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لوج بذكر الجذور التاريخية للمعارضة العلوية البد مـن اإلشـارة هنـا إلـى أن قبل الو 

، روايــات علمــاء الحلــة جــاءت مختلفــة بعــض الشــيء عمــا أورده مــن ســبقهم مــن المــؤرخين 
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وذلـك الن الحليـين لـم يكتفـوا ، واألنسـاب والمناقـب، من الذين اهتموا بتدوين السيرة النبويـة 

وٕانمــا ســعوا إلــى ، واألحــداث التاريخيــة فقــط ، حاديــث النبويــة واأل، بــذكر اآليــات القرآنيــة 

، والوقــائع التاريخيــة وأبــدوا رأيهــم ونظــرتهم إليهــا ، واألحاديــث ، بيــان معــاني تلــك اآليــات 

من بعده في خالفة النبي محمـد ) ع(واألئمة ) ع(واستدلوا بها في تأكيد أحقية األمام علي 

 ) . ص(

أسباب نشوء المعارضة العلوية التي أصبحت قوية  نبين، ومن خالل هذا الفصل 

  . وقبلها البد أن نبين معنى المعارضة العلوية ، في العصرين الراشدي واألموي 

  : المعنى اللغوي للمعارضة العلوية  
 )١(وعرض بمعنى ظهر عليه وبـدا، ) َعرض ( اشتقت لفظة المعارضة من الفعل 

،  )٢(وفــــالن يعارضــــني أي يبــــاريني، قابلــــه أي ، وعارضــــت الشــــيء بالشــــيء معارضــــًة ، 

واخــذ آخــر فــي ، أي ناحيــة منــه، إذا اخــذ فــي عــروٍض مــن الطريــق ، وعــارَض معارضــًة 

ومنـه ، وَعارض فالنـًا بمثـل ضـيعه أي أتـى إليـه مثـل مـا أتـى عليـه ،  )٣(طريق آخر فالتقيا

عتـــرض وا، أي حـــال دونـــه ، ويقـــال اعتـــرض الشـــيء دون الشـــيء،  )٤(اشـــتقت المعارضـــة

  . )٥(وعارضه أي جانبه وعدل عنه، أي وقع فيه ، فالن فالنًا 

                                     
تحقيـق عبـد ، تاج العروس من جواهر القـاموس : هـ ١٢٠٥ت ، محمد مرتضى الحسيني ، الزبيدي ) ١(

،  ٢٠٠٧، بيــــــروت ، دار الكتــــــب العلميــــــة ،  ١ط، م وكــــــريم محمــــــد محمــــــود المــــــنعم خليــــــل إبــــــراهي
)١٨/٢٠٢ . ( 

تحقيـق ، لسـان العـرب : هــ ٧١١ت ، محمد بـن مكـرم بـن منظـور األنصـاري المصـري ، ابن منظور ) ٢(
،  ٢٠٠٣، بيــروت ، دار الكتــب العلميــة ،  ١ط، مراجعــة عبــد المــنعم إبــراهيم ، عــامر أحمــد حيــدر 

)٧/١٨٨. ( 

  ) . ١٨/٤١٩(، تاج العروس ، الزبيدي  )٣(

  ) .  ١٨/٤٢٠(، المصدر نفسه ) ٤(

، دار الكتـاب العربـي ، مختـار الصـحاح : هــ ٦٦٦ت ، محمد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر ، الرازي ) ٥(
 .  ٤٢٥ص ، ) ت.د(، بيروت 
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بفــتح العــين : الَعَلــوّي : (( )١(فــأورد فيــه الســمعاني، وأمــا الشــق الثــاني وهــو العلويــة 

، ) علـي(هذه النسبة إلى أربعة ممن أسـمهم ، وفي آخرها الواو ، والالم المخففة ، المهملة 

، وفـي أوالده كثـرة اسـتغنينا عـن تعـدادهم ، ) ع(طالـب  أولهم أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي

  . )٢(.... ))لشهرة بطونهم وعشائرهم 

  ) ع(نسب اإلمام علي   .١
عبــد " علــي بــن أبــي طالــب واســم أبــي طالــب : (( هــو ) ع(إن نســب اإلمــام علــي 

بـن " عمـرو " بـن هاشـم واسـم هاشـم " شـيبة " بن عبد المطلب واسـم عبـد المطلـب " مناف 
  . )٣(" ))زيد " بن قصي واسم قصي " المغيرة " ناف واسم عبد مناف عبد م

                                     
تـدقيق محمـد ،  كتـاب األنسـاب: هــ ٥٦٢ت ، أبو سعد عبد الكريم بن محمـد بـن منصـور الخراسـاني ) ١(

 ) . ٣/٣٦٣(،  ١٩٩٩، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  ١ط، أحمد حالق 

وذلـك الن بعـض البـاحثين قـد توسـع فـي ، اقتصرنا على ذكـر هـذا المعنـى البسـيط للمعارضـة العلويـة ) ٢(
هــ ٤١ -هــ ١١المعارضة في الدولة العربيـة اإلسـالمية : ختام راهي مزهر ، الحسناوي : ذلك ينظر 

-١٢ص ،  ٢٠٠٧، جامعــة الكوفــة  –مقدمــة إلــى كليــة اآلداب ، أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة ، 
٦٠  . 

عمـدة عيـون : هــ ٦٠٠ت ، يحيى بن الحسـن األسـدي، ابن البطريق الحلي: ينظر من كتب الحليين  )٣(
، البهـادري  تحقيـق الشـيخ مالـك المحمـودي والشـيخ إبـراهيم، صحاح األخبار في مناقـب إمـام األبـرار 

جمـال الـدين أبـو ، ؛ ابـن المهنـا الحلـي  ٢٣ص ، هـ ١٤٠٧، إيران  –قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي 
إعــداد وتقــديم الســيد ، التــذكرة فــي األنســاب المطهــرة : هـــ ٧ت ق ، الفضــل أحمــد بــن محمــد العبيــدلي 

صـفي الـدين ، ؛ ابـن الطقطقـي  ٢٨٧ص ، هــ ١٣٧٩، إيـران  –قـم ، مطبعـة سـتارة ، مهدي الرجائي
تحقيــق الســيد ، األصــيلي فــي أنســاب الطــالبيين : هـــ ٧٠٩ت ، محمــد بــن تــاج الــدين علــي الحســيني 

 ٥٣ص ، هــ ١٤١٨، قـم ، منشـورات مكتبـة المرعشـي العامـة، مطبعـة حـافظ ،  ١ط، مهدي الرجائي
هب منتهى المطلب فـي تحقيـق المـذ: هـ ٧٢٦ت ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، ؛ العالمة الحلي 

المســتجاد ، ) ٢/٨٨٩(، هــ ١٣٣٣، تبريــز ، منشـورات حــاج أحمـد ) ط.د(، مقابلـة حسـن بشــينماز ، 
ت ، أبـــو المنـــذر هشـــام بـــن محمـــود بـــن الســـائب ، الكلبـــي : وينظـــر مـــن بـــاقي الكتـــب .  ٣٥ص ، 

ص ،  ٢٠٠٤، بيـروت ، عالم الكتب للطباعة والنشر، تحقيق ناجي حسن ، جمهرة النسب: هـ ٢٠٤
ــــن ســــعد ؛  ٣٠-٢٥ ــــات ، اب ــــن مصــــعب، ؛ الزبيــــري ) ٣/١٧(، الطبق ــــد اهللا ب ــــن عب ت ، مصــــعب ب
ص ، هــــ ١٣٨٥، قـــم ، مطبعـــة شـــريعت ،  ١ط، تحقيـــق ليفـــي بروفنســـال ، نســـب قـــريش : هــــ ٢٣٦
تحقيــق ســـهيل ، أنســاب األشــراف : هـــ ٢٧٩ت ، أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر ، ؛ الــبالذري  ٤٠-١٤

أبـو ، ؛ الطبرانـي ) ٢/٣٤٥(،  ١٩٩٦، بيـروت ، للطباعـة دار الفكـر ،  ١ط، زكار ورياض زركلـي 
،  ٢ط، تحقيـق حمـدي عبـد المجيـد السـلفي ، المعجـم الكبيـر : هـ ٣٦٠ت ، القاسم سليمان بن أحمد 
 ) . ١/٩٢(،  ١٩٨٣، بيروت ، دار إحياء التراث العربي



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

وأبوه أبو طالب عبد مناف بن عبـد المطلـب بـن شـيبة : ((  )١(يقول العالمة الحلي
ابـن فهو ... ابن هاشم بن عبد مناف ) ص(وعنده يجتمع نسبه ونسب رسول اهللا ، الحمد 

  .  )٢())...ألبيه وأمه) ص(عم رسول اهللا 
وهـي أول هاشـمية ولـدت هاشـميًا ، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبـد منـاف وأمه 

فاطمـــة بنـــت أســـد  وأســـلمت ،أول مولـــود ولـــد لهاشـــميين ) ع(كـــان اإلمـــام علـــي ولـــذلك ، 
ودخــل فــي ، ) ص(وحفــر قبرهــا النبــي محمــد ، وهــاجرت إلــى المدينــة وبهــا توفيــت ) رض(

  . )٣(لبرها بهلحدها وألبسها من ثيابه 
بمكة المكرمة في البيت الحـرام فـي يـوم الجمعـة لـثالث ، ) ع(إلمام علي وقد ولد ا

ولــم يولــد قبلــه وال بعــده مولــود فــي بيــت اهللا ، عشــر مــن رجــب ســنة ثالثــين مــن عــام الفيــل 
  .  )٤(إكرامًا من اهللا تعالى له بذلك وٕاجالًال لمحله في التعظيم، تعالى سواه 

ــد اإلمــ )٥(أورد ابــن البطريــق الحلــي ومــن مناقــب : (( بــالقول ) ع(ام علــي فــي مول
عــن محمــد ابــن علــي عــن ، حــدثنا موســى ابــن جعفــر عــن أبيــه ... ، الفقيــه ابــن المغــازلي 

) ص(كنـــت جالســـًا مـــع أبـــي ونحـــن زائـــرون قبـــر جـــدنا : قـــال ) ع(أبيـــه علـــي بـــن الحســـين 
يــدة ز : مــن أنــت رحمــك اهللا ؟ قالــت : وهنــاك نســوان كثيــرة إذ أقبلــت امــرأة مــنهن فقلــت لهــا 

                                     
 .  ٢٣٦ص ، كشف اليقين  )١(
همـــا مـــن أوالد عبـــد المطلـــب مـــن زوجتـــه فاطمـــة بنـــت ، ) ص(إن أبـــا طالـــب وعبـــد اهللا والـــد الرســـول  )٢(

، ؛ الزبيــري  ٢٨ص ، جمهــرة النســب ، الكلبــي : ينظــر ، عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران ابــن مخــزوم 
جمهـــرة : هــــ ٤٥٦ت ، علـــي بـــن أحمـــد ابـــن ســـعيد األندلســـي ، ؛ ابـــن حـــزم  ١٧ص ، نســـب قـــريش 
،  ٢٠٠٣، بيـروت ، تـب العلميـة دار الك،  ٣ط، مراجعـة وضـبط لجنـة مـن العلمـاء ، أنساب العرب 

 .  ١٥ص 
؛  ٥٣ص ، األصــــيلي ، ؛ ابــــن الطقطقــــي الحلــــي ٢٨ص ، العمــــدة ، ابــــن البطريــــق الحلــــي: ينظــــر  )٣(

ص ، المسـتجاد ،  ٢٣٥-٢٣٣ص ، كشف اليقين ، )  ٢/٨٨٩(، منتهى المطلب ، العالمة الحلي 
االستيعاب فـي : هـ ٤٦٣ت ، ي أبو عمر يوسف القرطب، ابن عبد البر : ؛ وللمقارنة ينظر ٣٦-٣٥

، ســير ، ؛ الــذهبي ) ٢/٥٥٢(،  ٢٠٠٦، بيــروت ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ، معرفــة األصــحاب 
، تهـــذيب التهـــذيب: هــــ ٨٥٢ت ، أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي العســـقالني ، ؛ ابـــن حجـــر ) ٢/١٨٠(

 ) . ٧/٢٨٥(،  ١٩٩٤، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١ط، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
؛ العالمـة الحلـي  ٥٣ص، األصـيلي ، ؛ ابن الطقطقي الحلـي ٢٤ص ، العمدة ، ابن البطريق الحلي )٤(

؛ ابــن عنبــة الحلــي ، جمــال الــدين أحمــد بــن  ٣٥ص ، المســتجاد ، ) ٢/٨٨٩(، منتهــى المطلــب ، 
الرجـائي تحقيـق السـيد مهـدي ، عمدة الطالب فـي أنسـاب آل أبـي طالـب : هـ ٨٢٨ت ، علي الحسني

؛ وقـــد  ٦٧ص  ٢٠٠٤، إيـــران –قـــم ، منشـــورات مكتبـــة المرعشـــي العامـــة ، مطبعـــة ســـتارة ،  ١ط، 
كانـت فـي رجـب بعـد عـام الفيـل بسـبعة ) ع(وذكـر بـأن والدة اإلمـام علـي ، انفرد ابن المهنـا العبيـدلي 

 . ٢٨٧ص، التذكرة، وعشرين سنة 

  . ٢٨- ٢٧ص: العمدة  )٥(
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: فهـل عنـدك شـيء تحـدثينا ؟ قالـت : فقلت لهـا ، بنت قريبة ابن العجالن من بني ساعدة 
، حدثتني أمي أم عمارة بنت عبادة ابـن نضـلة بـن مالـك بـن العجـالن السـاعدي ، إي واهللا 

مــا شــأنك يــا أبــا : أبــو طالــب فقلــت لــه  إنهــا كانــت ذات يــوم فــي نســاء مــن العــرب إذ أقبــل
ثـم وضـع يديـه علـى وجهـه فبينـا ، في شدة المخـاض  أسدفاطمة بنت إن : فقال  طالب ؟ 

 أســدإن فاطمــة بنــت : مــا شــأنك يــا عــم ؟ فقــال : فقــال لــه ) ص(هــو كــذلك إذ أقبــل محمــد 
فجـاء إلـى الكعبـة فأجلسـها ثـم ، فأخـذ بيـده وجـاء وهـي معـه وقمنـا معـه ، تشتكي المخـاض 

دت غالمــًا مســرورًا نظيفــًا منظفــًا لــم فطلقــت طلقــة فولــ: قــال ، علــى اســم اهللا  أجلســي: قــال 
، حتـى أداه إلـى منزلهـا ) ص(وحملـه النبـي ) عليـًا ( فسـماه أبـو طالـب ، أر كحسن وجهه 

  .  )١())فواهللا ما سمعت بشيء قط إال وهذا أحسن منه ) : ع(قال علي بن الحسين 
 فكان طالـب أكبـر مـن عقيـل، وأعظمهم قدرًا ، أصغر أخوته سنًا ) ع(وكان علي 

بعشــر ) ع(جعفــر أكبــر مــن علــي و ، وعقيــل اكبــر مــن جعفــر بعشــر ســنين ، بعشــر ســنين 
  .  )٢(سنين

  . إليه  واأللقاب الكنىوهما من أحب ،  )٤(أبو ترابلقبه و ،  )٣(أبو الحسنكنيته 
  
  ) ع(األئمة من نسل اإلمام علي  .٢

حسـن بـن ال((  :هـم خمسـة مـن أوالده وهـم ) ع(الذين أعقبوا من نسل اإلمام علي 
عمـر و ، العبـاس بـن علـي و ، " ابـن الحنفيـة " محمـد بـن علـي و ، علي و الحسين بـن علـي 

  .  )١())بن علي 

                                     
  .  ٦ص، المناقب ، ابن المغازلي : ينظر  )١(

 .  ٦٧ص ، عمدة المطالب ، ؛ ابن عنبة  ٥٣ص ، األصيلي ، ابن الطقطقي الحلي: ينظر  )٢(
؛ ابـن الطقطقـي  ٢٤ص ، العمدة ، ابن البطريق الحلي: ينظر ) ع(كناية عن ولده الحسن بن علي  )٣(

ـــي ، مـــة الحلـــي ؛ العال) ٢/٨٨٩(، منتهـــى المطلـــب ، ؛ العالمـــة الحلـــي  ٥٣ص ، األصـــيلي ، الحل
 . ٦٨ص ، عمدة المطالب، ؛ ابن عنبة الحلي ٣٥ص ، المستجاد 

وفــي كلتاهمــا لقبــه ، روايتــين فــي ســبب التســمية ،  ٢٧-٢٤ص ، العمــدة ، أورد ابــن البطريــق الحلــي )٤(
؛ ابــن ) ٣٤٦-٢/٣٤٥(، أنســاب ، الــبالذري : ولالســتزادة ينظــر ، ) ص(بهــذا اللقــب الرســول محمــد 

خــرج أحاديثــه ، صــفة الصــفوة : هـــ ٥٩٧ت ، ج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد أبــو الفــر ، الجــوزي 
) ١/١١٩(،  ٢٠٠٣، القـاهرة ، مكتبـة الصـفا ،  ١ط، محمد عبادي عبد الحليم وأحمد شعبان أحمـد 

  ) . ٧/٢٨٥(، تهذيب ، ؛ ابن حجر ) ٢/١٨١(، سير ، ؛ الذهبي 
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وأســـماءهم حيـــث ) ع(فـــي عـــدد أوالد اإلمـــام علـــي ،  )٢(وأورد ابـــن البطريـــق الحلـــي
  : سبع وعشرون ذكرًا وأنثى ) ع(وأوالد أمير المؤمنين : (( يقول 

وأمهـم فاطمـة ، وزينـب الصـغرى المكنـاة أم كلثـوم الحسن والحسـين وزينـب الكبـرى 
  . البتول سيد نساء العالمين ابنة سيد المرسلين محمد خاتم النبيين 

  . وأمه خولة ابنة جعفر ابن قيس الحنفية ، محمد المكنى أبا القاسم 
  . وأمهما أم حبيب بنت ربيعة ، عمر ورقية وكانا توأمين 

بطـف كـربالء ) ع(الشهداء مع أخيهم الحسـين  :العباس وجعفر وعثمان وعبد اهللا 
  . أمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن دارم ، 

) ع(الشــهيدان مــع أخيهمــا الحســين : محمــد األصــغر المكنــى أبــا بكــر وعبيــد اهللا 
  . أمهم ليلى ابنة مسعود الدارمية ،  بطف كربالء

  . أمهما أسماء بنت عميس الخثعمية ، يحيى وعبيد اهللا 
  . أمهما أم مسعود بنت عروة بن مسعود الثقفي ، لحسن ورملة أم ا

جمانــة المكنــاة ، أم هــانئ أو أم الكــرام ، رقيــة الصــغرى ، زينــب الصــغرى ، نفيســة 
فاطمـة رحمـة اهللا علـيهن ألمهـات شـتى ، خديجـة ، ميمونـة ، أم سـلمة ، أمامـة ، أم جعفر 

.)٣(   
ذكـرًا وكـان ) ص(عـد رسـول اهللا ب أسـقطتوفي رواية إن فاطمة صلوات اهللا عليها 

