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 چکیده

 با که قریظهبنی غزوه در ایشان نقش مهینطور باشدمی انکار قابل غری اسالم تاریخ در السالمنقش امریاملومننی علیه

که هر یک با  بودند مدینه ظه یکی از سه قبیله هیود دربنی قری. کرد پیدا دست شودمی مطلب این به منابع به نگاهی

ینقاع و بعد . ابتدا قبیله بنی قاز این منطقه رانده شدندوآله مرتکب شدند، علیهاهللنقض پیامنی که با رسول خدا صلی

هیودیان  یجه اعاملقریظه با اینکه نتبنی .جمازات شدندمرتکب شدند،  خاطر خیانتی کهنضری و بعد بنی قریظه که به بنی

 و ست زدداز آن دو قبیله تر خطرناکبه مراتب به عملی  از آن درس نگرفت و قینقاع و بنی نضری را دیده بود،بنی

مده بودند قرار آ وآلهعلیهاهللصلین اسالم و پیامرب تصمیم گرفت تا در کنار سپاه عظیم مرشکان که برای نابودی دی

نان خدا مهم به رسنوشت دش قریظهاده خود را یاری کرد و بنیبگرید و آهنا را یاری کند ولی در هنایت خداوند فرست

ی به نقش علی بن اب بعد از رشح حال خیانت هیود، سعی داریمما در این نوشتار . ندکه جز نابودی نیست دچار شد

و با توجه به اسناد تارخیی بیان کنیم که عامل شکست هیود و ین مساله تارخیی اشاره کنیم السالم در اطالب علیه

عد از و رسول خدا ب باشدمی السالمعلیه طالبپریوزی مسلامنان، قهرمان مهیشگی تاریخ اسالم یعنی علی بن ابی

 .کندفت ایشان اشاره میدالوری های ایشان به رصاحت به خال
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 مقدمه 

 هطبق نظر برخی مورخنی ، نسبشان از طریق خزرج بن رصیح بکه  بود قریظه از قبایل هیود ساکن یثربیقبیله بن

نظر جغرافیایی در بودند و از  ساکن یثربیظه قبل از ظهور اسالم قربنی 1رسد.الّسالم میهارون بن عمران علیه

پیامنی   ،پیامن بودند و بعد از حضور رسول خدا . آنان در یثرب با قبیله اوس همسکونت داشتند جنوب رشقی شهر

که از بندهای این پیامن، رضورت خودداری هیود از اقدام بر  2قریظه بسته شدمیان حرضت و هیود یثرب از مجله بنی

 3ود.ها برخورد شداد تا در صورت نقض آن از سوی هیود، با آنمسلامنان بود. این پیامن به او اجازه میضد پیامرب و 

 وآلهعلیهاهللصلی ها معرتف بودند که از پیامربحمرتم شمرده شد. آن هجریقریظه تا سال پنجم این پیامن از سوی بنی

 ولی در هنایت با عهدشکنی ،نکرده است جمبورایشان را به پذیرش اسالم  حرضت،و  4اندجز وفا و راستی ندیده

 پرونده حضور هیود در شهر مدینه بسته شد. قریظه،بنی

 هیود مسبب اصلی جنگ احزاب

ان مسبب اصلی سریه نویسخباثت هیود بنی قریظه در جریان حمارصه سپاه ده هزار نفری مرشکنی ، قابل بخشیدن نبود. 

 اند.را هیودیان دانستهنگ احزاب ج

در اصل، پس از واقعه بنی نضری رسان آن طایفه که به خیرب رفته بودند، به رساغ قریش آمده و از آنان خواستند تا برای  

که در ا آنقریش نیز ببروند.  مسلامنانبا یکدیگر متحد شده و به جنگ وآله علیهاهللصلیبه زانو درآوردن رسول خدا 
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بودند، متایل جدی به این اتفاق و احتاد داشت، لذا ابوسفیان در پاسخ هیودیان گفت: هبرتین افراد برای ما مکه ساکن 

 5کسانی هستند که در دشمنی با حممد ما را یاری کنند.

