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  :تقدمي
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين، وال احلمد هللا
عىل الدائمة سيام عيل أمري املؤمنني واألئمة من أبنائه امليامني، واللعنة 

 ..أعدائهم أمجعني، من األولني واآلخرين، إىل قيام يوم الدين
 .. وبعد

للرشوع يف .. م٢٠٠٧يف أوئل شهر حزيران سنة تعاىل فقد وفق اهللا 
أمري املؤمنني وسيد الوصيني، عيل بن أيب تسجيل بعض اللمحات من حياة 

ًنسأل اهللا أن جيعل هذا اجلهد خالصا لوجهه .. »عليه السالم«طالب 
الكريم، وأن ينفع به مؤلفه يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب 

 .. قديرسليم، وأن هيدي بسرية الويص والويل من شاء من عباده، إنه ويل
 نظر القارئ هذا وقد ارتأينا أن يكون تقديمنا هلذا الكتاب هو لفت

يف هذا الكتاب، وهي بنفسه الكريم إىل بعض األمور التي سيالحظها 
 :التالية
 إن هذا الكتاب غري قادر عىل عرض كل الدقائق، وتفاصيل  ـ١

طة من بحر ، وإنام هو نق»عليه السالم«عيل أمري املؤمنني احلقائق عن حياة 
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، وملعة ضوء من باهر دالالهتا، ورشحة من روائع »عليه السالم«سريته 
 ..وباقة ريانة من أزاهري مالحمها وإشاراهتا.. مراميها وغاياهتا

» صىل اهللا عليه وآله«يف عهد رسول اهللا » عليه السالم«إن حلياته   ـ٢
 بد له أن ، ومع املهامت التي ال اهللاًطابعا ينسجم مع موقعه من رسول

 .يضطلع هبا، وكذلك مع طبيعة تعامله مع مقام النبوة األقدس
وأصبح له .. أيب بكر، وعمر، وعثامن، فقد اختلف احلال: يف عهدأما 

موقع يف سياسة األمور، ويف مواجهة التعديات وحفظ » عليه السالم«
املنجزات، والعمل حلفظ خط احلق وأهله يف موازاة، ومواجهة سياسات 

يف خضم » عليه السالم« فال بد من رصد حركته ..يج للباطلالرتو
 ومللمة رشاذمه، وبلورة واقتناص املوقف.. األحداث املتالحقة بعناية ودقة

 ..معامله
لتقدم النموذج الصحيح والرصيح » عليه السالم«ثم جاءت خالفته 

فالتعاطي مع هذه احلاالت املختلفة ال بد .. للحكومة اإلهلية عىل األرض
أن خيتلف ويتفاوت، وفق توفر النصوص، وتنوع اخلصوصيات يف كل 

 .فليالحظ ذلك..  وهذا ما ظهر يف هذا الكتاب.منها
عليه «وسريته  ًقد اعتمدنا كثريا يف القسم الذي يرتبط بحياته  ـ٣
عىل النصوص التي » صىل اهللا عليه وآله«يف عهد رسول اهللا  »السالم

صىل اهللا «الصحيح من سرية النبي األعظم : اأوردناها مع مصادرها يف كتابن
 ..»عليه وآله

 فمعظمه ،أما ما علقناه عىل تلك النصوص، أو أوردناه من مناقشات
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 .أعدنا تدوينه، أو أضفناه وأحلقناه القتضاء املقام ذلك قد
 قد اعتمدنا يف أكثر املوارد طريقة إيراد النص، ثم أحلقناه بفقرات  ـ٤

 ،نتقاداتا أو ،معاجلاتت تلك الفقرات تضمنوقد .. خاصة هبا عناوين هلا
 ..أو حتليالت ملا جاء يف ذلك النص

أن تعترب   سيجد قارئ هذا الكتاب الكثري من املوارد التي يصح ـ٥
بمثابة إعادة نظر، أو تصحيح أو توضيح، أو توسعة ملا ذكرناه يف سائر 

 ..مؤلفاتنا
قد اختلفت النصوص  ً إن عددا من املصادر التي أخذنا منها ـ٦

طبعاته، وتعددت، ومل نتمكن من اإلعتامد عىل طبعة واحدة، بسبب 
الظروف التي واجهناها، وال سيام بعد تدمري منازلنا ومكتبتنا التي يف 
بريوت، واجلزء األهم، واألثمن من مكتبتنا التي يف بلدتنا عيثا اجلبل ـ عيثا 

اإلرساع يف إنجاز هذا الكتاب، أننا كنا نرغب ب: ًالزط سابقا ـ مع مالحظة
بعد أن الحظنا أن وضعنا الصحي ليس يف صالح التسويف أو التباطؤ فيه، 

ًأو أزيد بأيام قليلة جزءا من هذا الكتاب، أو أقل، فكنا ننجز يف كل شهر 
 .. ووفرة املعيقات واملوانع يف كثري من األحيان،رغم كثرة الصوارف

يف خصوص الصالة البرتاء التي تستبعد  إننا مل نلتزم بحرفية النص  ـ٧
آل النبي عنها، بل التزمنا بصيغة واحدة وهي الصالة الصحيحة، والتامة يف 

 ..»صىل اهللا عليه وآله«مجيع املوارد، وهي عبارة 
.. بالنسبة لإلمام عيل وسائر األئمة» عليه السالم«بكلمة ًأيضا والتزمنا 
 .فليالحظ ذلك
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تب مسودة، ثم تم تبييضها، بل كتب مسودة،  إن هذا الكتاب مل يك ـ٨
فإن ظهرت فيه بعض األخطاء، أو لوحظ .. ثم طبع وصحح مرة واحدة

ًأي خلل أو قصور يف بعض عباراته، فهو بسبب ذلك غالبا، فإن الكتاب 
 ..الذي ال حيظى بعناية كافية ال يسلم ـ عادة ـ من خلل كهذا

ف حقها من البيان، ومل أن ثمة مباحث مل توب:  ال بد أن نعرتف ـ٩
ا من املصادر  هل أو مل نذكرتستوف نصوصها التي حتتاجها الستكامل مالحمها

ًألن مهنا كان مرصوفا إىل فتح الباب، وإراءة الطريق، .. ما يناسب أمهيتها
ومل يكن بإمكاننا األخذ بيد سالكيه إىل هناياته، ألن ذلك قد يؤدي إىل 

ا حتقيق الغرض من التصدي لتأليف استطرادات واسعة، قد يصعب معه
، والعذر عند كرام الناس  هذاالكتاب، فليقبل القارئ الكريم عذرنا

 ..مقبول
ً إن لنا احلق يف أن نسجل هنا أمرا قد يفيد تسجيله يف إثارة الرغبة  ـ١٠

لدى بعض أهل العلم بالتصدي ملعاجلته، وهو أن ما يرتبط بحياة أمري 
 كتاب تكفل بتبويبه وترتيبه، وتنسيقه وفق خطة ًاملؤمنني ليس جمموعا يف

ًبعينها، بل وجدناه متناثرا، ومنترشا يف كل كتاب، ويف كل فصل وباب ولو ، ً
، ورتبت، وبوبت حسب األصول، فلربام »عليه السالم«مجعت سريته 

 .تكون معاجلتها أوىف وأتم مما هي عليه اآلن
الكتاب أهنا خلطت قد يالحظ القارئ الكريم عىل مصادر هذا   ـ١١

. خوذ منهأاملصدر بغري املصدر، وذكرت القديم واحلديث، واآلخذ، وامل
 إىلوقد يتخذ ذلك ذريعة للطعن يف سالمة الطريقة، وأن ينسب اخللل 
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رئ إىل أن هذا مل يغب عن امعايري البحث، ونحن نريد هنا أن نطمئن الق
 ال جمال لرشحها  ولكننا قد تعمدنا ذلك لعدد من األسباب التيبالنا،
 ..اآلن

 التعريف بكتب علامئنا رضوان اهللا تعاىل عليهم، والداللة عىل :ومنها
 ..تضمنها هلذه احلقائق

 رفض اإللتزام بام يريد اآلخرون أن يفرضوه علينا، من أن :ومنها
 .، وادعاء أهنا هي الصحيحة دون سواها املعترب هو كتبهم ومصادرهم

الكتب التي دونت النص ملن ال يملك  تيسري الوصول إىل :ومنها
 ..مكتبة جامعة
  ..:ومنها
   ..:ومنها
إنني أمتنى عىل القارئ الكريم أن يتحفني بمالحظاته،   ـ١٢

وإقرتاحاته، وسيجدين إن شاء اهللا عند حسن ظنه، ألن املهم عندي هو 
 .إحقاق احلق، وإبطال الباطل، وليس لدي أي مصلحة يف غري ذلك

ً أن الذي يلتزم جانب احلق، لن يكون مقبوال عند :لكوالشاهد عىل ذ
 ..أهل الباطل، وسيواجهونه بمختلف أنواع الكيد، واملكر، والتجني

ر ـر الدهور وكـواجهه عىل مـوهذا هو ما واجهناه، وال زلنا ن
 .. العصور
أن ما :  قد يشعر البعض يف بعض األحيان ـ وإن كانت قليلة ـ ـ١٣

إننا نشك يف نص بعينه، : ًنقع فيه، فمثال قد نقولنأخذه عىل البعض قد 
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 ً.مع أن ذلك قد حيدث لنا أيضا.. لوجود نصوص أخرى ختالفه
 :ونقول

أن ما يقوله هو الصحيح، ألنه ورد يف كتب الصحاح : إن غرينا يدعي
 :ونقول له. وما عداه مكذوب، فنحن نلزمه بقوله.. عنده

ًكذوبا، فالكذب قد صدر إن هذا النص موجود يف كتبك، فإن كان م
 ! ، فكيف حتكم؟، وتصفهم بالوثاقةمن علامئك الذين تنسب إليهم الديانة

 :أما نحن، فنقول
كل رواية وردت يف مؤلفات علامئنا حتتمل الصدق والكذب، ال ألن 

نحن ننقل لكم ما نقل إلينا، : بل ألن علامءنا قالوا.. علامءنا قد كذبوها
 ..فنحن وأنتم فيه رشع سواء. ص منا ومنكموكله حيتاج إىل بحث ومتحي

وربام يكون املقصود هو بيان تناقض نصوص صححاهم نفسها، 
ليتبني هلم عدم صحة هذا اإلدعاء، لكي يتنازلوا عن العرش الذي 

 .وضعوها فيه
ِأما نحن، فإننا مل ندع صحة مجيع ما يف كتبنا، ليطلب منا التخيل عن 

 .توقعنا يف كثري من املشكالتهذه النظرة، التي من شأهنا أن 
نسأل اهللا سبحانه أن يلهمنا قول احلق، ويرزقنا نرصته، .. ً وأخريا ـ١٤

وتقويته، واإللتزام به، وأن يزهق الباطل، ويفضح أهله، ويرد كيدهم إىل 
نحورهم، وحيفظ أولياءه منهم، ويقوي عزائمهم، ويشد عىل أيدهيم، إنه 

 ..ويل قدير
 بعد أشهر من الرشوع يف هذا الكتاب، وذلك وقد حرر هذا التقديم
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حني قرر اإلخوة املهتمون بطباعة الكتاب، أن يرشعوا يف طباعة القسم 
، وينتهي أول خالفة »عليه السالم« يبدأ من أحداث والدة عيل ..األول منه

 . للهجرة٣٥يف سنة » عليه السالم«عيل أمري املؤمنني 
 ٢٠٠٧يف أوائل شهر حزيران سنة وكنا قد بدأنا يف تدوين هذا الكتاب 

يف أواخر شهر حزيران » عليه السالم«للميالد، وانتهينا إىل أول خالفة عيل 
رغم أننا قد توقفنا عن الكتابة خالل هذه الفرتة نحو .  للميالد٢٠٠٨سنة 

 .شهرين، بسبب سفرنا إىل إيران والعراق لزيارة العتبات املقدسة
ىل عباده الذين اصطفى، حممد وآله واحلمد هللا، والصالة والسالم ع

 .الطاهرين
 ً)عيثا الزط سابقا(عيثا اجلبل 

 .م٣٠/٦/٢٠٠٨ق املوافق . هـ١٤٢٩سنة /٢٦/٦
 جعفر مرتىض احلسيني العاميل
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  :)١(متهيد
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

مد وآله الطاهرين، ّواحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حم
 .ّواللعنة عىل أعدائهم أمجعني، إىل قيام يوم الدين

 ..وبعد
فإن احلديث عن األئمة، وعن حياهتم، ومواقفهم وممارساهتم ليس 
 ،ًحديثا عن أشخاص هلم ميزات وخصائص حمدودة، ذات طابع فردي

 .ا عىل حد ما عرفناه وألفناهّمتتاز هبا شخصية م
الم بشتى جماالته، وخمتلف أبعاده، وأروع وإنام هو حديث عن اإلس

 .خصائصه، وبكل ما فيه من شمولية، وأصالة وعمق
إنه حديث عن احلياة بحلوها ومرها، وبكل ما هلا من اتساع وامتداد، 

                                     
هذا التمهيد كتب ليكون مقدمة لكتاب ألفه أحد األخوة الفضالء، وقد رأينا أن ) ١(

وملزيد من التعويل عليه يف إيضاح بعض ما حيتاج . نورده هنا، لشدة احلاجة إليه
 ..ومن اهللا تعاىل نطلب التوفيق والتسدسد، والفالح والنجاح.. إىل إيضاح
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، وعن املديد واهلائلً وهو أيضا حديث عن هذا الكون .وغموض ووضوح
 . وآيات بينات،كل ما فيه من عجائب وغرائب

كل ما لدنيا واآلخرة بآفاقهام الرحبة، وبجميع ما فيهام وحديث عن ا
 .هلام من ميزات، وسامت

عليهم « فليس بوسع أي باحث أو مؤرخ أن يستوعب حياهتم ..وإذن
وال أن يعكس لنا الصورة الدقيقة والطافحة بكل . »الصالة والسالم

النبضات احلية يف شخصيتهم، ويف مواقفهم وجممل سلوكهم، إال إذا 
أرسار احلياة، وحقائق التكوين، ومرامي تطاع أن يدرك بعمق كل اس

حقائق اإلسالم، ويقف عىل واقع تاثرياته يف كل حياهتم، ويف كنه وأهداف 
عىل كل املفردات، واحلركات، والسلوك، من ثم انعكاساته شخصياهتم، و

 .والتعامل مع كل ما ومن حييط هبم
ِّبلغ هذا املستوى أو وفق ملثل ًوال نظن احدا يستطيع أن يدعي أنه قد  ُ

هنل من ، أو من » السالممعليه«ًهذا املقام الرفيع، إال إن كان واحدا منهم 
ً فكرا نمري علمهم، وتربى يف مدرستهم، وطبع كل حياته ووجوده بطابعهم

ًوعلام، وفضيلة وخلوصا، وصفاء، كسلامن الفاريس وأيب ذر ً  . وارضاهبام،ً
 .هؤالء، أو بمن هم دوهنم بمراتبّوأين وأنى لنا بأمثال 

 أن نقف هكذا عاجزين، وال أن نرتد خائبني، بل ولكن ذلك ال يعني
البد من خوض غامر البحث، واقتحام هذا العباب الزاخر باخلري 

يستفيد كل منا حسب ما تؤهله له قدراته، ل  والعرب والعظات،والربكات،
وهو حمض اخلري الذي  ،وتسمح له به إمكاناته، فإن ذلك نور عىل نور



  ١٥                                       ..                                                                                             متهيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ولربكات أعم وأتم وأكثر، خلري أوىف وأوفر وأكربيؤهلنا
  :آفاق البحث
 ليس »عليهم الصالة والسالم« أن احلديث عن األئمة :وإذ قد عرفنا

 .ًتارخيا ألشخاص، فيام نعرفه من مفردات التاريخ هلم
له أن نسان، الذي أراد اهللا وإنام هو تاريخ الرعاية اإلهلية هلذا اإل

اريخ البرشي، فإهنم د فيه كل آمال األنبياء وجهودهم، عىل امتداد التتتجس
النموذج الفذ للخالفة اإلهلية عىل األرض، بكل ما هم  » السالممعليه«

 . هلذه الكلمة من معنى، وما حتمله من مداليل
الكامل الذي واجه اإلهلي نعم لقد جتسد يف شخصيتهم اإلنسان 

والوعي واحلكمة، واحلزم، وواجهته احلياة بكل ما والعلم احلياة، باإلرادة 
 وما انطوت عليه ،متلك من سلبيات، وما ختتزنه من مصاعب ومشكالت

فقهرهتا إرادته، التي هي امتداد إلرادة اهللا سبحانه، . من مهالك، وآفات
واحبط مكرها وعيه، ألنه ينظر بعني اهللا، وانترصت عليها حكمته، وأناف 

ا حزمه، ألن ذلك منه كان بتعليم اهللا وتسديده، وتوفيقه عىل جربوهت
 .وتأييده

ئمة  فإنه يصبح من الوضوح بمكان حاجتنا إىل فهم حياة األ..ومن هنا
 الظروف، واألحوال التي سامهت يف فرض  من خالل فهم» السالممعليه«

 .من أن يعايشوه، وأن يتعاملوا معه كان البد هلم ،واقع معني
ياهتم  حأنه يقع يف الدائرة اخلاصة من البعض رى ما ربام يسواء يف ذلك

 ما يفرتض أنه الدائرة األوسع من احلياة  أو» السالممعليه«الشخصية 
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 والرتبوي العام، وما يرتبط ،العامة يف ظروف العمل السيايس واالجتامعي
 .بذلك أو ينتهي إليه، بسبيل، أو بآخر

 وهي الصعوبة ويؤكدها،لل عىل حقيقة واحدة،  يدوكل ما تقدم
أن تواجه أي باحث يريد أن يفتح نافذة ، وحجم املشاق التي البد البالغة

عىل اآلفاق الرحبة يف حياهتم صلوات اهللا وسالمه عليهم، ويؤرخ هلا ولو 
، مهام أراد أن يقتصد ويقترص عىل الرضوري من أبسط املستوياتيف 

 .الشواهد والدالئل
  :وسؤال آخر.. سؤال

، وهوولكن  ٍ  :ما تقدم يفرض علينا اإلجابة عىل سؤال ملح
هل يكفي ما بأيدينا من نصوص ومصادر هلذا املهم، ويفي هبذا 

 !الغرض، وحيقق تلك الغاية؟
 :السؤال اآلخر الذي يواجهنا هوبالنفي، فوإذا كانت اإلجابة 

 وهل استفدنا من !؟هل استطعنا أن نوظف كل ما لدينا من نصوص
 !لتي بحوزتنا بالشكل الكايف، وباملستوى املطلوب؟مجيع املصادر ا

، واالنطالق يف آفاقها الرحبة » السالممعليه« يف جمال فهم حياهتم 
 .والالحمدودة

 أننا مل :ًوطبيعي أن تكون اإلجابة هنا بالنفي أيضا، فإن الكل يعلم
 .نستطع أن نستثمر ما بأيدينا من نصوص

حتى اآلن مل نقم بام هو رضوري يف ننا إ :إذا قلنابل لن نكون مرسفني 
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جمال التحضري لألجواء واملناخات، وتقريب الوسائل التي تؤهلنا، ولو ألن 
 أو فقل مل نقم حتى .نقدم معلومات عامة منسقة بصورة فنية صحيحة

تراث نافع يف بفهرسة إمجالية تقربنا إىل معرفة القيمة احلقيقة ملا نملكه من 
 .هذا املجال

 نقوم بدراسة النصوص ومتحصيها، ثم ربطها بمناشئها ًفضال عن أن
 .وتأثرياهتا يف غاياهتا بصورة علمية معمقة ومفيدة، ولو يف دائرة حمدودة

مل تنل فإهنا  ملحات وملعات متناثرة هنا وهناك، ه من قد نجدأما ما
 بام عداها، مما كانت لتحقحظها من البحث والتقيص، وال استطاعت أن ت

 .ـ به أو فيه ـ بمستويات متفاوتةهلا تاثريات 
  :غري متجانسني.. تارخيان

 أننا إذا وضعنا تاريخ األئمة ً:ولعل مما يزيد األمر صعوبة، وإشكاال
، إىل جانب هذا التاريخ الذي يدعي أنه يسجل »عليهم الصالة والسالم«

. عايشوها صلوات اهللا وسالمه عليهموقائع وأحداث الفرتة الزمنية التي 
ًعنامها أمام باحث أو ناقد ال يملك تصورا عن حقيقة تطورات لو وض

منسجمني، بل أهنام تارخيان غري : األحداث، وتأثري السياسات، فإنه سيجد
ئمة ال يعيشون األحداث وال أن األ: يخيل إليهوس وحتى غري متجانسني،
 بل هلم عاملهم اخلاص، املنغلق واملنطوي عىل نفسه، يتفاعلون بمحيطهم،

 .ال من قريب، وال من بعيده خرين عامل آخر، ال يشبهولآل
ولكن الباحث األملعي، واملدقق اخلبري، الذي اطلع عىل حقيقة 

جيد عكس ال بد التطورات، وما رسمته السياسات يف املجاالت املختلفة، 
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 يالمسون الواقع عن » السالممعليه«أن األئمة : حيث سريىًذلك متاما، 
 الرسايل املسؤول، والواعي، جتاه كل ما جيري، قرب، ويسجلون املوقف

 .ويدور حوهلم
ً يمثلون يف أحيان كثرية أعمق العوامل تأثريا » السالممعليه«ولعلهم 

يف جممل الواقع السيايس، واالجتامعي، والثقايف، والرتبوي، عىل مستوى 
 ًاألمة بأرسها، فضال عن تأثريهم العميق، يف الدائرة التي يبدو ـ للوهلة

 .األوىل ـ أهنم يعيشون فيها، ويتعاملون معها
  :واألصالة.. التزوير

ويف جمال فهم عوامل هذا االختالف الظاهر بني ذينك التارخيني، البد 
 :من التأكيد عىل احلقيقة التالية

أن ذلك الفريق الذي اهتم بتسجيل بعض اللمحات من حياة األئمة 
يف عقليته، ويف مفاهيمه، ويف ًخيتلف كثريا . » السالممعليه«ومواقفهم 

طموحاته، ثم يف حوافزه ودوافعه، وكذلك يف أهدافه وغاياته عن ذلك 
لتلك الفرتة الزمنية، التي وللحياة العامة الفريق الذي تصدى للتاريخ 

 .» السالممعليه«عايشها األئمة 
يف جممل قني يين الفرواألهم من ذلك االختالف الظاهر، بني هذ

ُّنطلقات التي رضيها كل لنفسه، وانطلق منها لتمييز احلق من املعايري وامل
الباطل، والصحيح من السقيم، وعىل أساسها كان الرد أو القبول، 

 .واخلروج، والدخول، يف خمتلف املواقع واملواضع
 أن املنطلقات، واملعايري، التي انطلق منها، وحترك عىل :وجدناوقد 
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كتبوا ما يسمى بـ وقبة من الزمن، أساسها أولئك الذين أرخوا لتلك احل
كانت يف جمملها مزيفة ومضللة أريد منها تكريس  ؛»التاريخ اإلسالمي«

 .االنحراف، وتأكيده، وتربيره، واحلفاظ عليه، وتسديده
ً وال جتنيا عىل التاريخ واملؤرخني، ما دام أن ًوال نقول ذلك تعصبا،

 :الكل يعرتف لنا بحقيقة
يس هو تاريخ الشعوب واألمم، وال يملك أن التاريخ املكتوب ل

القدرة عىل أن يعكس لنا آماهلا، وال آالمها، وال معاناهتا أو حركتها يف واقع 
 .وإنام هو تاريخ احلكام والسالطني، ومن يدور يف فلكهم .احلياة

وحتى تاريخ احلكام هذا، فإنه مل يستطع أن يعكس واقعهم بأمانة ودقة 
قادر إال عىل تسجيل ما يريض احلكام، ويصب يف نه غري أونزاهة، مادام 

ً اغري نقي، أو مزوروًمصلحتهم، ويقوي من سلطاهنم، مهام كان ذلك حمرفا 
 .وغري واقعي

فلم يكن ثمة مؤرخ يملك حرية الرأي، وال هو مطلق الترصف فيام 
كيف وهو يرى بام عينه كيف أن رواية واحدة . يريد أن يقول أو يكتب

، تثري عليه غضب احلاكم، »عليه السالم« فضل عيل يروهيا أحدهم يف
 . بجلده مئات السياطاألمرفيصدر 

، فريجم العامة داره، حتى كان عىل بابه ريويروي الطربي حديث الط
 .تل من احلجارة

، » السالممعليه«ويروي أحدهم رواية حول مناظرة بني آدم وموسى 
جتمع آدم وموسى، وبني فيشكل األمر عىل احد احلارضين وال يعرف أين ا
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ووالدة هذا مئات السنني، فيدعوا اخلليفة له بالنطع والسيف، . موت ذاك
 .إىل آخر ما هنالك مما حيتاج استقصاؤه إىل وقت طويل وجهد وافر

ا كتب وسجل، فإنام كتب بعقلية الكثري مم أن :أضف إىل مجيع ما تقدم
 . قارصة وغري ناضجةخرافية،

 منهم ينطلق من تعصبات مقيتة، أو من هوى ًوال أقل من أن كثريا
مذهبي رخيص ال يلتزم باملنطق السليم، وال هيتدي هبدى العقل، وال يؤمن 

 .باحلوار والفكر كأسلوب أفضل للتوضيح وللتصحيح
إىل جانب أهواء وطموحات ال مرشوعة وال مسؤولة، تتوسل  ..هذا

 .لتتوصل إىل املناصب واملآرب. بالتحوير والتزوير
 أن ال جيد الباحث :من خالل ذلك كله، وسواه، يصبح من الطبيعيو

يف كتب التاريخ املالمح احلقيقة للشخصيات التي تقف يف موقع التحدي 
للحكام، وملخططاهتم، وتتصدى ألصحاب األهواء املذهبية، والتعصبات 

 .العرقية، وغريها، والنحرافاهتم
واقع احلياة السياسية  يف ًرغم أن هذه الشخصيات تركت آثارا عميقة

 .واالجتامعية، والعلمية والرتبوية وغري ذلك
يدي األمينة واملخلصة  أنه البد من البحث عن األ:نعرف.. ومن هنا
 وأن تسعى. الء األفذاذ من الرجال ترسم املالمح احلقيقية هلؤوتعهد هلا بأن

مل جيد ّلتقاط ما تناثر هنا وهناك من ملعات، أو ند من لفتات وملحات، ال
ًاحلكام فيها خطرا، ولربام أراد املؤرخون أن يقضوا هبا وطرا ً. 
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  :والتفريط.. بني اإلفراط
 أن من الرضوري اإلشارة هنا إىل ذلك النهج من :فإننا نشعر.. وبعد

البحث، الذي يفرط يف االعتامد عىل الغيب يف فهمه ملواقف األئمة 
ويفصلهم عن واقع . ، وتفسريها»صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني«

احلياة وحركتها، ويصورهم عىل أهنم حيركون احلياة، ويتعاملون معها 
ًتكاد تذكر له أمرا عن إمام حتى بصورة خفية، ومن وراء احلجب، بل إنك 

 حتى كأن ،له حكمه اخلاص بهمعصوم، مام إذاك يصدمك بالقول بأن 
تقريره حجة علينا وعىل ال جيوز االئتامم به، وليس قوله وفعله وعنده اإلمام 

 ً.الناس مجيعا
وذلك إن دل عىل يشء، فإنام يدل عىل أن صاحب هذا النهج يعاين من 

، ولدورهم، الذي رصدهم اهللا » السالممعليه« لألئمة يف فهمهمشكلة 
، الذي »صىل اهللا عليه وآله«للقيام به، أال وهو نفس دور الرسول األكرم 

ًام، ومربيا، ًأرسله اهللا سبحانه مبلغا ومعل ً وحافظا ومهيمنا عىل الواقع ،ًوولياً ً
ًوقائدا، وقاضيا، وحاكام ،العميل ً مهامت رصح هبا القرآن  باإلضافة إىل ً

 .»صىل اهللا عليه وآله«الكريم، وهلج هبا النبي العظيم 
  :كام أنه مل يأخذ بنظر االعتبار تأكيدات القرآن والرسل عىل برشيتهم

ِّقل سبحان ريب{ َ َْ َُ ْ ً هل كنت إال برشا رسوالُ َُ َ ً َ َْ َِ ُ ْ ُوما منع الناس أن يؤمنوا ، ُ َّ َِ ْ ُْ َ ََ َ َ َ
ًإذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللاُ برشا رسوال َُ َ ًُ َ َ ُ ََ َ َ ُ ََ َْ ِ َِ ُ ْ{)١(. 

                                     
 .اإلرساء من سورة ٩٤ و٩٣اآليتان ) ١(
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َولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال وللبسنا عليهم ما يلبسون{ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َِ ْ َ َ َ ْ ً َ ْ َِ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ََ َ ًَ ََ{)١(. 
 .ر ما هنالك من آيات هلا هذا الطابع، أو تصب يف هذا االجتاهإىل آخ

ًفإننا ال نوافق اآلخرين أبدا، بل نخطؤهم بقوة يف  ويف مقابل ذلك،
عن ً، بعيدا عن عنرص الغيب، و» السالممعليه«نظرهتم املادية إىل األئمة 

 ، وعن الترصف الغيبي، واهليمنة عىل الواقع الراهن،الكرامات اإلهلية
 وكل سلوكهم، وأنحاء تعاملهم، » السالممعليه«فرسون مواقفهم في

رياضية، عملية، وظاهرية ويفهموهنا عىل أساس مادي، خاضع حلسابات 
 . آثار ونتائج طبيعية وذاتية بالدرجة األوىلاهلو

التي غيبي، الطابع ذات الوهم يتجاهلون بذلك هاتيك النصوص 
هلية لعباد اهللا األصفياء، وحججه عىل األلطاف اخلفية، والكرامة اإلتقوم 

 .عىل عباده، وأمنائه يف بالده
ـ عىل سبيل  فال يكاد يقرتب من تلك النصوص واآلثار التي تسجل

 مل يرفع حجر يف بيت »عليه السالم«أنه يوم قتل احلسني : املثال ـ حقيقة
 .املقدس إال ووجد حتته دم عبيط

 »عليها الصالة والسالم«نب ثم ظهور احلمرة يف يوم عاشوراء، وقول زي
ًالبن زياد أفعجبتم أن مطرت السامء دما وال يتصدى لبحث ذلك وتأييده، أو 

 اعليه« حصوله، وليفرتض لنا أن زينب َدرده وتفنيده رغم أن ذلك قد تأك
 .إنام تفرتض احلدث وال تنقله لنا عىل أنه حقيقة واقعة» السالم

                                     
 . من سورة األنعام٩ية  اآل)١(
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م الرأس املقدس فوق وهم أبعد ما يكونون عن احلديث عن كال
 : الرمح باآلية الكريمة

ًأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا{ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ ََ ِ ْ َ َ ََّ{)١(. 
 اعليه«باإلضافة إىل حديث ارتفاع جدران املسجد، حينام مهت 

، »عليه السالم« بالدعاء عىل الذين يضطهدون أمري املؤمنني »السالم
 أبيها  وفاة حني، وإسقاطهم جنينها،بون حقه، بعد رضهبم هلاويغتص

 .»صىل اهللا عليه وآله«الرسول األكرم 
إىل غري ذلك من نصوص وآثار، تشري إىل ظهور الكرامات، وخوارق 

ً، وشمول اهللا هلم بألطافه اخلفية، متاما كتلك » السالممعليه«العادات هلم 
ن لألنبياء، كام يف قضية عصا املعجزات والكرامات التي سجلها القرآ

 .، وغري ذلك من اليمن إىل بيت املقدسموسى، ونقل عرش ملكة سبأ
 إن هؤالء الباحثني والكتاب، ال يكادون يقرتبون من النصوص ..نعم

التي هلا هذا الطابع، وتصب يف هذا االجتاه، حتى كأهنم ال يريدون 
 كخجل البعض منهم ًمتاما. االعرتاف هبا، أو أهنم خيجلون من وجودها

صلوات اهللا وسالمه عليه «وإبائه من طرح موضوع اإلمام املهدي الغائب 
ً يف أي من كتبه وأبحاثه، متمحال أعذارا واهية ال »وعىل آبائه الطاهرين ً

 .تسمن وال تغني من جوع
وال ندري إن كان بعد ثبوت صحة هذه النصوص، وسالمتها، يمكن 

                                     
 . من سورة الكهف٩ آليةا )١(
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 . من تاريخ األئمة، ومن حياهتمًهلؤالء أن ال يعتربوها جزءا
  ..ًوأخريا

 » السالممعليه« أن األئمة :فإننا نؤكد هلؤالء ولغريهم عىل حقيقة
يمثلون الرعاية اإلهلية إلنسانية اإلنسان، من خالل االعرتاف بواقعية 

 إىل ،وجوده املادي، ثم االنطالق هبذا الواقع بالذات، والسمو به إىل املطلق
ً حيث يكون ذلك رضوريا، ،ه، من خالل اإلمداد الغيبيرحاب اهللا سبحان

 واكتنافه باأللطاف اإلهلية اخلفية الالحمدودة، ،وإكرامه بالكرامات الظاهرة
ًحيث يصبح حمال وأهال هلا ً. 
ًمون دور االئمة، ويقرصونه عىل األخالق، مثال ّأما أولئك الذين حيج

ًيس مثال، ويصبون كل أو عىل الدور االجتامعي، أو خصوص التحرك السيا
تصوراهتم يف هذا القالب املحدود أو ذاك، فإنام يقدمون لآلخرين صورة 
تفقد معظم معاملها األساسية، وال يمكن أن يعكس بحث كهذا واقع 

 .»صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني«حياهتم، وحقيقة دورهم 
  :مدخل دراسة، تعوزه الفهرسة

حوث تتناول بعض جوانب ولقد كان بودي ان أسهم بدوري بب
قبل فسجلت . وهذه أمنية عزيزة عيل، وأثرية لدي. » السالممعليه«حياهتم 

للدخول يف  املؤهلة  عىل سبيل الفهرسةسنوات قد سجلت بعض النقاط
ً، عىل أن متثل بمجموعها مدخال معقوال لدراسة حياهتم كهذابحث  ً

 .ا ينبغيتستوعب كل ما جيب، وممل ، وإن كانت » السالممعليه«
ثم رأى بعض وقد بقيت هذه النقاط متناثرة تائهة، يعوزها التنسيق، 
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عليه «األخوة أن احلقها هبذا الكتاب عىل شكل متهيد لسرية أمري املؤمنني 
 أن ينفع اهللا هبا، من يسعفه التوفيق للبحث والتقيص يف حياهتم ّعل »السالم

 .»صلوات اهللا وسالمه عليهم«
 :والنقاط هي التالية

عليهم الصالة « إن من الطبيعي إعطاء ملحة عن توارخيهم  ـ١
 كيوم الوالدة، ويوم الوفاة، والسنة والشهر، وحمل السكنى »والسالم

احلياة  وسائر النقاط التي متثل ،واألوالد والزوجات، واألصحاب
 .» السالممعليه« هلم ةالشخصي

شبهة أي وذلك بصورة علمية صحيحة، فيها من التحقيق، ما يزيل 
 .وريب أو ترديد

 وهل !؟» السالممعليه«ملاذا تعدد األئمة  : اإلجابة عىل سؤال ـ٢
بني األمور التي تصدى هلا كل يمكن أن يكون ملا نراه من اختالف ومتيز 

بالنسبة لإلمام اآلخر، فهذا تراه هيتم بالرتبية العقائدية، وذاك منهم إمام 
تم بالناحية السياسية، إىل غري ذلك مما هيتم بنرش املعارف الفقهية، وثالث هي

تفرضه عقليات، وحاجات األمة يف األزمنة املختلفة ـ هل يمكن أن يكون 
 ،، أم أن ذلك ملحض الصدفة» السالممعليه«لذلك صلة بتعدد األئمة 

واقتضاء احلاالت والظروف الطارئة؟ مع العلم بأن بعض األئمة قد 
ًأن هناك أرسارا وأسبابا أخرى حتتاج أم ! ؟ًتصدوا ألكثر من جمال أيضا ً

 .للبحث والكشف عنها
 بيان الطرق التي اتبعها األئمة ملعاجلة االنحرافات الفكرية، وإيراد  ـ٣
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أمثلة عىل ذلك، سواء يف النواحي العقائدية، أو الفقهية، أو يف التفسري، أو 
ساسة يف السلوك اإلنساين، واألخالقيات، أو يف املواقف من القضايا احل

 .واملصريية، وغري ذلك
 حماوالهتم طرح اإلسالم العميل، الذي يرتبط بالغيب، ويندفع  ـ٤

 الذي اهتم بالرياضة ،نحوه، مع مقارنة بني ذلك وبني ظاهرة التصوف
وبيان الفوارق بينهام وكذلك . الروحية، وأمهل اجلانب الثقايف والعلمي

تم بالناحية الثقافية والعلمية، احلال بالنسبة لذلك اإلسالم النظري الذي اه
والتي تبعد والنظريات الفارغة  ،اخلاطئةاملفاهيم والعمل عىل استبعاد 

 .من االرتباط بالغيبمتنعه ن النفحات الروحية، واإلنسان ع
 من أهل احلديث، ومن » السالممعليه« املالحظة الدقيقة ملوقفهم  ـ٥

 والفرق املختلفة التي كانت ،املعتزلة، وسائر احلركات الدينية والفكرية
 .حتاول فرض نفسها، وبلورة أفكارها

 من الفقهاء املنحرفني، » السالممعليه«هذا باإلضافة إىل مواقفهم 
 .وعلامء السوء، ووعاظ السالطني

 » السالممعليه«اختيارهم ً والبد أيضا من إملاحة رسيعة إىل رس  ـ٦
تهم بعدم التدخل يف السكوت يف قضية خلق القرآن، وسبب أمرهم شيع

 .اجلدل القائم حوهلا
أهداف طرح مسألة كهذه، ثم النتائج التي حتققت إىل مع إملاحة رسيعة 

 .يف هذا االجتاه
 من الثقافات الغربية الوافدة عن » السالممعليه« ثم هناك موقفهم  ـ٧
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طريق أهل الكتاب، وعن طريق الرتمجات لكتب سائر االمم، أو اختالط 
عد الفتوحات، وغريها باألمم األخرى، وإطالعهم عىل ما املسلمني ب

 .عندها من أفكار ومذاهب
من التحريفات، التي »  السالممعليه«وال جيب أن ننسى مواقفهم 

كان يتعرض هلا اإلسالم اخلالص من قبل اليهود والنصارى الذين 
ومن قبل القصاصني، وأهل احلديث من طالبي . أظهروا اإلسالم

ال، وكذلك حتريف احلكام والسالطني لإلسالم، ليوافق الشهرة وامل
مذاهبهم ومشارهبم السياسية، وخيدم طموحاهتم، وتوجهاهتم السياسية، 

 .الشخصية، أو القبلية واإلقليمية ومصاحلهم
الذي كان يتم ـ يف أحيان  والبد من بيان موقفهم من تفسري القرآن  ـ٨
 .لتالعب بالسنة النبوية الرشيفةمن اموقفهم بصورة غري واقعية، وكثرية ـ 

ثم التعرف عىل املوازين واملعايري والضوابط التي اتبعوها أو أرشدوا 
إليها، والتي يتمكن الناس من خالهلا من معرفة ذلك اجلانب املريض من 
ًالنصوص، واستبعاده، كام ويتمكن شيعتهم بواسطتها من فهم القرآن فهام 

 .عن الدين وترشيعاته، وعن اإلسالم ومفاهيمهًسليام غري متأثر بام هو غريب 
الذي حاول نرش كتاب يعرتض دراسة قضية الكندي ومن هنا تصبح 

تصبح رضورية لفهم بعض أساليب األئمة يف  ،فيه عىل مداليل آيات القرآن
مواجهة حاالت اإلنحراف الفكري، إذا كانت منطلقة من شبهة، ومل يكن 

 .ي، وال إنساينله خلفيات، ذات طابع غري أخالق
 مل يرتكوا للناس » السالممعليه« كام البد من دراسة الرس يف أهنم  ـ٩
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مع ان تدوين . ًآثارا مكتوبة، مادام أن ذلك حيسم النزاع يف أمور كثرية
عليه «ٍالعلوم كان يف زمنهم عىل قدم وساق، ورغم أن أمري املؤمنني 

 قد »عليه السالم«ا كتبه  قد كتب اجلفر واجلامعة وغري ذلك، لكن م»السالم
 .، ومل يتجاوزهم إىل غريهم » السالممعليه« بقي عندهم

، وغري ذلك مما »عليه السالم«وذلك حيتم دراسة صحيفة الرضا 
إن كانت من إمالءاته، أم ما  ملعرفة »عليهم الصالة والسالم«ينسب إليهم 

 .أو من املنقوالت الشفهية عنهأهنا من مكتوباته، 
يشجعون شيعتهم عىل ما فتئوا  » السالممعليه«أهنم  :كأضف إىل ذل

 .البد من تفصيل وقائع ذلك بصورة واضحةفتدوين العلوم، واتقاهنا، 
، » السالممعليه« البد من البحث حول كرامات األئمة  ـ١٠

هل كان األئمة بحاجة إىل ظهور تلك الكرامات عىل : واإلجابة عىل سؤال
  أيدهيم؟

  رامة واملعجزة؟وما الفرق بني الك
ثم ما الفرق بني كراماهتم وبني ما ينسب إىل غريهم من املتصوفة 

 ؟ كل ذلك صحيحوهل . وسواهم
 ؟ وملاذاأم أن كرامات الصوفية وغريهم موضع شك وريب

وإذا كان ثمة مبالغات غري معقولة، فالبد من اإلشارة إىل ذلك مع 
 .الرتكيز عىل فهم ظروفه ومربراته

دراسة ما ينسب إىل املرتاضني حتى من غري املسلمني من كام البد من 
وكذا ما ربام يدعى حصوله لبعض غري املسلمني ممن هلم اعتقادات .. خوارق
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 .غري صحيحة
 باألمور الغيبية » السالممعليه«وهل يدخل الكرامات اخباراهتم 

  !؟وعن املستقبل
  !؟ذلك من هذا البابكل وهل 

، وبعضه ليس من هذا وال ذاك، وإنام هو أم أن بعضه من العلم اخلاص
 !؟ُّتبرصمعرفة للنتائج من خالل دراسة الظروف املوضوعية بدقة و

 كان هيتم »عليه السالم«ًمن معرفة السبب يف أن عليا ًأيضا البد و
ًاألخبار باملغيبات، وقد بلغت إخباراته حدا جعل بعض الناس يتهمونه ب

 . هللا ـبالتكهن وحتى بالكذب ـ والعياذ با
 .»عليه الصالة والسالم«مع ذكر نامذج مما حتقق من إخباراته الغيبية 

 وكيفية ،»صلوات اهللا وسالمه عليهم« حدود علوم األئمة  ـ١١
 كانوا » السالممعليه«إهنم : م مع تسجيل املالحظة التي تقولحصوهلا هل

 عند باستمرار يؤكدون عىل أن لدهيم من العلوم واملعارف اخلاصة ما ليس
 املسدد »صىل اهللا عليه وآله«غريهم، وأهنم تلقوا ذلك من رسول اهللا 

عليه «كتاب عيل و ،إن عندهم اجلفر واجلامعة: الوحي، ومن ذلك قوهلمب
 وما هو الرس يف ذلك؟.  وغري ذلك»السالم

 لشخصياهتم يف ـ مع األمثلة الكثرية ـ حماولة إعطاء وصف دقيق  ـ١٢
از فضائلهم ومزاياهم النفسية، باإلضافة إىل التعرف أبعادها املختلفة، وإبر

 .عىل سلوكهم اإلنساين واألخالقي
ثم إعطاء تصور عن حياهتم اخلاصة، ووصف دقيق لتعاملهم مع 
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ًأبنائهم وسائر أفراد عوائلهم، وحركاهتم داخل بيوهتم، وترصفاهتم مطلقا، 
ًحتى مع ضيوفهم، أو حينام يكون ثمة ما يوجب فرحا ورسورا ً أو حزنا ً

 ً.وجزعا
القاء نظرة دقيقة عىل طريقة عباداهتم، وطبيعة ارتباطهم باهللا،   ـ١٣

 .وكيفية اإلستفادة من ذلك
 مالحظة مصادر أمواهلم وحجمها، وكيفيات وصوهلا إليهم  ـ١٤
كانوا ينفقوهنا؟ وما هو مدى تأثري املال يف حياهتم ويف روحياهتم  وكيف

 ونفسياهتم؟
 حقيقة موقفهم من عطايا احلكام، ومتى تقبلوها، ثم اإلشارة إىل

وهل كان رفضهم هلا يعني ـ بنظر احلاكم الظامل ـ متى رفضوها وملاذا؟ 
ًحتديا، وإعالنا للحرب ضده ً. 
 قد كان ينفق »عليه السالم« يف أن أمري املؤمنني ّوالبد من معرفة الرس

ًاملال عطاء، ويف أي عىل نفسه من أمواله يف املدينة، وهل كان يأخذ من بيت 
يشء كان ينفقه، وكيف جاز له أخذ العطاء، إذا كان يملك من البساتني ما 

 ! تقدر صدقته، أو غلته بأربعني ألف دينار يف السنة؟
ً يتناولون من اخلمس شيئا، وكذا من غريه » السالممعليه«وهل كانوا 

 من احلقوق الرشعية، وملاذا؟
 كانوا يرصون » السالممعليه«م هذا باإلضافة إىل توضيح كيف أهن

 .عىل العمل يف مزارعهم وبساتينهم بأنفسهم
ٍثم البحث عن رس مطالباهتم ببعض ما انتزع منهم من أراض، وماذا  ّ
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 .»عليه السالم«كان مصري اخلمس يف عهد عيل 
  ؟؟وملاذا مل يسرتجعوا ما أخذ منهم

.  معهمأساليبهم الرتبوية لشيعتهم، وأسس وأساليب تعاملهم ـ١٥
ً، عقائديا » السالممعليه«وكيفيات ربطهم الناس بقضية أهل البيت 

ًوعاطفيا وثقافيا وغري ذلك، وتأثريات هذه املركزية الدينية عىل احلالة  ً
الفكرية وعىل االنسجام يف الفهم لألمور ويف املواقف والتطلعات، واآلمال 

ا ال خيرج من هذا إىل جانب موقفهم من كل الثقافات األخرى وأن كل م
هذا البيت فهو زخرف، ومدى تأثري ذلك يف صيانة الفكر والعقائد، 

 .واملفاهيم لدى الناس الذين كانوا مرتبطني هبم
هذا باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل احلالة التنظيمية الدقيقة التي  ـ١٦

ركزوها فيام بني شيعتهم، واملاحة إىل دور وكالئهم يف خمتلف األقطار، 
 معليه« صالحيات ووظائف أولئك الوكالء، ثم معاجلات األئمة وحدود
 للخالفات التي ربام كانت تنشأ فيام بني هؤالء الوكالء، مع الرتكيز »السالم

الدقيق عىل االنضباطية يف احلالة التنظيمية، حتى إهنم لريجعون األموال 
 .ألحد األشخاص، ليدفعه إىل الوكيل الذي كان يف بلد ذلك الشخص

 األساليب احلربية، ومبادئ احلرب عندهم، هذا باإلضافة إىل ـ ١٧
باإلضافة إىل بيان . خلوض احلروب ومكابدة ويالهتاتكفي املربرات التي 

 .احلدود التي تفرض إيقاف تلك احلرب، ومربرات التخيل عنها
ووصف دقيق لتعاملهم اإلنساين مع أعدائهم، ورفض منطق التشفي، 

 .تهوأسباب ذلك وتأثريا
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 برتبية متخصصني يف العلوم » السالممعليه« إبراز اهتامم األئمة ـ ١٨
ثم اهتاممهم يف .. والفنون، فهذا متكلم، وذاك فقيه، وآخر كيميائي، وهكذا

أن ال يتجاوز كل منهم حدود اختصاصه وإرجاع اآلخرين حني متس 
احلاجة إىل أصحاب االختصاصات كل حسب ما يتناسب مع ما يطلبه 

 .دهويري
 حتى لقد » السالممعليه«إبراز املستوى الثقايف ألصحاهبم ثم 

 هم الطليعة »عليهام السالم«أصبحوا يف عهد اإلمام الصادق، والكاظم 
املثقفة والواعية، وأرباب الفكر والعلم يف األمة اإلسالمية، وهيمنوا عىل 

 ،ودراسة تأثريات ذلك عىل صقل الفكر. الثقافة العامة بصورة واضحة
 .والتعامل مع مقوالت أرباب الفرق واملذاهب األخرى

 باإلضافة إىل تاثريات ذلك عىل السياسة والسياسيني ومواقفهم ..هذا
 .، ومن الشيعة بصورة عامة» السالممعليه«من األئمة 
 بتعليل األحكام الرشعية » السالممعليه«بيان اهتامم االئمة   ـ١٩

 من علل » السالممعليه«وي عنهم وغريها، حتى لقد ألفت الكتب فيام ر
أو من حكم ودراسة الطابع واخلصائص التي كانت تتميز به تلك 

 .التعليالت واملوضوعات والنواحي التي أبرزهتا أكثر من غريها
كانوا ال يستعملون التقية يف بعض »  السالممعليه« بيان أهنم  ـ٢٠

أهنم األحق : القضايا احلساسة، رغم خطورة ذلك عىل حياهتم، كقضية
 ؟ فام هو رس ذلك» عليه السالم«باإلمامة من كل أحد، وقضية النص عىل عيل 

. وما هي األساليب التي استفادوا منها إلقناع الناس هبذا األمر اخلطري
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 : ورثم إظهار أهنم كانوا يركزون يف إثبات ذلك عىل أم
 هللاً أن لدهيم علوما خاصة، ورثوها عن رسول ا:إظهار وإثبات: منها

 . ، وال توجد لدى أي كان من البرش»صىل اهللا عليه وآله«
 .قضية النص: ومنها

 ..وغري ذلك
وبني القاعدة »  السالممعليه« كيف كان يتم اإلتصال فيام بني األئمة ـ ٢١

الشعبية، وبسائر أفراد شيعتهم، الذين كانوا يف ضيق شديد، وحمنة عظيمة من 
 .لسجون، أو مرشدون يف البالدقبل حكام اجلور، وكثري منهم يف ا

مع إعطاء ملحة عن األساليب والوسائل التي كان كبار شيعتهم 
 . والسيام يف الظروف الصعبة واحلرجة،يتوسلون هبا لالتصال هبم

 البد من إعطاء ملحة عن نشاطات األئمة حينام كانوا يف سجون ـ ٢٢
يف اخلط هم اهتم فيام بني الناس الذين الطواغيت، سواء يف ذلك نشاط

 أو ينتمون إىل فرق أخرى ليست عىل عالقات ،اآلخر، أي يف ركاب احلكام
 حييى بن خالد الربمكي ، حتى أن» السالممعليه«أهل البيت طيبة مع خط 

قد ـ وهو حتت هيمنتهم، ورقابتهم ـ يشكو إىل الرشيد بأن اإلمام الكاظم 
 .أفسد عليهم قلوب شيعتهم

ان اإلمام السجاد التمييز العنرصي، فكسياساهتم يف مواجهة  ـ ٢٣
 هيتم باملوايل ورشائهم وعتقهم بصورة متميزة عن باقي »عليه السالم«

 وكان يعلمهم .»عليه السالم«  باستثناء ما عرف عن أمري املؤمنني،األئمة
 .ويثقفهم، ويكتب ذنوهبم يف كتاب، ثم يذكرهم هبا ويعتقهم
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عليه «من دراسة دقائق تعامله البد و. ًوقد أعتق ألوفا كثرية منهم
 . وآثار هذا التعامل ودوافعه، وظروف عتقه هلم، معهم»السالم

 جييء يف وقت كان فيه »عليه السالم«مع االلتفات إىل ان هذا منه 
احلكام يامرسون سياسة التمييز العنرصي، وتفضيل العرب عىل كل من 

 . بأبشع الصور، وأرذهلاسواهم
 والسيام التشيع ألهل ،املوايل يف نرش اإلسالم اإلملاح إىل دور ..ثم

يف نرش اإلسالم يف األمم األخرى بصورة هم دورالبحث عن البيت، ثم 
 .عامة

 بغري » السالممعليه«البد من دراسة ظاهرة تزوج نفس األئمة كام 
 .ن عددا منهم قد ولد من هؤالء النساء بالذاتإالعربيات بكثرة، حتى 
رفة األئمة بلغات األمم آثار هلا طابعها اخلاص،  أن ملع:يضاف إىل ذلك

 .بمناشئهمعرفة  واإلملام به و،البد من اإلطالع عليه
 لغيبة اإلمام » السالممعليه« ثم هناك موضوع التمهيد منهم  ـ٢٤
، وكيف بدأوا حيتجبون عن الناس منذ »صلوات اهللا وسالمه عليه«املهدي 

 . دوا شيعتهم عىل هذه الظاهرةِّعو، لي»عليه السالم«عهد اإلمام اهلادي 
قد تصديا » عليهام السالم«هذا باإلضافة إىل أن اإلمام اجلواد واهلادي 

. ً جدا، أي يف اخلامسة أو فوقها بسنوات معدودةةملقام اإلمامة يف سن مبكر
مع مالحظة مدى تأثري ذلك عىل موقف الشيعة وعىل فكرهم، ثم عىل 

 .موقعهم بني أهل امللل األخرى
مع اإلشارة إىل أن اإلمام املهدي قد غاب وهو صغري السن، وذلك 
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 .» السالمامعليه«بعد وفاة والده 
 يف » السالممعليه« والبد من احلديث عن مسامهة األئمة ـ ٢٥

النهضة العلمية، وعن ترصحياهتم أو تلميحاهتم إىل حقائق علمية، مل يمكن 
وعن بعض القواعد . ن الزمناكتشافها، أو فقل إدراكها إال بعد قرون م

واملباين التي ساعدت عىل حتقق هذه النهضة العلمية، مع ذكر أمثلة رصحية 
ويقينية يف هذا املجال، مع مالحظة تنوع العلوم، ومن اشتهر من أصحابه 

 .بالتصدي إليها كجابر بن حيان وغريه
عند األئمة، والسيام  »الدعاء« ومن األمور اجلديرة بالبحث ـ ٢٦

، » السالممعليه«احلسني اإلمام السجاد، واإلمام لنسبة ألمري املؤمنني، وبا
مع تقييم وبحث للصحيفة السجادية، ومضامينها املختلفة، وموضوعاهتا 

 . املتنوعة، السياسية، والعقائدية، والرتبوية، واالخالقية وغري ذلك
مع اإلشارة إىل ما يالحظ من املد واجلزر يف مستوى اعتامدهم 

 عىل طريقة الدعاء يف إبالغ وحتقيق مقاصدهم »لوات اهللا وسالمهص«
 .عالمية والتعليمية والرتبويةاإل

ة ولو رسيعة بام كان يعاين منه الناس من جهل مطبق، مكام البد من إملا
 باإلضافة إىل ظاهرة التحريف التي كانت تستهدف ،وجتهيل متعمد هلم

إن بني هاشم، وهم أقرب الناس اإلسالم واملسلمني يف تلك الفرتة، حتى 
إىل مصدر الوحي والتنزيل كانوا إىل أن مضت سبع سنني من إمامة الباقر 

 . ال يعرفون كيف يصلون، وال كيف حيجون»عليه السالم«
رسالة احلقوق لإلمام السجاد، ولعهد ًكام أن من املفيد جدا دراسة 
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 والرسالة الطبية  لألشرت، وتوحيد املفضل،»عليه السالم«أمري املؤمنني 
 . وغري ذلك،الذهبية
ف بإمامة السجاد سوى ثالثة رت أنه مل يكن يع: وإذا كنا نجدـ ٢٧

أشخاص، أو مخسة، حسب اختالف النقل، فالبد من معرفة اخلطوات التي 
 لتهيئة األجواء ملدرسة الباقر والصادق »عليه السالم«اختذها اإلمام 

 .»صلوات اهللا وسالمه عليهام«
، وبسبب السياسة األموية »عليه السالم « الناس بعد قتل احلسنيمع أن

، ومل يبق بينهم ـ بنظرهم ـ  »عليهم السالم «البغيضة انرصفوا عن أهل البيت
شخصية كبرية تعنوا هلا اجلباه بالتسليم واخلضوع، وكيف استطاع السجاد 

لفوه أكثر أن يصبح الرجل العظيم الذي جيله حتى أعداؤه وخما» عليه السالم«
ًمن أي إمام آخر، فهل كان ذلك ألهنم رأوا فيه انرصافا عن طلب احلكم 

 .والسلطة؟ أم لغري ذلك من األمور
قلل اتصاله  قد »عليه السالم«وما هو مدى صحة ما يقال من أنه 

عيش يف البادية، وما هو تفسري ذلك واختار ال ،عرش سننيخالل الناس ب
 .عىل تقدير صحته

دوافع احلركات الشيعية وغريها، كالزيدية وكحركات  ما هي ـ ٢٨
الغالة، وكذلك سائر احلركات التي قامت ضد احلكم واحلاكمني، مثل 

من هذه احلركات، »  السالممعليه« حركات اخلوارج، وما هو موقف األئمة
وكيف كانوا يوفقون بني آرائهم فيها، وبني حفظ موقعهم وهم يواجهون 

 .حوهاظاهرة اندفاع الناس ن
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وما هو موقف . ده عن قتال اخلوارج بع»عليه السالم«وملاذا هنى عيل 
 .همالشيعة واألئمة من

موقف األئمة من احلكام وموقف احلكام اسة ًوالبد أيضا من در ـ ٢٩
م احلفاظ عىل التشيع، الذي يواجه احلكام عىل من األئمة، وكيف أمكن هل

من هبا الشيعة هي عىل النقيض مع ان التعاليم التي كان يؤمدى التاريخ، 
 .ًمتاما مما يسعى احلكام له، ويعملون من أجله

ً أن حكومة اجلبارين ما حاربت مذهبا إال وخنقته يف مهده، :وقد رأينا
 وجيند نفسه ، ويدور يف فلكها،وقطعت أوصاله، إال أن يسري يف ركاهبا

ية يف منطقها وحيرف تعاليمه لتصبح يف خدمتها، وقد كان املعتزلة فرقة قو
ى اخلالفة اإلسالمية كلها، وكانت متلك هي مقاليد السلطة عىل مستو

ضدها،  ونارصت خصومها ،أهنا يف غنى عنها:  حني رأت السلطةولكنه
أصبحت يف خرب كان، وأصبح اصحاب نحلة أهل احلديث، رسعان ما 

وهي من السخافة بمكان هم املسيطرون، وهم احلاكمون، وبقيت نحلتهم 
مت، وقعدت وقامت، وإن كان األشعري قد حاول طالء وجهها ودا

ببعض األصباغ التي مل تستطع التخفيف من بشاعة مالحمها، حني يتأمل هبا 
 .املتأملون، ويلتفت إىل مالحمها الشوهاء الواعون

األساليب التي كان ينتهجها احلكام عند ًالبد أيضا من التوقف كام 
 .ا أسلوب التخويف واملالحقةإلبعاد الناس عن األئمة، ومنه

كام أن من الرضوري اإللفات إىل أن الشدة وغريها من األساليب كان 
 ،» السالممعليه« أهل البيت احلكام حياولون من خالهلا إبعاد الناس عن
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تنتج عكس ما يريدون وخالف ما كانوا إليه يطمحون، حيث يزداد كانت 
بيت، ثم حماولة تفسري ذلك ًالناس يف كثري من األحيان تعلقا بأهل ال

 .بالشكل املعقول واملقبول
 إىل احلكم » السالممعليه«مع تقديم أطروحة كاملة عن نظرهتم 

 .واحلاكمني، وعن املوقف الرشعي منهم، وأساليب التعامل معهم
» عليهم السالم« األئمةعزوف ً ومن الالزم أيضا تفسري ظاهرة ـ ٣٠

، مع وجود »عليه السالم«بعد احلسني عن املواجهة العسكرية مع احلكام 
 .ثورات كثرية قام هبا الزيدية وغريهم

كام أن من الرضوري معرفة حقيقة موقف األئمة من ثورة زيد 
واملختار، وكذلك سائر الثورات التي كانت ترفع شعار احلق والعدل، 

 باإلضافة إىل ثورة احلسني بن ، وثورة احلرة باملدينة،كثورة احلسني اهلرش
 .، وسائر ثورات العلوينيصاحب فخعيل 

 يرغبون باستمرار هذه الثورات، ويقولون » السالممعليه«وملاذا كانوا 
 ما : ما مضمونهًن أيضاًما زالت الزيدية لكم وقاء أبدا، ويقولو: لشيعتهم

 .أو نحو ذلك. زلت أنا وشيعتي بخري ما خرج اخلارجي من آل حممد
 . وعىل أي معنى حيملوكيف يمكن تفسري هذا الكالم، 

مع أننا ال نجد يف عالقات نفس هذا اإلمام بالثائرين، ما يشجع، أو ما 
 إنه عالقات طبيعية عىل أقل تقدير، وذلك بسبب: يستحق أن يقال عنه

 . فيام بينه وبينهموجود كثري من الفجوات واالشكاالت
ل  إدخا» السالممعليه« دراسة حماوالهتم : يضاف إىل ما تقدمـ ٣١
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بعض الشخصيات الشيعية ـ ولو مع التقية ـ إىل املراكز احلساسة يف الدولة 
 .التي حيكمها الظاملون، كام هو احلال يف ابن يقطني يف دولة الرشيد العبايس

وقد بقي بعض الشيعة حياولون النفوذ إىل بعض املراكز يف احلكومات، 
 .»هم أمجعنيصلوات اهللا وسالمه علي«حتى بعد عرص األئمة الطاهرين 

ولكنهم يف نفس الوقت يمنعون صفوان اجلامل من كراء مجاله هلارون 
 .أداء فريضة احلج، فكيف نوفق بني هذين املوقفني ألجلالرشيد حتى 

ًومن املفيد جدا أيضا  التعرف عىل األساليب العملية يف جمال الدعوة، :ً
 .والشعر، والكرامات، واإلخبار باملغيبات

 أليس :للشعراء مثرية للعجب، لكثرهتا، فريد سؤالبل نجد عطاياهم 
 الفقراء كانوا أوىل هبذا املال من هذا الشاعر؟
عليه « واحلسني »عليه السالم«كام البد من دراسة استشهادات عيل 

 . وغري ذلك من املواضع، حلديث الغدير يف رحبة الكوفة ويف منى»السالم
 ثامن ماءة »عليه السالم«ًوهناك أيضا موضوع ختصيص اإلمام الباقر 

 .درهم يندبنه بعد موته يف منى يف موسم احلج ملدة عرش سنني
هذا باإلضافة إىل حثهم الشديد واألكيد عىل إقامة جمالس العزاء 

 .»عليه السالم«والبكاء عىل احلسني 
إىل غري ذلك من أساليب تعليمية وإعالمية اختاروها يف جمال دعوهتم 

 .ها مرشوعة، ومؤثرةإىل اهللا سبحانه، وكل
 وإذا كان االهتامم باإلبتعاد عن مذهب أهل البيت، وباجلعل  ـ٣٢

 قد جتىل يف القرن األول أكثر منه يف الذي يليه فإننا ـواالختالق للحديث 
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نالحظ قلة املأثورات يف الفقه يف القرن األول، ومل يكن ثمة حتديد واضح 
، وقد يكون ذلك ألجل تفويت لكثري من املسائل واألحكام يف تلك الفرتة

 . ًوقد يكون لغري ذلك أيضا. الفرصة عىل الوضاعني وأعداء احلق
ثم بدأ الرتكيز عىل املسائل الفقهية وحتديدها، وحتديد احلق يف غريها 

بعد ذلك القرن، أي من زمن ـ بدأ منها وغريها ـ من املسائل العقائدية 
 .»عليه السالم«الباقر 

 .بع سنني من إمامته، كام أشارت إليه بعض النصوص بعد ميض س:أو فقل
كام أن إظهار اجلانب العقائدي السيايس والتدبريي قد كان يف عهد اإلمام 

 .أكثر منه يف عهد سائر األئمة من ولده» عليه السالم«عيل أمري املؤمنني 
من الثقافات الوافدة، »  السالممعليه« كام البد من دراسة مواقفهم  ـ٣٣

ّيري التي رسموها لشيعتهم لقبول ما يمكن قبوله منها، ورد ما جيب رده، واملعا
ًمع بيان ما قبلوه مطلقا، وما قبلوه برشط، وما مل يقبلوه مطلقا أيضا ً ً. 

 . وآثارها، البد من معاجلة موضوع الغيبة وفوائدها..ً وأخرياـ ٣٤
ابط وكيف ربى األئمة شيعتهم عىل االستقالل الفكري، بإعطائهم الضو

 من اختاذ املوقف الصحيح يف ـ لو روعيت ـواملعايري العامة التي متكنهم 
 .خمتلف احلاالت والظروف، وعىل مر الزمان

 رغم اإلعداد ،كام البد من دراسة الزلزال الكبري الذي أحدثته الغيبة
هلا بإمامة اجلواد واهلادي ومها صغريان، وباحتجاب العسكريني عن الناس 

ًأيضا متهيدا  . لذلك، وغري ذلك مما جيده الباحث املتتبعً
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  :×نسب علي 
 بن عبد املطلب، بن هاشم بن عبد مناف، بن ، عيل بن أيب طالب:هو

 بن ، بن غالب، بن فهر، بن كعب، بن لؤي، بن مرة، بن كالب،قيص
 بن مرض، بن ،لياسإ بن مدركة، بن ، بن كنانة، بن خزيمة،مالك، بن النرض

 .. بن عدنان، بن معد،نزار
إىل آخر ..  بن قيص،بن عبد مناف ، بن هاشم، فاطمة بنت أسد:أمه

 .. املذكور أعالهالنسب الرشيف
ً، بدءا من عبد »صىل اهللا عليه وآله«وهذا هو نفس نسب رسول اهللا 

 ..املطلب فام بعده
 أنا وعيل من شجرة واحدة، وسائر :»صىل اهللا عليه وآله«وقد قال 

عمق،  بأن هلذه الكلمة معنى أتم وأ: مع العلم.)١(الناس من شجر شتى

                                     
إقبال  و٣٠٠ ص١إلربيل جلكشف الغمة و ١٤٣لخوارزمي صلاملناقب : راجع) ١(

عليه «مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٥٠٦ ص١لسيد ابن طاووس جلاألعامل 
 بن املشهدي الاملزار  و٢٣٠ ص٢ وج٤٦٠ و ٤٦٩ ص١لكويف جل »السالم

 = وارـبحار األن و٣٥ه صـبن بابويانتجب الدين مل ًن حديثااألربعوو ٥٧٦ص



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلقا من نور واحد قبل خلق اخللق امهنإف  وهبام أوىل وأوفق، وألصقوأدق
 . ال خيفى عىل املتأمل البصري، واملدقق اخلبريوهذا، كام يف الروايات

 إذا بلغ نسبي إىل عدنان :قال» صىل اهللا عليه وآله«وروي أنه 

                                     
 و ١٨٨ ص٣٨ وج٣٠١ ص٣٥ وج٢٣٠ ص٢٣ وج٢٨٠ ـ ٢٧٩ ص٢١ج= 

 ٣٦١ ص٥مستدرك سفينة البحار جو.  ١٠٦ ص٩٩ وج٧٨ ص٤٠ وج٣٠٩
 ٣٦٤ و ٢٩٣ و ٧٣ ـ ٧٢لهمداين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و
 ٢٦٣ ص٤طرباين جللاملعجم األوسط و ١٠٠ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد و
 ٢جممع البيان جو ١٦١تفسري فرات الكويف ص و٦٠٨ ص١١كنز العامل جو

 ٢٤٢بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و٤٨ ص٩ وج٣١١ص
 ٢٩٦ ص١١تفسري امليزان ج و٣٦٦ ص٦ وج٣٧٣ ص٤التفسري الصايف جو
 .٢٠٣ ص٢ وج٣٧٧ ص١لحاكم احلسكاين جلشواهد التنزيل و

 ٣٠٦ ص٢لذهبي جلعتدال ميزان اإل و٦٥ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج :راجعو
 ٣بن حجر جاللسان امليزان  و١٣٥سبط ابن العجمي صلالكشف احلثيث و

 ٣١٦ ص١إعالم الورى ج و٣٥بن كرامة صالتنبيه الغافلني  و١٨٠ص
لقندوزي لينابيع املودة  و٥٤٨ ص٢رشف الدين احلسيني جلتأويل اآليات و
لرشيف لالشايف يف االمامة  و٣٩٤ و ٣٠٧ و ٢٤٢  و٧٤ ص٢ وج٤٥ ص١ج

رشح  و٤٨لسيد رشف الدين صلالفصول املهمة  و٢٥٦ ص٢املرتىض ج
 .  الباب الرابع٢٥٥ ص٥ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
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 .)١(فامسكوا
 .)٢( عبد مناف:اسم أيب طالب :وقيل

                                     
مناقب آل أيب  و٤لشيخ الطربيس صل) مطبوع مع جمموعة كتب(تاج املواليد ) ١(

 ٢٠٣ ص١٠٨بحار األنوار ج و١٣٤ ص١بن شهرآشوب جالطالب 
قصص األنبياء  و٢٨٠ و ١٠٥ ص١٥ وج٣٥ ص١٠مستدرك سفينة البحار جو
 ٣١األنوار البهية ص و٤٢٣ ص١٧احلدائق النارضة ج و٣١٤لراوندي صل
 ١إلربيل جلكشف الغمة  و٤٧الدر النظيم ص و٤٣ ص١إعالم الورى جو

 . ١٤١العدد القوية ص و١٥ص
 ورشح هنج البالغة للمعتزيل ١٠٨ ص٣لحاكم جلاملستدرك  و٣مقاتل الطالبيني ص) ٢(

 ٣٥ ص٤ وج٣٤٨ ص١لنووي جلاملجموع  و٢١٩ ص١٥ وج١١ ص١ج
) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة و ٦٨لرشيف الريض صلخصائص األئمة و
 ونبوة أيب طالب تأليف مزمل ٤٨١ ص١١ج) دار اإلسالميةط  ( و٢٣١ ص١٦ج

 ٢٥٧ ص٥ األحكام جمدارك و١٢ـ  ٧ص) ط قمـ  ايران(حسني امليثمي الغديري 
اهلداية الكربى  و٤٦٠ ص٣ ق١لمحقق السبزواري جل) ق.ط(ذخرية املعاد و
بن البطريق الالعمدة  و٥٧ص) الشيعي(لطربي لمامة دالئل اإل و٩٥لخصيبي صل

 ٢١بن عنبة صالعمدة الطالب  و١٧١لطربي صلذخائر العقبى  و٤١١ و ٢٣ص
مناقب أهل البيت و ١٤١ و ١٣٨ و ٦٦ ص٣٥ وج٢٦٠ ص٢٢بحار األنوار جو
 ٥٨٣ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و٤٩لشريواين صل »عليهم السالم«
=  ٢١٣ ص١ووي جـلنلم ـلـرح مسـش و٥٥٤ ص٦ار جـحـة البـنـدرك سفيـتـمسو
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 :  من أن عبد املطلب قال:وي ما ر:ويؤيد ذلك
 .)١(ردـــه فـيـد أبـعـد بـوحـبم     ديـاف بعـا عبد منـك يـأوصي

                                     
 ٨ وج١٤٧ ص٢عمدة القاري ج و٤٨٩ ص١٠ وج١٥٠ ص٧فتح الباري جو= 

 ٢٣ وج٢١٨ ص٢١ وج٢٧٧ ص١٨ وج١٧ ص١٧ وج٢٢٧ ص٩ وج١٨٠ص
يب نرص ألرس السلسلة العلوية  و١٣٥ ص١لضحاك جلاد واملثاين اآلح و١٢٥ص

لحاكم لمعرفة علوم احلديث  و٩٢ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري  و٣البخاري ص
تفسري مقاتل بن  و١٠٨٩ ص٣ وج٣٧٠ ص١ستيعاب جاإل و١٨٤النيسابوري ص

اإلكامل يف أسامء الرجال  و١٤١ ص٤تفسري الثعلبي ج و٣٤٢ ص١سليامن ج
 ١٩ ص٣ وج١٢١ و ٩٣ ص١بن سعد جالالطبقات الكربى  و١٦٣ صلتربيزيل

اجلرح  و٣٠طبقات خليفة بن خياط ص و٢٤ ص١تاريخ ابن معني ج و٣٤ ص٤وج
 ٢ وج٣٢ ص١بن حبان جالالثقات  و١٩٢ ص٦ وج٤٨٢ ص٢لرازي جلوالتعديل 

 ٣ وج٨٩١ ص٢لباجي جلالتعديل والتجريح  و١٤٣ ص١تاريخ بغداد ج و١٣٥ص
 ٦٦ وج١٥ و ١٢ و ٧ ص٤٢ وج١١٨ ص٣نة دمشق جتاريخ مدي و١٠٧٤ص
 ١٦ ص٤ وج٤٢٢ ص٣ وج٢٨٦ و ٣١ ص١أسد الغابة ج و٣١٠ و ٣٠٩ص

األعالم  و٤٧٢ ص٢٠ وج٥١ و ٥٠ ص٥ وج٢٠٠ ص١لمزي جلهتذيب الكامل و
لبالذري لنساب األرشاف  وأ٢٠٣بن قتيبة صالاملعارف  و١٣٠ ص٥لزركيل جل

 .٧املجدي يف أنساب الطالبني ص و٢٣ص
 ٤٥شاذان بن جربئيل القمي صلالفضائل  و٣٤ ص١ناقب آل أيب طالب جم) ١(

=  ٨٥ ص٣٥ وج١٥٢ ص١٥بحار األنوار ج و٢١بن عنبة صالعمدة الطالب و
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  :ً أيضاوقال
 .)١(اربـو ذو جتـاف وهـد منـعب     ِه بطالبـتـيــَّن كنـ متـيـَّصو

 .سمه عمرانا :وقيل
، املروية يف بعض »صىل اهللا عليه وآله«وقد ورد يف زيارة النبي األكرم 

 .)٢(» طالبأيب ،السالم عىل عمك عمران«: صحابناكتب أ
 ..كنيته اسمه :وقيل

 .)٣(كثر املتقدمني عىل أن اسمه كنيتهأ :قال احلاكم
                                     

سرية ابن  و١٣ ص٢تاريخ اليعقويب ج و٤٣٢ ص٥مستدرك سفينة البحار جو= 
اخلصائص  و٢١١بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٤٧ ص١إسحاق ج

 .١٠٨ ص١لقمي جلالكنى واأللقاب  و٧٠ ص٢وري جلكجلالفاطمية 
عمدة  و٣٤ ص١ جآل أيب طالب ومناقب ٨٥ ص٣٥بحار األنوار ج: راجع) ١(

مستدرك سفينة  و٤٨ ص١سرية ابن إسحاق جو ٢١بن عنبة صالالطالب 
أعيان الشيعة  و٧٨ ص١٤ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٥٥٦ ص٦البحار ج

بن حاتم الالدر النظيم  و١١٤ص ٨ وج٣٢٤ ص١لسيد حمسن األمني جل
الكنى  و١١٥ ص١لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٢١١العاميل ص

 . ١٠٨ ص١لشيخ عباس القمي جلواأللقاب 
 . ٥٥٥ ص٦ ومستدرك سفينة البحار ج١٨٩ ص٩٧بحار األنوار ج) ٢(
 ٣١٠ ص٦٦تاريخ مدينة دمشق جو ١٨٤لحاكم النيسابوري صلمعرفة علوم احلديث ) ٣(

 . ١٩٦ ص٧ج) هـ١٤١٥ دار الكتب العلميةط ( و ١١٥ ص٤جواإلصابة 
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 :، أنه قال عىل منرب البرصة»عليه السالم«وروي عن عيل أمري املؤمنني 
وإن اسم عبد املطلب .  فغلبت الكنية عىل اإلسم،يب عبد منافأاسم 
سم، واسم هاشم عمرو، فغلب اللقب عىل لقب عىل اال فغلب ال،)١(عامر

ن اسم قيص إو. سمواسم عبد مناف املغرية، فغلب اللقب عىل اال. اإلسم
ياها من البلد األقىص، فغلب اللقب عىل إًزيد، فسمته العرب جممعا، جلمعه 

