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  علي بن أبي طالب ةنبذة يسرية من سري

 ههه

، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ، والصالة والسالم على رسول اَّلله  الحمد َّلله
 ؛ خلةفذ  رسذول اَّلله (1)علذ  بذن أبذ  بالذ   فهذه نبذذة سسذة ة اذدان مذن سذة ة أمةذ  المذ م ةن

، وعمذذ ، أبذذ  ب ذذ و ،األنبةذذاع علذذةهص الصذذالة والسذذالم بإامذذاا المسذذلمةن، وأفلذذر الب ذذ  بعذذد ال ابذذ 
ن ِ »ف  حقهص:  الخلفاع، وأفللهص، وقد قال ال ب   راب ، وهو وعثمان   ِ َْ ُْب    ُ ن   ِمن ِِ ََ   ْ  يَفِإنَُّه َمن

ِتالًَفا َكِثيًرا ُِْسَُّتِ  ،َفَسَيَرى اخ  ُْب   َلي  َِ اِشنِ َ يَف َْ الرَّ ِ َ ِي َمه  ُخَلَفاِء ال  َهنا ،َْ َوُسَُِّة ال  ِْ ُْاا  ن َهنا  ،َتَمسَّ ناا َعَلي  َوَعضُّ
َ َثاِت األُُمارِ  ،ِْالََُّااِجذِ  َعة   ،َوِإََّاُكب  َوُمح    ِْ َ َثٍة  َعنٍة اَلنالََلة   ،َفِإنَّ ُكلَّ ُمح    ِْ شذهد ، وهذو الذذ  (2)«َوُكنلَّ 
َك، َفَقذاَل َرُسذوُل ، َكاَن َعلَ  ، أَنه َرُسوَل اَّللهِ أَِب  ُهَ ْسَ َة بال هادة فعن  له ال ب   ى َاَبِر ِحَ اٍع َفَتَح ه

سَأ، أَْو َشذِهةدَ  ،اْسُ ْن ِحَ اعُ »:  اَّللهِ  ، أَْو ِصذٌدِ ، َوأَبُذو َبْ ذٍ ، َوُعَمذُ ، َوَعَلْةذِه ال هِبذ    ،«َفَمذا َعَلْةذَ  اِل ه َنِبذ أ
َبْةذذُ ، َوَسذذْعُد ْبذذُن أَِبذذ ، َوَبْلَحذذُ ، َوالر  ومذذن سذذبهه، أو انذذتقق مذذن حقذذه، فهذذو ،   َوقهذذاٍ  َوُعْثَمذذاُن، َوَعِلذذ أ

ِْي: »أضر من حمار أهله؛ لقول ال ب   َحا ََْلنَ   ،ََل َتُسبُّاا أَص  ًبنا َمنا  ََ ََ َل أُُحنٍ   َفَق ِمث  َفَلا  أَنَّ أََحَ ُكب  أَن 
ب   َِ  .(3)«َوََل َنِصيَفهُ  ،ُم َّ أََحِ 

 ومن سة ته الجمةل  ال  سم  ال ماذج اآلتة :

ًمولده،ًوأعماله،ًووفاته:ً:أولًا
، : ولد على الصحةح قبر البعث  بع   س ةن، فُ بٌ  فذ  حجذ  ال بذ  /قال الحافظ ابن حج  

علذذى المدس ذذ ... وكذذان اللذذواع بةذذده فذذ  أكثذذ   وشذذهد معذذه الم ذذاهد ال  بذذروة تبذذوك، اسذذتخلفه ال بذذ  
 .(4)الم اهد
علذذى فابمذذ  سذذةدة نسذذاع  سذذول اَّلله أحذذد الع ذذ ة الم ذذهود لهذذص بالج ذذ ، وهذذو صذذه  ر علذذ  و

العالمةن، وهو أحد السابقةن، وأحد العلماع ال بذانةةن، وال ذجعان الم ذهورسن، والرهذاد المذذكورسن، 
 .(5)ناةبصوالخطباع المع وفةن، وأول من أسلص من ال