م داشتند به الودیان به حتریک قریش بسنده نکرده بلکه قبایلی چون بنی سلیم و غطفان را که پیشینه دشمنی با اسهی

به  [و در نقلی متام حمصول را]کمک غطفان نصف حاصل خرمای خیرب  و قول دادند تا در برابر 6راهی فراخواندندمه

 1آنان بدهند.

 عهد نامه نقریظه و پاره کردنقض پیامن بنی

نده معاهده قریظه و امضا کنه رساغ کعب بن اسد رئیس هیود بنیحی بن اخطب رسیعرت از سپاه قریش به مدینه آمد و ب

هزاری نفری احزاب مهراه کند. ابتدا کعب او آمد و خواست او و قومش را با سپاه دهوآله علیهاهللصلیخدا با رسول 

که به درون خانه حی بن اخطب ارصار کرد تا آنشد. اش راه نداد زیرا مهنی به منزله نقض عهد تلقی میرا به خانه

ما را  رده و اموالام، او ما را به قبول دین خود جمبور نکگفت به خدا سوگند باوفاتر از حممد ندیدهرفت. کعب به او 

قدر ارصار کرد تا کعب بن اسد راضی شده و عهدنامه خود و رسول خدا ، اما حی ابن اخطب آن8غصب نکرده است

کرد. در اصل هیودیان تنها مشکلشان آن بود که خطب داد و او نیز آن را پاره را به دست حی ابن اوآله علیهاهللصلی

برابری با  ییاقریظه توانبرنیایند و منطقه را ترک کنند، در آن صورت بنیاین کار مبادا قریش و دیگر قبایل از عهده 

 1بن اخطب قسم خورد که او در کنار آنان باقی خواهد ماند.امسلامنان را ندارد. حی 
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 در اثناء جنگ احزاب شیوع خرب نقض پیامن هیود

قریظه قریظه به گوش رسول خدا صلی اهلل علیه و آله رسید کسی را فرستاد تا خربی از بنیمانی که خرب نقض عهد بنیز

د. انآوری کردههای خود هستند و متام چهارپایان خود را مجعها و راهرب خرب آورد که مشغول اصالح قلعهبیاورد، خم

سعد ، [دپیامن بو قریظه همکه پیش از اسالم با بنی] سعد بن معاذاوس و خزرج، رهربان  وآلهعلیهاهللصلیرسول خدا 

و گروهی را نزد کعب بن اسد فرستاد و او را قسم داد تا به عهد خویش پایبند باشد. اما کعب و هیودیان با  عبادهبن 

را کعب گفت عهدنامه  10وآله و سعد دشنام دادند.علیهاهللاشاره به واقعه اخراج بنی نضری، به رسول خدا صلی

 11کند، از بنی برده است.مهچنانکه بند کفش خود را پاره می

 مسلامنان و خرب نقض پیامن هیود

 وآله وعده نرصتعلیهاهللقریظه مسلامنان را به وحشت انداخت و در مهان حال رسول خدا صلیخرب نقض عهد بنی

در این حلظه نفاق منافقان که شامل عده زیادی از افراد ضعیف االیامن بود، آشکار شده  دادند.و پریوزی به مردم می

 .وآله کردندعلیهاهللو رشوع به هتدید مسلامنان و متسخر سخنان رسول خدا صلی

شد، به مهراه هفتصد نفر جنگجوی اگر سپاه ده هزار نفری دشمن وارد مدینه می ،به هر روی وضعیت بحرانی بود

 کند.توانست مسلامنان را قتل عام قریظه، به راحتی مییبن

 و قریظه به داخل مدینه وارد کنندقلعه بنی هایی را ولو با زمحت از سویگروه از آنجا که احتامل آن بود تا مرشکان

لامنان مستا از داخل به  دو سه هزار نفری از سپاه رشک به او ملحق شوند خواستمینیز شنیده شد که کعب  یاخبار

وآله پانصدتن از اصحاب را به حمافظت از خانه های مدینه قرار داد. با وجود خندق علیهاهللمحله کند، رسول خدا صلی

بود. رسول  های مسلامنان بود، بیشرتهایشان در کنار خانهقریظه که خانهدر برابر سپاه مرشکنی، ترس مسلامنان از بنی

تی قریظه فرستاد اما او پس از چند ساعاز اصحاب خود را برای خربگریی به سوی دژ بنیوآله یکی علیهاهللخدا صلی

