليا أبيو طاليب - يعنيي 
العبيارة التيي ذكرناهيا انفيًا - طميع رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يف إسيلمه، 
فجعيل يقيول: أي عيم، فأنيت فقلهيا اسيتحل ليك هبيا شيفاعتي ييوم القيامية، قيال فليم 
رأى حيرص رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  علييه قيال يابين أخيي، واهلل ليوال 
خمافية السيبة علييك وعيىل بنيي ابييك من بعيدي وأن تظين قريش اين إنيم قلتهيا جزعًا من 
امليوت لقلتهيا، ال اقوليا إال ألرسك هبيا قال: فليم تقارب من أيب طالب امليوت، قال، نظر 
العبياس إلييه حييرك شيفتيه، قيال فأصغى إليه بإذنيه، قال: فقيال يابن أخيي، واهلل لقد قال 
أخيي الكلمية التيي أمرتيه أن يقوليا، قال: فقال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(: 

اسمع((.   مل 

وهبيذا انتهيت حيياة حاميي رسيول اهلل بعيد عقيود مين الكفياح سيواء أكان حاضنيًا 
أم مدافعيًا بيكل ميا يمليك مين أجيل احلفياظ عيىل رسيول اهلل وأن ال يصيبيه أي مكيروه 
لغيرض ديمومية الدعيوة إىل اهلل مين خيلل صاحيب الرسيالة حمميد بين عبيد اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  لكين القضيية املهمية التيي البيدَّ الوقيوف عليهيا هي إسيلم تلك 
الشيخصية، فقيد اختليف املؤرخيون واليرواة يف إسيلم وإييمن أيب  طاليب وأصبحيت 
قضيية خلفيية نابعية مين مواقيف سياسيية لييس نكايية بيأيب طالب ولكين نكايية بابن أيب 
طاليب وهيذا املوضوع سيوف نناقشيه يف الفقرة اللحقية وبقدر املتيير، إذا بعد وفاة أيب 
طاليب فقيد الرسيول احلاميي واملدافيع، فليم تيويف أبيو طاليب ناليت قرييش من الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين األذى ميا مل تكين نالتيه مين قبيل يف حيياة أيب طاليب، 

))( السرية النبوية، ج)، ص59.
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حتيى اعرضيه أحيد سيفهاء قرييش فنثير عيىل رأسيه اليراب))(. 

وقيد ذكير ابين هشيام))( الروايية اآلتيية عين ابين إسيحاق عين عيروة بين الزبيري قال: 
))مليا نثير ذليك السيفيه اليراب عيىل رأس رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(، دخل 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بيتيه واليراب عيىل رأسيه، فقاميت إلييه إحدى 
تبكيي، ورسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه  اليراب وهيي  بناتيه، فجعليت تغسيل عنيه 
وسيلم(  يقيول ليا: ال تبكيي ييا بنيية، فيإن اهلل مانع ابياك، قال: ويقيول بن ذلك ميا نالت 

منيي قرييش شييئًا أكرهيه حتيى ميات أبيو طالب((. 

وذكير اليعقيويب)3( ))تيويف أبيو طاليب بعد خدجيية بثلثة أيام وله سيت وثمنون سينة 
وقييل بيل تسيعون سينة، ومليا قيل لرسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  أن أبا طالب 
قيد ميات عظيم ذليك يف قلبيه واشيتد ليه جزعيه ثيم دخيل ومسيح جبينيه األيمين أربيع 
ميرات وجبينيه األيير ثيلث مرات ثم قيال: يا عم ربييت صغريًا وكفليت يتيًم ونرت 
كبيريًا فجيزاك اهلل عنيي خيريًا.  ومشيى بين ييدي رسيره وجعيل يعرضه ويقيول وصلتك 

رحيم وجزيت خيريًا((. 

اإ�سالم اأبي طالب )عليه ال�سالم(:
  لقيد اختلفيت أقيوال وأحادييث اليرواة واملؤرخين يف قضيية إييمن أيب طاليب عيم 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ووالد اإلميام عيل ونحن هنا ال نريد االسيتطراد 
بتليك القضية ولكن سينورد ونقارن مقارنة بسييطة ما اسيتطعنا احلصيول عليه من خلل 
نقيل املؤرخين القداميى لروايات اليرواة وهي شيتى ومتنوعة ونحن اآلن نبتيدئ بم نقله 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص58-57.

))( املصدر نفسه، ج)، ص58.

)3( تاريخ اليعقويب، ج)، ص4).
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ابين هشيام يف السيرية مين هناية حيياة أيب طالب وميا كان عليه عنيد وفاته. 

 فقيد ذكير ابين هشيام))( يف سيريته روايية ابين إسيحاق التيي تتحيدث عين وفياة أيب 
طاليب وكيم ذكرنيا مين خيلل إييراد الروايية يف صيدر الفقيرة السيابقة حيث ينتهي سيند 
الروايية إىل ابين عبياس ))قيال فليم تقيارب من أيب طاليب املوت، قيال: نظر العبياس إليه 
وهيو حييرك شيفتيه، قيال فأصغيى إلييه بإذنيه قيال: فقيال يابين أخيي، واهلل لقيد قيال أخي 

الكلمية التيي أمرتيه أن يقوليا، قيال فقيال رسيول اهلل مل اسيمع((. 

امللحيظ إن ابين هشيام يف إييراده الروايية أعيله دس اسيم العبياس بين عبيد املطليب 
فيهيا مين قبيل ابن إسيحاق ومن بعده ابن هشيام وهذا فييه يشء من املجاملة للعباسيين؛ 
ألن العباس مل يسيلم بعد وكان إسيلمه كم هو معروف سينة )8هي - 9)6م(، أما رواية 
حمميد بين احلسين اليذي ينتهيي سيندها بالسيدي فيقيول يف هنايية الروايية وهيي أيضيًا 
مليا طليب الرسيول مين أيب طاليب الشيهادة فأعطيى أبيو طاليب تعلييًل لذليك ))فقيال: 
عيىل  ولكين  ألعطيتكهيا،  امليوت،  مين  جيزع  يقوليون:  العيرب،  هبيا  تعيبكيم  أن  ليوال 
ملية األشيياخ(())(.  وهنيا األشيياخ حسيب سيياق الروايية امليراد هبيا أبيوه عبيد املطليب 

وأجيداده. 

ويف روايية أيب بكير بين أيب ظاهير البيزاز عين أيب حمميد عين أيب عمير بين حيويية عين 
أمحيد بين معيروف عين احليارث بين أيب أسيامة عين حمميد بين سيعد عين حمميد بين عمير 
بين واقيد عين معمير بين راشيد عين الزهيري عين سيعيد بن املسييب عين أبييه قيال: ))ملا 
حيرضت أبيا طاليب الوفياة جياءه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فوجيد عنده 

))( السرية النبوية، ج)، ص 59.

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص05).
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عبيد اهلل بين أيب أميية وأبيا جهيل بن هشيام، فقال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
ييا عيم، ُقيل )ال اليه إال اهلل، كلمية اشيهد ليك هبيا عنيد اهلل( فقيال ليه أبيو جهيل وعبيد اهلل 
بين أيب أميية: ييا أبيا طاليب أترغيب عين ملة عبيد املطليب قال فلم ييزل رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  يعرضهيا علييه، ويقيول: )ييا عيم، قيل: ال اليه إال اهلل اشيهد ليك 
هبيا عنيد اهلل ويقيوالن ليه: ييا أبيا طاليب، أترغيب عين ملية عبيد املطليب، حتيى قيال آخر 
كلمية تكليم هبيا: أنيا عيىل ملية عبد املطليب، ثيم ميات(())( إذ مل تيش املصيادر إىل أن عبد 
املطليب كان يعبيد األصنيام أو أنيه عىل دين الشك بل إشيارة إىل أنيه  كان موحدًا، وهناك 
إشيارات تيدل عيىل ذليك منهيا حفر زمزم بأمير اهلل تعياىل ويف رواية الواقدي عين عبد اهلل 
بين جعفير عين خمرمية بين نوفل الزهيري ذكير عبيد املطليب قيال: ))وكان أول من حتنث 
بحيراء - والتحنيث التأليه والتربر - وكان إذا هل هلل شيهر رمضيان، دخل بحراء فلم 
خييرج حتيى ينسيلخ الشيهر، ويطعم املسيكن، وكان يعظيم الظلم بمكة، ويكثير الطواف 

بالبيت(())(.

وروي عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أنيه قيال: ))إن اهلل يبعث جدي 
عبيد املطليب أمة واحيدة عىل هييأة األنبياء وزي املليوك(()3(. 

فمين خيلل ميا تقيدم يمكين القيول إن لدينيا ثيلث رواييات نقلهيا املؤرخيون حول 
وفياة أيب طاليب وهيذه الرواييات مل تذكير أنيه كان ميشكًا وهيذا ميا أكيده ابين أيب احلديد 
املعتيزيل)4( يف رشح النهيج   ))قيال أكثير النياس مين أهيل احلدييث والعامية من شييوخنا 

))( ابن الوزي، املنتظم، ج3، ص8.

))( البلذري، أنساب األرشاف، ح)، ص84.

)3( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج3، ص0).

)4( رشح هنج البلغة، ج4)، ص)6).
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البريين وغريهيم - ميات أبيو طالب عىل ديين قومه - وييرون يف ذلك حديثًا مشيهورًا 
أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  قيال ليه عنيد موتيه: قيل ييا عيم كلمة أشيهد 
ليك هبيا غيدًا عنيد اهلل تعاىل، فقيال: لوال أن تقيول العيرب: إن أبا طالب جيزع عن املوت 

ألقيررت هبا((. 

لكين هيذه الروايية غيري مسيندة  وال يمكين الركيون إليهيا كثيريًا  إذ مل نجيد هبيا تواترًا 
واضحيًا وعنيد الطعين هبيا نلحيظ كأهنيا اقتطعيت مين روايية ابين إسيحاق التيي ذكرهيا 
ابين هشيام يف السيرية النبويية ولكين بانتقائه ألهداف خاصية اريدت لا، فيل يوجد نص 
حقيقيي يبين كفير أيب طاليب وأنه عبيد األوثان كيم كانت تعبد قرييش قبل البعثية النبوية 
الباحثين))( مناقشية معمقية ومسيتفيضة  وقيد نوقيش إييمن أيب طاليب مين قبيل أحيد 
ونحين اآلن بصيدد إييراد ميا خييص بحثنا لكي نكميل الصورة التيي نقلها ابن هشيام عن 
اإلميام عييل )علييه السيلم( .  لقيد أوردنيا كثيري مين الرواييات يف أثنياء كفالية أيب طاليب 
للرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  تبن االهتيمم الواضح بصاحب الرسيالة 
سيواء أكان ذليك قبيل البعثية النبويية أم بعيد البعثية فكانيت مواقيف أيب طاليب املنيارصة 
واملسياندة للنبيي األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بحيث خلصنيا إىل يشء مهم وهو 
كان موقيف أيب طاليب املسياند لصاحيب الرسيالة جعيل الرسيول يتحرك بحريية تامة يف 
تبلييغ رسيالته وقيد ذكير املفييد أن رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  سيئل فقيل له: 

ميا تقيول يف عميك أيب طاليب ييا رسيول اهلل ؟ قيال: ))أرجو ليه كل خري مين ريب(())(. 

))( ينظيير الغفيياري، عبييد الرسييول، أبييو طالييب كبييري الصحابيية، )املعييارف للمطبوعييات، النجييف، ))0)م(، 
ص 88- 47).  

))( املفيييد، حممييد بيين حممييد بيين النعييمن العبكييري ت )3)4هييي - ))0)م(، إيييمن أيب طالييب، )ط)، دار 
املفيييد للطباعيية والنييش - بييريوت، (،  ص7).
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وروي أن رجيًل مين رجيال الشييعة وهيو أبيان بين حمميود كتيب إىل عييل بين موسيى 
الرضا)علييه السيلم( ))جعليت فيداك: إين شيككت يف إسيلم أيب طاليب: فكتيب إلييه 
يِه َميا  َ َليُه اْلُيَدى َوَيتَّبِيْع َغيرْيَ َسيبِيِل امْلُْؤِمنِيَن ُنَولِّ ُسيوَل ِميْن َبْعيِد َميا َتَبينَّ ﴿َوَميْن ُيَشياِقِق الرَّ
َتيَوىلَّ َوُنْصِليِه َجَهنَّيَم َوَسياَءْت َمِصيرًيا﴾))( وبعدهيا أنيك إن مل تقير بإييمن أيب طاليب كان 

مصريك النار(())(. 

وقيد روي عين عييل بين حمميد الباقر)علييه السيلم( أنيه سيئل عيم يقيول النياس إن 
أبيا طاليب يف ضحضياح مين نيار، ))فقيال: ليو وضيع إييمن أيب طاليب يف كفية مييزان 
وإييمن هيذا اخلليق يف الكفية األخيرى لرجيح إيمنه.  ثم قيال: أ مل تعلميوا أن أمري املؤمنن 
عليًا)علييه السيلم( كان يأمير أن حييج عين عبيد اهلل وأبييه أيب طاليب يف حياتيه ثيم أوىص 

وصيتيه باحليج عنهيم(()3(. 

وعين عفيان بين مسيلم عين عييل بين زييد بن جدعيان عن سيعيد بين املسييب عن أيب 
سيعيد اخليدري قيال: قيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ))بعثيت ويل أربعية 
عمومية، فأميا العبياس فيكنيى بيأيب الفضيل ولوليده الفضيل إىل ييوم القيامية، وأميا محيزة 
فيكنيى بيأيب يعيىل فأعيىل اهلل قيدره يف الدنيا واآلخيرة، وأما عبيد العزى فيكنيى بأيب لب، 
فأدخليه اهلل النيار، وألبهيا علييه، وأما عبد منياف فيكنى بيأيب طالب فله ولوليده املطاولة 

والرفعية إىل ييوم القيامة(()4(. 

))( سورة النساء، آية 5)).

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج4)، ص64).

)3( املصدر نفسه، ج4، ص64).

)4( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج66، ص))3.
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ومميا يؤييد ميا ذكرنيا مين إييمن أيب طالب )عليه السيلم( أنه مليا قبض رمحيه اهلل ))أتى 
أميري املؤمنين علييه الصيلة والسيلم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فأذنيه 
بموتيه فتوجيع لذليك النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وقيال اميض ييا عييل، فتيوَل 
غسيله وتكفينيه وحتنيطيه، فيإذا رفعتيه مين رسييره فأعلمنيي، ففعيل أميري املؤمنين علييه 
الصيلة والسيلم، وقيال وصلتيك رحم وجزيت خيريًا، فقيال: أما واهلل ألشيفعن لعمي 
شيفاعة يعجيب منهيا الثقيلن(())(، والشيواهد كثرية ولكين اآلن لنرى جانبًا من أشيعار 

أيب طاليب التيي تيدل عيىل إيمنه:

عين أبيان بين تغليب عين جلهمة بين عرفطة أن قريشيًا قصيدوا إىل أيب طاليب بعد أن 

أجدبيت العبياد يطلبيون منيه االستسيقاء ))ييا أبيا طالب قحيط اليوادي، وأجيدب العباد 

فهليم فاستسيق، فقيال رويدكيم زوال الشيمس وهبيوب الرييح فليم زاغيت الشيمس أو 

كادت، خيرج أبيو طاليب معيه غيلم كأنيه شيمس دجنة جتليت عنه سيحابة قتيمء وحوله 

وبصبصيت  الغيلم  بأضبعية  والذ  بالكعبية  ظهيره  فألصيق  طاليب  أبيو  فأخيذه  اغيلمية 

األغيلمية حوليه وميا يف السيمء قزعية )قطعية مين الغييم( فأقبيل السيحاب مين هاهنيا 

وهاهنيا فأغيدق واغيدودق وانفجير ليه اليوادي، وأخصيب النياي والبيادي ويف ذليك 

يقيول أبيو طاليب: 

))( املفيد، إيمن أيب طالب، ص5)-6)، ابن كثري، البداية والنهاية، ج3، ص54).
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(((

بوجهيه الغيمم  يسيقى  لألراميلوأبييض  عصمية  اليتاميى  ثيمل 
هاشيم آل  مين  اليلك  بيه  وفواضيليليوُذ  نعمية  يف  عنيده  فهيم 
شيعريٍة خييسُّ  ال  عيدل  عائيل))(ومييزان  غيري  وزنيه  صيدق  ودازن   

وذكير ابين هشيام))( عن ابن إسيحاق قصييدة أيب طاليب ردًا عىل قومه مليا طلبوا منه 
تسيليمهم حمميد )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  فرد عليهم بالشيعر اآليت:

فيهيُم ود  ال  القييييييييوم  رأييت  وقيد قطعيوا كل العرى والوسييييييييائلومليا 

بالعييييداوة واألذى  وقيد طيييياوعوا أمر العيدو املزاييييييييلوقييييد صارحونيا 

باألناميلوقيد حالفيوا قييييييومًا علينيييييا أظنيييييًة خلفييييينا  غيضيييييًا  يعضيون 

املقياولصيربُت ليم نفيس بسيمراء سمحيييييية تيراث  مين  غضيييب  وأبييض 

 وأمسكت من أثوابيييييه بالوصيييييييائلوأحرضت عنيد البيت رهطي وإخويت

رتاجييييه مستقبلييييييين  معييًا  نافيلقيييامًا  كل  حلفيه  يقييض  حييث  ليدى   

      ثم يقول:

مين كل طاعيٍن النياس  بيرب  ببييييياطلأعيوذ  علينييييييا بسييييييييوء أو مليٍح 
نحياول  ومين كاشيح يسعيييييى لنيا بمعيبييييٍة  مل  ميا  الديين  يف  ملحيق  ومين 

))( املهزمييي، ديييوان شيييخ االباطييح أيب طالييب )رضييوان اهلل تعيياىل عليييه(، ص 30، الذهبييي، تاريييخ 
اإلسييلم، ج)، ص53.  ينظيير السيييوطي، جييلل الدييين ت )))9هييي - 505)م(، كتيياب الطالييب 
اللبيييب يف خصائييص احلبيييب )اخلصائييص الكييربى(، )حيييدر اييياد - النييد، 0)3)هييي - م(، ج)، 
ص86، الصاحلييي الشييامي، حممييد بيين يوسييف ت ))94هييي - 535)م(، سييبيل الييدى والرشيياد، حتقيييق 
عييادل أمحييد وعيييل حممييد معييوض )دار الكتييب العلمييية بييريوت، 4)4)هييي - 993)م(، ج)، ص37).

))( السرية النبوية، ج)، ص)9)-)9).
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 وراٍق ليييييرقى يف حيييراَء ونيييييييييييازلوثوٍر ومييييين أرسيييييى ثبريًا مكيييانه

وباهلل إن اهلل لييييييييييييييييييس بغافيييييييييل وبالبييت حيق البييت مين بطين مكة

يمسحييييييييونه إذ  املسيود  إذا اكتنفيييييييييوه بالضحييى واالصييائلوباحلجير 

 عىل قدميييييييييييه حافييييييييًا غيييير ناعلوموطيى إبراهييم يف الصخر رطبيييية

       ثم يقول:

مكييييَة نيرك  اهلل  وبييت  بلبيلكذبتيم  يف  أمركيم  إال  ونطعين 

حمميدًا نبيذي  اهلل  وبييت  ونناضيلكذبتيم  دونييييييه  نطاعين  ومّليا 

حييييييوله نيّرع  حتيى  واحللئيييلونسيلمه  أبنائنييييييا  عين  ونذهيل 

 ثم يقول:

أرومية يف  أمحيد  فينيا  املتطياولفأصبيح  سيورة  عنيه  لُتقير 

ومحيتييه دونيه  بنفييس  واليكلكلحدبيت  باليذرى  عنيه  ودافعيت 

بنصيييييييره العبياد  رب  باطيِلفأييده  غيري  حقيه  دينيييييييًا  وأظهير 

 وذكر ابن هشيام))( أيضًا يف قصيدة أليب طالب ملا اشيتدت قريش يف أذاها للرسيول 
)صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وعمه وبنيي عمومته قال:

لؤيًا وُخصييييييا من لؤي بنييييييي كعبأال أبلغييييا عنيييييي عىل ذات بينيييييييينا
حمميييييدًا وجدنيا  انيا  تعلميييييوا  نبييًا كموسيييى ُخيط يف أول الكتيييييبامل 

))( السرية النبوية، ج)، ص7)-9).
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حمبيًة   العبييييياد  يف  علييييييه  باحليييييييبوأن  اهلل  خصييه  ممين  خيري  وال 
لكم كائن نحسييًا كراغييييية السقييييبوأن اليييييذي ألصقتيم مين كتابكيييم
 ويصبيح مين مل جيين ذنبًا كيذي الذنبأفيقوا أفيقوا قبييييل أن حيفيير الثييرى
والقيربوال تتبعيوا أميييير الوشياة وتقطعيوا امليييودة  بعيييييييد  أواصييييرنا 
وربيم   عوانيًا  حربييييًا  أمير عىل مييييين ذاقيه جلييييييُب احلربوتسيتجلبوا 

أمحيدًا  نسيلم  البييييت  ورب  لعيييييّزاء مين عض الزميييان وال كربفلسينا 

 ويف قصيدة له عندما مزقت الصحيفة  وبطل ما فيها، قال أبو طالب:

ربنيييييا صنيع  بحرينيا  أتيى  هيل  أروُداال  بالنيييييييييياس  نأيييييم واهلل  عيىل 

ُمفَسيييييدفيخربهم أن الصحيفيييييييية مزقيييت اهلل  يرضيه  مل  ميا  كل  وأن 

ييييييييييييييع يصعيد تراوحها إفك وسحر جممَّ الدهير  آخير  سيحر  يليف  ومل 

فطائييييييييييييرها يف رأسهييييييييييا يتيرددتداعيى ليا مين لييس فيهيا بقرقيييير  

ترعيدويظعين أهيل املكتين فيهربييييييييييوا اليش  خشيييييية  مين  فرائصهيم 
أمييييييره يقلييييب  اٌث  حييرَّ وينجييييييدوييرك  ذاك  عنيييييد  فيهيم  أيتهيَم 
لا ُحُدج سهييييييييييم وقوس ومرهيييد وتصعد بن األخشيبن كتيبييييييييييييٌة 

ُه فعيييييييز بنا يف بطييييييييييييين مكة أتليييييدفمين ينيس مين حّضيار مكيييية عيزَّ

فلم تفكك نزداد خييييييييييييييرًا ونحميييُد نشيأنا هبا والناس فيها قيييييييييييلئل

إذا جعليت اييدي املفيضيييييييين ترعيد  ونطِعيُم حتيى ينيزل النياس فضلهم

ثم يقول:

إذا سييييييييييم خسفًا وجهه يتييييييييييييربُد مين األكرمين مين ليؤي بين غاليب 
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عىل وجهه يسقى الغميييييييييييام ويسعدطوييل النجياد خيارج نصيف سياقه

حييض عيىل مقيرى الضيوف وحيشيُد))(عظييم الرمياد سيّيٌد وابين سيييييييييّييدٍ 

وقيد قيال أبيو طالب شيعرًا بحيق أيب جهل بن هشيام حييث أراد أن يرمي رسيول اهلل 
بحجير وهيو يصيل فلصيق احلجر بيه وقال:

وانتهيوا عمنييييييييييا  بنيي  املنطيقافيقيوا  ذا  بعيض  مين  الغيي  عين 

خائيييييييف إذا  فييييييييإين  تلتقييواال  داركيييييييم  يف  يوائيييييق 

قبلكيم مين  كان  مييييييين  ذاق  بقييكيم  وميييييييييياذا  وعياد  ثميييييييييييييود 

   ومنها :
أمركيم يف  ذاك  مين  امللصيقواعجيب  احلجير  يف  كعجائيب 

حينيه مين  قيام  اليذي  املتقييييبكيف  الصيادق  الصابير  إىل 

كفيه فيييييي  اهلل  األمحيق))(فأثبتيييييييييه  اخلائين  رغميه  عيىل    
وقيد ذكير ابين أيب احلدييد املعتيزيل)3( أن املأميون كان يقيول: أسيلم واهلل أبيو طاليب 

بقوله:
امللييِك رسيوَل  الرسيوَل  اليربوقنيرُت  كلميح  تألليئ  ببييٍض 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص7).

))( ابيين أيب احلديييد، رشح هنييج  البلغيية، ج4)، ص68)، ينظيير، التوينجييي،، ديييوان أيب طالييب عييم النبييي،، 
ص58-57.

)3( رشح هنييج  البلغيية، ج4)،  ص69)، ينظيير، املهزمييي، ديييوان شيييخ األباطييح أيب طالييب )رضييوان اهلل 
تعيياىل عليييه(، ص70 .
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اإلليه رسييييييييييييول  وامحيي  شيفيقاذب  علييه  حياٍم  محايييييييييييية 

ألعييييييييدائه أدب  إن  الفنييقوميييييييييييييا  حييييييذار  البيكار  دبييب 

ساميييييييييًا   ليم  أزيير  مضييِقولكييييييييييين  بغييل  لييييييييث  زار  كيم 

ويف شعر أيب طالب خياطب اخاه محزة، وكان يكنى أبا يعىل:

أمحيد ديين  عيىل  يعيىل  أبيا  صابيرًافصيربًا  ُوّفقيت  للديين  مظهيرًا  وكين 

كافيرًاوحيطَّ مين أتيى باحليقِّ مين عنيد رّبيه محيُز  تكين  ال  وعيزٍم  بصيدٍق 

مؤميٌن أنَّيك  قليت  إذ  رسين  نيارصًافقيد  اهلل  يف  اهلل  لرسيول  فكين 

بيه أتييت  قيد  باليذي  قريشيًا  سياحرًا))(وبياِد  أمحيد  كان  ميا  وقيل  جهيارًا 
        

 إن أشيعار أيب طاليب يف نيرة النبيي ومدحه ومدح دينه الدييد والوقوف إىل جانبه 
قيد ملئيت بطيون كتيب السيري وأجياد هبيا اليرواة كثيريًا))(، غيري أننيا اخرنيا شيواهد مين 

تليك األشيعار لغيرض تعضييد قولنا حيول إييمن أيب طالب.  

والبيدَّ لنيا مين إييراد جمموعية مين امللحظيات عند مناقشية إييمن أيب طاليب وكم هو 
معليوم وحسيب املعطييات التي ذكرت من روايات وأشيعار توحيدية تيدل عىل إيمن أيب 
طاليب رغيم ذهياب البعيض غيري ذليك إال أنيه البيدَّ لنا مين إييراد األميور اآلتيية لنخرج 
بنتيجية حيول إييمن هيذا الرجيل اليذي دافيع بكل ميا أويت من قوة يف سيبيل محاية رسيول 

))(  املهزمييي ، ديييوان شيييخ اأباطييح أيب طالييب )رضييوان اهلل تعيياىل عليييه(، ص ))) ، ابيين أيب احلديييد، رشح 
هنييج البلغيية، ج4)، ص70).

))( ينظيير، ابيين إسييحاق، سييرية ابيين إسييحاق، ص55)-63)، ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص)9)-
)9)، ج)، ص7)-8)، ابيين أيب احلديييد، رشح هنييج  البلغيية، ج4)، ص66)-74).
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اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( :

إن املكانية االجتمعيية أليب طاليب جتعله يأخذ حالة عدم الهر باإلسيلم أي إخفاؤه 
ألن قريشيًا إذا علميت وأصبحيت عيىل يقن بأنَّ أبيا طالب زعيمها أصبيح عىل دين حممد 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  النقطعيت عيرى التواصيل بين الفريقين وال يمكين أليب 
طاليب دفيع األذى عين الرسيول بشيكل خياص وعموم املسيلمن، فيإن رؤيية أيب طالب 
لألميور لغيرض مسيايرة الوضيع واحلفياظ عىل مكانتيه االجتمعيية ليس طمعيًا فيها وإنم 
لكيي ينطليق منهيا حلميية الرسيول وبذلك حافظ هبيذه الطريقة عىل الرسيول طيلية حياته 
ومل ينيل الرسيول أي أذى حتيى تيويف ))وإنيم متكين أبيو طاليب مين املحاماة عنيه بالثبات 

يف الظاهير عيىل دين قرييش وإن ابطن اإلسيلم(())(. 

أن هنياك شيخصيات رسيالية كتميت  اليكلم  بواضيح  الكرييم ييرح  القيرآن  إن 
إيمهنيا، وعيىل سيبيل املثيال ال احلير إبراهيم)علييه السيلم( وقصتيه ميع قوميه الذيين 
يعبيدون األصنيام وقد شياع فيم بينهم الكفر واسيتحكم الهل يف نفوسيهم فيم كان لنبي 
اهلل إبراهييم )علييه السيلم(، إال أن يسيتعمل األسيلوب احلييس يف تبليغ رسيالته وكانت 
أسياليبه)عليه السيلم( كثيرية يف خمادعة قوميه منها تقديمه للطعام أميام األصنام ويطلب 
منهيم األكل ويقيول: ﴿َفيَراَغ إىَِل آِلَتِِهيْم َفَقياَل َأاَل َتْأُكُليوَن ۞ َميا َلُكيْم اَل َتنْطُِقيوَن ﴾ ))(، 
ُهيْم إلييه َيْرِجُعيوَن﴾)3(.  ومنهيا حتطيميه ألصنامهيم  ﴿َفَجَعَلُهيْم ُجيَذاًذا إاِلَّ َكبِيرًيا َلُيْم َلَعلَّ
وهيذا النيوع مين التبلييغ أوقيع يف النفيس مين خماطبية العقيل ؛ ألن الاهيل ال ييؤوب إىل 

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج  البلغة،  ج4)، ص74).

))( الصافات، اية )9- )9 .

)3( األنبياء، آية 58.
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عقليه بقيدر ميا يلتفيت إىل ميا حوالييه من األميور املحسوسية))( حييث كان أسيلوب نبي 
اهلل إبراهييم وحكمتيه وكييف جيارى قوميه حتيى وصيل هبيم إىل إيقياظ ضمئرهيم، ومع 
كونيه نبييًا ومين أويل العيزم إال أنه ال يسيتطيع العميل بطريقية التبليغ العلنية، وكان شيأن 
أيب طاليب ميع قرييش كإبراهييم اخللييل كل منهيم كتيم إيمنيه))(، وبعيد ذليك مين أخفى 
إيمنيه مؤمين آل فرعيون حييث يقيول تعياىل: ﴿َوَقياَل َرُجيٌل ُمْؤِميٌن ِميْن آِل فِْرَعيْوَن َيْكُتُم 

إيمنُه﴾)3(. 

    وكذليك هنياك مثيل قيرآين آخير وهيم أصحياب الكهيف وقيد نزليت فيهيم سيورة 
ِقييِم َكاُنيوا ِميْن آَياتِنَيا  كاملية حييث قيال تعياىل: ﴿َأْم َحِسيْبَت َأنَّ أصحياب اْلَكْهيِف َوالرَّ
نَيا آتِنَيا ِميْن َلُدْنيَك َرمْحَيًة َوَهيِّيْئ َلنَيا ِميْن أمرَنيا  َعَجًبيا  إذ َأَوى اْلِفْتَييُة إىل اْلَكْهيِف َفَقاُليوا َربَّ

َرَشيًدا﴾)4(. 

 أميا قومهيم فكانيوا مشكين يعبيدون آلية ال تسيمع وال تعيي حييث آمين هيؤالء 
الفتيية بياهلل فنبذهيم قومهيم بيل سيعوا إىل قتلهيم فكتميوا إيمنيييهم حتيى ينجوا بأنفسيهم 
وقصتهيم مشيهورة)5(، فقيد ذكير ابين أيب احلدييد)6( عين أيب عبيد اهلل جعييفر بين حمميد 
)عليهيم السيلم( أن رسيول اهلل قيال: ))إن أصحياب الكهيف أرّسوا اإلييمن، وأظهيروا 
الكفير فآتاهيم اهلل أجرهيم مرتين، وإن أبيا طاليب، أرّس اإلييمن وأظهير اليشك، فآتياه 

))( الغفاري، كبري الصحابة أبو طالب، ص93.

))( املصدر نفسه، ص94.

)3( غافر، آية 8).

)4( الكهف، آية 0-9).

)5( الغفاري، أبو طالب كبري الصحابة، ص96.

)6( شح هنج البلغة، ج4، ص66).
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((8

أجيره مرتين((. 

وذكير ابين أيب احلدييد املعتيزيل)7( ))فأما الصيلة وكونه مل ينقل عنه أنيه صىل، فيجوز 
أن يكيون ألن الصيلة مل تكين بعيد فرضيت، وإنيم كانيت نفيًل غيري واجيب، فمين شياء 
صيىل، ومين شياء ترك، ومل تفيرض إال يف املدينية((، وهبذا نكيون قد ألقينا إطللة بسييطة 
بقيدر ميا يتسيع ليه جميال البحيث حيول إييمن أيب طاليب عيم الرسيول األكيرم )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  وأيب عييل بين أيب طاليب موضوع دراسيتنا ثيم نكمل النسيب الطاهر 

بإلقياء الضيوء عيىل سيرية السييدة الطاهيرة فاطمة بنت أسيد. 

فاطمة بنت أسد أم اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السلم( 

لقيد أمهيل ابين هشيام يف السيرية ذكير السييدة فاطمية بنيت أسيد أم اإلميام عييل عيىل 
الرغيم مين كوهنيا حضنيت الرسيول وحنيت علييه وكانيت حتبيه أكثير مين أبنائهيا، لذلك 
سينحاول عيرض جيزء مين سيريهتا بشيكل خمتير، فهيي فاطمة بنت أسيد بن هاشيم بن 
عبيد منياف بين قيي )8(، وأمهيا فاطمية بنيت هرم بين رواحة من بنيي عامر بن ليؤي)9(، 
وكانيت ممين كفيل النبيي وربتيه بعيد ميوت عبيد املطليب)0)(، وقيد وليدت أليب طاليب، 
طالبيًا وعقييًل وجعفيرًا وعلييًا وأم هياين، ومجانية، وكان عييل أصغر وليد أيب طالب)))(. 

)7(  املصدر نفسه، ج4)، ص 75).

)8( املصعب الزبريي، نسب قريش، ص6).

)9( البلذري ، مجل من أنساب األرشاف ، ج4، ص 8)4.

)0)( املتقييي النييدي، عييلء الدييين عيييل بيين حسييام الدييين، ت )975ه - 567)م(، كنييز العييمل ، ضبييط 
بكييري حيييايت، )مؤسسيية الرسييالة - بييريوت، 409)هييي - 989)م(، ج3، ص635.

)))( املحييب الطييربي، أبييو جعفيير أمحييد ت )694هييي- 94))م(، الرييياض النظييرة يف مناقييب العييشة، )دار 
الكتييب العلمييية - بييريوت، د.ت(، ج3، ص04).
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وعين الزهييييييري قيال: ))كييييييييان رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يزورهيا 
ويقييل عندهيا يف بيتهيا وهيي أول اميرأة بايعتالرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بمكة 
بعيد خدجيية(())(، وقيد كانت من رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بمنزلة األم ربته 
يف حجرهيا وكانيت مين السيابقات إىل اإليمن وهذه منزلة ومنقبة مل تسيبقها إليهيا امرأة إال 
خدجيية))(. ونحين هنا لسينا بصدد إييراد تفاصيل عن حياة السييدة فاطمة بنت أسيد بقدر 

ذكير ميا يتعليق األمير بإسيلمها ومنزلتها من رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

وعندميا هاجير الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  كانيت مين أوائيل 
يا النَّبِيُّ إذا  املهاجيرات إىل املدينية عيىل قدميهيا)3(، وقيال ابين عبياس وفيهيا نزلت ﴿َييا َأيَُّ
َجياَءَك امْلُْؤِمنَياُت ُيَباِيْعنَيك﴾)4(()5(، فقيد روي عين اإلمام الصادق)عليه السيلم( مايؤيد 
ذليك ))كانيت فاطمية بنت أسيد مين أبر الناس برسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
القيامية عيراة كيم وليدوا.   النياس حييشون ييوم  فسيمعت رسيول اهلل وهيو يقيول: إن 
فقاليت: وا سيوأتاه فقيال ليا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فيإين أسيال اهلل أن 

يبعثيك كاسيية(()6(.  

))( سييبط بيين الييوزي، يوسييف بيين مرغيل بن عبييد اهلل البغييدادي ت )654هييي - 56))م(، تذكييرة اخلواص، 
تقديييم حممييد صييادق بحيير العلييوم، )مكتبيية احلديثيية - طهييران، د.ت(،  ص0)، ابيين حجيير، االصابيية، 

ج8 ، ص)0) .

))( ابيين قتيبيية، أبييو حممييد عبييد اهلل بيين مسييلم ت )76)هييي - 889م(، املعييارف، حتقيييق، ثييروة عكاشيية، )ط4، 
دار املعييارف - القاهييرة، د.ت(، ص03).

)3( الكلينييي، حممييد بيين يعقييوب، ت )9)3هييي - 940م( ،اصييول الييكايف ،)الفجيير للطباعة والنييش، 435)ه 
- 4)0)م(، ج)،ص87).

)4( املصدر نفسه، ج)، ص87)، ينظر سبط بن الوزي، تذكرة اخلواص، ص0).

)5( املمتحنة، آية )).

)6( الكليني، اصول الكايف، ج) ، ص88)،الشيف الريض، خصائص األئمة، ص65   .
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((0

إن لفاطمية بنيت أسيد منزلية عظيمية ومكانية رفيعية عنيد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  فإنيه بعد سيمعه خرب موهتا من أميري املؤمنن عيل)عليه السيلم( حيث قال 
ليه لقيد ماتيت أميي فاطمية))(، فكانيت ردة فعيل الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  

إزاء اخليرب املحزن ))وأميي واهلل(())(. 

ثيم قيام بعيد ذليك مرعيًا حتيى دخيل إىل امليكان اليذي توفييت فييه )فنظير إليهيا 
وبكيى()3( ثيم جليس عنيد رأسيها وقيال: ))رمحيِك اهلل ييا أميي كنيِت أميي بعيد أميي، 
جتوعن وتشيبعيني وتعرين وتكسييني، ومتنعن نفسيِك طيب الطعام وتطعميني تريدين 

بذليك وجيه اهلل واليدار اآلخيرة(()4(. 

وقيد روي عين سيعيد بين املسييب عين اإلميام عييل بين احلسين)عليه السيلم( عين 
أبييه عين جيده اإلميام عييل بين أيب طالب)علييه السيلم( ))مليا ماتيت فاطمية بنيت أسيد 
ابين هاشيم كفنهيا رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يف قميصه وصيىل عليها وكرب 
عليهيا سيبعن تكبيرية ونيزل يف قربهيا فجعيل يوميي يف نواحيي القيرب كأنيه يوسيعه عليها 
وخيرج مين قربهيا وعينياه تذرفيان وحثا يف قربهيا فلم ذهب قيال له عمر بين اخلطاب... 
ييا رسيول اهلل رأيتيك فعليت عيىل هيذه امليرأة شييئًا مل تفعليه عيىل أحيد؟ فقيال: ييا عمر إن 
هيذه امليرأة كانيت كأميي التي ولدتنيي، إن أبا طاليب كان يصنع الصنيع وتكيون له املأدبة 
وكان جيمعنيا عيىل طعاميه فكانيت هيذه امليرأة تفضيل منيه كليه نصيبنيا فأعيود فييه.  وإن 

))( املصدر نفسه، ج)، ص88).

))( املصدر نفسه، ج)،  ص88).

)3( املصدر نفسه، ج)، ص88).

)4( ابيين حاتييم الشامي،يوسييف املشييغري العاميييل،ت)664ه - 65))م(، الييدر النظيم،)مؤسسيية النييش 
اإلسييلمي- قييم، د.ت(،ص))).
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جربييل )علييه السيلم(أخربين عين ريب عيز وجل أهنا مين أهل النة وأخيربين جربيل أن 
اهلل تعياىل أمير سيبعن ألفيًا مين امللئكية يصلون عليهيا(())(.

))( احلاكييم النيسييابوري، املسييتدرك، ج3، ص07).  ينظيير، الكلينييي اصييول الييكايف، ج)، ص88)، ابيين 
عبييد الييرب، االسييتيعاب، ص9)9، الطييربيس، تيياج املواليييد، ص))، ابيين الصبيياغ، الفصييول املهميية، 

ج)، ص77)، املتقييي النييدي، كنييز العييمل، ج3)، ص636-635.
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(((

املبحث الثاين
علي عليه ال�سالم من الولدة  حتى الهجرة

ولدته املباركة 
لقيد أحجيم ابين هشيام ومن قبليه ابن إسيحاق عن أي ذكير للوالدة الشيفية  لإلمام 
عييل بين أيب طالب)علييه السيلم( عيىل الرغيم مين مكانتيه الكبيرية  ومنزلتيه الرفيعية من 
صاحيب الرسيالة وصاحيب السيرية التي دوهنيا ابن إسيحاق وهذهبا من بعده ابن هشيام 
حييث قيال الرسيول األعظيم يف ذليك: ))النياس من أشيجار شيتى وأنا وأنت ييا عيل من 

شيجرة واحدة(())(. 

والبيد لنيا أن نذكير بعض الرواييات التي تناولت اليوالدة امليمونة  لإلميام وما هيتها 
وكييف أوردهيا اليرواة واملؤرخيون، فقد وليد اإلمام عيل)علييه السيلم( يف البيت احلرام 
- الكعبية - لثيلث عيشة ليلية خلين مين شيهر رجيب سينة ثلثين مين عيام الفييل))(، 

))( الصييدوق، عيييل بيين احلسيين بيين موسييى بيين بابويييه، ت ))38هييي - )99م(، عيييون أخبييار الرضييا ، 
تصحيح حسيين االعلمي )مؤسسيية االعلمي - بريوت، 404)هي - 984)م(، ج)، ص68، الطويس، 
حممييد بيين احلسيين ت )460هييي - 067)م(، االمييايل، )دار الثقافيية للطباعيية والنييش - قييم، 4)4)ه(، 
ص0)6 )حيييث أورد زيييادة يف احلديييث انييا أهلهييا وانييت فرعهييا، فطوبييى لعبييد متسييك بأصلهييا وأكل 
ميين فرعهييا(، احلاكييم احلسييكاين  أبييو القاسييم عبيييد اهلل بيين عبييد اهلل، ت )470هييي - 077)م( شييواهد 
التنزيييل لقواعييد التفضيييل، حتقيييق حممييد باقيير املحمييودي )مؤسسيية التابعيية لييوزارة الثقافيية واالرشيياد 
اإلسييلمي، ))4)هييي - 990)م(، ج)، ص377، ابيين عسيياكر، تاريييخ مدينيية دمشييق، ج)4، ص65.

))( الشيييف الييريض، أبييو احلسيين حممييد بيين احلسيين بيين موسييى، ت )406هييي - 5)0)م(، خصائييص 
األئميية، حتقيييق حممييد هييادي االمينييي، )جممييع البحييوث اإلسييلمية - مشييهد، 406)ه(، ص38، 

الطييربيس، اعييلم الييورى املهييدي، ج)، ص306.
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ويف روايية أخيرى ولد)علييه السيلم( يف ليلية األحيد الثاليث والعشين من شيهر رجب 
وكانيت والدتيه بعيد زواج الرسيول مين أم املؤمنين خدجيية بثيلث سينن وعمر رسيول 

اهلل ييوم والدته 8) سينة))(. 

 فكانيت والدتيه بمكية املشفية داخيل البييت احليرام ومل يوليد يف البييت احليرام قبليه 
أحيد وال بعيده، وهيي فضيلية خصيه اهلل تعياىل هبيا إجيلالً ليه وإعيلًء ملرتبتيه وإظهيارًا 

لتكرمتيه))(. 

إن قدسيية اليوالدة متأتيية مين قدسيية امليكان، فاملكان هيو الكعبة املكرمية حيث ذكر 
اهلل تعياىل ذليك امليكان املقيدس يف حمكم كتابه الكرييم ﴿إِنَّ أول َبْيٍت ُوِضيَع لِلنَّاِس َللَِّذي 
يَة ُمَبياَرًكا َوُهيًدى لِْلَعامَلِيَن﴾)3(، هيذه بييان واضيح مين اهلل تبيارك وتعياىل عيىل مكانة  بَِبكَّ
وقدسيية هيذا البييت الذي شييد بأمير اهلل لغرض عبادتيه وقد اختليف يف بكة فقيييييييييل: 

))بكية بطين الكعبية. .. وقييل: موضع البييت واملكان، ومكة اسيم البليدة(()4(. 

وللكعبية مكانية سيامية ومنزلية كبرية يف نفيوس الناس حييث ذكر الواقيدي ))رأيت 
قريشيًا يفتحيون البييت يف الاهليية ييوم االثنين واخلمييس وكان حّجابيه جيلسيون عنيد 

بابيه. .. وكانيوا ال يدخليون الكعبية بحيذاء ويعظمون ذليك(()5(. 

))( ابيين طلحيية الشييافعي، حممييد ت ))65هييي - 54))م(، مطالييب السييؤول يف مناقييب آل الرسييول، حتقيييق 
ماجييد أمحييد العطييية، )د.  م. ط(، ص58.

))( ابن الصباغ املالكي، الفصول املهمة يف حياة األئمة، ج)، ص)7).

)3( سورة آل عمران، آية 96.

)4( الطييربيس، الفضييل بيين احلسيين بيين الفضييل ت )548هييي - 53))م(، تفسييري جممييع البيييان، حتقيييق العلييمء 
)مؤسسيية االعلمييي - بريوت، 5)4)هييي - 995)م(، ج)، ص347.

)5( األزريف، أخبار مكة، ج)، ص74).
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إذًا قدسيية امليكان هيو اليذي أعطيى اليوالدة قدسيية، واآلن نلحيظ الرواييات التيي 
تشيري إىل تليك اليوالدة املباركية، فعين املفضل بين عمر عن ثابيت بن دينار عن سيعيد بن 
جبيري قيال: ))قيال يزييد بن قعنب: كنت جالسيًا ميع العباس بن عبد املطليب، وفريق من 
بنيي عبيد العيزى بيإزاء بييت اهلل احليرام إذ اقبليت فاطمة بنت أسيد أم أميري املؤمنن)عليه 
السيلم( وكانيت حامًل به لتسيعة أشيهر وقيد أخذها الطليق فقاليت: رب إين مؤمنة بك 
وبيم جياء مين عنيدك مين رسيل وكتيب وإين مصدقية بيكلم جيدي إبراهييم، وإنيه بنيى 
البييت العتييق، فبحيق النبيي اليذي بنيى البييت وبحيق املوليود اليذي يف بطنيي مليا يرت 
علييه والديت.  قيال زييد بين قعنيب فرأينيا البييت انفتيح مين ظهيره ودخليت فاطمية فييه 
وغابيت عين أبصارنيا والتيزق احلائيط فرمنا أن يفتيح لنا قفل البياب فلم يفتيح فعلمنا أن 
ذليك أمير اهلل عيز وجيل ثيم خرجيت بعيد الرابيع وبيدهيا أميري املؤمنين )عليه السيلم(، 
ثيم قاليت: إين فضليت عيىل مين تقدمتني مين النسياء ؛ ألن آسييا بنت مزاحيم عبدت اهلل 
رسًا يف موضيع ال جييب أن يعبيد فييه اال اضطيرارًا؛ وأن مرييم بنيت عمران هيزت النخلة 
اليابسية بيدهيا حتيى أكليت رطبيًا جنييًا، وأين دخليت بييت اهلل احليرام فأكليت مين ثيمر 
النية وأوراقهيا، فليم أردت أن أخيرج هتيف هاتيف: ييا فاطمية سيميه علييًا، واهلل العييل 
األعيىل يقيول: إين شيققت اسيمه مين اسيمي وأدبتيه بيأديب ووقفتيه عيىل غاميض علميي 
وهيو اليذي يكير األصنيام يف بيتي، وهو اليييييييذي ييؤذن يف بيتي ويقدسيني ويمجدين، 

فطوبيى ملين أحبيه وأطاعه، ووييٌل ملين أبغضه وعصياه(())(.  

))( الصييدوق، حممييد بيين عيييل بيين احلسيين بيين موسييى بيين بابويييه، ت )9)3هييي - )99م(، معيياين األخبييار، 
تعليييق عيييل أكييرب غفيياري، )مؤسسيية النييش اإلسييلمي - قييم ، 379)هييي(، ص)6-)6، الراونييدي، 
قطييب الدييين ت )573هييي - 77))م(، اخلرائييج والرائييح، حتقيييق حممييد باقيير املوحييد األبطحييي 
)مؤسسيية االمييام املهييدي - قييم، 409)ه(، ج)، ص)7)، ابيين محييزة الطييويس، حممييد بيين عيييل ت 
)560هييي -46))م(، الثاقييب يف املناقييب، حتقيييق نبيييل رضييا علييوان، )ط)، مؤسسيية انصاريييان للطباعيية 

والنييش - قييم، ))4)هييي(، ص 97.
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وذكير ابين جيرب))( يف هنيج اإلييمن ليدى املقارنية بين يونيس )علييه السيلم(واإلمام 
عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( ))يونيس َعبَِد اهلل يف ميكان ما عبده بيش وعيل ولد يف 

موضيع ميا وليد قبليه وال بعيده أحد، وليد يف جيوف الكعبة((. 

وذكر ابن املغازيل))( عن عيل بن احلسين )عليه السيلم(قال: ))كنت جالسيًا مع أيب 
ونحين زائيران قيرب جدنيا علييه السيلم وهناك نسياء كثيرية، إذ أقبليت امرأة منهين فقلت 
ليا مين أنيت يرمحيِك اهلل ؟ قاليت زيدة بنيت قريبة من بني سياعدة، فقلت ليا: هل عندِك 
يشء حتدثينيا ؟ قاليت إييه واهلل، حدثتنيي أميي أم عيمرة بنيت عبياد بين نضلية بين ماليك 
بين العجيلن السياعدي أهنيا كانيت ذات ييوم يف نسياء العيرب إذ أقبيل أبيو طاليب كئيبيًا 
حزينيًا فقليت ليه: ميا شيأنك ييا أبا طاليب ؟ قيال: إن فاطمة بنت أسيد يف شيدة املخاض، 
ثيم وضيع يدييه عيىل وجهيه، فبينم هو كذليك إذ أقبيل حممد )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
فقيال ليه ميا شيأنك ييا عيم، فقيال: إن فاطمية بنيت أسيد تشيتكي املخياض، فأخيذ بييده 
وجياء وهيي معيه فجياء هبا إىل الكعبية، فأجلسيها يف الكعبة، ثم قال أجليس عىل اسيم اهلل 
قيال: فطلقيت طلقية فوليدت غلميًا ميرورًا نظيفيًا منظفًا مل أَر كحسين وجهه فسيمه أبو 
طاليب علييًا ومحليه النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حتيى أواه إىل منزلا قيال عيل بن 

احلسين)عليه السيلم( : فيو اهلل ميا سيمعت بييء قيط إال وهذا أحسين منه((. 

ولعيل مين املناسيب أن نيورد إشيارة إىل أن الروايتين أعيله خمتلفتيان حيول الكيفيية 
التيي حصليت هبيا والدة اإلميام عييل بين أيب طاليب داخيل الكعبية فقيد أوردنيا الروايية 

))( زييين الدييين عيييل بيين يوسييف، ت )ق 7هييي - ق 3)م(، هنييج اإليييمن، حتقيييق أمحييد احلسيييني، )جممييع 
االمييام الييادي، مشييهد، 8)4)هييي(، ص660.

))( عيييل بيين حممييد بيين حممييد الطيييب ت )483هييي - 090)م(، مناقييب عيييل بيين أيب طالب، )انتشييارات سييبط 
النبي - قييم، 6)4)هي(، ص5)-6).
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األوىل بسيندها عين يزييد بين قعنيب والثانيية اليواردة أعيله التيي أوردهيا ابين املغيازيل 
عين اإلميام عييل بين احلسين السيجاد )علييه السيلم( فاالختلف واضيح بين الروايتن 
مين حييث التفاصييل واتفياق يف املضميون وهيو والدة اإلميام عييل بين أيب طالب)علييه 
السيلم( داخيل الكعبية إال أن الناظير إىل الروايية التيي ينتهيي سيندها إىل يزييد بين قعنب 
وعنيد التفحيص يف سيند تليك الروايية نلحيظ أهنيا جياءت عين طرييق سيفيان بين عيينة 
عين الزهيري عين عائشية بنت أيب بكير زوج الرسيول أو يف مورد آخر لسيند الرواية فهي 
تنقيل عين ابين شياذان ت )60)ه - 873م( حييث ينتهيي سيندها إىل قتيادة عين أنس بن 
ماليك عين العبياس بين عبد املطلب وابن شياذان أيضيًا ييورد الرواية عن اإلميام أيب عبد 
اهلل جعفير الصيادق عين آبائيه عليهيم السيلم مميا يعطيي للروايية قيوة أكثير لتعيدد طيرق 

إسنادها))(. 

أميا املسيعودي))( فذكير والدتيه املباركية يف الكعبية دون ذكير أي توضيحيات تسيند 
تفاصييل أخيرى وكأن األمير مين املسيلمت. 

وقيد وجدنيا مين الرضوري اسيتعراض ماذكير بعض املؤرخين الذيين أوردوا رواية 
والدة اإلميام عييل بين أيب طاليب )عليه السيلم(بيء من االجياز وإن حصيل فيها تكرار 

إمتاميًا للفائيدة فقد ذكر السييد احلمريي)3(:

وامنييييييييييه اإلليه  حيرم  يف  واملسجييييييُدولدتيه  فنياؤه  حييث  والبييت 
كريمييييييٌة الثيياِب  طاهيرُة  وامليييييييولُدبيضياُء  وليُدهيا  وطياب  طابيت 

))( الطويس، االمايل، ص706.

))( مروج الذهب، ج)، ص)6).

)3( ديييوان السيييد احلمييريي ت )73)هييي - 789م(، رشح ضييياء الدييين االعلمييي )مؤسسيية االعلمييي 
ص70-69. د.ت(  للمطبوعييات، 
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نجومهيا نحيوس  غابيت  ليلية  االسيعديف  املنيري  القمير  ميع  وبيدت 
مثُليييُه القوابيل  خيرق  يف  ُليفَّ  حممييييييُدميا  النبيييييييُي  امنيَة  ابين  إال 

        وذكير حمميد بين طلحية الشيافعي))(: ))وليد علييه السيلم ليلية األحيد الثاليث 
والعشيين مين شيهر رجيب. .. فقييل: وليد بالكعبية البييت احليرام وكان موليده بعيد 
أن تيزوج رسيول اهلل خدجيية بثيلث سينن وكان عمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  ييوم والدتيه ثمنيًا وعشيين سينة((.  وعن عتياب بن أسييد أنه قيال: ))ولد أمري 
املؤمنين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم(بمكة يف بييت اهلل احليرام يوم المعية لثلث 
عيشة ليلية خليت مين رجيب وللنبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ثمن وعيشون قبل 

النبيوة باثنيي عشة سينة(())(. 

أميا سيبط بين اليوزي)3( فقيد جياء عنيده ))روي أن فاطمة بنت أسيد كانيت تطوف 
بالبييت وهيي حاميل بعييل )علييه السيلم(فرضهبا الطليق ففتح لا بياب الكعبية فدخلت 

فوضعته((. 

وذكير الكنجيي الشيافعي)4(: ))وليد أمري املؤمنن عيل بين أيب طالب )عليه السيلم(
بمكية يف بييت اهلل احليرام ليلية المعية لثيلث عيشة ليلية خليت مين شيهر رجيب سينة 

))( مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول، ، ص58.

))( املجليييس، حممييد باقيير ت ))))هييي - 9)7م(، بحييار االنييوار ، )ط) مؤسسيية الوفيياء - بييريوت، 403)هي 
- )98)م(، ج35، ص7.

)3( تذكرة اخلواص، ص0).

)4( أبييو عبييد اهلل حممييد بيين يوسييف بيين حممييد القييريش ت )658هييي - 59))م(، كفاييية الطالييب يف مناقييب 
عيييل ابيين أيب طالييب، حتقيييق حممييد هييادي االمينييي، )ط3 دار احييياء تييراث أهييل البيييت - طهييران، 

404)هييي(، ص407.
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ثلثين مين عيام الفييل ومل يوليد قبليه وال بعيده موليود يف بيت اهلل احليرام سيواه إكرامًا له 
بذليك. ..((. 

مين خيلل ميا ذكرنا مين روايات أعله يمكين ملحظة أن منقبية والدة أمري املؤمنن 
يف الكعبية قيد اختيص هبيا دون غيريه، وأن بعيض املصادر ذكيرت أن حكيم بين حزام))( 
أيضيًا وليد يف الكعبية إال أهنا ال ترقى إىل تواتر روايات والدة اإلمام عيل )عليه السيلم(. 

كفالة الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(   لإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السلم( 

ذكير ابين هشيام))( يف السيرية النبويية نقًل عين ابن إسيحاق عن عبد اهلل بين أيب نجيح 
عين جماهيد بين جيرب قيال: ))كان مين نعمية اهلل عييل بين أيب طاليب، ومميا صنيع اهلل، وأراد 
بيه اخليري أن قريشيًا أصابتهيم أزمية شيديدة، وكان أبيو طالب ذا عييال كثرية، فقال رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  للعبياس عميه، وكان من أير بني هاشيم: ييا عباس إن 
أخياك أبيا طاليب كثيري العييال، وقيد أصياب النياس ما تيرى من هيذه االزمية، فانطليق بنا 
إلييه فلنخفيف عنيه مين عياليه آخيذ مين بنيه رجيًل وتأخذ أنيت رجيًل فنكفلهم عنيه فقال 
العبياس: نعيم فانطلقيا حتيى أتيا أبيا طالب فقاال له إنيا نريد أن نخفف عنيك عيالك حتى 
ينكشيف عين النياس ميا هم فيه، فقيال لم أبو طاليب: إذا تركتم يل عقيًل فاصنعا ما شيئتم 
- قيال ابين هشيام - ويقيال عقييًل أو طالبًا، فأخذ رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  

))( حكيييم بيين حييزام بيين خويلييد بيين أسييد بيين عبييد العييزى بيين قييي يذكيير أن لييه صحبيية مييع النبييي )صييىل 
اهلل عليييه وآلييه وسييلم(، عيياش يف الاهلييية سييتن سيينة ويف اإلسييلم سييتن سيينة وإليييه صييارت دار النييدوة 
فباعهييا منييه معاوييية بيين أيب سييفيان بمئيية الييف درهييم.  ينظيير ، ابيين حييزم، أبييو حممييد عيييل بيين أمحييد بيين 
سييعيد االندليييس ت )456هييي - 063)م(، مجهييرة أنسيياب العييرب، حتقيييق عبييد السييلم حممييد هييارون 

)ط5، دار املعييارف - ميير، د.ت(، ص))).

))( السرية النبوية، ج)، ص)6)-63).
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علييًا،  فضميه إلييه، وأخيذ العبياس جعفرًا فضمه إلييه، فلم يزل عيل مع رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  حتيى بعثه اهلل تبيارك وتعاىل نبييًا، فاتبعه عيل )عليه السيلم( وآمن 

بيه وصدقيه ومل ييزل جعفر عنيد العباس حتى أسيلم واسيتغنى عنه((. 

هكيذا أورد ابين هشيام دافيع كفالة الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لعيل بن أيب 
طاليب ولكين لنلحيظ بقية الرواييات يف هذا املورد ثم نناقيش تلك الروايات:

أميا الطيربي))( فذكير يف تارخييه روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي أوردهيا ابين هشيام  
وبالسيند نفسيه اليذي ذكير فيهيا كفالة الرسيول )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  لعيل بن أيب 

طاليب )علييه السيلم(، وأهنيا أكثير الرواييات تواتيرًا يف نقلها مين قبيل املؤرخن))(. 

والبيلذري)3( ذكير ))قاليوا: وكان أبيو طاليب قيد افقير فأخيذ رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  علييًا ليخفيف عنيه مؤنته فنشيأ عنيده((.    

))(   تاريخ ا المم وامللوك، ج)، ص98)-99).

))( ينظيير  القييايض النعييمن املغييريب،  النعييمن بيين حممييد ت )363هييي - 973م(، رشح األخبييار، حتقيييق حممييد 
احلسيييني امليييلين )ط)، مؤسسيية النييش اإلسييلمي - قييم، 4)4)هييي(، ص88)، الصييدوق، علييل 
الشائييع، ج)، ص69)، البيهقييي، دالئييل النبييوة، ج) ص)6)-)6)، املوفييق اخلوارزمييي، املوفييق 
ابيين أمحييد بيين أيب سييعيد ت )568هييي - )7))م(، املناقييب، حتقيييق مالييك املحمييودي، )ط)، مؤسسيية 
النييش اإلسييلمي - قييم - 4)4)هييي(، ص)5-)5، ابيين شييهر آشييوب، املناقييب، ج) ص7)-8)، ابيين 
البطريييق، حييييى بيين احلسيين األسييدي ت )600هييي -03))م(، عمييدة عيييون صحيياح األخبييار يف مناقب 
امييام االبييرار، )مؤسسيية النييش اإلسييلمي - قييم، 407)هييي(، املحييب الطييربي، الرييياض النظييرة، ج) 
ص09)، ابيين كثييري، عييمد الدييين أيب الفييداء إسييمعيل ت )774هييي - )37)م(، السييري النبوييية، حتقيييق 
مصطفييى عبييد الواحييد )دار املعرفيية - بييريوت، 396)هييي - )97)م(، ج) ص8)4، ابيين الصبيياغ، 
الفصييول املهميية، ج) ص79)، الباعييوين الشييافعي، ، جواهيير املطالييب يف مناقييب عيييل بيين أيب طالييب 

)عليييه السييلم(  ، ص )4-)4، الصاحلييي الشييامي، سييبيل الييدى والرشيياد، ج) ص)30، 

)3( أنساب األرشاف، ج)، ص346.
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    إال أن ابين شهراشيوب ))(يف املناقيب يذكير روايتين تيدل عيىل كفالتيه )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  لعيل بين أيب طالب )عليه السيلم(منها رواية ابن إسيحاق التي نقلها 
ابين هشيام وذكرناهيا يف صيدر الفقيرة وروايية أخرى عين أيب القاسيم يف أخبيار أيب رافع 
))أن النبيي حين تيزوج خدجيية قيال لعميه أيب طاليب إين أحيب أن تدفع يل بعيض ولدك 
يعيننيي عيىل أميري ويكفيني واشيكر لك بيلءك عندي فقيال أبو طالب: خذ أيم شيئت 

فأخذ علييًا )عليه السيلم((. 

وهيذه الروايية ال يمكين التسيليم بصحتهيا إذ كييف يكيون للنبيي أخيذه إلييه حين 
تيزوج خدجيية يف حين أن علييًا مل يوليد بعيد، فقيد ذكرنيا أن والدتيه كانيت بعيد الثلثين 
مين عيام الفييل - عيىل املشيهور- والرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  تيزوج خدجية 

قبيل ذليك بخميس سينوات عيىل املشيهور أيضيًا))(. 

أميا القيايض النعيمن)3( املغريب فذكر أمرًا آخير حتت عنوان اختصاص عيل بالرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(   ))أما عييل بن أيب طاليب )صلوات اهلل عليه( فإن سيببه يف 
ذليك أن أرشاف العيرب وأهيل السييادة منهيم كان إذا شيب ألحدهم وليد وأراد تقويمه 
وتأديبيه دفعيه إىل رشييف مين أرشاف قوميه ذلك منيه ويسيتخدمه فيم يقومه بيه لئل يدل 
يف ذليك علييه داللية الوليد عيىل الواليد، وكان أليب طاليب ثلثية مين الوليد)4(.  أكربهيم 
سينًا عقييل بين أيب طاليب وأوسيطهم جعفير، وبينيه وبين عقييل عيش سينن فليم شيب 
عقييل دفعيه أبيو طاليب إىل العبياس أخييه وملا شيب جعفير دفعه إىل محيزة أخيه وملا شيب 

))( مناقب آل أيب طالب، ج)، ص7)-8).

))( اليوسفي، موسوعة التاريخ اإلسلمي، ج)، ص))3.

)3( رشح األخبار، ج)، ص88).

)4( مل يذكر املؤلف طالبًا الولد األكرب أليب طالب يف هذه الرواية .
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عييل دفعيه إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( .  وذكير يف روايية أخيرى أنه دفع 
جعفيرًا إىل العبياس وعلييًا إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأبقيى عقييًل 

عنده(())(. 

    أميا صاحيب الشيأن عييل بين أيب طاليب فقيد بين كفالية الرسيول ليه مين خيلل 
خطبتيه املشيهورة بالقاصعية حييث ذكير ))وقيد علمتيم موضعيي مين رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  بالقرابية القريبة، واملنزلية اخلصيصة، وضعني يف حجيره وأنا ولد 
يضمنيي إىل صيدره ويكنفنيي يف فراشيه ويمسيني جسيده، ويشيمني عرفيه، وكان يمضغ 
الييء ثيم يلقمنييه وميا وجيد يل كذبية يف قيول وال خطلة يف فعيل.  لقد قيرن اهلل به )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين ليدن أن كان فطييًم أعظيم ملك مين ملئكته يسيلك به طريق 
امليكارم، وحماسين أخيلق العيامل، ليليه وهنياره، ولقيد كنيت اتبعيه اتبياع الفصييل أثير أمه 

يرفيع يل يف كل ييوم مين أخلقيه عليًم، ويأميرين باالقتداء بيه(())( . 

هيذا وصيف واقعيي عىل لسيان أمري املؤمنن نفسيه إىل تبنيه من قبل رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  منذ بدايية والدته ومل يفارقه أبدًا خلف ميا ذكر الرواة وأصحاب 
السيري فيإن القرابية القريبية ووصفها الدقييق جدًا من قبيل اإلمام يقطع الشيك باليقن أن 
تبنيي عييل مين قبيل الرسيول ليس من بنات أفيكار أحد مين البش بل هو تسيديد وتوجيه 
وفعيل سيموي لكيي يصنيع الظيل لرسيوله األكيرم واملسياند واملدافيع عين اإلسيلم دينًا 
وعقييدة، ولعيل املتدبير جييدًا إىل ذليك املقطيع مين اخلطبية يتضيح ليه وبجيلء غيري قابل 
للشيك أن اتصيال الرسيول بعييل مل يقتير عيىل مرحلة مين مراحيل حياته، بيل حياة عيل 
بأكملهيا كانيت ميع رسيول اهلل مين أول ييوم ولد فييه حتى فارق الرسيول دنييا الناس إىل 

))( القايض النعمن املغريب، رشح األخبار، ج)، ص88).

))( الصالح ، هنج البلغة، ص378.
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امللكيوت األعىل. 

وعنيد مناقشية ميا أورده اليرواة واملؤرخيون مين كفالية الرسيول لعييل وكييف ذهبت 
مشيارهبم يف تليك احلالية ووصفهيا، واليذي يعنينيا أكثير ويمنيا مناقشية ميا أورده ابين 
إسيحاق ونقليه ابين هشيام مين روايية مسينودة ينتهيي سيندها بمجاهيد بين جيرب حييث 
صيور لنيا حالية الكفالية وكأهنيا أمر طبيعيي حيصل نتيجية لظيروف معينة فرضتهيا وقائع 

احليياة املعاشية، وعنيد املناقشية لتليك الروايية البيدَّ مين تسيجيل نقياط عيدة:

إن إييراد الروايية اخلاصية بكفالية النبيي )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(   لإلمام عيل من 
قبيل ابين هشيام يشء طبيعي جيدًا ؛ ألنه مل يدخيل عليها أي إضافة وحيذف وإنم وجدها 
هكيذا يف مؤليف سيلفه ابين إسيحاق اليذي نقيل الروايية بسيند واضيح، ونحين ناقشينا 
الظيروف واالوضياع السياسيية التيي دونت فيها سيرية ابن إسيحاق بشيكل كتاب ممنهج  
فقيد تدخيل العباسييون يف كتابية السيرية وباخلصيوص املنصيور ألجيل كتابية سيرية وفق 
ميوليم ورغباهتيم خاليية من صيورة مشقة لإلمام عييل بن أيب طاليب ؛ ألن ذلك خيالف 
مبادئهيم التيي قاميت عليهيا دولتهم وهيي دعواهم بأهنيم آل البيت، وألجيل ذلك جرى 
إبعياد منافسيهم القيوي ليذا الوصيف وهيو عييل وآل عييل ويتيم ذليك بتشيويه صورتيه 
وتسيويق شيخصيته إىل النياس بأنيه كسيائر الصحابة وأن عمليية تبني الرسيول له جاءت 
وفيق ظيروف واعتبيارات طبيعيية حتيدث يف دنيا النياس وهذا التبنيي ولييد املصادفة التي 
جعليت مين عييل بين أيب طاليب من أوائيل املؤمنن برسيالة النبي، فاسيتطاع ابن إسيحاق 
هبيذا األمير رشاء رضيا املنصيور العبيايس وقيد هنيج مين بعيده ابين هشيام باقتباسيه نفيس 
معيامل الصيورة التيي نقلهيا ابين إسيحاق ووضعهيا بيدون زييادة أو نقيص، وقيد سيار من 
أتيى بعدمهيا مين اليرواة والكّتياب فأخيذوا تليك الرواية عيىل أهنا مين املسيلمت التارخيية 
وأخيذت تتناقيل بين املؤرخين وعيىل خمتليف مذاهبهيم حتيى مين كان حيسيب عيىل عييل 

عيل.  وآل 
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إن كفالية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لإلميام عييل بن أيب طاليب كانت 
وفيق إعيداد إليي منظيم حاليا كحيال إعداد صاحيب الرسيالة الرسيول األكيرم وهتيأت 
كل الظيروف واألسيباب لبنياء شيخصيته وإعدادهيا بالشيكل اليذي يلييق بحمل رسيالة 
السيمء والدفياع عنهيا كذليك يف إعيداد شيخصية اإلميام عييل بين أيب طاليب، فقيد تعيد 
تربيية أميري املؤمنين )علييه السيلم(يف بيت الرسيالة البدايية لتفتيح آفاقه الذهنيية وقدرته 
عيىل اسيتيعاب حقائيق وأرسار الكيون، وكان علييه السيلم خمصوصيًا بخليوات خيلو هبا 
ميع النبيي فيل يطليع عىل ميا ييدور بينهم أحيد))(، وهذا ميا الحظنيا التريح بيه من قبل 

أميري املؤمنين نفسيه فييم ورد مين خطبتيه التي ذكيرت أعله.

ناقيش عيدد مين الباحثين))( قضيية مهمية وهيي احلالية االقتصادية يف مكية واعتربوا 
نيا نختليف معهيم يف هيذا امليورد اخلياص بفقر  قضيية فقير أيب طاليب مشيكوكًا فيهيا إال أنَّ
أيب طاليب فهيم يقوليون بيير حالية أيب طاليب املاديية، إال أن ذلك يتعارض ميع ما ذكره 
اليعقيويب عين اإلميام عييل )علييه السيلم(حيث قيال: ))أيب سياد فقيريًا وميا سياد فقيري 
قبليه(()3(، أميا بخصيوص الوضيع االقتصيادي العيام بمكة وهيل حصلت أزمية أم ال ؟  
فيإن الوضيع االقتصيادي يف مكية مل يكين بمسيتوى االسيتقرار فكثيريًا ميا تتعيرض مكية 
إىل أزميات اقتصاديية)4(، إذا علمنيا أن أكثير اعتيمد أهيايل مكية عيىل التجيارة ومواسيم 

))( النيير اهلل، جييواد كاظييم، اإلمييام عيييل يف فكيير معتزليية البييرة، )دار الفيحيياء للطباعيية والنييش - البييرة.  
3)4)هي - 3)0)م(، ص9)-0).

))( ينظيير النيير اهلل، اإلمييام عيييل يف فكيير معتزليية البييرة، ص0)، العييواد، انتصييار عييدان عبييد الواحييد، 
السييرية النبوييية يف رؤييية أمييري املؤمنيين، )ط)، دار الفيحيياء، 436)هييي - 5)0)م(، ص69، عجيمييي، 
أمحييد فاضييل، العييرب قبييل اإلسييلم يف رشح هنييج البلغيية )دار احلصيياد، دمشييق، 4)0)م(،ص5)4.

)3( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص0) )ذكر هذا احلديث يف مورد سابق(.

)4( ينظر الذهبي، تاريخ اإلسلم، ج)، ص53.
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نيا نعتقيد أن أبيا طاليب عيزف عن ممارسية  احليج، والتجيارة كانيت مهنية أيب طاليب إال أنَّ
تليك املهنية ليرضورات منهيا زعامية قرييش وميا يرتيب عليهيا التواجيد املسيتمر لرعايية 
شيؤون القبيلية وشيؤون البييت واحلجييج، أبو طاليب قد يكيون يف حالة فقر ميادي لكن 
التناقيض الواضيح اليذي يقودنيا للتفياق ميع الباحثين حيول أوالد أيب طاليب حييث 
تذكير املصيادر أهنيم أربعية أبناء وهيم طاليب وعقيل وجعفر وعييل )عليه السيلم(وبنت 
واحيدة أختيه )أم هياين( وبين كل واحيد عيش سينن))(، وهيذا يعنيي إذا كان عييٌل علييه 
السيلم عندميا احتضنيه الرسيول عميره سيت سينوات فيإن جعفيرًا عميره آنيذاك سيت 
عيشة سينة وعقييل سيت وعيشون سينة وطاليب سيت وثلثون سينة وهيذا يعنيي فقط 
عييل وام هياين الذيين هيم بمسيتوى إعالية أبيو طاليب ويف ضوء هيذا ال يمكين يطلق عىل 

أيب طاليب كثيري العييال))(.

أميا مين ناحيية سيند الروايية التيي أوردهيا ابين هشيام عين ابين إسيحاق التيي ينتهيي 
سيندها إىل جماهيد بين جيرب اليذي وليد سينة إحيدى وعشيين للهجيرة وتيويف سينة مائية 
وثلثية للهجيرة وهيو مين التابعين)3( حييث مل يسيند روايتيه إىل أحيد الصحابية وبذليك 
تكيون روايتيه مين املراسييل وهيي موضيع شيك ليدى الباحثين وذليك لوجيود فاصيل 
زمنيي كبيري بين وقيوع حادثية الكفالية لإلميام عييل مين قبيل الرسيول وبين والدة جماهد 

ومين ثيم تعلميه لروايية احلدييث)4(. 

إن األسيباب املاديية لكفالية الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لإلمام عييل التي 

))( املصعب الزبريي، ، نسب قريش، ، ص39 .

))( النر اهلل، اإلمام عيل رؤية معتزلية، ص0).

)3( ابن حيان، مشاهري علمء االمصار، ص33).

)4( العواد، السرية النبوية يف رؤية أمري املؤمنن، ص70.
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ذهيب إليهيا ابين إسيحاق ال يمكين االطمئنان ليا وإنم يمكين اعتبار التخطيط السيموي 
لتليك الكفالية، وكيم ذكرنيا وميا يعيزز ذلك قول الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( : 
))اخيرت مين اختيار اهلل يل عليكم عليًا(())(، فمهم كانت األسيباب املادية واالقتصادية 
ودواعيي التبنيي إال أهنيا تبقيى ضعيفة أمام خطط امليوىل تبارك وتعاىل للنهوض بالرسيالة 

املخطيط ليا عيىل يد الرسيول األعظيم حممد )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

اإ�سالم علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( 
أورد ابين هشيام ))( يف السيرية النبويية روايية ابين إسيحاق حيول إسيلم عييل بين أيب 
طاليب ))ثيم كان أول ذكير مين النياس آمين برسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(، 
وصيىل معيه وصيدق بيم جياءه مين اهلل تعياىل: عييل بين أيب طاليب بين عبيد املطليب بين 

هاشيم، رضيوان اهلل وسيلمه علييه، وهيو يومئيذ ابين عيش سينن((. 

ثيم أورد قصية انتقيال عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم(إىل حجير النبيي وكفالتيه 
ليه وقيد تيم تفصييل ذليك فييم تقيدم، ثيم املحياورة التيي حصليت بين النبيي )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  وبين عميه أيب طاليب حيول دعيوة النبيي لعميه إىل اإلييمن واعتيذار 
أيب طاليب عين ذليك حسيب روايية ابين إسيحاق التيي ينقلهيا ابن هشيام ثم يكميل تلك 
الروايية ))ذكيروا أنيه قيال لعييل - يعنيي أبيا طاليب -: أي بنيي ميا هيذا الدين اليذي أنت 
علييه ؟ فقيال: ييا أبتيي آمنيت بياهلل وبرسيول اهلل، وصدقتيه بيم جياء بيه، وصلييت معه هلل 

واتبعتيه فزعميوا أنيه قيال ليه: أميا أنيه مل يدعيك إال إىل خيري فالزميه(()3(. 

))( أبييو الفييرج االصفهيياين، عيييل بيين احلسيين، ت )356هييي - 966م(، مقاتييل الطالبييين، )دار املتقيين 
بييريوت، )43)هييي - 0)0)م(، ص7). للطباعيية والنييش - 

))( السرية النبوية، ج)، ص)6).

)3( املصدر نفسه، ج)، ص63).
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وقيد أورد ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق ))ثيم أسيلم زييد بين حارثة بين رشحبيل 
ابين كعيب بين عبيد العزى بن اميرئ القيس الكلبي موىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 

وسيلم( ، وكان أول ذكير أسيلم وصيىل بعيد عيل بين أيب طالب((. 

أميا اإلميام عييل بين أيب طاليب فذهيب بقضيية إسيلمه إىل أبعيد بكثيري مميا ذهيب إليه 
ابين هشيام ومين قبليه ابين إسيحاق فيقيول يف حديثيه عين علقتيه بالنبيي األكيرم ))لقيد 
كان جيياور كل سينة بحيراء، فيأراه وال ييراه غيريي ومل جيمع بييت واحد يومئذ باإلسيلم 
غيري رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وخدجيية وأنيا ثالثهيم، أرى نيور الوحيي 
والرسيالة، وأشيم رييح النبوة، ولقد سيمعت رنة الشييطان حن نزل الوحيي عليه )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقليت يا رسيول اهلل ميا هذه الرنية ؟ فقال: هذا الشييطان قد يأس 
مين عبادتيه، إنيك تسيمع ما أسيمع وتيرى ميا أرى، إال أنك لسيت بنبي، ولكنيك لوزير، 
وإنيك عيىل خيري(())( مين خيلل كلم اإلميام عييل )علييه السيلم(يتبن أن إسيلمه مل 
يكين كيم صيوره لنيا اليرواة واملؤرخيون ومنهيم ابين هشيام أنيه أيت عين يشء غيري معلوم 
لإلميام عييل وبدعيوة مين النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لإلميام عيل )عليه السيلم( 
كيي يؤمين بيم جياء بيه الرسيول األكيرم، وإنيم األميور معروفية ليدى اإلميام عييل دون 
سيابقة إنيذار مين خيلل مرافقتيه للرسيول ومعرفتيه املسيبقة وملزمتيه ليه مين خيلل 
تعبيده بحيراء، فاألمير ال حيتياج إىل مفاحتية مين قبل الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
لإلميام عييل فهيو )علييه السيلم( مهيأ من قبيل الرسيول ومعدٌّ إعيدادًا جيدًا ألجيل تقبل 
كل يشء ييأيت بيه الرسيول، ويبقيى أمير واحيد مهم هو اسيتفهام عيل عن أشيياء ال يعرفها 
مميا يدليل أن إييمن عييل )علييه السيلم( مل يكن إيمنيًا أعمى كم يسيمى وإنم ناتيج عن بينة 

))( السرية النبوية، ج)، ص64).

))( الصالح، هنج البلغة، ص378.
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وعليم وذليك متيأٍت مين سيؤاله االسيتفهامي للرسيول حييث يقيول: ))ولقيد سيمعت 
رنية الشييطان. .. فقليت ييا رسيول اهلل ما هيذه الرنية ؟. ..(( إال أن اليرواة واملؤرخن قد 
تناوليوا مسيألة إسيلم عييل بين أيب طاليب بنقوالت شيتى وآراء خمتلفية ورواييات متباينة 
كل حسيب ميا متلييه عليه منطلقاته الفكرية سيواء أكانيت مذهبية أم سياسيية لكي يصور 
لنيا هيذه القضيية بطريقتيه وأسيلوبه اخلياص، واآلن لنيرى هيذه اآلراء وتليك الروايات:

ذكير أبيو جعفير عبييد اهلل بين أمحد بن عييل بإسيناده إىل يونس بن بكري عن ابن إسيحاق 
قيال: ))ثيم أن عييل بين أيب طالب جياء بعد ذلك بييوم - يعني بعد إسيلم خدجية وصلهتا 
معيه - قيال فوجدمهيا يصلييان، فقيال عييل: ييا حممد، ما هيذا ؟ فقيال رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  )ديين اهلل اليذي اصطفياه لنفسيه، وبعيث بيه رسيوله، فأدعيوك إىل اهلل 
وإىل عبادتيه وكفير باليلت والعيزى(.  فقيال ليه عييل هيذا أمر مل أسيمع به من قبل، فلسيت 
بقياض أميرًا حتيى أحيدث بيه أبيا طاليب.  فكيره رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  
أن يفيَي علييه رسه قبيل أن يسيتعلن أميره، فقيال ليه يا عيل: إن مل تسيلم فاكتيم فمكث عيل 
تليك الليلية ثيم أن اهلل أوقيع يف قليب عيل اإلسيلم، فأصبيح غاديًا إىل رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  حتيى جياء فقيال ماذا عرضيت عيل يا حمميد ؟ فقال له )تشيهد أن ال إله 
إال اهلل، وحيده ال رشييك ليه، وتكفير باللت والعيزى، وتربأ من األنداد فقال عيل وأسيلم 

ومكيث عييل يأتييه رسًا خوفًا مين أيب طاليب، وكتم عيل إسيلمه(( ))(.

الرواية التي أوردناها عن ابن إسيحاق مل يذكرها ابن هشيام يف السيرية ؛ ألن سيندها 
يونيس بين بكيري واملعليوم أن ابين هشيام أخيذ رواية ابن إسيحاق عين طرييق البكائي كم 

))( ابيين األثييري، أسييد الغابيية يف معرفيية الصحابيية، ج4، ص89، البيهقييي، دالئييل النبييوة، ج)، ص)6 )حيييث 
نييا اعتمدنييا ابيين األثييري لكونييه  ذكيير البيهقييي يف دالئييل النبييوة نفييس الرواييية التييي ذكرهييا ابيين األثييري إال أنَّ

يذكيير السييند بالكامييل.
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بينّيا ذليك يف الفصيل األول إال أن اليذي نرييد إيضاحيه هنا مجلية أمور منها:

الروايية تصيور اإلميام علييًا وكأنيه يعيش بعييدًا عن الرسيول مل جيمعهم بييت واحد، 
وهيذا خيلف للوقائيع والرواييات التارخييية التيي نقلهيا لنيا أصحياب السيري والتارييخ 
ومنهيم ابين إسيحاق نفسيه اليذي نقيل لنيا ابين هشيام عنيه روايية تبنيي أو كفالة الرسيول 

لعييل بين أيب طاليب منيذ بدايية حياته. 

تأكييد الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لإلميام عيل)عليه السيلم( حن عرض 
علييه قضيية اإلسيلم وأميره وطليب منيه كتيمن األمير وهيو إحيياء إىل املتلقيي بيأنَّ علييًا 
)علييه السيلم( كان قيد كتيم إسيلمه وال يظهيره لكيي تكيون األفضليية إىل غيريه كيم 

سينرى مين خيلل سيرية البحيث يف هيذه الفقيرة. 

املعليوم وبشيكل قاطيع أن اإلميام عييل بين أيب طاليب مل يعبيد األوثيان إطلقيًا إال أن 
الروايية فيهيا طليب من الرسيول لعيل أن يكفير باللت والعيزى ويتربأ من األنيداد وهذا 
الييء أصيًل غيري موجيود يف نفيس اإلميام عييل )علييه السيلم( ؛ ألنيه مل يعبيد األصنيام 

واألوثيان وبذليك ال يطليب منيه يشء وهيو غيري عاميل به وهيذا خيلف للمنطق.

إن أوليية إسيلم عييل بين أيب طالب تناولتها كثري مين الروايات التيي نقلها املؤرخون 
مميا جعلهيا بشيكل متواتير غري قابل للشيك ويف تفاصييل قد أحجم عن ذكرها ابن هشيام 

يف السيرية النبويية فقد اقتر عىل إشيارات بسييطة مل توضح بييان تلك احلالة. 

فقيد ذكير الطيربي))( يف تارخييه عين حممد بين عبيد املحاريب عن سيعيد بين خثيم عن 

))( تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص97)، ينظيير النسييائي، أبييو عبييد الرمحيين أمحييد بيين شييعيب بيين عيييل، ت 
)303هييي - 5)9م(، خصائييص أمييري املؤمنيين )عليييه السييلم(، حتقيييق حممييد هييادي االمينييي، )مكتبيية 
احلديثيية - طهييران، د.ت( ص45، ابيين الييوزي املنتظييم، ج) ص359، أبييو طلحيية الشييافعي، مطالييب 
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أسيد بين عبيدة البجييل عين حيييى بين عفييف قيال: ))جئيت يف الاهليية إىل مكية فنزلت 
عيىل العبياس بين عبيد املطليب.  قال: فليم طلعت الشيمس وحلقت يف السيمء وأنيا أنظر 
إىل الكعبية، أقبيل شياب فرميى ببره إىل السيمء، ثم اسيتقبل الكعبة فقام فاسيتقبلها فلم 
يلبيث حتيى جياء غيلم، فقيام عين يمينيه، قيال: فليم يلبيث حتيى جياءت اميرأة فقاميت 
خلفهيم، فركيع الشياب، فركيع الغيلم وامليرأة فرفيع الشياب فرفيع الغيلم وامليرأة فخير 
الشياب سياجدًا فسيجدا معيه.  فقليت: ييا عبياس، أمر عظييم ! فقيال: أمر عظييم اتدري 
مين هيذا ؟ فقليت: ال، قيال: هيذا حمميد بين عبيد اهلل بين عبيد املطلب ابين أخيي.  أتدري 
مين هيذا معيه ؟ قليت ال، قيال هذا عيل بين أيب طالب بن عبيد املطلب، ابن أخيي، اتدري 
مين هيذه امليرأة التيي خلفهم ؟ قليت: ال، قال: هيذه خدجية بنت خويلد زوجية ابن أخي، 
وهيذا حدثنيي أن ربيك ربُّ السيمء، أمرهيم هبيذا اليذي تراهيم علييه، وأييم اهلل ميا اعليم 

عيىل ظهير األرض كلهيا أحيدًا عيىل هيذا الدين غيري هيؤالء الثلثة((. 

وقيد أورد الطيربي))( يف موضيع آخير الروايية أعيله بسينده عين كرييب عين يونيس 
ابين بكيري عين ابين إسيحاق عين حييى بين أيب االشيعث الكنيدي، من أهيل الكوفية قال: 
حدثنيي إسيمعيل بين ياس بين عفيف عن جده حيث يورد الرواية نفسيها التيي أوردناها 
أعيله ولكين بألفياظ خمتلفية ال تؤثير عيىل املعنيى العام حييث يذكير يف هنايية الرواية قول 

السييؤول، ص64، الييربي، حممييد بيين أيب بكيير األنصيياري ت )ق 7هييي - ق 3)م( الوهييرة يف نسييب 
اإلمييام عيييل وآلييه، حتقيييق حممييد التوجيييي )مؤسسيية االعلمييي للمطبوعييات - بييريوت، د.ت(، ص908 
)ويضيييف عييىل الرواييية أعييله وهييو يزعييم انييه سييتفتح عليييه كنييوز كييرى وقييير، فييكان عفيييف يقييول 
وقييد أسييلم بعييد ذلييك، وقييد احسيين إسييلمه: لييو كان اهلل رزقنييي اإلسييلم يومئييذ فأكييون ثانيييًا مييع عيييل(، 
اليثمييي، نييور الدييين عيييل بيين أيب بكيير، ت )807هييي - 404)م( ، جممييع الزوائييد ، )دار الكتييب العلمييية 

- بييريوت، 408)هييي - 988)م(، ج9، ص53).

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص98).



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

(40

عفييف: ))فليتنيي كنيت آمنيت يومئذ فكنيت رابعًا((. 

إن رواية عفيف أوردها ابن إسيحاق ومل يوردها ابن هشيام صاحب السيرية النبوية، 
وبذليك حجيب جيزءًا مهيًم مين الصيورة احلقيقية لعييل بين أيب طاليب املتأتيية مين خلل 

إييراد تليك الروايية التيي تيدل عىل أن إسيلم عييل بن أيب طاليب كان قبيل كل الناس. 

ويف روايية عبيد اهلل بين مسيعود قيال: ))إن أول يشء علمته من أمر رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  أين قدميت مكة ميع جمموعة من عمومتي.  فأرشيدونا إىل العباس 
ابين عبيد املطليب فانتهينيا إلييه وهيو جاليس إىل زميزم فجلسينا إلييه، فبينيم نحين عنيده، 
إذ اقبيل رجيل مين بياب الصفيا تعليوه احلميره، ليه وفيرة جعيدة إىل أنصياف أذنييه، أقنيى 
األنيف، بيراق الثناييا، أدعيج العينين، كيث اللحيية، دقييق املربة، شيثن الكفن، حسين 
الوجيه معيه مراهيق أو حمتليم، تقفيوه اميرأة قيد سيرت حماسينها، حتى قصد نحيو احلجر 
فاسيتلمه، ثيم اسيتلمه الغيلم، ثم اسيتلمته امليرأة، ثم طافا بالبيت سيبعًا، وامليرأة والغلم 
يطوفيان معيه، فقليت: ييا أبيا الفضيل إن هذا الديين مل نكين نعرفه فيكيم أو يشء حدث ؟ 
قيال: هيذا ابين أخيي حممد بين عبيد اهلل، والغلم عيل بين أيب طاليب، وامليرأة خدجية بنت 

خويليد ميا عيىل وجيه األرض أحيد يعبيد اهلل تعاىل هبيذا الديين إال هؤالء الثلثية(())(. 

))( ابيين مردويييه، أمحييد بيين موسييى االصفهيياين ت )0)4هييي - 9)0)م(، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، مجييع 
عبييد الييرزاق حممييد حسيين )ط)، دار احلديييث - قييم، 4)4)هييي( ص47،  ابيين أيب احلديييد، رشح هنييج 

البلغيية، ج3، ص55)-56).
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وهذه الروايات التي أوردهتا املصادر التارخيية جتعلنا نسجل ماييل:

مل يكين الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يف بداية دعوتيه ملتزمًا بالرية كم ذكر 
املؤرخيون وأن الدعيوة هبيذه الصفية التيي ذكرناهيا يف الرواييات اليواردة أعيله منطلقية 
مين بييت اهلل احليرام فاختيذا مين الكعبة مكانيًا للعبادة وأميام مرأى ومسيمع الناس حيث 
أثيارت اسيتغراب مين أتيى لزيارة الكعبية أمثال ابن مسيعود، وقيام بتنفييذ أدوارها حممد 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حاملهيا ومبلغها وعيل بين أيب طالب أول من أسيلم وآمن 
برسيوله ونبوتيه وخدجيية بنيت خويليد، هيذه الصيورة غيبيت بالكاميل عن املتلقيي؛ ألن 
فيهيا فضيلية السيبق باإلسيلم لعيل بين أيب طالب وبدأت تنسيج أمامها قصيص وأقاويل 

لغيرض حجيب احلقيقية وإعطياء الفضيلة إىل غيري عيل )عليه السيلم( . 

الداللية األخيرى التيي يمكين أن نتلمسيها مين خيلل الروايية أعيله هيي ممارسية 
األميور العباديية وكيم أرادهيا اهلل تعياىل حييث الصيلة وتقبييل احلجير والطيواف بالبيت 
وهيو إعيلن رسيمي إلنطيلق العبيادة وبصفية مل تكين مؤلفية مين أهيل مكية مين قبيل 
فالقضيية ليسيت قضيية عبيادة اهلل يف شيعاب مكة بعيدة عين أنظار الناس لغرض تسيويق 
مفاهييم التكتيم والريية إلجيياد أعيذار مناسيبة ملين مل يلتحيق بالدعيوة اإلسيلمية مين 

بداياهتيا األوىل. 

ثيم أورد البيلذري))( ))وصيىل مع رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  - يقصد 
عييل بين أيب طاليب - وهيو ابين إحدى عشة سينة وذلك الثبيت ويقال ابن عيش، ويقال 

ابن تسيع، ويقال ابن سيبع((. 

وعين إبراهييم بين املختيار عين شيعبة عين أيب بليج عين عميرو بين ميميون عين ابين 

))( أنساب األرشاف، ج)، ص346.
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 .)(()) عبياس قيال: ))أول مين صيىل عييلٌّ

وعين زكرييا بين حيييى الرضيير عن عبيد احلميد بين بحر عين رشيك عن عبيد اهلل بن 
حمميد بين عقييل عن جابير قال: ))بعث النبي ييوم االثنن، وصىل عيل ييوم الثلثاء(())(. 

    وعين كرييب عين وكييع عن شيعبة عين عمرو بن حيرة عن أيب محزة ميوىل األنصار 
عين زييد بين أرقيم قيال: ))أول مين أسيلم ميع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  

عيل بيين أيب طالييب )عليه السيلم((()3(. 

ويف روايية أمحيد بين احلسين الرميذي التيي ينتهيي سيندها إىل عبياد بين عبيد اهلل قال: 
))سيمعت علييًا يقيول: أنيا عبد اهلل وأخو رسيوله، وأنيا الصديق األكيرب، ال يقولا بعدي 

إال كاذب، مفيٍر، صلييت ميع رسيول اهلل قبل الناس بسيبع سينن(()4(. 

وذكير ابين عبيد اليرب يف االسيتيعاب جمموعية مين الرواييات وبأسيانيد خمتلفية تبين 
أسيبقية عييل بين أيب طاليب إىل اإلسيلم مين غيريه فذكير ))روي عين سيلمن وأيب ذر 
واملقيداد وخبياب وجابير وأيب سيعيد اخلدري وزييد بن أرقم أن عيل بين أيب طالب )عليه 

السيلم( أول مين أسيلم وفضليه هيؤالء عيىل غيريه(()5(. 

ويف روايية أخيرى عين املفضيل بين صاليح عين عكرمية عين ابين عبياس ))قيال لعيل 
أربيع خصيال ليسيت ألحيد غيريه: هيو أول عيريب وأعجميي صيىل ميع رسيول اهلل، وهو 

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص97).

))( املصدر نفسه، ج)، ص97).

)3( املصدر نفسه، ج)، ص97).

)4( املصدر نفسه، ج)، ص97).

)5( ابن عبد الرب، االستيعاب، ص3)5، ينظر النسائي، خصائص أمري املؤمنن، ص43 .
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اليذي كان ليواؤه يف كل زحيف، وهيو اليذي صيرب معيه ييوم فيّر غيريه، وهو الذي غسيله 
قيربه(())(.  وأدخله 

وعين سيلمن الفياريس عين النبيي أنيه قيال: ))وأول هيذه األمية ورودًا عيىل احليوض 
أوليا إسيلمًا عييل بين أيب طاليب(())(. 

وعين أنيس بين ماليك يقيول قال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( : ))صلت 
امللئكية عييل وعيىل عييل بين أيب طاليب سيبع سينن، وذليك أنيه مل ترفيع شيهادة أن ال إله 

إال اهلل إىل السيمء إال منيي ومين عييل(()3(.

وعين عمييييير بين اخلطياب قيال كنيت أنيا وأبيو عبيييييييدة وأبيو بكير ومجاعية مين 
الصيييييحابة: إذ رضب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل منكب عييل فقال: 
))ييا عييل أنيت أول املؤمنين إيمنًا وأول املسيلمن إسيلمًا وأنيت مني بمنزلية هارون من 

موسيى(()4(. 

وذكير ابين عقيدة الكيويف)5( عن أيب سيخيلة قال: ))حججيت أنا وسيلمن فنزلنا بأيب 
ذر فكنيا عنيده ميا شياء اهلل، فلم حيان منا حفوف قلت ييا أبا ذر إين أرى أميورًا قد حدثت 

))( ابن عبد الرب، االستيعاب، ص3)5، احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج3، ص))).

))( ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ص3)5 ))وقييد أورد ابيين عبييد الييرب يف االسييتيعاب أكثيير ميين عييش روايييات 
بأسييانيد خمتلفيية تفيييد بييأن عليييًا أول النيياس إسييلمًا((.

)3( ابيين مردويييه، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص47، ابيين املغييازيل، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص)3، 
املوفييق اخلوارزمييي، املناقييب، ص53، املفيييد، االرشيياد، ج)، ص30.

)4( الباعوين الشافعي، جواهر املطالب، ج)، ص37.

)5( أبييو العبيياس أمحييد بيين حممييد بيين سييعيد، ت ))33هييي - 943م( فضائييل أمييري املؤمنيين عليييه السييلم، جتميييع 
عبييد الييرزاق حممييد حسيين فيييض الدييين )د.  م.  ط(، ص9)، ابيين عسيياكر، تاريييخ دمشييق، ج )4، ص)4.
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وإين أخياف أن يكيون يف النياس اختيلف فيإن كان ذليك فيم تأميرين ؟ قيال: إليزم كتياب 
اهلل عيز وجيل وعييل بين أيب طاليب، فأشيهد أين سيمعت رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  يقيول: عييلٌّ أول َمين آمين يب، وأول مين يصافحنيي ييوم القيامية وهيو الصدييق 

األكيرب، وهيو الفياروق يفرق بين احليق والباطل((. 

إن أوليية إسيلم عييل بين أيب طاليب ال حتتياج إىل عنياء مناقشية واسيتحضار رواييات 
،فقيد مير الذكير أن علييًا )عليه السيلم( تربيى يف حضن الرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  وهنيل مين منهيل علوميه وختليق بطييب أخلقيه فيكان ذليك دافعًا قوييًا أن 

يلتصيق بالرسيول ويصيدق ميا جياء به )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( . 

يابُِقوَن  ﴿َوالسَّ تعياىل  قوليه  نيزول  سيبب  يذكير  عيوف  بين  الرمحين  عبيد  وعين 
ُليوَن﴾))( قيال هيم سيتة مين قرييش أوليم إسيلمًا عييل بين أيب طاليب))(، وبذليك  األَوَّ
يمكين أن نخليص إىل أن أرجيح الرواييات متييل)3( إىل أولويية عييل بين أيب طاليب )عليه 
السيلم( يف اإلسيلم، وإن ذهيب بعيض مين الرواة واملؤرخين إىل جعل أيب بكير أوالً)4( 

))( التوبة: آية )00)(.

))( احلاكم النيسابوري، شواهد التنزيل، ج)، ص333.

)3( إضافيية إىل مييا ذكرنييا ميين روايييات، ينظيير النسييائي، أبييو عبييد الرمحيين بيين شييعيب، ت )303هييي - 5)9م( 
فضائييل الصحابيية، )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، د.ت(، ص3)، وكذلييك كتيياب خصائييص أمييري 
املؤمنيين، ص43، املحييب الطييربي، الرييياض النظييرة، ج3 ص09)، ابيين كثييري، السييرية النبوييية، 
ج) ص8)4، السيييوطي، تاريييخ اخللفيياء، ص83)، اليتييي، أمحييد بيين حجيير املكييي، ت )974هييي - 
566)م( الصواعييق املحرقيية يف الييرد عييىل أهييل البييدع والزندقيية، تعليييق عبييد الوهيياب عبييد اللطيييف، 
)ط)، رشكيية الطباعيية الفنييية املحييدودة - ميير، 385)هييي - 965)م(، ص0))، املتقييي النييدي، كنييز 
العييمل، ج3 ص)))، ابيين الصبيياغ املالكييي، الفصييول املهميية، ج) ص83)، الصاحلييي الشييامي، سييبيل 

الييدى والرشيياد، ج) ص300.