 ، بعذذد بوسذذ  لعلذذ  بذذن أبذذ  بالذذ  بالمدس ذذ  بالخالفذذ  بعذذد الهجذذ ة ال بوسذذ  سذذ   سذذال ونالنذذةنفذذ  و
أحذأ  و  نجذد الةذوم أحذدان  ،  بذد لل ذام مذن المذام : فقذالوافأتاه أصذحا  رسذول اَّللً  ،قتر عثمان م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )مؤسسة الرسالة(. 292 -222مجل  سير الخلفاء الراش َْ، ص  ته ْالتفصيل في: سير أعالم الُبالء، لإلمام الذَبي،رانظر سي (1)
 .2040، والترمذي، ْرقب 1024، وأْا داود، ْرقب 14111أخرجه اإلمام أحم ، ْرقب ( 2)
 .2412، ومسلب، ْرقب 2042رواه البخاري، ْرقب  (2)
 .100تارَخ الخلفاء، ص ، وانظر: 424/ 2اإلصاْة في تمييز الصحاْة، َلْْ خحر،  (1)
 .1292/ 2، اَلستيِاب َلْْ عب  البر (4)



2 

 

فلمذذذا دخذذذر دخذذذر المهذذذاا ون  ، و  أقذذذ   مذذذن رسذذذول اَّلله  ،  أقذذذدم سذذذابق و ،بهذذذذا األمذذذ  م ذذذ 
 .(1)واألنصار فباسعوه نص باسعه ال ام

بذدأ بحذ و   (3)سذ   نمذان ونالنذةنفذ  و، (2)ولد عل  بم   ف  شع  ب   هاشذص وقتذر بال وفذ 
قتلذذه عبذذد الذذ حمن بذذن ملجذذص مذذاش شذذهةدان، وقذذام الخذذوارج بابتةالذذه، فالخذذوارج فذذ  مع كذذ  ال هذذ وان، 

وذلذ  لةلذ  الجمعذ  لسذب  ع ذ ة  ،ع ذد قةامذه اللذى الصذالة ،الم اد  ف  مسجد ال وف  بسذة  مسذموم
 ،(4)وم مذذاش ان تذذان وسذذتون سذذ  ولذذه سذذ ،بذذداة سذذوم الجمعذذ  ومذذاش  ،لةلذذ  ملذذال مذذن شذذه  رملذذان
 .(5)ونالن  أشه  ال  أربع  ع   سومان  ،وكانال خالفته خمس س ةن

ًودعوتهً×فيًتقديمًنفسهًفداءًللنبيًًموقفهًثانياا:ً
نبةذه  َّلله والذتخلق م ذه، أعلذص ا ×ع دما ااتم  ق سش ف  دار ال دوة، وأامعوا على قتذر ال بذ  

، فأراد أن سبقى من أراد قتلذه س رذ  اللذى ف اشذه س تر ونذه َّلله أح ص خلأ ا ×بذل ، وكان ال ب   ×
سخ ج علةهص، فأم  عل  بن أب  بال  ال ا  البطر أن س ام ف  ف اشه تلذ  اللةلذ ، ومذن سجذ ى علذى 

واألعذذداع قذذد أحذذابوا بالبةذذال ست بصذذون بذذه لةقتلذذوه  مذذن سفعذذر هذذذا  × َّلله البقذذاع فذذ  فذذ ا  رسذذول ا
فذذذ   × َّلله ال وهذذذو سعلذذذص أن األعذذذداع   سف قذذذون بة ذذذه وبذذذةن رسذذذول اوسسذذذتطة  البقذذذاع فذذذ  هذذذذا البةذذذ

عذن علذ   َّلله ف ضذ  ا –تعذالى  – َّلله ملجعه  النه   سفعر ذل  ال  أبطذال ال اذال وشذجعانهص بفلذر ا
 وأرضاه.