اوت گفت گکه مراقب اوضاع بود به خواب رفت و وقتی بیدار شد که اسری یکی از قریظیان شده و او به وی می
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برد و  درآورده در شکم او فرووآله با زرنگی چاقوی مرد هیودی را علیهاهللگوساله چاقی زائیده. صحابی پیامرب صلی

در آن بودند دیده شد که  هایی که زنان مسلامنبه رسعت فرار کرد. یک بار نیز یک هیودی در اطراف یکی از قلعه

 12.توسط آهنا کشته شد

 قریظه زندگیقبایلی که در حوالی هیودیان بنی تعدادی از مردان به وآلهعلیهاهللصلی، رسول خدا در زمان جنگ

مسلح باشند زیرا از سوی هیودیان بر آنان وحشت داشت. آنان در  هایشانوآمدکردند، دستور دادند تا در رفتمی

وآمد بنی حمل جنگ با حمل سکونت خانواده هایشان بودند، یک بار نیز گروهی از مسلامنان که عازم قبا بودند در رفت

گروهی  و ه به تریاندازی پرداختند و مسلامنان نیز جواب دادندها برخوردند، هیودیان بنی قریظای از هیودیراه به عده

 13پس از آن اجتامعی از هیود ندیدیم. گویدزمخی شدند. ناقل میاز دو طرف 

 اهلل علیهاابالغ رشوع جنگ با هیود در خانه حرضت فاطمه سالم

السالم به پایان رسید و مرشکنی بدون هیچ طالب علیهجنگ احزاب با معجزات اهلی و شجاعت های علی بن ابی

 دستاوردی به حمارصه مدینه پایان دادند. 

کرد، خانه فاطمه ای که با آن وداع میرفت، آخرین خانهمییا جنگ وآله به سفر علیهاهللصلیهرگاه رسول خدا 

 14علیها بود.اهللسالم فاطمهشد، خانه ای که وارد میگشت، اولنی خانهبازمیعلیها بود و هرگاه اهللسالم
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ستن به ش علیهااهللسالم وآله وارد مدینه شد و فاطمهعلیهاهللبعد از پایان جنگ احزاب، هنگامی که رسول خدا صلی

وآله علیهاهللرا به رسول خدا صلی قریظهبه سوی هیود بنی طرف خداوند فرمان حرکتجربئیل از  ،رس ایشان پرداخت

 15ابالغ کرد.

 علیه السالم به دست امریاملومننی یانپرچم کل سپاه

به او فرمود در میان مردم ندا بده که احدی  و را فراخواند السالمطالب علیهوآله علی بن ابیعلیهاهللرسول خدا صلی

 قریظه.له بنیخواند مگر در حمنامز عرص را نمی

رسول  .قریظه حرکت کردندمردم بریون آمدند و به سوی بنی .و اعالم کرد هالسالم به میان مردم آمدامریاملومننی علیه

ه رنگ سیاه که ب کرد و پرچم بزرگ راوآله نیز در حالی که علی علیه السالم پیشاپیش او حرکت میعلیهاهللخدا صلی

 16در دست داشت، خارج شد. و از جنگ احزاب، هنوز از جای خود باز نشده بود شدبود و عقاب نامیده می

 السالم و آغاز شکست هیودطلب علیهدیدن علی بن ابی

او فرمود: مهان  ، بهقریظهدر وقت اعزام امریاملومننی علیه السالم  به سوی قبیله هیود بنی وآلهعلیهاهللرسول خدا صلی

امون من مردم پری :السالم فرمودعلی علیهکسی که تو را بر عمرو پریوز کرد، در اینجا هم تو را تنها نخواهد گذاشت. 