)4( الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص00)، يف رواييية رواييية جرييير عيين مغييري عيين إبراهيييم قييال: 
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والبعيض اآلخير جعيل زييد بين حارثية))(، ولكين البغيوي))( يف تفسيريه جيمع بين هذه 
األخبيار فيقيول: ))أول مين أسيلم مين الرجيال أبيو بكير، ومين النسياء خدجيية، ومين 
الصبييان عييل بين أيب طاليب، ومين امليوايل زييد بن حارثية ومن العبييد بيلل(()3(، وعىل 
الرغيم مين أن خدجيية أول مين أسيلمت من النسياء بوصفهيا زوج الرسيول والقريبة منه 
كذليك تكيون أوليية إسيلمه حييث القرابية املكانية من الرسيول إضافية إىل ميا ذكرنا من 
مقوميات وهتيئية الرسيول لعييل مين أجيل تقبيل اإلسيلم واإلييمن بيم جياء بيه الرسيول 

األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( . 

إال أن امللحيظ أن كثيريًا مين اليرواة واملؤرخين حاوليوا أن يسيلبوا تليك الفضيلية 
مين عييل )علييه السيلم( وجعلهيا إىل غيريه فمنهيم مين كان متشيددًا يف ذليك ومنهم من 
حياول أن جييد خمرجيًا لذليك األمير، فقيد نلحيظ املقرييزي)4( يف إمتياع األسيمع جييد 
خترجيية مناسيبة للذيين يقوليون بسيبق أيب بكير إىل اإلسيلم ولييس عييل بين أيب طاليب 
حييث يقيول إن علييًا )علييه السيلم( كان يف بييت الرسيول أميا أبيو بكير هيو أول مين 
أسيلم ألنيه ليه أهليية اليذب عين رسيول اهلل واحلميية واملنيارصة، ومل حيدثنيا املقريزي عن 
تليك املنيارصة وكييف متيت وميا هيو اليذب عين رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  

))اول من أسلم أبو بكر(، القرطبي، الامع ألحكام القرآن، ج)، ص36) .

))( الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص00)  يف رواييية عييروة بيين الزبييري )اول ميين أسييلم زيييد بيين 
حارثيية(، القرطبييي، جامييع ألحييكام القييرآن، ج8، ص36).

))( معامل التنزيل يف تفسري القرآن، ج)، ص))3.

)3( بييلل بيين ربيياح ويكنييى أبييا عبييد اهلل، واسييم أمييه محاميية، وكان ميين املؤمنيين األوائييل املسييتضعفن يف مكيية 
وكان يعذبييه أمييية بيين خلييف واشييراه أبييو بكيير وأعتقييه ويذكيير أنييه ميين السييبعة الذييين اظهييروا اإلسييلم، 

وهييو مييؤذن رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، ص3)).

)4( تقييي الدييين أمحييد بيين عيييل ت )845هييي - )4))م(، امتيياع االسييمع، حتقيييق حممييد عبييد احلميييد النميييس 
)دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 0)4)هييي - )99)م(، ج)، ص34-33.
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إذا علمنيا وبإمجياع كل اليرواة واملؤرخين أن تليك مهمة كانت من اختصياص أيب طالب 
وتيم توضييح ذليك فييم تقيدم، ثيم أن املقرييزي جييد ميربرًا آخير جيعيل مين عييل بين أيب 
طاليب لييس أول مين أسيلم، حييث ذكير سيئل حممد بين كعب القرظيي ))( عين أول من 
أسيلم، عييل بين أيب طاليب أو أبيو بكير ؟ ))فقيال: سيبحان اهلل عييل أوليم إسيلمًا وإنيم 
اشيتبه عيىل النياس ألن علييًا أول من أسيلم كان خيفي إسيلمه من أيب طالب، وأسيلم أبو 
بكير فأظهير إسيلمه ! فيكان أبيو بكر أول مين أظهر إسيلمه وكان عيلٌّ أوليم((، فإخفاء 
عييل إلسيلمه فييه جمانبية للحقيقية وقيد ذكرنيا رواييات يف أعيله تيدل عيىل عيدم إخفائه 

إلسيلمه وأنيه كان ييمرس عبادتيه عيىل ميرأى ومسيمع المييع.   

إال أن أبيا جعفير اإلسيكايف املعتيزيل ييرد عيىل كل مين يقيول بعيدم أولويية إسيلم 
عييل ابين أيب طاليب معتيربًا ذليك إخفياءًا متعميدًا ملنقبية عييل وهيذا ميا دأب علييه أهيل 
احلكيم والسيلطان مين أمويين وغريهيم، حييث ذكير ))فقيد علم النياس كافية أن الدولة 
والسيلطان ألربياب مقالتهم وعرف كل واحيد علو أقدار شييوخهم وعلمئهم وأمرائهم 
وظهيور كلمتهيم، وقهير سيلطاهنم وارتفياع التقيية عنهيم والكرامية، والائيزة عين رؤى 
األخبيار واألحادييث يف فضيل أيب بكير وميا كان مين تأكييد بنيي أميية عيىل ذليك، وميا 
وّليده املحدثيون مين األحادييث طلبيًا مليا يف أيديم فكانيوا ال يألون يف طول ميا ملكوا أن 
خيمليوا ذكير عييل )علييه السيلم( ووليده، ويطفئيوا نورهم ويكتميوا فضاءليم ومناقبهم 
السييف  ييزل  فليم  املنابير،  عيىل  ولعنهيم  وسيوابقهم، وحيمليون عيىل شيتمهم وسيبهم 
يقطير مين دمائهيم، ميع قلية عددهيم وكثيرة عدوهيم، فكانيوا بن قتييل وأسيري، ورشيد، 

))( حممييد بيين كعييب بيين سييليم القرظييي وكان أبييوه ميين حلفيياء األوس حيييث كان حيييي بيين قريظيية سييكن 
الكوفيية ثييم املدينيية وولييد حممييد يف هناييية خلفيية عيييل بيين أيب طالييب عليييه السييلم وكان ميين رواة 
احلديييث وميين مفييري القييرآن الكريييم تييويف يف )7))هييي-735م(، ينظيير، الذهبييي، سييري اعييلم النبلء، 

ج5،ص65، املييزي، هتذيييب التهذيييب الكامييل، ج6)،ص340.
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والقيايض  واملحيدث  الفقييه  أن  حتيى  مرقيب،  وخائيف  ذلييل،  ومسيتخف  وهيارب، 
واملتحكيم يتقيدم إليهيم، ويتوعيد بغايية اإلبعياد وأشيد العقوبيات أال يذكيروا شييئًا مين 
فضائلهيم وال يرخصيوا ألحيد أن يطييف هبيم، وحتيى بليغ من تقيية املحدث أنيه إذا ذكر 
حديثيًا عين عييل )علييه السيلم( كنيى عين ذكيره، فقيال: قيال رجيل مين قرييش، وفعيل 

رجيٌل مين قرييش، وال يذكير علييًا وال يتفيّوه باسيمه(())(. 

 هيذا واقيع احليال اليذي علييه النياس كم نقلهيا أبو جعفر اإلسيكايف فيم تقيدم يف ظل 
تليك االوضياع البيدَّ أن حييرف التارييخ، ومين ضمين التحرييف دس أحادييث وتشيويه 
حقائيق وإبيراز أشيخاص بأنَّ لم مناقب والسيبق باإلسيلم عىل حسياب صاحيب املنقبة 
الفعييل وهيو عييل بن أيب طالب )عليه السيلم( الذي كان سيبقه إىل اإلسيلم منقبة حاول 
املدلسيون إعطاءهيا إىل أيب بكير يف أحادييث مزيفية وبعييدة عين الواقيع ويف إييراد حجج 
واهيية منهيا عيىل سيبيل املثال ال احلير احتجاجهيم ومنهم الاحيظ الذي احتيج بإمامة 
أيب بكير عيىل النياس بكونيه أول الناس إسيلمًا ولكين رد عليه أبو جعفر اإلسيكايف ))لو 
كان هيذا صحيحيًا الحتيج بيه أبيو بكير يوم السيقيفة وميا رأيناه صنيع ذلك ألنيه أخذ بيد 
عمير وبييد عبييدة بين الراح، وقيال للناس: قد رضيت لكيم أحد هذيين الرجلن(())(.

وغريهيا مين احلجيج والرباهين التيي تفنيد ذليك االدعياء، نعيم كان لعييل السيبق إىل 
اإلسيلم رغيم التضلييل والتدلييس حيث الحظنيا ذلك من خيلل تواتير الروايات التي 
أوردناهيا يف سيياق بحثنيا ليذه الفقيرة ومنهيا روايية ابين هشيام عن ابين إسيحاق ونختم 
ذليك بروايية الزهيري التيي تبين حقيد األمويين ))قيال ابين عبياس ملعاويية: أال تكيف 
عين شيتم هيذا الرجيل - يعنيي علييًا - ؟ قيال: ميا كنيت ألفعيل حتيى يربو علييه الصغري 

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج3)، ص)5).

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج3)، ص)5).
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وييرم فييه الكبيري، فليم ويل عمير بين عبيد العزييز كيفَّ عين شيتمه، فقيال النياس: تيرك 
السينة(())(. 

اإنذار ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(  ع�سريته الأقربني:
إن حدييث  اليدار مين األحادييث املشيهورة، إذ أمير اهلل تعياىل نبييه )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  بأن ينذر عشيريته األقربين حيث قال: ﴿َوَأنيِذْر َعِشيرَيَتَك األقربن ﴾))(، 
وعيىل إثير هيذا األمير ترتيب الصيدع بالدعيوة اإلسيلمية ليكون للرسيول نيارص من بن 
عشيريته، إال أن ابين هشيام أغفيل ذليك احلدييث متاميًا ومل يتطيرق إلييه فذكير عين ابين 
إسيحاق ))ثيم دخيل النياس يف اإلسيلم إرسياالً مين الرجيال والنسياء، حتيى فشيى ذكر 
اإلسيلم بمكية وحُتيدث بيه، ثيم أن اهلل عيز وجيل أمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  أن يصيدع بيم جياء منيه، وأن يبيادئ النياس بأميره، وأن يدعيو إلييه، وكان مين 
بين ميا أخفيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أمره واسيتر به إىل أن أميره تعاىل 
بإظهيار دينيه ثيلث سينن - فييم بلغنيي - من مبعثيه ثم قال تعياىل له ﴿َفاْصيَدْع بِيَم ُتْؤَمُر 
ِكيَن﴾، وقيال تعياىل ﴿َوَأْنيِذْر َعِشيرَيَتَك األقربين )4))( َواْخِفيْض  َوَأْعيِرْض َعيِن امْلُْشِ

َبَعيَك ِميَن امْلُْؤِمنِيَن )5))(﴾ ]الشيعراء[((.  َجنَاَحيَك ملَِيِن اتَّ

هبيذه الروايية املقتضبية جيدًا ذكير ابن هشيام)3( تليك القصية وقد حجب عين املتلقي 
كل احلقيقية التيي ذكرهيا صاحيب السيرية ابين إسيحاق عين عبيد الغفيار بن القاسيم عن 
املنهيال بين عميرو، عين عبيد اهلل بين احليارث بين نوفل بين احلارث بين عبيد املطلب عن 

))( املصدر نفسه، ج3)، ص)5).

))( الشعراء، آية )4))( .

)3( السرية النبوية، ج)، ص80).
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عبيد اهلل بين عبياس عين عييل بين أيب طاليب قيال: ))مليا نزليت هيذه اآليية عىل رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ﴿َوَأْنيِذْر َعِشيرَيَتَك األقربين﴾ دعياين فقيال يل: ييا عيل إن 
اهلل أميرين أن أنيذر عشيرييت األقربين، فضقيت بذليك ذرعيًا، وعرفيت أين متيى أبادؤهيم 
هبيذا األمير أرى منهيم ميا أكيره، فصميت عليه حتى جياءين جربائييل فقال ييا حممد: إنك 
إن مل تفعيل ميا تؤمير بيه يعذبيك ربيك، فاصنع لنيا صاعًا مين الطعام، واجعيل عليه رجل 
شياة، واميأل لنيا عسيًا مين اللبن، ثيم امجع يل بنيي عبد املطلب حتيى أكلمهيم، وأبلغهم ما 
أميرت بيه، ففعليت ما أميرين به، ثم دعوهتيم له وهم يومئيذ أربعون رجيًل يزيدون رجًل 
أو ينقصيون، فيهيم أعمميه أبيو طاليب واحلميزة والعبياس وأبيو ليب، فليم اجتمعيوا إليه 
دعياين بالطعيام اليذي صنعتيه ليم.  فجئيت بيه، فليم وضعته تنياول رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  جذيية))( مين اللحم فشيقها بأسينانه، ثيم ألقاها يف نواحيي الصفحة، 
ثيم قيال خيذوا بسيم اهلل، فيأكل القيوم حتيى ميا ليم بييء حاجية وميا أرى إال موضيع 
أيدييم، وأييم واهلل واليذي نفييس بييده كان الرجيل الواحيد منهيم لييأكل ميا قدميت ليم 
مجيعيًا، ثيم قيال اسيق القيوم فجئتهيم بذليك العيس، فشبوا منيه حتيى رووا مجيعيًا، وأيم 
واهلل كان الرجيل الواحيد منهيم لييشب مثليه، فليم أراد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  أن يكلمهيم بيادره أبيو ليب إىل اليكلم، فقيال ليد))( ميا سيحركم صاحبكيم ! 
فتفيرق القيوم ومل يكلمهيم رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  فقال الغيد يا عيل: إن 
هيذا الرجيل سيبقني إىل ميا قيد سيمعت مين القيول، فتفرق القيوم قبيل أن أكلمهيم، فعد 

لنيا مين الطعيام بمثيل ما صنعيت ثيم امجعهم يل. 

))( جذية: قطعة من أصل اللحم.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج4)، ص38).

))( لييد الرجييل هييو الييذي اثنييى عليييه باللييد والشييدة، ينظيير الزخمييشي، أبييو القاسييم حممييود ت )538ه - 
43))م(، أسيياس البلغيية، )دار مطابييع الشييعب - القاهييرة، 960)م(، ص)05).
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قيال: ففعليت، ثيم مجعهيم ثيم دعياين بالطعيام فقربتيه ليم، ففعيل كيم فعيل باألميس 
فأكليوا حتيى ماليم بييء حاجية، ثم قيال أسيقهم، فجئتهم بذليك العس، فشبيوا حتى 
رووا منيه مجيعيًا ثيم تكليم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقيال: ييا بنيي عبيد 
املطليب إين واهلل ميا أعليم شيابًا مين العيرب جياء قوميه بأفضيل مميا جئتكيم بيه، وإين قيد 
جئتكيم بخيري الدنييا واآلخيرة، وقيد أميرين اهلل تعاىل أن أدعوكيم إليه فأيكم ييؤازرين عىل 
هيذا األمير عيىل أن يكيون أخيي وويص وخليفتيي فيكم ؟ قيال فأحجم القوم عنيه مجيعًا، 
وقليت: وإين ألحدثهيم سينًا وأرمصهم))( عينًا، وأعظمهم بطنًا، وأمحشيهم))( سياقًا، أنا 
ييا نبيي اهلل، أكيون وزييرك علييه، فأخيذ برقبتيي، ثيم قيال: إن هيذا أخيي وخليفتيي فيكم 
فاسيمعوا ليه وأطيعيوا، قيال: فقيام القيوم يضحكيون ويقوليون أليب طالب: قيد أمرك أن 

تسيمع البنييييك  وتطيع(()3(.  

    إن حدييث اإلنيذار أو حدييث اليدار مين املفاصيل املهمية واحليويية التيي ال يمكين 
ألي راٍو أو كاتيب سيرية إغفيال روايتيه ؛ ألن فييه انتقالية رصحيية إىل مرحلية أكثير تطورًا 
يف حيياة الدعيوة اإلسيلمية إال أن ابين هشيام أغفيل إييراد تليك الرواية يف سيريته خشيية 
مين دالالت مضموهنيا اليذي يبين وكيم رأينيا يف روايية ابين إسيحاق أعيله عيىل اخللفة 
والوصايية ألميري املؤمنين عييل بين أيب طاليب، وهيذا ميا ال ييروق لبعيض النياس سيمعه 
ومنهيم العباسييون أصحياب السيلطة يف عير ابين هشيام ؛ ألن هيذه الروايية تنسيف ما 
بنياه أولئيك مين حترييف وتزييف حلقائيق التارييخ فبذلك حجيب ابن هشيام كل احلقيقة 

))( ارمييص: مييا جيتمييع يف املييوق للعيين إن سييال فهييو غمييض وإن مجييع فهييو رمييص.  ينظيير لسييان العييرب، 
ابيين منظييور، ج7، ص43.

))( امحش الساقن: دقيقهم ينظر الوهري، الصحاح، ج)، ص)00).

)3( الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص03).  ينظيير البغييوي، معييامل التنزيييل يف تفسييري القييرآن، ج3، 
ص400



الف�صل الثاين: علي  من الوالدة حتى الهجرة

(5(

بإخفائيه لتليك احلادثية املشيهورة تارخييًا كم سييمر علينيا من خلل البحث والتي سيوف 
نتناوليا بييء مين اإليضاح، ولكن قبيل ذلك البدَّ أن نوضح أن دعوة عشيريته األقربن 
نابعية مين تكلييف ألقياه اهلل تعياىل عيىل عاتيق رسيوله )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ومن 
منظيار اجتمعيي مين وحيي الظيروف السيائدة يف مكية ينبغيي أن نقيول كانيت لدعيوة 

العشيرية األولويية التامية ولألسيباب اآلتية:

إن عشيرية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  تشيكل قوة يف مكة وليا مكانتها 
يف الداخيل واخليارج، فياذا دخليوا يف اإلسيلم ونيارصوه يصبيح مرهيوب الانيب ويف 
منعية مين أعدائيه))(، حييث كانيت عشيريته مطلعية عيىل أخلقيه وسيلوكه عين قيرب، 

فكانيت تعتقيد بنزاهتيه وصدقيه أكثير مين بقية العيرب))(. 

بنيي  القبييل العاطفيي حياليه ويضياف إىل ذليك أن  القبيلية يرجيم شيعورها  إييمن 
عبيد املطليب إال مين شيذ مثيل أيب ليب كانيوا ينحيازون إلييه، فليو آمنيوا بيه ميع الشيعور 
العاطفيي اليذي كانيوا حيملونيه إزاءه يشيكلون قيوة محايية ثابتية وقويية للرسيول األكيرم 
وهيذا ميا الحظنياه يف مواقيف كثيرية بعيد حدييث اليدار وبقييادة أيب طالب وتيم التطرق 

إليهيا يف املبحيث السيابق)3(.

كانيت عشيريته األقربيون يتوقعيون منيه )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أن يطلعهيم 
عيىل رسيالته يف جلسية خاصية وهيم رهطيه وأبنياء عمومتيه، وليو مل يفعيل الهتميوه بعدم 

))( احلسييني، هاشييم معييروف، سييرية األئميية االثنييي عييش )ط)، مطبعيية ذي القربييى - قييم، 430)هييي( ج)، 
ص64).

))( جعفريان، سرية سيد األنبياء واملرسلن، ص336.

)3( جعفريان، سرية سيد األنبياء واملرسلن، ص336.
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اإلعتنياء هبم))(. 

إن عشيريته األقربين ليو رضييت وآمنيت بيه فالقبائيل األخيرى ال تتهم دعوتيه بعدم 
الشعيية، وهيذا ميا حصيل فييم بعيد، فقد قيال ليه املشكون ميرة بعيد أن دعيا القبائل إىل 
اإلسيلم إال أن أبيا ليب عميه كان يفسيد علييه ذليك األمير حيث يقيول من ورائيه: ))ال 
تطيعيوه فإنيه كيذاب((، فيريدون عىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  أقبح الرد، 
ويؤذونيه ويقوليون ليه: أرستيك وعشيريتك أعليم بيك حييث مل يتبعيوك))(، وقال شييخ 
مين عشيرية كليب خيلل دعيوة رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ميا أحسين ما 
يدعيو إلييه هيذا الفتيى، إال أن قوميه قيد باعيدوه وليو صاليح قوميه، التبعتيه العيرب)3(.  
فيإن العشيرية هيي املنطليق األول لتبلييغ الرسيالة التيي محيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 

وآليه وسيلم(  هبا)4(.   

 والبيدَّ لنيا مين بيان واسيتعراض ما نقليه لنا اليرواة واملؤرخون واملفيرون عن تلك 
احلادثية التيي احجيم ابين هشيام عين ذكرها يف السيرية النبوية لبييان أمهيتها إضافية إىل أن 
مين ذكرهيا غيري ابن هشيام فقد ذكرهيا يف ألفاظ مغايرة مميا يؤثر عىل املضميون واملقصود 
األسيايس مين تليك الدعيوة التيي قام هبيا الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لعشيريته 

وإنذارهم. 

وقيد أورد الطيربي)5( يف تفسيريه روايية ابين إسيحاق نفسيها والتيي ذكرهيا يف تارخيه 

))( املصدر نفسه، ص336.

))( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص69).

)3( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص38).

)4( جعفريان، سرية سيد األنبياء واملرسلن، ص37).

)5( حممييد بيين جرييير ت )0)3هييي - ))9م(، جامييع البيييان عيين تاويييل القييران، )دار الفكيير للطباعيية والنييش 
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وأوردناهيا أعيله، إال أنيه ذكير بعيد أن عيرض الرسيول عيىل عمومتيه وبنيي عمومتيه 
وطليب منهيم امليؤازرة عيىل األمير اليذي جياء بيه ومين ثيم خلفتيه مين بعيد، فقيد تيم 
التلعيب باأللفياظ التيي ختيص الفقيرة األخيرية فعيىل سيبيل املثيال ))أيكم ييؤازرين عىل 
هيذا األمير عيىل أن يكيون أخيي وكذا وكيذا((، وهذا خيلف ميا ورد يف التاريخ فنلحظ 
التلعيب باأللفياظ وتوجييه الروايية إىل غيري الوجيه التيي أرييدت هبيا وحترييف كلم 
الرسيول يف هيذا املحيل مين الروايية بيكلم مبهيم وغيري واضح.  مميا خيلق ضبابيية وعدم 
وضيوح ليدى القيارئ عندميا يطلع عىل ذليك، ثم يكمل الطيربي املقطع األخيري للرواية 
التيي ذكرهيا يف التفسيري منطلقيًا يف ذليك مين قيول اإلمام عييل )علييه السيلم( ورّده عىل 
رسيول اهلل باإلجابية عيىل أن يكيون وزييره ))فأخيذ برقبتيي ثيم قيال: إن هيذا أخيي وكذا 

وكيذا، فاسيمعوا وأطيعيوا، قيال فقيام القيوم يضحكيون. .. اليخ(())(. 

إن عبيارة )كيذا وكيذا( حليت حميل خليفتيي وويص مين بعيدي التي أوردهيا الطربي 
يف أصيل الروايية املذكيورة يف التارييخ، وبذليك فيإن حترييف الروايية صيدر مين الطيربي 

نفسيه ولييس مين اليراوي ابن إسيحاق اليذي أوضيح احلقيقية يف روايته. 

ويف روايية احلسين بين عيسيى بين ميير احلارثي عين عبد املطليب بن عبيد القدوس 
عين األعميش بين عميرو عين عبيد اهلل بين احليارث قيال: ))قيال عييل وذكير تفاصييل 
الروايية  نفسيها التيي وردت يف روايية ابين إسيحاق إال أنيه عندميا يصيل إىل الفقيرة التيي 
ختيص دعوة الرسيول ليم باملؤازرة ذكر ))فقيال: أيكم يقيض عني دينيي ويكون خليفتي 
يف أهييل ؟ قيال: فسيكتوا أو سيكت العبياس خشيية أن حيييط ذليك بمليه. .. ثيم قاليا مرة 
أخيرى: فسيكت العبياس قيال: فليم رأييت ذلك، فقليت: أنا يا رسيول، فقال أنيت: قال: 

والتوزيع - بريوت، 5)4)هي - 995)م(، ج9)، ص49).

))( الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج 9)، ص49).
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وإين يومئيذ ألسيوأهم هييأة وإين ألعميش العينين، ضخيم البطين، محش السياقن(())(. 

  ولعيل الوصيف األخيري يف هيذه الروايية اليدف منيه تشيويه صيورة اإلميام عييل 
وجعيل املتلقيي يشيعر بيأنَّ شيخصيته فيهيا مين العييوب اخللقيية التيي ال تؤهليه خللفية 
الرسيول، وإال فالواقيع خيلف ذليك فلياقتيه البدنية وقدراته القتالية والعسيكرية تشيهد 

هبيا سياحات املعيارك واألمير الحيتياج إىل سيياق األدلية والرباهين. ..

   كيم روى عبيد اهلل بين حنبيل حادثية اإلنيذار فقيال: حدثنيي حيييى بين عبيد احلمييد 
احليمين قيال: حدثنيا رشييك بين األعميش عين املنهيال بين عميرو عين عبياد بين عبيد اهلل 
عين عييل )علييه السيلم( )قيال مليا نزليت آيية ﴿َوَأْنيِذْر َعِشيرَيَتَك األقربن﴾ دعا رسيول 
اهلل رجياالً مين أهيل بيتيه، فيكان الرجيل منهيم لييأكل الذعية ))( فيإن كان شياربًا فزقيا، 
فقيدم إليهيم رجيًل فأكليوا حتيى شيبعوا، فقيال ليم: مين يضمين عنيي دينيي ومواعيدي 
ويكيون معيي يف النية ويكيون خليفتيي يف أهييل؟ فعرض ذلك عيىل أهل بيتيه فقال: عيل 
أنيا(()3(، وذكير القميي)4( يف تفسيريه ﴿َوَأْنيِذْر َعِشيرَيَتَك األقربن﴾ ))قيال: نزلت بمكة 
فجميع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بنيي هاشيم وهيم أربعيون رجيًل كل 
واحيد ييأكل منهيم الذعية وييشب القربية فأختذ لم طعاميًا يسيريًا فأكلوا حتى شيبعوا، 
فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : مين يكون وصييي ووزييري وخليفتي؟ 

))( ابيين أيب حاتييم الييرازي، عبييد الرمحيين بيين حممييد بن ادريييس ت )7)3هييي - 938م(، تفسييري القييرآن الكريم 
)تفسييري ابيين أيب حاتييم(، حتقيييق اسييعد حممييد الطيييب، )دار الفكيير - بييريوت، )44)ه - 003)م(، ج9، 

ص5)8).

))( الذعة من الغنم ينظر الوهري، الصحاح، ج3، ص098).

)3( ابيين حنبييل، أمحييد ت )4))هييي - 855م( فضائييل أمييري املؤمنيين عيييل بيين أيب طالييب، حتقيييق حسيين محيييد 
السيينيد، )املجمييع العاملييي ألهييل البيييت للطباعيية والنييش - قييم، )43)ه - ))0)(، ص0)3.

)4( تفسري القمي، ج)، ص4)).
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فقيال أبيو ليب جزميًا: سيحركم حمميد )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فتفرقيوا فليم كان 
الييوم الثياين أمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  علييًا، ففعيل هبم مثيل ما فعل 
هبيم مثيل ذليك ثيم سيقاهم لبنيًا حتيى روو فقيال ليم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم( : أيكيم يكيون وصييي ووزييري وخليفتيي، فقيال أبيو ليب جزميًا لقد سيحركم 
فتفرقيوا، فليم كان الييوم الثاليث أمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : أيكيم 
يكيون وصييي ووزييري وينجيز عيديت ويقييض دينيي فقيام عييل )علييه السيلم( وكان 
أصغرهيم سينًا وأمحشيهم سياقًا وأقلهيم مياالً فقيال أنيا ييا رسيول اهلل فقيال: ))صيىل اهلل 

علييه وآليه وسيلم( : أنيت هو((.

أميا فيرات بين إبراهييم الكيويف))( فذكير يف تفسيريه روايية جعفير بين حمميد بين أمحد 
األودي عين عييل بين أيب طاليب حيث يورد تفاصيل رواية ابن إسيحاق  نفسيها املذكورة 
ولكين بألفياظ خمتلفية ال تؤثير عىل املعنيى العام للروايية وعندما يصل إىل حديث رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مع قومه فيذكير ))فأيكم يكون وزييري عىل أمري هذا 
عيىل أن يكيون أخيي وويل ؟ فأحجيم القيوم عنيه، قيال عييل، فقليت... أنيا أكيون وزييرك 
عيىل ذليك، فأخيذ النبيي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بعنقي ثيم قال: إن أخيي هذا وويل 
فاسيمعوا ليه، وأطيعيوا قيال: فقام القيوم يضحكون ويقوليون أليب طالب: قيد أمرت أن 
تسيمع ليه وتطييع((.  مل نلحيظ اي ذكير لكلمية خليفتيي يف الروايية أعله فقيد أمهلها ابن 

فيرات ومل يوردها.  

أميا ابين مردوييه))( يف مناقيب اإلميام عييل بين أيب طاليب فييورد يف حدييث اإلنيذار 
أربيع رواييات وبثلثية أسيانيد، ففيي احلدييث األول عين ربيعية بين ناجيذ ))إن رجيًل 

))( تفسري فرات الكويف، ص300.

))( مناقب عيل بن أيب طالب، ص88).
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قيال لعييل: ييا أميري املؤمنين بيَم ورثيت ابين عميك دون عميك ؟ قيال مليا نزليت ﴿َوَأْنِذْر 
َعِشيرَيَتَك األقربين﴾((، ثيم ذكير الروايية التيي هيي مضميون رواية ابن إسيحاق نفسيها 
إىل أن يقيول: ))فقيال: ييا بنيي عبيد املطليب إين بعثيت إليكيم خاصية وإىل النياس عامية، 
وقيد رأيتيم مين فضيل اهلل اآلييات ما رأيتيم فأيكم يبايعني عيىل أن يكون أخيي وصاحبي 
؟ فليم يقيم إلييه أحيد، قيال: فقميت إليه وكنيت أصغر القوم سينًا قيال: اجلس، ثيم قال: 
ثيلث ميرات كل ذليك أقيوم إلييه وهيو يقيول: اجليس، حتيى كان يف الثالثية فيرضب 
بييده عيىل ييدي ثيم قيال: أنت أخيي وصاحبيي ووزييري، فبذلك ورثيت ابن عميي دون 

عمي((. 

ويف روايية أخيرى عين اإلميام عيل)علييه السيلم( قال: مليا نزلت هيذه اآليية ﴿َوَأْنِذْر 
َعِشيرَيَتَك األقربين﴾ أيضيًا ييورد الروايية نفسيها إال أنيه يذكير يف هنايتها ))ثم قيال لم - 
وميدَّ ييده - مين يبايعنيي عيىل أن يكيون أخيي وصاحبيي، ووليكم مين بعيدي؟ فمددت 
ييدي وقليت: أنيا أبايعيك - وأنيا يومئيذ أصغير القيوم، عظييم البطين - فبايعنيي عيىل 

ذلك(())(. 

أميا الروايية الثالثية فيوردهيا عن اإلميام عيل )عليه السيلم( بدون سيند فيها تفاصيل 
روايية ابين إسيحاق))( نفسيها، أما الروايية الرابعة عن اليرباء بن عازب فيسيوق املحتوى 
نفيس ميا ذكرنيا مين روايية يف حدييث اإلنيذار ولكنه ينتهيي إىل ))ييا بني عبيد املطلب إين 
أنيا النذيير إليكيم مين اهلل والبشيري قيد جئتكم بم مل جييئ به أحيد، جئتكم بالدنييا واآلخرة 
فأسيلموا تسيلموا وأطيعيوا هتتيدوا(()3(، وال يذكير هبيا أي تفاصييل ملحياورة عييل )عليه 

))( مناقب عيل بن أيب طالب، ص90).

))( املصدر نفسه، ص88).

)3( ابن مردويه، مناقب عيل بن أيب طالب، ص88).
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السيلم( ميع الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( .  

أميا البيهقيي))( يف دالئيل النبيوة فيذكر روايية حديث اإلنذار عن يونيس بن بكري عن 
ابين إسيحاق عين عبيد اهلل بين احلارث بين نوفل عن عيل بين أيب طالب ثيم يذكر احلديث 
كاميًل إال أنيه يقطيع اليزء األخيري مين املتين فيذكيره يف الاميش مين الصفحية ))ثيم قال 
مين ييؤازرين عيىل ميا أنيا علييه ؟ فقال عييل: فقليت: أنا ييا رسيول اهلل وأين أحدثهم سينًا، 
وسيكت القيوم ثيم قاليوا: ييا أبيا طاليب أال تيرى ابنيك، قيال دعيوه فلين يأليوا ابين عميه 
خيريًا((، ويف روايية جعفير بين عبيد اهلل بين جعفير املحميدي عين عمير بين عييل بين عمر 
ابين عييل بين احلسين بين عيل بين أيب طالب )عليهم السيلم( عين أبيه عين أيب رافع قال: 
))كنيت جالسيًا بعدميا باييع النياس أبيا بكير فسيمعت أبا بكير يقيول للعباس أنشيدك اهلل 
هيل تعليم أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مجع بنيي عبد املطليب وأوالدهم 
وأنيت فيهيم ومجعكيم دون قرييش، فقيال: ييا بنيي عبيد املطليب أنيه مل يبعيث اهلل نبييًا إال 
جعيل ليه مين أهليه أخيًا ووزييرًا ووصييًا وخليفية يف أهليه فليم يقم منكيم أحد، فقيال: يا 
بنيي عبيد املطليب كونيوا يف اإلسيلم رؤوسيًا وال تكونيوا أذنابيًا واهلل ليقومين قائمكم أو 
لتكونين يف غريكيم ثيم لتدمين، فقيام عييل مين بينكيم فبايعيه عيىل ما رشط ليه ودعياه إليه 

اتعليم هيذا مين رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  قال: نعيم(())(. 

إن إييراد حدييث اإلنيذار جاء بطرق وأسيانيد خمتلفة ذكرت يف كتب السيري والتاريخ 
واحلدييث والتفسيري إال أن ابين هشيام كيم ذكرنيا قطعه ومل ييورده يف السيرية النبوية وهذا 
ييدل عيىل حجيب اليزء املهيم واحليوي واحلسياس مين مقاطيع السيرية النبويية، نلحظ 
مين ذليك القطيع القصديية الواضحية بيم ال يقبيل الشيك للتيميش ميع سياسية العير 

))( دالئل النبوة، ج)، ص80).

))( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج)4، ص50).
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اليذي دّون فييه السيرية أو حجبيه هذه الفضيلية واملنقبة لعيل بن أيب طاليب، وإن صورت 
ألفاظهيا ووجهيه غيري الوجهية املطلوبية مين قبيل رواة احلدييث ومدّونييه، حييث وصف 
ذليك لغاييات مرجيوة، وعنيد الرجيوع إىل الرواييات التيي أوردناهيا نيرى أن هنياك أكثر 
مين عبيارة وردت يف هنايية الروايية منها عىل سيبيل املثيال ))فأيكم يؤازرين عيىل أن يكون 
كيذا وكيذا((، و))أيكيم يقييض دينيي ومواعيدي ويكيون معيي يف النة ويكيون خليفتي 

يف أهييل((، و ))أيكيم يبايعنيي عيىل أن يكيون أخيي وصاحبي((. 

إن ابين هشيام بإقداميه عيىل عدم ذكير رواية حديث اإلنيذار يف السيرية النبوية يدل بم 
ال يقبيل الشيك عيىل عيدم حياديتيه يف هتذييب السيرية وأنه يف ذليك كان يدف إىل تشيويه 
وحجيب صيورة اإلميام عيل)عليه السيلم( احلقيقيية والناصعية التي ذكرها رواة السيرية 

لكيي تكيون سيريته مهذبية مقبولية لدى من كتيب ألجلهم تلك السيرية. 

والبيد لنيا يف هنايية األمير مين إييراد بعيض امللحظيات املهمية حيول حدييث اإلنذار 
وأمهيته:

إن حدييث اإلنيذار ليه أمهيية كيربى يف مرحلية الدعيوة اإلسيلمية حييث يعيد احليد 
الفاصيل بين مرحلتين من مراحيل الدعوة من مرحلية اختيارية غري إجباريية ممهدة لنش 
اإلسيلم إىل مرحلية أخيرى هيي مرحلية االعيلن الرسيمي التكليفيي ليكل مين يسيمع 
الدعيوة، فقيد قيام رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيد نيزول اآليية ﴿َوَأْنيِذْر 
َعِشيرَيَتَك األقربين﴾ عيىل الصفياة ثيم نيادى ييا صباحياه))( فاجتميع النياس إلييه، فقال: 
ييا بنيي هاشيم، ييا بنيي عبيد املطليب، ييا بنيي فهير، وأخيذ يعيد بطيون قرييش، أريتكم لو 
أخربتكيم أن خييًل بسيفح هيذا البيل ترييد أن تغيري عليكيم صدقتميوين ؟ قاليوا نعيم، 

))( الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج9)، ص47).
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قيال: ))فيإين نذيير لكيم بين ييدي عيذاب شيديد((، فقيال أبيو لب بين عبيد املطلب عم 
الرسيول ))تبيًا: لكيم سيائر الييوم، ميا دعومتيوين إال ليذا((، فنزليت ﴿َتبَّيْت َييَدا أيب َلٍَب 

  .)(( )((﴾ َوَتيبَّ

إن اإلعيلن الرسيمي للدعيوة اإلسيلمية وبشيكل معلين ودعيوة كل بطيون العيرب 
وبطيون قرييش وبنيي هاشيم وبنيي عبد املطليب هيو االنتقيال إىل مرحلة الصيدام املبارش 
ميع طواغييت قرييش ومشكيهيا، إذا علمنا أن قومه يف بداية الدعيوة مل ينكروا ومل يبعدوا 
عنيه ولكين ظهير من العيداوة والعذاب للمسيلمن واحلرب عىل الرسيول وأصحابه بعد 

ما عياب آلتهم)3(. 

 يمثيل حدييث اإلنيذار بمثابية اإلعيلن الرسيمي أيضيًا السيتيزار وخلفية عييل بين 
أيب طاليب )علييه السيلم( ، وهيذا ميا أدى إىل اختيلف اليرواة واملؤرخين واملفريين 
فمنهيم مين أحجيم عن ذكره كم هو حال ابن هشيام مهذب السيرية ومنهيييم مييين ذكيييير 
مقدمتيييه)4(، ومنهيم مين ذكير تفاصيليه)5(، ومنهيم من تلعيب بألفاظيه)6( إال أن قطعية 

))( املسد، آية ).

))( ابن أيب حاتم الرازي، تفسري القرآن العظيم، ج9، ص5)-8).

)3( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص04).

)4(  ابن سعد، الطبقات، ج)، ص69)، اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص)).

)5( ينظيير الطييربيس، جممييع البيييان يف تفسييري القييرآن، ج7، ص356، اليثمييي، جممييع الزوائييد، ج9، ص)))، 
السيييوطي، الييدر املأثييور يف التفسييري باملأثييور، ص97، املتقييي النييدي، كنييز العييمل، ج3، ص4))، 
الكاشيياين، فتييح اهلل بيين شييكر اهلل ت )988هييي - 580) م( زبييدة التفاسييري )مؤسسيية املعييارف اإلسييلمية 
- قييم، 3)4)هييي(، ج5، ص59، مغنييية، حممييد جييواد، التفسييري الكاشييف )ط)، دار العلييم للملييين - 

بييريوت، 978)م(، ج5، ص))5.

)6( ينظر ابن الوزي، املنتظم، ج)،  ص366.
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احلدييث وتواتيره جعليت مين عييل بين أيب طالب خليفية رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  مين بعيده ووزييرًا ليه ووارثًا ووصييًا وقائًم مقاميه ووليًا من بعيده والناس كلهم 

مأميورون بيأن يطيعوه ويسيمعوه))(. 

حتريفهيا  إىل  واملدلسيون  وامليزورون  املحرضيون  عميد  قضيية  أهيم  كانيت  فلذليك 
وتزويرهيا وتغيريهيا هيي )كلمية خليفتيي( حييث اجتهيد مين اجتهيد مين إفراغهيا مين 
معناهيا احلقيقيي اليذي أرييد ليا وإبداليا بكليمت أخيرى أو إضافية إليهيا كلمية مثيل 

)وخليفتيي يف أهييل( وبذليك ينحيرف املسيار احلقيقيي للروايية مين أصلهيا. 

مبيت الإمام علي )عليه ال�سالم( يف فرا�ص النبي )�سلى اهلل عليه واآله وال�سالم(
نقيل ابين هشيام))( يف السيرية النبويية األسيباب التيي أدت إىل مبييت اإلميام عييل بين 
أيب طاليب يف فيراش النبيي، فعين ابين إسيحاق عين عبيد اهلل بين أيب نجيح عين جماهد بن 
جبيري عين عبيد اهلل بين عبياس قيال: ))وملا أمجعيوا لذليك واحتيدوا أن يدخليوا دار الندوة 
ليتشياوروا فيهيا يف أمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(، غيدوا يف الييوم اليذي 
اتعيدوا ليه، وكان ذليك الييوم يسيمى ييوم الزمحية)3(، فاعرضهيم ابلييس عىل هيأة شييخ 
جلييل، علييه بتلية فوقيف عيىل بياب اليدار، فليم رأوه واقفيًا عيىل باهبيا قاليوا مين الشييخ 
؟ قيال شييخ مين أهيل نجيد سيمع باليذي اتعدتيم ليه، فحيرض معكيم يسيمع ميا تقوليون 
وعسيى أن ال يعدمكيم منيه رأييًا، قاليوا، أجيل فادخيل فدخيل معهيم، وقيد اجتميع فيهيا 

))( امليلين، عيل احلسيني، حديث الدار، )مركز االبحاث العقائدية، ))4)هي(، ص3).

))( السرية النبوية، ج)، ص5)).

)3( سييمي بيييوم الزمحيية لتزاحييم أرشاف القبائييل يف دار النييدوة.  ينظيير النويييري، شييهاب الدييين أمحييد بيين عبييد 
الوهيياب، ت)733ه - )33)م( هناييية األدب يف فنييون األدب )املؤسسيية املرييية العاميية- القاهييرة، 

د.ت( ج6)، ص7)3.
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أرشاف قرييش))(. .. فقيال بعضهيم لبعيض إن هذا الرجيل قد كان من أمره ميا قد رأيتم 
فإنيا واهلل ميا نأمنيه عيىل الوثيوب علينيا فيمين قد اتبعيه من غرينيا، فامجعيوا فيه رأييًا.  قال 
فتشياوروا ثيم قيال قائيل منهيم: احبسيوه يف احلدييد، وأغلقوا علييه بابًا، ثم تربصيوا به ما 
أصياب أشيباهه من الشيعراء الذين كانوا قبليه زهريًا والنابغة، ومن ميى منهم، من هذا 
امليوت، حتيى يصيبيه ميا أصاهبيم فقيال الشييخ النجيدي: ال واهلل ما هيذا بيرأي، واهلل لئن 
حبسيتموه كيم تقوليون ليخرجين أميره مين وراء البياب الذي أغلقتيم دونيه إىل أصحابه، 
فألوشيكوا أن يثبيوا عليكيم، فينتزعيوه مين أيديكيم، ثيم يكاثروكيم حتيى يغلبوكيم عيىل 
أميره، ميا هيذا لكيم بيرأي، فانظيروا يف غريه ثيم تشياوروا. .. ثيم تشياوروا يف آراء خمتلفة 
حتيى قيال أبيو جهيل بين هشيام: واهلل إن يل منيه لرأييًا ميا أراكيم وقعتيم علييه، قاليوا وميا 
هيو ييا أبيا احلكيم ؟ قيال أرى أن نأخيذ مين كل قبيلية فتى شيابًا جليدًا نسييبًا وسييطًا فتيًا، 
ثيم نعطيي كل فتيى منهيم صارميًا، ثيم يعميدوا إليه فيرضبيوه رضبية رجل واحيد فيقتلوه 
فنسيريح منيه، فإهنيم إذا فعليوا ذليك تفرق دمه يف القبائيل مجيعًا فلم يقدر بنيو عبد مناف 
حيرب قومهيم مجيعيًا، فرضيوا منيا بالعقيل فعقلنياه ليم، ثيم قيال فقيال الشييخ النجيدي 
القيول ميا قيال الرجيل، هيذا اليرأي اليذي ال رأي غيريه، فتفيرق القيوم عيىل ذليك وهيم 

جممعون((. 

هيذا واقيع حيال حتكييه الروايية؛ رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مهيددة 

))( وهييم ميين بنييي عبييد شييمس، عتبيية بيين ربيعيية وشيييبة بيين ربيعيية، وابييو سييفيان بيين حييرب وميين بنييي نوفييل 
ابيين عبييد منيياف طعيميية بيين عييدي، وجبييري بيين املطعييم، واحلييارث بيين عاميير بيين نوفييل وميين بنييي عبييد 
الييدار بيين قييي، النظيير بيين احلييارث بيين كلييدة، وميين بنييي أسييد بيين عبييد العييزى أبييو البخييري بيين هشييام، 
وزمعيية بيين االسييود بيين املطلييب، وحكيييم بيين حييزام وميين بنييي خمييزوم: أبييو جهييل بيين هشييام وميين بنييي 
سييهم نبيييه ومنبييه ابنييا احلجيياج وميين بنييي مجييح أمييية بيين خلييف ينظيير ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، 

ص5)).
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حياتيه وال يوجيد مين نيارص ينيره حييث غياب أبيو طاليب عين الوجيود بوفاتيه وختيىل 
المييع عين حاميل الرسيالة وأخيذت قرييش تضيع اخلطيط للخيلص منيه حتى اسيتقر 
رأييم بمباركية القيوى الشييرة عيىل اخليلص منيه بالقتيل وفق ميا خطط وأصبيح األمر 

عيىل وشيك التنفيذ.  

يكميل ابين هشيام))( روايتيه التيي نقلهيا عين ابين إسيحاق ))فأتيى جربائييل )علييه 
السيلم( رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقيال ليه: ال تبيت هيذه الليلية عيىل 
فراشيك اليذي كنيت تبييت عليه، قال فلم كانيت عتمة الليل اجتمعوا عيىل بابه يرصدونه 
متيى ينيام، فيثبتيون علييه، فليم رأى رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  مكاهنم قال 
لعييل بين أيب طاليب: نيم عىل فرايش وتسيبح بربدي هذا احليرضي األخرض، فنيم فيه فإنه 
لين خيليص إلييك يشء تكرهيه منهيم وكان رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ينام 

يف بيرده ذليك إذا نام((. 

مين خيلل إييراد الروايية أعيله البيدَّ لنا مين تسيجيل بعض امللحظيات ثيم ننتقل إىل 
تكملتهيا لغيرض بييان موقف اإلمام عيل من هجرة الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(. 

إعلم رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  من قبل السيمء بخطة قريش الغتياله 
واخليلص منيه وقيد أتيى هيذا اإلعيلم بصفية التحذير ألخيذ االحتيياط املناسيب حيث 
مل تذكير الروايية أن اهلل تعياىل هّييأ خطية للرسيول لكيي خيليص من ذليك املوقيف إنم ترك 
األميور إىل صاحيب الرسيالة ليخطيط كيفيية اخليلص عليًم أن خلصيه مل يكين بمعجزة 
إنيم األميور تسيري وفيق القوانين الطبيعيية ميا عيدا بعيض املواقيف التيي تسيتدعي تدخل 

السيمء يف ذليك كيم سينلحظ مين خلل سيري البحث. 

))( السرية النبوية، ج)، ص7)).
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اخلطية أحكميت إحكامًا جيدًا وبيدأ تنفيذها من قبل قريش وهدفهيا معلوم وأدوات 
التنفييذ معلومية وامليكان معلوم أيضًا وهو بيت الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

بيدأت اخلطية املقابلية مين الرسيول األعظيم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( إلفشيالا 
واخليلص مين القتيل إلكيمل ميشوع السيمء الذي كليف به الرسيول األكيرم )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ولكين كييف يتيم إفشيال هيذه اخلطية، األمير يتطليب تضحيية كبيرية 
وثباتيًا راسيخًا مين قبيل املنفذيين للخطية املقابلية أو خطة اإلفشيال وهم الرسيول األكرم 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وعيل بين أيب طالب )عليه السيلم( وبالفعيل ))حيث قال 
النبيي لعييل: إن قريشيًا مل يفقيدوين ميا رأوك، فاضطجيع عيىل فراشيه وكانت قرييش تنظر 

إىل فراشيه فيظنيون أنيه النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم((())(. 

   إن التموييه اليذي اعتميد يف تليك اخلطية ييربز الفيداء والشيجاعة ليدى اإلميام عييل 
ابين أيب طاليب )علييه السيلم( لكيي يوحيي إىل األعيداء أن الرسيول موجيود ومل خييرج 
ليكيون هنياك فسيحة من الوقت ليتمكن الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  أن يبتعد 

كثيريًا عين أنظيار قرييش لكيي ال يتمكنيوا مين الوصيول إلييه أو اللحوق بيه برعة. 

ورود عبيارة )لين خيليص إلييك يشء تكرهيه منهيم( فيهيا إحيياء إىل املتلقيي بيأنَّ عييل 
بين أيب طاليب )علييه السيلم( حصيل عيىل تطمينات من رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  ان بقيي يف فراشيه فهيو آمين، لين ينال منيه األعداء وهيذه عبارة جمانبية للحقيقة، 
ألن علييًا )علييه السيلم( ال يمكين أن يتبيادر إىل ذهنيه ايثيار السيلمة وكأن اليراوي إن 
صحية روايتيه - ألن هنياك حتريفيًا كثيريًا مين قبيل الناقلين كيم رأينيا يف قضيية حدييث 
اإلنيذار يف الفقيرة السيابقة  - يرييد مين ذليك ان علييًا مل يتيرف هبيذا املوقيف بشيجاعة 

))( ابن األثري، أسد الغابة، ج4، ص)9.
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تامية صيادرة مين ذاتيه بيل حصل عيىل تطمينيات بالسيلمة.

ثيم يكميل ابين هشيام))( نقيل روايية ابين إسيحاق عين يزييد بين زيياد عين حمميد بين 
كعيب القيريض قيال: ))وخيرج رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  فأخيذ حفنة من 
تيراب يف ييده. ..، وأخيذ اهلل تعياىل عىل ابصارهم عنيه فل يرونه، فجعييييييل ينش الراب 
عيىل رؤوسيهم وهيو يتلييييييييييو هييييييييييذه اآلييات مين سيورة ييس ﴿ييس ۞ َواْلُقيْرآِن 
ِحيِم﴾))(  يَك مَلِيَن امْلُْرَسيِلَن ۞ َعَلييييى ِصييَراٍط ُمْسيَتِقيٍم ۞ َتنِْزيَل اْلَعِزييِز الرَّ احْلَِكييِم ۞ إِنَّ
وَن ﴾)3(، ثم انيرف إىل حيث أراد يذهب،  إىل قوليه تعياىل: ﴿َفَأْغَشيْينَاُهْم َفُهيْم اَل ُيْبِرُ
فأتاهيم آت ممين مل يكين معهيم فقيال ميا تنتظيرون ها هنيا ؟ قالوا حمميدًا ، قال قيد خيبكم 
اهلل: قيد واهلل اخيرج عليكيم حمميد، ثم ما ترك رجيًل منكم إال وقد وضع عىل رأسيه ترابًا 
وانطليق إىل حاجتيه، أفيم تيرون ميا بكم؟ قال فوضيع كل رجٌل منهم يده عىل رأسيه، فإذا 
علييه اليراب، ثيم جعليوا يتطلعيون فريون علييًا نائم يف الفراش متسيجيًا بربد رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فيقوليون: واهلل إن هيذا ملحمد نائم عليه بيرده، فلم يربحوا 
كذليك حتيى أصبحيوا فقيام عييل )علييه السيامل( مين الفيراش، قاليوا: واهلل لقيد صدقنيا 

اليذي حدثنا((. 

إال أن ابين هشيام)4( يعيود وييورد روايية ثانيية يصيف هبيا هجيرة رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين مكية إىل املدينية وييورد مقدميات تليك الجيرة فيأورد ما ييل: 
عين ابين إسيحاق قيال حدثني مين ال أهتم، عين عروة بين الزبري، عين عائشية أم املؤمنن 

))( السرية النبوية، ج)، ص7)).

))( يس آية )) - 5(.

)3( يس آية 9.

)4( السرية النبوية، ج)، ص9)).
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قاليت: ))كان ال خيطيئ رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بييت أيب بكر أحد طريف 
النهيار إميا بكيرة وإميا عشيية حتيى إذا كان اليوم الذي أذن فيه رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  يف الجيرة، واخليروج مين مكية مين بين ظهيري قوميه، أتانيا رسيول اهلل 
بالاجيرة يف سياعة كان ال ييأيت هبيا، قاليت فلم رآه أبيو بكر قال: ما جاء رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  هيذه السياعة إال ألمير حيدث، قاليت فليم دخيل تأخر ليه أبو بكر 
عين رسييره، فجليس رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وليس عند أيب بكير إال أنا 
وأختيي أسيمء بنيت أيب بكير، فقال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(: اخرج عني 
ميا عنيدك، فقيال يا رسيول اهلل: إنم مها ابنتياي، وما ذاك فداك أيب وأمي فقيال: إن اهلل أذن 
يل يف اخليروج وآلجيرة قاليت: فقيال أبو بكير الصحبة يا رسيول اهلل قيال الصحبة، قالت 
فيو اهلل ميا شيعرت قبيل ذليك الييوم أحيد يبكيي مين الفيرح حتيى رأييت أبيا بكير يبكيي 
يومئيذ، ثيم قيال ييا نبيي اهلل، إن هاتين راحلتيان قيد كنيت أعددهتيم ليذا. .. ثيم يكميل 
الروايية ومل يعليم فييم بلغنيي بخيروج رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أحد حن 

خيرج، إال عييل بين أيب طاليب وأبيو بكير وآل أيب بكر((. 

اآلن لدينيا روايتيان ال يمكين التصدييق هبيم جمتمعتين ألن حدوثهم يف الوقت نفسيه 
وهيي بدايية الجيرة فلذليك البيدَّ مين إييراد بعيض امللحظات مين أجل التحقيق أي من 

الروايتين صحييح ويمكين االسيتناد إليه وهيو يمثل حقيقية املوضوع. 

أميا ميا أورده بقيية اليرواة واملؤرخيون الذين نقليوا حادثة مبيت اإلميام عيل يف فراش 
النبيي، فالطيربي))( ييورد يف تارخييه رواية ابن إسيحاق نفسيها بشيقيها األول والثاين، أما 

ابين سيعد))( فينقيل روايية ليلة الجرة يف مخسية أسيانيد خمتلفة تداخيل بعضها ببعض. 

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص)33.

))( الطبقات، ج)، ص93).
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اليذراري واألطفيال إىل األوس  ))مليا رأى املشكيون أصحياب رسيول اهلل محليوا 
واخليزرج عرفيوا أهنيا دار منعية وقيوم أهيل حلقية وبيأس فخافيوا خيروج رسيول اهلل 
فاجتمعيوا يف دار النيدوة. ..(( ثيم يذكير تفاصييل روايية ابن إسيحاق نفسيها التي ذكرها 
ابين هشيام وهيي الرواية األوىل ويضيف ))وجاء رسيول اهلل إىل أيب بكير فقال: إن اهلل عز 
وجيل قيد اذن يل باخليروج، فقيال أبو بكر الصحبة يا رسيول اهلل ؟ فقال رسيول اهلل: نعم، 
فقيال: أبيو بكير فخيذ بيأيب وأميي أحيد الراحلتن هاتين فقال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( : بالثمين، وكان أبيو بكير قيد اشيراها بثمنمئية درهيم مين نعيم بنيي قشيري، 
فأخيذ أحدمهيا وهيي القصيوى، وأمير علييًا أن يبييت يف مضجعه تليك الليلية، فبات عيل 

وتغشيى بيردًا أمحير حرضميي كان رسيول اهلل ينيام فيه((. 

ونلحيظ أن ابين سيعد وقيع يف خطيأ ابن هشيام نفسيه يف نقل صيورة الجيرة ومبيت 
عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( حييث دميج الروايتين يف واحيدة، وسيوف نناقيش 
صحية أي مين الروايتين لتتضيح الصيورة، ثم بعيد ذلك يذكير تفاصيل خروج الرسيول 
مين داره كيم رواهيا ابين إسيحاق يف روايتيه األوىل إىل أن ينتهيي ))فليم أصبحيوا قام عيل 

مين الفيراش فسيألوه عين رسيول اهلل فقيال ال علم يل بيه(())(. 

    أميا البيلذري))( ويف روايية غيري مسيندة يذكير تفاصيل اجتيمع دار النيدوة وقضية 
الشييخ النجيدي وأخبيار جربييل رسيول اهلل باألمير وتوجيه رسيول اهلل إىل منيزل أيب بكر 
))فأتيى رسيول اهلل منيزل أيب بكير، وأمير علييًا أن ينيام عيىل فراشيه فليم دخليوا بيتيه وهم 
ييرون أنيه نائيم عيىل فراشيه، فقيام إليهيم عييل )علييه السيلم( فقالوا ليه أين ابين عمك ؟ 
قيال: ال عليم يل بيه، ويقيال: إهنيم رميوه وهم يظنيون أنه نبيي اهلل، فلم قام تركوه وسيألوه 

))( الطبقات، ج)، ص93).

))( أنساب األرشاف، ج)، ص60).
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عين النبيي فأخربهيم ال علم ليه به((. 

 وورد يف روايية البيلذري قضيية رميي اإلميام عيل باحلجيارة وهو نائم مكان رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وهيذا ميا أييده ابين أيب احلدييد))( ))فليم رأوا إنسيانًا 
مسيجى باليربد األخيرض احلرضميي- يعنيي بعيد أن دخليوا اليدار - مل يشيكو أنيه هيو، 
وأمتيروا يف قتليه فيكان أبيو جهل يذمرهم )حيضهيم( عليه فهم حيجمون، ثيم قال بعضهم 
لبعيض: ارميوه باحلجيارة فرموه، فجعيل عيل يتضور منهيا ويتقلب ويتأوه تأوهيًا خفيفًا، 
فليم يزاليوا كذليك يف إقيدام علييه وإحجام عنيه، ملا يرييد اهلل تعاىل سيلمته ونجاته، حتى 

أصبيح وهيو وقييذ )ميشف عيىل اللك( مين رمي احلجيارة((. 

امليورد  هيذا  إسيحاق يف  ابين  رواييات  إىل  إضافية  تارييخ  الطيربي))( يف  أورد  وقيد 
زيادةبسييطة ))وزاد بعضهيم هيذه القصية يف هيذا املوضيع: وقيال ليه - يعنيي الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لعييل )عليه السيلم( - إن أتاك ابن أيب قحافية، فأخربه أين 
متوجيه إىل ثيور، فميره  فليلحيق يب، وأرسيل إيّل بطعيام، واسيتأجر يل دلييًل  يدلنيي عيىل 

طرييق املدينية واشيِر يل راحلية((. 

وذكير)3( يف ميورد آخير ))وزعيم بعضهيم أن أبيا بكير أتيى علييًا فسيأله عين نبيي اهلل 
فأخيربه أنيه حليق بالغيار مين ثيور، وقيال: إن كان ليك حاجية فاحلقيه، فخيرج أبيو بكير 
مرعًا فلحق نبي اهلل يف الطريق، فسيمع رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  جرس 
أيب بكير يف ظلمية الليل، فحسيبه من املشكن، فأرسع رسيول اهلل يف امليي، فانقطع قبال 
نعليه فعليق إهباميه حجر فكثر دمها، وأرسع السيعي فخاف أبو بكر أن يشيق عىل رسيول 

))( رشح هنج البلغة، ج3)، ص09)-0)).

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص)3).

)3( املصدر نفسه، ج)، ص)3) )الرواية غري مسندة(.
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اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فرفيع صوتيه وتكلم، فعرفه رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  فقيام حتيى أتاه فانطلق ورجل رسيول اهلل تسيتن دميًا حتى انتهيى إىل الغار 
ميع الصبيح فدخيله، وأصبيح الرهيط الذين كانيوا يرصدون رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  فدخليوا اليدار، وقيام عييل )عليه السيلم( من فراشيه، فلم دنوا منيه عرفوه 
فقاليوا ليه أيين صاحبيك ؟ قيال ال أدري، أو رقيبًا كنيت عليه ؟ أمرمتيوه باخلروج فخرج، 

فانتهيروه ورضبوه وأخرجوه إىل املسيجد، فحبسيوه سياعة ثيم تركوه((. 

إن ميا جياء يف روايية الطيربي أعيله تكيون أقيرب إىل الواقيع وتتمشيى ميع أحيداث 
ليلية الجيرة وإن كانيت هنياك بعيض املغالطيات التيي وردت فيهيا وهيي رفيع مكانية أيب 
بكير يف قبالية الرسيول حييث صيور الرسيول )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  وكأنه خائف 

وابيو بكير أكثير صلبية، إال أن هيذا ال يعنيي القيدح بصحية الروايية ككل. 

أميا ابين حبيان))( فييورد تفاصييل اجتيمع قرييش يف دار النيدوة ووضيع خطية قتيل 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وتدخل الشييخ النجيدي وثناءه عىل خطية القتل 
وينهيي روايتيه عندميا يصيل إىل مبييت عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( يف فيراش النبي 
بالقيول: ))فأمير النبيي عليًا فتغشيى بيردًا له أمحر حرضمييًا فبات يف مضجعيه واجتمعت 
قرييش لرسيول اهلل عنيد بياب بيتيه يرصدونيه، فخيرج رسيول اهلل ويف ييده حفنية تيراب 
فرماهيا يف وجوههيم، فأخيذ اهلل أعينهيم عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( 
، فباتيوا رصيدًا عيىل بابيه وانطليق رسيول اهلل حلاجتيه، فخيرج عليهيم مين اليدار خيارج، 
فقيال ميا لكيم ؟ قاليوا: ننتظير حممدًا قيال وقد خرج عليكيم فانرفوا بائسين ينفض كل 

واحيد منهيم اليراب عن رأسيه((. 

))( السرية النبوية وأخبار اخللفاء، ص67-66.
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إن ميا تقيدم هيو أهيم ميا حصلنيا علييه مين رواييات ختيص ليلية الجيرة  إال أن ابين 
هشيام اليذي نقيل رواييات ابين إسيحاق نقلها بصورة مشوشية غيري واضحة املعيامل، أراد 
ابين إسيحاق أن يوفيق بين الروايية الصحيحية والروايية التيي هدفهيا إرضياء البعيض 

وحتقييق أهيداف سياسيية وغاييات مذهبيية أخيرى. 

    إن روايية مبييت اإلميام عييل يف فيراش الرسيول هيي األقيرب إىل الواقيع وفيق 
اآلتيية: املعطييات 

لقيد قيال تعياىل يف حتذييره إىل الرسيول األكرم وأميره باخلروج من مكة بعيد أن دبر له 
ذييَن َكَفيروا لُِيثبِتيوَك أو َيقُتلوَك  املشكيون موأميرة القتيل حييث قيال: ﴿َوإِذ َيمُكُر بِيَك الَّ

أو خُيِرجيوَك َوَيمُكيروَن َوَيمُكُر اهلل َواهلل َخيرُي املاِكريَن ﴾))(. 

يف هيذه اآليية داللية واضحة إىل اإلشيارة إىل الرواية األوىل التي أوردها ابن إسيحاق 
حييث ذكير عبيد اليرزاق الصنعاين))(سيبب نيزول هيذه اآلية ))ملا خيرج النبيي )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  وأبيو بكير إىل الغيار أمير عييل بين أيب طاليب فنيام يف مضجعيه وبيات 
املشكيون حيرسيونه فيإن رأوه نائيم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  حسيبوا أنيه النبي )صىل 

))( االنفال آية 9).

))( الصنعيياين، عبييد الييرزاق بيين مهييام، ت ))))هييي - 6)8م( تفسييري القييرآن، حتقيييق مصطفييى مسييلم حممييد 
)مكتبيية الرشيييد للنييش والتوزيييع - الرييياض، 0)4)هييي - 989)م(، ج)، ص59)، ينظيير ابن سييليمن، 
مقاتييل، ت )50)هييي - 6)7م(، تفسييري مقاتييل، حتقيييق أمحييد فريييد )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 
4)4)هييي - 003)م(، ج)، ص3)-4)، الطييربي، جامييع البيييان عيين تأويييل القييرآن، ج9 ص300-
)30، السييمعاين، منصييور بيين حممييد بيين عبييد البييار، ت )489هييي-096)م(، تفسييري السييمعاين، حتقيييق 
يييارس بيين إبراهيييم وغنيييم ابيين عبيياس )دار الوطيين - الرييياض، 8)4)ه - 997)م(، ج) ص60)، 
الييرازي، تفسييري الييرازي، ج6)، ص63، البحييراين، هاشييم احلسيييني، ت )07))هييي -   م(، الربهييان يف 

تفسييري القييرآن )مؤسسيية البعثيية - قييم، د.ت(، ج)، ص670.



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

(70

اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فركيوه فليم أصبحيوا وثبيوا إلييه وهم حيسيبونه أنيه النبي )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فيإذا هم بعيل، فقاليوا أين صاحبك ؟ قيال: ال أدري، قال: فركبوا 

الصعيب والذليول يف طلبه((. 

أميا يف كتيب احلديث فيروى أمحد بن حنبل))(، واحلاكم النيسيابوري عين ابن عباس 
))ورشى عييل نفسيه فلبيس ثوب النبي )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، ثيم نام مكانه وكان 
املشكيون يرميون النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فجياء أبيو بكير وعييل نائيم قيال: 
أبيو بكير حيسيب أنيه النبيي قيال: فقيال ليه عييل )علييه السيلم( : إن نبيي اهلل انطليق نحيو 
بئير ميمونية فأدركيه فانطليق أبيو بكير فدخيل معه الغيار قال وجعيل عيل يرميى باحلجارة 
كيم كان يرميى نبيي اهلل وهيو يتضيور وقيد ليف رأسيه بالثيوب ال خيرجيه حتيى أصبيح ثم 
كشيف رأسيه فقاليوا: إنك للئييم كان صاحبك نرميه فيل يتضور وقد اسيتنكرنا ذلك((.  
مين خيلل ذليك يمكين اعتبار هجيرة أيب بكر مع الرسيول األكرم هي صدفية وليس من 

بياب التخطيط املسيبق. 
ي  ذكيرت كتيب التفسيري))( أن أسيباب نيزول اآليية الكريمية ﴿َوِميَن النَّاِس َمين َيْشِ
َنْفَسيُه اْبتَِغياء َمْرَضياِت اهلل َواهلل َرُؤوٌف بِاْلِعَبياِد ﴾)3( كان بحيق اإلميام عييل بن أيب طالب 
)علييه السيلم( ؛ ألنيه فيدى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عندميا بيات يف 

فراشه. 

))( مسييند أمحييد، ج)، ص)33، املسييتدرك، ج)، ص33)، احلاكييم احلسييكاين، شييواهد التنزيييل، ج) 
ص7))، سييبط الييوزي، تذكييرة اخلييواص، ص35.

))( الطييربيس، جممييع البيييان يف تفسييري القييرآن، ج)، ص56، الطييويس، ج) ص83)، الثعلبييي، أمحييد بيين 
حممييد بيين إبراهيييم، ت  )7)4هييي - 053)م( تفسييري الثعلبييي، حتقيييق أبييو حممييد بيين عاشييور )دار احييياء 
الييراث العييريب - بييريوت، ))4)هييي - )00)م(، ج) ص6))، احلسييكاين، شييواهد التنزيييل، ج) 

ص6))، الييرازي، تفسييري الييرازي، ج5 ص4))، احليييل  هنييج احلييق وكشييف الصييدق، ص76)

)3( البقرة: آية )07)( .
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هنياك مواسياة سيموية مين قبيل امللئكية لعييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( ذكرها 
اليعقيويب))( يف تارخييه، حييث يذكير اجتيمع قرييش عيىل قتيل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  وبنفيس اخلطية التيي أوردها ابن هشيام عين ابن إسيحاق يف روايتيه األوىل 
ثيم يذكير ))فليم بليغ رسيول اهلل أهنيم أمجعيوا عيىل أن يأتيوه يف الليلية التيي فيهيا خيرج 
رسيول اهلل مليا اختليط الظيلم ومعيه أبيو بكير، وأن اهلل تعياىل أوحيى يف تليك الليلية إىل 
جربائييل وميكائييل أين قضييت عىل أحدكم باملوت فأيكم ييوايس صاحبه؟ فاختار احلياة 
كلمهيا، فأوحيى أليهيم هيل كنتيم كعييل بين أيب طاليب، آخيت بينيه وبن حمميد وجعلت 
عمير أحدمهيا أطيول مين اآلخير فاختار عييل املوت وآثير حممدًا ونيام يف مضجعيه، اهبطا 
فاحفظياه مين عيدوه فهبيط جربائييل وميكائييل قعيدا أحدمهيا عنيد رأسيه واآلخير عنيد 
رجلييه حيرسيانه مين عيدوه ويرفيان عنيه احلجيارة وجربائييل يقيول بيٍخ بيٍخ  ليك يابن 
أيب طاليب مين مثليك يباهيي اهلل بيه ملئكية سيبع سيموات. ..((، وهذا ييدل عىل صحة 
الروايية األوىل، وهيي روايية مبييت اإلميام عييل يف فيراش الرسيول؛ لكيون هذه املواسياة 
بمين نيام يف فيراش النبيي وهيو عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( مميا يبعيد التصدييق 
بالروايية الثانيية  - روايية جمييء الرسيول إىل بييت أيب بكير وهجرتيه منيه- وقيد ذكير ابين 

شهرآشيوب يف مناقيب آل أيب طاليب شيعر ابين محياد))(:

العيىل أميلَك  الرمحيُن  بيه  يجيعباهيى  أمحيد  فيرش  مين  انثنيى  مليا 

اوسيعييا جربائييل وميكائيييييييييييييل فإننيي وفضليييييييي  بينكيم  أخييت 

فمين أميرى  واحيد  يف  بيدا  ويقنيعأفيإن  املنيون  مين  اخياه  يفيدي 

بنفسيه يضمييييييييين  كل  االرفيُعفتوثقييييييا  االعيُز  أنيا  اإلليييييييييييه  قيال 

))( تاريخ اليعقويب، ج)، ص6).  ينظر الثعلبي، تفسري الثعلبي، ج)، ص6)).

))( مناقب آل أيب طالب، ج)، ص340.
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بنفسيه  اخياه  فيدى  اليويص  وموضيييييعإن  ليدّي  زلفيى  ولفعليييييه 

راميه مين  ولتمنعييييييييييا  يتسييييرعفلتهبطيا  بمكيييييييييده  مل  مييييييين  أم 

إن ابين هشيام سيلط الضيوء أكثير عيىل إبيراز منقبية آل أيب بكير يف روايية بعييدة عين 
الواقيع مين جمييء الرسيول يف الاجرة كم ذكر إىل انطلقها إىل إجييار أو رشاء الدواب كلها 
ختيرج عين السيياق احلقيقيي لتليك احلادثة، وكيم بّينا ذلك إال أنيه أغفل ذكر القيرآن الذي 
ي  نيزل يف تليك احلادثية فليم ييورد اآلية اخلاصية باإلمام عيل وهيي ﴿َوِمَن النَّياِس َمن َيْشِ
يَزْن إِنَّ  َنْفَسيُه اْبتَِغياء َمْرَضياِت اهلل﴾ يف املقابيل مل يتطيرق إىل آيية أخيرى نزليت وهي ﴿الَ حَتْ
اهلل َمَعنَيا﴾))( ؛ ألهنيا توضيح حيزن وغيم أيب بكير عيىل حتمل الصعياب عىل الرغيم من أنه 
مسيتخٍف بالغيار، وابين هشيام تناسيى متاميًا ذكير عيل بين أيب طالب، وميا آلت إلييه أموره 
وهيو منفيرد غيري متخيٍف أمام األعيداء يربصون به الدوائير وأبو بكر متخيٍف بالغار وهو 
خائيف ومعيه رسيول اهلل وهيذا ميا أكيد علييه بعض املفريين مثل ابين اليوزي))( يف زاد 
املسيري والفخير اليرازي)3( يف تفسيريه حيث يؤكيد أن املقصود بذلك هو أبيو بكر ألنه كان 

خائفيًا قبيل هيذا القول فلم سيمع هذا سيكن. 
يف روايية ابين إسيحاق الثانيية التيي نقلهيا ابين هشيام ))ومل يعليم فييم بلغنيي بخروج 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أحيد حين خيرج إال عييل بين أيب طاليب وأبيو 

بكير وآل أيب بكير(()4(.  

))( التوبة: آية 39.

))( ابيين الييوزي، أبييو الفييرج عبييد الرمحيين بيين أيب احلسيين، ت )597هييي - 00)) م(، زاد املسييري يف علييم 
التفسييري، حتقيييق حممييد عبييد الرمحيين عبييد اهلل )دار الفكيير للطباعيية والنييش والتوزيييع - بييريوت، 407)ه 

- 987)م(، ج3، ص98).

)3( تفسري الرازي، ج9، ص38.

)4( السرية النبوية، ج)، ص9)).
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    مين املؤكيد أن الريية البيدَّ أن حتيط عميًل كالذي أقدم عليه الرسيول وهو الجرة 
وهيو يعليم عليم اليقين أن القيوم يطلبونيه وقيد تآميروا عيىل قتليه كيم أخيرب بذليك مين 
السيمء فعلييه البيدَّ أن تكيون هنياك رسيية تامية يف املوضيوع، إال أن روايية ابين إسيحاق 
الثانيية إن صحيت فهيي بعييدة عين واقيع الريية ؛ ألن رسيول اهلل مل خييرب أحيدًا لكين 
إخبياره ملقتضييات احلالية، حييث أخيرب عييل بين أيب طاليب ألن اخلطية والوضيع تتطلب 
أميرًا كهيذا، وكان ذليك لتموييه األعيداء باملبييت يف فراشيه وخمادعتهيم ليريوا أنيه مل يربح 
فيل يطلبيوه، حتيى تبعيد املسيافة بينهم وبينيه، وإنه ختلف بمكية حتى يؤدي عن الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  الودائيع التيي عنيده للنياس، أميا أبيو بكير فيكان رفيقيه يف 
اخليروج))(.  ولكين آل أيب بكير ميا هيو الداعيي إلعلمهيم باألمير وإن عليل ذليك ابين 
هشيام إليصيال امليؤن إليهيم عندميا كانيا فيييييييييي الغيار، إال أن ذليك يبتعيد كثيريًا عين 
الريية املطلوبية يف وضيٍع مثيل هيذا، ففيي روايية حممد بين عبيد اهلل بين عيل بين أيب رافع 
عين أبييه عين جيده عين أيب رافيع ))إن عليًا كان جيهيز النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
حين كان يف الغيار فيأتييه بالطعيام واسيتأجر ليه ثيلث رواحيل للنبيي )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  وأليب بكير ودليلهيم. ..(())(، إذا علمنا أن قريشيًا شيددت مين طلبها عىل 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بحييث خصصيت مائية ناقية ملين رده عليهيم)3(.  
والرسيول عيىل عليم بأنَّيه البيدَّ أن يكيون رسه مأمونيًا وال يزييد عيىل أكثير مين شيخص 

واحيد وهيذا هيو احليال التيي حتكييه لنيا روايية  أيب رافيع  أعيله وهيي قريبية للواقع.  

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج3)، ص09).

))( ابيين عسيياكر، تاريييخ مدينيية دمشييق، ج)4، ص68، الطييربيس، إعييلم الييورى بأعييلم الييدى، ج)، 
ص374.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص34).
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املبحث الأول
الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( مهاجرًا

بعيد وفياة أيب طاليب اجيرأت قرييش عيىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(، 
فأخيذ الرسيول يفكير جدييًا يف أمير خيلص املسيلمن مميا هيم فييه مين أذى واضطهياد 
مين مشكيي قرييش فأخيذ يعيرض نفسيه عيىل القبائيل يف كل موسيم))(، وقيد تكلليت 
جهيوده بالنجياح حينيم متيت بيعية العقبية األوىل))( وبيعية العقبية الثانيية)3(، وقيد هييأ 

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص4).

))( العقبيية األوىل: بعييد لقيياء الرسييول األكييرم )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( مييع وفييد ميين أهييل املدينيية الذييين 
نقلييوا اإلسييلم إىل قومهييم حيييث فشييى اإلسييلم يف املدينيية ويف العييام الييذي ييييل عييام اللقيياء واف موسييم 
احلييج اثنييا عييش رجييًل ميين األنصييار فلقييوا رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( بالعقبيية وهييي 
العقبيية األوىل فبايعييوا رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( بيعيية النسيياء: بايعييوا أال يشكييوا بيياهلل 
شيييئًا، وال يرفييوا وال يزنييوا وال يقتلييوا اوالدهييم، وال يأتييوا ببهتييان يفرونييه بيين وراجلهييم وان ال 
يعصييوه بمعييروف فييإن وافييوا فلهييم النيية، وإن غشيييهم ميين ذلييك شيييئ فأمرهييم اهلل عييز وجييل إن شيياء 
عييذب وإن شيياء غفيير، وكانييت تلييك البيعيية قبييل أن تفييرض عليهييم احلييرب حيييث مل يتعييرض فيهييا ألي 
نييوع ميين القتييال واملسيياندة فيييه، وملييا انييرف القييوم بعييث الرسييول معهييم مصعييب بيين عمييري يقرأهييم 
القييرآن ويعلمهييم تعاليييم الدييين اإلسييلمي.  ينظيير البييلذري، مجييل  ميين أنسيياب األرشاف، ج)، 

ص39)، ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص75.

)3( العقبيية الثانييية: حصلييت يف العييام الييذي بعييد العقبيية األوىل ويف موسييم احلييج أتييى وفييد ميين األنصييار 
معهييم مصعييب بيين عمييري حيييث التقييى بالرسييول األكييرم بالعقبيية وكان عددهييم أكثيير ميين سييبعن 
رجييًل، حيييث سييألوا رسييول اهلل اخلييروج معهييم وعاهييدوه أن ينييروه عييىل القريييب والبعيييد واالسييود 
واألبيييض وقييد خييرج بطلييب ميين الرسييول اثنييا عييش نقيبييًا ميين األنصييار تسييعة ميين اخلييزرج وثلثيية ميين 
األوس وقييد قييال لييم الرسييول األكييرم انتييم كفييلء عييىل قومكييم احلوارييين لعيسييى بيين مريييم، وانييا 
كفيييل عييىل قومييي وبذلييك انتهييت العقبيية الثانييية، ينظيير ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص)8، ابيين 

سييعد، الطبقييات، ج)، ص88)، اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص6).
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ذليك للرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  واملسيلمن مكانيًا آمنيًا للهجيرة 
وهيو املدينية، وبالفعيل أذن اهلل تعياىل ليه وللمسيلمن بالجيرة إىل املدينية، وكان هيو آخر 
املهاجريين إليهيا بعيد أن تيرك علييًا )علييه السيلم( يف مكية، إلييام قرييش بأنيه مل يغيادر 
مكانيه،  وييؤدي األمانيات عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل أهلهيا))(.  

النزول يف قباء 
ذكير ابين هشيام))( يف السيرية نقيل عين ابين إسيحاق ))وأقيام عييل بين أيب طاليب 
)علييه السيلم( بمكية ثيلث ليياٍل وأيامهيا، حتيى أدى عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  الودائيع التيي كانيت عنيده للنياس، حتيى إذا فيرغ منهيا حليق برسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فنزل معيه عىل كلثوم بن اليدم)3(، وإنم كانيت إقامته بقباء 
ليلية أو ليلتين، يقيول: كانيت بقبياء اميرأة ال زوج ليا، مسيلمة، قيال فيرأت إنسيانًا يأتيها 
مين جيوف اللييل فييرضب عليهيا باهبيا، فتخيرج إلييه فيعطيهيا شييئًا معيه فتأخيذه، قيال 
فاسيربت بشيأنه، فقليت ليا ييا أمية اهلل، من هيذا الرجيل الذي ييرضب علييك بابك كل 
ليلية، فتخرجين إلييه فيعطييك شييئًا، ال أدري ميا هو، وأنيِت امرأة مسيلمة ال زوج لِك؟ 
قاليت: سيهل بين حنييف)4( بين وهيب، قيد عيرف أين اميرأة ال أحيد يل، فيإذا أمسيى عدا 

))(  ج)، ص38).

))( السرية النبوية، ج)، ص38)-39).

)3( كلثييوم بيين الييدم: ابيين امييرؤ القيييس بيين احلييارث بيين زيييد بيين عبيييد بيين زيييد بيين مالييك بيين عييوف األويس 
األنصيياري، شيييخ األنصييار اول مييا نييزل عليييه النبييي بعييد هجرتييه املباركيية إىل املدينيية، ينظيير الذهبييي، 

سييري اعييلم النبييلء، ج)، ص)4).

)4( سييهل بيين حنيييف بيين وهييب االويس األنصيياري ويكنييى أبييا سييعيد، صحييايب ميين السييابقن، شييهد بييدرًا، 
وثبييت يييوم أحييد، وشييهد املشيياهد كلهييا، شييهد مييع عيييل بيين أيب طالييب يييوم صفيين تييويف )38هييي - 
658م( بالكوفيية.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3،  ص436-437، ابيين األثييري، أسييد الغابيية ، ج)، 
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عيىل أوثيان قوميه فكرهيا، ثم جاءين هبيا فقال: احتطبي هبيذا، فكان عيل )عليه السيلم( 
يؤثير ذليك مين أمر سيهل بين حنييف حتيى هليك بالعراق. 

    ومين خيلل قيراءة الروايية املتقدمية يمكننيا أن نسيجل بعيض امللحظيات قبيل أن 
نقارهنيا بيم ذكيره مؤرخيون آخرون: 

إقامية اإلميام عييل )علييه السيلم( بمكية مليدة ثلثية أييام بعد الرسيول األكيرم )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل املدينية ألداء الودائيع، ميع إغفيال الرواية لذكر أرسة الرسيول 

ومين اهتيم بأمرها وكييف هاجرت.

الروايية مل تذكير أي تفاصييل عين مسيرية اإلميام عييل يف طريقيه إىل املدينية مهاجيرًا 
بعيد أدائيه للودائيع إىل أهلهيا، إذ مل يذكير يف روايتيه كييف كان خروجيه مين مكية، عليًم 
أنيه آخير املسيلمن اخلارجين منهيا، والوضيع العيام كان مشيحونا جيدا ؛ ألن القرشيين 
كانيوا يطلبيون رسيول اهلل مين أجيل منعه من الجيرة وااللتحياق باملدينة وقيد جعلوا مئة 
ناقية ملين رد رسيول اهلل عليهيم))(.  وإن قريشيًا كانيت مسيتعدة لتتبيع أثر أي شيخص من 
أصحياب النبيي لغيرض الوصيول إلييه، إذا ميا علمنيا أن رد الودائع مل يكن بشيكل رسي 
وإنيم كان بشيكل علنيي حسيب طليب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( منيه: ))أن 
يقييم صارخيًا يتيف باألبطيح غيدوة وعشييًا إال مين كان ليه قبيل حمميد أمانية أو وديعية 

فلييأِت إىل أمانتيه(())(. 

ص)57 ، ابن حجر، االصابة، ج3، ص65).

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص34).

))( الطييويس، أبييو جعفيير حممييد بيين احلسيين، ت )460هييي - 067)م(، االمييايل، )دار الثقافيية للطباعيية والنييش 
والتوزيييع - قييم، 4)4)ه(، ص64.
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أميا بقيية املؤرخين فقيد نقل الطربي))( رواية ابن إسيحاق نفسيها لكنيه ذكر تفاصيل 
سيند الرواية بشيكل أشيمل من ابن هشيام فقال: ))عن ابن محيد عن سيلمة قال: حدثني 
ابين سيحاق قيال حدثنيي هيذا احلدييث عييل بين هنيد بن سيعد بين سيهل بن حنييف عن 

عييل بين أيب طالب عليه السيلم((. 

وقيد اختليف املؤرخيون يف نقلهم للواقعة فروى ابن سيعد))( عن حمميد بن عمر عن 
عبيد اهلل بين حمميد عين أبييه عين عبييد اهلل بين رافيع عين عيل قيال: ))مليا خرج رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل املدينية يف الجرة أمرين أن أقيم بعيده حتى أؤدي ودائع 
كانيت عنيده للنياس، وليذا كان يسيمى األمين فأقمت ثلثًا فكنيت أظهر ميا تغيبت يومًا 
واحيدًا، ثيم خرجيت فجعليت أتبيع طريق رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  حتى 
قدميت دار عمير بين عيوف ورسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  مقييم فنزلت عىل 

كلثيوم بين اليدم وهناك منزل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(((.  

أميا البيلذري)3( فقيد ذكير روايية غيري مسيندة ))وكانيت عنيد رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ودائيع، وإنيم كان يسيمى األمين، فيوّكل علييًا )عليه السيلم( بردها 
عيىل أهلهيا، فليم وفاهيم إياها شيخص إىل املدينة حتى نيزل عىل كلثوم بن الدم ورسيول 

اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(((. 

وذكير اليعقيويب)4( ))وقيدم عييل بين أيب طاليب بفاطمية بنيت رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  وذليك قبيل نكاحهيا إيياه وكان يسيري لييًل ويكمين هنيارًا حتيى قيدم 

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص38).

))( الطبقات، ج3، ص0).

)3( أنساب األرشاف، ج)، ص)6).

)4( تاريخ اليعقويب، ج)، ص7).
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فنيزل ميع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(((. 

لقد أورد ابن هشيام رواية ابن إسيحاق نفسيها عن هجرة اإلمام عيل )عليه السيلم( 
مين مكية إىل املدينية ونقيل الصيورة كيم أوردهيا ابين إسيحاق، إال أن امللحيظ أن تليك 
الروايية فيهيا قطيع واضيح، إذ مل خيربنا الراوي مياذا فعل عيل )عليه السيلم( بعد أن أدى 
الودائيع وميا هيو مصيري عائلية رسيول اهلل هل بقييت يف مكة؟ وميا هو موقف القريشيين 
منهيا؟  يف حين ذكير اليعقيويب أن اإلميام علييًا هاجير بالسييدة فاطمية إىل املدينية من دون 
أن يشيري إىل تفاصييل أخيرى، وهيذا غيري كاٍف إلكيمل صيورة الجيرة إذ أغفليت هيذه 
الرواييات تفاصييل كثيرية، لكين املفييد))( ذكير تفاصييل وافيية عين هجيرة اإلميام فقال: 
))ومين ذليك أن النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  كان أمين قريش عيىل ودائعهم فلم 
جياءه الكفيار ميا أحوجيه إىل الرب مين مكة بغتة، مل جييد يف قومه وأهله مين يأمتنه عىل ما 
كان مؤمتنًا عليه سيوى أمري املؤمنن )عليه السيلم( فاسيتخلفه يف رد الودائع إىل أرباهبا، 
وقضياء ميا علييه ديين، ومجيع بناتيه ونسياء أهليه وأزواجيه وآلجيرة هبيم إلييه، ومل ييَر أن 
أحيدًا يقيوم مقاميه يف ذليك من كافة النياس، فوثق بأمانتيه، وعول عىل نجدته وشيجاعته 
واعتميد يف الدفياع عين أهليه وحامتيه عيىل بأسيه وقدرتيه، واطميأن إىل ثقتيه عيىل أهليه 
وحرميه، وعيرف مين ورعيه وعصمتيه ما تسيكن النفيس معه عيىل ائتمنه عىل ذليك، فقام 
)علييه السيلم( بأحسين القييام، وردَّ كل وديعية إىل أهلهيا، وأعطيى كل ذي حيق حقيه 
وحفيظ بنيات نبييه علييه السيلم وآليه وحرميه، وهاجير هبم ماشييًا عيىل قدمييه، حيوطهم 
مين األعيداء، ويكلؤهيم مين اخلصيمء، ويرفيق هبم يف السيري حتيى أوردهم علييه املدينة، 
عيىل أتيم صيانية وحراسية ورفيق ورأفة وحسين تدبيري، فأنزله النبيي )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم( ، وأحليه قراره، ومل يميزه من خاصة نفسيه وال احتشيمه يف باطين أمره ورسه((. 

))( االرشاد، ج)، ص54-53.
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ونقيل الطيويس))( روايية أكثير تفصييًل جياء فيهيا ))ثيم كتيب رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  إىل عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( كتابيًا يأميره فييه باملسيري إلييه 
وقلية التليوم))(، وكان الرسيول إلييه أبيا واقد الليثيي)3(، فلم أتاه كتاب رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  هتييأ للخيروج وآلجيرة فيأذن مين كان معه مين ضعفياء املؤمنن، 
فأمرهيم أن يتسيللوا ويتخفيوا إذا ميأل اللييل بطين كلِّ واٍد إىل ذي طيوى)4(، وخيرج عيل 
)علييه السيلم( بفاطمية بنيت رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وأميه فاطمة بنت 
أسيد، وفاطمية بنيت الزبيري بين عبيد املطلب - وقيد قيل هيي ضباعية )5( - وتبعهم أيمن 
بين أم أيمين ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وأبيو واقيد رسيول رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فجعيل يسيوق بالرواحيل فأعنيف هبين، فقيال عييل 
)علييه السيلم( : ارفيق بالنسيوة ييا أبيا واقيد، إهنين مين الضعائف. .. وسيار فلم شيارف 

))( االمايل، ص469-)47.

))( التلوم: االنتظار والتلبث ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج))، ص   557.

)3( أبييو واقييد الليثييي: واسييمه احلييارث بيين عييوف صحييايب شييهد بييدرًا وشييهد الفتييح وسييكن مكيية وقييد 
حييدث عيين الرسييول األكييرم )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( تييويف سيينة    )68هييي - 687م( ويف رواييية 

الواقييدي سيينة )65هييي-685م(. ينظيير الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج)، ص575-574

)4( ذي طييوى: وهييو أحييد أودييية مكيية، ينظيير البكييري االندليييس، عبييد اهلل بيين عبييد العزيييز، ت )487ه 
- 094)م( معجييم مييا اسييتعجم، حتقيييق مصطفييى السييقا، )ط)، عييامل الكتيياب - بييريوت، 403)ه - 

ص896. ج3،  983)م(، 

)5( ضباعيية بنييت الزبييري بيين عبييد املطلييب بيين هاشييم بيين عبييد املنيياف بيين قييي وأمهييا عاتكيية بنييت أيب وهييب 
املخزومييي، زّوجهييا رسييول اهلل املقييداد بيين عمييرو بيين ثعلبيية كان حليفييًا لألسييود بيين عبييد يغييوث، 
فولييدت للمقييداد عبييد اهلل وكريميية قتييل عبييد اهلل يييوم المييل فميير بييه عيييل بيين أيب طالييب قتيييًل فقييال: 
))لبئييس ابيين االخييت أنييت حيييث كان مييع عائشيية يف حييرب المييل، ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج0)، 

ص46
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ميوىل  وثامنهيم   ،)(( مسيتلمئن  فيوارس  سيبعة  وعددهيم  الطليب،  أدركيه  ضجنيان))( 
حليرب بين أميية يدعيى جناحيا، فأقبيل عييل )علييه السيلم( عيىل أيمين وأيب واقيد، وقيد 
تيراءى إىل القيوم، فقيال ليم: انيخيا اإلبيل واعقلهيا، وتقيدم حتيى أنيزل النسيوة، ودنيا 
القيوم فاسيتقبلهم )علييه السيلم( منتظييًا سييفه، فأقبليوا علييه فقاليوا: أظننيت أنيك ييا 
غيادر نياج بالنسيوة ؟ ! ارجيع ال أبيا ليك.  قيال: فيإن مل أفعيل ؟ قاليوا: لرجعين راغيًم 
أو لنرجعين بأكثيرك شيعرًا وأهيون بيك مين أهليك، ودنيا الفيوارس مين النسيوة واملطايا 
ليثورمهيا، فحيال عييل )علييه السيلم( بينهيم وبينهيا، فأهيوى له جناح بسييفه، فيراغ عيل 
)علييه السيلم( عين رضبتيه وختتليه عييل )علييه السيلم( فرضبيه عيىل عاتقيه، فيأرسع 
السييف مضييًا فييه حتيى ميس كاثبية فرسيه)3(، فكان )عليه السيلم( يشيد عىل قدمه شيد 

الفيرس أو الفيارس عيىل فرسيه فشيد عليهيم بسييفه وهيو يقيول:

خلو سبيل املجاهد الاهد            آليت ال أعبد غري الواحد

فتصيدع عنيه القيوم وقاليوا ليه: اغين عنا نفسيك يا ابين أيب طاليب، قال: فيإين منطلق 
إىل ابين عميي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بيثيرب، فمين رسه أن أفري حلمه 
وأرييق دميه فليتعقبنيي أو فلييدُن منيي، ثيم أقبل عيىل صاحبيه أيمين وأيب واقيد فقال لم: 

اطلقيا مطايكم((. 

إن ميا تقيدم يف روايتيي املفييد والطويس يكشيف حقيقة هجرة اإلمام عييل إىل املدينة، 

))( ضجنييان: وهييو موقييع يبعييد عيين مكيية مخسيية وعشييين ميييًل وهييي ألسييلم وهذيييل وغييارضة، ينظيير 
احلمييوي، معجييم البلييدان، ج3، ص453.

))( مستلمئن: أي البسن عدة احلرب  . ينظر، ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص6)3.

)3( كاثبيية فرسييه: عنييد منتهييى منبييت العييرف حتييى القربييوس املقييدم، ينظيير ابيين منظييور، لسييان العييرب، ج) 
ص377.
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وتيروي تفاصييل وافيية ليذه الجرة التيي حاول من تقيدم من املؤرخين إخفاءها، وهذه 
التفاصييل هيي نفسيها جعلت كتب السيرية تعيزف عن ذكرهيا، ففيها مناقيب لعيل )عليه 
السيلم( وشيجاعة بيارزة مل يرغب اليرواة إبرازها له؛ ألنه ال يروق لبعض الناس سيمعه 
ويكيون ثقييل الوقيع عيىل حكام عيره فهي منقبية عظيمة ))توحيد هبا عليه السيلم من 
كافية أهيل بيتيه وأصحابيه ومل يشكيه فيها أحد من أتباعه وأشيياعه، ومل حيصيل لغريه من 

اخلليق فضل سيواها ُيعادلا عند السيري(())(.

    لكين التفاصييل اليواردة يف الروايتين والتيي حتدثيت عين رد الودائيع واصطحاب 
العائلية ثيم اللحياق برسيول اهلل إىل قباء، حتتياج أكثر من الثلثة أيام التيي وردت يف رواية 
ابين إسيحاق؛ ألن رد الودائيع وحيده كان حيتياج إىل ثلثة أييام فضًل عن التحياق اإلمام 
باملدينية وبصحبتيه النسياء، ويف هيذا البياب ذكير الطيربيس))( ))فبقيي رسيول اهلل مخسية 
عيش يوميًا فجياءه أبيو بكير فقيال ييا رسيول اهلل تدخل املدينية ؟ فيإن القوم متشيوقون إىل 
نزوليك عليهيم فقال)صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( : ال أريم)3( من هذا امليكان حتى يوايف 
أخيي عييل... فقيال أبيو بكر: ما أحسيب عليًا يوايف، قيال: بىل ما أرسعه إن شياء اهلل فبقى 

مخسيييييية عش يوميًا فوافاه عييل بعياله. ..((.

إال أن ابين هشيام ومين قبليه ابن إسيحاق أغفل متاميًا تفاصييل لقاء النبي بعييل )عليه 
السيلم( يف املدينية كيم أغفيل مين قبليه تفاصييل الجيرة، ففي روايية عبيد اهلل بن احلسين 
قيال: ))حدثنيي حمميد بين عبييد اهلل بن عيل بن أيب رافيع، عن أبيه عن جيده، عن أيب رافع 
حييث اسيتقر يف حديثيه هجيرة النبيي األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فخيرج عييل 
يف طلبيه - يعنيي يف طليب النبيي - بعدميا اخيرج إلييه أهليه يميي لييًل ويكمين النهيار، 

))( املفيد، االرشاد، ج) ص54.

))( إعلم الورى بأعلم الدى، ج) ص53).

)3( أريم: ال أريم مكاين يعني ال أبرحه. ينظر، الزخمشي، أساس البلغة، ص390.
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حتيى قيدم املدينية، فليم بلغ النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  قال: ادعيوا يل عليًا قيل يا 
رسيول اهلل، ال يقيدر أن يميي.  فأتياه النبي )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فليم رآه اعتنقه 
وبكيى، رمحية مليا بقدمييه من اليورم، وكانتا تقطيران دمًا، فتفيل النبي )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  يف يدييه ومسيح هبيم رجلييه، ودعا ليه بالعافية فلم يشيتكهم حتى استشيهد عليه 

السلم(())(. 

إال أن بعيض املؤرخين))( ذكير أن الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيث أبيا 
رافيع وزييد بين حارثية موالييه إىل مكية حلميل فاطمية وأم كلثيوم ابنتيي رسيول اهلل وبقيية 
العائلية، وقيد عليل أحيد املتأخرين)3( ذليك األمر بالقيول: ))إال أنه يقال جييوز أن يكون 
الكتياب اليذي فييه اسيتدعاء سييدنا عييل علييه السيلم للهجيرة كان ميع زييد وأيب رافيع 
ريض اهلل عنهيم وأهنيم صحبياه حييث ال يتنياف ذليك مميا تقيدم مين تأخير عييل )علييه 
السيلم(بمكة ثيلث ليياٍل ييؤدي الودائيع، إال أن تليك اللييايل الثيلث كانيت ميدة تأدية 
الودائيع ومكيث بعدهيا إىل أن جياءه كتياب رسيول اهلل وحينئيذ يكيون قدوميه عيىل النبي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  باملدينية بعيد نزوليه بقبياء((، وهيذا التعلييل يبيدو معقيوالً 

ويتمشيى ميع السيياق اليذي ذكرناه. 

))( ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج4، ص)9، ينظيير املفيييد، حممييد بيين حممييد بيين النعييمن العبكييري ت )3)4هييي 
- ))0)م(، االختصيياص، تصحيييح عيييل أكييرب الغفيياري )مجاعيية املدرسيين يف احلييوزة العلمييية - قييم - 

د.ت(، ص46).

))( ابيين سييعد، الطبقييات، ج)، ص04)، البييلذري، أنسيياب األرشاف، ج) ص69)، ابيين الييوزي، 
املنتظييم، ج3 ص70.

)3( برهييان الدييين احللبييي، إبراهيييم بيين حممييد بيين خليييل، ت )044)هييي - 634)م(، السييرية احللبييية، )دار 
املعرفيية - بييريوت، د.ت( ج)، ص3)).
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املوؤاخاة
ذكير ابين هشيام))( روايية عين ابين إسيحاق تتحيدث عين املؤاخياة فقيال: ))آخيى 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بين أصحابيه مين املهاجريين واألنصيار فقيال 
فييم بلغنيا: ونعيوذ بياهلل أن نقيول علييه ميا مل يقيل: تآخيوا يف اهلل أخويين أخويين، ثم أخذ 
بييد عييل بين أيب طاليب، فقال: هذا أخيي.  فكان رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
سييد املرسيلن، وإميام املتقين، ورسيول رب العاملين الذي لييس له خطيري))(، وال نظري 
مين العبياد، وعييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( أخويين، وكان محيزة بين عبيد املطليب، 
، وعيم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه  أسيد رسيوله )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( 
وسيلم(، وزييد بين حارثية ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أخويين، وإليه 
أوىص محيزة ييوم أحيد حييث حيرضه القتيال إن حيدث به حيادث املوت، وجعفير بن أيب 
طاليب ذو الناحين، الطييار يف النية، ومعاذ بن جبل أخو بني سيلمة أخويين((.  إال أن 
ابين هشيام قيال: ))وكان جعفير بين أيب طالب يومئذ غائبيًا بأرض احلبشية. ..(( ثم يورد 

بعيد ذليك تفاصييل املؤاخاة. 

هيذه صيورة املؤاخياة يف املدينية بعد الجيرة التي نقلها ابن هشيام برواية ابن إسيحاق 
وقيد أوضيح فيهيا ميدى أمهية تليك املؤاخياة املدنيية موكيدًا أن التآخيي كان يتضمن ضم 
الشيخص إىل مين يناظيره يف املكانية وقيد أوضيح منزلية الرسيول ومكانتيه وبين أنيه ال 

يوجيد مين يناظيره عيل بين أيب طاليب )3(.

))( السرية النبوية، ج)، ص)5).

))( خطييري: أي لييه قييدر، ينظيير الييرازي، حممييد بيين أيب بكيير ت )))7هييي - ))3)م(، خمتييار الصحيياح، ضبييط 
أمحييد شييمس الدييين )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 994)م( ص)0).