 .)٢(سماال

                                     
 واألمايل ١٢١ ومعاين األخبار ص١١ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 ٢٣بن عنبة صالعمدة الطالب و ٤٥٣اخلصال ص و٧٠٠للصدوق ص
 ٥١ ص١٢رشح أصول الكايف ج و١٩ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى و
 ١٠٤ ص١٦الكالم ججواهر  و٣٦٢ ص٢ج) ق.ط(كشف الغطاء و
مستدرك هنج (مصباح البالغة  و٦٨لرشيف الريض صلخصائص األئمة و

 ٥٢ ص٣٥ج و٤٠٥ و ١١٩ ص١٥بحار األنوار ج و١٤٥ ص٢ج) البالغة
الفايق يف غريب احلديث  و٢٧ ص١ستيعاب جاإل و١٢٤ ص٧فتح الباري جو
 .٧٢بن قتيبة صالاملعارف  و٣٦نظم درر السمطني ص و٦٨ ص٣ج

 واألمايل للصدوق ١٢١ ومعاين األخبار ص٥٢ ـ ٥١ ص٣٥وار جبحار األن) ٢(
 ١٤٥ ص٢لمريجهاين جل) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٧٠٠ص

 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
رشح العينية  و٥٦ ص١لسيد هاشم البحراين جلغاية املرام  و٦١ ص١ج

 . ١٢٠اضل اهلندي صلفلاحلمريية 
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 .)١( اسمه شيبة:وقيل
  :×ميان أيب طالب إ

ت أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه سمع« :عن األصبغ بن نباتة، قال
واهللا، ما عبد أيب وال جدي عبد املطلب وال هاشم، وال عبد مناف : يقول

 ..ًصنام قط
 ! فام كانوا يعبدون؟:قيل له

                                     
 ٣٦٢ ص٢ وج٥ ص١ج) ق.ط(كشف الغطاء  و١٢١معاين األخبار ص: راجع) ١(

رشح أصول الكايف  و٨ ص١لرشبيني جلاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع و
 و ١١٩ ص١٥بحار األنوار ج و٢٣بن عنبة صالعمدة الطالب  و٥١ ص١٢ج

شيعة الدرجات الرفيعة يف طبقات ال و٤٥٣اخلصال ص و٦٦ ص٣٥ وج٢٨٠
تاريخ مدينة  و١٩ ص٣ وج٥٥ ص١بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤١ص

 ٢بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و١٠ و ٣ ص٤٢ وج٥٦ ص٣دمشق ج
 ٢البداية والنهاية ج و٢١ و ١٧ ص١لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٠ص
 ١١٤ ص٨ وج٣٢٣ و ٢١٨ ص١أعيان الشيعة ج و٣٦٩ ص٧ وج٣١٠ص
كشف الغمة  و٧٧الدر النظيم ص و٤٣ص ١إعالم الورى ج و٥٩ ص١٠وج

سبل اهلدى  و١٨٤ ص١بن كثري جالالسرية النبوية  و١٥ ص١إلربيل جل
جواهر  و٣٢٩ ص٢لفريوزآبادي جلالقاموس املحيط  و٢٦٢ ص١والرشاد ج
 ١٦عمدة القاري ج و١٢٤ ص٧فتح الباري ج و١٠٤ ص١٦الكالم ج

 .٣٦ صنظم درر السمطني و٦٨ ص٣الفايق يف غريب احلديث ج و٣٠١ص
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 .)١(»براهيم، متمسكني بهإ كانوا يصلون إىل البيت عىل دين :قال
ّرس ن أبا طالب أظهر الكفر، وأإ« :»عليه السالم«وعن اإلمام الصادق 

 .)٢(»..اإليامن الخ
يعجبه أن » عليه السالم«كان أمري املؤمنني « :»عليه السالم«وعنه 
 . أيب طالب، وأن يدونيروى شعر
وفيه علم ..  تعلموه وعلموه أوالدكم، فإنه كان عىل دين اهللا:وقال

 ..)٣(كثري

                                     
 ١٠٧٤ ص٣اخلرائج واجلرائح ج و٨١ ص٣٥ وج١٤٤ ص١٥بحار األنوار ج) ١(

بن الالدر النظيم  و٣٨٧ ص٧الغدير ج و١٧٤وكامل الدين ومتام النعمة ص
موسوعة اإلمام عيل بن أيب  و١٠األنوار العلوية ص و٢٢١صحاتم العاميل 

أيب طالب إيامن  و٦٣ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«طالب 
 . ٧٩ألميني صل

 ١٤جامع أحاديث الشيعة ج و١٧٤كامل الدين ص و١٨ ص٣٥بحار األنوار ج) ٢(
موسوعة التاريخ  و٢١٩ ص٢نور الثقلني ج و٣٩١ ص٧الغدير ج و٥٨٣ص

موسوعة اإلمام عيل بن أيب  و١٠األنوار العلوية ص و٦٣٤ ص١اإلسالمي ج
إيامن أيب طالب  و٦٣ ص١ج يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«طالب 

 . ٨٥ألميني صل
 )الميةـدار اإلسط ( و ٣٣١ ص١٧ ج)مؤسسة آل البيتط (ل الشيعة ـوسائ) ٣(

                                                   =. ١١٥ ص٣٥بحار األنوار ج و٢٤٨ص ١٢ج
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عليه  «أنه قيل لعيل: »عليه السالم«يدل عىل إسالم أيب طالب و
 ً.م يزعمون أن أبا طالب كان كافراإهن: »السالم

 :ً كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول:فقال
 ط يف أول الكتبـ كموسى خًاـَّنبي    ًداـا حممـوجدنا ـَّأنوا ـأمل تعلم

 :ً كيف يكون أبو طالب كافرا وهو يقول:ويف حديث آخر
 ِلـــاطـل األبـا بقيـا وال يعبـلدين    ذبــد علموا أن ابننا ال مكـلق

 )١(ِامى عصمة لألراملـتـيـثامل ال    امم بوجهه ـغوأبيض يستسقى ال

يامنه صلوات اهللا إأثبتنا فيه » ظالمة أيب طالب «:سماًوقد أفردنا كتابا ب
 ..فال بأس بمراجعته.. وسالمه عليه

  :مشروعية التسمية بعبد مناف
َلقبا حلقه، ف» عبد مناف«وإذا كان  : واسمه احلقيقي هو.  بهرفَُعً

 الصفوة، ومل يعد ؤالءملغرية، مل يعد هناك إشكال حول إيامن أو عدم إيامن ها

                                     
 موسوعة و١٣٠الب لفخار بن معد ص طأيب وإيامن ٢١٩الدر النظيم ص: وراجع= 

 ٦٤ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 
 .٨٨ألميني صلإيامن أيب طالب و

 ٧رشح أصول الكايف ج و١٣٦ ص٣٥بحار األنوار ج و٤٤٨ ص١الكايف ج) ١(
موسوعة اإلمام و. ٩األنوار العلوية ص و٩٥ ص٤التفسري الصايف ج و١٨٢ص

 .٦٦ ص١ الكتاب والسنة والتاريخ جيف» عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
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سم  ولده هبذا االىالتسمية بعبد مناف تشري إىل أن من سمبأن : جمال للقول
وبه .. صنم» ًامناف«إن :  بل كان من عباد األصنام، فقد قالوا،ًمل يكن موحدا

ريض باسمه، فإن ذلك ذا كرب صاحب هذا اإلسم، وإف. )١( عبد منافّسمي
 .. أنه مل يكن من أهل التوحيد:ًأيضا يشري إىل نفس هذا األمر، وهو

 :ويمكن أن جياب بام ييل
 . )٢(ناف عىل الناس وعالأ ألنه ، بذلكينه سمإ:  قالواً:أوال

.  ومنه عبد مناف:قيل .أي مرتفع» جبل عايل املناف «:قال الزبيدي
سمي هبذا االسم،  عبد مناف، وقد ن أ فال دليل عىل.)٣(نقله الزخمرشي

 .نسبة إىل ذلك الصنم

                                     
معجم  و٢٠٩ ص٣القاموس املحيط ج:  وراجع٢٦٣ ص٦تاج العروس ج) ١(

عمدة  و٢٢٤ ص٣لحطاب الرعيني جلمواهب اجلليل  و٢٠٣ ص٥البلدان ج
 ٢تفسري القمي ج و١٢٤ ص١٥بحار األنوار ج و٢٥بن عنبة صالالطالب 

سري الصايف التف و٣٨٩ ص٥ وج١٤٨٧ ص٢التفسري األصفى ج و٤٤٨ص
 ١٨ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٦٩٩ ص٥نور الثقلني جو ٥٧٦ ص٧ج
خزانة  و١٨٧ ص١بن كثري جالالسرية النبوية  و٣١٢ ص٢البداية والنهاية جو

 . ٢١٣ ص٧لبغدادي جلاألدب 
جممع  و٢٧١ ص١سبل اهلدى والرشاد ج:  وراجع٤٠إثبات الوصية ص) ٢(

 . ٣٩٣ ص٤لطرحيي جلالبحرين 
 . ٥١٧ ص١٢ج) هـ١٤١٤ط دار الفكر ـ سنة ( و ٢٦٣ ص٦وس جتاج العر) ٣(
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 أن اسم عبد مناف بن قيص هو : إن نفس النص املتقدم يشري إىل:ًثانيا
. وبه سمي عبد مناف «:لقب حلقه يف كربه، فقد أضاف الزبيدي قوله

  .»..خدمته هذا الصنمأوكانت أمه قد 
 .)١(»واسم عبد مناف املغرية «:إىل أن قال

 . أن أباه مل يسمه هبذا اإلسم:يدل عىلوهذا 
مرضعته، هي ه الصنم دمتخأالتي يف كالم الزبيدي ولعل املراد بأمه 

 .س األصنامِّكون موحدة، وال تقدتيفرتض أن ، هتألن أمه التي ولد
 .ً إن مرضعته أيضا ال تكون عابدة صنم:غري أننا نقول

واسم عبد مناف «: قال» عليه السالم« أن أمري املؤمنني :وقد تقدم
 .)٢(»لب اللقب عىل اإلسمغف. املغرية

  !!:اجلنني مينع أمه من اإلقرتاب من األصنام
عليه  « وكان عيل،ن أبا طالب قال لفاطمة بنت أسد أ:وقد ورد

 .)ذلك(رأيته يكرس األصنام، فخفت أن تعلم كبار قريش : ً صبيا»السالم
ين اجتزت أ )وهو( أخربك بأعجب من هذا،) أنا (!!ً يا عجبا:فقالت

باملوضع الذي كانت أصنامهم فيه منصوبة وعيل يف بطني، فوضع رجليه يف 
أقرب من ذلك املوضع الذي فيه أصنامهم، ) أن( ال يرتكني ًجويف شديدا

                                     
 .٥١٥ ص١٢ج) م١٩٩٤سنة ـ ط دار الفكر ( و ٢٦٣ ص٦تاج العروس ج) ١(
 . تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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 .)١( ال لألصنام،وأنا كنت أطوف بالبيت لعبادة اهللا تعاىل
 : ونقول

 : قد تضمن النص املتقدم حقيقتني
 . اجلنني جتاه األصنام حساسية :أوالمها

ًحتى حني كان ال يزال جنينا ال » عليه السالم« أنه :حيث بينت الرواية
  :وذلك يدل عىل ما ييل.. يرتك أمه تقرتب من األصنام

ً إنه رغم كونه جنينا كان يدرك اقرتاب أمه من موضع األصنام، :ألف
 عىل هذا وال يكون ذلك إال بلطف إهلي، هيأ له القدرة. وابتعادها عنه

 .اإلدراك
 .ً إن نفسه كانت تنفعل هبذا اإلقرتاب سلبيا، وال يرىض به منها:ب
ٍ إنه يبادر إىل إجياد الكوابح واملوانع من هذا اإلقرتاب، بصورة فعل :ج

 .جسدي مؤثر
 إنه ال يرىض منها باإلقرتاب حتى غري املقصود هلا، بل حتى لو كان :د

عبة نفسها، ألجل عبادة اهللا، التي تتناىف مع ًاقرتابا يقصد به اإلقرتاب من الك
 .تقديس وتعظيم تلك األصنام

 :عيل يكيد األصنام وهو طفل: الثانية
عليه «ً أن أبا طالب حيكي لزوجته أنه رأى عليا :ثم ذكرت الرواية

                                     
 وبحار ٧٤١ ص٢ واخلرائج واجلرائح ج١٤٨ و ١٤٧ ص٣مدينة املعاجز ج) ١(

 . ١٨ ص٤٢جاألنوار 
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 : وذلك يعني.. يكرس األصنام» السالم
» لسالمعليه ا«ً أن أحدا غري أيب طالب مل يره يفعل ذلك، وأنه :ألف

 .. كان يتسرت عىل فعله هذا
ألن .  أنه مل يكن يفعل ذلك عىل سبيل اللهو، والعبث الطفويل:مما يعني

اللهو والعبث ال يأيت بطريقة مدروسة، ويف ظروف التخفي والتسرت، بل 
 .يكون بصورة عفوية، وغري مقصودة

 كانت خشية أيب طالب من انكشاف األمر يف حملها، فهو يعلم مدى :ب
وهو من .. فة عقول أبناء قومه، وإىل أي حد يبلغ هبم سفه الرأي والطيشخ

ذرية إبراهيم الذي حطم أصنام قومه، فجازوه بإلقائه يف النار ليحرقوه، فأنجاه 
اهللا تعاىل منهم، بمعجزة ظاهرة مل يستفيدوا منها الفكرة والعربة، وهؤالء القوم 

 ..الترصفات الرعناءأبناء أولئك، فال يتوقع منهم إال مثل هذه 
مل يرش إىل خشيته من سفهاء قومه، » عليه السالم« إن أبا طالب :ج

وجهاهلم، بل أبدى خشيته من اطالع كبار قومه، وأصحاب الرياسة 
والزعامة، ومن بيدهم قرار احلرب والسلم، ومن يفرتض فيهم أن يكونوا 

عاجلون األمور علامء، حكامء، حلامء، وذوي نظرة بعيدة، وبصرية ثاقبة، وي
بحكمة وروية وتبرص، ال أن يكونوا هم مصدر البالء والشقاء، وبؤرة السفه 
والطيش، حيث ينقادون ألهوائهم، ويتأثـرون يف مواقفهم بعصبياهتـم، 

 .وجهاالهتم
عام كان يقوم » عليه السالم«ً مل يذكر لنا أبو طالب إن كان قد ردع عليا :د

يدل عىل تغيظه من فعله هذا أو إدانته له أو حتى بل هو مل يرش إىل أي يشء .. به
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أنه خاف أن يشعر كبار قريش باألمر، ألن : عدم رضاه به، بل غاية ما هناك
 .وربام يؤدي إىل العداوة واملنابذة. ذلك سوف يضعه يف مواقع احلرج

  !:؟×مىت وأين ولد علي 
يفة يوم يف جوف الكعبة الرش» عليه السالم«وقد ولد عيل أمري املؤمنني 

 .)١(اجلمعة يف الثالث عرش من شهر رجب، بعد ثالثني سنة من عام الفيل
 .فهو أوىل باإلعتبار. املشهور عند علامئنا األبرار وعند غريهموهذا هو 

ًوقد كثرت األقوال يف ذلك حتى بلغت اثني عرش قوال عىل وجه 
ثة، بل  سنة قبل البعةالتقريب، تبدأ من سبع سنني، وال تنتهي بست عرش

قبل البعثة بعرشين، أو بثالث » عليه السالم«يضاف إليها القول بوالدته 
 .)٢(»صىل اهللا عليه وآله«وعرشين سنة قبل بعثة النبي 

                                     
الصحيح :  فراجعها يف كتاب»ه السالمعلي«هناك أقوال أخرى يف تاريخ والدته ) ١(

 . ٢٤٨ ـ ٢٤٦ ص٢ج» صىل اهللا عليه وآله«من سرية النبي األعظم 
 والعقد الفريد ٥املصنف لعبد الرزاق ج: راجع األقوال املذكورة يف املصادر التالية) ٢(

 وهتذيب ١٧٨ ص١ واألنس اجلليل ج٢٦ ومقاتل الطالبيني ص٣١١ ص٤ج
 عن شواهد النبوة، ٢٧٩ ص١خلميس ج وتاريخ ا٣٣٦ ص٧جاألحكام 

 ٥١ واملعارف البن قتيبة ص١٣ ص٣ ج)ط ليدن(بن سعد لكربى الطبقات االو
 ٥٨ وذخائر العقبى ص١٣٤ ص١ وتاريخ بغداد ج٥٤ ص١وحياة احليوان ج

 وجممع ١٨ ـ ١٦ ص٤ وأسد الغابة ج٢٠٦ ص٦بيهقي جكربى للسنن الالو
 =  ٧ج) اتـامللحق(ق احلق  وإحقا٥٧ ص٧ وفتح الباري ج١٠٢ ص٩الزوائد ج
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  :شوائب يف بعض الروايات عن الوالدة
أن أبا :  روى املحدثون، وسطر املصنفون:»رمحه اهللا«قال الكراجكي 

                                     
 بيع املودة،اوين األنوار، وبحار، واألوائل، وأنساب األرشاف ٥٥٤ ـ ٥٣٨ص= 

 .والبداية والنهاية، ونزهة املجالس، ومناقب اخلوارزمي ستيعاب،واإل
) ط صادر(ستيعاب  واإل١٢ الفصول املهمة البن الصباغ ص:والقول بالعرش موجود يف

لنبوية سرية االو ٢١ ص٣ ج)ط مرص(بن سعد اللكربى طبقات اال و٣٠ ص٣ج
إعالم  و٩مفيد صللرشاد اإل و٣٧٦ ص١ والكايف ج٢٦٢ ص١بن هشام جال

 ٢٨٦ ص١اخلميس ج  وتاريخ٧٨ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج١٥٣ صالورى
 للذهبي، ومناقب اخلوارزمي )هبامشه( وتلخيصه ١١١ ص٣لحاكم جلستدرك املو

إحقاق احلق و ٢٦ ص٣ج ية والنهاية والبدا١٦٦ وتاريخ اخللفاء ص١٧ص
  . عن بعض من تقدم٧ج) لحقاتامل(

 ٧ج) امللحقات( احلق وإحقاق ٧ ص٣٥جاألنوار  بحار :وللقول باالثني عرش راجع
 .٣٠ ص٣ جستيعابواإل ١٨١ ص٨ جاإلرب هناية عن ٥٤٩ص

 ةالندي والروضة ٦٨٧ صالرجال إكامل :ت كثري من األقوال عن املصادر التاليةَلِقُون
 ١١ ص١ جالنحاة أنباء يف الرواة وأنباه ١٩٠ ص١ جحكامحكام األإ و١٣ص

 درر ونظم ١١٥ ص١ جالبرش أخبار يف واملخترص ١٨١ ص٨رب جوهناية اإل
 ١٧٦ صاملنيفة والغرة ١٥٦ ص٢ جالنرضة والرياض ٨٢ و ٨١ صالسمطني

 واملصباح ٧١ ص٢ جاملالكية والطبقات ٢٤٢ ص١ جللزرقاين املواهب ورشح
 .٥٦٠ص ريالكب
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ملا كفال رسول اهللا » هللا عليهامرضوان ا«طالب وامرأته فاطمة بنت أسد 
ًاستبرشا بغرته، واستسعدا بطلعته، واختذاه ولدا، » صىل اهللا عليه وآله«

 .ًألهنام مل يكونا رزقا من الولد أحدا
ثم إنه نشأ أرشف نشوء، وأحسنه، وأفضله، وأيمنه، فرأى فاطمة، 

ًىل خالصا، وال ًيا أمه، قريب قربانا لوجه اهللا تعا: ورغبتها يف الولد، فقال هلا
 .ًترشكي معه أحدا، فإنه يرضاه منك ويتقبله، ويعطيك طلبك ويعجله

ًفامتثلت فاطمة أمره، وقربت قربانا هللا تعاىل خالصا، وسألته أن يرزقها  ً
ًولدا ذكرا، فأجاب اهللا تعاىل دعاءها، وبلغها مناها، ورزقها من األوالد مخسة ً :

ًعقيال، ثم طالبا، ثم جعفرا، ثم عل ً  .)١(..ًيا، ثم أخته املعروفة بأم هاين الخً
يف النصف من » عليه السالم«ً أهنا ولدت عليا :وبعد أن ذكرت الرواية

، وأمرها أن جتعل مهده »صىل اهللا عليه وآله«شهر رمضان، فرس به النبي 
وكان ييل أكثر تربيته، ويراعيه يف نومه ويقظته، وحيمله عىل . جانب فرشته

 : وه بألطافه وحتفه، ويقولصدره وكتفه، وحيب
 .»هذا أخي وصفيي، ونارصي، ووصيي«

: الصحيح(خدجية أخربها بوجدها » صىل اهللا عليه وآله«فلام تزوج النبي 
وحمبته، فكانت تستزيده وتزينه، وحتليه وتلبسه، » عليه السالم«بعيل ) بوجده

ىل اهللا ص«هذا أخو حممد : وترسله مع والئدها، وحيمله خدمها، فيقول الناس

                                     
 . ١١٥ وكنز الفوائد للكراجكي ص٤٠ ـ ٣٩ ص٣٥بحار األنوار ج) ١(
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 .)١(»..، وأحب اخللق إليه، وقرة عني خدجية الخ»عليه وآله
 :ونقول
هو » صىل اهللا عليه وآله«إن رسول اهللا :  إن هذه الرواية تقولً:أوال

الذي أشار عىل فاطمة بنت أسد بتقريب القربان هللا، وطلب الولد، ففعلت، 
 :أنه يالحظمع .. و.. فولد هلا طالب وعقيل و

، وقد ولد »صىل اهللا عليه وآله«ًا كان يف سن رسول اهللا ن طالب إ:ألف
 .»صىل اهللا عليه وآله«سنة والدة النبي 

إىل بيت أيب طالب كان عمره » صىل اهللا عليه وآله«وحني حتول النبي 
 . ثامن سنني» صىل اهللا عليه وآله«

 ..وهذا هو نفس عمر طالب آنئذ
.  وطالب هو األكربإخوتهكان األصغر بني » عليه السالم«ًإن عليا  :ب

طالب، وعقيل، وجعفر، وكان بني كل واحد من :  هموهؤالء اإلخوة
هؤالء وبني الذي يليه عرش سنوات، فيكون أكربهم وهو طالب قد ولد 

 .يف عام الفيل» صىل اهللا عليه وآله«سنة والدة النبي 
 .وعقيل ولد بعد عام الفيل بعرش سنوات

 .ين سنةوجعفر ولد بعد عام الفيل بعرش
 .ولد بعد عام الفيل بثالثني سنة» عليه السالم«وعيل 

                                     
 . ١١٧ و ١١٦ وكنز الفوائد ص٤٣ ص٣٥بحار األنوار ج) ١(



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..يف سن األربعني» صىل اهللا عليه وآله«وبعث النبي 
 :ويدل عىل ذلك النصوص التالية

بعرش » عليه السالم«كان جعفر أكرب من عيل «:  قال ابن عبد الرب ـ١
 . سنني

 . وكان عقيل أكرب من جعفر بعرش سنني
 .)١(» من عقيل بعرش سننيوكان طالب أكرب

ًطالبا، : ولد أبو طالب بن عبد املطلب«:  وقال الزبري بن بكار ـ٢
ًوعقيال، وجعفرا، وعليا  ً كل واحد منهم أسن من صاحبه . »عليه السالم«ً
 وأمهم كلهم .وأم هاين، ومجانة بنت أيب طالب. بعرش سنني عىل الوالء

 .)٢(»فاطمة بنت أسد
                                     

 ١ج) هـ١٤١٢ط دار اجليل سنة ( و ٢١٠ ص١ج) هبامش اإلصابة(اإلستيعاب ) ١(
 ٢١لصفدي جلالوايف بالوفيات  و٤٢٢ ص٣بن األثري جالأسد الغابة  و٢٤٢ص
 ٢٣٠ واملعارف ص١١٠ ص٤٢ وج٢٧٥ ص٢٢ وبحار األنوار ج١٧٧ص

البداية  و٢٨٦ ص٤مستدركات علم رجال احلديث ج و٢٠٧وذخائر العقبى ص
 . ٢١ألمحدي امليانجي صلعقيل بن أيب طالب  و٥٢ ص٨والنهاية ج

  ٨ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج ٥٧٦ ص٣لحاكم النيسابوري جلاملستدرك ) ٢(
ونسب قريش ملصعب  ٤٦لخوارزمي صلقب املنا و٩ و ٨ ص٤١ج: وراجع

 ٣٠رشح إحقاق احلق ج و١٤األنوار العلوية ص و٤٠ و ٣٩الزبريي ص
 . ١٣٢ص
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 . كان أسن بني أيب طالب بعد طالب«: قيل وقال ابن سعد عن ع ـ٣
عليه «وكان عقيل أسن من جعفر بعرش سنني، وكان جعفر أسن من عيل 

ًكان أصغرهم سنا، وأوهلم » عليه السالم«بعرش سنني، فعيل » السالم
 .)١(ً»إسالما
أهنا ولدت أربعة كلهم أسن من : ومن العجائب«:  ويقول اجلاحظ ـ٤

 .)٢(»..»عليه السالم«وعقيل، وجعفر، وعيل طالب، : اآلخر بعرش سنني
 . )٣(وهذا األمر مذكور يف خمتلف املصادر

                                     
 ٤٢ ص٤ والطبقات الكربى البن سعد ج٢٤ و ٩ ص٤١تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٤٤ و ٤٣و 
رشح هنج  و٢٢٧ ص٩عمدة القاري ج و١١٥ ص٤٢بحار األنوار ج: وراجع

هتذيب الكامل  و٢٨٧ ص١أسد الغابة ج و٢٥٠ ص١١ جللمعتزيلالبالغة 
 .٧٩١ ص٢جالسرية احللبية  و٢٣٦ ص٢٠ج

 . ٢٧٨ ص١٥ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٣٥ و ٢٣٤آثار اجلاحظ ص) ٢(
بن نجيم الالبحر الرائق  و١٢١ و ١٢٠ و ١١٥ ص٤٢بحار األنوار ج: راجع) ٣(

 ٢١٤ ص٣ وج١٨٨ ص١لقايض النعامن جلرشح األخبار  و٤٣٠ ص٢ج
 ١٢١ ص١بن سعد جالالطبقات الكربى  و٥٨بن عنبة صالعمدة الطالب و
التنبيه  و٥١ ص٥لمزي جلهتذيب الكامل  و٨ ص٤١دمشق ج تاريخ مدينةو

البداية  و٧١ ص١١الوايف بالوفيات ج و٢٥٩لمسعودي صلواإلرشاف 
 .٢٤٩ ص٧والنهاية ج
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 .)١(ًوهو مروي عن ابن عباس أيضا
ً أن عقيال كان أكرب من طالب، فتلخص أن ما قالته الرواية املتقدمة من

ًن طالبا كان هو األكرب، كام دلت عليه النصوص التي ذكرناها أل ال يصح،
 .ًآنفا

 : تذكرإذا راجعنا الرواية املشار إليها يف مصادرها، فسنجد أهنا  :ًانيثا
من النساء خدجية، ومن » صىل اهللا عليه وآله«أن أول من آمن بالنبي 

، وعمره يومئذ عرش »عليه السالم«الذكور أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
 .)٢(»سنني

                                     
 واملناقب ٧ ص٣٥ وج١٢١ ص٤٢ وبحار األنوار ج١٨١ ص١اخلصال ج) ١(

 والفصول املهمة البن الصباغ ١٢٢ ص١ وكشف الغمة ج٤٦لخوارزمي صل
 .٢٣١ ص٣٣ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٧٠ و ١٦٩ ص١ج

 ١٠٨ وج٢٧٣ و ٢٣٧ ص٣٨ وج٤٤ ص٣٥ وج٢٢٩ ص١٨بحار األنوار ج) ٢(
 هتذيب و١١٤ ص٥مستدرك سفينة البحار ج و٢٣٥ ص٣الغدير ج و٢٥٧ص

األمم تاريخ و ٢٩٦لجاحظ صل العثامنية و٤٨١ ص٢٠لمزي جلالكامل 
كشف الغمة و ٥١لخوارزمي صلاملناقب  و٥٩ و ٥٨ و ٥٧ ص٢ جوامللوك

بن كثري الالسرية النبوية و ١٦٦بن جرب صالهنج اإليامن  و١٥٠ ص٣إلربيل جل
 تاريخ اإلسالمو ٦١لسيد ابن طاووس صلبناء املقالة الفاطمية  و٤٣١ ص١ج
إمتاع األسامع  و٣٦ و ٣٥ص ٣البداية والنهاية ج و١٢٧ ص١لذهبي جل
= بن الالسرية النبوية  و١٢٠ ص٢سرية ابن إسحاق ج و٩٥ ص٩لمقريزي جل
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ًنا، وشهد قد ولد مؤم» عليه السالم«ً أن عليا :مع أن احلقيقة هي
باإلضافة إىل شواهد أخرى . الشهادتني فور والدته، كام رصحت به الروايات

» صىل اهللا عليه وآله«ًكان مؤمنا باهللا ورسوله » عليه السالم«ًأن عليا عىل تدل 
صىل قبل » عليه السالم«إنه : ما دل عليه احلديث الذي يقولوهذا منذ صغره، 

                                     
بن عبد الرب الالدرر  و١٠٩٣ ص٣ستيعاب جاإل و١٦٢ ص١هشام ج= 
تفسري  و٢٣٥ ص١٣ وج١٢١ ص٤ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و ٣٨ص

ء اإلكامل يف أسام و٣٢١ ص٢تفسري البغوي ج و٨٤ و ٨٣ص ٥الثعلبي ج
 ٢١ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى و ١٢٧لخطيب التربيزي صلالرجال 

 ٣٠ وج٣٥٤ ص١٩تاريخ مدينة دمشق ج و٥٢ ص١بن حبان جالالثقات و
لفتال لروضة الواعظني  و١٧ ص٤أسد الغابة ج و٤٥ و ٤٤ و ٣٥ص

كنز الفوائد و ٢٦٦لرشيف املرتىض صلالفصول املختارة و ٨٥النيسابوري ص
نظرة يف  و١٥٤ ص٥لسيد هاشم البحراين جلية املرام غاو ١١٧لكراجكي صل

إعالم  و٨٢بن كرامة صالتنبيه الغافلني و ٦٤ألميني صلكتاب البداية والنهاية 
 و ٥٤٣ و ٥١٢ ص٧ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٤ ص٢لورى جا

 ٢٢ وج٣٩٧ و ٣٩٢ و ٣٨٩ و ٣٨٧ و ٣٨٤ و ٣٨٣ ص١٧ وج٥٤٦ و ٥٤٤
 و ٥٤١ ص٣٠ وج٥٣٨ و ٥٣٤ ص٢٣ وج٦١١ و ٦١٠ و ١٤٨ و ١٤٥ص

تذكرة  و٥٩٣ ص٣لشيخ الطويس جلاخلالف :  وراجع٥٤٤ و ٥٤٣ و ٥٤٢
 ٩ وج٢٠٨ ص٤لرشبيني جلمغني املحتاج  و٢٧٤ ص٢ج) ق.ط(الفقهاء 

 . ١٠٠ ص٧خالصة عبقات األنوار ج و٢١١ص
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 .)١(د من هذه األمةالناس بسبع سنني، قبل أن يعبده أح
 .. ً أيضاوقد دلت الروايات الكثرية األخرى عىل ذلك

يف ابتداء طروق » صىل اهللا عليه وآله« إنه :بل إن الرواية نفسها تقول

                                     
بن الالعمدة و ٤٠٢لشيخ الصدوق صلاخلصال  و١١٢ ص٣مستدرك احلاكم ج) ١(

ذخائر  و٧٠و  ٢٠لسيد ابن طاووس صلالطرائف  و٢٢٠و  ٦٤البطريق ص
و  ٢٠٩ ص٣٨بحار األنوار ج و٢٣٥ ص١الرصاط املستقيم جو ٦٠العقبى ص

 ١٥٦لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٢٦٩ و ٢٥٣ و ٢٣٩
 ١٤٨ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٤٩٨ ص٧بن أيب شيبة جالاملصنف و
 ٥لنسائي ج لالسنن الكربىو ٥٨٤عاصم صعمرو بن أيب لكتاب السنة و

لطربيس لجممع البيان و ٢٠٠ ص١٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة و ١٠٧ص
البداية  و٨٥ ص٥تفسري الثعلبي ج و٢٥٦ ص٢نور الثقلني جو ١١٣ ص٥ج

بن جرب الهنج اإليامن  و٨٨ ص١إلربيل جلكشف الغمة  و٣٦ ص٣والنهاية ج
السرية النبوية و ١٦٧ احليل صلعالمةلكشف اليقني  و٥١٦ و ٤٢٨و  ١٦٨ص
 »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٤٣٢ ص١بن كثري جال
 عن ابن أيب ٣٩٤ ص٦ج) ط اهلند( وكنز العامل ٧٠ ص١بن الدمشقي جال

شيبة، وأيب نعيم، والنسائي يف اخلصائص، وابن مردويه، والطرباين، وأمحد وأيب 
الصحيح من : ًر كثرية ذكرنا شطرا منها يف كتابناوثمة مصاد .يعيل يف مسندهيام

 ٤ وج٥٠ ص٣ج) الطبعة اخلامسة(» صىل اهللا عليه وآله«سرية النبي األعظم 
 . ٤٥ ص٤ وج٣٢١ ص٢ج) الطبعة الرابعة( و ٢٣٠ص
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الوحي إليه، كلام هتف به هاتف، أو سمع من حوله رجفة راجف، أو رأى 
، »عليهام السالم«ً خيرب بذلك خدجية وعليا ،ًرؤيا، أو سمع كالما

عليه «ّويسترسمها هذه احلال، فكانت خدجية تثبته، وتصربه، وكان عيل 
 : هينئه ويبرشه، ويقول له» السالم
َّواهللا يا ابن عم، ما كذب عبد املطلب فيك، ولقد صدقت الكهان فيام «

 .)١(»بالتبليغ» صىل اهللا عليه وآله«نسبته إليك، ومل يزل كذلك إىل أن أمر 
عاش أجواء الوحي والنبوة » عليه السالم«ًا  أن علي:فذلك كله يعطي

من أول يوم فتح عينيه فيه عىل احلياة، ومل تزل تظهر له دالئل النبوة 
 ..ونفحاهتا ساعة بعد ساعة

صىل «فإنه . ًغري أن لنا حتفظا عىل القول بأن خدجيه كانت تثبته وتصربه
 .ال حيتاج إىل ذلك »اهللا عليه وآله

هي السنة التي بدئ » عليه السالم«ة والدة عيل  أن سن:وقد ذكر املعتزيل
، فأسمع اهلتاف من األحجار، »صىل اهللا عليه وآله«فيها رسول اهللا 

ًواألشجار، وكشف عن برصه فشاهد أنوارا وأشخاصا، ومل خياطب فيها  ً
 .بيشء

عليه «يتيمن بتلك السنة، وبوالدة عيل » صىل اهللا عليه وآله«وكان 
 .)٢(ا سنة اخلري والربكةفيها، ويسميه» السالم

                                     
 . ٤٤ ص٣٥وبحار األنوار ج ١١٧لكراجكي صلكنز الفوائد ) ١(
=  ٣٢٨ ص٣٩وار جـار األنـبح و١١٥ ص٤ة للمعتزيل جـرشح هنج البالغ: راجع) ٢(
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صىل اهللا « يف كتابنا الصحيح من سرية النبي األعظم :عىل أننا قد ذكرنا
 .نبي منذ صغره» صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :»عليه وآله

 .)١(نطق بالشهادتني فور والدته» عليه السالم«ً أن عليا :ويف الروايات
سبعني خصلة من » معليه السال« ما ورد من أن يف عيل :ويؤيد ذلك

ًوورد أنه مل يؤت نبي شيئا إال ..  ألف نبيَةنَُّخصال األنبياء، أو أن فيه س
ومنها تكلم عيسى يف املهد، وإيتاء . وأويت عيل وبنوه مثله، أو أفضل منه

 ً.حييى العلم صبيا
صىل «أن النبي :  قد أظهر نص الرواية التي هي موضع البحث:ًاثالث

 .. »عليه السالم«تزوج خدجية بعد مدة من والدة عيل قد » اهللا عليه وآله
قد تزوج خدجية قبل بعثته بثالث » صىل اهللا عليه وآله«فإن كان النبي 
: يعنيهذا فال إشكال، و. كام تشري إليه بعض األقوال.. أو بخمس سنوات

أن زينب زوجة أيب العاص بن الربيع، ورقية وأم كلثوم اللتني تزوجهن ابنا 

                                     
لهمداين لاإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٧٩ ص٧مستدرك سفينة البحار جو= 
 . ١٤٧ص

ط املكتبة ( و ١٧٣ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج٧٩روضة الواعظني ص) ١(
 ٣٨ وج١٠٤ و ١٤ و ١١ ص٣٥ وبحار األنوار ج٢٢ ص٢ج) احليدرية

ط املكتبة ( و ١٣٦صوالفضائل البن شاذان  ٢٣٢الدر النظيم صو. ١٢٥ص
معارج اليقني  و٥٨ و ٥٧جامع األخبار ص و٥٨ص) هـ١٣٨١احليدرية سنة 

 . ٣٧ و ٣٣األنوار العلوية ص و٥٨لسبزواري صل
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صىل اهللا عليه «ّ ثم عثامن بن عفان، مل يكن بنات لرسول اهللا أيب هلب،
 ..»وآله

بخمس عرشة » صىل اهللا عليه وآله«وإن كان قد تزوجها قبل بعثته 
فال يصح ما .. ِّسنة، كام حياول الكثريون أن يرصوا عليه، وأن يسوقوا له

ان بعد بخدجية ك» صىل اهللا عليه وآله«من أن اقرتان النبي : ذكرته الرواية
قد ولد حسب نص » عليه السالم«ً؛ ألن عليا »عليه السالم«والدة عيل 

 ..الرواية نفسها قبل البعثة بعرش سنوات فقط
قد ولد يف النصف » عليه السالم«ًمن أن عليا :  ما ذكرته الرواية:ًارابع

 ،ومعروف لدى كل أحد. من شهر رمضان، خمالف ملا هو مشهور ومعتمد
قد ولد يف الثالث عرش من شهر رجب، وقد دلت » المعليه الس«من أنه 

 ً. أيضاعليه الروايات
  :يف روايات الغالة ^والدة األئمة 

ا معارش األوصياء لسنا نحمل يف َّإن« :كام يف بعض املصادرروي 
 وإنام نخرج من ، وال نخرج من األرحام، وإنام نحمل يف اجلنوب،البطون

 .)١(»..لخا ر ألننا نو،الفخذ اإليمن
 عليهام«ولدت احلسن واحلسني » عليها السالم« أن فاطمة :وروي

                                     
سني حلعيون املعجزات  و٣٥٥ واهلداية الكربى ص٢٦ ص٥١جبحار األنوار ) ١(

 ٢٢ ص٨لسيد هاشم البحراين جلمدينة املعاجز  و١٢٨بن عبد الوهاب ص
 .٥٠٠ص) الشيعي(حمد بن جرير الطربي ملمامة  اإلدالئلو
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 .)١(من فخذها األيمن، وأم كلثوم وزينب من فخذها األيرس» السالم

الواقع العميل  يكذهبا ال يصح اإلعتامد عليها، بلوهذه الرواية 
  ـكام نقرأ يف كتب السريةـ  ن ألهن،»عليهم السالم«ألمهات املعصومني 

 وكان ، وكان يأتيهن الطلق، عليهن آثار احلمل يف بطوهننكانت تبدو
دون أن يالحظن )  أو غريهاةقابل(يساعدهن يف الوالدة بعض النساء 

 .وجود هكذا أمور
عىل أن الروايات تضمنت أن نساءهم كن يتولني أمر نسائهم، ومل يكن 
ًيسمح لغريهن بالدخول يف هذا األمر، مبالغة يف السرت وحفظا ملعنى 

 ..لكرامة والقداسةا
مام يولد إلوا. ً كانوا يرون نورا تيضء به الغرفة،ًوورد أيضا أهنم

ً وطاهرا مطهرا،ًساجدا ً.  

 احلارضاتالنساء  وذكرهتا ؛التي لوحظتوالفوارق بعض هذه هي 
 .أن الوالدة كانت من الفخذ األيمن أو األيرس:  ومل يذكرن..حني الوالدة

 :وجوابه.. سؤال

 النقدنا أمثال هذه الروايات التي ال تثبت أمام ؤأودع علامملاذا ولكن 

                                     
 ٥١سني بن عبد الوهاب صحلعيون املعجزات  و١٨٠اهلداية الكربى ص) ١(

 ٤٣بحار األنوار ج و٢٢٦ ص٣لسيد هاشم البحراين جلمدينة املعاجز و
 . ٦٠٠ ص٢لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٢٥٦ص
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  !؟يف مصنفاهتم
 : بام ييلونجيب

 متواترة ،أنوار» عليهم السالم« إن األحاديث يف أن النبي وأهل البيت  ـ١
 : ونحن نقرأ يف الزيارة. عنى بال ريبمن حيث امل

 مل .ةًأشهد أنك كنت نورا يف األصالب الشاخمة، واألرحام املطهر«
 .)١(»تنجسك اجلاهلية بأنجاسها، ومل تلبسك من مدهلامت ثياهبا
 .وهو يدل عىل أن احلمل كان يف األرحام، ال يف غريها

، فإهنا من رواية  من حيث السند إن هذه الرواية ال اعتبار هبا ـ٢
 .)٢(احلسني بن محدان، وهو من رؤساء الغالة

قة، وال يمكن نفي لكن ذلك ال يعني كذب كل ما يرويه غري الث
احلكم بثبوت املضمون الذي ًأيضا ولكن ال يمكن . مضمونه بصورة قاطعة

                                     
 ٦لطويس جلحكام هتذيب األ و٧٨٩ و ٧٢١مصباح املتهجد للطويس ص) ١(

بن الإقبال األعامل  و٥١٥ و ٤٣١ و ٤٢٢بن املشهدي صالاملزار  و١١٤ص
 ١٨٧ و ١٥٧ و ١٢٤لشهيد األول صلاملزار  و١٢٩ و ١٠٣ ص٣طاووس ج

 ٩٨ وج١٨٧ ص٩٧بحار األنوار جو ٥٠٢ و ٤٩٠لكفعمي صلاملصباح و
 ٤٣٠ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٣٥٣ و ٣٣٢ و ٢٦٠ و ٢٠٠ص

 . ٧بن طاووس صالتىل الطفوف اللهوف يف قو
صىل اهللا « ربائب الرسول«وقد حتدثنا عن بعض ما يتصل هبذا الرجل يف كتابنا ) ٢(

 . فراجع» هاتوا برهانكم: قل.. »عليه وآله
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 .ًيرويه غري الثقة استنادا إىل خصوص قوله
 رعاية لبعض ،مما يمكن حصوله يف نفسهوإن كان واملضمون هنا 

، بل الشواهد لكن الدليل ال يكفي إلثبات هذا احلصول.. املصالح
  .الفه كام تقدمواملؤيدات تشري إىل خ

 أن احلمل ال يظهر عىل : لعل املقصود باحلمل يف اجلنوب هو ـ٣
، ألنه يتحرك إىل اجلنب، يف داخل الرحم، وال »عليهم السالم«نسائهم 

يتحرك إىل مقدم البطن، حتى ال يسبب ظهوره أي إحراج لألم الطاهرة 
 منه، وهلم، كرامةأمام أوالدها، ومعارفها، فيكون هذا من صنع اهللا تعاىل هلا 

ًواحتفاء، وفضال، ولذلك خفي » صلوات اهللا وسالمه عليه« احلمل باحلجة ً
ً، لطفا منه تعاىل، وتأييدا وتسديداعىل أعدائه ً ً.. 

 :لو أغمضنا النظر عن كل ما ذكرناه، فال بد أن نقول و ـ٤
 من الفخذ األيمن، ومل يكن من زيادات لو صح أن الوالدة كانت

 ..د من رد علمه إىل أهلهالغالة، فال ب
 : هامشينيأول هامشي ولد من 

وهو الشخصية األوىل بعد ـ  »عليه السالم«لقد ولد أمري املؤمنني 
من أبوين قرشيني ـ الرسول، وتربى يف حجر الوحي، وارتضع لبان النبوة 

 وفاطمة بنت أسد بن هاشم بن ،أبو طالب، شيخ األبطح: هاشميني، مها
  .عبد مناف
وقريب )  هاشم مرتنيهوهو أول هاشمي ولد (:لكليني وغريهوقال ا
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  .)١(منه غريه
 من قبله ولدوا قد وجعفر ،ًوعقيال ،ًطالبا خوتهأ بأن :وعلق املجليس

 .اهلاشميني هذين
 كان لو إذ ؛ذلك يصحح ال ..)اإلسالم يف (:وقول التهذيب وغريه

 .قبلها ولد هأن عىل لالتفاق يصح، ال فهو البعثة بعد ولد أنه مرادهم
 كذلك فهو الرسول، والدة بعد ولد الذي الوحيد أنه :ولو كان املراد

 ،»صىل اهللا عليه وآله« النبي والدة بعد ولدوا قد إخوته أكثر ألن يصح، ال
  .)٢(معهود غري غريب اصطالح أنه مع

 أول وأمه« :وغريمها والشهيد، املعتزيل، قال كام يقال أن :والصحيح
 .)٣(»اشميهل ولدت هاشمية

                                     
 األحكام وهتذيب ١٧ صالزبريي ملصعب قريش ونسب ٣٧٦ ص١ جالكايف )١(

 ٤ جغابةال وأسد الكايف، وعن ،عنه ٥ ص٣٥جاألنوار  وبحار ١٩ ص٦ج
 .١٣ صالصباغ البن املهمة والفصول ٥١٧ ص٥وج ١٦ص

 .٦ ص٣٥جاألنوار  بحار :راجع )٢(

 عن الدروس للشهيد، ورشح هنج ٦ و ١٨١ ص٣٥ج و٦٣ ص٢١األنوار جبحار ) ٣(
 ٧١ ص٥ والبدء والتاريخ ج٢٧٨ و ٧٢ ص١٥ وج١٣ ص١للمعتزيل جالبالغة 

عرفة الصحابة أليب  وم١٦٥ ص٢ ونزهة املجالس ج٤٠ونسب قريش ملصعب ص
 وذخائر العقبى ١٩ أ الورقة ٤٩٧ ـ ١ رقم )خمطوط يف مكتبة طوپ قپورساي(نعيم 
  = رسائل و٢٠٣ و ١٢٠ص) ط دار املعارف( و ٨٨ واملعارف البن قتيبة ص٥٥ص
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 ٢١٤ ص٣جرشح األخبار  و٣٤٨ ص١جلنووي لاملجموع  و٩٣ ص٤جاملرتىض = 
 ١جتاريخ بغداد  و٨٠صمطني نظم درر الس و٢٨صبن البطريق الالعمدة و

أسد  و٥٧٤ و ١٤ و ٩ و ٨ ص٤٢ وج٩ ص٤١جتاريخ مدينة دمشق  و١٤٣ص
 ٣جلحاكم لاملستدرك  و٣٠صبن عنبة العمدة الطالب  و٥١٧ ص٥جالغابة 

فتح  و١٠٠ ص٩ججممع الزوائد  و٥١ ص١٤جلنووي لرشح مسلم  و١٠٨ص
حوذي حتفة األ و٢١٤ ص١٦ وج١٤٧ ص٢جعمدة القاري  و٥٧ ص٧جالباري 

 و ١٠٨٩ ص٣جستيعاب اإل و٩٢ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٤٤ ص١٠ج
سري  و٤٧٣ ص٢٠جهتذيب الكامل  و١٧٤ ص٢جالفايق يف غريب احلديث  و١٨٩١

 .١٣٠ ص٥جلزركيل لاألعالم  و٢٦٩ ص٨جاإلصابة  و١١٨ ص٢جأعالم النبالء 
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  :الفصل الثاين
 

  ..وليد الكعبة
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 : يف الكعبة^والدة علي 
 .ولد يف الكعبة» عليه السالم« أن أمري املؤمنني :قد تقدم

 أن األخبار قد تواترت بأن فاطمة بنت أسد ولدت أمري :وذكر احلاكم
 .)١(يف جوف الكعبة» معليه السال«املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .)٢(ومل يولد قبله وال بعده مولود يف بيت اهللا تعاىل سواه

                                     
إزالة  عن ٢٢ ص٦ألميني جلالغدير  و٤٨٣ ص٣املستدرك عىل الصحيحني ج) ١(

 ٢ج)  هـ١٣١٠ط سنة (ونزهة املجالس للصفوري الشافعي . اخلفاء للدهلوي
محد الرمحاين اهلمداين أل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٦٥ص
اإلكامل يف أسامء  و٢٤بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و٥٢٥ص

عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٠لخطيب التربيزي صلالرجال 
رشح إحقاق احلق  و٧٢ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»السالم

 .١٧٥ ص٣٠ وج٣٦٥ و ٣٦٤ ص١٧ وج٤٨٩ ص٧ ج)امللحقات(
نرش املجمع العاملي ألهل ( وكشف الغمة لألربيل ٤٠٧كفاية الطالب ص: راجع) ٢(

 ١اد للمفيد جـ واإلرش١٢٣ ص١ج)  هـ١٤٢٦سنة » عليهم السالم«البيت 
= بن العمدة الطالب  و١٩٤ص) َحتقيق حسني دركاهي(  وكشف اليقني٥ص
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ن فاطمة بنت أسد كانت يف إ :»عليه السالم«وعن اإلمام السجاد 
عليه «الطواف، فرضهبا الطلق، فدخلت الكعبة، فولدت أمري املؤمنني 

 .)١(فيها» السالم
السبب يف اختصاصه عن  حديث شاء اهللا تعاىلن إقريب عن سيأيت و

 .هبذه الفضيلة» عليه السالم«
يتيمن بتلك السنة وبوالدة عيل » صىل اهللا عليه وآله«وكان رسول اهللا 

                                     
 ١ والفصول املهمة البن الصباغ ج٢٤ و ٢٢ ص٦الغدير جو ٥٨عنبة ص= 
 ٤لحيل صل) املجموعة(اإلرشاد كتاب املستجاد من  و١٧٢ و ١٧١ص

 ٣٩وخصائص األئمة للرشيف الريض ص ٢٤بن البطريق صالالعمدة و
) املجموعة(تاج املواليد  و٦٧ص ونور األبصار ٣٠٦ ص١وإعالم الورى ج

محد الرمحاين أل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٢لطربيس صل
 ١أعيان الشيعة ج و٤٢٩لسيد الرباقي صلتاريخ الكوفة  و٥٢٦اهلمداين ص

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٢٣ص
 .١٧٥ ص٣٠ ج)امللحقات( رشح إحقاق احلق و٧٣ ص١والتاريخ ج

صىل اهللا عليه «الصحيح من سرية النبي األعظم : وسائر املصادر ذكرناها يف كتابنا
 . فراجع٤٥٠ ـ ٢٤٦ ص٢ج» وآله

:  وراجع٤٧ و ٤٦ ص١مدينة املعاجز ج:  وراجع٨١روضة الواعظني ص) ١(
 . ٣١٨ و ٣١٧ ص٢األمايل للطويس ج
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 .)١(الربكةسنة  و،سميها سنة اخلريي و،فيها» عليه السالم«
  : سجد هللا ال لألصنام^علي 

 ما أشكل به بعض الناس عىل الروايات : هناومن أغرب ما سمعناه
 . الكعبة حني والدتهجوف يف » عليه السالم«كر سجود عيل التي تذ
عليه «فقد كانت األصنام يف جوف الكعبة، فيكون سجود عيل  :قال
 ..هلا» السالم

 : ونقول
،  هذا إن اهللا عز وجل مل يطلع هذا القائل الغريب األطوار عىل غيبهً:أوال

طفل ال يكون إال وإذا كان السجود من هذا ال.. وال أخربه به نبي، وال ويص
، فاهللا ال يصنع »عليه السالم «هبتدخل إهلي، هيدف إىل إظهار الكرامة ل

 دون الكرامة لعيل، لكي يعظم األصنام، بل ليكون تعظيمه له تبارك وتعاىل
 .سواه

ن السجود له، يكو أن النية هي التي تعني من :يضاف إىل ذلك :ًثانيا
 ..يف سجوده آنئذ» عليه السالم«ومل يطلع اهللا أحد عىل تفصيل نية عيل 

إنه سجد هللا، وشهد بالوحدانية، :  إن النص التارخيي يقول:ًالثثا

                                     
 ورشح هنج ٣٧٩ ص٧ة البحار جمستدرك سفين و٣٢٨ ص٣٩بحار األنوار ج) ١(

عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١١٥ ص٤البالغة للمعتزيل ج
 .١٣٣ ص٩ وج٧٥ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»السالم
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 .)١(..وبالرسالة
أشهد أن ال إله إال اهللا، :  سجد عىل األرض، وهو يقول:ويف نص آخر

ًوأن حممدا رسول اهللا، وأشهد أن عليا ويص حممد رسول اهللا، وبمحمد  ً
 .)٢(..م الوصية، وأنا أمري املؤمننيختم اهللا النبوة، ويب تت

 .)٣(ملا ولد سجد هللا عىل األرض، ومحده» عليه السالم« أنه :ويف نص آخر
قد » عليه السالم« أنه :ِّفال معنى لإلجتهاد يف مقابل النص، بادعاء

 !!سجد لألصنام
 إن قول هذا القائل حجة عليه، فهل يستجيز لنفسه أن يغري :ًارابع

أن املعجزة قد ومهه هذا بًصنام، والعياذ باهللا، استنادا إىل دينه، ويعبد األ
 !.. ظهرت له فيها؟

ًوهل يمكن أن يظهر اهللا أمرا يوجب التغرير بعباده، ويوقعهم يف 
                                     

 .٢٨٢ ص٦مستدرك سفينة البحار ج: راجع) ١(
 و ١٧٣ ص٢ ومناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج٧٩روضة الواعظني ص) ٢(

 ١٠٤ و ١٤ و ١١ ص٣٥ وبحار األنوار ج٢٢ ص٢ج) يدريةط املكتبة احل(
ط ( و ١٣٦ والفضائل البن شاذان ص٢٣٢الدر النظيم ص و١٢٥ ص٣٨وج

 و ٥٧ وجامع األخبار ص٥٨ص) م١٩٦٢ هـ ـ١٣٨١املكتبة احليدرية ـ سنة 
األنوار  و٥٨شيخ حممد السبزواري صللمعارج اليقني يف أصول الدين  و٥٨

 . ٣٧ و ٣٣العلوية ص
 .٤٨ ص٣٩ وبحار األنوار ج٣٨ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ٣(
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ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا! ؟ والباطلالشبهة ً. 
 :وألجل ذلك نقول

خريته إن كل من يسمع منه هذا القول ال بد أن يعلن تكذيبه له، وس
به، ويعتقد أن اهللا ال يصنع لألصنام أي يشء يدل عىل علو شأهنا، وبذلك 

 ..حيقق توحيد اهللا، وتنزهيه تبارك وتعاىل
 فإنني ال أدري ماذا يقول هذا الرجل عن أهل نحلته، الذين :ًوأخريا

كرم اهللا وجهه، : إذا ذكروه» عليه السالم«ما زالوا يقولون عن عيل 
 .مل يسجد لصنم قط» عليه السالم« وحجتهم يف ذلك أنه

  :!؟ أم يف داخلهاستار الكعبةأخلف 
عليه « حاول السيد هاشم معروف احلسني أن يبهم أمر والدته وقد

هذه الدنيا من الكعبة، وقد عىل  َّلطأ«:  فقال،يف جوف الكعبة» السالم
جاءهتا أمه فاطمة بنت أسد مستجرية باهللا، فالذت إىل بعض جوانبها، وقد 

اهتم إىل أروقة يمسأخشيت أن تراها عيون أولئك الذين اعتادوا اإلجتامع يف 
ازت ناحية، وتوارت عن عيوهنم خلف أستار حالبيت ويف داخله، فان

 .)١(هناكإياه ثم ذكر والدهتا » الكعبة
 :ونقول

بل كانوا جيتمعون وال .. ً إن الكعبة مل تكن جممعا للناس يف داخلها ـ١

                                     
 .١٤٢ ص١سرية األئمة اإلثنى عرش للسيد هاشم معروف احلسني ج: راجع) ١(
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 فلامذا هترب منهم إىل خارج الكعبة لتكون خلف .. حوهلايزالون يف املسجد
 .. إال إذا فرض أن املراد بالبيت هو املسجد احلرام كله..استارها
ن األستار جتعل عىل ظاهر الكعبة، فتتدىل عىل جوانبها اخلارجية إ  ـ٢

 فالن متعلق بأستار الكعبة، فمعنى :فإذا قيل.. من سطحها إىل األسفل
فلامذا هذا اخللط يف أمور معلومة لكل .. ق هبا من اخلارج أنه متعل:ذلك
 !؟أحد

فاطمة  بأن جدار الكعبة قد انشق ل: بعض الروايات قد رصحت ـ٣
وهي كام يف املناقب ..  وبقيت يف داخلها ثالثة أيام. فدخلتها،بنت أسد

 عن اإلمام ،مروية عن العباس بن عبد املطلب، وعن احلسن بن حمبوب
 .)١(» السالمعليه «الصادق

                                     
 وروضة ١٢٥ ص١ وكشف الغمة ج٣٦ و ١٧ ص٣٥بحار األنوار ج: راجع) ١(

ط املكتبة احليدرية ( و ١٧٤ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج٧٧ و ٧٦الواعظني ص
 و ٧ وبشارة املصطفى ص١٨ وكشف اليقني للحيل ص٢١ص ٢ج) م١٩٥٦سنة 

 واألمايل ٢١ص) ط اهلند( ومرآة املؤمنني ٢٥١ص) ط باكستان( وإزالة اخلفاء ٨
 واخلرائج ١٦٤ ص١ وعلل الرشايع ج٦٢ ومعاين األخبار ص١٦٥للصدوق ص
ط دار الثقافة ـ قم سنة ( و ٣١٨ ص٢ واألمايل للطويس ج١٧١ ص١واجلرائح ج

لسيد هاشم لمدينة املعاجز  و٢١ ص٢حلية األبرار ج و٧٠٧ص) هـ١٤١٤
األنوار العلوية  و٢٣٥بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٤٧ ص١البحراين ج

  .٥٣ ص١لسيد هاشم البحراين جلغاية املرام  و٣٦ص
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 فانفتح البيت ودخلت فيه، :عنبقويف نص آخر عن جابر ويزيد بن 
 .)١( وغريهن، وآسية، وأم موسى، ومريم،فإذا هي بحواء

أن فاطمة بنت : وقد تواترت األخبار«:  احلاكم وغريهتقدم قول و ـ٤
يف جوف » عليه السالم«أسد ولدت أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

  .)٢(»الكعبة
 أو بداخل ،ولدته بداخل البيت احلرام«:  وقال ابن الصباغ وغريه ـ٥

                                     
) م١٩٥٦ط املكتبة احليدرية سنة ( و ١٧٤ و ١٧٣ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 ٣٥ار األنوار جـوبح ٢٣٥اميل صـن حاتم العبالالدر النظيم  و٢٢ ص٢ج
: وراجع. ٦٧صاألنوار البهية  و٣٦األنوار العلوية صو ٣٥و  ١٧ و ٨ص

 ٦٢صمعاين األخبار  و١٣٥ ص١جعلل الرشائع  و١٩٥للصدوق صاألمايل 
الثاقب يف املناقب  و٧٠٦صلطويس لاألمايل  و٧٦صروضة الواعظني و

بن سليامن احليل الحترض امل و١٧١ ص١جاخلرائج واجلرائح  و١٩٧ص
لحر العاميل لاجلواهر السنية  و٦٠صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٦٤ص
قاموس  و٤٦ ص١جمدينة املعاجز  و٢١ ص٢جحلية األبرار  و٢٢٩ص

 ١جكشف الغمة  و٢٦صبشارة املصطفى  و٣١٢ ص١٢جلتسرتي لالرجال 
 ٩٨ ص٢جلكجوري لاخلصائص الفاطمية  و١٧صكشف اليقني  و٦١ص

 .١٠٧ ص٣ وتفسري الربهان ج٥٢ ص١جاملرام غاية و
 . تقدمت مصادر ذلك) ٢(
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 .)١(»الكعبة
 .)٢(»فتح هلا باب الكعبة«:  ويف نص آخر ـ٦

من  ١٧حقاق احلق جإيف ملحقات » رمحه اهللا«وقد ذكر السيد املرعيش 
عليه « يف املتن واهلامش طائفة كبرية من القائلني بوالدته ٣٧٤ إىل ٣٦٤ص

 وليد الكعبة» عليه السالم« عيل :ً ولرياجع أيضا كتاب، الكعبةيف» السالم
 .وغري ذلك

                                     
 ٧٩ وحمارضة األوائل للسكتواري ص١٧١ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج) ١(

 ونور ٤٣ للعقاد ص»عليه السالم« وعبقرية اإلمام عيل ٢٢ ص٦والغدير ج
 محد الرمحاينأل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٧٦األبصار ص
 ٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٢٧ و ٥٢٦ و ١٤٨اهلمداين ص

لرشيف لخصائص األئمة  و٦٦ ص٢لنووي جلاملجموع  و٤٩٠ و ٤٨٩ص
مسار الشيعة  و٨١لنيسابوري صلروضة الواعظني  و٣٩الريض ص

 ٣بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب  و٣٦لشيخ املفيد صل) املجموعة(
 ٣٩ وج٢٣ ص٣٥بحار األنوار ج و٥١٢لكفعمي صلاملصباح  و٤٨ و ٣٨ص
 ٧ وج٢٠٢ ص٥مستدرك سفينة البحار ج و٣٤٧ ص٧الغدير ج و٤٨ص
جامع الرواة  و٣١٩ ص٥لتفريش جلنقد الرجال  و١٢٣ ص٩ وج٣٨٧ص

 . ٤٦٣ ص٢ألردبييل جل
 . ١٥٥ ص١تذكرة اخلواص ج) ٢(
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  :مستفيض. .حديث شق اجلدار
نشقاق اجلدار لفاطمة إعتبار حديث إوقد يتساءل البعض عن مدى 

 !بنت أسد لتضع مولودها يف جوف الكعبة؟
 :ونجيب

 حديث، و»عليه السالم«ن انشقاق اجلدار كرامة ألمري املؤمنني إ
، »عليه السالم«ًداخلها، قد روي عن أناس حارب بعضهم عليا دته وال

وال يرىض باإلقرار وينصب العداء له، وسعى إىل قتله، أو كان يكرهه، 
 ..بفضيلة له

 .)١(سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عائشة: فقد رواه
أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عباس : ورواه
 .)٢(لببن عبد املط
عليه «ابن شاذان، عن إبراهيم، بإسناده عن جعفر بن حممد : ورواه

 .)٣(»السالم
                                     

 و ٧٠٦ص) هـ١٤١٤ط دار الثقافة قم سنة ( و ٧١٦ و ٧١٥األمايل للطويس ص )١(
 عن مناقب آل أيب طالب، ١٨ و ١٧ و ٣٦ و ٣٥ ص٣٥ وبحار األنوار ج٧٠٧

لسيد هاشم لغاية املرام  و٤٥ ص١ ومدينة املعاجز ج٢٠ ص٢وحلية األبرار ج
 . ٣٦األنوار العلوية ص و٥٢ ص١البحراين ج

 .نفس املصادر السابقة )٢(
 .نفس املصادر السابقة )٣(
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 .)١(»عليه السالم«احلسن بن حمبوب عن اإلمام الصادق : ورواه
عيل بن أمحد الدقاق، عن حممد بن أيب عبد اهللا الكويف، عن : ورواه

بن عيل موسى بن عمران النخعي، عن احلسني بن يزيد النوفيل، عن احلسن 
 .)٢(بن أيب محزة، عن أبيه، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس

عيل بن أمحد الدقاق، عن حممد بن جعفر األسدي، عن موسى : ورواه
بن عمران، عن النوفيل، عن حممد بن سنان، عن املفضل بن عمر، عن ثابت 

 .)٣(بن دينار، عن ابن جبري، عن يزيد بن قعنب

                                     
 .وعن مناقب آل أيب طالب ٣٦العلوية صاألنوار  و١٨ و ١٧ ص٣٥بحار األنوار ج) ١(
 .٦٢ ومعاين األخبار ص٩٩ص) هـ١٤١٠ط األعلمي سنة (األمايل للصدوق ) ٢(
وكتاب التوحيد للصدوق  ١٩٤ص) ط مؤسسة البعثة(لشيخ الصدوق لاألمايل ) ٣(

بن الالثاقب يف املناقب  و١٣٥ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( وعلل الرشايع ٦٢ص
 ٦٢ص) ط مركز النرش اإلسالمي(لصدوق لمعاين األخبار و ١٩٧محزة الطويس ص

 ١إلربيل جلكشف الغمة و ٢٦بشارة املصطفى ص و٧٧ و ٧٦وروضة الواعظني ص
حليل اسن بن سليامن حلاملحترض  و٣١٢ ص١٢لتسرتي جلقاموس الرجال  و٦١ص
 ٣٢ و ٣١ عنهم، وعن كشف اليقني ص٩ و ٨ ص٣٥وبحار األنوار ج ٢٦٤ص

وعن بشائر املصطفى  ٦٧لشيخ عباس القمي صلألنوار البهية اوعن كشف احلق، و
 ١٧١ ص١اخلرايج واجلرايح ج: وراجع ٦٠لشريازي صلكتاب األربعني  و٩ص

موسوعة  و٣٠األنوار العلوية ص و٩٨ ص٢لكجوري جلالفاطمية  اخلصائصو
 .٧٣ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 
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ن رووا هذه القضية هم من غري الشيعة، بل أن أكثر الذي: فظهر مما تقدم
 .، بل فيهم من حاربه، وبغضه له»عليه السالم«فيهم من عرف بعدائه لعيل 

 .ه الدواعي إلخفائها، وذلك يكفي قرينة قاطعة عىل ثبوهتاديومن تتوفر ل
 .. أن الرواية به مستفيضة: ًوظهر أيضا

 :أن هذه الرواية قد جاءت عن: وظهر
 . أيب بكر عائشة بنت ـ١
 . العباس بن عبد املطلب ـ٢
 .عبد اهللا بن عباس ـ ٣
 .يزيد بن قعنب ـ ٤
 .»عليه السالم«اإلمام جعفر الصادق  ـ ٥

أن تعدد : من القواعد«: فإذا أخذنا بقول الزرقاين الذي رصح بأن
 .)١(»ًأن للحديث أصال: الطرق يفيد

 صدق إن تعدد طرقه شاهد«: وقول اخلفاجي عن حديث رد الشمس
 .)٢(»عىل صحته

 .»والفضل ما شهدت به األعداء« :وإذا أخذنا بقاعدة

                                     
 .٤٩٠ ص٦ املواهب اللدنية جرشح) ١(
رسائل يف حديث رد الشمس  و١٣٦ ص٣الغدير ج و١١ ص٣نسيم الرياض ج) ٢(

 .١٠٩نظرة يف كتاب الفصل يف امللل ص و٦٤ و ١٩لشيخ املحمودي صل
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 بخري »عليه السالم«حتى إن عائشة مل تكن تطيب نفسها بذكر عيل 
 ..ًأبدا

وإذا أكدنا ذلك بوجود أثر هذا الشق يف جدار الكعبة إىل يومنا هذا، 
 ..وقد جهدوا ليخفوه، فلم يمكنهم ذلك

 !ًلك كله، فلامذا ال نأخذ هبذه الرواية أيضا؟إننا إذا أخذنا بذ.. نعم
َّبل إنه حتى لو كان رواة حديث ما ينسبون للكذب والوضع، فإن 

 .ًذلك ال يعني أن ال تصدر عنهم كلمة صدق أصال
لوال ذلك ملا استطاعوا التسويق لألمر البد أن يكثر صدقهم، إذ بل 

 . فيهاكذبويريدون أن يالذي 
َّ يقول الصدق، والوضاع قد يعرتف باحلق، أن الكاذب قد: واحلاصل

 ..ُمع أن األمر يف رواة هذه احلادثة ليس كذلك كام يعلم باملراجعة
  :وأجوبتها.. أسئلة

عليه «ً أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا :وقد ذكرت بعض الروايات
السالم : »عليه السالم«فلام خرجت قال عيل ..«يف جوف الكعبة » السالم

 . محة اهللا وبركاتهعليك يا أبه ور
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم﴿: ثم تنحنح وقال ِِ َّ َّ ِْ َ ْ َقد أفلح املؤمنون، ِ ُْ ِْ ُ َ َ َْ َ الذين ،َ ِ َّ

َهم يف صالهتم خاشعون ُ َ ُِ َ ْ ِْ ِ َ  .. اآليات)١(﴾ِ

                                     
 .  من سورة املؤمنون٢ و ١اآليتان ) ١(
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 قد أفلحوا بك، وأنت واهللا :»صىل اهللا عليه وآله«فقال رسول اهللا 
وبك ـ واهللا ـ . هملليد ـ واهللا أمريهم، متريهم من علمك، فيتامرون، وأنت

 .)١(»..هيتدون الخ
 : ، قال يف حديث طويل»صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ويف حديث آخر

: ، فقال»عليه السالم «ولقد هبط حبيبي جربئيل يف وقت والدة عيل«
 يا حبيب اهللا، العيل األعىل يقرأ عليك السالم، وهينؤك بوالدة أخيك عيل

عالن وحيك، وكشف إهذا أوان ظهور نبوتك، و:  ويقول،»عليه السالم«
 .)٢(»الخ.. يدتك بأخيك، ووزيركأرسالتك، إذ 

ملا ولد سجد عىل األرض، وهو » عليه السالم« أنه :ويف نص آخر
 :يقول

                                     
 ٢ ومناقب آل أيب طالب ج٢١٧ و ٣٨ و ٣٧ و ١٨ ص٣٥بحار األنوار ج) ١(

  واألمايل٢٣ ص٢ج) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦ املكتبة احليدرية ـ سنة وط (١٧٤ص
 ومدينة ٧٠٨ص) هـ١٤١٤ط دار الثقافة ـ قم ـ سنة ( و ٣١٩ ص٢للطويس ج
 ١جحلية األبرار  و٣٢٩ ص٥ج) تفسري( والربهان ٤٨ ص١املعاجز ج

محد الرمحاين أل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٢ ص٢ج و٢٢٦ص
 . ٩٩ و ٥٣ ص١غاية املرام ج و٣٦األنوار العلوية ص و٥٨اهلمداين ص

الروضة يف فضائل أمري  و٨٣ وروضة الواعظني ص٢١ ص٣٥بحار األنوار ج) ٢(
:  وراجع٥٨ ص٢حلية األبرار ج و١١٠شاذان بن جربئيل القمي صلاملؤمنني 

 . ١٠ ص٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٠لخصيبي صلاهلداية الكربى 
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ًأشهد أن عليا و رسول اهللا، ًاأشهد أن ال اله إال اهللا، وأشهد أن حممد«
 يتم الوصية، وأنا أمري املؤمنني بمحمد خيتم النبوة، ويب. ويص رسول اهللا

 .)١(»..لخإ
 :أسئلة عديدة، هي التاليةفهنا 
، ألنه »عليه السالم« أن القرآن مل يكن قد نزل حني والدة عيل :اأحده

» عليه السالم«فكيف قرأ عيل . ولد قبل البعثة بعرش سنوات» عليه السالم«
 !د نزلت؟اآليات من سورة املؤمنون، حني والدته، وهي مل تكن ق

 !؟:.. إن جربئيل هبط عىل رسول اهللا، وقال له:وكيف تقول الرواية
 !قبل أن يبعث؟» صىل اهللا عليه وآله«فهل كان جربئيل هيبط عىل النبي 

حني والدته، فإن هذا » عليه السالم« كيف يتكلم عيل :السؤال الثاين
 !األمر غري معقول؟
 هبذا القرآن، وهو قد »عليه السالم« كيف علم عيل :السؤال الثالث

صىل اهللا عليه «بل هو . إياه» صىل اهللا عليه وآله«ه ومل يعلمه النبي ّولد لتو
                                     

 و ١٧٣ ص٢ ومناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج٧٩ظني صروضة الواع) ١(
 ١٠٤ و ١٤ و ١١ ص٣٥ وبحار األنوار ج٢٢ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(

ط ( و ١٣٦ والفضائل البن شاذان ص٢٣٢الدر النظيم ص و١٢٥ ص٣٨وج
 و ٥٧ وجامع األخبار ص٥٨ص) م١٩٦٢ هـ ـ١٣٨١املكتبة احليدرية ـ سنة 

األنوار  و٥٨شيخ حممد السبزواري صلل الدين معارج اليقني يف أصول و٥٨
 . ٣٧ و ٣٣العلوية ص
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 !؟مل يره بعد» وآله
 :واجلواب

صىل اهللا « الصحيح من سرية النبي األعظم : قد ذكرنا يف كتابناً:أوال
عليه ًكان نبيا منذ ولد كام دلت » صىل اهللا عليه وآله«أن النبي : »عليه وآله

 .)١(ًالروايات، ثم صار رسوال حني بلغ أربعني سنة
ًكان نبيا منذ ولد، فقد قال » عليه السالم« أن عيسى :ويدل عىل ذلك

  :تعاىل
ًفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا﴿ ِّ ُ َ َّ َ ُ ْ ْ َِ َ ِْ ِْ َ ِ ََ َ ََ ُ َ ِ ْ َ ُ قال إين عبد اهللاِ ،َ ْ َ ِّ ِ َ َ

َآتاين الكتاب وجع َ َ َ َ َِ ْ َ ًلني نبياِ َّ ِ َ ُ وجعلني مباركا أين ما كنت ،ِ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َ َ ََ ً ِوأوصاين بالصالة  َِ َ َّ َ ْ َِ ِ َ
ًوالزكاة ما دمت حيا ّ ْ ََ ُ َُ َِّ َ﴾)٢(. 