مرا دید، فریاد زد قاتل عمرو به رساغ شام تا مجع شدند و به راه افتادم تا به دیوارهای آنان نزدیک شدم. یکی از آنان 

 قریظه ناله و فریاد برآوردند. خداوند در دهلایشان وحشت انداخت. آمد. دیگری هم مهنی فریاد را زد. بنی
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 کسی رجز می خواند:شنیدم 

                                       ا  وقتل علی عمر

 صاد علی صغرا  

                                    قصم علی ظهرا  

 ابرم علی امرا  

                                      هتک علی سرتا  

لی پاره کرد ع، استوار کرد علی کاری را، راشکست علی پشتی ، شکار کرد علی شاهبازی را، کشت علی عمرو را

 ای راپرده

با خودم گفتم: محد و سپاس خداوندی را که اسالم را پریوز کرد و رشک و بت پرستی را از بیخ و بن برکند. پیغمرب 

اده دبه من فرمود به برکت خداوند حرکت کن. مهانا خداوند رسزمنی و دیارشان را به شام وعده  وآلهعلیهاهللصلی

است. من با یقنی و اطمینان از نرصت خدای عزوجل به راه افتادم و رفتم تا پرچم را در پای دژشان برافراشتم. بنی 

 11از من استقبال کردند.گفتند، وآله را ناسزا میعلیهاهللقریظه در حالی که رسول خدا صلی

 فرار بزرگان صحابه از معرکه جنگ

بة السالم با عمرو بن عاص، ولید بن عقبه، عتمناظره امام حسن علیهگزارشی درباره زبری بن بکار ابن ابی احلدید از 

 از مجله سخنان امام خطاب به آنان این بود: در حضور معاویه نقل کرده است کهبن ابی سفیان و مغریة بن شعبه 
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  135املؤمننی، 

 



حکم اهلل  وا فبعث علیا بالرایة فاستنزهلم عىلبعث أکابر أصحابه إىل بني قریظة فنزلوا من حصنهم فهزم أن رسول اهلل 

 مثلهاو حکم رسوله و فعل يف

 آنان از دژهای خود پاینی آمدند و قریظه فرستاد. پسه را به جنگ بنیوآله بزرگان صحابعلیهاهللرسول خدا صلی

ا در السالم آنان رعلیهالسالم را با پرچم خود فرستاد و علی صحابه را شکست دادند. پس از آن حرضت، علی علیه

 18مقابل حکم خدا و حکم رسول او تسلیم کرد؛ و در خیرب هم مانند آن کرد.

کند که قبل از جنگ خیرب که در سال ششم صورت گرفته بود، رسول این گزارش تارخیی به مطلب مهمی اشاره می

م را به السالطالب علیهبرای اینکه جایگاه مدعیان خالفت و از آن طرف جایگاه علی بن ابی وآلهعلیهاهللصلیخدا 

 لیعنشدند و بعد فرماندهی را به ابتدا آهنا را به فرماندهی گروهی به جنگ فرستاده و آهنا موفق  ،دنصحابه نشان ده

 به پایان رساندند.با موفقیت ماموریت خود را سپردند و ایشان  السالمعلیه طالبابی بن

 السالمفتح به برکت امریاملومننی علیه

وآله به یهعلاهللگوید رسول خدا صلیقریظه میالسالم در جنگ بنیقاضی نعامن با اشاره به جهاد امریاملومننی علیه

لامنان او و مسشان را به اسارت گرفت. این کار خداوند برای رسول قریظه رفت و آنان را شکست داد و ذریهجنگ بنی

 السالم در این نربد از مشهورترین و برترینالسالم اجرا کرد. مقام علی علیهبود که آن را به دست ولی خود علی علیه

 11مقام های اوست.

 صیبن جنگ آن در که فتحى و قریظهبنى بر پریوزى وشیخ مفید در االرشاد هم به این مطلب اشاره و می گوید: 

( و بودند دیده او از که بود شجاعتى) آن بخاطر و بود السالماملؤمننی علیه امری بواسطه شد وآلهعلیهاهللصلی پیغمرب

 دل در حرضت آن از جل و عز خداى که بود ترسى آن براى و بود، شده کشته هیود از او دسته ب که گانىشدهکشته

                                                           

 281/  6ابن ابی احلدید ، رشح هنج البالغة، 18 

لیه وآله ذلك بصنع اهلل لرسوله صلوات اهلل ع وانرصف رسول اهلل صلوات اهلل علیه وآله عىل بني قریظة ، فقتلهم وسبى ذرارهیم ، وکان11 

 .وللمسلمنی وبام أجراه اهلل عىل یدي ولیه عيل صلوات اهلل علیه وکان مقامه ذلك من أشهر املقامات وأفضلها