ثمانيـة ) ع(فعلـى هـذه الروايـة إن أوالد أميـر المـؤمنين ،   )١(سـماه النبـي وهـو حمـل محسـناً 
  .  )٢())وعشرون ولدًا 

                                                                                                 
؛ ابـن المطهـر الحلـي  ٥٦ص ، األصـيلي ، ي ؛ ابـن الطقطقـ ٣٠-٢٩ص ، العمـدة ، ابن البطريق  )١(

، المسـتجاد ، ؛ العالمـة الحلـي  ٢٨٧ص ، التذكرة ، ؛ ابن المهنا الحلي  ٢٤٣ص ، العدد القوية ، 
، الطبقـــــات ، ؛ ابـــــن ســـــعد  ٣١-٣٠ص ، جمهـــــرة ، الكلبـــــي: ؛ وللمقارنـــــة ينظـــــر  ١٤٥-١٤٤ص 

 .  ٣٨-٣٧ص ، ة جمهر ، ؛ ابن حزم  ٤٦-٤٠ص ، نسب قريش ، ؛ الزبيري ) ٣/١٩(
 ،  ٣٠- ٢٩ص، العمدة  )٢(
ذكـــر خمســـة وعشـــرون ولـــدًا مـــن أوالد أميـــر ،  ٢٨٧ص، تـــذكرة ، أورد ابـــن المهنـــا العبيـــدلي الحلـــي  )٣(

فقــد أورد  ٦٠-٥٦ص، األصــيلي ، مــن الــذكور واإلنــاث ؛ وأمــا ابــن الطقطقــي الحلــي ) ع(المــؤمنين 
وخمسة عشر من أسـماء ، من الذكور ) ع(علي  ذكر خمسة من أسماء الذين أعقبوا من أوالد اإلمام

المسـتجاد ، ثمانيـة وعشـرون بنتـًا ؛ وأورد العالمـة الحلـي ) ع(وذكر إن لإلمام علي ، الذين لم يعقبوا 
) ع(رواية مشابهة لرواية ابن البطريـق الحلـي بالكامـل وذكـر أن أوالد اإلمـام علـي  ١٤٥-١٤٤ص، 

وكــان : فقــد أورد  ٧١ص، عمــدة الطالــب ، عنبــة الحلــي  هــم ســبعة وعشــرون ذكــرًا وأنثــى ؛ أمــا ابــن
، ثمانيـة عشـر ذكـرًا وثمانيـة عشـر أنثـى ، في أكثر الروايـات سـتة وثالثـون ولـدًا ) ع(ألمير المؤمنين 

 .  وروي خمسة وثالثون 
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فاطمـة  بـأوالدوقد انحصر األئمـة ، فمن نسل هؤالء كان العماد للمعارضة العلوية 
بـــأوالد اإلمـــام )  ع(حســـن الســـبط مـــن بعـــد وفـــاة اإلمـــام ال) ع(علـــي  واإلمـــام) ع(الزهـــراء 
وكــان ســبطاه : (( ....  )٣(مــن نســله يقــول العالمــة الحلــي) ع(فجــاء األئمــة ) ع(الحســين 
، ) ع(وكــان موالنــا زيــن العابـــدين علــي بــن الحســـين .... ، اشــرف النــاس بعـــده الحســنان 

ســلم ، ) ع(وولــده البــاقر ، يحــج ماشــيًا والمحامــل تســاق معــه ، أعبــد أهــل زمانــه وأزهــدهم 
، ه يبقـر العلـم بقـرًا نـإ، تدرك ولدي محمـد البـاقر  أنت: وقال لجابر ) ص(عليه رسول اهللا 
وكــان يخبــر ، أعلــم أهــل زمانــه وأزهــدهم ، ) ع(والصــادق ، نــي الســالم عه ئــفــإذا رايتــه فأقر 

أزهـــد أهـــل ) ع(وكـــان الكـــاظم ، لهـــذا ســـموه الصـــادق فوال أخبـــر بشـــيء إال وقـــع ، بالغيـــب 
ـــــده الرضـــــا ، وكـــــذا، هـــــم زمانـــــه وأعلم ) ع(والعســـــكري ) ع(والهـــــادي ) ع(والجـــــواد ) ع(ول

فهـــؤالء األئمـــة االثنـــا عشـــر لـــم يســـبقهم ســـابق وال يلحقهـــم الحـــق أشـــتهر ، )عـــج(والمهـــدي 
شـيء البتـة واقروا لهم بالعلم ولم يؤخذ علـيهم فـي ، فضلهم وزهدهم بين المخالف والمؤالف 

  )) . ...كما أخذ على غيرهم
  

  
  وفضلھم ة نسب العلويين أھمي .٣

                                                                                                 
مات صغيرًا جدًا إثر ، المحسن فال عقب له : (( ...  ٣٨ص، جمهرة أنساب ، ذكر ابن حزم  )١(

  .  ))والدته 

نسـب ، عند مقارنـة هـذه الروايـة مـع روايـات علمـاء النسـب وجـدناها طبقـًا لمـا أورده مصـعب الزبيـري  )٢(
إال أن ابـــن البطريـــق الحلـــي اختصـــر الترجمـــة التـــي أوردهـــا الزبيـــري لكـــل مـــن ، ٤٤-٤٠ص، قـــريش 

 . وأسماء أزواج بناته ) ع(أوالد اإلمام علي 
تعليــق الشــيخ فــرج اهللا ، نهــج الحــق وكشــف الصــدق : هـــ  ٧٢٦ت ، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر  )٣(

ص ،  ١٩٨٢، بيـــــروت ، دار الكتــــاب اللبنــــاني ، ) ط.د(، تقــــديم الســــيد رضـــــا الصــــدر ، الحســــيني
٢٥٨-٢٥٥  .  
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فضيلة هذا النسـب وشـرفه ومدلوليتـه يقـول العالمـة  إلىن و ولقد أشار العلماء الحلي
  :)١(الحلي

مزية وفضيلة علـى غيـرهم ولهـذا ) ص(النسب والقرب من رسول اهللا  أنالشك (( 
َربِ : (شرفهم اهللا تعالى بسهم ذي القربى وقال تعالى  وقـال تعـالى ،  )٢() ينَ َوأَنِذْر َعِشيَرَتَك اْألَقـْ

وكـل مـن ، وحرم عليهم الصدقات تشريفًا وتعظيمًا ، )٣()َوِإنَُّه َلذِْكٌر لََّك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ (
نحـــن أهــل بيـــت ال ) ع(وقــال أميـــر المــؤمنين ، أقـــرب كــان أرفـــع ) ص(كــان مـــن الرســول 

  )) . يقاس بنا أحد 
كيـف يقـاس ) ع(صـدق علـي :  )٥(الجـاحظ قـال : ((أيضًا  )٤(وأورد العالمة الحلي

والســــبطان الحســــن والحســــين ، واألطيبــــان علــــي وفاطمــــة ، ) ص(قــــوم مــــنهم رســــول اهللا 
وسيد الـوادي عبـد المطلـب وسـاقي الحجـيج ، أسد اهللا حمزة وذو الجناحين جعفروالشهيدان 
 ارهمأنصـــــ واألنصـــــار، والخيـــــر فـــــيهم ، حكـــــيم البطحـــــاء والنجـــــدة أبـــــو طالـــــب و ، العبـــــاس 
والفاروق من فرق بين الحـق ، والصديق من صدقهم ، ومعهم  إليهممن هاجر  ينوالمهاجر 

ولهــم  ال فـيهمإوال خيـر ، شـهد لهـم  ألنـهوذو الشـهادتين ، والباطـل فـيهم والحـواري حـواريهم 
أحــدهما أكبــر  خليفتــينتــارٌك فــيكم ال إنــي: أهــل بيتــه بقولــه) ص(رســول اهللا  وأبــان، ومــنهم 

 وعترتي أهل بيتي نبـأني اللطيـف األرض إلىمن السماء  ددو تاب اهللا حبل مماآلخر كمن 
ولو كانوا كغيرهم لما قال عمر لما طلـب ، أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض  الخبير

كــل ســبب ونســب منقطــع يــوم : يقــول) ص(ســمعت رســول اهللا  إنــي) : ع(مصــاهرة علــي 
  .  )٦())سببي ونسبي  إالالقيامة 

                                     
 .  ٢٥٣ص ، ؛ نهج الحق  ٢٣٢ص ، كشف اليقين  )١(
 .  ٢١٤أية : سورة الشعراء  )٢(
 .  ٤٤آية : سورة الزخرف  )٣(
 ٢٣٣-٢٣٢ص ، ف اليقين كش )٤(
له الكثير من الكتب والرسائل منها كتاب البيان ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب : الجاحظ ) ٥(

: هـ ٣٨٠أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب ت ، ابن النديم : ينظر ، العثمانية وغيرها ، الحيوان، والتبيين 

، دار الكتب العلمية و بيروت ،  ٢ط،  تحقيق يوسف علي الطويل وأحمد شمس الدين، الفهرست 

 .  ٢٩٦- ٢٩١ص ،  ٢٠٠٢

  .  ٢٥٣ص ، العالمة الحلي ، نهج الحق : ينظر )٦(
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 إبــراز إلــىن الحليــين قــد ســعوا أبــ، العالمــة الحلــي  أوردهنــا مــن خــالل مــا يتبــين ل
 أوفقـط  اإلماميـةكتـب  ولم يعتمـدوا فـي روايـاتهم، ته ذكر تفرعاو  وأهميتهفضل هذا النسب 

وغيــره  آراء الجــاحظ  -مــثًال  – فاســتخدموا، اعتمــدوا كتــب العامــة  نهــمإبــل ، رواة الشــيعة 
لــذلك جــاءت روايــاتهم ، الحجــة وتوكيــدها  إلبــراز اء العامــةمــن العلمــاء والمــؤرخين مــن أبنــ

  .  )١(مؤكدة ومدعمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
، ابــن حنبــل : ينظــر ، هــذا مــا تمكنــا مــن الحصــول عليــه مــن روايــات الحليــين لمزيــد مــن التفاصــيل  )١(

، مطبعـــة ليلـــى ،  تحقيـــق حســـن حميـــد الســـيد، ) ع(فضـــائل أميـــر المـــؤمنين : هــــ ٢٤١ت ، أحمـــد 
-٨٢ص ، هـــ ١٤٢٥، إيــران، ) ع(منشــورات مركــز الطباعــة والنشــر للمجمــع العــالمي ألهــل البيــت 

تــاريخ : هـــ ٢٩٢ت ، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح البغــدادي، ؛ اليعقــوبي  ٨٤
ـــــران، منشـــــورات دار االعتصـــــام ، مطبعـــــة مهـــــر ،  ١ط، تعليـــــق خليـــــل المنصـــــور ، اليعقـــــوبي  ، إي
اإلرشــاد فــي : هـــ ٤١٣ت ، محمــد بــن محمــد بــن النعمــان البغــدادي ، ؛ المفيــد )٢/١٢٣(، هـــ ١٤٢٥

هــ ١٤٢٨، إيـران  –قـم ، منشورات سعيد بن جبير ، مطبعة قلم،  ١ط، معرفة حجج اهللا على العباد 
ت ، أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد الواســـطي الشـــافعي ، ؛ ابـــن المغـــازلي  ١٤-١٣ص ، 

، مطبعـــة ســـبحان ،  ١ط، تحقيـــق الشـــيخ كـــاظم العـــزاوي ، اقـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب من: هــــ ٤٨٣
 .  ٢٤ص ، هـ ١٤٢٦، قم ، ) ص(منشورات سبط النبي 
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  املبحث الثاني 
اخلالف بني بني هاشم وبني أمية قبل اإلسالم وأثر 

  ذلك يف املعارضة العلوية
  

  .في عهد هاشم بن عبد مناف  . ١

  . في عهد عبد المطلب بن هاشم  . ٢

  .  طالب بن عبد المطلب  في عهد أبي  . ٣
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وبنـي أميـة بشـكل ، بطـون قـريش بشـكل عـام بـاقي كانت العالقـة بـين بنـي هاشـم و 

ونتيجــة لهــذه ، عالقــة نــزاع وتخاصــم علــى الســلطة السياســية واإلداريــة فــي مكــة ، خــاص 

وباقي  أمية هم بنون األحقاد الدفينة التي يكنها لو تحمل العلوي، الخالفات واألحقاد القديمة 

  .الراشدي واألموي  خالل العصرينبطون قريش 

ن لهـــا أثـــرًا فـــي طبيعـــة أوأكـــدوا ، ن إلـــى هـــذه العالقـــة ولقـــد أشـــار العلمـــاء الحليـــو 

  . في العصرين الراشدي واألموي  خالفةالعالقة بين العلويين وال

  : في عھد ھاشم بن عبد مناف  .١
خـاص إلـى جـد العلـويين الـرئيس تعود حالة العداء بين العلويين وبنـي أميـة بشـكل 

ويكنى أبا ، عمرو العلى : ويقال له ، واسمه عمرو ، وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي 

  : )٢(وفيه قال الشاعر )١(وٕانما سمي هاشمًا لهشمه الثريد، نضلة 

ـــــد لقومـــــه ـــــى هشـــــم الثري  ورجـــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــنتون عجـــــــــــــــــافُ    عمـــــرو العل

  . )٣()اد الركب ز ( ويسمى بـ، ) القمر(وكان هاشم يدعى 

هــي التــي كانــت نقطــة البدايــة ، ن المزايــا والصــفات الجيــدة التــي امتــاز بهــا هاشــم إ

ن طيلــة العهــد الــذي تحمــل أعبــاءه العلويــو  ،لــذلك النــزاع الكبيــر بــين الهاشــميين واألمــويين 

روايـة والدة هاشـم وأخيـه ، وان مـن أولـى الروايـات التـي تشـير إلـى ذلـك الخـالف ، األموي 

  : )٤(شمس يقول ابن المطهر الحليعبد 

                                     
 .  ٢٤ص، عمدة الطالب ، ؛ ابن عنبة الحلي  ١٤٠ص ، العدد القوية ، ابن المطهر الحلي  )١(
هللا بــن الزبعــري ؛ وذكــر ابــن عنبــة بأنــه عبــد ا ١٤٠ص ، العــدد القويــة ، ذكــر ابــن المطهــر الحلــي  )٢(

وقــد حصــل هــذا الخــالف أيضــًا ، بأنــه مطــرود بــن كعــب الخزاعــي  ٢٤عمــدة الطالــب    ص ، الحلــي
آل عبـد : علـي كـريم عبـاس ، القريشـي : بين المؤرخين والنسابة القدماء حول قائل هـذا البيـت ينظـر 

، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة  ،المطلـــب وأثـــرهم فـــي الحيـــاة العامـــة حتـــى نهايـــة العصـــر الراشـــدي 
 .  ٣٠هامش ص ،  ٢٠٠٧، جامعة بابل  –مقدمة إلى كلية التربية 

 .  ٢٤ص ، عمدة الطالب ، ابن عنبة  )٣(
 .  ١٤٠ص ، العدد القوية  )٤(



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

ــد هاشــم وعبــد شــمس توأمــان فــي بطــن واحــدة ((  نــه أخــرج أحــدهما إ: فقيــل ، وول

يكـون بينهمـا : فقيـل ،  فلمـا أزيلـت مـن موضـعها أدميـت ، وٕاصبعه ملتصقة بجبهة اآلخر 

  . )١())دم 

الخــالف فإنهــا توضــح طبيعــة ، كانــت هــذه الروايــة صــحيحة أم موضــوعة أوســواء 

  .الذين تفرعا فيما بعد بين العلويين واألمويين بين بني هاشم وبني عبد شمس  يدالشد

هــو أمــر قــد زاد مــن شــعبية هاشــم وزاد مــن ، تــولي هاشــم الســقاية والرفــادة  كــذلك

يقــول ابــن المطهــر ، مهــم وصــعب مــآثره وبــاألخص إن ســقاية الحــاج ورفادتــه بالطعــام أمــرٌ 

ودفـــع إليـــه مفتـــاح البيـــت وســـقاية ، إلـــى هاشـــم وكـــان عبـــد منـــاف قـــد أوصـــى : (( )٢(الحلـــي

  .  )٣())الحاج وقوس إسماعيل 
إن كمـــال المنزلـــة التـــي وصـــل إليهـــا هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف مـــن إطعـــام الحجـــيج 

وأشــــبعهم بالطعــــام فــــي إحــــدى ، وســــقايتهم وفعلــــه الكــــريم حــــين أصــــابت قــــريش المجاعــــة 
السـعي  إلـى أميـةبودفع ذلك ،  )٥(قد أدت إلى زيادة حسد عبد شمس وولده أمية، )٤(السنين

  : )٦(إلى منافرة هاشم يقول السيد أحمد بن طاووس

                                     
تحقيـق محمـد أبـو الفضـل ، تـاريخ الرسـل والملـوك : هــ ٣١٠ت ، محمد بن جريـر ، الطبري : ينظر  )١(

) ٢/٢١١(، المنــتظم، ؛ ابــن الجــوزي ) ٢/٢٥٢(،  ١٩٧٩، القــاهرة ، ر المعــارف دا،  ٤ط، إبــراهيم 
 ) .١/٥٥٤(، الكامل ، ؛ ابن األثير 

 .  ١٤٠ص ، العدد القوية  )٢(
؛ ) ١/٥٩(، الطبقـــات ، ابـــن ســـعد: ، وينظـــر  ٢٤ص ، عمـــدة الطالـــب ، ابـــن عنبـــة الحلـــي: يراجـــع  )٣(

 ) . ١/٢٠٧(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ٦٨-١/٦٧(، انساب ، البالذري 
السـيرة : هــ ٢١٨ت ، أبو محمد عبد الملـك بـن هشـام الحميـري ، ابن هشام : ينظر في هذه الحادثة  )٤(

، ) ت.د(، بيــروت ، دار إحيــاء التــراث العربــي ، ) ط.د(، تحقيــق مصــطفى الســقا وآخــرين ، النبويــة 
المنـتظم ، ؛ ابن الجـوزي ) ١/٢٥٣(، تاريخ ، ؛ الطبري )١/٥٧(، الطبقات ، ؛ ابن سعد ) ١/١٧٣(
 ) . ١/٥٥٤(، الكامل ، ؛ ابن األثير )٢/٢١٠(، 

لـــذلك فـــأن ، إن أميـــة هـــذا هـــو لـــيس ابـــن عبـــد شـــمس وٕانمـــا هـــو عبـــد لـــه تبنـــاه واســـتلحقه عبـــد شـــمس  )٥(
هاشـم وأميـة فـي : صـدر الـدين ، شـرف الـدين : ينظـر ، األمويين نسبهم إلى عبد شـمس غيـر مؤكـد 

آل عبــد المطلــب ، ؛ القريشــي  ٢٦-١٩ص ،        ١٩٨١، بيــروت ، دار القلــم  ، ١ط، الجاهليــة 
 . ٤٦ -٤٢ص ، 