)3( العواد، السرية النبوية يف رواية أمري املؤمنن، ص43.
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إال أن ابن هشيام وكذلك ابن إسيحاق أغفل أن هناك مؤاخاة أخرى سيبقت مؤاخاة 
املدينية، وهيي مؤاخياة مكية التيي ذكرهيا ابن حبييب))( يف املحرب والتي أشيار فيهيا إىل أن 
النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  آخيى بين أصحابيه املهاجرين قبيل الجيرة ))وكان 
آخيى بينهيم عيىل احليق واملواسياة وذليك بمكية فآخيى )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بن 
نفسيه وبين عييل بين أيب طاليب )عليه السيلم( وآخى بن محيزة بن عبد املطليب رمحه اهلل 

وبين زييد بين حارثة ميوىل رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم( ...((. 

إال أن ابين سييد النياس))( يف عييون األثير ينقيل تفاصييل روايية ابين حبييب نفسيها 
ويضييف إليهيا روايية أخيرى ينتهيي سيندها إىل مجييح بين عميري)3( عين عبد اهلل بين عمر 
نصهيا ))حتيى بقيي عييل )علييه السيلم( ، وكان رجًل شيجاعًا ماضييًا عىل أميره إذا أراد 
شييئًا، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( : أما تيرىض أن أكون أخياك ؟ قال: 

بيىل ييا رسيول اهلل لقيد رضيت، قيال: فأنت أخيي يف الدنييا واآلخيييييرة((. 

أميا بقيية املؤرخين فقيد ذكيروا املؤاخياة بكيفييات خمتلفة فنقيل ابن سيعد)4( تفاصيل 
تليك احلادثية وبأسيانيد خمتلفية ))مليا قيدم رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  املدينة 
آخيى بين املهاجريين بعضهيم البعيض، وآخيى بين املهاجريين واألنصيار، آخيى بينهيم 
عيىل احليق واملؤاسياة ويتوارثيون بعيد امليمت دون ذوي االرحيام، وكانيوا تسيعن رجًل، 

))(   حممييد، ت )45)هييي - 859م(، املحييرب، )مطبعيية الدائييرة، )36)هييي( ص70-)7 ينظيير البييلذري، 
أنسيياب األرشاف، ج)، ص70)، الصاحلييي، الشييامي، سييبيل الييدى والرشيياد، ج3، ص75).

))(  عيون ا الثر، ج)، ص))3.

)3( مجيييع بيين عمييري ميين تيييم  يعييد ميين الكوفييين سييمع ابيين عميير وعائشيية وروى عنييه العييلء بيين صالييح 
وآخييرون 0ينظيير، البخيياري ، التاريييخ الكبييري،ح)، ص43).

)4( الطبقات، ج)، ص04)-05).
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مخسية وأربعيون مهاجيرًا، ومخسية وأربعيون من األنصيار، ويقيال كانوا مئة، مخسيون من 
املهاجريين ومخسيون مين األنصيار. ..(( ، وروايتيه هيذه ختليو مين ذكير مؤاخياة النبيي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وعييل بين أيب طاليب، إال أنيه يعيود يف ترمجتيه لإلميام عييل 
ابين أيب طاليب )علييه السيلم( لينقيل روايية عين حمميد بين عمير الواقيدي عين عبيد اهلل 
ابين حمميد بين عمير بين عييل بين عييل عين أبييه قيال فيهيا: ))فآخيى بينه وبين عيل بين أيب 

طاليب(( ))(. 

وامللحيظ عيىل روايتيي ابين سيعد أهنيم خلتيا مين أي ذكير للمؤاخياة املكيية، إذ يبدو 
أنيه قيد وقيع يف لبيس يف هيذا املوضيوع وخلط بين األمرين فدميج بينهم وجعيل املؤاخاة 
واحيدة، فاسيتبعد األوىل التيي فيهيا مؤاخياة الرسيول واإلميام عييل وأبقيى فقيط مؤاخياة 

املدينة. 

أميا البيلذري))( فقيد أورد روايية غيري مسيندة غليب عليهيا الطابع السييايس املحايب 
للسيلطات العباسيية اسيتبعد فيهيا مؤاخياة النبيي مع اإلمام عييل فقيال: ))وكان ممن آخى 
بينهيم محيزة بين عبيد املطليب وكلثيوم بن اليدم - أو غيريه - و عيل بن أيب طالب وسيهل 

ابن حنييف. ..((. 

ولعيل مين املناسيب أن نذكير أن املؤاخياة كانيت مين املناقيب الكيربى لإلميام عييل 
بين أيب طاليب فقيد اجتهيد البعيض كيم ذكرنيا يف إبعادهيا عين مسيارها احلقيقيي وجعيل 
املؤاخياة بين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( وبين شيخصية أخيرى غيري رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وهناك من انكر املؤاخياة املكية، كم أن هناك مين تبنى أمرًا 

))( ابن سعد، الطبقات، ج3، ص0)-)).

))( أنساب األرشاف، ج) ص70)، ينظر، ابن حبيب، املحرب، ص)7.
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آخير وهيو تصويير اإلميام عييل بين أيب طالب بصيورة غيري متزنة حييث عمل عىل تشيويه 
صيورة املؤاخياة مين خيلل حتريفهيا عين خطهيا الطبيعيي ومين هيذه الرواييات  الروايية 
اآلتيية: ))آخيى النبيي بين أصحابيه فجياء عييل تدميع عينياه، فقال: ييا رسيول اهلل أخيت 
بين أصحابيك ومل تيؤاِخ بينيي وبن أحد، قال: أنيت أخي يف الدنيا واآلخيرة(())(، وهذه 
الروايية يف ظاهرهيا ميدح ألميري املؤمنين لكين باطنها ال خيلو مين ذم ملقاميه الشيف))(. 

    وقيد عميل بعيض اليرواة عيىل توظييف أحادييث وأقيوال شيائعة قاليا الرسيول 
األعظيم بحقيه ليدسيوا بعيض العبيارات التيي كان فيهيا قصدية تشيويه صيورة املؤاخاة، 
فذكيرت إحيدى هيذه الرواييات اعيراض وعتيب اإلميام عيل بين أيب طالب عىل رسيول 
اهلل ))فقيال عييل بين أيب طاليب: ييا رسيول اهلل ذهب روحيي فانقطع ظهري حين رأيتك 
فعليت بأصحابيك ميا فعليت، فيإن كان مين سيخطك عيل فليك العتبيى والكرامية، قال: 
واليذي بعثنيي باحليق ميا أخرتيك إال لنفييس وأنيت منيي بمنزلية هيارون من موسيى غري 
أنيه ال نبيي بعيدي، وأنت أخيي ووارثي، قال: يا رسيول اهلل ما أرث منك؟ قيال: ما ورثه 
األنبيياء قبييل، قيال: وما ورثيه األنبياء قبلك ؟ قال: كتاب اهلل وسينة نبيهيم وأنت معي يف 

قيري يف النية مع فاطمية ابنتيي. ..(()3(. 

بيل ذهيب بعضهيم إىل أكثير من ذلك حين صور اإلمام علييًا كأنه يسيتجدي املؤاخاة 
فيذهيب إىل فاطمية الزهيراء شياكيًا ما القاه من رسيول اهلل بعيدم املؤاخياة وتركه، فنقلت 

))( الرمييذي، سيينن الرمييذي، ص)58، ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج4، ص87، االربيييل، عيييل بيين أيب 
الفتييح، ت )693هييي - 93))م(، كشييف الغميية يف معرفيية األئميية، )ط)، دار االضييواء - بييريوت، 

985)م(، ج)، ص336، ابيين سيييد النيياس، عيييون االثيير، ج)، ص))3.

))( العواد، السرية النبوية يف رؤية أمري املؤمنن، ص45.

)3( ابيين طيياووس، عيييل بيين موسييى بيين جعفيير، ت )664هييي - 65))م(، الطرائييق يف معرفيية مذاهييب 
الطوائييف، )مطبعيية اخليييام - قييم، 399)هييي(، ص48)-49).
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بعيض املصيادر روايية ينتهيي سيندها إىل أنيس بين ماليك ))مليا كان ييوم اإلخياء فآخيى 
النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بين املهاجرين واألنصيار وعيل واقف ييراه ويعرف 
مكانيه ومل ييؤاِخ بينيه وبين أحيد فانرف عيل باكيي العن، فافتقيده النبي وقيال: ما فعل 
أبيو احلسين؟ قاليوا: انيرف باكيي العين ييا رسيول اهلل.  قيال: يا بيلل اذهيب فأتني به، 
فميى بيلل إىل عييل )علييه السيلم( ، وقيد دخل منزليه باكي العين، فقاليت فاطمة: ما 
يبكييك ال أبكيى اهلل ليك عينيًا.  قيال يا فاطمية: آخى النبي بين املهاجريين واألنصار وأنا 
واقيف ييراين ويعيرف مكاين ومل ييؤاخ بيني وبن أحيد، قالت فاطمة )عليها السيلم(: ال 
حيزنيك اهلل، لعليييييييه ادخيرك لنفسيه، فقال بيلل: يا عيل أجب النبي فأتيى عيل إىل النبي، 
فقيال النبيي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( : ما يبكييييييييك يا أبا احلسين ؟ قيال: آخيت بن 
املهاجريين واألنصيار ييا رسيول اهلل وأنيا واقف تراين وتعيرف مكاين ومل تيؤاِخ بيني وبن 
أحيد، قيال: إنيم ادخرتيك لنفيس أميا يرك أن تكون أخيا نبيك ؟ قال: بىل يا رسيول اهلل، 
أنيى يل بذليك وأخيذ بييده وأرقياه املنيرب فقيال: اللهيم إن هيذا أخي منيي وأنا منيه، أال أنه 

منيي بمنزلية هيارون من موسيى، أال مين كنت ميواله فهذا عيل ميواله(())(. 

لقيد كانيت املؤاخياة مين احلقائق التارخييية التي ال يمكين إنكارها وال نرييد هنا نفيها 
أو إثباهتيا وقيد نقليت بتواتير كبيري، لكن الييء املهم يف املوضيوع حماولة البعيض تصوير 
اإلميام عييل بصيورة ال تتيلءم ميع طبيعة هيذه الشيخصية العظيمة، فقيد نعتتيه الروايات 
بأوصياف ال تلييق بمكانتيه السيامية، وعلييه يمكين اعتبيار ذليك دسيًا وحتريفًا يف املسيرية 
التارخييية الناصعية لإلميام عيل )علييه السيلم(، إال أن امللحظ أن ابن هشيام نقل حقيقة 
األمير يف املؤاخياة، وذليك يعيود إىل التواتير الكبيري ليذه احلادثية يف مصيادر املسيلمن 

))( ابيين حبييان، أيب حاتييم حممييد بيين أمحييد التميمييي البسييتي ت )354هييي-965م(، السييرية النبوييية وأخبييار 
اخللفيياء، حتقيييق سييعد كريييم الفقييي)دار ابيين خلييدون - االسييكندرية، د.ت(.  ص80. 
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املتقدمية وبأسيانيد خمتلفية، فيروي عين ابين عبياس أن النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
قيال لإلميام عييل: ))أنيت أخيي وصاحبيي((، وأن النبيي ))آخيى بين عيل بين أيب طالب 
ونفسيه )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  فقال ليه: أنت أخيي يف الدنيا واآلخيرة(())(، وعن 
سيعد بين حذيفية عين أبييه حذيفية بين الييمن قيال: ))آخيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  بين الصحابية واألنصيار واملهاجريين فيكان يؤاخيي بين الرجيل ونظريه، 
ثيم أخيذ بييد عييل بين أيب طاليب فقيال له: هيذا أخي، قيال حذيفية: رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  سييد املرسيلن وإميام املتقين ورسيول رب العاملين الذي لييس له يف 

األنيام شيبيه وال نظيري، وعييل بين أيب طالب اخيوان(())(. 

وذكير ابين اليوزي)3( بعيد اسيتعراضه لقائمية املتآخن أن الرسيول ))آخيى بن عيل 
ابين أيب طاليب ونفسيه. ..(( بينيم ذكير ابين األثيري)4( املؤاخياة املكيية واملدنيية ))وآخياه 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مرتين فإن رسيول اهلل آخى بين املهاجرين، ثم 
آخيى بين املهاجريين واألنصيار بعيد الجيرة وقيال لعييل يف كل واحد منهم أنيت أخي يف 

الدنييا واآلخرة((. 

وروي أن اإلميام علييًا قيال يومًا ))أنا عبد اهلل وأخو رسيوله ال يقوليا بعدي إال مفٍر 
عيىل اهلل كاذب، ويف روايية ال يقوليا بعيدي إال كاذب أو جمنيون فقاليا رجيل فجن(()5(، 

))( ابن عبد الرب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص90.

))( ابن املغازيل، مناقب عيل بن أيب طالب، ص55-54.

)3(  املنتظم، ج3، ص74.

)4( أسد الغابة، ج4، ص87.

)5( الزرنييدي، مجييال الدييين حممييد بيين يوسييف بيين احلسيين ت )750هييي - 349)م(، نظييم درر السييبطن يف 
فضائييل املصطفييى واملرتييى والبتييول والسييبطن ، حتقيييق، حسيين احلسييني البريجنييدي )ط)، املجمييع 

العاملييي ألهييل البيييت - بييريوت، ))0)م(، ص6)) .
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وعين جابير بين عبيد اهلل األنصياري قيال: سيمعت عيل بين أيب طالب ينشيد ورسيول اهلل 
)صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يسيمع:

وليدي أنيا أخيو املصطفى ال شيك يف نسيبي   مهيا  وسيبطاه  معياه  رّبييت 

فنيدجيييدي وجيييد رسيييول اهلل منفييييرد ذي  قيييول  ال  زوجتيي  وفاطيم 

والتلييييدصدقتيييييه ومجيييييييع الناس يف هبييييم واالرشاك  الضيييللة  مين 

الرب بالعبيييييد والبيييييياقي بل أحييييدفاحلمييد هلل شيكرًا ال رشييييييك ليييييه

فقال رسول اهلل: صدقت يا عيل))(. 

وعين أيب أمامية ))أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  آخيى بين النياس، 
وآخيى بينيه وبين عييل علييه ا(())(. 

والشيواهد كثيرية يف هيذا امليورد التي حتكيي تواتر الرواييات يف املؤاخاة بن الرسيول 
األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وعيل بين أيب طالب )عليه السيلم( ونختيم فقرتنا 
هيذه بيم قاليه أبيو جعفير اإلسيكايف)3(: ))ثيم فكيروا يف حدييث املؤاخياة وميا فييه مين 
الدالئيل الواضحية، إذ ميزهيم عيىل قيدر منازلم، ثم آخيى بينهم حسيب مفاضلتهم فلم 
يكين أحيد أقيرب مين فضل أيب بكير من عمير، فلذلك آخى بينهم وأشيبه طلحية والزبري 
وقيرب منازليم، لذليك آخيى بينهيم وكذلك فعيل بعبد الرمحين بن عوف آخيى بينه وبن 
عثيمن. .. ثيم قيال لعييل: إنيم أخرتيك لنفييس أنيت أخيي وصاحبيي فليم يكن أحد أشيبه 
بالنبيي مين عييل، وال أوىل بمؤاخياة النبيي منيه فاسيتحق بمؤاخياة النبيي )علييه السيلم( 

))( الزرندي، نظم ودرر السمطن، ص7)).

))( اليثمي، جممع الزوائد، ج9، ص))).

)3( املعيار واملوازنة، ص0)).



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

(93

لتقدميه عيىل القيوم، وكانيت مؤاخياة عييل أفضل مين مؤاخاة غيريه لفضله عيىل غريه((. 

زواج الإمام علي )عليه ال�سالم( من الزهراء )عليها ال�سالم(
قبيل أن ندخيل إىل موضيوع اليزواج املبيارك البيدَّ لنيا أن نذكير باختصيار جيزءًا مين 
سيرية السييدة فاطمية الزهيراء، وذليك مين أجيل التعيرف عيىل تليك الشيخصية ال سييم 
إننيا اطلعنيا عيىل شيخصية اإلمام عييل بن أيب طاليب )عليه السيلم( وتعرفنا عيىل والدته 

ونشيأته بوصفيه صاحب الدراسية. 

لقيد فتحيت الزهيراء عينيها عيىل احلياة وهي تيرى وجه أبيها الرسيول األعظم )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  وترضيع مين أمهيا خدجيية الكيربى اللبين املميزوج بالفضائيل 
والكيمل، وقيد تربيت يف بييت الوحيي ومهبيط الرسيالة، يزقهيا أبوهيا رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  العلوم اإلليية ويفيض عليها باملعيارف الربانية، ويعلمها أحسين 

دروس التوحييد، وأرقيى عليوم اإلييمن وأمجيل حقائق اإلسيلم))(.  

وقيد وليدت )عليهيا السيلم( يف مكية يف العشيين مين مجيادى اآلخيرة سينة مخيس 
مين املبعيث))(، إال أن هنياك مين يذهيب إىل أن والدهتيا قبيل النبيوة بخمس سينوات)3(.  
ويف رأي آخير إن والدهتيا قبيل املبعيث بقلييل)4(، ولسينا بصيدد التحقييق يف ذليك بقيدر 
ميا يمنيا تارييخ والدهتيا وبعدهيا فقيدت أمهيا ومل تتجياوز اخلمس سينوات مين عمرها، 
وبقييت ميع أبيهيا حتى هجرته إىل املدينية، فلحقته برفقة أمري املؤمنين عيل بن أيب طالب. 

))( القزوينييي، حممييد كاظييم، فاطميية الزهييراء ميين املهييد إىل اللحييد، مؤسسيية الرافييد للمطبوعييات، بغييداد، 
ص94. ))0)م، 

))( الطربيس، تاج املواليد، ص)).

)3( ابن سعد، الطبقات، ج0)، ص0)، ابن الوزي، صفوة الصفوة، ج)، ص57).

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص9)).
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أميا زواجهيا بأميري املؤمنين عييل بن أيب طاليب )عليه السيلم( فقد اختلفيت املصادر 
أيضيًا يف هيذا، فمنهيم مين ذكير أن ذليك تم بعد الجيرة بشيهرين))(.  ومنهم مين ذكر أن 
اليزواج تيم بعيد مقيدم النبيي إىل املدينية بخمسية أشيهر))(، وعيىل رأي آخير تيم زواجهم 

سينة اثنن بعيد وقعة بيدر)3(. 

أميا ميا خييص موضوعنيا فيإن ابن هشيام يف السيرية النبويية أغفيل ذكر حادثية الزواج 
عيىل الرغيم مين أمهيتهيا ألنيه كيم يبيدو أراد حجيب الصيورة املشقية آلل البييت والثيمر 
التيي انتجهيا هيذا اليزواج املبيارك، إذ الحظنيا مين خيلل دراسيتنا البين هشيام والوضع 
السييايس اليذي كان يعيشيه يف ظيل السيلطات العباسيية، إذ رأينياأن العباسيين يف بدايية 
اسيتلمهم للحكيم سيعوا جاهديين إىل رصف أنظيار النياس عين أهيل البييت احلقيقيين 
وتوجييه أنظيار النياس إىل أن أهيل البييت هيم العباسييون، ومين خلل ذليك نلحظ  أن 
هنياك قصيدًا واضحيًا هيو رصف أنظيار النياس عين هيذا اليزواج ونتائجيه، إال أن ابين 
إسيحاق)4( مل يغفيل ذليك، فقيد ذكير يف روايتيه املسيندة إىل عبيد اهلل بين أيب نجييح عين 
جماهيد عين عييل قيال: ))خطبيت فاطمية إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  
فقاليت يل ميوالة يل هيل سيمعت أن فاطمة قيد خطبت إىل رسيول اهلل ؟ فقلت: ال، قالت 
فقيد خطبيت، فيم يمنعيك أن تيأيت رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فيزوجيك، 
فقليت: وعنيدي يشء اتيزوج ؟ فقاليت: إنيك إن جئيت رسيول اهلل  )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  زّوجيك فيو اهلل ميا زاليت ترجينيي حتيى دخلت عىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( ، وكان لرسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  جلل وهيبية، فلم قعدت 

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص7).

))( ابن سعد، الطبقات، ج0)، ص3).

)3( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج)، ص9)).

)4( السري واملغازي، ص46).
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بين يدييه افحميت، فيو اهلل ميا اسيتطعت أن أتكليم، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم( : ميا جياء بيك، أليك حاجة ؟ فسيكتُّ فقال: لعليك جئت ختطيب فاطمة ؟ 
فقليت: نعيم، فقيال: هيل عندك يشء تسيتحلها به ؟ فقليت: ال واهلل يا رسيول اهلل، فقال: 
ميا فعليت درع اسيلحتكها، فيو الذي نفس عييل بيده إهنا حلطيمية ما ثمنهيا أربعة دراهم، 
فقليت: عنيدي، فقيال: قيد زوجتكيم فابعيث هبا إليها فاسيتحلها هبيا، فإن كانيت لصداق 

فاطمية ابنية رسيول اهلل  )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(((.  

وهيذه الروايية املختيرة هيي ميا اكتفيى بيه ابين إسيحاق يف ميا يتعليق باليزواج، بينم 
نقليت مصيادر أخيرى رواييات فيهيا تفاصييل كثيرية مل تيرد عنيد ابين إسيحاق، وهيذا ميا 
سينلحظه مين خيلل اسيتعراض بقيية الرواييات، فابين سيعد))( نقيل عين مسيلم بين 
إبراهييم عين املنيذر بين ثعلبية عين ِعلبياء بين أمحيد اليشيكري أن أبيا بكير خطيب فاطمية 
إىل النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيال ليه: ))ييا أبيا بكير انتظر هبيا القضياء فذكر 
ذليك أبيو بكير لعمير، فقيال ليه عمير: ردك ييا أبا بكير، ثيم أن أبا بكير قال لعمير: اخطب 
فاطمية إىل النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فخطبهيا، فقيال ليه: مثل ما قيال أليب بكر 
انتظير هبيا القضياء، فجياء عمير إىل أيب بكير فأخيربه، فقيال ليه ردك ييا عمير.  ثيم أن أهيل 
عييل قاليوا لعييل: اخطيب فاطمية إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فقيال بعد 
أيب بكير وعمير ؟ فذكيروا ليه قرابتيه مين النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فخطبهيا 
فزوجهيا النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فبياع عييل بعيريًا ليه وبعيض متاعيه فبليغ 
أربعمئية وثمنين، فقيال ليه النبيي  )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : اجعل ثلثين يف الطيب 

وثلثيًا يف املتياع((. 

ويف روايية أخيرى عين الفضيل بين دكين عين موسيى بين قييس احلرضميي قيال: 

))( الطبقات، ج0)، ص0).
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سيمعت حجير بين عنبيس قيال: وقيد كان أكل اليدم يف الاهليية وشيهد ميع عييل الميل 
وصفين: قيال خطيب أبيو بكر وعمير فاطمة إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
فقيال النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : هيي لك يا عييل، لسيُت بدجال، يعني لسيُت 
بكيذاب.  وذليك أنيه قيد كان وعيد علييًا هبيا قبيل أن خيطيب إلييه أبيو بكير وعمير(())(. 

أميا اليعقيويب))( فذكير وصول عيل بين أيب طالب والتحاقيه بالرسيول يف املدينة ))ثم 
زوجهيا رسيول اهلل مين عييل - يعنيي فاطمة - بعيد قدومه بشيهرين، وقيد كان مجاعة من 
املهاجريين خطبوهيا إىل رسيول اهلل، فليم زوجهيا علييًا قاليوا يف ذليك، فقيال رسيول اهلل:  

ميا أنا زوجتيه ولكين اهلل زوجه((. 

أميا الواقيدي فذكير عين ابين أيب سيربة حدثه عن إسيحاق بين عبد اهلل عين أيب جعفر 
))أن عيل بن أيب طاليييب )عليه السيلم( بنى بفاطميية )عليها السيلم( فييي ذي احلجيييية 

عيىل رأس اثنين وعشين    شيهرًا. ..(()3(. 

ويف روايية جويير بين سيعيد عين الضحياك بين حيزام قيال: ))سيمعت عييل بين أيب 
طاليب )علييه السيلم( يقيول: أتياين أبيو بكير وعمير فقياال: ليو أتييت رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فذكيرت ليه فاطمية، قيال: فأتيتيه فليم رآين رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ضحيك، ثيم قيال: ميا جياء بيك ييا أبيا احلسين وميا حاجتيك ؟ قيال 
فذكيرت ليه قرابتيي وقدميي يف اإلسيلم ونيريت ليه وجهيادي فقيال: صدقيت، فأنيت 

أفضل ممييييييييييا تذكيييييييير. 

))( ابن سعد، الطبقات، ج0)، ص0).

))( تاريخ اليعقويب، ج)، ص7).

)3( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص96).
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فقليت ييا رسيول اهلل فاطمية تزوجنيهيا ؟ فقيال: ييا عييل، انيه قيد ذكرها قبليك رجال 
فذكيرت ذليك ليا، فرأييت الكراهية يف وجههيا، ولكين عيىل رسيلك حتيى أخيرج إلييك 
فدخيل عليهيا فقاميت إلييه، فأخيذت رداءه ونزعيت نعلييه، وأتتيه بالوضيوء فوضأتيه 
بيدهيا وغسيلت رجلييه، فقيال ليا ييا فاطمية.  فقاليت لبييك، حاجتيك ييا رسيول اهلل ؟ 
قيال: إن عييل بين أيب طاليب مين قيد عرفيِت قرابتيه وفضيل إسيلمه، وإين قد سيألت ريب 
أن يزوجيِك خيري خلقيه وأحبهيم إلييه، وقيد ذكيرت مين أمرك شييئًا فيم ترين؟  فسيكتت 
ومل تيول وجههيا ومل يير فييه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  كراهية، فقيام وهيو 
يقيول: اهلل أكيرب سيكوهتا إقرارهيا، فأتياه جربييل )عليه السيلم( فقيال: يا حمميد، زوجها 

عييل بين أيب طاليب فيإن اهلل رضيهيا ليه ورضييه ليا(())(. 

تيم هبيا ال يمكين  التيي  الرواييات يف تزوييج عييل مين فاطمية والطريقية  تواتير  إن 
إغفاليه، لكين إحجيام بعيض املؤرخين عنه فييه قصدية واضحية، وابن هشيام من هؤالء 
الذيين أحجميوا عين ذكيره وهيو غيري خاف علييه، وهيذا أمر يطيرح الكثري مين علمات 
االسيتفهام ؛ ألنيه خيفيي غاييات ومقاصيد كثيرية، منهيا أنيه أراد إخفياء كل ميا يتعليق 
بفضائيل اإلميام عييل وأهيل بيتيه، وحتيى ذكير ابين إسيحاق وغيريه حلادثية اليزواج فإننيا 

نسيجل علييه مجلية مين امللحظيات:

إن ابين إسيحاق وإن أورد تليك الروايية يف السيرية إال أنيه حجب الكثيري من احلقائق 
فهيو مل يذكير مين خطبهيا قبيل اإلميام عييل بين أيب طاليب وملياذا خطبوهيا، فامللحيظ من 
خيلل ميا أوردنيا مين روايات أن عمليية اخلطبة والتزوييج من فاطمة مل تكن من املسيائل 
الطبيعيية وإنيم خاضعية للتدخيل اإلليي، وهيذا واضيح يف روايية ابين سيعد بعيد أن رّد 
رسيول اهلل أبيا بكير قيال ليه: ))انتظر هبا القضياء(( بمعنيى أن أمر تزوجيها مرتبط بالسيمء 

))( الطويس، االمايل، ص40-39.
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بييد اهلل تعياىل، وهيذا ميا حفيز عمير بين اخلطياب بعيد أن قيص أبيو بكر علييه أمير اخلطبة 
للذهياب إىل رسيول اهلل خلطبية فاطمية لعليه يظفير بتليك املنقبية ولكنيه مل يفليح إىل أن 

خطبهيا اإلميام عييل )علييه السيلم( وحصليت املوافقة. 

جياء يف روايية ابين إسيحاق أن اليذي حّفيز اإلميام علييًا خلطبية الزهيراء هيي جاريية 
عنيده وهيذا فييه جتيٍن كبيري عيىل احلقيقية؛ ألن أمير اليزواج كان بييد السيمء وهيذا ميا قاله 
النبيي األعظيم أليب بكير وعمير، لكين يبدو أن هنياك تغييبًا متعميدًا ليذه احلقيقة حتى ال 

تنسيب هيذه املنقبية ألميري املؤمنن. 

أراد ابين إسيحاق مين خلل إيراد روايية التزويج أن يوحي للقيارئ أن األمر طبيعي 
وحتاشيى ذكير أيب بكير وعمير جتنبيًا للحيرج اليذي قيد يقيع فييه، فيأراد أن جيعيل األميور 
مقبولية مين كل األطيراف إذا عرفنيا أن الظروف التيي دونت هبا السيرية، ومدى الضغط 

اليذي تعيرض ليه عندميا كتب السيرية عىل مقاسيات املنصيور العبايس. 

يؤكيد ميا ذهبنيا إلييه يف النقياط اليواردة أعيله إييراد ابين املغيازيل))( روايية ينتهيي 
سيندها إىل أنيس بين ماليك: ))جاء أبيو بكر إىل النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(   فقعد 
بين يدييه فقيال: ييا رسيول اهلل قيد علميت مناصحتيي وقدميي يف اإلسيلم وأين وأين. .. 
قيال وميا قيال تزوجنيي فاطمية ؟ قيال فسيكت عنيه أو قيال: فأعيرض عنيه، قيال: فرجع 
أبيو بكير إىل عمير فقيال هلكيت وأهلكت قيال: وما ذاك ؟ قيال: خطبت فاطمية إىل النبي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(   فأعيرض عنيي، قيال: مكانيك حتيى آيت النبيي )صيىل اهلل 

علييه وآليه وسيلم(   فأخطيب منيه مثيل ميا طلبت. 

فأتيى عمير النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(   فقعيد بين يديه فقيال: يا رسيول اهلل 

))( مناقب عيل بن أيب طالب، ص)7)-73).
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قيد علميت مناصحتيي وقدميي يف اإلسيلم وأين وأين. .. قيال: وميا ذاك ؟ قيال تزوجني 
فاطمية قيال: فأعيرض عنيه، قيال فرجيع عمير إىل أيب بكير فقيال: إنيه ينتظير أمير اهلل بنيا.  

فانطليق بنيا إىل عييل حتيى نأميره بطليب اليذي طلبنا. 

قيال عييل فأتيياين وأنيا أعاليج فسييًل فقياال: أال أتييت ابين عميك ختطيب ابنتيه قيال 
فنبهياين ألمير فقميت أجير ردائي طرفًا عيىل عاتقي وطرفيًا عىل األرض حتيى أتيت النبي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقعيدت بن يدييه فقلت: يا رسيول اهلل قيد علمت قدمي 
يف اإلسيلم ومناصحتيي وأين. .. قيال: وميا ذاك ييا عييل؟ قيال: تزوجنيي فاطمية.  قيال: 

وميا عنيدك ؟ قيال: عندي فيريس ودرعيي. ..((. 

وال نرييد االسرسيال يف ذكير رواييات الزواج فقيد متت املوافقة عىل العقيد كم ذكرنا 
وبمباركية  اهلل سيبحانه وتعياىل حييث مل يكين اليزواج باجتهياد شيخي مين الرسيول 
األعظيم، وقيد روي عنيه )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  انيه قيال: )أتياين مليك فقيال ييا 
حمميد: ان اهلل يقيرأ علييك السيلم ويقيول قيد زوجيت فاطمة من عييل فزوجها منيه())(، 
وروي عين أيب عبيد اهلل الصيادق انيه قال: ))ليوال ان اهلل تبارك وتعاىل خليق أمري املؤمنن 
)علييه السيلم( لفاطمية ميا كان ليا كفيؤ عيىل ظهير األرض مين آدم ومين دونيه(())(.    
وقيد كان هيذا اليزواج املبيارك بمباركية وحضور الرسيول األكيرم، فقيد روى احلاكم أبو 
عبيد اهلل حمميد بين عبيد اهلل بسينده إىل أنيس بن ماليك ))قال: مليا زوج النبي فاطمية قال يا 
أم أنيس زيف ابنتيي إىل عييل، ومرييه أن ال يعجيل إليهيا حتيى أتيهيا، فلم صىل العشياء أقبل 
بركيوة فيهيا مياء فتفيل فيهيا بيم شياء ثيم قيال: ارشب ييا عييل وتوضيأ.  وارشيب وتوضئي 

))( ابيين الفتييال النيسييابوري، حممييد ت )508هييي - 4)))م(، روضيية الواعظيين، )املطبعيية احليدرييية - 
ص46). 966)م(،  النجييف، 

))( الكليني، اصول الكايف، ج)، ص)9).
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ثيم أجياف عليهيم البياب فبكيت فاطمية فقيال: ميا يبكييك ييا بنيية قيد زوجتيِك أقدمهيم 
إسيلمًا وأعظمهيم حليًم، وأحسينهم خلقيًا وأعلمهيم بياهلل تعياىل ويف رواية أنه قيال لم: 

اللهيم بيارك عليهيم وبارك ليم يف شيبليهم(())(. 

وقيد خطيب النبيي عيىل املنيرب يف تزوييج السييدة فاطمية، فعين اإلميام الرضيا )علييه 
السيلم( قيال: قيال رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  )احلمد هلل املحميود بنعمته، 
املرهيوب مين عذابيه،  فييم عنيده،  إلييه  املرغيوب  املطياع يف سيلطانه،  بقدرتيه،  املعبيود 
النافيذ أميره يف سيمئه وأرضيه، خليق اخلليق بقدرتيه، وميزهيم بأحكامه، وأعزهيم بدينه، 
وأكرمهيم بنبييه حمميد، إن اهلل تعياىل جعيل املصاهرة نسيبًا الحقيًا، وأمرًا مفرضًا، وشيبح 
ِذي َخَليَق ِمَن امْلَاء َبيَشًا َفَجَعَلُه َنَسيبًا  هبيا األرحيام، وألزمهيا األنيام، قيال تعاىل: ﴿َوُهيَو الَّ
يَك َقِدييرًا ﴾ ثيم أن اهلل تعياىل أميرين أن أزوج فاطمية مين عييل. ..(())(. َوِصْهيرًا َوَكاَن َربُّ

وعين اإلميام عييل بين موسيى الرضيا )علييه السيلم( عين آبائيه عليهيم السيلم عين 
عييل قيال: ))قيال يل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ييا عيل: لقيد عاتبتني قريش 
يف أمير فاطمية وقاليوا خطبناهيا إلييك فمنعتنيا وتزوجيت علييًا فقليت ليم: واهلل ميا أنيا 
منعتكيم وزوجتيه بيل اهلل منعكيم وزوجيه فهبيط عييّل جربائييل علييه السيلم فقيال: ييا 
حمميد إن اهلل جيل جلليه يقيول: ليو مل اخليق علييًا )علييه السيلم( مليا كان لفاطمية ابنتك 

كفيؤ عيىل وجيه األرض مين آدم فمين دونيه(()3(.

فكفياءة عييل لفاطمية ليسيت كفياءة نسيبية فقيط، وال خلقيية فقيط وإنيم هيي كفياءة 

))( الزرندي، نظم درر السمطن، ص99).

))( ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج3، ص7)).

)3( الصييدوق، عيييون أخبييار الرضييا، ج) ص)0)، املجليييس، بحييار االنييوار، ج43 ص45)، القابنجييي، 
حسيين، مسييند االمييام عيييل، حتقيييق طاهيير السييلمي )األعلمييي للمطبوعييات - بييريوت، 000)م(، ج8، 

ص)3
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سيموية إليية يف تعادليا بالقرآن وتسياويم يف ميرياث النبوة ويف احلكمية وآلدى والرمحة 
ويف افيراض اليوالء والطاعية عيىل النياس امجعين، فالزهيراء )عليها السيلم( وعيل كان 
أحدمهيا كفيؤًا لآلخير وليو أن النبيي زّوج الزهيراء مين رجياالت العرب الذيين خطبوها 
إلييه ليكان حاليا امليادي خيتليف عيم كان عليه ميع اإلميام )عليه السيلم( اليذي مل يملك 

إال درعيه اليذي ابتاعه وتيزوج به))(.  

أميا ثميرة هيذا اليزواج املقدس فكانيت اإلمامية الطاهيرة وامتدادها الطبيعيي، إال أن 
ابين هشيام أغفيل كل يشء يميت بصلية إىل زواج اإلمام وثميرة ذلك اليزواج املبارك، إال 
أن ابين إسيحاق أشيار إىل ذليك يف السيرية النبويية فذكير ))وليدت فاطمية لعييل احلسين 

واحلسين وحمسينًا، فذهيب صغيريًا ووليدت ليه أم كلثوم وزينيب(())(. 

هبيذه الكليمت املقتضبية جيدًا انتهيت إشيارة ابين إسيحاق إىل ثميرة زواج اإلمام عيل 
)علييه السيلم( مين فاطمية إال أنيه يعيود ويف روايية مسينده إىل يونيس بن عمرو عين أبيه 
عين هياين بين هياين عين عيل قيال: ))مليا ولد احلسين سيميته حربا قيال فجاء الرسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقيال: أروين بنيي مياذا سيميتموه؟ قليت: سيميته حربيًا، 
فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، هلل علييه، ال ولكين اسيمه حسين، فليم 
وليدت حسيينًا سيميته حربيًا، فقيال: ال ولكين سيّمه حسيينًا، فليم وليدت الثالث سيميته 
حربيًا، فجياء رسيول اهلل فقيال: أروين ابنيي مياذا سيميتموه ؟ فقلنيا سيميناه حربيًا، فقيال 
ال ولكين سيمه حمسين، ثيم قيال إين سيميتهم ببنيي هيارون شيرب وشيبري، يقيول: حسين 

وحسين(()3(.

الييراث  العزيييزي )ط3، مؤسسيية دار  ))( مغنييية، حممييد جييواد، فضائييل االمييام عيييل، حتقيييق سييامي 
ص50-49. 007)م(  قييم،  اإلسييلمي- 

))( ابن إسحاق، السري واملغازي، ص47).

)3( ابن إسحاق، السري و املغازي، ص47).
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 وقيد ذكير اليرواة واملؤرخيون تفاصييل كثيرية عين ثميرة اليزواج املبيارك وسيوف 
نسيتعرض بعضيًا مين رواياهتيم، فيروى حمميد بين عمير الواقيدي: ))ولد احلسين بن عيل 
ابين أيب طاليب يف النصيف مين شيهر رمضان سينة ثيلث من الجيرة(())(، وعن سيفيان 
الثيوري عين عاصيم بين عبييد اهلل بين أيب رافع عين أبيه: ))إن رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  أّذن يف أذن احلسين بين عييل حين ولدتيه فاطمية(())(، وعين سيفيان أيضيًا 
عين أييوب عين عكرمية: ))قيال: ذبيح رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عين 

احلسين واحلسين كبشيًا كبشيًا(()3(. 

أميا البيلذري)4( فيأورد رواية غري مسيندة قال فيها: ))وسيمى رسيول اهلل كل واحد 
مين احلسين واحلسين ييوم سيابعه ووزنيت فاطمية )عليهيا السيلم( شيعرمها فتصدقيت 
بوزنيه((، وقيد أجيادت كتب السيري والراجم يف ذكرها لتفاصيل حياة احلسين واحلسين 
وذكير مناقبهيم وذكير قرهبيم مين رسيول اهلل ونحين يف هيذا امليورد ال نرييد أن نسيتعرض 
حياهتيم وكييف كانيت والدهتيم املباركة، ولكننيا بحاجة إىل اسيتعراض جزٍء من سيريهتم 

املباركية وليو بيء مين االجياز. 

منيذ والدهتيم حييث ارشف عيىل تسيميتهم ومين  باحلسينن  اهتيم رسيول اهلل  لقيد 
ثيم تابيع خطيوات اجيراء السينة عليهيم وغريهيا مين األميور التيي توحيي بقرهبيم الكبري 
مين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وقيد روييت عنيه الكثيري مين األحادييث 
التيي تبين مكانتهيا وقرهبيم منيه، فنقيل عنيه انيه قيال لعيي: )اوتييت ثلثيًا مل يؤهتين أحيد 

))( ابن سعد، الطبقات، ج6، ص)35.

))( املصدر نفسه، ج6، ص)35.

)3( املصدر نفسه، ج6، ص)35.

)4( أنساب األرشاف، ج)، ص))).
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وال أنيا، أوتييت صهيرًا مثييل ومل أوَت أنيا مثليك، وأوتييت زوجية صّديقية مثيل ابنتيي، 
ومل أوَت مثلهيا زوجية واوتييت احلسين واحلسين مين صلبيك ومل اويت من صلبيي مثلهم 
ولكنكيم منيي وأنيا منكيم. .. ويف روايية أخيرى عين اإلميام عييل بين موسيى الرضيا يف 
مسينده وزييادة يف لفظيه، ييا عيل - أعطيت ثلثيًا مل جيتمعن لغيريك - مصاهريت وزوجك 
وولدييك والرابعية ليوالك ملا عيرف املؤمنون. .. وقوله ليوالك ملا عرف املؤمنيون معناها 
مسيتفاد مين قوليه )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ))مين كنيت ميواله فعييل ميواله(())(. 

وروي عنيه أيضيًا أنيه قيال: ))ييا عييل ليك أشيياء لييس يل منهيا، إن ليك زوجية مثيل 
فاطمية ولييس يل مثلهيا، وليك ولدين من صلبك ولييس يل مثلهم من صلبيي، ولك مثل 
خدجيية أم أهليك ولييس يل مثلهيا محاة، ولك صهير مثيل وليس يل صهير مثلك، ولك أخ 
يف النسيب مثيل جعفير ولييس يل مثليه يف النسيب، وليك مثيل فاطمة بنت أسيد الاشيمية 

املهاجيرة ولييس يل مثلها(())(. 

وقيد عليق أحيد الكتياب)3( عىل احلديث أعيله قائيًل: ))وطبيعي أن ال يكيون للنبي 
زوجية أبوهيا كمحميد سييد األنبيياء وخامتهيم، وطبيعيي أيضيًا أن ال تكيون ليه زوجية 
كفاطمية سييدة نسياء العاملين، ولكين مين الطبيعيي أن يكيون ليه أبنياء للصلب كاحلسين 

واحلسين، كيم كان إلبراهييم وغيري إبراهييم مين األنبيياء )عليهيم السيلم(((. 

))( املحييب الطييربي، الرييياض النظييرة، ج)، ص)7)-73)، ينظيير الفييريوز آبييادي، مرتييى احلسيييني، ت 
)0)4)هييي - 989)م(، فضائييل اخلمسيية يف الصحيياح السييتة، )ط3، مؤسسيية االعلمييي للمطبوعييات 
الزهييراء، )ط3، اصفهييان،  فاطميية  السيييدة  بيومييي، حممييد،  بييريوت، 973)م(، ج)، ص343،   -

8)4)هييي(، ص70).

))( ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج)، ص9).

)3( مغنية، فضائل االمام عيل، ص9).
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وقيد اتفقيت الفيرق اإلسيلمية كلها عىل أن احلسينن مها ابنا رسيول اهلل بنص القرآن 
يَك فِيِه ِميْن َبْعِد َميا َجاَءَك ِميَن اْلِعْليِم َفُقْل  الكرييم وكيم جياء يف آيية املباهلية:﴿ َفَميْن َحاجَّ
َتَعاَليْوا َنيْدُع َأْبنَاَءَنيا َوَأْبنَاَءُكيْم َونَِسياَءَنا َونَِسياَءُكْم َوَأْنُفَسينَا َوَأْنُفَسيُكْم ُثيمَّ َنْبَتِهيْل َفنَْجَعيْل 

َلْعنَيَت اهلل َعيىَل اْلَكاِذبَِن﴾))(.  

ويف هيذه اآليية داللية واضحية عيىل أن احلسين واحلسين مهيا ابنيا رسيول اهلل، أميا 
نسياؤه اليوارد ذكرهين يف اآليية الكريمية يقصيد هبين فاطمية الزهيراء )عليهيا السيلم( 
أميا أنفسينا فهيو اإلميام عييل بين أيب طاليب وقيد أوضيح ذليك الكثيري مين املفريين))(. 
أميا األحادييث الشيفية التيي أشيارت إىل أن احلسين واحلسين ابنيا رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  فهيي كثيرية منهيا عيىل سيبيل املثيال ))ابنياي هيذان إماميان إن قاما أو 
قعيدا(()3(، كذليك احلدييث اليوارد عنه )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ))إن لكل بني أب 
عصبية ينتميون إليهيا إال وليد فاطمية فأنيا وليهيم، وأنيا عصبتهيم وهيم عريت خلقيوا من 

))( آل عمران، آية )6.

))( ينظيير عبييد الييرزاق الصنعيياين، تفسييري القييرآن، ج)، ص)))، ابيين أيب حاتييم الييرازي، تفسييري القييرآن 
الكريييم )تفسييري ابيين أيب حاتييم(، ج)،  ص667، أبييو الليييث السييمرقندي، نيير بيين حممييد بيين إبراهيييم، 
ت )383هييي - 993م(، تفسييري السييمرقندي، حتقيييق حممود مطرجييي)دار الفكر - بييريوت، د.ت(، ج)، 
ص45)، ابيين الييوزي، زاد املسييري يف علييم التفسييري، ج) ص338-339 الييرازي، فخيير الدييين حممييد 
بيين عميير بيين احلسيين، ت )606هييي - 09))م(، تفسييري الييرازي، )ط3، د.  م.  ط(، ج8، ص85-84، 
القرطبييي، الامييع ألحييكام القييرآن، ج4 ص04)، احلسييكاين، شييواهد التنزيييل، ج)، ص60)، ابيين 
حجيير، شييهاب الدييين أمحييد بيين عيييل بيين حممييد، ت ))85هييي - 448)م( العجيياب يف بيييان األسييباب، 
حتقيييق، عبييد احلكيييم حممييد األنيييس، )دار ابيين الييوزي - السييعودية، 997)م(، ج)، ص684-683

)3( املفيييد، االرشيياد، ج)، ص30، الطييربيس، جممييع البيييان، ج8، ص65)، ابيين شييهر آشييوب، مناقييب آل 
أيب طالييب، ج3، ص)4).
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طينتيي وييٌل للمكذبين بفضلهيم، مين أحبهم أحبيه اهلل ومين أبغضهم أبغضيه اهلل(())(.  

نا نورد  والرواييات واألحادييث يف هيذا امليورد كثرية جدًا ميألت بطون الكتيب إال أنَّ
ميا تيير كمحيل للشياهد عيىل األبيوة مين قبيل النبيي األكيرم للحسين واحلسين )علييه 
السيلم( اللذيين أراد كّتياب السيرية ورواة احلديث حجب دورمها ومكانتهم من رسيول 
اهلل حييث عميدوا إىل جتاهيل ذليك علنيًا مين خلل عيدم ذكرمهيا يف رواية السيرية النبوية 
كيم الحظنيا ذليك مين خيلل جتاهيل ابين هشيام وحجبيه هيذه الصيورة، فهيو يف هتذيبيه 
للسيرية حياول حجيب هيذا األمير وأحجيم عين نقيل روايية ابين إسيحاق ميع ان روايية 

األخيري كانيت مقتضبية وال تفيي بييء مين مكانية اإلمامن احلسين واحلسين. 

))( ابيين عسيياكر، تاريييخ مدينيية دمشييق، ج36، ص3)3، املتقييي النييدي، عييلء الدييين املتقييي بيين حسييام 
الدييين، ت )975هييي - 56)م(، كنييز العييمل، ضبييط، بكييري حيييايت وصفييوة السييقا )مؤسسيية الرسييالة 
- بييريوت، 409)هييي - 989)م(، ج))، ص98، ينظيير ، ابييو يعييىل املوصيييل، إسييمعيل بيين حممييد بيين 
الفضييل التميمييي ت )307هييي - 9)9)م( مسييند أيب يعييىل املوصيييل )دار املأمييون للييراث - دمشييق، 
408)هييي - 988)م(، ج))، ص0))، الطييرباين، املعجييم الكبييري، ج3، ص44، أبييو القاسييم الطييربي، 
عييمد الدييين أبييو جعفيير حممييد، ت )5)5هييي - 30))م(، بشييارة املصطفييى )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( 
لشيييعة املرتييى، حتقيييق جييواد القيومي، )مؤسسيية النييش اإلسييلمي - قييم، 0)4)ه(، ص 75، اليثمي، 
جممييع الزوائييد، ج4، ص4))، السيييوطي، جييلل الدييين، ت )))9هييي - 505)م(، الامييع الصغييري، 
)دار الفكيير - بييريوت، )98)م(، ج)، ص78)، القنييدوزي، سييليمن بيين إبراهيييم، ت )94))ه - 
877)م(، ينابيييع املييودة لييذوي القربييى، حتقيييق سيييد عيييل مجييال ارشف احلسيييني )دار االسييوة للطباعيية، 

6)4)ه(، ج)، ص8).
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تكنيته باأبي تراب 
ذكر ابن هشام يف السرية النبوية روايتن يف هذا املورد: 

األوىل: عين ابين إسيحاق بسينده عين عيمر بين ييارس قيال: ))كنيت أنيا وعييل بن أيب 
طاليب رفيقين يف غيزوة الُعشيرية))(، فليم نزليا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  
وأقيام هبيا، رأينيا ُأناسيًا مين بنيي مدليج يعمليون يف عين ليم ويف نخيل، فقال عييل بن أيب 
طاليب: ييا أبيا اليقظيان، هيل ليك أن نيأيت هيؤالء، فننظر كييف يعمليون ؟ قال قليت: إن 
شيئت، قيال: فجئناهيم، فنظرنيا إىل عملهيم سياعة، ثم غشيينا النيوم.  فانطلقيت أنا وعيل 
حتيى اضطجعنيا يف سيور مين النخيل، ويف رقعياء مين اليراب فنمنيا، فيو اهلل ميا أهبنا إال 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حُيركنيا برجليه، وقيد تربنيا مين تليك الرقعياء 
التيي نمنيا فيهيا، فيومئيذ قال رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لعييل بن أيب طالب: 
ميا ليك ييا أبيا تيراب، مليا ييرى عليه اليراب، ثيم قيال: أال أحدثكيم بأشيقى النياس ؟ قلنا 
بيىل ييا رسيول اهلل، قيال: احيمير ثميود اليذي عقير الناقية، واليذي يرضبيك ييا عييل عيىل 

هيذه - ووضيع ييده عيىل قرنيه - حتيى يبيل منها هيذه، وأخيذ بلحيتيه(())(. 

الثانيية: قيال ابين إسيحاق وقيد حدثني بعيض أهل العليم ))أن رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  إنيم سيّمى علييًا أبيا تيراب ؛ أنيه كان إذا عتيب عيىل فاطمية يف يشء مل 
يكلمهيا ومل يقيل ليا شييئًا تكرهيه، إال أنيه يأخيذ اليراب فيضعيه عيىل رأسيه، قيال فيكان 

))( الُعشييرية: ويقييال ذات العشييرية يف مجييادى االخييرة سيينة ))هييي - 3)6م(، خرج رسييول اهلل )صييىل اهلل عليه 
وآلييه وسييلم( لطلييب عييري قريييش التييي كان القتييال يييوم بييدر بسييببها حيييث انتييدب الرسييول لذلييك مائيية 
ومخسيين أو مائتيين، ومل يكيين معهييم غييري فييرس واحييد ومييرَّ ببنييي مدلييج فضيفييوه  واحسيينوا ضيافتهييم 
وقييد صاحلهييم، وفاتييه العييري ومل يلييَق كيدا.ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج)، ص9، البييلذري، أنسيياب 

األرشاف، ج)،ص88).

))( السرية النبوية، ج)، ص49)-50).
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رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إذا رأى علييه اليراب عيرف أنيه عاتيب عيىل 
فاطمية، فيقيول ميا ليك يا أبيا تيراب(())(. 

أميا الطيربي))( فقيد ذكير عن ابن إسيحاق روايتيي ابن هشيام دون أي زييادة ونقص 
وكذليك ذكرمهيا البيهقيي)3( يف دالئيل النبيوة، أميا بقية اليرواة واملؤرخن، فابن سيعد)4( 
ويف أثنياء كلميه عين غيزوة ذي العشيرية يذكير ))كنيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  عييل بين أيب طاليب أبيا تيراب، وذليك أنيه رآه نائيًم متمرغيًا يف البوغياء فقيال: 

اجليس ييا أبيا تيراب، فجلس((. 

أميا أمحيد بين حنبيل)5( يف املسيند فيروى روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي نقلهيا ابين 
هشيام، أميا البخياري)6( فنقيل عين سيهل بين سيعد قوليه: ))دخيل عييٌل )علييه السيلم( 
عيىل فاطمية ثيم خيرج فاضطجع يف املسيجد فقال النبيي )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  أين 
ابين عميِك ؟ قاليت: يف املسيجد فخرج إليه فوجد رداءه قد سيقط من عىل ظهره وخلص 

اليراب إىل ظهيره فجعيل يمسيح اليراب عين ظهيره فيقول اجليس يا أبا تيراب((.

أميا مسيلم)7( يف صحيحيه نقيل رواية البخاري نفسيها ولكين زاد عليها قول السييدة 

))( املصدر نفسه، ج)، ص50).

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص54).

)3( دالئل النبوة، ج3، ص)).

)4( الطبقات، ج)، ص9.

)5( مسند أمحد، ج4، ص63)، الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص54).

)6( أبييو عبييد اهلل حممييد بيين إسييمعيل، ت)56)هييي - 856م(، صحيييح البخيياري، )دار الطباعيية العامييرة - 
اسييتانبول، )98)م(، ج4، ص07)-08)، ينظيير الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص54)، 

املحييب الطييربي، الرييياض النظييرة، ج3، ص04).

)7( أبييو احلسيين مسييلم بيين احلجيياج، ت ))6)هييي - 874م(، صحيييح مسييلم، )ط)، مؤسسيية املختييار - 



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

308

فاطمية الزهراء للرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عن ميكان زوجها: ))فقالت: كان 
بينيي وبينيه يشء فغاضبنيي فخيرج فليم يقم عنيدي فقال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  إلنسيان: انظير أيين هيو فجياءه؟ فقيال ييا رسيول اهلل: هو يف املسيجد راقيد...(( 

ثيم يكميل رواية البخاري نفسيها. 

املعنيى  باختيلف يف  ينتهيي إىل اإلميام عييل  الروايية نفسيها بسيند  يعيىل  أبيو  وذكير 
واأللفياظ فقيال: ))طلبنيي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فوجيدين يف جدول 
فيرأى كأين وجيدت يف  قيال:  تيراب،  أبيا  يسيمونك  النياس  أليوم  ميا  قيم  فقيال:  نائيًم، 
نفييس مين ذليك، فقيال: قيم فيو اهلل ألرضييك أنيت أخيي وأبيو وليدي...(())( ، أميا ابن 
شهرآشيوب))( فقيد ذكير الروايية بكيفيية خمتلفية بسينده عين عيمر فقيال:  ))خرجنيا ميع 
النبيي يف غيزوة الُعشيرية فليم نزلنيا منيزالً نمنيا فيم نبهنيا إال كلم رسيول اهلل لعييل: ييا أبيا 

تيراب مليا رآه سياجدًا معفيرًا وجهيه يف اليراب أتعليم مين اشيقى النياس؟. ..((. 

ومين خيلل ميا تقيدم مين رواييات متعيددة ومتباينية يمكننيا أن نخليص إىل جمموعة 
النتائج:  مين 

إن ميا ذكيره ابين هشيام مين أن كنيية اإلميام عييل )أبيو تيراب( جياءت يف غيزوة ذي 
العشيرية نتيجية لنوميه يف اليراب، وهيذا أمير ال يمكين قبوليه لعيدم انسيجامه ميع سيرية 

القاهييرة، 0)0)م(، ص))0)، ينظيير االصفهيياين، أيب الفييرج عيييل بيين احلسيين، ت )356هييي - 966م( 
مقاتييل الطالبييين، )دار املتقيين - بييريوت، )43)ه - 0)0)م(، ص7)، ابيين مردويييه، مناقييب عيييل بيين 
أيب طالييب، ص53، احلاكييم النيسييابوري، أبييو عبييد اهلل حممييد بيين عبييد اهلل، ت )405هييي - 4)0)م(، 
معرفيية علييوم احلديييث، تصحيييح معظييم حسيين )ط4، دار االفيياق احلديثيية - بييريوت، 980)م(، 

ص)))، ابيين املغييازيل، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص8).

))( مسند أبا يعىل، ج)، ص)403-40.

))( مناقب آل أيب طالب، ج)، ص305.
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اإلميام عييل، فالروايية صورته عىل أنيه كان يقيض وقته يف غري طاعة رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ومصلحة املسيلمن، فقيد صورته الروايية وقد خرج بمهمية جهادية 
فكييف بيه يقييض وقتيه بالنيوم، كم أنيه عيرف بملزمته للرسيول األكيرم )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( ، ونحين نيرى أن املقام اليذي وضع فيه اإلميام عيل من خلل تليك الرواية 
ال يلييق بيه إطلقيا ًحييث ينيام يف أي ميكان والروايية تصيوره كأنيه لييس بحالية جهياد 
وغيزو يف سيبيل اإلسيلم ومين أجل اإلسيلم))( ، لذلك نسيتبعد أن يكون سيبب الكنية 
هيو ميا ورد يف الروايية؛ ألهنيا بعييدة عين الواقيع وتقيف ورائهيا دوافع وقصديية واضحة 
أراد رواهتيا تصويير اإلميام بأنيه غيري مهتيم وغيري مكيرث بأميور املسيلمن، وذليك مين 
أجيل إسيقاط صورتيه وتسيويقه للنياس بأنيه شيخص عيادي تصدر منيه أمور كيم تصدر 

مين غريه.

  وعيىل الرغيم مين اسيتدراكات مين وضيع الروايية بوضيع نبيوءة الرسيول األكيرم 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لعييل يف مقتليه مين قبل أشيقى النياس يف هنايية الرواية، إال 
أن ذليك هدفيه هيو تقويية الروايية وعيدم إضعافهيا، فاليراوي أراد أن ينيال من شيخصية 

أميري املؤمنين )علييه السيلم( ، وباملقابيل يبقيي اهتيمم الرسيول بيه وسيؤاله عنه. 

أميا الروايية الثانيية التيي ذكرهيا ابين هشيام عين ابين إسيحاق فيل تصميد كثيريًا أمام 
النقيد حييث تتكليم عين شيخصية اإلميام عييل بين أيب طالب هبذا املسيتوى مين الترف 
اليذي ال يصيدر مين أبسيط النياس، إذ أراد اليراوي مين خلليا إظهيار اإلمام عييل )عليه 
السيلم( وكأنيه شيخص غري مؤهل ليكيون قرينًا للزهيراء )عليها السيلم(، إذا علمنا أن 

))( مطيير، رحيييم عبيياس، آل بيييت النبييوة )عليهييم السييلم( يف كتيياب تاريييخ الرسييل وامللييوك ملحمييد بيين 
جرييير الطييربي، ت )0)3( حتييى عييام )6ه، اطروحيية دكتييوراه غييري منشييورة قدمييت إىل الامعيية 

املسييتنرية - كلييية الربييية - ))0)، ص55).
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الزهيراء تعليم عليم اليقين مين هيو عيل بين أيب طالب اليذي قال فييه رسيول اهلل: ))أنت 
سييد يف الدنييا وسييد يف اآلخيرة مين أحبيك فقيد أحبنيي ومين أبغضيك فقيد أبغضنيي 
وبغيضيك بغييض اهلل والوييل ملين أبغضيك(())(، ويف املقابيل عييل )علييه السيلم( يعلم 
مكانية الزهيراء مين الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حييث ُروي عين احلسين بن 
عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( أن النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  قيال لفاطمة: 
))إن اهلل يغضيب لغضبيك وييرىض لرضياِك(())(، وهذا يعني أن االثنين كانا عىل معرفة 
تامية بمكانية وقيدر كل منهيم، مين حيث ماهيتيه وقربه من اهلل ورسيوله، وإييراد روايات 
كهيذه حماولية لتصويير عييل وفاطمية بأهنيم أنياس عادييون وحتصيل بينهيم خلفيات كيم 
حتصيل بين بقيية النياس مميا يرفيع القدسيية عن تليك العائلية الطاهيرة الكريمية، وهذا ما 
سيعى إلييه احليكام األموييون ومين بعدهيم العباسييون يف سيعيهم احلثييث للتقلييل مين 

مكانية عييل وآل عييل )عليه السيلم( . 

أميا روايية البخياري التيي أوردناهيا فييم سيبق وهيي قريبية للواقيع جيدًا حييث تبين 
خيروج اإلميام عييل بين أيب طاليب إىل املسيجد واضطجاعه فييه بيدون أي خلف حصل 
بينيه وبين الزهيراء وسيؤال النبيي عنيه وهيو وضيع طبيعيي، إال أن غيري املقبول ميا أورده 
مسيلم يف هنايية الروايية، إذ صيور السييدة فاطمية الزهيراء واإلميام عييل بين أيب طالب يف 
حالية خيلف، ويبيدو ان مين دس هيذه التجنييات عيىل حيياة آل البييت كان ييدف إىل 
تربيير خيلف الزهيراء )عليهيا السيلم( ميع الشييخن ونقمتهيا عليهيم، وبذليك حيوليوا 
خلفهيا ميع أيب بكير إىل خيلف ميع زوجهيا اإلمام عيل فيكيون هو مين كان يغضبها )3(. 

))( الزرندي، نظم درر السمطن، ص35).

))( الزرندي، املصدر نفسه، ص7))-8)).

)3( اليوسفي، موسوعة التاريخ اإلسلمي، ج)، ص05).
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 ورد يف الرواييات أن كنيية أيب تيراب كانيت أحيب كنيى اإلميام عييل إىل قلبيه فيروي 
عين سيهل بين سيعد السياعدي أنيه قيال: ))أحيب أسيمء عييل إليه أبيو تيراب.  وأنيه كان 
ليفيرح أن يدعيى هبيا، وميا سيمه بذلك إال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم((())(. 

وعيىل الرغيم مين ذليك فإن بنيي أمية وظفوا هيذه الكنية للنييل من مكانية اإلمام عيل 
وكانيوا ال ينادونيه إال هبيذه الكنيية، وهيذا يؤكيد أهنيم وراء اليدس يف الرواييات، وكان 
هدفهيم التقلييل مين قيمية شيخصية عييل بين أيب طاليب ونعتيه بيأيب تيراب لكيي يظهروا 
إىل النياس أن هيذه الكنيية مل تيأِت مين فضيلة لعيل وإنم جياءت نتيجة خللفه ميع الزهراء 

فجعليوا الكنية منقصية له))(.  

))( األصفهاين، مقاتل الطالبين، ص7).

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج)، ص8).
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املبحث الثاين
عليٌّ )عليه ال�سالم( يف معركتي بدر واحد

الإمام علي يف معركة بدر 
مقدمة املعركة:

التحيول  نقطية  متثيل  التارييخ وهيي  احلاسيمة يف  املعيارك  مين  بيدر))(  معركية  تعيد 
احلقيقيية يف جميرى أحيداث التارييخ اإلسيلمي، فقيد كانيت مين املعيارك التيي حيددت 
مصيري الدعيوة اإلسيلمية))(، إذ كان االنتصيار عيىل قرييش بجربوهتا وخيلئهيا وعدهتا 
وعددهيا بدايية ليربوز القيوة اإلسيلمية وأفول اليشك والطغييان املتمثل بقرييش، ولذه 
املعركية منزلية عظيمية يف القيرآن الكرييم إذ خصهيا بمجموعية اآلييات منهيا اآليية التيي 
سيمى فيهيا معركية بيدر بييوم الفرقيان: ﴿ إِْن ُكنُْتيْم آَمنُْتيْم بِياهلل َوَميا َأْنَزْلنَا َعيىَل َعْبِدَنيا َيْوَم 

اْلُفْرَقياِن َييْوَم اْلَتَقيى اْلَْمَعياِن﴾)3(.

وعنيد احلدييث عن أسيباب هيذه املعركة املبيارشة منها وغري املبارشة ييأيت يف مقدمتها 
عيدد  ازديياد  حييث  مين  واملمييز  الواضيح  اليدور  ليه  كان  اليذي  االقتصيادي  العاميل 
املسيلمن يف املدينية واألزمية املاليية التيي كان يعياين منهيا املسيلمون السييم املهاجيرون 
منهيم، وعيىل الرغيم من قوهتم ومتاسيكهم لكن احلالية االقتصادية كانيت مردية وكانت 

))( بييدر: هييو ميياء مشييهور بيين مكيية واملدينيية اسييفل وادي الصفييراء ويقييال ينسييب إىل بييدر بيين نجيياد بيين 
النظيير بيين كنانيية، ينظيير احلمييوي، معجييم البلييدان، ج)، ص357.

))( النييدوي، أبييو احلسيين عيل احلسيييني، السييرية النبوييية، )ط8 - دار الييشوق، جدة، 0)4)هييي - 989)م(، 
ص5)).

)3( االنفال آية ))4(.
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عاميل ضاغيط ؛ ألن املهاجريين فيروا بأنفسيهم وعقيدهتيم مين مكية تاركين كل أموآلم 
هنياك، واألنصيار شياركوا املهاجريين يف أرزاقهيم القليلية، فيل عجب إذا رأينا املسيلمن 
يفكيرون جدييًا يف اسيتخلص أموآليم مين قرييش))(، زييادة عيىل أسيباب أخيرى منهيا 

عسيكرية وسياسيية وغريها.

  وقعيت معركية بيدر يف السينة الثانيية للهجيرة يف السيابع عيش مين رمضيان))( أو يف 
الثامين عيش منيه)3(، وكان عيدد املسيلمن ثلثمئية وثلثية عيش)4( أو ثلثمئية وأربعية 
عيش)5(، وكان سيببها املبيارش هيو توجيه أيب سيفيان بعري قرييش مقبًل من الشيام، وهذه 
العيري كانيت قيد افلتيت مين املسيلمن يف ذهاهبيا إىل الشيام يف غيزوة العشيرية.  وقد بعث 
الرسيول عيونيه وهيم طلحية بين عبييد اهلل)6( وسيعيد بين زييد)7( لغيرض موافاتيه يف 

تفاصييل رجيوع أيب سيفيان وقافلتيه)8(. 

))( الندوي، السرية النبوية، ص5)).

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص)5، ابن سعد، الطبقات، ج)، ص4.

)3( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص)).

)4( الواقدي، املغازي، ج)، ص3)، الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص66) .

)5( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص90).

)6( طلحيية بيين عبيييد اهلل بيين عثييمن بيين عمييرو بيين كعييب بيين تيييم بيين مييرة، ويكنييى أبييا حممييد، كان ميين 
املسييلمن األوائييل وميين الذييين نالييم أذى قريييش حيييث كان ميين الذييين قامييوا بتعذيبييه نوفييل بيين خويلييد 
بيين العدوييية وقييد قرنييه مييع أبييا بكيير وكان ميين املهاجرييين األوائييل، قتييل يف معركيية المييل سيينة 36ه.  

ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، ص96)-97).

)7( سييعيد بيين زيييد بيين عمييرو بيين نفيييل بيين عبييد العييزى القييريش، ويكنييى أبييا االعييور وقييد أسييلم قبييل أن 
يدخييل رسييول اهلل دار األرقييم وكان ميين املهاجرييين األوائييل إىل املدينيية وشييهد مييع رسييول اهلل املشيياهد 
كلهييا مييا عييدا بييدرًا تييويف سيينة )50هييي - 670م( أو ))5هييي( ودفيين يف املدينة.  ينظيير ابن سييعد، الطبقات، 

ج3، ص)358-35 .

)8( الواقييدي، املغييازي، ج) ص9)، البلخييي، أبييو زيييد أمحييد بيين سييهل ت )))3هييي - 933م(، البييداء 
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وبالفعيل عيادت هيذه العيري قافلية إىل مكية وفيهيا أميوال قرييش حييث قال الرسيول 
اهلل  لعيل  إليهيا  ))اخرجيوا  العراضهيا  للخيروج  وحيثهيم  املسيلمن  خماطبيًا  األكيرم 
ينفلكموهيا(())(.  وقيد كان ملوقيع املدينية االسيراتيجي عيىل الطرييق الرابيط بين مكية 

والشيام األثير الواضيح يف سييطرة املسيلمن عيىل طيرق التجيارة. 

أميا أبيو سيفيان فإنيه حن دنا من احلجاز أخذ يتحسيس األخبار ويسيأل مين لقي من 
الركبيان حتيى وصيل إلييه خرب خروج الرسيول )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وأصحابه، 
فاسيتأجر ضمضيم بين عميرو الغفياري وبعثيه إىل مكية وأميره أن خيرب قرييش بخرب حممد 
وأصحابيه واعراضهيم للقافلية))(.  ثيم سيار بالقافلية بطرييق السياحل وابتعيد عين بدر 
خوفيًا مين رصيد املسيلمن وقد سيار النبي )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  وأصحابه حتى 

نزليوا قريبًا مين بدر)3(.  

 وبعيد أن نجيا أبيو سيفيان بقافلتيه وأفليت مين قبضية املسيلمن أرسيل إىل قرييش 
خيربهيم ))إنكيم خرجتيم لتمنعيوا عريكم ورجالكيم وأموالكيم، فنجاهيا اهلل، فارجعوا، 
فقيال: أبيو جهيل بين هشيام واهلل ال نرجيع حتيى نيرد بيدر فننحير اليزر ونطعيم الطعيام 

ونسيقي اخلمير(()4(.

والتاريييخ، وضييع احلييوايش جليييل عمييران املنصييور )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 997)م(، ج)، 
ص73 .

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص53).

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص)6).

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص64).

)4( املصدر نفسه، ج)، ص70).
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الإمام علي �ساحب الراية يوم بدر
ذكير ابين هشيام))( يف السيرية النبوية عين ابن إسيحاق ))ودفع الليواء))( إىل مصعب 
ابين عميري بين هاشيم بين عبيد منياف بين عبيد اليدار. .. قيال ابين هشيام: وكان أبيض. . 
قيال ابين إسيحاق وكان أميام رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  رايتان سيوداوان، 

إحدامهيا ميع عييل بين أيب طاليب، يقال ليا العقياب واألخرى ميع بعيض األنصار((. 

وذكير الواقيدي)3( عين أيب إسيمعيل بين عبيد اهلل بين عطية بين عبد اهلل بين أنيس عن 
أبيه:))قيال: فمين يومئيذ عقيد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  األلويية وهيي 
ثلثية، وأظهير السيلح وكان خيرج مين املدينية عيىل غيري ليواء معقيود(( ونحين ال نتفق 
ميع ميا ورد يف هيذه الروايية؛ ألنيه مين غري املعقيول أن خيرج الرسيول األعظيم إىل معركة 

مهمية مين دون ليواء معقيود وهيذا خماليف لألعيراف العسيكرية القائمية آنذاك.

وذكير ابين سيعد)4( بسينده عين قتيادة بين دعامية ))أن عييل بين أيب طاليب صاحيب 
ليواء رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، ييوم بيدر ويف كل مشيهد((.  

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص64).

))( اللييواء: اللييواء بكيير الييلم واملييد هييي الراييية ويسييمى العلييم وكان األصييل يمسييكها رئيييس اليييش 
ثييم صييارت حتمييل عييىل رأسييه، وقييال أبييو بكيير بيين العييريب اللييواء غييري الراييية فاللييواء يعقييد يف طييرف 
الرمييح ويلييوى عليييه، والراييية مييا يعقييد فيييه، وينييزل حتييى تصفييه الرييياح وقيييل اللييواء دون الراييية وقيييل 
اللييواء العلييم الضخييم والعلييم علميية ملحييل األميير الييذي يييدور معييه حيييث دار والراييية يتوالهييا صاحييب 
احلييرب، ينظيير ابيين حجيير العسييقلين، شييهاب الدييين أمحييد بيين عيييل ت ))85هييي - 448)م(، فتييح 

البيياري يف رشح صحيييح البخيياري، )ط)، دار املعرفيية - بييريوت، د.ت(، ج6، ص89.

)3( املغازي، ج)، ص50.

)4( الطبقات، ج)، ص)).
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أميا البيلذري))( فذكير أن ))ليواء رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يوم بدر 
ميع مصعيب بين عميري وليواء األوس مع سيعد بين معياذ، ولواء اخليزرج ميع احلباب بن 
املنيذر. ..((، وهيذه الروايية حتميل االرتبياك نفسيه الذي حتمليه رواية الواقيدي حيث إنه 
مل يمييز بين الرايية والليواء وخلط بينهيم، زيادة عىل أنيه أغفل متامًا حامل رايية املهاجرين 

يف معركية بدر. 

أميا الطيربي))( فقد ذكر رواية مسيندة إىل ابن عباس قال فيهيا: ))وكان صاحب راية 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( وصاحيب 

رايية األنصار سيعد بن عبيادة. ..((. 

    ومن خالل ما قدمناه من روايات ميكن مالحظة الآتي: 
إن ابين هشيام مل حيجيب هيذه الصيورة عين اإلميام عييل، إذ نقيل روايية ابين إسيحاق 
التيي أشيارت إىل أنيه كان حاميل للرايية يف معركية بيدر، وهي رايية القتال األساسيية عىل 
الرغيم مين صغير سينه قياسيًا بوجيود من هيم أكرب منيه سينًا مين املهاجرين، ويؤييد ذلك 
الروايية التيي ذكرهيا عبيد اهلل بين أمحيد بين حنبيل عن أبييه عن سييار بن حاتم عين جعفر 
بين سيليمن عين ماليك بين دينار قال سيألت سيعيد بن جبيري فقليت: ))يا أبا عبيد اهلل من 
كان حاميل رايية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ؟ قال: فنظير ايل، وقال: كأنك 
رخيي البيال فغضبيت وشيكوته إىل إخوانه من القيراء، فقلت: أال تعجبون من سيعيد أين 
سيألته مين كان حييييييييامل راييييييييييية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فنظير إيل 
وقيال: إنيك لرخيي البيال، قاليوا: إنيك سيألته وهو خائيف من احلجياج وقيد الذ بالبيت 

))( أنساب األرشاف، ج)، ص93).

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص66).



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

3(7

فسيله اآلن فسيألته، فقيال: كان صاحبهيا عييل )علييه السيلم( هكذا سيمعته مين عبد اهلل 
بين عبياس(())(، وقيد أييده يف ذليك صاحب ذخائير العقبى))( بيأّن علييًا كان حامل راية 

النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يف بيدر ويف املشياهد كلها. 

إن عيزوف بعيض اليرواة عين اإلشيارة إىل أن اإلميام علييًا كان حاميًل للرايية حيميل 
عيدة وجهيات منهيا خوفهيم مين بطش السيلطات احلاكمية آنذاك كيم الحظنيا يف الرواية 
السيابقة عين سيعيد بين جبيري وخشييته مين الترييح مين احلجياج، والوجيه اآلخير هيو 
ميوليم املذهبيية والسياسيية ومنطلقاهتيم الفكريية التيي ترفيض كل منقبية لعييل بين أيب 

طالب. 

مين خيلل اإلطيلع عيىل ميا أوردنياه أعيله مل نجد مين ينكر أن اإلميام علييًا كان هو 
حاميل الرايية يف تليك املعركية، أو أن هنياك شيخصًا آخير مين املهاجريين مين قيام بتليك 
املهمية بيل امللحيظ هيو جتاهيل ذكير اإلميام عييل وإبعاده عين واجهية األحيداث للتقليل 

مين دوره الكبيري يف تليك املعركة. 

مالزمة الإمام علي )عليه ال�سالم( لر�سول اهلل
إبيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه  ابين إسيحاق ))وكانيت  ابين هشيام)3( عين  ذكير 
وآليه وسيلم(  يومئيذ سيبعن بعيريًا، فاعتقبوهيا، فيكان رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

))( احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج3، ص37).

))( املحييب الطييربي، أبييو العبيياس أمحييد بيين عبييد اهلل ت )694هييي - 94))م(، ذخائيير العقبييى يف مناقب ذوي 
القربييى، حتقيييق اكييرم البييويش، )د.  م.  ط(، ص37).

)3( السرية النبوية، ج)، ص64).
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وسيلم(  وعييل بين أيب طاليب ومرثيد بين أيب مرثيد))( يعتقبيون))( بعيريًا، وكان محيزة بين 
عبيد املطليب، وزييد بين حارثية وأبو كبشيه، وأنس ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  يعتقبيون بعيريًا، وكان أبيو بكير وعمر وعبد الرمحين بن عوف يعتقبيون بعريًا((. 

وعنيد العيودة إىل بقيية اليرواة واملؤرخين ونقلهم لتليك الرواية نجيد أن الواقدي)3( 
قيد نقيل روايية ابين إسيحاق التيي أوردهيا ابين هشيام نفسيها غيري أنيه يقيول إن املرافيق 
الثاليث للنبيي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( وعييل ومرثد زيد بن حارثة، أميا البلذري)4( 

فذكير زييد بين حارثية حمل مرثيد بين أيب مرثد.

 بالء الإمام علي )عليه ال�سالم( يف معركة بدر 
ذكر ابن هشيام)5( يف السيرية النبوية رواية ابن إسيحاق عن يزيد بن رومان عن عروة 
بين الزبيري ))ثيم رجيع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل أصحابيه - املقصود 
هنيا عيودة الرسيول مين رحلة اسيتطلعية يف املنطقية قبل بيدء املعركة - فلم أمسيى بعث 
عييل بين أيب طاليب والزبيري بين العوام وسيعد بين أيب وقاص يف نفير من أصحابيه إىل ماء 
بيدر يلتمسيون ليه اخليرب عليهيا، فأصابيوا براوية لقرييش فيها أسيلم، غلم بنيي احلجاج، 
وعرييض أبيو يسيار غيلم بني العاص بن سيعيد، فأتيوا هبم إىل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه 

))( مرثييد بيين أيب مرثييد العنييزي، بيين كنيياز الغنييوي وهييو ميين غنييي بيين اعيير بيين سييعد بيين قيييس بيين عيييلن 
شييهد هييو وابييوه أبييو مرتييد بييدرًا وكان هييو وابييوه حلفيياء محييزة بيين عبييد املطلييب استشييهد يف غييزوة 

الرجيييع سيينة 3ه.  ينظيير ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج5، ص)3).

))( يتناوبون عىل ركوبه، ابن منظور، لسان العرب، ج)، ص5)6.

)3( املغازي، ج)، ص4).

)4( أنساب األرشاف، ج)، ص89).

)5( السرية النبوية، ج)، ص68).
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وآليه وسيلم(  ورسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  قائيم يصييل، فسيألومها، فقاال: 
مين سيقاة قرييش، بعثونيا لنسيقيهم من املاء، فكيره القوم خربمهيا، ورجيوا أن يكونا أليب 
سيفيان فرضبومهيا، فليم أذلقومهيا))( قياال: نحين أليب سيفيان، فركومهيا، وركع رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وسيجد سيجدتن، ثيم سيلم، فقيال إذا صدقوكيم 
رضبتمومهيا واذا كذبوكيم تركتمومهيا، صدقيا واهلل إهنيم لقرييش أخيرباين عين قرييش ؟ 
قياال: هيم وراء هيذا الكثييب اليذي تيراه بالعيدوة القصيوى )والكثييب العقنفيل(، فقال 
رسيول اهلل ليم كيم القيوم ؟ قياال: كثيري، قيال: ميا عدهتيم ؟ قياال: ال نيدري، قيال كيم 
ينحيرون كل ييوم؟ قياال: يوميًا تسيعًا ويوميًا عيش، قيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

وسيلم(  القيوم بن التسيعمئة واألليف. ..((. 

بألفياظ  ابين هشيام ولكين  التيي ذكرهيا  الواقيدي))( فذكير روايية االسيتطلع  أميا 
خمتلفية وبمضميون واحيد فقيال: ))ونزل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وادي 
بيدر عشياء ليلية المعية لسيبع عيشة مضيت مين رمضيان، فبعيث علييًا والزبيري وسيعد 
ابين أيب وقياص وبسيبس بين عمرو يتحسسيون عىل املياء...(( ثيم أورد تفاصييل الرواية 
نفسيها ولكنيه حتيول يف روايتيه إىل وصيف حال القرشيين وكييف أصاهبيم االضطراب. 
كيم أن أغليب مصيادر السيرية النبويية)3( أشيارت إىل رواية ابن إسيحاق التيي ذكرها ابن 

))( اذلقومها: أي اجهدومها واضعفومها.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج)، ص0)).

))( املغازي، ج)، ص)53-5.

)3( الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص68)-69)، ابن الييوزي املنتظييم، ج3، ص)0)، الكلعي، 
سييليمن بيين موسييى ت )634هييي - 36))م(، االكتفيياء بييم تضمنييه ميين مغييازي رسييول اهلل والثلثيية 
اخللفيياء، حتقيييق حممييد عبييد القييادر عطييا )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 000)م(، ج)، ص9)3، 
ابيين سيييد النيياس، عيييون االثيير، ج)، ص9)3، ابيين كثييري، البداييية والنهاييية، ج3، ص3)3، الصاحلييي 

الشييامي، سييبيل الييدى والرشيياد، ج4، ص7).



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

3(0

هشيام))(. وبنياًء عيىل ميا تقيدم يمكين القول:

مجييع املصيادر التيي اطلعنيا عليهيا والتيي ختتيص بالسيرية النبويية ذكيرت روايية ابين 
إسيحاق نفسيها، وإن اإلميام علييًا كان يف مقدمية الريية التيي أنفذهيا رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  لغيرض االسيتطلع والتي متكنت مين أرس اثنن مين رواة قريش 

والتحقييق معهيم وانتيزاع معلوميات ختيص عيدد جييش املشكين واماكين تواجده. 

إن انتيداب الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لإلميام عييل عيىل رأس 
كان  والتيي  عييل  اإلميام  حيملهيا  التيي  للمؤهيلت  نتيجية  جياء  االسيتطلعية  الريية 
رسيول اهلل عيىل معرفية تامية هبيا، إذا علمنيا مين خيلل الروايية أن املسيلمن ال يعلميون 
مصيري القافلية بعيد أن غيريت وجهتهيا، ومين ثيم قد تكيون لدييم ردة فعل سيلبية إذا ما 
عرفيوا بنجياة القافلية، وهيذا يعنيي أن الرسيول األعظيم كان يرييد أن حيافيظ عيىل رسيية 
املعلوميات، لذليك اختياره ألداء هيذه املهمية، إال أن امللحيظ يف الروايية أن الذين قاموا 
بالتحقييق مل يكين بينهيم اإلميام عييل لذليك نراهيم ال حيسينون التيرف ميع املعلوميات 

املنتزعية األمير اليذي اسيتدعى تدخيل الرسيول املبيارش مين أجيل تيدارك األمير. 

 الإمام علي)عليه ال�سالم( اأول املبارزين يف بدر:
بعيد أن أصبحيت املعركية أميرًا واقعيًا البيدَّ منيه تقابيل اليشيان؛ املسيلمون بقييادة 
الرسيول األعظيم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( واملشكيون بقييادة جمموعة مين الزعمء، 
حييث نقيل ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق قوليه:    ))وخيرج عتبة بين ربيعة، بين أخيه 
شييبة بين ربيعية وابنيه الوليد بن عتبة، حتيى إذا فصل من الصف دعيا إىل املبارزة، فخرج 

))( السرية النبوية، ج)، ص77).

))( السرية النبوية، ج)، ص 377.
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إلييه فتيية مين األنصار ثلثة وهم عيوف))( ومعوذ ابنا احليارث - وأمهم عفراء - ورجل 
آخير يقيال ليه عبيد اهلل بين رواحة))(، فقاليوا من أنتيم ؟ قالوا: رهيط من األنصيار ؛ قالوا 
ميا لنيا بكيم حاجية، ثيم نيادى منادييم ييا حمميد، أخيرج إلينيا أكفاءنيا مين قومنيا، فقيال 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(: قيم ييا عبييد بين احليارث وقيم ييا محيزة، وقيم 
ييا عييل، فليم قاميوا ودنيوا منهيم، قاليوا مين أنتم، قيال عبييدة: عبييدة، وقال محيزة: محزة، 
وقيال عييل: عييل، قالوا: نعم أكفياء كرام، فبارز عبيدة وكان أسين القوم، ُعتبية بن ربيعة، 
وبيارز محيزة شييبة بين ربيعية، وبيارز عييل الولييد بين عتبة، فأميا محزة فليم يمهل شييبة أن 
قتليه، وأميا عييل فلم يمهل الولييد أن قتله، واختليف عبيدة وعتبة برضبتين كلمها أثبت 
صاحبيه، وكير محيزة وعييل بأسييافهم عيىل عتبة فذفقيا علييه، واحتميل صاحبهيم فحازاه 

أصحابه((.  إىل 

فذكير  خمتلفية  بكيفييات  املبيارزة  حادثية  نقليوا  فقيد  واملؤرخين  اليرواة  بقيية  أميا 
الواقيدي)3( بدايية املبيارزة: ))فخيرج عتبية وشييبة والوليد حتيى فصلوا عين الصف، ثم 
دعيوا إىل املبيارزة، فخيرج إليهيم فتييان ثلثية من األنصيار، وهم بنيو عفراء معياذ ومعوذ 
وعيوف، بنيو احليارث - ويقيال ثالثهيم عبيد اهلل بين رواحية، . .. فاسيتحى رسيول اهلل 

))( عييوف ومعييوذ ابنييا احلييارث بيين رفاعيية ويقييال لييم ابنييا عفييراء وهييم ميين األنصييار وقييد شييهدا بيعيية العقبيية 
وقييد استشييهدا يف معركيية بييدر.  ينظيير الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج)، ص359.

))( عبييد اهلل بيين رواحيية بيين ثعلبيية بيين أمييرئ القيييس بيين عمييرو بيين أمييرئ القيييس بيين مالييك االعييز بيين ثعلبيية 
األنصيياري وكان يكنييى أبييا رواحيية أو يكنييى أبييو حممييد وليييس لييه عقييب وهييو خييال النعييمن بيين بشييري بيين 
سييعد، وقييد شييهد العقبيية مييع السييبعن ميين األنصييار وهييو أحييد النقبيياء االثنييي عييش وشييهد مييع رسييول 
اهلل املشيياهد كلهييا استشييهد يف معركيية مؤتيية سيينة )8هييي - 9)6م(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، 

ص487-486.

)3( املغازي، ج)، ص69.
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)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين ذليك، وكيره أن يكيون أول قتيال لقيي املسيلمون فييه 
املشكين مين األنصيار وأحيب أن تكيون الشيوكة لبنيي عميه وقوميه، فأمرهيم فرجعيوا 
إىل مصافهيم، وقيال ليم خيريًا، ثيم نيادى املشكيون: ييا حمميد، أخيرج لنيا األكفياء مين 
قومنيا، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ييا بنيي هاشيم، قوميوا فقاتليوا 
بحقكيم اليذي بعيث اهلل بيه نبيكيم، إذ جياءوا بباطلهيم ليطفئيوا نيور اهلل، فقيام محيزة بين 
عبيد املطليب، وعييل بين أيب طاليب، وعبييد بين احليارث بين عبيد املطليب بن عبيد مناف 
فمشيوا إليهيم، فقيال عتبية تكلموا نعرفكيم - وكان عليهم ابيض فأنكروهيم - فإن كنتم 
اكفياء قاتلناكيم، فقيال محيزة: أنيا محيزة بين عبيد املطليب، أسيد اهلل وأسيد رسيوله، قيال: 
عتبية كفيؤ كرييم، ثيم قيال: عتبية أنيا أسيد احللفياء، ومن هيذان معك ؟ قيال: عييل بن أيب 
طاليب وعبييدة بين احليارث.  قال كفآن كرييمن. ..(( ثم يروي تفاصيل رواية ابن هشيام  
نفسيها التيي ذكرناهيا عين ابين إسيحاق إال أنه ينقل حمياورة رسيول اهلل مع عبييدة، فقال: 
عبييدة ييا رسيول اهلل، ألسيت شيهيدًا ؟ قيال بيىل، قيال: أميا واهلل ليو كان أبيو طاليب حييًا 

لعليم أنيا أحيق بيم قيال منيه حييث يقول:

ونناضيييِلكذبتيييم وبييييت اهلل نخييييل حمميييدًا دونيييه  نطاعييين  ومليييا 

واحللئيييلونسيييلمه حتيييى نصيييييييييييّرع حوله ابنائنيييا  عييين  ونذهيييل 

ِيْم﴾))( أميا الطيربي))( فقيد   ونزليت هيذه اآليية ﴿َهيَذاِن َخْصيَمِن اْخَتَصُميوا يِف َرهبِّ
أورد روايية ابين إسيحاق نفسيها إال أنه ينقل املحياورة التي جرت بن رسيول اهلل وعبيدة 

ومتثيل أيب عبييدة ببييت أيب طاليب اليوارد يف الروايية التيي ذكرناها.

))( سورة احلج: آية )4)(.

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص73).
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إن روايية املبيارزة التيي أوردهيا ابين هشيام عين ابين إسيحاق واضحية متواتيرة وال 
ييكاد أي كتياب مين كتيب السيرية خيليو منهيا ؛ ألهنيا كانيت فاحتية النير يف بيدر.

   وميكن اإيراد بع�ص املالحظات من خالل قراءتنا لتلك الرواية:
الروايية واضحية املعيامل وفيهيا داللية قويية عيىل بيروز إمكانيات اإلميام عييل )علييه 
ثبيات عييل ومحيزة  النير حييث كان  الكبيرية عيىل صناعية  القتالييية وقدرتيه  السيلم( 
وعبييدة مفتياح النير يف بيدر، وقيد أعطيت دافعيًا معنوييًا كبيريًا للمسيلمن رغيم قلية 

والعيدة.  العيدد 

أورد البغيوي ))(عين قييس بن عبادة عن أيب ذر الغفاري )رمحه اهلل( أنه كان حيلييييف 
ِْم﴾ نزلت يف سيتة نفر من قريش  بياهلل أن اآليية الكريمية ﴿َهَذاِن َخْصَمِن اْخَتَصُموا يِف َرهبِّ
تبيارزوا ييوم بيدر: محيزة وعييل وعبييدة بين احليارث وعتبية وشييبة ابنيا ربيعية والوليد بن 
عتبية، وقيال اإلميام عييل )علييه السيلم( : ))أنيا أول مين جيثيو للخصومية بين ييدي اهلل 
تعياىل ييوم القيامية((، ويف هيذه الروايية داللية واضحية عيىل مباركة السيمء للمبيارزة بن 
اإلميام عييل ومحيزة وعبيدة وخصومهيم من املشكن فتكرييًم وتعظيًم مين اهلل تعاىل أنزل 
فيهيم قرآنيًا وقيد تواترت كتب التفسيري واحلديث))( يف إيراد أسيباب نيزول تلك اآلية يف 

))( معامل التنزيل يف تفسري القرآن، ج3، ص79).

))( الصنعيياين، تفسييري القييران،  ج3، ص33- 34، البخيياري، صحيييح البخيياري، ج5، ص6-7، مسييلم 
النيسييابوري، صحيييح مسييلم، ج8، ص45)-46)، القزوينييي، حممييد بيين يزيييد ت )73)هييي - 886م( 
سيينن ابيين ماجييه، حتقيييق حممييد فييؤاد وعبييد الباقييي، )دار الفكيير - بييريوت، د.  ت(، ج)، ص946، 
الطييربي، جامييع البيييان عيين تأويييل القييرآن، ج7)، ص)7)، ابيين أيب حاتييم الييرازي، تفسييري ابيين أيب 
حاتييم، ج8، ص479)-480)، القييايض النعييمن املغييريب، رشح األخبييار، ج)، ص)6)-63) ؛ 
الواحييدي النيسييابوري، عيييل بيين أمحييد ت )468هييي - 075)م( أسييباب نييزول اآليات، )مؤسسيية احللبي 
ورشكاؤه - القاهييرة، 968)م(، ص07)، احلاكييم احلسييكاين، شييواهد التنزيييل لقواعييد التفضيييل، ج)، 
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تليك احلادثية وبحيق الثلثية املبارزين يوم بيدر ومنهم عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( 
 .

ورود إشيكالية واضحية بين روايية ابين إسيحاق التيي ذكرها ابن هشيام وبين رواية 
الواقيييييييييدي حيول مقدميات املبيارزة، إذ ذكير الواقيدي أن الثلثية مين األنصيار عندما 
عرضوا أنفسيهم للمبارزة: ))اسيتحى رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  من ذلك 
وكيره أن يكيون أول قتيال لقيي املسيلمون فييه املشكين مين األنصيار وأحيب أن تكيون 
الشيوكة لبنيي عميه وقوميه...((، وهيذا خيالف روايية ابن إسيحاق التي ذكرنيا تفاصيلها 
والتيي جياء فيهيا أن الطليب كان مين مشكيي قرييش بإبيدال املبارزيين بأكفائهيم مين 
قرييش، وقيد رجيح ابين أيب احلدييد املعتزيل))( رواية ابن إسيحاق ؛ ألهنا أشيهر من رواية 
الواقيدي فقيال: ))إن منيادي املشكين نيادى: ييا حمميد أخيرج إلينيا األكفياء مين قومنيا، 
فليو مل يكين قيد كلمهيم  بنيو عفيراء وكلموهم وردوهيم، ملا نيادى مناديم بذليك، ويدل 
عيىل ذليك قيول بعيض القرشيين لبعيض األنصار يف فخيٍر فخر بيه عليه: ))أنا مين قوم مل 

ييرَض مشكوهيم أن يقتليوا مؤمنيي قومك((. 

قتلى الإمام علي )عليه ال�سالم( يوم بدر
لقيد أبيىل اإلميام عييل بيلًء معروفيًا يف معركية بيدر ال يمكين إنيكاره أو جتياوزه، وال 
نباليغ إذا قلنيا إن أحيد عواميل النير الرئيسية كان سييف اإلميام عييل وجهياده، وقيد 
تناوليت الرواييات هيذا الهياد بصور خمتلفية، وقبل أن ندخيل يف عدد القتيىل الذين لقوا 
حتفهيم بسييف احليق سييف عييل البيدَّ أن نتعيرض مليا نقليه ابين هشيام يف عدد قتيىل بدر، 

ص503-504 ؛ ابيين املغييازيل، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص5))-6))، فخيير الدييين الييرازي، 
تفسييري الييرازي، ج3)، ص))، القرطبييي، تفسييري القرطبييي، ج)، ص5).

))( رشح هنج البلغة، ج4)، ص309.
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فقيال))(: ))فجمييع ميا ُأحيي لنيا من قتيىل قريش يوم بدر مخسيون رجيًل((، إال أنه ويف 
امليورد نفسيه ذكير ))أن قتيىل بيدر مين املشكين كانيوا سيبعن رجيًل، واألرسى كذلك، 
وهيو قيول ابن عباس، وسيعيد بن املسييب، ويف كتاب اهلل تبيارك وتعاىل﴿َأَومَلَّيا َأَصاَبْتُكْم 
ُمِصيَبيٌة َقيْد َأَصْبُتيْم ِمْثَلْيَهيا﴾))( يقيول ألصحياب ُأحيد - وكان استشيهد منهيم سيبعون 
رجيًل - يقيول: قيد أصبتيم ييوم بيدر مثليم مين استشيهد ييوم أحيد(()3(، ثيم ذكير مين 
قتلهيم اإلميام عييل يف ييوم بيدر ))وقتيل مين املشكين ييوم بيدر مين قرييش ثيم مين بنيي 
عبيد شيمس بين عبيد منياف: حنظلية بين أيب سيفيان بين حرب بين أميية بن عبد شيمس، 
قتليه زييد بين حارثية، موىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فيم قال ابن هشيام؛ 
ويقيال اشيرك فييه محيزة وعييل وزييد، فييم قيال ابين هشيام... والعياص بين سيعيد بين 
العياص بين أميية قتليه عييل بين أيب طاليب وعقبية بين أيب معييط بين أيب عميرو بين أميية 
ابين عبيد شيمس قتليه عاصيم بين ثابيت ابين أيب األقليح. .. قيال ابن هشيام ويقيال: قتله 
عييل بين أيب طاليب. .. قيال ابين إسيحاق وعتبية بن ربيعية بن عبد شيمس قتليه عبيدة بن 
احليارث بين عبيد املطليب. .. قيال ابين هشيام: اشيرك فييه هيو ومحزة وعييل. .. قيال ابن 
إسيحاق... والولييد بين عتبية بين ربيعية قتليه عييل بين أيب طاليب وعامر بين عبيد اهلل. .. 
قتليه عييل بين أيب طاليب. ..(( )4(، وهيؤالء مجيعيًا مين بنيي أمية بين عبد شيمس، ثم ذكر 
مين قتيل مين بنيي نوفيل بين عبيد منياف فقيال: ))وطعيمية بين عيدي بين نوفل قتليه عيل 
ابين أيب طاليب، ويقيال محيزة بين عبيد املطلب... ومن بني أسيد بين عبد العيزى بن قي  
زمعية بين االسيود بين املطليب بن أسيد، قال ابين هشيام: قتله ثابت بين اليذع، أخو بني 

))( السرية النبوية، ج)، ص)37.

))( سورة آل عمران: آية )65)(.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص)37.

)4( املصدر نفسه، ج)، ص370-369-368-367-366-365-)37-)37.
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حيرام، فييم قيال ابين هشيام ؛ ويقيال: اشيرك فييه محيزة وعييل بين أيب طاليب وثابيت. .. 
وعقييل بين االسيود بين املطليب، قتليه محيزة وعييل، اشيركا فييه  فييم قيال ابن هشيام. .. 
ونوفيل بين خويليد بين أسيد، وهو ابين العدويية، ُعيدي خزاعة، وهيو الذي قيرن أبا بكر 
الصدييق، وطلحية بين عبييد اهلل حن أسيلم بحبل، فكان يسيميان القرينين لذلك، وكان 
مين شيياطن قرييش وقتليه عيل بين أيب طاليب. . ومن بني عبيد الدار بن قيي: النظر بن 
احليارث بين كليدة بين علقمة بين مناف بن عبيد الدار، قتله عييل بن أيب طاليب صربًا عند 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بالصفيراء فييم يذكيرون. .. قيال ابن إسيحاق: 
ومين بنيي تييم بين ميرة: عميري بين عثيمن بين عميرو بين كعيب بن سيعد بين تيم قيال ابن 
هشيام: قتليه عييل بين أيب طاليب، ويقيال عبيد الرمحين بين عيوف . .. وحرملية بين عمرو 
- حلييف بنيي تييم بين ميرة - قيال ابين هشيام قتليه خارقية بين زييد بين أيب زهيري، أخيو 
بحيارث بين اخليزرج؛ ويقيال: بيل عييل بين أيب طاليب، فيم قيال ابن هشيام. .. وقيال ابن 
إسيحاق ؛ ومسيعود بين أيب أميية بين املغيرية قتله عييل بن أيب طاليب - فيم قال ابن هشيام 
- وقيال ابين إسيحاق وابيو الفاكيه بين املغيرية، قتله عيل بين أيب طاليب، ويقيال قتله عمر 
بين ييارس فييم قيال ابن هشيام... وعبيد اهلل بن املنيذر بن أيب رفاعية بن عابد، قتليه عيل بن 
أيب طاليب فييم قيال ابين هشيام... قيال ابين إسيحاق والذي قتيل حاجب بن سيائب عيل 
ابين أيب طاليب، ومين بنيي سيهم بين عميرو بين هصييص بين كعب بين ليؤي. .. العاص 
ابين منبيه بين احلجياج، قتليه عيل بين أيب طالب وأبيو العاص بين قيس بن عدي بن سيعد 
ابين سيهم - قيال ابين هشيام - قتليه عييل بين أيب طالب، ويقيال النعيمن بن ماليك القويل 
ويقيال أبيو دجانية، وقيال ابن إسيحاق وأوس بين معري بن لوذان بن سيعد بين مجح، قتله 
عييل بين أيب طاليب. ومين بنيي عامير بين ليؤي: معاويية بين عامير، حلييف ليم مين عبيد 
القييس قتليه عييل بين أيب طاليب، ويقيال قتله عكاشية بين حمصن، فييم قاله ابن هشيام((. 
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ميا أوردنياه فقيط اليذي ُقتيل بسييف عيل بين أيب طاليب أو اشيرك يف قتليه حيث كان 
عددهيم واحيدًا وعشيين شيخص مين جمميوع مخسين حسيب ميا ذكير ابين هشيام يف 

روايتيه التيي أوردهيا يف السيرية النبويية. 