 211/  1، رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهارقاضی نعامن، 



 برشته این از پیش که است هائىمنقبت چون و گذشت، که فضائىل مهانند است فضیلتى خود این و انداخت، آهنا

  20.آمد در حتریر

سلیم شوند و وآله که از آنان خواسته بود تعلیهاهللصلیقریظه در پاسخ پیامرب به گزارش تاریخ نویسان وقتی هیود بنی

پیش  السالم فریاد کشید و گفت یا کتیبة االیامن و سپسابیطالب علیهبنحکم او را بپذیرند، کندی نشان دادند، علی

 .گشایمنوشم یا دژ آنان را میبه خدا سوگند یا مهانند محزه رشبت شهادت می فرمودرفت و 

ادند تا رستفپیامنان خود یعنی قبیله اوس  پذیریم. آنان به نزد همهیودیان ترسیدند و گفتند حکم سعد بن معاذ را می

 تند.قینقاع گرفوآله امتیازی بگریند که خزرج برای برادران آهنا یعنی بنیعلیهاهللپیامرب صلیبرای آنان از 

که به آنان اعتامد دارم برایم نقل کردند که سبب تسلیم شدن آنان این بود که  عاملانیگوید برخی از ابن هشام می

گشایم را می نوشم و یا قلعه آنانکه محزه نوشید می السالم فریاد کشید به خدا سوگند یا رشبتیطالب علیهابیبنعلی

 .21پذیریمو قدم جلو گذاشت، در آن حلظه قریظیان گفتند ای حممد حکمیت سعد را می

 :کندالسالم را اینطور وصف میامریاملومننی علیه، شاعر بن احلجاجا

 أنا مولی الکرار یوم حننی        و الظبا قد حتکمت فی النحور

 ملن به افتتح اإلس      الم حصنی قریظه و النضری أنا مولی

 و الذی علم األرامل فی بدر      علی املرشکنی جز الشعور

 22من مضت لیلة اهلریزر و قتاله     جزافا حیصون بالتکبری

                                                           

 املؤمننی وما کان من قتله َمْن َقَتل منهم ، وما ألقاُه اهللّ عّزوجّل يف قلوهبم من الُرعب منهقریظة ، وفتح اهللّ عىل نبّیه بأمری وکان الظفر ببني20 

 112/  1شیخ مفید، االرشاد،  .، وماَثَلْت هذه الفضیلُة ما َتقّدمها من فضائله ، وشاهَبَْت هذه املنقبُة ما َسَلف ذکرُه من مناقبه

  131/  4بن کثری، البدایه والنهایه، ؛ ا 240/  2ابن هشام، السریة النبویة، 21 

 356/  1ابن شهرآشوب، مناقب آل أيب طالب، 22 



 قریظهدر جنگ بنی السالمامریاملومننی علیه امامت نص بر

به ابوبکر اعرتاض کردند که چرا پس از رسول خدا بعد از غصب حکومت توسط ابوبکر، گروهی از صحابه 

 غصب کرده است. السالمخالفت را از علی علیه وآلهعلیهاهللصلی

نخستنی فردی که از آهنا سخن گفت، خالد بن سعید بن عاص اموی بود که خطاب به وی گفت: از خدا برتس و ببنی 

به ما که تو هم  وآلهعلیهاهللکه پیغمرب صلی دانی. مگر نمیایپیشی گرفته السالمعلیه طالبکه چگونه بر علی بن ابی

 تعدادی از شجاعان و پهلوانانشان را السالمکه علی علیه قریظهبا ما بودی و اطرافش حلقه زده بودیم، در جنگ بنی

 کشته بود و در آن موقع گروهی از بزرگان و رسوران مهاجرین و انصار دورش حلقه زده بودند، فرمود:

آن را از من داشته باشید؛ و امری را نزد شام به امانت  کنمای گروه مهاجر و انصار؛ من شام را به وصیتی سفارش می

ز طرف . جربئیل اپس از من امام شامست و خلیفه من در میان شام طالبمهانا علی بن ابینید. آن را تباه نک گذارم،می

خداوند مرا به آن سفارش کرد و اگر شام این سفارش مرا درباره عىل نگهدارى و او را پشتیبانى و یارى نکنید در 