ًوآتيناه احلكم صبيا﴿: عن حييىسبحانه وتعاىل وقال  ّ َ ِْ َ ُ َْ ُ َ َ﴾)٣(. 
 بعضها صحيح السند كام يف رواية يزيد ،وورد يف أخبار كثرية

ً مل يعط نبيا فضيلة، وال كرامة، وال معجزة إال أعطاها نبينا إن اهللا: الكنايس
 .»صىل اهللا عليه وآله«األكرم 

 وآدم بني الروح ًكنت نبيا: قال» صىل اهللا عليه وآله« أنه :ًوروي أيضا
                                     

خالصة  و٨٣ ص١سبل اهلدى والرشاد ج:  وراجع٢٧٧ ص١٨بحار األنوار ج) ١(
 . ٢٦٤ ص٩عبقات األنوار ج

 .  من سورة مريم٣١ إىل ٢٩اآليات ) ٢(
 .  من سورة مريم١٢اآلية ) ٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(واجلسد، أو نحو ذلك

                                     
 ١٥ وبحار األنوار ج٣٤ذان ص والفضائل البن شا٢٤٨ ص٢اإلحتجاج ج: راجع )١(

 عن مصادر كثرية، ٢٨٧ ص٩ وج٣٨ ص٧ والغدير ج٨٢ ص٥٠ وج٣٥٣ص
 ٢٤٥ ص٥ وسنن الرتمذي ج٣٧٩ و ٥٩ ص٥ وج٦٦ ص٤ومسند أمحد ج

 ٧ وحتفة األحوذي ج٢٢٣ ص٨ وجممع الزوائد ج٦٠٩ ص٢ومستدرك احلاكم ج
 ٥ج واآلحاد واملثاين ٤٣٨ ص٨ واملصنف البن أيب شيبة ج٥٦ ص١٠ وج١١١ص
 ٢٧٢ ص٤ واملعجم األوسط ج١٧٩ وكتاب السنة البن أيب عاصم ص٣٤٧ص

 وكنز ٢٩٦ ص٢ واجلامع الصغري ج٣٥٣ ص٢٠ وج٧٣ ص١٢واملعجم الكبري ج
 وكشف اخلفاء ٨٦ وتذكرة املوضوعات للفتني ص٤٥٠ و ٤٠٩ ص١١العامل ج

 عن ابن سعد، ومستدرك سفينة ٢٦٤ ص٩ وخالصة عبقات األنوار ج١٢٩ ص٢ج
 ٥ وعن الدر املنثور ج٦٩ ص٥ وعن فيض القدير ج٥٢٢ و ٣٩٢ ص٢البحار ج

 ٥٩ ص٧ وج١٤٨ ص١ والطبقات الكربى ج٢٦٧ ص٤ وفتح القدير ج١٨٤ص
 والكامل البن ٣٠٠ ص٤ وضعفاء العقييل ج٢٧٤ ص٧والتاريخ الكبري للبخاري ج

 ٤٢٦ ص٤ وج١٣٢ ص٣ وعن أسد الغابة ج٣٧ ص٧ وج١٦٩ ص٤عدي ج
 ٣٨٤ ص٧ وسري أعالم النبالء ج٣٦٠ ص١٤ وهتذيب الكامل ج٣٧٧ ص٥وج
 وهتذيب ٤٢٨ ومن له رواية يف مسند أمحد ص٤٥١ ص١٣ وج١١٠ ص١١وج

 ٦٦ واملنتخب من ذيل املذيل ص١٨١ ص٦ وعن اإلصابة ج١٤٨ ص٥التهذيب ج
  وعن البداية والنهاية ٢٢٦ ص٢ وذكر أخبار إصبهان ج٣٩٢وتاريخ جرجان ص

=  ١٦٦ ص١يف حقوق املصطفى ج وعن الشفا بتعر٣٩٢ و ٢٧٦ و ٢٧٥ ص٢ج
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 : أن نزول القرآن الدفعي الذي أشري إليه بقوله تعاىل:ومن الواضح
ْإنا أنزل﴿ َ ْ ََّ ِناه يف ليلة القدرِ ْ ََ ْ َ َِ ْ ِ نزول الوحي، الذي تتحقق  إنام حيتاج ملجرد )١(﴾ُ
منذ » صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا ً حاصال ذلكالنبوة، وقد كان به

أو قبل ذلك حيث كان آدم بني املاء والطني أو بني الروح واجلسد، صغره، 
 .»معليه السال«ًفيكون نزول القرآن سابقا عىل والدة عيل 

بالقرآن، ما دام أن نوره » عليه السالم« إنه ال مانع من أن يعلم عيل ً:ثانيا
، وهو يعلم بام أنزل هـ، وهو وصي»صىل اهللا عليه وآله«مشتق من نور الرسول 

 من هـاره اهللا لـاهللا عىل نبيه، بالنحو املناسب ملسرية خلقته، وحسبام خيت
ذا كان إفإنه ه، ـبام يعرفه ـحيدث، ولو بواسطة امللك الذي وسائل التعليم

ً، بل كان عمر حمدثا أيضا )٢(ًاــ كام روي ـ حمدث» عليه السالم«امن ـسل ً

                                     
 و ٢٨٩ و ٢٨٨ ص١ والسرية النبوية البن كثري ج١١٠ ص١وعن عيون األثر ج= 

 و ٧٩ ص١ وسبل  اهلدى والرشاد ج١٢٠ ودفع الشبه عن الرسول ص٣١٨ و ٣١٧
 .٢٦١ و ٩٩ ص٢ وج٤٥ ص١ وعن ينابيع املودة ج٢٣٩ ص٢ وج٨٣ و ٨١

 .  من سورة القدر١اآلية ) ١(
وسائل الشيعة  و١٨٣ ص١علل الرشائع ج و٣٤٢ئر الدرجات ص بصا:راجع) ٢(

 ١٠٦ ص١٨ ج)دار اإلسالميةط (  و١٤٦ ص٢٧ ج)مؤسسة آل البيتط (
جامع أحاديث  و٦٧ ص٢٦ وج٣٥٠ و ٣٤٩ و ٣٢٧ ص٢٢بحار األنوار جو

 ٢٤٠ ص٢مستدرك سفينة البحار ج و٤٨ ص٥الغدير ج و١٧٣ ص١الشيعة ج
=  ٦٤ و٦١ و ٥٥ ص١عرفة الرجال جختيار م وإ٢٢٠ ص٣تفسري امليزان جو
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ًكذلك أيضا، » عليه السالم«؛ فلامذا ال يكون عيل ))١(مزعمهحسب (

                                     
قاموس الرجال  و٢١١ و٢١٠الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة ص و٧٢و= 
اللمعة  و٢٦١ ص١اخلصائص الفاطمية ج و٤٧٧ و ٤٧٦ص ١٢لتسرتي جل

 ٣١٣ و ٣١٢ و ٣١١نفس الرمحن يف فضائل سلامن ص و١٩٦البيضاء ص
 . ١٣ ص١إلزام الناصب جو

 ٩١ ص٤٤تاريخ مدينة دمشق ج و٦٠٠ ص١٢ج و٥٨٠ ص١١جكنز العامل : راجع) ١(
سنن  و٥٥ ص٦محد جأمسند  و٢٠٠ ص٤صحيح البخاري ج و٩٥ و ٩٣ و ٩٢و 

فضائل  و٩٠ ص٨ وج٤٦ و ٤٤ و ٤٢ ص٥الغدير ج و٢٨٥ ص٥الرتمذي ج
 ١٦عمدة القاري ج و٨٦ ص٣جلحاكم لاملستدرك و ٨لنسائي صلالصحابة 

أسد الغابة  و٤٠ ص٥ى جالسنن الكرب و١٢٥ ص١٠جحتفة األحوذي  و١٩٨ص
 ٢٢٤ ص٦البداية والنهاية ج و٢٦٠ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٦٤ ص٤ج
 ٢٢٠صلحاكم لمعرفة علوم احلديث  و٢٣٨ و ٩٩ ص١٠سبل اهلدى والرشاد جو
 ٤٧٩ ص٧املصنف ج و١٢٤ ص٥ستذكار جاإل و٣٨٠ ص٢تفسري السلمي جو
تاريخ  و٤٧٩ ص٢مسند ابن راهويه ج و٣٥٠ ص١النهاية يف غريب احلديث جو

للمعتزيل رشح هنج البالغة  و٣١٣ ص٩جعلل الدارقطني  و١١٤ ص٩جبغداد 
أحكام  و١٩٢ ص٣تاج العروس ج و١٣٤ ص٢لسان العرب ج و١٧٧ ص١٢ج

تغليق التعليق  و١٩٣ ص٩ ج واجلامع ألحكام القرآن٥٣ ص٣بن العريب جالالقرآن 
د رشف الدين لسيلأبو هريرة  و٥٦٩بن أيب عاصم صالكتاب السنة  و٦٤ ص٤ج

 .٢٦٤ ص١لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و١٣٥ و ٤١ص
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صىل اهللا عليه  «ه امللك منذ والدته بام أنزل اهللا تعاىل عىل رسولهربفيخ
 !؟»وآله

قراره باإليامن، إصغري بالكالم، وظهور رجاحة عقله، و إن نطق ال:ًثالثا
ًوإن كان خمالفا للعادة، لكنه ليس من املحاالت .. الم، وبغري ذلكـوباإلس

ًرا يف وعي األطفال يف صغرهم؛ ويف ـًا ظاهـيف نفسه، ونحن نشهد تفاوت
 هو الذي يظهر هذه فكيف إذا كان اهللا تعاىل.. أوقات ظهور ذلك منهم

 .مالفضيلة هل
فور والدته، كام » عليه السالم«نطق اهللا تعاىل عيسى بن مريم أوقد 

ُرصحت به اآليات الكريمة التي أرشنا إليها آنفا، فلامذا ال ي عليه «ًق عليا ِنطً
: ، وهو أفضل منه، كام أظهرته األحاديث الرشيفة، ومنها حديث»السالم

 .)١(!؟لوال عيل مل يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه
  :يم بن حزام مل يولد يف الكعبةحك

 :وبعد مجيع ما تقدم نقول
 :  ه ١٧٣ سنة يف املتوىف، قال السيد احلمريي

 ُواملسجد اؤهـِنف ثـيـح تـيـبـوال   ِهـــِمنَوأ هـــلرم اإلــه يف حـدتـول

 واملولد اـدهـولي ابــوط تـابـط   ةـريمـك الثياب رةـاهـط اءـضـيـب

 عدـسري األـر املنـمـقـع الـدا مـوب   اـجومهن نحوس ابتـغ ةـلـيـل يف

                                     
 ..  انشاء اهللا تعاىلستأيت مصادر ذلك) ١(
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 دــمـحم يـبـنـال ةـــنـآمن ــ ابإال  هــمثل وابلـقـال رقـخ يف فـل اـم

 : العمري الباقي عبد ويقول
 ضعاُو إذ البيت وسط مكة طنـبـب   فعاُر العىل فوق الذى يلـعـال تـأن

 لفضيلةا هذه عليه نفست قد »عليه السالم« عيل شانئي نفوس ولكن
 ورواة واملؤرخني، العلامء أقوال كل جتاهل فحاولت هبا، اهللا اختصه التي

 وبكل ـيسعون  نجدهم حيث اجلدار، عرض هبا والرضب ثر،واأل احلديث
 بل ،»عليه السالم« عيل غري آخر لرجل ذلك ليثبتوا ـ مباالة وال جرأة

  :النور تابك يف قال لقد حتى ًأيضا، لعيل ثبت ما يف التشكيك وحياولون
 ما وأما . لغريهذلك يعرف وال الكعبة، جوف يف ولد حزام بن حكيم«
 .)١(»العلامء عند فضعيف فيها ولد ًعليا أن من روي

ثون ّأنه ولد يف الكعبة، واملحد: كثري من الشيعة يزعمون« :وقال املعتزيل
 .)٢(»أن املولود يف الكعبة حكيم بن حزام: ال يعرتفون بذلك، ويزعمون

 باحتامل الفريقني، بني والصلح اجلمع والدياربكري احللبي حاول مث
 .)٣(فيها كليهام والدة

                                     
 والدته وذكر ٢٢٧ ص١ج) ط دار املعرفة(و  ١٣٩ ص١ جاحللبية السرية :راجع )١(

 امشهب(ستيعاب اإلو ٣٤٩ ص١اإلصابة جو ٤٠ ص٢ جالغابة أسد :يف فيها
 .٣٢٠ ص١ ج)اإلصابة

 .١٤ ص١جالبالغة للمعتزيل  هنج رشح )٢(

 .١٢٩ ص١ جاحللبية والسرية ٢٧٩ ص١ جاخلميس تاريخ )٣(
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 أسامءهم، قدمنا ممن ًعددا نجد ونحن اجلمع، هذا يصح كيف ولكن
 عىل يرصون وغريه، الغدير، كتاب يف األميني العالمة ذكرهم ممن وغريهم

 فضيلة تلك وأن !؟دهبع وال قبله ال عيل، سوى الكعبة جوف يف يولد مل أنه
  !؟العاملني من غريه دون هبا اهللا اختصه

 يرصح احلاكم نجد ونحن ، بني الروايتنياجلمع هذا يقبل وكيف
، وبأنه الكعبة جوف يف »عليه السالم« املؤمنني أمري والدة يف األخبار بتواتر

عليه «مل يولد فيها أحد سواه، ليدل بذلك عىل كذب ما يدعونه لغري عيل 
 !؟»المالس

  !؟باحلديث جاهل املعتزيل بنظر احلاكم فهل
 !أم أنه يعده من الشيعة؟

 ،سنده صحة خصوصية حتى حزام بن حكيم والدة حلديث أين ومن
 !.؟به ًومقطوعا ًمتواترا يكون أن عن ًفضال
  !؟حزام بن حكيم ملاذا

  ألنه كان للزبرييني فيه؛ت هذه الفضيلة حلكيم بن حزاماثب إواأرادوإنام 
 فهو حكيم بن حزام بن خويلد بن ؛ ابن عم الزبري، وابن عم أوالدههوهوى، ف

 .ًأسد بن عبد العزى، والزبرييون ينتهون أيضا إىل أسد بن عبد العزى

 وكان ،)١(قلوهبم املؤلفة من وهو الفتح، عام إال حكيم يسلم ومل

                                     
=  ستيعابواإل ٩٧ ص٢ج) ط دار الكتب العلميـة(و  ٣٤٩ ص١ جةـابـاإلص )١(
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 .)١(»صىل اهللا عليه وآله« اهللا رسول عهد عىل الطعام حيتكر
 ،)٢(عيل عن تلكأ ،ًمتصلبا ًعثامنيا كان أنه :الطربي نقل :امقاينوعن امل

 .)٣(حروبه من ًشيئا يشهد ومل
 )٤(اهللا عبد بن ومصعب بكار، بن الزبري يروي أن الطبيعي فمن ..إذن

 سواه، الكعبة جوف يف يولد مل أنه : ـاهلوى يزبريي كوهنام يف شك ال ومهاـ 

                                     
جممع  و٣٦٢ ص١ج) ط دار اجليل( و ٣٢٠ ص١ج) اإلصابة امشهب= (

ل يف أسامء اإلكام و١٨٦ ص٣جلطرباين لاملعجم الكبري  و١٨٨ ص٦جالزوائد 
 ٤٠ ص٢جأسد الغابة و. ٩٦ ص١٥جتاريخ مدينة دمشق  و٤٩صالرجال 

تاريخ اإلسالم  و٣٨٤ ص٢جهتذيب التهذيب  و١٧٢ ص٧جهتذيب الكامل و
 .٢٣١نسب قريش ص و٨٠ ص١٣جالوايف بالوفيات  و١٩٧ ص٤جلذهبي ل

 ١٢ج) اإلسالميةط دار  (و ٤٢٨ ص١٧ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  )١(
ستبصار اإلو ٢٦٦ ص٣جمن ال حيرضه الفقيه و ١٦٥ ص٥جالكايف  و٣١٦ص
 ١٣جمستدرك الوسائل  و١٦٠ ص٧جهتذيب األحكام و ١١٥ ص٣ج

نور  و٣٨٩صلصدوق لالتوحيد  و٣٥ ص٢جدعائم اإلسالم  و٢٧٦ص
 .٧١ ص١٨ججامع أحاديث الشيعة  و٣٦٩ ص٢جلجزائري لالرباهني 

 .لاملقا تنقيح عن ٣٨٧ ص٣ جالرجال قاموس )٢(

 .٣٨٧ ص٣ جالرجال قاموس )٣(

هتذيب التهذيب  و٤٨٣ ص٣ جاحلاكم ومستدرك ٣٤٩ ص١ جاإلصابة :راجع )٤(
 .٤٦ ص٣جسري أعالم النبالء  و٣٨٤ ص٢ج
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 مل أنه عىل نص من لكل وخمالفة واترة،املت األخبار مجيع خالف عىل وذلك
 !؟بعده وال قبله ال »عليه السالم« املؤمنني أمري سوى فيها يولد

  !: يف الكعبة؟×ملاذا ولد علي 
 : وهناك سؤال يقول

، بكرامة الوالدة يف »عليه السالم«كيف نفرس اختصاص أمري املؤمنني 
 !؟»صىل اهللا عليه وآله« الكعبة، دون رسول اهللا

 :ل يف جوابه ما ييلونقو
، نحب التذكري بأن بني النبوة واإلمامة، والنبي كل يشءإننا قبل 

ًواإلمام، فرقا، فيام يرتبط برتتيب األحكام الظاهرية عىل من يؤمن بذلك 
 ..وينكر، ومن يتيقن ويشك، ومن حيب ويبغض

، فإن أدنى شك أو »صىل اهللا عليه وآله«فأما بالنسبة للنبوة والنبي 
 يوجب »صىل اهللا عليه وآله«نى ريب يف الرسول هبا، وكذلك أدشبهة 
 بأي »صىل اهللا عليه وآله«، كام أن بغض الرسول  واخلروج من الدينالكفر

وترتتب عليه بالكفر، لحقه يًمرتبة كان، خيرج اإلنسان من اإلسالم واقعا، و
 يف مرحلة الظاهر، فيحكم عليه بالنجاسة، وبأنه ال يرث من هأحكام

 ..غري ذلكبووبأن زوجته تبني منه، وتعتد،  ،سلمامل
 والرمحة اإلهلية، ،، فإن احلكمة»عليه السالم«وأما اإلمامة واإلمام 

أن ال ترتتب األحكام : وحب اهللا تعاىل للناس، ورفقه هبم، قد اقتىض
، »عليه السالم«الظاهرية عىل من أنكر اإلمامة، أو شك فيها، أو يف اإلمام 

 ..ولكن برشطني.. هأو قرص يف حب
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ًأن يكون ذلك اإلنكار، أو الشك، أو التقصري ناشئا عن  :أحدمها
ًثبوت النص ويف داللته، يكون املنكر أو الشاك مكذبا اليقني بشبهة، إذ مع 

ً، رادا عىل اهللا سبحانه، ومن كان كذلك »صىل اهللا عليه وآله« لرسول اهللا
 ..ًفهو كافر جزما

ًا ببغض اإلمام، ناصبا العداء له، ألن الناصب أن ال يكون معلن :الثاين ً
 ..ًحكمه حكم الكافر أيضا

  ال يقتل أحدا؛ ملاذا؟ ’النيب 
 :وبعدما تقدم نقول

ال ريب يف أن قيام اإلسالم وحفظه حيتاج إىل جهاد وتضحيات، وأن يف 
صىل اهللا «، ومصائب ومصاعب، ومل يكن يمكن لرسول اهللا ً ويتامًاجلهاد قتال

ألن .. أن يتوىل بنفسه كرس شوكة الرشك، وقتل فراعنته وصناديده» آلهعليه و
ذلك يوجب أن ينصب احلقد عليه، وأن متتلئ نفوس ذوي القتىل وحمبيهم، 

ً بغضا له، وحنقا عليه،ومن يرون أنفسهم يف موقع املهزوم ً. . 
وهذا يؤدي إىل حرمان هؤالء من فرصة الفوز بالترشف باإلسالم، 

ًىل متكن بنيهم، وسائر ذوهيم وحمبيهم من ذلك أيضاوسيؤثر ذلك ع ّ ..
صىل اهللا «فقضت الرمحة اإلهلية أن يتوىل مناجزهتم من هو كنفس الرسول 

، الذي حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، أال وهو أمري »عليه وآله
 ..»عليه السالم«املؤمنني 

 ـ دون ًواقتضت هذه الرمحة أيضا رفع بعض األحكام الظاهرية
ً، تسهيال من »عليه السالم« الواقعية ـ املرتبطة بحبه وبغضه، وبأمر إمامته
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، وعن »عليه السالم« مامتهإًاهللا عىل الناس، ورفقا هبم ـ رفعها ـ عن منكر 
 وجود الشبهة وعدم نصب: املقرص يف حبه، ولكن بالرشطني املتقدمني ومها

صىل «ل تعمد تكذيب الرسول ، ألنه مع عدم الشبهة يكون من قبيالعداء له
التمرد والرد عىل اهللا سبحانه، كام مع نصب العداء يتحقق ، و»اهللا عليه وآله

 ..قلنا
  :معاجلة قضايا الروح والنفس

إن معاجلة قضايا احلب والبغض، والرضا والغضب، واإلنفعاالت ثم 
ارة النفسية، حتتاج إىل اتصال بالروح، وبالوجدان، وإىل إيقاظ الضمري، وإث
 ..العاطفة، باإلضافة إىل زيادة البصرية يف الدين، وترسيخ اليقني بحقائقه

وهذا بالذات هو ما يرتاءى لنا يف مفردات السياسة اإلهلية، يف معاجلة 
األحقاد التي علم اهللا سبحانه أهنا سوف تنشأ، وقد نشأت بالفعل، كنتيجة 

 ..ن، يف سبيل هذا الدي»عليه السالم« جلهاد اإلمام عيل
 يف جوف »عليه السالم«  أن قضية والدة اإلمام عيل:ونحن نعتقد

 ..الكعبة، واحدة من مفردات هذه السياسة الربانية، احلكيمة، والرائعة
  : يف الكعبة صنع اهللا×والدة علي 

 :ويمكن توضيح ذلك بأن نقول
، يف الكعبة املرشفة، أمر صنعه اهللا تعاىل له، »عليه السالم«إن والدته 

.. ًنه يريد أن تكون هذه الوالدة رمحة لألمة، وسببا من أسباب هدايتهاأل
 لنفسه، وال هي مما سعى »عليه السالم«ًليست أمرا صنعه اإلمام عيل هي و
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إليه اآلخرون، ليمكن اهتامهم بأهنم يدبرون ألمر قد ال يكون هلم احلق به، 
، أو االنتصار فهوم اعتقادي، أو لواقع سيايسملتأييد  بالسعي همأو اهتام

 ..جلهة أو لفريق بعينه، يف رصاع ديني، أو اجتامعي، أو غريه
 »عليه السالم«  أن اهللا تعاىل قد شق جدار الكعبة لوالدته:ويالحظ

 ..الرشيفة حني دخلت، وحني خرجت، بعد أن وضعته يف جوف الكعبة
اليزال يف  حيث كان» عليه السالم«وقد جرى هذا الصنع اإلهلي له 

ليدل داللة واضحة عىل .. اخللق والنشوء يف هذا العامل اجلديدطور 
 ..له، وعنايته بهتعاىل اصطفائه 

هتداء إىل نور واليته أيرس، ويكون وذلك من شأنه أن جيعل أمر اإل
 ..اإلنسان يف إمامته أبرص

 سوف ترتك ملسات ذباب نويتأكد هذا األمر بالنسبة ألولئك الذي
املستكربين والطغاة من إخواهنم، أعناق  يف  آثارها»ذي الفقار«سيفه 

 .. من أي نوعوآبائهم، وعشائرهم، أو من هلم هبم صلة أو رابطة
  :الرصيد الوجداين آثار ومسات

يختزنوه يف قلوهبم ل اهللا هلم ه هيأقد ،إن هذا الرصيد الوجداينثم 
عليه «القرآنية والنبوية التي تؤكد فضل عيل وعقوهلم من خالل النصوص 

يل ليعطيها املزيد من الرسوخ م الواقع العجاء ثم ، وإمامته»لسالما
 حباهقوفهم عىل ما وووالتجذر يف قلوهبم وعقوهلم من خالل مشاهداهتم، 

ألطاف إهلية، وإحساسهم بعمق وجداهنم بأنه وليد مبارك، وبأنه اهللا به من 
 . ومن عباده املخلصني،من صفوة خلق اهللا
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، ال يريد بام بذله من »عليه السالم«نه  أ:ذلك سيجعلهم يدركونو
جهد وجهاد يف مسرية اإلسالم، إال رضا اهللا سبحانه، وإال حفظ مسرية 

ألهنا مسرية .. احلياة اإلنسانية، عىل حالة السالمة، ويف خط االعتدال
سيكون مجيع الناس ـ بدون استثناء ـ عنارص فاعلة ومؤثرة فيها، ومتأثرة 

 ..هبا
عليه « ن يريدون الكون يف موقع املخاصم لهوبذلك يصبح الذي

، أو املؤلب عليه، أمام رصاع مع النفس ومع الوجدان، والضمري، »السالم
ويسعون يف هدم ما .. وسريون أهنم حني حياربونه إنام حياربون اهللا ورسوله

شيده للدين من أركان، وما أقامه من أجل سعادهتم، وسالمة حياهتم، من 
 ..بنيان

  : يف الكعبة لطف باألمة×ي والدة عل
،  إهلي، يف الكعبة املرشفة، لطف»عليه السالم« فوالدة اإلمام عيل

سبيل هداية هلم هو ، وبأولئك الذين وترهم اإلسالمباألمة بأرسها، حتى 
وهلا، وسبب انضباط وجداين، ومعدن خري وصالح، ينتج اإليامن، والعمل 

معان يف الطغيان، عن اإلالصالح، ويكف من يستجيب لنداء الوجدان، 
نسياق وراء األهواء، والعواطف، من دون تأمل والعدوان، وعن اإل

 ..وتدبر
وفضله، أعظم » عليه السالم« وغني عن البيان، أن مقام اإلمام عيل

ً، يف الكعبة سببا أو منشأ»عليه السالم« وأجل من أن تكون والدته  إلعطاء ً
ي تعتز، وتزيد قداستها، وتتأكد بل الكعبة هي الت.. املقام والرشف له
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 ..حرمتها بوالدته فيها صلوات اهللا وسالمه عليه
، فإن معجزته الظاهرة التي هتدي »صىل اهللا عليه وآله« وأما رسول اهللا

النبي، وتؤكد تدهلم عىل  و،صفاته، وإىل النبوةإىل الناس إىل اهللا تعاىل، و
 باليوم التسليمدهم إىل اإليامن به، وتأخذ بيب  الناس كلهملزمتصدقه، و
ن هذه املعجزة ـ هي هذا القرآن العظيم، الذي هيدي إىل الرشد إاآلخر ـ 

ًمن أراده، والذي ال بد أن يدخل هذه احلقائق إىل القلوب والعقول أوال، 
من دون .. من باب االستدالل، واالنجذاب الفطري إىل احلق بام هو حق

اإلنبهار بأية مؤثرات أخرى مهام ًتأثر بالعاطفة، وبعيدا عن احتامالت 
 ..كانت

إذ إن القضية هي قضية إيامن وكفر، وحق وباطل، ال بد إلدراكهام من 
الكون عىل حالة من الصفاء والنقاء، وتفريغ القلب من أي داع آخر، قد 
ًيكون سببا يف التساهل يف رصد احلقيقة، أو يف التعامل مع وسائل احلصول 

 ..عليها، والوصول إليها
ًفاهللا ال يريد أن تكون مظاهر الكرامة، سببا يف إعاقة العقل عن دوره 
ُّاألصيل يف إدراك احلق، ويف حتديد حدوده، وتلمس دقائقه، وحقائقه  َ َ

 ..الشمس، وأبني من األمس ُّوالتبني هلا إىل حد تصري معه أوضح من
، ما »صىل اهللا عليه وآله« ولذلك فإن اهللا تعاىل مل يصنع لرسوله

دعوهم إىل تقديسه كشخص، وال ربط الناس به قبل بعثته بام هو فرد ي
 ومتجيد مقامه، ألن هذا قد ال ، ال بد هلم من اخلضوع والبخوع له،بعينه

 اإلهلية يكون هو األسلوب األمثل، وال الطريقة الفضىل، يف سياسية اهلداية
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 تفريغ إىل األمور اإلعتقادية، التي هي أساس الدين، والتي حتتاج إىل
 وإعطاء الدور، كل الدور، للدليل وللربهان، ولآليات والبينات، ،النفس

وإىل أن يكون التعاطي مع اآليات والدالئل بسالمة تامة، وبوعي كامل، 
 ..وتأمل عميق، ومالحظة دقيقة

وهذا هو ما نالحظه يف إثارات اآليات القرآنية لقضايا اإليامن 
فإهنا إثارات .  الفرتة املكية للدعوةًالكربى، خصوصا تلك التي نزلت يف

جاءت بالغة الدقة، رائعة يف دالالهتا وبياناهتا، التي تضع العقل والفطرة 
أمام األمر الواقع الذي ال يمكن القفز عنه، إال بتعطيل دورمها، وإسقاط 

 ..سلطاهنام، ملصلحة سلطان اهلوى، ونزوات الشهوات، والغرائز
 وال يشمل إظهار املعجزات واآليات وهذا الذي قلناه، ال ينسحب

الدالة عىل الرسولية، وعىل النبوة، فإهنا آيات يستطيع العقل أن يتخذ منها 
وليست .. وتضع يده عليه.. وسائل وأدوات ترشده إىل احلق، وتوصله إليه

 .ضعافهإهي فوق العقل، وال هي من موجبات تعطيله، أو 
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  :الثالثلفصل ا
 

  ..×أة علي ـنش
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  :’ يف كنف الرسول × علي

عليه «ً أن فاطمة بنت أسد ولدت عليا :ورد يف رواية يزيد بن قعنب
ثالثون سنة، فأحبه رسول اهللا » صىل اهللا عليه وآله«ولرسول اهللا» السالم

ًحبا شديدا» صىل اهللا عليه وآله«  .عيل مهده بقرب فرايشاج: وقال هلا. ً
ًييل أكثر تربيته، وكان يطهر عليا » صىل اهللا عليه وآله«وكان  عليه «ّ

يف وقت غسله، ويوجره اللبن عند رشبه، وحيرك مهده عند نومه، » السالم
هذا أخي، ووليي، ونارصي، : ويناغيه يف يقظته، وجيعله عىل صدره، ويقول

ج كريمتي، وأميني عىل وصفيي، وذخري، وكهفي، وصهري، ووصيي، وزو
 .وصيتي، وخليفتي

 .)١(ًوكان حيمله دائام، ويطوف به جبال مكة، وشعاهبا، وأوديتها

                                     
 و ٧ وبشارة املصطفى ص٢١ـ ١٩وكشف اليقني ص١٠ و ٩ ص٣٥بحار األنوار ج) ١(

 كتاب األربعني و٦١ص) ط دار األضواء(و ١٢٧و ١٢٦ ص١ وكشف الغمة ج٨
خصائص الوحي  و٢١٩ ص٢شجرة طوبى ج و٢٩ ص٢حلية األبرار ج و٦١ص

موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب يف  و٣٧٢ ص١أعيان الشيعة ج و٢٥املبني ص
 .٥٧ ص٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٩٢ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
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: »عليه السالم«عن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني  «:وقال املعتزيل
يمضغ » صىل اهللا عليه وآله«كان رسول اهللا : ًسمعت زيدا ـ أيب ـ يقول

، وهو صغري »عليه السالم«لهام يف فم عيل اللحمة والثمرة حتى تلني، وجيع
 .)١(»يف حجره

صىل «املسامة بالقاصعة يقول عن رسول اهللا » عليه السالم«ويف خطبته 
وضعني يف حجره وأنا ولد، يضمني إىل صدره، ويكنفني «: »اهللا عليه وآله

. وكان يمضغ اليشء ثم يلقمنيه. يف فراشه، ويمسني جسده، ويشمني عرفه
 .»..ة يف فعلل كذبة يف قول، وال خطوما وجد يل

ِّولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع يل يف كل يوم  «:إىل أن قال
نة بحراء، ولقد كان جياور يف كل س. ًمن أخالقه علام، ويأمرين باإلقتداء به

 .»فأراه وال يراه غريي
 :ونقول

 :الحظ ما ييل
  !:ملاذا يف غار حراء؟

حني  »صىل اهللا عليه وآله« النبيع مكان  أنه »معليه السال«وقد ذكر 
جمرد متفرج عىل » عليه السالم«مل يكن ، فرياه وال يراه غريه حراء يكون يف

                                     
 ٣٢٤ و ٣٢٣ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٠٠ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٩٨ ص٢رشح أصول الكايف جو
 .٩٢ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»السالم
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 .ل كان يشاركه يف تعبده وختشعهب، »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 »عليه السالم«هو وعيل  »صىل اهللا عليه وآله« أن تعبده :ذي نراهوال
ًعفويا، بل كان له سبب هام جدا، وهو أن األصنام قد مل يكن بحراء  ً

عبة وفيها وعليها، فلم يكن يتعبد عندها أو فيها كراهة أن كوضعت حول ال
يف نفسه هلا  ُّنِكُيأنه يتخيل أحد أنه إنام يسجد لألصنام، أو خيضع هلا، أو 

 .ًشيئا من اإلحرتام الذي يزعمونه
 املطلب وأبو طالب ال  أن بني هاشم وعىل رأسهم عبد:ويالحظ

أو ون يف مجلة املرتددين عىل الكعبة، أو يف مجلة الذين جيلسون عندها، ُرَكْذُي
ًربام ألهنم كانوا أيضا عىل دين  ،يف مجلة من كان يعظم تلك األصنام

ن ينأوا بأنفسهم عن أن يتوهم يف حقهم أي تقديس أاحلنيفية، ويريدون 
 .لتلك األصنام

  !!:قبل البعثة ÷لو ولدت الزهراء 
ومل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم، غري  «:»عليه السالم«وقال 
وخدجية، وأنا ثالثهام، أرى نور الوحي » صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .)١(»والرسالة، وأشم ريح النبوة
                                     

 ومناقب آل ١٥٧ ص٢ ج١٩٢اخلطبة القاصعة رقم ) برشح عبده(هنج البالغة ) ١(
رشح مئة  و٤١٥ ـ ٤١٤بن طاووس صالالطرائف  و١٨٠ ص٢أيب طالب ج

لشريازي لكتاب األربعني  و٢٢٠ ميثم البحراين صبنالكلمة ألمري املؤمنني 
=  ١٥ج و٤٧٥ ص١٤جوار ـار األنـبح و٣٠ ص٢حلية األبرار ج و٢٢٣ص
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قد ولدت » عليها السالم« أن فاطمة الزهراء :ويدل هذا الكالم عىل
ة بخمس سنني ـ كام يزعمون ـ مل بعث قد ولدت قبل ال، إذ لو كانتبعثةبعد ال

ٍمل جيمع بيت واحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول : »عليه السالم«يصح قوله 
 .وخدجية وأنا ثالثهام» صىل اهللا عليه وآله«اهللا 

 إنه سمع رنة الشيطان حني البعثة يدل عىل :»عليه السالم«كام أن قوله 
وهو يف » صىل اهللا عليه وآله« عىل النبي إن الوحي نزل: عدم صحة قوهلم

 .حراء، وكان وحده، فرجع إىل خدجية يرجف
  :×وعلي  ’العالقة بني النيب 

صىل اهللا عليه « سألت أيب عن ولد رسول اهللا :عن الفضل بن عباسو
 !ًله أشد حبا؟» صىل اهللا عليه وآله«أهيم كان رسول اهللا : الذكور» وآله

 .»عليه السالم« عيل بن أيب طالب :فقال
 ! سألتك عن بنيه؟:فقلت له

                                     
األنوار  و٤٣٦لامحوزي صلكتاب األربعني  و٣٢٠ ص٣٨ وج٣٦١ص= 

 ٢٤٠ ص٣الغدير ج و٦٨ ص١جامع أحاديث الشيعة ج و٣٥البهية ص
لسيد ل»  اهللا عليه وآلهصىل«سنن النبي  و٣٣١ ص١٠مستدرك سفينة البحار جو

لهمداين ل »عليه السالم«عيل بن أيب طالب  اإلمام  و٤٠٣الطباطبائي ص
 ١أعيان الشيعة ج و١٩٧ ص١٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٥٣١ص
 .٥٣٢بن جرب صالهنج اإليامن  و٣٣٥ص
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ًما رأيناه زايله يوما من . ً إنه كان أحب إليه من بنيه مجيعا وأرأف:فقال
ًوما رأينا أبا أبر بابن . ًالدهر، منذ كان طفال، إال أن يكون يف سفر خلدجية

 .)١(ً، وال أبنا أطوع ألب من عيل له»عليه السالم«منه لعيل 
 قال أيب مطعم بن عدي لنا، ونحن صبيان :، قالوروى جبري بن مطعم

صىل «ـ ملحمد » عليه السالم«ًأال ترون حب هذا الغالم ـ يعني عليا : بمكة
 أبني هوالالت والعزى، لوددت أن! َّ، واتباعه له دون أبيه؟»اهللا عليه وآله

 .)٢(ًبفتيان بني نوفل مجيعا
ه، حتى لو خرس ولد» عليه السالم«ًإن جبري بن مطعم يود أن عليا 

 . مجيع فتيان بني نوفل
  : قبل زواج خدجية×والدة علي 

عليه «حني والدة عيل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :اتضح مما سبق
كان ال يزال يف بيت أيب طالب، وقد طلب من فاطمة بنت أسد أن » السالم

 .. ربيتهيتوىل أكثر ت» صىل اهللا عليه وآله«جتعل مهده بقرب فراشه، فكان هو 
                                     

 ٣٢٣ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٠٠ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم« بن أيب طالب موسوعة اإلمام عيلو
 .٤٦لشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٩٥ ص١ج

 ٣٢٤ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٠١ ص١٣رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 .٩٥ ص١ج
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مل يكن قد تزوج بخدجية، إذ لو » صىل اهللا عليه وآله« أنه :وهذا يعني
ولكان من غري .. كان قد تزوجها لكان فراشه يف بيته، ال يف بيت أيب طالب

 .»عليه السالم«الطبيعي أن يتوىل هو أكثر تربية عيل 
 صىل اهللا عليه« أن الرواية الصحيحة يف تاريخ زواج النبي :وهذا يعطي

إنه قد تزوجها وهو يف سن اخلامسة أو : بخدجية هي تلك التي تقول» وآله
بخمس أو ثالث » عليه السالم«الثالثة والثالثني، أي بعد والدة عيل 

 .)١(سنوات، فراجع
  :خصين بالنظر وخصصته بالعلم

» عليه السالم«أنه ملا ولد عيل : وسمعت مذاكرة «:قال ابن شهراشوب
، ففتح عينيه، ونظر »صىل اهللا عليه وآله«أيام، فجاء النبي مل يفتح عينيه ثالثة 

خصني بالنظر، : ، فقال صلوات اهللا عليه»صىل اهللا عليه وآله«إىل النبي 
ال يريد أن يفتح عينيه إال عىل » عليه السالم« أي أنه .)٢(»وخصصته بالعلم

كله حني حباه باخلري » صىل اهللا عليه وآله«كام أنه .. مصدر اخلري والربكات
 .خصه بالعلم

صىل اهللا عليه «ولعل ذلك قد حصل يف األيام التالية للوالدة بأن يكون 
                                     

 ٢ج) الطبعة الرابعة(» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي :  كتابنا:راجع) ١(
 .١٩٩ ص٢ج) الطبعة اخلامسة( و ١١٤ص

بحار األنوار  و٢٧ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٧٩ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ٢(
 .١٤٦لهمداين صل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٩٤ ص٣٨ج
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قد غاب عنه، فلم يفتح عينيه يف وجه أحد إال يف وجه رسول اهللا » وآله
 .»صىل اهللا عليه وآله«

  :× خيرب بالغيب عن علي ’النيب 
عليه «ًن عليا من أ» صىل اهللا عليه وآله«ثم إن ما ورد عىل لسان النبي 

وصيه وزوج ابنته، ونارصه، وخليفته يؤكد ما قلناه أكثر من مرة، » السالم
ًكان نبيا منذ صغره، إذ ال سبيل إىل معرفة هذه » صىل اهللا عليه وآله«من أنه 

مل يكن » صىل اهللا عليه وآله«ال سيام وأن النبي .. األمور إال بالوحي اإلهلي
مل » عليها السالم« بالفعل، فإن الزهراء قد تزوج بعد، وإن كان قد تزوج

 ..ًتكن قد ولدت أصال باإلتفاق
  : يشري إىل معىن العصمة×علي 

وما وجد يل  «:يف خطبته القاصعة» عليه السالم«ويف قول أمري املؤمنني 
منذ » عليه السالم«إشارة إىل عصمته » كذبة يف قول، وال خطلة يف فعل

ليه بالكامالت التي تفرض سالمة وهذا يؤكد كامل عقله، وحت.. صغره
عىل أن طفولته مل تكن طفولة طيش، ًيدل أيضا و. الفكر، والقول، والعمل

 ..واإللتزاموالوعي، وهوى، بل هي حمض االتزان، واحلكمة، 
  :× توىل تغذية علي ’النيب 

مع رسول اهللا » عليه السالم«فلم يزل عيل  «:قال برهان الدين احللبي
 .»..»وآلهصىل اهللا عليه «

توىل » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :ويف خصائص العرشة للزخمرشي
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ًتسميته بعيل، وتغذيته أياما من ريقه املبارك، يمص لسانه، فعن فاطمة بنت 
ًملا ولدته سامه عليا، وبصق يف «: قالت» ريض اهللا تعاىل عنها«أسد، أم عيل 

 .امثم إنه ألقمه لسانه، فام زال يمصه حتى ن. فيه
ًفلام كان من الغد طلبنا له مرضعة، فلم يقبل ثدي أحد، فدعونا له حممدا 

 .)١(»، فألقمه لسانه فنام، فكان كذلك ما شاء اهللا»صىل اهللا عليه وآله«
صىل « كنت مريضة فكان حممد :ويف نص آخر عن فاطمة بنت أسد

 .)٢(ذن اهللالسانه يف فيه، فريضع بإ» عليه السالم«ًيمص عليا » اهللا عليه وآله
  : ’أحب الناس إىل النيب 

 أي الناس أحب : أهنام سأال رسول اهللا:عائشة وابن العاصروي عن 
  !؟إليك

 .  أبو بكر:فقال
  !؟ ثم من:قاال
 .  عمر:قال

                                     
ط دار ( و ٢٦٨ ص١ج) مطبوع مع السرية النبوية لدحالن(ية السرية احللب) ١(

مطبوع هبامش ( والسرية النبوية لدحالن ٤٣٢ ص١ج) هـ١٤٠٠املعرفة سنة 
 .٥٣٢لهمداين صل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب ، و)احللبية

بحار األنوار  و١٨ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٦٩ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ٢(
 .٣٨األنوار العلوية ص و٣٧٨ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣١٨ ص٣٨ج



  ١١٩                                       ..                                          ×نشأة علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !؟ فام بال عيل، يا رسول اهللا:نصارفقال فتى من األ
 عن لَأْسُ يً ما ظننت أن أحدا:»صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 

 .)١(نفسه
ن إ : أنه قال»صىل اهللا عليه وآله«مع أن عائشة تروي عن رسول اهللا 

 من النساء، »عليها السالم« فاطمة »صىل اهللا عليه وآله« يهأحب الناس إل
 . )٢( من الرجال»عليه السالم«وعيل 

                                     
 السيوطي يف كتاب الآليل :عنو ٢٧٢ ص٢لحاكم احلسكاين جلشواهد التنزيل ) ١(

 حتت ً بطرق ثالثة أو أربعة وروى بعضها أيضا١٩٨ص ١ج) ١ط(املصنوعة 
 ١٥ ج)٢ط ( من كنز العامل»عليه السالم«من باب فضائل عيل ) ٣٦١: (الرقم
 .١٢٥ص

 ١رشح األخبار جو ٤٥٠و  ٤٤٩لطربي صلاملسرتشد : راجع املصادر التالية) ٢(
الفضائل و ١١١ ص٣يب طالب جأمناقب آل و ٥٥ ص٣جو ٤٢٩و  ١٤٠ص
 األنواروبحار  ٦٢ ص٣٥ذخائر العقبى صو ١٥٧الطرائف صو ١٦٩ص
 ٣وج ٥٣و  ٣٨ ص٤٣جو ٣١٣ ص٣٨جو ٧٨ ص٣٧جو ٢٧٢ ص٣٢ج

و  ١٤٦و  ١٤٥لشريواين صل »عليهم السالم«البيت  مناقب أهلو ١٥٧ص
 ٨٦ ص١٠الغدير جو ٣٠٢ ص٢خالصة عبقات األنوار جو ٢٣٣و  ١٥١

املستدرك و ٣٦٢ ص٥سنن الرتمذي جو ٦٧٢ ص٣مكاتيب الرسول جو
 وخصائص أمري املؤمنني ١٠٢ ونظم درر السمطني ص١٥٧ ص٣جلحاكم ل

=  ١٤٥ ص١٣كنز العامل ج و٤٢٨ ص١١ وتاريخ بغداد ج١٠٩للنسائي ص
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 وعائشة  أم عمرو بن العاص!؟ يف قوهلا الثاين عائشة!؟فأهيام نصدق
 !؟يف القول األول

 كان ً ما خلق اهللا خلقا: عن عائشة قالت،عن رشيح بن هاين عن أبيهو
 .)١( من عيل بن أيب طالب»صىل اهللا عليه وآله«أحب إىل رسول اهللا 

  :× لعلي ’كفالة النيب 
ًأن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب يف عيال  «:ورووا

أيرس ) من(لعباس ـ وكان لعمه ا» صىل اهللا عليه وآله«كثري، فقال رسول اهللا 
 : بني هاشم ـ

يا أبا الفضل، إن أخاك أبا طالب كثري العيال، وقد أصاب الناس ما 
ترى من هذه األزمة، فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه 

                                     
 ٥هتذيب الكامل جو ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو= 
مام اجلوهرة يف نسب اإلو ١٣١و  ١٢٥ ص٢سري أعالم النبالء جو ١٢٦ص
املناقب و ٢٩٥ ص١إعالم الورى جو ١٧لربي صل» عليهم السالم«وآله  عيل

جواهر املطالب و ٩٠ ص٢جو ٩٤ ص١كشف الغمة جو ٧٩لخوارزمي صل
احلنفي لقندوزي لينابيع املودة و ٥٣ ص١ج» عليه السالم«مام عيل يف مناقب اإل

 ١٧٩لتربيزي صلاللمعة البيضاء و ٣٢٠و  ١٥١و  ٥٥و  ٣٩ص ٢ج
 .٥٠حمد بن عقيل صملالنصائح الكافية و

:  وقال١٨٤ وعن كفاية الطالب ص٢٦٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ١(
 .جه ابن عساكر يف ترمجتههذا حديث حسن رواه ابن جرير يف مناقبه، وأخر
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ًرجال، وتأخذ أنت رجال، فنكفلهام عنه ً. 
 . نعم:فقال العباس

ا نريد أن نخفف عنك من عيالك  إن:فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقاال
 .حتى تنكشف عن الناس ما هم فيه

 .ً إذا تركتام يل عقيال، فاصنعا ما شئتام:فقال هلام أبو طالب
، فضمه إليه، »عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«فأخذ رسول اهللا 

مع رسول » عليه السالم«ًوأخذ العباس جعفرا، فضمه إليه، فلم يزل عيل 
َّ، حتى بعثه اهللا نبيا، فاتبعه وصدقه»صىل اهللا عليه وآله«اهللا  ً. 

 .)١(ومل يزل جعفر مع العباس حتى أسلم، واستغنى عنه
                                     

، وبحار األنوار )٦٤٦٣( احلديث رقم ٥٦٧ ص٣املستدرك عىل الصحيحني ج) ١(
 ٢٣٧ ص٣٨ وج٤٣ ص٣٥ وج٢٥ و ٢٤ ص٣٥ وج٢٠٩ و ٢٠٨ ص١٨ج

 وراجع ما ٢٥ و ٢٤ و ٤٤ و ٤٣و ١١٥ ص٤٢ وج٣١٥ و ٢٩٤وراجع ص
ط ( و ١١٧ وكنز الفوائد للكراجكي ص١٧الطرائف البن طاووس ص: ييل
 ١٩٩ و ١٩٨ ص١٣ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٥٥ص) ر الذخائردا

 وكشف ٥٨ ص٢ والكامل البن األثري ج٥٧ ص٢وتاريخ األمم وامللوك ج
 ١٨٢ و ١٨١ ص١ والفصول املهمة البن الصباغ ج١٥٢ ص١الغمة ج

 والسرية النبوية البن كثري ٤٢ و ٤١ ص١وجواهر املطالب البن الدمشقي ج
تاريخ اإلسالم  و٢٩ ص١ وجمالس ثعلب ج٧٧ار ص ونور األبص٤٢٩ ص١ج
=  ٣٤٦ ص٢ج) بتحقيق املحمودي( وأنساب األرشاف ١٣٦ ص١لذهبي جل
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 بأن ذلك قد حصل، وكان عمر :وقد رصحت بعض نصوص الرواية
 .)١(ست سنني» عليه السالم«عيل 

                                     
سبل  و١٦٢ ص١ والسرية النبوية البن هشام ج٢٦ومقاتل الطالبيني ص= 
 واملناقب ١٦٢ ص٢ ودالئل النبوة للبيهقي ج٣٠١ ص٢والرشاد ج دىـاهل

 ١٢٤ ص١عيون األثر ج و٥٨مطالب السؤول ص و٥١للخوارزمي ص
 ٣ج) هـ١٤٠٨سنة دار إحياء الرتاث العريب ط ( و ٢٥ ص٣والبداية والنهاية ج

ط املكتبة احليدرية سنة ( و ٢٠٢ و ٢٠١ ص١ وعلل الرشائع ج٣٤ص
ط ( و ١٨٠ و ١٧٩ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج١٦٩ ص١ج) هـ١٣٨٥

سري الثعلبي،  عن الطربي، والبالذري، والواحدي، وتف٢٧ص) املكتبة احليدرية
وأربعني اخلوارزمي، ودرجات حمفوظ » صىل اهللا عليه وآله«ورشف النبي 

البستي، ومغازي حممد بن إسحاق، ومعرفة أيب يوسف الفسوي، وتفسري 
اجلوهرة و ١٤٨بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و٨٤ ص٥الثعلبي ج

 ١٠٦ و ١٠٥ ص١وإعالم الورى ج ١٠لربي صليف نسب اإلمام عيل وآله 
 ١٣١٠ط سنة ( ونزهة املجالس للصفوري الشافعي ٨٦وروضة الواعظني ص

حلية  و٥٨ذخائر العقبى ص و٦٣بن البطريق صالالعمدة  و١٦٤ ص١ج) هـ
لشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٤٧ و ٢٧ ص٢األبرار ج

ط ( و ٢٦٨ ص١ج) مطبوع مع السرية النبوية لدحالن( والسرية احللبية ٣٧ص
 .١٥٤ ص٥غاية املرام ج و٤٣٢ ص١ج) هـ١٤٠٠ر املعرفة سنة دا

= ) ةـة احليدريـط املكتب( و ١٧٩ ص٢مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج) ١(
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 :ونقول
 : هناك اختالف واضح يف نصوص الرواية، فالحظ ما ييلً:أوال
قال للعباس ما قال، فوافقه، » صىل اهللا عليه وآله«أنه : يف الرواية :ألف

 ً.وأخذ العباس جعفرا
قال ذلك للحمزة » صىل اهللا عليه وآله« أنه :ويف رواية أخرى

. ًوأما العباس، فأخذ طالبا. ًوالعباس، وأن الذي أخذ جعفرا هو احلمزة
 .)١(وكان معه إىل يوم بدر، ثم فقد

، لكن رواية أخرى ًاأن العباس أخذ جعفر: مة ذكرتالرواية املتقد: ب
إن محزة هو الذي أخذه، وبقي معه يف اجلاهلية واإلسالم إىل أن قتل : تقول

                                     
 ٣٨األنوار العلوية ص و٢٩٥ و ٢٩٤ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٧ص= 
 .٤٥٦ ص١ينابيع املودة جو

) ة احليدريةط املكتب( و ١٧٩ ص٢مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج) ١(
حلية  و١٥مقاتل الطالبيني ص و٢٩٥ و ٢٩٤ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٧ص

 و ٣٥٣ ص١ليوسفي جلموسوعة التاريخ اإلسالمي  و٢٩ ص٢األبرار ج
ألمحدي امليانجي لعقيل ابن أيب طالب  و٤٥٦ ص١ينابيع املودة ج و٣٥٤
نة  يف الكتاب والس»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٢ص

رشح إحقاق احلق  و١٢٢ ص٩ وج١٠٠ ص٨ وج٩٣ ص١والتاريخ ج
 .٧٥ ص١٧ج) امللحقات(
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 .)١(محزة
. ً قد اقترصت الرواية املتقدمة عىل استثناء أيب طالب ولده عقيال:ج

ًلكن رواية أخرى ذكرت أنه استثنى طالبا وعقيال ً)٢(. 
صىل اهللا عليه « طالب مل تكن أكثر من عيال النبي  إن عيال أيب:ًثانيا

َّنفسه، فإنه كان مسؤوال عن إعالة بنات ثالث هن» وآله زينب، ورقية، : ً
عىل أهنن فقدن الكفيل، فأخذهن : تدل الشواهد واألدلةحيث وأم كلثوم ـ 

وتوىل تربيتهن ـ باإلضافة إىل زوجته، وربام أختها » صىل اهللا عليه وآله«
 ..ًأيضا

 وربام أم .وزوجته» عليه السالم« ولده عيل :مأما عيال أيب طالب، فه
 .هاين ومجانة

                                     
ط املكتبة ( و ١٨٠ و ١٧٩ ص٢مناقب آل أيب طالب البن شهرآشوب ج) ١(

 .٢٩ ص٢حلية األبرار ج و٢٩٥ ص٣٨ وبحار األنوار ج٢٧ص) احليدرية
 ١١٧لكراجكي صلكنز الفوائد  و١٨١ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج) ٢(

 ١٩٧لامحوزي صلكتاب األربعني  و١١٨ و ٤٤ ص٣٥وبحار األنوار ج
عيون األثر  و٥٩مطالب السؤول ص و١٦٢ ص١بن هشام جالالسرية النبوية و
مطبوع مع ( والسرية احللبية ٣٠١ ص٢سبل اهلدى والرشاد ج و١٢٤ ص١ج

 ١ج) هـ١٤٠٠ط دار املعرفة سنة ( و ٢٦٨ ص١ج) السرية النبوية لدحالن
 ٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٥نوار العلوية صاأل و٤٣٢ص
 .٢١٥ ص٣٣ وج٥٢٥ص
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عليه «لعيل » صىل اهللا عليه وآله« عىل أن أخذ النبي :وذلك يدل
 سمىأعىل وأليس ألجل التخفيف عن أيب طالب، بل لغرض آخر » السالم

ذا الشكل وإنام يريدون طرح املوضوع هب.. وأوفق بالصلة الروحية بينهام
 .»عليه السالم«لتضييع هذه الفضيلة لعيل

ًلقد كان جعفر، وعقيل، وطالب، رجاال، قادرين عىل إعالة : ًثالثا
ًأنفسهم، ألن جعفر كان له من العمر آنئذ ستة عرش عاما، وكان عمر عقيل  ٍ

 ..ن، وعمر طالب ستة وثالثني سنةستة وعرشي
صىل اهللا «ًرجال، والنبي  بأن العباس يأخذ :مع ترصيح الرواية نفسها

 .ًيأخذ رجال» عليه وآله
 !  إىل املعيل والكافل؟ة الرجالفام معنى حاج

 قادر عىل العمل، كالبيع هوعالة العباس له، فإوملاذا حيتاج جعفر إىل 
 !والرشاء، والزراعة، ورعي املاشية، وممارسة احلرف، واألعامل، وغري ذلك؟

رى عن كفالة طالب، الذي كان عمره فام بالك بام ذكرته الرواية األخ
 !ًستا وثالثني سنة؟

» صىل اهللا عليه وآله«أن النبي :  ذكرت بعض نصوص الرواية املتقدمةً:رابعا
 .)١(وهو ابن ست سنني، كسنه يوم أخذه أبو طالب» عليه السالم«ًأخذ عليا 

                                     
 ٢٧ص) ط املكتبة احليدرية( و ١٨٠ ـ ١٧٩ ص٢مناقب آل أيب طالب البن ج) ١(

موسوعة التاريخ  و٢٩ ص٢حلية األبرار ج و٢٩٥ ص٣٨وبحار األنوار ج
 .٣٥٦ و ٣٥٢ ص١ليوسفي جلاإلسالمي 
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بعد » صىل اهللا عليه وآله« أن أبا طالب إنام كفل النبي :ومن الواضح
 .)١( عبد املطلب، وكان عمره ثامن سنني ال ستموت

ًأخذ عليا » صىل اهللا عليه وآله«مع العلم بأن الروايات ترصح بأنه 
 ..إليه منذ الوالدة أو بعدها بيسري» عليه السالم«

من كرامة إهلية، » عليه السالم« إن ما رآه أبو طالب يف عيل :ًخامسا
من ارتباط باهللا تبارك  وما عرف عن أيب طالب ،ومن ألطاف وأرسار

 أو أكثر ،ًمطلقا» عليه السالم«ً يمنع من أن نتصوره مهتام بغري عيل ،وتعاىل
 .»عليه السالم«من اهتاممه بعيل 

ِّكام أن عقيال مل يكن أفضل من جعفر يف مزاياه، فلامذا يقدم أبو طالب  ً
 ! ًعقيال عليه؟

عليه «ر أو يف عيل وما هي املزايا التي وجدها يف عقيل، وفقدها يف جعف
صىل اهللا «ال سيام مع ما رأيناه من تعلق له شديد برسول اهللا ! ؟»السالم

 ..ألجل مزاياه، وما يراه من كرامات له وأرسار» عليه وآله
، »صىل اهللا عليه وآله«صنو النبي » عليه السالم«فلامذا ال يكرتث بعيل 

                                     
اخلرائج  و١٨١ ص١رشح األخبار ج و١٣٦ ص١تذكرة اخلواص ج: راجع) ١(

 مشارق أنوار و٢٤٤ ص٦تفسري السمعاين ج و٢١ ص١لراوندي جلواجلرائح 
أسد الغابة :  وراجع٥٣٠. ص٢٢بحار األنوار جو ١١٢لربيس صلاليقني 

 ١إعالم الورى ج و١٥ ص١إلربيل جلكشف الغمة  و١٥ ص١بن األثري جال
 .٥لطربيس صل) املجموعة(تاج املواليد  و٥٢ص
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 !ويمحض كل حبه واهتاممه لعقيل؟. َّوحبيبه، ونجيه
 !  ملاذا بقي جعفر مع العباس كل هذه السنوات حتى أسلم؟:ًادساس

حتى بعث » صىل اهللا عليه وآله«مع النبي » عليه السالم«وملاذا بقي عيل 
 ! مع أن سنوات اجلدب قد انقضت؟! ؟»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 !وملاذا مل يسرتجع أبو طالب أبناءه بعد انفراج األزمة؟
 بجعفر أن يتفقد أباه، ويسأله عن رأيه يف العودة، أمل يكن األجدر

 !ويبادر هو نفسه إليها، ليكون معه وإىل جانبه، ليعينه، ويقيض حوائجه؟
ً إن طالبا بقي مع :ويتأكد هذا اإلعرتاض إذا أخذنا بالرواية التي تقول

مع أن . العباس إىل بدر، وإن جعفر بقي مع محزة إىل أن استشهد محزة
اجر إىل احلبشة يف السنة اخلامسة من البعثة، وبقي هناك إىل حني  قد هًاجعفر

 !!فتح خيرب بعد اهلجرة
  :الرواية الصحيحة

أبو القاسم من ثالثة « هي تلك التي ذكرها :ولعل الرواية الصحيحة
حني تزوج خدجية قال لعمه أيب » صىل اهللا عليه وآله«ن النبي أ :طرق

 . ويكفيني، يعينني عىل أمري،ولدك بعض َّين أحب أن تدفع إيلإ :طالب
 .وأشكر لك بالك عندي

 . خذ أهيم شئت:فقال أبو طالب
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 .)١(»..»عليه السالم« ًيافأخذ عل
، »صىل اهللا عليه وآله«فإن هذه الرواية هي األوفق بأخالق رسول اهللا 

واألوفق بأخالق أيب طالب، وما ظهر من حمبته . وبوفائه لعمه أيب طالب
 ..، وتفانيه يف كل ما يرضيه» اهللا عليه وآلهصىل«لرسول اهللا 

وقد جتىل يف هذه الراوية أدب اخلطاب النبوي مع عمه العظيم 
صىل اهللا عليه «كام أهنا قد أظهرت إيثار أيب طالب لرسول اهللا .. والكريم

 .. بولده عىل نفسه» وآله
عىل أننا ال نجد غضاضة يف أن يستثني أبو طالب ـ وهو شيخ قد يزيد 

ًمره عىل ستني سنة ـ عقيال، ألنه حيتاج إىل من خيدمه، ويقيض له احلاجات ع
 ..التي يتوىل الشباب عادة قضاءها

بجعفر أما إذا أريد اإلستفادة من هذا اإلستثناء التعريض بالطعن 
، فال نرى لذلك أي مربر معقول أو »عليه السالم«عيل بأمري املؤمنني و

 ..مقبول
  !:هذا التجين ملاذا؟

 :لعل اهلدف من هذا التجني أمرانو

                                     
سنة  ـ  النجف األرشفـمطبعة احليدرية ط (و  ١٨٠ ص٢جمناقب آل أيب طالب ) ١(

اإلمام عيل بن  و٢٩٥ ص٣٨بحار األنوار ج و٢٨ص ٢ج) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦
 .٢٩ ص٢حلية األبرار ج و٥٢٣ و ١٥١لهمداين صل» عليه السالم«أيب طالب 
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، إما لعدم وجود »عليه السالم« إظهار زهد أيب طالب بعيل :أحدمها
وإما لفقدان اإلتزان .. حلب أيب طالب له» عليه السالم«مربرات يف عيل 

عليه «وكالمها هدف ألعداء عيل ..  أيب طالبشخصيةاملطلوب يف 
 ..»السالم

» عليه السالم«لعيل » صىل اهللا عليه وآله « اإلحياء بأن تربية النبي:الثاين
 .بل هو أمر فرضته الظروف، وساقت إليه احلاجة. مل تكن ألجل حبه له

  : يف زواج خدجية×علي 
صىل «ًكان حارضا حني تزوج النبي » عليه السالم«ً أن عليا :وذكروا
 .خدجية بنت خويلد، وأنه هو الذي ضمن هلا املهر» اهللا عليه وآله
مل يكن ولد عىل مجيع » عليه السالم«ًوهو غلط، ألن عليا  :وقالوا

 .)١(األقوال يف مقدار عمره
 :ونقول
 إن كان املعيار يف الصحة والفساد هو وجود القول وعدمه، فقد ً:أوال

قد ولد قبل البعثة بعرشين أو » عليه السالم«ًإن عليا : نجد أن ثمة من يقول
وهو غلط، كان عيل إذ ذاك «: يحتى لقد قال مغلطا. بثالث وعرشين سنة

                                     
ي يف  عن الفسو٢٢٦ ص١ج) ط دار املعرفة( و ١٣٩ ص١السرية احللبية ج) ١(

 ١٢سرية مغلطاي ص: وراجع. ًما روى أهل الكوفة خمالفا ألهل املدينة: كتاب
 .١٦١ ص١واألوائل ج
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 .)١(»ًصغريا، مل يبلغ سبع سنني
ًغري أننا بدورنا نغلط هذه األقوال، فإن عليا  قد » عليه السالم«ِّ

استشهد وعمره ثالث وستون سنة، والروايات املعتربة تؤكد عىل أنه قد 
أسلم، وهو ابن عرش سنني، وقد ذكرنا مصادر ذلك حني احلديث عن 

 .صلوات اهللا وسالمه عليهتاريخ ميالده 
، ، فإن البعض إن الكالم كل الكالم هو يف تاريخ زواج خدجية:ًثانيا

 قبل البعثة بخمس عرشة »صىل اهللا عليه وآله«وإن ذكر أهنا تزوجت بالنبي 
 . .سنة

عثة ب إن هذا الزواج قد حصل قبل ال:لكن األقوال األخرى تقول
 .)٢(بخمس سنني كام جزم به البيهقي

 .)٣( أن هذا الزواج كان قبل البعثة بثالث سنوات فقط:ابن جريجوعن 

                                     
) ط دار املعرفة( و ١٣٩ ص١السرية احللبية ج:  وراجع١٢ سرية مغلطاي ص)١(

 .٢٢٦ ص١ج
 ٢٩٥ ص٢ والبداية والنهاية ج٧٢ ص٢ج) ط دار الكتب العلمية(دالئل النبوة ) ٢(

 .٩٩ ص٨جاإلصابة : وراجع
املعجم الكبري و ٢١٩ ص٩ جالزوائد وجممع ٢٦٤ ص١ جاخلميس تاريخ :راجع )٣(

 بعض وذكرت ١٨٤ ص٣جتاريخ مدينة دمشق  و٤٤٩ ص٢٢جلطرباين ل
 ٢٠ ص٢ جاليعقويب وتاريخ ٦٢ صالقرشيني أنساب يف التبيني يف األقوال
=  وكذا ،سنة ثالثني ابن وهو تزوجها :قيل ٢٧٥ ص٢ جدمشق تاريخ وخمترص
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ًقد قال شيئا من ذلك، وهو طفل » عليه السالم« أنه :فالظاهر هو
 . صغري، فاستحسنوه منه، ونقلوه عنه
 !من يضمن املهر؟: أنه ملا قيل: فقد ذكر أبو هالل العسكري

 . أيب:وهو صغري» عليه السالم«قال عيل 
 .)١( بأيب أنت وأمي:رب أبا طالب جعل يقولفلام بلغ اخل
 ..املؤرخنيبعض بدليل نسبة الضامن إليه يف أقوال .  أنا بدل أيب:ولعله قال

 .فأمضاه أبو طالب له عىل سبيل التكريم واإلعزاز
  :!؟×لعقيل أم لعلي ! ملن الدواء؟

ً ما زلت مظلوما منذ :أنه قال» عليه السالم«وا عن أمري املؤمنني وور
ّال تذروين حتى : حتى إن كان عقيل ليصيبه رمد، فيقول. دتني أميول

ًتذروا عليا   .)٢(ّ، فيذروين، وما يب من رمد»عليه السالم«ّ

                                     
 ومثله ١٢ صمغلطاي وسرية ٢٨٨ ص٤ ج)اإلصابة هبامش( ستيعاباإل يف= 
 واألوائل ٢١٦ ص١ جاألنف والروض ٢٠٢ و ٣٨ ص١ جاللدنية املواهب يف
 .١٦١ ص١ج

 .٨٤صروضة الواعظني  و١٦١ ص١األوائل ج) ١(
ط املكتبة ( و ٦١ ص١علل الرشائع ج و١٠٥عتقادات يف دين اإلمامية صاإل) ٢(

 و ١٢٤ ص١٢ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٥ ص١ج) احليدرية
=  ٢٠٩ و ٢٠٨ و ٦٢ ص٢٧بحار األنوار ج و٤٨٦ ص٨ ج)دار اإلسالميةط (
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 :وقال ابن احلجاج
 لـيـلـل عـيـلـعـك الـوى ذلـوس    داوى ــل تـان العقيـ كًامـــديـقو
 )١(لـكى عقيـشـاث أو تـام التـكل    يل ـني عـذر عــت تـانـــني كـح

 :ونقول
 :إن هذه الرواية ال يمكن قبوهلا، ملا ييل

، بل كان »عليه السالم«ً طفال حني طفولة عيل  مل يكن عقيلً:أوال
ًرجال كامال وعاقال، حيث إنه كان يكرب عليا  ً ً ، ة سنينبعرش» عليه السالم«ً

إال إذا فرضناه خمتل العقل، أو ! فهل يعقل أن يقدم عىل أمر من هذا القبيل؟
 ..يعاين من مرض نفيس بلغ به إىل هذا احلد

فهي تدل عىل كامل اإلستقامة، . والشواهد الكثرية تدل عىل خالف هذا
 .واإلتزان ودقة النظر، وقوة احلجة، والصالبة يف املوقف لدى عقيل

ًأن عقيال أرص عىل عدم أخذ الدواء إال إذا أخذه عيل :  لنفرتض:ًثانيا
                                     

 ١٦جامع أحاديث الشيعة ج و٢٢٨ ص٦٤ وج٥ ص٤١ وج٣١ ص٢٩وج= 
ألمحدي امليانجي لعقيل بن أيب طالب  و٤٣٤ ص٥أعيان الشيعة ج و٩٦ص
بن المناقب آل أيب طالب  و٣٥٠لشيخ الطويس ص لاألمايل و٧٨ص

سنة  ـ  النجف األرشفـمطبعة احليدرية ط ( و ١٢٢ ص٢جشهرآشوب 
 .٣٨٧ ص١ج) هـ١٣٧٦

سنة  ـ  النجف األرشفـمطبعة احليدرية ط (و  ١٢٢ ص٢جمناقب آل أيب طالب ) ١(
 .٤٣٤ ص٥أعيان الشيعة ج و٣٨٧ ص١ج) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦
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فإن أبوي عقيل كانا من أعقل ! عه أبواه يف ذلك؟، فلامذا يطي»عليه السالم«
ًالعقالء، فال يعقل أن يوافقوه عىل طلبه هذا، فضال عن أن يشاركا يف 

 :فإن ذلك مرفوض من جهتني.. تنفيذه
 أنه من موارد الظلم القبيح لصغري ال يستطيع الدفاع عن :إحدامها

 ..نفسه
ن يوافق عىل ذلك،  إن ذلك من موجبات استهانة الناس بكل م:الثانية

ًفضال عن أن يامرسه فعال ً.. 
  : يقتل احلية وهو يف املهد×علي 

 رأى حية »عليه السالم «ً أن عليا:مر بن اخلطابعن أنس، عن ع
 .يداه يف حال صغره) وشدت(تقصده وهو يف املهد، وقد شدت 

، )١( وغمزها غمزة، وأخرج يده، فأخذ بيمينه عنقها،فحول نفسه
 . و أمسكها حتى ماتت،ه فيهاحتى أدخل أصابع

كأنك : مع احلشم، ثم قالتفلام رأت ذلك أمه نادت واستغاثت، فاجت
 .)٢( من قبل أذى أوالدها، إذا غضبت،اللبوة] ةحيدر[حيدرة 

                                     
 . طهاحبسه وكبسه باليد، أي شدها وضغ: غمزه) ١(
ط (و  ٢٨٨ و ٢٨٧ ص٢ جآل أيب طالبمناقب و ٣٥ ص٢مدينة املعاجز ج) ٢(

اإلمام عيل بن  و٢٧٤ ص٤١األنوار جوبحار  ١٢٠ ص٢ج) املكتبة احليدرية
 .٦١١صلهمداين ل» عليه السالم«أيب طالب 
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 :ونقول
إن هذه احلادثة غري صحيحة، فقد روى شعبة، عن قتادة، :  قد يقالـ ١

بوب عن عبد اهللا بن واحلسن بن حم. عن أنس، عن العباس بن عبد املطلب
 : يف خرب، قالت فاطمة بنت أسد» عليه السالم«غالب، عن الصادق 

ثم . ٍفشددته وقمطته بقامط، فنرت القامط، ثم جعلته قامطني، فنرتمها
ثم . فجعل ينرتها. جعلته ثالثة، وأربعة، ومخسة، وستة، منها أديم، وحرير

 .)١(ص لريب بإصبعييا أماه، ال تشدي يدي، فإين أحتاج أن أبصب: قال
 : بأن هذه الرواية ال تنايف تلك، إذ املطلوب يف هذه الرواية هو:وجياب

. أن ال تشد يده يف القامط، بحيث يمنعه ذلك من البصبصة بإصبعه إىل ربه
 أن يديه كانتا مشدودتني، فربام يكون شدمها :والرواية األوىل اكتفت بذكر

 . من البصبصة بإصبعههال يمنعبنحو 
» عليه السالم«، واإلمام الصادق »رمحه اهللا« إن رواية العباس ـ ٢

 .من ثالث جهات» عليه السالم«تضمنت كرامة ألمري املؤمنني 
، حتى كان يقطع »عليه السالم«ً هذه القوة التي حبا اهللا هبا عليا :األوىل

 .ًالقامط واإلثنني، حتى يبلغ الستة، مع أن منها ما يكون قطعه صعبا للغاية
ًحتى وهو يف القامط كان مشغوال بمناجاة » عليه السالم« إنه :الثانية

                                     
مدينة  و١٢٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية(و  ٢٨٧ ص٢ جآل أيب طالبمناقب  )١(

 ٢١٨ ص٢جشجرة طوبى  و٢٧٤ ص٤١جحار األنوار ب و٤٩ ص١جاملعاجز 
 .٥٤ ص١جغاية املرام و
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وهو ما ال يتوقعه أحد من مثله، من األطفال . ربه تبارك وتعاىل وعبادته
 .الذين هبذا السن

ًقد تكلم يف املهد صبيا، متاما كام كان احلال » عليه السالم« إنه :الثالثة ً
 .الصالة والسالمبالنسبة لعيسى عليه وعىل نبينا وآله 

عليه «ً إن رواية عمر بن اخلطاب تضمنت أيضا اإلشارة إىل فضله ـ ٣
 :من ناحيتني» السالم

، وهو يف املهد، حتى إنه يأخذ »عليه السالم« ظهور قوته :إحدامها
 . صابعه فيهاأبعنق احلية ويغمزها غمزة، فتدخل 

بعد أن اختار . تًبقي ممسكا باحلية حتى مات» عليه السالم« إنه :الثانية
األخذ بعنقها، األمر الذي يمنعها من أن تلحق به أي أذى، ثم هو قد حترك 
بالطريقة املناسبة التي متكنه من حتقيق غرضه، وهذا يدل عىل كامل الوعي، 

األمور بصورة دقيقة، وعارف عىل وكامل التنبه ملا جيري، وعىل أنه واقف 
 .بتداعيات ونتائج ما يصدر عنه

أنا الذي سمتني «: قال يف مواجهة مرحب اليهودي» عليه السالم « إنه ـ٤
 .فربام يكون السبب يف تسمية أمه له بحيدرة هو هذه القضية بالذات. »أمي حيدرة

.. اللبوة إذا غضبت إلخ) وهي(كأنك حيدرة :  قول أمه:ويشري إىل ذلك
أنت حيدرة : إذ لو كان قد سمي بحيدرة من قبل أمه، فاملناسب هو أن تقول له

للحر بن يزيد » عليه السالم«ًمتاما كام قال اإلمام احلسني .. ًحقا كام سميتك
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 .)١(أنت حر كام سمتك أمك، حر يف الدنيا، وسعيد يف اآلخرة: الرياحي
  :يف صغره ×من مظاهر قوة علي 

 ظئرة عيل التي أرضعته امرأة من بني هالل، ت كان:عن جابر، قال
وكان . ًله من الرضاعة، وكان أكرب منه سنا بسنةخلفته يف خبائها مع أخ 

فمر الصبي نحو القليب، ونكس رأسه فيه، ). أي بئر(عند اخلباء قليب 
 .أما اليد ففي فمه، وأما الرجل ففي يديه. فتعلق بفرد قدميه، وفرد يديه

لحي من غالم ميمون، َ يا ل:فجاءت أمه فأدركته، فنادت يف احلي
ا الطفل من رأس القليب، وهم يعجبون من َّأمسك عيل ولدي، فمسكو

 .)٢(ًقوته، وفطنته، فسمته أمه مباركا

وذلك . وكان أبو طالب جيمع ولده، وولد أخوته، ثم يأمرهم بالرصاع
حيرس عن ذراعيه، وهو طفل، » عليه السالم«خلق يف العرب، فكان 

                                     
) هـ١٤١٧ط سنة ( و ١٠٤ واللهوف ص٣٢٥ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 ١١ ص٢ ومقتل احلسني للخوارزمي ج١٤ ص٤٥بحار األنوار ج و٦٢ص
أعيان الشيعة  و٢٥٧ ص١٧ والعوامل ج١٠٢ ص٥بن أعثم جالكتاب الفتوح و
 »عليه السالم«مقتل احلسني  و٦١٤ ص٤ وج٦٠٤ ص١مني جلسيد حمسن األل

 .١٢٢ خمنف األزدي صيبأل
معاين  و١٢٠ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٨٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج) ٢(

 ٤١ وج٤٧ ص٣٥جبحار األنوار  و٨٧صلحيل لاملحترض  و٦٠صاألخبار 
  .٦٣١صهنج اإليامن  و٢٤٥صبن حاتم العاميل الالدر النظيم  و٢٧٥ص
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ويصارع كبار أخوته وصغارهم، وكبار بني عمه وصغارهم، فيرصعهم، 
 .)١ً(ظهر عيل، فسامه ظهريا:  أبوهفيقول

كان يصارع الرجل الشديد، ويعلق » عليه السالم«فلام ترعرع 
 . بيده، وجيذبه فيقتله)٢(باجلبار

 .وربام قبض عىل بطنه ورفعه يف اهلواء
 .وربام يلحق للحصان اجلاري، فيصدمه، فريده عىل عقبيه

ثم يضعه بني ًوكان يأخذ من رأس اجلبال حجرا، وحيمله بفرد يديه، 
 :الناس، فال يقدر الرجل، والرجالن، وثالثة عىل حتريكه، حتى قال أبو جهل

ِد جل يف النظرـذي قـيل الـذا عـه    مـح عندكـل مكة إن الذبـا أهـي ّ 
 ِي اخللق بالرشرـرمـار تـه النـأنـك    ةـاس قاطبـه مشبه يف النـا إن لـم
 ِرضـدو واحلـيظهره يف البًا سـومـي    هـإن لـه فـذر منـوا عىل حـونـك

مل يمسك بذراع رجل قط إال أمسك بنفسه، فلم » عليه السالم«وإنه 
 .)٣(يستطع يتنفس

                                     
 ٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٨٩ و ٢٨٨ ص٢مناقب آل أيب طالب ج: راجع) ١(

 .٢٦٩ ص٦جمستدرك سفينة البحار  و٢٧٥ ص٤١جبحار األنوار  و١٢١ص
 . الرجل القوي: اجلبار) ٢(
 ٢ج) ط املكتبة احليدرية( و ٢٨٩ ص٣مناقب آل أيب طالب ج: راجع ما تقدم يف) ٣(

 . ٦٣٦ ص٨مستدرك سفينة البحار ج و٢٧٥ ص٤١جبحار األنوار  و١٢١ص
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 : ونقول
التي حيتمل أن تكون مرضعة لعيل  إن ما جرى لولد تلك املرأة  ـ١

إدراك :  إىلًيشري أوال، أو أهنا كانت تعيش معهم وبجوارهم »عليه السالم«
ة، ـاعـذي يتهدد أخاه من الرضــ وهو يف املهد اخلطر ال» عليه السالم«عيل 