أن سُقةص بم   أسامان حتى س د  أمان  الودائ  والوصذاسا التذ  كانذال ع ذده اللذى  ×وقد أم ه ال ب  
 .(6)أعدائه كامل  بة  م قوص ، وهذا من أعرص العدل وأداع األمان  أصحابها من

ً:ًموقفهًفيًبدرًمعًرؤوسًالكفراًالثثا
ال بة ة سواد ذك  على بن أب  بالذ  مق ونذان بهذا، فتذارة سحمذر  ×ع دما ت اا  برواش ال ب  

فهذذو بطذذر  اللذذواع، وتذذارة سفذذ   امذذوا األعذذداع، وتذذارة سفذذتح الحصذذون المستعصذذة  وسهذذدم األصذذ ام،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .090/ 2 ،تارَخ الطبري (1)
سنلب، أدى فيمنا َبن و إلنم عن م تطنرقهب كثينراً إلنم . وإن اختالف الِلماء الْبير فني عمنره َنام أ199ص:  ،تارَخ خليفة ْْ خياط (2)

 عام مال ه.
 .194ص:  المرجع الساْق، (2)
وق  سبق ترجيح اْْ حجر أن وَلدته كانن  قبنل البِثنة ِْسنر سنُيْ، فِلنم َنذا َْنان عمنره إحن ى وسنتيْ سنُة، والِلنب عُن  ا َّ  (1)

 .تِالم
 .0مساَير علماء األمصار، َلْْ حبان، ص  (4)
 .100ر: تارَخ الخلفاء للسياطي، ص(  انظ0)
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 معلص.
ع دما توااه الجة ان ف  مع ك  بدر ال بذ ى، والتقذى الف سقذان، وحلذ  الخصذمان بذةن سذد  الذ حمن، 

الصذذحاب  بصذذ ود الذذدعاع اللذذى ر  األرء والسذذماع، وكاشذذ  الذذبالع،  جواسذذتثاب ب بذذه سذذةد األنبةذذاع، وضذذ
 فبذ   –س سذد أن سرهذ  شذجاعته  –وقبر اشتباك المع ك  والتحامها خ ج من اةش الم  كةن عتب  بن ربةعذ  

أخةذذه شذذةب  واب ذذه الولةذذد، فلمذذا توسذذطوا بذذةن الصذذفةن دعذذوا اللذذى البذذ ا ، فخذذ ج اللذذةهص نالنذذ  مذذن األنصذذار:  بذذةن
بذن رواحذ ، فقذالوا: مذن أنذتص  فقذالوا: رهذ   َّلله وعبد ا –اب ا العف اع  –عود بن الحارب، ومعوذ بن الحارب 

حااذ ، ونذادى م ذادسهص: سذا محمذد، أخذ ج اللة ذا أكفاعنذا مذن قوم ذا، فقةذر:  من األنصار، فقالوا: ما ل ا ب ص من
قص سا عبةدة بن الحارب، وقص سا حمرة، وقذص سذا علذ ، فلمذا دنذوا مذ هص، قذالوا: مذن أنذتص  فقذال عبةذدة: عبةذدة، 

ر  عتبذ ، وبذذا –وكذذان أسذن القذوم  –وقذال حمذرة: حمذرة، وقذذال علذ : علذ . قذالوا: أكفذذاع كذ ام، فبذار  عبةذدة 
 حمرة شةب ، وبار  عل  الولةد بن عتب .