عــين : هـــ ٦٧٣ت ، جمــال الــدين أحمــد بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الطــاووس الحســني الحلــي  )٦(
 . ٦١ص ، ) ت.د(، إيران  –قم ، دار الشهاب ، ) ط.د(، العبرة في غبن العترة 
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وصــورة مــا جــرى مــن أبــي ســفيان ومعاويــة فــي ،  )١(قــال عبــد اهللا بــن إســماعيل(( 
، ما اعتمد يزيد وعتبة وشيبة والوليـد وراثـة عـن سـلفهم ، وعداوته ) ع(قتال أمير المؤمنين 

أميــة بــن عبــد شــمس كــان قــد نبــه فــي أهــل بيتــه بنــي عبــد ه العلمــاء مــن أن واوبيانــه مــا ر 
فــإن أحببــت أن ، شــمس وشــرف فــيهم وتقــدم علــيهم حتــى قــال لعمــه هاشــم أنــا أشــرف منــك 

فقال هيهات إنـي ، كيف أنافرك وأنت كبعض ولدي ، فقال له هاشم ، تعرف ذلك فنافرني 
فر مـن المنفـور مائـة علـى أن يأخـذ النـا، شرفت بنفسي وجد فـي ذلـك فأجابـه علـى المنـافرة 

وخــرج كــل واحــد  ... )٣(فتنــافرا إلــى كــاهن غســان،  )٢(ناقــة ويجليــه عــن الحــرم عشــر ســنين
وكـان ممـن خـرج مـع أميـة حمـوه أبـو بهمـة ابـن عبـد ، منهما في أهله وولده ومن مال إليـه 

فلمـــا صـــاروا بـــبعض الطريـــق قـــالوا أخبئـــوا لـــه خبيئـــًا ، هـــر فالعزيـــز أحـــد بنـــي الحـــرث بـــن 
جمجمـة فخباؤهـا مـع أبـي بهمـة ثـم جـاءوه فقـالوا قـد خبأنـا لـك خبيئـًا  قابـفمـروا بأط هنتتبارو 

فقــال والنــور والظلمــة ومــا تهامــة مــن بهمــة ومــا ينجــد مــن أكمــه لقــد خبــأتم ، فأنبئنــا عنــه 
والقمــر البــاهر والــنجم : قــالوا فنفــر بــين هاشــم وأميــة فقــال ، جمجمــة مــع أبــي بهمــة  قابــأط

فـــأعطوه مائـــة ناقـــة ، ر لقـــد ســـبق هاشـــم أميـــة بالمـــآثر أوًال وأخـــر الزاهـــر وكـــل منجـــد وغـــاب
واهللا ال تــدخلوا الحــرم عشــر ســنين ، ونفــاه إلــى األردن فأقــام بهــا ، : فقــال هاشــم ، ونهضــوا 

  . )٤())مكة إلى ونحر اإلبل وأطعم فلما كان بعد عشر سنين قدم أمية ودخل هاشم مكة 
وس انـه ربـط بـين مـا حـدث مـن عـداء نالحظ من خالل رواية السيد أحمد بن طـاو 
، بسـبب مقتـل عتبـة وشـيبة والوليـد ) ع(بين أبي سفيان وولده معاوية وبـين أميـر المـؤمنين 

وبـــين تلـــك األحقـــاد الدفينـــة وحالـــة العـــداء التـــي كانـــت قبـــل ، الـــذين قتلـــوا فـــي معركـــة بـــدر 
بــل اإلســالم فنجــد أن الحليــين قــد ربطــوا بــين مــا حــدث ق، اإلســالم بــين هاشــم وبــين أميــة 

  . المعارضة العلوية  في اً كبير  أثراً وأكدوا بأن ذلك له ، وبعده 

                                     
، سـمى السـيد أحمـد بـن طـاووس نفسـه عبـد اهللا بـن إسـماعيل ، عنـد آل طـاووس هذه التسـمية جاريـة  )١(

وقـام بـذلك لكـي يكـون حياديـًا فـي ، ) ع(وألنه من ولد إسماعيل الذبيح ، ألن كل الناس هم عباد اهللا 
 .  عرض الروايات ، ينظر مقدمة كتاب عين العبرة 

أنافرك علـى خمسـين ناقـة سـود الحلـق بـبطن  فإني: قال ) : (( ... ٢/٢٥٣(، تاريخ ، ذكر الطبري ) ٢(
 ... )) . مكة والجالء عن مكة عشر سنين 

، انســاب ، ؛ الــبالذري ) ٥٨-١/٥٧(، الطبقــات ، ابــن ســعد : ورد بأنــه الكــاهن الخزاعــي فــي روايــة  )٣(
 ) . ٢٥٤-٢/٢٥٣(، تاريخ، ؛ الطبري ) ١/٦٧(

؛ ) ١/٦٨(، أنسـاب ، ؛ الـبالذري ) ٥٨-١/٥٧(،  الطبقـات، ابـن سـعد : أورد قريبًا من هذه الرواية  )٤(
، ؛ ابــن األثيــر ) ٢١٣-٢/٢١٢(، المنــتظم ، ؛ ابــن الجــوزي ) ٢٥٤-٢/٢٥٣(، تــاريخ ، ؛ الطبــري 

 ) . ١/٥٥٤(، الكامل 
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رحلــة : مــن ســن الــرحلتين  لومــن مــآثر هاشــم بــن عبــد منــاف األخــرى هــو أنــه أو 
  . )١(ورحلة الصيف إلى الشام، الشتاء إلى اليمن والعراق 

إذ  )٢(ولم يشكك فـي مسـألة أن هاشـم هـو أول مـن سـن الـرحلتين سـوى ابـن خلـدون
ن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف أول مـــن ســـن الـــرحلتين فـــي الشـــتاء والصـــيف إويقـــال : (( يقـــول 
من عوائد العرب فـي كـل جيـل الرحلتين الن ، ذكره ابن اسحق وهو غير صحيح ، للعرب 

الجيــل  هوهــذا معنــى العــرب وحقيقــتهم أنــ، ن معاشــهم فيهــا ومصــالحها أل، لمراعــي إبلهــم 
لقيــام عليهــا فــي ارتيــاد المراعــي وانتجــاع الميــاه والنتــاج بــل واالــذي معاشــهم فــي كســب اإل

  ... )) . والتوليد وغير ذلك من مصالحها 
ن هــذه المســألة قــد أكــدها القــرآن الكــريم إ:  فــأوالً ،  وهــذه الروايــة مــردودة لعــدة نــواحٍ 

ــَرْيٍش : ((بقولــه تعــالى  يــَالِف قـُ ــْيِف  إلِِ ــَتاء َوالصَّ ــَة الشِّ ــْم رِْحَل ــِت  ِإيَالِفِه ــَذا اْلبَـْي ــُدوا َربَّ َه  فَـْليَـْعُب
وقد أكد بعض المفسرين بان صاحب اإليالف ،  )٣())ن ُجوٍع َوآَمنَـُهم مِّْن َخْوفٍ الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ 

ن ابن خلدون قد انفرد بهـذه الروايـة فـي حـين أن مـن إ: وثانيا،  )٤(هو هاشم بن عبد مناف
ن إ: وثالثـًا ،  )٥(اشـم هـو أول مـن سـن الـرحلتينأكـدوا بـان ه جمـيعهم سـبقوه مـن المـؤرخين

ابـــن خلـــدون قـــد ربـــط بـــين رعـــي اإلبـــل وبـــين الـــرحالت التجاريـــة وهنالـــك فـــرق شاســـع بـــين 
ـــه ، الطـــرفين  ـــوم ب ـــد يتطلـــب شخصـــًا واحـــدًا يق ـــل ق ـــك الن رعـــي اإلب بينمـــا الـــرحالت ، وذل

تحمـــل الســـلع أن الـــرحالت التجاريـــة  عـــالوة علـــى، ك فيهـــا مئـــات الرجـــال التجاريـــة يشـــار 
كـذلك ، بينما رعي اإلبل ال يتجاوز مدى أميال ليس إال ، مدن بعيدة مختلفة والبضائع إلى

  . الرئيسة هي التجارة وليس رعي اإلبل  مهنة القريشيين فان

                                     
؛ وقـد أكـدت كتـب التـاريخ والسـيرة بـأن هاشـم هـو أول مـن سـن  ٢٤ص ، عمـدة الطالـب ، ابن عنبة  )١(

، ؛ الـبالذري ) ١/٥٧(، الطبقـات ، ؛ ابـن سـعد ) ١/١٧٢(، السـيرة ، م ابـن هشـا: ينظـر ، الرحلتين 
 ) . ٢/٢١٠(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٢٥٢(، تاريخ ، ؛ الطبري ) ١/٦٦(، أنساب 

 ) . ٢/٣٨٦(، العبر  )٢(
  .  ٤-١آية : سورة قريش  )٣(
، ان فــي تفســير القــرآن مجمــع البيــ: هـــ ٥٤٨ت ، أبــو علــي الفضــل بــن الحســن ، الطبرســي : ينظــر  )٤(

ت ، محمـــد بـــن يوســـف األندلســـي ، ؛ أبـــو حيـــان ) ٦/٢٤٤(، ) ت.د(، بيـــروت ، مكتبـــة دار الحيـــاة 
، بيـــروت ، دار الجيـــل ،  ١ط، النهـــر المـــاد مـــن البحـــر المحـــيط ، تحقيـــق عمـــر األســـعد : هــــ ٧٤٥
: هـــ ٨٨٥ ت، برهــان الــدين أبــي الحســن إبــراهيم بــن عمــر ، ؛ البقــاعي ) ٦٠٤-٥/٦٠٣(،  ١٩٩٥

، ١٩٨٤، ) م.د(، دائــــــرة المعــــــارف العثمانيــــــة ،  ١ط، نظــــــم الــــــدرر فــــــي تناســــــب اآليــــــات والســــــور 
تحقيـق ، تفسير روح البيان : هـ ١١٣٧ت ، الشيخ إسماعيل حقي ، ؛ البروسري ) ٢٦٥-٢٢/٢٦٤(

 ) .٦٢٧-١٠/٦٢٦(،  ٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ١أحمد عزو عناية ، ط
، أنســاب ، ؛ الــبالذري ) ١/٥٧(، الطبقــات ، ؛ ابــن ســعد ) ١/١٧٢(، الســيرة ، ابــن هشــام : ر ينظــ )٥(

 ) .٢/٢١٠(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٢٥٢(، تاريخ ، الطبري ، ) ١/٦٦(
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فـي الوقـت الـذي أكسـبته ، وعلى أيـة حـال فـان هـذه المكانـة لهاشـم بـن عبـد منـاف 
، سـبته العـداوة والحسـد مـن الـذين يجحـدون منزلتـه أك كـذلك، ة لـه المحبة بين الناس والهيبـ

  .كان ذلك سببًا في اشتداد العداء بين العلويين واألمويين فيما بعدو 
  في عھد عبد المطلب بن ھاشم  .٢

ويكنـــى أبـــا ، ويقــال لـــه شـــيبة الحمـــد  ،واســـمه شـــيبة  ،ثــم جـــاء دور عبـــد المطلـــب 
  . )١(بعد أن قدم إلى مكةب وسمي عبد المطل، لجوده ) الفياض(الحارث ويلقب بـ 

كمــا أنــه أصــبح ســيد مكــة وذا ، ولقــد تــولى عبــد المطلــب رئاســة قومــه بنــي هاشــم 
وساد عبد المطلـب قريشـًا وأذعنـت لـه : (( )٢(الحلي وجاهة كبيرة عند قريش يقول ابن عنبة

، وفــي حفــر زمــزم ، وأخبــاره مشــهورة مــع أصــحاب الفيــل  ،ســائر العــرب بالســيادة والرئاســة 
إلــى غيــر ذلــك مــن فضــائله ، مــرة لقــريش ومــرة لقــيس : ســقياه حــين استســقى مــرتين  وفــي

  )) . نبي ) ص(وأخباره وأشعاره تدل على انه كان يعلم أن سبطه محمدًا 
وعــن علــي كــرم اهللا : ((  قــال، )٣(الحلــيوفــي قصــة حفــر بئــر زمــزم يــروي زكريــا 

قـال ومـا زمـزم ؟ ، حفـر زمـزم أن عبد المطلـب بينمـا هـو نـائم فـي الحجـر إذ أمـر ب: وجهه 
ــالوا  فغــدا عبــد ، ال تنــزف وال تهــدم يســقى الحجــيج األعظــم عنــد نقــرة الغــراب األعصــم : ق

فلمـا بـدا ، ناك هفحفر ، فوجد الغراب ينقر بين أساف ونائلة ، المطلب ومعه الحارث ابنه 
فتحاكموا إلـى  !انه بئر أبينا إسماعيل ولنا فيه حق : ه قريش وقالوا تفاستشرك، الطي كبر 

مـاؤهم وظمئـوا  ذحتـى إذا كـانوا بـبعض الطريـق نفـ، كاهنة بني سعد بأشراف الشام وسـاروا 
فـــانفجرت مـــن تحـــت خـــف بعيـــر عبـــد المطلـــب عـــين مـــاء فشـــربوا منهـــا ، وأيقنـــوا بـــالهالك 

ن الــذي ســقاك بهــذه إ، قــد واهللا قضــي لــك علينــا ال نخاصــمك فيهــا أبــدًا : وقــالوا ، وعاشــوا 
فانصــرفوا فحفــر عبــد المطلــب زمــزم فوجــد فيهــا غــزالين مــن ! ســقاك زمــزم الــذي  الفــالة لهــو

                                     
ســمي بــذلك ألن عمــه المطلــب حملــه مــن المدينــة : ((  ٣٠٥ص ، التــذكرة ، أورد ابــن المهنــا الحلــي  )١(

والعـرب تقـول البـن األخ العبـد كمـا تقـول البـن العـم المـولى ، قيل هذا عبـد المطلـب إلى مكة وأردفه ف
وغلــب عليــه عبــد المطلــب : (( ... ٢٣-٢٢ص ، عمــدة الطالــب ، ؛ وذكــر ابــن عنبــة الحلــي ... )) 

، الطبقـات ، ؛ ابـن سـعد ) ١/١٧٤(، السـيرة ، ابـن هشـام: ؛ وينظـر )) هذا عبـٌد ابتعتـه : لقول عمه 
ــــبالذري ) ٦٤-١/٦٣( ــــري ) ٧٢-١/٧١(، أنســــاب ، ؛ ال ــــاريخ ، ؛ الطب ــــن ) ٢٤٨-٢/٢٤٧(، ت ؛ اب

 ) . ١/٥٩٤(، الكامل ، ؛ ابن األثير ) ٢٠٧-٢/٢٠٥(، المنتظم ، الجوزي 
 . ٢٤ص ، عمدة الطالب  )٢(
دار صـادر ، ) ط.د(، آثـار الـبالد وأخبـار العبـاد : هــ ٦٨٢ت ، زكريا بن محمد بن محمود القزوينـي )٣(

 . ١٢١-١٢٠ص ) ت.د(،وت بير ، 
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فضــرب الغــزالين ، هــا فيهــا وقــت خــروجهم مــن مكــة تذهــب وأســيافا قلعيــة كانــت جــرهم دفن
  .  )١())بباب الكعبة وأقام سقاية الحاج بمكة واهللا الموفق 

، عبـد المطلـب هـو السـبب فـي معارضـة قـريش ل، ن ما يستوقفنا فـي هـذه الروايـة إ
والسـبب فـي ذلـك ، ومطالبتهم بان تكـون لهـم حصـة فـي البئـر ، عندما بدأ بحفر بئر زمزم 

ذلــك أن زعمــاء قــريش لــم يكــن نــزاعهم مــع عبــد ، واضــح لمــن يتأمــل الروايــة بشــكل جيــد 
وذلــك الن المــاء كــان ، المــال الــذي عثــر عليــه فــي بئــر زمــزمالمطلــب مــن اجــل المــاء أو 

 أمـا مـا يخـص، ث توجد مجموعة من آبـار أخـرى قبـل أن تحفـر زمـزم موجودًا في مكة حي
، ن من عارض عبد المطلب كانوا من زعماء قريش وهم بال شك من أغنيـاء مكـة إالمال ف

وهـذا السـبب هـو أن هـذه البئـر هـي بئـر ، وهذا يعني أن هنالك سببًا آخـر يكمـن وراء ذلـك 
حصــول عبــد  وان، ومقدســة لــديهم  وهــي بئــر معروفــة عنــد العــرب، ) ع(النبــي إســماعيل 

وحده سوف يزيد من مكانـة عبـد المطلـب فـي قـريش بشـكل خـاص المطلب على هذه البئر 
وبخاصــة وانــه يتــولى الســقاية والرفــادة وهــذا أمــٌر عمــل زعمــاء ، وعنــد العــرب بشــكل عــام 

قــريش علــى منعــه بــأي صــورة ألنهــم ال يريــدون أن تكــون لبنــي هاشــم قــوة اجتماعيــة وماليــة 
وعانـاه اإلمـام علـي ، أثنـاء بعثتـه ) ص(عاناه النبي  الذينفس هو وهذا ، ٕادارية في مكة و 
فهنـا نالحـظ تـرابط العوامـل بـين ، مـن معارضـة وعـداء زعمـاء قـريش لهمـا ، من بعده ) ع(

  . ما حدث قبل اإلسالم وبعده 
والـذي وقـف فيـه ، وبعد هـذا النـزاع الـذي حصـل بـين عبـد المطلـب وزعمـاء قـريش 

ن اكتمـل إنـذر عبـد المطلـب ، د المطلب وحده ضدهم ولم يكن معه سوى ولده الحـارث عب

                                     
هذه الرواية التي أوردها القزويني ، هي اقرب ما تكون إلى راوية ابن إسـحاق التـي رواهـا عـن اإلمـام  )١(

فهي مشابهة لها من حيث المضمون والمعنى رغم وجود بعض االختالف البسـيط ، أيضًا ) ع(علي 
ابـن : ينظـر ، عن رواية ابن إسحاق  ورواية القزويني تكاد تكون مختصرة بشكل بسيط، في األلفاظ 

، ) المبتـدأ والمبعـث والمغـازي(سـيرة ابـن إسـحاق : هــ ١٥١ت ، محمد بن إسحاق بن يسار ، إسحاق
: ؛ ولالســـتزادة ينظـــر  ٢٥-٢٤ص ،  ١٩٧٨، بيـــروت ، دار الفكـــر ،  ١ط، تحقيـــق  ســـهيل زكـــار 

أنسـاب ، ؛ الـبالذري ) ٦٦-١/٦٤(، الطبقـات ، ؛ ابـن سـعد ) ١٨٤-١/١٧٩(، السـيرة ، ابن هشـام 
؛ ابــن ) ٢٠٩-٢/٢٠٨(، المنـتظم ، ؛ ابـن الجــوزي ) ٢/٢٥١(، تــاريخ ، ؛ الطبـري ) ٨٧-١/٨٦(، 

هــ ٧٤٧ت ، أبو الفداء إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي ، ؛ ابن كثير ) ٥٥٢-١/٥٥٠(، الكامل، األثير 
ـــة :  ـــد الواحـــد ، تحقيـــق ، الســـيرة النبوي ـــ،  ١ط، مصـــطفى عب ـــاء الت ، بيـــروت ، راث العربـــي دار إحي