لو أنه أفلت من يده، وأن عليه أن يواصل اإلمساك به إىل ـ حسب زعمهم ـ 
 ..أن يأيت من خيرجه من مأزقه

وال ندري ما احلاجة إىل املرضعة مع وجود األم احلقيقية، فهل .. هذا
ًهي أطهر منها لبنا، أو أنصح منها جسدا، أو هي  ! أكثر بركة، أم ماذا؟ً

 إىل القدرة التي منحه اهللا إياها وهو يف هذا السن، وقد :ًويشري ثانيا
وهم «: أدرك الناس هذين األمرين فيه، كام رصحت به الرواية، حيث قالت

 .»يعجبون من قوته وفطنته
 يا للحي من :وقد تركت هذه احلادثة أثرها يف الناس حيث قالت ظئره

ًعرفت أن هذا الترصف ليس أمرا عارضا ومل يأت غالم ميمون، حيث  ً
صدفة، بل هو نتيجة اليمن الذي ال يأيت إال من اهللا تبارك وتعاىل، ألنه تعبري 
عن عناياته وألطافه هبذا الطفل، الذي استحق منه ذلك، وألجل ذلك 

 ً.سمته مباركا

 كام أن تلك املرأة قد اعتربت أن هذا اليمن سيرتك أثره وبركاته عىل
 .»يا للحي من غالم ميمون«: ولذلك قالت. ومل حترصه يف بيتها.. احلي كله
» عليه السالم« لقد كان من الطبيعي أن يثري كل هذا الذي يفعله ـ ٢

ًال سيام، وأنه يسجل له تقدما .. يف صغره من استعراض للقوة اهتامم الناس
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ون له عليهم يف أمر يعنيهم كلهم، كأفراد، يسعى كل واحد منهم ليك
 .. حضوره ودوره الالفت يف خصوص هذه املجاالت

أما متيزه عليهم يف العلم، واإلدراك، ويف سائر الفضائل والكامالت 
ومل يكن لدهيم الكثري .. ًتصه اهللا هبا دوهنم، فربام مل يكن يعنيهم كثرياخالتي ا

 .للمنافسة فيه أو من الطموح للتحيل به،
 : لنا األمور التاليةهل قد أوضحتج أيب  إن أبياتـ ٣

مصدر » عليه السالم« إنه أعلن عن أنه يعترب أن ظهور قدرة عيل :ألف
كان » عليه السالم«ًعليا أن مع .. خطر كبري، ال بد من التنبه له، واحلذر منه

مصدر » عليه السالم«ًمنهم، فاملفرتض أن يكون كل فضل حبا اهللا به عليا 
 .جبات اعتزازهم، ودواعي فخرهمشعور باألمن والسكينه هلم، ومن مو

ون املؤمنني  أن الذين ال يؤمنون باهللا ال حيب:ولكن احلقيقة هي
: ، وهم كام قال اهللا سبحانهً أيضاًبعضاوالصاحلني، بل هم ال حيب بعضهم 

َّحتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى﴿ َ ْ ُ ُ ْ َُ ُ ًَ ُِ َ ُ ْ  ألهنم مل جيعلوا اهللا يف قلوهبم، ليجمع )١(﴾َ
 حبه، ويكون هو املحور للحب والبغض، واإللتقاء تلك القلوب عىل

 .واإلفرتاق، واإلتفاق واإلختالف
. بنه، وكذلك العكس، واألخ من أخيهاوألجل ذلك خياف األب من 

يكون ال  فإنه !!فكيف إذا كان اخوه أو قريبه من أهل اإليامن والصالح
ئر جامع، وال عن العدوان عىل أي كان من الناس، وساوبينه بينهم 

                                     
 .  من سورة احلرش١٤اآلية ) ١(
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 ..املخلوقات رادع
 إن أبا جهل يعرتف لعيل بأنه قد احتل ـ رغم صغر سنه ـ مكانة :ب

بل هو يعرتف بأنه ال نظري له .. خاصة، وأصبح له مقام جليل بنظر الناس
 .يف الناس قاطبة

.. بأنه بمثابة نار ترمي اخللق بالرشر: »عليه السالم«ً إنه يصف عليا :ج
له إال يف الذهنية اجلاهلية التي تنظر إىل األمور مع أن هذا التوصيف ال مربر 
 . مل يستعمل قوته هذه ضد أحد» عليه السالم«ًبمنظار أسود، وإال فإن عليا 

 أن ينظر إىل هذه املنحة اإلهلية لعيل عىل أهنا :وقد كان األوىل بأيب جهل
خلري الناس، ولصالحهم، ومن أسباب النجاح والفالح هلم، ودفع 

يرتبى » عليه السالم«ال سيام وأنه . فات واملضار عنهمالعوادي واآل
 .ويرتعرع يف بيوت الرشف والكرامة واإلستقامة، واخلري والصالح

أن هذه القدرة قد تكون مرضة، ولكن ملاذا هذا التهويل :  لنفرتض:د
 ! هبا، والتضخيم هلا؟

ًا وملاذا يفرتض أن هذا الرضر سيعم اخللق بأمجعهم، وال يعتربه مقترص
 !عىل فئة بعينها؟
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  :×سمية علي ت

 بقدميه ؛ ألنه عالًعليامولود أيب طالب وفاطمة بنت أسد سمي : قيل
 .لكرس األصنام» صىل اهللا عليه وآله«كتفي رسول اهللا 

 .ه لعلوه عىل كل من بارز:وقيل
 .ن داره يف اجلنان تعلو حتى حتاذي منازل األنبياءأل :وقيل
 .)١( غري ذلكوقيل
 .ً سمته أمه يوم ولد عليا:وقيل

إين دخلت بيت اهللا احلرام،  :وقد روي عن فاطمة بنت أسد أهنا قالت
يا : وأكلت من ثامر اجلنة وأرزاقها، فلام أردت أن أخرج هتف يب هاتف

إين شققت اسمه من : يل، واهللا العيل األعىل يقول، فهو عًسميه عليا! فاطمة
فته عىل غامض علمي، وهو الذي يكرس األصنام َّاسمي، وأدبته بأديب، ووق

يف بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدين، فطوبى ملن 

                                     
 ٣٥بحار األنوار ج و١٣٦ ص١علل الرشائع ج و٦١معاين األخبار ص: راجع) ١(

 ٣٨٣ ص٨لنجفي جل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤٨ص
 .١١٣ ـ ١١٢ ص١تذكرة اخلواص ج: وراجع
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 .)١(، وويل ملن عصاه وأبغضهأحبه وأطاعه
 .)٢(توىل تسميته» هصىل اهللا عليه وآل« أن النبي :وعند الزخمرشي

 .)٣(وثمة روايات أخرى تشري إىل تسميته بعيل

                                     
 ١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»ليه السالمع«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ) ١(

 ١٣٦ ص١ج) ة احليدريةعط املطب( و ١٦٤ ص١علل الرشائع ج و٧٧ و ٧٦ص
لشيخ لمايل واأل ٧٧روضة الواعظني ص و٦٣و  ٦٢معاين األخبار صو

بن الالثاقب يف املناقب  و٧٠٧لشيخ الطويس صلاألمايل  و١٩٥الصدوق ص
 ٢٦٤سن بن سليامن احليل صحلاملحترض  و١٩٨ و ١٩٧محزة الطويس ص

 ٢٣٠لحر العاميل صلاجلواهر السنية  و٦١لشريازي صلكتاب األربعني و
 ٤٨ ص١مدينة املعاجز ج و٢٢ ص٢لسيد هاشم البحراين جلحلية األبرار و
اإلمام عيل بن أيب  و٦٨األنوار البهية ص و٣٧ و ٩ ص٣٥بحار األنوار جو

حمد ملبشارة املصطفى  و٦٣٦ صمحد الرمحاين اهلمداينأل »عليه السالم«طالب 
كشف الغمة  و٢٣٥بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٢٧بن عيل الطربي ص

اخلصائص الفاطمية  و١٩لعالمة احليل صلكشف اليقني  و٦١ ص١إلربيل جل
 .٥٧ ص٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٩٩ ص٢لكجوري جل

اإلمام عيل بن أيب  و٤٢٣ ص١ج) ط دار املعرفة( و ٢٦٨ ص١السرية احللبية ج) ٢(
 ٢١٥ ص١٦عمدة القاري ج:  وراجع٥٣٢لهمداين صل »عليه السالم«طالب 

 .١٤٧ ص٣٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
= اب والسنة والتاريخ ـ يف الكت»عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب ) ٣(
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عيل ، و»عليه السالم« إن حيدرة وصف لعيل :وقال سبط ابن اجلوزي
 .)١(سم األصيل لههو اإل

 :ونقول
 :ًقال حني واجه مرحبا اليهودي يف غزوة خيرب» عليه السالم«ًإن عليا 

 .)٢(...     أنا الذي سمتني أمي حيدرة
 ..ظ عنقه وذراعيهغليدرة هو األسد، لواحل

قبل ربام  و، أن أمه كانت سمته هبذا االسم فور والدته: عىلوهذا يدل
 ورأت مالمح ،أو أهنا سمته به حني كرب.. خروجها من داخل الكعبة

                                     
 آل أيب ومناقب ٣٠٥ ص٢ وينابيع املودة ج٧٨ ص١حمد الريشهري جمل= 

 وكفاية الطالب ١٠٢ و ١٩ ص٣٥ وبحار األنوار ج١٧٤ ص٢ جطالب
 .٥٦ و ٥٥ ومعاين األخبار ص٤٠٦ص

 .٢٢٤ ص٣٣ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١٤ ص١تذكرة اخلواص ج) ١(
 ٥ وسبل اهلدى والرشاد ج٣٥٥ ص٣السرية النبوية البن كثري ج: راجع) ٢(

نيل األوطار  و١٤٤ وينابيع املودة ص٣٠٢ ص١١ وج١٦٤ و ١٢٧ص
 ٥٠٠ ومناقب أمري املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف ص٨٧ ص٨للشوكاين ج

 ١٤ ومقاتل الطالبيني ص٣٥١واملسرتشد يف أمامة عيل بن أيب طالب ص
 وجواهر املطالب يف إمامة اإلمام عيل بن أيب ١٢٧ ص١واإلرشاد للمفيد ج

 ١٤ ص٣٩ وج١٥ ص٢١ وبحار األنوار ج١١٧ ص٢ وج١٧٩ ص١طالب ج
 .٨٦ ص٤١وج
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 ..الشجاعة فيه
..  أن األم كانت هي التي تسمي ولدها حني والدته:ًويبدو لنا أيضا

 إما اإلبقاء عىل ذلك االسم ،أو بدونه، ثم خيتار األبإما عن اتفاق مع أبيه 
 .أو تغيريه

، كام يفهم من ً أيضا»عليه السالم«وهذا ما جرى بالنسبة لإلمام عيل 
 .)١(كالم املعتزيل وغريه

 :نذكر ما ييل ائهننبألتسمية األمهات هد اوشومن 
 :قول مرحب اليهودي  ـ١
 .)٢(ل جمربـطـالح بـسي الـشاك     بـرحـي مـذي سمتني أمـأنا ال

عليه «حني استشهد احلر بن يزيد الرياحي، خاطبه اإلمام احلسني  ـ ٢
ا، وسعيد يف ـأنت حر كام سمتك أمك، حر يف الدني«: ، بقوله»المـالس

 .)٣(»اآلخرة
                                     

 .٢٤ ومقاتل الطالبيني ص١٢ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(
 واخلرايج واجلرائح ٤واألمايل للشيخ الطويس ص ٥٦١لصدوق صلاخلصال ) ٢(

 ٢٠ و ٩ ص٢١ وبحار األنوار ج٢٩١ ص١١إمتاع األسامع ج و٢١٨ ص١ج
عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤ واألنوار العلوية ص٣٢٦ ص٣١وج

رشح إحقاق احلق  و٦٧ ص٥غاية املرام ج و٤٥٠ ص٥لنجفي جل» لسالما
 .٢٤ ومقاتل الطالبيني ص٣٩٥ ص٥ ج)امللحقات(

= ) هـ١٤١٧ة ـط سن( و ١٠٤ واللهوف ص٣٢٥ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٣(



  ١٤٧                                              ..                 األمساء واأللقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»ًما أخطأت أمك إذ سمتك حرا «:ويف نص آخر
 . الشقي بن كسريأنت«:  وملا أيت احلجاج بسعيد بن جبري قال له احلجاج ـ٣

 . ال، إنام أنا سعيد بن جبري:قال
 . ألقتلنك:قال
 .)٢(»ً أنا إذا كام سمتني أمي سعيد:قال
إن هذا : أتيت سعيد بن جبري بمكة، فقلت«:  عن أيب حصني، قال ـ٤

 ..الرجل قادم، يعني خالد بن عبد اهللا، وال آمنه عليك، فأطعني واخرج
                                     

 ١١ ص٢ ومقتل احلسني للخوارزمي ج١٤ ص٤٥بحار األنوار ج و٦٢ص= 
أعيان الشيعة  و٢٥٧ ص١٧عوامل ج وال١٠٢ ص٥بن أعثم جالكتاب الفتوح و
 »عليه السالم«مقتل احلسني  و٦١٤ ص٤ وج٦٠٤ ص١لسيد حمسن األمني جل

 .١٢٢ خمنف األزدي صيبأل
 ١٤ ص٤٥بحار األنوار ج و٦١٤ ص٤أعيان الشيعة ج و٤١٤ينابيع املودة ص) ١(

 ١٤٦لواعج األشجان ص و٢٥٨ص) »عليه السالم«اإلمام احلسني (العوامل و
 .١٠٢ ص٥بن أعثم الكويف جالح كتاب الفتوو

 ٥٧ وكتاب املتوارين لألزدي ص١١٦ و ١١٥ ص٩البداية والنهاية ج: راجع) ٢(
 ٣٢٨ و ٣٢٧ ص٤ وسري أعالم النبالء ج١٥٦واملسرتشد يف إمامة عيل ص

 ٣٦٨ ص١٠لمزي جلهتذيب الكامل  و٢٤٩ ص٧بن أيب شيبة الكويف جالاملصنف و
كتاب  و٧٦ ص١تذكرة احلفاظ ج و٤١١ص ٢بن حيان جالأخبار القضاة  و٣٧٤و 

 .٤٨٨ ص٦ جمم وامللوكتاريخ األ و١٠٦ ص٧بن أعثم جالالفتوح 
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 ..ت من اهللاي واهللا، لقد فررت حتى استحي:فقال
 .ًراك كام سمتك أمك سعيداأل إين :قلت

 .)١(فقدم خالد مكة، فأرسل إليه فأخذه
ًواهللا ما سمتني أمي دوبال إال «: قال األخطل:  وقال أبو الغرافـ ٦

ًيوما واحدا ً«)٢(.. 
يعرف . وكان حفص أسود شديد السواد:  وقال اخلطيب البغدادي ـ٧

 .)٣(»ًسمتني أمي مخسة عرش يوما عبد اهللا«: باألسود، قال يل أبو اليقظان
أنت القائل ما «: فلام قدم عيل، قال له:  قال اخلطيب البغدادي ـ٨

 .إنك شيخ قد ذهب عقلك! بلغني عنك يا فروج؟
 .)٤(».. لقد سمتني أمي باسم هو أحسن من هذا، الخ:قال
، »معليه السال«ًكنت جالسا عند أيب عبد اهللا «: قال:  أبان بن تغلبـ ٩

 .إذ دخل عليه رجل من أهل اليمن، فسلم عليه
 .ًمرحبا بك يا سعد: ، فقال»عليه السالم«فرد 

                                     
:  وراجع٣٦٧ ص١٠لمزي جلهتذيب الكامل  و٣٢٧ ص٤سري أعالم النبالء ج) ١(

 .٥٦ وكتاب املتوارين لعبد الغني األزدي ص٢٦٠ ص٥تاريخ األمم وامللوك ج
 .١١٩ص ٨٤تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج) ٢(
 .١٠٧فهرست ابن النديم ص و٤٠٤الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي ص) ٣(
 .٧٢٨ و ٦٨٣ ص٨املصنف البن أيب شيبة ج) ٤(
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سم سمتني أمي، وما أقل من يعرفني به،  هبذا اال:فقال له الرجل
 .)١(»..الخ

سمتني أمي باسم «:  سمعته يقول،صدوق:  قال أبو حاتمـ ١٠
كر أن يكون ابن بنته، إسامعيل السدي، فسألته عن قرابته من السدي، فأن

 .)٢(»..الخ
وسامين بديل بن األشل . سمتني أمي مجوك«:  قال أبو إبراهيمـ ١١
 .)٣(»عبد اهللا
ًفإن أبا خالد الكابيل، بقي مع حممد بن احلنفية دهرا ال .. ً وأخرياـ ١٢

عليه  «يشك يف أنه اإلمام، ثم سأله عن اإلمام فأخربه أنه اإلمام السجاد
 ،ذن عليهأفاست، »عليه السالم «ل أبو خالد إىل اإلمام السجاد، فأقب»السالم

 أما كنت ، مرحبا بك يا كنكر:»عليه السالم« له اإلمام فلام دخل عليه قال
 ..منا فام بدا لك

 حلمد هللا الذي مل يمتني حتى عرفت ا: فقال،ًفخر أبو خالد ساجدا
  ..إمامي

                                     
 ٣بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب و ٤٨٩لشيخ الصدوق صلاخلصال ) ١(

 ٦ ومدينة املعاجز ج٢٦٩ ص٥٥ وج٢١٨ ص٤٧بحار األنوار ج و٣٧٩ص
 .٦٦ص

 .١٧٨ ص١٨لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٧٦ ص١١ النبالء جسري أعالم) ٢(
 .٤٦٣ ص٢األنساب للسمعاين ج) ٣(
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وكيف عرفت إمامك يا  :»عليه السالم «فقال له االمام زين العابدين
 !؟أبا خالد
وكنت يف .. التي ولدتنينك دعوتني باسمي الذي سمتني أمي إ :قال

 ..عمياء من أمري
فدنوت منك، فسميتني باسمي الذي سمتني أمي، فعلمت  :إىل أن قال

 .)١(أنك اإلمام الذي فرض اهللا طاعته عيل وعىل كل مسلم
 :فظهر مما تقدم

سمني تاألمهات حرصة يف اآلباء، بل كانت التسمية مل تكن من أن :ألف
 .لعرف السائد، وقد يكون ذلك هو الغالب، أو هو اً أيضااألبناء

 .ًسمية قد تبقى أياما، وقد تستمر أن الت:ب
ًأن األب أيضا قد يتصدى : قد يستظهر من بعض النصوص: ج

 .لود باإلضافة إىل تسمية األم لهلتسمية املو
 ؟ن احلسبأيب ×من كىن عليا!:  

وأبو .. العديد من الكنى، أشهرها أبو احلسن» عليه السالم«لعيل 
 :لكن يستوقفنا هنا أمرانو.. تراب

                                     
 ١٠لتسرتي جلقاموس الرجال  و٣٣٦ ص١اختيار معرفة الرجال ج: راجع) ١(

 ٩٥ ص٤٢بحار األنوار ج و٤٠٢ و ٤٠١ و ٢٨٨ ص٤ ومدينة املعاجز ج٤٣٠ص
 .٢٦١ ص١اخلرائج واجلرائح ج و٢٢١ واهلداية للخصيبي ص٤٦ ص٤٦وج
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 من الكنية بأيب احلسن، حيث »عليهام السالم« موقف احلسنني :األول
صىل اهللا «كان احلسن يف حياة رسول اهللا : قال» عليه السالم«ًيروى أن عليا 

 ويدعوان .وكان احلسني يدعوين أبا احلسن. احلسني يدعوين أبا »عليه وآله
صىل اهللا عليه «، فلام تويف رسول اهللا  أبامها»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 .)١( دعواين بأبيهام»وآله
قد عظام ثالثة أشخاص يف آن، فإن » عليهام السالم« أهنام :ومعنى ذلك

ًيتضمن تعظيام له وتكريامبأبيهام » صىل اهللا عليه وآله«دعوهتام رسول اهللا  ً ..
ًويتضمن أيضا اعتزازا بانتساهبام إليه ً.. 

عليه « فيه تعظيم لعيل ، بأيب احلسني:»عليه السالم«ًودعوة احلسن عليا 
، »عليه السالم «ً، حيث خوطب بكنيته، وفيه أيضا تعظيم للحسني»السالم

أهل ألن  أنهورأى عىل نفسه، » عليه السالم« اإلمام احلسن همَّحيث قد
 ..»عليه السالم«عيل من هو مثل يكتني به 

كام أن دعوة احلسني ألبيه بأيب احلسن يفيد التكريم لعيل، وللحسن 
 ً.معا» عليهام السالم«

                                     
 ٢٤مقاتل الطالبيني ص و١١ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: راجع) ١(

 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
رشح إحقاق  و٤األنوار العلوية ص و٦٦ ص٣٥بحار األنوار ج و٨٠ ص١ج

ملناقب  وا١١٣ ص٣ جآل أيب طالب ومناقب ١٤٥ ص٣٠ ج)امللحقات(احلق 
 .١٣٥ ص١ وكشف الغمة ج٤٠ و ٣٨للخوارزمي ص
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  :×أحب الكىن إىل علي .. أبو تراب
عليه «عىل عيل » صىل اهللا عليه وآله«ومن الكنى التي أطلقها النبي 

 األسامء إىل عيل صلوات اهللا وسالمه وكانت أحب» أبو تراب«: »السالم
 .)١(وسالمه عليه

قد ًهبذه الكنية حني وجده راقدا و» صىل اهللا عليه وآله«وقد كناه النبي 
 .)٢(قم يا أبا تراب: ً جبينه الرتاب، فقال له مالطفاعال

نصوص » صىل اهللا عليه وآله« الصحيح من سرية النبي األعظم :ويف كتابنا
                                     

 و ١٧ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٤٩ و ١٦٧ ص٦املعجم الكبري ج: راجع) ١(
 وكشف ١٢٧ ص١ وتذكرة اخلواص ج٤٠٩ ص٢ وتاريخ األمم وامللوك ج١٨

مناقب عيل بن أيب طالب  و٦٠ ص٣٥بحار األنوار ج و١٣٦ ص١الغمة ج
بن مردويه ال »عليه السالم«لقرآن يف عيل  وما نزل من ا»عليه السالم«

 ٣٠٥ ص٢بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب و ٥٣األصفهاين ص
 ٥٩٧ ص١٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠ ص١وجواهر املطالب ج

 وعن البخاري، ومسلم، ٢٦ و ٢٥ ومقاتل الطالبيني ص١٣٨ ص٣٠وج
، ٢٦٢ ص٣بي ج وتاريخ اإلسالم للذه٦٢٥ ص٢والسنن الكربى للبيهقي ج

 .وغري ذلك

اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٣٧ ص٦الغدير ج و١١٣حمارضات األوائل ص) ٢(
 ١٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٦لهمداين صل» عليه السالم«

 .١٤٠ ص٣٠ وج٥٩٢ص



  ١٥٣                                              ..                 األمساء واأللقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  فال بأس بمراجعتها..بذلك» عليه السالم«ته أخرى حول سبب تكني
 .ًوسيأيت بعض الكالم حول ذلك أيضا فانتظر

 :هلذه الكنية» عليه السالم«وربام يكون من أسباب حمبته 
ذلك يشري إىل أن  له بأنه خملوق من الرتاب، وأن ًاإن فيها تذكري  ـ١

 .يه أن يتواضع هللا تبارك وتعاىل، وأن يذل بني يداملتوقع منه
، وتودده له، حني »صىل اهللا عليه وآله« بمحبة النبي ه إهنا تذكر ـ٢

أحتفه هبذه الكنية عىل سبيل املالطفة، وما تضمنته من رفع الكلفة، وزيادة 
 .األلفة
 يستشف من هذه الكنية املمنوحة له، معاين» عليه السالم«إنه   ـ٣

ًعالية وأرسارا، وحقائق سامية، وتفتح له آفاقا من  من التفكر والتبرص، ً
 ..ها ومغزاها لديهتتزيد من ابتهاجه هبذه الكنية، وتؤكد قيمشأهنا أن 
 بربكة النفس ،عد ذلك له كرامةيكان «» عليه السالم« إنه  ـ٤

. إىل يوم القيامة، وبام جرى  كان الرتاب حيدثه بام جيري عليه.املحمدي
ًفافهم رسا جليال ً«)١(. 

  :×ألقاب أمري املؤمنني من 
ني، ـؤمنـ أمري امل:ألقاب كثرية، منها» عليه السالم«ألمري املؤمنني 

                                     
اإلمام عيل بن أيب  و٣٣٨ ص٦الغدير ج و١١٣حمارضة األوائل ص: راجع) ١(

 .٥٦لهمداين صل »عليه السالم«طالب 



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مني، أعلم األمة، ـرب، سيد املسلـرتىض، سيد العـويل، املـويص، الـال
ني، ـإمام املتقر املحجلني، ـد الغـني، قائـن، يعسوب املؤمنـيعسوب الدي

 .وغري ذلك
  :×ألقابه مصدر 

، »صىل اهللا عليه وآله «هللا ورسولهوبام أن هذه األلقاب قدجاءت من ا
» عليه السالم«فإن هلا دالالهتا اهلامة، ودورها يف إظهار موقع أمري املؤمنني 

ّوالتأكيد عىل أهليته ملا أهله اهللا تعاىل له، ومنزلته التي من هذا الدين، 
 .استحقها بجهده وجهاده، وباصطفاء اهللا تعاىل له

  :الوصي
 ،ًوذكر أيضا يف عرشات.. ت النصوصولقب الويص قد ورد يف مئا

ويتعذر مجع ذلك .  مئات املقطوعات الشعرية واألراجيز يف ذلك العرصبل
اجلزء » عيل واخلوارج«ًغري أننا ذكرنا طرفا من ذلك يف كتابنا .. أو حرصه

 .١٣٤ـ  ١٢٦ صاألول
  : من اهللا ورسوله»أمري املؤمنني«لقب 

أمري «باملئات تؤكد عىل أن لقب والروايات الرشيفة الكثرية، التي تعد 
لعيل صلوات اهللا » صىل اهللا عليه وآله«منحة من اهللا تعاىل ورسوله » املؤمنني

 .دون سواه. )١(وسالمه عليه
                                     

= كتاب اليقني البن طاووس، فإنه ذكر فيه ثالث مئة وتسعة أحاديث، ثم : راجع) ١(



  ١٥٥                                              ..                 األمساء واأللقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
ذه األحاديث ـاستدرك ما فاته يف كتاب التحصني، فذكر طائفة أخرى من ه= 

 ٣٦ وج١٠٦ ص٣٨ وج٣٤٠ ـ ٢٩٠ ص٣٧بحار األنوار ج: وراجع.. ًأيضا
يل  واألما٤١٢ و ٢٤٢ ص١الكايف ج:  وراجع٩٢ و ٩١ ص٢٨ وج١٧٨ص

 و ٢٠٦ ص١ ورشح األخبار ج٣٧٤ و ٤٥٠ و ١٨٨ و ٦٣٤للصدوق ص
) مركز النرش اإلسالميط ( و ١٦٧ و ٣٤ و ٢٤ وبشارة املصطفى ص١٢٤
 ١٩١ ص١ وموضح أوهام اجلمع والتفريق ج٥٤ واإلختصاص ص٢٨٧ص

 وتاريخ ١٧١ وخمترص بصائر الدرجات ص٢٦٦ و ١٤٧وتفسري فرات ص
 ٤٦٠ ص١للكويف ج» عليه السالم«يل  ومناقب اإلمام ع١٢٣ ص١٤بغداد ج

 ٦٢٦ ـ ٦١٣ ص١ وكشف الغمة ج٥٤ ص٣ جآل أيب طالبومناقب 
اجلواهر السنية و ٢٩٥لطويس صلاألمايل  و٣٩٨ ص١٠مستدرك الوسائل جو
 ٤٤ واملحاسن واملساوي ص٧١ ص١مدينة املعاجز جو ٢٦٢لحر العاميل صل

 وتاريخ ٢٣١ و ٢١٥ واملناقب للخوارزمي ص٦٣ ص١وحلية األولياء ج
 وكفاية الطالب ٧١ ص١شجرة طوبى ج و٣٠٣ و ٣٨٦ ص٤٢مدينة دمشق ج

 ٣٦٤ ص٥ والفردوس ج٤٧ و ٤٦ ص١يد ج واإلرشاد للمف٢١١ و ١٦٨ص
 ٥نور الثقلني جو ٢٦٢ ص١ وتفسري العيايش ج١٤٥ ص١وفرائد السمطني ج

 وكشف اليقني للحيل ٣٢٦ ص١ واإلحتجاج ج٦٠١ واملسرتشد ص١٤٩ص
 ١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٢٤٥ ص١رصاط املستقيم ج وال٢٧٩ ـ ٢٧١ص
 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٥٣ص

 .٩١ و ٨٨ ص١غاية املرام ج و١٨١ ص٢والتاريخ ج



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :× بعلي »أمري املؤمنني«ختصاص إ
حتى ألحد  ال حيق ،خاص بعيل» عليه السالم«ولقب أمري املؤمنني 

 .من ولده أن يتسمى بهألئمة ل
 :ذلك ما ييلويدل عىل 

م عليه بإمرة َّ يسل:القائمعن » عليه السالم«سئل اإلمام الصادق   ـ١
 !؟املؤمنني
، مل يسم به »عليه السالم« ذاك اسم سمى اهللا به أمري املؤمنني ، ال:قال

 . وال يتسمى به بعده إال كافر.قبلهأحد 
 !؟ جعلت فداك كيف يسلم عليه:قلت
َّبقي﴿ :، ثم قرأة اهللا بقيالسالم عليك يا: يقولون :قال ِ ْ اهللاِ خري لكم ُتَ ُْ َ ٌ َ

َإن كنتم مؤمنني ِ ِ ْ ُْ ْ ُ ْ ُ ِ﴾)٢(»)١(. 
                                     

 . من سورة هود٨٦اآلية ) ١(
ط  ( و٦٠٠ ص١٤ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤١١ ص١الكايف ج) ٢(

 ٥٢ وج٢١٢ و ٢١١ ص٢٤بحار األنوار ج و٤٧٠ ص١٠ج) الميةدار اإلس
 ١مستدرك سفينة البحار ج و٣٥١ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٣٧٣ص
رشف الدين احلسيني لتأويل اآليات  و٤٨ ص٧رشح أصول الكايف ج و١٧٩ص
 . ١٩٣تفسري فرات الكويف ص و٣٩٠ ص٢نور الثقلني ج و١٨٦ ص١ج

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم« أيب طالب موسوعة اإلمام عيل بنأن : ويالحظ
 .١٨٢ ص٢جإال كافر إىل آخر الرواية؛ فراجع : ذكر عبارة مل توالتاريخ



  ١٥٧                                              ..                 األمساء واأللقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التي ال ،راتب الكفر هو بعض م هنا أن املقصود بالكافر:ويبدو لنا
َوهللاِِ عىل ﴿: ًيلزم منها خروج اإلنسان من الدين، متاما عىل حد قوله تعاىل َ َ

َالناس حج البيت من استطا َ َّْ َ ِْ ِِ َِ ِع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللاَ غني عن ُّْ َ ْ َ ٌَّ َ َ َ ِْ َِ ًَّ ِ َِ َ َ ِ َ
َالعاملني ِ َ َ  ، فاملراد بالكفر الرتك للفروع نظري الكفر برتك الصالة والزكاة،)١(﴾ْ

 ..سبب واألثر موضع السبب أو املنشأفهو من قبيل وضع امل
ر أن أم» صىل اهللا عليه وآله«أن رسول اهللا : »عليه السالم« عن عيل  ـ٢

 .)٢(أدعى بإمرة املؤمنني يف حياته وبعد موته، ومل يطلق ذاك ألحد غريي
: ، فقال»عليه السالم«أنه دخل رجل عىل أيب عبد اهللا : روي  ـ٣

 !السالم عليك يا أمري املؤمنني
عليه  « اسم ال يصلح إال ألمري املؤمنني هذا، مه:فقالفقام عىل قدميه، 

، ً إال كان منكوحا، به فريض، به أحد غريهَّسم ومل ي. سامه اهللا به،»السالم
ًإن يدعون من دونه إال إناثا ﴿: وهو قول اهللا يف كتابه .وإن مل يكن ابتيل به َ ِ ِ َِ ِ ِ ُِ ْ َُ ْْ َ

ًوإن يدعون إال شيطانا مريدا ًِ َ ْ ََ َ َ ِ َِ ُْ َْ﴾)٣(. 
 !؟فامذا يدعى به قائمكم: قلت :قال

                                     
 . من سورة آل عمران٩٧اآلية ) ١(
) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٥٨٠لشيخ الصدوق صلاخلصال ) ٢(

ام عيل بن موسوعة اإلم و٤٤٥ ص٣١بحار األنوار ج و١٨٤ ص٣لمريجهاين جل
 .٢٤٦ ص٨ وج١٨٢ ص٢ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«أيب طالب 

 . من سورة النساء١١٧اآلية ) ٣(



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ١٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(يا بن رسول اهللالسالم عليك يا بقية اهللا، السالم عليك  :قال
 ً:ونالحظ هنا أيضا

ن الروايات التي تتحدث عن اآلثار التي ترتتب عىل بعض األعامل، أ
ً أن ذلك األثر كثريا ما يرتتب عىل ذلك العمل، وإن كان قد :إنام يراد هبا

ليس ذلك العمل مقدمة ف .، وإن كانت يسرية من املوارديف العديديتخلف 
 .. هو احلال بالنسبة لإلحراق املسبب عن النار كام،توليدية لذلك األثر

قال   بأنه ـ كام، أو ثالثة أشهرات حيضليل ترشيع العدة ثالثعوهذا نظري ت
 .)٢(السترباء الرحم من الولد:  ـ»عليه السالم«أبو احلسن الثاين 

                                     
 ١٠ ج)دار اإلسالميةط (  و٦٠٠ ص١٤ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(

لسيد هاشم لمدينة املعاجز  و٢٧لسيد ابن طاووس صلاليقني  و٤٦٩ص
 ٧٠ ص١شجرة طوبى ج و٣٣١ ص٣٧ األنوار جبحار و٧٢ ص١البحراين ج

 ٢٣١ ص١مستدرك سفينة البحار جو ٣٥٢ ص١٢جامع أحاديث الشيعة جو
نور الثقلني  و٣٢٨ ص٢ج) تفسري( والربهان ٢٧٦ ص١تفسري العيايش جو
موسوعة  و١٠١ ص١غاية املرام ج و٦٢٥ ص٢كنز الدقائق ج و٥٥١ ص١ج

 ٢كتاب والسنة والتاريخ ج يف ال»عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 
 .١٨٢ص
 :إىل قوله، ًفرىض به إال كان منكوحا:  حذف قولهأن هذا األخري قد: ويالحظ
ًشيطانا مريدا..﴿ ًِ َ َْ  ..﴾ ثم ذكر باقي الروايةَ

= » عليه السـالم«ا ـام الرضـمسند اإلم و٣٠٣ ص٢جربقي ـللاسن ـاملح:  راجع)٢(
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 أو حتى لو ، يف دبرهالعدة ثابتة حتى لو كان قد دخل بزوجتهفإن ا
 ..ل الوطء، وكذا لو كان رمحها قد استؤصلاستعمل العازل يف حا

فأوحى إيل ريب  ..«: يف حديث املعراج» صىل اهللا عليه وآله«وعنه   ـ٤
، فام ن أيب طالب أمري املؤمنني السالم، اقرأ عيل بيا حممد: م قالث، ما أوحى

 .)١(» بعدهً، وال أسمي هبذا أحدا قبلهًسميت هبذا أحدا

                                     
 ٨جهتذيب األحكام  و٥٠٧ ص٢جعلل الرشائع  و٤٠٢ ص٢جعطاردي لل= 

 ٢٢ججامع أحاديث الشيعة  و١٨٤ ص١٠١جبحار األنوار  و١٤٣ص
 ٢١٩ ص١جنور الثقلني  و٥٤١ و ٥٣٧ ص١جكنز الدقائق  و٢١٤ص

 .٣٦٣ ص١٥جمستدرك الوسائل و
وسائل الشيعة  و١١٣ ص٦جالكايف : ويف ورود التعليل عن أيب جعفر الثاين راجع

 ٤٥٢ ص١٥ج )دار اإلسالمية ط(  و٢٣٦ ص٢٢ج )مؤسسة آل البيتط (
تفسري امليزان  و٤٦٣ ص٢٥جاحلدائق النارضة  و١٢٢ ص١جتفسري العيايش و
جامع أحاديث الشيعة  و١٩٢ و ١٩٠ ص١٠١جبحار األنوار  و٢٥٧ ص٢ج
 .٢١٤ و ٢١٣ ص٢٢ج

اليقني  و٣٩٨ ص١٠مستدرك الوسائل ج و١٩٥لشيخ الطويس صلاألمايل ) ١(
مدينة  و٢٦٢لحر العاميل صللسنية اجلواهر ا و٢٥لسيد ابن طاووس صل

 ٢٩٠ ص٣٧بحار األنوار ج و٧١ ص١لسيد هاشم البحراين جلاملعاجز 
بشارة  و٣٥٣ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٧١ ص١شجرة طوبى جو

 =  يف»عليه السالم«ب ـالـام عيل بن أيب طـوعة اإلمـموس و٢٨٧فى صـاملصط
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 !يا حممد: فقال يل «:ً ويف حديث املعراج أيضا ـ٥
 .. لبيك ريب وسعديك:قلت

، فاختذه لنفسك خليفة ًقد اخرتت لك عليا: قال تعاىل :إىل أن قال
، مل يكن هذا االسم  وهو أمري املؤمنني. ونحلته علمي وحكمي.ًووصيا

 .)١(»حد بعده، وليس ألحد قبلهأل

                                     
لسيد هاشم البحراين لم غاية املرا و١٨١ ص٢ الكتاب والسنة والتاريخ ج= 
 .٤٤١ص ١ والكايف ج١٤٩ ص٥نور الثقلني ج و٩١ ص١ج

التحصني  و٤٠١ ص١٠مستدرك الوسائل جو ٣٠٣لخوارزمي صلاملناقب ) ١(
حمد مل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و ٥٤٢لسيد ابن طاووس صل

ي حمد بن جرير الطربملنوادر املعجزات  و٤١٠ ص١بن سليامن الكويف ج
لسيد ابن لاليقني  و٣٤٣لشيخ الطويس صلاألمايل  و٧٥ص) الشيعي(

حمد بن احلسن القمي ملالعقد النضيد والدر الفريد  و١٥٩ و ٢٥طاووس ص
اجلواهر السنية  و٨٨حمد طاهر القمي الشريازي صملكتاب األربعني  و٨٥ص

 و ٤٢٤ ص٢لسيد هاشم البحراين جلمدينة املعاجز  و٣١٠لحر العاميل صل
 ٣٦ وج٣٧١ ص١٨بحار األنوار ج و٢٦٨ ص١ وفرائد السمطني ج٤٢٥
 ٢٥٢لامحوزي صلكتاب األربعني  و١٣ ص٤٠ وج٢٩١ ص٣٧ وج١٦٠ص

 »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني  و٣٥٣ ص١٢جامع أحاديث الشيعة جو
كشف  و٢٩٣بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٦٠بن عقدة الكويف صال

= اليقني  كشف و٣٥٥ ص١ج) دار األضواءط ( و ٦٢٤ ص١جإلربيل لالغمة 
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 .يا أمري املؤمنني: »عليه السالم«قال رجل للصادق   ـ٦
، إال ابتاله اهللا  إنه ال يرىض هبذه التسمية أحد، مه:»عليه السالم«فقال 

 .)١(ببالء أيب جهل
النبي  نأ هفي ذكر »عليه السالم« الصادق اإلمامعن ويف حديث   ـ٧

أن يسلموا ب ، وعثامن، وعمر، أبو بكر: منهم،ًقوماأمر » صىل اهللا عليه وآله«
 . بإمرة املؤمنني»عليه السالم«عىل عيل 
 . لواففع

ً إن هذا اسم نحله اهللا عليا« :»صىل اهللا عليه وآله«ثم قال هلم رسول اهللا 

                                     
 ٥٩٦ ص٢رشف الدين احلسيني جلتأويل اآليات  و٢٧٨لعالمة احليل صل= 
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 و ٩٢ و ٧٩ ص١لسيد هاشم البحراين جلغاية املرام  و١٨١ و ١٤٠ ص٢ج

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٢٣و  ١٥٢ ص٢ وج٢٢٩ و ١٩٠ و ١٢٧
 .١٦٧ ص٤ج

مستدرك  و٥٥ ص٣ وج٢٥٤ ص٢بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب ) ١(
بحار األنوار  و٢٦لسيد ابن طاووس صلاليقني  و٣٩٩ ص١٠الوسائل ج

مستدرك  و٥٥ ص٣ وج٣٥٢ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٣٣٤ ص٣٧ج
لسيد لغاية املرام  و٤٧٠صبن جرب الهنج اإليامن  و٤٠ ص١سفينة البحار ج

 .١٠٠ ص١هاشم البحراين ج
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 . ثم ذكر متام احلديث،)١(» ليس هو إال له»عليه السالم«
 مل ،يا فضيل..«: فيه، قال »عليه السالم«عن أيب جعفر  ويف حديث  ـ٨

 .)٢(»س هذاإال مفرت كذاب إىل يوم النا هبا واهللا بعد عيل أمري املؤمننييسم 
سألت أبا جعفر حممد بن عيل الباقر «:  عن أيب محزة الثاميل قال ـ٩

 ، أمري املؤمنني»عليه السالم« مل سمي عيل ، يا بن رسول اهللا:»عليه السالم«
 !؟حد بعده وال حيل أل،وهو اسم ما سمي به أحد قبله

 .)٣(».. الخ وال يمتار من أحد غريه، يمتار منه، ألنه مرية العلم:قال

                                     
:  وراجع٣٢٢ ص٣٧بحار األنوار ج و٣١٢ و ٢٦لسيد ابن طاووس صلاليقني ) ١(

 .٥٠ ص٥ وج٨١ ص٤غاية املرام ج
 ٣٠٣ و ٢٦لسيد ابن طاووس صلاليقني  و٤٠١ ص١٠مستدرك الوسائل ج) ٢(

يث جامع أحاد و٣١٨ ص٣٧ج و٦٨ ص٣٦ وج٣١٥ ص٢٤جبحار األنوار و
مدينة املعاجز  و٢٨٨ ص٨الكايف ج و٣٥٢ ص١٢جو ٤٣٠ ص١جالشيعة 

ادي هل» عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٧٢ ص١لبحراين جل
رشف الدين لتأويل اآليات  و٣٨٤ ص٥نور الثقلني ج و٥٠ ص٩النجفي ج
 .٣٢٩ ص٤ وج٩٧ ص١لبحراين جلغاية املرام  و٧٠٣ ص٢احلسيني ج

مامة دالئل اإل و٣٩٨ ص١٠مستدرك الوسائل ج و١٩١ص ١علل الرشائع ج) ٣(
 ٣٥٣ ص١٢جامع أحاديث الشيعة ج و٢٩٤ ص٣٧بحار األنوار ج و٤٥١ص

 .٤٦١ ص١لنجفي جل »عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت و
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  :مالحظات على اإلستدالل بالروايات
إن الرواية الثامنة ال تدل عىل حرمة تسمية األئمة هبذا :  قد يقال ـ١

أن الذين تسموا :  أشارت إىل قضية خارجية حصلت، وهيهياالسم، بل 
 .هبذا االسم مل يكن حيق هلم ذلك

 الرواية التاسعة بحسب ما يقتضيه التعليل عىل أن حرمة تدل  ـ٢
أما من كان مرية .. تسمي هبذا االسم إنام هي عىل من ليس مرية العلمال

فإهنم يمتار منهم العلم، وال  ـ» عليهم السالم«العلم ـ كاألئمة الطاهرين 
 ..يمتارون من غريهم

من (ن األمري بوزن فعيل آخر، وهو أإشكال التاسعة ويف الرواية  ـ ٣
وال تناسب بينهام يف ، وهو مهموز الفاء، واملري أجوف يائي) األمر

 .شتقاقاإل
األمر، وال يكفي بام ال حيسم ، »رمحه اهللا«العالمة املجليس عنه جاب أو

 .)١( فراجع.حلل اإلشكال
 أن عدم الترصيح :تفيد) ٢(إن الرواية املتقدمة برقم :  قد يقال ـ٤

ه ، ولعل»صىل اهللا عليه وآله«بالتسمي هبذا االسم إنام هو يف حياة رسول اهللا 
وال يشمل ذلك ما .. احرتام مقام النبوة: ملصلحة اقتضت ذلك، ولعل منها

 ..»صىل اهللا عليه وآله«بعد وفاته 
إهنا تدل عىل أن : ً بالنسبة للرواية الرابعة واخلامسة أيضا، قد يقال ـ٥

                                     
 .٥٩ و ٥٨همداين صلل اإلمام عيل بن أيب طالبو ٢٩٣ ص٣٧بحار األنوار ج) ١(
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عىل  وال تدل.. »عليه السالم« ًاهللا تعاىل مل يسم هبذا االسم أحدا سوى عيل
 .ً تسمية الناس بعضهم بعضا بهحرمة التسمي، أو

إن اآلية غري ظاهرة  :نقول) ٣( بالنسبة للرواية املتقدمة برقم  ـ٦
 :اإلنطباق عىل املورد، ألهنا

 . إنام تتحدث عن الرشك باهللا سبحانه وتعاىلً:أوال
 : إن اآلية قد رددت بني أمرين:ًثانيا

 ً. أن تكون آهلتهم إناثا:أحدمها
 ،عونهَّوال حترص اآلية ما يد.. دة الشياطني أن تكون من مر:الثاين

 .بالشق األول، وهو اإلناث
 :دسة نقولا بالنسبة للرواية الس ـ٧

 .. إهنا مل ترصح بحقيقة داء أيب جهلً:أوال
 . إهنا إنام تتحدث عن الغاصبني هلذا املقام، واملتوثبني عليه بغري حقً:ثانيا
 : بالنسبة للرواية السابعة نقول ـ٨

إن هذا اللقب خاص :  أن هذه الرواية تريد أن تقول:عي البعضَّقد يد
َّدون سواه ممن يدعيه يف زمانه، ويريد أن يغتصب ذلك » عليه السالم«بعيل 

ًاملقام منه، وال يشمل األزمنة الالحقة إذا كان من يتوىل األمر أهال له وفق 
 .املعايري الرشعية

 .يدها ببعض الروايات األخرىفلم يبق إال رواية واحدة، وربام يمكن تأي
 .إذا أردنا أن نعتربها مفرسة للمراد منها
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  :رواية ختالف ما سبق
 ،»عليه السالم« كنا عند أيب عبد اهللا :عن أيب الصباح موىل آل سام، قال

السالم عليك يا أمري املؤمنني : إذ دخل علينا رجل من أهل السواد، فقال
 ورمحة اهللا وبركاته

.  وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته:»عليه السالم«اهللا قال له أبو عبد 
 .ثم اجتذبه وأجلسه إىل جنبه

ن هذا االسم ما كنت أرى أن إ : أو قال يل أبو املغرا،فقلت أليب املغرا
 .)صلوات اهللا عليه( أمري املؤمنني عيل )عىل(م به إال ِّ يسلًأحدا

يامن، حتى عبد حقيقة اإلنه ال جيد إ ، يا أبا صباح:فقال يل أبو عبد اهللا
 .)١(يعلم أن آلخرنا ما ألولنا

 :مالحظات ثالثعىل هذا احلديث سجل العالمة املجليس وقد 
 ال يصلح ملعارضة األخبار الكثرية الدالة ،هذا اخلرب نادرأن  :أوالها

 .»عليه السالم«أمري املؤمنني عىل غريه لقب عىل املنع من إطالق 
توهم أن قد  السائل رأى أن» عليه السالم«دق  لعل اإلمام الصا:الثانية

                                     
 ٣٧ج و٣٦٠ ـ ٣٥٩ ص٢٥ج األنوار بحار و٢٦٨ و ٢٦٧اإلختصاص ص) ١(

جامع أحاديث الشيعة  و٣٩٩ ص١٠مستدرك الوسائل ج عنه، و٣٣٢ص
اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٨٠ ص١مستدرك سفينة البحار ج و٣٥٣ ص١٢ج
 .٥٩ و ٥٨محد الرمحاين اهلمداين صأل »عليه السالم«
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  األئمة غري حاصل يف)وهو إمرهتم الواقعية للمؤمنني ( هذا االسمضمونم
 .»عليهم السالم«

عنه هو ن املمنوع لك أن املعنى حاصل فيهم، :»عليه السالم«ه فأفهم
 .)»عليه السالم«ًحشمة واحرتاما منهم ألمري املؤمنني  (عليهمإطالق االسم 

ًسم عليهم أيضا جائز يف حد نفسه، ولكن إل قد يكون إطالق ا:الثالثة
عىل التسمي  جيرتئ غريهم وهي أن ال، عارضةقد منع منه ألجل مصلحة 

 .)١(هبذا االسم
ًعىل ما قال، باستثناء ما ذكره أوال » رمحه اهللا«ونحن نوافق املجليس 

 .عىل أكثرهاأن ثمة مالحظات : من كثرة األخبار الناهية، فقد تقدم
  :أمساء وألقاب األوصياء توقيفية

توقيفية، أي أن اهللا تعاىل هو الذي منحهم » عليهم السالم«وألقاهبم 
كام أن البرش قد  كرامة منه هلم، وداللة عىل حقيقة ميزاهتم، ،إياها، وأحتفهم هبا

عليهم « فيهم باهتدوا يف كثري من األحيان إىل توفر معاين تلك األلقا
 : ما ييلةالحظ، فأطلقوها عليهم، ويف مجيع األحوال، ال بأس بم»السالم

 : قال بعض أهل العلمً:أوال
، وألقابه التي »صىل اهللا عليه وآله«فاعلم أن أكثر أسامء رسول اهللا .. «

َّخصه اهللا هبا، ليست للتعريف والعلمية فقط، وإنام هي لتعظيمه وتبجيله  ََ

                                     
 .٣٣٢ ص٣٧بحار األنوار ج) ١(



  ١٦٧                                              ..                 األمساء واأللقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يف كثرة أسامء حجج اهللا، أئمة وكذلك الكال. »صىل اهللا عليه وآله«
املؤمنني االثني عرش من أهل بيته، وألقاهبم التي أوحى اهللا تعاىل هبا إىل 

لعل (، فإهنا كلها تنبئ عن مثابتهم »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
عند اهللا، واستحقاقهم التحميد والترشيف )  أو مكانتهممثوبتهم: الصحيح

 .)١(»..لديه تعاىل الخ
روى الصدوق وغريه العديد من األحاديث عن أئمة اهلدى  :ًانياث

عدد من األئمة إطالق تلك األلقاب عىل حول أسباب » عليهم السالم«
ًأن الناس أيضا قد رأوا يف : يظهر من بعضهافصلوات اهللا وسالمه عليهم، 

 .. ًاألئمة أسبابا تدعوهم إىل إطالق تلك األلقاب نفسها عليهم
 تلك األلقاب توقيفية، أخرب هبا الرسول  يشري إىل أنكام أن بعضها

صىل اهللا عليه « عن بعض الكتب الساموية، أو طلب »صىل اهللا عليه وآله«
 .. منهم إطالقها عىل بعض األئمة صلوات اهللا وسالمه عليهم»وآله

 . أن اهللا سبحانه هو الذي سامهم بتلك األسامء:ويف بعضها
 .)٢(قد جاءهم هبا» عليه السالم«  أن جربئيل: اآلخرويف بعضها

                                     
 .٤ص) موعة نفيسة ـ نرش مكتبة املرعيش ـ قممطبوع مع جم(ألقاب الرسول وعرتته ) ١(
كامل الدين ومتام النعمة  و٢٨٢ و ٢٧٧ و ٢٧٥ ـ ٢٧٢ ص١علل الرشايع ج: راجع) ٢(

 دارط  ( و٢٤٣ ص١٦ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣٠٧ ـ ٣٠٥ص
 ملحمد بن جرير بن رستم الطربيدالئل االمامة  و٤٩٠ ص١١ج) اإلسالمية

=  ٣٥لمفيد صلة ـاروديـل اجلـاملسائ و١٥٩ ص٢لمفيد جلاد ـاإلرش و١٠٥ص
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 ..إىل غري ذلك مما جيده املتتبع للروايات املأثورة يف ذلك
كام أنه يمكن مراجعة ما ورد يف أسباب إطالق ألقاب بعينها عىل 

ً، فإن فيها ما يشري أيضا إىل التوقيف والنص »عليها السالم«السيدة الزهراء 
اب قد حلقتها من خالل رؤية من جهة، وفيها ما يدل عىل أن بعض األلق

 .)١(الناس لتلك األمور أو املزايا فيها صلوات اهللا وسالمه عليها
 :ومالحظة كل تلكم األحاديث تعطينا

 أن الناس كانوا هيتدون إىل تلك األلقاب، ويطلقوهنا عليهم ـ ١
أو . ستناد إىل الواقع الذي يشاهدونه، وإىل الوقائع التي رأوها ووعوهاباإل

 ..من اهللا ورسوله» عليهم السالم«ظة كالم صدر يف حقهم بمالح

                                     
الرصاط و ١٧٣بن طاووس صالالطرائف  و١٣٦ ص٢لطربيس جلاإلحتجاج و= 

بحار و ١٥٥الرواشح الساموية ص و١١٧ و ١١٠ ص٢ج و٢٠٨ ص١جاملستقيم 
 ١٠٣لشريازي صلكتاب األربعني  و٢٥١ ص٤٣ ج١٩٤ ص٣٦األنوار ج

مستدرك  و٥٧١ ص١٤ أحاديث الشيعة ججامع و٢٠لكراجكي صلاإلستنصار و
لحر لاجلواهر السنية  و١٠٤ ص٢مكاتيب الرسول ج و٤٧٠ ص١٠سفينة البحار ج

كتاب األربعني  و٧٧٦ ص١نور الثقلني ج و٢٦٦ و ٢٤٤و  ٢٤٣العاميل ص
عالمة احليل لل) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٣٦٥ـ  ٣٦٣لامحوزي صل

 ٣رشح األخبار ج و١٦٦ ص٣رآشوب جبن شهالمناقب آل أيب طالب  و١٧١ص
 .يف النص عىل األئمة االثني عرشمقتضب األثر كتاب : وراجع. ١١٠ص

 .١٩٩ حتى ص١٤٥ من ص١الزهراء هبجة قلب املصطفى ج: راجع كتاب) ١(



  ١٦٩                                              ..                 األمساء واأللقاب والكنـى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن اللقب قد جاء عن اهللا ورسوله بصورة مبارشة، فتوافقت ـ ٢
الوقائع واألحداث مع النص والتوقيف، وبذلك ظهر املزيد من الترشيف، 

 ..والتكريم، لصفوة اخللق، صلوات اهللا وسالمه عليهم
 !ما تكنى؟: ، قال لعمر بن خيثم»معليه السال« روي أن أبا جعفر ً:ثالثا
 ..وما يل من ولد وال امرأة، وال جارية.  ما اكتنيت بعد:قال
 ! فام يمنعك من ذلك؟:قال
من اكتنى : ، قال»عليه السالم«حديث بلغنا عن عيل :  قلت:قال

 .)١(وليس له أهل، فهو أبو جعر
ليه ع«شوه، ليس هذا من حديث عيل : »عليه السالم«فقال أبو جعفر 

 .)٢(ا لنكني أوالدنا يف صغرهم خمافة النبز أن يلحق هبمَّ، إن»السالم
 أن النبز كام يكون بالكنية، كذلك هو قد يكون باللقب، :ومن الواضح

، »عليه السالم«فيكون قوله . فيحتاج لكي جيتنب ذلك إىل أن يلقب املولود ويكنى
 ..»عليهم السالم«دهتم ًمشريا إىل أن ألقاهبم تأتيهم من قبل آبائهم منذ وال

، »عليهام السالم«أنه ملا ولد اإلمام احلسن بن عيل : ً روي أيضا:ًرابعا
                                     

أو ما ) ما يقابل عذرة اإلنسان: والنجو. (نجو كل ذي خملب من السباع: اجلعر) ١(
 .يبس من الثفل يف الدبر

مؤسسة ط (وسائل الشيعة  و٤٣٨ ص٧ وهتذيب األحكام ج١٩ ص٦كايف جال) ٢(
جامع  و١٢٩ ص١٥ ج)دار اإلسالميةط (  و٣٩٧ ص٢١ ج)آل البيت

 .٣٤٦ ص٢١أحاديث الشيعة ج
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 بالتهنئة يف اليوم السابع، »صىل اهللا عليه وآله«هبط جربئيل عىل رسول اهللا 
وكذلك . وأمره أن يسميه، ويكنيه، وحيلق رأسه، ويعق عنه، ويثقب أذنه

، أتاه يف اليوم السابع، فأمره بمثل »لسالمعليه ا«حني ولد اإلمام احلسني 
 .)١(..ذلك، الخ

  أن ألقاب األئمة الطاهرين صلوات:وكل هذا الذي ذكرناه يدل عىل
 من قبل ًاهللا وسالمه عليهم أمجعني ـ يف األساس ـ توقيفية، قد حلقتهم ابتداء

  ..آبائهم، أو من قبل اهللا تعاىل ورسوله
 .. املامرسة، أو من خالل سامع الروايةثم اهتدى الناس إليها من خالل

إن سبب تلقيب : أهنم يقولونوربام يكون من املناسب اإلشارة هنا إىل 
 : ما ييل بالزكي »عليه السالم«اإلمام احلسن العسكري 

سامه اهللا يف اللوح بالزكي، أصح ناصح . هو أبو حممد احلسن األخري«
  .)٢(»..آل حممد غريزة، أوثق أهل بيت الوحي حجة الخ

 
 

                                     
ط  ( و٤٣٢ ص٢١ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٣٣ ص٦الكايف ج) ١(

اديث جامع أح و٢٥٧ ص٤٣بحار األنوار ج و١٥٩ ص١٥ج) دار اإلسالمية
لشيخ باقر رشيف ل »عليه السالم«حياة اإلمام الرضا  و٣٧٨ ص٢١الشيعة ج
 .٤٤٤ ص٧ وهتذيب األحكام ج٣٦٣ ص١القريش ج

 .٧٩ألقاب الرسول وعرتته ص: راجع) ٢(
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   :خلامسالفصل ا
 

   ×مشائل علي 
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  ١٧٣                                                      ..              × علي   ائلمش:  الفصل اخلامس 
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  :يف كلماتهم ×صفة علي 

بينها، متباينة فيام بأوصاف تكاد تكون » عليه السالم«ًلقد وصفوا عليا 
 : وإليك نبذة من كلامهتم يف ذلك.قصد به القدحوفيها ما ظاهره املدح، وي

 القامة، أزج  ربع،ً دحداحاً رجالن عيلاك« :عن جابر وابن احلنفية
 . متيل إىل الشهلة،، أنجلاحلاجبني، أدعج العينني

 له حفاف ،أصلع،  السمرة، وهو إىلًن وجهه القمر ليلة البدر حسناأك
 .من خلفه كأنه إكليل

، ضخم البطن، )أي غليظ الرقبة (ن عنقه إبريق فضة، وهو أرقبأوك
، ال سوةأقرى الظهر، عريض الصدر، حمض املتن، شئن الكفني، ضخم الك

، ، عبل الذراعني، عريض املنكبنيًدماجاإ تداجمت ،بني عضده من ساعدهي
ظيم املشاشني كمشاش السبع الضاري، له حلية قد زانت صدره، غليظ ع

 .)١(»، محش الساقنيالعضالت

                                     
هـ ١٣٨٥سنة  ـ  النجف األرشفـمطبعة احليدرية ط ( و ٢٧مقاتل الطالبيني ص) ١(

 يف »عليه السالم«الب موسوعة اإلمام عيل بن أيب ط و١٦ص) م١٩٦٥ـ 
= ٣٠٧ص ٣بن جالمناقب آل أيب طالب  و٨٨ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
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 وهو إىل القرص ً، أسمر مربوعا»عليه السالم«وكان  «:قال أبو الفرج
يف . محش الساقني. ليظ الذراعني غ، دقيق األصابع، عظيم البطن،أقرب

 .)١(» ناتئ اجلبهة، أصلع،عظيم اللحية. عينيه لني
أصلع، ناتئ اجلبهة، عريض ما بني املنكبني، له حلية قد  «:ويف نص آخر

 .)٢(» يف العنيًيعني لينا: قال داود. يف عينه اطرغشاشمألت صدره، 
 .)٣(كان ضخم الرأس» عليه السالم« إنه :ًوقالوا أيضا

عليها « ملا تزوج فاطمة »عليه السالم«ً أن عليا :عن أيب إسحاقو
  . عظيم البطن،زوجتنيه أعيمش: »صىل اهللا عليه وآله«، قالت للنبي »السالم

 ألول أصحايب هنإ و، لقد زوجتكه:»صىل اهللا عليه وآله«فقال النبي 
 .)٤(ً وأعظمهم حلام،ً وأكثرهم علام،ًسلام

                                     
 ٩١ص) م١٩٥٦هـ ـ ١٣٧٦سنة  ـ  النجف األرشفـمطبعة احليدرية ط (و = 
همداين لل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢ ص٣٥بحار األنوار جو

 .٢٣٣لمنقري صلصفني  و٦األنوار العلوية ص و٥٥١ص
 .٢٧مقاتل الطالبيني ص) ١(
هـ ١٣٨٥سنة  ـ  النجف األرشفـمطبعة احليدرية ط ( و ٢٧مقاتل الطالبيني ص) ٢(

 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٦ص) م١٩٦٥ـ 
 .٨٨ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

 .١٠٠ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد  و٩٣ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري ) ٣(
=  ١٠٢ ص٩لهيثمي جلد ـع الزوائـجمم و٩٤ ص١رباين جـلطلبري ـاملعجم الك) ٤(



  ١٧٥                                                      ..              × علي   ائلمش:  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ضخم املنكبنيً، مسمنا،يب طالب آدم ربعةكان عيل بن أ :وعن الواقدي
 .)١( أبيض الرأس واللحية، غليظ العينني، عظيم البطن، أصلع،طويل اللحية
 .)٢(»له سنام كسنام الثور «:وقالوا

 :فقالريض اهللا عنه،   مسعود قول عيلبن التذكر :وقال أبو الطفيل
 .)٣( وإنام حوله كاحلفاف،أمل تر إىل رأسه كالطست

ولكن بعضها اآلخر .. ن بعض الصفات قد جاءت صحيحة ومقبولةأ فرتى
 . ومتجها الطباع،بصورة تنفر منها القلوب» عليه السالم«ًيظهر عليا 

 .بشاعة من ذلكظهر وستأيت نامذج كثرية أخرى أكثر سامجة، وأ
 ..ونحن نعالج هذه الصفات فيام ييل من عناوين ومطالب

                                     
 ٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٩٠ ص٥لصنعاين جلاملصنف و= 
 .٢٧٠ ص٣١ وج٣٣٠ ص١٥ وج١٥٤ص

رشح  و١٠١ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد  و٩٤ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري ) ١(
 .٢٤١ ص١٨ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 ١٤٦لشيخ املفيد صلختصاص اإلو ٢٣٣بن مزاحم املنقري صالصفني : راجع) ٢(
عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٠٠ ص٤٠بحار األنوار جو

 .٨٩ ص١يف الكتاب والسنة والتاريخ ج» السالم
 ١٠١ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد  و٩٥ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري ) ٣(

 .١٣٧ ص١ جلضحاكلاآلحاد واملثاين و
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  :أبو بكر محش الساقني
 .. بأنه محش الساقني:»عليه السالم«ً بن العاص عليا قد وصف عمرو

، ولكنه غفل عن أن أبا »عليه السالم« أن حيط من مقامه :يريد بذلك
 .)١(فراجع. بكر قد وصف بنفس هذا الوصف

ًأو أنه أراد أن خيفف عن أيب بكر، ويوجد رشيكا له يف هذه الصفة، 
 .ب هدفني بحجر واحدلذلك، فيكون قد أصا» عليه السالم«ًفاختار عليا 

  :أبو بكر ناتئ اجلبهة
 .. بأنه ناتئ اجلبهة:»عليه السالم«ًوقد وصفوا عليا 

قد ورد يف صفة أيب بكر عىل  ًهذا الوصف أيضاأن ولعلهم غفلوا عن 
 .)٢(لسان ابنته عائشة بالذات

 .ًأو أهنم أرادوا أن حيددوا له رشيكا، وفق ما ذكرناه يف العنوان السابق
  :ري القامة قص×علي 

 :»عليه السالم«وقالوا يف صفة أمري املؤمنني 

                                     
 ٦١٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٢٤ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ١(

 .٢٩ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و١٨٨ ص٣والطبقات الكربى البن سعد ج
 ٦١٥ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و ٤٢٤ ص٣تاريخ األمم وامللوك ج) ٢(

 .٢٩ ص٣٠تاريخ مدينة دمشق ج و١٨٨ ص٣والطبقات الكربى البن سعد ج



  ١٧٧                                                      ..              × علي   ائلمش:  الفصل اخلامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأيضا ـ » عليه السالم« ونسب إىل اإلمام الباقر  ـعن زهري بن معاوية
 .)١(»وهو إىل القرص أقرب«:  قوله»عليه السالم«يف صفة عيل 

                                     
 ٤ ص٣٥بحار األنوار ج و٣٩٣ ص٢حلية األبرار ج و١٦اتل الطالبيني صمق) ١(

عبقات األنوار  خالصة و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٢٢٠ ص٤٢وج
تاريخ  و٥٥٣لهمداين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٨٣ ص١ج

دار ط ( و ١٤٦ ص١جإلربيل لكشف الغمة  و٦٢٤ ص٣لذهبي جلاإلسالم 
هتذيب  عن ابن مندة، و٧٤ ص١ج) م١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥ـ ريوت  بـاألضواء 

 ١١١٠ ص٣بن عبد الرب جالستيعاب اإل و٤٧٩ ص٢٠لمزي جلالكامل 
 عن ابن ٥٩٧ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٤٠٢وكفاية الطالب ص

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب مندة، و
 ١٨ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٨و  ٨٧ و ٨٦ ص١والتاريخ ج

 ٨٠لسيد ابن طاووس صلفرحة الغري  و١٤٩ ص٣٠ج ٢٤٤ و ٢٤٣ص
ط (لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد  و٢٧ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى و

تاريخ  و١٤٥ ص١ج) م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٧سنة  ـ بريوت ـدار الكتب العلمية 
نساب  وأ٢٥ و ٢٤ و ١٣ ص٤٢ج) هـ١٤١٥ط دار الفكر ـ سنة (مدينة دمشق 

تاريخ  و١٨لطربي صلاملنتخب من ذيل املذيل  و١٢٦لبالذري صلاألرشاف 
 ٢ ورشح األخبار ج١٥٣ ص٥ج) ط أخرى( ويف ١١٧ ص٤جاألمم وامللوك 

بن الالبداية والنهاية  و٣٩٦ ص٣بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و٤٢٧ص
 = مامةاإل و٣٢٧ ص١جلسيد حمسن األمني لأعيان الشيعة  و٢٥٠ ص٧كثري ج
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 .)١(»مل يتجاوز اإلعتدال يف ذلك «:أضاف بعضهم قوله
ًكان رجال دحداحا «:وقالوا ً«)٢(. 

 .)٣( القصري القامة:والدحداح
 :ونقول

 : ملا ييلإن هذا الكالم غري دقيق
: بيعي وغريهمس وأبو إسحاق ال، قال أبو رجاء العطارديً:أوال

                                     
حتقيق ( و ١٣٨ ص١ ج)حتقيق الزيني(بن قتيبة الدينوري الوالسياسة = 

بن حاتم الالدر النظيم  و٤٥لخوارزمي صلاملناقب  و١٨٠ ص١ ج)الشريي
ماجد ابن أمحد وحتقيق ( و ١٢ص) ط إيران( ومطالب السؤول ٢٤٤العاميل ص

 .٧٠ص) العطية
 .٧٠ص) ماجد بن أمحد العطيةوحتقيق ( و ١٢ص) ط إيران(مطالب السؤول ) ١(
بحار  و٩١ ص٣مناقب آل أيب طالب جو ٢٣٣بن مزاحم املنقري صالصفني  )٢(

 ٥٥١لهمداين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢ ص٣٥األنوار ج
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦األنوار العلوية صو

 .٨٩ ص١جالكتاب والسنة والتاريخ 
 ١٠١ ص٤٣بحار األنوار ج و١٠٣ ص٢بن األثري جالالنهاية يف غريب احلديث ) ٣(

 »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٦٢ ص٣مستدرك سفينة البحار جو
بن الغريب احلديث  و٦٠ ص١٣لعظيم آبادي جلعون املعبود  و٥٥٢لهمداين صل

 .١٢ ص٢ن ججممع البحري و٤٣٤ ص٢لسان العرب ج و٤٨٥ ص٤سالم ج
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 .)١(»ًرجال ربعة: رأيت عيل بن أيب طالب ربعة ـ وقال ابن األكفاين«
ً رأيت عيل بن أيب طالب خيطب عىل املنرب، شيخا، :وقال الشعبي

 .)٢(ًمربوعا
 .)٣(»ًكان رجال فوق الربعة«:  عن رزام بن سعيد، عن أبيه قال:ًثانيا

 .)٤(»أقرب إىل الطول «: الشافعيلنجيبوقال الش

                                     
 ٥٧ص) ط القاهرة( وذخائر العقبى ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 وجواهر ١٤٧ و ١٤٦ ص١ وكشف الغمة ج١٦٤ ص٢ونزهة املجالس ج
 ٥٩٧ ص١ والفصول املهمة البن الصباغ ج٣٦ وراجع ص٣٥ ص١املطالب ج

بن عبد الستيعاب اإل: وراجع.  عن ذخائر العقبى٧٧ ونور األبصار ص٥٩٨و 
 .٤٧٩ ص٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و١١١٠ ص٣رب جال

 ٨١لزرندي احلنفي صلنظم درر السمطني  و٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
 .٤٥٤ص) ط بريوت(ونزهة املجالس للصفوري الشافعي 

 ٢٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى ) ٣(
نساب األرشاف وأ١١٥ص) ط أخرى( و ٣٩ ص٤بن األثري جالأسد الغابة و
موسوعة اإلمام عيل بن أيب  و١٢٥ص ٢ج) بتحقيق املحمودي(لبالذري ل

 وكفاية الطالب ٨٩ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«طالب 
 ونور األبصار للشبلنجي ٣٩٦ ص٣ وراجع الكامل يف التاريخ ج٤٠٢ص

 .٧٧الشافعي ص
 .٧٧نور األبصار للشبلنجي الشافعي ص) ٤(
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:  أن بعضهم مجع بني الوصفني املتناقضني، فقال:والغريب يف األمر
ًرجال دحداحا، ربع القامة» عليه السالم«كان عيل « عن جابر وابن » ً

 .)١(احلنفية
 .  القصري السمني:حداح هومع أن الد
 .)٢(ريالقصبل وال ي الوسيط القامة، الذي ليس بالطو:والربعة
 : تقدم نشري إىل األمور التاليةاوبعدم
  :’  كرسول اهللا×علي : ألف

 : إن مالحظة الروايات تعطي
هي نفس الصفة التي ذكرها » صىل اهللا عليه وآله«أن صفة نبينا األكرم 

ليس بالطويل وال  ،)٣(ً فإنه كان أيضا أطول من الربعةهؤالء ألمري املؤمنني،

                                     
 ٢ ص٣٥بحار األنوار ج و٩١ ص٣بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب ) ١(

 .٦األنوار العلوية ص و٥٥١لرمحاين اهلمداين صلاإلمام عيل بن أيب طالب و
لسان : وراجع. ٣٢٥ واملعجم الوسيط ص٣٨٤ ص١أقرب املوارد ج: راجع) ٢(

 ١٦بحار األنوار ج و٣٧٣ ص٧تاج العروس ج و١٠٧ ص٨العرب ج
 »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٥٧ ص٢ة طوبى جشجر و١٦١ص
 .٣٩٠ ص١ سري أعالم النبالء ج و٥٤٨محد الرمحاين اهلمداين صأل

تفسري  و٤٢ ص١ عن العيايش، ومكارم األخالق ج١٨٥ ص١٦بحار األنوار ج) ٣(
 .٢٠٣ ص١العيايش ج
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 . أي ربعة من الرجال.)١(بالقصري
   : كان قصريا×داود : ب

 إن :، فإهنم يقولون بجميع مراتبهإن القرص ليس من الصفات املذمومة
                                     

الب   عن مناقب آل أيب ط١٩٤ و ١٩٠ و ١٨٦ و ١٨١ ص١٦بحار األنوار ج) ١(
 ٩٦ ص١محد جأمسند و.  وعن الكازروين، وعن الغارات١٠٨ و ١٠٧ص١ج

 ٧صحيح مسلم ج و١٦٥ و ١٦٤ ص٤صحيح البخاري ج و٣٠٠ ص٤وج
لحاكم لاملستدرك  و٢٥٩ ص٥ وج١٤٥ ص٣سنن الرتمذي ج و٨٣ص

عمدة القاري  و٩١ ص١٥لنووي جلرشح مسلم  و٦٠٦ ص٢النيسابوري ج
لرتمذي لالشامئل املحمدية  و٥٩٩ ص٣لصنعاين جلاملصنف  و١٠٤ ص١٦ج

لزرندي لنظم درر السمطني  و٤٤٥ و ٤٠٥ ص٦مسند أيب يعىل ج و١٧ و ١٦ص
 وتفسري القرآن العظيم ١٧٤ و ١٧٠ و ١٦١ ص٧كنز العامل ج و٥٥احلنفي ص

 ٤١٨ و ٤١١ ص١بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤٩٢ ص٤البن كثري ج
 و ٢٥٦ و ٢٥٢ ص٣شق جتاريخ مدينة دم و٨ ص١لبخاري جلالتاريخ الكبري و

 ٦٠٢ ص٢بن شبة النمريي جالتاريخ املدينة  و٢٩٩ و ٢٨٤ و ٢٧٨ و ٢٧٧
 ٣٠٥ ص٢بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و٤٢٥ ص٢ جاألمم وامللوكتاريخ و
 ٢لمقريزي جلإمتاع األسامع  و٢٧ و ٢١ و ١٦ و ١٥ ص٦البداية والنهاية جو

 ٦ وج٣٢ ص٤ وج٣٦٤ و ٣٥٤ ص٣ وج١٧٦ و ١٧٤ و ١٦٨ و ١٥٤ص
 ١٧٠ ص٢ وج١٥٩ ص١بن كثري جالالسرية النبوية  و٧٢ ص٨ وج٣٩٦ص

 .٤٥٦ و ٨٣ ص٢ وج١٢١ و ١١٦ ص١سبل اهلدى والرشاد جو
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ًكان قصريا أيضا» عىل نبينا وآله وعليه الصالة السالم«داود  ً)١(. 
ً املرء طويال أو ربعةي، فقد يكونوالقرص أمر نسب  بالنسبة لفئة من ً

 .ًويكون قصريا بالنسبة إىل جيل آخر من الناس. الناس
ًبل قد يكون الطول اخلارج عن املألوف يف مجاعة بعينها مثارا 

 .للتعجب، وربام يصبح موضع تندر لدى بعض الناس
  :القصر املذموم: ج

 ، كام تقدمل القامةمعتدكان » عليه السالم«ً أن عليا :احلقيقة هيلكن 
 ..ًن وجهه القمر ليلة البدر حسناكأ

وحتى لو كان إىل القرص أميل ـ كام زعمته بعض الروايات التي كذبتها 
إذا مل يصل فإن ذلك ال يرض  ىل الطول أميل ـإكان التي ذكرت أنه الروايات 

ًإىل حد اعتباره قزما، الفتا للنظر، ومستغربا ً ا  هذوال سيام إذا صاحبه.. ً
 ..اجلامل الباهر الذي حتدثت عنه الروايات

                                     
 ١٥٤ ص١ل الدين جام وك١٤ ص١٤ وج٤٥١ و ٤٤٦ ص١٣بحار األنوار ج) ١(

 ١٣٤ ص١تفسري العيايش ج و٥٨٥ ص٢لحاكم النيسابوري جلاملستدرك و
 .٢٩٩ ص٢ائي جلطباطبلتفسري امليزان و

 ٢٢٣ ص١بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و٣٢٤ ص٤لسيوطي جلالدر املنثور و
 ٦٠ ص٢لسيد حمسن األمني جلأعيان الشيعة  و١٢ ص٢البداية والنهاية جو
 .٢٦٥ ص٢بن كثري جالقصص األنبياء و
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  :رج اخلليفةمداعبة حت: د
 فاجتمع مع أمري ، غري معتدلًأن عمر بن اخلطاب كان طويال :رووا

ستخفاف  فأراد عمر املالطفة واإل، يف املسجدً يوما»عليه السالم«املؤمنني 
عه يف  ووض»عليه السالم« فأخذ نعل أمري املؤمنني ،»عليه السالم«بعيل 

 .موضع عال من املسجد حتى ال تصل يده إليه
 منه ما فعل رفع أسطوانة من أساطني »عليه السالم«فلام استشعر 
، وبقي ىل ثيابه، فلام أراد القيام مل يقدر عليها ووضعها عًاملسجد كان متكأ

 .كالرجل يف الوحل
 فصاح ، وتناول نعله وأراد اخلروج من املسجد»عليه السالم«فقام 

 فلام تم ،، وهو يقوم وال يقعد واجتمع عليه الناس يضحكون منه،رمع
 . ورفع األسطوانة عن ثيابه حتى خلص»عليه السالم«ستهزاء به أتى اإل

 :ونقول
 :ونسجل هنا ما ييل

 .ال يشء يمنع من صدق هذه الرواية يف نفسها ـ ١
قد » عليه السالم«إن ما أراده عمر من إظهار عيب يف أمري املؤمنني  ـ ٢

 .»من حفر حفرة ألخيه أوقعه اهللا فيها«: فظهر مصداق القول. ارتد عليه
ًكان قصريا، بل هو » عليه السالم«ًإن هذه الرواية ال تعني أن عليا  ـ ٣

 .معتدل القامة، وإىل الطول أقرب
ًإن هذه احلادثة تظهر أن عمر كان يعترب طوله املفرط امتيازا، مع  ـ ٤

 .هبذه الصفة» صىل اهللا عليه وآله« اهللا نبيه األكرم أنه لو كان كذلك حلبا
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إن مداعبة املؤمن مطلوب وحمبوب، إذا كان املقصود منه هو  ـ ٥
أما إن كان املقصود هو إذالله وجعله يف موقع . إدخال الرسور عىل قلبه

 .سخرية الناس، فهو حمرم، ويعاقب اهللا تعاىل عليه
.. األوصياء، ووارث األنبياءفكيف إذا كان املطلوب هو إذالل ويص 

: فإن أضيف إىل ذلك. والعقوبة عليها أشد. فإن اجلريمة تكون أقبح
حصول ذلك يف املسجد، بل يف أقدس املساجد بعد املسجد احلرام، فإن 

 .األمر يصبح أكثر صعوبة، وأشد عقوبة
  :×عداء علي أهذه الصفات يف 
عليه «وئي عيل منا أن ثمة عقدة كانت تدفع :والذي يبدو لنا هو

إىل نسبة هذه األمور إىل أعدى أعدائهم، فإن أسيادهم وكرباءهم » السالم
والصلع، ومحاشة الساقني . ًنون من صفتي القرص والدمامة أيضااكانوا يع

 .. وقرص القامة وغري ذلك كام سنوضحه،ونتوء اجلبهة
ًسفيان قصريا ودميامكان أبو  :فبالنسبة للقرص والدمامة نقول ً)١( . 