فقتذذر علذذ  الولةذذد فذذوران، وقتذذر حمذذرة شذذةب  فذذ  الحذذال، واختلذذ  عبةذذدة وعتبذذ  بة همذذا بلذذ بتةن 
كالهما أنبال صاحبه، ف  ه حمرة وعل  بأسةافهما على عتب  فأكمال قتله، واحذتمال صذاحبهما فحذا اه 

 .اللى أصحابهما 
بداسذذ  ال صذذ  وت ذذجة  المسذذلمةن، وخذذذ ن ورعذذ  فذذ  قلذذو   – تعذذالى َّلله بذذإذن ا –وكذذان ذلذذ  

 .(1)الم  كةن
أنا أول مذن سجثذو بذةن سذد  الذ حمن للخصذوم  ))قال:  روى البخار  عن عل  بن أب  بال  

َتَصُماا ِفي َرْ ِِهب  ذَ ََ ﴿سوم القةام ، وقال قةس بن عباد: وفةهص أنرلال:  َماِن اخ  ﴾اِن َخص 
 (2). 

 وا سذوم بذدر: حمذرة وعلذ  وعبةذدة بذن الحذارب، وشذةب  بذن ربةعذ ، وعتبذ  بذن قال: هص الذذسن بذار
 .(3)))ربةع  والولةد بن عتب 

:  َّلله لوم   ئذص، قذال ا َّلله عن امة  الصحاب  وأرضاهص، فإنهص كانوا   تأخذهص ف  ا َّلله ف ض  ا
ُ وا ا﴿ ََ َْ ِرَجال  َصَ ُقاا َما َعا ي ُِ ِم ُمؤ  َْ ال  هِ   ََّ ِم لُاا  َعَلي  َْن َّ َََُتِظنُر َوَمنا  نْ  ُ ُهب مَّ َبنُه َوِمن نْ َقَضنم َنح  ُ ُهب مَّ َفِم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقصة المبنارز  2/149، وزاد المِاد َلْْ القيب، 4/299ْتصرف، وفتح الباري،  242، 2/242(  انظر: الب اَة والُهاَة َلْْ كثير، 1)
: ، فنني الجهنناد، ْنناب المبننارز  مننْ حنن َد علنني، وإسننُاده قنناي، وانظننر2004، ْننرقب 2/42، أْننا داود، 1/114أخرجهننا أحمنن ، 

 .2/424صحيح سُْ أْي داود، 
 .4/90. وانظر: فتح البخاري مع الفتح، 19(  سار  الحج، اآلَة: 2)
(، وفني كتناب التفسنير، ْناب 2900،  2904، )رقنب 294، 4/290(  البخاري مع الفتح، فني كتناب المزنازي، ْناب قتنل أْني جهنل، 2)

، وأعننالم المسننلميْ لخالنن  2/242ضننا: الب اَننة والُهاَننة (، وانظننر أ1411َ، )رقننب 9/112)َننذان خصننمان اختصننماا فنني رْهننب( 
 .02البيطار، ص
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ِ َال ﴾َتب 
 (1). 

ًفيًيومًاألحزابً)يومًالخندق(:ً:ًموقفًعليًاًارابع
 ف  س   خمس من الهج ة كانال بروة الخ د  ف  شه  شوال.

فذدعوهص  وكان سب  هذذه الثذروة أن اماعذ  مذن الةهذود خ اذوا حتذى قذدموا علذى قذ سش بم ذ ،
، وقذذالوا: النذذا سذذ  ون مع ذذص علةذذه حتذذى نستأصذذله، فتعاهذذدوا علذذى حذذ   × َّلله اللذذى حذذ   رسذذول ا

، نذذذص خذذذ ج هذذذ  ع الجماعذذذ  مذذذن الةهذذذود حتذذذى اذذذاعوا قبائذذذر بطفذذذان فذذذدعوهص لذذذذل ، ×ال بذذذ  
فأاابوهص، نص بافوا ف  قبائر الع  ، فاستجا  لهص من استجا ، ونقلال ب و ق سر  العهد امتثذا ن 

، ولمذا سذم  رسذول × َّلله   حة  بن أخط ، ع دما ح ء كع  بن أسد الق ظ  على رسذول األم
بهص، وبما أامعذوا علةذه مذن األمذ  ضذ   الخ ذد  علذى المدس ذ  بم ذورة سذلمان الفارسذ ،  × َّلله ا