. گریدرین شام زمام کار شام را بدست میو بدت شوداحکام خود اختالف خواهید نمود و کار دین شام بر شام آشفته می

امت مرا بیان خواهند نمود باراهلا هر کس که سفارش مرا  امرکه  هستند امرآگاه باشید که تنها خاندان من وارث 

من آنچنان نصیبى عطایش فرما که خری آخرت  مهراهیدرباره آنان نگهدارى کند، او را با گروه من حمشورش فرما و از 

باراهلا هر کس در باره جانشینى من با خاندان من بد رفتارى کرد او را از هبشتى که پهنایش به وسعت آسامهنا را دریابد 

 .23گردان نصیبو زمنی است بى

                                                           

 عدة من صنادید رجاهلم وأويل البأس والنجدة منهم 18ـ  11 ص، 1 ج، اإلحتجاج23 

 216 ص  ،28 ج، ط مؤسسةالوفاء -بحار األنوار 

 462 ص، 2 ج، اخلصال

 331 ص، الیقنی

 63 ص  ،1 ج، الطبقات -رجال الربقي

 80 ص  ،2 ج، الرصاط املستقیم



و امام  المالساین روایت تارخیی که در منابع متقدمی مانند  کتاب املحاسن مرحوم َبْرقی که از اصحاب امام جواد علیه

، [قرن ششم]، کتاب احتجاج مرحوم طربسی  [ق 381متوفی ]است ، کتاب اخلصال شیخ صدوق  السالمهادی علیه

نص آمده است،  [ق 881متوفی ] قیم مرحوم نباطی بیاضی، الرصاط املست[ق 664متوفی ] الیقنی سید بن طاوس

يل بن أيب إن ع»مانند باشد؛ مجالتی می وآلهعلیهاهللصلی رسول خدا  بعد السالم امریاملومننی علیه خالفت آشکار در

که جای هیچ شبهه ای را در این مطلب باقی  ، «أن علیا إمامکم بعدي»یا  «الب أمریکم من بعدي وخلیفتي فیکمط

و این  باشدمی السالمعلیه طالبکه منتخب خداست فقط علی بن ابی وآلهعلیهاهللکه جانشنی پیامرب صلی گذاردنمی

که ابوبکر هم ازمجله آهنا بوده، بیان شده است و حتی پیامرب  در مجع اصحابی وآلهعلیهاهللکالم پیامرب صلی

بسنده نکرده و در باب اطاعت از اهل بیت خود بعد ایشان هم  السالمعلیه طالببه علی بن ابی وآلهعلیهاهللصلی

 .سخن گفته است

ه که نشان می دهد پیامرب بیاضی با عبارت یا معرش القریش  آمد 25و الرصاط املستقیم 24جالب اینکه عبارت رجال برقی

ه اگر از ک کندنکته را خمصوصا به آهنا گوشزد میهای قریش برای غصب خالفت بعد خود آگاه بوده و این از نقشه

 طالب اطاعت نکنند در آخرت عاقبت خوبی نخواهند داشت.علی بن ابی

                                                           

 و کان أول من تکلم یوم اجلمعة خالد بن سعید بن العاص فقال: یا أبا بکر! أذکرك24 

قول رسول اهلل )صىّل اهللّ علیه و آله و سلم( یوم قریظة: یا معرش قریش! احفظوا وصیتي، أن علیا إمامکم بعدي، بذلك أنبأين جربئیل 

ذکره. إال! إنکم إن مل تؤتوه أمورکم اختلفتم، و توىل علیکم أرشارکم. إال! إن أهل بیتي هم الوارثون يل، و  )علیه السالم( عن ريب عز

القائمون من أمتي. اللهم من أطاعهم فثبته، و من نرصهم فانرصه، و من خالف أمري و أقام إماما مل أقمه و ترك إماما أقمته و نصبته 

 بیائكفاحرمه جنتك، و العنه عىل لسان أن

ونحن حمتوشوه يف بني قریظة وقد قتل عيل رجاهلم: یا معرش قریش إين موصیکم بوصیة فاحفظوها ومودعکم أمرا فال تضیعوه، أال وإن 25 

علیا إمامکم، وخلیفتي فیکم، بذلك أوصاين جربائیل عن ريب، أال وإن أهل بیتي الوارثون ألمري، القائمون بأمر أمتي، اللهم من حفظ 