                                     
 قاموس  و٣٣٦ ص١ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٠١ ص٣٣بحار األنوار ج) ١(

 ٢٦٤لتسرتي صل) األصل(إحقاق احلق  و١٢٣ ص١٠تسرتي جللالرجال 
 عن ربيع ٤٦٧لموىل حيدر الشريواين صل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و

موسوعة اإلمام عيل  و١٧٠ ص١٠لشيخ األميني جلالغدير  و٥٤٨ ص٣األبرار ج
 .٢٩٣ ص٥ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«بن أيب طالب 
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  .)١(ًوأمية كان قصريا
ًوعمرو بن العاص كان قصريا أيضا ً)٢(. 

عمرو بن العاص هو الذي أثار اإلختالف يف أوصاف عيل  أن :سيأيتو
 .»عليه السالم«أمري املؤمنني 

  : شديد األدمة×علي 
 .)٣( بأنه آدم:»عليه السالم«ًوقد وصفوا عليا 

                                     
 ٢٣٣ ص١٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٢١ ص٩ة دمشق جتاريخ مدين) ١(

 ١٠الغدير ج و٢٦٠لكراجكي صلكنز الفوائد  و٢٧٦ ص٣٣بحار األنوار جو
 .٧٩ ص٢مواقف الشيعة جو ١٢٦النصائح الكافية ص و٣٣٦ص

 ٤٦٥ ص٨بن أيب شيبة جالاملصنف  و٣١ ص٦لهيثمي جلجممع الزوائد ) ٢(
 ١٠٢ ص٢لضحاك جلحاد واملثاين اآلو ١٩٤منتخب مسند عبد بن محيد صو
 ٨٩ ص٣البداية والنهاية جو ١٣٣لقريش املرصي صلفتوح مرص وأخبارها و
 ٢٣٣ ص١جأعيان الشيعة  و٤٥٢ ص٣لحاكم النيسابوري جلاملستدرك و
 ٢السرية احللبية ج و١٣ ص٢بن كثري جالالسرية النبوية  و١٢٢ ص٤جو

 ١٨ألنوار جبحار ا و١٣٤ ص١لراوندي جلاخلرائج واجلرائح  و٣٢ص
 ٤٦تاريخ مدينة دمشق ج و١١٨ ص٤بن األثري جالأسد الغابة  و٤٢١ص
 ٢٢لمزي جلهتذيب الكامل  و٢ ص٣ واإلصابة ج١٦٢ و ١٦١ و ١١٢ص
 .٩١ ص٤ وج٥٦ ص٣لذهبي جلسري أعالم النبالء  و٧٨ص

= كشف  و٢٢ و ١١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو ٤٥لخوارزمي صلاملناقب ) ٣(
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 .)١( ظاهر السمرة:ووصفوه بأنه
): »عليه السالم«ًونسب أيضا إىل اإلمام الباقر (، عاويةوقال زهري بن م

                                     
 ١خالصة عبقات األنوار جحرب البن حبيب، و عن امل٧٤ ص١ج الغمة= 
مطالب السؤول  و٣٩٣ ص٢لسيد هاشم البحراين جلحلية األبرار  و٨٣ص
 »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤ ص٣٥بحار األنوار جو ٧٠ص
موسوعة اإلمام  و١٤٨ ص٢عمدة القاري ج و٥٥٣محد الرمحاين اهلمداين صأل

 ٩٠ و ٨٦ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
جممع الزوائد  و٩٤ ص١واملعجم الكبري للطرباين ج١٢٦نساب األرشاف صوأ
رشح  و٢٤١ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠١ ص٩لهيثمي جل

الفصول املهمة يف معرفة األئمة  و٤٢٧ ص٢لقايض النعامن املغريب جلاألخبار 
لسيد ابن لفرحة الغري  و٧٧األبصار ص ونور ٥٩٨ ص١بن الصباغ جال

مستدرك سفينة البحار  و٦٢٤ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٨٠طاووس ص
 ٤٨٠ ص٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و١٤٥ ص١تاريخ بغداد ج و٥٥ ص٦ج
لطربي لاملنتخب من ذيل املذيل  و٣٩٦ ص٣بن األثري جالالكامل يف التاريخ و

 ٢١لصفدي جللوايف بالوفيات ا و١١٧ ص٤ جاألمم وامللوكتاريخ  و١٨ص
 .٢٤٥بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و١٨١ص

رشح  و٥٩٧ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٧٠مطالب السؤول ص) ١(
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢١٧ ص٣٣ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 .٥٤٩محد الرمحاين اهلمداين صأل »السالم
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 .)١(»كان آدم شديد األدمة«
 .)٢(أسمر» عليه السالم« إنه :وعن الشعبي

                                     
بن المناقب آل أيب طالب  و٤٢٧ ص٢ن املغريب جلقايض النعاملرشح األخبار ) ١(

 ٣٥بحار األنوار ج و٨٣ ص١خالصة عبقات األنوار ج و٩١ ص٣شهرآشوب ج
 »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٢ص
ط ( ويف ١٤٥ ص١تاريخ بغداد ج و٥٥٣و  ٥٤٩محد الرمحاين اهلمداين صأل

نساب األرشاف  وأ٤٨٠ ص٢٠لمزي جلكامل هتذيب ال و١٣٥ص) أخرى
تاريخ اإلسالم  و٣٩٦ ص٣بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و٤٩٣و  ١٢٦ص

 ١٤٦ص) ط أخرى( ويف ٧٤ ص١كشف الغمة ج و٦٢٤ ص٣لذهبي جل
 ٨٠لسيد ابن طاووس صلفرحة الغري و ١٨لطربي صلاملنتخب من ذيل املذيل و
حلية  و٥٩٧ ص١لصباغ جبن االالفصول املهمة  و٧٠مطالب السؤول صو

 و ١٥٣ ص٤ جاألمم وامللوكتاريخ  و٣٩٣ ص٢لسيد هاشم البحراين جلاألبرار 
 ١ ج)حتقيق الزيني(مامة والسياسة اإل و١١٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي(

 ٢٤٥بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٤٥لخوارزمي صلاملناقب  و١٣٨ص
لزرندي الشافعي ل » السالمعليه«معارج الوصول إىل معرفة فضل آل الرسول و

 ١ وجواهر املطالب ج٢٥ و ٢٤ و ١٢ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٥٨ص
 .٢٧ ص٣ والطبقات الكربى البن سعد ج٤٠٢ وكفاية الطالب ص٣٦ص

 ٨١لزرندي احلنفي صلنظم درر السمطني  و٢٨٤ ص٤٢بحار األنوار ج) ٢(
 .٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو
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وإن . آلدم: إن شئت قلت «:لكن رزام بن سعيد روى عن أبيه قوله
 .)١(»أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم: تبينته من قريب قلت

 :ونقول
 :، وذلك ملا ييلإن ذلك غري ظاهر

شديد األدمة، فكيف يصفه الشعبي » عليه السالم«عيل  إن كان ً:أوال
بل كيف يشتبه األمر عىل الناظر ـ كام ينقله لنا رزام بن سعيد ! بأنه أسمر؟

: وإن تبينته من قريب قلت. آلدم: إن شئت قلت«:  ـحيث يقول ،عن أبيه
 األدمة ال يشتبه األمر فإن شديد. »أن يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم

 ..فيه إىل هذا احلد
. السمرة الشديدة:  يف الناس أن املراد باألدمة:هذا كله عىل افرتاض

 .)٢ً(مرشب سوادالون : وهي يف اإلبل

                                     
 ٢٣ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٦ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى ) ١(

عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٩ ص٤بن األثري جالأسد الغابة و
لزرندي لنظم درر السمطني  و٨٩ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»السالم

 ٣٦٦ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(لبالذري لنساب األرشاف وأ ٨١احلنفي ص
 وكفاية الطالب ١٢٦ص) م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤ط مؤسسة األعلمي ـ سنة (و 

 .٤٠٢ص
القاموس  و١١ ص١٢ ولسان العرب ج١٠ ص١٦تاج العروس ج: راجع) ٢(

 .٧٣ ص٤لفريوزآبادي جلاملحيط 
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 .)١(إنه أمحر: »عليه السالم« قيل يف وصف عيل :ًثانيا
 من أراد أن ينظر إىل «:»صىل اهللا عليه وآله«وعن ابن عباس، عن النبي 

 فلينظر إىل عيل ، وإىل يوسف يف مجاله، وإىل نوح يف حكمه،هإبراهيم يف حلم
 .)٢(»بن أيب طالب

، فإن »عليه السالم«وكأنه يوسف . وشديد األدمة ال يوصف باجلامل
 .)٣(البياض أحد اجلاملني

» عليه السالم«ًوصف عليا » صىل اهللا عليه وآله« أن النبي :وعن أيب ذر

                                     
 ١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 .٢٤٥ص
بد اهللا محد بن عألذخائر العقبى  و١٣٧ ص١لحاكم احلسكاين جلشواهد التنزيل ) ٢(

 عن املال يف سريته، ٩٤ص) هـ١٣٥٦ ـ سنة  القاهرةـمكتبة القديس ط (الطربي 
 ٢الرصاط املستقيم ج و٢١٨ ص٢ج) ط اخلانجي ـ مرص(والرياض النرضة 

 ١بن اجلوزي جالاملوضوعات  و٣٦٠ ص٣لشيخ األميني جلالغدير  و١٠ص
 ٥ ص٥ وج٣٩٦ و ٤٠٠ ص٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٧ص
 . ٣٠٠ و ٢٩٧ ص٢٢ وج٦١٧ ص١٥ وج٥٦٨ و ٥٦٧ص ١٤وج

مناقب آل أيب طالب  و١٢٨روضة الواعظني ص و١٦٤ ١نزهة املجالس ج: وراجع
 .١٨٣ ص٢ينابيع املودة ج و٥٧ ص٣ج

 .٩٤صبن عبد الرب الأدب املجالسة  )٣(
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 .)١(»مر الساري، والكوكب الدريكالشمس والق «:بأنه
 ..من أراد أن ينظر إىل «:»ليه وآلهصىل اهللا ع«وعن جابر، عن النبي 

 .)٢(»وإىل يوسف يف مجاله
 .)٣(»وإىل يوسف يف حسنه.. «:ويف نص آخر

 أنه قد أعطى :ذكر فيه» صىل اهللا عليه وآله«ويف حديث آخر عنه 
ًصربا كصربي، وحسنا كحسن يوسف«: ًخصاال ً«)٤(. 

                                     
الروضة يف فضائل  و٣٨ ص٣٩بحار األنوار ج و٩٩شاذان صالبن الفضائل ) ١(

 .٤٠٢ ص٤ج) امللحقات(ورشح إحقاق احلق  ٣٥أمري املؤمنني ص
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٦٠ ص٣الغدير جو ٩٤ذخائر العقبى ص) ٢(

 ٣٠٦ و ١٨٣ ص٢ج ينابيع املودة و٥٤٧و  ٣٠٠لهمداين صل» السالم
بن الاملوضوعات و ١١٦لشيخ حممد آل عبد اجلبار صلالشهب الثواقب و

 و ٣٩٧ و ٣٩٦ ص٤ج) حقاتاملل( ورشح إحقاق احلق ١٧ ص١اجلوزي ج
 عن املناقب املرتضوية، ٣٢٩ و ٢٩٧ ص٢٢ وج٦١٩ و ٦١٧ ص١٥ وج٤٠٠

 . وعن مصادر أخرى٤٣٤ ص٣ج) ط اهلند(وعن اللوامع 
 عن فردوس األخبار ألمان اهللا الدهلوي ٣٩٨ و ٣٩٧ ص٤إحقاق احلق ج) ٣(

 .٣٨٩ وعن أئمة اهلدى لألفغاين ص٣٦٦ص
املوضوعات  و٦٦٦ص) ط الهور(طالب  وأرجح امل٣٨٥الروض الفائق ص) ٤(

 »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و١٦ ص١بن اجلوزي جال
=  ٥٥٨ ص١٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٨٢ ص١بن الدمشقي جال
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 .)١(»حسن يوسفكحسنه  «:ويف نص آخر
 وجهه ليلة َّنأحسن الوجه، ك« كان :»عليه السالم«ًوقالوا أيضا عنه 

 .)٢(»ًالبدر حسنا
 . .)٣(»ًكان من أحسن الناس وجها«أو 

                                     
 .٢٩١ ص٣١ وج٢١٤ ص٣٠ وج٣٤٠ ص٢٢وج= 

 ٢٢ وج١٩ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٢٣ ص٢نزهة املجالس ج) ١(
 .٣٣٩ص

ط دار ( و ١٤٨ ص١ وكشف الغمة ج٥٧ص) ط القاهرة(ذخائر العقبى : راجع) ٢(
 ٢٣٣ وصفني للمنقري ص٣٥ ص١ وجواهر املطالب ج٧٥ ص١ج) األضواء
 وعن ٧٧ ونور األبصار ص٥٩٨ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج: وراجع

 ٥ ص٣٥بحار األنوار ج و٣٩٤ ص٢حلية األبرار ج و٤٥٤نزهة املجالس ص
مستدرك سفينة البحار  و٣٢لشريواين صل» عليهم السالم«اقب أهل البيت منو
رشح  و١٤٨ ص٢عمدة القاري ج و١١٢٣ ص٣ستيعاب جاإل و٥٥ ص٦ج

 .٢٤٢ ص١٨جإحقاق احلق 
 وأسد الغابة ٢٥ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٩٧ ص٣الكامل يف التاريخ ج) ٣(

ر الشريواين لموىل حيدل »عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و١١٦ ص٤ج
 ٣٢٧ ص١أعيان الشيعة ج و٣٩ ص٤بن األثري جالأسد الغابة  و٣٢ص

 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
 .١٤١ ص٩ وج٩٠ و ٨٦ ص١ج
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  .)١(»كأن عنقه إبريق فضة«.. 
بو أ، وقال فيه )٣(املنظوم لؤلؤلمثل افإن تبسم فعن  )٢( السنضحوك«

                                     
 وصفني للمنقري ٧٧ ونور األبصار ص٩١ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(

 ١ املهمة البن الصباغ ج والفصول٣٦ ص١ وجواهر املطالب ج٢٣٣ص
 ١ وكشف الغمة ج٥ و ٢ ص٣٥ وج٦٠٥ ص٣٣ وبحار األنوار ج٥٩٨ص
) هـ١٣٥٦ ـ سنة  القاهرةـمكتبة القديس ط ( وذخائر العقبى ١٤٨ و ٧٦ص
 ١٦٤ ص٢ج) هـ١٣١٠ط سنة ( ونزهة املجالس للصفوري الشافعي ٧٥ص

واين لشريل »عليه السالم«مناقب أهل البيت  و٣٩٤ ص٢حلية األبرار جو
 ١٩ ص٣لشيخ األميني جلالغدير  و٢٥٧ ص٢شجرة طوبى ج و٣٢ص

» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار جو
األنوار  و٤٨٩ ص٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و٥٥١ و ٥٤٧لهمداين صل

 يف الكتاب »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٧ و ٦العلوية ص
 ٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٩ و ٨٦ ص١ة والتاريخ جوالسن
 ١١مستدرك الوسائل ج و٢٤٤ و ٢٤٣ و ٢٤٢ ص١٨ وج٦٦٦ و ٦٦٥ص
 .٨٤ص

 ٢عمدة القاري ج و١٩ ص٣الغدير ج و٣٤٩ ص١هتذيب األسامء واللغات ج) ٢(
 ٢٥٠ ص٧البداية والنهاية ج و٢٥ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق جو١٤٨ص

 .١٤٦ ص٣ينابيع املودة ج و٥٨شافعي صلزرندي اللمعارج الوصول و
=  ٨ة دمشق جـخ مدينـ وتاري٨٤ ص١اء جـ عن حلية األولي١٩ ص٣الغدير ج) ٣(
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 : يف مجلة أبيات لهاألسود الدؤيل
 )١(اـنـريـاظـار النـدر حـرأيت الب    ه أيب ترابـت وجـلـبـقـتـإذا اس

                                     
 ١٥٨ ص١١ وخمترص تاريخ دمشق ج٤٠٢ و ٤٠١ ص٢٤وج ٤٧٣ص= 

األمايل  و٦٤٩ ص١ وتذكرة اخلواص ج٣٢ ص١واملحاسن واملساوي ج
 ٢لكويف جل» سالمعليه ال«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٧٢٤لصدوق صل

بن العدة الداعي  و٨٦نتجب الدين بن بابويه صمل ًاألربعون حديثا و٥١ص
 ٨٤بحار األنوار ج و٢١٣ و ٢١١ ص٢حلية األبرار ج و١٩٥فهد احليل ص

 .١١١ ص١شجرة طوبى ج و١٥٦ص
عليه «اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٩٩ ص١٦ججامع أحاديث الشيعة : وراجع

» عليهم السالم«وسوعة أحاديث أهل البيت م و٦٠٨لهمداين صل» السالم
نظم درر السمطني  و٣٢٨ و ٢٠٠ ص٣هنج السعادة ج و١٠٨ ص١لنجفي جل

مطالب السؤول  و٣٢بن البطريق صالخصائص الوحي املبني  و١٣٥ص
لسيد ل »عليه السالم«صلح احلسن  و١١٦ ص٢الكنى واأللقاب ج و١٨٠ص

 ١٥٠لديلمي صل أعالم الدين يف صفات املؤمنني و٣٥٦رشف الدين ص
 ٦٤٣ و ٦٤٢ ص١٥ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٧ ص٧غاية املرام جو

 .٥٤٣ و ٤٥٤ ص٣١وج
 ١١٣٢ ص٣ستيعاب جاإل و١٨٢ ص٢١الوايف بالوفيات ج و١٩ ص٣الغدير ج) ١(

 ١٨ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٠٧ ص١١سبل اهلدى والرشاد جو
 .٦٨٨ ص٣٢ وج٢٥٩ص
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 .يشري إىل بياضه وصفائه وذلك
يشبه القمر  «:»عليه السالم«وعن ابن عباس يف وصف أمري املؤمنني 

أشبه من القمر . الباهر، واألسد احلادر، والفرات الزاخر، والربيع الباكر
 .)١(»..الخؤه وهباؤه وض

 .)٢(غمرها بضوئه:  هبر القمر النجوم:يقال
ًوذلك كله ال ينسجم مع كونه آدم، بمعنى شديد السمرة، فضال عن 

 .بل هو ينسجم مع تفسري األدمة بالبياض. كونه شديد األدمة
 . ما رأيته يف أديم هنار، وال سواد ليل:يقال ـ كام حكاه ابن األعرايب ـ

                                     
مناقب أهل البيت  و٦٠٥ ص٣٢بحار األنوار ج و٣٩٣ووس صلسيد ابن طالاليقني ) ١(

 ١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٢لموىل حيدر الشريواين صل »عليه السالم«
 ٥٤٨محد الرمحاين اهلمداين صأل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٢٥ص

 ٨لمحمودي جلهنج السعادة  و٣٢٩ ص٢ألمحدي امليانجي جلمواقف الشيعة و
الدرجات الرفيعة يف طبقات الشيعة  و٤٣١فسري فرات الكويف صت و٣٥٠ص
 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٢٣ص

سنة ـ  قمـ  رش أدب احلوزة(بن منظور اللسان العرب  و٣٢٦ ص٨والتاريخ ج
رشح إحقاق و. مادة حيا ٤٢٨ ص١٤ج) ط أخرى(و  ٢١٦ ص١٤ج) هـ١٤٠٥

 .٦٦٦ ص٨ ج)حقاتاملل(احلق 
بن منظور اللسان العرب  و٦٤ ص١ وأقرب املوارد ج٧٣املعجم الوسيط ص) ٢(

 .٨١ ص٤ج) هـ١٤٠٥ ـ سنة قم ـ رش أدب احلوزةن(
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 .ًصائام ظل أديم النهار :ويقال
واألدمة يف .  جئتك أديم الضحى، أي عند ارتفاع الضحى:ويقال

ًلون مرشب سوادا أو بياضا اإلبل ويف الظبا، لون . أو هو البياض الواضح. ً
 ً.مرشب بياضا

 .)١(البياض مع سواد املقلتني:  األدمة يف اإلبل:يف النهايةو
كان » عليه السالم« أن عمرو بن العاص هو الذي زعم أنه :سنرىو

وال نتوقع من عمرو وأمثاله إال . ، وإنام أراد به السوادآدم شديد األدمة
، والسعي إىل إعطاء صورة بشعة له يف »عليه السالم«التحامل عىل عيل 

 ..مجيع أحواله
  :مةدعمر كان شديد األ

 . أن عمر آدم شديد األدمة: الكوفيون يرون:وقد قال ابن قتيبة
وهكذا .  اللحية، أعرس يرس، شديد األدمة كان عمر كث: عمروقال أبو

                                     
ط دار الفكر ـ بريوت ـ ( و ١٨١ ص٨جلزبيدي لتاج العروس : راجع فيام تقدم) ١(

بن الالنهاية يف غريب احلديث :  وراجع١٠ ص١٦ج) م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ سنة
الفايق يف غريب احلديث  و١٤٦ ص١٥عمدة القاري ج و٣٢ ص١األثري ج

 ١لقايض عياض جلالشفا بتعريف حقوق املصطفى  و٢٦ ص١لزخمرشي جل
 .٣١٨ ص٣٠بحار األنوار ج و١٤٨ص
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 .)١(وعليه األكثر.  شديد األدمة: يعني.حبيش وغريهوصفه رزين بن 
  :من صفات احلمقى
عليه «ً أهنم حاولوا أن يرموا عليا أمري املؤمنني :واألغرب من ذلك

 :وذلك بأسلوبني.. باحلمق من طرف خفي» السالم
  :كبش علي ليس بأمحق: ألف

دخل عىل عيل أمري » رمحه اهللا«ًأن عقيال : م زعموا أهن:أحدمها
إن أحد : »عليه السالم «ومعه كبش، فقال عيل» عليه السالم«املؤمنني

 .الثالثة أمحق
 .)٢( أما أنا وكبيش فال:فقال عقيل

نفسه إليه، وإىل كبشه، » عليه السالم«ًمع أننا ال نرى مربرا إلضافة عيل 
 .دب مع إمامه، وقائدهًوال نرى أن عقيال ممن ييسء األ

                                     
  )ط دار اجليل( و ٤٦١ و ٤٦٠ ص٢ج) مطبوع مع اإلصابة(اإلستيعاب : راجع) ١(

 ٣٢٣ ص٢١ذيب الكامل جهت و٧٨ ص٤أسد الغابة ج و١١٤٦ و ١١٤٥ ص٣ج
 ٤ وتاريخ األمم وامللوك ج١٣٠ وتاريخ اخللفاء ص٢٤٠ ص٢وتاريخ اخلميس ج

 .٢٨٤ ص٢٢الوايف بالوفيات ج:  وراجع١٩٦ص
تاريخ  و٢٤٧ ص٧بن أيب شيبة جالاملصنف و ٢٠ ص٤١تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

الفايق يف  و٣ ص١٩لرسخيس جلاملبسوط  و٨٤ ص٤لذهبي جلاإلسالم 
 .٢٠٣ ص٣لزخمرشي جلديث غريب احل
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، »عليه السالم« من الشانئني لعيل م وجدنا أن رواة هذه األباطيل هوقد
الزبري بن بكار، وعمه مصعب الزبريي، وداود بن : واملنحرفني عنه، من أمثال

 !! ال يذكرون لنا من روى هلم هذه الروايةوهؤالء.. أيب هند
  : عظيمة وطويلة×ة علي حلي: ب

بصفات احلمقى، من أمثال » عليه السالم«ًصفون عليا  إهنم ي:الثاين
 .. ، وكثرة شعر البدن أخرى تارةطول اللحية

 .»عظيمة وطويلة» عليه السالم« حليته إن« :فمن ذلك قوهلم
 ..  أن طول حلية الرجل من دالئل محقه:فإن من الواضح
طول اللحية، فإن : من العالمات التي ال ختطئ «:قال ابن اجلوزي

 .»ها ال خيلو من احلمقصاحب
ًوذكروا أقواال ترصح بذلك، نسبوها لبعض احلكامء، وللتوراة، وإىل 

 .)١(األحنف بن قيس، وابن سريين، وابن إدريس، وغريهم فراجع
 : وقال بعض الشعراء

 هـــرتـارت إىل سـصـت فـالـوط    ةــيـى حلـتـفـ للتـرضـإذا ع
 )٢(هــتــيـن حلـا زاد مـدار مـبمق    اـان عقل الفتى عندنـصـقـنـف

                                     
 .٣٠ و ٢٩ص) نرش مكتبة العزايل(أخبار احلمقى واملغفلني ) ١(
 ١٣٠ ص١ جحتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب و٣٠أخبار احلمقى واملغفلني ص) ٢(

 .٢٥٤ ص٢لكجوري جلاخلصائص الفاطمية و
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  ..وبعدما تقدم
عليه «يف عيل باطل المر هذا األفإن خبثهم يتجىل يف سعيهم لرتويج 

وذلك عىل أمل أن يسمعه حتى يف مثل هذا األمر الظاهر للعيان،  ،»السالم
فقد ، فيدخل يف ومهه ذلك املعنى الساقط، »عليه السالم«ًمن مل ير عليا 

  :»ه السالمعلي«يف صفة عيل  قالوا
 .)١(»نه كان عظيم اللحية، قد مألت صدرهإ«

 .)٢(»عريض اللحية قد أخذت ما بني منكبيه«أو 
 .)٣(»له حلية قد مألت ما بني منكبيه «:وعن الشعبي

                                     
 و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٨١لزرندي احلنفي صلنظم درر السمطني ) ١(

 ٢٨٧ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و٢٥٠ ص٧داية والنهاية جالب و٥٧١
 .٣٩٦ ص٣الكامل يف التاريخ ج: وراجع

 ٩٤ ص١ واملعجم الكبري ج٤٢٨ ص٢لقايض النعامن املغريب جلرشح األخبار ) ٢(
تاريخ  و٢٥ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و١٠١ ص٩وجممع الزوائد ج
معارج  و١٣٧ ص١ جلضحاكلاآلحاد واملثاين  و٢٠ ص٤٢مدينة دمشق ج

 .٥٨لزرندي الشافعي صلالوصول 
لزرندي لنظم درر السمطني  و٢٤١ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق ) ٣(

 ٩٤ ص١املعجم الكبري ج و٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٨١احلنفي ص
) اخللفاء الراشدين( وتاريخ اإلسالم ١٠١ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد و

= بن الاملصنف  و٥٨٦ ص٢النعامن املغريب جلقايض لرشح األخبار  و٦٢٤ص
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 .)١(»طويل اللحية «:ويف نص آخر
 قد مألت ما بني ،حلية منه) أعرض(ما رأيت أعظم  «:وعن الشعبي

 .)٢(»منكبيه
 .)٣(»عريض اللحية« : حممد بن طلحةوقال ابن مندة

                                     
ينابيع املودة  و٨٤ ص٢١بن عبد الرب جالالتمهيد  و٥٦ ص٦أيب شيبة ج= 

 .١٤٦ ص٣لقندوزي جللذوي القربى 
 ٢٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٢٣ و ١١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 ة  وكفاي١٠١ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد  و٩٤ ص١املعجم الكبري جو
) بتحقيق املحمودي( وأنساب األرشاف ٧٧ ونور األبصار ص٤٠٢الطالب ص

 ٣٩ ص٤ج) لبنان ـ بريوت ـ ار الكتاب العريبط د( وأسد الغابة ٣٦٦ ص٢ج
رشح إحقاق احلق  و١٤٦ ص٣لقندوزي جلينابيع املودة لذوي القربى و
 .٥٨لزرندي الشافعي صلمعارج الوصول  و٦٦٧ ص٨ ج)امللحقات(

:  وراجع٢٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٥٨٦ ص٢بار جرشح األخ) ٢(
 ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٦٢٤ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم 

لبالذري لنساب األرشاف  وأ٨١لزرندي احلنفي صلنظم درر السمطني و
 .٤٠٢ وكفاية الطالب ص١٢٣ص

 ٧٧ر صونور األبصا ٧٠ ص)قيق ماجد بن أمحد العطيةحت(مطالب السؤول ) ٣(
الفصول و ٥٤٩لرمحاين اهلمداين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و

=  ٤٢٨ ص٢امن جـي النعـاضـلقلار ـرشح األخب:  وراجع٥٩٨ ص١املهمة ج
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 .)١(»ضخم اللحية«:  عن أيب إسحاق:ويف نص آخر
 : هذه األباطيلويكذب

نفسه قد أخذ عىل أهل البرصة وذمهم » عليه السالم«ً إن عليا ً:أوال
 أنه قال فيام أجاب به اليهودي :بأهنم أصحاب حلى طويلة، فقد روي
فإن : ة يا أخا اليهودساخلام وأما«: السائل له عام فيه من خصال األوصياء

 .. باملرأة عيلا تلك مني وثبويفوا ع ملا مل يطماملتابعني يل
 حتى أتت أهل بلدة قصرية أيدهيم، طويلة حلاهم، قليلة :إىل أن قال

 .)٢(»..ّة آراؤهم، وهم جريان بدو، ورواد بحر الخبعقوهلم، عاز
 خصومه، ألهنم ًليفعل أمرا ثم يعيب به» عليه السالم«فلم يكن 

                                     
 ٢٥ ص٣الطبقات الكربى ج و١٢٨لتربيزي صلاإلكامل يف أسامء الرجال و= 
 .٢١٧ ص٣٣ وج٢٠ ص٣٢ وج٥ ص٣٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و

 ٤٦تاريخ مدينة دمشق ج و٣١٤ و ٢٥ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى ) ١(
 .١١٦لبالذري صلنساب األرشاف  وأ٢١٥ص

 ١٧٩ و ١٧٨ ص٣٨ وج١٠٥ ص٣٢ وبحار األنوار ج٣٧٧ ص٢اخلصال ج) ٢(
 هـ ـ١٤١٤ط دار املفيد سنة ( و ١٨١ ـ ١٦٣عنه، وعن اإلختصاص ص

 ١٤٣ ص٣ج) الغةمستدرك هنج الب(مصباح البالغة  و١٧٥ص )م١٩٩٣
 ٩ وج٣٦٣ ص١مستدرك سفينة البحار ج و٣٧٤ ص٢حلية األبرار جو

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٤٤ص
 .٢٢٧ ص٨والتاريخ ج
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 ..سريدون ذلك عليه
يعترب عقل «: أنه قال» عليه السالم«الصادق  روي عن اإلمام :ًثانيا

 .)١(»يف طول حليته، ويف نقش خامته، ويف كنيته: الرجل يف ثالث
 ومل يكن )٢( أن هشام بن عبد امللك قال ما هو قريب من هذا:وزعموا

 أو أن فيه ..إىل احلمق بال ريب »عليهام السالم«ًاإلمام الصادق ينسب عليا 
 .ما يعترب داللة عىل ذلك

ال يفعل إال ما هو راجح وحمبوب هللا » عليه السالم«ً إن عليا :ًثالثا
عليه «اهللا  ًوتطويل اللحية مذموم رشعا، فقد روي عن أيب عبد. تعاىل

 .)٣(ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار: أنه قال» السالم

                                     
مؤسسة آل ط (وسائل الشيعة  و١٠٣ ص)مركز النرش اإلسالميط (اخلصال ) ١(

جامع أحاديث  و٤٢١ ص١ ج)دار اإلسالميةط (  و١١٣ ص٢ ج)البيت
 ٩مستدرك سفينة البحار جو ٦٨مكارم األخالق ص و٦٠٧ ص١٦الشيعة ج

 عنه، ١١٣ ص٧٦ وج١١٣ ص٧٣ وج١٠٧ ص١ وبحار األنوار ج٢٤٤ص
كشف  و٣٠لفتني صلتذكرة املوضوعات : وراجع. وعن مكارم األخالق

 .»صىل اهللا عليه وآله« عن النبي ٤٧ ص٢لعجلوين جلاخلفاء 
 .١٦٠ ص١٨ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٩ ص٢بار البن قتيبة جعيون األخ) ٢(
 ٥احلدائق النارضة ج عن مكارم األخالق، و١١٣ ص٧٣بحار األنوار ج) ٣(

 ٢ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و٤٨٧ ص٦الكايف ج و٥٥٩ص
=  ١٦ث الشيعة جـاديـجامع أح و٤٢٠ ص١ ج)دار اإلسالميةط (  و١١٣ص
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..  مل يفت معاوية واألمويني أن يعيبوه به،ما زعموه لو صح :ًرابعا
كام سيمر . يدل عىل بطالن هذه الرتهاتما بل حصل . ولكن ذلك مل حيصل

 .عن قريب
  :!؟ما هي احلقيقة
 :ونستطيع أن نقول

 : فقلوأ ،)١(كان كثري شعر اللحية» عليه السالم«أنه هو  :إن الصحيح
 .)٢(كان كث اللحية

وقد فشل ، »عليه السالم « عليههن يأخذمعاوية أ حاولوهذا غاية ما 

                                     
موسوعة  و٢٤٢ ص٩ج و٤٢٠ ص٥جفينة البحار مستدرك س و٦٠٧ص= 

 .٢٥ ص١٠لنجفي جل »عليهم السالم«أحاديث أهل البيت 
ط سنة ( ونزهة املجالس ٥٧ص) هـ١٣٥٦ط القاهرة سنة (ذخائر العقبى ) ١(

لهمداين ل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٦٤ ص٢ج)  هـ١٣١٠
 ١٨ وج٦٦٥ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٥٥١ و ٥٤٧ص
 .٤٨٩ ص٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و٢٤٣ و ٢٤١ص

الفصول املهمة  و١٤٨ ص١ج) ط أخرى( ويف ٧٦ ص١كشف الغمة لإلربيل ج) ٢(
لسيد لحلية األبرار  و٥ ص٣٥بحار األنوار ج و٥٩٨ ص١بن الصباغ جال

 ٢٤٢ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٩٥ ص٢هاشم البحراين ج
 .٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار جو
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 .إن كثاثة حلية أخيك شغلته عنك: فقد قال معاوية لعقيلًيف ذلك أيضا، 
 يف القرآن،  إن اهللا عز وجل ذكر حلية أخي وحليتك:فقال له عقيل

 .ًوكان معاوية كوسجا
يا عقيل، ما يف القرآن ذكر !! ما أجرأك عىل اهللا!  وحيك يا عقيل:فقال

 . أخيكحليتي، وال حلية
 ! إن أخرجتهام فام يل؟:قال عقيل

 .فأمر له بيشء
ِوالبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي ﴿:  قال تعاىل:فقال عقيل َِّ َ َْ ِّ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ ِِّ ْ ِ ِ ُ َُ ْ َ َّ

ًخبث ال خيرج إال نكدا َِ َ َ َِ ُ ُُ ْ َ َ﴾)٢(»)١(. 
  : كثري الشعر×علي 

كثري  «:، فقال»ه السالمعلي«ًوقد وصف أبو رجاء العطاردي عليا 
 .)٣(»إهاب شاة) أي لبس(الشعر، كأنام اجتاب 

ًرأيت عليا مسمنا،  «:ً أيضاوعن أيب رجاء العطاردي  ،أصلع الشعرً

                                     
 . من سورة األعراف٥٨اآلية ) ١(
 .٤٠٢كفاية الطالب ص) ٢(
 ٢٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و١٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٣(

 ٦٢٣ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١١٨لبالذري صلنساب األرشاف وأ
 .١٣٨ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين و
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 .)١(»كأن بجانبه إهاب شاة
 ،كثري شعر الصدر والكتفنيكان «» عليه السالم« أنه :ويف نص آخر

 .)٢(»كأنام اجتاب إهاب شاة
 .)٣(»كثري الشعر «:لشافعي وغريهوقال حممد بن طلحة ا

 .)٥(وهو ذو بطن كثري الشعر. )٤( عريض املرسبة:وقالوا
 :ًويتجىل خبثهم أيضا يف نفس هذه اخلصوصية، من جهتني

                                     
 ١٠٠ ص٩لهيثمي جلوائد جممع الز و٩٥ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري ) ١(
 .٢٥٠ ص٧البداية والنهاية ج:  وراجع٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
اإلمام ، و١٢ص) ط إيران( و ٧٠حمد بن طلحة الشافعي صملمطالب السؤول ) ٣(

اإلكامل يف  و٥٤٩محد الرمحاين اهلمداين صأل »عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
ينابيع  و٥٩٧ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و١٢٨أسامء الرجال ص

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٤٦ ص٣لقندوزي جلاملودة لذوي القربى 
 .٧٧ ونور األبصار ص٢١٧ ص٣٣ وج٥ ص٣٢ وج٢٤٣ ص١٨ج

 »عليه السالم«مناقب أهل البيت  و١٧٨ ص٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٤(
اإلمام موسوعة  و٢٣٣لمنقري صلصفني  و٣٣لموىل حيدر الشريواين صل

 .٨٩ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
اإلكامل يف أسامء  و٥٤٩لهمداين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب ) ٥(

 ٣١ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٢٨لخطيب التربيزي صلالرجال 
 .٢٠ ص٣٢ وج٥٦٣ص
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بصورة موحشة وخميفة، » عليه السالم«ً أهنم قد صوروا عليا :أوالمها
يتخيلوه ًوقاسية، ذكرنا بعضا منها يف صفحات سابقة، ومل يرتكوا للناس أن 

به الشاة فيام شبأنه ي: وفق ما تستسيغه أذواقهم وأفهامهم، فرصحوا هلم
 .اكتنف جسمه من شعر، كام ظهر من العبارات اآلنفة الذكر

 أهنم اختاروا هذه األوصاف لتؤكد ما يسعون إىل تأكيده من :الثانية
ر والشع«: نسبة احلمق إليه صلوات اهللا وسالمه عليه، فقد قال ابن اجلوزي

عىل الكتفني والعنق يدل عىل احلمق واجلرأة، وعىل الصدر والبطن يدل عىل 
 .)١(»..قلة الفطنة الخ
  :واخلفش.. العمش

يف عينيه  «:»عليه السالم« يف صفة عيل وقال أبو رجاء العطاردي
 .)٢(»خفش

أن : ً أيضا»عليه السالم «الباقروعن زهري بن معاوية، ونسب إىل اإلمام 
 .)٣(»ثقيل العينني عظيمهام«كان » لسالمعليه ا«ًعليا 

                                     
 .٢٩ص) عزايلط مكتبة ال(أخبار احلمقى واملغفلني ) ١(
 .٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
حلية  و٨٠لسيد ابن طاووس صلفرحة الغري  و٤٢٧ ص٢رشح األخبار ج) ٣(

 ٤٢ وج٤ ص٣٥بحار األنوار ج و٣٩٣ ص٢لسيد هاشم البحراين جلاألبرار 
 ٦مستدرك سفينة البحار ج و٨٣ ص١خالصة عبقات األنوار ج و٢٢١ص
= داين ـاين اهلمـد الرمحـمحأل »المـ السعليه«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٥ص



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(»غليظ العينني«كان » عليه السالم« أنه :وعن الواقدي

                                     
بن الالطبقات الكربى  و١٣٥ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٥٥٣ص= 

 ١٣٥ ص١ج) ط أخرى( ويف ١٤٥ ص١تاريخ بغداد ج و٢٧ ص٣سعد ج
 ٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و٢٥ و ٢٤ و ١٣ ص٤٢مدينة دمشق ج تاريخو

نتخب من ذيل امل و٤٩٣ و ١٢٦لبالذري صلنساب األرشاف  وأ٤٨٠ص
 ٥ج) ط أخرى( ويف ١١٧ ص٤جاألمم وامللوك تاريخ  و١٨لطربي صلاملذيل 

لذهبي لتاريخ اإلسالم  و٣٩٦ ص٣بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و١٥٣ص
مامة والسياسة اإل و١٨١ ص٢١لصفدي جلالوايف بالوفيات  و٦٢٤ ص٣ج
 املناقب و١٨٠ ص١ ج)حتقيق الشريي( و ١٣٨ ص١ ج)حتقيق الزيني(
كشف الغمة  و٢٤٥بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٤٥لخوارزمي صل
معارج الوصول  عن ابن مندة، و١٤٦ص) ط أخرى( ويف ٧٤ ص١إلربيل جل
ط ( ويف ١٩٩ ص٢بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٥٨لزرندي الشافعي صل

 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٥٩٧ ص١ج) أخرى
 ١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٧ ص١سنة والتاريخ جالكتاب وال

 ونور األبصار ٢٠ ص٣٢ وج١٤٩ ص٣٠ وج٥١١ ص٢٦ وج٢٤٤ص
 .٤٠٢ وكفاية الطالب ص٧٧ص

رشح  و٩٤ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري  و١٠١ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد ) ١(
نساب  وأ٢١٠بن قتيبة صالاملعارف  و٢٤١ ص١٨ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 .١٢٦لبالذري صلرشاف األ
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بأنه :  األقربنيةعشريالإنذار حديث  أنه هو نفسه يقول يف :وزعموا
ًكان أصغر احلارضين سنا، وأمحشهم ساقا، وأرمصهم عينا ً ً)١(. 

                                     
 »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٥٠ ص١لشيخ املفيد جلاإلرشاد ) ١(

 ٥٨٣لشيخ الطويس صلاألمايل  و٣٧٦ و ٣٧٤ و ٣٧١ ص١لكويف جل
) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٩٣ ص١لراوندي جلاخلرائج واجلرائح و

مناقب أهل  و٢٢٤ص ٣٨ وج١٩٢ و ٤٥ ص١٨بحار األنوار ج و٤٨ و ٩ص
 ١الغدير ج و١٠٥ و ١٠٢لموىل حيدر الشريواين صل »عليهم السالم«البيت 

محد أل» عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب و ٢٨٩ ـ ٢٧٨ ص٢ وج٢٠٧ص
كنز  و٢١٠ ص١٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٧٤الرمحاين اهلمداين ص

اهد التنزيل شو و٣٠٢ و ٣٠١تفسري فرات الكويف ص و١٣٣ ص١٣العامل ج
مناقب عيل بن أيب  و٥٩الدرجات الرفيعة ص و٤٨٦ ص١لحاكم احلسكاين جل

يب بكر أمحد أل »عليه السالم« وما نزل من القرآن يف عيل »عليه السالم«طالب 
 ٦٣ ص٢ جاألمم وامللوكتاريخ  و٢٩٠بن موسى ابن مردويه األصفهاين ص

 ٦٣ ص١إلربيل جلة كشف الغم و٦٣ ص٢بن األثري جالالكامل يف التاريخ و
 »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و١٢٨ص) ط أخرى(ويف 

 ٢٤١ ص١لسيد هاشم البحراين جلغاية املرام  و٨٠ ص١بن الدمشقي جال
املناشدة واإلحتجاج بحديث الغدير  و٢٨٠ و ٢٧٨ ص٣وج ٢٢٩ ص٢وج

 ١٥وج ٤٢٤ ص١٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٨٩ و ٨٨ألميني صل
 .١١٩ ص٣٠ وج٨٨ ص٢٢ وج١٢٢ ص٢٠ وج٢٠٨ و ١٤٨ص
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 .)١( أعمش العينني:ويف نص ابن عساكر
، ً أيضاأهنا وصفته بذلك» عليها السالم«إىل السيدة الزهراء نسبوا  وقد
 .)٢(وحاشاها

ً، أي لينا يف العني، )٣(ًاطرغشاشا» عليه السالم« أن يف عينيه :وزعموا
 .)٤(من مرضه للتو) اندمل وبرأ(ّل وبرئ أبكالذي 

 .)٥( بأنه أعيمش:ًووصفوه أيضا

                                     
 ٣٦٤ ص٣بن كثري جال القرآن العظيمتفسري  و٤٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

رشح  و٤٦٠ ص١بن كثري جالالسرية النبوية  و٥٣ ص٣البداية والنهاية جو
 و ٣٣٩ و ١٢٤ و ١٢٣ ص٢٠ وج١٤٥ ص١٥ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

اآلحاد  و٢٥٩ ص١لكويف جل» عليه السالم«املؤمنني مناقب اإلمام أمري  و٣٨٢
 .١٤٢ ص١واملثاين ج

اآلحاد واملثاين  و٢٥٩ ص١لكويف جل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني ) ٢(
جممع الزوائد  و٩٤ ص١لطرباين جلاملعجم الكبري  و١٤٢ ص١لضحاك جل
ق رشح إحقاق احل و٤٩٠ ص٥لصنعاين جلاملصنف  و١٠٢ ص٩لهيثمي جل
 .٢٧٠ ص٣١ وج٣٣٠ ص١٥ وج١٥٤ ص٤ ج)امللحقات(

موسوعة  و١٦ص) هـ١٣٨٥يدرية سنة حلمطبعة اط ( و ٢٧مقاتل الطالبيني ص) ٣(
 .٨٨ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 

 .١٠٠٩ ص٣لجوهري جلالصحاح  و١٣٣ ص٩لزبيدي جلتاج العروس : راجع) ٤(
=  ١٠٢ ص٩ي جـلهيثملد ـزوائـجممع ال و٩٤ ص١لطرباين جلري ـالكبم ـاملعج) ٥(
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 :ونقول
 .)١(شديد ضعف يف اإلبصار يظهر يف النور ال:اخلفش

 .ً بصغر العني، وبضعف البرص خلقة:وفرس اخلفش
 هو فساد يف اجلفون بال وجع، وامحرار تضيق له العيون من غري :وقيل

 .وجع وال قرح
  .)٢(بصار بالليل دون النهار، ويف يوم غيم، دون صحوإل هو ا:وقيل

 .)٣( وسخ جيمع يف جمرى الدمع:والرمص
 .)٤( دمعها يف أكثر األوقات ضعف برص العني، مع سيالن:والعمش

                                     
 ٤ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٩٠ ص٥لصنعاين جلاملصنف و= 
 .٢٧٠ ص٣١ وج٣٣٠ ص١٥ وج١٥٤ص

 .٢٤٦املعجم الوسيط ص) ١(
تاج  و٢٧٣ ص٢لفريوز آبادي جلالقاموس املحيط  و٢٨٨ ص١أقرب املوارد ج) ٢(

 .١٧٢ ص٤لفراهيدي جلكتاب العني :  وراجع١١٠ ص٩العروس ج
 ٢شيخ األنصاري جللكتاب املكاسب  و١٠٤٢ ص٣الصحاح يف اللغة ج) ٣(

 .١٩٤ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢٦٠ص
 ٣لجوهري جلالصحاح  و٦٢٨ واملعجم الوسيط ص٨٣١ ص١أقرب املوارد ج) ٤(

 ٢لفريوزآبادي جلالقاموس املحيط  و٣٢٠ ص٦لسان العرب ج و١٠١٢ص
 ١٤٨ ص٩لزبيدي جلتاج العروس  و٢٥٢ ص٣مع البحرين ججم و٢٨٠ص

 = شيخ األنصاريللب ـاب املكاسـكت و٤٥٧ ص٩لعالمة احليل جلخمتلف الشيعة و
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 :وبعد ما تقدم نشري إىل ما ييل
الوسخ يف جمرى اجتامع  إنه ال معنى للحديث عن العمش بمعنى  ـ١

بعاد إمل يكن ممن يتهاون بنظافة وجهه، و» عليه السالم«ًالدمع، فإن عليا 
 ..الوسخ عن جماري الدمع يف عينيه

الرواية  لعني، بعد ترصيح إنه ال معنى لتفسري اخلفش هنا بصغر ا ـ٢
 .كان عظيم العينيني» عليه السالم«بأنه 

أنه بعد فرار :  رصحت الروايات التي حتكي لنا ما جرى يف خيرب ـ٣
يف خيرب يشتكي » عليه السالم«عيل  ٍأيب بكر وعمر بالراية يومئذ، وكان

 .ه، فأخذ يمسح عينيه، ودعا ل»صىل اهللا عليه وآله«عينيه، دعاه رسول اهللا 
عطاه أثم .  فوالذي بعثه باحلق ما اشتكيتها بعد:»عليه السالم «قال عيل

 .)١( يديهالراية ففتح اهللا عىل

                                     
بن الحاشية رد املحتار  و١٣٤ ص٧لنووي جلروضة الطالبني  و٢٦١ص ٢ ج= 

بحار  و١١٣ ص٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٣٢٩ ص١عابدين ج
 ٩حتفة األحوذي ج و٤٣٢ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٣٢٧ ص٦١ج األنوار

 .٤٧ ص٢الكنى واأللقاب ج و٢٠٧ ص٢طرائف املقال ج و١٣٠ص
إمتاع  و٢٨٢ ص٤١بحار األنوار ج و١١٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ١(

فتح الباري  و٣٦٥ ص١إعالم الورى ج و٢٨٨ ص١١لمقريزي جلاألسامع 
 .٣٦٦ ص٧ج
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 .)١(»وما اشتكاها بعد« :وعن عمران بن حصني
عليه « مروي بأسانيد عديدة عن عيل ، ما ورد يف نص آخر:ويؤيد ذلك

» عليه وآلهصىل اهللا «ما رمدت وال صدعت منذ مسح رسول اهللا : »السالم
 .)٢(َّوجهي، وتفل يف عيني يوم خيرب، حني أعطاين الراية

 الرمدكانتا سليمتني من » عليه السالم« أن عيني عيل :وذلك كله يؤكد
، كام أهنام امعليهومسحه » صىل اهللا عليه وآله«بربكة دعاء رسول اهللا 

هام إال فش فيعاء العمش، واخلِّفام معنى اد.. ًسليمتان دائام من أية عاهة
 !..يبه؟حبوصفيه، و» صىل اهللا عليه وآله«حب انتقاص أخي رسول اهللا 

هنا إ: ، فلامذا ال يقال»عليها السالم« أما ما نسب إىل السيدة الزهراء  ـ٤
تلك األباطيل » صىل اهللا عليه وآله«كانت حتكي للنبي » عليها السالم«

 ألسنة الشانئني واإلشاعات املغرضة التي كانت تتناهى إىل مسامعها عىل

                                     
 ٢١لمزي جلهتذيب الكامل  و١٠٣ ص٤٢نة دمشق جتاريخ مدي: راجع) ١(

 .٢٠٢ و ٢٠١ ص٣٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٥٤ص
 ويف هوامشه عن مسند ٩٦ و ١٢٣ و ١١٠ و ١٠٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

 ٣٦٣ و ٣٣٢ ص٣٤وبحار األنوار ج. ٥٧٩ رقم ١٦٩ ص١أمحد بن حنبل ج
مستدرك  و١٥٣بطريق صبن الالالعمدة  و٢٦٦لكراجكي صلكنز الفوائد و

 ٧فتح الباري ج و١٢٢ ص٩جممع الزوائد ج و١٩٢ ص٤سفينة البحار ج
مسند  و٢٦مسند أيب داود الطياليس ص و٢٤٤ ص١٧عمدة القاري ج و٣٦٦ص

 .٤٤٥ ص١أيب يعىل ج
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ئقة بحق الواحلاقدين، من أجل أن يطلق النبي أوسمة الرشف والكرامة ال
 . !؟»عليه السالم«عيل 

، وتعرف أوصافه »عليه السالم«ً أهنا كانت ترى عليا :ويدل عىل ذلك
 .بأم عينها، كذب هاتيك املزاعم وتشاهد
 : ويف غري هذه الصورة نالحظ ما ييل ـ٥

ال يمكن أن تعرتض عىل أمر رضيه هلا » ليها السالمع« إن فاطمة :ألف
، وأخربها أن اهللا تبارك وتعاىل هو الذي »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 ..ًزوجا هلا» عليه السالم«ًاختار عليا 

مل تكن تفكر هبذه األمور » عليها السالم«إننا عىل يقني من أهنا  :ب
تقييم الناس هي معايري يف تفيد منها الدنيوية التافهة، وأن املعايري التي تس

 . واإليامن والتقوى، واألخالق والقيم،الطهر واخللوص
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  !:أصلع أم أنزع؟
زعم و ،)١(»األصلع«ًأيضا بـ » عليه السالم«ًوقد وصفوا عليا 

                                     
 و ٢٠ و ٢٥ و ١٢ و ١٩ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع عىل سبيل املثال) ١(

 ١ وكشف الغمة ج١٢ص) يرانط إ( ومطالب السؤول ٥٧١ و ٢٢ و ٢١
 ٨٧ ألمحد بن حنبل ص»عليه السالم« وفضائل أمري املؤمنني عيل ١٤٨ص

 ٤٠٢ وكفاية الطالب ص٢٧ و ٢٥ ص٣والطبقات الكربى البن سعد ج
 وتاريخ ٧٧ ونور األبصار ص٤٦٧ ص٩ ج١٣٥ ص١وتاريخ بغداد ج
نساب األرشاف  وأ٣٩ ص٤أسد الغابة ج و١٥٣ ص٥األمم وامللوك ج

سبل اهلدى  و٤٢٧ ص٢ ورشح األخبار ج١٤٢و  ١١٦ذري صلبالل
 واملعجم الكبري ٤٩٦ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٢٨٨ ص١١والرشاد ج

 وجممع الزوائد ٢٩٠ ص١جالدوري خ ابن معني ـتاري و٩٥ و ٩٤ ص١ج
) ط املكتبة احليدرية( و ٢٧ ومقاتل الطالبيني ص١٠٢ و ١٠٠ ص٩ج

 ٦١ ص٣٥ار األنوار جبح و٣٠٧ ص٣ ومناقب آل أيب طالب ج١٦ص
كنز العامل  و٦٢٣ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم و ٤١٢الدر النظيم صو
 .٧٧٤ ص٥ج



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢١٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١( وكان أصلع،ًأهنام رأيا عليا: اقسحإالشعبي، وأبو 
 »عليه السالم« باألصلع إىل اإلمام الباقر »عليه السالم«ونسب وصفه 

 .)٢(ًأيضا
 .)٣(»أصلع، ليس يف رأسه شعر إال من خلفه« إنه :ويقول بعضهم

                                     
 وفضائل أمري املؤمنني ألمحد بن ١١ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(

 ٦بن أيب شيبة جالاملصنف  و٨٢ ص١خالصة عبقات األنوار ج و٨٧حنبل ص
بن عبد الرب الالتمهيد  و١٣٨ و ١٣٧ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٥٦ص
 والطبقات الكربى البن سعد ٨١ صللزرندينظم درر السمطني  و٨٤ ص٢١ج
 .٤٥لخوارزمي صلاملناقب  و١١٦لبالذري صلنساب األرشاف  وأ٢٥ ص٣ج

 ٨١نظم درر السمطني ص و٢٢٠ ص٤٢ وج٢ ص٣٥بحار األنوار ج: راجع) ٢(
 والطبقات ٣٦ ص١طالب ج وجواهر امل٣٩ ص٤بن األثري جالأسد الغابة و

فرحة  و٢٥ و ٢٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٧ ص٣الكربى البن سعد ج
ستيعاب اإل و٥٥ ص٦مستدرك سفينة البحار ج و٨٠بن طاووس صالالغري 

األمم وامللوك تاريخ  و١٨لطربي صلاملنتخب من ذيل املذيل  و١١١٠ ص٣ج
 .٢٤٤الدر النظيم ص و١١٧ ص٤ج

 ٢٣٣ وصفني ص٣٥ ص١ وجواهر املطالب ج٥٧ص) اهرةط الق(ذخائر العقبى ) ٣(
اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٢لشريواين صل »عليهم السالم«مناقب أهل البيت و
هتذيب الكامل  و١١٢٣ ص٣ستيعاب جاإل و٥٥١لهمداين صل »عليه السالم«
=  ١٢٤ربي صـلله ـام عيل وآلـرة يف نسب اإلمـوهـاجل و٤٨٩ ص٢٠لمزي جل



  ٢١٧                                         ..                                  البطني.. األنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(أصلع شديد الصلع» عليه السالم«نه أ :وعن أيب رجاء العطاري
أمل تر إىل رأسه كالطست،  «: الطفيليبألونسبوا إىل ابن مسعود قوله 

 .)٢(»وإنام حوله كاحلفاف
 .وعبارات أخرى تدخل يف هذا السياق

 :ونقول
 منها شمئزإن ذلك غري صحيح، بل يقصد منه تقديم صورة بشعة ت

 .. رغبة يف تنفري الناس منه وعنه،النفوس، ومتجها األذواق
 .)٣(كان أنزع» عليه السالم« أنه :والصحيح

 .. بأنه األنزع من الرشك: أن الرواية فرست املراد باألنزع:وسيأيت
وهي موضع انحسار الشعر من جانبي . واألنزع مأخوذ من النزعة

                                     
عليه «جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٣٢٧ ص١جالشيعة  أعيانو= 

 ٦٦٥ ص٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٦ ص١بن الدمشقي جال »السالم
 .٥ ص٣٢ وج١٤٦ ص٣٠ وج٢٤٣ و ٢٤٢ ص١٨وج

سبل اهلدى والرشاد  و٣٩ ص٤أسد الغابة ج و٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
 .٢٨٨ ص١١ج

 ١اآلحاد واملثاين ج و١٠١ ص٩لزوائد ج وجممع ا٩٥ ص١املعجم الكبري ج) ٢(
 .١٣٧ص

 ٢ واملعرفة والتاريخ للفسوي ج٢١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ٣(
 .٦٢٤ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٦٢١ص
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قبلت ناصيتها، وارتفع أعىل شعر أ، التي هاجلبهة، والنزعاء من اجلبا
 .صدغيها

 .)١(جانبي جبهته، فهو أنزع، وهي نزعاء عن  انحرس شعره:ًونزع نزعا
 : أنه كان أنزع، ومل يصل األمر إىل حد الصلع، ما ييلويدل عىل

حدثنا : حدثنا نرص بن عيل، قال: اهللا بن أمحد قال  ما رواه عبدً:أوال
 : عن مدرك أيب احلجاج، قال،اهللا بن داود عبد

: لعل الصحيح(وأيت بصبي فنزل . له وفرة» عليه السالم«ًرأيت عليا 
 .عليه، ومسح عىل رأسه) كَّربَف

 .)٢(ً وكان أحسن الناس وجها:ابن عساكر قولهزاد 
 .)٣(ألذنا ة الشعر املجتمع عىل الرأس، أو ما جاوز شحم:والوفرة هي

                                     
 وذيل أقرب ١٢٩٠ ص٢ وأقرب املوارد ج٩١٣ و ٩١٤املعجم الوسيط ص) ١(

 مقاييس معجم:  وراجع٣٥٩ ص١لفراهيدي جلكتاب العني  و٣٩٩املوارد ص
تاج العروس  و٨٨ ص٣لفريوزآبادي جلالقاموس املحيط  و٤١٥ ص٥اللغة ج

 .٤٧٥ ص١١ج
 وتاريخ مدينة ٩٠فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ألمحد بن حنبل ص) ٢(

 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٥ ص٤٢دمشق ج
 .٩٠ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

 ١٢ وج٢٨٨ ص٥بن منظور جاللسان العرب  و١٠٤٦وسيط صاملعجم ال) ٣(
=  ٧تاج العروس ج و١٥٥ ص٢لفريوزآبادي جلالقاموس املحيط  و٥٥١ص



  ٢١٩                                         ..                                  البطني.. األنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(باألجلح» عليه السالم« قد وصف عيل :ًثانيا
 .)٢( هو من انحرس شعره عن جانبي رأسه:واألجلح

 . ويسمى األنزع، ألنه كان أنزع من الرشك «:وقال سبط ابن اجلوزي
 .)٣(» ألنه كان أنزع:قيلو

فس رواية أيب إسحاق السبيعي التي تذكر ن أن :ومما يزيد هذا األمر قوة
 .)٤(.. عظيم البطنأصلع» عليه السالم«ًى عليا أأنه ر

                                     
 ١٥٠ ص١نيل األوطار ج و١٤٧٠ ص٢أقرب املوارد ج:  وراجع٥٩٥ص= 
 .١٩١ ص٥لشنقيطي جلأضواء البيان  و١٣٢ ص١٠بحار األنوار جو

 ١ واملعجم الكبري ج٢١٥ ص٤٦ وج٢٢ و ٢١ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
معرفة السنن  و٧٣مسند ابن اجلعد ص و١٠٠ ص٩ وجممع الزوائد ج٩٤ص

 ٦ وج٢٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤٧٥ ص٢لبيهقي جلواآلثار 
 ٥لذهبي جلسري أعالم النبالء  و٢٣٦ ص١٣تاريخ بغداد ج و٣١٤ص
 .١١٦لبالذري صلنساب األرشاف  وأ٣٩٦ص

 ٢لسان العرب ج و١٣٠ ص١ وأقرب املوارد ج١٢٨املعجم الوسيط ص) ٢(
 .٢٨٤ ص١النهاية يف غريب احلديث ج و٤٨٥ ص١٣ج و٤٢٤ص

لهمداين ل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و١١٨ ص١تذكرة اخلواص ج) ٣(
 .٥٥ص

 ٧٨ ألمحد بن حنبل ص»عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ) ٤(
= ني ـل الطالبيـاتـمق و٢٢ و ٢١ و ٢٠ و ١١ ص٤٢ جقـة دمشـخ مدينـاريـوت



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه رآه أجلح، :قد رويت بنحو آخر ليس فيه وصف األصلع، بل فيه
 .)١(فراجع مصادر الرواية

بن احتمل اوقد .  السيد بن عيسىكام أن وصف األجلح قد ورد يف رواية
 .فراجع. )٢(ًسحاق السبيعي أيضاإ أن ابن عيسى قد روى ذلك عن أيب :عساكر

عليه «ً أنه رأى عليا :ً أن الشعبي الذي يروي أيضا:يضاف إىل ذلك
  .)٣(أصلع» السالم

                                     
بن سعد الالطبقات الكربى  و٥٦ ص٦بن أيب شيبة جالاملصنف و ١٦ص= 
نساب األرشاف  وأ٢٩٠ ص١تاريخ ابن معني، الدوري ج و٢٥ ص٣ج
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١١٦لبالذري صل

 .٨٨ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
مسند  و٨٣ ص١خالصة عبقات األنوار ج و١٠٠ ص٩لهيثمي جلجممع الزوائد  )١(

املعجم الكبري  و١٣٨ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٧٣ابن اجلعد ص
الطبقات  و٤٧٥ ص٢لبيهقي جلمعرفة السنن واآلثار  و٩٤ ص١لطرباين جل

تاريخ مدينة دمشق  و٣١٤ و ٢٥٤ ص٦ وج٢٦ ص٣بن سعد جالالكربى 
نساب  وأ٣٩٦ ص٥لذهبي جلسري أعالم النبالء  و٢١٥و  ٢٢ و ٢١ ص٤٢ج

 .١١٦لبالذري صلاألرشاف 
 .٢٢ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(
 ١لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٢٢ و ٢١ و ٢٠ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج: راجع) ٣(

 .٢٥ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٨١نظم درر السمطني ص و١٣٧ص



  ٢٢١                                         ..                                  البطني.. األنزع: الفصل السادس
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 . )١(»تيف الرأس زغبا «:يقول يف رواية أخرى عنهو
بأنه  مع وصفه ال يتالءمهذا و.  هي الشعرات اخلفيفات:والزغبات

 !! له حفاف من حوله،تسالطمثل شديد الصلع، أو كأن رأسه 
ما رأيت : ما ورد يف حديث ابن عباس: ً ويدل عىل ذلك أيضا:ًثالثا

 ..»عليه السالم«أحسن من رشصة عيل 
 .)٢( انحسار الشعر عن جانبي مقدم الرأس:ة، وهيلح اجل هي:والرشصة

وكان كثري شعر اللحية، قليل شعر «: الشافعي ي قال الصفورً:رابعا
 .)٣(»الرأس

إنه لقي : اهللا يقول  أن مهران بن عبد: واألغرب من هذا وذاك:ًخامسا
 ..، وهو مقبل من قرص املدائن»عليه السالم«ًعليا 

                                     
 واملعجم ٤٢٨ ص٢ ورشح األخبار ج٢٠ ص٤٢ق جتاريخ مدينة دمش: راجع) ١(

بن سعد الالطبقات الكربى  و١٠١ ص٩ وجممع الزوائد ج٩٤ ص١الكبري ج
 .١٣٧ ص١لضحاك جلاآلحاد واملثاين  و٢٥ ص٣ج

:  مادة٤٦ ص٧ج) يران ـ إقم ـ نرش أدب احلوزة( و ٨٢ ص٨لسان العرب ج) ٢(
ط ( و ٢٣١ ص٢ج) ط املطبعة اخلريية بمرص(والنهاية البن األثري . رشص

» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٤٥٩ص) يرانـ إقم ـ مؤسسة إسامعيليان 
 .٣٣لشريواين صل

 )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٦٤ ص٢ج)  هـ١٣١٠ط سنة (نزهة املجالس ) ٣(
 .٢٤٣ ص١٨ وج٦٦٦ ص٨ج
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 .)١( أصلع أجلح:إىل أن قال
 أن هذا الرجل ال يعرف الفرق بني األصلع واألجلح، وأنه :وال نظن

 أنه أراد أن يريض :ز اجلمع بينهام يف توصيف شخص واحد، بل نظنال جيو
 ،احلقيقةيقرتب من أن أراد فوصفه باألصلع، و» عليه السالم«أعداء عيل 

 ..فوصفه باألجلح
باألصلع، وأن » عليه السالم«وذلك كله يدل عىل عدم صحة توصيف عيل 

 ..اطيل والرتهاتزوير احلقيقة، وتسويق األبتيد السياسة هي التي سعت إىل 
  :عمر بن اخلطاب هو األصلع

 هو األصلع، كام وصفه به غري  كان أن عمر بن اخلطاب: هيواحلقيقة
بل كان  .)٢(اهللا بن عامر  وعبد، وابن عمر،ن حبيش بواحد، ومنهم زر

                                     
 .٢٣٦ ص١٣تاريخ بغداد ج و٢٢ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ١(
) ط دار اجليل( و ٤٦١ و ٤٦٠ ص٢ج) مطبوع مع اإلصابة (اإلستيعاب: راجع) ٢(

 وتاريخ ٣٢٣ ص٢١هتذيب الكامل ج و٧٨ ص٤أسد الغابة ج و١١٤٦ ص٣ج
 ٤ وتاريخ األمم وامللوك ج١٣٠ وتاريخ اخللفاء ص٢٤٠ ص٢اخلميس ج

بن الاملصنف :  وراجع٢٦٨ و ٢٦٧ ص٣ج) ط مؤسسة األعلمي( و ١٩٦ص
 ٢٣ ص٣ وج٦٥ ص١لطرباين جل املعجم الكبري و٣٠٢ ص٤أيب شيبة ج

رشح هنج  و١٩٦ ص٥كنز العامل ج و٢٤٩ ص١ جالقرآن العظيمتفسري و
 ٢٥٩ ص١الفايق يف غريب احلديث ج و٢٨ ص١٢ جللمعهتزيلالبالغة 

= » عليهم السالم«ل البيت ـب أهـاقـمن و٢٨٤ ص٢٢ات جـوفيـوايف بالـالو
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لصاق هذا الوصف بغري إفلامذا . شديد الصلع، كام عن أيب رجاء العطاردي
 !يا ترى؟أهله 

حياول نسبة اجللح إىل عيل كان عمر بن اخلطاب هو الذي  أن :ويالحظ
 .ًأيضا يف ذلك لينسب له الصلع قى ثم يرت،»عليه السالم«

 ستأيت يف خالفة عمر بن اخلطاب،وقد وصفه بالصلع يف الرواية التي 
 ..سأله عن طالق األمةحيث 

ها ُّلوو هللا درهم إن :ًووصفه بذلك أيضا، حني قال ألصحاب الشورى
 .)١(لهم عىل احلقملع كيف حياألص

                                     
يف أسامء اإلكامل  و٨١ ص٣لحاكم جلاملستدرك  و٣٢٤لشريواين صل= 

تاريخ  و٣٢٤ و ٣٢٣ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و١٢٣الرجال ص
 و ٢٢ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٣ ص٤٤ وج١٥٢ ص٤١مدينة دمشق ج

بن الاملعارف  و٤٨٤ ص٤اإلصابة ج و١٦٨ ص٤سري أعالم النبالء ج و٤٧٨
 ٥٣ ص٣الكامل يف التاريخ ج و١٦١ص ٢جتاريخ اليعقويب  و١٨١قتيبة ص

العدد  و١٥٦ ص٧البداية والنهاية ج و٦٧ ص٦لذهبي جلسالم تاريخ اإلو
 .٣٣٠القوية ص

رشح إحقاق  و٤٢٨ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٣٥١ ص٢النرضة جالرياض) ١(
غاية املرام :  وراجع٤٦٩ و ٤٦٨ ص٣١ وج٥٦٤ ص٨ج )امللحقات(احلق 

كتاب  و٣٣٧ ص١ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و١٠٥ ص٦ج
 .٢٤٠ ص٥٨جبحار األنوار  و٢٠٥ص )حتقيق األنصاري(س سليم بن قي
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وها األجلح سلك هبم ّ إن ول:ووصفه باألجلح يف قوله ملا طعن
 .)١(الطريق

 .)٢(ووصفه بذلك يف كالمه مع ابن عباس
 أن األصلع واألجلح هو عمر بن اخلطاب بالذات، :ولكن احلقيقة هي

ًكان عمر طويال جسيام أصلع شديد «: فقد قال أبو رجاء العطاردي ً
 .)٣(»الصلع

                                     
 ٤١٩ ص٤ج) مطبوع مع االصابة( واإلستيعاب ١٢٠ ص٦أنساب األرشاف ج) ١(

 و ٢٦٠ ص١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١١٥٤ ص٣ج) ط دار اجليل(و 
بن الجواهر املطالب  و٦٨٠ ص١٢كنز العامل ج و١٠ ص١١ وج١٠٨

الكامل يف  و٣٤٢ ص٣بن سعد جالربى الطبقات الك و٢٨٩ ص١الدمشقي ج
 و ٦٤ ص٣١جبحار األنوار  و٥٥ ص٧ وفتح الباري ج٣٩٩ ص٣جالتاريخ 

 ١٠ وج١٤٤ ص٧جالغدير  و٣٣٠ ص٣جخالصة عبقات األنوار  و٣٩٣
 ٤جلرشيف املرتىض لمامة الشايف يف اإل و١٨٦صبغية الباحث  و٩ص
 إحقاق رشح و١٥٨صلتنكابني لسفينة النجاة  و٢٨٧صهنج احلق  و٢٠٤ص

 .٢٣٧صبن شاذان الاإليضاح  و٤٦٩ و ٤٦٥ ص٣١ ج)امللحقات(احلق 

 .٢٣٧صلتنكابني لسفينة النجاة  و٦٣٧ ص٢٩بحار األنوار ج) ٢(

ستيعاب  واإل١٣٠ وتاريخ اخللفاء للسيوطي ص٢٤٠ ص٢تاريخ اخلميس ج) ٣(
جممع  و١١٤٦ ص٣ج) ط دار اجليل( و ٤٦١ ص٢ج) مطبوع مع االصابة(

= مناقب أهل البيت  و٦٦ ص١جلطرباين لاملعجم الكبري  و٦١ ص٩جالزوائد 
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خرجت مع أهل املدينة يف يوم عيد فرأيت « :عاصم عن زر قالوروى 
 .)١(».. أعرس يرس، آدم، شيخ أصلع،ًعمر بن اخلطاب يميش حافيا

  :!؟ عظيم البطن× هل كان علي
قال يف حديث إنذار العشرية » عليه السالم«ً أن عليا :وزعموا

وكنت : قال «:حد سواهأ» صىل اهللا عليه وآله«ب النبي ُاألقربني، حيث مل جي
ًأصغرهم سنا، وأرمصهم عينا، و ًمحشهم ساقا، وأكربهم بطناأً ً. 