فحف وا الخ ذد  بةذ هص وبذةن العذدو، واعلذوا ابذر سذل  مذن خلذ  ظهذورهص، وقذد صذار المحذاربون 
خمسذذذ  أصذذذ اد هذذذص: الم ذذذ كون مذذذن أهذذذر م ذذذ ، والم ذذذ كون مذذذن قبائذذذر العذذذ  ،  × َّلله ل سذذول ا

والةهذذود مذذن خذذارج المدس ذذ ، وب ذذو ق سرذذ ، والم ذذافقون، وكذذان مذذن وافذذى الخ ذذد  مذذن ال فذذار ع ذذ ة 
شذذه ان، ولذذص س ذذن بةذذ هص  ×نالنذذ  آ د، وقذذد حاصذذ وا ال بذذ   ×آ د، والمسذذلمون مذذ  ال بذذ  

الخ د  بة هص وبةن المسلمةن، ال  أن فوارم من قذ سش، مذ هص عمذ و به من  َّلله قتال، ألار ما حال ا
بن عبد ُوٌدٍ العام   أقبلوا، فجالال بهص خةولهص، ف ر وا اللى م ان ضذةأ مذن الخ ذد  فذاقتحموه، نذص 

 .(2)االال بهص خةولهص ف  السبخ  بةن الخ د  وسل ، ودعوا اللى الب ا 
 :وهذا هو موض  ال اهد لموق  عل  بن أب  بال  

قذال عمذذ و بذن عبذذد وٌد فذذ  هذذا الموقذذ : مذن سُبذذار   فقذذام علذ  بذذن أبذ  بالذذ ، فقذذال: أنذا لهذذا سذذا 
أ  رار سبذ    فجعذر سذ نبهص، وسقذول: أسذن  ، نص نادى عم و:((إنه عمرو، اجلس))! فقال: َّلله رسول ا

قال: أنا سذا رسذول ا ت ص الت  ترعمون أنه من قتر م  ص دخلها  أفال تب  ون الل ه راالن  فقام عل ، ف
، ((إننه عمنرو))، أنذا، فقذال: َّلله فقذال: سذا رسذول ا فقذام علذ  نص نادى الثالث ...  ((اجلس))! فقال: َّلله ا

، فم ذى اللةذه علذ  حتذى أتذى اللةذه، فقذال لذه عمذ و: مذن × َّلله فقال: والن كان عم ان! فأذن له رسذول ا
بذن أبذ  بالذ ، وقذال علذ : سذا عمذ و، النذ   أنال  قال: أنا عل . قذال: ابذن عبذد م ذاد  قذال: أنذا علذ 

أ  سدعوك رار من ق سش اللذى الحذدى خلتذةن ال  أخذذتها م ذه، قذال لذه: أاذر، قذال  َّلله ك ال عاهدش ا
واللى رسذوله واللذى االسذالم، قذال:   حااذ  لذ  بذذل ، قذال: فذإن  أدعذوك  َّلله عل : فإن  أدعوك اللى ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22(  سار  األحزاب، اآلَة: 1)
 .110-1/92، والب اَة والُهاَة، 242-2/229، وسير  اْْ َسام، 240-2/209(  انظر: زاد المِاد، 2)
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أحذ  أن  َّلله مذا أحذ  أن أقتلذ . قذال لذه علذ : ول  ذ  وا َّلله اللى ال رال، فقال لذه: لذص سذا ابذن أخذ   فذوا
أقتل ، فثل  عم و ع د ذلذ  فذاقتحص عذن ف سذه فعقذ ه وضذ   واهذه، نذص أقبذر علذى علذٌ ٍ وسذر 

بله علذذ أ بذذالت م، ف ذذأ السذذة  التذذ م، فلذذ به علذذ   علذذى حبذذر عاتقذذه، سذذةفه كأنذذه شذذعل  نذذار، فاسذذتق
 فسق  ونار الثبار، وسم  المسلمون الت بة ، فع فوا أن علًةا قتله.