١٧٢-١/١٦٧(،  ١٩٦٤ . ( 
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لــه عشــرة أبنــاء يمنعونــه مــن قــريش أن يــذبح احــدهم قربــة هللا عــز وجــل يقــول ابــن المطهــر 
  :  )١(الحلي

) ع(تصور عبد المطلب أن ذبح الولد أفضل قربة لما علم مـن حـال إسـماعيل (( 
فلمـا ، ذكور أن ينحر أحدهم عند الكعبـة شـكرًا هللا عـز وجـل  ةأنه متى رزق عشر ، فنذر ، 

ثــم أمــر بضــرب ... ، األمــر لــك : قــالوا ، مــا تقولــون فــي نــذري : وجــدهم عشــرة قــال لهــم 
حتى فدي بمائة من اإلبـل ولهـذا كـان رسـول اهللا ... فخرج السهم على عبد اهللا ... القداح 

  . )٢("))ع"وٕاسماعيل عبد اهللا : أنا ابن الذبيحين يعني : يقول ) ص(
مـن أذى  كثيراً  ن لنا من رواية ابن المطهر الحلي السابقة أن عبد المطلب تألمييتب
كـذلك ، لـذلك عمـد إلـى أن نـذر ذلـك النـذر ، أنهـم استضـعفوه لقلـة ولـده  وشـعر، قريش له 

، ) ع(مـن الـذبح علـى يـد أبيـه إبـراهيم الخليـل ) ع(بعملية فداء إسـماعيل  اً د أن له علمكتؤ 
  . لديانة الحنفية با المؤمنينناف حمما يعني أن عبد المطلب من األ

وانـه سـيد قـريش بـال منـازع ، ومن مآثر عبد المطلب التي تثبت سيادته على مكـة 
وهـو الـذي : (()٣(يروي في ذلك ابـن المطهـر الحلـي، هو موقفه من حملة أبرهة الحبشي ، 

وتسـرعت الحبشـة فأغـاروا ، هـدم البيـت ل خرج إلى أبرهة بن الصباح ملك الحبشة لما قصد
فاســتأذن ، فجــاء عبــد المطلـب إلــى الملــك ، بـد المطلــب بــن هاشـم عفاخــذوا ســرحًا ل، عليهـا 

وجعـل ، فسـلم عليـه فـرد أبرهـة السـالم ، وهو في قبة ديباج على سـرير لـه ، عليه فإذن له 
فـــيم جئـــت ؟ فقـــد : وقـــال لعبـــد المطلـــب ... ينظـــر فـــي وجهـــه فراقـــه حســـنه وجمالـــه وهيبتـــه 

ورأيـت مـن هيبتـك وجمالـك وجاللـك مـا يقتضـي أن انظـر ، بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك 
فقال لـه عبـد المطلـب ، في حاجتك فسلني ما شئت ؟ وهو يرى أن يسأله الرجوع عن مكة 

يظ الحبشـي غـفت: قـال ، فمـرهم بـرده علـي ، إن أصحابك عدوا علـى سـرح لـي فـذهبوا بـه : 
وأنـا جئـت ، لقد سقطت من عيني جئتني تسألني في سرحك : لمطلب من ذلك وقال لعبد ا

وهو البيت الذي ، ومكرمتكم التي تتميزون بها من كل جيل ، وشرف قومك ، لهدم شرفك 
فقـال ، ي في ذلك وتسـألني فـي سـرحك تسألمفتركت ، يحج إليه من كل صقع في األرض 

رب ســـرحي الـــذي أخـــذه  وأنـــا، لســـت بـــرب البيـــت الـــذي قصـــدت لهدمـــه : عبـــد المطلـــب 

                                     
 .  ١٣٦-١٣٥ص ، العدد القوية  )١(
؛ ) ١٩٢-١/١٨٨(، الســـيرة ، ؛ ابــن هشـــام  ٤١-٣٢ص ، ســـيرة : ابــن إســـحاق : لالســتزادة ينظـــر  )٢(

، تـــــــاريخ ، ؛ الطبـــــــري ) ١/٢١٤(، تـــــــاريخ ، ؛ اليعقـــــــوبي ) ٧٠-١/٦٩(، الطبقـــــــات ، ابـــــــن ســـــــعد 
ـــتظم ، لجـــوزي؛ ابـــن ا) ٢٤٣-٢/٢٤٠( -١/٥٤٤(، الكامـــل ، ؛ ابـــن األثيـــر )٢٠٠-٢/١٩٨(، المن

تحقيــق ، البدايـة والنهايــة : هـــ ٧٤٧ت ، أبــو الفـداء إســماعيل بــن كثيـر القرشــي ، ؛ ابـن كثيــر ) ٥٤٦
 ) . ٢٨٨-٢/٢٨٦(،  ٢٠٠٣، القاهرة ، دار الفجر للتراث ،  ١ط، حامد أحمد الطحان 

 . ١٣٩-١٣٧ص ، العدد القوية  )٣(
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ت رٌب هو أمنع له مـن الخلـق كلهـم وأولـى بـه يوللب، فجئت أسالك فيما أنا ربه ، أصحابك 
  . )١(... ))منهم 

أََلْم تـََر َكْيـَف فَـَعـَل : ((ثم باقي الرواية معروفة حيث ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى 
ـًرا أَبَابِيـَل  َدُهْم ِفـي َتْضـِليٍل أََلْم َيْجَعْل َكيْ  رَبَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيِل  ـْرِميِهم ِبِحَجـارٍَة  َوَأْرَسـَل َعلَـْيِهْم طَيـْ تـَ

  .  )٢())مَّْأُكولٍ  َفَجَعَلُهْم َكَعْصفٍ  مِّن ِسجِّيٍل 
يتبـين لنـا مـدى السـلطة الكبيـرة التـي ، من خالل رواية ابن المطهر الحلي السـابقة 

هــب وحــده لمقابلــة ملــك الحبشــة الــذي يقــود جيشــًا نــه ذإذ إ، كــان يتمتــع بهــا عبــد المطلــب 
وأن هـذه  ،علـى أنـه سـيد قـريش  وكانت دلـيالً أجل هدم الكعبة بيت اهللا الحرام،  ضخمًا من

  . عالوة على كراماته األخرىهي من الكرامات التي كرم اهللا بها عبد المطلب 
، )٣()الثـاني إبـراهيم(وأصبحت لعبـد المطلـب المنزلـة الكبيـرة فـي قـريش حتـى لقـب بــ

وكانـت لعبـد المطلـب خمـس : (( )٤(وقد سـن سـننًا أكـدها اإلسـالم يقـول ابـن المطهـر الحلـي
وسـن الديـة فـي القتـل ، حـرم نسـاء اآلبـاء علـى األبنـاء : من السنن أجراها اهللا في اإلسـالم 

، خرج منــه الخمــس ووجــد كنــزًا فــا، وكــان يطــوف بالبيــت ســبعة أشــواط ،  مــن اإلبــلمائــة 
وكــان أول مــن بنــى معبــدًا بحــراء ، حفرهــا وجعلهــا ســقاية للحــاج  فر زمــزم حــينوســمي حــا

  .  )٥())وكان يدخل فيه إذا أهل هالل شهر رمضان إلى آخر الشهر 
بنـــي أميـــة يقـــول الســـيد أحمـــد بـــن  أثـــارت حســـد لمكانـــة الكبيـــرة لعبـــد المطلـــبهـــذه ا

  : )٦(طاووس
بــن أميــة بــن عبــد شــمس  ثــم تــال ذلــك حســد حــرب: قــال عبــد اهللا بــن إســماعيل (( 

، فـدعاه إلـى المنـافرة ، بن عبـد منـاف لمـا ذهـب شـرفه كـل مـذهب العبد المطلب بن هاشم 
لح حرب وأكثر وجعل يأكله بلسانه حتى تكلـم فـي ذلـك رجـال مـن أفكره عبد المطلب ذلك ف

وحكمــا بينهمــا نفيــل بـن عبــد العــزى جــد عمــر بــن الخطــاب ، فأجابــه عبــد المطلــب ، قـريش 
  : بعد قصص طويلة ومدح لعبد المطلب جليلة فأنشأ نفيل يقول بد المطلب فقضى لع

ــــــــــــوعُ    لــــيهن قــــوٌم لهـــــم فـــــي الفضــــل سابقـــــة ــــــــــــه نـ  حمـــــــــــل المـــــــــــآثر ســـــــــــبٌق مــــــــــــا ل

ـــــــــه ـــــــــورًا يستضـــــــــاء ب  إذا الكواكـــــــــــــــــب أخفــــــــــــــــى نـــــــــــــــــوره القـــــــــــــــــرعُ    أعطــــــــاهم اهللا ن

 ره ظلــــــــــــعُ تزجـــــــــــــي ســــــــــــحابًا سريعـــــــــــــًا سيـــــــــــــ   وهبـــــــت الريـــــــح بالصــــــرار فانطلـــــــقت

                                     
 ) . ٨٤-١/٨١(، السيرة ، ؛ ابن هشام  ٦٣-٦٢ص  ، سيرة ، ابن إسحاق : ينظر  )١(
  .  ٥ -١آية : سورة الفيل  )٢(
 ) . ٢/٨(، تاريخ ، اليعقوبي : ؛ وينظر  ١٣٦ص ، العدد القوية ، ابن المطهر الحلي  )٣(
 .  ١٣٧ص ، العدد القوية  )٤(
 ) . ٢/٨(اليعقوبي ، تاريخ ، : ينظر  )٥(
 .  ٦٢ص ، ن العبرة عي )٦(
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 مـــــــا حـــــــارب اليـــــــوم فــــــــي أوكارهـــــــا الضـــــــوعُ    قـــــوم عـــــروق الثــــــرى منهــــــم أرومتهـــــا

ــــــــــــــوزعُ    أبنـــاء هاشـــم أهـــل المجـــد قــــد علمــــت ــــــــــــــاء معــــــــــــــد إذا مــــــــــــــا هــــــــــــــزه ال  علي

ــــــــه ــــــــو منزل ـــــــال رجــــــــال عل  وال يحـــــــــــــــــل بأدنـــــــــــــــــى شقـــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــدع   مـــــــا أن ين

 يحمـــــــــــل الهبـــــــــــعُ سقـــــــــــى الحجــــــــــاج ومــــــــــاذا    يــــا حــــرب مــــا بلغــــت مســــعاتكم هبعــــاً 

 منـــــــــــه الخشـــــــــــاش ومنـــــــــــه المثمـــــــــــر الينـــــــــــع   أبوكمــــــــــــا واحــــــــــــد والفــــــــــــرع بينكمــــــــــــا

 ال يــــــــــــــــــــــدركنك يــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــره دفــــــــــــــــــــــع   فـــاعرف لقـــوم هـــو الســـادات أفضـــلهم

واطعــــم النــــاس فغضــــب حــــرب علــــى نفيــــل واوعــــده ، نحرهــــا ففاخــــذ عبــــد المطلــــب اإلبــــل 
  .)١())وائل    فاستعصم بالعاص بن

طــاووس مــدى الكراهيــة والحســد التــي يكنهــا بنــي  ويتضــح لنــا مــن روايــة أحمــد بــن
زمــام  تســّلمواوا لهــا العنــان عنــدما قــتلــك األحقــاد التــي اســتمرت حتــى أطل، أميــة لبنــي هاشــم 

  . الملك في العهد األموي 
، جنازتـه يبكـي خلـف وكـان ، سـنوات  يلـه ثمـان) ص(وتوفي عبد المطلب والنبي 

  .  )٢(كان أخا عبد اهللا ألبيه وأمهو ، فكفله أبو طالب عمه ، حتى دفن بالحجون
، وهــو عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم ، د ذلــك جــاء دور أبــي طالــب عــوب

  :وقال في ذلك ) ص(واليه أوصى عبد المطلب برسول اهللا 
ـــــــــــــــــــــــــــرد   أوصــــــــيك يــــــــا عبــــــــد منــــــــاف بعــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــه ف  بواحـــــــــــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــــــــــد أبي

 )٣(عبــــــــــــــــد منــــــــــــــــاف وهــــــــــــــــو ذو تجــــــــــــــــارب   وصــــــــــــيت مــــــــــــن كنيتــــــــــــه بطالــــــــــــب

  
  
  طالب بن عبد المطلب  يأب في عھد .٣

                                     
ورد أن سبب هذه المنافرة هو أن حرب بن أمية قد دفع عامر بـن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار وصـخر  )١(

ألنـه كـان ، وهـو جـار لعبـد المطلـب ، وصخر بـن عمـرو بـن كعـب التميمـي إلـى قتـل اذينـة اليهـودي 
قــد تنــافرا إلــى ول، فحــدث النــزاع بــين عبــد المطلــب وحــرب لــذلك ، تــاجرا وينــافس حــرب فــي التجــارة 

النجاشي ملك الحبشة فأبى عليهما فتنافرا إلى نفيل بن عبد العزى العـدوي ، وقـد تمكـن عبـد المطلـب 
، الطبقـات، ابن سعد : ينظر ، من اخذ دية اليهودي وكذلك ارجع أمواله وأعطاها البن عم اليهودي 

، ؛ ابـن األثيـر ) ٢/٢١٥(، المنـتظم ، ؛ ابن الجـوزي ) ٨٤-١/٨١(، أنساب ، ؛ البالذري ) ١/٦٨(
 ) . ٥٥٣-١/٥٥٢(، الكامل 

 . ١٢٧ص ، العدد القوية ، ابن المطهر الحلي  )٢(
 .  ٦٩ص، سيرة ، ؛ وأوردها ابن إسحاق  ٢٠ص ، عمدة الطالب ، ابن عنبة  )٣(
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ن اهتمامــًا و إن دور أبــي طالــب كــان غايــة فــي الخطــورة واألهميــة وقــد أواله الحليــ
، وحمايتـه  )ص(بـا طالـب قـد تـولى رعايـة النبـي محمـد أن إ: أوًال كبيرًا وذلك لعدة أسـباب 

وهــذا أدى إلـى مواجهــة عــداء شــديد مــن ، بنشــر رسـالته بــين النــاس ) ص(النبــي  حينمـا بــدأ
ن أبــا طالــب هــو والــد اإلمــام علــي إ:  والثــاني، بنــي أميــة  زعمــاء زعمــاء قــريش وبــاألخص

دفـع المـؤرخين وكتـاب السـيرة إلـى النيـل مـن أبــي  همن بكـل وسـعو وهنـا حـاول األمويـ، ) ع(
وهنـــا تصـــدى ، ) ع(طالـــب واتهامـــه بـــالكفر لالنتقـــاص مـــن منزلـــة أبـــي طالـــب وولـــده علـــي 

كثيـــر مــن الـــدالئل التـــي تثبـــت دور أبـــي طالـــب فـــي دلوا بهـــذه الدســـائس واســـت ن إلـــىو الحليــ
مـن ) ص(وتأكيـد قـوة إيمانـه برسـالة النبـي محمـد ، من جهـة) ص(الدفاع عن النبي محمد 

  . جهة أخرى 
وكــان ال يكــاد يفارقــه لحظــة ، شــديدة ) ص(طالــب للنبــي محمــد  يكانــت رعايــة أبــ

وكـان : (()١(ابـن المطهـر الحلـيعندما خـرج بتجارتـه يقـول ، حتى انه أخذه إلى الشام معه 
انــه عــزم علــى الخــروج فــي ركــب مــن قــريش إلــى الشــام ) ص(مــن وقايــة أبــي طالــب للنبــي 
واخــذ النبــي ، ســنة  ةعشــر  تــيوفــي روايــة ان عمــره كــان اثن، )٢(تــاجرًا ســنة ثمــان مــن مولــده

قـد وكان ، على من تخلفني وال أب لي وال أميا عم : بزمام ناقة أبي طالب وقال له ) ص(
واهللا ألخـرجن بـه وال أفارقـه : فقـال ، هذا الحر وهو غـالم صـغير به في ما تفعل : قيل له 

  . )٣(... ))وكانوا ركبانًا كثيرًا ، أبدًا 
فـــآزر أبـــو ، واخـــذ ينشـــر دعوتـــه ) ص(واســـتمرت تلـــك الرعايـــة حتـــى بعـــث النبـــي 

، فـرح بـذلك ) ع(وحينما علم أبو طالب بإسالم ولده علـي ، في دعوته ) ص(طالب النبي 
  : في ذلك  )٤(يروي ابن البطريق الحلي

                                     
 .  ١٢٩-١٢٨ص ، العدد القوية  )١(
 ) . ص(يقصد من مولد النبي محمد  )٢(
، مع عمه أبو طالب إلى الشـام ومـا جـرى فيهـا مـن أحـداث لالسـتزادة ) ص(وردت قصة رحلة النبي  )٣(

أنسـاب ، ؛ الـبالذري ) ٢٢٠-١/٢١٧(، السـيرة ، ؛ ابـن هشـام  ٧٣ص ، سيرة ، ابن إسحاق : ينظر
 ). ٢/١٠(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ١/١٠٦(، 

  .  ٤١١-٤١٠ص ، العمدة  )٤(
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يـا : أي بني ما هذا الدين الـذي أنـت عليـه ؟ قـال ) : ع(أن أبا طالب قال لعلي  يروى((  
فقـال لـه أمـا أن محمـدًا ، وصـليت معـه هللا ، أبت آمنت باهللا ورسوله وصدقته فيما جاء بـه 

  . )١())لزمهاال يدعوك إال إلى خير ف
بالثبـــات مـــع ) ع(أمـــر ابنـــه علـــي  إذ، ) ص(ل نصـــره للرســـول محمـــد فهـــذا هـــو أو 

، كثيــرة ) ص(وان مواقـف أبــي طالـب إلـى جانــب الرسـول ، والـدفاع عنــه ) ص(رسـول اهللا 
تبـين فيـه موقـف العـداء بـين بنـي هاشـم وبـاقي بطـون قـريش وبـاألخص ما  إال أن من أبرز

فــي تفســيره  )٣(وقــد ذكــر مقاتــل((      :)٢(ابــن البطريــق الحلــي مــا ورد فــي روايــةبنــي أميــة 
َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه َوِإن يـُْهِلُكوَن ِإالَّ أَنُفَسـُهْم َوَمـا: (سورة األنعام في قوله تعالى   َيْشـُعُرونَ   َوُهْم يـَنـْ

يـا : اجتمعت قريش إلـى أبـي طالـب وقـالوا لـه :  )٥(ن عباسابقال مقاتل بإسناده إلى ، )٤()
نـا بـين ؤ وهـذه أبنا، نـا لنقتلـه ءمحمـدًا فانـه قـد افسـد أدياننـا وسـب آبا إلينـالم سـ، طالـب يا أبا

هـل رأيـتم : بـن الوليـد وكـان مستحسـنًا فقـال لهـم اثـم دعـوه بعمـارة ، يديك تبنى بـأيهم شـئت 
) ص(ثــم نهــض عــنهم فــدخل علــى النبــي  أبــداال كــان ذلــك ، ناقــة حنــت إلــى غيــر فصــيلها 