                                     
 ١جالفايق يف غريب احلديث :  وراجع٣٢٤صلشريواين ل» عليهم السالم«= 

كنز العامل  و٢٨ ص١٢ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٣ ص٣ وج٢٥٩ص
 تاريخ مدينة دمشق و٣٢٤ ص٣جبن سعد الالطبقات الكربى  و١٩٦ ص٥ج
هتذيب  و٧٨ ص٤جأسد الغابة  و١٩و  ١٨ و ١٧ ص٤٤ وج١٥٢ ص٤١ج

تاريخ اليعقويب  و٤٨٤ ص٤جاإلصابة  و٣٢٣ ص٢١ وج١٧٤ ص٢جالكامل 
 ٣جلذهبي لتاريخ اإلسالم  و٢٦٨ ص٣األمم وامللوك جتاريخ  و١٦١ ص٢ج

بن السكيت الالكنز اللغوي  و٢٨٤ ص٢٢جالوايف بالوفيات  و٢٥٤ص
 ٥١ ص٩ج لسان العرب و٤٠٨ ص١جالنهاية يف غريب احلديث  و١٧١ص

 ٣١بحار األنوار جو ١٤٢ ص١٢ وج٣٣٨ و ٢٧٧ ص١١جتاج العروس و
 .٢٣٣جممع النورين ص و٣٣٠العدد القوية ص و١١٧ص

سري  و٢٠ ص٤٤جتاريخ مدينة دمشق  و٨١ ص٣جلحاكم لاملستدرك :  راجع)١(
 ٣األمم وامللوك جتاريخ  و٤٨٤ ص٤جاإلصابة  و١٦٨ ص٤جأعالم النبالء 

 .٦٧ ص٦جذهبي للتاريخ اإلسالم  و٢٦٧ص
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 .)١(» أنا يا رسول اهللا:فقلت
 ،ٍى يومئذنهم هيئة، إأسوٍوإين يومئذ أل «:وحسب نص ابن عساكر

 .)٢(»..محش الساقني، أعمش العينني، ضخم البطن الخأل

                                     
 وأشار يف هامشه إىل مصادر ١٢٨ ص١ج) حتقيق عيل آل كوثر(كشف الغمة ) ١(

 ١ وشواهد التنزيل ج٢١٠ ص١٣ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج. كثرية
مناقب أهل البيت  و١٩٢ ص١٨بحار األنوار ج و١٤ احلديث ٤٨٦ص

 ٢٧٩ ص٢ وج٢٠٧ ص١الغدير جو ١٠٥لشريواين صل» عليهم السالم«
وما نزل  ١٤٩ ص١٩لطربي جلجامع البيان و ٣٠٢ فرات الكويف صتفسريو

تاريخ و ٢٩٠بن مردويه األصفهاين صال »عليه السالم«من القرآن يف عيل 
 ٣البداية والنهاية ج و٦٣ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٦٣ ص٢ جاألمم وامللوك

السرية و ٢٣٤بن جرب صالهنج اإليامن و ٨لخوارزمي صلاملناقب  و٥٣ص
عليه «جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٤٥٩ ص١بن كثري جال النبوية
 »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٨٠ ص١بن الدمشقي جال »السالم

 .٤٨ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٣٧٦ ص١لكويف جل
القرآن تفسري  و٥٣ ص٣البداية والنهاية ج و٤٨ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج) ٢(

رشح  و٤٦٠ ص١بن كثري جالالسرية النبوية  و٣٦٤ ص٣بن كثري جال العظيم
  ٣٨٢ و ٣٣٩ و ١٢٣ ص٢٠ وج١٤٥ ص١٥ ج)امللحقات(إحقاق احلق 

 ١ج) بتحقيق املحمودي( من تاريخ دمشق »عليه السالم«وترمجة اإلمام عيل 
 . ويف هامشه عن مصادر كثرية٨٦ص
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 ونحن ،عىل عواتقنا كنا نبيع الثياب :وعن أيب سعيد التميمي قال
 بزرك :قد أقبل، قلنا» عليه السالم«ًغلامن يف السوق، فإذا رأينا عليا 

 ).آمد) (شكماأو (اشكمب 
 ! ما يقولون؟:»عليه السالم «فقال عيل
 ! يقولون عظيم البطن؟:فقيل له

 .)١(عاله علم، وأسفله طعامأ أجل، :قال
من مقبل هو و، »سالمعليه ال«ً إنه لقي عليا :اهللا وقال مهران بن عبد

َّرة بردان، فتوزر عىل صدره طقرص املدائن، وحوله املهاجرون حتى بلغ قن
 .)٢( عىل إزاره، ضخم البطنيهمن عظم بطنه، وقد رفع يد

» عليه السالم«ًيعي رأيا عليا إسحاق السب وأبا ،إن الشعبي «:ويقولون
 .»عظيم البطن» عليه السالم«وهو خيطب، فكان 

                                     
 وطبقات ابن سعد ٨٨حنبل ص ألمحد بن »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني ) ١(

 وجواهر ٩٦ص) ط أخرى( ويف ١٣٧ ص٣ والرياض النرضة ج٢٧ ص٣ج
بتحقيق ( وأنساب األرشاف ٧٧ ونور األبصار ص٣٥ ص١املطالب ج
 .١١٠ ص١ والغارات ج١٢٦ ص٢ج) املحمودي

 ١بن الدمشقي جال »عليه السالم«جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل : راجع) ٢(
 ١٢٦نساب األرشاف ص وأ٢٧ ص٣بن سعد جالالكربى الطبقات  و٣٥ص

 ٢٥٠ ص١٣مستدرك الوسائل ج و٢٢ ص٤٢وتاريخ مدينة دمشق ج
 .٧ ص١٨جامع أحاديث الشيعة ج و١١٠ ص١لثقفي جلالغارات و
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 .)١(»َّإىل السمن «: هنا كلمةهوغريضاف الطربي أ
سحاق السبيعي إي، وأبو دووصفه قدامة بن عتاب، وأبو رجاء العطار

 .)٢(»ضخم البطن«بأنه 

                                     
 ٢٤ و ٢٢ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٧ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

ط ( وذخائر العقبى ٦٢٤ص) اخللفاء الراشدون( وتاريخ اإلسالم ٢٥ و ٢٠و 
اإلمام عيل بن  و٨٧ وفضائل أمري املؤمنني ألمحد بن حنبل ص٥٧ص) القاهرة

 ٣٥ ص١وجواهر املطالب ج ٥٥١لهمداين صل »عليه السالم«أيب طالب 
رشح إحقاق احلق  و١٠٠ ص٩ وجممع الزوائد ج٩٤ ص١واملعجم الكبري ج

 ونور ٢٩٧ ص٧ج هتذيب التهذيب و٥ ص٣٢ وج٦٦٥ ص٨ ج)امللحقات(
 .٤٥٤ وعن نزهة املجالس للصفوري الشافعي ص٧٧األبصار ص

 والفصول ٢٣٣ وصفني ص٣٦ ص١ وجواهر املطالب ج٤٠١كفاية الطالب ص) ٢(
مناقب آل أيب طالب  و٩٣ ص١ والغارات ج٥٩٧ ص١املهمة البن الصباغ ج

 وتاريخ ٤٢٨ ص٢ ورشح األخبار ج٣٩٣ ص٢ج حلية األبرار و٩١ ص٣ج
 ٣٩ ص٤أسد الغابة ج و٢١٥ ص٤٦ وج٢٣ و ٢١ و ٢٠ ص٤٢مدينة دمشق ج

تاريخ اإلسالم و ٢١٠بن قتيبة صالاملعارف  و٣٩٦ ص٥سري أعالم النبالء جو
 ١إلربيل جلكشف الغمة و ٤٥لخوارزمي صلاملناقب  و٦٢٤ ص٣لذهبي جل

 وبحار ٦٢١ ص٢ واملعرفة والتاريخ ج١٤٨ و ١٤٦ص) ط أخرى( و ٧٤ص
 ٨٢ ص١خالصة عبقات األنوار جو ٤ و ٢ ص٣٥ وج٣٥٤ ص٣٤األنوار ج

 .٢٦ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٧٣مسند ابن اجلعد صو
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 .)١(»ذو بطن«: ، قال»عليه السالم« أن اإلمام الباقر :وزعموا
 ألن احليدرة هو املمتلئ ،بحيدرة» عليه السالم« أن تسميته :بل زعموا

 . مع عظم بطن،ًحلام
الصحيح من سرية النبي األعظم  «:وقد ذكرنا ذلك وناقشناه يف كتابنا

 .»٣١٣ ص١٧ج) الطبعة اخلامسة(» صىل اهللا عليه وآله«
 : هناونقول

، »عليه السالم«ألنه خالف سيامء الشيعة عند عيل .. إن ذلك ال يصح
 ..ًوألنه أيضا خالف املروي، كام سنرى

  :×يماء الشيعة عند علي س
يا قنرب من : ًنظر يوما إىل قوم ببابه؛ فقال» عليه السالم«ًيا  أن عل:روي

 !هؤالء؟

                                     
ط ( و ١٤٥ ص١ وتاريخ بغداد ج٥٩٧ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج) ١(

املنتخب من ذيل املذيل  و٢٤ ص٤٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٣٥ص) أخرى
 و ١٥٣ ص٥ج وتاريخ األمم وامللوك ٤٠٢وكفاية الطالب ص ١٨لطربي صل
 ٤٢٧ ص٢ ورشح األخبار ج١١٧ ص٤ج) هـ١٤٢٠ط دار إحياء الرتاث ـ (

بن الالطبقات الكربى  و٧٧ ونور األبصار ص٣٩٦ ص٣والكامل يف التاريخ ج
 يف الكتاب »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٧ ص٣سعد ج

 .٨٧ ص١والسنة والتاريخ ج
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 . شيعتك:قال
 ! ال أرى فيهم سيامء الشيعة؟يل  ما:قال
 !يا أمري املؤمنني؟  وما سيامء الشيعة:قالوا
 مخص البطون من الطوى، يبس الشفاه من الظام، عمش العيون :قال

 .)١(أو نحو ذلك.. من البكاء

                                     
بتحقيق ( أمري املؤمنني من تاريخ دمشق  وترمجة٢٧٦ ص١جواهر املطالب ج) ١(

 ويف هامشه عن مصادر كثرية، ومناقب اإلمام أمري ٢٥٧ ص٣ج) املحمودي
 .١٣٠ ص٢املؤمنني ملحمد بن سليامن الكويف ج

 وإصالح الغلط ٢٦٦ و ١٩١كتاب املجالسة للدينوري ص: وعن املصادر التالية
صفات الشيعة  و٢٣٨ و ٢٣٧ ص١ واإلرشاد للمفيد ج٥١البن قتيبية ص

 ٥٨ومشكاة األنوار ص ١٧ص) هتران ـ نتشارات عابديإ( و ٩٥ و ٨٩ص
 ٤ ص٤١ وج١٤٤ ص٢٧بحار األنوار ج و٥٧٦و  ٢١٦لطويس صلاألمايل و

 واملعيار واملوازنة ٢٦ ص٧٥ وج١٧٧ و ١٥١ ص٦٥ وج٢٤٨ ص٦٤وج
 ٢٠٩ و ١٤٥ و ١٢٣لديلمي صلأعالم الدين يف صفات املؤمنني  و٢٤١ص

 و ٩٣ ص١ ج)ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة  و٨٧ ص٦جغاية املرام و
 ٢ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٦٩ ص١ ج)دار اإلسالميةط (

شجرة  و٣٨٦ ص١بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب  و١١٣ و ١١٢ص
مستدرك سفينة البحار  و٤٠٨ ص١جامع أحاديث الشيعة ج و٥ ص١طوبى ج

= تاريخ و٣٢٥ ص١١كنز العامل ج و٤١٦ ص٣هنج السعادة ج و١٢٠ ص٦ج
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 ال حيسن أن يطلب من غريه أن هاأو عظيمالبطن خم فمن يكون ض
 .)١(ر البطنضام هو :، ألن اخلميصًيكون مخيصا

 .)٢(ضعفه، وأدخل بطنه يف جوفهأ :ومخص فالن اجلوع
وقد لفت نظرنا ما زعموه من أن احليدرة عظيم البطن، مع أن عكس 

 ..ذلك هو الصحيح
  :األنزع البطني

 . )٣(»األنزع البطني«بأنه » سالمعليه ال«وقد وصف أمري املؤمنني 
 عن اإلمام ، وعن اإلمام اهلادي، عن آبائه،الرضااإلمام روي عن 

صىل اهللا « أن رسول اهللا :»السالمأفضل الصالة وًمجيعا عليهم «الصادق 
 ،يا عيل، إن اهللا عز وجل قد غفر لك، وألهلك«: قال» عليه وآله

                                     
تنبيه الغافلني  و٤٠٢ ص٣الكامل يف التاريخ ج و٤٩١ ص٤٢مدينة دمشق ج= 
 .٥٤٩ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة و ١٦٢بن كرامة صال

سبل اهلدى والرشاد  و٦٤ ص٦تفسري القرطبي ج و٣٠٢ ص١أقرب املوارد ج) ١(
 .٦٠٩ صتربيزي األنصاريللاللمعة البيضاء  و١٠٦ ص٧ج

 .٢٥٦املعجم الوسيط ص) ٢(
 عن املحرب وجممع البحرين ٥٩٨ و ٦٠٧ ص١الفصول املهمة البن الصباغ ج) ٣(

 وتذكرة ٤٢ و ٢٩ ص٥ والنهاية البن األثري ج٣٩٥ ص٤ وج١٢١ ص٢ج
 ١ وعلل الرشايع ج٥٣ ص٣٥ وبحار األنوار ج١١٨ و ١١٧ ص١اخلواص ج

 .١٩١ص
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املنزوع من : زع البطنيفإنك األن. ولشيعتك، وملحبي شيعتك، فأبرش
 .)١(» البطني من العلم،الرشك

                                     
) ط إيران( ومطالب السؤول ٤٥٥يث رقم  احلد٤٠٠املناقب البن املغازيل ص) ١(

) هـ١٤١٤ط مركز النرش اإلسالمي سنة ( واملناقب للخوارزمي ١٢ص
 و ٢٢٧ص) ط القري( وبشارة املصطفى ٢٩٣ واألمايل للطويس ص٢٩٤ص

 ٣٥٧ ص٢ينابيع املودة ج و٢٨٥ص) هـ١٤٢٠ط مركز النرش اإلسالمي سنة (
 ٣٥ وج٩٧ ص٢٧ ج وبحار األنوار٣٠٨ ص١ وفرائد السمطني ج٤٥٢و 

) ط امليمنية بمرص( والصواعق املحرقة ١٠١ ص٦٥ وج٧٨ ص٤٠ وج٥٢ص
 ورشفة ٦١ ومفتاح النجا ص٩٩ص) ط بمبئي( واملناقب املرتضوية ٩٦ص

اإلمام عيل بن  و٦٦٠ و ٤٧٥ وأرجح املطالب ص٨١ص) ط مرص(الصادي 
يب موسوعة اإلمام عيل بن أ و١١٦ و ٥٥لهمداين صل» عليه السالم«أيب طالب 

رشح إحقاق  و٨٥ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«طالب 
 ٢٠ وج١١٠ و ١٠٩ ص١٧ج و٣٩ و ٣٨ و ٣٧ ص٧ ج)امللحقات(احلق 

عيون  و٤٥٧مسند زيد بن عيل ص و٤٨٦ و ٤٨٥ و ٢٩٣ ص٢٢ وج٥٦١ص
داود بن ل »عليه السالم«مسند الرضا  و٥٢ ص١ ج»عليه السالم«أخبار الرضا 

 مناقب أهل البيت و٧٥لشريازي صلكتاب األربعني  و١٥٧ صسليامن الغازي
 »عليه السالم«اإلمام الرضا  مسند و١٧٨لشريواين صل» عليهم السالم«
الفصول  و٥٩ ص٦ وج١٠٨ ص٥غاية املرام ج و١٢٥ ص١عطاردي جلل

 .٤٧لسيد رشف الدين صلاملهمة يف تأليف األمة 
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 البطني، ألنه كان :»عليه السالم « عيليسمى :وقال سبط ابن اجلوزي
 .ًبطينا من العلم

لو ثنيت يل الوسادة لذكرت يف تفسري  «:»عليه السالم«وكان يقول 
ِبسم اهللاِ الرمحن الرحيم﴿ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ  .» محل بعري﴾ِ

 .)١(»ه كان أنزع من الرشك ألن، األنزع:ويسمى
 .)٢ً(ونسب هذا إىل ابن عباس أيضا

 إن هذا التفسري إنام هو ألجل بيان فضل :وقد حياول البعض أن يقول
 والتفرد ،، واختصاصه بمزيد من اخللوص يف التوحيد»عليه السالم«عيل 

ًنزعا وبطينا يف صفاته أوال يمنع ذلك من أن يكون . يف العلوم واملعارف ً

                                     
 والنهاية ٣٩٥ ص٤ين ججممع البحر:  وراجع١١٨ و ١١٧تذكرة اخلواص ص) ١(

 هامش ١الفصول املهمة البن الصباغ ج:  وراجع٤٢ ص٥البن األثري ج
رشح  و٥٥لهمداين صل »عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦٠٧ص

 .٦األنوار العلوية ص و٢٢٥ ص٣٣ ج)امللحقات(إحقاق احلق 
درية ـ ط املكتبة احلي( و ١٩١ ص١ج) ط دار احلجة للثقافة(علل الرشايع ) ٢(

 عنه، ومعاين ٥٣ ص٣٥ وبحار األنوار ج١٥٩ ص١ج) هـ١٣٨٥ النجف سنة
بن المناقب آل أيب طالب  و٦٣ص) مركز النرش اإلسالميط (األخبار 

 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٠٦ ص٢شهرآشوب ج
 ٣٠ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٣١ ص٨الكتاب والسنة والتاريخ ج

 .١٤٦ص
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 ً.ية أيضااجلسد
 :ولكننا نقول

مل يكن كذلك من » عليه السالم«ً أن عليا :سيظهر لنا عن قريب
 .الناحية اجلسدية
  :التفاؤل باألنزع

البطني : »عليه السالم «يف صفة عيل «:»نزع«قال ابن منظور يف مادة 
 أن :الغممو(والعرب حتب النزع، وتتيمن باألنزع، وتذم الغمم . األنزع

أن : وتزعم. وتتشاءم باألغم) ى يضيق الوجه والقفايسيل الشعر، حت
 .ًألغم القفا واجلبني ال يكون إال لئياما

 :ومنه قول هدبة بن خرشم
 .)١(»أغم القفا والوجه ليس بأنزعا    وال تنكحي إن فرق الدهر بيننا

  :التصرف يف رواية السبيعي
سحاق، إ عن عيل بن عابس، عن أيب ،)سجادة(عن احلسن بن محاد 

عليه  «ً يعني عليا!يا بني، تريد أن أريك أمري املؤمنني؟: قال يل أيب: قال
 .!؟»السالم

 . نعم:قلت
                                     

اإلمام عيل بن أيب  و٤٧٥ ص١١س جتاج العرو و٣٥٢ ص٨لسان العرب ج) ١(
 .٥٤٩لهمداين صل» عليه السالم«طالب 



  ٢٣٥                                         ..                                  البطني.. األنزع: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإذا أنا برجل أبيض الرأس واللحية، أصلع، عظيم ،يهيدفرفعني عىل 
 .)١(البطن، عريض ما بني املنكبني

 :ونقول
 .. هذه الرواية ضعيفة بابن عابسً:أوال
ه الرواية بطريق صحيح عن أيب  روى ابن سعد نفس هذ:ًثانيا

 . )٢( فلم أره خيضب حليته، ضخم اللحية،فقمت إليه: لكنه قال: سحاقإ
 .)٣(»ضخم الرأس« :ويف نص آخر

أبيض » عليه السالم«ًرأيت عليا :  عنهًومن طريق آخر صحيح أيضا
                                     

 وتاريخ مدينة ٨٧فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ألمحد بن حنبل ص) ١(
 ٣٤بحار األنوار ج و٩٩ ص١لثقفي جلالغارات  و١١ ص٤٢دمشق ج

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم« طالب موسوعة اإلمام عيل بن أيب و٣٥٢ص
 .٨٨ ص١والتاريخ ج

 ـ ٩٩ ص١ والغارات ج٣١٤ ص٦ وج٢٥ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ٢(
لبالذري لنساب األرشاف وأ) »عليه السالم«ترمجة عيل ( واإلستيعاب ١٠٠
 ١٠١ ص٩ وجممع الزوائد ج٩٤ و ٩٣ ص١املعجم الكبري ج: وراجع ١١٦ص

 ٣لصنعاين جلاملصنف  و٢١٥ ص٤٦ج و٢١ ص٤٢جشق تاريخ مدينة دمو
تاريخ  و٣٩٦ ص٥سري أعالم النبالء ج و٧٣مسند ابن اجلعد ص و١٨٩ص

 .١٩٢ ص٨لذهبي جلاإلسالم 
 .١٠٠ ص٩ وجممع الزوائد ج٩٣ ص١املعجم الكبري ج) ٣(
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 .)١(الرأس واللحية
 !فلامذا هذه الزيادة يف رواية ابن عابس؟

ولعله كان آخر أيام حياته، وال يصح .. صحيحواحلديث األخري هو ال
ضخم الرأس، إذ لو كان كذلك مل يدع بنو أمية » عليه السالم«أنه : قوهلم

 .وأذناهبم اشاعته، والتعيري به
  :مكذوبة.. رواية

عليه «، عن اإلمام الصادق )بن عباد بن صهيب(عن عباد بن صهيب 
 : فقال،»سالمعليه ال«سأل رجل أمري املؤمنني : ، قال»السالم

 أسألك عن قرص خلقك، وكرب بطنك، :أسألك عن ثالث هن فيك
 .وعن صلع رأسك

إن اهللا تبارك وتعاىل مل خيلقني « :»عليه السالم«فقال أمري املؤمنني 

                                     
 ٩٤ و ٩٣ ص١ واملعجم الكبري ج٢٦ و ٢٥ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

 ٧٠٢ ص٢لثقفي جلالغارات  و١٠٠ ص٩لزوائد ج وجممع ا٣٠٦ ص١٩وج
مسند ابن  و١٨٩ ص٣لصنعاين جلاملصنف  و١٨٩ ص٣٩بحار األنوار جو

سري أعالم النبالء  و٥٦ ص٦بن أيب شيبة الكويف جالاملصنف  و٧٣اجلعد ص
تاريخ  و١١٨و  ١١٦لبالذري صلنساب األرشاف  وأ٣٩٥ ص٥ذهبي جلل

 ١٣٦ ص١لضحاك جلين اآلحاد واملثا و١٩٢ ص٨لذهبي جلاإلسالم 
 .٣٨٤ ص٢جمحد بن حنبل ألالعلل  و١١١١ ص٣ستيعاب جاإلو
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ًطويال، ومل خيلقني قصريا، ولكن خلقني معتدال ً  أرضب القصري فأقده، ،ً
 .هّوأرضب الطويل فأقط

ًعلمني بابا من » صىل اهللا عليه وآله«اهللا وأما كرب بطني، فإن رسول 
ت عن اب ألف باب، فازدحم يف بطني، فنفجالعلم، ففتح يل بذلك الب

 .)١(»..ضلوعي
ة ددمان لبس البيض، وجمالإ وأما صلع رأيس، فمن :زاد يف اخلصال

 .)٢(األقران
 :ونقول
 .. إن سند هذا اخلرب ضعيف باحلسن بن عيل العدوي، وبصهيبً:أوال
 !عن سبب قرص خلقه؟» عليه السالم« كيف يسأل ذلك الرجل :ًاثاني

 بأنه ليس بقصري، وإنام هو معتدل :قد أجابه» عليه السالم«ًمع أن عليا 
حني وجه إليه » المعليه الس«أمل يكن ذلك الرجل قد رأى قامته ! القامة؟

 والناس يعرفون الطويل والقصري بالقياس إىل عامة الناس ! السؤال؟هذا
 .فإن هذا الرجل مل يأت من بالد العاملقة.  املجتمع الذي يعيشون فيهيف

ال يمكن » عليه السالم«ً إن ما ذكرته الرواية تعليال لكرب بطنه :ًثالثا
                                     

 ١ واخلصال ج١٥٩ ص١ج) ط املكتبة احليدرية( و ١٩٠ ص١علل الرشايع ج) ١(
 ٥٤ و ٥٣ ص٣٥ وبحار األنوار ج»فنفجت عنه عضوي«: ، وفيه١٨٩ص

 .٥١٣ ص١مستدرك سفينة البحار ج و١٠٨وروضة الواعظني ص. عنهام
 . عنه٥٤ ص٣٥ وبحار األنوار ج١٨٩ ص١ل جاخلصا) ٢(
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 ..قبوله، فإن العلم ال يزدحم يف البطن، بل العلم يكون يف الصدر والقلب
 رسول علمني: كان يقول» عليه السالم« أنه : إن املروي هو:ًرابعا

ألف باب من العلم، يفتح يل من كل باب ألف » صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
 .)١(باب

ًعلمه بابا واحدا من » صىل اهللا عليه وآله« إنه :وهذه الرواية تقول ً
نافاة، ألن الكالم هنا فيام أوجب اندحاق إال أن يقال بعدم امل ..العلم
 . البطن

                                     
 ١٦٥ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(مصباح البالغة  و٦٥٢ و ٥٧٢اخلصال ص) ١(

 و ٤٣١ و ٤٢٠ و ٣٣٠ و ٢١١ ص)حتقيق األنصاري(كتاب سليم بن قيس و
مؤسسة ( و ٢٣٥ص) ط مؤسسة البعثة(لطربي لمامة دالئل اإل و٤٦٢ و ٤٣٥

 ١جالبن الصباغ الفصول املهمة  و٢٢٣ ص١اإلحتجاج ج و١٣١ص) املهدي
 ٣١ وج٤٦٣ ص٢٢بحار األنوار ج و٦٩ ص٥مدينة املعاجز ج و٥٧١ص
التفسري  و٤٢ ص٨٩ وج١٨٣ ص٦٩ وج٢١٦ ص٤٠ وج٤٣٣ و ٤٢٥ص

 .٦٠٦ و ٢٨٥الدر النظيم ص و٤٢ ص١الصايف ج
عليه «موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٣٧األنوار العلوية ص: ًراجع ايضاو

 ٥غاية املرام ج و١٧ و ١٦ ص١٠الكتاب والسنة والتاريخ ج يف »السالم
 ٢٣ وج٦٠٠ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٧ ص٦ وج٢٢٤ص
 ١لتربيزي جلتنزيه الشيعة اإلثني عرشية عن الشبهات الواهية  و٤٥٢ص
 .١٦٣ و ١٥٦ص
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و احلال يف الطعام والرشاب  ليس للعلم كثافة مادية، كام هً:خامسا
  واإلنتفاخ، والعلو،ةًاملتعارف، ومل نعلم ومل نسمع بأن له تأثريا يف التوسع

 ..للبطن
علمه الذي » صىل اهللا عليه وآله« أن يكون النبي :ولو صح هذا للزم

 ..ًذلك الباب بطينا مثله
 ..لمع أن يظهر هذا األثر املادي للعلم عىل كل مت:وللزم

 .يشري إىل عكس ذلك» صىل اهللا عليه وآله« وصف النبي وما ورد يف
ًال يصح أيضا، فإن » معليه السال«صلعه  ما ذكر يف سبب ً:سادسا
ولو .. دمان لبس املغفر يف احلرب ال يوجب الصلعإران ومقارعة األق

أوجبه لكان كل الذين يلبسون العاممة، أو القبعات، عىل رؤوسهم مصابني 
 ..بالصلع

عليه «ين كانوا يشاركون يف احلروب باستمرار يف زمن عيل كام أن الذ
كام عرف . يعدون باملئات واأللوف، فلامذا مل يعرف عنهم الصلع» السالم

 !؟»عليه السالم «هعن
وقد تقدمت نصوص أخرى تؤكد عىل عدم صحة نسبة هذين 

، »عليه السالم« والصلع إىل أمري املؤمنني ، عظم البطن:األمرين، ومها
 .. عدم صحة هذه الروايةاإلستدالل هبا عىلن فيمك
  :! هو البطني؟عمر

هو كان  ،»عليه السالم« إن غري عيل :وبعد، فإن النصوص املتوفرة تقول
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 .البطني
 . كبري الكرش، كان عظيم البطن:فعمر بن اخلطاب

 .)١(ن كرشك لكبريةإن بطنك لعظيمة، وإ :وقد قال قيس بن سعد لعمر
  : رحب البلعوم،ق البطنحدمنمعاوية 

» عليه السالم«من كالم لعيل ًوكان معاوية عظيم البطن أيضا، ف
ق دحأما أنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، من: ألصحابه

 .ولن تقتلوه. ن، يأكل ما جيد، ويطلب ما ال جيد، فاقتلوهالبط
أما السب فسبوين؛ فإنه يل . بسبي، والرباءة منيسيأمركم نه إأال و

وأما الرباءة فال تتربأوا مني، فإين ولدت عىل الفطرة، . لكم نجاةزكاة، و
 ..)٢(وسبقت إىل اإليامن واهلجرة

                                     
 ـ ١٤٩ واألنوار العلوية ص٣٨٤ ـ ٣٧٨إرشاد القلوب للديلمي ص: راجع) ١(

 . وغري ذلك١٦٥ ص٢٩ األنوار ج وبحار١٥٣
 ٤٢١ ص٧٢ وج٣٢٧ ص٦٢ وج٣١٧ ص٤١ وج٣٢٥ ص٣٩بحار األنوار ج) ٢(

برشح ( وهنج البالغة ١٠٧ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية (آل أيب طالبومناقب 
وسائل  و١٠٥ ص١ج) قم ـ دار الذخائرط ( و ١١٥ و ١١٤ ص١ج) عبده

لسيد ابن طاووس لفرحة الغري  و٤٧٨ ص١١ ج)دار اإلسالميةط (الشيعة 
 ٥٨١ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و٩٤ ص١شجرة طوبى ج و٥ص

=  ٥٣ ص٨ وج٩٨ ص٤ار جـة البحـدرك سفينـتـمس و١٠٣ ص٢ر ـديـالغو
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 .)١( يعني معاوية:قال ابن شهرآشوب
 .)٢( اندلق، وبطنه اتسع:اندحق

 التي :والدحوق من النوق.  بارزها:دحق البطنمن :وقال املعتزيل
 .)٣( سيغلب: وسيظهر،د الوالدةنخيرج رمحها ع
 .)٤( كان معاوية إذا جلس يقعد بطنه عىل فخذيه:وقالوا

هو معاوية، وهو الذي كان » عليه السالم«والذي أمر بسب عيل 
صىل اهللا عليه «وقد دعا عليه رسول اهللا .. ًموصوفا بالنهم، وكرب البطن

                                     
رشح هنج  و٧٤٧لهمداين صل »عليه السالم«عيل بن أيب طالب  اإلمامو= 

 ١ينابيع املودة ج و٣٤٠ ص١إعالم الورى ج و٥٤ ص٤ جللمعتزيلالبالغة 
 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٠٥ص

 و ٣٠١ ص٤ ولسان العرب ج٣٥٣ و ١٢٦ ص١١ وج٣٠٠ ص٥والتاريخ ج
) ط دار الفكر( و ٣٤٢ ص٦ وتاج العروس ج٩٥ ص١٠ج) نرش أدب احلوزة(
 .١٣٤ ص١٣ج

 .١٠٧ ص٢ج) ط املكتبة احليدرية (آل أيب طالبمناقب  )١(
 . مادة دحقاملعجم الوسيط) ٢(
 وراجع ٣٢٥ ص٣٩جبحار األنوار و ٥٤ ص٤ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ٣(

 .٤٤٥ ص٣مجهرة اللغة ج
رشح هنج البالغة  و٩٤ ص١شجرة طوبى ج و٥٦٨ ص٥هبج الصباغة ج) ٤(

 .٥٤ ص٤ جللمعتزيل
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 .)١(ال أشبع اهللا بطنه: فقال» وآله
، ودعا عليك مرات لعنك رسول اهللا «:ملعاوية» رمحه اهللا«ذر  وقال أبو

 .)٢(»أن ال تشبع

                                     
 ٣٣ وج٢٤٨ ص٢٢جبحار األنوار و ١٧٦ ص١٥ جللمعتزيلرشح هنج البالغة ) ١(

مناقب آل أيب  و٥٣٦ و ١٦٦ ص٢رشح األخبار جو ٢٠٩ و ١٩٥ و ١٩٠ص
 ٤٥٦بن البطريق صالالعمدة  و١٤٠ ص١بن شهرآشوب جالطالب 

كتاب  و٤٧ ص٣الرصاط املستقيم ج و٥٠٤بن طاووس صالالطرائف و
لشريواين ل »عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٦٣٢لشريازي صلاألربعني 

 ٥نة البحار جمستدرك سفي و٨٩ و ٨٨ ص١١الغدير ج و٤٦٦ و ٤٦٥ص
 ١٥٢ ص١٦لنووي جلرشح مسلم  و٢٧ ص٨صحيح مسلم ج و٣٣٩ص

طبقات  و١٤٢١ ص٣ستيعاب جاإل و٣٥٩مسند أيب داود الطياليس صو
 ٢٢هتذيب الكامل ج و٣٨٦ ص٤أسد الغابة ج و٣٤ ص٣املحدثني بأصبهان ج

 ٣لبالذري جلفتوح البلدان  و٢٤٠ ص٣لذهبي جلعتدال ميزان اإل و٣٤٤ص
 ١٨٩ ص٦البداية والنهاية ج و١٨٦ ص٨ جمم وامللوكاألتاريخ  و٥٨٢ص
 ١١٢ ص١٢ وج١٨٥ ص١٠ وج٣٩٩ ص٤إمتاع األسامع ج و١٢٨ ص٨وج

عليه «جواهر املطالب يف مناقب اإلمام عيل  و٢٢٠لمنقري صلصفني  و١١٣و 
 ٢١٥ ص١٠سبل اهلدى والرشاد ج و٢١٨ ص٢بن الدمشقي جال »السالم

 .٢٦١حمد بن عقيل صملالنصائح الكافية و
= ٩٠ ص١١ وج٣٠٤ ص٨ والغدير ج٢٥٧ ص٨رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(
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 : معاوية مرضب األمثال يف ذلك، قال الشاعروقد أصبح
 ةـــاويــعـه مــائــشـأن يف أحـك    ةــاويـاهلـه كـنـب يل بطـاحـوص

» عليه السالم« أن نسبة ضخامة البطن إىل عيل :وذلك كله يوضح
األنزع  «:ةباملراد من كلم» صىل اهللا عليه وآله«رغم ترصيح الرسول 

 قد . وأهنا تعبري جمازي عن السالمة من الرشك، وعن كثرة العلم»البطني
 .»رمتني بدائها وانسلت«: جاء عىل قاعدة

روي عن اإلمام الصادق واإلمام الباقر امل  القولبقي أن نشري إىل
 . »عليه السالم«ما أكثر ما يكذب الناس عىل عيل «: »عليهام السالم«

إنكم ستدعون إىل سبي فسبوين، ثم تدعون إىل :  إنام قال:ثم قال
 .)١(»ا منيووال تربؤ: ومل يقل.  مني، وأين لعىل دين حممدةالرباء

                                     
 ٤١٦ ص٢٢بحار األنوار ج و٦٠٦لشريازي صلكتاب األربعني و= 

 .٢٣٧ ص٤أعيان الشيعة ج و٢٤٣الدرجات الرفيعة صو
 و ٤٠٨ و ٣٩٣ ص٧٢ وج٣٢٦ و ٣١٦ ص٣٩ وبحار األنوار ج٢١٩ ص٢الكايف ج) ١(

قرب  و١٥٨ ص٣التفسري الصايف ج و٥٧٦ ص١٤جامع أحاديث الشيعة ج و٤٣٠
موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب يف  و٨٩ ص٣نور الثقلني ج و١٢سناد صاإل

رشح  و٦٧لشيخ األنصاري صلالتقية  و٣٥٥ ص١١الكتاب والسنة والتاريخ ج
 .٢٢٥ ص١٦ج) مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة  و١٢٢ ص٩أصول الكايف ج
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  :عمرو بن العاص أساس البالء
 فإن السبب األساس يف إثارة هذا اجلو املسموم يف ومهام يكن من أمر،

 إعالن عمرو بن العاص عن : هو»عليه السالم«صفات عيل خصوص 
، ثم الباهرةأوصاف أمري املؤمنني الناس  الشديد من شيوع وتناقل ظهيتغ

 .»عليه السالم« عن عيل ها يريد األمويون أن يشيعوملًقدم نموذجا 
ة َيْلِ كتب حأنه: سحاق، وابن شهابإ ابن :فقد قال ابن شهرآشوب

عن ثبيت اخلادم، فأخذها عمرو بن العاص، » عليه السالم«أمري املؤمنني 
إن أبا تراب كان شديد األدمة، عظيم البطن، «: نفه، وقطعها، وكتبَّفزم بأ

 .)١( ولذا وقع اخلالف يف حليته»محش الساقني، ونحو ذلك
محلة التجني عىل عيل وبذلك يكون عمرو بن العاص هو الذي أطلق 

، حتى يف احلديث عن صفاته البدنية، وتفنن علامء السوء »عليه السالم«
يف ابتداع األساليب » عليه السالم« من أعداء عيل له ولغريهواملتزلفون 

 .. وإشاعة الرتهات،لتشويه احلقيقة، وإثارة الشبهات
 
 
 

                                     
 وبحار ٩١ ص٣ج) ط املكتبة احليدرية( و ٣٠٦ ص٣مناقب آل أيب طالب ج) ١(

موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٧األنوار العلوية ص و٢ ص٣٥األنوار ج
 .٩٠ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«
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  :بعالفصل السا
 

  ×ي ـلـات عـزوج
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  :×زوجات أمري املؤمنني 
  تزويج اهللا ورسوله»عليه السالم«إن من جتليات التكرمة اإلهلية لعيل 

 .»عليها السالم«راء فاطمة الزهإياه 
ما » عليه وعليها الصالة والسالم«ويدل عىل عظم مقامها، ومقام عيل 

 أنه عنه،» عليه السالم«، وعن الصادق »صىل اهللا عليه وآله«روي عن النبي 
لفاطمة ما كان هلا » عليه السالم«لوال أن اهللا تعاىل خلق أمري املؤمنني «: قال

 .)١(» دونه من آدم فمن،كفؤ عىل ظهر األرض

                                     
 وعيون ٣٩٣ ص٣ ومن ال حيرضه الفقيه للصدوق ج٤٦١ ص١الكايف للكليني ج) ١(

 وبشارة ٤١٤ واخلصال ص٢٢٥ ص١ج) ط أخرى( و ٢٠٣ ص٢أخبار الرضا ج
 ١٠٠ ص٢ وكشف الغمة لإلربيل ج٢٦٧ص) ط أخرى( ويف ٣٢٨املصطفى ص

 عن صاحب كتاب الفردوس، وعن املناقب، ومصباح ١٨٨ص) ط أخرى(ويف 
 واللمعة البيضاء للتربيزي ٤٣ و ٢٧األنوار، وجممع النورين للمرندي ص

ياة أمري املؤمنني  وح٢٤ وبيت األحزان للشيخ عباس القمي ص٩٦األنصاري ص
 وحياة اإلمام احلسن للقريش ٣٣٨ ص٢ وتفسري القمي ج١٠٧ ص١ملحمديان ج

= سن بن حلاملحترض  و٢٧٧ ص٢ايف جـ عن تلخيص الش٣٢١ وص١٥ ص١ج
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 واألنوار ١١٩ ص١لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٢٤٠سليامن احليل ص= 

 ٢٠٠ ص٤ء ج عن املحجة البيضا٣٦القدسية للشيخ حممد حسني األصفهاين ص
ط ( ووسائل الشيعة للحر العاميل ٢٢٢ ص٧ورشح أصول الكايف للامزندراين ج

 ودالئل ٤٩ ص١٤ج) ط دار اإلسالمية( و ٧٤ ص٢٠ج) مؤسسة آل البيت
، ٤٧٤ وأمايل الصدوق ص١٧٨ ص٢ وعلل الرشائع ج٨٠اإلمامة للطربي ص
شيخ املفيد لل» عليه السالم« وتفضيل أمري املؤمنني ٨٤ ص٦ونوادر املعجزات ج

 ١ ومقتل احلسني للخوارزمي ج٢٩٠ ص٢ ومناقب آل أيب طالب ج٣٢ص
 وبحار األنوار ٤١١ ص٣ وج٤٠٨ ص١ والفصول املهمة للحر العاميل ج٦٦ص
 وروضة ١٤٥ و ١٤١ و ١٠٧ و ٩٧ و ٩٣ ـ ٩٢ و ١٠ ص٤٣ وج٦ ص٨ج

 ٢ج) مطبوع مع اجلامع الصغري( وكنوز احلقائق للمناوي ١٤٨الواعظني ص
 ٥٤٧ ص١ وتسلية املجالس وزينة املجالس ج٢٩٠ ص١الم الورى ج وإع٧٥ص

 ونور الرباهني ٤٢ ص١ وأمايل الطويس ج٨٣واألرسار الفاطمية للمسعودي ص
و ١٢٦ ص٩ ومستدرك سفينة البحار ج٣١٥ ص١للسيد نعمة اهللا اجلزائري ج

 ومستدرك اإلمام ٣٣٤ و ١٢٦لهمداين صلل» عليه السالم« واإلمام عيل ٢٨٨
 ٢٣ واحلدائق النارضة للمحقق البحراين ج٢٤١ ص١للعطاردي جالرضا 

قسم  ( وإحقاق احلق ١١٦ ح٤٧٥ وص٩٠ ح٤٧٠ ص٧ والتهذيب ج١٠٨ص
القربى  عن مودة ١١٧ ص١٩ ج٣٥ ص١٧ وج٢ ـ ١ ص٧ج) امللحقات

 ١٣٩ وأهل البيت لتوفيق أيب علم ص٥٧ و ١٨ص) ط الهور(للهمداين 
= » عليها السالم«راء ـيدة الزه والس٥١٣ و ٤١٨ و ٣٧٣ ص٣ردوس جـفـوال
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 الصحيح :وقد حتدثنا عن بعض ما يرتبط هبذا الزواج امليمون يف كتابنا
 .»صىل اهللا عليه وآله«من سرية النبي األعظم 

بعد وفاة » عليها السالم«دخل بفاطمة » عليه السالم«ً أن عليا :وروي
ًأختها رقية زوجة عثامن بستة عرش يوما، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك 

 .)١(لت من شوالأليام خ
 .)٢( لست خلون من ذي احلجة، أن ذلك كان يوم الثالثاء:وروي

                                     
 واملناقب املرتضوية ملحمد صالح الرتمذي، ٢٣للحاج حسني الشاكري ص= 

لكن . ٢٨٦ و ٢٤٤ و ٨٠ ص٢وينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي احلنفي ج
.. أكثر مصادر أهل السنة قد اقترصت عىل عبارة لوال عيل مل يكن لفاطمة كفؤ

 .نهومل تذكر كلمة، آدم فمن دو

 ١٤ ج)دار اإلسالميةط (  و٢٤٠ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(
 ٩٧ ص٤٣بحار األنوار ج و٤٣ص ١جلشيخ الطويس لاألمايل  و١٧٨ص

حمد بن عيل الطربي ملبشارة املصطفى  و١٠٥ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة جو
زي لتربيلاللمعة البيضاء  و٤٠٤بن حاتم العاميل صالالدر النظيم  و٤١٠ص

 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٣٧األنصاري ص
 .١٠٤ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج

حمد بن ملبشارة املصطفى و ١٣٢ ص٣بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب ) ٢(
 ٤٣بحار األنوار ج و٤٢ ص١جلشيخ الطويس لاألمايل  و٤١٠عيل الطربي ص

= أعيان  و١٠٥ ص٢٠يث الشيعة ججامع أحاد و١١٠ وراجع ص٩٧ و ٦ص
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 .)١(ها يف مصادرهاوهناك أقوال عديدة أخرى، فراجع
  :أفضل من األنبياء ‘علي وفاطمة 

» عليها السالم«لفاطمة » عليه السالم«واحلديث املتقدم عن كفاءة عيل 
عليهام أفضل الصالة «راء  وكذلك فاطمة الزه،يدل عىل أن أمري املؤمنني

، »صىل اهللا عليه وآله«أفضل من مجيع األنبياء باستثناء رسول اهللا » والسالم
 لداللة األدلة القاطعة عىل أنه أفضل اخللق من دون ،ًفإنه خارج قطعا

 ..»عليهام السالم« ال فاطمة وال عيل ،استثناء أحد
عليهام «هلام بل إن املقصود هبذه الكلمة هو إظهار هذا التفضيل 

وليس املقصود الكفاءة التي يرتتب عليها جواز املبارشة بمراسم . »السالم
إذ قد تتحقق الكفاءة، ولكن يوجد مانع من املبارشة يف التزويج، . التزويج

 ..ألبوة، أو األخوة، أو العمومة، أو نحو ذلككا
يها عل«، مع أنه أب للزهراء »عليه السالم«ويشهد هلذا األمر ذكر آدم 

 ..»عليهام السالم«، وكذلك إبراهيم، وإسامعيل »السالم
 أن املقصود هو بيان مقامها الشامخ، وأهنا فوق :وذلك يدل عىل

                                     
بن حاتم العاميل الالدر النظيم  و٣١٣ ص١لسيد حمسن األمني جلالشيعة = 
موسوعة اإلمام عيل  و٣١٧ ص٢لكجوري جلاخلصائص الفاطمية  و٤٠٥ص

 .١٠٤ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«بن أيب طالب 
 .١٤٥ ـ ٩٢ص ٤٣بحار األنوار ج: راجع عىل سبيل املثال) ١(



  ٢٥١                                         ..                                  ×زوجات علي : الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األنبياء، وأن ما حباها اهللا به من الفضل والكرامة واملقام املحمود عند اهللا، 
 .ال يمكن أن يقع يف وهم أحد

عىل مجيع »  وآلهيهصىل اهللا عل«ومما دل عىل أفضلية رسول اهللا 
 فأنا أتقى ولد«: من أنه قال» صىل اهللا عليه وآله«ي عنه املخلوقات ما رو

 .)١(»، وأكرمهم عىل اهللا جل ثناؤهآدم

                                     
 »عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٧٣٠لشيخ الصدوق صلاألمايل ) ١(

 ٣٧٤لشريازي صلكتاب األربعني  و٤٠٧ ص١حمد بن سليامن الكويف جمل
عليهم «موسوعة أحاديث أهل البيت  و٣١٥ و ١٢٠ ص١٦بحار األنوار جو

 ٣ الكبري جاملعجم و٢١٥ ص٨لهيثمي جلجممع الزوائد  و٦٤ ص٩ ج»السالم
 ٤٣٣تفسري فرات الكويف ص و٤٤ ص٢كنز العامل ج و٨٢ ص١٢ وج٥٧ص

شواهد  و٤٤ ص٨تفسري الثعلبي ج و٢٣٠ ص٩طربيس جللجممع البيان و
 ٢٨٠ ص٤لشوكاين جلفتح القدير  و٤٩ ص٢حاكم احلسكاين جللالتنزيل 

عليه « وما نزل من القرآن يف عيل »عليه السالم«مناقب عيل بن أيب طالب و
البداية  و٣٠٥يب بكر أمحد بن موسى ابن مردويه األصفهاين صأل »المالس

الشفا بتعريف  و٢٠٨ ص٣لمقريزي جلإمتاع األسامع  و٣١٦ ص٢والنهاية ج
إعالم الورى بأعالم اهلدى  و١٦٦ ص١لقايض عياض جلحقوق املصطفى 

بن الالسرية النبوية  و١٢ ص١إلربيل جلكشف الغمة  و٥٠ ص١لطربيس جل
ينابيع  و٦٠٦ ص٢رشف الدين احلسيني جلتأويل اآليات  و١٩٣ ص١كثري ج

 = أهل البيت يف الكتاب والسنة و٥٩ ص١لقندوزي جلذوي القربى ـودة لـامل



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٢
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 .)١(»أنا سيد ولد آدم وال فخر «:»صىل اهللا عليه وآله«وقوله 

                                     
 ٤ وج١٨٣ ص٣لسيد هاشم البحراين جلغاية املرام  و١٢٠لريشهري صل = 

لسيد عيل لمصباح اهلداية يف إثبات الوالية  و١٦١ و ١٥٩ و ١٥٦ و ١٥١ص
 ٦٨ ص١٤ وج٦٩ ص٩ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٥٨صالبهبهاين 

 .٩٢ ص٢٤ وج٢١ ص٢٢وج
 ٢٩٤ ص٩ وج٤٨ ص٨ وبحار األنوار ج٣٩١و  ٢٥٤لصدوق صلاألمايل ) ١(

 ٥٩ ص٤٠ وج٢١٤ و ٧٠ ص٣٥ وج٣٤٢ ص٣١ وج٣٢٦ و ٣٢٥ ص١٦ج
ط دار ( و ١٧٠ وأمايل الشيخ الطويس ص٣٥١ ص٧٨ وج٥٨ و ٦ ص٦٣وج

» عليه السالم«وعيون أخبار الرضا  ٢٧١ص) هـ١٤١٤الثقافة ـ قم سنة 
مسند زيد بن  و٣٨ ص١ج) هـ١٤٠٤ط مؤسسة األعلمي سنة ( و ٢٠٢ص

 ٥لبهويت جلكشاف القناع  و٧ ص١لرشبيني جلمغني املحتاج  و٤٧٦عيل ص
 ٧ وج١٨٥ ص٥رشح أصول الكايف ج و١٤٢روضة الواعظني ص و٢٩ص
ط (ة وسائل الشيع و٣١٩ ص١٢ وج٣٥٥ ص١١ وج٨٤ ص١٠ وج١٤٥ص

اخلرائج  و١٢ ص١٧ ج)دار اإلسالميةط (  و٢٣ ص٢٥ ج)مؤسسة آل البيت
مصباح البالغة  و٧ذخائر العقبى ص و٨٧٦ ص٢لراوندي جلواجلرائح 

داود بن ل »عليه السالم«مسند الرضا  و٢٢٨ ص٣ج) مستدرك هنج البالغة(
مناقب اإلمام  و٢٠٨ ص١لطربيس جلاإلحتجاج  و١٦١سليامن الغازي ص

 ١رشح األخبار ج و٤٠٧ و ١٢٩ ص١لكويف جل »عليه السالم«منني أمري املؤ
=  ٣٣لمفيد صلختصاص اإل و١٤٠لطربي صلاملسرتشد  و٢٣٣  و١٩٥ص



  ٢٥٣                                         ..                                  ×زوجات علي : الفصل السابع
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وفضلني عىل مجيع خلقه، وجعلني يف  «:»صىل اهللا عليه وآله«وقوله 
 .)١(» آدم، ويف اآلخرة زين القيامةالدنيا سيد ولد

: »صىل اهللا عليه وآله« سئل رسول اهللا :»عليه السالم«وعن أيب عبد اهللا 
 ! بأي يشء سبقت ولد آدم؟

 إنني أول من أقر بريب، إن اهللا أخذ ميثاق النبيني، وأشهدهم عىل :قال
 !أنفسهم ألست بربكم؟

 .)٢(فكنت أول من أجاب.  بىل:قالوا

                                     
 ٢مدينة املعاجز ج و٢٠لشيخ املفيد صل »عليه السالم«تفضيل أمري املؤمنني و= 

سنن  و١٤٤ و ٢ ص٣ وج٢٩٥ و ٢٨١ و ٥ ص١محد جأمسند  و٢٧٢ص
 ٤سنن الرتمذي ج و١٤٤٠ ص٢ابن ماجة جسنن  و٢٨ ص١الدارمي ج

 ٨جممع الزوائد ج و٦٠٥ ص٢ وج٣٠ ص١لحاكم جلاملستدرك  و٣٧٠ص
 . ٢٥٠ ص١٢عمدة القاري ج و٣٧٦ و ٣٧٤ و ٣٧٢ ص١٠ وج٢٥٤ص

 مركز النرش اإلسالميط ( و ٤٢ ص٢ واخلصال ج٣٢٦ ص١٦بحار األنوار ج) ١(
» لسالمعليهم ا«موسوعة أحاديث أهل البيت  و٤١٣ص) هـ١٤٠٣سنة 

 .٢٣٧ ص١لنامزي جلمستدركات علم رجال احلديث  و٣٣١ ص٣لنجفي جل
 ٥٦ ص٦٦ وج٣٥٣ ص١٦ وج١٥ ص١٥نوار ج وبحار األ١٢ ص٢الكايف ج) ٢(

خمترص بصائر  و١٢٤ ص١علل الرشائع ج و١٠٣بصائر الدرجات صو
 ٢تفسري العيايش ج و٣٤ ص٨رشح أصول الكايف ج و١٥٨الدرجات ص

 .١٧٥ ص٣ وج٩٤ ص٢نور الثقلني ج و٣٩ص



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٤
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 يا عيل، إن اهللا عز وجل أرشف عىل الدنيا، :»هللا عليه وآلهصىل ا«وعنه 
فاختارين منها عىل رجال العاملني، ثم اطلع الثانية فاختارك عىل رجال 
العاملني بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار األئمة من ولدك عىل رجال العاملني 

  .)١(..ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة سيدة نساء العاملني. بعدك
ذا احلديث ناظر إىل التفضيل بني الرجال والرجال، وبني النساء وه
 ..واألحاديث الدالة عىل هذا املعنى كثرية. والنساء

  :÷ يف حياة فاطمة ×ال يتزوج علي 
غري فاطمة ما دامت » عليه السالم« ملاذا مل يتزوج عيل :وقد سأل سائل

ت الزهراء ذا كانإو! احلياة، مع أن تعدد الزوجات مستحب؟ عىل قيد
 !ال ترىض، فهل يمكن أن ال ترىض بام يرضاه اهللا؟» عليها السالم«

 :ونجيب
حرم «: أنه قال» عليه السالم« قد روي عن أيب عبد اهللا الصادق ً:أوال

  . حية»عليها السالم« ما دامت فاطمة »عليه السالم«اهللا النساء عىل عيل 
 !؟وكيف: قلت :قال

                                     
 ١ واخلصال ج٢٦ ص٤٣ وج٢٧١ ص٢٦ وج٣٥٤ ص١٦بحار األنوار ج) ١(

كنز و ٢٠٧ص) هـ١٤٠٣ سنة مركز النرش اإلسالميط ( و ٩٧ و ٩٦ص
 .٦٣ ص٢لمشهدي جلالدقائق 



  ٢٥٥                                         ..                                  ×زوجات علي : الفصل السابع
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 .)١(» ألهنا طاهر ال حتيض:قال
 هذا التعليل يريد أن يشري إىل عظمتها ومقامها عند اهللا تعاىل، ولعل

 احليض، ا، حتى من جهة خلقتها، فنزهها عنوأنه تبارك وتعاىل قد طهره
 .حتى ال يمنعها ذلك من مواصلة عباداهتا التي حتبها

ًأن يفضل عليها أحدا، » عليه السالم«ذا احلال، هل يصح من عيل هبو
 !. أحد سواها وهي عىل قيد احلياة؟أو أن يميل إىل

مل يثبت استحباب الزواج بأكثر من امرأة واحدة، بل ورد إباحة  :ًثانيا
ذلك يف القرآن، مع النصيحة بالتزام الزواج من واحدة يف صورة اخلوف 

 ..من عدم التمكن من العدل بني النساء
 حالة نعم، قد ورد يف السنة األمر بالتزوج بأكثر من واحدة ملعاجلة

                                     
 وبـبن شهر آشالمناقب آل أيب طالب  و٤٧٥ ص٧لطويس جلهتذيب األحكام ) ١(

 ٣ج) م١٩٥٦ ـ سنة فالنجف األرشـ طبعة احليدرية ط امل( و ٣٣٠ ص٣ج
 ومقتل احلسني ٤٢ ص١ واألمايل للطويس ج٣٠٦ وبشارة املصطفى ص١١٠ص

 وضياء العاملني ١٥٣ و ١٦ ص٤٣بحار األنوار ج و٦٤ ص١للخوارزمي ج
 ومستدرك الوسائل ٦٦ و ٣٨٧ ص١١ وعوامل العلوم ج٧ ص٣ ق٢ج) خمطوط(
مام عيل اإل و٢٣ وجممع النورين ص٢٨٧ ص٩فتح الباري ج:  وراجع٤٢ ص٢ج

اللمعة البيضاء  و٢٣١محد الرمحاين اهلمداين صأل »عليه السالم«بن أيب طالب 
احلدائق و ٤٣١لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و٢٠١لتربيزي األنصاري صل

 .١٠٨ ص٢٣لمحقق البحراين جلالنارضة 



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٥٦
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 .. ، أو نحو ذلك)١(الفقر
ً قد كانت بالطالق أيضا، مع )٢( أن معاجلة ظاهرة الفقر:مع مالحظة

 .)٣(أنه أبغض احلالل إىل اهللا تعاىل
فاإلستحباب املدعى يصبح موضع شك، وبذلك ال يبقى موضوع 

 ..للسؤال املذكور
، مثل إال إذا استدل عىل ذلك بالروايات التي حتث عىل الزواج وتأمر به

                                     
ط ( و ٤٤ ص٢٠ ج)ط مؤسسة آل البيت( ووسائل الشيعة ٤٣٠ ص٥الكايف ج) ١(

جامع أحاديث  و٢٨١ ص٣يل جعوايل الآل و٢٦ ص١٤ ج)دار اإلسالمية
لنجفي ل »عليهم السالم«موسوعة أحاديث أهل البيت  و١٣ ص٢٠الشيعة ج

 ٣جممع البحرين ج و٥٩٥ ص٣نور الثقلني ج و١٧٨ ص٤ وج١١ ص٣ج
 .٢٠٨ص

 ١٤ ج)ط دار اإلسالمية( و ٤٤ ص٢٠ ج)ط مؤسسة آل البيت(وسائل الشيعة ) ٢(
نور  و١٣ ص٢٠امع أحاديث الشيعة جج و٣٣١ ص٥ والكايف ج٢٦ص

تفسري امليزان  و٦٤٥ ص٢كنز الدقائق ج و٥٩٥ ص٣ج و٥٥٩ ص١الثقلني ج
 .١٠٧ ص٥ج

ط ( و ٤٤ ص٢٠ ج)ط مؤسسة آل البيت( ووسائل الشيعة ٤٣١ ص٥الكايف ج) ٣(
التفسري  و١٣ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة ج و٢٦ ص١٤ ج)دار اإلسالمية

كنز الدقائق و ٥٩٥ ص٣ وج٥٥٩ ص١نور الثقلني ج و٥٠٨ ص١الصايف ج
 .١٠٧ ص٥تفسري امليزان ج و٦٤٥ ص٢ج



  ٢٥٧                                         ..                                  ×زوجات علي : الفصل السابع
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 باعتبار أن ..»تناكحوا تناسلوا فإين أباهي بكم األمم يوم القيامة «:حديث
 .املطلوب هو زيادة النسل، وهو يتحقق بتعدد الزوجات بصورة أتم وأوىف

بأننا لو سلمنا بذلك، ويناقش يف داللة ذلك عىل استحباب التعدد، 
ذا فرض فإ. استحباب زيادة النسل يشء، وتعدد الزوجات يشء آخرإن ف

أنه ال جيب اتفاق املتالزمني يف احلكم، بل جيب : التالزم بينهام، فمن املعلوم
 ..أن خيتلفا فيه

ألجل النسل يقصد   أن روايات الرتغيب يف الزواج:يضاف إىل ذلك
ًولكن ال مطلقا، بل وفق . ل التناكح والتناسلصالتأكيد عىل استحباب أهبا 

ت رشائط دد وح. الزيادة عىل األربعلك مل جيزسياسة وضابطة حمددة، ولذ
 ..وغري ذلكمعينة ملن يصح التزويج هبا، 

ُومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا ﴿:  قال اهللا تعاىلً:ثالثا َ ْ َُ ُ ْ ُْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ
َإليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك  ِ َ ِ َّ ِ ًِ َ ََ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ًْ ُ َ ٍيات لقومآلَ ْ َ ِ ٍ َ يتفكرونَ ُ ََّ َ َ﴾)١(. 
 أن اهلدف من الزواج هو حتقيق :فقد دلت هذه اآلية املباركة عىل

السكون، والرضا، وذلك من خالل التوحد، واإللتقاء، ووجدان النفس 
 .. ًحلقيقتها الكاملة، ليكونا معا بمثابة نفس واحدة

 حني تكون مع »عليها السالم«أن السيدة الزهراء  :ومن الواضح
 سوف ال جيد يف نفسه أية »عليه السالم«ه ، فإن»عليه السالم« عيل اإلمام

..  هي الكامل كله»عليها السالم«حاجة إىل يشء آخر، ألن السيدة الزهراء 

                                     
 . من سورة الروم٢١اآلية) ١(
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دام أن السكون والرضا قد بلغ  ما. ّفال يبقى أي مربر لتطلب يشء آخر
رى،  عن زوجة أخ»عليه السالم«منتهاه، فام هو الداعي ألن يبحث اإلمام 

ما دام أن تلك الزوجة لن يكون هلا أي دور يف حياته، وال يوجد أي جمال 
 ! لديه؟للزيادة يف حالة السكون، والرضا، والسعادة

صىل اهللا عليه  «وربام ألجل هذه اخلصوصية بالذات مل يتزوج النبي
أية امرأة أخرى، لكنه تزوج » عليها السالم«لسيدة خدجية يف حياة ا» وآله

صىل اهللا عليه  «رغم علمه. .لعديد من النساء ألكثر من داع وسبببعدها با
 .»عليها السالم«بانه لن جيد مثل خدجية » وآله

بالعديد من » عليها السالم«بعد الزهراء » عليه السالم«تزوج عيل و
 .»صلوات اهللا وسالمه عليها«بأنه لن جيد مثل الزهراء النساء رغم علمه 
  :÷زهراء  يف حياة ال×تسري علي 

 :ًبناء عىل ما تقدم، يبقى سؤاالن حيتاجان إىل إجابة
قد » عليه السالم«ًإن عليا :  ماذا نصنع بالروايات التي تقول:األول

 !؟»صىل اهللا عليه وآله«تزوج بأم حممد بن احلنفية يف حياة رسول اهللا 
» عليه السالم« ماذا نصنع بحديث بريدة عن اصطفاء عيل :الثاين
 !ً وخرج ورأسه يقطر ماء؟، السبي، وقد اختىل هباجلارية من

 :ونقول يف اجلواب
ً لو صح هذا وذاك، فيكون دليال عىل أن حديث حتريم النساء عىل ً:أوال

عىل قيد احلياة مرشوط بام » عليها السالم«ما دامت فاطمة » عليه السالم«عيل 
، وتكون »عليه وآلهصىل اهللا «ورسول اهللا » عليها السالم«إذا مل جتزه الزهراء 
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 ..ًمبادرته لفعل ذلك دليال عىل صدور هذه اإلجازة منها ومنه
 هو التزويج »عليهوسالمه صلوات اهللا « أن املحرم عليه :ىعَّدُبل قد ي

 ..بالنساء، وال حيرم عليه الترسي
 : بالنسبة ألم حممد بن احلنفية نقول:ًثانيا

عليه « وهي نصيب عيل  أهنا كانت أمة:َّإن البعض وإن كان قد ادعى
: لكننا قد أثبتنا عدم صحة ذلك، وقلنا. من سبي أيت به إىل أيب بكر» السالم

عليه «فاشرتاها عيل إهنا كانت أمة، : ًنصوصا أخرى تقول إن هناك
 . واختذها أم ولد،»السالم

، »صىل اهللا عليه وآله« أن رشاءه هلا كان يف زمن رسول اهللا :والظاهر
السيدة فاطمة استشهاد  املعروف بابن احلنفية، وذلك بعد ًفولدت له حممدا

 .»عليها السالم«ّ فال دليل عىل ترسيه هبا يف حياة الزهراء .)١(»عليها السالم«
صىل اهللا عليه « يف زمن رسول اهللا وأما إن كانت والدة حممد بن احلنفية

 خمتص» عليه السالم«إن ما روي عن اإلمام الصادق : ، ومل نقل»وآله
بالزواج الدائم، فال بد أن حيمل ذلك عىل أن زواجه باحلنفية، قد كان بإذن 

ٍّ، لرس »عليها السالم«، وفاطمة »صىل اهللا عليه وآله«من رسول اهللا 
 ..»رمحه اهللا«ٍوخلصوصية يف حممد بن احلنفية 

                                     
 ورشح هنج البالغة ٢٤٦ ص٩ج)  قممركز النرش اإلسالميط (قاموس الرجال ) ١(

 ٤٣٥ ص٩ج و٤٣٣ ص١جأعيان الشيعة  و٢٤٦ ـ ٢٤٣ ص١للمعتزيل ج
 .٩٩ ص٤٢ر جبحار األنوا و٢٧ ص٧ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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 : بالنسبة حلديث بريدة نقول:ًثالثا
يف بعض النصوص و.. (األسلميإن األصل يف هذا احلديث هو بريدة 

الذي أرسله خالد بن الوليد للوقيعة باإلمام عيل ) ذكر الرباء، بدل بريدة
أن اإلمام : ، بحجة»صىل اهللا عليه وآله«، عند رسول اهللا »عليه السالم«
 . اصطفى جارية من السبي، وقعت يف اخلمس» عليه السالم«

ضب لإلمام ، غ»صىل اهللا عليه وآله« أن رسول اهللا :وقد ذكرت الرواية
 ..)١(ّ، وصوب موقفه»عليه السالم«عيل 

                                     
هذا احلديث رواه عموم أهل السنة يف جماميعهم احلديثية، ويف كتب السرية، ) ١(

صحيح : والرتاجم، وغري ذلك، فراجع عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل
البخاري، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته يف الغرية واإلنصاف، وكتاب 

 ويف فضائل فاطمة ١٤١ ص٧اخلمس، وكتاب املناقب، وصحيح مسلم ج
 والسنن ٤٠ ص٢ وحلية األولياء ج٣٢٨ ص٤، ومسند أمحد ج»عليها السالم«

 ١٥٨ ص٣ واملستدرك عىل الصحيحني للحاكم ج٦٤ ص٧الكربى للبيهقي ج
 ١ وسنن ابن ماجة ج٣٤١ و ٣٤٠ وغوامض األسامء املبهمة ص١٥٩و 
و  ٥٩١ ص٥ واجلامع الصحيح للرتمذي ج٥٢١ ص٥ وأسد الغابة ج٦١٦ص

 ومناقب آل أيب ٢٠٨ ص٢ والسرية احللبية ج٨٣ و ٨٢ ونزل األبرار ص٥٩٧
 ٢٧٦ ص٢ وتلخيص الشايف ج٣٢٦ ص٢ وسنن أيب داود ج٤ ص١طالب ج

 وجواهر األخبار واآلثار ٤٣٥ ص٦ والبحر الزخار ج٢١٦ ص٣والغدير ج
=  وكنز العامل٢٥٧ ص٢للصعدي، ومصابيح السنة ج) هبامش البحر الزخار(
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 :ما ييل نالحظ هناو
عليه « إن أغلب املصادر مل ترش إال ملجرد اصطفاء اإلمام عيل  ـ١
 .، جارية من مخس السبي لنفسه»السالم

عليه «ً أن اإلعرتاض إنام كان منصبا عىل ترصفه :وظاهر طائفة
 .، يف مال اخلمس»السالم

: ، الذي ذكر»رمحه اهللا«نشري إىل نص الشيخ املفيد وكمثال عىل ذلك 
، »صىل اهللا عليه وآله«أن بريدة جعل يقرأ كتاب خالد لرسول اهللا 

صىل اهللا عليه «، ووجه النبي »عليه السالم«واملتضمن للوقيعة يف عيل 
إنك إن رخصت للناس يف مثل هذا ذهب «: ، يتغري، فقال بريدة»وآله

 .فيؤهم
إن ! ًأحدثت نفاقا؟!  وحيك يا بريدة:»صىل اهللا عليه وآله«فقال له النبي 

عيل بن أيب طالب كان له من الفيء ما حيل يل، إن عيل بن أيب طالب خري 
 .)١(»..الناس لك ولقومك الخ

                                     
 ٣٤٥ و ٣٤٤ ص٧ والبداية والنهاية ج٢٧١ و ١٢٦ و ١٢٥ـ  ٢٤ ص١٥ ج=

 ١٢ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٣٤وحمارضة األدباء، املجلد الثاين ص
 وفتح الباري ٩٠ ص٧ وهتذيب التهذيب ج٦٦ ـ ٦٤ ص٤ وج٨٨ و ٥١ص
 ٧ واملصنف للصنعاين ج٣١٢ و ٨٧ ونسب قريش ص٢٨٦ ص٩ وج٦ ص٧ج

 .٣٠٢ و ٣٠١ و ٣٠٠ص

= ريوت ـبـ د ـدار املفيط ( و ١٦١ و ١٦٠ص) ط مؤسسة آل البيت(د اـاإلرش) ١(
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قد وطأ تلك اجلارية، كام » عليه السالم«فليس يف الرواية إشارة إىل أنه 
 .تزعم بعض الروايات

فتكلم بريدة «: رويت هلذه احلادثة تقول إن بعض النصوص التي ـ٢
صىل «يف عيل عند الرسول، فوقع فيه، فلام فرغ رفع رأسه، فرأى رسول اهللا 

ً، غضب غضبا مل يره غضب مثله إال يوم قريظة والنضري، »اهللا عليه وآله
وكذا روي عن غري . » فإنه يفعل ما آمره،ًيا بريدة، أحب عليا« :وقال
 .)١(بريدة

                                     
 ١ج كشف الغمة و٢٥٣ ص١إعالم الورى ج و١٦١ ص١ج) هـ١٤١٤= 
 ٢١بحار األنوار ج عنه، و١٧٣ ص٢ وقاموس الرجال ج٢٣١ و ٢٣٠ص
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٢٣٥ ص٣٧ وج٣٥٨ص

) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٢٦١ ص١١الكتاب والسنة والتاريخ ج
 .٩٩ص

عن الطرباين، وخصائص النسائي  ١٢٩ـ  ١٢٨ ص٩جممع الزوائد ج: راجع) ١(
  ـ٣٥٠ و ٣٥٩ ص٥ ومسند أمحد ج١٦٠ ص٤ ومشكل اآلثار ج١٠٣ـ  ١٠٢ص

رواه البخاري يف الصحيح، وحلية :  وقال٣٤٢ ص٦ وسنن البيهقي ج٣٥١
 ١٥ وكنز العامل ج٦٣٩ و ٦٣٢ ص٥مذي ج وسنن الرت٢٩٤ ص٦األولياء ج

 ومستدرك ٩٢ ومناقب اخلوارزمي احلنفي ص١٢٧ ـ ١٢٦ و ١٢٥ ـ ١٢٤ص
 عىل رشط مسلم، وتلخيص املستدرك للذهبي ١١١ ـ ١١٠ ص٣احلاكم ج

=  ،دـ أمح: عن٣٤٥ و ٣٤٤ ص٧ة جـة والنهايـه، والبدايـ وسكت عن)هـامشـهب(
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، ووطؤه »عليه السالم«أن اصطفاء اجلارية من قبل عيل  :وهذا يعني
، »صىل اهللا عليه وآله«كان بأمر رسول اهللا فإنام هلا إن كان قد حصل، 

 .ملصلحة رآها
 : ً ومع غض النظر عن ذلك، وافرتاض صحة الروايتني معا، نقول ـ٣

 التوفيق واجلمع بني رواية حتريم النساء عىل أمري وبذلك يتحقق
وبني رواية ، »عليها السالم«مدة حياة السيدة فاطمة » عليه السالم «املؤمنني

حتريم الزواج الدائم باحلرائر : رواية حتريم النساء عليهبأن املقصود ببريدة 
، أو »عليها السالم« إذا أذنت الزهراء ..فال تشمل الترسي باإلماء. منهن

 ..ملصلحة يراها» صىل اهللا عليه وآله«أمر أبوها 

                                     
بعض   عن٢١٦ ص٣والغدير ج. تلفة وغريه بنصوص خم،والرتمذي، وأيب يعىل= 

 و ١٢٩ ص٣ والرياض النرضة ج٢٢من تقدم، وعن نزل األبرار للبدخيش ص
 ٤٣٥ ص٦ والبحر الزخار ج٢٥٧ ص٢ وعن مصابيح السنة للبغوي ج١٣٠

مطبوع (خبار واآلثار املستخرجة من جلة البحر الزخار للصعدي وجواهر األ
واملعجم .  عن البخاري والرتمذينفس اجللد والصفحة،) هبامش املصدر السابق

 وتاريخ مدينة دمشق ١٤٧ و ١٤٦ وبشارة املصطفى ص١١٧ ص٥األوسط ج
 وخصائص أمري املؤمنني للنسائي هامش ١٩٥ص) ط أخرى( و ٢٩١ ص٤٢ج

 وهنج السعادة ٢٨٢ ص٣٩ وبحار األنوار ج٢٥٠ واألمايل للطويس ص١٠٣ص
 ٤٢٥ ص١لكويف جل »معليه السال«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٧٩ ص٥ج
 .٨٧ ص٦ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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قد أصاب من اجلارية، وأنه » عليه السالم«من أنه : ن ما ذكروه إ ـ٤
ًخرج إليهم ورأسه يقطر، وأخربهم بام جرى، مل نجده مرويا عن األئمة 

بل أولئك الذين أرادوا ِمن قإىل الرواية ، ولعله قد أضيف »عليهم السالم«
، »معليها السال«أن يثريوا املشكلة عىل أساس إثارة حفيظة السيدة الزهراء 

، وحيركها غريهتا، سوف يثري »عليه السالم«العتقادهم أن ذكر ذلك هلا عنه 
 .ضده

ًولكن فأهلم قد خاب؛ ألهنم مل يعرفوا اإلمام عليا وال السيدة الزهراء 
 .صلوات اهللا وسالمه عليهام

وربام تكون هذه التحريكات املغرضة قد حصلت يف وقت الحق، أي 
  ..»صىل اهللا عليه وآله«عة به عند رسول اهللا لوقيلبعد أن فشلت حماوالهتم 

  :×سائر نساء علي 
 »عليه السالم«تزوج » عليها السالم«السيدة الزهراء وبعد استشهاد 

َّبعدة نساء هن ٍ: 
 . أمامة بنت أيب العاص ـ١
 . أسامء بنت عميس ـ٢
 . ليىل بنت مسعود ـ٣
 . أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي ـ٤
 .جعفر بن قيس خولة بنت  ـ٥
 . الصهباء بنت ربيعة ـ٦
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 . حمياة بنت امرئ القيس ـ٧
 . أم البنني فاطمة بنت حزام الكالبية ـ٨

َّ كان له أيضا سبع عرشة رسية:»عليه السالم«وعن اإلمام الباقر  ِّ ُ ً .
 .)١(بعضهن أمهات ولد

 بأمامة بنت أيب العاص، »عليه السالم«وسيأيت احلديث عن زواجه 
 .»عليها السالم «د الزهراءبعد استشها
 :ومها،  النساءني من هؤالءتإىل اثنهنا نشري ولكننا 

  : ـ أمساء بنت عميس١
أسامء بنت عميس، وهاجرت بقدتزوج بن أيب طالب كان ن جعفر فإ

                                     
عيل بن يونس العاميل لالرصاط املستقيم و ٦٥٢ ص٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم ) ١(

 يف الكتاب »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و١٦٣ ص١ج
      ٣٢ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٠٩ ص١والسنة والتاريخ ج

 تسع ٢٣١ ويف ص٢٤٩لسيد ابن طاووس صلاء املقالة الفاطمية بنو ٦٧٧ص
جامع  و١٩٢ ص٢دعائم اإلسالم ج: وراجع هذا القول يف. عرشة رسية

فيض القدير و ٩٨لجاحظ صلالعثامنية  و٢٠٨ ص٢٠أحاديث الشيعة ج
 ٣٦٨ ص٧البداية والنهاية جبضع عرشة رسية، و:  وفيه٥٣٨ ص٥لمناوي جل

 ٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٢٩ الثوري صتفسري و٣٣٣ص) ط أخرى(ويف 
 .٢١٨ ص٩بن حزم جالاملحىل  و٥٧٨ص
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 .ًا وحممدًامعه إىل احلبشة، وولدت له عبد اهللا، وعون
ر تزوجها وبعد وفاة أيب بك.. ًثم تزوجها أبو بكر، فولدت له حممدا

 .)١(فأولدها حييى» عليه السالم«عيل 
  : ـ أم البنني بنت حزام٢

أنظر إىل امرأة قد ولدهتا «: قال لعقيل» عليه السالم«ً إن عليا :قالوا
 ً. فارساً غالما ألتزوجها فتلد يل،الفحول

 فإنه ليس يف العرب أشجع من ، تزوج أم البنني الكالبية:فقال له
 .)٢(»آبائها

مل يكن بحاجة إىل علم عقيل » عليه السالم«ً أن عليا :اونالحظ هن

                                     
 ٢٨٧ ـ ٢٨٢ ص٢لذهبي جلسري أعالم النبالء  و١٢٧ ص٣٥هتذيب الكامل ج) ١(

املحرب  و٣٠٦ ص١لزركيل جلاألعالم  و١٦ ـ ١٤ ص٨بن حجر جالاإلصابة و
الوايف بالوفيات  و١٧٨ ص٤لذهبي جلتاريخ اإلسالم و ١٠٧لبغدادي صل
 يف »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٣٣ ص٩لصفدي جل

 .١١٢ ص١الكتاب والسنة والتاريخ ج
 ١٣٨٩ط سنة (لتسرتي لقاموس الرجال  و٣٥٧بن عنبة صالعمدة الطالب ) ٢(

 ١٢ج)  ـ الطبعة األوىلمركز النرش اإلسالميط ( و ٣٩٠ و ٣٨٩ ص١٠ج) هـ
 ٣٨٩ ص٨ وج٤٢٩ ص٧مني جلسيد حمسن األلعيان الشيعة  وأ١٩٦ص

 .٤٧ألمحدي امليانجي صلعقيل بن أيب طالب  و٤٤٢األنوار العلوية صو
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العرب، إال أن يكون وأحوال ، وال إىل علم غريه بأنساب »رمحه اهللا«
املقصود هو تعريف الناس بمقام تلك الصفوة التي سيكون هلا النصيب 