إال أن ابين هشيام بعيد إييراده للقتيىل ومين قتلهيم يذكير أن روايية ابين إسيحاق التيي 
تقيول سيبعن قتييًل مين مشكيي قرييش يوم بيدر ويكملهيم بالتعيداد فقيط دون ذكر من 

قيام بقتلهم. ..

وقيد ذكير الواقيدي))( قتيىل بيدر ))فجمييع مين ُأحيي قتليه تسيعة وأربعيون رجيًل 
منهيم مين قتيل أميري املؤمنين )علييه السيلم( ، ورشك يف قتيل اثنين وعشيين رجيًل((. 

وأربعيون  تسيعة  قرييش  مشكيي  مين  بيدر  قتيىل  عيدد  أن  فذكير  البيلذري))(  أميا 
شيخصًا.  وعشيين  واحيدًا  منهيم  طاليب  أيب  بين  عييل  قتيل  وقيد  شيخصًا، 

النعيمن املغيريب)3( تفاصييل مين قتلهيم أميري املؤمنين عييل بين أيب  القيايض  وذكير 
طاليب ييوم بيدر بين ييدي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حييث بليغ عددهم 
ثلثية وعشيين شيخصًا فقيال: ))فهيؤالء املعيدودون مين قتىل قرييش يوم بيدر ممن ثبت 
أن علييًا علييه السيلم قتلهيم وغري مين مل يقف عىل صحييح قتله إياه ومين أثبتته جراحه، 

فيمت. ..((.  

أميا املفييد)4( فييورد قائمية ملين قتلهيم عييل بين أيب طاليب ييوم بيدر وعددهيم مخسية 

))( املغازي، ج)، ص48)-49).

))( أنساب األرشاف، ج)، ص96)-97)-98)-99)-300-)30.

)3( رشح األخبار، ج)، ص63)-66).

)4( االرشاد، ج)، ص)7-)7 .
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وثلثيون رجيًل، فييم ذكير الطيربيس))( أن عددهيم سيتة وثلثيون شيخصًا. 

وبالعيودة إىل ميا ذكيره ابين هشيام عين الذين لقيوا حتفهم عيىل يد اإلمام عيل نسيجل 
عىل روايتيه جمموعة مين امللحظات:

عنيد ملحظية روايية ابين هشيام يف الذيين قتلهيم اإلمام عييل )عليه السيلم( يوم بدر 
نيراه ال يعتميد كلييًا عيىل روايية ابين إسيحاق عيىل عكيس منهجيه يف السيرية، فيكان ليه 
دور واضيح يف تغيريهيا وإضافية آرائيه الشيخصية، فمثيًل عندميا ذكر قتل حنظلية بن أيب 
سيفيان، قيال: إن مين قتليه زييد بين حارثية وبعيد ذليك اسيتدرك وقيال اشيرك فييه محيزة 
وعييل وزييد، لكنيه ال يعطيي سيندا وال يسيند رأييه إىل أحيد جميرد كلمية )يقيال( ، وهيذا 
يناقيض روايية جابير عين اإلميام الباقير عين أميري املؤمنين عليهيم السيلم قيال: ))لقيد 
تعجبيت ييوم بيدر مين جرأة القيوم وقد قتليت الوليد بن عتبية، إذ أقبيل ايل حنظلة بن أيب 

سيفيان فليم دنيا منيي رضبتيه بالسييف فسيالت عينياه وليزم األرض قتييل(())(. 

االرتبياك واضيح يف روايتيه فيذكير عيدد القتيىل مين املشكين مخسين قتييًل ثيم يف 
الصفحية  نفسيها ذكير عين أيب عبييدة عين أيب عميرو أن قتيىل بيدر مين املشكين كانيوا 
سيبعن رجيًل، واألرسى كذليك ثيم ييورد قول ابين عباس وسيعيد بن املسييب ومل يذكر 
أنيه نقيل ليه ذليك عين ابين إسيحاق؛ ألنه املصيدر الرئييس لروايية ابن هشيام وبعيد ذلك 
يوضيح قائمية بأسيمء الذيين مل يذكرهم ابن إسيحاق يف روايته ليكون عيدد قتىل املشكن 

رجًل.  سيبعن 

املهيم عنيد قيراءة ما أورده ابن هشيام يف هذا امليورد نلحظ عدم الوضيوح والضبابية 

))( اعلم الورى، ج)، ص70).

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص75، الطربيس، اعلم الورى، ج)،  ص70) .
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يف إييراد املعلوميات، ولعيل القصد كان واضحيًا وهو التغطية عىل الصيورة احلقيقية ألثر 
اإلميام يف تليك املعركية، وتسيويق األمير بأنيه من األميور االعتياديية حيث الحظنيا كثريًا 
ميا ييشك ميع عييل أشيخاصًا عنيد روايته قتيل أي شيخص مين دون أن يقدم لنا سيندا ملا 

يقوله. 

وإن كانيت روايية ابين هشيام التيي ذكرهيا لنا أقيل الرواييات حديثًا عن الذيين قتلهم 
اإلميام عييل ييوم بدر إال أنه عند النظير إليها يبقى اإلمام عيل يف مقدمية املقاتلن وأبرزهم 

بلًء.  وأكثرهم 

إن وقفية عييل بين أيب طاليب يوم بيدر وجهاده بن يدي رسيول اهلل وإكثياره من القتل 
فيييييييييييي صفيوف املشكين، نتيج عنه عيدد من القتىل كيم قدمنا توزع هيؤالء عىل بطون 
قرييش ومل يبيق بطين منهم إال وناله سييف عييل بن أيب طالب، وهذا ميا أورثه عداوة أهل 
النفياق مين قرييش وغريها مين الذين قتل أولياءهيم يف ذات اهلل عز وجيل، وقد دفع عيل 
وآل عييل تليك الرضيبية مين مواقعهم ومن دمائهيم وغريها من األميور وباملقابل نلحظ 
أن كبيار الصحابية ومين الذيين اشيركوا يف معركية بيدر خيشيون التريح بذليك لكي ال 
تكيون ليم عيداوة ميع عشيريهتم، فذكر ابين أيب احلدييد املعتيزيل))( ))أن عثمن بين عفان 
وسيعيد بين العياص حيرضا عنيد عمير أييام خلفتيه، فجليس سيعيد بين العياص حجرة 
فنظير إلييه عمير، فقيال: ميا يل أراك معرضيًا كأين قتلت أبياك ! إين مل اقتله، ولكين قتله أبو 
احلسين! وكان عييل )علييه السيلم( حيارضًا.  فقيال اللهيم غفيرا ! ذهيب اليشك بيم فييه 
وحميا اإلسيلم ميا قبليه، فليمذا هتياج القلوب ! فسيكت عمر، وقال سيعيد: لقيد قتله كفؤ 

كرييم، وهيو أحيب ايل مين أن يقتليه من ليس مين بني عبيد مناف((. 

))( رشح هنج البلغة، ج4)، ص9)3.
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امللحيظ إحجيام املؤرخين ومنهيم الطيربي، وابين اليوزي، وابين األثيري وغريهيم 
عين ذكيييييييير أي تفاصييل لقتيىل بدر عيىل الرغم من أن الطيربي))( أفرد ملعركية بدر أكثر 
مين ثيمٍن ومخسين صفحية يف تارخيه مميا يدل عيىل أمهية تليك املعركة وهذه هيي القصدية 

التيي نتحيدث عنهيا يف حيذف أو التغيايض عين مناقب اإلمام عييل )عليه السيلم( . 

وقيد ذكير ابين هشيام))( أبياتيًا مين الشيعر لإلميام عييل قالا ييوم بيدر يرويا عين ابن 
إسيحاق إال أنيه قيال: ))مل أر أحيدًا مين أهيل العليم بالشيعر يعرفهيا وال نقضهيا. ..((

بلء عزيٍز ذي اقتدار وذي فضيييييييييييِلأمل تيَر أن اهلل أبليييييييييى رسيييييييييوله

فلقوا هوانًا من إسار ومن قتيييييييييييييِلبيم أنزل الكفييييييييييييييار دار مذليييييية
وكان رسيييييول اهلل أرسيييييل بالعيييدلفأمسيى رسيول اهلل قييييد عيز نيره
عيييييز وجيل اهلل  مين  بفرقيان  العقييييييييييلفجياء  ليذوي  آياتيه  مبينية 
وأيقنيييييييييييييوا بيذاك  أقيييواٌم  فأمسيوا بحميد اهلل جمتمعيي الشمييييييلفآمين 
فزادهيم ذو العيرش خبيًل إىل خبييييييلوأنكير أقيييواٌم فزاغيييت قلوهبييييييييم
وقومييًا غضابييًا فعلهم أحسن الفعيييلوأمكن منهم يوم بييييدٍر رسوليييييييييه
عصوهبيييييا خفياٌف  بييٌض  وقيد حادثيوا بالييييلء وبالصقييييييييلبأيدييم 
ناشيئ ذي محيييييية مين  تركيوا  رصيعًا وميييين ذي نجيييدة منهم كهييلفكيم 
عليهيييييييم النائحيات  عييون  وبالوبيييييييييلتبييت  الرشياش  بإسيبال  جتيود 
وشيبة تنعيييييييياه وتنعى أبا جهييييييييييلنوائيح تنعيى عتبية الغيي وابنييييييييييه
فيهيم مسيلبة ُحيرى مبينية النكييييييييييلوذا الرجيل تنعيى وابين جدعيييييييان

))( ينظر  تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص60)-)9).

))( السرية النبوية، ج3، ص3)، ابن كثري، البداية والنهاية، ج5، ص75).
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الإمام عليٌّ )عليه ال�سالم( يف معركة اأُحد))(

   مليا ُأصييب كفيار قرييش يوم بدر ورجع جيشيهم املهيزوم إىل مكة، وعاد أبو سيفيان 
ابين حيرب بالقافلية سياملة، ذهيب عبيد اهلل بين أيب ربيعية))(، وعكرمية بين أيب جهيل)3(، 
وصفيوان بين أميية)4( يف رجيال مين قرييش، ممين أصييب آباؤهيم وأبناؤهيم وإخواهنيم 
ييوم بيدر)5( إىل أيب سيفيان بين حيرب ومين كانيت ليه يف تليك القافلية جتيارة فقاليوا: ييا 
معيش قرييش إن حمميدًا قيد وتركيم وقتيل رجالكيم وخياركيم فأعينونيا هبيذا امليال عيىل 
حربيه لعلنيا نيدرك منيه ثأرنا بم أصياب منيا)6(، وبعد تلك املناشيدات وافقيت قريش كم 
ذكير الواقيدي)7( ))قيال أبيو سيفيان: قد طابيت أنفس قريش بذليك ؟ قالوا: نعيم.  قال: 
فأنيا أول مين أجياب إىل ذليك وبنيو عبيد منياف معيي، فأنيا املوتيور الثائير قيد قتيل ابنيي 
حنظلية وأرشاف قوميي... فباعيوا ميا كان بذهب العن وجتهزوا به، وقيال بعضهم: إهنم 

))( أحييد: اسييم البييل الييذي كانييت عنييده غييزوة أحييد وبينييه وبيين املدينيية قرابيية ميييل شييملا.  ينظيير احلمييوي، 
معجم البلييدان، ج)، ص09).

))( عبييد اهلل بيين ربيعيية بيين املغييرية بيين عبييد اهلل بيين عمييرو بيين خمييزوم القييريش كان اسييمه يف الاهلييية بجييريا، 
فسييمه رسييول اهلل عبييد اهلل، أسييلم يييوم الفتييح.  ينظيير ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ج3، ص896.

)3( عكرميية بيين أيب جهييل، عمييرو بيين هشييام بيين املغييرية بيين عبييد اهلل بيين عمرو بن خمييزوم القييريش كان كأبيه اشييد 
النيياس عييداوة لرسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( أسييلم يييوم الفتييح وقتييل يييوم الريمييوك يف خلفيية 

عميير بيين اخلطيياب.  ينظيير املييزي، هتذيييب الكييمل، ج5، ص300 ؛ ابيين حجيير، االصابيية، ج4، ص3)4.

)4( صفييوان بيين أمييية بيين خلييف بيين وهييب بيين قداميية بيين مجييح القييريش الهمييي املكييي ميين املؤلفيية قلوهبييم 
مييات سيينة ))4هييي - )66م(.  ينظيير الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج)، ص64 ؛ ابيين حجيير، تقريييب 

التهذيييب، ج)، ص348.

)5( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص64.

)6( ابن إسحاق، السري واملغازي، ص))3 .

)7( املغازي، ج)، ص00)، البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص))3.
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جتهيزوا بأربياح ميا فيهيا، وكانيوا يربحيون للدينيار دينيار وبعثيوا إىل أربعة نفر مين قريش 
وهيم عميرو بين العياص وهبيرية بين وهيب))( املخزوميي، وابين الزبعيرى))(، وابو عزة 
المحيي)3(، فسياروا يف العيرب يسيتنجدوهنم ويسيتنروهنم عىل رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( وكان أبيو العيزة كنانييًا، امتنع مين النفوذ مليا وجهوه، وقيال كان حممد 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( فضيل علييًا حييث أطلقنيي ييوم بيدر بعيد أن ارست بيل 

فداء)4(.  

فخرجيوا يؤلبيون القبائيل حليرب املسيلمن، وقد دعا جبيري بن املطعم غلميًا له يقال 
ليه وحيي، يقيذف بحربية ليه قيذف احلبشية، قليم خيطيئ هبا فقيال اخرج ميع النياس فإن 
قتليت عيم حمميد فأنيت عتييق)5(، وقيد خرجيت قرييش وحلفاؤهيا وقيد أخرجيوا معهم 
الظعين)6( التيمس احلفيظية وأن ال يفيروا، وخرجيت من قريش ثيلث آالف بمن ضوى 

))( هبييرية بيين وهييب بيين عمييرو بيين عائييذ بيين عمييران الشيياعر املخزومي القييريش زوجتييه أم هيياين بنييت أيب طالب 
أخييت اإلمييام عيييل وابنييه جعييده بن هبييرية املخزومييي.  ينظيير ابن الكلبييي، مجهييرة النسييب، ج)، ص30).

))( ابيين الزبعييرى: عبييد اهلل بيين الزبعييرى بيين قيييس بيين عييدي بيين سييعد بيين سييهم السييهمي القييريش الشيياعر، 
امييه عاتكيية بنييت عبييد اهلل بيين عمييرو، وكان ميين اشييد النيياس عييىل رسييول اهلل قبييل الفتييح أسييلم بعييد 
الفتييح بعييد أن هييرب إىل نجييران إال أنييه عيياد وأسييلم.  ينظيير ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ج3، ص900

)3( أبييو عييزة المحييي: وهييو عمييرو بيين عبييد اهلل بيين عمييري بيين أهيييب بيين ُحذافيية بيين مجيييح قتلييه رسييول اهلل 
صييربًا بحمييراء األسييد، حيييث كان قييد أرسه يييوم بييدر، وكان ذا بنييات ؛ فقييال: ))دعنييي لبنييايت( فرمحييه 

واطلقييه، إال أنييه عيياد يييوم أحييد.  ينظيير، ابييو املصعييب الزيييربي، نسييب قريييش، ص398.

)4( الواقدي، املغازي، ج)، ص)0).

)5( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص305.

)6( خييرج أبييو سييفيان وهييو قائييد النيياس معييه هنييد بنييت عتبيية بيين ربيعيية وخييرج عكرميية بيين أيب جهييل بيين 
هشييام بيين املغييرية بييأم حكيييم بنييت احلييارث بيين املغييرية.  وخييرج احلييارث بيين هشييام بيين املغييرية بفاطميية 
ابنيية الوليييد بيين املغييرية، وخييرج صفييوان بيين أمييية بيين خلييف بييرّبه بنييت مسييعود الثقفييية وهييي أم عبييد اهلل 
بيين صفييوان وخييرج عمييرو بيين العيياص بريطيية بنييت منبييه بيين احلجيياج وهييي أم عبييد اهلل بيين عمييرو بيين 
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إىل قرييش، قيادوا مائتيي فرس، وكان فيهم سيبعمئة دارع ومعهم ثلثية آالف بعري(())(. 

نزليوا))(، شيكل جملسيًا  نزليوا حييث  قيد  أهنيم  واملسيلمون  اهلل  فليم سيمع رسيول 
الشيخصيات  وأعلنيت  العيدو،  جماهبية  كيفيية  يف  املسيلمن  آراء  فييه  اسيتطلع  عسيكريًا 
البيارزة وعيدد مين كبيار األنصيار وعبيد اهلل بين أيب أن اليرأي هو البقياء يف املدينية واختاذ 
موقيف دفاعيي داخيل املدينية، يف حين كان رأي الشيبان الذين مل يشيهدوا بيدرًا وغريهم 
مين كبيار املهاجريين واألنصيار مثيل محيزة هيو أن جتيري جماهبية العدو خيارج املدينية)3(، 
وقيد اختلفيت اآلراء بين مؤييد للخيروج ومين يرييد البقاء داخيل املدينة حييث قال عبد 
اهلل بين أيب وقوميه ييا رسيول اهلل: ))ال ختيرج مين املدينية حتيى نقاتيل يف ازقتهيا فيقاتيل 
الرجيل الضعييف وامليرأة والعبيد واألمية عيىل أفيواه السيكك وعيىل السيطوح فيم أردانيا 
قيوم قيط فظفيروا بنيا ونحين يف حصوننيا ودورنيا وميا خرجنيا عيىل أعدائنيا قيط إال كان 
الظفير ليم، فقيام سيعد بين معياذ رمحيه اهلل وغيريه مين األوس فقاليوا: ييا رسيول اهلل ميا 
طميع فينيا أحيد ونحن مشكيون نعبد األصنيام فكيف يطمعيون فينا وأنت فينيا، نخرج، 

إليهيم فمين قتل منيا شيهيد(()4(. 

العيياص وخييرج طلحيية بيين أيب طلحيية بسييلفة بنييت سييعيد، وخرجييت خنيياس بنييت مالييك بيين النظيير 
مييع ابنهييا عزيييز بيين عمييري وهييي أم مصعييب بيين عمييري.  ينظيير ابيين إسييحاق، السييري واملغييازي، ص))3، 
ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج3، ص66، الواقييدي و املغييازي، ج)، ص03)، الطييربي، تاريييخ االمييم 

وامللييوك، ج)، ص305.

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص3)3.

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص66.

)3( موسييى بيين عقبيية، أبييو حممييد ت ))4)هييي ( املغييازي النبوييية، حتقيييق حسيين مييرادي )رشيعييت - قييم، 
4)4)هييي(، ص43).

)4( القمي، تفسري القمي، ج)، ص))).
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    ويف النهايية أمير رسيول اهلل باخليروج فقاليوا: نرجيع ولكين رد عليهيم رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ))ميا ينبغيي لنبيي إذا لبيس المتيه أن يضعهيا حتيى 
يقاتيل(())(، فكانيوا أليف رجيل فليم كانيوا بعض الطرييق انخيذل عنهم عبيد اهلل ابن ُأيب 
بثليث النياس))(.  وميى رسيول اهلل  )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(   حتيى نيزل الشيعب 
يف ُأحيد يف عيروة اليوادي إىل البيل فجعيل ظهيره وعسيكره إىل أحيد فقيال ال يقاتل أحد 
حتيى آميره بالقتيال وقد تعبأ رسيول اهلل وهو يف سيبعمئة رجيل، وأمر عىل الرمياة عبد اهلل 
ابين جبيري)3( والرمياة مخسيون رجيل وقال له انضيح اخليل عنيا بالنبل حتيى ال يأتوننا من 

خلفنيا إن كان لنيا أو علينيا)4(. 

الإمام عليٌّ )عليه ال�سالم(حامل لواء امل�سلمني يف اأُحد
ذكر ابن هشام)5( يف السرية النبوية ويف هذا املورد ثلث روايات متسلسلة: 

األوىل عين ابين إسيحاق قيال فيهيا: ))وقاتيل مصعيب بين عميري دون رسيول اهلل  
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حتيى قتيل وكان اليذي قتليه ابين قمئية الليثيي، وهيو يظين 
أنيه رسيول اهلل  )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فرجيع إىل قريش فقيال: قتلت حمميدًا، فلم 
ُقتيل مصعيب بين عميري أعطيى رسيول اهلل الليواء إىل عييل بين أيب طاليب، وقاتيل عيل بن 

أيب طاليب ورجيال مين املسيلمن((. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص68.

))( الطربيس، اعلم الورى بأعلم الدى، ص76).

)3( عبييد اهلل بيين جبييري بيين النعييمن بيين أمييية بيين أمييرئ القيييس األنصيياري ميين بنييي ثعلبيية شييهد العقبيية وبييدرًا 
استشييهد يييوم أحييد حيين كان عييىل الرميياة.  ينظيير ابيين األثييري، أسييد الغابيية يف معرفيية الصحابيية، ج4، ص94).

)4( ابن سيد الناس، عيون االثر، ج)، ص405.

)5( السرية النبوية، ج3، ص78.
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أميا الروايية الثانيية فينقلها ابن هشيام عن مسيلمة بن علقمية املازين ))ملا اشيتد القتال 
ييوم أحيد جليس رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حتيت رايية األنصيار وأرسيل 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( أن قيدم 
الرايية - فتقيدم عييل، فقيال: أنا أبيو الفصم ويقيال أبو القصيم))( - فيم قال ابن هشيام - 
فنياداه أبيو سيعد بين أيب طلحية وهيو صاحيب ليواء املشكين: هل لك ييا أبيا القصم من 
اليرباز حاجية ؟ قيال نعيم فيربز بين الصفين، فاختلفيا رضبتين فرضبيه عيل فرعيه، ثم 
انيرف عنيه ومل جيهيز عليه، فقيال له أصحابه: أفيل أجهزت عليه ؟ فقال: إنه اسيتقبلني 

بعورتيه، فعطفتنيي عنيه الرحيم وعرفت ان اهلل عيز وجل قد قتليه(())(. 

والروايية الثالثية مل يسيندها ابين هشيام ألحيد ))ويقيال إن أبيا أسيعد بين أيب طلحية 
خيرج بين الصفين فنيادى أنيا قاصيم مين يبيارز بيرازًا، فليم خييرج إلييه أحيد.  فقيال: ييا 
أصحياب حمميد، زعمتيم أن قتلكيم يف النية وأن قتلنيا يف النيار، كذبتيم واليلت، ليو 
تعلميون ذليك حقيًا خليرج إيل بعضكيم، فخيرج إلييه عييل بين أيب طاليب  فاختلفيا يف 

رضبتين فرضبيه عييل، فقتليه(()3(.

ومين خيلل الرواييات الثلث نسيتطيع القول إن ابن هشيام أورد روايتيه األوىل قبل 
إييراده أي يشء مين بيدء املعركية، فذكر روايتيه األوىل قبل أن يذكر بداييات املعركة فكان 
إييراده لتفاصييل املعركية يشيوبه االرتبياك وعيدم الوضوح، وعندميا أورد مبيارزة اإلمام 

))( يذكيير السييهييل يف الييروض اآلنييق ان عليييًا قييال أنييا أبييو القصييم ردًا عييىل أيب سييعد بيين طلحيية ملييا قييال أنييا 
قاصييم ميين يبييارزين، فالقصييم مجييع قصميية وهييي العضليية املهلكيية وجيييوز أن يكييون الداهييية التييي تقصييم 
يعنييي انييا أبييو القصييم أي أبييو املعضييلت القصييم والدواهييي العظييم.  ينظيير السييهييل، الييروض اآلنييق، 

ج3، ص63).

))( السرية النبوية، ج3، ص78.

)3( املصدر نفسه، ج3، ص78.



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

336

عييل ميع أيب أسيعد بين أيب طلحية مل يذكير متيى حصيييلت تليك املبيارزة هل هيي يف بداية 
املعركية أو أي وقيت منها ؟

  وقيد اختليف عين ابين إسيحاق مؤليف السيرية النبويية األصييل اليذي حتيدث عين 
بدايية املعركية بالقيول: ))فاقتتيل النياس حتيى محيت احليرب وقاتيل أبو دجانة سيمك بن 
خرشيه حتيى أمعين يف العيدو، ومحيزة وعييل بن أيب طاليب يف رجيال من املسيلمن فأنزل 
اهلل نيره وصدقهيم وعيده، فحسيوهم بالسييوف حتيى كشيفوهم، وكانيت الزيمية ال 
يشيك فيهيا - يعنيي هزيمية املشكين ثيم يكميل روايتيه - لقد رأيتنيي أنظر إىل حيرم هند 
بنيت عتبية وصوحيباهتا مشيمرات هوارب ميا دون أخذهن قليل وال كثيري. ..(())( يعني 
بدايية املعركية كان النير والغلبة للمسيلمن بفضل جهيود الثلثة املذكوريين يف الرواية 

أعله. 

ومين أجيل أن نتعيرف عيىل حقيقية األمير وإكمل الصيورة البيدَّ أن نطلع عيىل ما كتبه 
بقيية اليرواة واملؤرخين عين أثير اإلميام يف املعركية، فذكر الواقيدي))( وهيو يتحدث عن 
عقيد األلويية ))ثيم دعيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بثلثية أرمياح، فعقيد 
ثلثية ألويية فدفيع ليواء األوس إىل أسييد بين حضيري)3(، ودفيع ليواء اخليزرج إىل احلباب 
ابين املنيذر بين الميوح)4( - ويقيال إىل سيعد بين عبيادة - ودفع ليواء املهاجريين إىل عيل 

))( ابن إسحاق، السري واملغازي، ص7)3 ؛ الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص))3.

))( املغازي، ج)، ص5)).

)3( اسيييد بيين حضييري بيين سييمك بيين عتيييك بيين أمييرئ القيييس بيين زيييد بيين عبييد االشييهل ويكنييى أبييا حييييى، 
شييهد العقبيية اآلخييرة مييع السييبعن ميين األنصييار وكان ميين النقبيياء االثنييي عييش وآخييى رسييول اهلل )صييىل 
اهلل عليييه وآلييه وسييلم( بينييه وبيين زيييد بيين حارثيية تييويف سيينة )0)هييي - 640م( ينظيير ابيين سييعد، الطبقات، 

ج3، ص508، ابيين حبييان، مشيياهري علييمء االمصييار، ص33، ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج)، ص)9

)4( احلبيياب بيين املنييذر بيين المييوح بيين زيييد بيين حييرام بيين كعييب ويكنييى أبييا عمييرو وقييد شييهد مييع الرسييول 
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ابين أيب طاليب )علييه السيلم( ، ويقيال إىل مصعيب بين عمري((. 

ثيم بعيد ذليك ذكير مسيري رسيول اهلل إىل أحيد حتيى ينتهيي بيه املقيام يف امليكان اليذي 
حصليت بيه املعركية، وذكير أنيه ملا سيوى الصفوف سيأل من حيميل لواء املشكين ؟ قيل 
ليه بنيو عبيد اليدار: ))قيال: نحين أحيق بالوفياء منهم.  أيين مصعب بين عمري ؟ قيال: ها 
أنيا ذا، قيال: خيذ الليواء، فأخيذه مصعيب بين عمري فتقيدم به بين يدي رسيول اهلل )صىل 

اهلل علييه وآله وسيلم((())(. 

ثيم تعيرض لتوزييع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  للجييش إىل أن ينتهيي 
بالقيول: ))وصياح طلحية بين أيب طلحية، مين يبيارز ؟ فقيال عييل )علييه السيلم( : هيل 
ليك يف اليرباز ؟ قيال طلحية: نعيم فيربز بين الصفين، ورسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  جاليس حتيت الرايية علييه مغفيرة وبيضية، فالتقييا فبيدره عييل فرضبه عىل رأسيه 
فميى السييف حتيى فليق هامته حتى انتهيى إىل حليته، فوقع طلحة وانيرف عيل )عليه 
السيلم( ، فقييل لعييل: أال ذففيت علييه ؟ قيال: مليا رصع اسيتقبلني عورتيه فعطفني عليه 
الرحيم، وقيد علميت أن اهلل تبيارك وتعاىل سييقتله - وهو كبيش الكتيبية. .. ويقال: محل 
علييه طلحية، فاتقياه عييل بالدرقية فلم يصنع سييفه شييئًا ومحل علييه عيل )عليه السيلم( 
وعيىل طلحية درٌع مشيمرة، فيرضب سياقيه فقطيع رجليه، ثيم أراد أن يرفق علييه فلم قتل 
طلحية رس رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأظهير التكبري، وكرب املسيلمون((.  

ثيم روى الواقيدي كيفيية مقتيل أصحياب الليواء التسيعة مين بنيي عبيد اليدار واحدًا 

األكييرم معركيية بييدر وشييهد مجيييع مشيياهد الرسييول وشييهد سييقيفة بنييي سيياعدة وكان هييو خطيييب 
األنصييار وتييويف يف خلفيية عميير بيين اخلطيياب، ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3،  ص9، ابيين األثييري، 

أسييد الغابيية، ج)، ص365، ابيين حجيير، االصابيية، ج)، ص9 .

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص))).
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بعيد اآلخير وخيتيم روايتيه بيأنَّ اإلميام علييًا قتيل اثنين منهيم ))(، وأورد ابين سيعد))( 
تفاصييل روايية الواقيدي نفسيها لكين بصيورة خمتيرة ال تؤثير عيىل سيياقها. 

أميا البيلذري)3( فقيال يف روايتيه: ))وسيّوى رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
صفيوف املسيلمن وأقامهيا إقامية القيدح، وحثهيم عيىل الصيرب واليقين والد والنشياط 
ودفيع ليواء املهاجريين إىل عييل بين أيب طاليب ثيم سيأل عين ليواء املشكين، فقييل دفيع 
بين عميري  بالوفياء، فدفعيه إىل مصعيب  فقيال: نحين أحيق  بين أيب طلحية،  إىل طلحية 
العبيدري...(( ومل يذكير مبيارزة عييل بين أيب طاليب يف بدايية املعركة وقتل محلية االلوية. 

ويف روايية أمحيد بين املفضيل عن اسيباط عن السيدي التيي أوردهيا الطيربي)4( ))ثم 
أن طلحية بين عثيمن صاحيب ليواء املشكين، قيام فقيال: يا معيش أصحاب حمميد إنكم 
تزعميون أن اهلل يعجلنيا بسييوفكم إىل النيار، ويعجلكيم بسييوفنا إىل النية، فهيل منيك 
أحيد يعجليه اهلل بسييفي إىل النية، أو يعجلنيي بسييفه إىل النيار؟ فقيام إلييه عييل بين أيب 
طاليب )علييه السيلم(، فقيال: واليذي نفييس بييده ال أفارقك حتيى يعجلك اهلل بسييفي 
إىل النيار، أو تعجلنيي إىل النية(( ثيم أورد قتيل صاحيب الليواء عيىل ييد اإلميام عييل كيم 
وردت عنيد الواقيدي.  كيم أورد الطيربي)5( روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي أوردناهيا 

حيول بدايية املعركية التيي يبين فيهيا فيرار املشكين وكذليك فيرار هنيد وصوحيباهتا. 

))( املغازي، ج)،  ص7))-8)) .

))( الطبقات، ج)، ص40-39.

)3( أنساب األرشاف، ج)، ص8)3.

)4( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص309.

)5( املصدر نفسه، ج)، ص))3.
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  أميا موسيى بين عقبية يف روايته عن ابن شيهاب الزهيري التي نقلهيا البيهقي))( قال: 
))فليم عهيد النبيي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  إىل أصحابه عهيده يف القتال وكان حامل 
ليواء املهاجريين رجيل مين أصحياب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقيال أنيا 
عاصيم إن شياء اهلل مليا معيي، فقيال ليه طلحية - يعنيي طلحية بين عثيمن - هيل ليك ييا 
عاصيم يف املبيارزة ؟ قيال: نعيم، فبيدره ذليك الرجيل فيرضب بالسييف عيىل رأس طلحة 
حتيى وقيع السييف يف حليتيه فقتليه. .. فليم رصع صاحيب الليواء ابتيش النبيي )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  وأصحابيه، وصياروا كتائيب متفرقية، فجاسيوا العيدو رضبيًا حتيى 
اجهضوهيم عين أثقاليم، ومحليت خييل املشكين عىل املسيلمن ثيلث ميرات كل ذلك 

تنضيح بالنبيل فرجيع مغلوبية، ومحيل املسيلمون فنهكوهم قتيًل...((. 

يبيدو مين هيذه الروايية أن صاحبهيا تعميد إخفياء اسيم اإلميام عييل كونه حاميل راية 
املهاجريين واكتفيى بالقيول إنيه رجيل مين أصحياب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

وسيلم( .

وبعد استعراضنا ملا ورد من روايات حول محل الراية وبداية املعركة يتضح ما ييل:

ذكير ابين هشيام مين خيلل روايتيه اليواردة يف صيدر الفقيرة بعيد مقتيل مصعيب بين 
عميييييير أن الرسيول أعطيى الرايية إىل عييل بين أيب طاليب، وهيذا يتفيق ميع ما ذهيب إليه 
بقيية اليرواة مين أن رايية املهاجرين كانت يومئيذ مع مصعب بن عمري حييث ال يتعارض 
ذليك ميع كيون الرايية كانيت يف البداية مع عييل بن أيب طاليب إال أنه )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  دفيع الرايية إىل مصعيب مراعييًا بذليك االعيراف القبليية السيائدة آنيذاك، وهيذا 
ال خيتليف ميع ميا ذكير يف ميورد سيابق بيأنَّ راية رسيول اهلل يف كل املشياهد كانيت مع عيل 

))( دالئل النبوة، ج3، ص0)).
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ابين أيب طاليب ؛ ألهنيا عيادت إلييه ثانييًة، إال أن روايية عبيد اهلل بين مسيعود التيي نقلهيا 
املفييد))( ))قيال: ودفيع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ليواء املهاجرين إىل عيل 
ابين أيب طاليب )علييه السيلم( وجاء وقيام حتت لواء األنصيار(( إال أنه مل ييش يف روايته 
إىل تسيليم الرايية بعيد ذليك إىل مصعيب بين عميري ولعله أشيار يف ذليك إىل بداييات عقد 
الرايية، إال أن رسيول اهلل بيدا ليه أمير يف إعطائهيا إىل مصعيب وهيذا مل يقلل من شيأن عيل 

ابين أيب طاليب اليذي عيادت إلييه الرايية ثانيية بعد استشيهاد مصعب بين عمري.

مل ييورد ابين هشيام أي تفاصييل لبدايية املعركة فقيد ذكير تفاصيلها يف تقدييم وتأخري 
للرواييية، بحييث ضياع التسلسيل الزمنيي لرواييات املعركية فيراه يبيدأ بروايية استشيهاد 
مصعيب بين عميري ثيم ذكير رواييات أخيرى، غيري أن ابين إسيحاق صاحيب السيرية ذكر 
تسلسيًل واضحيًا للمعركية إذ بيدأ بالروايية اآلتيية ))فاقتتيل النياس حتيى محييت احليرب 
وقتيل أبيو دجانية سيمك بين خرشيه حتيى أمعين يف العيدو، ومحيزة، وعييل بين أيب طاليب 
يف رجيال مين املسيلمن، فأنيزل اهلل نيره وصدقهيم وعيده، فحسيوهم بالسييوف حتيى 

كشيفوهم وكانيت الزيمية ال يشيك فيهيا(())(. 

إال أن ابين هشيام ييورد الروايية أعيله عين ابين إسيحاق ))ثيم أنيزل اهلل نيره عيىل 
املسيلمن وصدقهيم وعيده، فحسيوهم بالسييوف حتى كشيفوهم عن املعسيكر، وكانت 
الزيمية ال شيك فيهيا(()3(. وامللحيظ أن هنياك فرقًا بين الروايتن ألن ابن هشيام اقتطع 
األسيمء اليواردة يف الروايية وأوردهيا بصيغية العميوم ومل خيص هبا أحدًا عيىل خلف ابن 

إسيحاق صاحيب الروايية الفعيل. 

))( االرشاد، ج)، ص80.

))( السري واملغازي، ص7))، الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص))3.

)3( السرية النبوية، ج3، ص)8.
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 كيم أن ابين إسيحاق مل يذكير مبيارزة اإلميام عييل يف بدايية املعركية التيي ذكرهيا ابين 
هشيام وغيريه مين اليرواة أمثيال الواقيدي وغيريه، وهيذا يدعونيا إىل الشيك بيأنَّ هنياك 
قصيدًا واضحيًا يف هيذه الضبابيية بين االثنن، فابن هشيام مين جهة أظهير الروايات التي 
تتحيدث عين املعركية بصيورة مرتبكة غيري منظمة وابن إسيحاق اقتطع أهم ميا يف املعركة 
وهيو بدايتهيا باملبيارزة بين اإلميام عييل وبن حاميل ليواء املشكن اليذي اختليف الرواة 

ذكره.  يف 

ومين خيلل ميا تقيدم نجيد أن هنياك ثيلث تسيميات وردت يف الرواييات حلاميل 
الليواء فابين هشيام ذكير يف السيرية انيه أبو سيعد بين أيب طلحية والواقدي ذكير طلحة بن 
أيب طلحية والطيربي ذكير أن اسيمه عثمن بين أيب طلحية، وكل هذه الرواييات متفقة عىل 
أن اإلميام علييًا هيو مين قتيل صاحب ليواء املشكن، وهيذا يدعونيا إىل القيول إن اإلمام 
علييًا مل يقيم بقتيل حاميل ليواء واحيد، وإنم أكثر مين واحد ويؤكيد هذا روايية الطربي))( 
التيي نقلهيا بسيند ينتهيي إىل عبييد اهلل بين أيب رافع، عن أبيه عين جده التي قيال فيها: ))ملا 
قتيل عييل بين أيب طاليب أصحياب األلويية أبر رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
مجاعية مين مشكيي قرييش، فقيال لعييل: امحيل عليهيم، فحميل عليهيم، فتفيرق مجعهيم 
وقتيل عميرو بين عبيد اهلل المحيي. .. قيال: ثيم أبير رسيول اهلل مجاعية مين مشكيي 
قرييش، فقيال لعييل: امحيل عليهم، فحميل عليهم ففيرق مجاعتهيم، وقتل شييبة بن مالك 
أحيد بنيي عامير بين ليؤي، فقال جربييل: يا رسيول اهلل إن هذه املواسياة، فقال رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : إنيه مني وأنيا منه، فقال جربييل: وأنا منكم، قال فسيمعوا 

صوتيًا: ال سييف إال ذو الفقيار وال فتيى إال عييل((. 

كيم يؤييد ميا ذهبنيا إلييه مين قتل اإلميام عييل ألصحياب األلويية الروايية املنقولة عن 

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص))3.
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اإلميام أيب عبيد اهلل جعفير بين حمميد الباقير عن آبائيه )عليهيم السيلم( ))وكان أصحاب 
الليواء ييوم أحيد تسيعة قتلهم عييل عن آخرهيم، واهنيزم القيوم. ..(())(. 

إن ميا تقيدم مين ارتبياك واضيح يف نقيل روايية معركية أحيد جعيل الصيورة مشوشية 
بدرجية كبيرية، األمير اليذي يدعونيا إىل القيول إن القضية مقصيودة، اليدف منها رصف 
األنظيار عين بطيل املعركية احلقيقيي اإلمام عييل، إذا علمنيا أن كبيار الصحابية مل يكن لم 
أي نصييب مين البطولية يف ذليك الييوم، إال أن هنياك مين ييورد إشيكاالً حيول ذكير ابين 
هشيام للمنياداة التيي ذكرهيا الطيربي يف الروايية أعيله لكين الكيفيية التيي ذكيرت فيهيا 
املنياداة ختتليف صورهتيا عيم ذكرهيا الطيربي، فقيال ابين هشيام))( حدثنيي بعيض أهيل 
العليم عين عبيد اهلل بين أيب نجييح ))قيال: نيادى منياٍد ييوم أحيد: السييف إالذو الفقيار 
والفيييييتى إال عييل(( فهيو هنيا مل ييورد املناسيبة التيي قييل هبا كيم ذكرها الطيربي وبذلك 

يقتطيع جيزءًا مهيًم مين الصورة. 

    ثبات الإمام علي )عليه ال�سالم( يوم اأحد 
  لقيد كانيت الغلبية للمسيلمن يف بدايية املعركية لكين نيزول الرمياة الذيين أمرهيم 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بالبقياء يف موقعهيم الذي حيدده لم وعيدم تركه 
مّكين خاليد بين الولييد مين االلتفياف عىل جييش املسيلمن فضًل عن انشيغال املسيلمن 
يف مجيع الغنائيم)3(، وكذليك اإلشياعة التي بثها املشكيون بأنَّ رسيول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  قيد قتل، هيذه العوامل جمتمعية أسيهمت يف هزيمة املسيلمن وتفرقهم عن 

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص85.

))( السرية النبوية، ج3، ص06).

)3( الواقدي، املغازي، ج)، ص30)-)3).
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الرسيول إال جمموعية صغيرية منهم))(. 

  ومين خيلل قراءتنيا لسيرية ابين هشيام وميا يتعلق بامليورد اخلياص بثبات املسيلمن 
يف معركية أحيد نقيل عين ابين إسيحاق قوليه))(: ))وانكشيف املسيلمون، فأصياب فيهيم 
العيدو، وكان ييوم بيلء ومتحييص، أكيرم اهلل فيه مين أكرم من املسيلمن بالشيهادة، حتى 
خليص العيدو إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( فيُدث)3( باحلجيارة حتى وقع 
الشيقة، فأصيبيت رباعيتيه وشيج يف وجهيه، وكلميت شيفته وكان اليذي أصابيه عتبية بن 
أيب وقياص. .. ووقيع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( يف حفيرة مين احلفير التي 
عميل أبيو عامير ليقيع فيهيا املسيلمون، وهيم ال يعلميون، فأخيذ عييل بين أيب طاليب بييد 
رسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ورفعيه طلحية بين عبييد اهلل حتيى اسيتوى قائيًم، 
ومسيح ماليك بين سينان وأبيو أيب سيعيد اخليدري اليدم عين وجيه رسيول اهلل )صيىل اهلل 

علييه وآليه وسيلم(. ..((. 

روى ابين هشيام)4( بسينده عين حمميد بن إسيحاق عين الزهيري عن كعب بين مالك 
مليا شياع خيرب مقتيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ))نادييت بأعيىل صيويت، 
ييا معيش املسيلمن هيذا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فليم عيرف املسيلمون 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  هنضيوا بيه وهنيض معهيم نحيو الشيعب، معيه 
أبيو بكير. .. وعمير بين اخلطاب، وعييل بن أيب طاليب، وطلحة بين عبييد اهلل، والزبري بن 

))( ابن عقبة، املغازي النبوية، ص56)-57).

))( السرية النبوية، ج)، ص85-86.

)3( دث: دث الرجييل هييو التييواء يف جنبييه أو بعييض جسييده ميين غييري داء، ينظيير لسييان العييرب، ابيين منظييور، 
ج)، ص47).

)4( السرية النبوية، ج3، ص89-88.
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العيوام رضيوان اهلل عليهيم،  واحليارث بين الصمية ورهيط مين املسيلمن. .. فليم انتهيى 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل فم الشيعب خيرج عيل بين أيب طالب، حتى 
ميأل درقتيه مياًء مين املهيراس فجاء به إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يشب 

منيه، فوجيد ليه رحييًا فعافيه، ومل ييشب منيه، وغسيل عن وجهيه اليدم. ..((. 

وذكير ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق بعيد انيراف املشكين مين املعركية ))ثيم 
بعيث رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عييل بين أيب طاليب، فقيال اخيرج يف آثار 
القيوم فانظير مياذا يصنعيون ومياذا يرييدون فيإن كانيوا قيد جنبيوا اخلييل وامتطيوا اإلبل، 
فإهنيم يرييدون مكية، وإن ركبيوا اخلييل وسياقوا اإلبيل، فإهنيم يرييدون املدينية، واليذي 
م.  قيال عيل، فجنبيوا اخليل،  نفييس بييده لئين أرادوهيا ألسيرين إليهم فيهيا، ثيم ألناجزهنَّ

وامتطيوا اإلبيل ووجهيوا إىل مكية((. 

    أميا الواقيدي))( فقيال: ))وثبيت رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  كم هو يف 
عصابية صيربوا معيه، أربعية عيش رجًل سيبعة مين املهاجرين وسيبعة مين األنصيار: أبو 
بكير، وعبيد الرمحين بين عوف، وعييل بن أيب طالب، وسيعد بين أيب وقياص، وطلحة بن 
عبييد اهلل، وابيو عبييدة بين اليراح، والزبيري بين العيوام، ومن األنصيار احلباب بين املنذر 
وأبيو دجانية، وعاصيم بين ثابيت، واحليارث بين الصمية، وسيهل بين حنيف، وأسييد بن 
حضيري، ويقيال: ثبيت سيعد بين عبيادة، وحمميد بين مسيلمة. .. وبايعيه يومئيذ ثمنيية عىل 
امليوت ثلثية مين املهاجريين ومخسية مين األنصار: عييل، والزبيري، وطلحة، وأبيو دجانة، 
واحليارث بين  الصمية، وحبياب بين املنيذر وعاصيم بين ثابيت، وسيهل بين حنييف، فلم 

يقتيل منهيم أحد((. 

))( املصدر نفسه، ج)، ص00).

))( املغازي، ج)، ص40).
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وذكير اليعقيويب))( اهنيزام املسيلمن يف معركية أحيد ))حتى بقيي رسيول اهلل وما معه 
إال ثلثية نفير: عييل،  والزبري، وطلحية. ..((. 

أميا البيلذري))( فذكير الذيين ثبتوا مع رسيول اهلل بعد اهنزام املسيلمن ييوم أحد هم 
أنفسيهم الذيين ذكرهيم الواقيدي يف روايية أعيله إال أنه يضييف إليهم عمر بين اخلطاب 

ليصبيح عددهم مخسية عش. 

أميا القيايض النعيمن املغيريب)3( فذكير ))وبقيي عييل صليوات اهلل علييه وحيده بين 
يدييه فقيال ليه اميض ييا عييل.  فقيال إىل أيين أمييض ييا رسيول اهلل ؟ ارجيع كافيرًا بعيد أن 
أسيلمت؟ وكانيت كرادييس املشكين تأتيهيم فيحمل رسيول اهلل صليوات اهلل عليه وآله 
عيىل بعيض ويقول لعييل: امحل أنت عيىل هؤالء اآلخرين، فيكشيفان من أتامهيا ويرداهم 
بعيد أن يبلييا فيهيم، وكان منهيم صليوات اهلل عليهيم يومئيذ ميا مل يكين أحيد قبلهيم مثليه 
حتيى كشيف اهلل عيز وجيل املشكين وهزمهيم هبيم وانيرف عامية املسيلمن إىل املدينة 
يقوليون: قتيل حمميد وعييل، وارجيف النياس بذليك ومل ييروا إال أنه قيد كان. .. ثيم أقبل 
عييل صليوات اهلل علييه عيىل رسيول اهلل صليوات اهلل علييه وآليه فغسيل وجهيه مميا بيه من 

دم، وأقبيل معيه((. 

ونقليت بعيض املصيادر روايية عين حمميد بين ميروان عين عيمرة عين عكرمية قيال: 
))سيمعت علييًا )علييه السيلم( يقيول: مليا اهنيزم الناس ييوم أحد عين رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  حلقنيي مين اليزع علييه ميا مل أمليك نفييس، وكنيت أمامه أرضب 

))( تاريخ اليعقويب، ج)، ص)3.

))( أنساب األرشاف، ج)، ص8)3.

)3( رشح األخبار، ج)، ص69)-70).
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بسييفي بين يدييه، فرجعيت أطلبيه فليم أَره، فقلت: ما كان رسيول اهلل ليفر، وميا رأيتُه يف 
القتيىل، وأظنيه رفيع مين بيننيا إىل السيمء، فكرت جفن سييفي، وقلت يف نفييس ألقاتلنَّ 
بيه عنيه حتيى أقتيل، ومحلت عىل القيوم فأفرجوا فيإذا أنا برسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  قيد وقيع عيىل األرض مغشييًا علييه، فقميت عىل رأسيه، فنظير إيل وقيال ما صنع 
النياس ييا عييل ؟ فقليت: كفروا يا رسيول اهلل، وولوا الدبير من العدو، وأسيلموك.  فنظر 
النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل كتيبية قيد أقبليت إلييه فقيال يل: ُرد عنيي ييا عييل 
هيذِه الكتيبية، فحمليت عليهيا بسييفي أرضهبم يمينًا وشيمالً حتيى ولوا األدبيار، فقال يل 
النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ميا تسيمع يا عييل مدحيك يف السيمء، إن مليكًا يقال 
ليه رضيوان ينيادي ال سييف إال ذو الفقيار وال فتيى إال عييل، فبكييت رسورًا ومحدت اهلل 

سيبحانه وتعياىل عىل نعمتيه(())(.  

مين خيلل اسيتعراض الروايات نلحيظ أهنا أكدت عىل أن عيل بين أيب طالب )عليه 
السيلم( هيو الثابيت ميع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ييوم أحيد بعيد أن فيرَّ 
عنيه النياس ميع اختيلف اليرواة فيمن ثبيت معه من املسيلمن، ومسيألة ثبيات عيل جممع 
عليهيا إال أن الييء املختليف هيو صيورة ذليك الثبات وكيفيتيه والبد من مناقشية ذلك: 

أورد ابين هشيام مسيألة ثبيات عييل بين أيب طاليب لكين مع يشء مين الضبابيية وعدم 
الوضوح حيييييييييث مل ينقل لنا تفاصيل املعركة بشيكل متسلسيل وحسيب سري أحداثها، 
فهيو ينقيل بقياء الرسيول لوحيده بعيد إصابتيه وأخيذ عييل بين أيب طاليب بييده ورفعه من 
احلفيرة التيي وقيع فيهيا وبمسياعدة طلحية بين عبييد اهلل، إال أنيه يعيزف متاميًا عين روايية 
املعركية وكييف كانيت تفاصيلهيا، فييم ذكيرت مصيادر أخيرى))( أثير اإلميام وبيلءه يف 

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص87، ابن األثري، أسد الغابة، ج4، ص94.

))( ينظيير ابيين املغييازيل، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص64، ابيين أيب احلديييد ، رشح النهييج، ج4) ص)9)-
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الدفاع عن الرسيول األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  واملناداة الصادرة من السيمء)ال 
سييف اال ذو الفقيار وال فتيى اال عييل(، نعيم هو ذكر املنياداة ولكنه مل يذكرهيا يف موردها 
اليدال عليهيا إنيم ذكرهيا يف هنايية روايته ملعركة أحيد))(، ويعد هيذا جزءًا مين اقتطاع ابن 
هشيام للصيورة احلقيقيية ألثير اإلمام عييل يوم أحد، وهيذا األمر رواه جمموعية من الرواة 
واملؤرخين واملحدثين وهيو مشيهور جيدًا، وقد عرب ابين أيب احلدييد املعتيزيل))( عن هذا 
األمير بالقيول: ))قيد رواه مجاعية مين املحدثين وهيو مين األخبيار املشيهورة، ووقفيت 
علييه بعيض نسيخ مغازي حممد بين إسيحاق، ورأيت بعضها خاليًا عنه وسيألت شييخي 
عبيد الوهياب بين سيكينة ت )607ه - 0)))م( رمحيه اهلل عين هيذا اخليرب، فقيال: خيرب 
صحييح، فقليت: ميا بيال الصحياح مل تشيتمل علييه ؟ قيال: أوكليم كان صحيحًا تشيتمل 

علييه كتيب الصحياح ؟ كيم قد أمهيل جامعيوا الصحاح مين األخبيار الصحيحة((. 

نقيل ابين هشيام حال الصحابة بعيد فرارهم من املعركية وتركهم للقتيال،  ففي رواية 

)9)، حيييث يييورد الرواييية اآلتييية عيين أيب عميير حممييد بيين عبييد الواحييد الزهيير اللغييوي التييي كانييت سييببًا 
للمنيياداة ))إن رسييول اهلل ملييا فيير معظييم أصحابييه عنييه يييوم أحييد، كثييرت عليييه كتائييب املشكيين، وقصدته 
كتيبيية بنييي كنانيية ثييم ميين بنييي عبييد منيياة بيين كنانيية، فيهييا أبييو سييفيان بيين عويييف، وهييم خالييد بيين سييفيان 
وأبييو الشييعثاء بيين سييفيان وابييو احلمييراء بيين سييفيان، وعييزاب بيين سييفيان فقييال رسييول اهلل )صييىل اهلل 
عليييه وآلييه وسييلم( يييا عيييل اكفنييي هييذه الكتيبيية، فحمييل عليهييا واهنييا لتقييارب اخلمسيين فارسييًا، وهييو 
راجييل، فييم زال يييرضب فيهييم حتييى تتفييرق عنييه ثييم نجتمييع عليييه، وهكييذا مييرارًا حتييى قتييل بنييي سييفيان 
بيين عويييف األربعيية، ومتييام العييشة منهييم، مميين ال يعييرف بأسييمئهم، فقييال جربيييل يييا حممييد هييذِه ملواسيياة 
لقييد عجبييت امللئكيية ميين مواسيياة هييذا الفتييى، فقييال رسييول اهلل ومييا يمنعييه هييو منييي وأنييا منييه ! فقييال 
جربيييل )عليييه السييلم(، وأنييا منكييم قييال وسييمع ذلييك اليييوم صييوت ميين قبييل السييمء، ال يييرى الشييخص 
الصييارخ بييه و ينييادي ))ال سيييف اال ذو الفقييار وال فتييى اال عيييل((، فسييئل رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه 

وآلييه وسييلم( عنييه فقييال هييذا جربيييل. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص06).

))( رشح هنج البلغة، ج4)، ص)39.
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ابين إسيحاق عين القاسيم بين عبيد الرمحين بين رافيع التيي رواهيا ابين هشيام يف السيرية 
))انتهيى أنيس بين النظير، عيم أنيس بين ماليك، إىل عمير بين اخلطياب، وطلحة بين عبيد 
اهلل يف رجيال مين املهاجريين واألنصار، وقد ألقيوا ما بأيديم، فقال ما جيلسيكم ؟ قالوا: 
قتيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، قال فيمذا تصنعيون باحلياة بعيده ؟ قوموا 
فموتيوا عيىل ميا ميات علييه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ثيم اسيتقبل القوم، 

فقاتيل حتيى قتيل، وبه سيمى أنيس بن ماليك(())(. 

إن حال الصحابة كم حتكيه لنا هذه الرواية كان يتلخص بأن تركوا رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  وحييدًا يف املعركية إال عييل بين أيب طاليب اليذي دافيع عنه ونره 
وردَّ عنيه األعيداء كيم بّينيا، بعدهيا رجيع جمموعة مين الصحابة إىل الرسيول بعيد انحيازه 
إىل الشيعب لكنهم مل يشيهدوا الدفاع عنه، ويف هذا الباب ذكر الطربي))( ))وكان الناس 
اهنزميوا عين رسيول اهلل حتيى انتهى بعضهيم إىل املنقيى)3( دون االعيوص)4(، وفر عثمن 
وعقبية بين عفيان وسيعد بين عثيمن - رجلن مين األنصيار - حتى بلغيوا العليب)5( - 
جبيًل بناحيية املدينية مميا يييل االعوص - فأقاميوا به ثلثًا ثيم رجعوا إىل رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فزعميوا أن رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، قال لم لقد 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص88.

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص6)3.

)3( املنقييى: موضييع بيين أحييد واملدينيية )قييال ابيين إسييحاق: وقييد كان النيياس اهنزمييوا عيين رسييول اهلل )صييىل 
اهلل عليييه وآلييه وسييلم( يييوم أحييد حتييى انتهييى بعضهييم إىل املنقييى دون األعييوص(، ينظيير احلمييوي، 

معجييم البلييدان، ج5، ص5)).

)4( األعييوص: موضييع يف املدينيية عييىل بضعيية عييش ميييًل منهييا.  ينظيير البكييري االندليييس، معجييم ميين 
ص73). ج)،  اسييتعجم، 

)5( العلب: وهو جبل بناحية املدينة، ينظر احلموي، معجم البلدان، ج)، ص54).
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ذهبتم هبيا عريضة((. 

إال أن الطربي ويف تفسيريه يسيند الرواية أعله إىل ابن إسيحاق عندما يأيت إىل تفسيري 
ْوا ِمنُْكيْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَْمَعاِن...﴾))( وهذا ما نناقشيه الحقًا. ِذييَن َتَولَّ اآليية ﴿إِنَّ الَّ

وكذليك ذكير ابين األثيري))( يف أسيد الغابية روايية فيرار عثمن بين عفان أيضًا مسيندة 
إىل حمميد بين إسيحاق وييروي تفاصييل رواية الطربي نفسيها. 

إذًا فيرار الصحابية وتركهيم رسيول اهلل أمير واقيع وصائير إال أن ذليك كان بصيور 
خمتلفية فمنهيم مين تيرك القتيال وتنحيى جانبيًا كيم جياء بروايية ابين هشيام التي ذكير فيها 
عمير بين اخلطياب وغيريه مين املهاجريين واألنصيار، ومنهيم مين تيرك حيدود املعركية 

وذهيب إىل مناطيق بعييدة جيدًا كيم فعيل عثيمن بين عفيان وغيريه. 

لكين مل تيش املصيادر إىل تنحيي اإلميام عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( عين القتال 
وتركيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  وإنم بقيي ملزميًا ومدافعًا عنه. 

القيرآن يف قضيية هزيمية املسيلمن وتركهيم سياحة املعركية حييث قيال  نيزل  وقيد 
يْوا ِمنُْكيْم َييْوَم اْلَتَقيى اْلَْمَعياِن﴾)3(، فقيد ذكير املفيرون)4( أهنيا  ِذييَن َتَولَّ تعياىل: ﴿إِنَّ الَّ
نزليت فيمين تيرك املعركية ييوم أحيد وهيو توبييخ سيموي ليؤالء الذيين تركيوا املعركية 

والرسيول)صىل اهلل علييه وآليه وسيلم(. 

))( آل عمران: آية 55).

))( أسد الغابة، ج3، ص9)4.

)3( آل عمران: آية )55)(.

)4( ينظيير الطييربي، جامييع البيييان عيين تأويييل القييرآن، ج4، ص93)، الطييويس، التبيييان يف تفسييري القييرآن، 
ج3، ص4)، القرطبييي، الامييع ألحييكام القييرآن )تفسييري القرطبييي(، ج4، ص43)، ابيين الييوزي، 
زاد املسييري يف علييم التفسييري، ج)، ص44، السيييوطي، الييدر املنثييور يف التفسييري باملأثييور، ج)، ص88 .
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عنيد النظير إىل روايية ابين هشيام التيي ذكرناهيا والتي تبين هنايية املعركة وانصييراف 
املشكين منهيا وطليب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين اإلميام عييل تتبيع 
أخبارهيم ومين ثيم إخبياره بوجهتهيم، نجيد أنيه أمير طبيعيي جيدًا بعيد هزيمة املسيلمن 
ووقعهيا النفييس الكبيري عليهيم، إذ  مل يسيتطع أي منهيم أن يقيوم هبذه املهمية إال من ثبت 
يف داخيل املييدان ودافيع عين الرسيول، ففيي روايية ابن إسيحاق التيي ذكرهيا الطربي))( 
))ثيم بعيث رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيل بين أيب طالب )عليه السيلم(، 
فقيال اخيرج يف آثيار القيوم فانظير مياذا يصنعيون ؟ ومياذا يرييدون ؟ فيإن كانيوا اجتنبيوا 
اخلييل، وامتطيوا اإلبيل، فإهنيم يرييدون مكية، وإن ركبيوا اخلييل وسياقوا اإلبيل فإهنيم 
يم،  يرييدون املدينية، فيو اليذي نفييس بييده لئين أرادوهيا ألسيرينَّ إليهيم فيهيا، وألناجزهنَّ
قيال عييل فخرجيت يف آثارهيم انظير مياذا يصنعيون؟ فليم اجتنبيوا اخلييل وامتطيوا اإلبل 
توجهيوا إىل مكية، وقيد كان رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  قيال: أي ذلك كان 
فاخفيِه حتيى تأتينيي، قيال عييل )علييه السيلم( :فليم رأيتهيم قد توجهيوا إىل مكية أقبلت 
أصييح، ميا أسيتطيع اكتيم اليذي أميرين بيه رسيول اهلل)صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  ما يب 

مين الفيرح، إذ رأيتهيم انرفيوا إىل مكية عين املدينية((. 

وعنيد املقارنية بين روايية ابين إسيحاق التي ذكرهيا ابن هشيام والتي ذكرهيا الطربي 
نلحيظ أن هنايية الروايية فيهيا دس غيري مقبيول وهيو فيرح اإلميام عييل اليذي قياده إىل 
الصيياح بصيوت مرتفيع خمالفيًا ميا قاليه الرسيول له من كتيم األمير، ولعل مين روى عنه 
الطيربي أراد مين ذليك أن يظهير شيخصية عييل بين أيب طاليب كحيال املنهزمين الذيين 
تركيوا القتيال وخالفيوا رسيول اهلل يف كل يشء، فهيو أيضيًا أراد أن يظهير أن اإلميام علييًا 
)علييه السيلم( خماليف ألوامير رسيول اهلل يف ذليك املوقيف لكيي جيعيل هنياك توازنيًا 

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص9)3.
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لكتاباتيه التارخييية، وقيد ناقيش أحيد الباحثين))( هيذا املوضوع ونقيده لإلضافية الواردة 
يف هنايية الروايية حييث عيد ذليك يتعارضيًا ميع تارييخ وسيرية اإلميام عييل بين أيب طالب 
وامتثاليه لألوامير وقيد أورد املواقيف البطوليية لعييل يف الدفياع عن اإلسيلم ورسيوله أو 
يف تنفييذ أوامير الرسيول األكيرم ويف مواقيف صعبية جدًا مثيل املبيت يف فراشيه وغريها، 
نيا نختليف ميع الباحيث يف أمير تليك اإلضافية مين قبيل الطيربي فقيد ذكير أن ابين  إال أنَّ
هشيام قيد يكيون اخترهيا مين ضمين ميا اختير وهيذب مين السيرية ولكين نعتقد أن 
اإلضافية صيدرت مين الطيربي نفسيه ومل تكين موجيودة أصًل يف السيرية ألن ابن هشيام 
أقيدم مين الطيربي وبذليك يمكين املييل إىل صحية روايية ابين هشيام عين تليك احلادثة.  

العودة اإىل املدينة:
روى ابين هشيام))( عين ابين إسيحاق ))فليم انتهيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  إىل أهليه نياول سييفه ابنتيه فاطمة، فقال: اغسييل عين هذا دمه يا بنيية، فو اهلل لقد 
صدقنيي الييوم، فناوليا عييل بين أيب طالب سييفه، فقيال: وهذا أيضًا، فاغسييل عنيه دمه، 
فيو اهلل لقيد صدقنيي الييوم، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : لئين كنيت 
صدقيت القتيال لقيد صيدق معيك سيهل بن حنييف وأبيو دجانة.  قيال ابن هشيام: وكان 
يقيال لسييف رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم( : ذو الفقار)3((( وذكير الطربي)4( 

))( مطر، آل بيت النبوة )عليهم السلم( يف كتاب تاريخ الرسل وامللوك، ص77).

))( السرية النبوية، ج3، ص06).

)3( ذو الفقييار: كان هييذا السيييف ملنبييه بيين حجيياج السييهمي وكان مييع ابنييه العيياص بيين منبييه يييوم بييدر فقتلييه 
عيييل )عليييه السييلم( فأتييى بييه إىل رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( فأعطيياه رسييول اهلل عليييًا 

فقاتييل بييه دونييه يييوم أحييد.  ينظيير الزرنييدي، نظييم درر السييمطن، ص57).

)4( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص3)3.
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روايية ابين إسيحاق نفسيها لكنيه يضييف إليها شيعر عيل بين أيب طاليب وزعميوا أن عليًا 
حين أعطيى فاطمة سييفه وقال:

بملييييييييييم أفاطيم هاك السييف غيري ذمييييييييييم وال  برعدييد  فلسيت 
رحييييييييييييملعميري لقيييد قاتلييت يف حيب أمحيد بالعبياد  رٍب  وطاعية 
وصميييييييييييموسييفي بكفي كالشيهاب اهيييييييييزه عاتيييق  مييين  أجذبيييه 

حليييييييييم فم زلت حتى فض ريب مجوعهييييييييييم كل  نفيس  شيفينا  وحتيى 

 وذكير ابين أيب الدنييا))( عين حمميد بين عبياد بين موسيى العيكيل عين كثري بن هاشيم 
عين عيسيى بين معيروف قيال: ))قيال سيعيد بين املسييب قتيل عييل بين أيب طاليب )عليه 
السيلم( أربعية نفير مين صنادييد قرييش أحدهيم طلحية بين أيب طلحية ثم جاء بالسييف 

إىل فاطمية فقال:
بلئيييييييييييمأفاطيم هياك السييف غيري ذمييييييييييم وال  برعدييد  فلسيت 

عليييييييييييييملعميري لقيد جاهيدت يف نير أمحيد العبياد  رب  ومرضياة 

غيييييييييره يشء  ال  اهلل  ثيواب  ونعييييييييييييييمأرييد  جنية  يف  ورضوانيه 

بيذي رونيق يغيري العظيام صمييييييييمأمحيت بين عبد اليدار كيي اعرفتييييييه

مليييييييييييييموكنت امرءًا أسموإذا احلرب شّمرت كل  سياق  عيىل  وقاميت 

مجعييييييه ارفيض  بالييييييير  وكلييييييييييمفغادرتيه  فائيظ  ذي  مين  عبادييد 

وقيد يتضيح مين خلل رواييات تلك األبييات أهنا من األشيعار املحذوفية التي عمد 
ابين هشيام إىل حذفهيا حيث رويت يف مصيادر كثرية))(. 

))( أبييو بكيير عبييد اهلل بيين حممييد بيين عبيييد ت ))8)ه - 894م(، مييكارم االخييلق، حتقيييق جمييدي السيييد 
إبراهيييم )مكتبيية القييرآن الكريييم - للطبييع والنييش - القاهييرة، د. ت( ص68-67.

))( ينظيير املفيييد، االرشيياد، ج)، ص89-90، الطييويس، االمييايل، ص)4)-43)، ابيين شييهر آشييوب، 
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املبحث الثالث
علي )عليه ال�سالم( بعد معركة اأحد حتى فتح مكة 

معركة اخلندق
تعيد هيذه املعركة مين املعارك املهمية يف تاريخ الدعوة اإلسيلمية، وتكتسيب أمهيتها 
مين األعيداد الكبيرية التيي مجعهيا مشكيو مكية مين قرييش ومين حتاليف معها مين قبائل 
عربيية وييود فلذليك يمكن النظير إليها بأهنا واحيدة من حلقات الراع العسيكري بن 
املسيلمن وقرييش، فاحليرب معلنية بين الطرفين وال حاجية لتلميس األسيباب الرئيسية 

لوقيوع القتال))(. 

ويمكين عدهيا صفحية مشقية يف تارييخ جهياد أميري املؤمنين عييل )علييه السيلم( 
صاحيب املواقيف واملناقيب الكثيرية ولكن عيىل الرغم مين كثرهتا نرى إحجيام املؤرخن 
وأصحياب السيري عين بعضهيا، وهيذا ظليم اعتياد الكثيري من اليرواة علييه عنيد تعاملهم 
ميع مناقيب اإلميام، ويبيدو ان السيلطات احلاكمية كان ليا دوٌر ضاغيٌط عيىل مين كتيب 
السيرية النبويية لتوجيههيا الوجهية التيي يرغبهيا احلاكم وميا تقتضييه مصلحته السياسيية 

آنذاك. 

مناقييب آل أيب طالييب، ج)، ص66)، املوفييق اخلوارزمييي، املناقييب، ص)7)-73)، الزرنييدي، نظييم 
درر السييمطن، ص))، اليثمييي، جممييع الزوائييد، ج6، ص)))، ابيين الصبيياغ املالكييي، الفصييول املهميية 

يف معرفيية األئميية، ج)، ص5)3.

))( العمري، السرية النبوية الصحيحة، ص8)4.
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أميا بداييات هيذه املعركية ففيي السينة اخلامسية للهجيرة))(، سيارع عيدد مين اليهيود 
إىل مكية واسيتنفروا أهلهيا لقتيال النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وقيد اخربوهيم 
وسيلم(   وآليه  علييه  اهلل  )صيىل  اهلل  رسيول  السيتئصال  معهيم  يكونيون  سيوف  بأهنيم 
واملسيلمن))(، وكان سيببها املبيارش أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أجيىل 
ييود بنيي النظيري مين املدينية إىل خيرب، فتجمعيت األحيزاب يف جيش هائيل قوامه عشة 
آالف مقاتيل بقييادة أيب سيفيان بين حيرب)3(، وقد خرج رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  للقائهيم بثلثية آالف مين املسيلمن)4(.  ومليا عيرف رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  هدفهيم ومبتغاهيم هيو اسيتئصال املسيلمن اختيذ اخلنيدق حيول املدينية 
ليكيون فاصيًل بينهيم وبين العيدو وقيد أشيار علييه يف ذليك سيلمن الفياريس )رضيوان 

اهلل علييه()5(.

وبذليك أصبحيت املعركية عيىل وشيك الوقيوع واملسيلمون حميارصون مين كل جهية   
وعظيم البيلء واشيتد اخليوف وضييق عىل اليذراري والنسياء وكانوا كيم قال تعياىل: ﴿إِْذ 
َجاُءوُكيْم ِميْن َفْوِقُكيْم َوِميْن َأْسيَفَل ِمنُْكيْم َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصياُر َوَبَلَغيِت اْلُقُليوُب احْلَنَاِجَر 
َوَتُظنُّيوَن بِياهلل الظُّنُوَنيا﴾)6(، وروى ابين هشيام)7( عن ابن إسيحاق انه قيال: ))ثم تيمموا 
مكانيًا ضيقيًا مين اخلنيدق، فرضبيوا خيلهيم فاقتحميت منيه، فجاليت هبم يف السيبخة بن 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص4)).

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص)4).

)3( الواقدي، املغازي، ص) ص444.

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص)3).

)5( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص)34.

)6( األحزاب: آية 0).

)7( السرية النبوية، ج3، ص35)-36).
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اخلنيدق وسيلع، وخيرج عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( يف نفير معيه مين املسيلمن، 
حتيى أخيذوا عليهم الثغيرة التي اقتحموا منهيا خيلهم، وأقبلت الفرسيان تنعق نحوهم، 
وكان عميرو بين وّد قيد قاتيل ييوم بيدر حتيى أثبتتيه الراحية، فليم يشيهد ييوم أحيد، فلم 
كان ييوم اخلنيدق خيرج معليًم ليريى مكانيه، فلم وقيف هو وخيله قيال: من يبيارز ؟ فربز 
إلييه عييل بين أيب طاليب، فقيال ليه: ييا عمر إنيك قد كنيت عاهيدت اهلل أال يدعيوك رجل 
مين قرييش إىل أحيدى خلتين إال أخذهتيا منيه: قال له أجل، قيال له عيل: فيإين أدعوك إىل 
اهلل وإىل رسيوله وإىل اإلسيلم، قيال: ال حاجية يل بذليك، قيال: فيإين أدعيوك إىل النيزال، 
فقيال ليه: ملَ ييا بين أخيي ؟ فيو اهلل ميا أحيب أن أقتلك، قيال له عييل: لكنيي واهلل أحب أن 
اقتليك، فحميى عميرو عنيد ذليك، فاقتحم عن فرسيه، فعقيره، ورضب وجهيه، ثم أقبل 
عيىل عييل، فتنيازال وجتياوال فقتليه عييل  علييه السيلم، وخرجيت خيلهيم منهزمية، حتيى 

اقتحميت اخلنيدق هاربية قال ابن إسيحاق:

وقال عيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليه يف ذلك:

بصيييواِبنييير احلجيييارة مييين سيييفاهة رأييييه حمميييٍد  ربَّ  ونيييرُت 

وروايبفصيييددُت حييين تركتيييه متجيييييييدالً دكادك  بييين  كاليييذع 

أثيييييييوايب وعففيييُت عييين أثوابيييه وليييو أننيييي ين  بيييزَّ املقطييير  كنيييُت 

دينيييه خيييييييييياذل  اهلل  حتسيييبنَّ  ييييا معشييييييييييَر األحيييزاب    ال  ونبييييه 

وبالعيودة إىل روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا الطيربي))( فإنيه ذكير تفاصييل الروايية 
نفسيها التيي ذكرهيا ابين هشيام،  إال أن امللحيظ أن الطيربي مل يذكير أبييات الشيعر التيي 

قاليا اإلميام عييل عنيد مبارزتيه لعميرو بين ود العاميري يف حين ذكرهين ابن هشيام. 

))( تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص346.
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وقيد ذكير البيهقيي))( روايية ابين إسيحاق عين مبيارزة عييل بين أيب طاليب وعميرو 
ابين ود العاميري بالقيول: )وخيرج عميرو بين ود العاميري فنيادى: من يبيارز؟ فقام عيل 
)علييه السيلم(، وهيو مقنيع باحلدييد أظنيه عميرًا فقيال: أنيا ليا ييا نبيي اهلل، فقيال: إنيه 
عميرو اجليس، ونيادى عميرو: أال رجل وهيو يؤنبهم ويقيول أين جنتكم التيي تزعمون 
أنيه مين قتيل منكيم دخلهيا، أفيل تيربزون إيل رجيًل ؟ فقيام عييل فقال: أنيا يا رسيول اهلل، 

فقيال: اجليس ثيم نيادى الثالثية فقال:

النييييييداء مييين  بححيييت  مبيييارزولقيييد  مييين  هيييل  بجمعكيييم 

املشيييجع جبييين  إذ  املناجيييزووقفيييت  القيييرن  موقيييف 

ازل ليييييييييييييييييييييم  أين  الزائييييييزولذليييك  قبيييل  مترعيييًا 

الفتيييى يف  الشيييجاعة  الغرائيييزإن  خيييري  مييين  واليييود 

    فقيام عييل، فقيال: ييا رسيول اهلل أنا، فقال: إنه عمرو، قيال: وإن كان عمرًا. .. فأذن 
له رسيول اهلل، فمشيى إليه، حتى أتاه وهو يقول:

أتيا فقيد  تعجلين  عاجيزال  غيري  صوتيك  جمييب  ك 
وبصيييييييرية   نيييييية  فائيزذو  كييييييل  منجيى  والصيدق 
أقييييي  أن  ألرجيييو  النائيييييزإين  نائحييييييييية  يم عليك 
يبيي نجيييلء  رضبية  الزاهيييزمين  عنيييد  ذكرهيييا  ييييقى 

 فقيال ليه عميرو: ومين أنيت ؟ قيال: أنيا عييل، قيال: ابين عبيد منياف، فقيال: عييل بن 
أيب طاليب، فقيال: غيريك يابين أخيي ومين أعمميك مين هيو أسين منيك، فأنيا أكيره أن 
أرييق دميك، فقيال عييل: لكنيي واهلل ما أكيره أن أرييق دمك، فغضب، فنزل وسيل سييفه 

))( دالئل النبوة، ج3، ص439-438.
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كأنيه شيعلة نيار ثيم أقبيل نحو عيل مغضبيًا، واسيتقبله عيل )علييه السيلم( بدرقته فرضبه 
عميرو يف الدرقية فقّدهيا، وأنبيت فيهيا السييف وأصياب رأسيه فشيجه، ورضبيه عيل عىل 
حبيل العاتيق فسيقط، وثيار العجياج، وسيمع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  

التكبيري، فعيرف أن علييًا قيد قتليه، فتيم عييل )علييه السيلم( يقول:

أصحايبأعيلٌّ تقتحيييم الفوارس هكذا أخروا  وعنهم  عني 

الفرار حفيظتي ومصمم باليييرأس ليس بنايباليوم يمنعني 

    فذكر أبيات آخرهن:  

وعبيدُت ربَّ حمميٍد بصيوابعبيد احلجيارة من سيفاهة عقله

  ثيم أقبيل عييٌل )علييه السيلم( نحيو رسيول اهلل ووجهيه يتهليل.  فقيال عمير بين 
اخلطياب: هيل سيلبته درعيه، فإنيه لييس للعيرب درع خيري منيه، فقيال رضبتيه فاتقياين 
بسيواده فاسيتحيت ابين عميي ان اسيتلبه، وخرجيت خيوليه منهزمية حتيى اقتحمت من 

اخلنيدق(. 

أميا ميا ذكيره بقية اليرواة واملؤرخين، فقد نقيل الواقيدي))( رواية مشياهبة لرواية ابن 
إسيحاق التيي نقلهيا ابين هشيام وأيضيًا تشيبه يف تفاصيلهيا إىل حدٍّ ميا رواية ابن إسيحاق 
التيي نقلهيا البيهقيي باختلف بسييط باأللفياظ.  إال أن الصورة التي ينقلهيا الواقدي من 
خيلل روايتيه ختتليف عيم نقليه ابين هشيام وتتطابيق إىل حيد كبيري مين ميا نقليه البيهقيي، 
فهيو يذكير عبيور فرسيان األحيزاب وهيم عكرمية بين أيب جهيل، ونوفيل بين عبيد اهلل، 
ورضار بين اخلطياب وهبيرية بين أيب وهيب، وعميرو بين ود، وقيام سيائر املشكين مين 

))( املغازي، ج)، ص)47.
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وراء اخلنيدق ال يعيربون ))وقييل أليب سيفيان أال تعيرب ؟ قيال: قيد عربتيم فيإن احتجتيم 
إلينيا عربنيا.  فجعيل عميرو بين ود يدعيو إىل اليرباز ويقول: 

ولقد بححت من النداء                بجمعكم هل من مبارز

وعميرو يومئيذ ثائير قيد شيهد بيدرًا فارتيث جرحييًا فليم يشيهد أحيدًا وحيرم الدهين 
حتيى يثيأر مين حمميد وأصحابيه، وهيو يومئيذ كبري يقيال بلغ التسيعن سينة.  فليم دعا إىل 
اليرباز قيال عييل: أنيا أبيارزه ييا رسيول اهلل: ثلثيًا واملسيلمون كأنيه عيىل رؤوسيهم الطري، 
ملكانية عميرو وشيجاعته، فأعطياه رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( سييفه وعممه 
وقيال اللهيم أعنيه علييه: قيال وأقبل عمرو يومئذ فارسيًا وعييل راجًل فقال ليه عيل )عليه 
السيلم( : إنيك كنيت تقول يف الاهلية ال يدعيوين وأحد إىل واحدة من ثلث إال قبلتها: 
قيال: أجيل قيال عييل فإين أدعوك أن تشيهد أن ال اله إال اهلل وأن حممد رسيول اهلل وتسيلم 
هلل رب العاملين.  قيال: يابين أخيي آخير هيذه عنيي، قيال: فأخيرى ترجع إىل بيلدك، فإن 
كان حمميد صادقيًا كنيت أسيعد النياس بيه، وإن غيري ذلك كان اليذي تريد، قيال: وهذا ما 
ال تتحيدث بيه نسياء قرييش ابيدًا، وقيد نذرت ما نيذرت وحرمت مين الدهن، قيال: فأما 
الثالثية: قيال اليرباز، قيال: فضحيك عمرو وقيال: إن هذه خصلية ما كنت أظين أحدًا من 
العيرب يرومنيي عليهيا ولكنيي أكيره أن أقتيل مثليك، وكان أبيوك نديًم يل فارجيع، فأنت 
غيلم حيدث، إنيم أردت شييخي قرييش أبا بكير وعمر، قال: فقيال عيل )عليه السيلم(: 
فيإين أدعيوك إىل اليرباز فأنيا أحيب أن اقتليك فأسيف عميرو ونزل وعقير فرسيه... فكان 
جابير حييدث يقيول: فدنيا أحدمهيا مين صاحبيه فثيارت بينهيم غيربة فيم نرامهيا، فسيمعنا 
التكبيري حتتهيا فعرفنيا أن علييًا قتليه، فانكشيف أصحابه الذيين يف اخلندق هاربين...((. 
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أن  رجياء  باملسيلمن  تطييف  املشكين  طلئيع  ))وكانيت  فقيال:  البيلذري))(  أميا 
يصيبيوا منهيم غيرة، فربيم تراموا بالنبيل واحلجيارة.  واجتمع املشكيون يومًا، فالتمسيوا 
أن يجميوا خيلهيم عيىل املسيلمن، فأكرهت مجاعة منهيم خيلهم، فعيربت اخلندق وكان 
فيهيم عميرو بين ود بين أيب قييس، مين بنيي عامير بين ليؤي، فبيارزه عييل )عليه السيلم( 
فقتليه.  ويقيال: إنيه جيرح علييًا عىل رأسيه، ويقال: إن علييًا مل جيرح قيط.  ونجا أصحاب 

عميرو إال رجيًل سيقط يف اخلنيدق فتكير، ورمياه املسيلمون حتى ميات((. 

وذكير اليعقيويب))( ))فليم كان الييوم اخلاميس خيرج عميرو بين ود وأربعية نفير مين 
املشكين نوفيل بين عبيد اهلل بين املغيرية املخزوميي، وعكرمية بين أيب جهيل، ورضار بين 
اخلطياب الفهيري وهبيرية بين أيب وهيب املخزوميي، فخرج عييل بن أيب طاليب إىل عمرو 
ابين عبيد ود فبيارزه واهنيزم الباقيون، وكبيا بنوفيل بين عبيد اهلل بين املغيرية فرسيه فلحقيه 

فقتله((.  عييل 

وبعد عرضنا لذه الروايات البدَّ من أن نسجل ملحظاتنا عليها: 

مين خيلل قيراءة روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا لنيا ابين هشيام نلحيظ أنيه صيّور 
األمير وكأنيه حيدث طبيعيي حييدث يف احلروب وقيد برز صيورة عمرو وعييل بعّدمها من 
شيجعان قرييش وذكير مكانتهيم، ثيم ذكير حادثة املبيارزة التي انتهيت بقتل عميرو بن ود 
العاميري وهيروب مين كان معيه ، إال أن قيراءة روايية ابن إسيحاق التي أوردهيا البيهقي 
نجيد أهنيا اشيتملت عيىل تفاصييل أدق تبين مكانية اإلميام عييل ودوره البيارز يف هزيمية 
األحيزاب مين خيلل مبارزتيه لعميرو بين وّد اليذي أخيذ يؤنيب املسيلمن ويدعوهم إىل 

))(  أنساب األرشاف، ج) ص345.

))(  تاريخ اليعقويب، ج) ص33.
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القتيال فليم يسيتجب إلييه إال عييل بين أيب طاليب، فعميرو بين عبيد ود كان يمثيل رمزيية 
عاليية للمشكين، وقد مّثيل قتله بداية لزيمتهيم وتفرق مجوعهم، كم نقل البيهقي شيعر 
وارجتياز عميرو بين ود وهذا مل نلحظه عند ابن هشيام، ثم سيمح الرسيول لعييل باملبارزة 
بعيد أن أعادهيا ثلثيًا عيىل رسيول اهلل، ويذكير أبييات ارجتياز اإلميام عييل عندميا خيرج 
ملبيارزة عميرو بين ود العاميري، فهيو هنيا مين خيلل نقليه لروايية ابين إسيحاق تتجيىل 
فيهيا صيورة البطولية واإلقيدام لعيل بين أيب طالب واسيتجابته لنيداء املبيارزة الصادر من 
عميرو بين ود، لكين ابين هشيام))( ذكير يف ميورد آخير: ))وحدثنيي الثقية أنه حيدث عن 
ابين شيهاب الزهيري أنيه قيال: قتيل عييل بين أيب طاليب يومئيذ- يعنيي ييوم اخلنيدق - 

عميرو بين ود وابنيه حسيل بين عميرو((، ومل يعيِط أي تفاصييل ملقتيل ابين عمرو. 

 أميا روايية الواقيدي يف هيذا امليورد التيي ذكرناهيا فإهنيا تنقيل احلادثية بصيورة أكثير 
وضوحيًا وفيهيا إبيراز ملوقيف اإلمام عييل البطيويل وباملقابل موقيف املسيلمن والصحابة 
مين تليك املبيارزة حييث ذكير عيدم اسيتجابتهم وكأن عىل رؤوسيهم الطري، وهيذا ينطبق 
متاميًا عيىل ميا ذكيره املفييد))( أيضيًا يف روايية يونيس بين بكيري عين ابين إسيحاق، إذ أورد 
التفاصييل نفسيها التيي ذكرهيا الواقيدي يف روايته مع اختلف بسييط يف األلفياظ التي ال 

تؤثير عيىل املعنى. 

املشكين  لزيمية  املبيارشة  األسيباب  أحيد  أهنيا  مين  تيأيت  املبيارزة  تليك  أمهيية  إن 
بجيوشيهم الكبيرية التيي حيارصت املدينية وجعليت اخليوف ييدب يف نفيوس املسيلمن 
كيم وصفهيا اهلل تعياىل يف كتابيه: ﴿ إذ َجاُءوُكيْم ِميْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسيَفَل ِمنُْكيْم َوإِْذ َزاَغِت 
اأْلَْبَصياُر َوَبَلَغيِت اْلُقُليوُب احْلَنَاِجيَر َوَتُظنُّوَن بِياهلل الظنون هناليك اْبُتيِلَ امْلُْؤِمنُيوَن َوُزْلِزُلوا 

))( السرية النبوية ، ج3، ص65).

))(  االرشاد، ج)، ص99-98-97-96.
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ِذييَن يِف ُقُلوهِبِيْم َميَرٌض َميا َوَعَدَنا اهلل َوَرُسيوُلُه إاِلَّ  ِزْليَزااًل َشيِديًدا َوإِْذ َيُقيوُل امْلُنَافُِقيوَن َوالَّ
يا َعِزييًزا﴾))(.  إن  ُغيُروًرا﴾ إىل قوليه تعياىل:﴿ َوَكَفيى اهلل امْلُْؤِمنِيَن اْلِقَتياَل َوَكاَن اهلل َقِويًّ
منازلية عييل )علييه السيلم( لعميرو بين ود العاميري وقتله فاحتية النر وتغيري يف موقف 
يعيربوا اخلنيدق  أن  يئسيوا  قيد  أن املشكين  املسيلمن حييث قوييت قلوهبيم، وعلميوا 
عليهيم، ووقيع الييأس واخليوف يف املشكين، ونفيذت أزوادهيم، واختلفيت آراؤهم يف 

املقيام واالنيراف))(. 

وقيد ذكير أحيد الكتياب)3( األسيباب التيي أدت إىل هزيمية املشكين وعيدم حاجية 
املسيلمن إىل القتيال وهيي أربعية أسيباب: 

أ-دعاء النبي وابتهالة إىل اهلل تعاىل أن يدفع األذى عن اإلسلم وأهله.  
ب- قتيل اإلميام عييل بين أيب طاليب لعمرو بين ود العامري، وانكسيار الييش بعد تلك 

احلادثة وقوة شيوكة املسيلمن ورفيع معنوياهتم. 
ج ي إشيارة سيلمن الفياريس عيىل رسيول اهلل بحفير اخلنيدق اليذي كان مانعيًا للمشكين 

وحاجيزًا ليم بحييث مل يكين التحيام مبيارش فييم بينهيم. 
د ي الريح العاتية التي سلطها اهلل تعاىل عىل جيوش املشكن. 

إن مبيارزة  اإلميام عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( لعمرو بين ود العاميري وقتله 
إيياه مل تكين حدثيًا عابيرًا وحادثية واقعية يف معيارك التارييخ وإنيم حالة ليا خصوصياهتا، 
فقيد أورد ابين أيب احلدييد املعتيزيل)4( رأي أيب جعفر اإلسيكايف يف رده عىل الاحظ حول 

))( سورة األحزاب: اآليات )0)، ))، ))، 5)(.

))( القايض النعمن املغريب، رشح األخبار، ج)، ص88).

)3( مغنية، فضائل االمام عيل، ص5)).

)4(  رشح هنج البلغة، ج3)، ص96).
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فضيلية عييل بين أيب طاليب وموقيف الرسيول مّليا بيرز عييل بين أيب طاليب واشيفاقه علييه 
ودعياؤه ليه باحلفيظ والسيلمة، قال)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ))ييوم اخلنيدق وقيد 
بيرز عييل إىل عميرو، ورفيع يدييه إىل السيمء بمحيرض أصحابيه: اللهيم إنك أخيذت محزة 
ييوم أحيد، وعبييدة يوم بدر، فاحفيظ اليوم علييًا، رب ال تذرين فردًا وأنيت خري الوارثن 
؛ ولذليك ضين بيه عين مبيارزة عميرو حين دعيا عميرو النياس إىل نفسيه ميرارًا، يف كلهيا 
حيجميون ويقيِدم عييل، فيسيأل اإلذن باليرباز حتيى قيال ليه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم( : إنيه عميرو. فقيال: وأنيا عييل. فأدنياه وقّبليه وعّمميه بعممتيه وخيرج معيه 
خطيوات كامليودع ليه، القليق حلاليه، املنتظير مليا يكيون منيه، ثيم مل ييزل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  رافعيًا يدييه إىل السيمء، مسيتقبًل ليا بوجهيه، واملسيلمون صامتيون حوليه 
كأنيم عيىل رؤوسيهم الطيري، حتى ثيارت الغربة، وسيمعوا التكبيري من حتتهيم، فعلموا أن 
علييًا قتيل عميرًا، فكيرّب رسيول اهلل وكيرّب املسيلمون تكبيرية سيمعها مين وراء اخلندق من 
عسياكر املشكين.  لذليك قيال حذيفية بن الييمن: لو قسيمت فضيلة عيل )عليه السيلم( 
بقتيل عميرو ييوم اخلنيدق بين املسيلمن بأمجعهيم لوسيعتهم.  وقيال ابين عبياس يف قوليه 
تعياىل ﴿َوَكَفيى اهلل امْلُْؤِمنِيَن اْلِقَتياَل﴾))(())( قيال: بعييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( ، 
وكذليك قيول رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عندميا بيرز عييل بين أيب طاليب 
)علييه السيلم( ييوم اخلنيدق إىل عميرو بين ود ))بيرز اإلييمن كليه إىل اليشك كليه(()3(، 

))( األحزاب: آية 5).

))( وقييد أكييد مجليية ميين املفرييين ان تلييك اآلييية نزلييت يف عيييل بيين أيب طالييب ينظيير القمييي، تفسييري القمييي، 
ج)، ص89)، املفيييد، حممييد بيين نعييمن العبكييري، ت )3)4ه - ))0)م(، تفسييري القييرآن املجيييد، 
حتقيييق حممييد عيييل آيييازي، )مطبعيية مكتبيية االعييلم اإلسييلمي - قييم، 4)4)ه(، ص409، الطييويس، 
التبيييان يف تفسييري القييرآن، ج8، ص)33، السييمعاين، تفسييري السييمعاين، ج4، ص)7)، الطييربيس، 

جممييع البيييان، ج8 ص33)، احلاكييم احلسييكاين، شييواهد التنزيييل، ج) ص7.

)3( احليل، هنج احلق وكشف الصدق، ص 7)). 
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ولييس مين شيكٍّ أن عميرًا كان كل اليشك ؛ ألنيه رأس املشكين وقائدهيم وعييل يمثيل 
اإلييمن، فيكيون احليد الفاصيل بينهيم هيو عييل وعميرو، فأميا أن يقتل عييل عميرًا فينتهي 
اليشك مين بيلد العرب، ويمحى معيه كل معارض لإلسيلم وإما أن يقتل عميرو عليًا، 

فيذهيب اإلسيلم واإلييمن وينتير اليشك وتكيون كلمتيه العليا))(. 

   إن خصوصيية معركية اخلنيدق والييوش التيي أحاطت باملسيلمن يف تليك املعركة 
ليا أبعادهيا الكيربى حييث كان للمبيارزة بين عييل وعميرو األثير الواضيح يف النير 

امليؤزر، وإال كان اليدف هيو القضياء عيىل اإلسيلم واملسيلمن.  

وجتيدر اإلشيارة هنيا إىل أن اإلميام عييل بن أيب طاليب ليس جمهوالً من قبيل عمرو بن 
عبيد ود العاميري، فاإلمام عيل كان معروفًا بشيجاعته وبأسيه وصيربه يف املعارك وقريش 
تعيرف هيذا األمير، وهيذا ميا أكده ابين أيب احلديد))( عندما قيال: ))كان شييخنا أبو اخلري 
ابين مصيدق)3( بن شيبيب النحيوي يقول: عندميا نذكر مبيارزة اإلمام عيل ميع عمرو بن 
ود ييوم اخلنيدق، واهلل ميا أميره بالرجيوع إبقياًء علييه بل خوفًا منيه، فقد عيرف قتله ببدر 

وُأحيد، وعليم إن ناهضه قتله، فاسيتحيا أن يظهر الفشيل، فأظهر اإلبقياء واإلرعاء((.  

أورد ابين هشيام يف السيرية )4(عين ابين عباس أبياتًا حلسيان بين ثابت يف شيأن مبارزة 

))( مغنية، حممد جواد، عيل حياته وفضائله، )دار الواد - بريوت، 994)م(، ص)).

))(  رشح هنج البلغة، ج9)، ص40.

)3( أبييو اخلييري بيين مصييدق بيين شييبيب بيين احلسيين الصلحييي أبييو اخلييري النحييوي ميين أهييل واسييط صحييب 
صدقيية بيين احلسيين الواعييظ الواسييطي ميين صبيياه، وقييرأ عليييه القييرآن وشيييئًا ميين النحييو، وقييدم بغييداد 
وقييرأ هبييا عييىل أيب حممييد بيين اخلشيياب النحييو وغييريه ميين العلييمء حتييى أصبييح عاملييًا يف النحييو وعلييم 
الفرائييض وقسييمة الييركات وسييمع احلديييث ميين مشييايخ وقتييه تييويف سيينة )605ه - 08))م( يف بغييداد.  

ينظيير أنبيياء الييرواة عييىل أنبيياه النحيياة، ج3، ص74).

)4(  السرية النبوية، ج3، ص)8).
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عميرو بين ود وقتله:

بجنون يثرب شييييييياره مل ُينظييييييييرأمسيى الفتيى عميرو بين ود يبتغيي

ولقد وجدت جييييييييادنا مل تقصيييرفلقد وجيييييييييييدت سيوفنا مشهورًة

رضبيوك رضبيًا غيري رضب احليِرولقيد لقييييييييييييت غيداة بيدٍر عصبًة

عظيميٍة لييوٍم  تدعيى  أال  يا عميييييييرو أو السيييييم أمر منكِرأصبحيت 

وقيد قيال ابين هشيام وبعيض أهيل العلم بالشيعر ينكرهيا حلسيان، ويقال: إنيه ملا بلغ 
شيعر حسيان بنيي عامير أجابيه فتى منهيم، فقال ييرد علييه يف افتخياره باألنصار:

ولكن بسييييييف الاشميييين فافخرواكذبتييييييم وبيييييييت اهلل مل تقتلييييييونا 

بكيييييف عيل نلييييييييتم ذاك فاقروابسييف ابين عبيد اهلل أمحيد يف الوغيى

ولكنيييييه الكيييييُف الزبُر الغضفييييرفليم تقتليييوا عميرو بين ود ببأسكييم

فيل تكثيروا الدعوى علينيا فتفخرواعيل اليييييييذي بالفخييييير طال بنيياؤه
شيييييوخ قرييش جهيييييرًة وتاخيرواببدٍر خرجتييم للبيييييراز فيييييردكييييم

وعبييييييدة محييييزة  أتاهيم  خيطيييييييُرفلمييييا  باملهنيييييد  عييل  وجيييياء 

فأقبلييوا أكفياء صيدق  نعيييم  وجتيربوافقاليوا  بغيوا  إذ  رساعييييًا  إليهيييييم 

وتكييييربوافجيييييال عيل جوليييييية هاشمييييييييية عتييييوا  مليييييا  مذمرهيييم 

وليس لكيم فخييير ُيعييد ويذكييييُر))( فليييييس لكييييم فخيٌر علينيا بغييييرنا

 إن وقائيع اخلنيدق وميا حصيل هبا من سيبب مبيارش لزيمة األحيزاب مل يربزه ابن 
هشيام يف السيرية النبويية وإنيم كان ذكره لذليك احلدث دون اهتمم ومتييز ونقل لنا صورة 

))( املفيد، االرشاد، ج )، ص 07).
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عنه ال ترقى إىل مسيتواه.  

غزوة بني قريظة))(
مليا رجيع الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( مين اخلنيدق دخيل بييت عائشية))( 
فاغتسيل وغسيل رأسيه ودعيا بامليييييييييجمرة)3( ليجمير وقيد صيىل الظهير)4( حتيى أتيى 
جربائييل معتميرًا بعممية مين اسيتربق وعيىل بغلية فأخيرب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم( باملسيري إىل بنيي قريظية لنقضهيم العهيود واملواثييق)5( فأمير رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( منادييًا، فيأّذن يف النياس وعيىل كل سيامع ومطييع أن ال يصييل العر 

إال يف بنيي قريظية)6(. 

وكان الغيرض مين هيذه احلملية تأدييب مين خيان العهيد و نقيض امليثياق، وقيد ذكير 
ابين هشيام)7( عين ابين إسيحاق يف هيذا امليورد ))وقيّدم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  عييل بين أيب طاليب برايتيه إىل بنيي قريظية وابتدرهيا النياس، فسيار عييل بين أيب 
طاليب حتيى دنيا مين احلصيون سيمع مقالية قبيحة  متيسُّ رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله 

))( هييي فخييذ ميين جييذام اخييوة النظيير، ويقييال هنودهييم يف أيييام عيياد أي ثييم نزلييوا يف جبييل يقييال لييه قريظيية 
فنسييبوا إليييه وقيييل قريظيية جدهييم يعقييب وكان بينهييم وبيين رسييول اهلل صلييح فنقضييوه ومالييوا إىل 

قريييش، ينظيير اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص36.

))( يف رواية فاطمة هي التي غسلت رأسه، ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج)، ص63).

)3( اي املبخرة بالطيب، ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص44).

)4( الواقدي، املغازي، ج)، ص497.

)5( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص44).

)6( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص350.

)7(  السرية النبوية، ج3، ص45).
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وسيلم( ، فرجيع حتيى لقيي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بالطرييق، فقيال يا 
رسيول اهلل ال علييك أن تدنيوا مين هيؤالء األخابييث قيال ملَ ؟ أظنيك سيمعت منهيم يل 
أذى ؟ قيال: نعيم ييا رسيول اهلل، قيال: ليو رأوين مل يقوليوا من ذلك شييئًا، فلم دنا رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين حصوهنم، قيال يا إخيوان القردة، هيل أخزاكم اهلل 

وانيزل بكيم نقمتيه ؟ قاليوا: ييا أبيا القاسيم ميا كنت جهيوال. ..((. 

ويف روايية أخيرى قيال ابين هشيام: ))وحدثنيي بعيض مين أثيق بيه مين أهيل العليم 
أن عييل بين أيب طاليب صياح وهيم حميارصون بنيي قريظية: ييا كتيبية اإلييمن، وتقيدم هيو 
والزبيري بين العيوام، وقيال: واهلل ألذوقينَّ ميا ذاق محيزة أو ألفتحينَّ حصنهيم، فقاليوا: ييا 
حمميد، ننيزل عيىل حكيم سيعد بين معياذ ))((( ))(. ونقيل الطيربي)3( روايية ابن إسيحاق  

نفسيها كيم جياءت عنيد ابين هشيام مين دون زييادة أو نقصيان.