  : ثم قال )٦(يا محمد ال تحزن: فقال ، قريش له  وقد علم مقالة، فرآه كئيبًا 
 حتـــــــــــــــى أوســـــــــــــــد فـــــــــــــــي التـــــــــــــــراب دفينـــــــــــــــا   واهللا لـــــــــن يصــــــــــلوا إليـــــــــك بجمعهــــــــــم

 وابشــــــــــــــر وقــــــــــــــر بــــــــــــــذاك منــــــــــــــك عيونــــــــــــــا   فاصـــدع بـــأمرك مـــا عليـــك غضاضـــة

 ولقـــــــــــــد صـــــــــــــدقت وكنـــــــــــــت قبـــــــــــــل أمينـــــــــــــا   ودعــــــوتني وزعمـــــــت انـــــــك ناصـــــــحي

ــــــــــة    وذكـــــــــرت دينـــــــــا قـــــــــد علمـــــــــت بأنـــــــــه ــــــــــان البري ــــــــــر أدي ــــــــــامــــــــــن خي  . )٧())دين

                                     
) ١/٢٨٤(، السـيرة ، ؛ ابـن هشـام  ١٣٨-١٣٧ص ، سـيرة ،  ابن إسحاق: أورد مشابه لهذه الرواية  )١(

العبـر ، ؛ ابـن خلـدون ) ١/٥٨٣(، الكامـل ، ؛ ابن األثير ) ٢/٣١٤(، تاريخ ، ؛ الطبري ) ١/٢٨٤(
 ،)٢/٣٩٦. ( 

 .  ٤١٥-٤١٤ص ، العمدة  )٢(
ي الـذهب: ينظـر ، كبير المفسرين تـوفي نيـف وخمسـين ومائـة ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي ) ٣(

  ) . ٥/٣٤٤(، سير أعالم ، ي الذهب
 . ٢٦آية : سورة األنعام  )٤(
وتـولى لـه إمـارة البصـرة ) ع(كان تلميذ اإلمـام علـي ، صحابي ، عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب ) ٥(

، ؛ الـــبالذري ) ٣٢١-٢/٣١٤(، الطبقـــات ، ابـــن ســـعد : ينظـــر فـــي ترجمتـــه ، البصـــرة فـــي خالفتـــه 
 .  ١٩٠ص ، خالصة األقوال، ؛ العالمة الحلي ) ٧٣-٤/٣٩(، أنساب 

 . بدون ذكر األبيات الشعرية  ١٥٣-١٥٢ص ، سيرة ، ابن إسحاق : أورد مشابهًا من هذه الرواية  )٦(
 . 
،  ٢٦أورد علـي بـن طــاووس مثـل هـذه الروايــة نقـًال عـن تفســير الثعلبـي فـي تفســير سـورة األنعـام آيــة  )٧(

الطرائــف فــي : هـــ ٦٦٤ت ، طــاووس رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد ال: ينظــر 
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وفـي هـذا القـول : (( يقول  إذرأيه في هذه الرواية  )١(وقد أبدى ابن البطريق الحلي
واعترافـه بـه ، ل دليل على تصديق الرسول وٕاقراره بـان دينـه خيـر األديـان دأ، ومنه الشعر 

مــن أوضــح األدلـة علــى إيمانــه برســول ) ولقــد صـدقت: (وقولــه ، وبأنـه زعــم انــه ناصـحه ، 
هــو مــأخوذ ) صــدع بــأمرك مــا عليــك غضاضــةاف: (وأمــره بقولــه ، وبمــا جــاء بــه ) ص(اهللا 

إذ هـو معنـاه ، وفي هذا غاية النصرة واالعتـراف،  )٢()صدع بما تؤمراف( :من قوله تعالى 
فكـذا ال يكـون ، أمـر لـه ) َفاْصـدَْع ِبَمـا تـُـْؤَمرُ (: ن لـم يكـن فـي قولـه إفـ، ألمر اهللا تعالى متفق 

ولـو ، وفـي ذلـك شـهادة لـه بتصـديقه بـدليل شـهادة ألفاظهـا الناطقـة ،  ... في اآليـة أمـر لـه
وٕانمـا ، ذكرت مقالة غير أصحاب هذه الكتب لكان أوضـح فـي الـدليل وأعظـم فـي التبجيـل 

شـــرطت فـــي صـــدر هـــذا الكتـــاب أن ال اذكـــر فيـــه غيـــر هـــذه الطـــرق شـــيئًا لكونهـــا قاطعـــة 
ومسند أحمد وتفسير الثعلبي فهذه عمـدة ة تالحجاج ومزيلة اللجاج إذ هي من الصحاح الس

  )) . كتب اإلسالم 
، مـن روايـة ابـن البطريـق الحلـي السـابقة  اً قريبـ )٣(وقد أورد السيد علي بن طـاووس

  : وقد علق عليها أيضًا بالقول ، نقًال عن الكشاف للزمخشري 
، وهــي شــاهدة شــهادة صــريحة أن أبــا طالــب كــان مؤمنــا يكــتم إيمانــه مــن قومــه (( 

ــالقرآن يعتقــد أن كتمــان ، ويظهــر غيــره ، لــى حــال مــؤمن آل فرعــون ع فــان كــل مصــدق ب
فيكـون ، مؤمن آل فرعون إليمانه وٕاظهار كلمة الكفر لم يضر إيمانه وانه صحيح اإليمان 

  )) . ألبي طالب أسوة به في هذا الشأن 
ــ ق يتضــح لنــا مــن الروايــة الســابقة ومــا أورده ابــن البطريــق وابــن طــاووس مــن تعلي

وكيـف انـه حمـى ) ص(مـدى عظـم دفـاع أبـي طالـب عـن النبـي محمـد ، على هـذه الروايـة 
) ص(كما استدلوا بها على إيمان أبي طالب بنبـوة النبـي محمـد ، اإلسالم في أوائل نشوئه 

: (( )٤(وان هذا يبعد عن أبـي طالـب شـبهة الكفـر واإللحـاد يقـول السـيد علـي بـن طـاووس، 
وكـذبوا ، عـم نبـيهم وكفيلـه بأنـه مـات كـافرًا ، ) رض(أبي طالـب ثم تظاهروا بالشهادة على 

األخبــار الصــحيحة المتضــمنة إليمانــه وردوا شــهادة عتــرة نبــيهم صــلوات اهللا علــيهم الــذين 
وأننــي وجــدت علمــاء هــذه العتــرة مجمعــين علــى إيمــان ، رووا أنهــم ال يفــارقون كتــاب ربهــم 

هب كابروا فـيمن قيـل عنـه انـه مسـلم مثـل وما رأيت هؤالء األربعة مذا، ) رض(أبي طالب 

                                                                                                 
بيـروت ، مؤسسة األعلمي للمطبوعـات ،  ١ط، تحقيق السيد علي عاشور ، معرفة مذاهب الطوائف 

 ،١/٤٢٠(،  ١٩٩٩ . ( 
 . ٤١٦-٤١٥ص ، العمدة  )١(
 .  ٩٤آية : سورة الحجر  )٢(
ســعد :  هـــ٦٦٤ت ، رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الطــاووس الحســني الحلــي  )٣(

،  ١ط، تحقيـق مركـز األبحـاث والدراسـات اإلسـالمية قسـم إحيـاء التـراث اإلسـالمي ، السعود للنفوس 
 . ٢٤٠ص ، هـ ١٤٢٢، إيران  –قم ، مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي 

 ) . ١/٤١٧(، الطرائف  )٤(
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أو يـرى عليـه بـذلك وما زال الناس يشهدون باإليمـان لمـن يخبـر عنـه مخبـر ، هذه المكابرة 
وســوف أورد لــك بعــض مــا أوردوا فــي كتــبهم بروايــة رجــالهم مــن ، صــفة تقتضــي اإليمــان 

ويظهــر ، ) رض(األخبــار الدالــة لفظــَا أو معنــى أو تصــريحًا أو تلويحــًا بإيمــان أبــي طالــب 
ولبنـي هاشـم ) ع(لك أن شهادتهم عليه بالكفر ليسـت إال عـداوة لولـده علـي بـن أبـي طالـب 

 . ((  
طالــب  وثــم يمضــي علــي بــن طــاووس فــي ذكــر بعــض األخبــار التــي وقــف بهــا أبــ

  .  )١()ص(والتي تثبت إيمانه بنبوة النبي محمد ) ص(إلى جانب الرسول ) رض(
في الربط بـين مـا حـدث قبـل اإلسـالم  بق استدالالً ونجد في كالم ابن طاووس السا

نجده أكد بان الشهادة بالكفر على أبي طالب إنما هي لعـداوة األمـويين وغيـرهم  إذ، وبعده 
  . من بعده ) ع(من قريش ألبي طالب ولولده علي 

هـو ، ضد جبروت قريش ) ص(عن الرسول ) رض(وكان آخر دفاع ألبي طالب 
لمــا ،  بنــي أميــةبطــن بطــون قــريش وبــاألخص قبــل اشــم مــن مــا حــدث مــن مقاطعــة بنــي ه

سوف تسلبهم سـلطانهم السياسـي والـديني واالقتصـادي ) ص(ن رسالة النبي محمد أعلموا ب
هاشـــم وعلقـــوا بـــذلك  لـــذلك ســـارعوا إلـــى التحـــالف واالتفـــاق علـــى مقاطعـــة بنـــي، فـــي مكـــة 

  .  )٢(الكعبة الشريفة صحيفة على باب
وكان أبو طالب مع شرفه وتقدمـه جـم المناقـب غزيـر : (( )٣(الحلي يقول ابن عنبة

وقيامـــه دونـــه ومنعـــه إيـــاه مـــن كفـــار ) ص(ومـــن أعظـــم مناقبـــه كفالتـــه للرســـول ، الفضـــائل 
وكتبــوا ، عــدا أبــي لهــب ، قــريش حتــى حصــروه فــي الشــعب ثــالث ســنين مــع بنــي هاشــم 

ا فــي الكعبــة والقصــة واليــوادوهم وعلقوهــ، وال ينــاكحوهم ، ال يبــايعوا بنــي هاشــم ، صــحيفة 
  ... )) . مشهورة 

وخديجــة بنــت خويلــد زوجــة النبــي ) ص(عــم النبــي ) رض(ولقــد تــوفي أبــو طالــب 
واضــعف مــن ، رًا كبيــرًا يأثتــ) ص(ثر ذلــك فــي النبــي أفــ، أثنــاء هــذه المقاطعــة فــي ) ص(

مــن ســند قــوي وحمايــة كبيــرة للنبــي ) رض(لمــا كــان يــوفره أبــو طالــب ، معنويــات المســلمين 

                                     
  .  )٤٢٥-١/٤١٧(،  الطرائف )١(
) رض(م وحصـــارهم فـــي شـــعب أبـــي طالـــب أورد كثيـــر مـــن كتـــب التـــاريخ قصـــة مقاطعـــة بنـــي هاشـــ )٢(

-١/٣٨٨(، الســــيرة ، ؛ ابــــن هشــــام  ١٦٧-١٦٥ص ، ســــيرة ، ابــــن إســــحاق : ينظــــر ، فلالســــتزادة 
، ؛ الطبــــري ) ٢٤-٢/٢٠(، تــــاريخ ، ؛ اليعقــــوبي ) ٢٧٣-١/٢٧٠(، أنســــاب ، ؛ الــــبالذري ) ٣٤٠
، البدايـة والنهايـة ، ؛ ابـن كثيـر ) ٦٠٦-١/٦٠٤(، الكامل ، ؛ ابن األثير ) ٣٤٣-٢/٣٣٥(، تاريخ 

)٩٨-٣/٩٦ . ( 
 .  ٢٠ص ، عمدة الطالب  )٣(
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مـــا نالـــت ) : (( رض(حـــين تـــوفي أبـــو طالـــب ) ص(لـــذلك قـــال النبـــي ، وللمســـلمين ) ص(
  .  )١())مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب 

بعــد ذلــك ولــده  أوبــد، ) ص(للرســول محمــد ) رض(هنــا انتهــت حمايــة أبــي طالــب 
فـي ولقـد تبـين لنـا مـدى اهتمـام الحليـين ، ) ص(في حمايـة النبـي ) ع(علي بن أبي طالب 

، الـــربط بـــين األحـــداث التـــي وقعـــت قبـــل اإلســـالم وتلـــك التـــي حـــدثت بعـــد انتشـــار اإلســـالم 
وتبــين لنــا مــن خــالل مــا ســبق أن الحليــين قــد اعتمــدوا فــي مرويــاتهم التاريخيــة واألحاديــث 

ولكي تكون أكثر وضوحًا ، وذلك لتأكيد الحجة وٕاثباتها ، النبوية التي أوردوها كتب العامة 
، ) ص(واســتدلوا فــي إثبــات أحقيــة العلــويين بخالفــة النبــي محمــد ، اء رأيهــم وقــاموا بإبــد، 

ما قبـل اإلسـالم مثـل كتـاب إيمـان أبـي  مرحلةالكتب المهمة التي تناولت  طائفة منوهناك 
والتـي ربمـا يــتمكن ، وهـو مــن الكتـب المفقـودة والمهمــة ، طالـب ألحمـد بـن طــاووس الحلـي 

  .  فادة منه بشكل اكبرصول عليه واإلفي المستقبل من الحاحد الباحثين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                     

 ) . ٢/٣٤٤(، تاريخ ، الطبري  )١(
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فــي الســنوات التــي امتــدت ) ع(ور اإلمــام علــي لــد اهتمــام كبيــرأولــى علمــاء الحلــة 
مـن ) ص(واسـتدلوا بمـا جـاء علـى لسـان النبـي محمـد ،  م٦٣٢/هــ١١من البعثة حتى سنة 

واألئمـة مـن بعـده بخالفـة النبـي ) ع(تؤكد أحقيـة اإلمـام علـي ، آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
إلســالم إلــى جانــب ودوره الكبيــر فــي نشــر ا) ع(كــذلك أكــدوا مواقــف اإلمــام علــي ، ) ص(

وانطلقــوا مــن خــالل هــذين األساســين فــي تأكيــد حقيقــة أحقيــة اإلمــام ، ) ص(النبــي محمــد 
وهذا هو العامل األساس لقيـام المعارضـة العلويـة ، في الخالفة واإلمامة ) ع(واألئمة علي 

  . في العصرين الراشدي واألموي 
  اإلسالم  فيأول الداخلين  .١

فـــي دخـــول ) ع(تأكيـــد أســـبقية اإلمـــام علـــي ب الجانـــب تم علمـــاء الحلـــة فـــي هـــذااهـــ
كثير مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة والنصــوص واســتدلوا علــى ذلــك بــال،  اإلســالم

  : ومن األدلة التي أوردها علماء الحلة في كتبهم ، التاريخية التي تثبت ذلك 
ســبقه فــي دخــول فــي تأكيــد ) ع(وعــن اإلمــام علــي ، ) ص(مــا روي عــن النبــي محمــد  -أ

فـي  )٢(ومن مناقب الفقيه ابن المغازلي الواسطي: (( )١(يقول ابن البطريق الحلي، اإلسالم 
ــــاِبُقونَ : (قولــــه ســــبحانه  ــــاِبُقوَن السَّ فــــي قولــــه تعــــالى ) رض(عــــن ابــــن عبــــاس ، ... )٣()َوالسَّ

ـــاِبُقونَ ( ـــاِبُقوَن السَّ يـــس إلـــى بـــن نـــون إلـــى موســـى وســـبق صـــاحب  عســـبق يوشـــ: قـــال )  َوالسَّ
  . )٤() ))ص(إلى محمد  يعيسى وسبق عل

، ومــن مناقــب الفقيــه المغــازلي : (( )٥(وفــي روايــة أخــرى يقــول ابــن البطريــق الحلــي
صـلت المالئكـة علـّي وعلـى علـي ) : ص(قـال رسـول اهللا :  قـال )٦(انس بن مالـكعن ... 

مـد عبـده ورسـوله إال وذلك انه لم يرفع إلى السماء شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن مح، سبعا 
  .)٧())مني ومنه 

                                     
ابـن البطريـق يحيـى بـن الحسـن األسـدي : ؛ وأوردها باإلسناد والمتن نفسـيهما  ٦٥-٦٤ص ، العمدة  )١(

شـيخ محمـد تحقيـق ال، ) ع(خصائص الوحي المبين في مناقب أمير المؤمنين : هـ ٦٠٠ت ، الحلي 
-١٢٩ص ، هـــ ١٤٠٦، إيــران ، منشــورات مطبعــة وزارة اإلرشــاد القــومي ،  ١ط، بــاقر المحمــودي 

١٣٠  . 
عـالم ، الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ابن الطيب الملقب بالمغازلي أو الواسـطي ) ٢(

) ١٨٦-١/١٨٥(،  تـاج العـروس، الزبيدي : ينظر ، م ١٠٩٠/هـ٤٨٣له ذيل تاريخ واسط ت  مؤرخ
 . 