 .يف كربالء» عليه السالم«األوفر يف نرصة اإلمام احلسني 
 عن والدة هؤالء الصفوة، وعن املهامت وأن ذلك بمثابة إخبار غيبي

 .اجلسام التي سوف يضطلعون هبا، يف نرصة هذا الدين
شارة إىل أن التهيؤ هلذه املواقف والتضحيات قد بدأ قبل والدة إوفيه 

 ..و.. يزيد وابن زياد و
 أنه أراد التنويه بعلم عقيل باألنساب، ورد ما سوف :يضاف إىل ذلك

وتربئته من اإلهتامات الباطلة التي سيوجهوهنا . اهنميكيده به األمويون وأعو
 ..»عليه السالم«إليه حني يكشف للناس خمازي أعداء عيل 

.. كان أعرف من عقيل يف كل يشء» عليه السالم«ًمع يقيننا بأن عليا 
ولكنه أراد أن يعطي .. ومل يكن بحاجة إليه يف اختيار من يشاء من النساء

أن ال غضاضة يف الرجوع إىل أهل :  الناسوأن يعلم.. كل ذي حق حقه
 .اخلربة، إلظهار فضلهم، واإلعالن بالتكريم هلم

  : يتزوج أمامة× ـ علي ٣
يف سنة اثنتي عرشة للهجرة مات أبو العايص بن الربيع، وأوىص إىل 

 .)١(ابنته» عليه السالم«الزبري، وتزوج عيل 

                                     
=  ٥٨٤ ص٢ج) يـة األعلمـط مؤسس( و ٣٨٥ ص٢وك جـخ األمم وامللـتاري) ١(
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 .)١(زوجها منه الزبري، ألن أباها قد أوصاه هبا
تزوج أمامة بنت أيب العاص، بوصية الزهراء » عليه السالم«ًإن عليا : قيلو

 .)٢(إهنا تكون لولدي مثيل: ، فقد أوصته بذلك، وقالت»عليها السالم«
 .)٣(ّ بنت أختي، وتتحنن عىل ولدي:أو قالت

                                     
 ٢٢لطرباين جلاملعجم الكبري  و٢٥٤ ص٩لهيثمي جلالزوائد  جممعو= 
 ١٨٢ص ٢ن حبان جبالالثقات  و١٥٠اإلكامل يف أسامء الرجال ص و٤٤٣ص

 ٩هتذيب الكامل ج و٣٩٨ ص١٨ وج١٩١ص ٣تاريخ مدينة دمشق جو
سبل  و٣٦٤ ص٢عيون األثر ج و٤٠٠ ص٢الكامل يف التاريخ ج و٣٢٤ص

 . ٣٢ ص١١اهلدى والرشاد ج
. ١٧٨٨ ص٤ستيعاب جاإل و٢٤ ص٨ ترمجة أمامة، واإلصابة ج٥أسد الغابة ج) ١(

 .وراجع اهلامش السابق
 وكتاب سليم بن ٣٦٠ ص٢مستدرك الوسائل ج و١٦٨اعظني صروضة الو: راجع) ٢(

 ٢٨بحار األنوار ج:  وراجع١٨٨ ص١ وعلل الرشايع ج٨٧٠ ص٢قيس ج
 ومناقب آل أيب ٢٥٦ و ٢٥٣ ص٧٨ وج١٩٩ و ١٩١ و ١٨١ ص٤٣ وج٣٠٤ص

مستدرك سفينة البحار  و٣٦٩ ص٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٦٢ ص٣طالب ج
 ٣٠٣األنوار العلوية ص و٨٧٥ و ٨٧٢ و ٨٦٨اللمعة البيضاء ص و٣١٧ ص٤ج
 . ٣٣٢لمسعودي صلاألرسار الفاطمية  و١٥٠جممع النورين صو

 واللمعة البيضاء ٣١٧ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٢١٧ ص٤٣بحار األنوار ج) ٣(
 .١٤٨لمرندي صلجممع النورين : وراجع. ٢٥٩ عن مصباح األنوار ص٨٩٠ص
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 أشياء مل أجد إىل :قوله» عليه السالم«ويروي ابن عباس عن عيل 
 ً.تركهن سبيال
 .)١(» السالماعليه« وتزويج أمامة بنت زينب، أوصتني هبا فاطمة :إىل أن قال

 .)٢(حممد األوسط» عليه السالم« أهنا ولدت لعيل :ويف بعض الروايات
خاف أن يتزوجها معاوية، فأمر » عليه السالم« وملا جرح عيل :قالوا

 . املغرية بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب أن يتزوجها بعده
، وانقضت عدهتا أرسل إليها معاوية »عليه السالم«يل فلام استشهد ع

خيطبها، فأرسلت إىل املغرية تعلمه بذلك، فتزوجها املغرية، فولدت له 
 .)٣(حييى، وهلكت عنده

                                     
 .٣٠٤ ص٢٨نوار جبحار األ و٨٧٠ ص٢كتاب سليم بن قيس ج) ١(
مستدرك  و٩٢ ص٤٢بحار األنوار ج و٨٩ ص٣ج مناقب آل أيب طالب :راجع) ٢(

بن الجواهر املطالب  و٢٩٢ ص٦إمتاع األسامع ج و٣١٧ ص٤سفينة البحار ج
رشح إحقاق احلق  و٤٣٣األنوار العلوية ص و١٢٢ ص٢الدمشقي ج

 .٦٧٥ ص٣٢ج) امللحقات(
جممع  و٤٥٢ ص٢لسرية احللبية جا و٢٠ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ٣(

عيون األثر  و٢٥ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية( واإلصابة ١٠٩ ص١البحرين ج
:  وراجع٤٠٠ ص٥أسد الغابة ج و١٧٨٩ ص٤ستيعاب جاإل و٣٦٤ ص٢ج

 وعن تاريخ األمم ٣٢ ص١١سبل اهلدى والرشاد ج و١٦١ذخائر العقبى ص
 .٤١٤ ص٢ج) حتقيق املحمودي( وأنساب األرشاف ١٤٥ ص٥وامللوك ج
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 :ونقول
 .إن لنا مع هذه النصوص وقفات عديدة، نذكر منها

  :÷أمامة بنت أخت فاطمة 
نت أخت فاطمة تصف بعض الروايات أمامة بنت أيب العاص بأهنا ب

من طلبها » عليها السالم«لزهراء نص املنسوب لعلل الي، و»عليها السالم«
 .عيل الزواج من أمامة بأهنا بنت أختها، وحتن عىل ولدهيا

بنات النبي أم «، وكتاب »القول الصائب «:ثبتنا يف كتبناأواحلال أننا قد 
أن : تب أخرى، ويف ك»قل هاتوا برهانكم: ربائب النبي«وكتاب » ربائبه

 »صىل اهللا عليه وآله«ًزينب زوجة أيب العاص بن الربيع مل تكن بنتا للنبي 
 .»صىل اهللا عليه وآله«عىل احلقيقة، وإنام نسبت إليه، ألهنا تربت يف بيته 

 ..أطلقت عليها وصف األخت هبذا اإلعتبار» عليها السالم«فلعلها 
  : مل جيد للتخلص سبيالً×علي 

، من أنه مل جيد »عليه السالم«ما نسب إىل عيل  :وقد لفت نظرنا
عليها «ة الزهراء ـبسبب وصي.. ًة سبيالـج بأمامـزويـللتخلص من الت

 ..»السالم
 :ونقول

التخلص من هذا األمر، » عليه السالم«ال ندري ملاذا يريد عيل 
عليها «هل كان يرى أن الزهراء ! ويلتمس السبل إىل ذلك، فال جيدها؟

أم أنه مل يكن بحاجة للزواج ! أخطأت يف اختيارها هلذه الفتاة؟قد » السالم
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وهل يمكن أن ختطئ ! قد أجربته عليه؟» عليها السالم«لكن وصية فاطمة 
 !الزهراء املعصومة؟

املطلوب أو أهنا هل تتدخل فيام ال يعنيها، وتلزم الناس بام مل يكن 
 !إلزامهم به؟

  :الزبري يزوج أمامة
ً أن الزبري هو الذي زوج عليا :قدموقد ذكر النص املت » عليه السالم«ّ

 :أمامة، ألن أباها كان قد أوصاه هبا
 :ونقول
 إذا كان أبو العاص بن الربيع قد مات يف السنة الثانية عرشة، ً:أوال
قد استشهدت قبل ذلك بسنة أو أكثر، فلامذا ال » عليها السالم«والزهراء 

وملاذا صرب إىل ما بعد وفاته حتى . !.خيطب عيل أمامة من أبيها مبارشة؟
قد أوصته بالزواج » عليها السالم«خطبها من الزبري، واحلال أن الزهراء 

 !منها، حلفظ أبنائها؟
 !طيلة هذه املدة؟» عليها السالم«ومن الذي كان هيتم بأبناء الزهراء 

أهنا كانت صغرية يف ذلك الوقت، فانتظرها إىل أن :  لنفرتض:ًثانيا
 فبعد أن كربت هل صارت عاقلة راشدة، أم مل تكن كذلك، فإن ..كربت

كانت عاقلة راشدة فال حاجة هلا إىل الزبري ليزوجها؛ ألهنا تصبح مالكة 
ألمرها، وال حتتاج يف زواجها إىل إذن أحد، وال والية ألحد عليها، بعد 

 .موت أبيها
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 إليها، وإىل »عليها السالم«وإن مل تكن راشدة، فام حاجة أبناء الزهراء 
قد كربوا، واستغنوا عنها وعن غريها يف نفس هم حناهنا، بل يكونون 

 ..يه هي للحصول عىل الرشدطوالوقت الذي ت
عليهام «ً، فضال عن احلسنني »عليها السالم«بل لقد كان لزينب العقيلة 

من العقل والرشد، ما يستغنون به عن مجيع أهل األرض، إن مل » السالم
 .اس حيتاجون إليهم يف ذلك وسواهن النإ :نقل

ً أن الزبري كان وكيال عنها يف إجراء صيغة :ولعل مقصود الراوي
ثم طور ذلك وحوره لكي يبدو . »عليه السالم«النكاح الرشعي مع اإلمام 

ًأن للزبري شيئا من الفضل عىل بحاجة إىل الزبري، و» عليه السالم«ًأن عليا 
 .»عليه السالم«أمري املؤمنني 

  :×هل ولدت أمامة لعلي 
» عليه السالم« ولدت لعيل  أمامةإن:  أن بعض الروايات تقول:تقدم

 ..ًحممدا األوسط
 . )١(» وال للمغرية،إهنا مل تلد لعيل «:ّغري أن ذلك غري مسلم، فقد قيل

  :×أمامة تزوجت بعد علي 
عليه «وكون زواج أمامة باملغرية بن نوفل بن عبد املطلب بأمر عيل 

 . هو اآلخر موضع شك وريب» مالسال

                                     
 . ٢٣٧ ص٤اإلصابة ج) ١(
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أن :  قد روى ابن سعد، عن ابن أيب فديك؛ عن ابن أيب ذئبً:فأوال
 :أمامة بنت أيب العاص قالت للمغرية بن نوفل

 .إن معاوية خطبني
 !َّفلو جعلت ذلك إيل!  أتتزوجني ابن آكلة األكباد؟:فقال هلا
 . نعم:قالت

 .)١( فجاز نكاحه:قال ابن أيب ذئب
يتحدث مع أمامه يف موضوع » عليه السالم«ًإننا ال نرى أن عليا : ًثانيا

ال سيام إذا كان ذلك يستبطن بعض . ًكهذا، وال نظنه حيدد هلا زوجا بعده
ًيكون راغبا يف زواج ال قد عينه هلا، والذي اإلحراج لذلك الرجل، الذي 

 ..كهذا
يه عل«بأن النسوة اللوايت تويف عيل :  رصح ابن شهرآشوب:ًثالثا

ُأمامة، وأسامء بنت عميس، وأم : عنهن مل يتزوجن بعده، وهن» السالم
 .)٢(البنني الكالبية، وليىل التميمية

                                     
 ٦نيل األوطار ج و٢٦ ص٨ج) ط دار الكتب العلمية( و ٢٣٧ ص٤اإلصابة ج) ١(

تغليق  و١٢٤ ص٢٠عمدة القاري ج و١٦٢ ص٩فتح الباري ج و٢٦٧ص
 .٤٧٢ و ٢٣٣ و ٤٠ ص٨بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤١٦ ص٤التعليق ج

:  وراجع٩٠ ص٣ ج)ة احليدريةط املطبع(  و٣٠٥ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  )٢(
مناقب اإلمام و ٣١٤ مطالب السؤول صو ٢٩٩ ص٤تفسري نور الثقلني ج

 = )املجموعة(تاريخ األئمة  و٤٨ ص٢ويف جـلكل» المـعليه الس«أمري املؤمنني 
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قول ابن شهرآشوب عن أمامة :  واألمر األوضح واألرصح:ًرابعا
وخطب املغرية بن نوفل أمامة، ثم أبو اهلياج بن سفيان بن «: نفسها

نه ال جيوز ألزواج النبي والويص أ: »عليه السالم«احلارث، فروت عن عيل 
 .)١(»أن يتزوجن بغريه بعده، فلم يتزوج امرأة وال أم ولد هبذه الرواية

إحدى زوجات أبيه » عليه السالم«فام يدعى من تزويج اإلمام السجاد 
 ..قبولهال جمال للبعض الناس، 

  !:ملاذا هذا العدد من النساء؟
اليت تزوجهن عيل أمري وقد يتساءل البعض عن سبب كثرة النساء ال

 .»عليه السالم«املؤمنني 
 :ونجيب بام ييل

عليها «قد عاش عدة سنوات مع الزهراء » عليه السالم«ً إن عليا :ألف
 ً، متاما كام عاش رسول اهللاستشهدت، ومل يتزوج غريها إال بعد أن »السالم

                                     
بحار األنوار  و٩٥لخصيبي صلاهلداية الكربى و١٧لكاتب البغدادي صل =
 ٤١١الدر النظيم ص و٣٣٦ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٩٢ ص٤٢ج
األنوار  و٦٤٧ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة  و٦٩ ص٢كشف الغمة جو

 .٤٥٠العلوية ص
بحار  و٩٠ ص٣ ج)ط املطبعة احليدرية(  و٣٠٥ ص٣ جآل أيب طالبمناقب  )١(

 ٤نور الثقلني ج و٣٣٦ ص٤مستدرك سفينة البحار ج و٩٢ ص٤٢األنوار ج
 .٤٥٠األنوار العلوية ص و٢٩٩ص
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تزوج غريها ، ومل ي»عليها السالم«سنوات كثرية مع خدجية » صىل اهللا عليه وآله«
 وهذا الزواج فرضته ظروف، ومل يكن استجابة لداعي الشهوة، .وفاهتاإال بعد 

من النساء الفتيات األبكار أو اجلميالت، » صىل اهللا عليه وآله«ولذلك مل يتخري 
 .بل كن ثيبات أو عجائز لكل واحدة منهن قصة وظرف خاص هبا

، وال بالنبي »ه السالمعلي« إن الزواج بعدد من النساء ال ينحرص بعيل :ب
 :، فإن عمر قد تزوج بالعديد من النساء، ومنهن كام قيل»صىل اهللا عليه وآله«

 . زينب بنت مظعون ـ١
عقد عليها ومل يدخل هبا، وكان ذلك آخر  ( أم كلثوم بنت عيل ـ٢

 .)فراجع.. »ظالمة أم كلثوم«عمره يف ظروف ذكرناها يف كتاب لنا باسم 
 .رولأم كلثوم بنت ج  ـ٣
 .مجيلة بنت ثابت  ـ٤
 .)١(امرأة من اليمن )أم ولد(هلية   ـ٥
 . أم ولد هي أم عبد الرمحن بن األصغر بن عمر ـ٦
 . أم حكيم بنت احلارث ـ٧
 .)أم ولد(فكيهة   ـ٨
 .عاتكة بنت زيد  ـ٩

 .)١(أم عاصم بن عمر) أو مجيلة( عاصية  ـ١٠

                                     
 .٥٤ ص٣الكامل يف التاريخ ج: جعرا) ١(
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 ..بنت جرول وربام تكون هي أم كلثوم . مليكة بنت جرول ـ١١
 . قرينة بنت أيب أمية ـ١٢

 :والنساء الاليت تزوجهن عثامن
 ).»صىل اهللا عليه وآله«ربيبة رسول اهللا ( رقية  ـ١
 ).»صىل اهللا عليه وآله«ربيبة رسول اهللا ( أم كلثوم  ـ٢
 . فاختة بنت غزوان ـ٣
 . أم عمرو بنت جندب ـ٤
 . فاطمة بنت الوليد ـ٥
 . أم البنني بنت عيينة ـ٦
 . رملة بنت شيبة ـ٧
 . نائلة بنت الفرافصة ـ٨
 .)٢(ً أم ولد ولدت لعثامن بنتا اسمها أم البنني ـ٩

                                     
 و ٥٣ ص٣ والكامل يف التاريخ ج٦٥٥ و ٦٥٤ ص٢تاريخ املدينة البن شبة ج) ١(

 ٣لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و٢٦٥ ص٣سعد جالبن الطبقات الكربى  و٥٤
 ٧البداية والنهاية ج و٢٨٥ ص٢٢لصفدي جلالوايف بالوفيات  و٢٧٤ص
 .٢١٤ و ٢١٣ ص٦إمتاع األسامع ج و١٥٧ و ١٥٦ص

 ٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٩٥٣ و ٩٥٢ ص٣تاريخ املدينة البن شبة ج) ٢(
 .١٨٥ ص٣بن األثري جالالكامل يف التاريخ  و٥٤ص
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 :كام عند ابن األثريهن والنساء الالئي ولدن أليب بكر 
 . قتيلة بنت عبد العزى ـ١
 . أم رومان ـ٢
 . أسامء بنت عميس ـ٣
 .)١( حبيبة بنت خارجة ـ٤
ًهذه املرأة أو تلك أسبابا خمتلفة، قد  إن لإلقدام عىل الزواج من :ج

 وحفظها من أن يعضها الدهر ،يكون من بينها السعي للرب بتلك املرأة
 ال يراعي فيها ،بأنياب احلاجة، و صوهنا من أن تقع يف قبضة رجل فاجر

 .أحكام اهللا ورشائعه
وقد يكون السبب هو حفظ أنفس، ورعاية حقوق ال بد له من حفظها 

هذه أو تلك، وال بد من لزوج  يكون هو موافاة األجل ورعايتها، وقد
وقد يكون .. وقد يكون السبب هو انجاب ذرية صاحلة.. اجلليس واألنيس
 ..السبب غري ذلك

 لكن املهم هو مراعاة أحكام اهللا فيهن، وحفظ حدوده، واإللتزام :د
وال . برشائعه، ومعاملتهن بام يقتضيه اخللق الريض، والواجب اإلنساين

 ..سوى هذا» عليه السالم«توهم يف حق أمري املؤمنني ي
                                     

 ١٦٩ ص٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٤٢٠ ص٢الكامل يف التاريخ ج) ١(
 ٦١٦ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و١٧٣ و ١٧٢بن قتيبة صالاملعارف و
 .٢٥١ ص١١جسبل اهلدى والرشاد  و٦٩ ص٣وفيات األعيان جو
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  :× أوالد أمري املؤمننيهؤالء 
 سبعة :، فقيل»عليه السالم«وقد اختلفوا يف عدد أوالد أمري املؤمنني 

 .)١(وعرشون
 .)٢(نية وعرشون ثام:وقيل
 .)٣(ونث ثالثة وثال:وقيل

 

                                     
اد ـاإلرش من ادـ واملستج٨٩ ص٤٢وار جـبحار األن و٣٥٤ ص١اإلرشاد للمفيد ج) ١(

 ٣٩٥ص ١إعالم الورى ج و٢٩بن البطريق صالالعمدة  و١٣٨ ص)املجموعة(
 .٦٧ ص٢إلربيل جلكشف الغمة و

 بن أيب طالب موسوعة اإلمام عيل و٦٤١ ص١بن الصباغ جالالفصول املهمة : راجعو
 .١١٥ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«

 ٣٥٥ ص١ واإلرشاد للمفيد ج١٨لطربيس صل) املجموعة(تاج املواليد ) ٢(
 ٩٠ ص٤٢بحار األنوار ج و١٤٠ص) املجموعة(اإلرشاد  من املستجادو
 .٦٧ ص٢إلربيل جلكشف الغمة  و٣٩٦ص ١إعالم الورى جو

 .٥٧ وتذكرة اخلواص ص١٨لطربيس صل) موعةاملج(تاج املواليد ) ٣(
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 .)١( أربعة وثالثون:وقيل
 .)٢( مخسة وثالثون:وقيل
 .)٣( تسعة وثالثون:وقيل

 ..ولعل سبب اإلختالف هو اختالط األسامء باأللقاب والكنى
من السيدة الزهراء » عليه السالم«ومهام يكن من أمر، فإن أوالده 

 :، مخسة، هم»عليها السالم«
 .»عليه السالم«إلمام احلسن  ا ـ١
 .»عليه السالم« اإلمام احلسني  ـ٢
 .»عليها السالم« زينب  ـ٣
 .»رضوان اهللا تعاىل عليها« أم كلثوم  ـ٤
 الذي قتل أو أسقط يف اهلجوم عىل بيت الزهراء ،)٤( املحسن ـ٥

                                     
لطربيس ل) املجموعة(تاج املواليد  و٢٠ ص٣الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٦٣بن عنبة صالعمدة الطالب  و١٨ص
 .١١٥ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«

 .٦٣بن عنبة صال الطالب عمدة و١٤٧ ص٣لقندوزي جلينابيع املودة ) ٢(
موسوعة  و١٨٥ ص٢١لصفدي جلالوايف بالوفيات  و٤٧٩ ص٢٠هتذيب الكامل ج) ٣(

 .١١٥ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«اإلمام عيل بن أيب طالب 
ط دار الكتب ( و ٤٧١ ص٣ضبط بالتشديد ـ كام ذكره ابن حجر يف اإلصابة ج) ٤(

 . ويف بعض املصادر بالتخفيف١٩١ ص٦ج) هـ١٤١٥العلمية سنة 
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 .»صىل اهللا عليه وآله«، فور استشهاد أبيها رسول اهللا »عليها السالم«
 :، وهم)أم البنني(زام الكالبية حبعة أوالد من فاطمة بنت وهناك أر

 . العباس ـ١
 . عثامن ـ٢
 .اهللا  عبد ـ٣
 . جعفر ـ٤
 ..ًقد استشهدوا مجيعا يف كربالءهؤالء األربعة و

أمهام ليىل بنت مسعود الدارمية، استشهدوا . وهناك أبو بكر وعبيد اهللا
 .»المعليه الس«يف كربالء مع اإلمام احلسني ًأيضا 

ً، استشهد أيضا مع )١( واسمها زرقاء،وحممد األصغر، أمه أم ولد
 .يف كربالء» عليه السالم«اإلمام احلسني 

 .وحييى وعون، أمهام أسامء، بنت عميس
 .وحممد بن احلنفية، وأمه خولة بنت جعفر بن قيس

 .ةأمه أمامو ،وحممد األوسط

                                     
مقاتل : وراجع. ١٠٢ ص٢ج) بتحقيق املحمودي(كام يف أنساب األرشاف ) ١(

 ٣بن سعد جالالطبقات الكربى  و٣٩ ص٤٥بحار األنوار ج و٥٦الطالبيني ص
 ٤٩ ص٢لكويف جل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني  و٢٠ص

 .١١٧ صذخائر العقبى و١٥٥ ص٢لمفيد جلاإلرشاد و
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 اسمه ، آخرًاك ولدولعل هنا) أم حبيب(أمه الصهباء التغلبية ووعمر، 
 .)١(»عليه السالم«عمر استشهد بالطف مع اإلمام احلسني 

الذين استشهدوا مع اإلمام » عليه السالم«ويالحظ كثرة ابناء عيل 
 .يف كربالء» عليه السالم«احلسني 

 : فهن.. وأما البنات
، ةرقية، وأم احلسن، وأم هاين، وفاطمة، وزينب الصغرى، وميمون

، وأم سلمة، ورقية وأمامة، ورملة الكربى، ومجانة ونفيسة، وخدجية،
الصغرى، وأم كلثوم الصغرى، ورملة الصغرى، وأم الكرام، وأم جعفر، 

 . »عليه السالم« إىل بناته )٢(ويمكن إضافة سكينة

                                     
 ١١٧ذخائر العقبى ص و٢٩ و ٢٨ ص٢مقتل احلسني للخوارزمي ج: راجع) ١(

 ٨املجدي يف أنساب الطالبني ص و١٠٣ ص٢أنساب األرشاف ج: وراجع
 يف الكتاب والسنة والتاريخ »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و
البخاري يب نرص ألرس السلسلة العلوية  و٩٥اهلداية الكربى ص و١١٧ ص١ج

 .١٠١ ص٦مستدركات علم رجال احلديث ج و٩٥ص
دار ط ( و ٢٢٧ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة : راجع) ٢(

جامع أحاديث و ٣٧ ص٢ ومستدرك الوسائل ج١٦٨ ص١٤ج) اإلسالمية
بحار األنوار  و٣٦٧لطويس صلاألمايل  و٢٩٤ ص٢٠ج و٤٧٣ ص٢الشيعة ج

الدر النظيم  و١٤٦المامة صدالئل ا:  وراجع٤٥ ص١٠١ج و١٧٩ ص٤٣ج
=  ٨ج و٣٨٧ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٦٢األنوار البهية ص و٤٥٧ص
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وهناك خصوصيات كثرية ترتبط هبؤالء الذكور واألناث منهم عىل 
أرضبنا عن ذكرها . مهناك اختالفات بالنسبة لبعضه، كام أن حد سواء

 ..لتوفري الفرصة ملا هو أهم، ونفعه أعم
 :لية التاإىل األمورهنا غري أننا نشري 

  : يسمي أوالده باسم مناوئيه×علي 
عليها «هامجوا بيت الزهراء  إذا كان أبو بكر وعمر وعثامن قد :قد يقال

ما  »معليها السال«والزهراء » عليه السالم«ارتكبوا يف حق عيل ، و»السالم
أوالده » عليه السالم«فكيف يسمي عيل .. ، وسيأيت شطر منههو معلوم
 !بأسامئهم؟

أال يدل ذلك عىل حبه هلم، وعىل عدم صحة ما يدعى من هجومهم 
 !؟سقاط جنينها، وما إىل ذلكإ، ورضهبا و»عليها السالم«عىل بيت الزهراء 
 :وجياب بام ييل

 العلم بأنه قاصد لذلك، مع إن تسمية إنسان ولده باسم شخص ً:أوال
أو بأن  ،ال تكشف عن حمبته لذلك الشخص إال إذا ثبت بالترصيح منه

 غري  وال يشءسبب تسميته باسمه هو حبه له،أن يطلع اهللا تعاىل أنبيائه عىل 
 مثل حتايش التعرض لبعض املشكالت، أو الطمع يف احلصول عىل ..ذلك

 .أو نحو ذلك.. بعض اإلمتيازات
                                     

اللمعة البيضاء  و٥٩٦ ص٨مستدركات علم رجال احلديث ج و٢١٣ص= 
 .١٨٢بيت األحزان ص و٨٦٠لتربيزي صل
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يكون السبب يف التسمية باسم بعينه هو استلطاف ذلك  قد :ًثانيا
َُطْلَستُ وإن كان ال ي،سماال ً به، فنحن مثال ال نحب  بعض من سميف

ولكننا ..  ويارس، وعيل،الظاملني واملنحرفني، حتى لو كان اسمهم حممد
 .. ألهنا تدغدغ مشاعرنا، من جهات أخرى،نسمي أوالدنا هبذه األسامء

ًقد سمى ولده عمر، حبا » عليه السالم«ًإن عليا : ال من الذي ق:ًثاثال
ًسم حبا بعمر بن أيب سلمة،  فلعله سامه هبذا اال!؟باخلليفة عمر بن اخلطاب

، الذي شهد حرب اجلمل مع عيل »صىل اهللا عليه وآله«ربيب الرسول 
وكان من ثقاته . ، وكان عامله عىل البحرين، وعىل فارس»عليه السالم«

 ..)١(وكان حيبه
 .)٢(بل ما أكثر اسم عمر بني الصحابة، وكذلك احلال يف سائر األسامء

اهللا بن حممد بن  حدثنا عيسى بن عبد: قال ابن شبة النمريي :ًرابعا
حدثني أيب، عن أبيه، عن عيل بن أيب : عمر بن عيل بن أيب طالب، قال

  عمر، فغدوت عليه فقلتمولد يل غالم يوم قا: قال» عليه السالم«طالب 

                                     
هتذيب  و٧٩ ص٤أسد الغابة ج و١١٥٩ ص٣ستيعاب جاإل: راجع ترمجته يف) ١(

 ١٦جللمعتزيل رشح هنج البالغة  و٤٨٧ ص٤اإلصابة جو ٣٧٤ ص٢١الكامل ج
 ١ألردبييل جلجامع الرواة : وراجع ١٢٦اإلكامل يف أسامء الرجال ص و١٧٣ص
 ٦مستدركات علم رجال احلديث ج و١٩٧الدرجات الرفيعة ص و٦٣٠ص
 .٢٠٧ ص١جتاريخ بغداد  و١٧ ص١٤معجم رجال احلديث ج و٧٣ص

 .وغري ذلك.. ستيعابراجع اإلصابة، وأسد الغابة، واإل) ٢(
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 .ولد يل غالم هذه الليلة: له
 ! ممن؟:قال
 . من التغلبية:قلت
 . فهب يل اسمه:قال
 . نعم:قلت
 .ً فقد سميته باسمي، ونحلته غالمي موركا:قال
 ً. وكان نوبيا:قال
 .)١(فولده اليوم مواليه. عتقه عمر بن عيل بعد ذلكأ ف:قال

لولده قال عن سبب تسميته » عليه السالم«ً عليا  أن:ورد: ًخامسا
 .)٢(إنام سميته باسم أخي عثامن بن مظعون: بعثامن

 :يب بكر ابن أمري املؤمنني نقول بالنسبة أل:ًاسادس
 .»عليه السالم « ابن أمري املؤمنني،)٣( هذه كنية ملحمد األصغر:قيل

                                     
 .كتاب األغاين: وراجع. ٧٥٥ ص٢تاريخ املدينة البن شيبة ج) ١(
 وقاموس ٥٥ص) هـ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية سنة ( و ٨٤مقاتل الطالبيني ص) ٢(

 ٣٨ ص٤٥ج و٣٠٧ ص٣١جبحار األنوار  عنه، و٢٨٧ ص٦الرجال ج
صار احلسني بصار العني يف أن وإ٢٩٤ الصالح احللبي صيبألتقريب املعارف و
 .٦٨ ص»عليه السالم«

= ) املجموعة( وتاج املواليد ٣٠ والعمدة البن البطريق ص٣٥٤ ص١اإلرشاد ج) ٣(
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 .)١(بن أمري املؤمنني] أو عبيد اهللا[اهللا   هو كنية لعبد:قيلو
 .)٢( مل يعرف اسمه، بن أيب طالب أبو بكر بن عيل:وقال أبو الفرج

هو الذي كنى ولده » عليه السالم«ً أن عليا :وليس ثمة ما يدل عىل
 ى هبذه الكنية، ولعل غريه كناه هبافلعل ذلك الولد هو الذي تكنَّ.. هبا

 .. أو آلخر،لسبب
َّأن األمهات كن : ً إىل أن هناك نصوصا تؤكد عىل:ًوقد أرشنا سابقا
 ،رتن األسامء التي تروق هلن، كأسامء اآلباء أو اإلخوةيسمني أوالدهن، وخي

عليه «تسمية عيل : أو غري ذلك، وتقدمت طائفة من شواهد ذلك يف فقرة
 .، فراجع»السالم

  :نتيجة ما سبق
 أنه ال جمال للقول عىل سبيل احلتم واجلزم، بأن :وبذلك كله يعلم

                                     
 ٤٢بحار األنوار ج و١٣٩ص) املجموعة(املستجاد من اإلرشاد  و٩٥ ص١ج= 

كشف الغمة  و٣٩٦ ص١إعالم الورى ج و٢٥٨التنبيه واإلرشاف ص و٨٩ص
 .٤٤٧األنوار العلوية ص و٦٤٣ ص١الفصول املهمة ج و٦٧ ص٢ج إلربيلل

بصار العني يف أنصار احلسني  وإ٢٨ ص٢مقتل احلسني للخوارزمي ج: راجع) ١(
 .٧٠ ص»عليه السالم«

قاموس  و٥٦ص) هـ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية سنة ( و ٨٦مقاتل الطالبيني ص) ٢(
 .٣٠٣ و ٣٠٢ ص٢أعيان الشيعة ج و٢٣٦ ص١١لتسرتي جلالرجال 
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عليها « غري الزهراء ، هو الذي سمى أبناءه من»عليه السالم«ًاإلمام عليا 
 ..، هبذا االسم أو ذاك»السالم

صىل «، فقد سامهم رسول اهللا »عليها السالم«أما أبناء السيدة الزهراء 
 .، كام يعلم باملراجعة»اهللا عليه وآله

 »عليه السالم«ًإن اإلمام عليا :  أن قول بعضهم:ً أيضاوبذلك يعلم
ىل الوحدة بني املسلمني، ألهنا هبذه األسامء أن يؤكد عأوالده أراد بتسميته 

 وال سيام مع النصوص ..موافقة ألسامء اخللفاء الثالثة غري ظاهر الوجه
 .التي حددت أسباب تلك التسميات

ا ممحول سبب ذلك يمكن أن تثار احتامالت أخرى باإلضافة إىل أنه 
  :، كأن يقال وسواهقدمناه

ًامء ليست حكرا عىل  أن األس: أراد أن يفهم الناس»عليه السالم«إنه 
أحد، وأنه إذا كان ثمة من اعرتاض، فإنام هو عىل األفعال، بالدرجة 

 .األوىل
فال حرج عليه يف . فإذا ما اضطر أحد إىل التسمية هبذا االسم أو بذاك

 . .ذلك
ّ فإن اإلقتصار عىل األسامء التي سمى هبا رسول ،ويف غري هذه الصورة

 .ألوىل، واألجدر هو ا»صىل اهللا عليه وآله«اهللا 
  :× إهانة للعباس بن علي

من أم البنني فاطمة بنت حزام قد » عليه السالم«بناء عيل أ أن :تقدم
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 يف كربالء، وكان العباس ـ وهو أكربهم ـ آخر من استشهد وااستشهد
 حتى َّتقدم بني يدي: اهللا أن العباس قال ألخيه عبد: منهم، فذكر أبو الفرج

 ..فتقدم، فاستشهد.  ولد لكأراك، وأحتسبك، فإنه ال
ن العباس قدم أخاه جعفر بني يديه، ألنه مل يكن له ولد، ليحوز إثم 

 .)١(فتقدم، فاستشهد. ولد العباس بن عيل من مرياثه
 إخوته ألمه وأبيه، وهو آخر من قتل من «:ثم قال أبو الفرج عن عباس
ًيعا؛ فحاز فقدمهم بني يديه، فقتلوا مج. ألنه كان له عقب، ومل يكن هلم

لك عمه عمر ياه عبيد اهللا، ونازعه يف ذإمواريثهم، ثم تقدم فقتل، فورثهم و
 .)٢(» ريض بهبن عيل، فصولح عىل يشء

 :ونقول
بيد العباس كام رصح » عليه السالم« إذا كان لواء اإلمام احلسني ً:أوال

هو ، وً أيضا»عليه السالم«ورصح به اإلمام احلسني  ،)٣(به أبو الفرج نفسه
فلامذا ال يكون السبب يف املعهود من أصحاب األلوية وحامليها وقادهتم، 

ًمرفوعا إىل آخر » عليه السالم« أن يبقي لواء احلسني :تقديمه إخوته هو

                                     
 ٥٤ص) هـ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية سنة ( و ٨٣ و ٨٢لطالبيني صمقاتل ا: راجع) ١(

لشيخ عبد ل )»عليه السالم«اإلمام احلسني (العوامل  و٣٨ ص٤٥بحار األنوار جو
 .٦٧ص» عليه السالم«بصار العني يف أنصار احلسني  وإ٢٨٢اهللا البحراين ص

 .٥٥ص) هـ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية ـ سنة ( و ٨٤مقاتل الطالبيني ص) ٢(

 .٥٦ص) هـ١٣٨٥ط املكتبة احليدرية ـ سنة ( و ٨٥مقاتل الطالبيني ص) ٣(
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 !برهة يمكنه فيها ذلك؟
قد رغب بحيازة » عليه السالم« أنه : أبو الفرج من أين علم:ًثانيا

لع عليها إال اهللا َّايا التي ال يطن ذلك من النوإ ف،خوتهإأوالده مرياث 
 ومل يعش العباس بعدهم فرتة يمكن أن يلتقي هبا بأحد من الناس، !؟تعاىل

 .وخيربهم بنواياه هذه
ـ لو صح ـ فهو ال يدل » فإنه ال ولد لك«: اهللا  لعبد العباس قولً:ثالثا

 يفقدام أخيه عىل اإلستشهاد لن يكون إأن : عىل ما زعمه، إذ لعل مقصوده
ن الفاجعة  كام أن الفاجعة به تكون أهون م،صعوبته بمستوى من له أوالد

 ..بغريه
من موجبات » فإنه ال ولد لك «: أال يعد قول العباس ألخيه:ًرابعا

 ،ستشهاده ينقطع أثرهاأنه ببوف يشعره ذلك األذى ألخيه، حيث إنه س
  !؟ويزول ذكره

ل هذه  يف مثوهل يصدر هذا األذى من خصوص أخيه العباس
 !الساعة، وهذا املوقف؟

 هل صحيح أن العباس يفكر هبذه الطريقة يف هذه اللحظات :ًخامسا
 أو فقل هذا ،وأال يشعر اإلنسان بعدم اإلنسجام بني هذا الطمع! بالذات؟

 !. واحتسبك؟،أراك: التفكري بالدنيا وبني قوله ألخيه
إليهم من  ملاذا ينازع عمر بن عيل ورثة العباس فيام وصل :ًسادسا

 ..ًأبيهم، فإن عمر ال يرث من إخوة العباس ألبيه وأمه شيئا
ً ومل ينازعهم أيضا حممد بن ،م عمر بن عيل فقط ذلكهزعنا ملاذا: ًسابعا



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلنفية، باإلضافة إىل سائر بنات عيل وأبنائه الذين كانوا بعد كربالء عىل 
 !قيد احلياة؟

  :× سكينة بنت علي
 .»عليه السالم«ات أمري املؤمنني ة بن سكينة يف مجلَّويمكن عد

 : ما ييلويدل عىل وجودها
يف كتابه األمايل، عن أيب الفتح  »رمحه اهللا«روى الشيخ الطويس  ـ ١

بن عيل، عن أبيه عيل بن سامعيل ر، عن أيب القاسم إهالل بن حممد بن جعف
، عن  اخلزاعي ريض اهللا عنه، عن الرضابن رزين، أخي دعبل بن عيلعيل 

 : ، قال»صلوات اهللا عليهم«بائه، عن احلسني بن عيل آ
ِأدخل عىل أختي سكينة بنت عيل « خادم، فغطت » عليه السالم«ُ
 .ا منهرأسه

 .  إنه خادم:فقيل هلا
 .)١(هَمنع شهوتو هو رجل :قالت

 ال سيام.. ار ال يعني كذب مضموهنا احلفاللوضعف سند الرواية هب
عليه «ختالق بنت ألمري املؤمنني األحد يف ًوأننا ال نرى مصلحة وال داعيا 

                                     
 ١٤ ج)دار اإلسالميةط ( و ٢٢٧ ص٢٠ ج)مؤسسة آل البيتط (وسائل الشيعة ) ١(

 ٤٥ ص١٠١بحار األنوار ج و٣٦٧ و ٣٣٦لطويس صلاألمايل  و١٦٨ص
 .٣٨٧ ص٧مستدرك سفينة البحار ج و٢٩٤ ص٢٠جامع أحاديث الشيعة جو
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 ..، ال من ناحية مذهبية، وال قبلية، وال سياسية، وال غري ذلك»السالم
هذا احلديث عن أخته، فلعله » عليه السالم«وأما نقل اإلمام احلسني 

قد » عليه السالم«إلظهار فضلها، وشدة إحتياطها لدينها، ال ألجل أنه 
 ..ّتعلم منها هذا احلكم

براهيم إحممد بن جرير الطربي، عن أيب عبد اهللا احلسني بن  عن  ـ٢
، عن أيب احلسن عيل بن حممد بن جعفر العسكري، عن )ابن اخلياط(

عليه «ة بن سياب بن ناجية أيب حممد، عن زيد بن موسى، عن أبيه عصعص
، »عليه السالم«، عن أبيه »عليه السالم«، عن أبيه جعفر بن حممد »السالم

عليه «زيد بن عيل، عن أبيه  )»عليه السالم«أي عن عم جعفر (عمه عن 
قال :  قال»عليه السالم«، عن عيل عن سكينة وزينب ابنتي عيل، »السالم

إن فاطمة خلقت حورية يف صورة إنسية،  :»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
 .)١(وإن بنات األنبياء ال حيضن

ن أ مضموهنا، ال سيام وًوضعف سند الرواية أيضا ال يعني كذب
 .املضمون مروي بروايات كثرية أخرى

، ثم رواية اإلمام السجاد عن زيد» عليه السالم«الباقر ورواية اإلمام 
عن عمته زينب وسكينة، قد يكون املقصود منه اإلعالن » عليه السالم«

                                     
 ومستدرك ١١٢ ص٧٨ وبحار األنوار ج١٤٦ ـ ١٤٥الئل اإلمامة للطربي صد )١(

الدر النظيم  و٣٨٧ ص٧مستدرك سفينة البحار جو ٣٧ ص٢الوسائل ج
 .٤٧٣ ص٢جامع أحاديث الشيعة ج و٤٥٧ص
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 .بفضل زيد، وبمقام وفضل زينب وسكينة
 مل هإن: ًن بعض الكتب خربا قالم »رمحه اهللا«املجليس العالمة   نقل ـ٣

 :وهو، يأخذه من أصل يعول عليه
خادمة السيدة الزهراء  فضة طلب من ورقة بن عبد اهللا األزدي أن

، »عليها السالم«أن حتدثه بحديث وفاة فاطمة الزهراء » عليها السالم«
 ..فحدثته به

 وكفنتها، وأدرجتها يف« :قال» عليه السالم«ً إن عليا :إىل أن قالت
 أم كلثوم، يا زينب، يا يا :أكفاهنا، فلام مهمت أن أعقد الرداء، ناديت

 تزودوا من أمكم، فهذا سكينة، يا فضة، يا حسن، يا حسني، هلموا،
 .)١(»..لخاالفراق، واللقاء يف اجلنة 
 :الروايةعىل هذه ويمكن أن يعرتض 

تب  من الكهاقد رصح بأنه مل ينقل» رمحه اهللا« بأن املجليس ً:أوال
 .)٢(املعتمدة
، »عليه السالم« ذكر سكينة هنا ال يدل عىل أهنا من بنات عيل :ًثانيا

ًبدليل ذكر فضه أيضا، فلعل سكينة خادمة مثل فضة، أو لعلها كانت ضيفة 

                                     
 ٨مستدرك سفينة البحار ج و٦٢األنوار البهية ص و١٧٩ ص٤٣بحار األنوار ج) ١(

اللمعة البيضاء  و٥٩٦ ص٨مستدركات علم رجال احلديث ج و٢١٣ص
 .١٨٢بيت األحزان ص و٨٦٠لتربيزي األنصاري صل

 .١٧٤ ص٤٣بحار األنوار ج) ٢(
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 ..إلظهار مزيد اهتاممه هبا» عليه السالم«وقد ناداها . عليهم، أو ربيبة
 :ونجيب

ملعتمدة ال يعني فقد الرواية ن عدم نقل الرواية من الكتب اإ :ألف
 .لإلعتبار، فهناك روايات كثرية مل تنقل من الكتب، وقد اعتمد عليها علامؤنا

 . يعني أنه مكذوب وخمتلقرساله الإوليكن هذا اخلرب بمثابة خرب مرسل، فإن 
  ملعلومية كون فضة خادمة عند اخلاص، إن ذكر فضة ال يرض:ب
 .أحدهمكة اختالطها هبم، واعتبارها  مع األبناء لشدت، وقد ذكروالعام
يف مجلة من » عليه السالم«ًأن تكون سكينة ضيفا، ثم ينادهيا حتامل إ :ج

حيتاج لكي الضيف بعيد، فإن .. »عليها السالم«ناداه من أبناء الزهراء 
إىل مزيد من اخللطة ورفع الكلفة،  ًعتبارها أما،اب،ينادى للتزود من الزهراء

 .. هلابمثابة األم» السالمعليها «حتى تصبح الزهراء 
، حيتاج إىل شاهد يشري إىل وجود ربائب لدى كوهنا ربيبةحتامل او

 . وهو مفقود، قبل وفاهتا» عليها السالم«الزهراء 
فإن النصوص قد .. وكذلك احلال بالنسبة الحتامل كوهنا خادمة

فلامذا مل نعثر عىل ذكر خلادمة للزهراء ..  هبذه الصفة وسواهاةذكرت فض
 !؟هبذا اإلسم» عليها السالم«

عىل أن مجيع هذه اإلحتامالت تقيض أن يرصح الراوي هبذه اخلصوصية 
 .التي سوغت مناداهتا

يف كتابه املسمى  ، الشافعيسفرايينياأل قد أورد إبرهيم بن حممد  ـ٤
 عدد من املواضع، وهي  اسم سكينة يف»نور العني يف مشهد احلسني«: ـب
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، أو أهنا »عليه السالم«تكلم أخاها، أو يكلمها أخوها اإلمام احلسني 
 .)١(تترصف وتساهم يف صنع األحداث

 للمبالغة يف ، طلق العنان خليالهييني قد أافإنه حتى لو كان األسفر
تصوير واقعة كربالء، فإنه يتقيد عادة بذكر الشخصيات الرئيسية، وال 

 والتزوير فيها، ألن من الطبيعي أن يقترص املزور عىل  هلا،بتداعحياول اإل
حتت .. يف جهات خفيةالتزوير والتمرير الشخصيات احلقيقية، ثم حياول 

 ..رات اخلادعةيطوفان من الكلامت الرنانة، والتصو
 أبو قالًأشار علامء الرجال إىل وجود سكينة بنت عيل أيضا، فقد   ـ٥

براهيم الطائي، سمع أبا صالح، إ أبو العالء موىل سامل« :حاتم والبخاري
سمع منه عبد . مرسل» صىل اهللا عليه وآله«سمع سكينة بنت عيل، عن النبي 

 .)٢(»الصمد
 أن احلديث عن سكينة بنت عيل موجود عند السنة :وهذا يعطي

 ..والشيعة عىل حد سواء
مام أمري  أن املقصود هو سكينة بنت عيل آخر غري اإل:عىَّدُإال أن ي

وهذا حيتاج إىل شاهد، ولو أخذنا هبذا االحتامل .. »عليه السالم«نني املؤم
 . ويمنع من اإلشتباه،  أن يذكر ما يميزهالكان عىل من يذكرها

                                     
 .١٥ إىل ٧ص:  راجع»عليه السالم«نور العني يف مشهد احلسني  )١(

 .١٩١ ص٤ واجلرح والتعديل ج١١٠ ص٤التاريخ الكبري للبخاري ج) ٢(
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  !:مىت ولد ابن احلنفية؟
 ولد يف خالفة ) ابن احلنفية(» عليه السالم«  أن حممد بن عيل:وزعموا

 .)١(» مات فيه أبو بكريف العام الذي«أيب بكر، وبالذات 
قد محل اللواء » رمحه اهللا« أنه :غري أننا نشك يف صحة ذلك، فقد ذكروا

 .)٢( سنةةيوم اجلمل وهو ابن تسع عرش
                                     

 .٣٢٣ ص٥٤ينة دمشق ج وتاريخ مد١١١ ص٤سري أعالم النبالء ج: راجع) ١(

 و ١٨٢ و ١٩٠ص) قم ـ مكتبة الداوريط ( و ٣٥٩ و ٣٥٦اجلمل للمفيد ص) ٢(
 و ٢٤٣ و ٢٤١ و ٤٣ ص١ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج١٩٢ و ١٨٩ و ١٨٦
 ٤ وتاريخ األمم وامللوك ج٩٣ ص٥ والطبقات الكربى البن سعد ج٢٤٥
 ٤٧٣ ص٢عثم جبن أالكتاب الفتوح  و١٨٦لخوارزمي صلاملناقب  و٥١٤ص

وتاريخ اإلسالم للذهبي  ٨٧بن عقدة صال» عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني و
 موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب و١٣٨ وتاريخ خليفة بن خياط ص٤٨٥ ص٣ج
 ٣رسائل املرتىض ج و١٢٨ ص١ يف الكتاب والسنة والتاريخ ج»عليه السالم«

 ١١تدرك الوسائل جمس و٢٣٨ ص٣بن إدريس احليل جالالرسائر  و٢٦٤ص
 ٣بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب  و٢٤لمفيد صلاألمايل  و٨٦ و ٥٣ص
شجرة  و٣٩ ص٩٧ وج٢٦٨ و ١٩٥ و ١٨٧ ص٣٢بحار األنوار ج و١٨٥ص

 ١٢٧ و ١١٦ و ١١٥ و ٩٨ ص١٣جامع أحاديث الشيعة ج و٣٢٠ ص٢طوبى ج
 ٥٦ ص٥لبخاري جلالتاريخ الكبري  و٢٤٤ ص٩لتسرتي جلقاموس الرجال و

 .٢٤١نساب األرشاف ص وأ٣٤٣ ص٨وج
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نقصنا منها تسع أحرب اجلمل كانت يف سنة مخس وثالثني للهجرة، فإذا و
 .. فإن والدة ابن احلنفية تكون يف السنة السادسة عرشة من اهلجرة،عرشة سنة

 .. يف مجادى اآلخرة، تويف يف السنة الثالثة عرشةوأبو بكر 
  :ابن احلنفية مل يشهد كربالء

 وقد حاول .)١( أن حممد بن احلنفية مل يشهد كربالء:إن من املعروفثم 
 .ًبعضهم الطعن فيه استنادا إىل ذلك

 :ونقول
 : عىل ابن احلنفية، وذلك ملا ييلًإن ذلك ال يعد طعنا

عليه  «ء بدرع ألمري املؤمنني جيأنه قد: العباس املربد روى أبو :ألف
، فطلب منه أن يقرصها، فأخذها ومجعها بكلتا يديه، وجذهبا فقطع »السالم

 .)٢( أبوه لهّالزائد من املوضع الذي حده

                                     
 ١٠٠ ص٥ والطبقات الكربى البن سعد ج١١٤ ص٤سري أعالم النبالء ج) ١(

 .٣٣٨ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق ج و٣١٧ ص٥وأنساب األرشاف ج

لصفدي لالوايف بالوفيات  و٢٦٦ ص٣الكامل يف األدب أليب العباس املربد ج) ٢(
الدر النظيم  و٥٩ربي صللاجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله  و٧٦ ص٤ج

 يف الكتاب والسنة »عليه السالم«موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب  و٤٣٩ص
 .٣٢٥ ص٣ وربيع األبرار ج١٣٠ ص١والتاريخ ج
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 .)١(ّفخرج بيده خراج، وعطل يده.  ذلك فأصابته عني بسبب:قالوا
 فلم يتمكن من ،ليهأصابته قروح من عني نظرت إ: بن ناماوقال 

 . )٢(»عليه السالم«اخلروج مع احلسني 
 .)٣ً( نقل أنه كان مريضا:ائيةنهيف أجوبة املسائل املاحليل قال العالمة و
 أمره بأن يبقى يف املدينة ليكون »عليه السالم«ام احلسني إن اإلمقيل  :ب

ك أن تقيم وأما أنت فال علي: ًله عينا، وخيربه بكل ما يكون منهم، حيث قال له
ًباملدينة، فتكون يل عينا عليهم، ال ختفي عني شيئا من أمورهم ً)٤(. 

وهذه الرواية ال تنايف سابقتها، فإن من تعطلت يده يستطيع أن يكون 
 .يف املدينة» عليه السالم«عينا لإلمام احلسني 

ن أ إن املحامدة تأبى :قوله» عليه السالم«وقد روي عن عيل ..هذا
 .جل اهللا عز ويعىص

 ! ومن املحامدة؟:قلت
 حممد بن جعفر، وحممد بن أيب بكر، وحممد بن أيب حذيفة، وحممد :قال

                                     
 .٤٨٩ص) ط دار العامد(زهر الربيع ) ١(

 .٨١أخذ الثأر البن نام ص) ٢(

 .٤٣٨لعلوية صاألنوار ا و١١٠ ص٤٢بحار األنوار ج ٣٨أجوبة املسائل املنهائية ص) ٣(

اإلمام (العوامل  و٣٢٩ ص٤٤بحار األنوار ج و٣٢ ص٥الفتوح البن أعثم ج) ٤(
 .١٧٨لشيخ عبد اهللا البحراين صل )»عليه السالم«احلسني 
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 .)١(»عليه السالم«بن أمري املؤمنني 
 .وهذا يدل عىل أنه لو كان حممد يستطيع نرص أخيه مل يتأخر عن ذلك

                                     
 »عليهم السالم«مؤسسة آل البيت ط ( و ٧٠صلطويس لختيار معرفة الرجال إ) ١(

 ٥ جومنتهى املقال) ١٢٥ (٢٨٦ ص١ج) هـ١٤٠٤ سنة إلحياء الرتاث
 ٢ألردبييل جلجامع الرواة  و٩٧ ص٤لتفريش جلنقد الرجال  و٢٩٣ص
معجم رجال  و٣٧٤ ص٦لنامزي جلمستدركات علم رجال احلديث  و٤٥ص

 ١٩ ص٩لتسرتي جلقاموس الرجال  و٢٤٧ ص١٥سيد اخلوئي جللاحلديث 
 ٢٨٢ ص٣٤ وج٢٤٢ ص٣٣بحار األنوار ج و٢٤٣ و ١٥٨ ص٩وج

 .٧٥٢ ص٢لثقفي جلالغارات و
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  الفصل الثامن ملحق 
  )١(رقم 
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  :احلنفية ليست من سيب أيب بكر
ّمد ابن احلنفية كانت سبية من سبايا الردة، قوتل أهلها عىل يد أن أم حم

ّخالد بن الوليد ملا ارتدت بنو حنيفة، وادعت نبوة مسيلمة َّ ّ. 
 .)١(من سهمه يف املغنم» عليه السالم«إن أبا بكر دفعها إىل عيل : وقالوا

 )٢(!ّ هل هي أمة لبني حنيفة سوداء سندية؟:وقد اختلفوا فيها
 ! من بني حنيفة أنفسهم؟أم هي عربية

                                     
 وسري ٩٩ ص٤٢بحار األنوار ج و٢٤٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج: جعرا) ١(

املنتخب من  و٩١ ص٥ والطبقات الكربى البن سعد ج١١٠ ص٤أعالم النبالء ج
قاموس الرجال  و١٦٩ ص٤بن خلكان جالوفيات األعيان و ١١٧ذيل املذيل ص

 ٣٢٣ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق ج و٤٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٢٤٦ ص٩ج
 .٣٦٨ ص٧البداية والنهاية ج و٢٣٩ ص١٩نووي جللموع املجو

لربي لاجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله  و٦٦ ص٥الطبقات الكربى البن سعد ج) ٢(
سري أعالم  و٣٢٣ ص٥٤تاريخ مدينة دمشق جو ١١٧ذخائر العقبى ص و٥٨ص

 ١١٧املنتخب من ذيل املذيل ص و٢١٠املعارف ص و١١٤ ص٤النبالء ج
 .١٨٣ ص٦لذهبي جلتاريخ اإلسالم  و١٦٩ ص٤وفيات األعيان جو
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  :ستدالل على خالفة أيب بكراإل
ًوانطالقا مما تقدم، حاول البعض أن يتخذ من ذلك دليال عىل صحة  ّ ً

 . خالفة أيب بكر
أبو ) كذا(ّكانت من سبي بني حنيفة، أعطاها إياه  «: السمعاينيقول

ّبكر الصديق، ولو مل يكن إماما ملا صح قسمته، وترصفه يف مخس الغن ّ يمة، ً
 .)١(»أخذ خولة، وأعتقها، وقد تزوج هبا» عليه السالم«وعيل 

كام أن ابن اجلوزي جعل ما يذهب إليه الرافضة يف أيب بكر من أعجب 
األمر الذي يدل . التغفيل، بعد أن كانوا يعلمون باستيالده احلنفية من سبيه

 .)٢(..عىل رضاه ببيعته
 :ونقول

 :الحظ ما ييل
  :ستدالل هذا اإلأهل السنة يف غىن عن

 :واستدالل هؤالء هبذا الدليل غريب وعجيب
فإن صحة سبي املرشك، وصحة بيعه ورشائه، واإلستيالء عليه ال ـ  ١

ًتتوقف عىل أن يكون السايب له عادال، أو حاكام، أو خليفة، بل وحتى مسلام  ً ً
ًأيضا، إذ جيوز ذلك حتى ولو سباه مرشك مثله، أو سباه غري احلاكم، وغري 

                                     
 .٢٨١ ص٢ج)  دار اجلنانط( و ٣٠٠ و ٢٩٩ ص٤األنساب للسمعاين ج) ١(
 .١٠٠ ـ ٩٩ص) هـ١٣٨٦بتحقيق اخلاقاين ـ ط سنة (أخبار احلمقى واملغفلني ) ٢(
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 .اخلليفة، وال داللة فيه عىل صحة خالفة أحد
ّإن من جيوز خالفة كل متغلب، ويرى وجوب طاعته، واإليتامر  ـ ٢

بأوامره، وعدم جواز اخلروج، بل وال اإلعرتاض عليه، وصحة كل 
كام هو مذهب هؤالء املستدلني أنفسهم ال يفيده أخذ عيل من .. ترصفاته

وال يدل ذلك عىل تربئة أيب بكر .. سبي أيب بكر إلثبات مرشوعية خالفته
 .من غاصبيته ملقام ليس له

ولعله ألجل هذا بعينه مل يرتض الشيخ عبد الرمحن املعلمي اليامين، 
أهل السنّة يف .. «: حيث قال. املعلق عىل أنساب السمعاين، هذا اإلستدالل

 .)١(»غنى عن مثل هذا اإلستدالل
  !!:بين أسداحلنفية من سيب 

 أن كون احلنفية من سبي أيب بكر غري معلوم، بل :ما تقدمونزيد عىل 
 :ًنكاد نقطع بخالفه، وذلك استنادا إىل األمور التالية

إن بني : وقال قوم، وهم املحققون، وقوهلم األظهر«: قال املعتزيل ـ ١
أسد أغارت عىل بني حنيفة يف خالفة أيب بكر الصديق، فسبوا خولة بنت 

 .»عليه السالم«نة، فباعوها من عيل جعفر، وقدموا هبا املدي
، فعرفوها، »عليه السالم«وبلغ قومها خربها، فقدموا املدينة عىل عيل 

ًوأخربوه بموضعها منهم، فأعتقها، ومهرها وتزوجها، فولدت له حممدا، 

                                     
 .٢٩٠ هامش ص٤األنساب للسمعاين ج) ١(
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اه أبا القاسم  ..فكنّ
: وهذا القول هو اختيار أمحد بن حييى البالذري يف كتابه املعروف بـ

 .)١(»)رشافتاريخ األ(
وقد ذكر البالذري عن عيل بن املغرية األثرم، وعباس بن هشام 

 .)٢(»وهذا أثبت من خرب املدائني«: ثم قال.. الكلبي نحو ما تقدم
 إن خولة :ولكن نص رواية الكلبي عن خراش بن إسامعيل كام ييل

سباها قوم من العرب يف خالفة أيب بكر، فاشرتاها أسامة بن زيد بن حارثة، 
، فلام عرف أمري »عليه السالم«وباعها من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .املؤمنني صورة حاهلا أعتقها، وتزوجها، ومهرها
 .)٣(إن خولة من سبي الياممة فقد أبطل:  من قال:وقال ابن الكلبي

                                     
 ١٦٠ ص٨رجال ج وقاموس ال٢٤٥ و ٢٤٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ١(

 وأنساب األرشاف ٢٤٦ ص٩ج)  هـ١٤١٩ط مركز النرش اإلسالمي سنة (و
 ٩ وج٤٣٣ ص١أعيان الشيعة ج و٩٩ ص٤٢بحار األنوار جو ٢١٠ص
 وتنزيه األنبياء للمرتىض ٢٧ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٤٣٥ص

 .١٩١ص» رمحه اهللا«
 ٢ج) هـ١٣٩٤سنة مي مؤسسة األعلحتقيق املحمودي ـ ط (أنساب األرشاف ) ٢(

 .٢٠١ص
 ١٤املجدي يف أنساب الطالبني ص و٣٥٣ و ٣٥٢عمدة الطالب البن عنبة ص) ٣(

 .٤١٠واملنمق ص
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هلا، وإن » عليه السالم« أن ما ذكروه من رشاء عيل :ولكن احلقيقة هي
إن رشاءها كان يف زمن أيب بكر، : م غلطوا يف قوهلمًكان صحيحا، ولكنه

كام ذكره » صىل اهللا عليه وآله«بل كان ذلك يف زمن الرسول األعظم 
 .اآلخرون، وتؤيده القرائن والشواهد اآلتية

وأما أبو القاسم حممد بن عيل، ابن احلنفية، «: قال الربي التلمساين ـ ٢
ًاختذها أم ولد، فولدت له حممدا، فأمه من سبي بني حنيفة، اشرتاها عيل، و

 .ّخولة بنت أياس بن جعفر، جان الصفا: واسمها. فأنجبت
 بل كانت أمة لبني حنيفة، سندية سوداء، ومل تكن من أنفسهم، :ويقال

 .)١(»وإنام صاحلهم خالد بن الوليد عىل الرقيق، ومل يصاحلهم عىل أنفسهم
أنه : يف مدة عمره يؤيد إن بعض ما ذكروه يف وفاة ابن احلنفية، و ـ٣

 .»صىل اهللا عليه وآله«ولد يف زمن الرسول 
وعدم ذكره يف مجلة الصحابة ولو عىل سبيل اإلحتامل، لعله غفلة 

 .. منهم، أو لعدم ذهاهبم إىل تلك األقوال التي يقتيض اجلمع بينها ذلك
ّأو ألهنم قد سلموا بأن أمه كانت من سبي أيب بكر، ومل خيطر عىل باهلم 

 :وبيان ذلك.. ري ذلكغ
بل لقد .. ًأن ابن احلنفية قد عاش عىل أشهر األقوال مخسا وستني سنة

 .)٢(»سبع وستون سنة«أنه مات وله : وجد يف هامش عمدة الطالب
                                     

 .٥٨اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله ص) ١(
 .٣٥٢عمدة الطالب، هامش ص: راجع) ٢(
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، ٧٣أن وفاته كانت سنة :  أن ابن حجر خيتار:وإذا أضفنا إىل ذلك
 رواه البخاري أن دليله هو ما: ، والظاهر)القيل(وينسب سائر األقوال إىل 

حدثنا موسى بن إسامعيل، حدثنا أبو عوانة، عن أيب «: يف تارخيه، حيث قال
قضينا نسكنا حني قتل ابن الزبري، ثم رجعنا إىل املدينة مع حممد، : محزة، قال

 .)١(»..فمكث ثالثة أيام ثم تويف
 للهجرة، ٨ أن والدة ابن احلنفية قد كانت سنة :بد وأن نستنتج فإننا ال

 .قبلهابل 
 فال يصح أن تكون من سبي أيب بكر عىل يد خالد بن ..وعىل هذا

 ..َّالوليد، كام يدعون
عليها «مل يعرف يف حياة فاطمة » عليه السالم«ً إن عليا :وقوهلم

ُغري فاطمة، ال يتالءم مع هذا البيان، فإنه ملا أرسله الرسول » السالم صىل «َ
أصحابه اصطفى جارية، وأصاهبا، ليأخذ اخلمس من خالد و» اهللا عليه وآله

 .)٢(فنارصه عليهم» صىل اهللا عليه وآله«وشكوه إىل رسول اهللا 

                                     
) هـ١٤٠٤سنة دار الفكر ط ( و ٣٥٥ و ٣٥٤ ص٩هتذيب التهذيب ج: راجع) ١(

تاريخ  و١٨٢ ص١لبخاري جلالتاريخ الكبري :  وراجع٣١٦ و ٣١٥ ص٩ج
 .٣٥١ و٣٥٠ و٣٥٦ ص٥٤مدينة دمشق ج

 ٧ والبداية والنهاية ج٢٧٥بن البطريق صالالعمدة  و١١٠ ص٧نيل األوطار ج) ٢(
 ٣٥٩ و ٣٥١ ص٥ عن كثري من املصادر، ومسند أمحد ج٣٤٥ و ٣٤٤ص

     =       ٣٤٢ ص٦لبيهقي جلربى ـالسنن الك و١١٠ ص٥اري جـصحيح البخو
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 .ما يأمره بهإال وذكر هلم أنه ال يفعل 
صىل «فال مانع بناء عىل ذلك من والدة ابن احلنفية يف عهد رسول اهللا 

 .»اهللا عليه وآله
النساء عىل عيل لكن يبقى اإلشكال، بأن ذلك يتناىف مع روايات حتريم 

إال أن جياب .. عىل قيد احلياة» عليها السالم«ما دامت فاطمة » عليه السالم«
فاطمة طلبت منه ذلك بام قدمناه، من أن املقصود هو حرمة ذلك عليه، إال إذا 

بذلك ملصلحة » صىل اهللا عليه وآله« أو أمره رسول اهللا ،نفسها» عليها السالم«
 .فراجع.. الزواج الدائم، ال الترسيتقتضيه أو يكون املحرم هو 

 عىل أنه تزوجها وولدت له بعد استشهاد  هناك نصوص تدل ـ٤
 :، فالحظ ما ييل»عليها السالم«الزهراء 

روي عن ..«: هـ٣٤١ًقال أبو نرص البخاري الذي كان حيا سنة : ألف
رأيت احلنفية سوداء، حسنة الشعر، اشرتاها : أسامء بنت عميس، أهنا قالت

بذي املجاز ـ سوق العرب ـ أوان مقدمه من اليمن، » عليه السالم «عيل
، وباعتها فاطمة من مكمل الغفاري، »عليها السالم«فوهبها فاطمة 

                                     
 تاريخ مدينة دمشقو ١٠٢لنسائي صل »عليه السالم«خصائص أمري املؤمنني و= 
 ٢٠لمزي جلهتذيب الكامل  و١٧٦ ص١أسد الغابة ج و١٩٥ و ١٩٤ ص٤٢ج

الصحيح من سرية :  وراجع كتابنا٢٣٦ ص٦سبل اهلدى والرشاد ج و٤٦٠ص
 ٦ج) الطبعة اخلامسة ( و٣١٧ ص٥ج) الطبعة الرابعة (»صىل اهللا عليه وآله«النبي 
 . بنت أيب جهل»عليه السالم« خطبة عيل ٢٧١ص
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وال يصح أهنا كانت .. وولدت له عونة بنت مكمل، وهي أخت حممد ألمه
 .)١(»..من سبي خالد بن الوليد

أن أخت : ضهموزعم بع «:أن البالذري نفسه قال :ويؤيد ذلك: ب
 . )٢(»عوانة بنت مكمل من بني عفان) هي(حممد بن عيل ألمه 
 ..بدل عفان، وصحفه النساخ) غفار (:لعل الصحيح
 .  أهنا كانت صحابية:وهذا يدل عىل

 ما يف فوائد أيب احلسن أمحد بن عثامن اآلدمي، من :ًيدل عليه أيضا: ج
أبيه قنرب، حاجب عيل، طريق إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أيب جبري، عن 

رأى خولة يف منزل » صىل اهللا عليه وآله«إن النبي : »عليه السالم«عن عيل 
يا عيل، أما إنك تتزوجها من بعدي، وستلد لك : عيل، فضحك، ثم قال

ّغالما، فسمه باسمي، وكنّه بكنيتي، وانحله ً..)٣(. 
سول وهذا يسقط الرواية التي تقول أن ابن احلنفية ولد يف زمن الر

 .»صىل اهللا عليه وآله«
ّ وقد وقع بني طلحة وبني عيل كالم فعريه طلحة بجرأته عىل :د

                                     
 عنه، ٣٥٣ وعمدة الطالب ص٨١رس السلسلة العلوية أليب نرص البخاري ص) ١(

 .١١٠ ص٤لذهبي جلسري أعالم النبالء و
 .٢٠٣ ص٢ج) مؤسسة األعلميحتقيق املحمودي ـ ط (أنساب األرشاف ) ٢(
 ١١٣ ص٨ج) هـ١٤١٥سنة لكتب العلمية دار اط ( و ٢٨٩ ص٤اإلصابة ج) ٣(

 .٢٧ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٣٦٠ ص٦أعيان الشيعة جو
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حيث سمى باسمه، وكنى بكنيته، فاستشهد » صىل اهللا عليه وآله«الرسول 
صىل اهللا عليه «أن رسول اهللا : بنفر من قريش، فشهدوا» عليه السالم«عيل 
لته اسمي، وكنيتي، وال حتل إنه سيولد لك بعدي غالم، فقد نح: قال» وآله

 .)١(ألحد من أمتي بعده
وقال قوم، منهم أبو احلسن، عيل بن حممد بن  ..«:  قال املعتزيل:هـ

: ، قالوا»صىل اهللا عليه وآله«هي سبية من أيام رسول اهللا : سيف املدائني
إىل اليمن، » عليه السالم«ًعليا » صىل اهللا عليه وآله«بعث رسول اهللا 

 يف بني زبيد، وقد ارتدوا مع عمرو بن معدي كرب، وكانت فأصاب خولة
عليه «زبيد سبتها من بني حنيفة يف غارة هلم عليهم، فصارت يف سهم عيل 

 . »السالم
ً إن ولدت منك غالما فسمه :»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا فقال له 

، ًحممدا» عليها السالم«باسمي، وكنه بكنيتي، فولدت له بعد موت فاطمة 
 .)٢(»..فكناه أبا القاسم

                                     
 ٣٠٨ ص٣٨جتاريخ مدينة دمشق  و٩١ ص٥الطبقات الكربى البن سعد ج) ١(

 إمتاع األسامع  و١١٥ ص٤ذهبي جللسري أعالم النبالء  و٣٣٠ ص٥٤جو
 ١٤ العامل جكنز و٧٦ ص٤لصفدي جلالوايف بالوفيات  و١٨٧ ص١٣ج

 .٢٦٥ ص٢٣ وج٢٨ ص٧ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٩ص
 ٨ وقاموس الرجال للتسرتي ج٢٤٤ ص١رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 =  عنه، وأنساب٢٤٦ ص٩ج) هـ١٤١٩ مركز النرش اإلسالميط ( و ١٦٠ص
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 فلو كانت احلنفية أمة، وسوداء سندية، لرأينا عبد اهللا بن ..ًوأخريا
الزبري واألمويني يعريون ابن احلنفية هبا ولو مرة واحدة، وال سيام إبان 
استفحال اخلالف بينه وبينهم، كام هو معروف ومشهور، ويف كتب التاريخ 

رغم املراجعة الدقيقة للمحاورات . ً أبداًمسطور، مع أننا ال نجد لذلك أثرا
 ..القاسية التي كانت جتري فيام بينهم

  :خامتة املطاف
ّ أن ما يرسله الكتاب :وبعد كل ما تقدم يتضح بام ال جمال معه للشك

ليس .. واملؤرخون إرسال املسلامت من أن احلنفية كانت من سبي أيب بكر
 األظهر ـ عىل حد تعبري املعتزيل ـ بل إن املحققني وقوهلم هو.. له ما يربره

وعليه فاإلستدالل بأمر كهذا ـ لو صح .. ًيرون خالف ذلك متاما
 ..اإلستدالل به ـ عىل خالفة أيب بكر ليس له ما يربره، وال منطق يساعده

 

                                     
 ٤٣٥ ص٩أعيان الشيعة ج و٢٠٠ ص٢ج) حتقيق املحمودي( األرشاف =
 .٢٧ ص٧ج) امللحقات(رشح إحقاق احلق و
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  الفصل الثامنملحق 
  )٢(رقم 
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  : عاملة غري معلمة÷زينب 
، وهي بنت عيل والزهراء » السالماعليه«أما بالنسبة للسيدة زينب 

 :، فال نريد أن نؤرخ هلا هنا بل نكتفي باإلشارة إىل أمور ثالثة»عليهام السالم«
، »عليه السالم« اهنا هي التي حفظت حركة اإلمام احلسني :األول

وقد بحث ذلك علامؤنا، .. ومنعت من تزوير احلقائق. وابلغتها مأمنها
ًوبينوا شطرا كبريا من مواقفها اجل فال .. هادية، التي ال ختفى عىل أحدً

حاجة، بل ال جمال لنا للدخول يف هذا البحث العميق، يف مثل هذا 
 ..الكتاب

بحمد اهللا «وصفها بأهنا  »عليه السالم« السجاد إن اإلمام :األمر الثاين
،  وثمة من يسأل عن املراد من هذه الكلمة، فنقول ألجل »عاملة غري معلمة
 : البيان والتوضيح

 :أحد معنينيحيتمل يف هذه الكلمة 
 اهنا عاملة باهللا تعاىل وبآياته الظاهرة، من خالل فطرهتا الصافية، :األول

وعقلها الراجح، وتدبرها يف آيات اهللا تعاىل، فال حتتاج إىل من يعرفها بام 
يتوجب عليها يف مثل هذه املواقع احلساسة من التحيل بالصرب، ومجيل 

مواقع القرب من اهللا تعاىل، راضية بقضائه، صابرة عىل العزاء، والكون يف 
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 .. نزول بالئه
والتي .. ولعل هذا املعنى هو املناسب لواقع األمور التي تواجهها

 ..ألن يقول هلا ذلك» عليه السالم«دعت اإلمام السجاد 
أهنا قد بلغت مراتب عالية : »عليه السالم« أن يكون مراده :الثاين

ي اإلهلامات اإلهلية اهلادية، ألن اهللا تعاىل فتح باب فهمها، ًجعلتها أهال لتلق
ًوأيقظ فطرهتا، وأصبحت حمال لنور العلم الذي يقذفه اهللا يف قلب من 

ًوالذين اهتدوا زادهم هدى﴿يشاء، عىل قاعدة  ُ ُ َ ْ ْ َ َْ َ َ َ ِ ْ وآتاهم تقواهمَّ ُْ ُ َْ َ  بل قد .)١(﴾َ
 احلال بالنسبة لسلامن ًيكون ذلك بواسطة امللك املحدث، متاما كام كان

 .وغريه من الصفوة األخيار، واألبرار
ن كانت معلمة بتعليم إو. فهي عاملة غري معلمة من أحد من الناس

عليها «اهللا، وتوفيقه، وهداياته، وشتان ما بني علم اهللا تعاىل وعلمها 
فهي عاملة » عليها السالم«، فإنه تعاىل عامل بالذات، أما زينب »السالم
ًه تعاىل، متاما ككون اهللا غنيا بالذات، وفالن من الناس غني باهللا بتعليم ً
 ..وهكذا.. واهللا قادر بالذات وغريه قادر بإقداره تبارك وتعاىل.. تعاىل

حيث قد » عليها السالم« بيان موضع دفن السيدة زينب :األمر الثالث
 يستبعد بعضهم أن تكون قد دفنت يف دمشق، بلد أعدائها، وعاصمة ملك

، وأهل بيته »عليه السالم«قتلة وارث األنبياء، أخيها اإلمام احلسني 
 .»عليهم السالم«وصحبه 

                                     
 . من سورة حممد١٧ اآلية )١(
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 :ونجيب بام ييل
 »عليهم السالم« إنه مل يكن ليزيد يف ظلم بني أمية ألهل البيت  ـ١

ال ليخفف منه سكناهم وسكناهم يف دمشق الشام عاصمة احلكم األموي، 
 ..ام سوامها من البالديف مرص، أو يف املدينة، أو في

بل قد يكون ظلم بعض والهتم أبلغ وأعظم، إذا كانوا يرون أن ذلك 
كام ظهر من . ميهم هبمِم، ويرسخ ثقة مستخدأسيادهيؤكد مواقعهم لدى 

 ..حال احلجاج بن يوسف، وخالد القرسي، وسوامها
 قد كان ثمة قرار بإضعاف تأثري املدينة يف إيقاظ مشاعر الناس، ويف  ـ٢