 أميا الواقيدي)4( فقيد ذكير الروايية اآلتيية: ))فدعيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  علييًا )علييه السيلم( فدفع إليه الليواء، وكان اللواء عىل حاليه مل حيل من مرجعه 

))( بعييد حصارهييم ملييدة مخييس وعشييين ليليية حتييى جهدهييم احلصييار وقييذف اهلل يف قلوهبييم الرعييب نزلييوا 
عييىل حكييم سييعد بيين معيياذ ألهنييم ميين املواليين لييلوس دون اخلييزرج وسييعد بيين معيياذ سيييدهم وقييد 
تييوىل رسييول اهلل لينييوب عنييه يف التحكيييم فيهييم وكان احلكييم  )ان تقتييل الرجييال وتقسييم األمييوال 
وتسييبى الييذراري والنسيياء( حيييث قييال رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( لقييد حكمييت فيهييم 
بحكييم اهلل، وبالفعييل نفييذ فيهييم الرسييول احلكييم فخييرج إىل موضييع السييوق وخنييدق لييم وأميير هبييم 
فأخرجييوا ارسيياالً وكانييوا سييبعمئة رجييل وقتييل عيييل )عليييه السييلم( )عييشة( وقتييل الزبييري )عييشة( 
وكل رجييل ميين الصحابيية إال قتييل رجييًل أو رجليين.  ينظيير ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج3، ص50)، 

ابيين شييهر آشييوب، مناقييب آل أيب طالييب، ج)، ص66).

))(  السرية النبوية، ج3، ص)5).

)3(  تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص499-497.

)4(  املغازي، ج)، ص)35.
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مين اخلنيدق. ..(( ثيم ذكير مسيري الرسيول األكيرم ميع جيشيه، إىل أن انتهيى رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل بنيي قريظية فنيزل عيىل بئير ))( أسيفل حرة بنيي قريظة، 

وكان عييل )علييه السيلم( قيد سيبق يف نفير مين املهاجريين واألنصيار فيهم أبيو قتادة. 

كيم ذكير الواقيدي عين ابين أيب سيربة عين أسييد بين أيب أسييد عين أيب قتيادة قوليه: 
))انتهينيا إليهيم فليم رأونيا أيقنيوا باليش، وغيرز عييل )علييه السيلم( الرايية عنيد أصيل 
احلصين فاسيتقبلونا يف صياصيهيم يشيتمون رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  
وأزواجيه قيال أبيو قتيادة: ومكثنيا وقلنيا: السييف بيننيا وبينكيم، وطلع رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فليم رآه عييل )علييه السيلم( رجع إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 

وآليه وسيلم( ، وأميرين أن اليزم الليواء فلزمتيه، وكيره أن يسيمع رسيول اهلل ُيشيتم((. 

وذكير البيلذري))( غيزوة بنيي قريظية بشيكل خمتير جيدًا مل يذكير أي تفاصييل. .. 
أميا اليعقيويب)3( فقيال: ))فليم اهنزميت قرييش ييوم اخلنيدق دعيا رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  علييًا، فقيال ليه:  قيّدم رايية املهاجرين إىل بنيي قريظة، وقيال وعزمت 
عليكيم أالَّ تصليوا العير إال يف بنيي قريظية، وركب محيارًا له، فلم دنا منهيم لقيه عيل بن 
أيب طاليب، فقيال: ييا رسيول اهلل ال تيدُن، فقال: أحسيب أن القوم أسياؤوا القيول، فقال: 

نعم ييا رسيول اهلل. ..((. 

وليدى مناقشية املوضيوع عيىل ضيوء ميا أورده ابين هشيام مين رواييات نقًل عين ابن 

))( بئيير لنييا: أو بئيير أنييا بفتييح المييزة، وتشييديد النييون، هكييذا ذكييره ابيين إسييحاق وقييال ابيين هشييام وهييو البئيير 
القريييب ميين بنييي قريظيية نزلييه الرسييول أثنيياء توجهييه لغزوهييم وتلحقييه النيياس، ينظيير احلمييوي، معجييم 

البلييدان، ج)، ص98).

))(  أنساب األرشاف، ج)، ص347.

)3(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص34.
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إسيحاق وغيريه وكذليك بقيية اليرواة يمكين ملحظة ميا ييل:

أبيرز ابين هشيام صيورة اإلميام عييل عيىل أنيه صاحيب الرايية يف معركية اخلنيدق، 
وكذليك أمير الرسيول األكيرم ليه بيأن يسيري هبيا إىل بنيي قريظية إال أنيه مل يوضيح كييف 
كانيت حركتيه إىل بنيي قريظية، ويف هيذا امليورد روى املفييد))( ))ومليا اهنيزم األحيزاب 
ووليوا عين املسيلمن الدبير عميل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل قصيد 
بنيي قريظية، وأنفيد أميري املؤمنين عيل بين أيب طاليب )عليه السيلم( إليهيم يف ثلثن من 
اخليزرج فقيال ليه: انظير بنيي قريظية، هيل تركيوا حصوهنيم ؟(( بمعنيى أن رسيية عيل بن 
أيب طاليب مل تكين مكلفية بمهمية قتاليية وإنم كانيت مهمتها اسيتطلعية فقيط، ثم يكمل 
املفييد))( الروايية بالقول: ))فلم شيارف سيورهم سيمع منهم الجر، فرجيع للنبي )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فأخيربه، فقيال: دعهيم فيإن اهلل سييمكن منهيم، إن اليذي أمكنك 
مين عميرو بين ود ال خيذليك، فقيف حتيى جيتميع النياس إلييك وأبيش بنير اهلل. .. قال 
عييل )علييه السيلم( فاجتميع النياس إيّل ورست حتيى دنوت مين سيورهم فأرشفوا عيل 
فحين رأوين صياح صائيح منهيم قيد جاءكيم قاتيل عميرو، وقيال آخير: قيد أقبيل إليكيم 
قاتيل عميرو، وجعيل بعضهم يصيح ببعيض ويقولون ذلك وألقيى اهلل يف قلوهبم الرعب 

وسيمعت راجيزًا يرجز:

عميييرًا عييييلٌّ  صييياد عييييلٌّ صقيييرًاقتيييل 
أميييراقصيييم عييييلٌّ ظهيييرًا  عييييلٌّ  أبيييرم 

هتك عيٌل سرًا.

إن روايية املفييد أوضحيت األمور بصيورة كبرية إذ بينت أن املهمة كانت اسيتطلعية 

))(  االرشاد، ج)، ص09).

))(  املصدر نفسه، ج)،  ص09)-0)).
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ألجيل إعيلم الرسيول بحيال بنيي قريظية ؛ ألهنيم نكثيوا العهيد ميع رسيول اهلل ومهيدوا 
الطرييق لألحيزاب للدخيول إىل املدينية، هيذا ميا مل نلحظيه يف روايية ابين إسيحاق التيي 

نقلهيا ابن هشيام. 

أميا روايية ابين هشيام الثانيية فهيي تبين حالة عيل بين أيب طاليب كقائد مييداين ليش 
املسيلمن وإن كانيت خمتيرة إال أهنيا تبين أن إمكانيات وقيدرة وشيجاعة عييل بين أيب 

طاليب هيي التيي جعليت بنيي قريظية ينزليون عيىل حكم سيعد بين معاذ. 

غزوة بني امل�سطلق 
و تسيمى أيضيًا بغيزوة املريسييع))( وهيي من الغيزوات املهمية واحلاسيمة وذات بعد 
اسيراتيجي مين الناحيية العسيكرية حييث إهنيا وجهيت رضبة قاضيية لقرييش ونفوذها؛ 
ألن بنيي املصطليق يقعيون ضمين دائيرة النفيوذ املكيي واالنتصيار عليهيم يعنيي توجييه 

رضبية قويية لنفيوذ اليشك املتمثل بقرييش))(. 

   ففيي السينة السادسية للهجيرة )7)6م()3(، بليغ رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

))( املريسيييع: ميياء بنجييد، يف ديييار بنييي املصطلييق ميين خزاعيية، قييال ابيين إسييحاق: ميين ناحييية قديييد إىل الشييام، 
غييزاه رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( سيينة )6هييي- 7)6م( ينظيير احلمييريي، حممييد بيين عبييد 
املعتييم، ت )900هييي - 494)م(،  الييروض املعطييار يف خييرب االقطييار حتقيييق احسييان عبيياس )ط)، هيييد 

لييربغ - بييريوت، 984)م(، ص)53.

))( العاميييل، جعفيير ، الصحيييح ميين سييرية الرسييول األعظييم، )ط5، املركييز االسييل مييي للدراسييات، 
ص63). ج))،  5)4)هييي-005)م( 

)3( ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج)، ص)30، الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج)، ص)36، ابن خياط، 
تاريييخ ابيين خييياط، ص36، اليثمييي، جممييع الزوائييد، ج6، ص)4)، فيييم ذكيير بعييض املؤرخيين اهنييا 
حصلييت يف السيينة اخلامسيية للهجييرة منهييم الواقييدي، املغييازي، ج)،  ص404، ابيين سييعد، الطبقييات، 

ج)، ص59، البييلذري، أنسيياب األرشاف، ج)، ص)34، الطييربيس، اعييلم الييورى، ج)، ص96)
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وسيلم(  أن بنيي املصطليق جيمعيون ليه))(، وكان سييدهم احليارث بين أيب رضار، وقيد 
هتييأوا حليرب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  هيم ومين قيدم عليهيم مين العرب 
وجتهيزوا باخلييل والسيلح، وأعيدوا العيدة للمسيري إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
)املريسييع(  ليه:  يقيال  مياء مين مياههيم  لقيهيم عنيد  إليهيم حتيى  ))(، فخيرج  وسيلم( 
فتزاحيف النياس واقتتليوا قتياالً شيديدًا فاهنيزم بنيي املصطليق وقييل: قتيل منهيم ونفيل 

رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ابناءهيم ونسياءهم وأموآليم)3(. 

وجياء يف روايية ابين إسيحاق التيي نقلها ابين هشيام)4( ))وأصيب من بنيي املصطلق 
يومئيذ نياس، وقتيل عييل بين أيب طالب منهم رجلين، ماليكًا وابنه، وقتل عبيد الرمحن بن 

عيوف رجيًل من فرسياهنم، يقيال له أمحير أو أحيمر((. 

وذكير الطيربي)5( روايية ابين إسيحاق نفسيها فقيال: ))وأصييب مين بنيي املصطليق 
يومئيذ كثيري، وقتيل عييل بين أيب طاليب منهيم رجلين ماليكًا وابنيه، وأصياب رسيول اهلل 
)صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  منهم سيبيًا كثريًا، ففشيا قسيمه يف املسيلمن، ومنهم جويرية 
بنيت احليارث بين أيب رضار، زوج النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(((، وأحجيم بقيية 
املؤرخين عين ذكير أي روايية هبيذا اخلصيوص، فقيد تطرقيوا إىل تليك الغيزوة إال أهنيم 
مل يذكيروا تليك الروايية التيي نقلهيا ابين هشيام ومين بعيده الطيربي ومنهيم الواقيدي 

والبيلذري، واليعقيويب وغريهيم. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص)30.

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص404.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص)30.

)4(  السرية النبوية، ج3، ص306.

)5(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص365.
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 وعنيد النظير إىل روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا لنيا ابين هشيام يف السيرية النبويية 
وروايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا الطيربي وإن كانيت روايية مقتضبية إال أن امللحيظ أن 
هنياك زييادة أوردهيا ابين هشيام حييث يذكير ))قتيل عبيد الرمحين بين عيوف رجيًل مين 
فرسياهنم يقيال ليه أمحير أو أحيمير((، بينيم الطيربي عندميا ييورد الروايية مل يذكير تليك 
الزييادة وإنيم يسرسيل يف احلدييث لبيان إصابة الرسيول للسيبي منهم، إضافية إىل أن من 
ضمين السيبي جويريية وهيذا جيعلنيا نرجيح روايية املفييد))( التي قيال فيهيا: ))فقتل أمري 
املؤمنين )علييه السيلم( رجلين من القيوم ومها ماليك وابنه، وأصاب رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  منهيم سيبيًا كثريًا فقسيمه عىل املسيلمن...(( ، ومل نلحيظ فيها أي 
ذكير هنيا للزييادة التيي ذكرهيا ابين هشيام عيىل روايية ابين إسيحاق عليًم أهنا تشيتمل عىل 
املضميون نفسيه، ويبيدو أن هنياك تعميدًا مين قبيل ابين هشيام يف حش اسيم عبيد الرمحن 
بين عيوف مين أجيل التقلييل من قيمية النر الذي حتقيق عىل ييد اإلمام)عليه السيلم( . 

حديث الإفك))(:
 حدييث اإلفيك مين األحادييث املشيهورة يف املصيادر األوليية التيي اهتميت بتدوين 
السيرية النبويية، وقيد نقيل ابن هشيام)3( هذا احلديث بسلسيلة سيند متصلة عين حممد بن 
إسيحاق عين حيييى بين عبياد بن عبيد اهلل بين الزبري عن أبييه عن عائشية وعن عبيد اهلل بن 

))(  االرشاد، ج)، ص8)).

))( اإلفييك: كل مييروف عنييه وجهييه الييذي حيييق أن يكييون عليييه، أي يرفييون عيين احلييق يف االعتقيياد 
إىل الباطييل، وميين الصييدق يف املقييال إىل الكييذب، وميين الميييل إىل الفعييل القبيييح، فاسييتعملوا اإلفييك 
ملييا اعتقييدوا أن ذلييك رصف عيين احلييق إىل الباطييل، ينظيير الراغييب االصفهيياين، احلسيين بيين حممييد بيين 
املفضييل، ت )5)4ه - 058)م(، مفييردات ألفيياظ غريييب القييرآن، حتقيييق صفييوان عدنييان داوودي، 

)مطبعيية النييور - قييم، 7)4)ه( ص79.

)3( السرية النبوية، ج3، ص0)3.



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

37(

أيب بكير عين عميرة بنيت عبيد الرمحن عن عائشية قالت فييه: ))كان رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( إذا أراد السيفر أقيرع بين نسيائه، فأيين خيرج سيهمها معيه خرجيت 
معيه، فكانيت غيزوة بني املصطليق أقرع بن نسيائه، كم كان يصنع فخرج سيهمي عليهن 
فخيرج يب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( قالت: وكان النسياء ذاك يأكلن العلق 
مل يجهين))( اللحيم فيثقلين وكنيت إذا ُرحل يل بعريي جلسيت يف هودجي ثم يأيت القوم 
الذيين يرحليون يل وحيمليوين، فيأخيذون بأسيفل اليودج، فريفعونه، فيضعونيه عىل ظهر 
البعيري فيشيدونه بحباليه، ثيم يأخيذون بيرأس البعيري، فينطلقيون بيه.  قاليت: فليم فيرغ 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( من سيفره ذليك، وجه قافًل، حتيى إذا كان قريبًا 
مين املدينية نيزل منيزالً، فبيات بعيض اللييل، ثيم أذن يف النياس بالرحييل فارحتيل الناس، 
وخرجيت لبعيض حاجيايت، ويف عنقيي عقيدي، فييه جيزع ظفيار فليم فرغيت أنسيل مين 
عنقيي وال أدري، فليم رجعيت إىل الرحيل ذهبيت التمسيه يف عنقي فلم أجيده، وقد أخذ 
النياس يف الرحييل، فرجعيت إىل ميكاين الذي ذهبت إليه، فالتمسيته حتيى وجدته، وجاء 
القيوم خيليف الذيين كانيوا يرحليون إىل البعيري وقيد فرغيوا مين رحلتيه، فأخيذوا الودج 
وهيم يظنيون أين فييه، كيم كنت أصنيع، فاحتملوه فشيدوه عيىل البعري ومل يشيكوا أين فيه، 
ثيم أخيذوا بيرأس البعيري فانطلقيوا بيه، فرجعيت إىل املعسيكر وما فييه مين داع وال جميب 

فقيد انطليق الناس. 

قاليت فالتففيت بجلبيايب، ثيم اضطجعيت يف ميكاين، وعرفيت أن ليو قيد افتقيدت 
لرجعيوا إيل، قاليت: فيو اهلل إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان بن املعطل السيلمي، وقد كان 
ختليف عين املعسيكر لبعيض حاجتيه، فليم يبت ميع الناس، فيرأى سيوادي، فأقبيل حتى 
وقيف عييل، وقيد كان ييراين قبيل أن يرضب عليه احلجياب، فلم رآين، قال إّنيا هلل وإّنا إليه 

))( يجهن: كالورم يف السم من كثر اللحم، ينظر ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص0)3 .
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راجعيون ضعينية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ! وأنيا ملتفية يف ثييايب، قيال: 
ميا خلفيك يرمحيك اهلل ؟ قاليت: فيم كلمته ثم قيرب البعري، فقيال: اركبي واسيتأخر عني 
قاليت: فركبيت وأخيذ بيرأس البعيري، فانطليق رسيعيًا يطليب النياس، فيو اهلل ميا أدركنيا 
النياس، وميا افتقيدت حتيى أصبحيت ونيزل النياس، فليم اطمأنيوا طليع الرجيل يقود يب 

فقيال أهيل اإلفيك ميا قاليوا، فارتيج العسيكر، وواهلل ميا أعليم بيء مين ذلك((.  

ثيم ذكيرت بأهنيا اشيتكت شيكوى شيديدة ومل يبلغهيا مين ذليك يشء وقيد أنكيرت 
تعاميل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لا وبعد ذليك انتقليت إىل أمها وال علم 
ليا بييء مميا كان حتيى نقهيت مين وجعهيا بعيد عشين ليلية وخرجيت يف اللييل لقضاء 
حاجتهيا ميع أم مسيطح خالية أيب بكير فأخربهتيا بقصة اإلفيك وحديث الناس فييه. .. ثم 
ذكيرت بعيد ذليك موقف رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وشيكواه ممين قام هبذه 
القصية حييث قيال: ))أييا النياس ميا بيال رجيال يؤذوننيي يف أهييل ويقوليون عليهم غري 

احليق ؟ واهلل ميا علميت منهم إال خيريًا(())(.  

  ثيم ذكير الذيين قاليوا بحدييث اإلفيك وهيم: ))كل مين عبيد اهلل بين أيب سيلول يف 
بنيت  بنيت جحيش)3( ؛ وذليك ألن اختهيا زينيب  املدينية وكذليك مسيطح))(، ومحنية 
جحيش عنيد رسيول اهلل...(()4(، وهيذا ملخيص ما ذكير حول قصة اإلفك كيم ورد عند 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص))3.

))( مسييطح بيين عبيياد بيين عبييد املطلييب بيين عبييد املنيياف كنيتييه أبييو عبيياده، مميين شييهد بييدرًا، تييويف باملدينيية سيينة 
)34ه - 654م( وهييو ابيين سييت ومخسيين سيينة.  ينظيير ابيين حبييان، مشيياهري علييمء االمصييار، ص)3

)3( محنيية بنييت جحييش بنييت رئيياب األسييدية، اخييت زينييب بنييت جحييش، كانييت عنييد مصعييب بيين عمييري 
ثييم تزوجهييا طلحيية بيين عبيييد اهلل فولييدت لييه حممييدًا وعمرانييًا ببنييي طلحيية.  ينظيير ابيين عبييد الييرب، 

ص884. االسييتيعاب، 

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص))3.
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هشيام.   ابن 

أميا فييم يتعليق بيدور اإلميام يف هيذه احلادثية فذكر ابن هشيام))( بالسيند نفسيه الذي 
ينتهي إىل السييدة عائشية: ))فدعا عيل بن أيب طالب )عليه السيلم(، وأسيامة بن زيد))( 
فاستشيارمها - يعنيي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  - فأميا أسيامة فأثنى عليه 
خيريًا ثيم قيال ييا رسيول اهلل، أهليك وال نعليم منهيم إال خيريًا، وهيذا الكيذب الباطيل، 
أميا عييل فإنيه قيال: ييا رسيول اهلل إن النسياء لكثري وإنيك لقادر عىل أن تسيتخلف، وسيل 
الاريية، فإهنيا سيتصدقك، فدعيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  برييرة)3( 
ليسيألا، قاليت: فقيام إليهيا عييل بين أيب طالب، فرضهبيا رضبًا شيديدًا، ويقيول: اصدقي 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، قاليت: فتقول واهلل ما أعليم إال خريًا وما كنت 
أعييب عيىل عائشية، إال أين كنيت أعجين عجينيي، فأمرهيا حتفظيه فتنيام عنه، فتأيت الشياة 

فتأكله((. 

وذكير الطيربي)4( روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي نقلهيا لنيا ابين هشيام فييم خييص 
استشيارة رسيول اهلل لعييل بين أيب طاليب وأسيامة بين زييد يف قضيية اإلفيك ويف رأييم 

))(  السرية النبوية، ج3، ص3)3.

))( أسييامة بيين زيييد بيين حارثيية بيين رشحبيييل بيين كعييب بيين عبييد العييزى الكلبييي ،أصبييح ميين مييوايل النبييي 
يكنييى أبييا زيييد وقيييل أبييا حممييد وأمييه أم ايميين واسييمها بركيية مييوالة رسييول اهلل أيضييًا؛ اختلييف يف سيينّه ملييا 
تييويف النبييي فقيييل عشييين وقيييل ابيين تسييع عييشة وقيييل ابيين ثييمن عييشة تييويف بالييرف يف آخيير خلفيية 

معاوييية.  ينظيير بيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ص46.

)3( بريييرة مييوالة عائشيية بنييت أيب بكيير كانييت مييوالة لبعييض بنييي هييلل فكاتبوهييا ثييم باعوهييا ميين عائشيية 
وقييد اختلييف يف زواجهييا هييل كان عبييدًا أو حييرًا ؟ ففييي نقييل أهييل املدينيية انييه كان عبييدًا يسييمى مغيثييًا ويف 

نقييل أهييل العييراق انييه كان حييرًا.  ينظيير ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ص876.

)4(  تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص366-360.
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بعائشية دون أي زييادة أو نقصيان. 

أميا الواقيدي))( فذكير عين يعقيوب بين حيييى بين عبياد عين عيسيى بين معمير، عين 
عبياد ابين عبيد اهلل بين الزبري قيال قلت لعائشية: حدثينا يا أمية حديثك يف غزوة املريسييع 
وقيد ذكيرت احلدييث اليذي ذكرنيا أعيله إىل أن يصيل إىل تدخيل اإلميام عييل باملوضوع 
فقال: ))قالت: فدعا رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عليًا وأسيامة فاستشيارمها 
يف فيراق أهليه.  قاليت: وكان أحيد الرجلين ألين قوالً من اآلخر، قال أسيامة: يا رسيول 
اهلل، هيذا الباطيل والكيذب، وال نعليم إال خيريًا، وإن برييرة تصدقيك، وقيال عييل )عليه 
السيلم( : مل يضييق اهلل علييك النسياء كثيريًا وقيد أحيل اهلل لك وأطياب، فطلقهيا وانكح 
غريهيا، قاليت: فانرفنيا، وخيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بربييرة فقال: 
اميرأة تعلمين عائشية ؟ قاليت هيي أطييب مين طييب الذهيب، واهلل ميا  ييا برييرة أي 
أعليم عليهيا إال خيريًا. ..((، وروى الصنعياين))( بسينده عين الزهيري عين سيعيد ابين 
املسييب عين الزهيري روايية ابين إسيحاق نفسيها، أما بقيية املؤرخين مثل البيلذري)3(، 
واليعقيويب)4(، وابين خيياط)5( وغريهم فليم ينقلوا أي تفاصيل ليذا احلديث وإنم اكتفوا 

بذكير إشيارات إىل ذلك. 

إن ميا ورد يف روايية ابين هشيام عين ابين إسيحاق التيي ينتهيي سيندها إىل السييدة 
عائشية دون غريهيا حيتياج إىل مناقشية وافية من أجيل التوصل إىل حقيقة األمر السييم إن 

))(  املغازي، ج)، ص430.

))(  املصنف، ج5، ص5)4.

)3(  أنساب األرشاف، ج)، ص)34.

)4(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص35.

)5(  تاريخ خليفة، ص36.
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صيورة اإلميام يف هيذه احلادثية كانيت مشيوهة بدرجية كبيرية جيدًا ، لذلك نسيجل بعض 
امللحظيات عيىل ميا تقدم:

نقيل لنيا ابين هشيام صيورة سيلبية جيدًا ملوقيف اإلميام عييل وهيو مل يكين طرفيًا فيها، 
الروايية  لكين  بالباطيل،  اهتموهيا  جمموعية  وبين  عائشية  السييدة  بين  كانيت  فاحلادثية 
أقحميت اسيم اإلميام إقحاميًا ال ميربر ليه، وذكيرت أن الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  مليا استشيار أسيامة بين زييد وعليًّيا )علييه السيلم( بعيد اسيتبطائه نيزول الوحي 
يف ذليك األمير، كان رد أسيامة إجيابييًا كيم ذكيرت الروايية ؛ ألنيه ال يعليم عنهيا إال خريًا، 
أميا اإلميام عييل فقيد كان رده قاسييًا بحق أم املؤمنن عائشية وذلك بقوليه: ))مل يضّيق اهلل 
علييك النسياء كثيريًا وقيد أحيل اهلل ليك وأطياب فطلقهيا وانكيح غريهيا...(( ثيم ذهيب 
ابين هشيام ومين بعيده الطربي اعتيمدًا عىل روايية ابن إسيحاق إىل أن اإلميام قام بترف 
غرييب بين ييدي رسيول اهلل )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  إذ قام بيرضب الارية وطلب 
منهيا أن َتصيُدق الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، وهيذه أمور منكيرة وغري مقبولة 

وال تصيدر مين هيذه القامية الشياخمة التيي ميألت الدنييا أخلقيًا وحكمًة.  

    لقيد كان اإلميام عييل تلمييذًا يف مدرسية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  
وكان كيم عيرب عين نفسيه بالقيول: ))لقد كنت اتبعه إتبياع الفصيل أثر أميه يرفع يل يف كل 
ييوم مين أخلقيه علم ويأميرين باالقتيداء بيه...(())(، لذلك فمن املسيتبعد بل املسيتحيل 
أن يصيدر منيه أمير كهيذا وجييرب جاريية ال علم ليا باألمور، وينتيزع منها كلميًا بالرضب 
امليربح واإلكيراه وهيذه خمالفية رصحيية وواضحية لقيول الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  يف عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( ))أقى أمتي عييل(())(، وقوليه يف مورد 

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، 3)/ 97).

))( ينظيير البييلذري، أنسيياب األرشاف، ج)، ص350، املوفييق اخلوارزمييي، املناقييب، ص)8، املحييب 



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

377

آخير: ))كفيي وكيف عييل يف العيدل سيواء(())(، وغريهيا مين األحادييث التي تيدل عىل 
الصفيات العظيمية واملكانية الرفيعية لعييل بين أيب طاليب والتيي تيدل عيىل أنيه بعييد كل 
البعيد عين أفعيال كهيذه، الغرض منها اإليقاع بن رسيول اهلل وأم املؤمنن عائشية،  وهذا 
ميا حياول اليراوي تسيويقه إىل النياس إلظهيار اإلميام عييل بصيورة الشيخص املنتقم من 

أجيل رغبيات خاصية به.

إن ميا ورد يف الروايية غيري مقبيول ؛ ألنه خيالف املنطق فالرسيول )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  مل يكين بحاجية إىل استشيارة أحيد سيواء اإلميام عليًّا )علييه السيلم( أم غريه يف 
أمير عائييل كهيذا ، وإال فهيذا معنياه جهيل الرسيول يف أميور عائلتيه))(، وهو غني بنفسيه 
غيري حمتياج إىل غيريه، يعليم بدقائيق األميور، وإذا كان قيد استشيار اإلميام عييل لقربيه منه 
ومكانتيه ورجاحية عقليه، فيم احلاجية الستشيارة أسيامة بين زييد وهو ميا ييزال يف مقتبل 

العمير يف أمير حسياس ومهيم كهذا. 

عنيد العيودة إىل سيند احلديث نجيد املصدر الرئيس للرواية هو السييدة عائشية فقط، 
واملعيروف اهنيا كانيت ال حتيب اإلميام علييًا وال زوجتيه لعلمهيا بقرهبيم مين النبيي وقيد 
أوجيز أمحيد بين حنبيل)3( هيذا األمير بالرواية التيي نقلها: ))اسيتأذن أبو بكر عىل رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فسيمع صيوت عائشية عالييًا وهيي تقيول: واهلل لقيد 
عرفيت أن علييًا أحيب إلييك مين أيب ومنيي مرتين أو ثلثيًا، فاسيتأذن أبيو بكير فدخيل 
فأهيوى إليهيا فقيال: ييا بنت ال أسيمعِك ترفعين صوتِك عىل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 

الطربي، الرياض النظرة، ج3، ص67).

))( ينظيير املفيييد، االمييايل، ص93)، اخلطيييب البغييدادي، تاريييخ بغييداد، ج5، ص40)، السيييوطي، تاريييخ 
اخللفيياء، ص04)، املتقييي النييدي، كنييز العييمل، ج))، ص604 .

))( مغنية، تفسري الكاشف، ج5، ص)40.

)3(  مسند أمحد، ج4، ص75).
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وسيلم((.  وآله 

مين ذليك يتضيح ميدى عيدم رىض أم املؤمنين عائشية عين العلقية بين الرسيول 
األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وعييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( وغريهيا مين 

الرواييات التيي تؤييد ذليك))(. 

وقيد كلليت موقفهيا السيلبي مين أميري املؤمنين عييل بين أيب طاليب باخليروج عيىل 
رشعيية خلفتيه وقييادة التميرد ضيده، فقيد روى قييس بين أيب حيازم ))أنه حيج يف العام 
اليذي قتيل فييه عثيمن وكان ميع عائشية ملا بلغهيا قتليه فتحميل إىل املدينة، قال: فسيمعتها 
تقيول يف بعيض الطرييق: إييه ييا ذا االصبيع ! وإذا ذكيرت عثيمن قاليت أبعيده اهلل ! حتيى 
أتاهيا خيرب بيعية عييل، فقاليت: ليوددت أن هيذه وقعت عيىل هذه، ثيم أمرت بيرد ركائبها 
إىل مكية فيرددت معهيا، ورأيتهيا يف سيريها إىل مكية ختاطيب نفسيها كأهنيا ختاطيب أحدًا: 
قتليوا ابين عفيان مظلوميًا، فقليت ليا ييا أم املؤمنين أمل اسيمعِك آنفيًا تقولين أبعيده اهلل؟ 
وقيد رأيتيِك قبيل أشيد النياس علييه وأقبحهيم قيوالً ! فقاليت: لقيد كان ذاك، ولكنيي 
نظيرت يف أميره فرأيتهيم اسيتتابوه حتيى إذا تركيوه كالفضية البيضياء أتوه صائيًم حمرمًا يف 

شييييييهر حرام فقتليوه(())(. 

  أميا بقيية رواة احلدييث فهيم عيروة بن الزبيري والزهري وهيؤالء تكلمنيا عنهم وعن 
موقفهيم مين اإلميام عيل بين أيب طالب وكيف جعلت منهم السياسية األمويية أداة لتنفيذ 
كل مآرهبيا يف تشيويه صيورة عييل بين أيب طاليب حييث اسيتفادت السياسية األمويية مين 
هيذا اخليلف احلاصيل بين عائشية وبين اإلميام عييل )علييه السيلم( لتسيويق كثيري مين 
األحادييث غيري الصحيحية، لذليك تم اسيتغلل تلك احلادثية من أجل دّس اسيم اإلمام 

))( ينظر، ص30 بحثنا.

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج6، ص0)3.
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فيهيا مين أجيل تصوييره للنياس بأنيه كان مبغضيًا ألّم املؤمنين عائشية، وذليك مين أجيل 
تربيير خروجهيا عيىل اخللفية الشعيية يف معركية الميل فسيوقوا تليك القصية بالصورة 
التيي ذكرناهيا، وقيد ذكير أحيد الباحثين))( ))أن املوقيف مين اإلميام عييل مين قبيل أم 
املؤمنين أحيد خلفييات معركية الميل وقد اسيتغل بنيو أمية أثنياء حكمهم هيذا احلادث 
ُه ِمنُْهْم َليُه َعَذاٌب  يِذي َتَوىلَّ ِكيرْبَ ضيد اإلميام عييل بين أيب طاليب وأّولوا قوله تعياىل: ﴿ َوالَّ

َعظِييٌم﴾))( بيأنَّ املقصيود بذليك عييل بين أيب طالب((. 

 وميا يؤييد ذليك روايية أفليح بين عبيد اهلل بين املغرية عين الزهيري ))قال: كنيت عند 
الولييد بين عبيد املليك ليلية مين اللييايل وهيو يقيرأ سيورة النيور مسيتلقيًا فليم بليغ ﴿ إِنَّ 
ُه ِمنُْهيْم َليُه َعيَذاٌب  يِذي َتيَوىلَّ ِكيرْبَ ِذييَن َجياُءوا بِاإلفيك ُعْصَبيٌة ِمنُْكيْم﴾ حتيى بليغ ﴿ َوالَّ الَّ
َعظِييٌم﴾ جليس ثيم قيال: ييا أبيا بكير مين تيوىل كيربه ألييس عييل بين أيب طاليب، قليت يف 
نفييس: مياذا أقيول إذا قليت: ال ؟ لقيد خشييت أن ألقيى منيه رشًا، ولئين قلت: نعيم، لقد 
جئيت بأمير عظييم، قليت لرجيل مين أصحاب رسيول اهلل ميا مل يقيل، ثم قليت يف نفيس: 
لقيد عيودين اهلل عيىل الصيدق خريًا ييا أمري املؤمنين، قال: فيرضب بقضيبيه الرير مرتن 
أو ثلثيًا، ثيم قيال: فمين حتيى ردد ذليك ميرارًا، قليت: ييا أميري املؤمنين عبيد اهلل بين أيب 
سيلول، حدثنيي عيروة بين الزبري وسيعيد بن املسييب وعلقمة بين وقاص. .. عن عائشية 

أهنيا قاليت: إن علييييًا أشييار يف شيأين واهلل يغفر ليه. ..(()3(. 

 إن السياسية األمويية وميا عيرف عنهيا مين بغضهيا لإلميام عييل وآل عييل )عليهيم 
السيلم( أخيذت تنتهيج سياسية التحرييف والتزويير واليدس لألحادييث والرواييات 

))( الزهري، املغازي والسري، هامش ص9)) )رأي سهيل زكار(.

))( سورة النور، آية )))(.

)3( الطرباين، املعجم الكبري، ج3)، ص97-98، ابن حجر، فتح الباري، ج7، ص336.
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لكيي تيربز عييل بين أيب طالب بصيورة مغايرة عيم كان عليها، وقيد التقت تليك املصلحة 
البغيض  هيذا  جتيىل  املؤمنين  ألميري  بغيض  مين  عائشية  السييدة  محلتيه  ميا  ميع  األمويية 
بخروجهيا علييه ييوم الميل، لذليك نيرى أن حادثية اإلفيك والتلفيقيات التيي حلقتهيا 
بالصيورة التيي أخرجهيا ابين هشيام، ال أسياس ليا سيوى ميا نقليه ابين هشيام والطيربي 
اعتيمدًا عيىل مصيدر واحيد فقيط هيو عروة بين الزبيري والسييدة عائشية؛ لذليك ال يمكننا 
أن نقبيل ميا جياء يف الروايية ؛ ألهنيا أرادت مين تليك احلادثية إظهيار شييئن مهمين ومها 
إضفياء القدسيية عيىل مكانية السييدة عائشية ورفعهيا إىل مكانية عاليية لييس حبًّيا هبيا بيل 
لسيعي األمويين إىل ذم اإلميام عييل )علييه السيلم( باعتبياره خيرج حليرب تليك امليرأة 
املقدسية التيي نيزل هبيا القيرآن، والثاين للنيل مين عيل بين أيب طالب وإظهياره خمالفًا لكل 

القييم اإلسيلمية والتعالييم.

ذكير أحيد الكتياب))( اتفياق مجييع الفيرق واملذاهيب اإلسيلمية عيىل أن نسياء النبيي 
األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( عفيفات طاهرات وكذلك نسياء غريه مين األنبياء، 
وأن النبيي وأي نبيي ال يمكين أن يضع ماءه إال يف األرحيام الطاهرة املطهرة، وأن زوجته 
قيد تكيون كافيرة ولين تكيون بغيًا ؛ ألن الرسيول أكيرم عىل ربه وأعيز أن جيعل حتتيه بغيًا، 
وقيد اسيتند يف ذليك اىل حديث ابن عباس حيييث قال: ))ما زنت اميرأة نبي قط، وكانت 
اخليانية مين اميرأة نيوح إهنيا كانيت تنسيبه إىل النيون، واخليانة عىل اميرأة لوط أهنيا كانت 

تدل عيىل أضيافه(())(. 

إذًا صياغية احلدييث بالصياغية التيي أخيرج هبيا أرييد ليه أن يوظيف مين أجيل أميور 

))( مغنية، التفسري الكاشف، ج5، ص404.

))( الطييويس، البيييان يف تفسييري القييرآن، ج5، ص494-495، الطييربيس، جممييع البيييان، ج5، ص85)، ابيين 
ادريييس احليييل، أبييو عبييد اهلل حممييد بيين منصييور، ت )598ه - )0))م( املنتخييب ميين تفسييري القييرآن والنكت 
املسييتخرجة ميين كتيياب البيييان، حتقيييق مهييدي رجائييي )مطبعيية سيييد الشييهداء - قييم، 409)ه(، ج)، ص6.
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ذكرناهيا مين خيلل سيري الفقيرة. 

إال أن هنياك مين ذكير أن حدييث اإلفيك اليذي نيزل بيه قيرآن مل يكين بحيق عائشية 
زوج الرسيول وإنيم كانيت املقصيودة به ماريية القبطية))( زوج رسيول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  أم إبراهييم ابين النبيي األكيرم حمميد )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  مسيتندًا 
اىل حدييث زرارة ))قيال: سيمعت أبيا جعفير )علييه السيلم( يقيول: ملا ميات إبراهيم بن 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حيزن حزنيًا شيديدًا، فقاليت عائشية ميا اليذي 
حيزنيك علييه فيم هيو اال ابين جرييح))(، فبعيث رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  
علييًا وأميره بقتليه فذهيب عيل )عليه السيلم( إليه ومعه السييف وكان جرييح القبطي يف 
حائيط ورضب عييل )علييه السيلم( بياب البسيتان فأقبل إليه ابين جريح ليفتح ليه الباب 
فليم رأى علييًا )علييه السيلم( عيىل احلائط ونيزل إىل البسيتان واتبعه ووىل جرييح مدبرًا، 
فليم خيي أن يرهقيه صعيد يف نخلية وصعيد عييل يف اثيره فليم دنيى منيه رميى بنفسيه من 
فيوق النخلية فبيدت عورتيه فياذا ليس له ميا للرجيال وال ما للنسياء فانرف عييل )عليه 

))( مارييية القبطييية: هييي الارييية التييي بعثهييا املقييوس صاحييب االسييكندرية إىل رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه 
وآلييه وسييلم( يف سيينة سييبع هجرييية ومعهييا اختهييا سييريين وألييف مثقييال ذهبييًا، وعشييين ثوبييًا وبغلتييه 
الدلييدل ومحيياره عفييري، ويقييال يعفييور ومعهييم خييي يقييال لييه مأمييور، شيييخ كبييري، كان أخييا مارييية، 
حيييث بعييث ذلييك كلييه مييع حاطييب بيين بلتعيية، فعييرض حاطييب بيين أيب بلتعيية عييىل مارييية اإلسييلم 
ورغبهييا فيييه فأسييلمت، واسييلمت اختهييا، وأقييام اخلييي عييىل دينييه حتييى أسييلم باملدينيية بعييد يف عهييد 
رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج0)، ص)0)، ابيين حجيير، 

ص))). ج8، 

))( جريييح، وهييو رجييل ميين القبييط كان يييأيت ملارييية القبطييية بامليياء واحلطييب ويييردد إليهييا فقييال النيياس 
عنييه علييج يدخييل عييىل علجيية فأميير رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( عليييًا بقتلييه، فأتيياه وهييو 
يف ركييي - وهييي البئيير التييي مل تطييو - فخييرج فيياذا هييو جمبييوب وقيييل بييل وجييده عييىل نخليية.  ينظيير ابيين 
الييوزي، أبييو الفييرج عبييد الرمحيين بيين أيب احلسيين، ت )597ه - 00))م(، كشييف املشييكل يف حديييث 

الصحيحيين، حتقيييق عيييل حسيين البييواب، )دار الوطيين - الرييياض، 997)م(، ج3، ص359.
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السيلم( إىل النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقال يا رسيول اهلل إذا بعثتنيي يف األمر 
اكيون فييه كاملسيمر املحميى يف الوتير أم أثبيت قيال ال بيل أثبيت، فقيال: واليذي بعثيك 
باحليق نبييًا ميا ليه ميا للرجال وال ما للنسياء فقال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
احلميُد هلل اليذي ييرف عنيا السيوء أهيل البييت(())(، فقيول عائشية عن ابين جريح هو 

اإلفيك املقصود. 

  واليذي يعيزز القناعيات بذهياب البعيض إىل أن املقصيود بحدييث اإلفيك ماريية 
القبطيية هيو املوقف السيلبي لعائشية مين مارية أم إبراهييم حيث يذكر الواقيدي يف رواية 
ينتهيي سيندها إىل عميرة عين عائشية قالت: ))ميا غرت عىل اميرأة إال دون ميا غرت عىل 
ماريية، وذليك إهنيا كانيت مجيلية مين النسياء جعيدة، وأعجيب هبيا رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( ، وكان قيد أنزليا أول ميا قيدم هبيا يف بيت حلارثية بن النعيمن، فكانت 
جارتنيا، فيكان رسيول عامية اللييل والنهيار عندهيا حتيى فزعنيا ليا، فجزعيت حمولا إىل 
العاليية، فيكان خيتليف إليهيا هنياك، فيكان ذليك أشيد علينيا، ثيم رزقيه اهلل منهيا الوليد 

منيه(())(. وحرمنا 

وقيد روي حيييى بين سيعيد األموي عين أيب معاذ سيليمن بين األرقم األنصياري عن 
الزهري عن عروة عن عائشية قالت: ))أهديت مارية إىل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  ومعهيا ابين عيم لا، قاليت فوقيع عليها وقعية فاسيتمرت حامًل، قاليت: فعزلا 
عنيد ابين عمهيا، قاليت: فقال: أهيل اإلفك والزور مين حاجته إىل الولد أدعيى ولد غريه 
وكانيت أميه قليلية اللبين فابتاعيت ليه ضائنة لبون فيكان يغيذي بلبنها فحسين عليه حلمه 
قاليت عائشية: فدخيل به عيىل النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ذات ييوم، فقال: كيف 

))( القمي، تفسري القمي، ج)، ص00-99).

))( ابن سعد، الطبقات، ج0)، ص)0)-)0).  ينظر ابن حجر، االصابة، ج8،  ص0)3-))3.
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تريين فقليت: مين غيذي بلحيم))( الضأن حيسين حلميه، قال: وال الشيبه قاليت: فحملني 
ميا حيميل النسياء مين الغيرية أن قليت ميا أرى شيبها، قاليت: وبليغ رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ميا يقيول الناس، فقال لعييل: خذ هذا السييف فانطلق فيارضب عنق 
ابين عيم ماريية حييث وجدتيه، قالت: فانطليق فإذا هو يف حائيط عىل نخلة خييرف رطبًا، 
قاليت: فليم نظير إىل عييل ومعيه السييف اسيتقبلته رعيدة قيال فسيقطت اخلرقة فيإذا هو مل 

خيليق اهلل عز وجل يشء ممسيوخ(())(.  

غزوة احلديبية:
مين  سلسيلة  وبعيد  للهجيرة  السادسية  السينة  مين  القعيدة  ذي  شيهر  يف  وحدثيت 
األحيداث املتتابعية ختللتهيا صفحيات جهاديية كانيت يف أغلبهيا انتصيارات للمسيلمن 
عيدا بعيض االنتكاسيات كمعركية أحد، وقيد حصل املسيلمون عىل غنائم كثيرية أمدهتم 

بالقيوة، وسياعدت عيىل نيش اإلسيلم)3(. 

البييت  أنيه دخيل  املنيام  وذكير أن الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  رأى يف 
وحليق رأسيه، وأخيذ مفتياح البييت فقيص الرؤييا عيىل أصحابيه وتفياءل خيريًا)4(، وقيد 
عيزم الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( عيىل اخليروج لزييارة البييت ال يرييد قتياالً، 
وقيد اسيتنفر العيرب ومن حولم مين أهل البوادي مين األعراب ليخرجوا معيه، وكانوا 

))( هكذا وجدت يف املصدر إال أن املراد هنا )بلبن(.

))( احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج4، ص39.

)3( احلسيني، سرية املصطفى، ص9)5.

)4( الواقييدي، املغييازي، ج)، ص573، ينظيير اليعقييويب، تاريييخ اليعقييويب، ج)، ص35، السييبحاين، السييرية 
املحمدييية، ص60).
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بأموآليم وذرارييم))( حييث سياق معه سيبعن بدنية، وكان عدد املسيلمن عىل األرجح 
أليف وأربعمئية))(.  وقيد منعتيه قرييش مين دخيول مكية.  فأقيام يف احلديبيية)3( حييث 
أرسيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل قرييش    ))إّنيا مل نيأِت لقتيال، وإنيم 
جئنيا لسيوق البيدن إىل حملهيا فننحرهيا ثم ننيرف.  فأبيوا إال منعيه(()4(. فأرسيلت إليه 
قرييش مكيرز بين حفيص)5( فأبيى أن يكلمه وقال هيذا رجٌل فاجير، فبعثوا إلييه احلليس 
ابين علقمية)6( مين بنيي احليارث عبد منياة وكان من قوم يتأليون)7(.  فليم رأى الدي قد 
أكليت أوبارهيا رجيع فقيال: ))ييا معيش قرييش إين رأييت ما ال حييل صده عين البيت(( 
فبعثيوا بعيروة بين مسيعود)8( الثقفيي، فكلم رسيول اهلل، فقال رسيول اهلل يا عيروة أيف اهلل 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص))3.

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص349 .

)3( احلديبييية: وهييي قرييية متوسييطة ليسييت بكبييرية، سييميت ببئيير هنيياك عنييد مسييجد الشييجرة، وبيين احلديبييية 
ومكيية مرحليية وبينهييا وبيين املدينيية  تسييع مراحييل.  ينظيير احلمييوي، معجييم البلييدان، ج)، ص30) .

)4( الواقييدي، املغييازي، ج)، ص575، ابيين خييياط، تاريييخ خليفيية، ص36، الطييربي، االمييم وامللييوك، ج)، 
ص)37، الطييربيس، أيب عيييل الفضييل بيين احلسيين، ت، جممييع البيييان يف تفسييري القييرآن، تقديييم حمسيين 

االمينييي، )ط)، بييريوت - لبنييان، 995)م(، ج)، ص8) .

)5( مكييرز بيين حفييص بيين األخيييف بيين علقميية بيين عبييد احلييارث بيين منقييذ بيين عمييرو بيين بغيييض بيين عاميير 
ابيين لييؤي القييريش.  ينظيير ابيين حجيير، االصابيية، ج6، ص63).

)6( احلليييس بيين علقميية احلارثييي، ميين بنييي حييارث بيين عبييد منيياة بيين كنانيية سيييد االحابيييش ورئيسييهم يييوم 
أحييد.  ينظيير الييزركيل، االعييلم، ج)،  ص70) .

)7( يتألييون: املقصييود هنييا يتعبييدون، مثييال ذلييك فييلن يتألييه يتعبييد وهييو عابييد متألييه.  ينظيير الزخمييشي، 
أسيياس البلغيية، ص8).

)8( عييروة بيين مسييعود بيين معتييب بيين مالييك بيين كعييب بيين عمييرو بيين سييعد بيين عييوف بيين ثقيييف بيين منبييه 
ابيين بكيير بيين هييوازن بيين عكرميية بيين خصفيية بيين قيييس بيين عيييلن الثقفييي، أبييو مسييعود وقيييل أبييو يعفور 

وأمييه سييبيعة بنييت عبييد شييمس بيين عبييد منيياف القريشييية.  ينظيير ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج4، ص30
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أن يصيد هيذا اليدي عين هذا البييت ؟((، فانيرف إليهم عروة بن مسيعود قيال تاهلل ما 
رأييت مثيل حمميد مليا جاء ليه فبعثيوا إليه سيهيل بن عميرو))( فكليم حمميدًا وأرفقه.  

وقيد نقيل لنيا ابين هشيام))( روايية ابين إسيحاق عين احلديبيية وأحداثها فقيال: ))ثم 
بعثيت قرييش سيهيل بين عمير، وقاليوا له: ائيِت حمميدًا فصاحليه، وال يكين يف صلحه إال 
أن يرجيع عنيا عاميه هيذا، فيواهلل ال حتيدث العيرب عنيا أنه دخلهيا علينا عنيوة أبيدًا، فأتاه 
ُسيهيل، فليم رآه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مقبيًل، قيال لقيد أراد القيوم 
الصليح حييث بعثيوا هيذا الرجيل، فليم انتهى سيهيل بين عميرو إىل رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  تكليم فأطيال اليكلم، وتراجعيا، ثيم جيرى بينهيم الصلح، فليم التأم 
األمير مل يبيق إال الكتياب، وثيب عمير بين اخلطياب، فأتيى أبيا بكير فقال ييا أبا بكير أليس 
برسيول اهلل ؟ قيال: بيىل، قيال: أولسينا مسيلمن ؟ قيال: بيىل، قيال: أو ليسيوا باملشكن ؟ 
قيال: بيىل، قيال: فعيلَم نعطيي الدنيية )يقصيد اليذل واألمير اخلسييس( يف ديننا، قيال أبو 
بكير: ييا عمير اليزم غزره )أي أمره(، فإين أشيهد أنه رسيول اهلل، قال عمر: وأنا أشيهد أنه 
رسيول اهلل، ثيم أتيى رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  فقال يا رسيول اهلل: ألسيت 
برسيول اهلل ؟ قيال: بيىل، قال: أولسينا باملسيلمن ؟ قال: بيىل، قال: أو ليسيوا باملشكن ؟ 
قيال: بيىل، قيال: فعيلَم الدنية يف ديننيا ؟ قال: أنا عبد اهلل ورسيوله لن أخاليف أمره، ولن 
يضيعنيي: قيال: فيكان عمير يقيول: ميا زليت اتصيدق وأصوم وأصييل وأعتق، مين الذي 

صنعيت يومئيذ ! خمافية كلميي اليذي تكلميت بيه حتى رجيوت أن يكيون خريًا. 

))( سييهيل بيين عمييرو بيين عبييد شييمس بيين عبييد بيين نيير بيين مالييك بيين حسييل بيين عاميير بيين لييؤي بيين غالييب 
القييريش العامييري، يكنييى أبييا يزيييد، كان أحييد األرشاف ميين قريييش وسييادهتم يف الاهلييية.  ينظيير ابيين 

عبييد الييرب، االسييتيعاب، ج)، ص699.

))(  السرية النبوية، ج3، ص)33-)33.
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قيال: ثيم دعيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عييل بين أيب طاليب )علييه 
السيلم( فقيال اكتيب: بسيم اهلل الرمحين الرحييم، قيال فقيال: سيهيل أال ارعيف هيذا، 
ولكين اكتيب بسيمك اللهيم، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : اكتيب 
بسيمك اللهيم، فكتبهيا، ثيم قيال: اكتيب هذا ميا صاليح عليه حممد رسيول اهلل ُسيهيل بن 
عميرو، قيال سيهيل ليو شيهدت أنيك رسيول اهلل مل أقاتليك، ولكن اكتب اسيمك واسيم 
أبييك، قيال فقيال: رسيول اهلل اكتيب: هيذا ميا صاليح علييه حمميد بين عبيد اهلل سيهيل بن 
عميرو، اصطلحيا عيىل وضيع احليرب بين النياس عيش سينن يأمين فيهيا النياس ويكف 
بعضهيم عين بعيض عيىل أنيه مين أتى حمميدًا مين قريش بغيري إذن ولييه رده عليهيم، ومن 
جياء قريشيًا ممين ميع حمميد مل ييرده علييه، وأن بيننيا عيبية مكفوفية )أي صيدور عيىل ميا 
فيهيا(، وأنيه ال إسيلل وال إغيلل )أي ال رسفة وال خيانة(، وأنه مين أحب أن يدخل يف 
عهيد حمميد وعقيدة دخيل فيه، ومن أحيب أن يدخل يف عهيد قريش وعهدهيم دخل فيه. 

فتواثبيت خزاعية فقاليوا: نحين يف عقيد حمميد وعهيده، وتواثبيت بنيو بكير، فقاليوا: 
نحين يف عهيد قرييش وعهدهيم، وأنيك ترجيع عاميك هيذا فيل تدخيل علينيا مكية، وأنه 
إذا كان عيام قابيل خرجنيا عنيك فدخلتهيا بأصحابيك، فأقميت هبيا ثلثيًا، معيك سيلح 

الراكيب، والسييوف يف القيرب، ال تدخلهيا بغريهيا((. 

ثيم يكميل روايتيه ))فليم فيرغ رسيول اهلل  مين الكتاب أشيهَد عىل الصليح رجاالً من 
املسيلمن ورجياالً مين املشكين وهيم أبيو بكير، وعمير بين اخلطياب، وعبيد الرمحين بن 
عوف، وعبد اهلل بن سيهيل بن عمرو، وسيعد بن أيب وقاص، وحممد بن مسيلمة، ومكرز 

ابين حفيص، وهيو يومئذ مشك وعيل بين أيب طاليب. .. وكان كاتيب الصحيفة(())(.  

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص333.
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ونقيل الطيربي))( روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي نقلهيا ابين هشيام مين دون أي 
زييادة أو نقيص.  أميا بقيية اليرواة واملؤرخين، فالواقيدي))( ذكير ))فليم حيرضت الدواة 
والصحيفية بعيد طيول اليكلم واملراجعية فييم بين رسيول اهلل وسيهيل بين عميرو، ومليا 
التيأم األمير وتقيارب، دعا رسيول اهلل  رجيًل يكتب الكتاب بينهم، ودعيا أوس بن خويل 
يكتيب، فقيال سيهيل ال يكتيب إال أحيد الرجلين، ابين عميك عييل أو عثيمن بين عفيان، 
فأمير النبيي علييًا أن يكتيب...((، ثيم ذكر تفاصيل تشيبه تفاصييل رواية ابن إسيحاق إال 
أنيه عندميا يصيل املوضيوع إىل كتابة ))هيذا ما اصطلح عليه رسيول اهلل، فقال سيهيل: لو 
أعليم أنيك رسيول اهلل ميا خالفتك واتبعتك، أفرغب عن اسيمك واسيم أبييك حممد بن 
عبيد اهلل ؟ فضيج املسيلمون منهيا ضجية هيي أشيد مين األول حتيى ارتفعيت األصيوات 
وقيام رجيال مين أصحياب رسيول اهلل يقوليون: ال نكتيب إال حمميد رسيول اهلل. ..(( إىل 
أن تدخيل رسيول اهلل وحسيم األمير واسيتمرت كتابية الصلح كم هيو عليه ومثليم أورده 

ابن إسيحاق. 

أميا البيلذري)3( فييورد روايية احلديبية مقتضبة جيدًا ومل يورد هبيا أي تفاصيل تذكر، 
يف حين ذكير اليعقيويب)4( ))وتنازعيوا بالكتياب مليا كتيب: بسيم اهلل الرمحين الرحيم، من 
حمميد رسيول اهلل، حتيى كادوا خيرجيون إىل احلرب.  وقال سيهيل بن عميرو واملشكون: 
ليو علمنيا أنيك رسيول اهلل ميا قاتلنياك، وقيال املسيلمون: ال متحهيا، فأمير رسيول اهلل أن 
يكفيوا وأمير علييًا فكتيب )باسيمك اللهيم من حمميد بن عبد اهلل( وقال اسيمي واسيم أيب 

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص79-378).

))(  املغازي، ج)، ص0)6-))6.

)3(  أنساب األرشاف، ج)، ص353.

)4(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص36.
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ال يذهبيان بنبويت...((. 

ويف روايية هيارون بين إسيحاق عين مصعيب بين املقيدام عين سيفيان بين وكييع قيال 
حدثنيي أيب عين إرسائييل عين أيب إسيحاق عن اليرباء التي نقلهيا الطيربي))( ))فلم كتب 
الكتياب هيذا ميا تقياىض علييه حمميد رسيول اهلل، فقاليوا: ليو نعليم أنيك رسيول اهلل ميا 
منعنياك، ولكين أنيت حمميد بين عبيد اهلل، قيال: أنيا حمميد بين عبيد اهلل، قيال لعييل )علييه 
السيلم( : اميُح )رسيول اهلل( قيال: ال واهلل ال أحميوك أبيدًا، فأخيذه رسيول اهلل  ومل حيسين 

يكتيب، فكتيب ميكان رسيول اهلل )حمميد( فكتيب: هيذا ميا قيى علييه حمميد. ..((. 

ومن خلل ما أوردنا من روايات يف هذا املورد يمكن ملحظة ما ييل: 

إن روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا ابين هشيام فيها بييان لعيدم رضيا املهاجرين وعىل 
رأسيهم عمير بين اخلطياب عيىل ما قيام به الرسيول األكيرم من صليح بينه وبين املشكن 
حييث وصيل هبيم األمير عيىل رفيع أصواهتيم فيوق صيوت النبيي وقيد ذكير عمير بين 
اخلطياب ذليك املوقيف وعيرب عنيه )ميا زليت اتصيدق وأصيوم وأصييل وأعتق مين الذي 
صنعيت يومئيذ...(.  وهيو إقيرار واضيح بمخالفة رسيول اهلل ألنه الرسيول االمن الذي 
ال ينطيق عين اليوى كم قال تعياىل: ﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْلَيَوى إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحيٌي ُيوَحى﴾))(. 

إن االعيراض اليذي رواه ابين إسيحاق ونقليه ابين هشيام يمثيل عيدم رضيا كبيار 
الصحابية عيىل ميا فعليه الرسيول األكيرم ييوم الصليح وقيد يعتيرب هيذا مأخيذًا كبيريًا عىل 
املعرضين ؛ ألهنيم خالفيوا ميا أراد الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، 
والانيب الثياين للروايية هيو قيام عييل بن أيب طاليب )عليه السيلم( بكتابة نيص االتفاق 

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج)، ص380.

))( سورة النجم، )آية 3، 4( .
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حييث يذكير اليراوي بيأنَّ اإلميام عليًّيا )علييه السيلم( نفيذ كل ميا طلبيه منيه الرسيول 
األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين دون أي اعيراض. 

وقيد اتفيق الواقدي مع ابن إسيحاق يف تليك احلالة حيث تطابقيت روايتامها يف ذلك 
املوضيوع ميع وجيود اختلفيات لفظيية بسييطة وكذليك اتفيق معهيم اليعقويب اليذي بن 
يف روايتيه التيي ذكرناهيا بيأنَّ اإلميام عليًّيا )عليه السيلم( و يف أثنياء كتابته للوثيقية نّفذ ما 
طليب منيه النبيي األكيرم رغم اعيراض املسيلمن عىل طلب سيهيل بن عمرو حميو عبارة 
بسيم اهلل الرمحين الرحييم وحمميد رسيول اهلل، حيث مل يذكير اليعقيويب أي اعراض صدر 

مين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( يف هذا الشيأن وإنم نفذ ميا طلب منه الرسيول. 

عيىل الرغيم مين نقيل الطيربي لروايية ابين إسيحاق اليواردة عنيد ابين هشيام وفيهيا 
اعيراض عمير بين اخلطياب وأيب بكير عيىل الصليح وكتابية عيل بين أيب طاليب للصحيفة 
وتنفييذ ميا طليب منيه الرسيول األكيرم )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم( ، إال أنه ييورد رواية 
أخيرى ينتهيي سيندها إىل اليرباء يذكير هبيا التفاصييل نفسيها إال أنيه ينقيل اعيراض عييل 
بين أيب طاليب يف أثنياء كتابتيه صحيفية الصليح عيىل حميو ما طلب سيهيل بن عميرو، وقد 
خاليف الرسيول بذليك رغيم طليب الرسيول منيه القييام بذليك إال أن إرصار عييلٍّ عيىل 
عيدم حميو تليك العبيارة تدخيل الرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم(  ليمحي ما 

أراد سيهيل بين عمرو بنفسيه. 

ولعيل املتتبيع لألمير ييرى أن هيذه الروايية التيي نقلهيا الطيربي أراد أن جيعيل توازنًا من 
خلليا كيم نقل رواية ابن إسيحاق اليذي فيها اعراض كبار الصحابة وخمافتهم أمر رسيول 
اهلل عندميا اتفيق عيىل الصليح ميع سيهيل كذليك أراد تسيويق معارضية عييل بين أيب طاليب 

)علييه السيلم( إىل املتلقيي بأنيه أيضيًا اعيرض عىل الرسيول بعيدم حمو ما ُطليب منه. 
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 ويمكين أن نذهيب ميع صحية روايية ابين إسيحاق التيي نقلها ابن هشيام عيىل الرغم 
مين اختصارهيا، وعيىل الرغيم مين تأخير الطيربي )0)3 ه - ))9م( عين ابين هشيام ت 
)8))ه- 833م( إال أن كثيريًا مين املؤرخين الذيين جاؤوا بعدهم أخيذوا رواية الطربي 

اليواردة أعيله عين الرباء ومنهيم عىل سيبيل املثال:  

املفييد))( اليذي يذكير أمير الصلح ونيزول الوحي عىل النبيي باإلجابية إىل الصلح مع 
قرييش وأن جيعيل أميري املؤمنن )عليه السيلم( كاتبه يومئذ واملتيويل لعقد الصلح بخطه، 
))فقيال ليه النبيي )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( : )اكتيب يا عيل بسيم اهلل الرمحن الرحيم(. 
.. فقيال سيهيل بين عميرو: هيذا كتياب بيننا وبينيك، يا حمميد فافتتحيه بم نعرفيه، واكتب 
بسيمك اللهيم: فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ألميري املؤمنين: اميُح ميا 
كتبيت واكتيب: باسيمك اللهيم، قيال ليه أميري املؤمنن )علييه السيلم( : ليوال طاعتك يا 
رسيول اهلل مليا حميوُت بسيم اهلل الرمحين الرحييم، ثيم حماهيا وكتب: باسيمك اللهيم، فقال 
ليه النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : اكتيب: هيذا ميا قياىض علييه حمميد رسيول اهلل 
سيهيل بين عميرو، فقيال سيهيل: ليو أجبتيك يف الكتياب اليذي بيننيا عيىل هيذا ألقيررت 
ليك بالنبيوة، فسيواء شيهدت عيىل نفييس بالرضيا أم أطلقتيه مين لسياين، امُح هذا االسيم 
واكتيب: هيذا ميا قيى علييه حمميد بين عبيد اهلل، فقال ليه أميري املؤمنين )عليه السيلم( : 
إنيه واهلل رسيول اهلل عيىل رغيم أنفيك، فقيال سيهيل: اكتيب اسيمه يمييض اليشط، فقيال 
أميري املؤمنين )علييه السيلم( :  ويليك ييا سيهيل كف عين عنادك، فقيال ليه النبي )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( : احمهيا ييا عييل، فقيال: ييا رسيول اهلل إن ييدي ال تنطليق بمحيو 
اسيمك عين النبيوة، قيال ليه: فضع ييدي عليهيا فمحاها رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  بييده، وقيال ألميري املؤمنين )علييه السيلم( : سيتدعى إىل مثلهيا فتجييب وأنت 

))(  االرشاد، ج)، ص0)).
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عىل مضيض((. 

مين خيلل ميا ورد أعيله نيرى أن املفييد يذهيب مذهيب الطيربي عندميا نقيل رواية 
اليرباء إال أن فيهيا شييئًا مين التخفييف. 

ويتفيق الطيربيس))( أيضيًا ميع روايية املفييد حيول تعلييل عييل بين أيب طاليب حميو ميا 
طليب منيه رسيول اهلل.  والباحيث ييرى أيضيًا أن هيذا التعلييل فيه جمانبية للواقيع فاإلمام 
عيل )عليه السيلم( يف سيريته كلها مل تسيجل عليه خمالفة واحدة للرسيول بأي يشء مهم 

كان األمير ؛ ألن خمالفتيه تعنيي خمالفية اهلل تعاىل. 

غزوة خيرب))(:
نقيل ابين هشيام)3( روايية حمميد بين إسيحاق التيي قيال فيهيا: ))ثيم قيام رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  باملدينية حين رجع مين احلديبيية، ذا احلجة وبعيض حمرم، 
وويل تليك احلجية املشكيون، ثيم خيرج يف بقيية حميرم إىل خييرب. ..، وقيال ابين هشيام: 
واسيتعمل عيىل املدينية نميلية بين عبيد اهلل الليثيي، ودفيع الرايية إىل عييل بين أيب طاليب 

)علييه السيلم(، وكانيت بيضياء((. 

ثيم يسيتعرض ابين هشيام مسيرية جيش رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  إىل 
خييرب ويذكير أهنيا عبيارة عين جمموعية مين احلصيون اسيتطاع أن يفتحهيا حصنيًا حصنيًا 

))(  إعلم الورى بأعلم الدى، ج)، ص)7).

))( خيييرب: وهييي ناحييية عييىل ثمنييية بييرد ميين املدينيية مليين يريييد الشييام، وهييذا االسييم عييىل الوالييية وتشييمل هييذه 
الوالييية سييبعة حصييون )ناعييم، القمييوص، بيين أيب احلقيييق، السييلمل، الوطيييح، الكتيبيية، النطيياة(.  ينظيير 

احلمييوي، معجييم البلييدان، ج)، ص409.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج3، ص)34.
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مبتيدءا بحصين ناعيم ثيم القميوص ثيم حصين بنيي أيب احلُقييق، وقيد سيجل ابين هشيام 
انتصيارات الرسيول يف أثنياء فتحيه لتليك احلصيون وحصول املسيلمن عيىل مغانم كثرية 
حتيى وصيل إىل آخير حصنين: ))ومليا افتتح رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  من 
حصوهنيم ميا افتتيح، وحياز مين األميوال ميا حياز، انتهيوا إىل الوطييح والسيلمل ، وكان 
آخير حصيون أهيل خييرب افتتاحيًا، فحارصهيم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  

بضع عيشة ليلية(())(. 

ثيم ذكير ابين هشيام))( بيروز مرحيب للقتيال ومبارزتيه مين قبل حمميد بن مسيلمة)3( 
فقيال: )) قيال ابين إسيحاق: حدثنيي عبيد اهلل بن سيهل عن جابير بن عبيد اهلل األنصاري 
قيال: فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : مين ليذا ؟ قيال حممد بن مسيلمة: 
أنيا ليه ييا رسيول اهلل، أنيا واهلل املوتور والثائير، قتل أخي باألميس، فقال: فقيم إليه، اللهم 
أعنيه علييه، قيال: فليم دنا أحدمها مين صاحبه، وخلت بينهم شيجرة عمريية )قديمة( من 
شيجر العيري شيجر أملس مسيئو ضعييف العيود ي فجعل أحدمهيا يلوذ هبا مين صاحبه، 
كليم الذ هبيا منيه اقتطيع صاحبيه بسييفه ما دونه منهيا، حتى بيرز كل واحد منهيم لصاحبه 
وصيارت بينهيم كالرجيل القائيم، ميا فيهيا فنين، ثيم محيل مرحيب عيىل حممد بن مسيلمة، 
فرضبيه فاتقياه، بالدرقية، فوقع سييفه فيها فعضت به فأمسيكته، ورضبه حممد بن مسيلمة 

))( املصدر نفسه، ج3، ص347

))( املصدر نفسه، ج3، ص348

)3( حممييد بيين مسييلمة بيين خالييد بيين عييدي بيين جمدعيية بيين حارثيية األنصيياري أسييلم عييىل يييد مصعييب بيين 
عمييري وذلييك قبييل إسييلم اسيييد بيين حضييري وسييعد بيين معيياذ وآخييى رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه 
وسييلم( بينييه وبيين أيب عبيييدة بيين الييراح وشييهد مييع الرسييول بييدرًا وأحييدًا واملشيياهد كلهييا مييا عييدا 
تبييوك.  تييويف يف املدينيية سيينة )46ه - 666م( وهييو يومئييذ ابيين سييبع وسييبعن سيينة وصييىل عليييه مييروان 

ابيين احلكييم.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، ص409-408
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حتيى قتله((. 

بعد ذلك نقل ابن هشيام))( رواية ابن إسيحاق التي بن فيها عدم اسيتطاعة املسيلمن 
فتيح بقيية حصيون خييرب حييث ذكير ذلك عين برييدة بن سيفيان بن فيروة األسيلمي عن 
أبييه عين سيلمة بين عميرو األكوع قيال: ))بعث رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
أبيا بكير. .. برايتيه وكانيت بيضياء، فييم قيال ابن هشيام، إىل بعيض حصون خييرب، فقاتل 
فرجيع ومل ييك فتحيًا، وقيد جهيد، ثيم بعيث الغد عمر بين اخلطياب، فقاتل، ثيم رجع ومل 
ييك فتحيًا، وقيد جهيد، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ألعطين الرايية 
غيدًا رجيًل حييب اهلل ورسيوله، يفتيح اهلل عىل يدييه، ليس بفيرار.  قال يقول سيلمة: فدعا 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  عليًا )عليه السيلم(، وهو أرميد، فتفل يف عينيه 
ثيم قيال: خيذ هيذه الرايية فامض هبا حتيى يفتيح اهلل عليك، قيال يقول سيلمة: فخرج هبا 
يأنيح ييرول هروليًة، وإنيا خللفه نتبع أثيره حتى ركز رايتيه يف رضم )احلجيارة املجتمعة( 
مين حجيارة حتيت احلصين، ميا طليع علييه ييودي مين رأس احلصين فقيال: مين أنيت ؟ 
قيال: أنيا عييل بين أيب طاليب، قيال يقيول اليهيودي علوتيم، وميا أنزل عيىل موسيى أو كم 

قيال.  قيال: فيم رجيع حتى فتيح اهلل عيىل يديه((. 

ثيم نقيل ابين هشيام))( عين ابن إسيحاق عن عبيد اهلل بن احلسين عن بعيض أهله عن 
أيب رافيع ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  قيال: ))خرجنيا مع عييل بن أيب 
طاليب )علييه السيلم(، حين بعثيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  برايتيه، فلم 
دنيا مين احلصين خيرج إلييه أهليه فقاتلهيم، فرضبيه رجيٌل مين اليهيود، فطياح ترسيه مين 
ييده، فتنياول عييٌل )علييه السيلم( بابيًا كان مين احلصين فيرس بيه عين نفسيه، فليم ييزل 

))(  السرية النبوية، ج3، ص348

))(  السرية النبوية، ج3، ص350-349
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وهيو يقاتيل حتيى فتيح اهلل علييه، ثيم ألقياه مين ييده حن فيرغ، فلقيد رأيتني يف نفر سيبعة 
معيي، أنيا ثامنهيم، فجهدنيا عيىل أن نقليب ذلك البياب، فيم نقلبه((. 

 ويف ضوء ما تقدم من روايات يمكننا ملحظة ما يأيت:

أن صاحيب رايية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يوم خييرب كان اإلمام عيل 
ابين أيب طالب )عليه السيلم( . 

أن ابين هشيام نقيل يف روايتيه األوىل عين ابين إسيحاق قصية مقتيل مرحيب اليهودي 
مين قبيل حمميد بن مسيلمة. 

أورد ابين هشيام عن ابن إسيحاق عجز املسيلمن عين فتح بقية احلصون وأن رسيول 
اهلل قيرر إعطياء الراية لإلمام عيل )عليه السيلم( . 

ذكير ابين هشيام عين ابين إسيحاق يف روايتيه الثالثية تفاصييل فتيح عيل بين أيب طالب 
حصيون خيرب. 

إال إننيا عنيد تتبيع رواييات ابن إسيحاق يف تلك امليوارد يتبن أن ابن هشيام يف الرواية 
الثانيية اقتطيع جيزءًا مهيًم مين النص وهيو: ))فقال رسيول اهلل: ألعطن الراية غيدًا رجًل 
حيبيه اهلل ورسيوله وحييب اهلل ورسيوله يفتيح اهلل عىل يديه، لييس بفرار(())( ، واسيتعاض 

عنهيا بعبيارة: ))فقيال رسيول اهلل ألعطن الراية غيدًا رجًل حيب اهلل ورسيوله. ..((. 

أميا الطيربي))( فقيد ذكر عن غزوة خييرب جمموعة من الروايات حيول فتح احلصون، 
وقيد أورد عين ابين إسيحاق أربيع رواييات؛ األوىل ذكير فيهيا كيفيية قتيل مرحيب عىل يد 

))( البيهقي، دالئل النبوة، ج4، ص09).

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص8-7-6-5.



الف�صل الثالث: علي من الهجرة حتى فتح مكة 

395

حمميد بين مسيلمة كيم ذكرها ابين هشيام، والثانيية فتح اإلميام عيل حلصين اليهيود وأورد 
فيهيا تفاصييل روايية ابين هشيام نفسيها، ثيم ذكير روايتين واحيدة يف كيفيية سيبي صفيية 

بنيت حيي بين أحطيب، والثانية حيول كيفيية إكمل فتيح خيرب. 

وروى الواقيدي))( غيزوة خييرب بأسيلوب يتمييز بوحيدة املوضيوع حييث بيدأ روايته 
بالقيول:))وكان دفيع الرايية إىل رجيل من أصحابه مين املهاجرين فرجع ومل يصنع شييئًا، 
ثيم دفعهيا إىل آخير فرجيع ومل يصنيع شييئًا، ودفع رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
ليواء األنصيار إىل رجيل منهيم، فخيرج ورجيع ومل يعميل شييئًا، فحيث رسيول اهلل )صىل 

اهلل علييه وآله وسيلم(  املسيلمن. ..((. 

مين خيلل روايية الواقيدي أعيله نيراه ال ييرح بأسيمء مين محليوا الرايية وقاتليوا 
ثيم ذكير ))ووجيد رسيول اهلل  التفاصييل. ..  واكتفيى باإلشيارة إىل ذليك دون أعطياء 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف نفسيه حيدة شيديدة، وقيد ذكير لم اليذي وعدهيم اهلل، 
فأمسيى رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  مهمومًا، وقد كان سيعد بن عبادة رجع 
جمروحيًا وجعيل يسيتبطئ أصحابيه، وجعيل صاحيب رايية املهاجريين يسيتبطئ أصحابه 
ويقيول أنتيم أنتيم. .. فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( : ألعطين الراية غدًا 
رجيًل حيبيه اهلل ورسيوله، يفتيح اهلل عيىل يدييه، ليس بفيرار، أبش ييا حممد بن مسيلمة غدًا 
إن شياء اهلل ُيقتيل قاتيل أخييك وتيوىل عاديية اليهيود، فليم أصبيح رسيول اهلل أرسيل إىل 
عييل ابين أيب طاليب )علييه السيلم( وهيو أرميد، فقال: ميا أبُر سيهًل وال جبيًل.  قال: 
فذهيب إلييه فقيال: افتيح عينييك.  ففتحهيا فتفيل فيهيا.  قيال عييل )علييه السيلم( : فيم 
رميدت حتيى السياعة.  ثيم دفيع إلييه الليواء، ودعيا ليه ومين معيه مين أصحابيه بالنير، 
فيكان أول مين خيرج إليهيم احلارث أخيو مرحب يف عاديته، فانكشيف املسيلمون وثبت 

))(  املغازي، ج)، ص653.
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عييل )علييه السيلم( فاضطيرب رضبيات فقتليه عييل )علييه السيلم( .  ورجيع أصحاب 
احليارث إىل احلصين فدخليوه وأغلقيوا عليهيم، فرجيع املسيلمون إىل موضعهيم، وخرج 

مرحيب وهيو يقول:
قد علمت خيرب أين مرحب                     شاكي السلح بطل جمّرب

    أطعن أحيانًا وحينا أرضب

    فحميل عييل )علييه السيلم( فقطيره )أي ألقياه عىل أحيد قطريه، ومهيا جانباه( عىل 
البياب وفتح البياب وكان للحصين بابان...))(. 

ويف روايية أخيرى ذكرهيا الواقيدي))( عين أيب رافع ذكير تفاصيل رواية ابن إسيحاق 
التيي نقلهيا  ابين هشيام نفسيها ، وقد أوضح فيها تيرس اإلمام عيل بالبياب بعد أن رضبه 
أحيد اليهيود وسيقط اليرس مين ييده، ويذكر أنه تيم الفتح عيىل يده وهو حصين مرحب 
اليهيودي ثيم يذكير أمير مبيارزة مرحيب، وذكر أن اليذي برز إلييه حممد بن مسيلمة حيث 
متكين حمميد بعيد مبيارزة مرحيب مين قطيع سياقيه وتركيه فقال:))ومير بيه عييل فيرضب 
عنقيه وأخيذ سيلبه(()3(حيث اختصيم إىل رسيول اهلل فيمين قتليه فحكم الرسيول األكرم 

ملحميد بين مسيلمة بيأنَّ له سيلبه وليس إىل عيل بين أيب طاليب...)4(. 
أميا البيلذري)5( فقيد ذكير غيزوة خييرب بشيكل مقتضيب جيدًا ومل يذكير أي تفاصيل 
ليا، وتنياول اليعقيويب)6( موضوع غزوة خييرب أيضًا بيء من اإلجيياز إال أنه ذكر ))فقال 

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص653.

))(  املصدر نفسه، ج)، ص654.

)3( املصدر نفسه، ج)، ص655.

)4( املصدر نفسه، ج)، ص656.

)5(  أنساب األرشاف، ج)، ص)35.

)6(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص37.
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رسيول اهلل ألدفعين الرايية غيدًا إن شياء اهلل إىل رجيل كيرار غيري فيرار حييب اهلل ورسيوله 
وحيبيه اهلل ورسيوله ال ينيرف حتيى يفتيح اهلل عيىل ييده، فدفعهيا إىل عييل فقتيل مرحيب 
اليهيودي واقتليع بياب احلصين، وكان حجيارة طوليه أربعية أذرع يف عيرض ذراعين يف 
سيمك ذراع، فرميى بيه عييل بين أيب طاليب خلفيه ودخيل احلصين ودخله املسيلمون((. 

    وقيد أورد الطيربي روايتين مين غيري سيند ابين إسيحاق؛ األوىل يذكير عين بشيار 
عين حمميد بين جعفير عين عيوف عين ميميون أيب عبيد اهلل أن عبيد اهلل بين برييدة حيدث 
عين برييدة األسيلمي قيال: ))مليا كان حين نيزل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  
بحصين أهيل خييرب أعطيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  الليواء إىل عمير بين 
اخلطياب وهنيض مين هنيض معيه من النياس فلقوا أهيل خيرب فانكشيف عمير وأصحابه، 
فرجعيوا إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  جُيّبنيه أصحابيه وجيبنّهيم، فقيال 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ألعطين الليواء غيدًا رجيًل حيب اهلل ورسيوله 
وحُيبيه اهلل ورسيوله، فليم كان الغيد تطياول أبيو بكير وعمير، فدعيا علييًا )علييه السيلم( 
وهيو أرميد، فتفيل يف عينيه وأعطياه الليواء، وهنض معيه من النياس من هنض، قيال فلقي 

أهيل خييرب، فيإذا مرحيب يرجتيز ويقول:
قد علمت خيرب أين مرحيييب               شاكي السيييييلح بطٌل جمرب
أطعن أحيانًا وحينا اضيييرب               إذا الليييييييوث اقبليييت تلهب

فاختليف هيو وعييل يف رضبتين، فرضبيه عيىل هامتيه حتيى عيض السييف بأرضاسيه 
وسيمع أهيل العسيكر صيوت رضبتيه، فم تتيام آخر النياس مع عييل )عليه السيلم( حتى 

فتيح اهلل له وليم(())(. 

والروايية الثانيية عين أيب كرييب، قيال: حدثنيا يونيس بين بكري، قيال: حدثنا املسييب 
ابين مسيلم األودي، قيال: حدثنيا عبيد اهلل بين برييدة، عين أبييه، قيال: كان رسيول اهلل 

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص6.
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)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ربيم أخذتيه الشيقيقة فيلبث الييوم واليومن ال خييرج، فلم 
نيزل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  خيرب أخذته الشيقيقة فلم خييرج إىل الناس، 
وأن أبيا بكير أخيذ رايية رسيول اهلل فنهيض فقاتيل قتياالً شيديدًا، ثيم رجيع فأخذهيا عمر 
فقاتيل قتياالً شيديدًا هيو أشيد من القتيال األول ثم رجيع، فأخرب بذلك رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فقيال: أميا واهلل ألعطينها غيدًا رجًل حييُب اهللَ ورسيوَله وحُيبه اهللُ 
ورسيوُله، يأخذهيا عنيوة، قيال: ولييس ثيم عييل )علييه السيلم( ، فطاوليت ليا قرييش، 
ورجيا كل منهيم أن يكيون صاحيب ذليك، فأصبيح، فجياء عيل )علييه السيلم( عىل بعري 
حتيى أنياخ قريبيًا مين خباء رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وهيو أرمد قد عصب 
عينييه بشيقة بيرد قطيري، فقيال رسيول اهلل ميا لك ؟ قيال: رمدت بعيد، فقال رسيول اهلل: 
أدُن منيي، فدنيا منيه فتفيل يف عينييه فيم وجعهيم حتيى ميى لسيبيله، ثيم أعطياه الرايية، 
فنهيض بيه معيه وعلييه ُحلية أرجيوان محيراء قيد أخيرج مخلهيا فأتى مدينية خييرب، وخرج 
مرحيب صاحيب احلصين وعلييه مغفير معصفير ييمن وحجير قيد ثقبيه مثيل البيضية عىل 

رأسيه وهيو يرجتيز ويقول:

 قد علمت خيرب أين مرحب             شاكي السلح بطٌل جمرب

فقال عيل )عليه السلم( :

أنا الذي سمتني أمي حيدرة             أكيلكم بالسيف كيل السندرة

  ليث بغابات شديد قسورة

يف  وقيع  حتيى  ورأسيه  واملغفير  احلجير  فقيدَّ  عييل فرضبيه  فبيدره  فاختلفيا رضبتين 
املدينية(())(.  وأخيذ  األرضاس 

))( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص7.
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ومين خيلل عيرض الرواييات اليواردة حيول فتيح خييرب وقتيل مرحيب اليهيودي 
يمكين أن نجميل ملحظاتنيا بالنقياط اآلتيية:

هنياك أميران بيارزان يف خييرب قيد اختليف فيهيم األمير األول: قيول الرسيول بعيد أن 
فشيل أبيو بكير وعمير يف الفتيح إنيه سييعطي الرايية غيدًا لرجيل حييب اهلل ورسيوله وحيبه 
اهلل ورسيوله يفتيح اهلل عيىل يدييه وهو عييل بن أيب طاليب، إذ ذكر صاحب السيرية النبوية 
ابين هشيام تليك الروايية إال أنيه اقتطيع منهيا جيزءًا مهيًم جيدًا وقيد ذكرنياه وهيو )حيبيه 
اهلل ورسيوله( ويف ذليك داللية واضحية أن القصيد مين وراء هيذا القطيع هيو التقلييل 
مين شيأن صاحيب تليك املنقبية حييث مل يسيتطع انكارهيا لشيياعها، لكنيه اقتطيع منهيا 
وتلعيب بألفاظهيا، مين أجيل أن جيعيل صورة اإلمام عييل تفقد بريقها مين خلل الدس 
والتشيويه، إال أن املفييد))( ذكير تليك احلادثية بروايية أكثير متاسيكًا مميا ذكير غيريه فقيال: 
))فقيال النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ليسيت هيذه الرايية ملين محلها جيئيوين بعيل 
ابين أيب طاليب، فقييل إنيه أرميد، فقيال: أرونيه تيروين رجًل حييب اهلل ورسيوله وحيبه اهلل 
ورسيوله، يأخذهيا بحقهيا لييس بفرار، فجياؤوا بعيل )عليه السيلم( يقودونيه إليه، فقال 
ليه النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ميا تشيتكي ييا عييل ؟ قيال: رميد ميا أبير معه، 
وصيداع بيرأيس، فقيال ليه: اجلس وضع رأسيك عيىل فخذي ففعيل عيل )عليه السيلم( 
ذليك، فدعيا ليه النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وتفيل يف ييده فمسيحها عيىل عينيه 
ورأسيه، فانفتحيت عينياه وسيكن ميا كان جييده مين الصيداع وقيال يف دعائيه: اللهيم قيه 

احلير واليربد وأعطياه الرايية. ..((. 

ولعلنيا نسيتطيع القيول إنَّ روايية إعطاء الراية كانيت متواترة حتى مين مل يذكرها فإنه 
مل ينفهيا أمثيال البيلذري حيث البيدَّ من أنه وقيع حتت تأثريات السياسية يف عره. 

))( االرشاد، ج)، ص6)).
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أميا ميا خييص األمير الثاين أي قتيل مرحب اليهيودي فلبيدَّ أن نتتبع بعيض املعطيات 
التارخييية التيي تقودنيا إىل حقيقية قاتل مرحب:

إن مرحبًا هو قائد آخر حصون اليهود التي حتصن هبا أعداد كبرية منهم. 

إن الفتح املبارك ألعظم حصون خيرب وأكثرها قوة ومناعة تم عىل يد عيل بن أيب 

طالب من دون أي اختلف يف ذلك املوضوع. 

إال أن امللحيظ أنيه ُأرييد عيدم مجيع منقبتين لإلميام عييل )علييه السيلم( يف موقيع 
واحيد وهيذا ميا ال يرييده أعيداء آل البييت ومن خلفهيم من تقليد زمام األمور السياسيية 
يف وقيت دونيت فييه السيرية وهيو زمين احلكيم األميوي والعبيايس، وامللحيظ أن ابين 
إسيحاق ومين بياب التيوازن أراد أن ينقل منقبة قتيل مرحب إىل حممد بن مسيلمة ليجعل 
مين ذليك األمير التيوازن، وهيذا ميا الحظنياه مين خيلل نقيل ابين هشيام لروايية ابين 

إسيحاق اخلاصية بقتيل مرحيب وقيد أوردناهيا يف صيدر البحيث. 

إال أن الواقيدي أراد أن جيعيل األميور أكثير توازنيًا فجعيل من اشيرك يف قتل مرحب 
حمميد بين مسيلمة وعيل بن أيب طالب وحسيب روايتيه التي ذكرناهيا إال أن امللحظ ومن 
خيلل إطلعنيا عيىل عدد كبري مين الروايات التي نقلهيا املؤرخون))( يتبين أن الذي قام 

بقتل مرحب هو عيل بن أيب طالب. 

))( ابيين سييلمن الكييويف، حممييد، ت ))30ه - 3)9م(، مناقييب االمييام أمييري املؤمنيين، حتقيييق حممييد باقيير 
املحمييودي، )جممييع إحييياء الثقافيية اإلسييلمية، د.  ت(، ج)، ص496، الطييرباين، املعجييم الكبييري، ج7، 
ص7)، ابيين عبييد الييرب، االسييتيعاب، ج)، ص786، ابيين املغييازيل، املناقييب، ص48)، ابيين البطريييق، 
عمييدت عيييون صحيياح األخبييار، ص)4)، ابيين جييرب، هنييج اإليييمن، ص))3، ابيين سيييد النيياس، عيييون 
االثيير، ج)، ص38)، ابيين حجيير، فتييح البيياري، ج7، ص59، الشييوكاين، حممييد بيين عيييل بيين حممييد، ت 

)55))ه - 839)م(، نيييل االوطييار، )دار  - بيييوت، 973)م(، ج)، ص86 .
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وميا يؤييد ذليك أيضيًا ميا ذكير املفييد))( يف اإلرشياد حييث قيال: ))قيال عييل )علييه 
السيلم( : فمضييت حتيى أتيت احلصون، فخيرج مرحب وعليه مغفيرة وحجر قد ثقب 

مثيل البيضية عيىل رأسيه يرجتيز، ويقول:

قد علمت خيرب أين مرحب               شاٍك سلمي بطل جميييرب

فقلت:

 أنا الذي سمتني أمي حيدرة              ليث لغابات شديد قسورة

   اكيلكم بالسيف كيل السندرة

فاختلفتيا رضبتين، فبدرته فرضبته فقددت احلجر واملغفر ورأسيه حتى وقع السييف 
يف أرضاسيه وسقط رصيعًا((. 

امللحيظ أن هنياك ارتبياكًا واضحيًا عنيد ابين هشيام يف نقليه تفاصييل معركية خييرب 
حييث مل يسيتعرض رواييات خييرب بشيكل متسلسيل كيم فعيل الواقيدي وقيد أورد محيل 
الرايية مين قبيل اإلميام وفتيح احلصين إال أنيه مل ييش مين قائيد احلصين وميا مصيريه، إال 
أن يف إييراد روايية مقتيل مرحيب مل يذكير أيين كانيت تليك احلادثية ؟ ويف أي حصين مين 
حصيون خييرب؟ إال أنيه مين خيلل القرائين املتوفيرة يمكين القيول إن مرحبيًا كان قائيد 
احلصين اليذي فتحيه اإلميام عيل فيل يسيتبعد أن يكيون مرحيب أول املدافعين عن ذلك 
احلصين حييث مل تكين مبارزتيه بوصفيه القائد ألي شيخص كان فلبدَّ أن تكيون مبارزته 

للقائيد املييداين اليذي محيل الرايية وتقيدم هبيا وهيو اإلميام عيل.

))(  االرشاد، ج)، ص6))-7)).





الفصل الرابع
عليٌّ  ) عليه السالم( من الفتح 

حتى وفاة الرسول )صلى اهلل عليه وآله والسالم(





  من الفتح حتى وفاة الر�سول الف�سل الرابع: علي

405

املبحث الأول
الإمام علي )عليه ال�سالم( عند فتح مكة

مقدمات الفتح
إن احلدييث عين فتيح مكية يعنيي احلديث عين انتصار اإلسيلم عىل اليشك والوثنية 
والقضياء الكاميل عيىل جربوت قريش، فكان صلح احلديبية كم ذكرنا يف الفصل السيابق 
هيو املقدمية لذليك النير، وقيد التيزم النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  واملسيلمون 
بيكل البنيود التيي اشيتمل عليهيا كتياب الصليح، لكين قريشيًا اسيتخفت بقيوة املسيلمن 
بعيد معركية مؤتيه))(، وجرهيا هيذا االسيتخفاف إىل خمالفية ميا جياء يف رشوط الصليح 
حييث أصبيح بعدهيا عهيد املوادعية والصليح الغييًا))(.  ولنيا أن نبين السيبب احلقيقيي 

لنقيض قرييش اتفياق احلديبية. 

فقيد كان مين ضمين اتفياق احلديبيية حريية اختييار القبائيل العربيية لتحالفاهتيا فمين 

))( معركيية مؤتيية: يف سيينة )8هيييييي - 9)6م( حصلييت معركيية مؤتييه يف ادنييى البلقييان دون دمشييق وكانييت 
بسييبب قتييل احلييارث بيين عمييري االزدي رسييول رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( ميين قبييل 
رشحبيييل بيين عمييرو الغسيياين، فبعييث رسييول اهلل جيشييًا بقيييادة زيييد بيين حارثيية لقتالييه وميين حتالييف معييه 
وبالفعييل هييب اليييش للقتييال وقييد التقييى مييع املشكيين يف )مؤتيية( وقييد استشييهد يف هييذه املعركيية القييادة 
الثلثيية زيييد بيين حارثيية، جعفيير بيين أيب طالييب وعبييد اهلل بيين رواحيية، حيييث خيير املسييلمون املعركيية 
وتييوىل قيييادة اليييش بعييد ذلييك خالييد بيين الوليييد الييذي متكيين ميين سييحب اليييش اإلسييلمي ميين سيياحة 
القتييال والعييودة إىل املدينيية.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج)، ص))، البييلذري، أنسيياب األرشاف، 

ج)، ص380.

))( الواقدي، املغازي، ج3، ص)78، ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص37.
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أراد مين العيرب أن يدخيل يف عهيد حمميد )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فليدخيل، كيم 
حييق ملين أراد أن يدخيل يف عهيد قرييش أن يدخيل فييه، فدخليت قبيلية بكير يف حليف 
قرييش ودخليت خزاعية يف حليف حمميد )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وقيد كانيت 
فييم بين بكير وخزاعية أحقياد قديمية))( وحيروب متواصلية، إال أن النياس بعيد الصلح 
أصبحيوا حيسيبون أنفسيهم آمنين عيىل دمائهيم وأموآليم، لكين قريشيًا أخليت باتفياق 
احلديبيية ونقضيت الصليح حييث قاميت بتزوييد قبيلية بنيي بكير باألسيلحة وحرضتهيم 
عيىل الغيارة عيىل خزاعية املتحالفية مع الرسيول األكيرم )صىل اهلل علييه وآله وسيلم( ))(.  
وكانيت خزاعية قيد آمنيت بعيد الصليح غيري حيذرة مين عدوهيا املتمثيل ببني بكير إال أن 
قريشيًا زييادة عيىل أهنا أميدت قبيلة بكر باألسيلحة وحرضتهيم عىل القتال قاميت بالقتال 
معهيم يف اللييل وأجيربوا خزاعية إىل الليوذ باحليرم واللجيوء إىل دار بدييل بين ورقياء 

اخلزاعيي)3(()4(. 

))( هنيياك ثييأر قبيييل قديييم بيين بنييي بكيير وخزاعيية قبييل اإلسييلم وهييو قتييل بنييي خزاعيية أحييد جتييار بنييي بكيير، 
وأخييذ مالييه فعييدت بنييي بكيير عييىل رجييل ميين خزاعيية فقتلييوه وباملقابييل عييدت خزاعيية قبيييل اإلسييلم 
عييىل قتييل عييدد ميين االشييخاص ميين بنييي بكيير فقتلوهييم وهكييذا أصبييح القتييال متبييادالً بيين الطرفيين إىل 
أن جيياء اإلسييلم والقبيلتييان عييىل هييذه احلاليية فحجييز بينهييم، إىل أن تييم صلييح احلديبييية فدخلييت خزاعيية 

يف حلييف الرسييول، وبنييو بكيير يف حلييف قريييش.  ينظيير ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج4، ص)3-)3

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص)3.

)3( بديييل بيين ورقيياء اخلزاعييي بيين عبييد العييزى بيين ربيعيية بيين ُجييزي بيين عاميير بن حييارث بيين عييدي اخلزاعي، 
كتييب إليييه النبييي يدعييوه إىل اإلسييلم وابنييه نافييع اقييدم منييه إسييلمًا استشييهد يف بئيير معونيية، وابنييه عبييد 
اهلل استشييهد مييع االمييام عيييل )عليييه السييلم( يف صفيين فشييهد مييع رسييول اهلل فتييح مكيية وحنيين وتبييوك 
وحجيية الييوداع تييويف قبييل وفيياة النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج5، 

ص98).

)4( الواقدي، املغازي، ج)، ص783.
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ومليا حصيل ميا حصل من نقيض العهد من قبل قرييش وبني بكر وقتلهيم لرجال من 
خزاعية وأصابيوا منهيم ميا أصابوا ونالوا منهم ميا نالوا، خرج عمر بن سيامل اخلزاعي))(، 
وأحيد بنيي كعيب حتيى قدما إىل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لغيرض إخباره 
بيم جيرى عيىل حلفائيه ونقيض العهيد مين قبيل قرييش))(، فعيدت تليك احلادثية خرقيًا 
واضحيًا لصليح احلديبيية ومقرراتيه وقيد ذكير الواقيدي أن أبيا سيفيان مل يشياور يف األمر 
اليذي أقدميت علييه قرييش بالوقيوف بجانيب بنيي بكير وحتريضهيم ومدهيم بالسيلح 
ضيد خزاعية حلفياء الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إال أهنيم طلبيوا منيه التدخل 

لتجدييد الدنية بينهيم وبين الرسيول )صىل اهلل علييه وآله وسيلم( )3(. 

وجياء يف روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا ابين هشيام)4( ))ثيم خيرج أبو سيفيان حتى 
قيدم عيىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  املدينية فدخيل عيىل ابنتيه أم حبيبة)5( 

))( عمييرو بيين سييامل بيين حصيين بيين سييامل بيين كلثييوم اخلزاعييي وهييو ميين الشييعراء املعروفيين يف خزاعيية وقييد 
وفييد إىل الرسييول كييم هييو معلييوم إلخبيياره بأميير خزاعيية ومييا حصييل لييم ميين اعتييداء بنييي بكيير وانشييد 

يف ذلييك شييعرًا كان مطلعييه:

حمميييييييييدًا أنشيييدك  تليييدااللهيييم  األ  وأبييه  ابينيا  حليف 

وليييييدا وكنيا  أبيا  لنيا  يييييداكنيت  ننيزع  فليم  اسيلمنا  ثيم 

اعتيدا نير  اهلل  رسيول  وردافانير  يأتييييييوا  اهلل  عبيد  وادع 

        ويف هناييية القصيييدة قييال لييه رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( لقييد نييرت يييا عمييرو بيين سييامل.  
ينظيير ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج4 ص04)، ابيين حجيير، االصابيية، ج4، ص)53.

))( الواقدي، املغازي، ص783.

)3( املصدر نفسه، ص785.

)4(  السرية النبوية، ج4، ص39-38.

)5( أم حبيبيية بنييت أيب سييفيان: وهييي رمليية بنييت أيب سييفيان بيين حييرب بيين أمييية زوج رسييول اهلل )صييىل 
اهلل عليييه وآلييه وسييلم( عقييد عليهييا باحلبشيية بعييد أن ارتييد زوجهييا عبيييد اهلل بيين حجييش واصدقهييا عنييه 
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بنيت أيب سيفيان، فليم ذهيب ليجلس عىل فيراش رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
طوتيه عنيه، فقيال ييا بنيية، ميا أدري ارغبيِت يب عين هيذا الفيراش أم رغبيِت بيه عنيي ؟ 
قاليت: بيل هيو فيراش رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأنيت رجيل ميشك 
نجيس، ومل أحيب أن جتليس عيىل فيراش رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، قال: 
واهلل لقيد أصابيِك ييا بنيية بعيدي رش.  ثيم خرج حتى أتى رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  فكلميه، فليم ييرد علييه شييئًا ثيم ذهيب إىل أيب بكير، فكلميه أن يكليم له رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيال: ما أنا بفاعيل، ثم أتى عمر بين اخلطاب فكلمه، 
فقيال: أأنيا اشيفع لكيم إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ؟ فيو اهلل ليو مل أجيد 
إال اليذر))( لاهدتكيم بيه، ثيم خيرج فدخل عىل عيل بين أيب طالب عليه السيلم، وعنده 
فاطمية بنيت رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عليها السيلم، وعندها حسين بن 
عييل غيلم ييدب بين يدييا، فقيال: يا عييل، إنك أميّس القيوم يب رمحيًا، وإين قيد جئت يف 
حاجية فيل أرجعين كيم جئت خائبًا، فاشيفع يل إىل رسيول اهلل، فقال وحيك يا أبا سيفيان: 
واهلل لقيد عيزم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل أمير ميا نسيتطيع أن نكلميه 
فييه، فالتفيت إىل فاطمية فقيال: ييا ابنية حمميد، هيل ليِك أن تأميري نبييك هيذا فيجيري بن 

النياس فيكيون سييد العيرب إىل آخير الدهر.  

قاليت: واهلل ميا بليغ بنيي ذاك جييري بين النياس، وميا جيري أحد عيىل رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، قيال يا أبا احلسين، إين أرى األمور قد اشيتدت عييّل، فانصحني، 
قيال: واهلل ميا أعليم ليك شييئًا يغني عنك شييئًا، ولكنك، سييد بنيي كنانة، فقيم فأجر بن 

صاحييب احلبشيية بعييد أن بعييث إليهييا عميير بيين أمييية الضيمييري توفييية سيينة ))4ه - )66م(. ينظيير ابيين 
الييوزي، صفييوة الصفييوة، ج)، ص)7).

))( الذر: مجع ذرة: وهي اصغر النمل.  ينظر الوهري، الصحاح، ج)، ص663.
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النياس، ثيم احليق بأرضيك، قيال أو تيرى ذليك مغنييًا عنيي شييئًا قيال ال واهلل، ميا أظنيه، 
ولكنيي ال أجيد ليك غيري ذليك، فقيام أبيو سيفيان يف املسيجد فقيال: أييا النياس، إين قيد 
أجيرت بين النياس، ثيم ركيب بعيريه فانطليق، فليم قيدم عيىل قرييش قاليوا: ميا وراءك ؟ 
قيال: جئيت حمميدًا فكلمتيه فيو اهلل ميا رد عييل شييئًا، ثيم جئيت ابين أيب قحافة، فليم أجد 
فييه خيريًا، ثيم جئيت ابن اخلطياب، فوجدتيه أدنى العيدو )أي اعيدى العيدو(. .. ثم قال 
جئيت علييًا فوجدتيه، ألين القيوم، وقيد أشيار عييل بييء صنعتيه، فيو اهلل ميا أدري هيل 
يغنيي ذليك شييئًا أم ال ؟ قاليوا: وبيَم أميرك، قيال: أميرين أن أجيري بين النياس، ففعليت، 
قاليوا: فهيل أجيارك حمميد ؟ قيال: ال: قاليوا: ويليك، واهلل إن زاد الرجيل عيىل أن لعيب 

بيك، فيم يغنيي عنيك ميا قليت قيال: ال واهلل، ميا وجيدت غيري ذلك((. 