 :وقال عل  
ًرأيرررررهًةهانصررررررًالحمرررررار ًمررررر ًسرررررف

 

ًونصرررررررررر ًربًمحمررررررررردًبصررررررررروابي 
 

ًفصررررررردر ًحررررررري ًتركترررررررهًمتمررررررردلًا
 

ًكالمررررررردكًبررررررري ًدكررررررراد ًوروابررررررري 
 .(1)الباقون، وخ اال خةولهص حتى اقتحمال الخ د   ة انهرموبعد هذه المبار 

 وه ذا ظه ش ال جاع  العرةمذ  الح ةمذ ، ومذن عرذص هذذه الح مذ  أن علذ  بذن أبذ  بالذ  
ف ان ذل  من أسبا  نصذ  المسذلمةن  فأبى ذل ، فدعاه اللى ال رال ف رل، فقتله  َّلله دعا عم ان اللى ا

 .(2)تعالى َّلله بإذن ا
 ف  هذا الموق  من عدة واوه، م ها: ل  فره ش ح م  ع

 ف  المبار ة. ×استئذانه ال ب   -1
 من قبول ما سع ء علةه من الخصال من ق سش. َّلله تذكة ه لعم و بن عبد وٌد ما عاهد علةه ا -2
واللذى رسذوله  َّلله وع د القذ ار عمذ و بمذا عاهذد اتخذذ علذ أ ذلذ  مذدخالن، فقذال: النذ  أدعذوك اللذى ا -2

 واللى االسالم.
ما امت   من قبول هذه الدعوة دعاه اللى ال ذرال، فلذص س ذرل فاسذتفره لةثلذبه، فلمذا نذرل قتلذه وع د -1

 نص بدخول ال ع  ف  قلوبهص بهذا الموق  الح ةص.َّلله فانهرم الم  كون بفلر ا ، 

ًفيًغزو ًخيبر:ً:ًموقفًعليًاًامساخ
أتذى قومذان بلةذر لذص سقذ بهص حتذى اللى خةب ، وكان الذا  × َّلله ج ة سار رسول اللههف  الس   ال ابع  

 × َّلله سُصبح، فلما أصذبح صذبح خةبذ  ب ذ ة، فخذ ج أهلهذا بمسذاحةهص وم ذاتلهص، فلمذا رأوا رسذول ا
أكبننر، خرْنن  خيبننر، إنننا إَا نزلُننا   َّ ا)): × َّلله ، محمذذد والخمذذةس، فقذذال رسذذول اَّلله قذذالوا: محمذذد وا

((ْساحة قام فساء صباح المُذرَْ
(3). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فني حينا  الصنحاْة  ، وانظر أَضاً شجاعة علي 2/242، وزاد المِاد، 2/212، وسير  اْْ َسام، 1/120(  انظر: الب اَة والُهاَة، 1)
 .410-1/411للِالمة الْان َلاي، 

 .110-1/92، والب اَة والُهاَة، 242-2/229، وسير  اْْ َسام، 240-2/209(  انظر: غزو  الخُ ق كاملة في زاد المِاد، 2)
، 2/1124سلب، كتاب الجهاد والسير، ْاب غنزو  خيبنر (، وم1194، )رقب 4/104(  البخاري مع الفتح، المزازي، ْاب غزو  خيبر 2)

 .2/210(، وانظر: زاد المِاد َلْْ القيب، 1204)رقب 
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، وخذ ج مل هذص َمْ َحذ  س فذ  سذةفه صأهر خةب  الجةش راعوا هاربةن اللى حصونهوع دما رأى 
 م ة، وسلعه أخ ى وسقول:

ًقررررردًعلمررررر ًخيبررررررًأنررررريًمرحرررررب
 

ًشررررررراكيًالسررررررر  ًب ررررررر ًممررررررررب 
 

ًإداًالحررررررررررروبًأقبلرررررررررر ًتل رررررررررررب 
ً
 

 