ِمن قبلًوخصوصا إذا كان ذلك .. نحرافحتريكهم ضد أهل البغي واإل َ ِ 
 ..أعالم أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة

 اشتدت وطأة احلكام عىل ساكني سياسة الهويف سياق تنفيذ هذ
، ومارسوا ضدهم خمتلف أنواع »عليهم السالم«املدينة من أهل البيت 

بيوهتم، ورشدوهم يف البالد، وأخافوا العباد، العسف والظلم، فهدموا 
 يف اإلتصال هبم، واإلهتداء هبدهيم عىل التفكريأحد فلم يعد جيرؤ 

 ..صلوات اهللا وسالمه عليهم
 :كثرية عىل ذلك، ومنهاوالشواهد 

أن :  بآل عقيل»عليه السالم«أنه كان من بر اإلمام السجاد : ورد :ألف
ً أمواال كثرية، عرشين ألف دينار، » السالمعليه«املختار أرسل إىل اإلمام 
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 .)١(..فبنى هبا دور آل عقيل التي هدمتها بنو أمية
عبد امللك بن مروان قد هدم دار اإلمام عيل بن  بأن :ً رصحوا أيضا:ب

ُ، التي كان ولده فيها»عليه السالم«أيب طالب  ُُ ْ. 
 وال ال أخرج :وقد حاول احلسن بن احلسن منعهم من ذلك، فقال

 .أمكن من هدمها
، وهدمت الدار، خرج عند ذلكأ و،الناسوتصايح فرضب بالسياط 

 .)٢(وزيدت يف املسجد
ألستم تعلمون أنا «: »عليهام السالم«قال زيد بن عيل بن احلسني : ج

ُولد نبيكم ُ املظلومون املقهورون، فال سهم وفينا، وال تراث أعطينا، ما،ِ ُ 

                                     
 ٢ وسفينة البحار ج٣٥٢ و ٣٤٤ ص٤٥ وبحار األنوار ج١٦٠غاية اإلختصار ص) ١(

 ٦٤٩لشيخ عبد اهللا البحراين صل )»عليه السالم«اإلمام احلسني (العوامل  و٧٥٤ص
طرائف املقال  و٢٢١ ص٢ألردبييل جلجامع الرواة و ٢٧٧رجال ابن داود صو
عقيل ابن أيب  و٨ ص١٠لتسرتي جلقاموس الرجال  و٥٩٠ ص٢وجردي جلربل

: وراجع ٦٦بن نام احليل صالذوب النضار  و٣٨ألمحدي امليانجي صلطالب 
 .)٢٠٤ (٣٤١ ص١ج) ط أخرى( و ١٢٨رجال الكيش ص

 ٢٩ ص٣٩ وبحار األنوار ج٣٨ ص٢بن شهرآشوب جالمناقب آل أيب طالب ) ٢(
 ١٠ة البحار جـمستدرك سفين و١٣١ ص٨ وج٤٢٦ ص١وسفينة البحار ج

 .٥٨األنوار العلوية ص و٤٤٣بن جرب صالهنج اإليامن  و٤٩٢ص
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 .)١(»..الخ زالت بيوتنا هتدم، وحرمنا تنتهك
 :يف هذا املعنىالطائي قال جعفر بن عفان : د

 .)٢(وابــن أرذل األثـكم مـوثياب    هـفـقـب سَّرـم ختـكـال بيتـا بـم
قتل من آل أيب «: يف وقعة احلرة، حني دخل مرسف بن عقبة املدينة: هـ
أيب عيل بن  عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وجعفر بن حممد بن :)٣(طالب
وبضع .  ومن بني هاشم من غري آل أيب طالب ثالثة.»ابن احلنفية« طالب

ًوتسعون رجال من سائر قريش، ومن سائر الناس ال تعد وال حتىص، ثم 
 .)٤(» وخرب بيوت بني هاشم، وهنب املدينة،دخل املدينة

 إنه قرب عبد اهللا بن جعفر، فإن صح أنه مات :ويف الشام قرب يقال
 ً.يف النص املتقدم خطأُبالشام، فيكون قد ذكر 

 أن احلكم بن املختار الثقفي، دخل عىل أيب جعفر :ًيذكرون أيضا: و
                                     

 ٤٦ وبحار األنوار ج٣٨٢ وال بأس بمراجعة ص١٣٦تفسري فرات الكويف ص) ١(
 .٦٣١ ص٨ وسفينة البحار ج٤٩٢ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٢٠٦ص

 ٨فينة البحار ج وس٣١٤ ص٤٧بحار األنوار جو ١٩٨لطويس صلاألمايل ) ٢(
 ٩٤بشارة املصطفى ص و٤٩٢ ص١٠مستدرك سفينة البحار ج و٦٣١ص

 .١٢٨ ص٤أعيان الشيعة جو ١١٦لمرزباين صلخمترص أخبار شعراء الشيعة و

أن ابني عبد اهللا بن جعفر مها املقتوالن يف : ١٢٣ و ١٢٤ويف مقاتل الطالبيني ص) ٣(
 .أبو بكر، وعون األصغر: وقعة احلرة، ومها

 .١١٣ ص١جرة طوبى جش) ٤(
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أصلحك اهللا، إن الناس قد أكثروا يف أيب، وقالوا، «: ، فقال له»عليه السالم«
 .والقول ـ واهللا ـ قولك

 ! وأي يشء يقولون؟:قال أبو جعفر
 ..وال تأمرين بيشء إال قبلته. كذاب:  يقولون:قال

إن مهر أمي كان مما :  سبحان اهللا، أخربين أيب واهللا:»عليه السالم«فقال 
 .)١(»رمحه اهللا! وطلب بدمائنا؟! وقتل قاتلينا؟! أومل يبن دورنا؟. بعث املختار

، كان قد اختذ منزله »عليه السالم«أن اإلمام السجاد :  إهنم يذكرون:ز
شعر، أقامه بالبادية، فلبث ًبيتا من ال» عليه السالم«بعد قتل أبيه احلسني 

 ..عدة سنني كراهة املخالطة للناس، ومالبستهم
ًوكان يصري من البادية إىل العراق، زائرا ألبيه، وجده أمري املؤمنني 

ً، وال يشعر أحدا بذلك»عليهام السالم« ِ ْ ُ)٢(.. 
                                     

 ٣٥١ و ٣٤٣ ص٤٥بحار األنوار جو ٦٢بن نام احليل صالذوب النضار ) ١(
) »عليه السالم«اإلمام احلسني (العوامل  و٦ ص١٠لتسرتي جلقاموس الرجال و
 ١لطويس جلختيار معرفة الرجال  وإ٦٧٠و  ٦٥١لشيخ عبد اهللا البحراين صل

 ٥٨٨ ص٢ربوجردي جللطرائف املقال و ٢٧٧رجال ابن داود ص و٣٤٠ص
 .١٠٣ ص١٩جللسيد اخلوئي معجم رجال احلديث و

إقبال األعامل  و٢١٢ ص٢ ومعايل السبطني ج٨٤٨ ص٢لثقفي جلالغارات ) ٢(
بحار األنوار  و٧٣بن طاووس صالفرحة الغري  و٢٧٣ ص٢بن طاووس جال
 .٢٦٦ ص٩٧ج
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قد » عليه السالم« أنه :ًغري أن لنا حتفظا عىل التعليل املذكور، وهو
 كراهة خمالطة الناس، فإن ذلك إما حمض اجتهاد من الراوي، سكن البادية

. واملتحدث، أو أهنم أرادوا أن ال يرصحوا بأن السلطة فرضت ذلك عليهم
أو أهنم هم اختاروا ذلك بسبب تعرضهم لظلم السلطة، ألهنم خيشون عىل 

 ..أنفسهم من املالحقة لو شاع عنهم أهنم رصحوا هبذا األمر
 بأن هذا :ية لو كانت ملجرد املخالطة، جلاز لنا القولعىل أن هذه الكراه

ًاألمر إذا كان مكروها يف تلك السنوات، فام الذي رفع كراهته يف السنوات 
فإن احلكام مل يغريوا سياساهتم جتاه أهل البيت وشيعتهم، كام ! التي تلتها؟

 ..أثبتتة الوقايع
ن بقية األئمة األطهار، م» عليه السالم«وملاذا مل يكره غري اإلمام السجاد 

 !خمالطة الناس، ومل يفعلوا مثل فعله، من سكنى البادية يف خيمة من شعر؟
يف دمشق » عليها السالم« فيام يرتبط بدفن السيدة احلوراء زينب  ـ٣
 :نقول

 أن انتشار بني هاشم يف البالد مع ما كان يامرسه :قد ظهر مما تقدم
ًتوقعا، بعد أن أصبحت اإلقامة يف ًاحلكام ضدهم من سياسات كان أمرا م

ُاملدينة متعذرة إىل حد بعيد؛ مع ظهور حرص احلكام بأن يبقوا من خيشوهنم 
كام هو احلال .. من بني هاشم حتت رقابتهم الصارمة، وهيمنتهم الظاملة

بالنسبة ألئمتنا األطهار، ومنهم اإلمام الصادق، والعسكريان صلوات اهللا 
 ..وسالمه عليهم أمجعني

ًبل لقد كان احلكام أحيانا يطالبون بني هاشم بالعرض عليهم يف كل 
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 .)١(ًيوم، يف مقصورة بعينها، ويكفل بعضهم بعضا
ًوكان احلكام أيضا يطلبون من خصومهم أن يزوروهم باستمرار، 

ولغري ذلك من .. لريى الناس انقيادهم هلم، وليحذروا من اإلتصال هبم
 .أسباب
 هي تلك املرأة املجاهدة التي »عليها السالم«إذا كانت السيدة زينب و

عىل طغاة األمويني ما كانوا حيلمون به، ـ بجرأهتا وبحكمتها ـ ضيعت 
ًوبددت جهودهم، وأبطلت كيدهم، فإن خوفهم منها سوف يكون كبريا، 
وسيسعون إىل رصد حتركاهتا، والتضييق عليها، وشل حركتها، ما وجدوا 

 .. ًإىل ذلك سبيال
 شديد عليها، حلملها طضغقد تعرضت لكون تيثري احتامل أن وهذا ما 

 ..عىل أن تكون بالقرب منهم، وحتت نظرهم
 فإهنم لن يرضوا منها بالسفر إىل مرص، وال إىل غريها من ،ولذلك
سيام وهي متلك أعظم سند ال حترك البالد والعباد ضدهم، ال البالد، حتى 
آلثار يف تعريف الناس  وهو ما سوف يكون له أعظم ا ـإدانة ضدهم

لهم قت جريمة من خالل اطالعهم عىل تفاصيلبحقيقتهم، وبأهدافهم، 
صىل اهللا عليه « ه، وأهل بيته، وأصحابه، وسبي نسائهرحيانة الرسول، وسبط

 ..»وآله
عليها «فهل تراهم يغضون الطرف عن نشاطات السيدة زينب 

                                     
 .٤٤٤ و ٤٤٣مقاتل الطالبيني ص) ١(
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  !لترصف؟، ويسكتون عىل حتركاهتا، ويطلقون يدها يف ا»السالم
ًخصوصا ! تصال بالناس؟وهل يمكن أن يعطوها احلرية بالتنقل واإل

يف املناطق البعيدة عن أنظارهم، وحيث يصعب عليهم مراقبة األحوال فيها 
 . بدقة وفعالية
 ،قامتها يف ذلك املكان املعزول يف تلك القرية هو األنسبإ أن نأال يرو
 ! واألوفق بمصاحلهم؟،واألوىل هلم

 كان أعظم يف األمة من مقام زينب» عليها السالم« الزهراء إن مقام
البكاء عىل من  فقد حاول األولون منعها حتى ،، ومع ذلك»عليها السالم«

أن وجودها هناك سوف يؤثر : أبيها، وأخرجوها من بيتها، حني رأوا
 .عليهم، وسيثري تساؤالت الناس حول ما صدر منهم جتاهها

 أو بعضه يكفي يف بيان معقولية أن تأيت وأظن أن هذا الذي ذكرناه
ًلتعيش فيها أياما يسرية، ثم .. السيدة زينب صلوات اهللا عليها إىل الشام

ًويصبح قربها علام شاخما، يشع باهلداية، وينري الطريق . يوافيها األجل ً
 . .للحق
ونجد يف النصوص التارخيية، وغريها ما يؤيد كون مرقد السيدة  ـ ٤

، هو ذلك الذي يف الشام، وهو »صلوات اهللا وسالمه عليها«زينب الكربى 
مشهور من زمن بعيد، ويعرف بقرب الست، كام يالحظ مما ذكره ابن عريب يف 

 .)١(فتوحاته

                                     
 .اجع كتاب مرقد العقيلة زينب للسابقي ولري١٩٨ ص٤الفتوحات املكية ج) ١(
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 أنه قرب المرأة رشيفة أخرى من ذرية :أما الذي يف مرص، فالظاهر
 ..نور، لعلها زينب بنت حييى املتوج بن احلسن األ»عليه السالم«اإلمام عيل 
، وكنيتها »عليهام السالم« إن زينب الكربى بنت أمري املؤمنني :ويقال

أم كلثوم، قد دفنت قرب زوجها عبد اهللا بن جعفر الطيار، خارج دمشق 
 ..وقد يقال يف حمل وفاة زوجها غري ذلك. الشام

وكانت قد جاءت مع زوجها عبد اهللا إىل الشام، يف أيام عبد امللك بن 
جاعة، ليقيم عبد اهللا بن جعفر فيام كان له من القرى مروان، سنة امل

واملزارع، خارج الشام، حتى تنقيض املجاعة، فامتت السيدة زينب هناك، 
 ..ودفنت يف بعض تلك القرى

 ..)١(َّ أهنا محت من وعثاء السفر، أو لسبب آخر غري ذلك:ويف اخلريات احلسان
 ثم حلقت برهبا راضية أي أهنا مل تقم يف تلك القرية إال مدة وجيزة،

 .. مرضية صلوات اهللا وسالمه عليها، وعىل مجيع أهل البيت الطاهرين
 

                                     
 للسيد ٦٧ عن كتاب نزهة أهل احلرمني ص٢٢٤ ص٢معايل السمطني ج: راجع) ١(

 . غريهحسن الصدر، وعن 
 ١ عن مراقد املعارف ج١٩١ و ١٩٠ و ١٨٩مرقد العقيلة زينب ص: وراجع

 ٢٩ ص٢ وعن الثمر املجتنى للرباقي، واخلريات احلسان ج٣٣٤ و ٢٤٠ص
 ٣٥٣ وهدية الزائرين ص٢٩٧ ونفس املهموم ص٢٣٥ ص١عامل جوحتفة ال

 .. وغري ذلك١٠٣ومنتخب التواريخ ص
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  :’هللا بعثة رسول ا
ًكان نبيا منذ » صىل اهللا عليه وآله« عىل أن النبي :وقد دلت الروايات

صىل اهللا عليه «ًصغره، ثم بعث رسوال وهو يف سن األربعني، أي أن رسول 
، فكان عيل »عليه السالم«قد بعث بعد عرش سنوات من والدة عيل » وآله

 .ًأول األمة إسالما
  : أول من أسلم×علي 
عليه « وأسلم عيل ،ثننييوم اإل» صىل اهللا عليه وآله«قد بعث النبي و
 .)١(يوم الثالثاء» السالم

                                     
لكراجكي لالتعجب و ١٢٠صكنز الفوائد و ٢٦٣صالفصول املختارة :  راجع)١(

 ٢٥٩ ص١جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و ٩٨ص
 ١جخبار رشح األ و١٨ ص٨جنيل األوطار  و٨٥صروضة الواعظني و

 ٢٩٧ و ٢٩١ ص١جمناقب آل أيب طالب  و٣٧ ص١جحتجاج اإل و٤٤٩ص
 ١٧جبحار األنوار  و٢٣٦ ص١جالرصاط املستقيم  و٥٩صذخائر العقبى و

 ٢٧٠ و ٢٥٨ و ٢٥٠ و ٢٣٧ و ٢٣١ و ٢٠٩ و ٢٠٣ ص٣٨ وج٢٣٩ص
=  ٣جر ـالغدي و٣٧ و ٣٦صريواين ـلشل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و
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ًأول الناس إسالما، وقد ذكرنا يف » عليه السالم«ًوال ريب يف أن عليا 
قائمة بأسامء أكثر » صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : كتابنا

بأنه أول الناس : قالواًمن ستني رجال من أعالم الصحابة والتابعني 
 . )١(ًإسالما

                                     
 ٢٣٠ ص١٠جمستدرك سفينة البحار  و٢٢٨ و ٢٢٤  و٢٢٣ و ١٢٠ص= 
حتفة األحوذي  و١٠٢ ص٩ججممع الزوائد  و٣٠٤ ص٥جسنن الرتمذي و
 ١٢٨ ص١٣جكنز العامل  و٣٤٨ ص١جمسند أيب يعىل  و١٦٠ ص١٠ج
» عليه السالم«مام العسكري ملنسوب لإلتفسري ا وال٤٦٨ ص٤جفيض القدير و

تاريخ مدينة  و٢٥٦ ص٢جنور الثقلني  و١١٢ ص٥ججممع البيان  و٤٢٩ص
 ٢٠جهتذيب الكامل  و١٧ ص٤جأسد الغابة  و٣٠ و ٢٩ ص٤٢جدمشق 

 ٥٧ ص٢جالكامل يف التاريخ  و٥٥ ص٢جاألمم وامللوك تاريخ  و٥٠٤ص
إعالم  و٨٤صتنبيه الغافلني  و٣٦٩ ص٧ وج٣٦ ص٣جالبداية والنهاية و

 ١جبن كثري الالسرية النبوية  و٢٦٥صالدر النظيم  و٣١٢ ص١جالورى 
 ٢ وج١٨٩ ص١جينابيع املودة  و٣٠٢ ص٢جسبل اهلدى والرشاد  و٤٣١ص
 .٣٨٦ و ١٤٧ص

 ٢ج) الطبعة الرابعة( »صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع) ١(
 ٩٩ و ٩٦ و٩٥ ص٣الغدير ج: راجعو. ٤٣ ص٣ج) الطبعة اخلامسة( و ٣١٧ص

 ٩ و ج٣٢٢ و ٢٩٠ و ١٦٨ و ١٦٤ و ١٥٨ و ١٥٦ ص١٠ وج٢٣٦ ـ ٢٢٤و 
 .٧٩ و ٧٨ ودالئل الصدق، واألوائل للطرباين ص١٢٢ و ١١٥ص



  ٣٣١                                       .. × وإسالم علي ’بعثة رسول اهللا : الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(بل ادعى بعضهم اإلمجاع عىل ذلك
يوم الثالثاء، » عليه السالم« أسلم عيل :ًغري أن لنا حتفظا عىل قوهلم

إنه قد أسلم، بل هو قد عبد اهللا سبع : ًمل يكن كافرا ليقال» عليه السالم«فإنه 
وذلك .. قبل البعثة» لهصىل اهللا عليه وآ« رسول اهللا مع )٢(ًسنني وأشهرا

ًكان نبيا منذ صغره، ثم بعث إىل الناس وهو يف » صىل اهللا عليه وآله«ألنه 
وقد أيد . سن األربعني، كام دلت عليه اآلثار املعتربة واألخبار املستفيضة

 .)٣(ذلك بوجوه كثرية» رمحه اهللا«املجليس 
وعىل كل . قد أعلن اسالمه يف هذا الوقت» عليه السالم«أنه : فاملراد
صىل اهللا عليه «الروايات الصحيحة واملعتربة الواردة عن النبي حال، فإن 

 :ونذكر عىل سبيل املثال ما ييل.. يف هذا الشأن كثرية» وآله

                                     
الصواعق املحرقة الفصل األول، الباب التاسع، ومعرفة علوم احلديث : راجع) ١(

الغدير  و٣٦صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  و٢٢للحاكم ص
واجلامع  ١٧٨صعثامن بن عبد الرمحن لمقدمة ابن الصالح  و٢٣٨ ص٣ج

 ٥جغاية املرام  و١٩٨ص) األصل(إحقاق احلق  و٢٣٦ ص٨ألحكام القرآن ج
رشح إحقاق احلق  و٣٣٨ص ٢جولوامع األنوار البهية للسفريني  ١٦٥ص

بحار األنوار :  وراجع٦٢٨ و ٥٢٩ ص٣٠ وج٤٦٨ ص٢٠ج )امللحقات(
 .١٢٤ ص٤ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و٢٦٢ ص٣٨ج

 .تقدمت مصادر ذلك) ٢(
 .٢٨١ ـ ٢٧٧ ص١٨ج األنواربحار  )٣(
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 أولكم، احلوض عيل ًورودا أولكم: »صىل اهللا عليه وآله« عن النبي  ـ١
 .)١(طالب أيب بن عيلًإسالما 

ًيب إسالما، أو أقدم أمتي سلاماول أصحنه أل إ:»صىل اهللا عليه وآله«وعنه  ً)٢(. 

                                     
 ٨١ ص٢ جللخطيب بغداد وتاريخ، وصححه ١٣٦ ص٣ جلحاكمل ستدرك امل)١(

 ١٠٩١ ص٣ج )ط دار اجليل(و  ٢٨ ص٣ ج) اإلصابةامشهب(ستيعاب اإلو
الفصول  و٢٨٠ ص١جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و

 ٣٨جبحار األنوار  و٢٣٥ ص١ج الرصاط املستقيم  و٢٦٢صاملختارة 
ما  و٤٠صلشريواين ل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت و ٢٧٠ و ٢٥٦ص

بن عبد الرب الالتمهيد  و١٢١صبن خملد القرطبي الروي يف احلوض والكوثر 
رشح هنج البالغة  و١٢١صبن بشكوال الجزء بقي بن خملد  و٣٠٥ ص٢ج

أسامء الرجال اإلكامل يف  و٩٧صتذكرة املوضوعات  و٢٢٩ ص١٣ج للمعتزيل
 ٤٠ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  و٢٩١ ص٤جبن عدي الالكامل  و١٢٧ص

اجلوهرة يف نسب اإلمام عيل وآله  و٣٤٦ ص١جبن اجلوزي الاملوضوعات و
 ٣٨ ص١جبن الدمشقي الجواهر املطالب  و٢٩١صلجاحظ لالعثامنية  و٨ص

 .٢٨٩ و ٢٣٩ ص٢جينابيع املودة و

رشح إحقاق  و١٤٤و  ٤٤صريواين ـلشل» عليهم السالم«مناقب أهل البيت  )٢(
 ٣٢٧ و ٥٢ و ٥١ ص١٥ج و٥٤٠ ص٢٣ وج١٥١ ص٤ج )امللحقات(احلق 

التعجب  و٢٦٩ ص٣٣ وج٦٤٤ و ٥٣٩ ص٣٠ وج٣٧٧ و ٣٦٤و 
= ١١جسبل اهلدى والرشاد  و١٨٨صنظم درر السمطني  و٩٨صلكراجكي ل
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 آمن من أول هذا :، فقال»عليه السالم «أنه أخذ بيد عيل ً:أيضاوعنه 
 . )١( األكربالصديق وهذا، القيامة يوم يصافحني من أول وهذا، يب

                                     
 ٣ج )ط دار اجليل(و  ٣٦ ص٣ ج) اإلصابةامشهب(ستيعاب اإلو ٢٩١ص= 

بناء املقالة  و٢٣٨صالنصائح الكافية  و٢٤٧صالعدد القوية  و١٠٩٩ص
 ٢٦ ص٥ جأمحد مسند: عن ٩٦ ـ ٩٥ ص٣ جالغدير و٦٦صالفاطمية 
 والسريةدحالن، ل النبوية والسرية، العامل وكنز، واملرقاة، النرضة والرياض

 الزوائد وجممع اجلوامع ومجع، واملنمق، ٣ جاحلاكم مستدرك: ولرياجع، احللبية
 صحيح مرسل هو: وقال ابن إسحاق، عن الطرباين عن ١٠١و  ١٠٢ ص٩ج
 ،طهامن بن خالد وفيه :عن سند آخر قالو ،وأمحد ،الطرباين وأخرجه، سناداإل

 .ثقات رجاله وبقية ،حاتم أبو وثقه

و  ٣ ص٢جعتدال ميزان اإل و٤٣ و ٤٢ و ٤١ ص٤٢جتاريخ مدينة دمشق  )١(
 ١٧٢صبشارة املصطفى  و٢٨٣ ص٣وج ٤١٤ ص٢جلسان امليزان  و٤١٦

مناقب عيل بن أيب طالب و ٣٦صكشف اليقني و ٨٥ ص١جكشف الغمة و
األمايل و ٤٧٢ ص٤جفيض القدير و ٦٦صبن مردويه ال» عليه السالم«
 ١١٥صروضة الواعظني و ٤٠٢صمعاين األخبار و ٢٧٤صلصدوق ل
 حرش و٢٧٩و  ٢٦٧ ص١جلكويف ل» عليه السالم«مناقب اإلمام أمري املؤمنني و

مناقب آل أيب و ١٢١صلكراجكي لكنز الفوائد  و٢٦٦ و ٢٦٤ ص٢جاألخبار 
بحار  و٥١٢ و ٥٠٩و  ٥٠٠صبن طاووس الاليقني و ٢٨٧ ص٢جطالب 
 = ٨٩ وج٥ ص٤٠ وج٢١٥ و ٢١٤ و ٢١٢ و ٢١٠ و ١٢٧ ص٣٨جاألنوار 
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 وصىل، وصدقني، يب آمن من أول هذا :»صىل اهللا عليه وآله «وعنه
 . )١(معي

 .)٢(عيل معي صىل من أول إن :»ليه وآلهصىل اهللا ع «وعنه

                                     
املعجم الكبري و ١٠٢ ص٩ججممع الزوائد و ٢٤١صاملراجعات  و٢٦ص= 
رشح هنج و ٣٤٥ ص١جبن اجلوزي الوضوعات املو ٢٦٩ ص٦جلطرباين ل

اإلكامل يف أسامء و ٤ ص١جتفسري العيايش و ٢٢٥ ص١٣ج للمعتزيلالبالغة 
 .١٢٧صالرجال 

 ١١جكنز العامل و ٨٢صنظم درر السمطني و ٢٢٩ ص٤جبن عدي الالكامل و
 الطرباين عن ٣١٣ ص٢ جالغدير و٣٩ ص١ جالسمطني وفرائد ٦١٦ص

 ولسوف العامل كنز وإكامل الطالب وكفاية الزوائد وجممع، والعدين، والبيهقي
 املصادر من املزيد بالصديق بكر أيب تلقيب عن الكالم حني الغار حديث يف يأيت
 .احلديث هلذا

العثامنية  و٢٢١ ص٣جالغدير  و٢٢٥ ص١٣ جللمعتزيلالبالغة  هنج رشح )١(
 رشح و١٧٠ ص٥جغاية املرام  و٦١٦ ص١١جكنز العامل و ٢٨٧صلجاحظ ل

 .٤٢٩ و ٣٤١ ص١٥ وج٣٤٦ ص٤ج )امللحقات(إحقاق احلق 

 ٥١٤ ص٧ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و٢٩٧ ص١جمناقب آل أيب طالب  )٢(
 ١٩٦ ص١جينابيع املودة  و٤٩٩ و ٤٩٨ ص٢٠ وج٤٢٨ ص١٥وج

 ٣ جالغدير و٢٠٣ ص٣٨جبحار األنوار  و١٧٨ و ١٦٩ ص٥جغايةاملرام و
 .طرق ةبأربع ٤٧ باب السمطني فرائد عن ٢٢٠ص
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  : آخر دليل
من  بأنه أول من أسلم، واحتجاج أصحابه» عليه السالم «حتجاجهاوإن 

 ،الصحابة والتابعني هبذه الكثرة العجيبة عىل خصومهم يف صفني وغريها
 .  عىل ذلك داللة واضحةيكفي للداللةواهتاممهم الواضح هبذا األمر 

 أو، ذلك إنكار حاول» عليه السالم «عدائهأ منً أحدا نجد ومل
 الفضيلة هذه صاحب هو أنه عىل آخر رجل سما، أو طرح فيه التشكيك

 يتورع المن  املقابل الطرفيف  أن ورغم، لذلك الدواعي توفر رغم، دونه
، »صىل اهللا عليه وآله « األعظمالرسول عىل والكذب االختالق عن حتى

 . وتعاىل سبحانه اهللا عىل بل
 ،املبادرين من هلا لكانوا أحد عىل جتوز هذه كذبتهم أن :فلو أهنم عرفوا

 سلوالت معه يمكنهم ال بحيث كان األمر هذا عىلواإلمجاع  التسامل ولكن
 .حيلة بأية

وكشاهد عىل هذا التسامل نذكر هنا حادثة واحدة فقط، جرت لسعد بن 
رتك ما عداها وهو ون» عليه السالم« عن عيل ًأيب وقاص، الذي كان منحرفا

  : وهذه احلادثة هي أنهً،كثري جدا
ًسمع رجال يشتم عليا، فوقف عليه وقرره بقوله  تشتم ما ، عىلهذا يا :ً

 مع صىل من أول يكن أمل ! أسلم؟من أول يكن أمل !؟طالب أيب بن عيل
 . )١(..لخا !؟الناس أعلم يكن أمل !؟»صىل اهللا عليه وآله «اهللا رسول

                                     
=  ذهبي يف تلخيصه هامش نفسـو والـ وصححه ه٥٠٠ ص٣لحاكم جلستدرك امل) ١(
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 أول عن األمر هذا لدفعها قريش من يتعجب كان املقداد أن كام
 .)١(»عليه السالم «ً عليايعنيً إسالما، املؤمنني

ًأول من أسلم متواترا إىل حد » عليه السالم«وإذا كان احلديث عن أنه 
أن بعضهم ادعى اإلمجاع عليه، فال يصغى لقول بعض املنحرفني عن عيل 

رد يف أول من أسلم أحاديث قد و..«: ؛ ومنهم ابن كثري»عليه السالم«
 .)٢(»كثرية ال يصح منها يشء

فهو يعرتف بكثرة األحاديث، فإذا بلغت هذه الكثرة إىل حد التواتر مل 
ًخصوصا مع اشرتاك املناوؤين لعيل يعد هناك حاجة للنظر يف األسانيد 

، مع أن من تلك  ومع توفر الدواعي عىل إخفائها،يف روايتها» عليه السالم«
يث ما هو صحيح، ومعترب، فراجع طائفة منها يف اجلزء الثالث من األحاد

 .. وغري ذلك، قسم امللحقات،ب إحقاق احلقاكتاب الغدير، وكت

                                     
 ٥٤٢ ص٢جرشح األخبار  و٥١٥ ـ ٥١٤ ص٢الصفحة، وحياة الصحابة ج= 
 ٥جغاية املرام  و٣٥ ص١٢جإمتاع األسامع  و٧٨صاإلكامل يف أسامء الرجال و

 .٢٠٤ ص١٨ ج)امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٦١ص

 ٣جخالصة عبقات األنوار  و١٦٣ ص٢ جاليعقويب وتاريخ ١١٥ ص٩ جالغدير )١(
 ٢جمواقف الشيعة  و٢٢٩ ص١٠جلتسرتي لقاموس الرجال  و٣٣٥ص
 .٤٦٨ ص١٢جرشح أصول الكايف  و٣٥٣ص

نظرة يف كتاب  و٢١٩ ص٣جالغدير  و٣٧٠ ص٧جالبداية والنهاية :  راجع)٢(
 .٢٣صالبداية والنهاية 
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 أن أبا بكر أول من أسلم، وقد اثبتنا عدم صحة :وقد حاول بعضهم أن يدعي
 ..»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : ذلك، فراجع كتابنا

 : إىل ما ييلأننا نشريغري 
 أكان أبو بكر :قلت أليب:  روى الطربي عن حممد بن سعد قال ـ١

 .ًسالماإلكم أو
 .)١(.. ولقد أسلم قبله أكثر من مخسني، ال:فقال

ِّأنا الصديق األكرب، «: أنه قال» عليه السالم« روي عن عيل  ـ٢
 .)٢(»بكر، وصليت قبل صالته أيب والفاروق األول، أسلمت قبل إسالم

                                     
مناقب آل أيب طالب  و٦٠ ص٢ج) سسة األعلميط مؤ(مم وامللوك تاريخ األ )١(

 ٢٤٣ و ٢٤٠ ص٣جالغدير  و٢٢٨ ص٣٨جبحار األنوار  و٢٨٩ ص١ج
تاريخ مدينة  و٢٠صاإلكامل يف أسامء الرجال  و٣٢٤ و ٢٨٠ و ٩٢ ص٧وج

دار إحياء الرتاث ط ( و ٢٨ ص٣جالبداية والنهاية  و٤٥ ص٣٠جدمشق 
 والتعجب ٤٣٦ ص١جبن كثري الالسرية النبوية  و٣٩ ص٣ج) العريب

كنز الفوائد  و٢٣٢صلشيخ املفيد لإلفصاح ا: وراجع. ٣٤للكراجكي ص
اإلمام  و٧٧صلشيخ األميني لنظرة يف كتاب البداية والنهاية و ١٢٤صلكراجكي ل

 .٥٤٤صلهمداين  ل»عليه السالم«عيل بن أيب طالب 
للجاحظ  وكالم اإلسكايف يف العثامنية ١٢٢ ص٤رشح هنج البالغة للمعتزيل ج) ٢(

 ٢٦٠ ص٢٦جبحار األنوار  و٣٧٥ ص٦جرشح أصول الكايف  و٣٠٠ص
: =  وراجع٣٤ ص١٠٩ وج١٥٢ ص٤١ وج٣٣٣ و ٢٦٠ و ٢١٦ ص٣٨وج
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 :وبقية ما قيل ويقال يف هذا املجال يراجع يف اجلزء الثالث من كتابنا
 .، الطبعة اخلامسة»صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم 
  :أبو بكر أسلم قبل البعثة

صىل «صىل مع النبي » عليه السالم«ً أن عليا :وقد ثبت يف األحاديث
 .)١(ًسنني وأشهراقبل الناس بسبع » اهللا عليه وآله

                                     
الرصاط املستقيم  و٢٨٦ ص٢جمناقب آل أيب طالب  و١٢١صالفوائد  كنز= 
عليهم «مناقب أهل البيت  و٤٢٥صلشريازي لكتاب األربعني  و٢٨٢ ص١ج

للمعتزيل رشح هنج البالغة  و١٥٧ و ١٥٦ و ٤٦ و ٤٥صلشريواين ل» السالم
الدر  و٣٣٥ ص١جأعيان الشيعة  و٢٠٠ ص١٣ وج١٢٢ ص٤ وج٣٠ ص١ج

 ٢ وج٤٥٥ ص١جينابيع املودة  و٥١٤صهنج اإليامن  و٢٦٩صالنظيم 
 ٥جغاية املرام  و٢٦١ و ٢٥٩ و ٧٥صمشارق أنوار اليقني  و١٤٤ص
 ٤ج )امللحقات(رشح إحقاق احلق  و١٩٠ ص٢جإلزام الناصب  و١١٤ص
 .٣٧٠ ص٤ وج٢١٢ص

ن شاء اهللا يف إيف الشورى، الذي سيأيت » عليه السالم«راجع حديث مناشدات عيل ) ١(
لشيخ الصدوق لاخلصال  و١١٢ ص٣مستدرك احلاكم ج: وراجع. هذا الكتاب

بن طاووس الالطرائف  و٢٢٠و  ٦٤بن البطريق صالالعمدة و ٤٠٢ص
بحار  و٢٣٥ ص١ط املستقيم جالرصاو ٦٠ذخائر العقبى ص و٧٠و  ٢٠ص

عليهم «مناقب أهل البيت  و٢٦٩ و ٢٥٣ و ٢٣٩ و ٢٠٩ ص٣٨األنوار ج
= اآلحاد  و٤٩٨ ص٧بن أيب شيبة جالاملصنف و ١٥٦لشريواين صل» السالم
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 أليب بكر، فقال  منهازيدافجاء آخرون، فأثبتوا مثل هذه الفضيلة و
. ، أسلم وهو ابن عرشين سنةًالناس إسالماكان أبو بكر أسبق «: النووي

 .)١(» سنةةمخس عرش: وقيل
وكان إسالمه قبل أن يولد عيل بن أيب  «:وقال الصفوري الشافعي

 .)٢(»طالب

                                     
 ٥٨٤عمرو بن أيب عاصم صلكتاب السنة  و١٤٨ ص١لضحاك جلواملثاين = 
 ١٣ جلمعتزيللرشح هنج البالغة  و١٠٧ ص٥لنسائي ج لالسنن الكربىو

 ٢٥٦ ص٢نور الثقلني ج و١١٣ ص٥لطربيس جلجممع البيان و ٢٠٠ص
إلربيل لكشف الغمة  و٣٦ ص٣البداية والنهاية ج و٨٥ ص٥تفسري الثعلبي جو
كشف اليقني  و٥١٦ و ٤٢٨و  ١٦٨بن جرب صالهنج اإليامن  و٨٨ ص١ج
جواهر  و٤٣٢ ص١بن كثري جالالسرية النبوية و ١٦٧لعالمة احليل صل

 وكنز ٧٠ ص١بن الدمشقي جال »عليه السالم«لب يف مناقب اإلمام عيل املطا
 عن ابن أيب شيبة، وأيب نعيم، والنسائي يف ٣٩٤ ص٦ج) ط اهلند(العامل 

 . يف مسندهياماخلصائص، وابن مردويه، والطرباين، وأمحد وأيب يعىل
صىل «ألعظم الصحيح من سرية النبي ا: ًوثمة مصادر كثرية ذكرنا شطرا منها يف كتابنا

) الطبعة الرابعة( و ٢٣٠ ص٤ وج٥٠ ص٣ج) الطبعة اخلامسة(» اهللا عليه وآله
 .٤٥ ص٤ وج٣٢١ ص٢ج

 .٢٧٢ ص٧الغدير ج) ١(
  .١٤٧ ص٢نزهة املجالس ج) ٢(
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الدياربكري عن ابن عباس واية التي ذكرها الرمستندهم يف ذلك، و
فوقع يف قلب أيب بكر : حتكي لنا قصة بحريا، جاء يف آخرها قولهوهي 

 .)١(»صىل اهللا عليه وآله«اليقني والتصديق قبل ما نبي 
صىل اهللا «وما رووه عن أيب موسى األشعري، من أنه ملا سافر النبي 

زلوا عىل بحريا، عرفهم بحريا مع عمه أيب طالب إىل الشام، ون» عليه وآله
 وبعث معه ، وألح عىل عمه أيب طالب بأن يرجعه إىل مكة، فرده،الراهب

 .ٍوتيقن أبو بكر بنبوته منذئذ .)٢ً(أبو بكر بالال
 :ونقول

                                     
 .٢٦١ ص١تاريخ اخلميس ج) ١(
 وتاريخ ٢٨٥ ص٢ والبداية والنهاية ج٤٢ ص١الثقات البن حبان ج:  راجع)٢(

تاريخ و ٣٣ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( و) تقامةط اإلس(األمم وامللوك 
 ١٤١ ص١جكشف اخلفاء  و١٧٥ ص٨جإمتاع األسامع و ٥٥ ص١جاإلسالم 

 ١٩٥ ص١ وج١٢٠ ص٢ والسرية احللبية ج٢٥٨ ص١وتاريخ اخلميس ج
تاريخ و ٤٣٥ ص٨جبن أيب شيبة الاملصنف  و٦١٥ ص٢جلحاكم لاملستدرك و

 ٢جهلدى والرشاد سبل ا و٦٣ ص١جعيون األثر و ٢٥١ ص١٠جبغداد 
 ٤ ص٣جتاريخ مدينة دمشق و ٣٨١ ص١جألصبهاين لدالئل النبوة و ١٤٠ص

هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال : ، وقال٢٥٠ ص٥جسنن الرتمذي  و٥و 
أنه رجع إىل مكة ومعه : ٤٩ ص١ويف السرية النبوية لدحالن ج. من هذا الوجه
 .أبو بكر وبالل
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 :إن ذلك ال يمكن أن يصح، وذلك ملا ييل
ٍآنئذ كان أحد » صىل اهللا عليه وآله«إن عمر النبي :  إهنم يقولونً:أوال

 .)١(كان عمره تسع سنني: سنة، بل قيلعرش 
كان أسن من أيب بكر » صىل اهللا عليه وآله« إن النبي :ًويقولون أيضا

بأكثر من سنتني، وأبو بكر كان أسن من بالل بعدة سنني ترتاوح ما بني 
 .)٢(مخس إىل عرش سنوات

إىل الشام، » صىل اهللا عليه وآله«مل يكن ولد حني سفر النبي ً الالبفلعل 
ًإن أبا بكر الذي كان آنئذ طفال كان يف ذلك السفر، و: كيف يقالف  أنهٍ

 !كي يوصله إىل مكة؟» صىل اهللا عليه وآله«ًأرسل بالال مع النبي 
ً إن بالال مل يكن له أي ارتباط بأيب بكر، وإنام كان يملكه أمية بن :ًثانيا

ك بعد خلف، فإن كان أبو بكر قد اشرتاه ـ كام يزعمون ـ فإنام حصل ذل

                                     
 والبداية والنهاية ٣٣ ص٢ج)  مؤسسة األعلميط(تاريخ األمم وامللوك : راجع) ١(

 ١٩٦ ص١ج) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص١ والسرية احللبية ج٢٨٦ ص٢ج
 ١٥جبحار األنوار : وراجع.. إن صاحب اهلدى قد رجح هذا القول: وقال
 .٢٧٨ ص٧جالغدير  و٣٦٩ص

 لكن ذكر ابن ١٩٦ ص١ج) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص١السرية احللبية ج: راجع) ٢(
: ١١٠ ص٩جإمتاع األسامع  عن أيب نعيم، و٦٥ ص١بان، وكذا اإلصابة جح

ًأن بالال كان تربا أليب بكر  .لكن األشهر واألكثر هو ما ذكرناه.. ً
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 ..)١(ًثالثني عاما من ذلك التاريخ
صىل اهللا عليه « إن يف الروايات ما يدل عىل أن النبي :وإن كنا قد قلنا

ًهو الذي اشرتى بالال، وأن أبا بكر مل يملكه أصال» وآله ً)٢(. 
ًأن أبا بكر مل يكن يف ذلك السفر أصال، ب:  رصح بعض املؤرخني:ًثالثا

ًأظنه موضوعا، بعضه : عن هذا احلديثولعله ألجل ذلك قال الذهبي 
 ..)٣(باطل

 .فراجع. وشكك فيه ابن كثري، وحكم عليه الرتمذي بالغرابة
  : أول الصبيان إسالما×علي 

صىل اهللا عليه « الصحيح من سرية النبي األعظم :وقد ذكرنا يف كتابنا
ن كان أول من أسلم م» عليه السالم«ًأن عليا : بعض ما يرتبط بمقولة» وآله

ًالصبيان، ليكون أبو بكر أول الرجال إسالما، وخدجية األوىل من النساء، 

                                     
.  عن حياة احليوان، عن احلافظ الدمياطي٢٥٩ ص١تاريخ اخلميس ج: راجع) ١(

 . ١١سرية مغلطاي ص: وراجع
) الطبعة اخلامسة(» صىل اهللا عليه وآله «الصحيح من سرية النبي األعظم: راجع) ٢(

 . الفصل األول من الباب الثالث٣ج
 ١ج) ط دار املعرفة( و ١٢٠ ص١ والسرية احللبية ج٢٥٩ ص١تاريخ اخلميس ج) ٣(

 .١٩٧ص
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 .)١(من املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد باللاألول و
 :ونزيد هنا ما ييل

 ملاذا مل يستطرد من ابتدع هذه الفكرة، فيذكر لنا أول من أسلم ً:أوال
ومن البيض، ومن من األغنياء، ومن الفقراء، ومن الطوال، ومن القصار، 

وهكذا .. السود، ومن أهل هذا البلد وذاك، ومن التجار، ومن املزارعني
 ..إىل ما ال هناية

 بالنسبة خلصوص الصبيان ال »عليه السالم« عيل  إن أولية إسالم:ًثانيا
» عليه السالم«تتالءم مع اعتبار ذلك من فضائل وامتيازات أمري املؤمنني 

 .األمة بأرسهاء رجال ونساومن مفاخره عىل 
. أول من جعل ذلك من مفاخره» صىل اهللا عليه وآله«وكان النبي 

، حيث ذكر أنه زوجها أقدم »عليها السالم«فراجع ما يرتبط بزواج فاطمة 
 .)٢(»ًأوهلم سلام«ًاألمة إسالما، أو 

                                     
الطبعة (» صىل اهللا عليه وآله«الصحيح من سرية النبي األعظم : راجع كتابنا) ١(

 .٣٣١ ص٢ج) الطبعة الرابعة( و ٦١ ص٣ج) اخلامسة
 ٣٧٤ و١٤٨  ص١ إلربيل جلكشف الغمة و ١٠٦لخوارزمي صلاملناقب : راجع) ٢(

الذرية  و٣٩٤ ص٩ وج٢٢٠ و ٩٥٤ ص٣ج ٤٤ ص٢ جلشيخ األمينيلالغدير و
 ٣ج للمعتزيلرشح هنج البالغة  و١٤٤و  ٩٣لدواليب صلالطاهرة النبوية 

 ١٣٥ و ١١٤ ص١٣ج و٦٠٥ ص١١جكنز العامل  و٢٢٧ ص١٣ج و٢٥٧ص
= ة ـالعثامني و٢٩٠ ص١ويف جـلكل »المـعليه الس«ؤمنني ـري املـام أمـقب اإلممناو
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فراجع الكتب التي .. كان يفتخر بذلك» عليه السالم«كام أنه هو نفسه 
 ..ل إسالمه عليه الصالة والسالممجعت األحاديث حو

 إن هذه الطريقة يف اجلمع بني األخبار ال توصلهم إىل تقدم إسالم أيب ً:ثالثا
فإن تقدم إسالم أيب بكر .. ، وإن أومهت ذلك»عليه السالم«بكر عىل إسالم عيل 

عليه «وزيد، وبالل، وخدجية عىل أمثاهلم ال يمنع من أن يكون إسالم عيل 
 .سنواتبشهر أو أ بًدم عىل إسالم هؤالء مجيعا، وعىل األمة بأرسهاقد تق» السالم

 بأنه أسلم قبل أن يسلم أبو بكر، بل :»عليه السالم«وقد رصح عيل 
فمن صىل مع النبي . بأنه صىل قبل الناس كلهم بسبع سنني كام تقدم: رصح

أن قبل بعثته بسبع سنني، ال يمكن أن يسبقه أحد، أو » صىل اهللا عليه وآله«

                                     
بن عقدة الكويف ال »عليه السالم«فضائل أمري املؤمنني و ٢٨٩لجاحظ صل= 
رشح و ٩٨بن كرامة صالتنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني  و١٠٢و  ٢٤ص

 ٣٨ار جبحار األنوو ١٢١لكراجكي صلكنز الفوائد  و٣٦٠ ص٢األخبار ج
 و ١٥٢ و ١٥١ ص٤ج )امللحقات(إحقاق احلق  رشح و١٣٦ ص٤٣ وج١٩ص

 ٢٢ وج٢٧١ ص٢٠ وج٤١٠ و ٣٤٠ و ٣٣٩ و ٣٣٨ و ٣٢٥ ص١٥ وج١٥٥
 ٥٣٧ و ٥٢٩ و ٥٢٦ ص٢٣ وج٣٦٠ و ٣٥٩ و ٢٥٦ و ١٨٦ و ١٥٣ و ١٤٢ص

 ٣٢٦ و ٣٢٤ ص٣٣ وج٢١١ و ٤٦ ص٣٢ وج٢٦٨ ص٣١ وج٦١٤ و ٦١١و 
لمغريب لفتح امللك العىل  و١٦الباب صرتياب عن حديث دفع اإلو. ٣٢٧و 

 ٥بن األثري جالأسد الغابة  و١٣٢ ص٤٢تاريخ مدينة دمشق ج و٦٨ و ٦٧ص
 .١٧٩ ص٥لبحراين جلغاية املرام  و٥٢٠ص
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 ..يساويه أحد يف موضوع التقدم يف اإلسالم
 حبذا لو ذكر لنا هؤالء قائمة بالصبيان الذين أسلموا يف تلك :ًرابعا

 .قد تقدمهم يف ذلك» عليه السالم«الفرتة، ليكون عيل 
  :×اإلمجاع على تقدم إسالم علي 

 :»عليه السالم«قال ابن حجر اهليثمي حول تقدم إسالم عيل 
 ومجاعة ، وسلامن الفاريس، وزيد بن أرقم، وأنس،قال ابن عباس«

 .)١(»ونقل بعضهم اإلمجاع عليه] حتى[، إنه أول من أسلم :]من الصحابة[
 أول من أسلم مع  أن: زيد بن أرقمكام أن احلاكم بعد أن روى عن

هذا حديث « :قال ، عيل بن أيب طالب»صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 
ن أبا بكر الصديق كان أول أف يف هذا احلرف  وإنام اخلال،سنادصحيح األ

 .)٢(»سالمه قبل البلوغإ وعيل بن أيب طالب تقدم ،ًسالماإالرجال البالغني 
عىل » عليه السالم« بأنه ال خالف يف تقدم إسالم عيل :فاحلاكم يرصح

وإنام اخلالف يف تقدم إسالم أيب بكر عىل البالغني، ال عىل . الناس أمجعني
 ..»لسالمعليه ا«عيل 

صىل اهللا « الصحيح من سرية النبي األعظم :ونحن قد أثبتنا يف كتابنا

                                     
) ط بريوت( و ١٢٠ص) ط مرص(الصواعق املحرقة الباب التاسع، الفصل األول ) ١(

 .١٦٥ ص٥لسيد هاشم البحراين جلغاية املرام  ١٨٥ص
 .١٣٦ ص٣ملستدرك للحاكم النيسابوري جا) ٢(
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 .أن أبا بكر قد أسلم يف السنة اخلامسة أو السادسة: »عليه وآله
 .)١( أنه أسلم بعد أكثر من مخسني فراجع:يف الطربيذكر و

  :×موقف أيب طالب من إسالم علي 
سالم ولده عيل إهناك عدة نصوص تتحدث عن موقف أيب طالب من 

 :، فالحظ ما ييل»عليه السالم«
عليه « أنه حني رآه أبو طالب :»عليه السالم« رووا عن عيل  ـ١
 !فعلتامها؟أ: ساجدين، قال» صىل اهللا عليه وآله«هو والنبي » السالم

وجعل يرغبني يف . أنظر كيف تنرصه:  ثم أخذ بيدي، فقال:قال عيل
 .)٢(ذلك، وحيضني عليه

                                     
لشيخ املفيد لإلفصاح  وا٦٠ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي( األمم وامللوكاريخ  ت)١(

 ٢٨٩ ص١جمناقب آل أيب طالب  و١٢٤صلكراجكي لكنز الفوائد  و٢٣٢ص
 و ٩٢ ص٧ وج٢٤٣ و ٢٤٠ص ٣جالغدير  و٢٢٨ ص٨جبحار األنوار و

 ٤٣٦ ص١جبن كثري اللسرية النبوية ا و٣٩ ص٣والبداية والنهاية ج ٣٢٤ و ٢٨٠
اإلمام عيل بن أيب طالب  و٧٧صلشيخ األميني لة والنهاية ـنظرة يف كتاب البدايو
 .٥٤٤صلهمداين  ل»عليه السالم«

املطبعة (ومناقب آل أيب طالب  ٣٦٠ ص٣٤وج ٢٠٦ ص٣٨جاألنوار بحار ) ٢(
ط ( و ١٧٩ ص١األخبار للقايض النعامن ج ورشح ٣٠٠ ص١ج )احليدرية

إيامن أيب طالب  و٣٨٩ ص٧جالغدير  و١٧٠ ص٣ج) مركز النرش اإلسالمي
 .٥٨٧ ص٢جلثقفي لالغارات  و٨١صلشيخ األميني ل
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صىل اهللا «النبي » عليه السالم«نه ملا صادف أبو طالب أ :ويف نص آخر
زاء عني إيف بعض جبال مكة بيصليان » عليه السالم«ًوعليا » عليه وآله

 .)١(صل جناح ابن عمك: الشمس، قال أبو طالب جلعفر
صىل اهللا «ًوعليا النبي » عليه السالم« رأى أبو طالب :ومرة أخرى

 .صل جناح ابن عمك: جد، فقال جلعفريصليان يف املس» ام وآهلامعليه
 بصلة جناح ابن عمه قد تكرر هذا يدل عىل أن أمر أيب طالب جلعفرو

 .)٢(يف وقائع خمتلفة

                                     
 ١٢٤ص)  قمـمكتبة املصطفوي ط ( و ١٨١ ص١كنز الفوائد للكراجكي ج) ١(

 ١٢٠ ص٣٥جبحار األنوار  و٥٤٩ ص٣جللقايض النعامن رشح األخبار و
إيامن  و٢٤٨صالذاهب إىل تكفري أيب طالب احلجة عىل  و٣٩٧ ص٧جالغدير و

 .٩٣صلشيخ األميني لأيب طالب 
 ٨٦ص)  قمـمنشورات الرشيف الريض ( و ١٤٠ ص١روضة الواعظني ج: راجع) ٢(

آل ط مؤسسة (وسائل الشيعة  و٥٩٧صلصدوق لاألمايل  و١٤٠ و ١٣٩و 
 ٦جالوسائل  مستدرك و٣٧٣ ص٥ج) اإلسالميةط دار  ( و٢٨٨ ص٨ج) البيت
 ٣٠١ ص١مناقب آل أيب طالب ج و٢٨٣ و ١٧١صالفصول املختارة  و٤٥٥ص

بحار األنوار  و٦٩ ص١جحلية األبرار  و٤٩٣صلشريازي لكتاب األربعني و
 و ٨٠ و ٦٠ ص٣٥ وج٢٧٢ ص٢٢ وج١٧٩ و ٥٣ ص١٨ وج٣٨٠ ص١٠ج

الغدير  و٤٦٣ و ٤٠٦ ص٦ججامع أحاديث الشيعة  و٣ ص٨٥ وج١٧٤ و ١٢١
=  ٦جار ـة البحـنـيـفـدرك سـمست و٣٩٧ و ٣٩٦ و ٣٩٤ و ٣٥٧ و ٣٥٦ ص٧ج
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 كان إذا حرضت »صىل اهللا عليه وآله«ن رسول اهللا أ:  ويف نص آخر ـ٢
عليه «الصالة خرج إىل شعاب مكة، وخرج معه عيل بن أيب طالب 

. يه أيب طالب، ومن مجيع اعاممه، وسائر قومهً، مستخفيا من أب»السالم
 .فيصليان الصلوات فيها، فاذا أمسيا رجعا

 . فمكثا كذلك ما شاء اهللا أن يمكثا
ًعثر عليهام يوما ومها يصليان، فقال » عليه السالم«ثم إن أبا طالب 

يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك : »صىل اهللا عليه وآله«لرسول اهللا 
 تدين به؟
 أي عم، هذا دين اهللا، ودين مالئكته، ودين رسله، ودين أبينا :قال
 .ابراهيم
أي بني، ما هذا الدين الذي : »عليه السالم« وذكروا أنه قال لعيل  ـ٣

                                     
 ١تفسري القمي ج و٢٧٢ ص١٣ جللمعتزيلرشح هنج البالغة  و٣٢٥ص= 
تفسري اآللويس  و٤٨٩ ص٨جالبحر املحيط و ٣٢ ص٣جنور الثقلني  و٣٧٨ص
العثامنية  و٢٨٧ ص١جأسد الغابة  و٦٩صالدرجات الرفيعة  و١٨٣ ص٣٠ج
لراوندي لص األنبياء قص و١٠٣ ص١جإعالم الورى  و٣١٥صلجاحظ ل

 ٣٧٦صهنج اإليامن  و٨٧ ص١جكشف الغمة  و١٣٤صالدر النظيم  و٣١٦ص
احلجة عىل الذاهب إىل تكفري أيب طالب  و٤٣٦ و ٤٣٤ ص١جالسرية احللبية و

رشح إحقاق  و٩٢ و ٩٠ و ٨٨ و ٣٧ و ٣٦لألميني صإيامن أيب طالب  و٢٥٠ص
 .٥٥٥ ص٧ ج)امللحقات(احلق 
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 أنت عليه؟
 يا أبت آمنت باهللا، وبرسول اهللا، وصدقته بام جاء به، وصليت :فقال

 .معه هللا، واتبعته
 . يدعك إال إىل خري، فالزمه أما إنه مل:فزعموا أنه قال له

: إنه ملا أسلم قال له أبو طالب: »عليه السالم« ويف لفظ عن عيل  ـ٤
 . الزم ابن عمك فإنك تسلم به من كل بأس، عاجل وآجل

 :ثم قال يل
 .)١(اكـديـي يلـه عـفاشدد بصحبت     ٍدــمـزوم حمـة يف لـقـيـوثـإن ال

                                     
 ٣٥وبحار األنوار ج ٣٦صألميني لإيامن أيب طالب  و٣٥٦ و ٣٥٥ ص٧الغدير ج) ١(

احلجة عىل  و٥٤الدرجات الرفيعة ص و٣٢٣ و ٢٠٧ ص٣٨ وج١٦٣ و ١٢٠ص
 ٧٥ ص١٤ ورشح هنج البالغة للمعتزيل ج٢٤٢صالذاهب إىل تكفري أيب طالب 

 وعيون األثر ١٩٨ ص٧اإلصابة ج:  وراجع٢٠٠ ص١٣ وج٥٣ و ٥٢وراجع ص
تفسري  و٢٥٦ ص٢جنور الثقلني  و١١٣ ص٥ججممع البيان  و١٢٥ ص١ج

 وتاريخ األمم ١١صعيل وآله  ب اإلمامـاجلوهرة يف نس و٨٤ ص٥جالثعلبي 
سبل اهلدى و ٦٤مطالب السؤول ص و٥٨ ص٢ج) ط مؤسسة األعلمي(وامللوك 

 ١٥٤ ص٥جغاية املرام  و٤٣٦ ص١السرية احللبية ج و٣٠١ ص٢جوالرشاد 
 ٣٣ وج٦٢٤ ص٣٠ وج٥٢٥ ص٢٣ وج٦٢٠ ص٢٢جرشح إحقاق احلق و

 والسرية النبوية ٣٠١ ص١ج) املطبعة احليدرية( ومناقب آل أيب طالب ٢١٦ص
 . ١٦٣ ص١ج) مكتبة حممد عيل صبيحط (البن هشام 
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 ملا أنزل عليه الوحي أتى »صىل اهللا عليه وآله«ن النبي أ:  وروا ـ٥
 وكان ابن تسع »عليه السالم« فاجتاز به عيل ،املسجد احلرام وقام يصيل فيه

 . أقبل،إيل! يا عيل: سنني فناداه
 إين رسول اهللا :»صىل اهللا عليه وآله« فقال له النبي ،ًفأقبل إليه ملبيا

 . فقف عن يميني وصل معي،إليك خاصة وإىل اخللق عامة
 . حتى أميض وأستأذن أبا طالب والدي،ول اهللا يا رس:فقال

 . فإنه سيأذن لك، إذهب:فقال له
 أمني اهللا ًعلم أن حممدات ، يا ولدي:فانطلق إليه يستأذنه يف اتباعه، فقال

 .  إمض إليه واتبعه ترشد وتفلح.منذ كان
قائم يصيل » صىل اهللا عليه وآله« ورسول اهللا »عليه السالم«فأتى عيل 

 . فاجتاز أبو طالب هبام ومها يصليان، فقام عن يمينه يصيل معه،يف املسجد
  !يا حممد ما تصنع؟: فقال

 وأنا ، ومعي أخي عيل يعبد ما أعبد، أعبد إله الساموات واألرض:قال
 .أدعوك إىل عبادة الواحد القهار

 :  وأنشأ يقول،فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه
 اــنــيـرتاب دفـب يف الـَّيـأغحتى     ك بجمعهمـوا اليـن يصلـواهللا ل

 .)١(إىل آخر األبيات

                                     
= مناقب آل أيب ، و عن أيب بكر الشريازي يف تفسريه٣٥٦ ص٧الغدير لألميني ج) ١(
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 :ونقول
 :إننا نسجل هنا املالحظات التالية

 إن النصوص األربعة األول منسجمة كل اإلنسجام، واإلختالف  ـ١
قد ذكر أكثر من » رمحه اهللا«يف طبيعة ما قاله أبو طالب لولده ال يرض، فلعله 

أو .. صوصية، وبعضهم عىل تلكمطلب، فاقترص بعض الرواة عىل هذه اخل
 .أن بعضهم نقل النص باملعنى

 إن النصوص األربعة األوىل، ال تنايف النص األخري، ألن هذا  ـ٢
عليه « إنام طلب من عيل »صىل اهللا عليه وآله«النص يتحدث عن أن النبي 

 ..ًأن يصيل معه يف املسجد احلرام ظاهرا لكل أحد» السالم
صىل اهللا عليه «ن جيمع بني امتثال أمر الرسول أ» عليه السالم«فأراد 

فإن قبول الدين احلق ال حيتاج إىل . . وإال وبني التأدب مع أبيه بإعالمه»وآله
 ..إذن أحد

وألنه أراد أن يعلم أباه لكي يعرف كيف يترصف لو تطورت األمور، 
 .بسبب رعونة قريش

 : ذه املناسبةأبا طالب قال يف هأن ويشهد لذلك ما ذكرته الرواية من 
 اــنــيـرتاب دفـب يف الـَّيـحتى أغ    واهللا لـن يصلـوا اليـك بجمعهم

 »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا » عليه السالم«فليس يف استمهال عيل 
                                     

 ٢٠٧ص ٣٨جبحار األنوار  و٣٠١ ص١ج )ط املكتبة احليدرية(طالب = 
 .٣٧صألميني لإيامن أيب طالب و
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، »صىل اهللا عليه وآله«الستئذان أبيه أية داللة عىل تردده يف طاعة رسول اهللا 
 .»اهللا عليه وآلهصىل «قبول ما يعرضه النبي أو تردده يف 

إنه قد صىل هللا تعاىل مع » عليه السالم« قول عيل :ويشهد ملا نقول
 قبل أن يصيل أحد من األمة سبع سنني »صىل اهللا عليه وآله«رسول اهللا 

 ..ًوأشهرا
أنظر كيف «: »عليه السالم« الالفت هنا قول أيب طالب لولده عيل  ـ٣
لرسول اهللا » عليه السالم« فإن نرصة عيل.. انرصه: ومل يقل له. »تنرصه

، ولكنه يريدها »عليه السالم« حمرزة يف نظر أيب طالب »صىل اهللا عليه وآله«
نرصة قائمة عىل التدبر والوعي، وتقدير األمور، وليست نرصة عشوائية 

 ..ربام يكون رضرها أكثر من نفعها
، ومدى دقته »عليه السالم«وهذا يدل عىل بعد نظر أيب طالب 

 .. ونظره للعواقبوحكمته،
ًمن أن عليا كان ) ٢(ال ندري مدى صحة ما ورد يف الرواية رقم  ـ ٤

ه بصالته ئإذ ال مربر الستخفا.. يستخفي بصالته عن أبيه، وسائر أعاممه
 قد أمره بذلك ملصلحة »صىل اهللا عليه وآله«من أبيه، إال إن كان رسول اهللا 

ظهر هلا أن أبا طالب يدبر  اي أن ال حيرج أباه أمام قريش، إذ وه،رآها
ً فيكون هذا التدبري ظاهريا .األمر، وأنه خيدعهم بذلكويشارك يف هذا 

صىل اهللا «وإال، فإن أبا طالب هو الذي جعل ولده مع النبي . ًوليس حقيقيا
، وكان يرى منهام الكرامات واملعجزات التي تبني له أن هلام »عليه وآله

 .. ًشأنا
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يعلم كان » عليه السالم «عىل أن أبا طالببل يف النصوص ما يدل 
صىل اهللا عليه «، ومنذ تزويج النبي »عليه السالم«بذلك منذ والدة عيل 

، وقد رصح أبو طالب بذلك يف خطبة ا بخدجية صلوات اهللا عليه»وآله
 ..الزواج، فراجع

إين رسول اهللا «: »عليه السالم« قال لعيل »صىل اهللا عليه وآله« إنه  ـ٥
 :وهذا يدل عىل أمرين. »اصة، وإىل اخللق عامةخإليك 

، بل هو هكن حكمه حكم األطفال، رغم صغر سنً أن عليا مل ي:أوهلام
 .مكلف ومطالب بام يطالب به الكبار البالغون

يوازي اسالم األمة بأرسها، ألن اهللا » عليه السالم«سالمه  إن إ:الثاين
 عناية خاصة به، دون بعث رسوله إليه خاصة، وإىل األمة عامة، وان هللا

فلوال علم اهللا تعاىل بام سيكون له من أثر يف هذا الدين، أو . سائر اخللق
 .بموقعه فيه مل يكن األمر كذلك

.. فمكثا ما شاء اهللا ان يمكثا): ٢( قوله يف الرواية املتقدمة رقم  ـ٦
، وبني بعثة النبي »عليه السالم«يدل عىل أن الفاصل بني اسالم جعفر 

تعاضد هذا مع ما سيأيت يف حديث يو ..ً كان طويال» اهللا عليه وآلهصىل«
ًسالم أيب ذر، وحديث انذار العشرية من أن عليا وخدجية قد اسلام قبل أن إ

 .يسلم أحد غريمها بعدة سنوات
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  :الفهارس
  

   ـ الفهرس اإلمجايل١          
   ـ الفهرس التفصيلي٢          
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  الفهرس اإلمجايل ـ ١
  ١٢ ـ ٥...........................................................:تقديم

  ٤٠ـ  ١٣...........................................................:متهيد

 يف حياة النيب ×علي  :القسم األول
’   

   قبل البعثة×علي  :اب األولالب

  ٧٦ ـ ٤٥..................ًومولدا.. ً نسبا×اإلمام عيل  :الفصل األول

  ١٠٨ ـ ٧٧.....................................وليد الكعبة :الفصل الثاين

  ١٤٠ ـ ١٠٩..............................×نشـأة عيل  :الفصل الثالث

  ١٧٠ ـ ١٤١....................األسامء واأللقاب والكنى :الفصل الرابع

  ٢١٢ ـ ١٧١............................×شامئل عيل  :الفصل اخلامس

  ٢٤٤ ـ ٢١٣...........................البطني.. األنـزع :الفصل السادس

  ٢٧٨ ـ ٢٤٥.......................×زوجـات عـلـي  :الفصل السابع

  ٣٠٠ ـ ٢٧٩..................... ×أوالد أمري املؤمنني :الفصل الثامن

  ٣١٢ ـ ٣٠١.........................)١(رقم  ملحق الفصل الثامن          

  ٣٢٤ ـ ٣١٣.........................)٢(رقم  ملحق الفصل الثامن          
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  ..من البعثة إىل اهلجرة :الثاينالباب 

  ٣٥٤ ـ ٣٢٧..× وإسالم عيل ’بعثة رسول اهللا  :الفصل األول

  ٣٦٦ ـ ٣٥٥..................................................:الفهارس
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  ٥.................................................................:تقديم

  ١٣................................................................:متهيد

  ١٥..................................................:آفاق البحث          

  ١٦..........................................:وسؤال آخر.. سؤال          

  ١٧......................................:غري متجانسني.. تارخيان          

  ١٨............................................:واألصالة.. التزوير          

  ٢١.......................................:والتفريط.. بني اإلفراط          

  ٢٤.................................:مدخل دراسة، تعوزه الفهرسة          

 يف حياة النيب ×علي  :القسم األول
’   

  البعثة قبل ×علي  :الباب األول

   ..ًومولدا.. ً نسبا×اإلمام عيل  :الفصل األول

  ٤٧......................................................:×نسب عيل 

  ٥٣................................................:×إيامن أيب طالب 

  ٥٥........................................:مرشوعية التسمية بعبد مناف



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٧.........................!!:اجلنني يمنع أمه من اإلقرتاب من األصنام

  ٦٠..........................................!:؟×متى وأين ولد عيل 

  ٦١..............................:شوائب يف بعض الروايات عن الوالدة

  ٧١.................................:يف روايات الغالة ^والدة األئمة 

  ٧٢.....................................................:وجوابه.. سؤال

  ٧٤......................................:أول هاشمي ولد من هاشميني

   ..وليد الكعبة :الفصل الثاين

  ٧٩...........................................: يف الكعبة^والدة عيل 

  ٨١.......................................: سجد هللا ال لألصنام^عيل 

  ٨٣..................................!:خلف أستار الكعبة أم يف داخلها؟

  ٨٧......................................:مستفيض.. حديث شق اجلدار

  ٩٠...................................................:وأجوبتها.. أسئلة

  ٩٧....................................:حكيم بن حزام مل يولد يف الكعبة

  ٩٩...............................................!ملاذا حكيم بن حزام؟

  ١٠١.....................................!: يف الكعبة؟× عيل ملاذا ولد

  ١٠٢................................ًال يقتل أحدا؛ ملاذا؟ ’النبي 

  ١٠٣.......................................:معاجلة قضايا الروح والنفس

  ١٠٣.................................: يف الكعبة صنع اهللا×والدة عيل 

  ١٠٤......................................:داين آثار وسامتالرصيد الوج



  ٣٦١                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٥..............................: يف الكعبة لطف باألمة×والدة عيل 

  ..×نشـأة عيل  :الفصل الثالث

  ١١١..............................:’ يف كنف الرسول  ×عيل

  ١١٢.................................................!:ملاذا يف غار حراء؟

  ١١٣.................................!!: قبل البعثة÷لو ولدت الزهراء 

  ١١٤............................:×وعيل  ’العالقة بني النبي 

  ١١٥...................................: قبل زواج خدجية×والدة عيل 

  ١١٦....................................:خصني بالنظر وخصصته بالعلم

  ١١٧.........................:× خيرب بالغيب عن عيل ’نبي ال

  ١١٧...................................: يشري إىل معنى العصمة×عيل 

  ١١٧...............................:× توىل تغذية عيل ’النبي 

  ١١٨...................................:’أحب الناس إىل النبي 

  ١٢٠...................................:×عيل  ل’كفالة النبي 

  ١٢٧..................................................:الرواية الصحيحة

  ١٢٨.................................................!:هذا التجني ملاذا؟

  ١٢٩...........................................: يف زواج خدجية×عيل 

  ١٣١.................................!:؟×لعقيل أم لعيل ! ملن الدواء؟

  ١٣٣...................................: يقتل احلية وهو يف املهد×عيل 

  ١٣٦..................................: يف صغره×من مظاهر قوة عيل 



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..األسامء واأللقاب والكنى :الفصل الرابع

  ١٤٣....................................................:×تسمية عيل 

  ١٥٠...................................!:بأيب احلسن؟× ًمن كنى عليا 

  ١٥٢...............................:×أحب الكنى إىل عيل .. أبو تراب

  ١٥٣.......................................:×من ألقاب أمري املؤمنني 

  ١٥٤..................................................:×مصدر ألقابه 

  ١٥٤.............................................................:الويص

  ١٥٤................................:من اهللا ورسوله» ري املؤمننيأم«لقب 

  ١٥٦................................:×بعيل » أمري املؤمنني«إختصاص 

  ١٦٣..............................:مالحظات عىل اإلستدالل بالروايات

  ١٦٥...............................................:رواية ختالف ما سبق

  ١٦٦....................................:ألقاب األوصياء توقيفيةأسامء و

  ×شامئل عيل  :الفصل اخلامس
  ١٧٣...........................................:يف كلامهتم× صفة عيل 

  ١٧٦..............................................:أبو بكر محش الساقني

  ١٧٦.................................................:أبو بكر ناتئ اجلبهة

  ١٧٦..............................................:قصري القامة ×عيل 

  ١٨٠.......................:’  كرسول اهللا×عيل : ألف          

  ١٨١....................................ً: كان قصريا×داود : ب          



  ٣٦٣                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٢............................................:القرص املذموم: ج          

  ١٨٣.......................................: مداعبة حترج اخلليفة:د          

  ١٨٤....................................:×هذه الصفات يف أعداء عيل 

  ١٨٥.............................................: شديد األدمة×عيل 

  ١٩٥.............................................:عمر كان شديد األدمة

  ١٩٦................................................:من صفات احلمقى

  ١٩٦...................................:كبش عيل ليس بأمحق: ألف          

  ١٩٧............................: عظيمة وطويلة×حلية عيل : ب          

  ٢٠٢...................................................!:ما هي احلقيقة؟

  ٢٠٣...............................................: كثري الشعر×عيل 

  ٢٠٥.................................................:واخلفش.. العمش

   ..البطني.. األنـزع :الفصل السادس

  ٢١٥...................................................!:أصلع أم أنزع؟

  ٢٢٢.......................................:عمر بن اخلطاب هو األصلع

  ٢٢٥...................................!: عظيم البطن؟×هل كان عيل 

  ٢٢٩.........................................:×سيامء الشيعة عند عيل 

  ٢٣١......................................................:األنزع البطني

  ٢٣٤....................................................:التفاؤل باألنزع

  ٢٣٤.........................................:الترصف يف رواية السبيعي



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٦....................................................:مكذوبة.. رواية

  ٢٣٩..................................................!:عمر هو البطني؟

  ٢٤٠...............................:معاوية مندحق البطن، رحب البلعوم

  ٢٤٤.....................................:عمرو بن العاص أساس البالء

  ×زوجـات عـلـي  :الفصل السابع
  ٢٤٧.........................................:×زوجات أمري املؤمنني 

  ٢٥٠.................................:أفضل من األنبياء ‘عيل وفاطمة 

  ٢٥٤..............................:÷ يف حياة فاطمة ×ال يتزوج عيل 

  ٢٥٨...............................:÷ يف حياة الزهراء ×ِّترسي عيل 

  ٢٦٤................................................:×سائر نساء عيل 

  ٢٦٥........................................: ـ أسامء بنت عميس١          

  ٢٦٦.......................................: ـ أم البنني بنت حزام٢          

  ٢٦٧....................................: يتزوج أمامة× ـ عيل ٣          

  ٢٧٠........................................:÷أمامة بنت أخت فاطمة 

  ٢٧٠....................................ً: مل جيد للتخلص سبيال×عيل 

  ٢٧١..................................................:الزبري يزوج أمامة

  ٢٧٢.........................................:×هل ولدت أمامة لعيل 

  ٢٧٢........................................:×أمامة تزوجت بعد عيل 

  ٢٧٤........................................!:عدد من النساء؟ملاذا هذا ال



  ٣٦٥                                                                                              ..    الفهارس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. ×أوالد أمري املؤمنني :الفصل الثامن

  ٢٨١.....................................: ×هؤالء أوالد أمري املؤمنني

  ٢٨٥...............................: يسمي أوالده باسم مناوئيه×عيل 

  ٢٨٨......................................................:نتيجة ما سبق

  ٢٨٩.........................................: ×إهانة للعباس بن عيل

  ٢٩٢...............................................: ×سكينة بنت عيل

  ٢٩٧.............................................!:متى ولد ابن احلنفية؟

  ٢٩٨..........................................:ابن احلنفية مل يشهد كربالء

   )١(قم  رملحق الفصل الثامن

  ٣٠٣.....................................:احلنفية ليست من سبي أيب بكر

  ٣٠٤......................................:اإلستدالل عىل خالفة أيب بكر

  ٣٠٤..............................:أهل السنّة يف غنى عن هذا اإلستدالل

  ٣٠٥.........................................!!:احلنفية من سبي بني أسد

  ٣١٢.......................................................:خامتة املطاف

   )٢(قم  رملحق الفصل الثامن

  ٣١٥.........................................: عاملة غري معلمة÷زينب 

   ..من البعثة إىل اهلجرة :الباب الثاين

  × وإسالم عيل ’بعثة رسول اهللا  :الفصل األول
  ٣٢٩..........................................:’بعثة رسول اهللا 



  ١ ج× الصحيح من سرية اإلمام علي                                                                                        ٣٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٩............................................: أول من أسلم×عيل 

  ٣٣٥..........................................................:دليل آخر

  ٣٣٨............................................:أبو بكر أسلم قبل البعثة

  ٣٤٢......................................:ً أول الصبيان إسالما×عيل 

  ٣٤٥..................................:×م عيل اإلمجاع عىل تقدم إسال

  ٣٤٦...............................:×موقف أيب طالب من إسالم عيل 

   :الفهارس

  ٣٥٧.......................................... ـ الفهرس اإلمجايل١          

  ٣٥٩......................................... ـ الفهرس التفصييل٢          

 
 
 
 
 
 