أميا روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا الطيربي))( فيل ختتليف عيم نقيل ابين هشيام يف 
السيرية النبويية، وكذليك نقيل ابين حبيان))( روايية ابين إسيحاق نفسيها.  أميا البيهقي)3( 
فيأورد روايية ابين إسيحاق التيي ختيص نقيض قرييش للهدنية حييث ذكير عنيوان )نقض 
قرييش ميا عاهيدوا علييه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف احلديبيية( ثيم ذكير 
سلسيلة السيند لتليك الروايية عين يونيس بين بكيري عين ابين إسيحاق عين الزهيري عين 
عيروة بين الزبيري عن ميروان بن احلكم واملسيور بن خمرمة ثيم يورد نتائيج الصلح وخرق 
قرييش لذليك الصليح وبعد ذليك وفادة أيب سيفيان لتجديد الدنة، وذكير تفاصيل رواية 

ابين إسيحاق نفسيها التيي أوردهيا ابين هشيام يف السيرية النبوية. 

))( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص8).

))( السرية النبوية وأخبار اخللفاء، ص)8).

)3( دالئل النبوة، ج5، ص8-5.
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    ذكير الواقيدي))( موضيوع جمييء أيب سيفيان إىل املدينية لغيرض جتدييد الدنة فذكر 
تفاصييل روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي نقلهيا ابين هشيام ولكن هنياك إضافيات مل ترد 
يف روايية ابين إسيحاق منهيا ))ثيم دخيل عيىل عثيمن بين عفيان ، فقال: إنيه لييس يف القوم 
أحيد أقيرب يب رمحيًا منيك فيزد يف الدنية وجيدد العهيد فيإن صاحبك مل ييرد عيلَّ أبيدًا. .. 

قيال عثيمن : جيواري جيوار رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(((. 

ثيم بعيد ذلك ذكير يف روايته إنه دخل عيىل فاطمة )عليها السيلم( وكلمها باملوضوع 
قبيل أن يفاتيح اإلميام عليًّيا )عليه السيلم( الذي كلميه يف النهاية، وقد خليص منه بكلم 

هو نفسيه املذكور يف رواية ابن إسيحاق ))(. 

أميا محياد بن سيلمه فيذكر يف روايته التيي نقلها البلذري)3(، فقيال: ))وكانت قريش 
مليا جنيت ميا جنيت خافيت رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فبعثيت أبا سيفيان 
جييدد احلليف ويصليح النياس، فقال له عيل بن أيب طالب عليه السيلم: أنت سييد قريش 
فيارضب ييدًا عيىل ييد، وأجيد احلليف. .. وأصلح بين الناس فانيرف وهو ييرى أنه قد 

صنع شييئًا((. 

وبالعيودة إىل روايية ابين إسيحاق التيي ذكرها ابين هشيام وأوردناها يف صيدر الفقرة 
ومقارنتهيا ميع ميا ورد مين رواييات أخيرى يف املورد نفسيه نجد أن:

الروايية فيهيا جمانبية للواقيع وللحقيقية هيي أن أبيا سيفيان هيو رأس اليشك، وهيييييو 
ميييييييييييين قييييييييييياد معركة أحد بنفسيه وما نجم عنها من خسيارة عسيكرية للمسيلمن 

))(  املغازي، ج)، ص793.

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص794.

)3( أنساب األرشاف، ج)، ص355.



  من الفتح حتى وفاة الر�سول الف�سل الرابع: علي

4((

واستشيهاد عيدد كبيري مين املهاجريين واألنصار وعىل رأسيهم محيزة بن عبيد املطلب، ثم 
كانيت األحيزاب حتيت قيادته وهم قد حارصوا املدينة وكان هدفهم اسيتئصال املسيلمن 
واخليلص منهيم هنائييًا، زييادة عىل أنيه كان العيدو األول لإلسيلم وكان مسيتعدًا لعمل 
أي يشء للقضياء عيىل اإلسيلم، فهو رئيس معسيكر اليشك الذي يقابل معسيكر اإليمن 
فيإن وفادتيه إىل املدينية لغيرض جتدييد الدنة بيدون أي وسييط يكون أميرًا مسيتبعدًا جدًا 
أهنيا  نلحيظ  وقراءهتيا  الروايية  إىل  النظير  وعنيد  آنيذاك))(،  السيائدة  األعيراف  حسيب 
أظهيرت أبيا سيفيان وكأنيه رجيل بيريء مل يعميل شييئًا، فانتيدب ليذه املهمية حلياديته ومل 
يكين هيو صاحيب الشيأن، وهيذا خيلف الواقيع، فيإن الروايية إن دليت عيىل يشء فهيي 
مين صناعية السيلطات األمويية ))(، والغيرض منهيا تلمييع صيورة أيب سيفيان بين حرب 

وجعليه مين دعياة الدنة والسيلم. 

وإذا علمنيا أنَّ ابين هشيام نفسيه أورد روايية أخيرى عين ابين إسيحاق عندميا أصبيح 
الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل مشيارف مكية وأيقين أبو سيفيان أن 
األميور خرجيت مين حسياباته فقد اقيرح عليه العبياس بن عبيد املطلب بيأن يصحبه إىل 
رسيول اهلل، ثيم أورد قيول العبياس ليه: ))واهلل لئن ظفر بيك ليرضبن عنقيك، فاركب يف 
عجيز هيذه البغلية حتيى آيت بيك رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  فأسيتأمنه لك. 

 .)3())..

))( ذلييك هييو اجييارة الرسييول ميين قبييل املطعييم بيين عييدي بعييد أن عيياد ميين الطائييف حيييث ادخلييه يف جييواره 
حتييى ال يلحقييه أي أذى ميين قريييش ويكييون يف مأميين وبذلييك تكييون حاليية الييوار ميين االعراف السييائدة 

هنيياك.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج)، ص)8).

))( النر اهلل، فضائل أمري املؤمنن عيل )عليه السلم( املنسوبة لغريه، ص3)).

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص44.
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 لقيد نقيل ابن هشيام روايتين متناقضتن األوىل ذكر فيها أن أبا سيفيان جاء إىل املدينة 
وتنقيل فيهيا وتكليم ميع كبيار الصحابية بحرية تامية، يف حن ذكير يف روايتيه الثانية خوفه 
الشيديد مين الرسيول واملسيلمن عنيد فتيح مكة، وهبيذا نقل روايتين متناقضتين الفارق 

بينهم بضيع صفحات. 

 وامللحيظ أن ابين هشيام يف روايتيه الثانية ذكر أميورًا غريبة، فقال وهيو يتحدث عن 
كلم العبياس بين عبيد املطليب أليب سيفيان: ))قيال: فجئيت بيه، فكليم ميررت بنيار مين 
نيريان املسيلمن قاليوا: مين هيذا ؟ فيإذا رأوا بغلة رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
وأنيا عليهيا، قاليوا عيم رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عيىل بغلتيه، حتى مررت 
عيىل نيار عمير بين اخلطياب ، فقيال مين هيذا ؟ وقيام إيل، فليم رأى أبيا سيفيان عيىل عجيز 
الدابية قيال: أبيو سيفيان عدو اهلل: احلميد اهلل الذي أمكين منك بغري عقيد وال عهد(())(. 

وامللحيظ عيىل هيذا النيص أن عمير بين اخلطياب كأّنيه أول مرة ييرى فيها أبا سيفيان 
ومل يكين رآه يف املدينية يف أثنياء وفادتيه لتجدييد الدنية، فهيو يسيتغرب مين لقيياه إال أن 
هنياك اسيتدراكًا مين اليراوي يف هذا النص هو قيول عمر: ))احلمد اهلل اليذي أمكن منك 
بغيري عقيد وال عهيد((، وكأّنيه كان يرييد أن يوحيي للمتلقيي أن أبيا سيفيان عندميا جياء 
إىل املدينية كان هنياك عقيد بينيه وبين الرسيول األكيرم بعيدم التعيرض ليه وهيذا خيلف 
الواقيع اليذي صيوره ابين هشيام نفسيه بوصيول وفيد خزاعية إىل الرسيول وإعلميه ميا 
جيرى مين نقيض قريش لتلك الدنية املوقعة بن الطرفين، وكذلك كان أبو سيفيان يعلم 
ذليك جييدًا إذ التقيى ببدييل بين ورقياء وعيرف أن الوفيد كان عنيد النبيي )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  يف املدينية))(، واملهيم يف هيذا األمير أن هنياك تناقضيًا واضحيًا وقيع فيه ابن 

))( املصدر نفسه، ج4، ص45.

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص38.
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إسيحاق وبعيده ابن هشيام. 

لعيل اليراوي أراد أن يضييف توازنيًا إىل روايتيه فذكير أم حبيبيييييية زوج رسيييول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين أيب سيفيان وعيدم السيمح ليه بالليوس عيىل فيراش 
النبيي ؛ ألنيه ميشك ، وهنيا اليدف الرئييس للروايية وهيو إبيراز صيورة أم املؤمنين أم 
حبيبية أخيت معاويية وموقفهيا مين أيب سيفيان عيىل الرغيم مين أنيه والدها إال أهنيا آثرت 

اإلسيلم والرسيول باعتبياره أهيم وأفضيل مين كل يشء. 

مكانية   إبيراز  هيو  الباحثين))(  أحيد  ذهيب  كيم  وهيو  للروايية  آخير  قصيد  وهنياك 
عييييييييدد ميييين الصحابية الذين فشيلوا يف ميدان الهياد والقتال فلبد له مين إجياد منقبة 
ترفيع مين شيأهنم وجتعلهيم كأهنيم أوائيل املهتمن بالشيأن بعد رسيول اهلل، وهيذا واضح 
مين التسلسيل اليذي أورده ابين إسيحاق يف روايتيه التيي نقلها ابن هشيام حييث يبدأ بأيب 
بكير ثيم عمير وقيد أغفليت الروايية اخلليفة الثاليث ولكين أكمليه الواقيدي يف روايته كم 

الحظنا.  

وقيد ذكيرت الروايية قيول عمير بين اخلطياب أليب سيفيان: ))ليو مل أجيد إال اليذر 
لاهدتكيم فييه(( وتارييخ عمير بين اخلطاب غري خياٍف ومعيروف يف املعارك اإلسيلمية 
وذليك مين خيلل ميا ذكيره ابين هشيام نفسيه يف السيرية حيول جهياد عمير بين اخلطاب، 
ففيي معركية بيدر وموقفيه مين قرييش، إضافية إىل أنيه يف أثنياء املعركية مل يذكير لنيا الرواة 
أي بطولية لعمير باسيتثناء قتيل خاليه - العياص بن هشيام بن املغيرية بن عبيد اهلل بن عمر 
بين خميزوم - إن صحيت الروايية))(، أميا يف معركية أحيد فموقفيه معيروف بركيه للقتال 

))( مطر، آل بيت النبوة )عليهم السلم( يف كتاب تاريخ الرسل وامللوك، ص98).

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص368.
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وجلوسيه خيارج املعركية))(، ويف معركية اخلنيدق كان املوقيف الواضيح واملعيروف أنيه 
مل ييربز أحيد مين الصحابية ومنهيم عمير ملنازلية ابين عبيد ود العاميري وهيو ينادييم إىل 
اليرباز وهيذا موقيف واضيح وقيد ذكرنياه عندميا ناقشينا معركية اخلنيدق))(، كذلك عدم 
متكنيه مين حتقييق النير يف خيرب وفتيح احلصين واهنزامه هو واملسيلمون الذين أرسيلهم 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف تليك املهمية، وهيذا يعني أن سيريته خلت من 
أي موقيف جهيادي يظهير قوتيه وصلبتيه، وهيذا األمير ال يتناسيب مع ميا نقلتيه الرواية 
مين قيول أليب سيفيان بنربة حتمل التحيدي واإلقدام، إال أن امللحيظ أن الرواية صممت 
وفيق مقايييس معينية الغيرض منهيا رفيع مكانية عيدد مين الصحابية والتقلييل مين مكانة 
عييل بين أيب طاليب وإظهياره باملوقيف اللين اليذي يسيدي النصائيح أليب سيفيان وكأنيه 
عطيف علييه، وهيذا إحيياء خفيي أراد مين خلليه اليراوي جعيل اإلميام عييل يمييل إىل 
القرابية والنسيب، فأظهير أنه أسيدى نصحًا أليب سيفيان كونيه ينتمي إىل بنيي عبد مناف. 

    وهنياك مفارقية أخيرى هيي أن أبيا سيفيان يعليم عليم اليقين أن عييل بين أيب طالب 
قتيل ابنيه حنظلية ييوم بيدر، وقتيل غيريه مين األمويين وهيو ال يبيايل بأيب سيفيان أو نسيبه 
وهيو أمير معيروف عين اإلميام، فكييف يلتميس أبيو سيفيان منيه التوسيط لدى الرسيول 

األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وخياطبيه بلغية القرابة والنسيب. 

يف الروايية إحيياء للمتلقيي ليدور اإلميام احلسين املسيتقبيل وحتدييدًا يف الصييييلح ميع 
معاويية بين أيب سيفيان وكأهنيا هتييء ذهين القيارئ إىل ذلك لغيرض إضفياء الشعية عىل 
ميا تيم ملعاويية مين خيلل الصليح عيىل اعتبيار أن األميور مل تكين ولييدة السياعة وولييدة 
ظيروف معينية، والتلمييح إىل هيذا اليدور وكأنيه قيدر مكتيوب لييس ألي أحيد دخيل 

))( املصدر نفسه، ج3، ص88.

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص470.
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 .)( فيه)

سيند الروايية اليذي ذكيره لنيا البيهقي هيو الزهيييري عن عروة بين الزبري عين مروان 
ابييييين احلكيم واملسيور بين خمرمية، والبيد لنا من وقفية من أجل مناقشية األسيمء الواردة 
يف السيند، فاملسيور بين خمرمية))( كان عثيمين اليوى وفيد عيىل معاويية يف أثنياء حصيار 
عثيمن طالبيًا النجيدة لعثيمن)3(، وكان مواليًا ملعاويية عندما اغتصب السيلطة بحيث كان 
ال يسيمع ذكير معاويية إال صيىل علييه)4(.  وقيد انحياز إىل ابين الزبيري يف حركتيه)5(، وهو 
نفسيه املصيدر األسياس لروايية خطبة اإلمام عييل البنة أيب جهل واعراض الرسيول عىل 

ذليك)6(، والتيي تعيد مين الرواييات املوضوعية التي هتيدف لإلسياءة آلل البيت.

أميا  ميروان فيل حيتاج مناقشية لنعيرف انحرافه عين آل البيت بل عن اإلسيلم، وهو 

))( مطر، آل بيت النبوة )عليهم السلم( يف تاريخ الرسل وامللوك، ص97).

))( املسييور بيين خمرميية بيين نوفييل بيين اهيييب بيين عبييد منيياف بيين زهييرة بيين كلب ويكنييى أبييا عبييد الرمحيين، 
وأمييه عاتكيية بنييت عييوف بيين اخييت عبييد الرمحيين بيين عييوف، تييويف رسييول اهلل ولييه ميين العميير ثييمن سيينن 
وانحيياز إىل عبييد اهلل بيين الزبييري  يف أثنيياء ثورتييه وقييد قتييل يف حصييار يزيييد  ملكيية ورضب احلجيياج لييا 

باملنجنيييق سيينة )64ه - 683م(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج6، ص))5-)53.

)3( ابن سعد، الطبقات، ج6، ص4)5.

)4( الذهبي، سري اعلم النبلء، ج3، ص)39.

)5( ابن سعد، الطبقات، ج6، ص8)5.

)6( عيين املسييور قييال: ))سييمعت رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( عييىل املنييرب يقييول: ان بنييي هاشييم 
ابيين املغييرية اسييتأذنوا أن ينكحييوا ابنتهييم عليييًا عييىل ابنتييي، فييل إذن ثييم ال إذن، إال أن حيييب عيييل أن يطلييق 
ابنتييي وينكييح ابنتهييم، فإنييم ابنتييي بضعيية منييي، يريبنييي مييا أراهبييا ويؤذينييي مييا آذاهييا(( وهييو حديييث 
موضييوع وذلييك ملخالفتييه للييشع املقييدس الييذي جيياء بييه رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(، 
وميين ثييم الغييرض بيييان ان علًيييا أذى فاطميية وبذلييك يصبييح هنيياك مسييوغ للشيييخن اللذييين اذيييا فاطميية 

)عليهييا السييلم(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج6، ص))5.
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ابين طرييد رسيول اهلل الذي أهيدر دمه النبي، ومل يدخيل املدينة إال يف خلفية عثمن، وقد 
ضميه عثيمن إلييه يف خلفتيه واسيتكتبه فنظر إليه اإلمام عييل يومًا فقيال: ))ويلك، وويل 

أمية حممد منيك ومن بنييك. وكان يقال ملروان: خييط الباطل(())(. 

أميا عيروة فقيد حتدثنيا عنيه يف الفصيل األول وبّينيا الكيفيية التيي كان ييروي فيهيا 
لتليك  روايتيه  يف  ممييز  دور  والقبليية  واملذهبيية  السياسيية  مليوليه  كان  وكييف  أحاديثيه، 
األحادييث ، كذليك بينيا كييف كان الزهيري ييدور يف فليك السياسية األمويية ومعروف 

عنيه حترييف كثيري مين األحادييث وفيق أهيواء ومييول ورغبيات األمويين. 

وخلصية القيول إنيه ال يمكين قبيول ميا ورد يف رواية ابن إسيحاق ؛ ألهنيا عبارة عن 
صيورة مشيوهة لسيرية اإلميام عييل وحماولية لرفع منزلة قسيم مين الصحابية، وكأهنا أريد 

هبيا أن تكيون عنير تيوازن يف روايات السيرية النبوية. 

الإمام علي )عليه ال�سالم( يتعقب اجلا�سو�سة
بعيد أن نقضيت قرييش الصليح القائيم بينهيم وبين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  أصبحيت املواجهية بن املعسيكرين عىل وشيك الوقوع وقد هتيأ الرسيول )صىل 
يراهيا رضوريية جيدًا  التيي  العسيكرية  فبيدأ بإجراءاتيه  اهلل علييه وآليه وسيلم(  لذليك 

واعتميد يف ذليك عيىل أساسين مهمين للتمهييد لفتيح مكية:

التموييه اليذي اسيتخدمه الرسيول وذليك باإلحيياء للعيدو بأنيه متوجيه إىل غيييييييري 

))( ابن األثري، أسد الغابة، ج5، ص39)-40). ينظر الذهبي، سري اعلم النبلء، ج3، ص477.
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الوجييييييهة التيي يرغبهيا))(، إذ أرسيل رسيية بقيادة أي قتيادة بن ربعي األنصياري))( إىل 
بطين اظيم)3( يف أول شيهر رمضيان سينة )8ه - 9)6م()4(، وهيو أسيلوب متوييي جييد 

اعتميده الرسيول األكيرم قبيل بيدءه بغيزو مكة. 

عيدم اإلعيلم عين تلك الغيزوة وإحاطتها بريية تامة ))وأمير رسيييييييول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  بالهياز، وأمير أهليه أن جيهزوه، فدخل أبيو بكر عىل ابنته عائشية 
وهيي حتيرك بعيض جهاز رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فقيال أي بنيه أ أمركم 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أن جتهيزوه ؟ قالت: نعم فتجهز، قيال اين ترينه 

يرييد ؟ قاليت: ال واهلل ما أدري(()5(. 

أمجيع  فعندميا   ، السيلم(  )علييه  اإلميام عييل  مين صيور جهياد  تيربز صيورة  وهنيا 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  عىل املسيري إىل مكية كتب حاطب بين أيب بلتعة)6( 

))( الشهيياين، حسيين، أسييلوب الرسييول )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( يف اختييياره قييادة الرايييا، بحييث 
منشييور يف جمليية كلييية اآلداب - جامعيية ذي قييار العييدد 6) سيينة5)0)، ص 9)).

))( أبييو قتييادة بيين ربعييي األنصيياري ميين بنييي سييلمة ميين اخلييزرج وقييد اختلييف يف حقيقيية اسييمه منهييم ميين 
ذكيير النعييمن بيين ربعييي وقييال آخييرون عمييرو بيين ربعييي إال أن املشييهور اسييمه احلييارث وهييو ميين بلييدة 
خنيياس، وقييد شييهد أحييدًا ومييا بعدهييا ميين مشيياهد الرسييول األكييرم )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( وقييد 
سييكن الكوفيية يف خلفيية اإلمييام عيييل وشييهد معييه مشيياهدها كلهييا تييويف سيينة )54ه - 673م(.  ينظيير ابيين 

سييعد، الطبقييات، ج8، ص38)، ابيين حجيير، االصابيية، ج7، ص)7).

)3( بطيين اظييم، وهييو وادي يشييق احلجيياز حتييى يصييل إىل البحيير االمحيير.  ينظيير ياقييوت احلمييوي، معجييم 
البلييدان، ج)، ص5)).

)4( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص3)).

)5( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص39.

)6( حاطييب بيين بلتعيية اللخمييي حليييف بنييي أسييد بيين عبييد العييزى شييهد بييدرًا واملشيياهد كلهييا مييع رسييول 
اهلل، وقييد اعتييذر عيين مكاتبيية قريييش فقبييل عييذره.  ينظيير الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج3، ص333
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إىل قرييش خيربهيم باليذي أمجيع علييه الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . 

وقيد نقيل ابين هشيام))( روايية ابن إسيحاق عين حممد بن جعفير بن الزبيري عن عروة 
ابين الزبيري التيي تتحيدث عين هيذا األمير: ))مليا أمجيع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  املسيري إىل مكية كتيب حاطيب بين بلتعية كتابيًا إىل قرييش خيربهيم باليذي أمجيع 
علييه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين األمير، والسيري إليهيم، ثيم أعطياه 
اميرأة، زعيم حمميد بين جعفير أهنيا مزنيية، وزعيم يل غيريه أهنيا سيارة ميوالة لبعيض بنيي 
عبيد املطليب، وجعيل لا عيىل أن تبلغه قرييش فجعلته يف رأسيها، ثم فتليت عليه قروهنا، 
ثيم خرجيت بيه، وأتيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  اخليرب مين السيمء بيم 
صنيع حاطيب، فبعيث عييل بن أيب طاليب والزبري بين العوام، فقيال أدركا اميرأة قد كتب 
معهيا حاطيب بين بلتعية بكتياب إىل قرييش، حيذرهيم ما قيد مجعنا ليه يف أمرهيم.  فخرجا 
حتيى أدركاهيا باخلليقية))( خليقية بنيي أمحيد، فاسيتنزالها، فالتمسيا يف رحلهيا، فلم جيدا 
شييئًا، فقيال ليا عييل بين أيب طاليب: إين أحليف باهلل ميا كذب رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  وال ُكذبنيا ولتخرجين لنيا هيذا الكتاب، أو لنكشيفنك.  فليم رأت الد منه 
قاليت: أعيرض، فأعيرض فحليت قيرون رأسيها، فاسيتخرجت الكتياب منهيا، فدفعتيه 

إلييه فأتيى بيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(((.  

وقيد ذكير الطيربي)3( روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي أوردهيا ابين هشيام، فييم ذكر 

))(  السرية النبوية، ج4، ص)4.

))( اخلليقيية، منييزل عييىل بعييد اثنييي عييش ميييًل عيين املدينيية بينهييا وبيين ديييار بنييي سييليم.  ينظيير احلمييوي، 
معجييم البلييدان، ج)، ص378.

)3( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص9).
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الواقيدي))( بسينده عين املنذر بن سيعد عن يزيد بين رومان: ))ملا أمجع رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  املسيري إىل قرييش، وعليم بذليك النياس كتيب حاطيب بين بلتعية 
إىل قرييش خيربهيم باليذي أمجيع علييه رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم( ، وأعطى 
الكتياب اميرأة مين مزينية، وجعل لا جعًل عيىل أن توصله لقريش، فجعلته يف رأسيها ثم 
فتلتيه يف رأسيها ثيم فتليت علييه فروهتيا، فخرجت، وأتى رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  اخليرب مين السيمء بيم صنع حاطيب، فبعيث علييًا والزبري فقيال: أدركا اميرأة من 
مزينية، قيد كتب معهيا حاطب كتابًا حيذر قريشيًا فخرجيا فأدركاها باخلليقة، فاسيتنزالها 
فالتمسياه يف رحلهيا فليم جييدا شييئًا فقياال لا: إنيا نحلف باهلل ميا كذب رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  وال ُكذبنيا ولتخرجين هيذا الكتاب أو لنكشيفنِك فليم رأت منهم 
اليد قاليت: أعرضيا عنيي فاعرضيا عنهيا، فخليت قيرون رأسيها فاسيتخرجت الكتياب 

فدفعتيه إليهيم فجياءا بيه رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(((. 

  لقيد تبين مين خيلل الروايات املتقدمة أن الرسيول اسيتخدم أعىل درجيات الرية 
يف توجهيه لفتيح مكية، فانتدب اإلمام علًيا )عليه السيلم( ملهمة صعبية وغاية يف الرية، 
وهيي وجيود كتياب فيه أرسار عسيكرية حتمليه امرأة، لذليك اعتمد الرسيول األكرم عىل 
كفياءة اإلميام عييل وقدرتيه عيىل معالية مواقيف كهيذه وقيد ارشك يف تليك املهمية الزبري 
ابين العيوام، إال أن الديير بامللحظية مين خيلل الروايية التيي نقلهيا ابين هشيام هيو أنيه 
بعيد التفتييش مل يعثيرا عيىل أي يشء، وهنيا جياء دور اإلميام عييل ودقية اختيياره مين قبيل 
النبيي، فيمرس ضغطيًا كبيريًا عيىل امليرأة ألجل إخيراج الكتاب ألنيه عىل يقين بأهنا حتمل 
كتابيًا إىل قرييش ؛ ألن األمير صيادر مين جهية ال يمكين ليا أن تكيذب وهيذا هيو اإلييمن 
املطليق لعييل بنبيوة حمميد ورسيالته )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( .  وبالفعل نجيح اإلمام 

))( املغازي، ج)، ص798.
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عييل يف اسيتخلص الكتياب وجلبيه إىل الرسيول وهيي صيورة واقعيية نقلهيا ابين هشيام 
حيول إمكانيات وقيدرة اإلميام عييل عىل تنفييذ ما طليب منه. 

 أميا روايية الواقيدي فهيي ال ختتلف كثريًا يف تفاصيلها عن رواييييييييية ابيييين إسيحاق 
عيدا التلعيب باأللفياظ مين أجيل تغييري الصيورة احلقيقيية للحادثية، فأرشك معيه الزبري 
ابين العيوام وهيو يقيوم بعملية الكشيف عين الكتياب، حتى ال تكيون تلك منقبية منفردة 
لعييل بين أيب طاليب )عليه السيلم( ، فذكر اشيراكهم يف تنفيذ املهمة بدءًا باسيتنزال املرأة 
وتفتييش رحلهيا، حتيى يصيل إىل قوليم: ))فقياال ليا: إنيا نحليف بياهلل ميا كذب رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وال كذبنا ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشيفنِك. ..((. 

هيذا  يكيون  وبيم  الصيورة  تغيريت  إذ  جيدًا  واضيح  الروايية  بألفياظ  التلعيب  إن 
التغييري فييه قصديية لتسيوق الروايية للمتلقيي أن الزبيري وعليًا )عليه السيلم( اشيركا يف 
كشيف عمليية إخفياء الكتياب وهيذا خيلف رواية ابن إسيحاق التيي أوردها ابن هشيام 
يف السيرية التيي تيربز اإلميام علًييا فقيط هيو مين أرص عيىل كشيف الكتياب، وقيد انقسيم 
املحدثيون وأصحياب السيري عيىل قسيمن؛ منهيم من ذهيب مع ميا رواه ابن إسيحاق))(، 

ومنهيم آخير ذهيب ميع روايية الواقيدي))(. 

إن طبيعية مهمية اإلميام عييل )علييه السيلم( يف الكشيف عين الكتياب اليذي حتمليه 

))( ينظيير الطييربيس، إعييلم الييورى بأعييلم الييدى، ج)، ص6))، الكلعييي، االكتفيياء يف مغييازي الرسييول 
واخللفيياء، ج)، ص)50، ابيين سيييد النيياس، عيييون االثيير، ج)، ص83) )حيييث يذكيير أن مييع عيييل 

)عليييه السييلم( املقييداد بيين األسييود(، الصاحلييي الشييامي، سييبيل الييدى والرشيياد، ج5، ص09).

))( ينظيير صحيييح البخيياري، ج5، ص89، البيهقييي، دالئييل النبييوة، ج5، ص6) )يضيييف البخيياري 
والبيهقييي يف الرواييية التييي نقلهييا املقييداد بيين االسييود ليكييون ثالثييًا( السيييوطي، كفاييية الطالييب، ج)، 

ص)6).
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امليرأة، جياءت أمهيتهيا نتيجية مليا حتمليه تليك الغيزوة ي أي فتيح مكية ي مين أمهيية قصوى، 
لذليك كانيت املهمية عيىل درجية عاليية مين الريية حيرص الرسيول )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  كل احليرص أن يسيند هيذه املهمية إىل مين يعتميد علييه يف حفيظ األرسار 
العسيكرية وعيدم تريبهيا ؛ ألن كتياب حاطيب بين بلتعية إىل قرييش حتيًم حيتيوي عيىل 
أرسار مهمية وخطيرية فلبيدَّ أن يكيون عنيد القبيض علييه بييد أمينية ترجعه إىل الرسيول 

األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . 

الراية يف فتح مكة:
بعيد أن حيرص الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل أن حتياط تليك الغيزوة 
الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بحملتيه  تامية وكاملية، توجيه  بريية 
الكيربى قاصيدًا مكية يف عيشة آالف مقاتيل مين املسيلمن))(. وعندميا وصيل الييش 
اإلسيلمي إىل مشيارف مكية حيرص الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  عيىل إظهار 
قيوة املسيلمن ليبيث الرعيب يف قلوب املشكين من أهل مكية، فعمد إىل إشيعال النريان 
فيوق البيال والتيلل، فأمير كل فيرد مين أفيراد الييش أن يشيعل نيارًا يف رشييط طوييل 
عيىل األرض ))وأمير أصحابيه أن يوقيدوا النيريان فأوقيد عيشة آالف نيار(())(، فأصبح 
الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وجيشيه عىل مشيارف مكة وقد هتييأ لدخولا وال 
نرييد اخليوض يف تفاصييل تقيدم الييش مين املدينية إىل مكية ؛ ألنيه خيرجنيا عين سيياق 

لبحث.  ا

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص49-48.

))( الواقدي، املغازي، ج)، ص5)8.
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وجياء يف روايية ابين إسيحاق عن عبد اهلل بين أيب نجيح التي نقلها ابن هشيام))( ))أن 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  حن فّرق جيشيه مين ذي طوى، أمير الزبري بن 
العيوام أن يدخيل بعيض النياس مين كيدى))(، وكان الزبيري عيىل املجذبية الييرى، وأمر 
سيعد بين عبيادة أن يدخيل يف بعيض النياس كيداء. .. قيال ابين إسيحاق: فزعيم بعيض 
أهيل العليم أن سيعدًا حين وجيه داخًل قيال: اليوم ييوم امللحمية، اليوم تسيتحل احلرمة.  
فسيمعها رجيل مين املهاجريين  - قال ابن هشيام: هيو عمر بن اخلطاب - فقال يا رسيول 
اهلل: اسيمع ميا قيال سيعد بين عبادة، ميا نأمن أن يكيون له يف قرييش صولة، فقال رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لعييل بن أيب طاليب: أدركه فخيذ الراية منيه، فكن أنت 

الذي تدخيل هبا((. 

وقيد ذكير الطيربي)3( روايية ابين إسيحاق نفسيها، فييم روى الواقيدي)4( ))وأعطيى 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  رايته سيعد بين عبادة وهيو إمام الكتيبية فلم مر 
سيعد برايية النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  نيادى: ييا أبا سيفيان الييوم ييوم امللحمة 
اليوم تسيتحل احلرمة، اليوم أذل اهلل قريشيًا، فأقبل رسيول اهلل حتى إذا صادف أبا سيفيان 
نياداه: ييا رسيول اهلل أميرت بقتيل قوميك؟ زعيم سيعد ومين معيه حين مر بنيا قال: ييا أبا 
سيفيان، الييوم ييوم امللحمية اليوم تسيتحل احلرمية اليوم أذل اهلل قريشيًا، وإين أنشيدك اهلل 
يف قوميك فأنيت أبير النياس وأرحيم الناس، وأوصل النياس.  قال عبيد الرمحن بن عوف 
وعثيمن بين عفيان: ييا رسيول اهلل ميا نأمين سيعدًا أن يكيون منيه صولية.  فقيال رسيول 

))( السرية النبوية، ص49.

))( كييدى: وهييو أحييد املواضييع لدخييول مكيية ميين االعييىل.  ينظيير البكييري االندليييس، معجييم مييا اسييتعجم، 
ج4، ص8))).

)3( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص34.

)4(  املغازي، ج)، ص))8-))8.
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اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : الييوم ييوم املرمحية الييوم أعيز اهلل فييه قريشيًا، قيال: 
وأرسيل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  إىل سيعد فعزله، وجعل اللواء إىل قيس 
ابين سيعد، ورأى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أن الليواء مل خييرج مين سيعد 
حين صيار البنيه، فأبيى سيعد أن يسيلم الليواء إال بإميارة مين النبي )صيىل اهلل علييه وآله 

وسيلم(، فأرسيل رسيول اهلل بعممتيه.  فعرفهيا سيعد فدفع الليواء إىل ابنيه قيس((. 

وذكير ابين عبيد اليرب))( ))فرتيب الييوش وجعيل الرايية بييد سيعد بين عبيادة وكان 
مين قيول سيعد بين عبيادة: الييوم ييوم امللحمة، الييوم تسيتحل احلرمية، فقال العبياس: يا 
رسيول اهلل هلكيت قرييش، ال قرييش بعد اليوم.  إن سيعد بين عبادة قال كيذا وكذا، وإنه 
حنيق عيىل قرييش، والبيدَّ أن يسيتأصلهم، فأمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  
أن تنيزع الرايية مين سيعد بين عبيادة وتدفيع إىل عييل، وقييل: بيل إىل الزبيري، وقييل: بيل 

دفعهيا إىل ابنيه قييس بين سيعد لئل جيد سيعد يف نفسيه شييئًا((. 

   ومين خيلل ميا أوردنياه من رواييات وما ورد يف كتب السيرية مين روايات خلصنا 
إىل ثلثية آراء يف هيذا األمير، فابين إسيحاق يف روايتيه التيي نقلهيا ابن هشيام ذكير أن راية 
سيعد سيلمها رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  إىل عييل بن أيب طاليب وطلب منه 

الدخيول إىل مكة وهذا القسيم األول. 

أميا أصحياب اليرأي الذيين يقوليون بيأن الرايية أخيذت مين سيعد وسيلمت إىل ابنيه 
قييس تقيدم هيؤالء الواقيدي كيم ورد يف روايتيه، وهيم القسيم الثياين وهنياك رأي آخير 
وجيد يف كتيب املتأخريين ومنهيم ابين عبيد اليرب وابين كثيري))( يقيول إن الرايية سيلمت 

))( الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص8)).

))( البداية والنهاية، ج6، ص553.
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للزبيري بين العيوام وهيم القسيم الثاليث.  

إن ميا ورد يف روايية ابين إسيحاق ال يمكين قبوليه ؛ ألن املعيروف أن اإلميام علييًا 
كان صاحيب رايية الرسيول يف كل حروبيه، وقيد ورد يف روايية الواقيدي))( أن راييات 
املهاجريين الثيلث كانيت مقسيمة عيىل )ثيلث رايات رايية الزبيري، وراية مع عييل )عليه 
السيلم( ، ورايية ميع سيعد بين أيب وقياص(، وهيذا يعنيي أن اإلميام عليًا كان حيميل راية 
عنيد الدخيول إىل مكية هيذا ميا يضعيف روايية ابين إسيحاق بدفع الرايية إىل عييل هذا من 
جانيب، ومين جانيب آخير أن سيعدًا كان حيميل راية األنصيار وهذا عرف سيائد أن لكل 

قبيلية أو جمموعية رايية ال جييوز أخذهيا وإخراجهيا مين دائيرة تليك القبيلة. 

إن روايية الواقيدي ومين أيدهيا يف القسيم الثانييييي هيي أقيرب للواقيييييع؛ ألن سيعد 
ابين عبيادة زعييم اخليزرج ومين زعيمء األنصيار البارزيين لذليك مين غيري املمكين أن 
تدفيع الرايية لغيري األنصار السييم إن رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  كان حيرم 
األعيراف القبليية، وقيد عليل املفييد األمير بالقيول: ))فيكان تيليف الفيارط مين سيعد يف 
هيذا األمير بأميري املؤمنن )عليه السيلم( ، ومل يَر رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
أحيدًا مين املهاجريين واألنصيار يصليح ألخيذ رايية سييد األنصيار سيوى أميري املؤمنين 

)علييه السيلم( وعليم أنيه ليو رام غيريه المتنيع عليه سيعد(())(. 

ولكين  وحمفوظية  معروفية  عييل  اإلميام  منزلية  ألن  ؛  كاٍف  غيري  األمير  هيذا  أن  إال 
هيذه أعيراف سيائدة يف املعيارك وال يمكين خمالفتهيا يف ذليك الوقيت؛ ألهنيا جيزء مين 
االسيراتيجية العسيكرية املتعيارف عليهيا، أميا رأي املفييد فعيىل الرغيم مين وجاهتيه يف 

))( املغازي، ج)، ص800.

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص35.
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أن الرايية ال يصليح ليا غيري اإلميام وال حيسين محلها مثله، لكين الرسيول كان حيافظ عىل 
األعيراف وحيرمهيا كيم حيدث يف معركية أحيد حين أعطيى الرسيول الرايية ملصعب بن 

عميري مراعييًا األعيراف والتقالييد العسيكرية السيائدة آنيذاك. 

أميا روايية دفيع الرايية إىل الزبيري بين العيوام فهذا أيضيًا بعيد عين الواقيع إذا علمنا أن 
مصييييدر الروايية الرئييس هيو موسيى بين عقبية))(، وقيد بّينيا أن موسيى بن عقبية خريج 
املدرسية الزبرييية وتأثير كثيريًا بآرائهيا وحياول أن يسيوق تليك املنقبية للزبيري بين العوام، 

عليًم أن الزبيري أيضيًا كان حيميل إحيدى راييات املهاجريين عنيد دخوليه إىل مكة. 

دور اإلم�ام عل�ي )علي�ه الس�ام( يف تصفي�ة من أه�در دمهم 
رس�ول اهلل )صل�ى اهلل عليه وآله وس�لم( 

دخيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مكية وكانت احلشيود تنسياب خلفه 
إىل أكيرب معقيل مين معاقيل اليشك، ومتثليت ليه يف تلك اللحظيات وهو عىل أبيواب مكة 
فصيول طيوال ذاق فيهيا األمريين خيلل ثلثية عش عاميًا وخيرج هنايتها مهاجيرًا يكمن 

يف الكهيوف هنيارًا ويسيري لييًل خوفًا مين القتل))(. 

وقيد ذكير ابين إسيحاق يف روايتيه التي نقلهيا ابن هشيام)3( ))وكان رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  قيد عهيد إىل أمرائيه مين املسيلمن، حن أمرهيم أن يدخليوا مكة، 
أن ال يقاتليوا إال مين قاتلهيم، إال أنيه قيد عهيد يف نفير سيمأهم وأمير بقتلهيم وإن وجدوا 
حتيت أسيتار الكعبية منهيم عبد اهلل بن أيب سيعد أخو بنيي عامر بن لؤي، وإنم أمر رسيول 

))( ينظر البيهقي، دالئل النبوة، ج5، ص44، ابن كثري، البداية والنهاية، ج6، ص553.

))( احلسيني، ، سرية املصطفى، ص586.

)3( السرية النبوية، ج4، ص)5-)53-5 .
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اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بقتليه ؛ ألنيه كان أسيلم وكان يكتب لرسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  الوحيي، فارتيد ميشكًا راجعيًا إىل قرييش، ففير إىل عثيمن وكان 
أخياه للرضاعية، فغيبيه حتيى أتيى بيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيد أن 
اطميأن النياس وأهيل مكية، فاسيتأمن ليه، فزعميوا أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  صميت طوييًل، ثيم قيال: نعيم، فليم انرف عنيه عثمن، قيال رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  ملين حوله مين أصحابه: لقد صميُت ليقوم إلييه بعضكم فيرضب 
عنقيه، فقيال رجيل مين األنصار: فهيل أومأت إليه يا رسيول اهلل ؟ قيال: إن النبي ال يقتل 
باإلشيارة. .. قيال ابين هشيام: ثيم أسيلم بعيد فواله عمير بن اخلطياب بعيض املحالة، ثم 

واله عثيمن بين عفيان بعيد عمر((. 

    ثيم أضياف ابين هشيام))( اسيمًء أخيرى منهيا احلوييرث بين نقيذ ؛ وذليك ألنه آذى 
بنيات الرسيول فقيال: ))وكان العبياس بين عبيد املطليب محيل فاطمية وأم كلثيوم ابنتيي 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  مين مكة يرييد املدينة، فنخس هبيم احلويرث بن 
نقييذ فرميى هبيم األرض((.  لكين هيذا أمير غيري مقبيول ؛ ألن العبياس ال زال ميشكًا يف 
مكية أثنياء هجيرة النبيي األكيرم )صىل اهلل علييه وآله وسيلم( ، كذلك فإن مين محل بنات 
الرسيول إىل املدينية كان اإلميام علييًا كيم بّينيا سيابقًا ، لكين الروايية حاوليت خليق منقبية 

للعبياس بين عبيد املطليب الذي أسيلم كم هيو معيروف سينة )8ه - 9)6م(. 

ذكير ابن إسيحاق أسيمء أخيرى مثل سيارة موالة لبعض بنيي عبد املطليب، وعكرمة 
ابين أيب جهيل، وكانيت سيارة ممين تيؤذي النبيي بمكية، وأميا عكرمية فهيرب إىل اليمين، 
وأسيلمت امرأتيه أم حكييم بنيت احلارث بن هشيام، فاسيتأمنت له من رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  فآمنيه، فقتيل أغلب هيؤالء عىل أيدي املسيلمن واليذي يمنا من 

))( السرية النبوية، ج4، ص53 .
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هيذا أن ابين إسيحاق ذكير أن احلوييرث بين نفييذ قتل عيىل يد اإلميام  عيل))(.

كيم ذكير ابن هشيام))( كيفيية دخول اإلمام عييل إىل مكة فنقل رواية ابن إسيحاق عن 
سيعيد بين أيب هنيد عين أيب ميرة، ميوىل عقييل بين أيب طالب، عين أم هاين بنيت أيب طالب 
أهنيا قاليت: ))مليا نيزل رسيول اهلل بأعيىل مكية فير إيل رجلن مين أمحائيي من بنيي خمزوم، 
وكانيت عنيد هبيرية بين أيب وهيب املخزوميي)3( قاليت: فدخيل عييلَّ عييلٌّ بين أيب طاليب 
أخيي، فقيال واهلل ألقتلنهيم، فأغلقيت عليهيم بياب بيتيي ثيم جئيت رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  وهيو بأعيىل مكية، فوجدتيه يغتسيل مين جفنية فيهيا أثير العجن، 
وفاطمية ابنتيه تسيره بثوبيه، فلم اغتسيل أخذ ثوبه فتوشيح بيه، ثم صىل ثيمن ركعات من 
الضحيى، ثيم انيرف إيل، فقيال: مرحبيًا وأهيًل ييا أم هياين، ما جياء بيِك ؟ فأخربته خرب 
الرجلين وخيرب عييل، فقيال: قيد أجرنا مين أجيرِت، وآمنا مين آمنِت فيل يقتلهيم((، قال 
ابين هشيام: مهيا احليارث بن هشيام)4( وزهيري بن أمية بين املغيرية)5(، وقد أغفيل الطربي 

ذكير روايية ابين إسيحاق التيي أوردها ابين هشيام يف السيرية النبوية.  

))( املصدر نفسه، ج4، ص)5-)53-5 .

))( املصدر نفسه، ج4، ص53.

)3( هبييرية بيين أيب وهييب بيين عمييرو بيين عائييذ بيين عمييران بيين خمييزوم زوج أم هيياين بنييت أيب طالييب كان كافييرًا 
وهييرب إىل نجييران عنييد فتييح مكيية وتييويف هنيياك كافييرًا.  ينظيير ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج5، ص)56، 

ابيين حجيير، االصابيية، ج8، ص346.

)4( احلييارث بيين هشييام بيين املغييرية، اخييو أيب جهييل بيين هشييام شييهد بييدرًا مييع املشكيين وأسييلم يييوم الفتييح، 
وكان ميين املؤلفيية قلوهبييم و مييات يف بييلد الشييام بالطاعييون.  ينظيير ابيين قتيبيية، املعييارف، ص)8).

)5( زهييري بيين أمييية بيين املغييرية بيين عبييد اهلل بيين عميير املخزومييي، وكان مميين اعييان عييىل نقييض الصحيفيية 
ومييات ومل يسييلم.  ينظيير البييلذري، مجييل أنسيياب األرشاف، ج0)، ص00).
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وذكير الواقيدي))( الروايية بالقيول: ))وقاليوا: وكانيت أم هاين بنيت أيب طالب حتت 
هبيرية بين أيب وهيب املخزوميي، فليم كان ييوم الفتيح دخيل عليهيا محيوان ليا - عبيد اهلل 
ابين أيب ربيعية املخزوميي واحليارث بن هشيام - فاسيتجارا هبيا وقاال: نحين يف جوارك؟ 
نعيم أنتيم يف جيواري، قاليت أم هياين: فهيم عنيدي إذ دخيل فيارُس مدجيٌج يف احلدييد، 
وال أعرفيه، فقليت ليه أنيا بنيت عيم رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( .  قاليت: 
فكيف عنيي وأسيفر عين وجهيه فيإذا هيو عييل )علييه السيلم( فقليت: أخيي ! فاعتنقتيه 
وسيلمت علييه، ونظير إليهيم فشيهر السييف عليهيم فقليت: أخيي من بين النياس يصنع 
يب هيذا قاليت: وألقييت عليهيم ثوبيًا وقيال جترييين املشكين، وحليت دوهنيم؟! فقليت: 
واهلل لتبيدأنَّ يب قبلهيم، قاليت: فخيرج ومل يكيد، فأغلقيت عليهيم بيتيًا وقليت ال ختافيا،. . 
قاليت: فذهبيت إىل خبياء رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بالبطحاء فليم أجده، 
ووجيدت فييه فاطمية فقليت: مياذا لقييت مين ابين أميي علييًا ؟ أجيرُت محويين يل مين 
املشكين فنفليت عليهيم يقتلهيم، قاليت: فكانيت أشيد عييل مين زوجهيا وقاليت جتريين 
املشكين ؟ قاليت: إىل أن طليع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وعلييه رهجية 
الغبيار، فقيال مرحبيًا بفاختية أم هياين وعليه ثيوب واحد، فقّليت ماذا لقيت مين ابن أمي 
علييًا ؟ ميا كيدت أنفلت منيه أجرُت محوين يل مين املشكن فتفلت عليهيم ليقتلهم، فقال 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ميا كان ذاك، قيد آمنيا مين آمنيِت، وأجرنيا من 

أجيرِت...((. 

وقيد أغفيل بعيض املتأخريين ذكير تليك الروايية منهيم ابين اليوزي يف املنتظيم وابن 
األثيري يف الكاميل، أميا ابين كثيري))( فييورد روايية ابين إسيحاق نفسيها التيي ذكرهيا ابين 

))( املغازي، ج)، ص9)830-8.

))(  البداية والنهاية، ج6، ص566-565.
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هشيام وبالسيند نفسيه.

أميا امللحظيات التيي نسيجلها عيىل ميا ورد يف الروايات فيمكين أن نجملهيا بالنقاط 
االتية:

يقاتليوا  ال  ))أن  للقيادة  أميرًا  أصيدر  مكية  دخيل  عندميا  اهلل  رسيول  أن  املعليوم 
إال مين قاتلهيم، إال أنيه قيد عهيد يف نفير سيمهم أمير بقتلهيم وإن وجيدوا حتيت أسيتار 

الكعبية...(())(.  

وهيذا يعنيي أن الرسيول أصيدر عفيوًا عاميًا عين أهيل مكية باسيتثناء بعيض األسيمء 
التيي ذكرهتيا الرواييات وقيد اختليف يف عددهيم، فابين هشيام ذكر مخسية رجيال وثلث 
نسياء أميا الواقيدي))(، فذكير سيتة رجيال وأربيع نسيوة منهين هنيد بنيت عتبة بين ربيعة، 

ويتفيق البيلذري)3( ميع ميا أورده الواقيدي متاميًا.

لذليك فأمحياء أم هياين كانيوا مين ضمين املشيمولن بالعفيو، إذ مل تيرد أسيمؤهم مين 
ضمين املطلوبين، وبذليك تسيقط فرضية إجارهتم مين قبل أم هاين، وقد رصح الرسيول 
هبيذا األمير فقيال:   ))ييا معيش قرييش، وييا أهل مكية، ما تيرون أين فاعيل بكيم ؟ قالوا: 
خيريًا أخ كرييم، وابين أٍخ كرييم، ثيم قيال: اذهبيوا فأنتيم الطلقياء(()4(، وهيؤالء تنطبيق 
عليهيم صفية الطلقياء، وقيد وردت رواية أخيرى ختالف روايتيي ابن إسيحاق والواقدي 
عين زييد بين احلبياب عين ابين أيب ذئيب عن أيب ميرة ميوىل عقيل بين أيب طالب عين أخته 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص)5.

))( املغازي، ج)، ص5)8.

)3( أنساب األرشاف، ج)، ص357.

)4( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص36.
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أم هياين قاليت: ))مليا كان ييوم فتيح مكية أجيرُت محويين يل مين املشكين إذ طلع رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وعلييه رهجية غبيار يف ملحفيه متوشيحًا هبيا، فليم رآين 
قيال: مرحبيًا بفاختية أم هياين، قليت يا رسيول اهلل: أجرت محوين يل مين املشكن، فقال: 

أجرنيا مين أجيرِت.  وآمنيا من آمنيت. ..(())(. 

وهيذه الروايية أقيرب للواقيع ؛ ألن أوضياع مكية عنيد الفتيح كانيت مضطربية وفيها 
يشء مين عيدم االسيتقرار وهيذا أمير طبيعيي أن يلجيأ هيؤالء حتيى وإن سيمعوا بعفيو 

الرسيول ليطمئنيوا أكثير. 

أورد ابين إسيحاق صييييييورة غييييييري واقعيية لإلميام عييل حييث صيوره لنيا غليظًا ال 
يمليك أي رمحية إزاء أي شيخص حتيى وليو كان خمتبئيًا مسيتجريًا بأختيه، وهيذا خيلف 

أخيلق اإلميام عييل اليذي متييز بالسيمحة والرأفية. 

لكين الشييخ املفييد))( صيور األمير بصيورة غيري التيي ذكيرت فيهيا الرواييات فقيال: 
))وبلغيه )علييه السيلم( أن أختيه أم هياين قيد اوت ُاناسيًا مين بنيي خمزوم، فقصيد )عليه 
السيلم( نحيو دارهيا مقنعيًا باحلديد، فنيادى أخرجيوا من أويتم، قيال: فجعليوا يذرفون 
- واهلل كيم تيذرف احلبيارى خوفيًا منيه - بعيد ذليك ينقيل احلوار اليذي حصيل بينه وبن 
أم هياين وطلبهيا مين اإلميام عييل أن يركهم وقد التمسيته يف ذليك إال أنه أبيى وأرص عىل 
قتلهيم إىل أن قاليت ليه: حلفيت إال شيكيتك إىل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(، 
فقيال ليا: اذهبيي قسيمك إنيه بأعيىل اليوادي((، وإن كانيت هيذه الروايية فيهيا ختفييف 
للصيورة وتقلييل مين وطيأة احليدث إال أنيه أبقيى يف ذهين املتلقيي بيأنَّ اإلميام )علييه 
السيلم( رجيل حيرب فقيط ال يعيرف لغية غري ذلك وهيذا خيلف للواقع املعيروف عن 

))( أمحد بن حنبل، مسند أمحد، ج6، ص)34.

))(  االرشاد، ج)، ص37).
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املباركة.  سيريته 

ال يسيتبعد أن الرواية التي ذكرها ابن هشيام يف السيرية غري واقعية وآلدف منييييييييها 
هيو اإلحيياء بيأنَّ اإلميام علييًا ال يمليك غيري الغلظية والشيدة والعنيف عيىل عكيس بقيية 
الروايية خيطيئ مثيل اآلخريين،  الصحابية، مين أجيل مقارنتيه بغيريه، فهيو كيم توحيي 
وتصيدر منيه أفعيال تنيم عين عيدم اكراثه بم يصيدره الرسيول من أوامير ومنهيا إصداره 

العفيو العيام عين قريش.   

الإمام علي )عليه ال�سالم( ومفتاح الكعبة:
مين الوقائيع التارخييية التيي ذكرها ابن هشيام))( يف السيرية النبوية والتي ييكاد يكون 
فيهيا منفيردًا عين غيريه هيي قضيية مفتياح الكعبية، إذ نقيل عين ابين إسيحاق روايتيه التي 
قيال فيهيا: ))ثيم جليس رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( يف املسيجد، فقيام إلييه 
عييل بين أيب طاليب، ومفتياح الكعبية يف ييده، فقيال ييا رسيول اهلل: امجيع لنيا احلجابية ميع 
السيقاية صيىل اهلل علييك، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(: أيين عثمن بن 
طلحية))( ؟ فدعيي ليه، فقيال: هياك مفتاحيك ييا عثمن، الييوم يوم بير ووفاء. .. قيال ابن 
هشيام: وذكير سيفيان بين عيينية أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( قيال لعييل: 
إنيم أعطيكيم ميا ُتيرْزؤون ال ميا َتيرْزؤون، إنيم أعطيتكيم ميا متنيون كالسيقاية التيي حتتاج 

))(  السرية النبوية، ج4، ص55.

))( عثييمن بيين طلحيية بيين أيب طلحيية بيين عبييد اهلل بيين عبييد العييزى بيين عثييمن بيين عبييد الييدار بيين قييي بيين 
كلب القريييي العبييدري، حاجييب البيييت احلييرام وأحييد املهاجرييين هاجيير مييع خالييد بيين الوليييد وعميير 
ابيين العيياص إىل املدينيية، وقييد قتييل أبييوه يييوم أحييد مييشكًا وأقييام مييع النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( 
يف املدينيية وشييهد معييه فتييح مكيية ودفييع إليييه مفتيياح الكعبيية تييويف سيينة ))4ه - )66م(.  ينظيير خليفيية 
ابيين خييياط، طبقييات خليفيية، ص44، ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج3، ص373، الذهبييي، سييري اعييلم 

النبييلء، ج3، ص0).



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

43(

إىل ميؤن، أميا السيدانة فيييييييييييرزأ ليا النياس بالبعييييث إليها، يعني كسيوة البييت(( وقد 
سيكت الطيربي يف تارخييه عين ذكير تليك الرواية. 

أميا بقيية اليرواة واملؤرخين، فقيد ذكير الواقدي))( أن رسيول اهلل ))أرسيل بيلاًل إىل 
عثيمن بين طلحية يأتييه بمفتياح الكعبة، فجياء بلل إىل عثيمن فقال: إن رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  يأميرك أن تيأيت بمفتياح الكعبية.  قيال عثيمن: نعم.  فخيرج عثمن 
إىل أميه وهيي بنيت شييبة، ورجيع بيلل إىل النبي )صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  فأخربه أنه 
قيال: نعيم، ثيم جليس بلل ميع النياس، فقال عثيمن ألميه واملفتاح يومئيذ عندهيا: يا أمة 
أعطينيي املفتياح فيإن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أرسيل ايل وأميرين أن أيت 
بيه إلييه، فقاليت أميه: أعييذك بياهلل أن تكيون اليذي تذهيب مآثر قومه عيىل يديه، قيال: فو 
اهلل لتدفعنيه إيل أو ليأتينيك غيريي فيأخيذه منيك.  فأدخلته يف ُحجزهتيا وقالت: أي رجل 
ُيدخيل ييده هيا هنيا ؟ فبينيم هم عىل ذليك وهو يكلمها إذ سيمعت صيوت أيب بكر وعمر 
يف اليدار، وعمير رافيع صوتيه حين رأى إبطياء عثمن: ييا عثمن اخيرج إيل فقاليت أمه: يا 
بنيي خيذ املفتياح فيإن تأخيذه أنت أحب إيل مين أن يأخذه تييم وعدي قيال: فأخذه عثمن 
فأتيى رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فناوليه إيياه، فليم ناوليه بسيط  العبياس 
ابين عبيد املطليب ييده فقيال: ييا نبيي اهلل، بيأيب أنيت أمجيع لنيا احلجابية والسيقاية، فقيال 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : أعطيكم ما ُتيْزرؤون وال أعطيكم ميا َترزؤون 

منه...((. 

أميا ابين عبيد اليرب))( فذكير ))وطياف رسيول اهلل بالكعبية، ودعيا عثيمن بين طلحية 
فأخيذ منيه مفتياح الكعبية بعيد أن مانعته أمه ذلك ثيم أصلحته، فدخل النبيي البيت ومعه 

))( املغازي، ج)، ص833.

))(    الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص0)).
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أسيامة بين زييد، وبيلل بن ربياح وعثمن بين طلحة، وال أحيد معهم، فأغليق الباب عليه 
وصيىل داخلهيا ركعتين، ثيم خيرج وخرجيوا، وردَّ املفتاح إىل عثيمن بن طلحية وأبقى له 
حجابية البييت، وقيال: خذوهيا خالدة تالدة إىل ييوم القيامة. ..((، وذكير ابن الوزي))( 

وابين كثيري ))( روايية ابين عبد الرب نفسيها. 

طاليب  اليذي  هيو  السيلم(  )علييه  علييًا  اإلميام  أن  روايتيه  يف  إسيحاق  ابين  ذكير   
بمفتياح الكعبية، وذليك لضيم السيقاية واحلجابية إىل بني هاشيم، أميا الواقيدي فروى أن 
اليذي طاليب بضمهيا هيو العبياس بين عبيد املطليب.  أميا من تأخير عنهيم فذكير الرواية 
بعمومياهتيا دون الدخيول يف التفاصييل، ونحين بدورنيا نناقش ما جياء يف الروايات وفقًا 

مليا توفير لدينيا مين أدلية وقرائن. 

مل يقتير ذكير هيذه الروايية عيىل رواييات السيرية فقيط بيل دخليت ضمين تفسيري 
آييات القيرآن الكرييم، فيروي عين ابين عبياس أنيه قال يف تفسيري إحيدى اآلييات: ))فلم 
فتيح رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مكية أخيذ مفتياح الكعبية وهيمَّ بدفعيه إىل 
وا اأْلََماَنياِت إىل أهلَهيا﴾)3( - فأقيره(()4(،  العبياس - فنزليت ﴿إِنَّ اهلل َيأمرُكيْم َأْن ُتيَؤدُّ
وذكير الواحيدي النيسيابوري)5( يف سيبب نيزول اآليية أنيه: ))مليا دخيل النبيي )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ييوم الفتيح، أغليق عثيمن البياب وصعيد السيطح، فطلب رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، املفتياح فقييل ليه ميع عثيمن، فطليب منيه فأبى، وقيال: لو 

))(  املنظم، ج3، ص7)3.

))( البداية والنهاية، ج6، ص574.

)3( النساء آية )58(.

)4( البلذري، مجل من أنساب األرشاف، ج4، ص4)-5).

)5(  أسباب نزول اآليات، ص04).
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علميت أنيه رسيول اهلل مل أمنعيه املفتياح، فلوى عييل بن أيب طالب ييده، وأخذ منيه املفتاح 
وفتيح البياب فدخيل الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  البييت وصيىل ركعتين فليم 
خيرج سيأله العبياس املفتياح ليجميع ليه بين السيدانة والسيقاية، فأنيزل اهلل تعياىل اآليية، 
فأمير رسيول اهلل علييًا أن ييرد املفتاح إىل عثمن ويعتذر((. وذكر السيمعاين))( يف تفسيريه:    
))أن رسيول اهلل مليا فتيح مكية أخيذ املفتاح مين عثمن بين أيب طلحة وفتح البياب، ودخل 
الكعبية، فليم خيرج قال العباس: بأيب أنت وأمي يا رسيول اهلل امجع يل السيدانة والسيقاية 
وا اأْلََماَنياِت  فهيمَّ رسيول اهلل أن يدفيع املفتياح فنيزل قوليه تعياىل ﴿إِنَّ اهلل َيأمرُكيْم َأْن ُتيَؤدُّ
إىل أهلَهيا﴾. . فدعيا رسيول اهلل عثيمن فدفيع إلييه املفتياح، وقيال خذوهيا ييا بنيي طلحة، 

خاليدة تاليدة، ال ينزعهيا منكيم إال ظامل((. 

وقيد أييد مجلية مين املفريين))( أن اآليية نزليت يف العبياس بين عبيد املطلب ملا سيأل 
رسيول اهلل أن يعطييه املفتياح وجتميع ليه احلجابة والسيقاية. 

كانيت حمصيورة يف  املفتياح  أن مسيألة  تيدل عيىل  قرائيَن  هنياك  أن  ذليك  ييزاد عيىل 
العبياس بين عبيد املطليب، ومين هيذه القرائين هيي أن السيقاية كانيت عنيد العبياس بين 
عبيد املطليب قبيل فتيح مكة وأراد العبياس أن جتمع له السيقاية والسيدانة، ويف هذا األمر 

))(  تفسري السمعاين، ج)، ص440.

))( ينظيير الطييربيس، جممييع البيييان، ج3، ص3))، القرطبييي، جامع األحييكام يف القييرآن،  ج5، ص56)، أبو 
حيييان االندليييس، تفسييري املحيييط، ج3، ص88)، الثعالبييي، الواهيير يف تفسييري القييرآن، ج)، ص04)، 
السيييوطي، جييلل الدييين ت )))9ه - 505)م( لبيياب النقييول يف أسييباب النييزول، تصحيييح أمحييد 
عبييد الشييايف، دار الكتييب العلمييية بييريوت، ص60، البحييراين، السيييد هاشييم ت )07))ه - 695)م( 

الربهييان يف تفسييري القييرآن )مؤسسيية - قييم، د.ت(، ج3، ص579.
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ذكير الواقيدي))( أن رسيول اهلل دفع: ))السيقاية إىل العباس))(، فيكان العباس يليها دون 
بنيي عبيد املطليب يف الاهليية ووليده مين بعيده((.

ومين القرائين أيضيًا ميا ذكيره الطيويس)3( يف تفسيريه سيبب نيزول اآليية الكريمية ﴿
َأَجَعْلُتيْم ِسيَقاَيَة احْلَياجِّ َوِعيَمَرَة امْلَْسيِجِد احْلَيَراِم َكَميْن آَميَن بِياهلل َواْلَييْوِم اآْلخير. ..﴾)4( 
حييث خاطيب اهلل تعياىل هبيذه اآليية قوميًا جعليوا القييام بسيقي احلجييج وعمرة املسيجد 
احليرام مين الكفيار ميع مقامهيم عيىل الكفير مسياويًا أو أفضيل مين إييمن مين آمين بياهلل 
والييوم اآلخير وجاهيد يف سيبيل اهلل، فأخرب اهلل تعاىل أهنم ال يسيتويان عنيد اهلل يف الفضل 
؛ ألن اليذي آمين بياهلل والييوم اآلخير وجاهيد يف سيبيل اهلل أفضل ممن يسيقي احلجيج ومل 
جياهيد، حييث ييروى عين اإلميام أيب جعفير وأيب عبيد اهلل )عليه السيلم( أن اآليية نزلت 
يف أميري املؤمنين عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( والعبياس حييث قيال العبياس ييوم 
بيدر: إن سيبقتمونا إىل اإلسيلم وآلجيرة مل تسيبقونا إىل سيقاية احلياج وسيدنة البييت، 

))(   املغازي، ج)، ص833.

))( ملييا صييار أميير السييقاية والرفييادة لبنييي عبييد منيياف بيين قييي اقرعييوا فخييرج سييهم هاشييم فييويل ذلييك وقييام 
بييه، فلييم مييات هاشييم بغييزة قييام بأميير السييقاية والرفييادة بعييده بوصييية املطلييب بيين عبييد منيياف اخييوه ثييم ملا 
مييات املطلييب قييام بذلييك عبييد املطلييب بيين هاشييم ثييم ابنييه الزبييري بيين عبييد املطلييب بيين عبييد منيياف ثييم أبو 
طالييب بيين عبييد منيياف، ثييم أن أبييا طالييب امعيير )افتقيير( وأختلييت حالييه فعجييز عيين القيييام بأميير السييقاية 
والرفييادة فاسييتلف ميين أخيييه العبيياس بيين عبييد املطلييب للنفقيية عييىل ذلييك عييشة اآلف درهييم، فلييم كان 
العييام املقبييل ازداد أبييو طالييب عجييزًا وضعفييًا لقليية ذات اليييد فلييم متكنييه النفقيية ومل يغييض العبيياس مالييه، 
فصييارت السييقاية والرفييادة إليييه، وكان للعبيياس كييرم يف الطائييف يؤتييى بزبيبييه فينبييذ يف السييقاية.  ينظيير 

البييلذري، مجييل أنسيياب األرشاف، ج4، ص3).

)3(  أبييو جعفيير حممييد بيين احلسيين ت )460ه - م(، التبيييان يف تفسييري القييرآن، حتقيييق أمحييد بيين حبيييب العاميييل 
)مطبعيية مكتييب االعلم اإلسييلمي، 409)ه(، ج5، ص90).

)4( سورة التوبة، آية )9)(.
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فأنيزل اهلل تعياىل اآليية الكريمية اليواردة يف أعيله. 

وهيذه قرينية دالية عيىل أن العبياس كان صاحيب السيقاية قبيل الفتيح وهيذا ميا أييده 
أيضيًا مجيع مين املفريين))(. 

إن روايية ابين إسيحاق التيي أوردهيا ابن هشيام فيها جمانبية للحقيقة وضعف كبيييييير 
حييييييييث ضعفتهيا روايية الواقيدي التيي اسيتندت اىل أدلية وقرائين أكثر واقعيية مما أورد 
ابين هشيام ويمكين اعتبيار ذليك فييه جماملية للعباسيين ي ال سييم إن ابين إسيحاق كتيب 
السيرية للمنصيور العبيايس كيم قدمنيا ، فنسيب هيذا األمير لإلميام عييل حتيى تيرف 
األنظيار عين فعيل العبياس بن عبد املطليب وتلميع صورتيه، وهذا أمر طبيعيي أن يصدر 
عين ابين إسيحاق، فهيو اليذي روى قضيية أرس العبياس ييوم بيدر بطريقية حياول فيهيا 
التخفييف مين وطيئ هذه املشياركة املخزيية، فجعله يف روايتيه مغلوبًا عىل أميره وأنه جاء 

. مضطرًا

   وهيذا ينطبيق عيىل ابين هشيام نفسيه اليذي روى أن العبياس هاجير إىل النبيي عيىل 
عكيس كل الرواييات التيي ذكيرت أنيه مين مسيلمي الفتيح، فروى أنيه التقى برسيول اهلل 
يف منطقية احلجفية))( عندميا كان الرسيول متوجهيًا لفتيح مكية: ))وقيد كان العبياس بين 

))( ينظيير مقاتييل بيين سييليمن، تفسييري مقاتييل بيين سييليمن، ج)، ص40، الصنعيياين، تفسييري القييرآن، ج)، 
ص68)، الطييربي، جامييع البيييان عيين تأويييل القييرآن، ج0)، ص)))، النحيياس، أبييو جعفيير، ت 
)338ه - 946م(، معيياين القييرآن، حتقيييق حممييد عيييل الصابييوين، )السييعودية - جامعيية أم القييرى - 
القييرآن، ج5، ص0)،  الكشييف والبيييان يف تفسييري  الثعلبييي،  0)4)ه - 989)م(، ج3 ص )9)، 
احلاكييم احلسييكاين، شييواهد التنزيييل، ج)، ص0))، البغييوي، معييامل التنزيييل يف القييرآن الكريييم، ج)، 

ص75)، الفخيير الييرازي، تفسييري الييرازي، ج)3، ص76.

))( احلجفيية: وهييي قرييية كبييرية عييىل طريييق املدينيية ميين مكيية عييىل اربييع مراحييل وسييميت باحلجفيية ألن 
السيييل اجتحفهييا ومحييل أهلهييا يف بعييض االعييوام وبينهييا وبيين املدينيية سييت مراحييل.  ينظيير احلمييوي، 
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عبيد املطليب لقيي رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ببعض الطريق قال ابن هشيام 
لقييه باحلجفية مهاجيرًا بعياليه، وقيد كان قبيل ذليك مقيًم بمكة عىل سيقايته، ورسيول اهلل 

)صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  عنيه راض(())(. 

معجم البلدان، ج)، ص))).

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص)4.
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املبحث الثاين
الإمام علي )عليه ال�سالم( بعد فتح مكة

الإمام علي )عليه ال�سالم( ينوب عن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
يف �سلح بني جذمية))(:

بعيد أن تيم الفتيح اقيام الرسيول )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يف مكة، وبعيث إىل ما 
حوليا رساييا تدعيو إىل اهلل عز وجيل ومل يأمرهم بقتيال))(، فذكرت املصيادر التارخيية)3(  
أنيه بعيث خاليد بين الولييد إىل بنيي جذيمية داعييًا إىل اإلسيلم غيري مقاتيل.  ومعيه قبائل 
مين العيرب؛ سيليم ومذحيج، وقبائيل مين غريهيم)4(، وكان عددهيم ثلثمئية ومخسين 
رجيًل فانتهيى إليهيم بأسيفل مكية وقد أخيرب بني جذيمية بقدوم خاليد ومعه املسيلمون، 
ومليا وصيل إليهيم خالد بن الولييد وطلب منهم اإلسيلم قالوا له: نحن مسيلمون صلينا 

وبنينا املسياجد)5(. 

))( بنييي جذيميية بيين عاميير بيين عبييد منيياة بيين كنانيية بيين خريميية بيين مدركيية وكانييوا بأسييفل مكيية عييىل ليليية 
منهييا.  ينظيير املسييعودي، أبييو احلسيين عيييل بيين احلسيين ت )346ه - 957م( التنبيييه واالرشاق )دار 

صعييب - بييريوت، د.ت( ص34).

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص70.

)3( الواقييدي، املغييازي النبوييية، ج3، ص875، ابيين هشييام، السييرية النبوييية، ج4، ص)7، الطييربي، تاريييخ 
االمييم وامللييوك، ج3، ص40.

)4( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص40.

)5( الواقدي، املغازي، ج3، ص875.
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وقيد نقيل ابين هشيام))( روايية ابين إسيحاق التيي تتحيدث عين هيذا األمير فقيال: 
))حدثنيي أصحابنيا مين أهيل العليم مين بنيي جذيمية قيال: مليا أمرنيا خاليد أن نضيع 
السيلح قيال رجيل منيا يقيال ليه جحيدم: ويلكيم ييا بنيي جذيمية إنيه خاليد واهلل ميا بعد 
وضيع السيلح إال األسيار، وميا بعيد األسيار إال رضب األعناق، واهلل ال أضع سيلحي 
أبيدًا.  قيال: فأخيذه رجيال مين قوميه فقاليوا ييا جحيدم، أترييد أن ُتسيفك دماؤنيا ؟ إن 
النياس قيد أسيلموا ووضعيوا السيلح، ووضعيت احليرب، وآمين النياس، فليم يزالوا به 

حتيى نزعيوا سيلحه ووضيع القيوم السيلح لقيول خاليد. ..((. 

ثيم يكميل ابين إسيحاق روايتيه عين حكييم بين حكييم عين أيب جعفير حمميد بين عيل 
قال: ))فلم وضعوا السيلح أمر هبم خالد عند ذلك، فكتفوا، ثم عرضهم عىل السييف، 
فقتيل مين قتيل منهيم، فليم انتهيى اخلرب إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  رفع 

يدييه إىل السيمء ثيم قيال: اللهيم إين أبيرُأ إليك مما صنيع خالد((. 

وقيد ذكيرت بعيض املصيادر أن هنياك ثيأرًا بين خاليد بين الولييد وبنيي جذيمية فييي 
لاهليية))(. 

))(  السرية النبوية، ج4، ص)7.

))( كان الفاكييه بيين املغييرية - عييم خالييد بيين الوليييد - وعييوف بيين عبييد عييوف وعفييان بيين أيب العيياص وابنييه 
عثييمن وكذلييك عبييد الرمحيين بيين عييوف كانييوا قييد خرجييوا جتييارًا إىل اليميين، فلييم اقبلييوا محلييوا معهييم 
مييال رجييل ميين بنييي جذيميية تييويف يف اليميين إىل ورثتييه، فادعيياه رجييٌل منهييم يقييال لييه خالييد بيين هشييام 
ولقيهييم بييأرض بنييي جذيميية قبييل أن يصلييوا إىل أهييل امليييت فطلبييه منهييم فأبييوا عليييه، فقاتلهييم بميين 
معييه ميين قومييه عييىل املييال ليأخييذوه، فقتييل عييوف والفاكييه، ونجييا عفييان وابنييه عثييمن وعبييد الرمحيين 
ابيين عييوف وأصابييوا مييال الفاكييه ومييال عييوف بيين عبييد عييوف، وكان عبييد الرمحيين قييد اصيياب خالييد 
ابيين هاشييم قاتييل أبيييه وحييدث بيين قريييش وبنييي جذيميية رصاع ادى بعييد ذلييك إىل الصلييح ووضعييت 
احلييرب اوزارهييا.  ينظيير البغييدادي، حممييد بيين حبيييب، ت )45)ه - 859م( املنمييق، تصحيييح خورشيييد 

أمحييد فيياروق )د.م.ط( ص)4)-43).
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إال أن الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ولغرض إصيلح األمر ورأب 
الصيدع أرسيل عييل بين أيب طاليب لغيرض اإلنابية عنيه ودفيع ديية مين قتيل خاليد، فنقل 
ابين هشيام))( روايية ابين إسيحاق عين حكييم بين حكييم عين حممد بن عييل فقيال: ))ثم 
دعيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم(، فقال 
ييا عييل: اخيرج إىل هيؤالء القيوم، فانظير يف أمرهيم، واجعل أمير الاهلية حتيت قدميك، 
فخيرج عييل حتيى جاءهيم ومعه مال قد بعيث به رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
فيودى ليم الدمياء وميا أصييب ليم مين األميوال، حتيى أتيه لييدي ليم مليغية الكليب - 
يشء حيفير يف اخلشيب وجيعيل ليليغ فييه الكلب - حتى إذا مل يبق يشء مين دم وال مال إال 
أداه، بقييت معيه بقيية مين امليال، فقال ليم عيل )عليه السيلم( حين فرغ منهيم: هل بقي 
لكيم بقيية مين دم أو ميال مل يؤدكيم ؟ قاليوا: ال، قيال فيإين أعطيكيم هيذه البقيية مين هيذا 
امليال، احتياطيًا لرسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  مميا ال يعليم وال تعلمون ففعل، 
ثيم رجيع إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فأخيربه اخليرب، فقيال: أصبيت 
وأحسينت. ..((، وقيد ذكير الطيربي))( يف تارخيه والبيهقيي)3( يف دالئل النبيوة رواية ابن 

إسيحاق نفسيها، كذلك فعيل املؤرخييون املتأخرون)4(. 

أميا بقيية اليرواة فالواقيدي)5( ذكير تفاصييل روايية ابين إسيحاق نفسيها فييم خييص 

))( السرية النبوية، ج4، ص)7.

))( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص40.

)3( دالئل النبوة، ج5، ص4)).

)4( ابيين الييوزي، املنظييم، ج3، ص)33، الذهبييي، تاريييخ اإلسييلم، ج)، ص568، ابيين األثييري، الكامييل يف 
التاريييخ، ج)، ص8))، ابيين كثييري، البداييية والنهاييية، ج6، ص600، ابيين سيييد النيياس، عيييون االثيير، 

ج)، ص50).

)5(  املغازي، ج3، ص)88.
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بعيث اإلميام عييل بين أيب طاليب إلصيلح أمير بنيي جذيمية بعيد أن قتيل خاليد رجاليم 
ولكين باختيلف بسييط يف األلفياظ ال يؤثير عيىل معنيى الروايية العيام. 

أميا ابين عبيد اليرب))( فذكير بعد أن قتيل خالد بين الوليد رجيال بني جذيمية: ))بعث 
عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( بيمل إليهيم، فيودى ليم مجييع قتلهيم ورد إليهيم ميا 
أخيذ منهيم وقيال ليم عييل: انظيروا إن فقدتم عقياالً ألديتيه، فبهيذا أمرين رسيول اهلل((. 

  من خلل ما أوردنا أعله يمكن ملحظة ما ييل:

 نقليت لنيا الروايية التيي ذكرها ابن هشيام صورة أخيرى لإلمام عيل زييادة عىل صور 
جهياده يف سيبيل اإلسيلم،، وهيذه الصورة هي أنيه كان نائبًا وممثل عن الرسيول األعظم 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إلصيلح ما أفسيده خاليد بن الولييد، فكان اختييار اإلمام 
عييل بين أيب طاليب دون غيريه ليذه املهمية هو لقربه مين الرسيول األكرم )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  ملراعياة األعيراف القبلية السيائدة يف الزييرة العربية آنذاك التيي تقيض بأنَّ 
إبيرام العهيود ونقضهيا وكذليك دفيع الدييات يتوالهيا الشيخص نفسيه أو مين يمثله من 
أرستيه فلذليك بعيث علًيا )عليه السيلم( لكي يشيعر ذوو القتىل بأمهيتهيم وقيمتهم لدى 

رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ))(. 

لقيد لقيي تيرف اإلميام عييل )علييه السيلم( وحسين أدائيه للمهمية املوكلية إلييه 
استحسيان الرسيول ، يف املقابيل تيربأ الرسيول مين عمل خالييد واألخطاء التيي ارتكبها، 
وقيد حياول البعيض أن جييد تربييرًا لعميل خاليد بقوليه: ))مليا بعيث خاليد بين الولييد إىل 
بنيي جذيمية فدعاهيم إىل اإلسيلم فلم حيسينوا أن يقولوا أسيلمنا فجعلوا يقوليون صبأنا 

))(  الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص))).

))( الشهاين، سياسة الرسول يف أخبار قادة الرايا، ص35).
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صبأنيا فجعيل خاليد يقتيل منهم وييأرس(())(. 

وهيذا تربيير واٍه ألن شيخًصا بمركيز خاليد بين الولييد البيدَّ له قبيل اإلقيدام عىل قتل 
أي إنسيان أن يتثبيت قبيل أن يرييق دمياء النياس ويسيبي النسياء، والديين ال يقيوم عيىل 
األهيواء الشيخصية والرغبيات اخلاصية أو الثيارات القديمية فكلمية صبأنا إن صيحَّ قالا 
القيوم فهيي معروفية ليدى خالد بين الوليد اليذي نعت املسيلمن كثريًا بذليك عندما كان 

ميع مشكيي قريش. 

الإمام علي )عليه ال�سالم( يف غزوة حنني ))(:
عندميا سيمعت هيوازن بانتصيار الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وجيشيه 
وحتقييق الفتيح)3(، اجتمعت رجاالت هوازن وثقيف وحشيدوا احلشيود وقالوا: ))واهلل 
ما لقى حممد قومًا حيسينون القتال فأمجعوا أمركم وسيريوا إليه قبل أن يسيري إليكم(()4(. 

وكانيوا قيد أمجعوا قبل ذلك حن سيمعوا بخروج الرسيول من املدينية وكانوا يظنون 
أنيه يريدهيم ولكين عندميا عرفيوا وجهتيه إىل مكية، وميا حققه من نير أغاظهيم وبدأوا 
يفكيرون باخليروج إلييه قبيل أن خييرج إليهيم لذليك أعيدوا العيدة وخرجوا بجييش كبري 

معهيم النسياء والصبييان واألميوال وأقبليت معهم ثقييف حتى نزليوا حنن)5(. 

))( البخيياري، صحيييح البخيياري، ج5، ص06)، وينظيير البيهقييي، أمحييد بن احلسيين، ت )458ه - 933م(، 
السيينن الكييربى، )دار الفكر - بييريوت، د.ت(، ج9، ص5)).

))(  حنيين واٍد قريييب ميين الطائييف بينييه وبيين مكيية بضعيية عييش ميييًل ينظيير، البكييري االندليييس، معجييم مييا 
اسييتعجم، ج3،ص )47.

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص80.

)4( الواقدي، املغازي، ج3، ص885.

)5( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص)4.
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وخيرج الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  إليهم يف اثني عش ألفًا من املسيلمن، 
عيشة آالف مين أهيل املدينية، وألفين مين أهيل مكية، فليم اجتيه بجيشيه نحو حنين قال 
رجيٌل مين أصحابيه: ))ليو لقينيا بني شييبان ميا بالينا وميا يغلبنا الييوم أحد من قلية فأنزل 
ُكُم اهلل يِف َمَواطَِن َكثِيرَيٍة َوَيْوَم ُحنَْنٍ إذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم﴾))((())(.  اهلل تعياىل ﴿َلَقيْد َنَرَ

وقيد نقيل ابين هشيام)3( تفاصييل تليك املعركة عىل شيكل رواييات متسلسيلة فروى 
عين ابين إسيحاق قوليه: ))وفيمين ثبيت مين املهاجريين أبيو بكير وعمير ومين أهيل بيتيه 
عييل بين أيب طاليب والعبياس بين عبيد املطليب، وأبو سيفيان بين احليارث، وابنيه الفضل 
ابين العبياس، وربيعية بين احليارث، وأسيامة بين زييد، وأيمين بن أم أيمين بن عبييد، قتل 

يومئيذ. ..((. 

ونقيل أيضيًا عين ابين إسيحاق عين عاصيم بين عمير بين قتيادة عين عبيد الرمحين بين 
جابير عين أبييه جابير ابين عبيد اهلل قيال: ))رجيل مين هيوازن عيىل مجيل أمحير، بييده رايية 
سيوداء، يف رأس رميح ليه طوييل أمام هوازن وهيوازن خلفه، إذا أدرك طعين برحمه، وإذا 

فاتيه النياس رفع رحميه ملين وراءه فاتبعيوه...((.  

ثيم يكميل عين ابين إسيحاق عن الزهيري عن كثري بين العباس عين أبيه العبياس ابن 
عبيد املطليب: ))إين مليع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أخيذ بغلتيه البيضاء قد 
شيجرهتا هبيا، قيال: وكنيت اميرءًا جسييًم شيديد الصيوت، قيال: ورسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  يقيول حين رأى مين الناس: أين أييا النياس ؟ فلم أَر النياس يلوون 

))( سورة التوبة، آية )5)(.

))( الواقدي، املغازي، ج3، ص890 .

)3(  السييرية النبوييية، ج4، ص85-86-87، ولتفاصيييل أكثيير حييول املعركيية وجمرياهتييا ينظيير الواقييدي، 
املغييازي، ج3، ص889-890-)89، الطييربي، تاريييخ االمييم وامللييوك، ج3، ص45-44-43
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عيىل يشء، فقيال ييا عبياس: ارصخ ييا معيش األنصيار: ييا معيش أصحياب السيمرة قال 
فأجابيوا لبييك، لبييك، قيال: فيذهيب الرجيل ليثنيي بعيريه، فيل يقيدر عىل ذليك، فيأخذ 
درعيه، فيقذفهيا يف عنقيه، ويأخيذ سييفه وترسيه، ويقتحم عن بعيريه، وخييل سيبيله، فيؤم 
الصيوت حتيى ينتهيي إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( .  حتيى إذا اجتمعيوا 
إلييه منهيم مئية، اسيتقبلوا النياس، واقتتليوا، وكانيت الدعوة أول ميا كانت: ييا للنصار.  
ثيم خلصيت أخيريا: ييا للخيزرج.  وكانوا صيربًا عند احليرب، فأرشف رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف ركائبيه، فنظير إىل جمتليد القيوم وهيم جيتلدون، فقيال اآلن محي 

 )).. الوطيس. 

وينقيل ابين هشيام ))(عين ابين إسيحاق روايتيه عين عاصيم بين عمير بين قتيادة عين 
عبيد الرمحين بين جابير عين أبييه جابير بن عبيد اهلل قيال: ))بينيم ذليك الرجل مين هوازن 
صاحيب الرايية عيىل مجيل يصنيع ما يصنيع إذ هوى له عييل بين أيب طالب )عليه السيلم( 
ورجيل مين األنصيار يريدانيه قيال: فيأتيه عيل بين أيب طالب مين خلفه، فيرضب عرقويب 
الميل، فوقيع عيىل عجيزه، ووثيب األنصياري عيىل الرجيل، فرضبيه رضبية أطين قدميه 
بنصيف سياقه، فانجيف عين رحليه، قيال: واجتليد النياس، فيو اهلل ميا رجعيت راجعية 
النياس مين هزيمتهيم حتيى وجدوا األرسى مكتفن عند رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 

وسلم(((.

وقيد أورد الطربي))( والبيهقي)3( رواية ابن إسيحاق نفسيها، أميا الواقدي)4( فذكر: 

))( السرية النبوية، ج4، ص87.

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص45-44.

)3(  دالئل النبوة، ج5، ص.

)4(  املغازي، ج3، ص900-)90-)90.
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))وعبيأ رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أصحابيه وصّفهيم صفوفيًا يف السيحر 
ووضيع األلويية والراييات يف أهلهيا، ميع املهاجرين لواء حيمليه عيل بين أيب طالب )عليه 
السيلم( وراية حيملها سيعد بن أيب وقاص، وراية حيملها عمر بن اخلطاب ويف األنصار 
راييات. . قاليوا: فليم انكشيف النياس انحاز الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ذات 
اليمين وهيو واقيف عيىل دابتيه ومل ينيزل، إال أنيه جيرد سييفه وطيرح غمده وبقي رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف نفير مين املهاجريين واألنصيار وأهيل بيتيه العبياس 
وعييل، والفضيل بين العبياس وأيب سيفيان بين احليارث، وأيمين بين أم أيمين ابين عبييد 
اخلزرجيي، وأسيامة بين زييد، وأيب بكير، وعمير عليهم السيلم. . قاليوا: وكان رجل من 
هيوازن عيىل مجيل أمحر بيده راية سيوداء يف رأس رميح طويل أمام النياس إذا أدرك طعن، 
قيد أكثير يف املسيلمن القتيل، فصمد له أبيو دجانة فعرقب مجله.  فسيمع خرخيرة))( مجله 
واكتسيح الميل.  وشيد عييل وأبيو دجانية عليه، فقطيع عيل ييده اليمنى وقطع أبيو دجانة 
ييده األخيرى وأقبيل يرضبانيه بسييفيهم مجيعًا حتيى تثلم سييفامها فكف أحدمهيا وأجهز 

اآلخر علييه. ..((. 

وذكير البيلذري))( روايية مقتضبية ليس فيهيا أي تفاصييل يبن فيها اهنزام املسيلمن 
وثبيات ثلية قليلية يف املييدان ميع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ومنهيم عيل بن 
أيب طاليييييب.  أميا رواية اليعقيييييييييويب)3( فهي: ))ومى عيل بين أيب طالب إىل صاحب 
رايية هيوازن فقتليه وكانيت الزيمية وقتل من هيوازن خلق عظييم((.  وهيذه الرواية عىل 

))( خرخييرة: وهييو الصييوت الييذي ينبعييث نتيجيية سيييل الييدم الكثييري.  ينظيير الفراهيييدي، العيين، ج4، 
.(39 ص

))( أنساب األرشاف ، ج )، ص.

)3(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص)4.
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الرغيم مين أهنيا مقتضبية إال أهنيا أوجيزت األمير بشيكل جييد حييث أشيارت إىل أن قتيل 
صاحيب الرايية كان مفتياح النير، وهكيذا وردت الروايات من املتقدمين حول معركة 

هيوازن إال أن األمير حيتياج إىل وقفية لغرض بييان ذلك:

اتفيق أغليب الرواة عىل أن اإلمام عليًّا هيييييو من ثبييييييييييت مع رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( ، يف حين فير املسيلمون يف بدايية املعركية وعيىل الرغيم مين اختلفهم 
يف بقيية األسيمء وهيذا األمير أصبح شيبه متواتير حيث مل يقتير عىل من تقدم مين الرواة 
؛ ألن املؤرخين املتأخريين))( تناقليوه أيضيًا وال جتيد أحيدًا مين أصحياب السيري يتجياوز 

هيذا األمير عندما يمير عىل معركية حنن. 

إن روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا ابين هشيام حيول معركييييييية حنين وإن كانيت 
نيا نلحيظ أن هنياك قطعيًا واضحيًا يف سيري األحيداث  متسلسيلة يف نقيل األحيداث إال أنَّ
حييث إنيه مل يسيتمر يف إييراد التفاصييل بعيد أن أقيدم اإلميام عييل عيىل قتيل حاميل رايية 
هيوازن، ولكين عنيد النظير إىل ميا نقليه النعيمن املغيريب))( يصبيح األمير أكثير وضوحيًا: 
))ونظير عييل صليوات اهلل علييه وهيو جياليد بين يدي رسيول اهلل صليوات اهلل علييه وآله 
وييذب عنيه إىل صاحيب ليواء املشكين وهيو مين هيوازن عيىل مجيل والرايية معيه وهيو 
يطعين هبيا يف املسيلمن وقيد تضايقيوا يف وعرهيم)3( منهزمين، فأهوى عيل صليوات اهلل 
علييه إىل صاحيب الرايية مين خلفيه فيرضب عرقيوب مجليه بالسييف فقتليه، فصيار حيدًا 
والميل حيدًا بين املسيلمن واملشكين، ونيادى العبياس - بأعيىل صوتيه - ييا معيش 

))( املفيييد، االرشيياد، ج)، ص40)، ابيين الييوزي، املنظييم، ج3، ص333، ابيين األثييري، الكامييل يف التاريييخ، 
ج)، ص37)، ابيين كثييري، البداييية والنهاييية، ج7، ص5)، ابيين سيييد النيياس، عيييون االثيير، ج)، ص54)

))(  رشح األخبار، ج)، ص4)3.

)3(  وعرهم: مقصود شأهنم، ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص 558.
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املسيلمن، ييا معيش املهاجريين واألنصيار ييا أصحاب الشيجرة وييا أهل بيعية الرضوان 
هلميوا إىل نبيكيم. ..((، فقيد نقيل لنيا اليدور البيارز واملمييز لإلميام عييل بين أيب طاليب 
)علييه السيلم( وكونيه كان مفتاحيًا لنير املسيلمن بعيد أن قتيل حاميل رايية املشكين 
وهيذا ميا أييده املفييد))(: ))وأقبيل رجيل من هيوازن عىل مجيل له أمحير بيده راية سيوداء، 
عيىل رأس رميح طوييل أميام القيوم إذا أدرك ظفيرًا من املسيلمن أكيب عليهيم، وإذا فاته 

النياس رفعيه ملين ورائيه مين املشكين فاتبعيوه وهيو يرجتيز ويقيول:

    أنا أبو جييييرول ال أبرح            حتى نبيح القوم أو نباح

فصميد ليه أميري املؤمنين )علييه السيلم( فيرضب عجيز بعيريه فرعيه، ثيم رضبيه 
فقطيره، ثيم قيال: 

  قد علم القوم لدى الصياح          أين يف اليجاء ذو نصيييياح 

فكانت هزيمة املشكن بقتل أيب جرول لعنه اهلل((. 

والغرييب يف األمير أن ابين هشيام مل ينقيل تفاصييل األحيداث يف هيذا امليورد بدقية 
لتكتميل صيورة احليدث ليدى القيارئ وإنيم تيرك األميور بيل هناييات وبذليك تكيون 
صيورة احليدث هبيا يشء كبيري مين الضبابيية، وقيد الحظنيا أنيه أرشك شيخصًا آخير مين 
األنصيار ميع اإلميام عييل يف قتيل حاميل الرايية، مين دون أن ييرح باسيمه، بينيم ذكير 
الواقيدي اسيم ذليك األنصياري وهيو أبيو دجانية، وإن كنيا ال نرييد االسيتغراق كثيريًا يف 
هيذا املوضيوع، لكين اليذي يبيدو أن هنياك منهجيًا عنيد هيؤالء اليرواة يف إضافية أسيمء 
أخيرى ليكل عميل بطيويل يقيوم بيه اإلميام عييل لرقية جهيوده وحتوييل ذهنيية القيارئ 

))(  االرشاد، ج)، ص)4)-43).



�شورة االإمام علي  يف كتاب ال�شرية النبوية البن ه�شام املتوفى )218هـ(

448

إىل أشيخاص آخريين ، وقيد خليص النعيمن املغيريب))( حقيقية ما جيرى يف حنين وما قام 
بيه اإلميام عييل فيهيا بالقيول: ))ومليا أصييب صاحيب ليواء املشكين ومل يقيدروا عيىل أن 
يقيميوا غيريه مكانيه انحيل نظامهيم واضطربيوا ورضب اهلل عيز وجيل يف وجوههم وأيد 
رسيول اهلل بجنيود مل تروهيا كيم اخربنيا سيبحانه، فيم رجيع آخير النياس مين الزيمية إال 
واألسيارى بين ييدي رسيول اهلل مكتوفين والغنائم قيد حيزت.  وكان مين عيل صلوات 

اهلل علييه يومئيذ مين البيلء ميا مل يكين ألحد مثليه...(.

عنيد التمعين يف روايية ابين إسيحاق التيي أوردهيا ابين هشيام يتبيييييادر إىل الذهين ان 
املنهزمين مين املسيلمن إنيم عيادوا عند سيمعهم  صيوت العباس بين عبد املطليب وكأن 
اليراوي يرييد مين ذليك اإلحيياء بأنَّ من سياهم يف عيودة املسيلمن إىل القتال هيو العباس 
بين عبيد املطليب ودوره املمييز يف املنياداة، وهيذا خيلف الواقيع ألنيه قيال يف روايتيه ان 
سيبب الزيمية اهنيم اصطدميوا بقوة املشكين، فدب اخليوف والذعر يف نفوسيهم، وهذا 
اخليوف ال يبيدده اال عميل عسيكري يقليب املوازين كيي يعيودوا بمعنويات قتاليية عالية 
وهيذا ميا حصيل بعيد اقيدام اإلميام عييل عيىل قتيل أيب جيرول حاميل رايية املشكين إال 
أن منياداة العبياس حصليت بعيد أن رأى ان األميور تسيري لصاليح املسيلمن وان جميرى 
املعركية قيد تغيري مين هزيمية إىل نير، فكانيت عيودة املسيلمن للقتيال بعيد أن تعيززت 
ثقتهيم بالنير مميا حفيز لدييم االرادة بمواصلية القتيال وإال منياداة العباس مين دون أن 

يسيبقها عميل عسيكري ال فائيدة منها.

وهكيذا تعودنيا عنيد ملحظية رواييات سيرية ابين هشيام بيأنَّ الروايية التيي ختيص 
اإلميام عليًّيا وفيهيا منقبية ليه يشك هبا غيريه أو تغيري الفاظها بحييث تفرغ مين حمتواها أو 

تقطيع وال تذكير فيهيا.

))(  رشح األخبار، ج)، ص4)3.



  من الفتح حتى وفاة الر�سول الف�سل الرابع: علي

449

غزوة تبوك:
بعيد أن عياد الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  مين فتيح مكية اقيام يف 
املدينية ميا بين ذي احلجية ورجيب مين سينة تسيع للهجيرة، أمير أصحابيه بالتهييؤ لغيزو 
اليروم وذليك يف زمين عيرة النياس وشيدة احلير، وجيدٍب مين البيلد))(، وقيد بعيث 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل القبائيل وإىل مكية يسيتنفرهم إىل غزوهيم، 
وقيد حيض الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  املسيلمن عىل القتيال والهاد وأمرهم 

بالصدقيات، فحمليوا صدقيات كثيرية))(. 
وكان رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  قّلم خيرج يف غيزوة وخيرب عنها، حيث 
انيه خييرب غيري الوجهية التيي يتوجيه إليهيا وهيي جيزء مين االسيراتيجية العسيكرية التيي 
يتبعهيا يف غزواتيه، أال غيزوة تبيوك، فإنيه بّينهيا للنياس وأمرهيم بالتهييؤ ليا وذليك لبعيد 

املسيافة وشيدة الزميان وكثيرة العيدو واخربهيم أنه يرييد غزو اليروم)3(. 
وهيذا يعنيي ان هيذه الغزوة ليس ككل الغزوات لبعد املسيافة والوقيت الذي حتتاجه 
واالبتعياد عين املدينية وقيوة العيدو، وقيد ختليف عين الييش يف هيذه الغيزوة كثيري مين 
املنافقين الذيين أخيذوا بطريقية وأخيرى يثبطون مهيم املسيلمن ويدعوهنيم إىل التقاعس 
فذكير ابين هشيام)4( يف السيرية: )فبعيث إليهيم النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  طلحة 
بين عبييد اهلل يف نفير مين أصحابه، وأمير أن حيرق عليهيم بيت سيويلم)5(، ففعل طلحة(. 

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص59).

))( الواقدي، املغازي، ج3، ص995.

)3( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص)6.

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص60).

)5( وهييو البيييت الييذي جيتمييع بييه املنافقييون ويعييود إىل أحييد اليهييود يدعييى سييويلم.  ينظيير ابيين هشييام، السييرية 
النبوية، ج4، ص60).
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األمير اليذي يدفعنيا إىل القيول ان هنياك خطيرًا حقيقييًا ييدد املدينية يف حالية خيروج 
الرسيول عنهيا والبيدَّ ليه )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أن جيد علجيًا ناجعيًا ومطمئنًا له 
يف حيال خروجيه وسيفره يف تليك الغزوة، لذلك كان بحاجة إىل شيخص يسيد مسيده يف 

املدينية، فاختيار اإلميام عليًّيا )عليه السيلم( ليقيوم مقامه.

وآليه وسيلم(   اهلل علييه  اهلل )صيىل  أن رسيول  البياب  ابين هشيام))( يف هيذا  وذكير 
اسيتعمل: )عيىل املدينية حمميد بين سيلمة ويف روايية أخيرى عين عبيد العزيز اليدرأوردي 
سيباع بين عرفطية(، ثيم نقيل عين ابين إسيحاق قوليه:    ))فليم سيار رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ختليف عنيه عبيد اهلل بين أيب، فيمن ختلف مين املنافقن واهيل الريب، 
وخلَّيف رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيل بين أيب طالب )عليه السيلم( عىل 
أهليه، وأميره باإلقامية فيهيم، فأرجيف بيه املنافقيون، وقاليوا: ميا خلفيه اال اسيتثقاالً ليه، 
وختففيًا منيه، فليم قيال ذليك املنافقيون أخيذ عييل بين أيب طاليب )عليه السيلم( سيلحه، 
ثيم خيرج حتيى أتى رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وهو نيازل بالرف))(، فقال 
ييا نبيي اهلل، زعيم املنافقون أنيك إنم خلفتني إنك اسيتثقلتني وختففت منيي، فقال كذبوا، 
ولكنيي خلفتيك مليا تركيت ورائيي فارجيع فاخلفنيي يف أهييل وأهلك، أفل تيرىض يا عيل 
أن تكيون منيي بمنزلية هارون من موسيى، إال أنيه ال نبي بعدي، فرجيع إىل املدينة ومى 

رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عىل سيفره(()3(.