 فب   له عام  بن األكوا، فقال:
ًقررررردًعلمررررر ًخيبررررررًأنررررريًعرررررامر

 

ًشررررررراكيًالسررررررر  ًب ررررررر ًم رررررررامر 
ةن فوق  سة  م ح  ف  ت م عام ، وذه  عام  سل به من أسذفله، ف اذ  سذةفه فاختلفا ض بت 

 .(1)على نفسه فماش شهةدان 
  َّ علنم َ َنه، َحن  ا  َّ ألعطنيْ َنذه الراَنة غن اً رجنالً َفنتح ا))سوم خةبذ :  × َّلله نص قال رسول ا
ها، فلما أصذبح ال ذام بذدوا لةلتهص: أسهص سُعطا (2)، فباش ال ام سدوكون((ورساله  َّ ورساله، وَحبه ا

 َّلله قةذر: هذو سذا رسذول ا ((أَنْ علني ْنْ أْني طالن  ))كلهص س او أن سعطاها، فقذال:  × َّلله اللى رسول ا
ه، ودعا له، فبذ أ حتذى كذأن ةف  عة  × َّلله ، فأُت  به، فبصأ رسول ا((فأرسلاا إليه))ه، قال: ةس ت   عة 

انفنذ ))! أقذاتلهص حتذى س ونذوا مثل ذا  فقذال: َّلله ا رسذول الص س ذن بذه واذ ، فأعطذاه ال اسذ ، فقذال علذ : سذ
  َّ هب منْ حنق ايعلم رسلك حتم تُنزل ْسناحتهب، ثنب ادعهنب إلنم اإلسنالم، وأخبنرَب ْمنا َجن  علن

((لك مْ أن َْان لك حمر الُِب ْك رجالً واح اً خير  َّ ألن َه ي ا  َّ فيه، فاا
(3). 

 قال:وأخذ ال اس ، وخ ج م ح  ف وبدأ عل  
ًقررررردًعلمررررر ًخيبررررررًأنررررريًمرحرررررب

 

ًشررررررراكيًالسررررررر  ًب ررررررر ًممررررررررب 
 

ًإداًالحررررررررررروبًأقبلرررررررررر ًتل رررررررررررب 
ً
 

 

 فقال عل :
ً(4)أنررراًالرررديًسرررمتنيًأمررريًحيررردره

 

ًكليررررررر ًغابرررررررا ًكريرررررررهًالمن رررررررره 
  ً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1024، )رقنب 1111، 2/1112(  انظر: صحيح مسلب، كتاب الجهاد والسير، ْاب غزو  َي قرد وغيرَا، مْ ح َد سنلمة ْْن األكنا ، 1)
 .2/219وزاد المِاد َلْْ القيب، 

 .12/140أي َخاالان وَتح ثان في َلك. انظر: شرح الُاوي، (  َ وكان: 2)
، (، وكتاب فضائل الصحاْة، ْاب مُاقن  علني 1212، )رقب 4/140(  البخاري مع الفتح، في كتاب المزازي، ْاب غزو  خيبر، 2)

 .2/1111، 1/1041(، 2120، )رقب ، ومسلب في فضائل الصحاْة، ْاب مْ فضائل علي 4/42
ي أسنن اً فنني أول وَلدتننه، وكننان مرحنن  قنن  رأى أن أسنن اً َقتلننه، فننذكره علنني  ْننذلك  سننب لدسنن ، وكننان علنني  (  حينن ر : ا1) قنن  ُسننم ِ

 .12/104ليخيفه وَضِف نفسه. شرح الُاوي علم صحيح مسلب 
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ً(1)أوفرررررري مًبالصرررررراكًكيرررررر ًالسررررررندره 

ً

 

 