 .  ١٠آية : سورة الواقعة  )٣(
 .أوردها باإلسناد والمتن نفسيهما،  ٢٥١ص ، المناقب ، ابن المغازلي : ينظر  )٤(
باإلســناد والمــتن نفســيهما ؛ ) ١/٣٣(، الطرائــف ، ؛ وذكــره علــي بــن طــاووس  ٦٦-٦٥ص ، العمـدة  )٥(

 .في السند وتشابه في المتن باختالف  ٥٩ص ، المستجاد ، وذكره العالمة الحلي 
-٥/٣٢٥(، الطبقــات ، ابــن ســعد : تنظــر ترجمتــه ، صــحابي ، ) ص(أبــو حمــزة خــادم رســول اهللا ) ٦(

 ) . ٥٣٨-٣/٥٣٢(، سير أعالم ، ؛ الذهبي  ٢١ص ، الرجال، ؛ الطوسي ) ٣٤٨
ده ابـــــن بـــــاختالف الســـــند وتشـــــابه فـــــي المـــــتن ؛ فـــــي حـــــين أور ،  ٣١ص ، اإلرشـــــاد ، وأورده المفيـــــد  )٧(

 . باإلسناد والمتن نفسيهما  ٣٣-٣٢ص ، المناقب ، المغازلي 
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قــال رســول اهللا : قــال  )٢(عــن ســلمان ...: (( )١(وروى أيضــا ابــن البطريــق الحلــي
  . )٣() ))ع(أول الناس ورودا علّي الحوض أولهم إسالما علي بن أبي طالب ) : ص(

فــي مســنده أن النبــي محمــد  )٥(روى احمــد بــن حنبــل: (( )٤(وذكــر العالمــة الحلــي
أمــا ترضــين أنــي زوجتــك أقــدم أمتــي إســالمًا وأكثــرهم علمــًا وأعظمهــم : لفاطمــة  قــال) ص(

  .)٦())حلمًا 
: (( يقــول إذ، ) ع(روايــة عــن اإلمــام جعفــر الصــادق  )٧(وأورد ابــن ســلمان الحلــي

ن أمتـي عرفـت علـي عنـد الميثـاق إ) : ص(قـال رسـول اهللا : قـال ) ع(عن أبي جعفر  ...
وكان أول من آمن بـي وصـدقني حـين بعثـت ، ) ع(لي فكان أول من آمن بي وصدقني ع

  )) . فهو الصديق األكبر 
يــا علــي : لمــا رجــع مــن أحــد ) ص(وقــال لــه النبــي : ((  )٨(وأضــاف رجــب البرســي

أنت أول هذه األمة إيمانًا باهللا ورسوله وأولهم هجـرة إلـى اهللا ورسـوله وآخـرهم عهـدًا برسـوله 
  .  )٩())نافق ، ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال م

فـي ) ص(الروايات التـي أوردهـا علمـاء الحلـة ممـا روي عـن النبـي طائفة من هذه 
أمــا مــا روي ، منهــا لالختصــار واإليجــاز  عــدداً وقــد ذكرنــا ، ) ع(ثبــات ســبق إســالم علــي إ

عـن عبـادة بـن عبـد  ...: (( )١٠(يقـول ابـن البطريـق الحلـيو فـي ذلـك ) ع(عـن اإلمـام علـي 

                                     
 .   ٢٤٥ص ، العدد القوية ، ؛ وأورده ابن المطهر الحلي  ٦٦ص ، العمدة  )١(
روى عــن ، وســماه بســلمان المحمــدي ، ) ص(ســلمان الفارســي يكنــى أبــو عبــد اهللا مــولى رســول اهللا  )٢(

؛ ) ٨٧-٤/٦٩(، الطبقـــــات ، ابـــــن ســـــعد : ترجمتـــــه  تنظـــــر، ) ع(وعـــــن اإلمـــــام علـــــي ) ص(النبـــــي 
 .  ١٦٤ص، خالصة األقوال ، ؛ العالمة الحلي  ٦٥،  ٤٠ص، الرجال ، الطوسي 

بـاختالف فـي السـند وتشـابه فـي المـتن ؛ فـي حـين أورده ) ٢/٤٣(، االسـتيعاب ، أورده ابن عبد البر  )٣(
أبــو ، يهما ؛ وأورده ابــن أبــي الحديــد باإلســناد والمــتن نفســ،  ٣٤-٣٣ص ، المناقــب، ابــن المغــازلي 

ـــدائني  ـــد بـــن هبـــة اهللا ال ـــد الحمي ـــديم وتعليـــق حســـين ، شـــرح نهـــج البالغـــة : هــــ٦٥٦ت ، حامـــد عب تق
 ) . ٤/٣٢٠(،  ٢٠٠٤، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،  ٢ط، األعلمي 

 .  ٢٣٥ص ، نهج الحق  )٤(
تنظـر ترجمتـه ، ) م٨٥٥/هــ٢٤١ت (زي احمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني المـرو  )٥(

  ) .٥٥٦-٧/٤٥٥(، سير أعالم ، الذهبي : ترجمته 
 .  ٤٩٣ص ، فضائل ، ابن حنبل : ينظر  )٦(
منشــــورات مطبعــــة ،  ١ط، مختصــــر بصــــائر الــــدرجات : هـــــ ٨٠٢ت ، الحســــن بــــن ســــلمان الحلــــي  )٧(

 . ١٦٥ص ،  ١٩٥٠، النجف األشرف، الحيدرية 
نين آية نزلـت فـي أميـر المـؤم ٥٠٠: هـ  ٨١٣كان حيًا سنة الحلي الحافظ رجب بن محمد بن رجب  )٨(

ــــي المــــؤم ــــران ، ١، ط) ع(نين عل ــــاب اإلســــالمي ، إي ، مطبعــــة ســــتار ، منشــــورات مؤسســــة دار الكت
 .  ٧٠-٦٩هـ ، ص ١٤٢٧

كشـف الغمـة فـي معرفـة : هــ  ٦٩٣الحسـن علـي بـن عيسـى بـن أبـي الفـتح ت  واألربلي ، أبـ:  ينظر )٩(
  .م  ٢٠٠٦وت ، ر تضى ، بي، دار المر  ١، طاألئمة

 .  ٦٤ص ، العمدة  )١٠(
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بـر ال أنـا عبـد اهللا وأخـو رسـول اهللا وأنـا الصـديق األك: يقول ) ع(عليًا  سمعت: قال  )١(اهللا
  . )٢())صليت قبل الناس بسبع سنين،  يقولها بعدي إال كذاب مفترٍ 

 ٤والحــارث الهمــداني) ع(روايــة حــوار بــين اإلمــام علــي  )٣(بــن ســلمان الحلــياوأورد 
اهللا وصـــديقه األول صـــدقته  نـــي عبــد اهللا وأخـــو رســولإأال : (( ... )ع(جــاء فيـــه إنــه قـــال 

فـــنحن األولـــون ونحـــن ، نـــي صـــديقه األول فـــي أمـــتكم حقـــًا إوآدم بـــين الـــروح والجســـد ، ثـــم 
  ... )) . اآلخرون 

ن النبـــي وإ ، قبـــل البعثـــة ) ص(كـــان فـــي حجـــر الرســـول محمـــد ) ع(ن اإلمـــام علـــي إ -ب
  . ورعايته ) ع(هو الذي تكفل بتربية اإلمام علي ) ص(

وكــان مــن نعمــة : قــال  ...:  )٦(قــال ابــن إســحاق: (( )٥(ق الحلــييقــول ابــن البطريــ
ومــا صــنع اهللا لــه وأراده مــن الخيــر أن قريشــًا أصــابتها ) ع(اهللا علــى علــي بــن أبــي طالــب 

، للعبـــاس عمـــه ) ص(فقـــال رســـول اهللا ، عيـــال كثيـــرة  اوكـــان أبـــو طالـــب ذ، أزمـــة شـــديدة 
وقـد أصـاب النـاس ، كثيـر العيـال  يا عبـاس أخـوك أبـو طالـب، وكان من أيسر بني هاشم 

نطلق بنا فلنخفف عنه من عياله آخذ أنا مـن بنيـه رجـًال وتأخـذ اف، ما ترى من هذه األزمة 
إنـا : فانطلقـا حتـى أتيـا أبـا طالـب فقـاال ، نعـم : فقال العبـاس ، من بنيه رجًال فنكفلهما عنه

قال لهما أبو طالـب ف، نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه 
وأخـذ ، عليـًا وضـمه إليـه ) ص(فأخذ رسول اهللا ، إن تركتما لي عقيًال فاصنعا ما شئتما : 

                                     
روى عــن اإلمــام علــي ، ممــن أقــام بالبصــرة ، ابــن أخــي أبــي ذر الغفــاري ، هــو عبــادة بــن الصــامت  )١(

 ٢٢٤ص، خالصــة األقــوال ، ؛ العالمــة الحلــي  ٧١ص، الرجــال ، الطوســي : تنظــر ترجمتــه ، ) ع(
.  

نقــًال عــن تفســير الثعلبــي فــي تفســير ، ) ١/٣٥(، ائــف الطر ، وأورد الحــديث نفســه علــي بــن طــاووس  )٢(
ســمعت عليــًا يقــول : عــن عبــاد بــن عبــد اهللا قــال ) والســابقون الســابقون أولئــك المقربــون ( قولــه تعــالى 

نقــًال عــن مســند أحمــد بــن حنبــل عــن  ٢٠٨-٢٠٧ص ، كشــف اليقــين ، ؛ وأورده العالمــة الحلــي ... 
، تــاريخ ، الطبــري : وينظــر : ... . أبــي طالــب يقــول  ســمعت علــي بــن: قــال ، عبــاد بــن عبــد اهللا 

باإلســناد والمــتن ، )٧/٢٨٦(، تهــذيب ، ؛ ابــن حجــر ) ١/٥٨٢(، الكامــل ، ؛ ابــن األثيــر ) ٢/٣١٠(
 . نفسيهما

النجـــف ، منشـــورات المطبعـــة الحيدريـــة ،  ١ط، المحتضـــر : هــــ ٨٠٢ت ، حســـن بـــن ســـلمان الحلـــي  )٣(
 .  ٣٠ص ،  ١٩٥١، األشرف

؛ ابـن  ٦٠ص، الرجـال ، الطوسـي : تنظر ترجمته ، وممن روى عنه ) ع(أصحاب اإلمام علي من  )٤(
 ) .١/٩٨ق( ، الرجال، ابن داود الحلي 

 .  ٦٣ص ، العمدة  )٥(
صـــاحب كتـــاب المبتـــدأ والمبعـــث والمغـــازي ، محمـــد بـــن إســـحاق بـــن يســـار المـــدني يكنـــى أبـــا بكـــر ) ٦(

-٧/٥٢٢(، الطبقـات ، ابـن سـعد : ر ترجمتـه تنظـ) م٧٦٨/هــ١٥١ت (المعروف بسيرة ابـن إسـحاق 
   . ١٤٨ص ، الفهرست ، ؛ ابن النديم ) ٥٢٣
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فاتبعـه ، حتى بعثه اهللا نبيـًا ) ص(فلم يزل علي مع رسول اهللا ، العباس جعفرًا فضمه إليه 
  . )١())علي وآمن به وصدقه ولم يزل جعفر مع العباس حتى أسلم واستغنى عنه 

ورأيـــت فـــي كتـــاب عتيـــق : (( )٢(ي روايـــة أخـــرى يقـــول الســـيد علـــي بـــن طـــاووسوفـــ
مـا  )٣(مـيّ تأليف أبي بشـر أحمـد بـن إبـراهيم بـن أحمـد العُ " ة مغكتاب األبواب الدا" تسميته 

والعبـاس ) ص(فلما أملـق أبـو طالـب جـاءه رسـول اهللا : قالت فاطمة بنت أسد : هذا لفظه 
، فصــار معــه ولــه ) ع(بعلــي ) ص(ارســهم رســول اهللا فأخــذا مــن عيالــه اثنــين بالقرعــة فط

وهديــه وســيرته وكــان أول مــن آمــن ) ص(بخلــق رســول اهللا ) ع(فأخــذ علــي ، ه وربــاه وأنشــأ
  )) .  وصدقهبه 

قــد مكــن لــه أن يكــون أول مــن ، ) ص(فــي بيــت النبــي ) ع(إن وجــود اإلمــام علــي 
ما بعـث فـان أول مـن يخبـرهم عنـد، ) ص(وهذا أمٌر طبيعـي الن النبـي ، يعلم بأمر البعثة 

وهــذا هــو ممــا أكــرم اهللا ، ) رض(وخديجــة ) ع(وهــم علــي ، بالــذي بعــث بــه هــم أهــل بيتــه 
  .ومكن له من أن يكون أول الناس إسالماً ، ) ع(تعالى به اإلمام علي 

  : أول من اعتنق اإلسالم من الرجال منها) ع(تشير إلى أنه من الروايات  وجود عدد -ج
أول مــن أســلم مــع : قــال  )٥(عــن زيــد بــن أرقــم ...: (()٤(الحلــي ريــقأورد ابــن البط

  . )٦() ))ع(رسول اهللا علي 

                                     
-١/٢٨٢(، الســيرة ، ابــن هشــام : ، وينظــر  ٦٨ص ، عمــدة الطالــب ، ابــن عنبــة الحلــي : يراجــع  )١(

؛ أبـو الفـداء ) ٥٨٣-١/٥٨٢(، الكامـل ، ؛ ابن األثير ) ٣١٤-٢/٣١٣(، تاريخ، ؛ الطبري ) ٢٨٣
تعليـق محمـود ديـوب ، المختصـر فـي أخبـار البشـر : هــ ٧٣٢ت ، بن علي ابن محمـود إسماعيل ، 
 ) . ١٧٥-١/١٧٤(، ١٩٩٧، دار الكتب العلمية و بيروت ،  ١ط، 

األمــان : هـــ ٦٦٤ت ، رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الطــاووس الحســني الحلــي  )٢(
ـــ، مـــن أخطـــار األســـفار واألزمـــان  ـــاء التـــراث ) ع(ت تحقيـــق مؤسســـة آل البي منشـــورات ،  ٢ط، إلحي
 .  ٩٦ص ،  ١٩٨٩، إيران ، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث 

 . لم نعثر على هذا الكتاب أو ترجمة لمؤلفه  )٣(
  .  ٦١ص ، العمدة  )٤(
تنظـر ، ) ع(واإلمام علـي ) ص(ممن روى عن النبي ، صحابي ، زيد بن أرقم األنصاري الخزرجي ) ٥(

  .  ٦٤، ٣٩ص ، الرجال ، ؛ الطوسي ) ٣٦١-٥/٣٥٧(، الطبقات ، سعد ابن : تنظر ترجمته 
أول : إال أنــه ذكــر بأنــه ، الحــديث نفســه مــن حيــث اإلســناد ،  ٢٢٤ص ، فضــائل ، أورد ابــن حنبــل  )٦(

، شـرح نهـج ، ؛ وكـذلك أوردهـا ابـن أبـي الحديـد ) ع(علـي بـن أبـي طالـب ) ص(من صلى مع النبي 
  .نفسيهما إال أنه ذكر أول من آمن مع رسول اهللا باإلسناد والمتن ، ) ٤/٣٢١(
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لعلــي أربــع خصــال : عــن ابــن عبــاس قــال  ...: ((  )١(ابــن المطهــر الحلــي أوردو 
وهـو ، ) ص(هـو أول عربـي وعجمـي صـلى مـع رسـول اهللا ، ليست ألحد من النـاس غيـره 

وهـو الـذي ، هـو الـذي صـبر معـه يـوم فـر منـه غيـره و ، ه معه في كل زحف ؤ الذي كان لوا
  . )٢())غسله وأدخله قبره 

التــي أوردهـــا علمـــاء و ) ع(الروايـــات التاريخيــة التـــي تؤكــد ســـبق إســالم علـــي  مــنو 
يــاس بــن إوروى إســماعيل بــن : قــال (( : )٣(ابــن البطريــق الحلــي مــا نجــده فــي قــولالحلــة 

فنزلـت ، تـاجرًا فقـدمت مكـة أيـام الحـج  كنـت امـرأ: قـال ، بيه عن جـده عفيـف عفيف عن أ
، وكــان يختلــف إلــى الــيمن ، وكــان العبــاس لــي صــديقًا ، علــى العبــاس بــن عبــد المطلــب 

إذ جــاء رجــل شــاب حــين ، فبينمــا أنــا والعبــاس بمنــى ، يشــتري العطــر فيبيعــه أيــام الموســم 
فلــم يلبــث ، ثــم اســتقبل الكعبــة فقــام مســتقبلها ، فرمــى ببصــره إلــى الســماء ، حلقــت الســماء 

فركــع الشــاب ، فلــم يلبــث أن جــاءت امــرأة فقامــت خلفــه ، حتــى جــاء غــالم فقــام عــن يمينــه 
، فرفـع الشـاب فرفـع الغـالم والمـرأة ، فسجدا معـه ، وركع الغالم والمرأة فخر الشاب ساجدًا 

هذا ابـن : ويحك ما هذا ؟ قال : فقلت ! أمٌر عظيم : فقال ، أمٌر عظيم : فقلت يا عباس 
يـــزعم أن اهللا بعثـــه رســـوًال وأن كنـــوز كســـرى ، محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد المطلـــب أخـــي 

وهـذه خديجـة بنـت ، وهذا الغالم ابن أخي علي بن أبي طالـب ، وقيصر ستفتح على يديه 
وأيـم اهللا مـا علـى ظهـر األرض كلهـا أحـد علـى هـذا الـدين ، خويلد زوجته تابعاه على دينه 

يــا ليتنــي ، مــا اســلم ورســخ اإلســالم فــي قلبــه غيــرهم : قــال عفيــف الكنــدي ، غيــر هــؤالء 
  . )٤())أسلمت كنت لهم رابعَا 

فهنا نجد أن علماء الحلة قد أوردوا في مؤلفاتهم اآليات القرآنية واألحاديـث النبويـة 

والتـي بـدورها تثبـت لـه ، باإلسـالم ) ع(والنصوص التاريخية التي تثبت أسبقية اإلمام علي 

ورود نــص قرآنــي مــن رغم علــى الــ،لســبقه وجهــاده ودفاعــه ) ص(النبــي األحقيــة فــي خالفــة 

  . بوالية أمير المؤمنين سوف نتعرض له عند الحديث عن غدير خم 

                                     
  .  ٢٤٤ص ، العدد القوية ) ١(

 ) . ٤/٣١٩(، شرح نهج ، ؛ ابن أبي الحديد ) ٢/٤٢(، االستيعاب ، ابن عبد البر : ينظر  )٢(
 .  ٦٣-٦٢ص ، العمدة  )٣(
-١٣٧ص ، سـيرة ، ق ابـن إسـحا: ، وينظـر  ٢٤٦ص ، العـدد القويـة ، وأورده ابن المطهر الحلـي  )٤(

؛ ابــــن ) ٤٦-٢/٤٥(، االســــتيعاب، ؛ ابــــن عبــــد البــــر ) ٢/٣١١(، تــــاريخ ، ؛ الطبــــري  ١٣٨-١٣٧
، شــرح نهــج ، ؛ ابــن أبــي حديــد  )١/٥٨٢(، الكامــل، ابــن األثيــر  ؛ )٣/٣٥٩(،  المنــتظم، الجــوزي 

 . باختالف بسيط في المتن ) ٣/٢٩(، البداية والنهاية ، ؛ ابن كثير ) ٣٢٢-٤/٣٢١(
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،  من اعتنق اإلسالم وهذا جعـل لـه مكانـة بـين المسـلمينأول ) ع(ن اإلمام علي إ

بــدخول  )ع(المــؤرخين المغرضــين التشــكيك فــي أســبقية اإلمــام علــي  عــدد مــنلــذلك حــاول 

ن قريش إلى إ) العثمانية(في كتابه أشار الذي ، ومن هؤالء أبو عثمان الجاحظ ، اإلسالم 

فـادعى ، وهو ما يـزال صـبي ) ع(الن أول من اتبعه علي ) ص(قد استصغروا أمر النبي 

قــد اســلم وهــو ابــن ألن أبــا بكــر ) ع(أفضــل مــن إســالم علــي ) رض(ان إســالم أبــي بكــر 

  .  )١(وهو لم يبلغ الحلم فكان إسالم أبي بكر أفضل أربعين سنة وعلي اسلم

فنجـــد مـــثًال الســـيد أحمـــد بـــن ، ولقـــد تصـــدى علمـــاء الحلـــة لهـــذا الـــدس والتشـــكيك 

ولقــد كرهنــا ذكرهــا ، ودحــض ادعــاء الجــاحظ ، طــاووس قــد قــارع الجــاحظ الحجــة بالحجــة 

  . )٢(للرغبة في االختصار

فـي سـبقه إلـى اإلسـالم يقـول ) ع(ي ولقد أكد علماء الحلة معنى أفضلية اإلمام عل

) ع(ن معنى إسالم موالنـا أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب إ: (( )٣(ابن البطريق الحلي

ال ، ) ع(هو أن ذلك يكـون تبجـيًال لـه وٕاعظامـًا لمحلـه وٕالحاقـًا بأنبيـاء اهللا ، في لفظ الخبر 

مثــل وٕانمــا ذلــك ، ســالم ثــم صــار فيمــا بعــد إلــى ملــة اإل، أنــه يعتقــد ملــة غيــر ملــة اإلســالم 

)) )...وأنـا أول المسـلمين: ( قـال حـين ) ع(قوله سبحانه وتعالى فيما ذكـر إبـراهيم الخليـل 

 .  
  