))(  السرية النبوية، ج4، ص63).

))( الييرف: وهييو املييكان الييذي يعسييكر بييه املسييلمون إذا أرادوا اخلييروج إىل القتييال أو الغييزو وهييو عييىل بعييد 
ميييل عنهييا.  ينظيير البكييري االندليييس، معجييم مييا اسييتعجم، ج)، ص376 .

)3( السرية النبوية، ج4، ص64).
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وأورد الطيربي))( روايية ابين إسيحاق نفسيها إال أنيه زاد عليها: )وخلف رسيول اهلل 
عييل بين أيب طاليب عيىل أهليه وأميره باإلقامية فيهيم، واسيتخلف عيىل املدينية سيباع بين 

عرفطية، اخيا بنيي غفار(.

ابين سيعد))(: )واسيتخلف  فييم ذكير  الواقيدي ذكير حادثية االسيتخلف  وأغفيل 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيىل املدينية حمميد بن مسيلمة وهو أثبيت عندنا 

ممين قيال اسيتخلف غيريه(.

أميا البيلذري)3( فنقيل عين أيب نعييم الفضل بن دكين، عن الفضل بن ميرزوق، عن 
عطيية بين أيب سيعد قيال: )غيزا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  تبيوك وخليف 
علييًا يف أهليه فقيال بعيض النياس ميا منعيه مين أن خييرج إال أن كيره صحبتيه فبليغ ذليك 

علييًا فذكيره للنبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم((. 

وروى النسيائي)4( هيذه الروايية عين قتيادة عين سيعيد بين املسييب عين سيعد بن أيب 
وقياص قيال: )قيال مليا غيزا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  غيزوة تبيوك خلف 
علييًا باملدينية فقاليوا فييه ملَّيه وكيره صحبتيه فتبع عييٌل النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
حتيى حلقيه بالطرييق فقال يا رسيول اهلل خلفتني باملدينية مع الذراري والنسياء حتى قالوا 
مّليه وكيره صحبتيه فقيال ليه النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : إنيم خلفتك عيىل أهيل 

أميا تيرىض أن تكيون منيي بمنزلية هيارون من موسيى غري أنيه ال نبيي بعدي(.

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص)6.

))(  الطبقات، ج)، ص)5).

)3(   مجل من أنساب األرشاف، ج)، ص348.

)4(  فضائل الصحابة، ص3).
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وذكير ابين عبيد اليرب))( أن رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  خيرج ))ورضب 
عسيكره عيىل بياب املدينية، واسيتعمل عليهيا حمميد بين مسيلمة، وقييل سيباع بين عرفطة 
وقييل بيل خّليف عليهيا عييل بين أيب طاليب وهيو األثبيت: إن رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  خليف علييًا يف غيزوة تبيوك، فقيال املنافقون: اسيتثقله، فذكر ذليك عيلٌّ إىل 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( . .. فقيال: كذبوا، إنم خلفتك مليا تركت ورائي، 
فارجيع، فاخلفنيي يف أهييل وأهليك، فأنت منيي بمنزلة هارون من موسيى، إال أنه ال نبي 

 .)).. بعدي. 

أميا مين تاخير مين املؤرخن))( فذكير رواية ابن إسيحاق نفسيها بأنَّ الرسيول األكرم 
اسيتخلف علييًا )علييه السيلم( عىل أهله ومل يسيتخلفه عيىل املدينة. 

ومين خيلل هذا االسيتعراض ملا جياء يف الروايات تبن أن هناك رأييان، األول ذكره 
ابين هشيام وهيو أن حمميد بين مسيلمة كان هيو املسيتخلف عيىل املدينية واإلميام عليًّا عىل 
أهليه، والثياين اليذي ذكيره قتيادة عن سيعد بين أيب وقاص يف اسيتخلف اإلميام عيل عىل 

املدينية عامية، ونحين بدورنيا نمييل إىل الرأي الثياين وذلك لعدة أسيباب:

مل حيدثنيا التارييييخ وأصحياب السيييير أن الرسييول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ويف 
أي من غزواتيييه أو خروجه من املدينة اسيتخلف أحدًا عىل أهله واسيتخلف آخر إلدارة 

شيؤون املدينية إنيم دائًم يسيتخلف أحيد أصحابه للقيام بتليك املهمة.  

أراد اليراوي مين خيلل روايتيه أن ييربز مسيألة مهمية وهيي أن اإلميام عليًّيا )علييه 

))( الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص39).

))( ابيين األثييري، الكامييل، ج)، ص50)، ابيين كثييري، البداييية والنهاييية، ج7، ص55)، ابيين سيييد النيياس، 
عيييون االثيير، ج)، ص94).
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السيلم( مل يكين بمسيتوى األهليية إلدارة شيؤون املدينة بعد غياب رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( ، وهيو يف هيذه احلالية يذهيب ميع ميا ذهب إلييه منافقيو املدينية الذين 
تكلميوا بحيق اإلميام عييل كلميًا غيري الئيق بمقاميه الشييف وهيو بذليك يمهيد إىل أن 

اإلميام عليًّيا غيري مؤهيل خللفية الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . 

املكانية السيامية لإلميام عييل وبيروزه يف كل احليروب كشيخصية قتالية فيذة ال يمكن 
ألي قائييييييييد أن يسيتغني عين إمكانيات كهيذه، وكل احلروب والغيزوات التي خاضها 
املسيلمون شياهد عيىل ذليك، واليذي نقيل رواييات السيرية كان يعليم قيدرة اإلميام عييل 
وإمكانياتيه التيي ال يمكين التفرييط هبيا إطلقيًا، وميع كل هيذه اإلمكانييات مل يصحبيه 
الرسيول األعظيم معيه إىل تبيوك واسيتخلفه عيىل املدينية، وهيذا يعنيي أن بقياءه يف املدينة 
كان أهيم مين الذهياب ميع احلملية، وذليك مليا يتمتيع بيه مين قيدرة عيىل القييادة وخلفية 

الرسول.

  وبنياًء عيىل ميا تقيدم فيإن بعيد املسيافة بين تبيوك وبين املدينية التيي كانيت تسيتدعي 
بقياء الرسيول األكيرم وجنيده فيرة طويلية خارج املدينية، ومع وجيود املنافقين يف املدينة 
وختلفهيم عين اللحياق باحلملية وحماوالهتيم زعزعية امين املدينية وعيىل رأسيهم عبيد اهلل 
بين ُأيب ، فيكان البيد للرسيول أن يطمئين عيىل الوضع العيام يف املدينية، وبم أنيه كان قائد 
احلملية إىل تبيوك لذليك كان الوضيع يفيرض اختيار شيخص عىل مسيتوى عياٍل جدًا من 
اإلخيلص والكفياءة وخيشياه املنافقيون وال جيرؤوا عيىل أي عمل بوجيوده، لذلك روي 
عين الرسيول قوليه: ))ييا عييل إن املدينية ال تصليح إال بيييييييي أو بيك(())(، ويؤييد ميا 
قدمنياه أن املنافقين عندميا علميوا باسيتخلفه حسيدوه وعظيم عليهم مقامه بعد رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وعلموا أنه مل يغب إذا حرضهيا، وأنه ال مطمع للعدو 

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص55)، احلاكم النيسابوري، املستدرك، ج)، ص337.
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فيها بوجيوده))(.

وحادثية االسيتخلف مل تكين حدثيًا عابيرًا يف تارييخ املسيلمن بيل ارتبطيت بقيول 
عظييم صيدر مين الرسيول األكيرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بحيق اإلمام عييل )عليه 
السيلم( : ))أال تيرىض بيأن تكيون مني بمنزلة هيارون من موسيى. ..(())(، وهذه قرينة 
مهمية فمنزلية هيارون من موسيى واليذي أنزل اهلل فيهيا قوله تعياىل: ﴿  َواْجَعيْل يِل َوِزيًرا 
ْكيُه يِف أميري ۞ َكيْي ُنَسيبَِّحَك َكثرًِيا  ِميْن أهييل  َهياُروَن أخيي ۞ اْشيُدْد بِيِه َأْزِري ۞ َوَأرْشِ
۞ َوَنْذُكيَرَك َكثِيرًيا ۞ إِنَّيَك ُكنْيَت بِنَيا َبِصيرًيا ۞ َقياَل َقيْد ُأوتِييَت ُسيْؤَلَك َيا ُموَسيى ﴾)3(، 
فقوليه تعياىل أثبيت ليارون رشاكية موسيى يف النبيوة ووزارتيه عيىل تأديية الرسيالة وشيد 
األزر بيه يف النيرة، وقيال يف اسيتخلفه ليه ﴿اْخُلْفنِيي يِف َقْوِميي َوَأْصِلْح َواَل َتتَّبِْع َسيبِيَل 
امْلُْفِسيِديَن﴾)4(، فثبيت ليه بخلفتيه بحكيم التنزييل فليم جعيل رسيول )صيىل اهلل علييه 

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص55).

))( الطياليييس، سييليمن بيين داوود، ت )04)ه - 9)8م(، مسييند أيب داود الطياليييس )دار املعرفيية - بييريوت، 
د.ت(، ص8).  ينظيير الصنعيياين، املصنييف، ج5، ص405، أبييو جعفيير اإلسييكايف، حممييد بيين عبييد اهلل 
املغييازيل ت )40)ه - 854م(، املعيييار واملوازنيية يف فضائييل االمييام أمييري املؤمنيين عيييل بيين أيب طالييب 
مسييلم  )د.م، )40)ه - )98)م(، ص70،  املحمييودي  باقيير  عليييه(، حتقيييق حممييد  اهلل  )صلييوات 
النيسييابوري، صحيييح مسييلم، ج7، ص0))، الرمييذي، سيينن الرمييذي، ج5، ص304، أبييو يعييىل 
املوصيييل، مسييند أيب يعييىل، ج)، ص85)، النسييائي، خصائييص أمييري املؤمنيين، ص76، القمييي، تفسييري 
القمييي، ج)، ص)9)  ويف احلديييث زيييادة - )أنييت خليفتييي يف امتييي وأنييت وزيييري يف الدنيييا واآلخييرة( 
- الصييدوق، علييل الشائييع، ج)، ص66، احلاكييم النيسييابوري، املسييتدرك، ج)، ص337، ابيين عبييد 
الييرب، جامييع بيييان العلييم وفضائلييه )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، 398)ه(، ج)، ص)))، البيهقييي، 

السيينن الكييربى، ج9، ص40، اليثمييي، جممييع الزوائييد، ج9، ص0)).

)3( سورة طه: من آية 9) إىل آية 35.

)4( سورة االعراف ،آية )4).
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وآليه وسيلم(  ألميري املؤمنين )علييه السيلم( مجييع منيازل هارون مين موسيى يف احلكم 
منيه إال النبيوة، ووجبيت ليه وزارة رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وشيد األزر 
بالنير))(، فيإن خلفية عييل )علييه السيلم( للرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف 
هيذا امليورد لييس كيم يدعيي البعيض مين أصحياب السيري إنيم مقتيرة يف األهيل وإنيم 
هنيا بحسيب ميا تقتييض القرينية خلفية يف كل يشء، وهذا امليراد من املوضيوع فقد كانت 
خلفية عييل )علييه السيلم( للرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  كخلفية موسيى يف 

قوميه ليا نفيس املقوميات واالمتييازات الدينيية والنبوية. 

وميا قدمنياه يتناقيض متاميًا ميع ميا ذهيب إلييه ابن هشيام وغريه مين أن االسيتخلف 
كان جميرد ملسيألة آنيية يف األهيل لغيرض دفيع اليرضر عنهيم.  إن توليية اإلمام عييل لألمر 
بعيد الرسيول واخللفية ليه مل تكين مقترة عيىل مكان معين ووقت معن بل هيي مطلقة 
))واله اهلل األمير بعيد حمميد يف حياتيه حن خّلفيه يف املدينة، فأمر اهلل العبياد بطاعته وترك 

خلفه(())(. 

لقيد أورد ابين هشيام يف روايته أن الرسيول اسيتخلف عىل املدينة حممييييد بن مسيلمة 
أو سيباع بين عرفطية، ومل يعتميد عيىل روايية ابين إسيحاق التيي مليح فيهيا إىل أن هنياك 
خطيرًا كبيريًا كان يتهيدد املدينية، إضافية إىل ردة فعيل املنافقين مين بقاء اإلمام عييل )عليه 
السيلم( باملدينية كأنيه رضب ملصاحلهيم وملخططاهتيم، كذليك فيإن ابن إسيحاق مل يذكر 
مين اسيتخلفه الرسيول عيىل املدينية بيل ذكير اسيتخلف اإلميام عييل )عليه السيلم( عىل 
أهليه، ويف السيياق نفسيه ذكير قضيية املنافقين، وال يسيتبعد أن يكيون هنياك حترييف يف 
روايية االسيتخلف عيىل املدينية سيواء أكان ابن إسيحاق الذي قيام بذلك الفعيل إرضاًء 

))( املفيد، تفسري القرآن املجيد، ج)، ص90).

))( احلاكم احلسكاين، شواهد التنزيل، ج)، ص90).
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للمنصيور العبيايس أم ابين هشيام اليذي هذب سيريته. 

وجتيدر اإلشيارة إىل أن ابين هشيام تعاميل ميع مناقيب أميري املؤمنين بصيورة ممنهجة، 
فيكان ال جييد منقبية ليه إال حيش معيه اسيًم آخير مين الصحابية، وإن وجيد ليه منقبتين 
قسيمهم بينيه وبين غيريه ومثيال ذليك ميا رواه عين فتيح خييرب حييث مل حيتميل أصحياب 
الرسيول يف ذليك مقولتيه  الفتيح وقيول  منقبية  بين أيب طاليب  لعييل  السيري أن جيمعيوا 
املشيهورة وبين مقتيل قائيد احلصين مرحيب، فذكير ابن هشيام وغيريه أن من قتيل مرحبًا 
هيو حمميد بين مسيلمة، وهيذا ينطبيق عيىل رواييات معركية تبيوك التيي نتحيدث عنهيا، إذ 
بيرز اسيم حمميد بن مسيلمة ميرة أخرى كخليفة للرسيول عيىل املدينية، ويبيدو أن الراوي 
أراد إفيراغ منقبية حدييث املنزلية مين حمتواهيا اليذي أريد له وجعليه حدثًا طبيعييًا لغرض 
إرضياء عييل بين أيب طاليب عندميا خّلفيه الرسيول عيىل املدينية أو عيىل أهليه كيم ذكيروا. 

إال أن قضيية اليربوز الدائيم ملحميد بين مسيلمة يف واجهية األحيداث عندميا تكيون 
هنياك منقبية لعييل بين أيب طاليب، مل نعثير عىل تفسيري حقيقي ليا إال أنَّنا وجدنيا أن مروان 
ابين احلكيم قيد صيىل علييه عند وفاتيه))(، وهيذا يعني هنياك رًضا مين قبيل األموين عىل 
تليك الشيخصية، وربيم اسيتغلت مكانة هيذا الصحيايب األنصياري لتمرير ميا أرادوا من 

حميو مناقيب اإلميام عيل.

))( ابن سعد، الطبقات، ج3، ص409.
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تبليغ �سورة براءة))( يف احلج:
بعيد غيزوة تبيوك وعودة الرسيول )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  إىل املدينة، أقام شيهر 
رمضيان وشيوال وذا القعيدة، ثيم بعث أبا بكر أميريًا عىل احلج سينة )9ه - 630م( ليقيم 
للمسيلمن حجهيم))(، فخيرج يف ثلثمئية مين املدينية قاصديين مكية وبعيث الرسيول 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عشيين بدنية، وسياق أبيو بكير عنيه مخسية بدنيات)3(، 

والنياس مين أهيل اليشك عيىل منيازل حجهيم، فخيرج ومين معه مين املسيلمن)4(. 

وروى ابين هشيام)5( عين ابين إسيحاق عين حكييم بين حكييم عين عبياد بين حنيف 
عين أيب جعفير حمميد بين عييل علييه السيلم أنيه: ))ملا نزليت براءة عيىل رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وقيد بعيث أبيا بكير. . ليقييم للناس احليج، قيل له يا رسيول اهلل، 
ليو بعثيت هبيا إىل أيب بكير، فقيال: ال ييؤدي عنيي إال رجيٌل مين أهيل بيتيي، ثيم دعيا عييل 

ِكييَن ))( َفِسيييُحوا يِف األرض َأْرَبَعييَة َأْشييُهٍر  ِذيييَن َعاَهْدُتييْم ِمييَن امْلُْشِ ))( بييراءة: ﴿َبييَراَءٌة ِمييَن اهلل َوَرُسييولِِه إىل الَّ
ُكييْم َغييرْيُ ُمْعِجييِزي اهلل َوَأنَّ اهلل خُمْييِزي اْلَكافِِريييَن ))( َوَأَذاٌن ِمييَن اهلل َوَرُسييولِِه إىل النَّيياِس َيييْوَم  َواْعَلُمييوا َأنَّ
ْيُتييْم َفاْعَلُمييوا  ِكييَن َوَرُسييوُلُه َفييإِْن ُتْبُتييْم َفُهييَو َخييرْيٌ َلُكييْم َوإِْن َتَولَّ احْلَييجِّ اأْلكييرب َأنَّ اهلل َبييِريٌء ِمييَن امْلُْشِ
ِكييَن ُثييمَّ مَلْ  ِذيييَن َعاَهْدُتييْم ِمييَن امْلُْشِ ِذيييَن َكَفييُروا بَِعييَذاٍب َألِيييٍم )3( إاِلَّ الَّ ِ الَّ ُكييْم َغييرْيُ ُمْعِجييِزي اهلل َوَبييشِّ َأنَّ
هِتِييْم إِنَّ اهلل حُيِييبُّ امْلُتَِّقييَن )4( َفييإَِذا  ُّييوا إليهييم َعْهَدُهييْم إىل ُمدَّ َينُْقُصوُكييْم َشييْيًئا َومَلْ ُيَظاِهييُروا َعَلْيُكييْم أحييدا َفَأمِت
وُهييْم َواْقُعييُدوا َلُييْم ُكلَّ  ِكييَن َحْيييُث َوَجْدمُتُوُهييْم َوُخُذوُهييْم َواْحُرُ أنسييَلَخ اأْلَْشييُهُر احْلُييُرُم َفاْقُتُلييوا امْلُْشِ
ييوا َسييبِيَلُهْم إِنَّ اهلل َغُفييوٌر َرِحيييٌم )5( َوإِْن أحييد ِمييَن  َكاَة َفَخلُّ ييَلَة َوآَتييُوا الييزَّ َمْرَصييٍد َفييإِْن َتاُبييوا َوَأَقاُمييوا الصَّ
ُييْم َقييْوٌم اَل َيْعَلُمييوَن )6(..﴾  ِكييَن اْسييَتَجاَرَك َفَأِجييْرُه َحتَّييى َيْسييَمَع َكَلَم اهلل ُثييمَّ َأْبِلْغييُه َمْأَمنَييُه َذلِييَك بَِأهنَّ امْلُْشِ

ميين آييية ))( إىل آييية )6( ميين سييورة التوبيية .

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص88).

)3( الواقدي، املغازي، ج3، ص977.

)4( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص88).

)5( املصدر نفسه، ج4، ص90).
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ابين أيب طاليب رضيوان اهلل علييه، فقيال ليه: اخيرج هبيذه القصية مين صيدر بيراءة، وأذن 
يف النياس ييوم النحير إذا اجتمعيوا بمنيى، أنيه ال يدخيل النية كافير، وال حييج بعيد العام 
ميشك، وال يطيوف بالبييت عرييان، ومين كان ليه عنيد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  عهيد فهيو ليه إىل مدتيه، فخيرج عييل بين أيب طاليب رضيوان اهلل علييه عيىل ناقية 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  العضباء، حتيى أدرك أبا بكر بالطرييق، فلم رآه 
أبيو بكير بالطرييق قيال: أأميري أم مأميور ؟ فقيال: بيل مأميور، ثيم مضييا.  فأقيام أبيو بكير 
للنياس احليج.  والعيرب آنيذاك يف تليك السينة عيىل منازليم مين احليج التيي كانيوا عليها 
يف الاهليية، حتيى إذا كان ييوم النحير، قيام عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم(، فأذن يف 
النياس باليذي أميره بيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيال ييا أييا النياس، 
إنيه ال يدخيل النية كافير وال حييج بعيد العيام هيذا ميشك، وال يطيوف بالبييت عرييان، 
ومين كان ليه عنيد رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عهيد فهو ليه إىل مدته، وأجل 
النياس أربعية أشيهر مين ييوم أذن فيهيم، لريجيع كل قيوم إىل مأمنهيم أو بلدهيم، ثيم ال 
عهيد مليشك وال ذمية إال أحيد كان ليه عند رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عهد 
إىل ميدة، فهيو ليه إىل مدتيه فليم حييج بعيد ذليك العيام ميشك، ومل يطيف بالبييت عرييان.  
ثيم قدميا عيىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم((.  ونقيل البيهقيي))( روايية ابين 

نفسها. إسيحاق 

وقيد ذكير الواقدي))( تبليغ سيورة براءة بأسيانيد متعددة: ))قاليوا: كان قبل أن تنزل 
بيراءة قيد عاهيد رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أناسيًا مين املشكين عهيدًا، 
فاسيتعمل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أبيا بكير عيىل احليج، فخرج أبيو بكر 

))( دالئل النبوة، ج5، ص94)-95).

))( املغازي، ج3، ص077)-078).
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يف ثلثمئية مين املدينية، وبعيث معيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعشيين 
بدنية))(. . وسياق أبيو بكير عنه مخيس بدنيات. . وأهّل أبو بكير يف ذي احلليفة))(، وسيار 
حتيى إذا كان بالعيرج)3( يف السيحر سيمع رغياء ناقية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 
وسيلم(  القصيواء، فقيال: هيذه القصيواء، فنظير فيإذا عيل بين أيب طاليب )عليه السيلم( 
عليهيا، فقيال: أسيتعملك رسيول اهلل عيىل احليج ؟ قيال: ال ولكين بعثنيي اقيرأ بيراءة عىل 
النياس وأنبيذ إىل كل ذي عهيد عهيده. .. وقيرأ عييل بين أيب طالب رضيوان اهلل تعاىل عليه 
ييوم النحير عنيد الميرة بيراءة ونبيذ إىل كل ذي عهيد عهيده.  قيال: إن رسيول اهلل )صيىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، قيال: ال حييج بعيد العيام ميشك، وال يطيوف بالبييت عرييان((. 

ونقيل البيلذري)4( روايية تبلييغ سيورة بيراءة بسينده عين سيعيد بين جبيري عين ابين 
عبياس: ))إن النبيي )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيث بسيورة بيراءة ميع أيب بكير، ثيم 
بعيث علييًا فأخذهيا مين أيب بكير، فجياء أبيو بكير فقيال: ييا رسيول اهلل هيل نيزل يّف يشء 
؟ قيال: ال، ولكنيه ال ييؤدي عنيي غيريي أو رجيل مين أهيل بيتيي.  فيكان أبيو بكير عيىل 
املوسيم، وكان عييل ينيادي هبيؤالء الكليمت ال حيجين بعيد العيام ميشك، وال يطوفين 

بالبييت عرييان، واهلل ورسيوله بريئيان مين املشكين أو قيال مين كل ميشك((.

))( البدنة:وهييي الناقيية أو البقييرة، الذكيير واالنثييى فيهييا سييواء يييدى إىل مكيية  ، الفراهيييدي، العيين، 
ص)5. ج8، 

))( ذي احلليفيية: تصغييري حلفيية، وهييي ميياء بيين بنييي جشييم بيين بكيير بيين هييوازن وبيين بنييي خفاجيية العفيليين، 
رهييط توبيية، بينييه وبيين املدينيية سييتة اميييال وقيييل سييبعة، وهييو كان منييزل رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه 
وآلييه وسييلم( إذا خييرج ميين املدينيية حلييج أو عمييرة.  ينظيير البكييري االندليييس، معجييم مييا اسييتعجم، ج)، 

ص463.

)3( العييرج: وهييو عقبيية بيين مكيية واملدينيية عييىل جييادة احليياج أو بينهييا وبيين املدينيية مخسيية وثلثييون ميييًل.  
ينظيير البييلذري، معجييم البلييدان، ج4، ص)9، البكييري، معجييم مييا اسييتعجم، ج3، ص909.

)4(  أنساب األرشاف، ج)، ص383.
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وروى اليعقيويب))( ))ويف تليك السينة وجيه عيل بن أيب طالب بسيورة بيراءة فأخذها 
مين أيب بكير، فقيال أبيو بكير: ييا رسيول اهلل هيل نيزل يّف يشء ؟ فقيال: ال، ولكين جربيل 
قيال يل: ال يبليغ إال أنيت أو رجيل مين أهليك فقرأهيا عيىل أهيل مكية. ..(( ، وروى 
الطيربي))( بسينده عين السيدي ))قيال: مليا نزلت هيذه اآلييات إىل رأس األربعين، يعني 
مين سيورة بيراءة، فبعيث هبين رسيول اهلل ميع أيب بكير وأميره عيىل احليج، فليم سيار فبليغ 
الشيجرة مين ذي احلُليفية اتبعيه عييل فأخذهيا منيه، فرجيع أبيو بكير إىل النبيي )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( ، فقيال: يا رسيول اهلل بأيب أنت وأميي، أنزل يف شيأين يشء ؟ قال: ال، 
ولكين ال يبّليغ عنيي غيريي أو رجيل منيي. .. فسيار أبيو بكير عىل احلج وسيار عييل يؤذن 

بيرباءة. ..((. 

وعين أيب سيعيد اخليدري نقيل ابين اليوزي)3( ))قيال: بعيث رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  أبيا بكير عيىل املوسيم وبعيث بسيورة بيراءة وأربيع كليمت إىل الناس، 
فلحقيه عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( يف الطرييق، فأخيذ عييل السيورة والكليمت 
وكان يبليغ وأبيو بكير عيىل احليج((، ثيم أضياف إىل روايتيه رجيوع أيب بكير إىل النبيي مين 
أجيل االسيتفهام عين سيورة بيراءة: ))فليم رجعيا قيال أبيو بكر: ميا يل هل نيزل يّف يشء ؟ 
قيال: ال إال خيريًا، قيال: وميا ذاك ؟ قيال: إن علييًا )علييه السيلم( حليق يب فأخذ السيورة 

والكليمت، قيال: أجيل مل يكين يبلغهيا إال أنيا أو رجيل منيي((. 

أميا ابين األثيري)4( فذكير ))وفيهيا - يعنيي السينة التاسيعة - مجع أبيو بكر بالنياس. .. 

))(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص50.

))( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص74.

)3(  املنتظم، ج3، ص373.

)4(  الكامل يف التاريخ، ج)، ص60).
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فليم كان بيذي احلليفية أرسيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف أثيره علييًا وأمره 
بقراءة سيورة براءة عىل املشكن، فأدركه بالعرج، وأخذها منه. .. فقال أبو بكر: يا رسيول 

اهلل بيأيب أنيت وأميي أنيزل يّف يشء ؟ قيال: ال ولكين ال يبلغ عنيي إال أنيا أو رجل مني((. 

وعند العودة ملناقشة تلك الرواييييييييات تبن أهنا انقسمت عىل ثلثة أقسام:

القسيم األول رواية ابن إسيحاق التي نقلها ابن هشام والبيهقي حيييييث ذهيييييب إىل 
أن سيورة بيراءة نزليت بعيد توجيه أيب بكر إىل احلج فانتدب الرسيول اإلميام عليًّا للحوق 

بيأيب بكير، ومين ثيم قراءة السيورة نيابة عنه يف موسيم احليج الذي كان أميريه أبو بكر.  

القسيم الثياين ميا تبنياه الواقيدي يف روايتيه لتليك احلادثيية حييييييييث مل يش إىل سيورة 
بيراءة هيل كانيت عنيد أيب بكير أو نزليت بعيده وإنيم أبقيى األمير عائًم. 

أميا روايية ابين عبياس التيي نقلهيا البيلذري ورواييييييية اليعقيويب وروايييية السيدي 
التييي نقلهيا الطيربي وروايية أيب سيعيد اخليدري التيي نقلهيا ابن اليوزي أشيارت إىل أن 
سيورة بيراءة كانيت عنيد أيب بكير وأمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيل بن 

أيب طاليب أن يلحقيه ويأخيذ السيورة منيه ويقرأهيا نيابية عنيه. 

لقيد قدميت الروايية اليواردة عنيد ابين هشيام والتيي نقلهيا عين ابين إسيحاق صيورة 
غريبية جيدًا، ومحليت معياٍن خفيية غري واقعيية، فانفرد عين بقية املصيادر األوليية بتكوين 
هيذه الصيورة إذ جعيل أبيا بكر أميريًا للحيج، وأن اإلمام علييًا كان مكلفيًا بمهمة أخرى، 
وأمير أن يلحيق بيأيب بكير ليكيون ضمين إميرة أيب بكير مأميورًا، وهيذا فييه جمانبية للواقيع 
وحلقائيق التارييخ حييث مل يسيجل التارييخ أن اإلميام عييل بين أيب طالب )عليه السيلم( 
كان يوميًا حتيت إميرة أحيد إال النبيي األعظم)صىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ، ونحن هنا ال 
نسيتطيع أن نعتيرب أن الروايية جياءت صدفية مين دون ختطييط مسيبق؛ ألن الروايية حتمل 
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يف طياهتيا أهدافيًا سياسيية، فقيد تلعبيوا باأللفياظ من أجل إبيراز صيورة أيب بكر وجعله 
يف مقيام اإلميرة عيىل اإلميام عييل ، ونيرى أن الروايية أكيدت أن أبيا بكير مليا رأى علييًا يف 
الطرييق سيأله أميري أم مأميور ؟ فيكان جيواب اإلميام عييل حسيب الروايية بيل مأميور، 
وهيذا إحيياء للمتلقيي بيأنَّ أبيا بكير هيو اليذي كان أميريًا عيىل اإلميام عييل )عليه السيلم( 
اليذي انحيرت مهمتيه بتبلييغ سيورة بيراءة، وهيذه صيورة أخيرى أرادهيا ابين هشيام 
لإلميام عييل، فليم تيرق ليه وملين نقل عنيه منقبية تبليغ سيورة بيراءة ورمزيتهيا العاليية بأنَّ 
األميور العظيمية ال يتصيدى ليا سيوى الرسيول األعظيم أو نفسيه، فعميل عيىل إفراغهيا 
مين حمتواهيا وجعلهيا أميرًا عائلييا بحكيم القرابية، كيم عميل ميع اسيتخلف اإلميام يف 
معركية تبيوك، وبذليك حقيق ما أرادته السيلطات التي دونيت السيرية يف عهدها، وجعل 

أبيا بكير أكثير قيدرة عيىل اإلميارة من اإلميام عييل وفقيًا الختيار الرسيول. 

أميا روايية الواقيدي فهيي اقيرب ملنهيج التوافيق اليذي رأينياه يف الكثيري مين رواييات 
السيرية فليم ينكير منقبية اإلميام ويف الوقيت نفسيه مل يعيط املنقبية حقهيا مين التوضييح، 
وربيم كان الوضع السييايس والفكيري يف عهده ضاغطًا عليه فيرك روايته هبذه الصورة. 

وقد ورد يف روايات القسم الثالث جمموعة من احلقائق البدَّ من اإلشارة إليها: 

أعطيى الرسييول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ناقتيييه القصيواء لإلميام عييل )علييه 
السيلم( لتكييون مسيألة التكلييف باإلبيلغ ثابتية ال حتتاج دلييل وغري قابلية للرفض من 

قبيل أيب بكر. 

رجيييوع أيب بكير - حسيييب روايييية السيدي التييي ينقلهيا الطبييري - إىل الرسيييول 
لغرض االستفسيار عن سيبب اسيتبداله ؛ وألنه شيعر أنه فقد شييئًا مهًم وهو التبليغ عن 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وذليك يعنيي نيل مكانية كبرية عند املسيلمن.  
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إذا علمنيا أن امليكان اليذي رجيع منيه أبيو بكير حسيب الرواية لييس ببعيد مين املدينة 
وهيو ذو احلليفية اليذي يبعد سيبعة أمييال فقط. 

وقيد يؤييد ذليك ميا ذكره النسيائي))( الذي قيال: ))إن رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  بعيث بيرباءة إىل أهيل مكة ميع أيب بكر ثم اتبعه بعيل، فقال ليه: خذ الكتاب فامض 
بيه إىل أهيل مكية، قيال: فلحقه فأخيذ الكتاب منيه، فانرف أبيو بكر وهو كئيب، فقال: يا 

رسيول اهلل: أنيزل يّف يشء ، قيال: ال، إين أميرت أن أبلغيه أنيا أو رجل مين أهل بيتي((. 

ذكير مجيع كبييير ميييين املفريين))( أن اإلميام عييل بين أيب طالييب ذهيييييب بأمر ميين 
الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ليأخذ السيورة مين أيب بكر ويبلغهيا نيابة 

عنيه يف مكة. 

    لذليك فإننيا نتفيق ميع الرواييات التيي ذهبيت إىل أن السيورة كانت ميع أيب بكر ومل 
تنيزل بعيد توجهيه إىل مكة. 

�سرية الإمام علي )عليه ال�سالم( اإىل اليمن:
مل تتفيق الرواييات التارخييية عيىل رسيية اإلميام عييل إىل اليمين، ومل تكين رواياهتيم 
واضحية هبيذا اخلصيوص، ولعيل اللبيس يف املوضيوع جياء مين أن اإلميام عليًّيا )علييه 

))( النسييائي، أبييو عبييد الرمحيين أمحييد بيين شييعيب بيين عيييل، ت )303ه - 5)9م(، السيينن الكييربى، حتقيييق 
عبييد الغفييار سييليمن البييذاري، وسيييد كييروي حسيين، )دار الكتييب العلمييية - بييريوت، ))4)ه - 

ص8)). ج5،  )99)م(، 

))( ينظيير الصنعيياين، املصنييف، ج)، ص65)، العيييايش، تفسييري العيييايش، ج)، ص74، ابيين أيب حاتييم 
الييرازي، تفسييري ابيين أيب حاتييم، ج6، ص745)، القمييي، تفسييري القمييي، ج)، ص)8)، البغييوي، 
تفسييري البغييوي، ج)، ص67)، القرطبييي، الامييع ألحييكام القييرآن، ج8، ص67، ابيين كثييري، تفسييري 

القييرآن العظيييم، ج)، ص344.
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السيلم( قياد أكثير مين رسيية إىل تليك البيلد، ومين الواضيح أن رسيية اإلميام حسيب 
ميا جياءت يف كتيب السيرية مهمية جيدًا، لذليك أفيردت ليا عنوانيات رئيسية، لكين عيىل 
الرغيم مين ذليك فإن الروايات مشوشية وغيري واضحة، فليم نعثر عىل تفاصييل عن بقية 

الراييا التيي قادهيا اإلميام عييل وبعوثيه إىل اليمين.

وقيد أفيرد ابين هشيام))( عنوانيًا رئيسيًا بعنيوان )غيزوة عيل بين أيب طاليب إىل اليمن( 
إال أنيه مل يتنياول أي تفاصييل لذليك واكتفى بالقيول: ))وغزوة عيل بين أيب طالب )عليه 
السيلم( إىل اليمين، غزاهيا مرتين. .. قال ابن هشيام قيال أبو عمرو املدين: بعث رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عييل بين أيب طاليب إىل اليمين، وبعيث خالد بين الوليد 

يف جنيد آخير، وقيال: إن التقيتيم فاألمري عيل بين أيب طالب...((. 

هيذا كل ميا أجادت به سيرية ابن هشيام حول هيذه الرية املهمية، إال أن الواقدي))( 
ذكرهيا بالتفصييل فقيال: ))قاليوا: بعيث رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عيل بن 
أيب طاليب )علييه السيلم( يف رمضيان سينة عيش، فأميره رسيول اهلل )علييه السيلم( أن 
يعسيكر بقبياء فعسيكر هبيا حتيى تنيام أصحابيه فعقيد ليه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  يومئيذ ليواًء، أخيذ بعممية فلفها مثنيية مربعة فجعلهيا يف رأس الرميح، ثم دفعها 
إلييه، وقيال: هكيذا الليواء، وعّمميه بعممية، ثلثية أكيوار، وجعل ذراعيًا بن يديه وشيربًا 

ورائيه ثم قيال هكيذا العمة((. 

ثيم يذكير روايية مسيندة إىل أيب رافيع قيال: ))مليا وجهيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  قيال: اميض وال تلتفيت: فقيال عييل )علييه السيلم( : يا رسيول اهلل، كيف 

))( السرية النبوية، ج4، ص90).

))( املغازي  ، ج3، ص 080).
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أصنيع؟ قيال: إذا نزليت بسياحتهم فيل تقاتلهم حتيى يقاتلوك، فيإن قاتلوك فيل تقاتلهم 
حتيى يقتليوا منكيم قتييًل... ثيم تقيول ليم: هيل لكيم إىل أن تقوليوا ال اليه اال اهلل ؟ فيإن 
قاليوا: نعيم، فقيل هيل لكيم أن تصليوا ؟ فيإن قاليوا: نعم، فقل: هيل لكيم أن خترجوا من 
أموالكيم صدقية تردوهنيا عيىل فقرائكيم ؟ فإن قالوا: نعيم، فل تبغ منهم غيري ذلك.  واهلل 
ألن ييدي اهلل عيىل ييدك رجيًل واحيدًا خيري ليك مميا طلعيت علييه الشيمس أو غربيت ! 
قيال: فخيرج يف ثلثمئية فيارس، فكانيت أول خييل دخليت تليك البيلد، فليم انتهيى إىل 
أدنيى الناحيية التيي يرييد - وهيي أرض مذحيج - فيرق أصحابيه، فأتيوا بنهيب وغنائيم 

وسيبي نسياء وأطفيال، ونعيم وشياٍء وغيري ذلك. 

فجعيل عييل عيىل الغنائيم ُبرييدة بين احلصييب))(، فجمعيوا إلييه ميا أصابيوا قبيل أن 
يلقاهيم مجيع، ثيم لقى مجعيًا فدعاهم إىل اإلسيلم وحرض هبم، فأبوا ورميوا يف أصحابه، 
. .. ثيم محيل عليهيم عييل بأصحابه فقتل منهيم عشين رجيًل، فتفرقوا واهنزميوا وتركوا 
وراءهيم لواءهيم قائيًم، فكيف عين طلبهيم ودعاهيم إىل اإلسيلم، فسيارعوا وأجابيوا 
وتقيدم نفير مين رؤسيائهم فبايعيوه عىل اإلسيلم، قاليوا: نحن عىل مين ورائنا مين قومنا، 

وهيذه صدقاتنيا فخيذ منها حيق اهلل((. 

والتحاقيه  أصاهبيا  التيي  للغنائيم  عييل  اإلميام  تقسييم  روايتيه  الواقيدي يف  ذكير  ثيم 
بالرسيول ))فليم كان بالفتيق )قريية بالطائيف( وخليف عيىل أصحابيه واخلميس أبيا رافع 
فيكان يف اخلميس ثيياب مين ثيياب اليمين، امحيال حمكومية أي شيّدت بعضهيا عيىل بعض 

))(  بريييدة بيين احلصيييب ابيين عبييد اهلل بيين احلييارث بيين االعييرج بيين سييعد، أبييو عبييد اهلل -وقيييل سييهل، وابييو 
ساسييان االسييلمي - قيييل انييه أسييلم عييام الجييرة وشييهد غييزوة خيييرب والفتييح وكان معييه اللييواء اسييتعمله 
النبييي )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( عييىل صدقييات قومييه، وكان ميين املحدثيين واهتييم بنييش العمييل، 
تييويف يف خراسييان سيينة )64ه-   م( ينظيير ابيين األثييري، أسييد الغابيية، سييري اعييلم النبييلء، ج )، ص 469.
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ونعيم تسياق مميا غنميوا، ونعيم مين صدقية أموآليم((. 

أميا ابين سيعد))( فذكر ))ثيم رسية عيل بن أيب طاليب إىل اليمن: يقيال مرتن أحدمها 
يف شيهر رمضيان سينة عيش مين مهاجير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(((، ثم 

يذكير تفاصييل روايية الواقدي نفسيها مين دون أن يتطرق للريية الثانية. 

وذكير البيلذري))( ))وبعيث )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  عيل بين أيب طالب )عليه 
السيلم( إىل اليمن يف شيهر رمضان سينة عيش لقبض الصدقات،  فليم يقاتله أحد وأدوا 
ليه الصدقيات، ثيم كتب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يأمره موافاته باملوسيم 

فوافاه((. 

ونقيل الطيربي)3( روايية بسينده عين اليرباء بن عيازب: ))بعيث رسيول اهلل خالد ابن 
الولييد إىل أهيل اليمين يدعوهيم إىل اإلسيلم، فكنيت فيمين سيار معيه فأقام عليهم سيتة 
أشيهر ال جييبونيه إىل يشء، فبعيث النبيي )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  عيل بين أيب طالب 
وأميره أن يقفيل خاليد ومين معيه، فيإن أراد أحيد ممين كان مع خالد بين الولييد أن يعقب 
معيه تركيه، قيال اليرباء: فكنيت فيمن عقيب معه، فليم انتهينيا إىل أوائل اليمين، بلغ القوم 
اخليرب، فجمعيوا ليه، فصيىل بنيا عييلٌّ الفجير فليم فيرغ صفنيا صفيًا واحيدًا، ثيم تقيدم بين 
أيدينيا، فحميد اهلل وأثنيى علييه ثيم قيرأ عليهيم كتياب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

))(  الطبقات، ج)، ص54).

))( أنساب األرشاف، ج)، ص384.

)3(  تاريييخ االمييم وامللييوك، ج3، ص80، ينظيير البيهقييي، دالئييل النبييوة، ج5، ص396، ابيين األثييري، الكامييل 
يف التاريييخ، ج)، ص68)، املحييب الطييربي، الرييياض النظييرة، ج3، ص3))، ابيين كثييري، البداييية 
والنهاييية، ج7، ص394، ابيين خلييدون، عبييد الرمحيين بيين حممييد ت )808ه - 405)م( تاريييخ ابيين 
خلييدون، )مؤسسيية االعلمييي للمطبوعييات - بييريوت، )39)ه - )97)م(، ج)، ص55، املغريييزي، 

امتيياع االسييمع، ج)، ص)0).
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وسيلم( ، فأسيلمت مهيدان كلهيا يف ييوم واحيد، وكتيب بذليك إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  فليم قيرأ كتابيه خير سياجدًا، ثيم جليس فقيال السيلم عيىل مهيدان، 

السيلم عيىل مهيدان، ثيم تتابيع أهيل اليمين عىل اإلسيلم((. 

وفق ما ذكرنا ميكن مالحظة ما يلي:
أن ابين هشيام يف السيرية النبويية ذكر روايية مقتضبة جدًا حول موضيوع رسية اإلمام 
علييييييييي بين أيب طاليب إىل اليمين واكتفى بإشيارات بسييطة حيث بين أن هناك رسيتن 

ليه إىل اليمين إال أنيه مل يعيط أي تفاصييل وترك األمور مين دون أي إيضاح. 

كانيت روايية الواقيدي مفصلية مصيورة وافيية عين الريية لكنيه يف الوقيت نفسيه 
مل حييدد وجهتيه بشيكل دقييق إىل اي مناطيق اليمين، فقيط حيدد وقتهيا وهيو سينة عيش 

للهجيرة يف رمضيان قبيل حجية اليوداع. 

أميا روايية اليرباء التيي نقلهيا الطيربي فيورد فيهيا إسيلم قبيلية مهيدان ومل يذكير فيهيا 
وقتيًا حميددًا وهيذا ييدل أن الريية التيي ذكرها الواقيدي هي غريهيا التي ذكرهيا الطربي 
مسيتندين اىل رأي ابين سيعد اليذي ذكر أن لعييل بن أيب طالب )عليه السيلم( رسيتن إىل 

اليمين وأعطيى تفاصييل أحدمهيا ومل يذكير أي تفاصييل  للثانية. 

يمكين اعتبيار رسيية اإلميام عليييي التيي أسيلمت عيىل اثرهيا مهيدان هيييييي األوىل ؛ 
ألن نتيجتهيا إسيلم قبيلية مهدان بصيورة خاصة واليمين بصورة عامية وأصبحت اليمن 
ضمين دائيرة البيلد اإلسيلمية ولعيل تليك الريية كانيت سينة ثيمن للهجيرة بعيد فتيح 

 .)( مكة)

))( ينظيير، احللبييي، السييرية احللبييية، ج3، ص5))، االميين، حمسيين، اعيييان الشيييعة، حتقيييق حسيين االميين 
)دار التعييارف للمطبوعييات، بييريوت، د.ت(، ج)، ص87)-88).
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وبذليك يمكين اعتبيار الريية التيي ذكرهيا الواقيدي هيي الريية الثانية التيي كانت 
مهمتهيا مجيع أميوال اخلميس والصدقيات بالدرجية األوىل، إال أن املقاتلين الذيين كانيوا 
بصحبية اإلميام عييل كان وجودهيم قيد فرضتيه اليرضورات لبعيد املسيافة بين املدينية 
واليمين وبالفعيل حصيل قتيال، وكيم ذكيره الواقيدي يف روايتيه التيي أوردناهيا، ولعيل 
الواقيدي قيد وقيع يف إشيكال أو خليط عندميا ذكير رسيية اإلميام عييل تليك ))فكانيت 

خيلهيم أول خييل دخليت تليك البيلد(())(. 

وهنياك وفيادة ثالثية إىل اليمين وبعيث هبيا اإلميام عييل )عليه السيلم( وهيي من أجل 
تيويل مهمية القضياء، فقيييييد أورد أمحيد بين حنبيل))( يف املسيند عين عييل بين أيب طاليب 
)علييه السيلم( قيال: ))بعثنيي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل اليمين قال: 
قليت: تبعثنيي إىل قيوم يكيون بينهيم أحيداث وال عليم يل بالقضياء قيال: إن اهلل سييهدي 

لسيانك ويثبيت قلبيك قيال: فيم شيككت يف قضياء بين اثنين بعد((. 

    مين خيلل العيرض اليذي قدمنياه تبين أن هنياك رسيتين كيم ذكير ابين هشيام إىل 
اليمين بقييادة اإلميام عييل إال أنيه عيزف عين ذكير التفاصييل، ولعليه أراد إخفياء اليدور 
الكبيري اليذي مارسيه اإلمام عيل يف إدخال أهيل اليمن إىل اإلسيلم يف رسيته األوىل؛ ألن 
ذليك فييه إظهيار لفشيل خاليد بين الولييد بعيد أن أمى سيتة أشيهر مين دون نتيجية، ومل 
يسيتطع أن يدخيل أحيدًا لإلسيلم، بينيم اسيتطاع اإلميام عييل حتقييق األمر بميدة وجيزة. 

  

))( الواقدي، املغازي، ج3، ص079).

))( أمحد بن حنبل، املسند، ج)، ص83. ينظر ابن كثري، البداية والنهاية، ج7، ص399.
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 حجة الوداع:
يف السينة 0)ه - )63م أراد الرسيول األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  التوجه إىل 
احليج فأمجيع إىل اخليروج، وأذن للنياس باحليج، وقيدم املدينية أعيداد كبيرية من املسيلمن 
كلهم يريد أن يأتم برسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ))(. فخرج النبي هبم يف هناية 
ذي القعيدة وكاتيب أميري املؤمنين عييل )علييه السيلم( بالتوجيه إىل احليج مين اليمن))(.  
واسيتخلف عيىل املدينية أبيا دجانة السياعدي ويقال سيباع بن عرفطية الغفياري)3(.  وقد 
دخيل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل مكية فليم رأى البييت رفيع يدييه وقيال: ))اللهم 
زد هيذا البييت تشيفيًا وتعظييًم ومهابية وبيرًا(()4(.  وقيد أفيرد ابين هشيام عنوانيًا خاصًا 

)موافياة عييل يف قفوليه مين اليمن رسيول اهلل يف احلج()5(. 

وقيد أورد يف هيذا السيياق جمموعية مين الرواييات فعين ابن إسيحاق عن عبيد اهلل بن 
أيب نجييح نقيل ابين هشيام)6(: ))أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بعيث عليًا 
)علييه السيلم( إىل نجيران، فلقييه بمكية وقيد أحرم، فدخل عيىل فاطمة )عليها السيلم( 
بنيت رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(، فوجدها قيد حلت وهتيأت، فقيال: مالِك 
ييا بنيت رسيول اهلل ؟ قاليت: أمرنيا رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أن نحيل 
بعميرة فحللنيا.  ثيم أتيى رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فلم فيرغ من اخلرب عن 

))( الواقدي، املغازي، ج3، ص088).

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص)7).

)3( ابن هشام، السرية النبوية، ج)، ص48).

)4( الواقدي، املغازي، ج3، ص097).

)5( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص49).

)6(  املصدر نفسه، ج4، ص49).
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سيفره، قيال ليه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : فانطليق فطيف بالبييت، وحل 
كيم حيل أصحابيك ؟ قيال ييا رسيول اهلل، إين أهلليت كيم أهللت، فقيال: فارجيع فاحلل 
كيم حيل أصحابيك، قيال: ييا رسيول اهلل إين قلت حين أحرميت: اللهم إين أهيل بم أهل 
بيه نبييك وعبيدك ورسيولك حمميد )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، قيال: فهيل معيك من 
هيدي ؟ قيال: ال، فأرشكيه رسيول اهلل يف هدييه، وثبت عيىل إحرامه مع رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، حتيى فرغيا مين احليج ونحير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

وسيلم(  اليدي عنهم((. 

أميا الروايية الثانيية عين ابين إسيحاق عين حيييى بين عبيد اهلل بين عبيد الرمحين بين أيب 
عميرة عين يزييد بين طلحية بين ركانية قيال: ))مليا أقبيل عييل )علييه السيلم( مين اليمين 
ليلتقيي رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بمكية، تعجيل إىل رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  واسيتخلف عيىل جنيده الذيين معيه رجيًل مين أصحابه، فعميد ذلك 
الرجيل فكسيا كل رجيل مين القيوم حلة من البيز الذي كان ميع عيل )عليه السيلم(، فلم 
دنيا جيشيه خيرج ليلقاهيم، فيإذا عليهيم احللل، قيال: ويلك ما هيذا ؟ انزع قبيل أن تنتهي 
إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( .  قيال: فانتيزع احلليل مين النياس، فردها يف 

البيز، قيال فأظهير اليش وشيكوه مليا صنع هبيم(())(.

    أميا الروايية الثالثية عين ابين إسيحاق عين عبيد اهلل بين عبيد الرمحين بين معمير بين 
حيزم عين سيليمن بين حممد بن كعب بين عجرة عن عمتيه زينب بنت كعيب وكانت عند 
أيب سيعيد اخليدري عين أيب سيعيد اخليدري قال: ))اشيتكى النياس عليًا )عليه السيلم(، 
فقيام رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فينيا خطيبيًا، فسيمعته يقول: أييا الناس، 

))(  السرية النبوية و ج4، ص50).



  من الفتح حتى وفاة الر�سول الف�سل الرابع: علي

47(

ال تشيكوا علييًا، فيواهلل إنيه ألخشين يف ذات اهلل، أو يف سيبيل اهلل، مين أن يشيتكى(())(. 

بعيد ذليك ذكير مقتطفيات مهمية مين خطبتيي الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله 
وسيلم(  الوعظتين حييث بين ليم اخلطيوط العامية لإلسيلم اليذي مينَّ اهلل بيه عليهيم، 
ومين ضمين ميا قاليه لم: ))وقيد تركت فيكيم ميا إن اعتصمتم به فلين تضلوا أبيدًا، أمرا 

بّينيا، كتاب اهلل وسينة نبييه(())(. 

الواقيدي)4(  وأغفيل  نفسيها،  باألسيانيد  إسيحاق  ابين  رواييات  الطيربي)3(  وأورد 
عنيد حديثيه عين حجية اليوداع خيرب موافياة اإلميام عييل )علييه السيلم( إىل مكية ولقائيه 
بالرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  واكتفى بذكر تفاصيل مناسيك الرسيول 

)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  واخلطبتين. 

أميا البيلذري)5( فليم يذكير أي تفاصييل عين قيدوم اإلميام عييل )علييه السيلم( من 
اليمين إىل مكية ولقائيه برسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وذكير حجية اليوداع 
بييء مين االختصيار، ولكنيه أورد عيدة رواييات ذكير فيهيا تفاصييل عيودة الرسيول 
األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل املدينية منهيا عن إسيحاق بن عبيد اهلل بن جعفر 
عين سيعد بين إسيحاق عين إسيحاق بين أيب حبييب عين أيب هرييرة قيال: ))نظيرت إىل 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بغديير خم)6( وهيو قائم خيطب وعييل إىل جنبه 

))(  املصدر نفسه، ج4، ص50).

))( املصدر نفسه، ج4، ص)5).

)3(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص90.

)4(  املغازي، ج3، ص088).

)5( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص368.

)6( غدييير خييم: وهييو غدييير بيين مكيية واملدينيية عييىل بعييد ثلثيية اميييال عيين احلجفيية وهييو موضييع تنصيييب 
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فأخيذ بييده فأقاميه، وقيال: مين كنت ميواله فهذا عييل ميواله(())(، ونقل عين عبد امللك 
ابين حمميد بين عبيد اهلل الرقيايش عين حيييى بين محياد عين أيب عوانية عين األعميش عين 
حبييب بين أيب ثابيت عين عامير بين واثلية أيب طفييل عين زييد بين أرقيم قوليه: ))كنيا مع 
النبيي يف حجية اليوداع فليم كنيا بغديير خيم أمير بدوحيات))( فقممين)3( ثيم قيام، فقال: 
كأين دعييت فأجبيت، إن اهلل ميوالي وأنيا موىل كل مؤمن، وأنا تارك فيكم ما إن متسيكتم 
بيه مل تضليوا، كتياب اهلل وعيريت أهيل بيتيي، وإهنيم لين يفرقيا حتيى ييردا عييل احليوض، 
ثيم أخيذ بييد عييل فقيال: مين كنيت ولييه فهيذا ولييه، اللهيم واِل مين وااله وعياِد مين 

عياداه(()4(. 

أميا ابين عبيد اليرب)5( فذكير روايية اإلميام جعفر بين حمميد الباقير )عليه السيلم( عن 
جابير بين عبيد اهلل األنصياري التيي ذكر هبيا ورود اإلميام عييل والتحاقه بالرسيول )صىل 

اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف مكية حييث أورد تفاصييل روايية ابن إسيحاق نفسيها. 

ويف ضوء ما تقدم يمكن ملحظة ما يأيت:

منهيا  األمية اإلسيلمية  ليا دالئيل كبيرية ومهمية يف حيياة  اليوداع كان  إن حجيييية 

أمييري املؤمنيين للخلفيية بعييد النبييي األكييرم )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(.  ينظيير احلمييوي، معجييم 
ص389. ج)،  البلييدان، 

))( البلذري، مجل أنساب األرشاف، ج)، ص356.

))( دوحييات، مجييع دوحيية، الشييجرة العظيميية املتسييعة ميين أي شييجر كانييت.  ينظيير ابيين منظييور، لسييان 
ص436. ج)،  العييرب، 

)3( فقممن، أي تم كنس ما حتتهم.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج)، ص493.

)4( مجل أنساب األرشاف، ج)، ص357.

)5( الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص65).
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تعليمهيم مناسيك حجهيم، وكييف تكيون خطيوات احليج وأداء تليك الفريضية املهمية 
يف حيياة األمية، إضافية إىل أن الرسيول وجيه رسيالة مهمية جيدًا لألمية مين خيلل تليك 
احلجية، وهيذه الرسيالة حتتيوي عيىل شيقن مهمين؛ األول ذكير الرسيول يف أثنياء خطبته 
التيي أوردهيا ابين هشيام: ))وقيد تركت فيكيم ميا إن اعتصمتم به فلين تضلوا أبيدًا، أمرًا 

بينيًا كتياب اهلل وسينة نبييه((. 

إال أن هيذا احلدييث ورد يف كتيب احلدييث النبيوي بصيغ أخيرى غري التيي نقلها ابن 
هشام. 

 وهيذه الصييغ بعييدة جدًا يف معناها عم أورده يف سيريته، فروى أمحيد بن حنبل))( يف 
املسيند ))إين تيارك فيكيم الثقلن: كتياب اهلل حبٌل ممدود ما بن السيمء واألرض، وعريت 

أهيل بيتي لين يفرقا حتى يردا عييل احلوض((. 

ويمكين اعتبيار القصديية مين ذليك التحريف هيو إلبعياد األنظار عن عرة الرسيول 
األكيرم وهيم عييل وآل عييل وتوجييه األميور إىل السينة، ونحن لسينا بصدد مناقشية تلك 
القضيية بقيدر إثباهتيا مين الناحيية التارخيية حيث نلحيظ أن حديث العرة قيد تواتر عند 

املحدثين وروي عين طرييق الكثري مين الصحابة))(.

وهنياك أمير مهيم جيدًا آخير أغفليه ابين هشيام ومين قبليه ابين إسيحاق وهيييييو ميا 
حصيل يف غديير  خيم يف أثنياء عيودة الرسيول األكيرم إىل املدينية، احليدث اليذي نيزل فيه 

))( مسييند أمحييد، ج3، ص4)، ينظيير الرمييذي، سيينن الرمييذي، ج5، ص8)3، النسييائي، السيينن الكييربى، 
ج5، ص45، أبييو يعييىل املوصيييل، مسييند أيب يعييىل، ج)، ص397، الطييرباين، املعجييم االوسييط، ج4، 
ص33، احلاكييم النيسييابوري، املسييتدرك، ج3، ص48)، ابيين املغييازيل، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، 

ص9))، املتقييي النييدي، كنييز العييمل، ج)، ص73).

))( للمزيد من التفاصيل ينظر: االميني، الغدير، ج)، ص)3) وما بعدها.
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ْ َتْفَعيْل َفيَم َبلَّْغيَت  يَك َوإِن ملَّ بِّ يْغ َميا ُأنيِزَل إلييك ِمين رَّ ُسيوُل َبلِّ َيا الرَّ قوليه تعياىل: ﴿ َييا َأيُّ
ِرَسياَلَتُه َواهلل َيْعِصُميَك ِميَن النَّياِس إِنَّ اهلل الَ َيْيِدي اْلَقيْوَم اْلَكافِِرييَن ﴾))(. 

فذكير العييايش))( يف تفسيريه عين جابير بين أرقيم قيال: ))بينيم نحين يف جمليس لنيا 
وأخيي زييد بين أرقيم حيدثنيا إذ أقبيل رجيٌل عيىل فرسيه علييه هيئية السيفر فسيلم علينيا 
ثيم وقيف، فقيال: أفيكيم زييد بين أرقيم ؟ فقيال زييد: أنيا زييد بين أرقيم ميا ترييد ؟ فقيال 
الرجيل: أتيدري مين أيين جئيت قيال: ال، قيال مين فسيطاط مير ألسيألك عين حديث 
بلغنيي عنيك تذكيره عين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيال زييد ميا هيو ؟ 
قيال حدييث غديير خيم يف واليية عييل بين أيب طاليب )علييه السيلم( . .. قيال: مليا نزلنيا 
يْغ َميا  ُسيوُل َبلِّ يا الرَّ الحفية راجعين ورضبنيا اخبيتنيا)3( نيزل جربييل هبيذه اآليية ﴿ َييا َأيَُّ
يَك. ..﴾ فبينيم نحن كذلك إذ سيمعنا رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله  ُأْنيِزَل إلييك ِميْن َربِّ
وسيلم(  وهيو ينيادي: أييا النياس أجيبيوا  داعيي اهلل أنيا رسيول اهلل فأتينياه مرعين يف 
شيدة احلير، فيإذا هيو واضع ثوبه عىل رأسيه وبعضه عىل قدمييه من احلر وأمر بقيمَّ  )يعني 
كنيس( ميا حتيت اليدوح فقم ميا كان ثمة من الشيوك واحلجيارة، فقال رجل: ميا دعاه إىل 
قيم هيذا امليكان وهيو يرييد يرحل مين سياعته ليأتينكم الييوم بداهية فليم فرغوا مين القم 
أمير رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أن نيأيت بأحيلس)4( دوابنيا وأثياث إبلنيا 
وحقائبنيا فوضعنيا بعضهيا عيىل بعيض، ثيم ألقينيا عليهيا ثوبيًا ثم صعيد عليها رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فحميد اهلل وأثنيى علييه ثيم قيال: أييا النياس إنيه نيزل عيل 
عشيية عرفية أمير ضقيت به ذرعيًا خمافة تكذييب أهل اإلفك حتيى جاءين يف هيذا املوضع 
وعييد مين ريب إن مل أفعيل، أال وأين غيري هائيٍب لقيوم وال حمياٍب لقرابتيي، أييا النياس 

))(  سورة املائدة، آية )67(.

))( العيايش، تفسري العيايش، ج)، ص98-97.

)3( اخبيتنا: وهو مجع خباء الذي يعني بيوت االعراب.  ينظر الفراهيدي، العن، ج4، ص5)3.

)4( احلس: وهو مسح يبسط يف البيت وجتلل به الدابة.  ينظر الزخمشي، أساس البلغة، ص)9).
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مين أوىل بكيم مين أنفسيكم؟ قاليوا اهلل ورسيوله قيال: اللهيم اشيهد وأنيت ييا جربائييل 
فاشيهد حتيى قاليا ثلثيًا، ثيم أخيذ بيد عيل بين أيب طاليب )عليه السيلم( فرفعيه إليه، ثم 
قيال: اللهيم مين كنيت ميواله فعيل ميواله اللهم واِل مين وااله، وعياِد من عياداه، وانر 
مين نيره، واخيذل مين خذليه قاليا ثلثيًا، ثيم قيال هيل سيمعتم ؟ فقاليوا: اللهيم بيىل، 
قيال: فأقررتيم ؟ قاليوا: نعيم، ثيم قيال: اللهيم اشيهد وأنيت ييا جربائيل فاشيهد، ثيم نزل 

وانرفنيا إىل رحالنيا((. 

وقيد أييد مجيع مين املفريين))( ذليك وذكيروا أن اآليية نزلت يف ذليك امليورد أما من 
نقيل ذليك مين غيري املفريين فقيد ذكير اليعقيويب))(: ))وخرج لييًل منرفيًا مين املدينة 
فصيار إىل موضيع بالقيرب مين الحفية يقيال ليه: غدير خيم لثمين عيشة ليلية خلت من 
ذي احلجية وقيام خطيبيًا، وأخيذ بييد عييل بين أيب طاليب فقيال: ألسيُت أوىل باملؤمنن من 
انفسيهم؟ قاليوا: بيىل ييا رسيول اهلل: قيال مين كنيت ميواله، فعييل ميواله، اللهيم وال مين 

واله وعياد من عياداه((. 

وذكير املفييد)3( تفاصييل رواية ابن إسيحاق التي ذكرها ابن هشيام حيول لقاء اإلمام 
عييل )عليه السيلم( بالرسيول األكيرم يف مكة إال أنه اسيتمر بنقل األحيداث التي وقعت 
بعيد حجية اليوداع ))وملا قى رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  نسيكه أرشك عليًا 
يف هدييه إىل املدينية ومعه املسيلمون، حتيى انتهى إىل املوضع املعيروف بغدير خم، وليس 
بموضيع إذ ذاك للنيزول لعيدم املياء فييه واملراعيي. .. وكان سيبب نزوليه يف هيذا امليكان 

))( ينظيير ابيين أيب حاتييم، تفسييري ابيين أيب حاتييم، ج4، ص)7))، القمييي، تفسييري القمييي، ج)، ص)0)، 
فييرات الكييويف، تفسييري فييرات الكييويف، ص4))، املفيييد، تفسييري القييرآن املجيييد، ص84)، الطييويس، 
البيييان يف تفسييري القييرآن، ج3، ص588، الواحييدي النيسييابوري، أسييباب نييزول اآليييات، ص35)، 

الطييربيس، جممييع البيييان، ج3، ص)38. 

))( تاريخ اليعقويب، ج)، ص76.

)3(  االرشاد، ج)، ص74).
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لنيزول القيرآن علييه بتنصييب أمري املؤمنين خليفة يف األمة مين بعده((. 

ومن خلل ما أوردنا يمكن ملحظة ما يأيت:

أن إحجيام أغليب أصحياب املغيازي والسيري ومنهيم ابين هشيام موضيوع بحثنا عن 
ذكييييييييير تفاصيييل حديث الغدير يعود بالدرجة األوىل إىل األسباب السياسية التي سبق 
وأن ذكرناهيا يف ثناييا البحيث، وقلنيا إن السيرية دونيت يف وقت كان فيه احليكام ال يروق 
ليم سيمع مناقيب اإلميام عيل وأهل بيتيه، وال يريدون للنياس أن تعرف أحقيية آل البيت 
بخلفية املسيلمن، وحدييث الغديير هيو داللية رصحية وواضحية عىل خلفية اإلمام عيل 
)علييه السيلم( للرسيول وهذا ما جيعل حجة احليكام األموين والعباسيين الذين كتبت 
السيرية يف عهدهيم غيري قائمية رشعيًا، وبذليك تكيون خلفتهيم باطلية وخمالفية مليا أنيزل 
اهلل تعياىل، لذليك اعتميدوا عيىل جمموعية مين رواة السيرية كعيروة بين الزبيري والزهيري 
وغريهيم مين املعروفين بميوليم األمويية، فضيل عين ابين إسيحاق اليذي دون السيرية 
كيم هيو معليوم للمنصيور العبايس وبعيده ابن هشيام الذي هذب السيرية حتيت املؤثرات 
السياسيية العباسيية، وهيذا هيو السيبب الرئييس اليذي جعيل هيؤالء حيجميون عين ذكير 
حدييث الغديير  فضيل عين املؤثيرات العقائديية واملذهبيية والفكريية التيي كانيت سيائدة 

آنذاك.    

ورد حديييييييث الغديير يف بعيض كتيب احلدييييييث بصيورة خمتيرة إال أنه كان شيبه 
متواتير))(، فابين حنبيل))( أورد حدييث الغدير بالصيورة اآلتية: ))قال: سيمعت عليًا يف 
الرحبية وهيو ينشيد النياس من شيهد رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ييوم الغدير 

))( ينظيير القزوينييي، سيينن ابيين ماجيية، ج)، ص43، الرمييذي، سيينن الرمييذي، ج5، ص97)، ابيين عقييدة 
الزوائييد، ج9،  اليثمييي، جممييع  النيسييابوري، ج3، ص533،  الوالييية، ص58)، احلاكييم  الكييويف، 

ص05)، املتقييي النييدي، كنييز العييمل، ج3، ص04).

))( املسند، ج)، ص84.
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وهيو يقيول ميا قيال فقيام ثلثية عيش رجيًل فشيهدوا أهنيم سيمعوا رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  يقيول من كنت ميواله فعيل ميواله((، أما النسيائي))( فذكير احلديث 
بسينده عين زييد بين أرقيم الذي قيال: ))ملا رجع رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
مين حجية اليوداع ونزل غدير خيم أمر بدوحات فقممين، ثم قيال: كأين دعيت فأجبت، 
إين تيارك فيكيم الثقلين أحدمهيا أكيرب مين اآلخير كتياب اهلل وعيريت أهيل بيتيي فانظيروا 
كييف ختلفيوين فيهيم فإهنيم لين يفرقيا حتيى ييردا عييّل احليوض، ثيم قيال: إن اهلل ميوالي 
وأنيا ويل كل مؤمين ثيم أخيذ بييد عييل، فقيال: مين كنيت ولييه فهيذا ولييه اللهيم واِل مين 

وااله وعياِد من عياداه((. 

    جيي.  إن حادثية الغديير بيكل تفاصيلها مل يقتر ذكرها عىل كتب السيرية والتفسيري 
واحلدييييث وإنيم وثقهيا حسيان بين ثابيت يف شيعره حييث جياء إىل الرسيول )صيىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم( ، فقيال ليه: ))ييا رسيول اهلل أتيأذن يل أن أقول يف هيذا املقام ميا يرضاه 
اهلل ؟ فقيال ليه:  قيل ييا حسيان عيىل اسيم اهلل، فوقف عيىل نشيز مين األرض ي أي املرتفع ي 

وتطياول املسيلمون لسيمع كلمه فأنشيأ يقول:

نبيهيييييييم الغدييييير  ييوم  منادييييياينادييم  بالرسيول  وأسيمع  بخيم 

ووليكيييييم موالكيم  فمين  التعاديييييافقيال  هنياك  يبيدوا  ومل  فقاليوا 

ولينييييا وأنيت  موالنيا  ولين جتيدنَّ منيا ليك الييوم عاصيياإليك 

فإننييييييي عييل  ييا  قييييم  ليه  رضيتك من بعدي إمامييييًا وهاديييافقيال 

أنصيار صيدق موالييييافمن كنيييييت ميواله فهذا ولييييييه ليه  فكونيوا 

معاديييياهنييييياك دعييييا: اللهم وال ولييييه علييًا  عيادى  لليذي  وكين 

))( النسائي، فضائل الصحابة، ص5).
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     فقيال ليه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( : ال تيزال - ييا حسيان - مؤييدًا 
بيروح القيدس ميا نرتنا بلسيانك(())(.

إن الرسيول األكيرم بعيد أن أميره اهلل تعياىل وكيم ذكرنيا يف تبلييغ ميا أنيزل اهلل علييه 
ميييين أمير إليي بواليية أمري املؤمنن عىل األمية أنزل عليه اهلل تعياىل  ﴿اْلَييْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 

ِدينَُكيْم َوَأمْتَْميُت َعَلْيُكيْم نِْعَمتِيي َوَرِضييُت َلُكُم اإْلسيلم ِدينًيا﴾))(()3(. 

ففيي روايية أيب هيارون العبيدي عين أيب سيعيد اخليدري قيال: إهنا نزلت عىل رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ييوم غديير خم حن قيال لعيل: ))من كنيت مواله فعيل 
ميواله(()4(، وقيد روي عين اإلميام أيب جعفير الباقير )علييه السيلم( أهنيا نزليت مليا متت 
واليية أميري املؤمنين )عليه السيلم( وهيي آخر فريضية أنزليا اهلل تعاىل وهيي الوالية)5(. 

وهبيذا اخلطياب اإلليي للرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بتيمم الديين 
وإكيمل النعمية، وقيد ختيم ذليك أيضيًا الرسيول األكيرم بقوليه: ))اهلل أكيرب عيىل إكيمل 
الديين وإمتيام النعمية ورضيا اليرب برسيالتي وواليية عييل بين أيب طاليب مين بعيدي ثيم 

))( املفيييد، االرشيياد، ج)، ص77)، ينظيير الشيييف املرتييى، عيييل بيين احلسيين بيين موسييى ت )436ه 
- 044)م(، رسييائل الشيييف املرتييى، إعييداد أمحييد احلسيييني )مطبعيية اخليييام - قييم، د.ت(، ج4، 
400)ه(،  قييم،   - اخليييام  )مطبعيية  06)م(،   - )460ه  ت  احلسيين  بيين  حممييد  الطييويس،  ص)3)، 
ص)))، ابيين شييهر آشييوب، مناقييب آل أيب طالييب، ج)، ص30)، اخلوارزمييي، املناقييب، ص36)، 

الزرنييدي، نظييم درر السييمطن ، ص47)-48) .

))( سورة املائدة، آية )3(.

)3( القايض نعمن املغريب، رشح األخبار، ج)، ص05).

)4( ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )تفسري ابن كثري(، ج)، ص5).

)5( القمييي، تفسييري القمييي، ج)، ص63)، ينظيير الكييويف، تفسييري فييرات الكييويف، ص7))، املفيييد، تفسييري 
القييرآن املجيييد، ص83)، الطييربيس، تفسييري جوامييع الامييع، ج)، ص)47.
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قيال: مين كنيت ميواله فعييل ميواله، اللهيم واِل مين وااله وعياِد مين عياداه وانير مين 
نيره واخيذل مين خذليه(())(. 

 

 

))( احلاكييم احلسييكاين، شييواهد التنزيييل لقواعييد التفضيييل، ج)، ص)0)، ينظيير  ابيين عقييده الكييويف، 
مناقييب االمييام أمييري املؤمنيين، ج)، ص9))، ابيين مردويييه، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص)3)، ابيين 

البطريييق، خصائييص الوحييي املبيين، ص94.
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املبحث الثالث

الإمام علي )عليه ال�سالم( يف مر�ص الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
وبعد وفاته: 

البيدَّ لنيا ونحين يف دراسية مفصيل مهم من مفاصيل التحول السييايس اليذي حصل 
لألمية اإلسيلمية بعيد وفياة رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، والكيفيية التي آلت 
إليهيا األميور أن نلقيي الضيوء وليو بييء مين االختصيار عيىل مقدميات هيذا التحيول، 
والبدايية ميع شيكاية الرسيول وميا تلهيا مين أميور أسيهمت بشيكل كبيري يف بليورة ميا 
حصيل وهيو خلفية أيب بكير، وعلييه فيإن العيودة إىل بداييات شيكاية الرسيول يتطليب 
منيا اإلجابية عيىل سيؤال مهم هيو هل كان الرسيول األكيرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
يعليم بيم سييجري بعيده من خلفيات وحوادث مين أجل اخللفية، وهيل كان غافًل عم 

جييب يف هيذا السيبيل ؟))(

نعيم كان الرسيول يعليم بيم سييجري لذليك وكيم جياء يف الروايية أنيه بدايية مرضيه 
خيرج للسيتغفار ألهيل البقييع وقيال: ))أقبلت الفتين كقطع اللييل املظلم، يتبيع آخرها 
أوليا، اآلخيرة رش مين األوىل(())(، وهي إشيارة واضحية إىل أن الرسيول كان يعلم بأمر 
ميا سيوف حيصيل ألمتيه مين بعده، وقيد اختيذ احتياطات ليذا األمير، منها إخيراج جيش 
أسيامة اليذي كان فييه أغليب الصحابية الذيين مين املمكين أن يعارضيوا تنصييب اإلميام 
عييل خليفية للمسيلمن، وكذليك ميا أوضحناه مين حديث الغديير وتنصيب عييل بن أيب 

))( املظفر، حممد رضا، السقيفة، )ط))، دار القارئ - بريوت، 4)0) م(، ص7).

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص)9).
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طاليب وليًّيا مين بعيده، فقيد كانيت تليك بمثابية اإلجيراءات املانعية حلصيول اإلنقيلب 
ُسيُل  ٌد إاِلَّ َرُسيوٌل َقيْد َخَلْت ِميْن َقْبِلِه الرُّ داخيل األمية كيم ورد يف قوليه تعياىل: ﴿ َوَميا حُمَمَّ
َأَفيإِْن َمياَت أو ُقتِيَل اْنَقَلْبُتيْم َعيىَل َأْعَقابُِكيْم َوَميْن َينَْقِليْب َعيىَل َعِقَبْييِه َفَليْن َييرُضَّ اهلل َشيْيًئا 

ياِكِريَن﴾))(.  َوَسيَيْجِزي اهلل الشَّ

لكين األميور سيارت إىل غيري ما كان خمططًا ليا فظهر إىل العلن تيار سييايس معارض 
مليا خطيط ليه الرسيول، وقد بيدأت مؤامراتيه قبيل وفاتيه فلم ينفيذ أواميره يف إنفاذ جيش 
أسيامة بين زييد، إال أن الواضيح مين خيلل سيرية ابين هشيام أن موضيوع إنفياذ جييش 
أسيامة جعليه موضوعيًا متداخيًل ضمين حديثيه عين شيكاية رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 

وآله وسيلم( . 

 الإمام علي )عليه ال�سالم( يف مر�ص الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(
نقل ابن هشام))( يف السرية النبوية عدة روايات عن ابن إسحاق يف هذا املورد: 

) ي روي عين يعقيوب بين عتبية عين حمميد بين مسيلم الزهيري عين عبييد اهلل بين عبد اهلل 
ابين عتبية، عين عائشية زوج رسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أهنيا قاليت: ))فخرج 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  يميي بن رجلن من أهليه: أحدمها الفضل بن 
عبياس، ورجيل آخير، عاصبيًا رأسيه، ختط قدمياه حتى دخل بيتيي قال عبييد اهلل فحدثت 
هيذا احلدييث عبيد اهلل بين العبياس، فقيال: هيل تيدري مين الرجيل اآلخير؟ قيال: قلت: 
ال ؟ قيال: عييل بين أيب طاليب، ثيم غمير ي أصابتيه شيدة املرض، واشيتد به وجعيه. ..((. 

) ي قيال ابين إسيحاق فقيال الزهيري: حدثنيي أييوب بين بشيري: ))أن رسيول اهلل )صيىل 

))( سورة آل عمران، آية )44)(.

))( السرية النبوية، ج4، ص300-)30-)30.
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اهلل علييه وآليه وسيلم(  خيرج عاصبيًا رأسيه حتيى جلس عيىل املنرب ثيم كان أول ميا تكلم 
بيه أنيه صيىل عيىل أصحاب أحد، واسيتغفر ليم، فأكثير الصلة عليهيم، ثم قيال: إن عبدًا 
مين عبياد اهلل خيريه اهلل بين الدنييا وبين ميا عنيده فاختيار ميا عنيد اهلل قيال: ففهمهيا أبيو 
بكير، وعيرف أن نفسيه يرييد فبكيى، وقيال: بيل نحين نفدييك بأنفسينا وابنائنيا، فقيال: 
عيىل رسيلك ييا أبيا بكير، ثيم قيال: انظيروا هيذه األبيواب اللفظية ي النافيذة ي يف املسيجد، 
فسيدوها إال بييت أيب بكير، فيإين ال أعليم أحيدًا كان أفضيل يف الصحبية عنيدي بيرًا منيه، 

قيال ابين هشيام: وييروى إال بياب أيب بكير...((.

3 ي روى ابين إسيحاق عين ))حمميد بين جعفر بين الزبري، عن عيروة بن الزبيري وغريه من 
العليمء: أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  اسيتبطأ النياس يف بعيث أسيامة بين 
زييد وهيو يف وجعيه، فخيرج عاصبًا رأسيه حتى جليس عىل املنيرب، وقد كان النياس قالوا 
يف إميرة أسيامة: أّمير غلميًا حدثًا عيىل جلة املهاجريين واألنصار.  فحميد اهلل وأثنى عليه 
بيم هيو أهليه، ثيم قيال: أييا النياس، انفيذوا بعيث أسيامة، فلعميري لئين قلتيم يف إماراته 
لقيد قلتيم يف إميارة أبييه من قبله، وأنيه خليق باإلميارة، وإن كان أبوه خلليقًا ليا.  قال: ثم 
نيزل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وانكمش )ارسعيوا( النياس يف جهازهم 
واسيتعز برسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وجعه، فخرج أسيامة، وخرج جيشيه 
معيه حتيى نزليوا اليرف، مين املدينة عىل فرسيخ فرضب بيه عسيكره، وتتام إلييه الناس، 
وثقيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فأقيام أسيامة والنياس، ينظيروا ميا اهلل 

قياٍض يف رسيوله )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( . ..((. 

4 ي روى ابين إسيحاق عين ))سيعيد بين عبييد بين السيباق عين حمميد بن أسيامة عين أبيه 
أسيامة بين زييد قيال: مليا ثقيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  هبطيت وهبيط 
النياس معيي إىل املدينية فدخليت عيىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وقيد 
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اصميت فيل يتكليم فجعل يرفع يده إىل السيمء ثم يضعها عيّل، فأعيرف أنه يدعو يل...(. 

5 ي قيال الزهيري عين محيزة بين عبيد اهلل بين عمير عن عائشية قالت: ))ملا اسيتعز برسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  قيال: مروا أبا بكير فليصِل بالناس قاليت: قلت: يا نبي 
اهلل، إن أبيا بكير رجيل رقييق، ضعييف الصيوت، كثري البيكاء إذا قيرأ القرآن.  قيال: مروه 
فليصيِل بالنياس، قاليت: فعيدت بمثيل قيويل، فقيال: إنُكيّن صواحيب يوسيف، فميروه 
فليصيِل بالنياس، قاليت: فيو اهلل ميا أقيول ذليك إال أين كنيت أحيب أن ييرف ذلك عن 

بكر((.  أيب 

6 ي قيال ابين إسيحاق: ))وقيال ابين شيهاب عين عبيد املليك بين أيب بكير بن عبيد الرمحن 
ابين احليارث بين هشيام عين أبييه عين عبيد اهلل بن زمعية بن األسيود بين املطلب بن أسيد 
قيال: مليا اسيتعز برسيول اهلل وأنيا عنيده يف نفر من املسيلمن قيال: دعاه بيلل إىل الصلة، 
فقيال: ميروا مين يصييل بالنياس. قيال فخرجت فيإذا عمير بالنياس، وكان أبو بكير غائبًا، 
فقليت: قيم ييا عمير فصيِل بالنياس.  قيال فقام: فلم كرب سيمع رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم( صوتيه وكان عمر رجيًل جمهرًا عايل الصيوت، قال: فقال رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( : فأيين أبيو بكير ؟ يأبيى اهلل ذليك واملسيلمون  قيال فبعيث إىل أيب 

بكير بعيد أن صيىل عمير تلك الصيلة فصيىل بالناس((. 

7 ي قيال ابين إسيحاق وحدثنيي أبو بكير عبد اهلل بين أيب ُمليكة قال: ))مليا كان يوم االثنن 
خيرج رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عاصبًا رأسيه إىل الصبح وابيو بكر يصلح 
بالنياس، فليم خيرج رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  تفيرج النياس، فعيرف أبو 
بكير أن النياس مل يصنعيوا ذلك إال لرسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فنكص عن 
مصيله، فدفيع رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف ظهيره وقيال: صيِل بالناس، 
وجليس رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  إىل جنبيه فصيىل قاعيدًا عين يمين أيب 
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بكير، فليم فيرغ مين الصيلة أقبيل عيىل النياس فكلمهيم رافعيًا صوتيه حتيى خيرج صوته 
مين بياب املسيجد، يقيول أييا الناس، ُسيّعرت النيار وأقبليت الفتين كقطع اللييل املظلم، 
وإين واهلل ميا متسيكون عييل بييء، إين مل أحيل إال ميا أحيل القيرآن ومل أحيرم إال ميا حيرم 

 .)).. القرآن. 

8 ي وقال ابن إسحاق عييين الزهري عيييين عبد اهلل بن كعب بييين مالك عن عبد اهلل بيين 
عبيياس قيال: ))خيرج يومئيذ عييل بين أيب طاليب رضيوان اهلل علييه عيىل النياس مين عند 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فقيال ليه النياس: ييا أبيا احلسين، كييف أصبح 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ؟ قيال أصبيح بحميد اهلل بارئيًا، قيال: فأخيذ 
العبياس بييده ثيم قيال ييا عيل: أنيت واهلل عبيُد العصا بعد ثيلث، أحلف بياهلل لقد عرفت 
امليوت يف وجيه رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، كيم كنيت أعرفه يف وجيوه بني 
عبيد املطليب فانطليق بنيا إىل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فيإن كان األمر فينا 
عرفنياه وإن كان يف غرينيا أمرنياه فيأوىص بنيا الناس.  قال: فقال له عييل: إين ال أفعل واهلل 

لئين منعنياه ال يؤتينياه أحد بعيده. ..((. 

  9 ي قيال ابين إسيحاق: ))عين حيييى بين عبياد بين عبيد اهلل بين الزبيري عين أبيه عبياد قال: 
سيمعت عائشية تقيول: ميات رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  بين سيحري 
ونحيري ويف دولتيي، مل أظليم فييه أحدًا، فمن سيفهي وحداثة سيني أن رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم(  قبيض وهيو يف حجيري ثيم وضعيت رأسيه عيىل وسيادة، وقميت 

ألتيدم ميع النسياء، وأرضب وجهيي. ..((. 
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وعند النظر ملا ورد يف الروايات املتقدمة يمكننا أن نسجل ما يأيت:

انتقال الرسول إىل بيت عائشة بنت أيب بكر زوجته لغرض متريضه. . )
سد األبواب مجيعًا إال باب أيب بكر. . )
اهتيمم الرسيول األكيرم يف بعيث أسيامة بين زييد وتأكييده عيىل ذليك وهيو يف أشيد . 3

حاالتيه املرضيية.
إشكالية صلة أيب بكر بالناس وكيف متت تلك الصلة. . 4
استفسيار النياس مين عييل بين أيب طالب )عليه السيلم( حيول حالة الرسيول )صىل . 5

اهلل علييه وآله وسيلم(  الصحية. 
وفاته )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  يف حجر عائشة. . 6

أغليب األسيانيد اليواردة عين ابين إسيحاق يف الرواييات أعيله مصدرهيا الزهيري 
وعائشية وعيروة. 

    ونقيل الطيربي))( رواييات ابين إسيحاق نفسيها التيي نقلهيا ابين هشيام وزاد عليها 
رواييات أخيرى بأسيانيد خمتلفة، أما الواقيدي))( فقد أفرد يف مغازيه عنوانًا لغزوة أسيامة 
ابين زييد حتيدث فييه عين تفاصييل الييش والصحابة الذيين كانيوا فيه واالعيراض عىل 
إميرة أسيامة وتلكيؤ الصحابية عن االلتحاق بذلك اليش بعد أن علموا بشيكاية رسيول 
اهلل. ونقيل ابين سيعد)3( روايية ابن إسيحاق نفسيها. ثيم أورد روايية أخرى عين الواقدي 
عين حمميد بين عمير عين احلكم بن القاسيم عين عفيف بين عمرو السيهمي عين عبيد اهلل 
ابين عبيد اهلل بين عتبية عين عائشية: ))قالت كان رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص6))-7))-8))-9)).

))(  املغازي، ج3، ص7))-8))-9)).

)3(  الطبقات، ج)، ص04).
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ييدور عيىل نسيائه حتيى اسيتعز- اشيتد بيه املرض- بيه وهيو يف بييت ميمونة فعرف نسياء 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أنيه جييب أن يكيون يف بيتيي فقلين: ييا رسيول 

يومنيا هيذا اليذي يصيبنا ألختنيا يعنن عائشية(())(. 

ابين هشيام إال أنيه أضياف  التيي أوردهيا  ابين سيعد))( الرواييات نفسيها  كيم ذكير 
إليهيا أن الرسيول أّمير أسيامة عيىل الييش وهيو يشيتمل عيىل الكثيري مين الصحابية مين 
املهاجريين واألنصيار فيهيم أبيو بكير وعمير بين اخلطياب وأبيو عبيدة بين الراح وسيعد 

ابين أيب وقياص وغريهيم. 

وقيد نقيل البيلذري)3( عين وهيب بين بقيية عن يزييد بن هيارون عن حييى بن سيعيد 
عين إبراهييم التميميي ))أنيه كان يدار برسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يف بيوت 
نسيائه وهيو مرييض، فليم كان ذات ييوم.  قيال: أيين أنيا غيدًا ؟ فجعلين خيربنيه، فقيال 
بعضهين: إنيه يسيأل عين ييوم ابنية أيب بكر: فأذن ليه وقلن له: أنيت يف حل يا رسيول اهلل، 
إنيم نحين أخيوات فقيال يف حيل؟ قلن: نعيم، فأخذ رداءه ثيم انطلق إىل منزل عائشية فلم 

ييزل عندهيا حتى قبضيه اهلل((. 

واسيع  معنيى  ذات  لكنهيا  مقتضبية  روايية  يف  حديثيه  مجيع  فقيد  اليعقيويب)4(  أميا    
))واشيتكى رسيول اهلل قبيل أن ينفيذ جييش أسيامة، وكان أسيامة مقييًم يف اليرف، فليم 
اشيتدت علييه قيال: انفيذوا جييش أسيامة فقاليا ميرارًا، وأعتيل أربعية عيش يوميًا وتويف 

ييوم االثنين لليلتين خلتيا مين شيهر ربييع األول((.  

))( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص06).

))( الطبقات، ج)، ص07)-08)-09).

)3(  أنساب األرشاف، ج)، ص545.

)4( تاريخ اليعقويب، ج)، ص77.
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وهنا نستطيع أن نجمل ملحظاتنا عىل ما تقدم من روايات بالنقاط اآلتية: 

* انتقيال الرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  بن رجلين أحدمها الفضل 
ابين العبياس واآلخير مل تلفيظ اسيمه أم املؤمنين عائشية وهيي تعلم عليم اليقين من هو، 
وهيذا ميا رصح بيه ابين عبياس كيم ورد يف الروايية بأنيه اإلميام عييل، وهيذا ييدل عيىل أن 
عائشية مل تكين تنظير بعين الرضيا إىل اإلمام )عليه السيلم( وقد ناقشينا هيذا املوضوع يف 
فقيرة سيابقة، ونحين هنيا لسينا بصيدد نفيي أو إثبيات تليك الرواية التيي نقلها ابن هشيام 
والتيي وثقيت البغيض اليذي حتمله السييدة عائشية لإلميام، وقد ذهيب أحيد الباحثن))( 
إىل أن طليب عائشية بنقيل الرسيول إىل بيتهيا لتتيوىل تعليليه هيو جيزء مين خمطيط سييايس 
ُأرييد رسيم خيوطيه يف بيت عائشية لتكيون األمور حتت أنظيار من خطيط لعملية انقلب 
عيىل الشعيية، وإال ملياذا هيذا الطليب إذا علمنيا أن املرض الذي مرض فيه رسيول اهلل ال 
يسيتوجب كل االهتيمم مين عائشية عليًم أن للرسيول زوجيات خملصات منهن أم سيلمة 
وغريهيا اليليت هين أكرب من عائشية وأكثر خيربة باحلياة، فضيل عن وجيود الزهراء بنت 
الرسيول القريبية دائيًم مين أبيهيا ناهييك عين ملزمية عييل بين أيب طاليب والفضيل بين 

العبياس الدائمية ليه حسيب الرواييات اليواردة ومنهيا رواية ابن إسيحاق. 

* اإلشيارة إىل سيد األبيواب إال بياب أيب بكير حيييث ورد يف تلك الرواييييية وضمن 
سيييياق متصيل يف أثنياء احلدييث عين ميرض الرسيول وبدايية شيكايته، وهيذا خيلف 
للواقيع ألن قضيية األبيواب جييب أن تكيون يف بدايية بنياء املسيجد ولييس يف هيذا الوقت 
إال أن هيذه الروايية عن ابن إسيحاق وسيندها الزهيري وهو معروف بتحريفيه للروايات 
وإيرادهيا يف غيري حملهيا، أراد أن يصنيع منقبية ومهيية أليب بكير إزاء منقبية عييل بين أيب 

))( احليياج حسيين، حسيين، االمييام عيييل )عليييه السييلم( مسييرية جهيياد وعطيياء إنسيياين )دار املرتييى - 
ص5)). 005)م(،  بييريوت، 
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طاليب، فقيد ذكير حدييث األبيواب مجع كبيري من املحدثين))( ومنهيم أمحد بين حنبل))( 
فذكير يف مسينده روايية سيعد بن مالك اليذي قال: ))أمر رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  بسيد األبيواب الشيارعة يف املسيجد وتيرك بياب عييل )علييه السيلم(((. وعين 
أيب سيعيد اخليدري ))قيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  لعيل: يا عييل ال حيل 

ألحيد أن جينيب يف هيذا املسيجد غيريي وغيريك(( )3(. 

وذكير احلاكيم النيسيابوري)4( يف املسيتدرك عين زييد بن أرقيم أنه قيال: ))كانت لنفر 
مين أصحياب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  أبيواب شيارعة يف املسيجد فقال 
يوميًا: سيدوا هيذه األبيواب إال بياب عييل، قيال: فتكليم يف ذليك نياس فقيام رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  فحميد اهلل وأثنيى علييه ثيم قيال: أما بعيد فإين أمرت بسيد 
هيذه األبيواب غيري بياب عييل، فقال: فييه قائلكيم واهلل ما سيددت شييئًا وال فتحته ولكن 

أميرت بييء فأتبعته((. 

ويف روايية أم سيلمة )رضيوان اهلل عليهيا( قاليت: ))خرج رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  فوجيه هيذا املسيجد، فقيال: أال ال حيل هذا املسيجد لنيب وال حلائض إال 
لرسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وعيل وفاطمة واحلسين واحلسين، أال قد بينت 

))( ينظيير النسييائي، خصائييص أمييري املؤمنيين، ص)7، القييايض النعييمن املغييريب، دعائييم اإلسييلم، ج)، 
ص6)-7)، الطييويس، االمييايل، ص598، ابيين املغييازيل، مناقييب عيييل بيين أيب طالييب، ص06)، املوفييق 
اخلوارزمييي، املناقييب، ص09)، الكنجييي، كفاييية الطالييب، ص00)، اليثمييي، جممييع الزوائييد، ج9، 

ص9)).

))( مسند أمحد، ج)، ص75).

)3( الرمذي، سنن الرمذي، ج5، ص303.

)4(   املستدرك، ج3، ص5)).
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لكيم األسيمء أن ال تضلوا(())(. 

ومين خيلل النظير إىل تليك الروايات نلحظ ميدى الدس والتحرييف الذي حصل 
يف السيرية النبويية والغيرض منيه رفع منزلة أشيخاص واحلط من قيدر آخرين. 

* إن أمهيييية بعيث أسيامة بين زييد وعقيد الليواء ليه والرسيول يف مرضه وحيث كبار 
املهاجريين منهيم أبيو بكير وعمر بيأن يكونوا حتت إمرة أسيامة بين زيد، يقودنيا إىل القول 
إن توقييت هيذه احلملية كان قيد اختياره رسيول اهلل بدقية، وأرص عيىل إنفياذ هيذا الييش 
وكيرر األمير ميرات عيدة كيم رأينيا يف الرواييات التيي نقلهيا ابين هشيام وهيذا يدعيو إىل 
التأميل يف التوقييت واإلرصار، فيم الداعيي اليذي دعيا الرسيول األكيرم إىل هيذا البعث؟ 
إذا علمنيا أن امليكان اليذي أرييد غزوه  بعيد جيدًا عن املدينة املنيورة وهناك ظرف صحي 

خياص يمير بيه الرسيول ولعله يكيون آخير أيامه. 

ثيم إن إميرة الييش أسينده إىل فتيى ويف الييش شييوخ املسيلمن الذين فيهيم قادة يف 
احليروب ورؤسياء قبائيل وأصحياب النبيي الذيين ييرون ألنفسيهم مقاميًا أسيمى ومنزلة 
رفيعية ويرشيحون أنفسيهم ملنصيب أكيرب وأعظم كثيريًا من منصيب قائدهيم الصغري))(. 

النبيي  الرغيم مين إرصار  بالييش عيىل  تباطئيوا عين االلتحياق  املسيلمن يف  لكين 
وتشيديده عيىل رضورة إنفياذ الييش وهو يف أشيد حاالتيه املرضية، وكرر عمليية اإلنفاذ 
ميرارًا لكين أواميره مل جتيد أذنيًا صاغيية، واحلجيج واهيية منهيا عيىل سيبيل املثيال أهنيم ال 
يمكنهيم اخليروج حتيى يطمئنيوا عيىل حالية الرسيول الصحيية، ثيم عيادوا ميرة أخيرى 
إىل املدينية لكين الرسيول كيرر أميره بيرضورة إنفياذ جييش أسيامة، كيم بينت ذليك رواية 

))( البيهقي، السنن الكربى، ج7، ص65.

))( املظفر، السقيفة، ص)6.
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ابين إسيحاق التيي أوردهيا ابين هشيام، كل ذليك يثري كثيريًا من علميات االسيتفهام))(، 
ويمكين اإلجابية عيىل تليك التسياؤالت بمجموعية مين النقياط:

ييي أراد الرسييييول ميييين خيييلل تأميري هذا الشياب أن ييئ املسيلمن لقبيول )قاعدة 
الكفايية( يف واليية أمورهيم، مين ناحيية عمليية، ليسيت الشيهرة وال تقيدم العمير مهيا 
األسياس السيتحقاق االميارة والواليية.  إذا ميا علمنا أن عييل بن أيب طاليب املهيأ لوالية 
أمير املسيلمن بعيد النبيي فبذلك ييئ نفسيية املسيلمن لتقبل قييادة من هو أحيدث منهم 
سينًا وهيذه تنطبيق عيىل اإلمام عييل )عليه السيلم( حييث كان عمره الشييف ال يتجاوز 

الثيلث والثلثن سينة))(. 

يي أن يبعيييييد عن املدينة ساعييية وفاته من يطمع باخللفييييية خشية أن يزحييييييوا عنها 
صييياحبها اليذي نصيب ليا يف غديير خيم، لذليك نيراه عبيأ يف الييش كل الشيخصيات 
الطامعية باخللفية ومل يدخيل فييه علييًا وال أي أحيد ممين يمييل إلييه، ويمكين القيول ان 
جييش أسيامة كان تدبيريًا إلمتيام األمير لعييل بين أيب طالب بمقتيى الظيروف املحيطة به 

مين خيلل النيص علييه وقيرب أجيل النبيي )صيىل اهلل عليه وآليه وسيلم( )3(.   

ولكين بمخالفة املسيلمن ألوامر الرسيول حيدث ما كان متوقعًا مين حروب طاحنة 
وخلفات بن املسيلمن اهنكت اإلسيلم واملسلمن)4(. 

يي أما مسأليية صيييلة أيب بكر بالناس وقييييييد ُعّدت حجة احتج هبا البعض خللفتيييه 

))( املصدر نفسه، ص63.

))( املظفر، السقيفة، ص64.

)3( احلاج حسن، االمام عيل مسرية جهاد وعطاء إنساين، ص3)).

)4( املظفر، السقيفة، ص64.
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و امللحيظ مين خيلل الروايية التيي أوردهيا ابن هشيام عن ابن إسيحاق أن أبيا بكر صىّل 
ميرة واحيدة فقيط وهيي صيلة الصبيح لييوم االثنن كيم يتضيح مين الرواية وحتيى تلك 
الصيلة مل يكملهيا أبيو بكير، حيث خرج الرسيول وهيو يف حالتيه املرضية الشيديدة لكي 
ييؤم النياس بالصيلة وإن حياول اليراوي أو الناقيل التشيويش عيىل تليك احلالية وخليق 
نيوع مين الضبابيية عيىل الروايية ومل يبن لنا هل الرسيول أمَّ املسيلمن بالصيلة أم أبو بكر 
؟ وميا هيو موقيف الرسيول مين تليك الصيلة ؟ املهيم أن الرسيول مل ييرك أبيا بكير ييؤّم 

املسيلمن لوحيده بيل خيرج إىل الصيلة رغم حالتيه املرضية الشيديدة. 

وقيد ذكير أنيه اشيتد به امليرض، وكان عند خفة مرضه يصيل بالناس بنفسيه فلم اشيتد 
بيه امليرض أمير أبيا بكر أن يصييل بالناس،  وقد اختليف يف صلته هبم، فالشييعة تزعم أنه 
مل يصيِل إال صيلة واحيدة، وقد اسيتندوا يف ذليك إىل الرأي القائل بوفاة الرسيول لليلتن 
بقيتيا مين صفير، وهيو القيول اليذي تقوليه الشييعة، وغريهم يذهيب إىل أنه تويف يف شيهر 
ربييع األول بعيد مييض أييام منه، وهيؤالء يذهبون إىل اليرأي القائل إن أبا بكير صىل أكثر 

من ميرة بالناس))(. 

 إال أن قضية الصلة - إن صحت - ليس فيها أية إشارة إىل تعيينه للخلفة ؛ ألن قضية 
إمامية الصيلة ليسيت حجية؛ ألن هنياك مين ذهيب إىل أن أبيا بكير كان مكلفيًا بمهمية 
عسيكرية ضمين جييش أسيامة وقيد هنيى النبيي عين التخليف عنيه كيم بّينيا وشيدد يف 

إنفياذه وبذليك مين غيري املعقيول أن يكليف بمهمتين يف آن واحيد))(.  اإلرساع يف 

فييم خييص روايية ابين إسيحاق التيي نقلهيا ابين هشيام حيول سيؤال النياس لعييل بين 

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج0)، ص)34.