 ي فاحرشه يف زمريت، ومن ضیع فیهم وصیتي، فاحرمه اجلنةفیهم وصیت



 بزرگرتین دشمن اسالمملومننی نسبت به خواسته امریابزرگواری  

قبول خواسته حی بن اخطب که شعله ور کننده جنگ احزاب  السالم،علیه یکی دیگر از بزرگواری های امریاملومننی

انند م لباس او را از تنش خارج نکند. به درخواست او، بعد از کشته شدن قریظه بود این بود کهعامل خیانت بنیو 

 .مهان کاری که در جنگ احزاب با عمرو بن عبدود کرد و زره از تن او خارج نکرد

 این گفتالسالم گردن زده شود، در آن حال میعلیه طالبوقتی حی ابن اخطب را آوردند تا توسط علی بن ابیدر   

: فرمود او به السالمومننی علیهامریامل. شودمی انجام بزرگوار و رشیف مردی دست به که است رشافت با شدنی کشته

 وارانبزرگ و نیکان که آنکس حال به وای پس را، نیکان ارشار و کشندمی را ارشار مردم، نیکان و  برگزیدگان مهانا

 گفتی، تراس گفت اخطب ابن حی. بکشند را او کفار اراذل که است کسآن برای سعادت و نیکبختی و بکشند را او

اخطب  حی ابنالسالم خواهشش را قبول کرد. لباسم را از تنم بریون نیاور. امریاملومننی علیهکشی می مرا که حاال

 .زد را گردنش السالم علیه طالبگفت مرا پوشاندی خدایت بپوشاند، و گردن کشیده و علی بن ابی

 چه آوردىمى مرگ براى را حى که راه میان در: فرمود بود آورده را او که السالم به شخصیعلیه املؤمننی أمری سپس

 گفت؟می

 خُیَْذل   اهللّ خَیُْذل   من ولکنّه                         نفَسه أخَطَب  ابنُ  ماألمَ  َلَعْمُرك

ّزُکل   َیْبغ ي وحاول                         ُجْهَدها النفَس  َبّلغَ  حتّى جَلاَهد  ُمَقْلَقل   الع 

 :میگفت: کرد عرض

 .شود واگذارده واگذاشت را خداى که کس هر وىل نکند رسزنش را خود أخطب پرس که سوگند تو جانه ب

 .بود میسور که راهى هبر رسد عزته ب که نمود، آهنگ و توانست،می که آنجا تا اخطب پرس کرد کوشش پس

 

 



 السالم فرمود: امریاملومننی علیه

د   َجد   ذا کان لقد  امَلجامع يف إلینا ف قیدَ                              بُکفره وج 

 ُیکب ل اجلَحیم قعر إىل فصار                            حُمَْفظ رضبةَ  بالسیف َفقّلدُته

 ُینْزُل  اخل لد يف اهلل ألمر ُمطیعا                         یکن وَمنْ  الکافرین مآب فذاك

 .دکشیدن ما بسوى مردمان انظار در را او سختى و بزور پس بود، جهد و کوشش داراى خویش کفر در [اخطب پرس]

 .افتاد در بسته دست با آن قعر و دوزخ جاى بآخرین انجام رس و ،خشمناک زدن بزدم شمشری با را او پس

 26.آید فرود هبشت در کند خدا از پریوى که کس هر و کافران، بازگشت جاى و منزل است این

 نتیجه گریی

ابتدا تا انتهای  که ایشان ازبریم پی می  در این واقعه طالب علی بن ابیمهم  نقش به بنی قریظه با بررسی تارخیی جنگ 

بلکه بنا به گزارش منابع تارخیی پریوزی در این جنگ به واسطه وجود حضوری اثرگذار گذاشتند؛  ،این جنگ مهم

وآله علیهاهللصلیایشان بوده است. البته نکته خیلی مهم در این جنگ، نص بر امامت ایشان می باشد که رسول خدا 

شان بعد خود ترصیح کرده و ایالسالم علیه  طالببوبکر به مساله خالفت علی بن ابیدر میان اصحاب خود از مجله ا