  ) ع(علي اإلمام يوم الدار واستخالف  .٢
أكـــد علمـــاء الحلـــة أهميـــة هـــذه الحادثـــة التاريخيـــة فـــي االســـتدالل بهـــا علـــى أحقيـــة 

وقـد ، وان يـوم الـدار هـو تأكيـد لهـذه األحقيـة ، ة بالخالفـ واألئمة من بعـده) ع(اإلمام علي 
أيــدوا كالمهــم باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة والروايــات التاريخيــة التــي جــاءت فــي هــذا 

مـن بعـد ) ع(الجانب واستدلوا بها في كتـبهم التاريخيـة والفقهيـة علـى إمامـة أميـر المـؤمنين 
  ) . ص(النبي محمد 

                                     
 ) . ١٤٩-٤/١٤٨(، شرح نهج ، ابن أبي حديد  )١(
: هــ ٦٧٣ت ، جمال الدين أحمـد بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد الطـاووس الحسـني الحلـي : ينظر  )٢(

 ١ط، تحقيـــق الســـيد علـــي العـــدناني الغريفـــي ، بنـــاء المقالـــة الفاطميـــة فـــي نقـــض الرســـالة العثمانيـــة 
 .  ٨٢-٥٨ص ،  ١٩٩١، إيران ، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث 

 .  ٦٦ص ، العمدة  )٣(
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ــِذْر :(ســير الثعلبــي فــي تفســير قولــه تعــالىومــن تف:(()١(روى ابــن البطريــق الحلــي َوأَن
َربِينَ  َوأَنـِذْر (لما أنزلت : قال  )٣(ابن عازبعن البراء  ...، وباإلسناد المقدم  )٢()َعِشيَرَتَك اْألَقـْ
َربِينَ  الرجـل مـنهم ، جمع رسول اهللا بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجـًال ) َعِشيَرَتَك اْألَقـْ

ثـم قـال أدنـوا بسـم اهللا ، فأدمهـا  ن يدخل شـاةفأمر عليًا أ،  )٤(ويشرب العس، سنة يأكل الم
ثـم دعـا بعقـب مـن لـبن فجـرع منـه جرعـة ، فأكلوا حتى صدروا ، فدنى القوم عشرة عشرة ، 

هـذا مـا سـحركم : فبدرهم أبو لهب فقال ، فشربوا حتى رووا ، اشربوا بسم اهللا : ثم قال لهم 
لــك مــن ذيومئــذ فلــم يــتكلم ثــم دعــاهم مــن الغــد علــى مثــل ) ص(بــي فســكت الن، بــه الرجــل 

 يا بني عبد المطلب إني أنا النـذير إلـيكم: فقال) ص(الطعام والشراب ثم انذرهم رسول اهللا 
ســــلموا أف، جئــــتكم بالــــدنيا واآلخــــرة ، بــــه أحــــد  والبشــــير بمــــا لــــم يجــــئ، مــــن اهللا عــــز وجــــل
كـون ولـّي ووصـّي بعـدي وخليفتـي فـي أهلـي ومـن يـؤاخيني ويـؤازرني وي، وأطيعوني تهتـدوا 

) ع(لـك يسـكت القـوم ويقـول علـي كـل ذ، وأعـاد ذلـك ثالثـًا ، فسكت القـوم ، ويقضي ديني 
  .  )٥())أطع ابنك فقد أمر عليك : فقام القوم وهم يقولون ألبي طالب ، أنت : فقال ، أنا

لعبـاس بـن من كتاب محمد بن ا: ((  )٦(وفي رواية أخرى أوردها علي بن طاووس
يـا أميـر المـؤمنين لـم ورثـت ابـن عمـك دون ) : ع(أن رجـًال قـال لعلـي ... ،)٧(مروان بلفظه

جمــع رســول اهللا : فقــال ، شــرأب النــاس ونشــروا آذانهــم اعمــك ؟ قالهــا ثــالث مــرات حتــى 
ويشــــرب  )٨(بنــــي عبــــد المطلــــب كلهــــم يأكــــل الجذعــــة –) ص(دعــــا رســــول اهللا  -أو) ص(

وبقي الطعام كمـا هـو : قال  من طعام فأكلوا حتى شبعوا )١٠(مداً  فصنع لهمقال ،  )٩(الفرق
يــا بنــي عبــد المطلــب إنــي بعثــت إلــيكم خاصــة والــى : فقــال ، لــم يمــس ولــم يشــرب هــو كأنــه

                                     
 .  ٧٧-٧٦ص ، العمدة  )١(
 . ٢١٤آية ، سورة الشعراء  )٢(
النبـــي محمـــد  صـــحابي ممـــن روى عـــن، كنيتـــه أبـــو عـــامر ، البـــراء بـــن عـــازب األنصـــاري الخزرجـــي ) ٣(

؛ ) ٢٨٦-٥/٢٨٢(، الطبقـــــات ، ابـــــن ســـــعد : تنظـــــر ترجمتـــــه فـــــي ) ع(وعـــــن اإلمـــــام علـــــي ) ص(
 . ٥٨و ص  ٢٧ص، جال الر ، الطوسي 

  ) . ٦/١٦٩(، لسان العرب ، ابن منظور ، القدح الضخم : العس ) ٤(
باإلسناد والمتن نفسيهما ؛ وأوردها أحمد بـن طـاووس ) ١/٣٦(، الطرائف ، أوردها علي بن طاووس ) ٥(

ا باإلســـناد نفســه إال أنـــه اختصــرها فـــي المــتن ؛ وأوردهـــ،  ١٢٩-١٢٨ص ، بنــاء المقالـــة الفاطميــة، 
ص ، وفـي كشـف اليقـين ، نقًال عن مسند أحمد بـن حنبـل ، ٢١٣ص ، نهج الحق ، العالمة الحلي 

، منشـــورات مركـــز العالمـــة الحلـــي ) ط.د(وفـــي منهـــاج الكرامـــة فـــي معرفـــة اإلمامـــة ، ،  ٢٨٣-٢٨٢
 .  ، باختالف قليل في ألفاظ المتن  ١١٠-١٠٩، ص) ت.د(الثقافي ، بابل ،

 .  ٢٠١ص ، سعد السعود  )٦(
  . ولم نعثر على هذا الكتاب )) ع(تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبي وآله (اسم الكتاب  )٧(
لسان ، ابن منظور ، هي الناقة التي أكملت أربعة أعوام ودخلت في السنة الخامسة : الَجَذعٌة ) ٨(

   ) . ٨/٥١(، العرب 
 ) . ٣٦٨-١٠/٣٦٧(، لسان العرب ، نظور ابن م، إناء كبير يتسع لستة عشر رطًال :  الِفْرق) ٩(
، لسان العرب ، ابن منظور ، ضرب من المكاييل وهو ربع صاع والصاع خمسة أرطال : مدًا ) ١٠(
)٣/٤٩٠ . (  
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فـــأيكم يبـــايعني علـــى أن يكـــون أخـــي ، وقـــد رأيـــتم مـــن هـــذه اآليـــة مـــا رأيـــتم ، النـــاس عامـــة 
اجلـس : فقال ، نت اصغر القوم سناً فقمت وك: قال ، وصاحبي ووارثي ؟ فلم يقم إليه احد 

انـت الثالثـة ضـرب حتـى ك، اجلس: فيقول لي  قال ثم قال ثالث مرات كل ذلك أقوم إليه، 
ن خــالل هــذه الروايــة فمــ،  )١())فلــذلك ورثــت ابــن عمــي دون عمــي : فقــال ، يـده علــى يــدي

  . وخليفته من بعده ، ووصيه ) ص(هو وارث النبي ) ع( اً يتبين لنا أن علي
  

منهـــا مـــا أورده ابـــن ، حـــديث يـــوم الـــدار  فـــين رأيهـــم ونظـــرتهم الحليـــو  لقـــد أبـــدىو 
علــم أن هــذا الفصــل قــد جمــع األصــلين المــوجبين لــوالء ا: (( إذ يقــول  )٢(البطريــق الحلــي

ـــًال  ،وهمـــا الوصـــية والخالفـــة ) ص(األمـــة بعـــد النبـــي  والوصـــي أحـــق بمقـــام الموصـــي عق
عقـــًال وشـــرعًا وهـــذا بيـــان ال يـــدفع إال بالعنـــاد لمـــا والخليفـــة أحـــق بمقـــام مســـتخلفه ، وشـــرعًا 

والء ) ع(اجتمعـت الرتبتـان العليتـان الموجبتـان لموالنـا أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب 
بدليل الوحي العزيز والخبر الصحيح بكفاية من رواه بطرق السـنة مـع اتفـاق طـرق ، األمة 

الن إجمــاع الســنة ، أهــل اإلســالم  وهــذا هــو إجمــاع كافــة، الشــيعة علــى مثــل هــذه الموهبــة 
فعلى هـذا حصـل عليـه اإلجمـاع باآليـة والخبـر وال ، والشيعة هو إجماع كافة أهل اإلسالم 

  . )٣())هطريق إلى دفع
) ع(لمـؤمنين لعلـي أميـر ا) ص(كان تعيين النبي : ((  )٤(ويقول علي بن طاووس

َوأَنــِذْر : (ل قولــه تعــالى حيــث اســلم نفــر قليــل مــن المســلمين ونــز ، بالخالفــة قبــل الهجــرة) ع(
َربِينَ    ) .... )) . َعِشيَرَتَك اْألَقـْ

مـن كتابـه حديث يوم الدار واستدل به في الفصل الثالث ،  )٥(وأورد العالمة الحلي
مـا نقلـه النـاس : (( ) ع(المـؤمنين  مـن األدلـة الدالـة علـى إمامـة أميـركتابه منهاج الكرامة 

ـَربِينَ َوأَنـ: (انه لما نزل قوله تعـالى ، كافة  بنـي عبـد ) ص(جمـع رسـول اهللا ) ِذْر َعِشـيَرَتَك اْألَقـْ
    :وذكـر فـي موضـع آخـر بـالقول ، .... )) المطلب في دار أبي طالـب وهـم أربعـون رجـًال 

                                     
علـــل : هــــ  ٣٨١بويـــه القمـــي ت االصـــدوق ، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن ب :ينظـــر  )١(

، بـــاختالف فــــي  )١/١٣٦(م ،  ٢٠٠٨شــــرف ، ، مكتبـــة دار المجتبــــى ، النجـــف األ ١الشـــرائع ، ط
 . السند وتشابه في المتن 

 .  ٩٨خصائص الوحي ، ص )٢(
عن طريـق الحـافظ أبـي نعـيم ومناقـب أبـي عبـد الـرحمن بـن ، أورد عدة طرق لرواية حديث يوم الدار  )٣(

  . ٩٨-٩٤ص ، خصائص الوحي : ينظر ، ومن تفسير الثعلبي ، عبد اهللا بن أحمد بن حنبل 
الطـرف : هــ ٦٦٤ت ، رضي الـدين علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد الطـاووس الحسـني الحلـي  )٤(

النجـف ، منشـورات مكتبـة ومطبعـة الحيدريـة ،  ١ط، من المناقـب فـي أخبـار النبـي وعترتـه االطائـب 
 .  ٧ص ، هـ ١٣٦٩، األشرف 

 .  ١١٠-١٠٩ص ، منهاج الكرامة ، العالمة الحلي  )٥(
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فعـرض ، فمن ذلك أن النبي جمع خاصة أهله وعشيرته في ابتداء الـدعوة إلـى اإلسـالم (( 
وضــمن لهــم علــى ذلــك الحظــوة فــي ، لعــدوانعلــيهم اإليمــان واستنصــرهم علــى أهــل الكفــر وا

فلـــم يجبـــه احـــد مـــنهم إال أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي ، والشـــرف وثـــواب الجنـــان ، الـــدنيا 
فنحلـه بـذلك تحقيـق األخـوة والـوزارة والوصـية والوراثـة والخالفـة واوجـب لـه بـذلك ) ع(طالب 
حين جمـع رسـول ، الذي اجمع على صحته نقاد األخبار ، وذلك في حديث الدار ، الجنة 

  . )١())... رجًال  وهم أربعون) رض(بني عبد المطلب في دار أبي طالب ) ص(اهللا 
قد أولوا حديث يوم الدار أهمية كبيرة لمـا فيـه مـن ، فهنا يتبين لنا أن علماء الحلة 

فـــي وابـــدوا رأيهـــم ونظـــرتهم ، ) ص(وخالفتـــه للنبـــي ) ع(داللـــة علـــى واليـــة أميـــر المـــؤمنين 
  . )٢(الحديثهذا  أهمية

  
  أثناء ھجرته ) ص(للرسول ) ع(علي اإلمام فداء  .٣

والدفاع عنه ضد مشـركي ) ص(في حماية الرسول محمد ) ع(استمر اإلمام علي 
ـــة ، قـــريش  فـــي مكـــة والتـــي ) ص(التـــي قضـــاها الرســـول  المـــدةوقـــد اســـتمر فـــي ذلـــك طيل

اه بعــد وفــاة أبــي ولكــن بلــغ أذى المشــركين أقصــ، )٣(ســنة مــن مبعثــه ةاســتمرت ثــالث عشــر 
الهجرة إلــى يثــرب بعـــد أن بايعــه أهلهــا فـــي بــأصـــحابه ) ص(فــأمر النبــي ، ) رض(طالــب 

وبعـد هجـرة الصـحابة إلـى يثـرب ، )٤(بيعة العقبة األولى والثانيـة والتـي أعلنـوا فيهـا إسـالمهم
ــ) ع(وعلــي ) ص(لــم يبــق فــي مكــة إال النبــي محمــد  وقلــة مــن المســلمين ) رض(بكــر  ووأب

  . )٥(تطيعوا الهجرةممن لم يس

                                     
 .  ٧٢-٧١ص ، المستجاد ، ي العالمة الحل )١(
؛ ابــن  ١٤٦-١٤٥ص ، ســيرة، ابــن إســحاق : ينظــر ، لمزيــد مــن التفاصــيل عــن حــديث يــوم الــدار  )٢(

، تــــــــاريخ ، ؛ اليعقــــــــوبي ) ١٣٥-١/١٣٤(، أنســــــــاب ، ؛ الــــــــبالذري  ٣١٠ص ، فضــــــــائل ، حنبــــــــل 
) ١٣٦-١/١٣٥(؛ الصــدوق ، علــل الشــرائع ، ) ٣٢١-٢/٣١٩(، تــاريخ ، ؛ الطبــري ) ١٩-٢/١٨(

دار الكتـــب ،  ١ط، تـــاريخ ابـــن الـــوردي : هــــ ٧٤٩ت ، زيـــن الـــدين عمـــر بـــن مظفـــر، ؛ ابـــن الـــوردي
ــــــروت ، العلميــــــة  ــــــر ) ١٠٠-١/٩٩(،  ١٩٩٦، بي ــــــة ، ؛ ابــــــن كثي ؛ ) ٤٧-٣/٤٤(، البدايــــــة والنهاي
 مؤسسـة،  ١ط، تحقيـق عـالء الـدين األعلمـي ، المـودة  عينـابي: الشيخ سـليمان بـن إبـراهيم، القندوزي 
ــــى دراســــة نــــص : محمــــد مهــــدي ، ؛ اآلصــــفي ) ١/١٢٣(،  ١٩٩٧، بيــــروت ، األعلمــــي  مــــدخل إل

 .  ١٠٤-١٠١ص ،  ١٩٩٧، إيران  –قم ، مطبعة فرودين ، الغدير
 ) . ٢/٢٦(، تاريخ ، اليعقوبي  )٣(
، ؛ اليعقــوبي ) ٢٩٧-١/٢٧٥(، أنســاب ، ؛ الــبالذري ) ٦٢-٢/٤٤(، الســيرة ، ابــن هشــام : ينظــر  )٤(

ـــاريخ ـــاريخ ، ؛ الطبـــري ) ٢٦-٢/٢٤(،  ت -١/٦١٠(، الكامـــل ، ؛ ابـــن األثيـــر ) ٢٦٩-٢/٢٥٣(، ت
 ) . ١٩٠-٣/١٦٧(، البداية ، ؛ ابن كثير ) ٦١٦

 ) . ١/٣٠٦(، أنساب ، ؛ البالذري ) ٢/٩٣(، السيرة ، ابن هشام  )٥(
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وقد اسـتغل كفـار قـريش هجـرة بنـي هاشـم وبقيـة المسـلمين إلـى يثـرب وعزمـوا علـى 
ــاتفقــوا علــى أن يأخــذوا مــن كــل قبيلــة و ، )ص(الفتــك بــالنبي  ثــم ، نســيبًا وســيطًا  داً شــابًا جل

فيضـربوه ضـربة رجـل واحـد ، ) ص(ثـم يعمـدوا إلـى النبـي ، يعطى لكل شاب سيف صارم 
هاشم على حرب  نهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه بين القبائل جميعًا فال يقدر بنوإف، فيقتلوه ، 

  .  )١(ها لهمو عطيفيرضوا بالدية ف، قومهم جميعًا 
يقـــول ابـــن ، بضـــرورة الهجـــرة إلـــى يثـــرب ) ص(أوحـــى اهللا عـــز وجـــل إلـــى النبـــي 

رة فـي قولـه ومن تفسير الثعلبـي فـي الجـزء األول فـي تفسـير سـورة البقـ:(( )٢(البطريق الحلي
لمـا ) ص(أن رسـول اهللا : قـال ،  )٣() َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نـَْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضـاِت اللّـهِ  : (تعالى 

بمكـة لقضـاء ديونـه ويـرد الودائـع التـي كانـت ) ع(خلف علـي بـن أبـي طالـب ، أراد الهجرة 
) ص(ينــام علـى فراشــه  وأمـره ليلــة خـرج إلـى الغــار وقـد أحــاط المشـركون بالـدار أن، عنـده 

يــا علــي اتشــح ببــردي الحضــرمي األخضــر ثــم نــم علــى فراشــي فانــه ال يخلــص : وقــال لــه 
فـــأوحى اهللا عـــز وجـــل إلـــى ، ) ع(ففعـــل ذلـــك ، شـــاء اهللا عـــز وجـــل  إليـــك مـــنهم مكـــروه إن

أنـــي قـــد آخيـــت بينكمـــا وجعلـــت عمـــر أحـــدكما أطـــول مـــن اآلخـــر ) : ع(جبرئيـــل وميكائيـــل 
أال : فــأوحى اهللا عــز وجــل إليهمــا ، فاختــار كالهمــا الحيــاة ، بالحيــاة فأيكمــا يــؤثر صــاحبه 