))( املظفر، السقيفة، ص43.
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أيب طاليب حيول حالية الرسيول الصحيية، ففيهيا تشيويه للحقيقة ففيي هذه الروايية اريد 
للعبياس مكانية عاليية إزاءمقابيل منزلية اإلميام عييل )علييه السيلم( وإظهياره بصيورة 
الرجيل الفاقيد للمصداقيية وكأنيه أراد متوييه األميور وال يعيرف مين أمير امليوت شييئًا، 
يف الوقيت اليذي تظهير الروايية نفسيها العبياس بصيورة الرجيل الواثيق مين نفسيه اخلبري 
باألميور الصيدوق يف كلميه، وهيذه روايية عباسيية بامتيياز ألن هيذا الوصيف بعييد كل 
البعيد عين اإلميام عييل )عليه السيلم( وهو القائيل: ))ال خري يف الصمت عين احلكم كم 

أنيه ال خيري يف القيول بالهيل(())(. 

كذليك الروايية فيهيا إحيياء للمتلقيي بيأنَّ أمير االسيتخلف غري واضيح وُأرييد لا أن 
تنسيف حادثية غديير خيم بالكاميل وقيد سييقت الروايية لتظهر العبياس وكأنه هيو الذي 

أمير اإلميام أن يسيأل الرسيول عين اخللفية بمعنى انيه مل يسيتخلف أحدًا. 

وهيذا فييه خدمية كبرية ملصالح العباسيين السياسيية، فهم جياؤوا إىل اخللفة رافعن 
شيعار الرضيا مين آل حمميد وهيم أحيق باخللفية مين غريهيم لذليك كل مههيم الطعن يف 

حدييث الواليية وإخفياؤه عين الناس مين أجل طميس احلقائق. 

ييي روايييييية وفياة الرسييييول يف حجير عائشية بعييدة جيدًا عين الواقيع إذا علميييينا 
حداثيييييية سين عائشية ميا تذكره الروايية ال يؤهلها إىل فضيل كهذا مقابل وجيود آل بيت 
النبيي مين عمومتيه وأوالد عمومتيه وعيىل رأسيهم عييل بين أيب طاليب اليذي ال يفيارق 
الرسيول حلظية واحيدة، ففيي الروايية عين سيليمن بين داود احلصينيي عين أبييه عين أيب 
غطفيان قيال: ))سيألت ابين عباس أرأيت رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(، تويف 
ورأسيه يف حجير أحيد ؟ قيال تيويف وهيو ملسيتند إىل صيدر عييل قلت: فيإن عيروة حدثني 

))( البلذري، مجل أنساب األرشاف، ج)، ص358.
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عن عائشية اهنا قالت تويف رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بن سيحري ونحري 
فقيال ابين عبياس: أتعقيل، واهلل لتيويف رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وإنيه 

ملسيتند عيىل صيدر عييل. ..(())(. 

أميا بالنسيبة ألسيانيد الرواييات الواردة حييييييول مرض الرسيول فهيييييي مسيندة إىل 
الزهري وعروة وعائشية وهذا األمر ال حيتاج إىل مناقشية وقد ناقشيناه يف الفصل األول. 

هنياك روايييييات مل يذكرها ابن هشيام فييييي السيرية نقلهيا غريه مييييين املؤرخن البدَّ 
ميييين إيرادهيا لكيي تتوضيح األميور، منهيا ميا ذكيره عبيد اهلل بين عبيد اهلل عين سيعيد بن 
جبيري عين ابين عبياس قيال:  ))اشيتكى النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  ييوم اخلميس 
فجعيل )يعنيي ابين عبياس( يبكيي ويقول ييوم اخلميس وميا يوم اخلمييس ! اشيتد بالنبي 
وجعيه فقيال آتيوين بيدواة وصحيفية اكتيب لكيم كتابيًا ال تضليوا بعيده أبيدًا، قيال: فقيال 
بعيض مين كان عنيده: ان نبيي اهلل ليهجير ! قال: فقيل ليه: أال نأتينك بم طلبيت؟ قال: أو 

بعيد مياذا ؟ قال فليم يدع بيه(())(. 

وذكير الطيربي)3( عين أمحيد بن محياد الدواليب عن سيفيان عن سيليمن بن أيب مسيلم 
عين سيعيد بين جبيري عين ابين عبياس الروايية نفسيها إال أنه أضياف إليهيا ))فاسيتفهموه 
فذهبيوا يعييدون علييه، قيال أخرجيوا املشكين مين جزييرة العيرب وأجييزوا الوفيد ميا 

كنيت أجيزهيم، وسيكت عين الثالثية عميدًا أو قال نسييتها((. 

ويف روايية أيب كرييب عين يونيس بين بكيري عين يونس بين عمر عين أبيه عين األرقم 

))( ابن سعد، الطبقات، ج)، ص30)، املفيد، االرشاد، ج)، ص86).

))( املصدر نفسه، ج)، ص3)).

)3( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص8)).
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ابين رشحبييل قيال: ))سيألت ابن عباس: أوىص رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
؟قيال: ال، قليت فكييف كان ذليك ؟ قيال: قيال رسيول اهلل: ابعثيوا إىل عييل فادعيوه، 
فقاليت عائشية ليو بعثيت إىل أيب بكير وقالت حفصة: ليو بعثت إىل عمير، فاجتمعوا عنده 
مجيعيًا، فقيال رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم( : انرفوا فإن تيك يل حاجة ابعث 

إليكم...(())(. 

وقيد وصيف اإلميام عييل )علييه السيلم( املوقيف بالقيول: ))لقيد قبيض رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وإن رأسيه لعيىل صيدري، ولقيد سيالت نفسيه يف كفيي، 

فأمررهتيا عيىل وجهيي. ..(())(. 

   �سقيفة بني �ساعدة)3(
الرسيول األكيرم مبيارشة حيدث االنقيلب داخيل األمية حييث توجيه  بعيد وفياة 
األنصيار إىل عقيد اجتمعهيم الطيارئ الختييار من خيلف رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم(  وقيد حلقهيم املهاجيرون تاركين الرسيول مسيجى بين أهليه وثلة مين أصحابه. 

اهلل  )صيىل  اهلل  رسيول  قبيض  ))ومليا  إسيحاق  ابين  عين  هشيام)4(  ابين  روى  وقيد 

))( املصدر نفسه، ج3،ص8)).

))( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج0)، ص336.

)3( سييقيفة بنييي سيياعدة: باملدينيية وهييي ظليية كانييوا جيلسييون حتتهييا وهييي كل بنيياء سييقف بييه صفيية أو شييبه 
صفيية ممييا يكييون بييارزًا وامييا بنييو سيياعدة الذييين اضيفييت إليهييم السييقيفة منهييم ميين حييي األنصييار وهييم 
بنييو سيياعدة بيين كعييب بيين اخلييزرج بيين حارثيية بيين ثعلبيية بيين عمييرو منهييم سييعد بيين عبييادة بيين وليييم 
ابيين حارثيية، وفيهييا متييت بيعيية أيب بكيير كخليفيية بعييد رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم(.  ينظيير 

احلمييوي، معجييم البلييدان، ج3، ص8)) .

)4( السرية النبوية، ج4، ص06)-07).
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علييه وآليه وسيلم(  انحياز هيذا احليي مين األنصيار إىل سيعد بين عبيادة يف سيقيفة بنيي 
سياعدة، واعتيزل عييل بين أيب طاليب والزبيري بين العيوام وطلحية بين عبييد اهلل يف بييت 
فاطمية، وانحياز بقيية املهاجريين إىل أيب بكير، وانحياز معهيم أسييد بين حضيري، يف بنيي 
عبيد األشيهل، فأتيى آٍت إىل أيب بكير وعمير، فقيال: إن هيذا احليي مين األنصار مع سيعد 
بين عبيادة يف سيقيفة بنيي سياعدة، قيد انحيازوا إلييه، فيإن كان لكيم بأمير النياس حاجية 
فأدركيوا قبيل أن يتفاقيم أمرهيم، ورسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف بيتيه مل 
يفيرغ مين أميره، وقيد أغليق دونه البياب أهله، قال عمير: فقليت أليب بكر: انطليق بنا إىل 

إخواننيا هيؤالء مين األنصيار، حتيى ننظير ميا هيم علييه((. 

ثيم أورد ابين هشيام رواييات أخيرى عين ابين إسيحاق عين عبيد اهلل بين أيب بكير عن 
ابين شيهاب الزهيري عين عبييد اهلل بن عبيد اهلل بن عتبة بن مسيعود عن ابين عباس الذي 
قيال: ))أخيربين عبيد الرمحين بين عوف قال: وكنيت بمنزل بمنيى انتظره، وهيو عند عمر 
يف آخير حجية حجهيا عمير، قيال فرجيع عبيد الرمحين بن عيوف من عنيد عمير، فوجدين 
يف منيزل بمنيى انتظيره، وكنيت اقيرأ القيرآن، قيال ابين عبياس، قيال يل عبيد الرمحين بين 
عيوف: ليو رأييت رجيًل أتيى أميري املؤمنين، فقيال ييا أميري املؤمنين هيل ليك يف فيلن ؟ 
يقيول واهلل ليو قيد ميات عمير بن اخلطاب لقيد بايعيت فلنًا، واهلل ميا كانت بيعية أيب بكر 
إال فلتية فتميت، قيال فغضيب عمير. ..(( ، ثيم ميى بروايته وذكير نصيحة عبيد الرمحن 
بين عيوف لعمير بين اخلطياب أن يلقيي خطابيه يف املدينية بيدال مين مكية، وبالفعيل أّخير 
عمير خطابيه إىل أن رجيع إىل املدينية فقيال: ))أميا بعد فإين قائيل لكم اليوم مقالية قد قدر 
يل أن أقوليا، وال أدري لعلهيا بين ييدي أجييل، فمين عقلهيا ووعاهيا فليأخيذ هبيا حييث 
انتهيت بيه راحلتيه، ومين خيي أن ال يعيهيا فيل حييل ألحد أن يكيذب عييل: إن اهلل بعث 
حمميدًا، وأنيزل علييه الكتياب. .. ثيم أنيه بلغنيي أن فلنيًا قيال: واهلل ليو قد ميات عمر بن 
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اخلطياب لقيد بايعيت فلنيًا، فيل يغرن أميرًا أن يقيول إن بيعية أيب بكر كانت فلتية فتمت، 
وإهنيا قيد كانيت كذليك إال قد وقيى اهلل رشها، وليس فيكيم من تنقطع األعنياق إليه مثل 
أيب بكير، فمين باييع رجيًل مين غيري مشيورة من املسيلمن، فإنيه ال بيعية له هيو وال الذي 
بايعيه تغيرة))( أن يقتيل.  إنيه كان مين خربنيا حين تيوف اهلل نبييه صيىل اهلل علييه وسيلم 
أن األنصيار خالفونيا فاجتمعيوا بأرشافهيم يف سيقيفة بنيي سياعدة وختليف عنيا عييل ابين 
أيب طاليب والزبيري بين العيوام معهيم، واجتميع املهاجيرون إىل أيب بكير فقليت أليب بكير 
انطليق بنيا إىل إخواننيا هيؤالء مين األنصيار، فانطلقنيا نؤمهيم حتيى لقينيا منهيم رجلين 
صاحلين، فذكيرا لنيا ميا علييه القيوم، وقاال أيين تريدون ييا معيش املهاجرين ؟ قلنيا نريد 
إخواننيا هيؤالء مين األنصيار، قياال: فيل عليكيم أن ال تقربومهيا ييا معيش املهاجريين، 
اقضيوا أمركيم: قيال قليت: واهلل لنأتينهيم فانطلقنيا حتيى أتيناهم يف سيقيفة بني سياعدة، 
فيإذا بين ظهرانيهيم رجيل مزميل فقليت: من هيذا ؟ قالوا سيعد بن عبيادة، فقليت ما له؟ 
فقاليوا وجيع.  فليم جلسينا نشيهد خطيبهيم فأتيى عيىل اهلل بيم هيو أهليه ثيم قيال: أميا بعد 
فنحين أنصيار اهلل وكتيبية اإلسيلم، وأنتيم ييا معيش املهاجريين رهيط منيا، وقيد دفت))( 
دافية مين قومكيم، قيال: وإذا هيم يرييدون أن جيتازونيا مين أصلنيا، ويغصبونيا األمر فلم 
سيكت أردت أن أتكليم. .. فقيال أبيو بكير عيىل رسيلك ييا عمير، فكرهيت أن أغضبيه، 
فتكليم، وهيو كان أعليم منيي وأوقير. .. قيال: أميا ميا ذكرتيم فيكيم مين خيري، فأنتيم ليه 
أهيل، ولين تعيرف العيرب هيذا األمير إال ليذا احليي من قرييش هم أوسيط العرب نسيبًا 
ي أي أرشفهيم ي ودارًا ي أي بليدًا وهيي مكية ي، وقيد رضييت لكيم أحيد هذيين الرجلين، 

))( تغييرة: ال يعجييل الرجييل بالبيعيية تغييرة أن يقتييل أي ال يغييرن نفسييه تغييرة بدخولييه يف البيعيية قبييل اجتييمع 
النيياس يف األميير.  ينظيير اخلليييل الفراهيييدي، العيين، ج4، ص346.

))( دفييت: دفييت علينييا ميين بنييي فييلن دافيية يعنييي اليييش يدفييون نحييو العييدو، أي يدبييون.  ينظيير الوهييري، 
الصحاح، ج4، ص36).
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فبايعيوا أييم شيئتم وأخيذ بييدي وبييد أيب عبيدة بين الراح، وهيو جالس بيننيا، ومل أكره 
شييئًا مميا قيال غريهيا، وكأن واهلل أن أقيدم فترضب عنقيي، ال يقر ذلك إىل إثيم، أحب إيل 
مين أتأمير عيىل قيوم فيهيم أبيو بكير قيال: فقيال قائيل مين األنصيار منيا أميري ومنكيم أمري 
ييا معيش قرييش، قيال: فكثير اللغيط وارتفعيت األصيوات، حتيى ختوفيت االختيلف، 
فقليت ابسيط ييدك ييا أبيا بكير، فبسيط ييده، فبايعتيه، ثيم بايعيه املهاجيرون، ثيم بايعيه 
األنصيار ونزونيا))( عيىل سيعد بين عبيادة، فقيال قائيل منهيم: قتلتم سيعد بن عبيادة قال: 
فقليت قتيل اهلل سيعد بين عبيادة(())(.  وذكر الطيربي)3( رواية ابن إسيحاق نفسيها فذكر 
فيهيا كييف متيت بيعية السيقيفة أليب بكر حييث أفرد ليا عنوانًا فرعييًا )حديث السيقيفة(، 

وكذليك أورد رواييات أخيرى. 

وقبيل الذهياب إىل بقيية الرواييات البيدَّ مين تثبييت مجلة مين النقاط لكي نناقشيها يف 
هنايية الفقرة:

إقدام األنصار بزعامة سيعد بيييين عبادة عىل عقيييييد اجتمع فييييي سيقيفة بني ساعدة 
الختييار خليفية لرسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( . 

اعتزال اإلمام علييي بيييين أيب طاليييب والزبري وطلحة بييين عبيد اهلل عيييييين األمر يف 
بييت فاطمة )عليها السيلم(. 

انقسيام األنصيار إىل فريقين؛ فييييييريق مؤييد لسيعد بين عبيادة يف السيقيفة وفريييق 
األوس بزعامية أسييد بين حضيري ميع أيب بكير. 

))( نزونا: أي وقعنا عليه ووطئناه.  ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج5)، ص0)3 .

))( ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص08)-09)-0)).

)3( تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص5))-6)).
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قيادة عمر بن اخلطاب لألمر وذهابه مع أيب بكر إىل السقيفة. 

 أميا بقيية اليرواة واملحدثين فقيد ذكير البيلذري))( جمموعية مين الرواييات حتكي ما 
جيرى يف سيقيفة بنيي سياعدة منهيا عين عييل بين حمميد املدائنيي عين ابين جعدبية، عين 
الزهيري، عين عبييد اهلل بين عبيد اهلل بين عتبية بين مسيعود عين ابين عبياس، أورد فيهيا 
التفاصييل نفسيها التيي أوردهيا ابين هشيام عين ابين إسيحاق فييم يتعليق بخطبية عمر يف 

املدينية. 

كيم ذكير روايية حمميد بين سيعد عين حمميد بين عمير الواقيدي و عين أيب معمير عين 
املقيربي ويزييد بين روميان ميوىل آل الزبري عن ابن شيهاب الذي قيال: ))بينيم املهاجرون 
يف حجيرة رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وقيد قبضيه اهلل إليه، وعييل والعباس 
منشيغلن بيه، إذ جياء معين بين عيدي))(، وعوييم بين سياعدة)3( فقياال أليب بكير: بياب 
فتنية، إن مل يغلقيه اهلل بيك فلين يغليق أبيدًا، هذا سيعد بن عبيادة األنصاري يف سيقيفة بني 
سياعدة يرييدون أن يبايعيوه، فميى أبيو بكير وعمير وعبييدة بين اليراح حتيى جياؤوا 
السيقيفة، وإذا سيعد عيىل طنفيس متكئيًا عيىل وسيادة وعلييه احلمى، فقيال له أبيو بكر: ما 

))( أنساب األرشاف، ج)، ص584.

))( معيين بيين عييدي بيين العجييلن بيين حارثيية األنصيياري ميين خلفيياء بنييي مالييك بيين عييوف شييهد العقبيية 
مييع السييبعن ميين األنصييار وكان يكتييب بالعربييية قبييل اإلسييلم آخييى رسييول اهلل بينييه وبيين زيييد بيين 
اخلطيياب، قتييل يف خلفيية أيب بكيير يف معركيية اليمميية سيينة )))ه - 633م(.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، 
ج3، ص)43، الذهبييي،  سييري اعييلم النبييلء،ج)، ص0)3، ابيين األثييري، أسييد الغابيية، ج5،  ص38).

)3( عويييم بيين سيياعدة بيين عائييش بيين النعييمن بيين زيييد بيين أمييية ميين األنصييار، شييهد العقبتيين مجيعييًا وكان 
ميين الصحابيية شييهد املشيياهد مييع رسييول اهلل قتييل يييوم احلييرة )63ه - )68م( آخييى رسييول اهلل بينييه وبيين 
عميير بيين اخلطيياب.  ينظيير ابيين سييعد، الطبقييات، ج3، ص4)4، الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج)، 

ص503، املييزي، هتذيييب الكييمل، ج))، ص466.
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تيرى ييا أبيا ثابيت ؟ فقال: أنا رجيٌل منكم، فقيال احلباب بن املنيذر منا أميري ومنكم أمري، 
فيإن عميل املهاجيري شييئًا يف األنصيار رد علييه األنصياري، وإن عميل األنصاري شييئًا 
يف املهاجريين، رد علييه املهاجيري فيأراد عمير أن يتكليم فقيال ليه أبيو بكر: عىل رسيلك، 
ثيم قيال أبو بكر: نحن أول الناس إسيلمًا، وأوسيطهم دارًا، وأكرمهم أنسيابًا، وأمسيهم 
الديين، نرتيم وآويتيم  برسيول اهلل رمحيًا، وأنتيم اخواننيا يف اإلسيلم، ورشكاؤنيا يف 
وواسييتم، فجزاكيم اهلل خيريًا، فنحين األميراء وأنتيم اليوزراء ولين تدين العيرب إال لذا 
احليي مين قرييش، فقيد يعليم ميأل منكم أن رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  قال 
األئمية مين قرييش، فأنتيم أحقياء أن ال تنقميوا عيىل إخوانكيم مين املهاجريين ميا سياق 
اهلل إليهيم.  فقيال احلبياب ال نحسيدك وال أصحابيك ولكين نخشيى أن يكيون األمير يف 
اييدي قيوم قتلناهيم فحقيدوا علينيا،  فقيال أبيو بكير: تطيعيوا أميري وتبايعوا أحيد هذين 
الرجلين: أبيو عبييدة وكان عين يمينه أو عمر بين اخلطاب وكان عن يسياره.  فقال عمر: 
وأنيت حيي ميا كان ألحيد أن يؤخيرك عين مقاميك اليذي أقاميك فيه رسيول اهلل فابسيط 
ييدك، فبسيط ييده، فبايعيه عمير وبايعه أسييد بين حضيري وبايع النياس وازدمحيوا عىل أيب 
بكير.  فقاليت األنصيار: قتلتم سيعدًا.  وقد كادوا يطئونه فقال عمير: اقتلوه فإنه صاحب 

فتنية!.  فباييع النياس أبا بكير(())(. 

أميا اليعقيويب))( فتحدث عين اجتمع األنصار يف السيقيفة واعيراض املجموعة التي 
يقودهيا أبيو بكير: ))واجتمعيت األنصيار يف سيقيفة بنيي سياعدة، ييوم تيويف رسيول اهلل 
قبل أن يغسيل، فأجلسيت سيعد بين عبادة اخلزرجيي وعصبته بعصابة وأثنت له وسيادة، 
وبليغ أبيا بكر وعمير واملهاجرين فأتوا مرعين، فنحوا الناس عن سيعد، وأقبل أبو بكر 

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص)58-)58.

))(  تاريخ اليعقويب، ج)، ص83.
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وعمير بين اخلطياب و أبيو عبييدة بين اليراح فقاليوا: يا معيارش األنصيار منا رسيول اهلل، 
فنحين أحيق بمقاميه، وقاليت األنصيار: منا أميري ومنكم أمري: فقيال أبو بكر: منيا األمراء 
وأنتيم اليوزراء، فقيام ثابيت بن قيس بن شيمس))(، وهيو خطيب األنصيار، فتكلم وذكر 
فضلهيم.  فقيال أبيو بكير: ميا ندفعهيم عين الفضيل وميا ذكرهتيم مين الفضيل فأنتيم ليه 
أهيل، ولكين قرييش أوىل بمحميد منكيم، وهيذا عمر بن اخلطياب الذي قال رسيول اهلل: 
اللهيم أعيز الديين بيه! وهيذا أبيو عبييدة اليذي قال رسيول اهلل: أميري هيذه األمية، فبايعوا 
أييم شيئتم، فأبييا علييه وقياال: واهلل ميا كنيا لنتقدميك، وأنيت صاحيب رسيول اهلل وثاين 
اثنين فيرضب أبيو عبييدة عىل ييد أيب بكر، وثنيى عمر ثم باييع من كان معه مين قريش ثم 
نيادى أبيو عبييدة: ييا معيش األنصار: إنكيم كنتم أول من نير، فل تكونيوا أول من غري 
وبيدل. وقيام عبيد الرمحين بين عوف فتكليم فقال يا معيش األنصيار إنكيم وإن كنتم عىل 
فضيل، فلييس فيكيم مين أيب بكر وعمير وعيل وقيام املنذر بن أرقيم فقال: ميا ندفع فضل 
مين ذكيرت، وإن فيهيم لرجيًل ليو طليب هيذا األمير مل ينازعيه فييه أحيد، يعنيي عييل ابين 
أيب طاليب، فوثيب بشيري بين سيعد مين اخلزرج فيكان أول من باييع من األنصار، وأسييد 
بين حضيري اخلزرجيي، وباييع النياس حتيى جعيل الرجيل يطفر وسيادة سيعد بين عبادة، 

وحتيى وطئيوا سيعدًا، وقال عمير: اقتلوا سيعدًا، قتل اهلل سيعدًا((. 

إن قيراءة الرواييات التيي نقليت حادثية السيقيفة والتيي عرضنيا قسيم منهيا ال ختتلف 
كثيريًا مين حييث املضمون إال اختلفات بسييطة جدًا، لكن الرواية املسيندة إىل أيب سيعيد 

))( ثابييت بيين قيييس بيين شييمس بيين زهييري بيين مالييك بيين أمييرئ القيييس بيين مالييك األغيير بيين ثعلبيية اخلزرجييي، 
خطيييب األنصييار كان ميين أصحيياب الرسييول األكييرم مل يشييهد بييدرًا وشييهد أحييدًا وبيعيية الرضييوان، 
آخييى رسييول اهلل )صييىل اهلل عليييه وآلييه وسييلم( بينييه وبيين عييمر بيين يييارس استشييهد يف اليمميية يف خلفيية 
أيب بكيير سيينة )))ه - 633م(. ينظيير الذهبييي، سييري اعييلم النبييلء، ج)، ص308، املييزي و هتذيييب 

الكييمل، ج4، ص368.
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اخليدري التيي نقلهيا الوهيري ختتليف عيم تقيدم: ))مل أزل لبنيي هاشيم حمبيًا فليم قبيض 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وكنيت أتيردد عىل بني هاشيم وهم عنيد النبي 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف احلجيرة وأتفقيد وجيوه قرييش، فيإين كذليك إذ فقيدت 
أبيا بكير وعمير وعثيمن وإذ قائيل يقيول القيوم يف سيقيفة بنيي سياعدة، وإذ قائيل آخير 
يقيول: بوييع أبيو بكير فليم ألبيث، وإذا بأيب بكير قد أقبيل ومعه عمير وأبو عبييدة ومجاعة 
مين أصحياب السيقيفة، وهيم حمتجيزون بياألزر الصنعانيية ال يميرون بأحيد اال خبطوه، 
وقدميوه فميدد ييده فمسيحوها عيىل يد أيب بكير يبايعه، شياء ذليك أو أبى فأنكيرت عقيل 
وخرجيت أشيتد حتيى انتهيت إىل بني هاشيم والباب مغلق فرضبت عليهيم الباب رضبًا 
عنيفيًا وقليت: قيد باييع النياس أليب بكر بين أيب قحافة، فقيال العباس: تربيت أيديكم إىل 
آخير الدهير، أميا إين أمرتكيم فعصيتميوين فمكثيت أكابيد ميا يف نفييس ورأييت يف اللييل 
املقيداد وسيلمن وأبيا ذر وعبيادة بين الصاميت وأبيا اليثيم بين التيهيان، وحذيفية وعيمر، 

وهيم يرييدون أن يعييدوا األمر شيورى بين املهاجريين(())(. 

    ويف ضوء ما تقدم يمكننا أن نسجل امللحظات اآلتية:

انحيياز حيي مين أحيياء األنصيار بزعامية سيعد بين عبيادة إىل سيقيفة بنيييي سياعدة 
لغيرض التشياور يف أمير اخللفية، وبحسيب ميا قدمتيه الرواييات فيإن األنصيار كانيوا 
اليدار وأهنيم الذيين آووا ونيروا  يعتقيدون أهنيم أوىل بأمير اخللفية ألهنيم أصحياب 
وبذليوا لإلسيلم نفوسيهم وأموآليم، فرأوا يف أنفسيهم أن لم حقًا كبيريًا يف إدارة الدولة 
اإلسيلمية، فلهيم سيوابق ليسيت لغريهيم وهبيذا جييب أن يكافئيوا عيىل تضحياهتيم التي 
قدموهيا يف سيبيل إعلء شيأن اإلسيلم، وأول هيذه احلقوق التي جييب أن يتمتعوا هبا هو 

))( الوهييري، أبييو بكيير أمحييد بيين عبييد العزيييز، ت )3)3ه - 934م(، السييقيفة وفييدك، حتقيييق حممييد هييادي 
االمينييي )ط)، للطباعيية والنييش - بييريوت، 993)(، ص48.
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إميارة املسيلمن أو عيىل أقيل تقديير املشياركة يف هيذه اإلميارة. 

ومين جهية أخيرى فإهنيم قيد وتيروا قريشيًا والعيرب مين خيلل حيروب وغيزوات 
النبيي التيي كانيت لألنصيار الييد الطيوىل فيهيا، حييث قتيل يف تليك احليروب صنادييد 
قرييش وأرسوا رجاليا حتيى دانيت بأسييافهم العيرب، لذليك كانيوا خيشيون مين تيويل 

أحيد القرشيين اخللفية قيد ال يكونيون يف مأمين مين سيطوته))(. 

أميا خروجهيم عيىل النيص اإلليي اخلياص بتنصييب أميري املؤمنين عييل، فيمكين أن 
نعيزوه إىل أهنيم كانيوا يعرفيون أن العيرب بشيكل عيام وقرييش بشيكل خياص مل تكين 
تنظير لإلميام عييل بارتيياح؛ ألهنيم كانيوا موتوريين منيه بقتيل رجاليم من خيلل معاركه 
يف الدفياع عين اإلسيلم، لذليك ظين األنصيار بأنه مين البعييد كل البعد أن تسيلم قريش 
أمرهيا لإلمام عيل بعد رسيول اهلل وقد اسيتندوا اىل املعطيات التيي حصلت وهي تثاقلهم 
يف إنفياذ جييش أسيامة واحليلولية دون السيمح  للنبيي بكتابية الكتياب الذي طليب كتابته  
يف أثنياء مرضيه، وكانيوا قريبين مين املؤامرة التيي حاكها جمموعة من القرشيين وعاشيوا 
كل تفاصيلهيا، فبيادروا ألخيذ زميام األميور وهيم يدركون أحقيية اإلمام عييل باألمر))(، 
وقيد كان ذليك واضحيًا عندميا فشيلت حماولتهيم وخيرج األمير مين أيدييم: ))فقاليت 

األنصيار، أو بعيض األنصيار: ال نباييع إال علييًا(()3(.

أميا ميا جياء يف روايية ابين إسيحاق التي نقلهيا ابن هشيام والتي ذكير فيهيا: ))اعتزال 
عييل بييين أيب طاليب والزبيري بين العوام وطلحية بن عبييد اهلل يف بيت فاطمية((، فهذا أمر 
خماليف للحقيقية؛ ألن خطبية عمير التيي ذكرناهيا أشيارت إىل ختليف اإلميام عييل ومين 

))( املظفر، السقيفة، ص75.

))( املظفر، السقيفة، ص76.

)3( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص4)).
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معيه عين السيقيفة مين دون أن يذكير امليكان، كذليك رواية يزيد بين رومان اليذي ذكرها 
البيلذري اكيدت انشيغال اإلميام عييل والعبياس بن عبيد املطليب بأمر رسيول اهلل )صىل 
اهلل علييه وآليه وسيلم( ، كذليك الروايية التيي نقلهيا الوهيري والتيي بّن فيهيا كيف كان 
بنيو هاشيم كلهيم مشيغولون يف جتهييز النبي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، وهيذه الرواية 
ال تصميد أميام النقيد املوضوعيي ألنيه لييس مين املعقيول أن ييرك اإلميام عييل الرسيول 
األعظيم مسيجى وينتقيل إىل داره ليعتيزل األميور، لكن الغرض مين الرواية أهنيم أرادوا 
أن يصيوروا اإلميام عليًّيا بصيورة الطاميح للخلفية واليذي وجيد اإلمجياع اقيوى مين 
إرادتيه فاعتيزل يف بيتيه، وبذليك ألغيت الروايية النيص عيىل خلفتيه مين قبيل الرسيول 
بغديير خيم، والروايية فيهيا إحيياء إىل أن اجتيمع السيقيفة كان رشعييًا وقراراتيه نافيذة عىل 

المييع واملشيكلة كانيت يف عيدم التحياق عييل بين أيب طاليب بذليك االجتمع!  

نقليت لنيا روايية ابين إسيحاق اليواردة عنيد ابين هشيام وغيريه ميييين اليرواة الفجيوة 
التيي كانيت بين األنصيار وعيدم اإلنسيجام الذي كان سيائدًا بينهيم، واألمير كان كذلك 
األوس  كان  السيابق  ففيي  واللحقية،  السيابقة  القرائين  علييه  دليت  ميا  وهيو  بالفعيل 
واخليزرج سيكان املدينية قبيل اإلسيلم أهيل عيزة ومنعية يف بلدهيم وقيد كانيت بينهيم 
حيروب وأييام مشيهورة حتى رضسيتهم تلك احليروب وألأهتم إىل قرييش يف مكة لكي 
جييدوا حيًل ملشياكلهم إىل أن ميّن اهلل عليهيم برسيول اهلل فاسيتطاع أن يعاليج وضعهيم 
الداخييل بيدواء اإلسيلم وقيد اسيتجابوا لدعيوة الرسيول وأصبحوا داخلن يف اإلسيلم 
متحابين متواديين))(، ولكين بقيي عيدم االرتيياح فييم بينهيم إضافية إىل النزعية القبليية 
يف نفوسيهم وعيىل الرغيم مين انصهارهيم يف بوتقية اإلسيلم إال أهنيم باملحصلية النهائيية 
حزبيان األوس واخليزرج أحدمهيا ال يطمئين لآلخير، فألقيى هيذا الوضيع بظلليه ييوم 

))( اليعقويب، تاريخ اليعقويب، ج)، ص4).
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السيقيفة، لذليك عندميا ذهيب اخليزرج الختيار سيعد بين عبادة مل يكين موقفهيم موحدًا 
ميع األوس حيول أمير اخللفية؛ ألن األوس مل يطمئنيوا ألطروحية اخلزرج باختيار سيعد 
ابين عبيادة خليفية للمسيلمن، وقيد انحياز زعيمهيم أسييد بن حضيري إىل جانيب أيب بكر 
وعمير وهيو صاحيب املقولة يف أثناء اجتمع السيقيفة: ))يا معيش األنصار إنه قد عظمت 
نعيم اهلل عليكيم إذ سيمكم األنصيار))( وجعل إليكيم الجرة وفيكم قبض الرسيول حممد 

علييه السيلم فاجعليوا ذليك شيكرًا هلل فيإن هيذا األمير يف قرييش    دونكيم(())(. 

وهيذا تأيييد واضيح مين األوس حليزب املهاجريين بقييادة عمير بين اخلطياب زييادة 
عيىل ذليك ميا ذكيره احلبياب بين املنيذر خطيبهيم عندميا قيال كلمتيه املشيهورة: )منيا أمري 

ومنكيم أميري( اليذي ييدل عيىل عيدم قيوة قيرار األنصيار)3(.  

امللحيظ ميييين خيلل روايية ابن إسيحاق التيي نقلها ابين هشيام وبقيية الروايات أن 
عمير بين اخلطياب هيو الذي تزعم حيزب املهاجرين وذليك بعد أن جاءه أبيو بكر وأقنعه 
بوفياة الرسيول بعيد أن كان معرضيًا)4(، ثيم تيرك بعيد ذليك البييت النبيوي واملسيجد 
وتوجيه عيىل الفيور برفقية أيب بكير وأيب عبييدة بين اليراح، وقيد يكيون هيذا األمير بنياًء 
عيىل اتفياق مسيبق بينهيم وخطية دبيرت قبيل وفاة النبيي، وهيذا الرأي نجيد له ميا يؤيده: 

ذهياب عمير بين اخلطياب إىل أيب بكير ليعلميه باجتيمع األنصيار رسًا وأجيربه عيىل 
بكير  أيب  إىل  عمير  ذهياب  بين  واضيح  ترابيط  هنياك  لذليك  السيقيفة)5(،  إىل  الذهياب 

))( وردت كلمة األنصار يف القرآن ثمن مرات.  ينظر ابن اعتم، الفتوح هامش، ص7.

))( ابن اعتم، الفتوح، ج)، ص7.

)3( املظفر، السقيفة، ص)8.

)4( الطربي، تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص3)).

)5( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج6، ص75).
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باألمير.  احلارضيين  إعيلم  دون  رسي  بشيكل  وإخراجيه 

موقييف عمير وردة فعليه غيري امليربرة التيي أنكير فيهيا وفياة الرسيول )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  األمير الذي سيبب حالة إرباك بن املسيلمن، لكن هذا األمير انتهى عندما 
وصل السيقيفة فأصبح حياجج وجيادل ويقاوم ويناضل وكان غري ذلك الشيخص الذي 
اعيرض اعراضيًا شيديدًا حتى فقد صوابه، وكان هو الشيخص ذاتيه الذي اعرض عىل 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  ونعتيه بالجير))( يف مرضيه عندميا طليب كتفيًا 
ودواة ليكتيب أميرًا لين تضيل األمة بعده أبدًا، وهو القائل حسيبنا كتياب اهلل، وهذا يعني 
أنيه يعيرف جيدًا أن الرسيول )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  سيوف يميوت وأن مرضه هذا 

سييؤدي إىل موته. 

احلكومية التيي شكييييلت بعيد اجتيمع السيقيفة كانيت تيويّل أبيا بكير اخللفية، وعمير 
القضياء وأبيا عبييدة امليال ))(، وهيي الوظائيف الرئيسية يف الدولية اإلسيلمية. 

قول عمر حن حرضته الوفاة: ))لو كان أبو عبيدة حيًا لوليته(()3(. 

قييول اإلميام عييل )علييه السيلم( لعمير بين اخلطياب: ))احليب ييا عمير حلبيًا ليك 
شيطره أشيدد ليه الييوم أميره ليريد علييك غيدًا(()4(. 

ميييا جياء فيييييي كتياب معاويية بين أيب سيفيان ملحميد بيييين أيب بكير - رضيوان اهلل 
علييه -يف اهتاميه أبييه وعمير باالتفياق عىل غصب احليق العلوي فقيال له: ))فيكان أبوك 

))( املفيد، االرشاد، ج)، ص84).

))( ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج)، ص68).

)3( ابن أيب احلديد، رشح هنج البلغة، ج)، ص48).

)4( الوهري، السقيفة وفدك، ص63.
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وفاروقيه أول مين ابتزه حقه، وخالفيه عىل أمره وعيل ذلك اتفقنا واتسيقنا(())(، فالعبارة 
األخيرية تيدل عيىل أن هنياك اتفاقيًا مسيبقا بن عيدة أطيراف بقيادة عمير بن اخلطياب))(. 

وهكيذا متيت البيعية أليب بكير وقييض األمير، ولكين امللحيظ مين خيلل روايية ابين 
إسيحاق التيي نقلهيا ابين هشيام عين لسيان عمير بين اخلطياب بأنيه نيدم عيىل تليك البيعة 
فقيال: ))ثيم أنيه بلغنيي أن فلنيًا قيال: واهلل ليو قيد ميات عمير بين اخلطياب لقيد بايعيت 
فلنيًا((، وهيذا اعيراف واضيح بعيدم رضيا النياس عين تليك البيعية، فليم يرح باسيم 
القائيل بيل سيمه فلنيًا، وهيذا يوحيي أنيه البيدَّ أن يكيون مين الصحابية البارزيين الذيين 
شيعروا بالنيدم لركهيم نيص رسيول اهلل واالنقيلب عيىل الشعيية، فكانيت هيذه املقولة 
مدعياة لغضيب عمير بين اخلطياب وقد أوضيح األمور للمسيلمن بعيد عودتيه من احلج 
يف املدينية فقيال: ))فيل يغيرن أميرءًا أن يقيول إن بيعية أيب بكير كانيت فلتية فتميت، وإهنيا 

قيد كانيت كذليك، أال قيد وقيى اهلل رشهيا((. 

وهيذا اعيراف آخير بعيدم رشعيية تليك البيعة واعتيربت فلتية، إذ مل تكن مسيتندة اىل 
أسياس رشعيي بيل أخذت مين النياس عىل حين غرة. 

جتهيز الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ودفنه 
ذكير ابين هشيام)3( روايية ابن إسيحاق عين عبد اهلل بن أيب بكر وحسين بين عبد اهلل: 
))أن عييل بين أيب طاليب، والعبياس بين عبيد املطليب، والفضيل بين العبياس، وقثيم بين 
العبياس، وأسيامة بين زييد، وشيقران ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  هم 

))( املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص7).

))( الصدر، حممد باقر، فدك يف التاريخ، )مكتبة يعقوب - بغداد، 3)0)(، ص)6.

)3(  السرية النبوية، ج4، ص3)3.
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الذيين وليوا غسيله، وأن اوس بين خيويل، أحيد بنيي عيوف بن اخليزرج، قال لعييل بن أيب 
طاليب: أنشيدك اهلل ييا عييل وحظنيا مين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وكان 
أوس مين أصحياب رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وأهيل بيدر، قيال ادخيل: 
فدخل فجلس، وحرض غسيل رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( ، فأسينده عيل بن 
أيب طاليب إىل صيدره وكان العبياس والفضيل وقثيم يقلبونيه معيه، وكان أسيامة بين زييد 
وشيقران ميواله مهيا اللذان يصبان املاء عليه، وعيل يغسيله، قد أسينده إىل صيدره، وعليه 
قمييص يدلكيه مين ورائيه، ال يفييض بييده إىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  
وعييل يقيول: بيأيب أنيت وأميي، ميا أطيبيك حييًا وميتيًا ! ومل ُيير مين رسيول اهلل )صيىل اهلل 

علييه وآليه وسيلم(  يشء مميا ُييرى مين امليت((. 

وعين ابين إسيحاق عين جعفير بين عييل بين احلسين عين أبييه، عين جيده عييل بين 
احلسين والزهيري نقيل ابين هشيام))(: )فليم فيرغ مين غسيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه 
وآليه وسيلم(  وكفين يف ثلثية أثيواب ثوبين صحاريين ي نسيبة إىل صحيار وهيي مدينية 
يف اليمين ي وُبيرد ِحيربة أدرج فييه ادراجيًا. . وذكير ابين إسيحاق عين حسين بين عبيد اهلل 
عين عكرمية عين ابين عباس قيال: مليا ارادوا أن حيرضوا لرسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله 
وسيلم( ، وكان أبيو عبييدة ابين اليراح يرضح كحفر أهيل مكة، وكان أبيو طلحة زيد بن 
سيهل هيو اليذي حيفر ألهل املدينية، فكان يلحد، فدعيا العباس رجلن، فقيال ألحدمها، 
اذهيب إىل أيب عبييدة بين اليراح ولآلخير اذهيب إىل أيب طلحية.  اللهيم خير لرسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، فوجيد صاحيب أيب طلحية أبيا طلحية، فجياء بيه، فلحيد 
لرسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( . ..، فليم فيرغ من جهياز رسيول اهلل )صىل اهلل 
علييه وآليه وسيلم(  ييوم الثلثياء، وضع عيىل رسيره يف بيتيه، وقد كان املسيلمون اختلفوا 

))(  املصدر نفسه، ج4، ص4)3.
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يف دفنيه، فقيال قائيل: ندفنيه يف مسيجده وقيال قائيل: بيل ندفنيه ميع أصحابيه، فقيال أبيو 
بكير: إين سيمعت رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يقول: ما قبيض نبي إال ودفن 
حييث يقبيض، فرفيع فيراش رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  اليذي تيويف عليه، 
فحفير ليه حتتيه، ثيم دخيل النياس عيىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ارسياالً، 
دخيل الرجيال حتيى إذا فرغيوا أدخيل النسياء، حتيى إذا فرغ النسياء أدخيل الصبيان. ومل 

ييؤم النياس عيىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  أحيد. ..((. 

وقيال ابين إسيحاق عين عبيد الرمحين بين أيب بكير عين امراتيه فاطمية بنت عيمرة عن 
عميرة بنيت عبيد الرمحين بين أسيعد بين زرارة، عين عائشية قاليت: ))ميا علمنيا بدفين 
رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  حتى سيمعنا صوت املسياحي من جيوف الليل 

مين ليلية االربعياء. ..(())(.

    كيم روى ابين هشيام))( عين ابن إسيحاق قوليه: ))وكان الذين نزلوا يف قرب رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عييل بين أيب طاليب والفضيل بين العبياس وقثيم بين 
العبياس وشيقران ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم( ، وقيال أوس بن خويل 
لعييل بين أيب طاليب: ييا عييل، أنشيدك اهلل، وحظنيا مين رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه 

وسيلم( ، فقيال ليه: انيزل، فنزل ميع القيوم...((. 

))(  ابن هشام، السرية النبوية، ج4، ص 4)3.

))( املصدر نفسه، ج4، ص5)3.
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من خلل ذلك يمكن تسجيل ما يأيت:

اإلميام عييل بين أيب طاليب هيو مين تيوىل غسيل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه . )
وجتهييزه.  وسيلم(  

عيدم حضيور أيب عبييدة بين اليراح حلفير قيرب الرسيول األكرم )صيىل اهلل علييه وآله . )
 . وسلم( 

اختلف املسلمن يف كيفية دفن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( . . 3
اإلميام عييل بين أيب طاليب من أنزل رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  يف قربه . 4

الشيف. 
أميا رواييات ابين إسيحاق التيي ذكرها الطيربي))( يف تارخيه فهي نفسيها التيي ذكرها 

ابن هشيام وباألسيانيد مين دون أي زييادة أو نقص.  

أما بقية الرواة واملؤرخن فقد نقلوا تفاصيل جتهيز الرسول ودفنه كم يأيت.

   أورد البيلذري))( عيددًا مين الرواييات وأسيانيد خمتلفية وكان مين ضمنها روايات 
ابين إسيحاق املتقدمية، فيروى عين إسيحاق بين أيب إرسائييل عين إسيمعيل بين إبراهييم 
عن ابن جريح قوله: ))غسيل رسيول اهلل ثلث غسيلت بمء وسيدر، يف قميص وغسيل 
مين بئير لسيعد بين خثيمية يقيال له بئير غيرس.  وكان النبيي )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  
ييشب منهيا.  وتيوىل غسيله عييل بين أيب طاليب بييده، والعباس يصيب املياء والفضل بن 

العبياس حمتضنيه، والفضيل يقيول أرحنيي أرحني قطعيت وتيني((. 

وعين حمميد بين سيعد عن الواقيدي عن حممد بين عبد اهلل عين الزهري قيال: ))أخىل 

))(  تاريخ االمم وامللوك، ج3، ص30).

))( أنساب األرشاف، ج)، ص570.
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أبيو بكير وأصحياب رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  بن العبياس وعيل والفضل 
ابين العبياس، وسيائر أهليه، فكانوا هيم الذين اجنيوه(())(.  ويف رواية الزهيري عن محاد 
ابين زييد عين معمير عين الزهيري عن سيعيد بن املسييب قيال:    ))ويل غسيل رسيول اهلل 
)صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وإجنانيه دون النياس أربعية؛ العباس، وعييل، والفضل بن 
العبياس وصاليح ميوىل رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم((())(.  أميا اليعقيويب)3( 
فذكير: ))وغّسيله عييل بين أيب طاليب، والفضيل بين العباس بن عبيد املطلب وأسيامة بن 
زييد ينياوالن املياء((.  وقيد ذكير ابين اليوزي)4( روايية ابن إسيحاق نفسيها التيي ذكرها 

ابن هشيام يف السيرية النبويية، وكذلك ابين األثري)5(. 

ومن خلل الروايات املتقدمة يتضح ما ييل:

نقيل ابييين هشيام حقيقية األمير أن اإلميام عليًّيا ومعيه عميه العبياس وأوالده هيييييم 
الذيين قاميوا بتغسييل الرسيول األكيرم )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  وجتهييزه وهذا يتفق 
ميع ميا أورده املفييد)6( يف روايية ينتهيي سيندها إىل عبيد اهلل بين عبياس حييث قيال: ))مليا 
تويف رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  توىل غسيله أمري املؤمنن عيل بن أيب طالب 
)علييه السيلم( والعبياس معيه والفضيل بين العبياس، فلم فيرغ عييٌل )عليه السيلم( من 
غسيله كشيف األزرار عين وجهه ثيم قال: بأيب أنت وأميي طبت حيًا وطبيت ميتًا، انقطع 

))( البلذري، األنساب، ج)، ص)57.

))( املصدر نفسه، ج)، ص)57.

)3( تاريخ اليعقويب، ج)، ص77.

)4( املنتظم، ج4، ص45.

)5( الكامل يف التاريخ، ج)، ص95).

والطباعيية  والعلييوم  للثقافيية  املتقيين  املفيييد،)دار  ))0)م(،امييايل   - ت)3)4ه  النعييمن  بيين  حممييد   )6(
)00)م(،ص)0).  ،- والنش،بييريوت 
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بموتيك ميا مل ينقطيع بموت أحد ممن سيواك مين النبوة واألنبيياء، خصصت حتى رصت 
مسيليًا عمين سيواك، وعمميت حتى صيار الناس فيك سيواء ولوال أنك أميرت بالصرب، 
وهنييت عين اليزع ألنفدنا عليك ماء الشيؤون ولكن ما ال يرفع كميد وغصص حمالفان، 
ومهيا داء االجيل وقيّل ليك ، بيأيب أنيت وأميي اذكرنيا عنيد ربيك، واجعلنا مين مهك، ثم 

أكيب علييه فقّبل وجهيه وميد األزار عليه((.

بل شيك إن مسأليييية جتهيز الرسيول األكرم من قبل أصحابه من األمور املهمة جدًا، 
لكين امللحيظ خيلف ذليك، فقيد تركيوا آل بييت النبيي يتقدمهيم اإلميام عيل مشيغولن 
بذليك األمير وذهبيوا وعيىل رأسيهم أبيو بكير وعمير وابيو عبييدة يتفقيون فيمين تكيون 
خلفية املسيلمن، وحمتجين بأنَّ األمر سيوف يذهب مين ايديم باجتيمع األنصار وعقد 
األمير لسيعد بين عبيادة، لكين هيذا األمر غيري مقبيول ألن األنصيار مل يكونوا منسيجمن 
ميع بعضهيم، لذليك امللحيظ ومين خيلل روايية ابين إسيحاق التي نقلهيا ابن هشيام ان 
أبيا عبييدة مل حييرض لكيي حيفير قيرب للرسيول األكيرم )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  وقيد 
حياول اليراوي جتمييل الصيورة فألقى باللئمة عيىل اخلرية التي سياقت األمر أليب طلحة 

األنصاري.

اختيلف املسيلمن يف كيفيية دفين الرسيول األكيرم حيث اعيادت الرواية صيورة أيب 
بكير إىل الواجهية ميرة أخيرى، وجعلتيه يف الصيدارة بحييث اشيار عليهيم بميكان حفير 
القيرب وكأن اليراوي أراد أن يسيعف أبيا بكير وخيلصيه مين احليرج وجيعيل له منقبية، فربز 
وجيوده عيىل الرغيم مين انشيغال األخيري بالبيعية واخللفة، وهيذا ميا أكدته عائشية بعدم 
علمهيا بدفين الرسيول حتيى سيمعت اصيوات املسياحي، وهيذا ينسيف الروايية التيي 

ذكيرت ان الرسيول تيويف يف حجرهيا.

ذكييييير ابين هشيام عييييين ابين إسيحاق بيأنَّ اإلميام عليًّيا )علييه السيلم( يسياعده 
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العبياس وابنياؤه هييييو اليييييذي انيزل الرسيول األكيرم يف قيربه وقيد نزليوا مجيعيًا، حييث 
الحظنيا مين خيلل الرواييات التيي نقلهيا ابن هشيام بيأنَّ هنياك من يعين اإلميام عليًّا يف 
عمليية التجهييز والغسيل لكين النيزول يف القيرب اعتقد أهنا ال حتتياج أكثر مين واحد ينزل 

يف القيرب ولكين اليرواة حرصيوا أن ال يبقيوا هيذه املنقبية لعييل دون إرشاك أحيد معيه. 

واليعقيويب))( ذكير: ))ونيزل قيربه عيل بن أيب طاليب والعباس بن عبيد املطلب وقيل 
الفضيل بين العبياس وشيقران ميوىل رسيول اهلل، ونيادت األنصيار اجعليوا لنيا يف رسيول 
اهلل نصيبيًا يف وفاتيه كيم كان لنيا يف حياتيه، فقيال عييل ينزل منكيم رجل، فأنزليوا أوس بن 
خيويل((.  ويف روايية الشيعبي عين أيب مرحيب: ))نيزل يف قرب رسيول اهلل )صيىل اهلل عليه 
وآليه وسيلم(  أربعية أحدهيم عبد الرمحن بن عوف، وقال الواقدي أنه نزل يف قرب رسيول 

اهلل )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  عيل بين أيب طالب والفضل وأسيامة وشيقران(())(. 

أميا املفييد)3( فذكير أن أوس بين خيويل دخيل ميع اإلمام عييل )عليه السيلم( يف القرب 
عندميا أميره اإلميام بيأن ينيزل يف القيرب فنيزل: ))ووضيع أميري املؤمنين )علييه السيلم(  
رسيول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسيلم(  عىل يديه وداله يف حفرته فلم حصل إىل األرض 
قيال ليه: اخيرج ونيزل عيل بين أيب طاليب )عليه السيلم(  إىل القرب فكشيف وجه رسيول 
اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  ووضيع خده عىل األرض موجهيه إىل القبلة عىل يمينه، 

ووضيع علييه اللبين وهيال عليه اليراب((.  وهيذه الصورة هيي أقرب الصيور للواقع.   

))( تاريخ اليعقويب، ج)، ص77.

))( البلذري، أنساب األرشاف، ج)، ص577.

)3( االرشاد، ج)، ص89).
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اخلامتة
احلميد هلل عيىل ميا أنعيم وليه الشيكر مليا وفقنيا إلنجياز هيذا البحيث اليذي تناولنيا فيه 
مفصيًل مهيًم مين مفاصيل السيرية النبويية وهيي صيورة اإلميام عيل بين أيب طاليب )عليه 

السيلم( مين خلليا فبعيد الدراسية والبحيث توصلنيا إىل ميا ييل:

إن شيخصية اإلميام عييل بين أيب طاليب هيي الثانية بعد الرسيول األكرم مليا حتمله من 
مؤهيلت وقيدرات يف خمتليف مياديين احلياة جعلته قدوة وأسيوة لكل مين يريد الفضيلة 

ويرفض الظليم والطغيان. 

أن كتابية السيرية النبويية ميرت يف بداياهتيا بمنعطفيات خطيرية وحمياوالت ُأرييد ليا 
تغييري جميرى تارييخ املسيلمن وتسيليط األضيواء عىل فرعييات املسيائل وتيرك أمهاهتا يف 
زاويية النسييان بعييدة عين األضيواء، وكان الدف من ذلك إعلء شيأن قيوم وإنزال قدر 

آخريين ال لييء فقيط لتعصيب سييايس أو مذهبيي أو نعيرات قبليية مقيتة. 

فمين خيلل دراسيتنا نشيوء السيرية وتطورهيا الحظنيا أهنيا كتبيت بأقلم غيري حمايدة 
لييس هدفهيا إبيراز احلقائق التارخيية بالشيكل اليذي كانت عليه، وأن الذين كتبوا السيرية 
ونقليوا رواياهتيا هيم اخلصيوم األليداء للحقائيق، مههيم احلط من قيدر عيل بين أيب طالب 
وإنزاليه إىل مراتيب ال تلييق بيه؛ كونيه أوليم إسيلمًا وأكثرهيم إيمنيًا وأفصحهيم لسيانًا 

وأرجحهيم وأكثرهيم جهيادًا يف سيبيل اهلل. .. 

وألن مناقبيه تيرق األضيواء مين رموزهيم فلحظنا مين خلل البحيث وكأن رواية 
السيرية النبويية حكير عيىل آل الزبيري ومين ييدور يف فلكهم رغيم وجود حمياوالت أخرى 
يف كتابية السيرية وروايتهيا ال ترقيى إىل ميا جياء بيه عيروة بين الزبيري ومين بعيده تلمييذه 
الزهيري الليذان يمثيلن املنطلقيات الفكريية للسياسية األمويية املعاديية لعييل وآل عييل 
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مسيتغلن قرهبيم مين عائشية بنيت أيب بكير زوج رسيول اهلل )صيىل اهلل علييه وآله وسيلم(  
لتكيون مصيدر رواياهتيم التارخييية يف السيرية النبويية. 

فلحظنيا اختيلق كثيري مين الرواييات التارخييية التيي تيرق املناقب من عييل بن أيب 
طاليب وتعطيهيا لغيريه أو أهنيا تصيوره بمنزلية ال تلييق بمقامه ومكانتيه التيي كان عليها، 
وهيذا التوجيه العدائيي اسيتمر طيلية مدة احلكم األميوي وكذلك يف ميدة احلكم العبايس 
اليذي كان ليه اليدور البيارز يف صياغية مفيردات السيرية النبويية وفيق أمزجتهيم وآرائهم 
السياسيية هدفهيم األول رفيع منزلتهيم واحليط مين قيدر العلويين، منطلقين بذليك مين 

فكيرة آل البييت التيي روجيوا ليا بأهنم هيم املقصيودون بذلك. 

فلذليك الحظنيا ابين هشيام ومين قبليه ابين إسيحاق خيري ممثلين لذليك التوجيه يف 
حجيب الصيورة احلقيقيية لعييل بين أيب طاليب وعيدم إظهارهيا إىل مجاهيري األمية. 

مين خيلل البحيث الحظنيا أن كاتيب السيرية ال يمكين ليه ومهيم حياول حجيب 
صيورة اإلميام عييل بين أيب طاليب عين املتلقي؛ ألهنا جيزء ال يتجيزأ من السيرية وحجبها 
يعنيي حجيب أهيم مفاصيل السيرية وإفراغهيا مين حمتواهيا، فمثيًل حجيب صيورة عييل 
عين معركية بيدر يعنيي  أنيه ال توجيد هنياك معركة بيدر؛ ألن أغليب تفاصييل معركة بدر 
وانتصاراهتيا كانيت نتيجية ملقيدرة اإلميام عييل القتاليية وبلئيه الواضيح يف سيبيل إعيلء 
كلمية اإلسيلم، فلذليك عمدوا إىل إخفيات بريق تلك الصورة باليدس والتزوير لغرض 

التقلييل مين قيمتيه يف تليك املعركة. 

الحظنيا القطيع الكبيري يف مفاصيل مهمية مين السيرية النبويية وحجبهيا عين املتلقيي 
سيواء بقصيد مين ابين هشيام كيم حصيل يف حدييث اليدار أم مين ابين إسيحاق نفسيه كم 
حصيل يف حدييث الغديير، فيإن تعميد أصحياب السيري ومنهيم ابن هشيام ومن قبليه ابن 
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إسيحاق إىل حجيب تليك الصيور ليه دالالتيه السياسيية، حييث ال ييروق للحيكام آنذاك 
إبيراز مكانية اإلميام عييل بين أيب طاليب يف قييادة األمية واقيرار الرسيول ليه يف ذليك. 

التشيويش والتلعيب باأللفياظ وهيذا واضيح مين خيلل البحيث فهنياك الكثري من 
الرواييات التيي نقلهيا ابين هشيام يف السيرية النبويية موجيه إىل غيري الوجهية التيي أريدت 
ليا حييث تصيور عييل بين أيب طالب وكأنه شيخص عيادي تصدر منيه أفعال وممارسيات 
كيم تصيدر مين غريه فيهيا إحياء إىل القيارئ بأنه ال خيتلف عين بقية الصحابية وهو يمرس  
املمرسيات نفسيها التيي يمرسيها غريه فضل عن أن هنياك مناقب كثرية أسيندت إىل غريه 
امثيال قتيل مرحيب اليهيودي، حيث وجدنا يف السيرية النبويية البن هشيام أن مرحبًا قتل 
مين قبيل حمميد بين مسيلمة األنصياري والغرض من ذليك التقلييل من مكانة عييل بن أيب 

طاليب وقيد متت مناقشية ذلك األمير يف حمله. 

أراد ابين هشيام يف هتذيبيه لسيرية ابين إسيحاق املهذبية أصيًل خليق حالة مين التوازن 
أنيه مل يكتيف  العامية واخلاصية، فقيد لوحيظ  التارخييية لتكيون مقبولية مين  يف رواياتيه 
بالتهذييب بيل أضياف إىل السيرية النبويية رواييات مين ميوارده اخلاصية ومل يكين اعتيمده 

كلييًا عيىل سيرية ابين إسيحاق. 

حاولنيا وعين طرييق البحيث والتدقييق اسيتدراك ميا قطعيه ابين هشيام مين السيرية 
النبويية مين رواييات لغيرض إكيمل صيورة اإلميام عييل معتمديين بذليك عيىل مصيادر 

معتيربة ومقاربية زمنييًا البين هشيام لغيرض إظهيار ميا أراد ابين هشيام إخفياءه.    
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د.  ت( 
ييي معرفية عليوم احلدييث، تصحييح سييد معظيم حسين، حتقييق، لنية يف احيياء اليراث 
العيريب يف دار االوقياف احلديثية )ط4، دار االوقياف احلديثية - بيريوت - لبنيان، 400)ه 
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980)م(.   -
ابن حبان، أبو حاتم حممد التميمي البستي، ت )354ه - 859م(. 37

يي الثقات، )حيدر آباد الدكن - الند، 393)هي - 973)م(
ييي السيرية النبويية وأخبار اخللفاء، حتقيق سيعد كريم الفقي )دار ابن خلدون، االسيكندرية، 

د. ت(. 
ييي املجروحين مين املحدثين والضعفياء املروكين، حتقييق، حمميد إبراهييم زاييد )دار البياز 

للنيش - مكية املكرمية، د.  ت(. 
ييي مشياهري عليمء االمصيار، حتقييق ميرزوق عييل إبراهييم )دار الوفياء للطباعية والنيش - 

)99)م( املنصيورة، 
ابن حبيب، حممد البغدادي، ت )45)هي - 859م( . 38

يي املحرب، )مطبعة الدائرة، )36)م( 
يي املنمق، تصحيح خورشيد أمحد فاروق )ب.  م.  ط(

ابن حجر العسقلين، شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد، ت ))85ه - 448)م(. 39
ييي االصابية يف متيييز الصحابية، حتقيق أمحيد عبد املوجود وعييل معوض )دار الكتيب العلمية 

- بريوت، 5)4)هي(، 
ييي تقرييب التهذييب، حتقييق مصطفى عبيد القادر عطيا، )ط)، دار الكتيب العلمية  بريوت، 

 )(995 -(4(5
يي هتذيب التهذيب )دار الفكر للطباعة والنش - بريوت، د.  ت( 

يي هدي الساري يف مقدمة فتح الباري )ط4، دار احياء الراث العريب، 988)م(.
ييي العجياب يف بييان األسيباب، حتقييق، عبيد الكرييم حمميد االنيس )اليوزي - السيعودية، 

997)م(. 
يي فتح الباري يف رشح صحيح البخاري، )دار املعرفة - بريوت، ب.  ت( 

يي لسان امليزان، )ط)،مؤسسة االعلمي، بريوت، 390)هي - )97)م( 
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ابين أيب احلدييد املعتيزيل، عيز الديين بين أيب حاميد بين عبيد احلمييد بين هبية اهلل، ت . 40
58))م(.   - )656هيي 

ييي رشح هنيج البلغية، رشح وتعلييق حسين االعلمي )ط)، مؤسسية االعلميي - بريوت، 
004)م(.

احلر العاميل، حممد بن احلسن، ت )04))هي - )69)م(. )4
يي الفوائد الطوسية، تصحيح االزوردي وحممد وردي )املطبعة العلمية - قم، ب.  ت( 

احلراين، أبو حممد احلسن بن عيل بن احلسن بن شعبة . )4
يي حتف العقول عن آل الرسول، )منشورات الفجر للطباعة والنش - بريوت، 4)0)م(. 

ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد االندليس، ت )456هي - 063)م(. 43
يي مجهرة أنساب العرب، حتقيق عبد السلم هارون)ط5، دار املعارف - مر، ب. ت(.

احليل، احلسن بن يوسف، ت )6)7هي - )35)م(. 44
يي اجوبة املسائل املهنائية، )مطبعة اخليام - قم، 6)4)ه(0

يي كشف اليقن، حتقيق حسن الدرهاكي )ب.  م.  ط( 
هنيج احليق وكشيف الصيدق، تعلييق عين اهلل احلسييني األرميوي، )منشيورات دار الجرة، 

قيم، 4)4)(
ابن محزة الطويس، حممد بن عيل، ت )560هي - 46))م(. 45

ييي الثاقيب يف املناقيب، حتقييق نبيل رضا عليوان، )ط)، مؤسسية انصارييان للطباعة  والنش 
- قم، ))4)م(. 

احلمريي، حممد بن عبد املنعم، ت )900هي - 494)م(. 46
ييي اليروض املعطيار يف خيرب االقطيار، حتقييق احسيان عبياس )ط) هييد ليربغ - بيريوت، 

984)م(
احلنفي، حممد بن أمحد املالكي، ت )854هي - 450)م(. 47

ييي تارييخ مكية املشفية، حتقيق عيلء إبراهييم االزهيري وايمن نير االزهيري )دار الكتب 
العلميية - بيريوت، 8)4)ه - 997)م(. 
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ابن حيان، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف االندليس . 48
ييي تفسيري ابين حييان )البحر املحييط(، حتقيق عادل أمحد عبيد املوجود وآخيرون، دار الكتب 

العلميية بريوت، ))4)- )00)(
ابن اخلطاب القريش، أبو زيد حممد. 49

ييي مجهيرة أشيعار العيرب )يف الاهلية واإلسيلم(، حتقييق، حممد عيل البجياري )هنضة مر 
للطباعية والنش، ب.  ت(

اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل، ت )463هي - 070)م(. 50
يي تاريخ بغداد، )دار الكتب العلمية - بريوت، د.  ت(

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، ت )808هي - 405)م(. )5
يي تاريخ ابن خلدون، )مؤسسة االعلمي للمطبوعات - بريوت، )39)هي - )97)م(. 

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد، ت ))68هي - )8))م(. )5
ييي وفييات االعييان وانبياء ابنياء الزميان، حتقييق، احسيان عبياس، )دار صادر - بيريوت،  د. 

ت(
ابن خري االشبييل، أبو بكر حممد، ت )575هي - 79))م( . 53

يي الفهرست، وضع حواشيه حممد فواد منصور، د.  ت 
ابن خّياط، أبو عمر خليفة، ت )40)هي - 854م(. 54

ييي تارييخ خليفية بين خيياط، مراجعية وضبيط مصطفيى نجييب فيواز وحكمت كشييل فواز 
)دار الكتيب العلميية - بيريوت، 5)4)هيي - 995)م(

يي كتاب الطبقات حتقيق سهيل زكار، )دار الفكر بريوت، 4)4)- 993)(
أبو داود الطياليس، سليمن بن داود بن الارود، ت )40)هي - 9)8م(. 55

يي مسند أيب داود الطياليس، )دار املعرفة - بريوت، د.  ت( 
ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن عبيد، ت ))8)هي - 894م(. 56

ييي ميكارم االخيلق، حتقييق، جميدي السييد إبراهييم )مكتبة القيرآن الكرييم للطبيع والنش، 
القاهيرة، د.  ت(
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يي الورع، حتقيق عبد اهلل بن حممد بن أمحد احلمود )الدار - الكويت ، 994)م(
الذهبي، شمس الدين أمحد بن حممد بن عثمن، ت )748هي - 374)م( . 57

ييي تارييخ اإلسيلم ووفييات املشياهري واألعيلم، حتقييق عمير عبيد السيلم تدميري )دار 
989)م(.  بيريوت،   - العيريب  الكتياب 

يي تذكرة احلفاظ، )دار احياء الراث العريب - بريوت، د.  ت(
ييي سيري أعيلم النبيلء، حتقييق حمميد نعييم العقيرويس ومأميون صاغرجيي )ط4، مؤسسية 

- بيريوت، )98)م(.  الرسيالة 
يي الكاشف يف من له رواية يف الكتب الستة، )دار القبلة اإلسلمية - جدة، )99)م(. 

املغني من الضعفاء، حتقيق حازم القايض )املكتبة العلمية - بريوت، 997)م(
ميزان االعتدال، حتقيق، حممد البجاوي )دار املعرفة - بريوت، د.  ت(.  

الرازي، فخر الدين حممد بن عمر احلسن، ت )606هي - 09))م(. 58
تفسري الرازي )ط3، د.  م.  ط(. 

الرازي، حممد بن أيب بكر، ت )))7هي - ))3)م(. 59
خمتار الصحاح، ضبط أمحد شمس الدين )دار الكتب العلمية - بريوت، 994)م(. 

الراغب االصفهاين، احلسن بن حممد بن املفضل، ت )5)4هي - 085)م(. 60
قيم،   - النيور  )مطبعية  داودي  عدنيان  صفيوان  حتقييق  القيرآن،  غرييب  الفياظ  مفيردات 

7)4)هيي(
الراوندي، قطب الدين، ت )573هي - 77))م(. )6

اخلرائيج والرائيح، حتقييق حمميد باقير املوحيد االبطحيي )مؤسسية اإلميام املهيدي - قيم، 
)(409

الزبيدي، حمب الدين أيب الفيض السيد مرتى احلسيني، ت )05))هي - 790)م(. )6
تاج العروس، حتقيق عيل شريي )دار الفكر العريب - بريوت، 4)4)هي- 994)م(

الزرندي، مجال الدين حممد بن يوسف بن احلسن، ت )750هي - 349)م(. 63
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احلسييني  حسين  حتقييق  والبتيول،  واملرتيى  املصطفيى  فضائيل  يف  السيمطن  درر  نظيم 
))0)م( بيريوت،   - البييت  ألهيل  العلميي  املجميع  )ط)،  البريجنيدي 

الزهري، حممد بن مسلم عبد اهلل بن شهاب، ت )4))هي - )74م(. 64
املغازي النبوية، حتقيق سهيل زكار، )دار الفكر - بريوت، )98)م(

الزوزين، أبو عبد اهلل احلسن بن أمحد بن احلسن، ت )486هي - 093)م(. 65
رشح املعلقات العش، )دار مكتبة احلياة - بريوت، 983)م(

ابن السائب الكلبي، حاتم أبو املنذر حممد، ت )04)هي - 9)8م(. 66
مجهرة النسب، حتقيق حممد فردوس العظم )دار النهضة العربية - سوريا، د.  ت(

سبط بن الوزي، يوسف بن مرغيل بن عبد اهلل البغدادي، ت )654هي - 56))م(. . 67
تذكرة اخلواص، )مكتبة نينوى احلديثة - طهران، د.  ت(

السخاوي، شمس الدين، ت ))90هي - 496)م(. 68
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشيفة، )دار الكتب العلمية - بريوت، 993)م(. 

ابن سعد، حممد بن منيع الزهري، ت )30)ه - 844(. 69
الطبقات الكربى، حتقيق حممد عيل عمر )مكتبة اخلاجتي - القاهرة، )00)م(

غزواة ورسايا الرسول، )دار بريوت للطباعة والنش، )98)م(
بن سلمن الكويف، حممد، ت ))30هي - 3)9م(. 70

مناقيب اإلميام أمري املؤمنين، حتقيق، حممد باقر املحميودي، جممع احياء الثقافة اإلسيلمية، 
د.  ت(

ابن سليمن، مقاتل، ت )50)هي - 6)7م(. )7
تفسري مقاتل، حتقيق أمحد فريد، )دار الكتب العلمية - بريوت، 4)4)ه - 003)م(

السمعاين، منصور بن حممد بن عبد البار، ت )489هي - 096)م(. )7
تفسيري السيمعاين، حتقييق ييارس إبراهييم وغنيم عبياس)دار الوطن - الريياض، 8)4)هي - 

997)م( 
السهييل، عبد الرمحن، ت ))58هي - 85))م(. 73
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اليروض اآلنيف يف رشح السيرية النبوية البن هشيام، حتقيق عبد الرضيا الوكيل )دار الكتب 
اإلسلمية، 997)م(. 

ابن سيد الناس، أبو الفتح حممد بن حممد، ت )734هي - )34)م(. 74
عيون االثر يف فنون املغازي والشمئل والسري، )مكتبة الراث، املدينة املنورة، د. ت(.

السيوطي، جلل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، ت )))9هي - 505)م(. 75
بغية الوعاة يف طبقة اللغوين والنحاة، حتقيق حممد أبو الفصل إبراهيم )د.  م.  ط(. 
تاريخ اخللفاء، حتقيق، لنة من األدباء، )توزيع دار التعاون - مكة املكرمة، د0ت(

الامع الصغري، )دار الفكر - بريوت، )98)م(
الدر املنثور يف التفسري باملئثور، دار املعرفة للطباعة والنش، بريوت، د.ت

كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب )حيدر آباد الدكن - الند، 0)3)م(. 
لباب النقول يف أسباب النزول، )دار الكتب العلمية - بريوت، د.  ت(. 

الشيف الريض، أبو احلسن حممد بن احلسن بن موسى، ت )406هي- 5)0)م(. 76
- مشيهد،  البحيوث اإلسيلمية  خصائيص األئمية، حتقييق حمميد هيادي االمينيي )جمميع 

406)هيي(. 
ابن شهر آشوب، أبو جعفر حممد بن عيل، ت )588هي- م(. 77

مناقب آل أيب طالب )مطبعة احليدرية - النجف، 956)م(
الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد، ت )55))هي- 839)م(. 78

نيل االوطار )دار اليل - بريوت، 973)م(
الصاحلي، حممد بن يوسف الشامي، ت ))94ه - 535)م(. 79

سيبيل اليدى والرشياد يف سيرية خيري العبياد، حتقييق عيادل أمحيد عبيد املوجيود وعييل حمميد 
عيوض، )دار الكتيب العلميية - بيريوت، 4)4)هيي - 993)م(

ابن الصباغ، عيل بن حممد أمحد املالكي، ت )855هي - )45)م(. 80
الفصيول املهمية يف معرفية األئمية، حتقيق سيامي الغرييري)دار احلدييث للطباعية والنش - 

))4)ه( قم، 
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الصدوق، عيل بن احلسن بن موسى بن بابويه، ت ))38هي - )99م(. )8
علل الشائع، حتقيق حممد صادق بحر العلوم، )املكتبة احليدرية - النجف، 966)م(

عيون أخبار الرضا، )مؤسسة النش اإلسلمي - قم، 379)م(
معاين األخبار، )مؤسسة النش اإلسلمي - قم، 379)م(

الصفدي، صلح الدين أبو الصفا خليل ايبك، ت )768هي - 366)م(. )8
اليوايف بالوفييات، حتقييق أمحيد االرنياؤوط وتركيي مصطفيى )دار احياء اليراث - بريوت، 

000)م(
الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام، ت ))))ه - 6)8م(. 83

تفسيري القيرآن، حتقييق مصطفيى مسيلم حممد، )مكتبة الرشييد للنيش والتوزييع - الرياض، 
0)4)ه - 989)م(

املصنف، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي )منشورات املجلس العلمي، د.  ت(. 
ابن طاووس، عيل بن موسى بن جعفر، ت )664ه - 65))م(. 84

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف )مطبعة اخليام - قم، 399)م(
الطرباين، أبو القاسم سليمن بن أمحد، ت )360ه - 970م(. 85

املعجيم الكبيري، حتقييق محيدي عبيد املجييد، )ط)، دار احيياء اليراث العيريب - بيريوت، د.  
ت(. 

الطربيس، الفضل بن احلسن بن الفضل، ت )548ه - 067)م(. 86
إعلم الورى بأعلم الدى )مؤسسة أهل البيت الحياء الراث - قم، 7)4)(. 

تاج املواليد )املجموعة(، )مطبعة الصدر - قم، 406)هي(
 - 5)4)ه  بيريوت،   - االعلميي  )مؤسسية  العليمء،  لنية  حتقييق  البييان،  جمميع  تفسيري 

995)م(. 
الطربي، عمد الدين أبو جعفر حممد، ت )5)5هي - 30))م( . 87

بشيارة املصطفيى )صيىل اهلل عليه وآله وسيلم(  لشييعة املرتيى )عليه السيلم(  حتقيق جواد 
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القيومي )مؤسسية النش اإلسيلمي - قم، 0)4)هي(
الطربي، حممد بن جرير، ت )0)3هي- ))9م(. 88

تاريخ االمم وامللوك ، )دار احياء الراث العريب -بريوت، 998)م( 0
بيريوت،   - والتوزييع  والنيش  للطباعية  الفكير  )دار  القيرآن،  تاؤييل  عين  البييان  جاميع 

995)م( 5)4)هيي- 
الطويس، حممد بن احلسن، ت )460هي- 067)م( . 89

اختييار معرفية الرجيال )رجيال الكيي(، حتقييق مهيدي الرجائيي )مؤسسية أهيل البييت 
الحيياء اليراث - قيم، د.  ت(

االقتصاد، )مطبعة اخليام - قم، 400)م(
االمايل، )دار الثقافة للطباعة والنش - قم، 4)4)م(

التبيان يف تفسري القرآن، حتقيق أمحد حبيب القصري )دار احياء الراث العريب، 409)هي(
رجال الطويس، حتقيق جواد القيومي، )مؤسسة النش اإلسلمي - قم، د.  ت(

ابن عبد الرب، عمر بن يوسف بن عبد اهلل، ت )463هي- 070)م(. 90
االستيعاب يف اسمء األصحاب، تصحيح عادل مرشد )دار اإلعلم - االردن، )00)م(

جامع بيان العلم وفضله )دار الكتب العلمية - بريوت، 338)ه(
اليدرر يف اختصيار املغيازي والسيري، حتقييق شيوقي ضييف )ط)، دار املعيارف - القاهيرة، 

د.  ت(. 
بن عبد ربه، أمحد بن حممد، ت )8)3هي- 939م(. )9

العقد الفريد، حتقيق عبد املجيد الرحيني )دار الكتب العلمية - بريوت، 983)م(
العجيل، أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل، ت ))6)هي- 873م(. )9

معرفة الثقات، )مكتبة الدار - املدينة املنورة، د.  ت(
ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن به هبة اهلل، ت ))57هي- 75))م( . 93

تاريخ مدينة دمشق، حتقيق عيل رشي )دار الفكر - بريوت، د.  ت(. 
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ابن عقدة الكويف، أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد، ت )333هي- 934م(. 94
فضائيل أميري املؤمنين )علييه السيلم(  جتمييع عبيد اليرزاق حمميد حسين فييض الديين )د.  

م.  ط( 
العقييل، حممد بن موسى ابن عمر ابن محاد، ت)))3هي- 933م(. . 95

ضعفاء العقييل، حتقيق عبد املعطي قلعجي، )ط)، دار الكتب العلمية بريوت، 8)4)(
ابن العمد احلنبيل، عبد احلمي العسكري الدمشقي، ت )089)هي- 678)م(. 96

شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، )دار احياء الراث العريب - بريوت، د.  ت(. 
ابن عنبه، أمحد بن عيل احلسيني، ت )8)8هي- 4)4)م(. 97

عمدت الطالب يف أنساب آل أيب طالب )املطبعة احليدريه - النجف، )96)م(. 
الغضائري، أمحد بن احلسن، ت )ق 5، ق )) م(. 98

الرجال، حتقيق حممد رضا الليل )دار احلديث للطباعة والنش - قم، )40)ه(. 
فخار بن معد املوسوي، شمس الدين بن عيل، ت )630هي- )3))م(. 99

النجيف،   - )اآلداب  طاليب(،  أيب  تكفيري  إىل  الذاهيب  عيىل  )احلجية  طاليب  أيب  إييمن 
965)م( 384)هيي- 

الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد، ت )75)هي- )79م(. 00)
العن، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السأمرائي )مؤسسة الجرة، 409)هي(

ابن الفقيه المداين، أبو بكر حممد بن أمحد، ت )90)هي- )90م(
خمتر كتاب البلدان )مطبعة ليدن، )30)هي(

القايض نعمن املغريب، أبو حنيفة حممد، ت )363هي- 973م(. )0)
- قيم،  النيش اإلسيلمي  املييلين )ط)، مؤسسية  رشح األخبيار، حتقييق حمميد احلسييني 

4)4)هيي(. 
ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم، ت )76)هي- 889م( . )0)

املعارف، حتقيق ثروة عكاشة )ط4، دار املعارف - القاهرة، د.  ت(
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القرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر، ت ))67هي- )7))م(. 03)
الاميع ألحيكام القيرآن )تفسيري القرطبيي(، حتقييق مصطفيى السيقا، )دار احيياء اليراث 

العيريب - بيريوت، 405)هيي- 985)م(
القفطي، عيل بن يوسف، ت )4)6هي- 6)))م(. 04)

أنبياء اليرواة عيىل أنبياه النجياة، حتقيق حممد أبيو الفضل إبراهييم )املطبعة العريية - صيدا، 
004)م(

القمي، عيل بن إبراهيم، ت )9)3هي- 940م(. 05)
تفسري القمي، تصحيح طيب املوسوي الزائري )مطبعة النجف - 387)م(

القندوزي سليمن بن إبراهيم، ت )94))هي- 877)م( . 06)
ينابيع املودة لذي القربى، حتقيق سيد عيل مجال ارشف )دار االسوه، 6)4)هي(. 

الكاشاين، مل فتح اهلل بن شكر اهلل، ت )988هي- 580)م( . 07)
زبدة التفاسري، )مؤسسة املعارف اإلسلمية - قم، 3)4)هي(

ابن كثري، عمد الدين أبو الفداء إسمعيل، ت )774هي- )37)م(. 08)
البدايية والنهايية، حتقييق عبيد اهلل بين عبد املحسين تركي )هجير للطباعة والنيش والتوزيع، 

989)م(. 
السرية النبوية، حتقيق مصطفى عبد الواحد، )دار املعرفة - بريوت، 396)هي- )97)م(

 الكركي، عيل بن احلسن، ت )940هي- 533)م(. 09)
جاميع املقاصيد يف رشح الفوائيد، )مؤسسية أهيل البيت )عليهم السيلم( الحيياء الراث - 

408)هي(.  قم، 
الكلعي، سليمن بن موسى، ت )634هي- 36))م(. 0))

االكتفياء بيم تضمنيه مغازي رسيول اهلل والثلثية اخللفاء، حتقييق حممد عبد القيادر عطا )دار 
الكتب العلميية - بريوت، 000)م(

الكليني، حممد بن يعقوب، ت )9)3هي- 940م(. )))
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اصول الكايف )الفجر للطباعة - بريوت، 435)هي- 4)0)م(
الكنجيي الشيافعي، أبيو عبيد اهلل حمميد بين يوسيف بين حمميد القيريش، ت )658هيي- . )))

59))م(
كفايية الطاليب يف مناقيب عييل بين أيب طاليب، حتقييق حممد هيادي االمينيي )ط3، دار احياء 

تيراث أهيل البيت - طهيران، 404)هي(
الكويف، فرات بن إبراهيم، ت ))35هي- 963م(. 3))

الثقافية  وزارة  والنيش  الطبيع  )مؤسسية  الكاظيم،  حمميد  حتقييق  الكيويف،  فيرات  تفسيري 
990)م( طهيران،   - االييراين  واالرشياد 

أبو الليث السمرقندي، نر بن حممد بن إبراهيم، ت )383هي- 993م(. 4))
تفسري السمرقندي، حتقيق حممد مطرجي )دار الفكر - بريوت، د.  ت(

ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني، ت )73)هي- 886م( . 5))
سنن ابن ماجة، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي )دار الفكر - بريوت، د.  ت(

املتقي الندي، علء الدين عيل بن حسام الدين، ت )975هي- 567)م(. 6))
كنز العمل، ضبط بكري حيايت )مؤسسة الرسالة - بريوت، 409)هي- 989)م(

املجليس، حممد باقر، ت )))))هي- 9)7م(. 7))
بحار االنوار، )مؤسسة الوفاء - بريوت، 403)هي- )98)م(

املحب الطربي، أبو العباس أمحد بن عبد اهلل، ت )694هي- 94))م(. 8))
ذخائر العقبى يف مناقب ذوي القربى، حتقيق اكرم البوش )د.  م.  ط(

الرياض النظرة يف مناقب العشة )دار الكتب العلمية - بريوت، د.  ت(
ابن مردويه، أمحد بن موسى االصفهاين، ت )0)4هي- 9)0)م(. 9))

مناقيب عييل بين أيب طاليب، مجيع عبيد اليرزاق حمميد حسين )ط)، دار احلدييث - قيم، 
4)4)هيي(

املزي، مجال الدين أيب احلجاج يوسف، ت )744هي- )34)م(. 0))
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هتذيب الكمل يف اسمء الرجال، حتقيق يشار عواد )مؤسسة الرسالة - بريوت، 985)م(
املسعودي، أبو احلسن عيل بن احلسن، ت )346هي- 957م(. )))

التنبيه واالرشاق )دار صعب - بريوت، د.  ت(
مروج الذهب ومعادن الوهر، )منشورات الفجر - بريوت، د.  ت(

مسلم النيسابوري، أبو احلسن مسلم بن احلجاج، ت ))6)هي- 874م(. )))
صحيح مسلم، )مؤسسة املختار - القاهرة، 0)0)م(

املصعب الزبريي، أبو عبد اهلل املصعب بن عبد اهلل، ت )36)هي- 850م(. 3))
نسب قريش، حتقيق ليفي بروفنشال، )ط)، دار احلديث، د.  ت(

ابن املغازيل، عيل بن حممد بن حممد الطيب، ت )483هي- 090)م(. 4))
مناقب عيل بن أيب طالب )انشارات سبط النبي - قم، 6)4)م(

املفيد، حممد بن حممد بن النعمن العبكري، ت )3)4هي- ))0)م(. 5))
االختصياص، تصحييح عييل أكيرب الغفاري، )مجاعة املدرسين يف احليوزة العلميية - قم، د.  

ت(
اإلرشاد )ط)، مؤسسة أهل البيت - بريوت، 008)م(

أمايل املفيد )دار املتقن للطباعة والنش - بريوت، )00)م(
إيمن أيب طالب، )ط)، دار املفيد للطباعة والنش -بريوت، 4)4)هي-993)م(.

تفسيري القيرآن املجييد، حتقيق،حمميد عيل آييازي، )مطبعة مكتيب اإلعلم اإلسيلمي - قم، 
4)4)ه(

املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل، ت )845هي- )4))م(. 6))
بيريوت،   - العلميية  الكتيب  )دار  التمييس  احلمييد  عبيد  حمميد  حتقييق  االسيمع،  امتياع 

999)م( 0)4)هيي- 
 - النيزاع والتخاصيم بين بنيي أميية وبنيي هاشيم، حتقييق حسين مونيس، )دار املعيارف 

القاهيرة، د.  ت( 
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ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين، ت )))7هي- ))3)م(. 7))
لسان العرب، )نش آداب احلوزة، د.  ت(

املهزمي، أبو هفان عبد اهلل بن أمحد   ت)75) هي ييييييي 870 م(. 8))
دييوان شييخ االباطيح أيب طاليب )رضيوان اهلل عليه(،حتقييق حمميد باقير املحميودي، )جممع 

حيياة الثقافية اإلسيلمية، د - ت(
موسى بن عقبة، أبو حممد، ت ))4)هي- 758م(. 9))

املغازي النبوية، حتقيق حسن مرادي نسب )رشيعت - قم، 4)4)ه(
املوفق اخلوارزمي، أمحد بن أيب سعيد، ت )568هي- )7))م(. 30)

املناقب، حتقيق مالك املحمودي )ط)، مؤسسة النش اإلسلمي - قم، 4)4)ه(
النجايش، أبو العباس أمحد بن عيل، ت )450هي- 058)م(. )3)

فهرسيت اسيمء مصنفي الشييعة )رجال النجايش(، )ط5، مؤسسية النش اإلسيلمي -قم، 
6)4)ه(

النحاس، أبو جعفر، ت )338هي- 946م(. )3)
معياين القيرآن، حتقييق حمميد عييل الصابيوين )السيعودية - جامعية أم القيرى، 0)4)هيي- 

989)م(
النسائي، أبو عبد اهلل أمحد بن شعيب بن عيل، ت )303هي- 5)9م(. 33)

خصائيص أميري املؤمنين، حتقييق حممد هيادي االمينيي )مكتبة نينيوى احلديثة - طهيران، د.  
ت(

السينن الكيربى، حتقييق عبد الغفار سيليمن وسييد كيروي حسين )دار الكتيب العلمية - 
بيريوت، ))4)هي- )99)م(. 

الضعفياء واملروكين، حتقييق حمميود إبراهيم زاييد )دار املعرفية للطباعة والنيش - بريوت، 
986)م(

فضائل الصحابة، )دار الكتب العلمية - بريوت، د ز ت(
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أبو نعيم األصفهاين، أمحد بن عبد اهلل، ت )430هي- 038)م(. 34)
حلية األولياء وطبقات االصفياء، )املكتبة العلمية - بريوت، 987)م(

النووي، حييى بن رشف اخلرامي، ت )676هي- 77))م(. 35)
رشح صحيح مسلم )دار احياء الراث العريب - بريوت، 987)م( 

النويري، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب، ت )733هي- )3))م(. 36)
هناية االرب يف فنون األدب، )املؤسسة املرية العامة - القاهرة، د.  ت(

النيسابوري، حممد بن احلسن، ت )508هي- 4)))م(. 37)
روضة الواعظن )املطبعة احليدريه - النجف، 966)م(

ابن هشام، أبو حممد عبد امللك، ت )8))هي- 833م(. 38)
التيجيان يف مليوك محيري، حتقييق مركيز الدراسيات والبحيوث اليمنيية )اليمين - صنعياء، 

347)ه(
اليرة النبويية، حتقييق مصطفيى السيقا وآخيرون )ط)، اليئية العامية للقصيور والثقافية - 

))0)م( القاهيرة، 
الليل، سليم بن قيس، ت )76هي- 695م(. 39)

كتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر األنصاري، )مطبعة نكارش - قم، 3)4)ه( 
اليثمي، أمحد بن حجر املكي، ت )974هي- 566)م( . 40)

الصواعيق املحرقية يف اليرد عيىل أهل البيدع والزندقة )ط)، رشكية الطباعة الفنيية املحدودة 
- مير، 385)هي- 965)م(

اليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر، ت )807هي- 404)م(. )4)
جممع الزوائد )دار الكتب العلمية - بريوت، 408)هي- 988)م(. 

الواحدي النيسابوري، عيل بن أمحد، ت )468هي- 075)م(. )4)
أسباب نزول اآليات، )مؤسسة احللبي ورشكاؤه- القاهرة، 968)م(

الواقدي، حممد بن عمر، ت )07)هي- ))8م(. 43)
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املغازي، حتقيق مارسدن جونس )ط3، عامل الكتاب - بريوت، 984)م(
اليافعي، عبد اهلل بن اسعد، ت )678هي- 366)م(. 44)

مرآة النان وعربة اليقضان، )دار الكتب العلمية - بريوت، 997)م(
ياقوت احلموي، ت )6)6هي- 8)))م(. 45)

معجم األدباء، )ط3، دار الفكر - بريوت، 400)هي(
معجم البلدان )دار احياء الراث العريب - بريوت، 979)م(

اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب، ت ))9)هي- 904م(. 46)
تاريخ اليعقويب، تعليق خليل منصور، )مؤسسة العطار الثقافية - النجف، د.  ت(

ابو يعىل املوصيل، أمحد بن عيل بن املثنى التميمي، ت )307هي- 9)9م( . 47)
دمشيق،   - لليراث  املأميون  )دار  أسيد،  املوصييل، حتقييق حسين سيليم  يعيىل  أبيو  مسيند 

988)م( 408)هيي- 

املراجع 
األعلمي، ضياء الدين . )

ديوان السيد احلمريي، ت )73)هي- 789م( )مؤسسة االعلمي للمطبوعات، د.  ت(
األمن، حمسن . )

اعيان الشيعة، حتقيق حسن االمن، )دار التعارف للمطبوعات - بريوت، د.  ت(
بروكلمن، كارل . 3

تاريخ األدب العريب، ترمجة عبد احلليم النجار، )ط5، دار املعارف - مر، د.  ت(
بيومي، حممد . 4

السيدة فاطمة الزهراء، )ط3، سقرب اصفهان، 8)4)ه(
ترحيني، أمحد حممد . 5

املؤرخون والتاريخ عند العرب )دار الكتب العلمية - بريوت، د.  ت(
التوينجي، حممد . 6
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ديوان أيب طالب عمي النبي، دار الكتاب العريب - بريوت، 4)4)هي، 994)م 
جرداق، جورج . 7

 اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، )ذو القربى - قم، د.ت(
جعفريان، رسول . 8

سيرية سييد األنبيياء واملرسيلن حمميد )صىل اهلل عليه وآله وسيلم( جاميع املحامد )دار الرسيول 
األكرم - بيريوت، 007)م(

احلاج حسن، حسن. 9
اإلمام عيل مسرية جهاد وعطاء إنساين، )دار املرتى - بريوت، 005)م(

احلكيم، حسن. 0)
مذاهب اإلسلمين يف علوم احلديث )مكتبة الدار العربية، د.  ت(

احلسني، هاشم معروف. ))
سرية األئمة االثني عش )ط5، مطبعة ذي القربى - قم، 430)هي(

احلسيني، نبيل . ))
الشييعة والسيرية النبويية بن االضطهياد والتدوين، )قسيم الشيؤون الفكرية يف العتبة احلسيينية 

009)م( املقدسة، 
محاده، فاروق . 3)

سرية املصطفى، )دار كوخ للطباعة والنش، 8)4)ه(
السرية النبوية وتقويمها، )دار القلم - دمشق، د.  ت(

محيد اهلل، حممد . 4)
جمموعية الوثائيق السياسيية )للعهد النبوي واخللفية الراشيدة(، )ط5، دار النفائس - بريوت، 

405)هي- 985)م(
اخلوئي، أبو القاسم . 5)

معجم رجال احلديث، )ط5، د ز م، 993)م(
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احليدري، كمل . 6)
معامل اإلسلم األموي، )ط3، مؤسسة الدى للطباعة والنش - بريوت، ))0)م(

الدوري، عبد العزيز . 7)
نشأة علم التاريخ عند العرب، )مركز زايد للطباعة، 000)م(

الزركيل، خري الدين. 8)
األعلم، )ط5، دار العلم للملين - بريوت، د.  ت(

السباعي، مصطفى . 9)
السرية النبوية دروس وعرب )املكتب اإلسلمي - بريوت، د.  ت(

السبحاين، جعفر . 0)
السرية املحمدية، )مؤسسة اإلمام الصادق - قم، د، ت(

سزكن، فؤاد . ))
تارييخ اليراث العيريب، ترمجة حمميود فهمي حجيازي، )دار الثقافة والنش الامعية - الرياض، 

))4)هي- )99)م(
سلمة، حممد يري. ))

مصيادر السيرية النبويية )ومقدمية يف تدوين السيرية(، )دار اليزاين للنش والتوزييع - القاهرة، 
436)هي(

أبو شبهة، حممد بن حممد . 3)
السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة )دار القلم - بريوت، د.  ت(

الشهاين، حسن . 4)
اضيواء عيىل السيرية النبويية )دراسية حيياة الرسيول ميع السييدة خدجيية(، )متيوز - سيوريا، 

3)0)م(
الصالح، صبحي. 5)

هنج البلغة، ترتيب صبحي الصالح )ط4، نور الدى - قم، 3)4)ه(
الصدر، حممد باقر. 6)
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فدك يف التاريخ، )مكتبة بغداد، 3)0)م(
الطرابيي، مطاع. 7)

رواة حممد بن إسحاق بن يسار )دار الفكر - بريوت، 994)م(
العاميل، جعفر مرتى . 8)

5)4)هيي- للدراسيات،  اإلسيلمي  املركيز  )ط5،  األعظيم،  الرسيول  سيرية  مين  الصحييح 
005)م(

عبد احلميد، صائب. 9)
عليم التارييخ ومناهج املؤرخن )ط)، مركز الغدير - للدراسيات والنش - لبنان، 9)4)هي- 

008)م(
عبد اللطيف، عبد الشايف حممد . 30

بحوث يف السرية النبوية والتاريخ اإلسلمي، )دار السلم للطباعة والنش، د.  ت(
عجيمي، أمحد فاضل. )3

العرب قبل اإلسلم يف رشح هنج البلغة )دار احلصاد - دمشق، 4)0)م(
عيل، جواد. )3

ابحاث يف التاريخ اإلسلمي، مراجعة نصري الكعبي، )منشورات المل - بغداد، ))0)م(
تاريخ العرب يف اإلسلم، )دار الداية - بغداد، د.  ت(

املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسلم )ط4، د.  م، 993)م(
العمري، اكرم ضياء. 33

السرية النبوية الصحيحة )ط6، مكتبة العلوم واحلكم - املدينة املنورة، 994)م(
العواد، انتصار عدنان عبد الواحد. 34

السرية النبوية يف رؤية أمري املؤمنن، )ط)، دار الفيحاء، 436)هي- 5)0)م(
الغفاري، عبد الرسول. 35

بيريوت،   - للمطبوعيات  االعلميي  مؤسسية  )ط3،  السيتة،  الصحياح  يف  اخلمسية  فضائيل 
973)م(
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الفريوز آبادي، مرتى احلسيني، ت )0)4)هي- 989)م(. 36
كبري الصحابة أبو طالب، )املعارف للمطبوعات - النجف، ))0)م(

القابنجي، حسن. 37
مسند اإلمام عيل، حتقيق طاهر السلمي، )االعلمي للمطبوعات - بريوت، ))0)م(

ال قاسم، عدنان فرمان. 38
دروس يف السرية النبوية، )دار السلم للطباعة والتوزيع- بريوت، 0)0)م(

القزويني، حممد كاظم. 39
فاطمة الزهراء من املهد إىل اللحد، )مؤسسة الرافد للمطبوعات - بغداد، ))0)م(

القمي، عباس، ت )359)هي- 940)م(. 40
الكنى وااللقاب، )مكتبة الصدر - طهران، د.  ت(

كب، هاملتون. )4
علم التاريخ، ترمجة إبراهيم خورشيد وآخرون، )دار الكتاب اللبناين - بريوت، )98)م(

كحالة، عمر . )4
معجم املؤلفن، )دار احياء الراث العريب - بريوت، د.  ت(

حمسن، إبراهيم جدوع ومحيد رساج جابر . 43
النجيف   - التميميي  الكلينيي، )مؤسسية  النبويية عنيد  للسيرية  والثقافيية  األمهيية االجتمعيية 

3)0)م( االرشف، 
مصطفى، شاكر. 44

التاريخ العريب واملؤرخون، )ط)، دار العلم للملين - بريوت، 987)م(
املظفر، حممد رضا . 45

 السقيفة، )ط))، دار القارى، بريوت، 4)0)م(
مغنية، حممد جواد. 46

التفسري الكاشف، )ط)، دار العلم للملين - بريوت، 978)م(
فضائل اإلمام عيل، حتقيق سامي الغريري، )ط3، مؤسسة الراث اإلسلمي - قم، 007)م( 
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امليلين، عيل احلسيني . 47
حديث الدار )مركز االبحاث العقائدية، ))4)م(

ناجي، عبد البار. 48
نقد الرواية التارخيية )عر الرسالة نموذجًا(، )دار املحجة البيضاء، ))0)(

الندوي، أبو احلسن عيل احلسيني. 49
السرية النبوية، )ط)، دار الشوق - جدة، 0)4)هي- 989)م(

نصار، حسن. 50
نشأة التدوين التارخيي عند العرب، )مكتبة النهضة املرية، د.  ت(

نصار، عمر عبودي. )5
تطيور كتابية السيرية النبويية عنيد املؤرخين املسيلمن، )دار الشيؤون الثقافيية العامية - بغيداد، 

005)م(
النر اهلل، جواد كاظم. )5

اإلميام عييل يف فكير معتزلية البيرة، )دار الفيحياء للطباعية والنيش - البيرة، 3)4)هيي- 
3)0)م(

فضائيل أميري املؤمنين املنسيوبة لغيريه )والدتيه يف الكعبية(، )مركيز االبحياث العقائديية - قم، 
009)م( 430)هي- 

هروفيتس، يوسف. 53
املغازي األوىل ومؤلفوها، ترمجة حسن نصار، )دار التأليف والرمجة - القاهرة، 949)م(

اليوسفي، حممد هادي. 54
موسوعة التاريخ اإلسلمي )اضواء احلوزة - لبنان، ))0)م(

الأطاريح والر�سائل اجلامعية
الفارس، حممد خضري جاسم . )

عيروة بين الزبيري دراسية يف سيريته ومروياتيه التارخييية يف السيرية النبوية، رسيالة ماجسيتري غري 
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منشيورة مقدمية إىل جامعية البيرة - كليية االداب، 0)0)م. 
مطر، رحيم عباس . )

النبيوة )عليهيم السيلم( يف كتياب الرسيل واملليوك ملحميد بين جريير الطيربي، ت  آل بييت 
)0)3هيي( حتيى عيام )6هيي اطروحة دكتوراه غري منشيورة قدميت إىل جامعة املسيتنرية كلية 

))0)م.  الربيية، 

البحوث
الشهاين، حسن عيل . )

أسلوب الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(  يف اختيار قادة الرايا،العدد6) سنة 5)0) 
الشهاين، حسن عيل وحمسن راشد طريم. )

أسيلوب الرسيول )صيىل اهلل علييه وآليه وسيلم(  يف اختييار سيفرائه بحث منشيور يف جملية كلية 
اآلداب، العيدد 8 املجليد )، ))0)م 

هادي، رياض هاشم ونضال مؤيد مال اهلل . 3
منهجيية ابين إسيحاق يف تدويين السيرية النبويية، بحيث منشيور يف جملية العليوم اإلسيلمية - 

جامعية املوصيل العيدد السيادس عيش )))0)م(. 
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