 .(2)فل   رأم م ح  فقتله، نص كان الفتح على سدسه
ألهذذر خةبذذ   ×فقذذد قذذام بهذذذه البطولذ  ال ذذادرة بعذذد حصذار ال بذذ  عذذن علذذ  وأرضذاه،  َّلله ف ضذ  ا

فخذ ج ال ذام مذن حصذونهص سسذعون فذ   فتحهذا علذى سذد علذ   َّلله ق سبان من ع  سن سومان، نذص سسذ  ا
 ×المقاتل ، وسبى الذرس ، وكان ف  السب  صفة ، نص صذارش اللذى ال بذ   ×الس  ، فقتر ال ب  

 .(3)بحال أما للم م ةنفأعتقها، واعر عتقها صداقها، فأص
له مواق  أخ ى كثة ة، تره  فةها الح م  العرةم ، ول ن المقام   ستس  ال  لما ذكذ   وعل  

، وقلبذه َّلله والةذوم اآلخذ ، فذإن االنسذان الذا كذان همذه  َّلله من المواق  السابق ، وه ذا سفعر مذن س اذو ا
 ، عمر كر ما سح  مو ه تبارك وتعالى.َّلله معلأ با
 ف  هذا الموق  من عٌدة واوه، م ها: ظه ش ح م  عل  وقد 
قبذر القتذال، اللذى أ   ×استفسذ  مذن ال بذ   فإنذه  ؛«ُأقاتل مًحتىًيكونواًمثلنرا »قوله:ًً-1

مدى سستم  القتال  وهذا مذن أعرذص الح مذ ؛ ألن الداعةذ   بذد لذه مذن وضذوو الهذدد والثاسذ ، وأن 
 س ون على بصة ة من أم ه.

وهذا فةذه تذذكة  لم حذ ؛ ألنذه قذد رأى فذ  الم ذام  ،«اًالديًسمتنيًأميًحيدر أن»وقوله:ًً-2
 بذل ، لةخةفه وسلع  نفسه، حتى سستول  على قتله. أن أسدان سقتله، فذك ه عل  

هذذا فةذه الرهذا  والخبذار لم حذ  أن علذ  بذن أبذ   «أوفي مًبالصراكًكير ًالسرندر »وقوله:ًً-3
 عان.بال  سقتر األعداع قتالن واسعان ذرس

به األعداع، ونص  المسلمةن علةهص نصذ ان مذ  ران،  َّلله بقتر م ح ، فهرم ا ثمًختمًهدهًالحكمً-4
 فله الحمد أو ن وآخ ان.

، وصذلى اَّلله بعد أبذ  ب ذ ، وعمذ ، وعثمذان  وهذا بةض من فةض، وال  فهو أفلر السابقةن األولةن
    وسلهص على نبة ا محمد، وعلى آله، وأصحابه أامعةن. 

 كتبه
 سِي  ْْ علي ْْ وَف القحطاني

 هذ.1433/ 7/11ح ر ف  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/104لب، (  مُِاه: أقتل األع اء قتالً واسِاً َرَِاً، وقيل السُ ر : مْيال واسع. انظر: شرح الُاوي علم صحيح مس1)
(، وانظنر: زاد 1024، )رقنب 2/1111(  أخرجه مسلب في صنحيحه فني كتناب الجهناد والسنير، ْناب غنزو  َي قنرد وغيرَنا مطناَلً، 2)

 .1/411، وحيا  الصحاْة، 2/221المِاد، 
-1/101والُهاَنة،  (، وانظنر: الب اَنة1221، 1222، )رقنب 4/109(  انظر: البخناري منع الفنتح، كتناب المزنازي. ْناب غنزو  خيبنر، 2)

، 412-2/424كاملنة فني اإلصناْة فني تميينز الصنحاْة،  ، وانظر: ترجمة علي ْْ أْي طالن  200-2/240، واْْ َسام، 191
 .410 -1/411، وانظر: شجاعة علي أَضاً في حيا  الصحاْة للْان َلاي، 221-4/222والب اَة والُهاَة، 