بیت ایشان و اهلخواهند که از ایشان اطاعت کنند و خمالفنی کنند و از مردم میامام و خلیفه بر مسلمنی معرفی میرا 

 .کنندخود را نفرین می

 

                                                           

 100/  1االرشاد ، شیخ مفید ، 26 



 منابع

 چاپ ،ش 1362 ،قم ،مدرسنی جامعه نرش اکرب، عىل غفارى،: مصحح/ حمقق ،اخلصال علی، بن حممد بابویه، ابن ـ

 اول

 حلیدریةا املکتبة: النارش ، األرشف النجف أساتذة من جلنة ، آشوب شهر ابن ، طالب أيب آل مناقب شهرآشوب، ابن ـ

 األرشف النجف -

حممد عيل  القاهرة :املطبعة ، النارش: مکتبة -ـ ابن هشام ،  السریة النبویة ، املحقق :حممد حمیي الدین عبد احلمید ، املدين 

 بمرص –صبیح وأوالده 

 (ره) النجفي املرعيش العظمی اهلل آیة مکتبة البالغة، هنج رشح احلدید، ابی ابن ـ

 بریوت صادر، دار، الکربى الطبقات ، سعد ابن ـ

 النارش: لبنان - بریوت - العريب الرتاث إحیاء دار شریي، عيل: وتعلیق وتدقیق املحقق والنهایة، البدایة  کثری، ابن ـ

 ، العلمیة دارالکتب القلعجي، املعطي عبد الدکتور الرشیعة، صاحب أحوال معرفة و النبوة دالئل بکر، أبو بیهقی، ـ

 بریوت

 نجفی شیمرع اهلل آیت تعلیقات مهراه الباطل، ازهاق و احلق احقاق املرعشی، حسینی نوراهلل سید قاضی تسرتی،  ـ

 ، اجلاليل نياحلسی حمّمد السید:املحقق األطهار، األئمة فضائل يف األخبار رشح حممد، بن نعامن قاضی مغربی، متیمی ـ

 اإلسالمي النرش مؤسسة

 ش، چاپ دهم 1312قم، ، نرش دلیل ما، اسالم سیاسی تاریخ رسول، جعفریان، ـ

 درگاهى، سنیح: مصحح/ حمقق ،السالم علیه املؤمننی أمری فضائل يف الیقنی کشف مطهر، بن یوسف بن حسن حلی،ـ 

 اول ،چاپق 1411 ، هتران ارشاد، وزارت نرش

 قم ـ الرتاث إلحیاء السالم علیهم البیت آل مؤسسة، اإلسناد قرب، جعفر بن اهلل عبد العباس أيبمحریی،   ـ



 اول ، چاپ ق 1411 ، ، قم نارش : مؤسسة آل البیت/ نارش مصحححمقق /ورى بأعالم اهلدى ، إعالم ال طربسی، ـ

ـ  طربسی، أيب منصور أمحد بن عيل بن أيب طالب، االحتجاج، طبع يف مطابع النعامن النجف األرشف حسن الشیخ 

 اخلرسان ، تعلیق ومالحظات: السید حممد باقرالکتبيإبراهیم 

 م ، 1166 - 1386

 ق 1426 قم، داراحلدیث، االعظم، النبی سریة من الصحیح مرتضی، جعفر سید عاملی، ـ

 ق 1404 ،،  قم ، نارش: دار الکتاب حمقق / مصحح: موسوى جزائرى، طّیبتقسری القمی،  ،ـ قمى، عىل بن ابراهیم

 ، نوبت چاپ: سوم

 انتشارات علمیه اسالمیه ، هتران ،االرشاد، نعامن بن حممد بن حممدمفید،  ـ 

 ، پاپ دومق.هـ 1403،  الوفاء مؤسسة، األنوار بحارجملسی، حممدباقر بن حممدتقی، ـ 

 حممد: ققاملح ، واملتاع واحلفدة واألموال األحوال من للنبي بام األسامع إمتاع، القادر عبد بن عيل بن أمحد مقریزی،  ـ

 م 1111 - هـ 1420 األوىل،: الطبعة،  بریوت – العلمیة الکتب دار،  النمیيس احلمید عبد

 للمطبوعات، بریوت األعلمي موسسة ،املغازي عمر، بن حممد واقدی، ـ

 

 