فنام علـى فراشـه يفديـه بنفسـه ) ص(كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد 
عنـد رأســه ) ع(نــزال فكـان جبرئيــل فاهبطــا إلـى األرض فاحفظــاه مـن عـدوه ، ويـؤثره بالحيـاة 

بــخ بــخ لــك يــا ابــن أبــي طالــب يبــاهي اهللا ) : ع(ل فقــال جبرئيــ، عنــد رجليــه ) ع(وميكائيــل 
وهـو متوجـه إلـى المدينـة فـي شـان علـي ) ص(فانزل اهللا تعالى على رسـوله ، بك المالئكة 

  .  )٤()))َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نـَْفَسُه اْبِتَغاء َمْرَضاِت الّلهِ  () : ع(بن أبي طالب 
بــل ، ) ص(بيــت بفــراش الرســول علــى ذكــر روايــة الم، ولــم يقتصــر علمــاء الحلــة 

 تـــهوأهمي يشــيرون إلــى فضــيلة ذلــك الحــديث، وكمــا عرفنــا أنهــم فــي كــل حــديث أو روايـــة 
قــــول ابــــن البطريــــق كمــــا فــــي فأشــــاروا إلــــى فضــــيلة هــــذه التضــــحية وأهميتهــــا ، ومدلوليتــــه 

                                     
تـاريخ ، يعقـوبي ؛ ال) ٣٠٧-١/٣٠٦(، أنسـاب ، ؛ الـبالذري ) ٢/٩٦(، السـيرة ، ابـن هشـام : ينظر  )١(

؛ ابــــن ) ٤٧-٣/٤٥(، المنــــتظم ، ؛ ابــــن الجــــوزي ) ٣٧١-٢/٣٧٠(، تــــاريخ، ؛ الطبــــري ) ٢/٢٦(، 
 ) . ١٨٦-١/١٨٥(، المختصر ، ؛ أبو الفداء ) ٤-٣/ ٢(، الكامل ، األثير 

 .  ٢٤٠-٢٣٩ص ، العمدة  )٢(
 .  ٢٠٧آية ، سورة البقرة  )٣(
ص ، خصـــائص الـــوحي ، ؛ وأورد ابـــن البطريـــق الحلـــي  وقـــد أورد فـــي حـــديث ليلـــة المبيـــت حـــديثين) ٤(

، سعد السـعود ، وقد أورد في حديث ليلة المبيت أربعة أحاديث ؛ وأورد علي بن طاووس ،  ٩٣-٩٢
الحـديث نفسـه مـن حيـث ،  ٩٥-٩٤ص ، وأورد العالمة الحلي ، منهاج الكرامـة ،  ٣٤٦-٣٤٥ص 

 . المتن واإلسناد 
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) ع(اعلم أن اهللا سبحانه وتعالى قد مدح أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب : (( )١(الحلي
ولمـا ميـزه ، ي هذه اآلية بمدحه قد تفرد بها من دون خلق اهللا تعالى من البشر والمالئكـة ف

وأراد اهللا تعــالى إبانــة فضــله علــى المالئكــة لــيعلم ، علــى ولــد آدم بمــا تقــدم لــه مــن المناقــب 
أنه تفـرد بمـا لـم تثبـت نفـس ، ومن عداهم من ولد آدم ، ) ع(األنبياء واألوصياء والمالئكة 

ِإنَّ الّلَه اْشـتَـَرى ِمـَن  (: يه وذلك يدل على تحقيق الوعد الصادق عنده من قوله تعالى احد عل
ومبيــت أميــر المــؤمنين ...  )٢() اْلُمــْؤِمِنيَن أَنُفَســُهْم َوَأْمــَواَلُهم بِــَأنَّ َلُهــُم الَجنَّــَة يـَُقــاتُِلوَن ِفــي َســِبيِل الّلــهِ 

وٕانمــا عقــدت عليــه الضــماير بالعطــب ، لــم تتــرجح فيــه الظنــون بــين الســالمة والعطــب ) ع(
ار الظـــن فـــي جـــواز الهـــالك   فصـــ، فـــي ذلـــك المقـــام ) ص(النبـــي  وعـــدم وجـــودلكثـــرة العـــدو 

  )) . ...أقوى 
ومــن آيــات اهللا ورســوله فــي علــي بــن أبــي طالــب : (( )٣(ويقــول علــي بــن طــاووس

يفديه بمهجتـه ) ص(بفراش النبي ) ع(مبيته  ...، نفرد بها عن سائر المسلمين االتي ) ع(
ومـن المعلـوم ، ولوال هذا المبيت وفكاكه من األعداء ما تمكـن مـن هجرتـه وال تمـام رسـالته 

، النبـي أو هـرب األميـر  جـرحنأتباع األنبياء والرؤساء واألمراء متى انكسر الرئيس أو إن أ
دمه وال يكلف ما عجز عنه رئيسه ومتق، لم يبق لمن تبعه قوة على ثبوت قدم وال رفع علم 

يقـف ويبيـت فـي الوقـت الـذي انـدفع فيـه رئيسـه ونبيـه ومتقدمـه ) ع(وعلي بن أبـي طالـب ، 
فكــل خيــر ، بهــذه الخصــائص اإللهيــة ) ع(فســبحان مــن خــص علــي بــن أبــي طالــب .... 

جـاء بعـد ذلــك فـي اإلسـالم والمســلمين إلـى يـوم الــدين فهـو ببركـة تلــك الفديـة والمبيـت علــى 
والمشـاركة فـي فوائـد نبوتـه ورسـالته ) ص(يلة حفظ النبي فض) ع(وحصلت لعلي ، الفراش 

  )) ....أمته  وفي سعادة من اهتدى إلى يوم القيامة من
بـات علـى ) ع( اً ومن أسرار هذه الهجـرة أن موالنـا عليـ: (( وقال في موضع آخر 

 فاتح أبواب النعم الباطنـة) ص(بمهجته لمالك الدنيا واآلخرة ولرسوله  دوجا ةخاطر مفراش ال
وٕاال مـــا كـــانوا ، والظـــاهرة ولـــوال ذلـــك المبيـــت واعتقـــاد األعـــداء أن النـــائم هـــو ســـيد األنبيـــاء 

وكانـت سـالمة صـاحب الرسـالة مـن ، الغـار صبروا على طلبه إلى النهار حتـى وصـل إلـى
فـي مكانـه وآيـة ) ع(قبل أهل الضاللة صادرة عن تدبير اهللا جل جالله بمبيت موالنا علي 

فـي الثبــوت فـي ذلـك المقـام وانــزل ) ع(وصـيه  شـاهدة بتعظــيم شـأن) ع(بـاهرة لموالنـا علـي 
ــِه َواللّــُه َرُؤوٌف (اهللا جــل جاللــه فــي مقــدس قرآنــه  ــاء َمْرَضــاِت الّل َوِمــَن النَّــاِس َمــن َيْشــِري نـَْفَســُه اْبِتَغ

                                     
 .  ٢٤١-٢٤٠ص ، العمدة  )١(
 .  ١١١أية : سورة التوبة  )٢(
 ) . ٥٠-١/٤٩(، الطرائف  )٣(
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جــل كانــت بيعــا لنفســه الشــريفة وطلبــا لمرضــاة اهللا ) ع(فــاخبر أن ســريرة موالنــا ، )١()بِاْلِعَبــادِ 
  .)٢())جالله دون كل مراد 

نفسـه هللا تعـالى وشـراها ) ع(فوهـب أميـر المـؤمنين : (( ... )٣(وقال العالمة الحلـي
وتـتم لـه بـذلك ، لينجو من كيـد األعـداء ) ص(وبذلها دون نبيه ، في اهللا تعالى في طاعته 

ظهار الشـريعة وينتظم له به الغرض في الدعاء إلى الملة وٕاقامة الدين وإ ، السالمة والبقاء 
وجــاءه القــوم الــذين تمــالؤوا علــى ، مســتترًا بــإزاره ) ص(علــى فــراش رســول اهللا ) ع(فبــات ، 

في هـذه المنقبـة احـد مـن أهـل اإلسـالم ) ع(ولم يشرك أمير المؤمنين ) ... ص(قتل النبي 
  ... )) . وال مقارب لها في الفضل بصحيح االعتبار ، وال اختص بنظير لها على حال 

د علماء الحلة على تشكيك بعض المشـككين فـي فضـيلة مبيـت اإلمـام علـي ولقد ر 
ـــ إذ، عنـــد الهجـــرة ) ص(بفـــراش الرســـول ) ع( بكـــر  يحـــاول الجـــاحظ القـــول بـــان وجـــود أب
بفراش الرسـول ) ع(أفضل من مبيت اإلمام علي ) ص(في الغار إلى جانب النبي ) رض(
بفــراش ) ع(وان مبيــت علــي  ،فــي الغــار يقينــي ) رض(بكــر  يوقــال إن وجــود أبــ، ) ص(

  .)٤(ظني) ص(الرسول 
والجـواب بمـا انـه يقينـي ان أميـر : (( بـالقول  )٥(فرد عليه السيد أحمـد بـن طـاووس

ن القـرآن إفـ، بات على الفـراش وأمـا مـا يـدعي كونـه معلومـًا مـن حـال الغـار ) ع(المؤمنين 
إن الغــار : أن يقــول ومــا يبقــى إال ، كمــا أن المبيــت روايــة ، مــا صــرح بــه بــل هــو روايــة 

  )) . متواتر والمبيت متواتر وال يتعرض للقرآن في هذا الموضع إذ القرآن ال ينهض به 
بــان  ادعــاء الجــاحظ إذ أوضــح فنجــد هنــا أن الســيد أحمــد بــن طــاووس قــد رد علــى

وذلك بقولـه تعـالى ) ص(بفراش الرسول ) ع(القرآن الكريم قد أكد مسالة مبيت اإلمام علي 
ــهِ  َوِمــنَ :(  ــاء َمْرَضــاِت الّل ، وهــذا التحيــز معــروف عنــد الجــاحظ ، )  النَّــاِس َمــن َيْشــِري نـَْفَســُه اْبِتَغ

) رض(وألبــي بكــر ) ص(دوره فــي هجــرة الرســول ) ع(إلمــام علــي لوالقــول األصــح هــو أن 
  . وكٌل له منزلته في ذلك ، دوره في الهجرة 

                                     
 ٢٠٧آية : سورة البقرة ) ١(

إقبــال : هـــ ٦٦٤ت ، رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الطــاووس الحســيني الحلــي  )٢(
 .  ٨٠-٧٩ص ،  ٢٠٠٥، إيران ، ) ع(منشورات أهل الذكر ، مطبعة البقيع ،  ١ط، األعمال

 .  ٧٥-٧٤ص ، المستجاد  )٣(

ص ، بنــاء المقالــة الفاطميــة ، أحمــد بــن طــاووس : ذكــر ذلــك الجــاحظ فــي كتابــه العثمانيــة ؛ ينظــر  )٤(

١١٣  . 

 .  ١١٤-١١٣ص ، المصدر نفسه  )٥(
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تــى أدى عــن رســول اهللا ح، فــي مكــة ثــالث ليــال وأيامهــا ) ع(وبقــي اإلمــام علــي 
يقـول ، )١()ص(الودائع التي كانت عنده للنـاس حتـى إذا فـرغ منهـا لحـق برسـول اهللا ) ص(

ثــم العجــب انــه مــا كفــاه ذلــك كلــه حتــى يقــيم ثالثــة أيــام بمكــة بعــد : (( )٢(علــي بــن طــاووس
رد الودائـــع ويقضـــي الـــديون ويجهـــز عيالـــه ويســـد مســـده ويحمـــل حرمـــه إلـــى يـــ) ص(النبـــي 

ن هــذا ممــا يعجــز عنــه قــوة الطبــاع البشــرية إال بمــواد إ، بقلــب راســخ ورأي شــامخ المدينــة 
ن اهللا جـل جاللـه لـم يقنـع لموالنـا إ: (( وقـال فـي موضـع آخـر ، )) قوية من القدرة اإللهية 

بهذه الغاية الجليلة حتى زاده من المناقب الجميلة وجعله أهًال أن يقيم ثالثة أيـام ) ع(علي 
وان يســير بهــم ظــاهرًا علــى رغــم األعــداء وهــو ) ص(ســيدنا رســول اهللا بمكــة لحفــظ عيــال 

  .)٣())وحيد من رجاله ومن يساعده على ما بلغ من المخاطرة إليه 
كـــان أمـــين قـــريش علـــى ) ص(ومـــن ذلـــك أن النبـــي : (( )٤(ويقـــول العالمـــة الحلـــي

د فـي قومـه لـم يجـ، الهـرب مـن مكـة بغتـًة  إلـىه مـن الكفـار مـا أحوجـه أفلما فاجـ، ودائعهم 
فاسـتخلفه فـي ، ) ع(علـي وأهله من يأتمنه على ما كان مؤتمنًا عليه سـوى أميـر المـؤمنين 

ه وأهلــه ئع بناتــه ونســاْمــوجَ ، وقضــاء مـا عليــه مــن ديــن لمسـتحقيه ، رد الودائـع إلــى أربابهــا 
 وأعطـى، ورد كل وديعة إلى أهلها، به أحسن القيام) ع(فقام ... وأزواجه والهجرة بهم إليه 

وحرمه وهاجر بهم ماشيًا علـى قدميـه يحـوطهم ) ص(وحفظ بنات نبيه ، كل ذي حق حقه 
من األعداء ويكلؤهم من الخصماء ويرفق بهم في المسير حتى أوردهـم عليـه المدينـة علـى 

  ...)) . وحراسة       أتم صيانة
) : ع(وقـال سـعيد بـن المسـيب لعلـي بـن الحسـين : (( )٥(ويروي ابن سلمان الحلـي

فقـال ، حـين اقبـل إلـى المدينـة فـأين فارقـه ) ص(لت فداك كـان أبـو بكـر مـع رسـول اهللا جع
قـال لـه ،  )١()ع(ونـزل بأهلهـا ينتظـر قـدوم علـي  )٦(إلـى قبـاء) ص(لما قدم رسول اهللا : له 

                                     
 ) . ٣/٦٥(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٢٨٢(، تاريخ ، الطبري  )١(

 ) . ١/٥٠(، الطرائف  )٢(

 . ٨٠ص ، ال إقبال األعم، علي بن طاووس  )٣(

  .  ٧٦ص ، المستجاد  )٤(

  
 

 .  ١٣٠ص ، مختصر بصائر ،  ٥٨ص ، المحتضر  )٥(

مســـجد قبــاء وهـــو أول ) ص(وهــي مســاكن بنـــي عمــرو بـــن عــوف مـــن األنصــار ، بنــى بهـــا الرســول  )٦(

 ) . ٣٠٣-٤/٣٠١(، معجم البلدان ، الحموي : مسجد أسس على التقوى ، ينظر
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فـان القـوم قـد فرحـوا بقـدومك وهـم يسـتريثون إقبالـك ، انهـض بنـا إلـى المدينـة : له أبـو بكـر 
ــيهم فــانطلق بنــا وال ــًا فمــا أظنــه يقــدم عليــك إلــى شــهر إل فقــال لــه ،  تقــيم هاهنــا تنتظــر علي

كال ما أسرعه ولست أريم حتى يقدم ابن عمـي وأخـي وأحـب أهـل بيتـي ) : ص(رسول اهللا 
  ... )) . إلي وقد وقاني بنفسه من المشركين 

وكــان يســير الليــل ويكمــن النهــار حتــى قــدم ،  )٢(بــالفواطم) ع(ثــم قــدم اإلمــام علــي 
ــًا ) : ص(فقــال النبــي ،  )٣()ص(مــع رســول اهللا  فنــزل ال يقــدر : فقيــل لــه ، ادعــوا لــي علي

واعتنقــه وبكــى رحمــة لمــا بقدميــه مــن الــورم وتفــل فــي ) ص(فاتــاه النبــي ، علــى أن يمشــي 
  .  )٤()ع(بعد حتى قتل  مايديه وأمره على قدميه فلم يشتكه

ياء من اجـل العمـل علـى إلى سيد األنب) ع(فهذه تضحية أخرى قدمها اإلمام علي 
ونجد أن ، ) ع(ومكرمة أخرى أكرم اهللا تعالى بها اإلمام علي ، نشر اإلسالم وٕاتمام الدين 

هــا كمــا ســبق فــي إثبــات أحقيــة اإلمــام علــي بخالفــة النبــي إليســتندوا االحليــين قــد أوردوهــا و 
هـو شـأن  كمـالـم يكتفـوا بسـرد الروايـة و ، كذلك بينوا فضيلة هذه المكرمة وأهميتهـا ، ) ص(

  . )٥(سبقهم من المؤرخين من
  ) ص(المؤاخاة مع الرسول  .٤

، علــــى تحقيــــق المســــاواة والعدالــــة االجتماعيــــة للمســــلمين ) ص(لقــــد عمــــل النبــــي 
وقـد ، ذات المـدلول االجتمـاعي واالقتصـادي) ص(وكانت المؤاخاة مـن ابـرز أعمـال النبـي 

والثانيـة ، بها بـين المسـلمين األوائـل  بالمؤاخاة مرتين األولى في مكة آخى) ص(قام النبي 
  . بالمدينة آخى بها بين المهاجرين واألنصار 

                                                                                                 
بنـى فيهـا ، فـي قبـاء خمسـة أيـام نـزل بهـا علـى سـعد بـن خشـيمة ) ص(بـي بقـاء الن(( أكد المسعودي  )١(

) ص(قد أكمل خالل هذه المدة رد الودائع فـي مكـة ولحـق النبـي ) ع(فيرجح أن علي )) مسجد قباء 
أبــو الحســين علــي بــن ، المســعودي : ينظــر ، وانطلقــا بعــد ذلــك معــًا إلــى المدينــة المنــورة ، فــي قبــاء 
دار ، تحقيق محمد محـي الـدين عبـد الحميـد ، روج الذهب ومعادن الجوهر م: هـ ٣٤٦ت ، الحسين 

 ) .  ٢/٢٨٦(،  ١٩٨٩، بيروت ، الفكر للطباعة 
اطمة بنت أسد وفاطمـة وف) ص(فاطمة بنت محمد : ، إنهن  )٢/٣٠(ذكر االربلي ، كشف الغمة ،  )٢(

  . بن عبد المطلب بنت الزبير 
 ) . ٢/٢٧(، تاريخ ، اليعقوبي  )٣(
 ) . ٢/٧(، الكامل ، ابن األثير  )٤(
، الســــيرة ، ابــــن هشــــام : ينظــــر ، لمزيـــد مــــن التفاصــــيل عــــن حــــديث ليلــــة المبيــــت وبــــاقي المــــؤرخين  )٥(

؛ ) ٢٧-٢/٢٦(، تـــــــــاريخ ، ؛ اليعقـــــــــوبي ) ٣٠٧-١/٣٠٦(، أنســـــــــاب ، ؛ الـــــــــبالذري ) ٩٧-٢/٩٦(
الكامـل ، ؛ ابـن األثيـر ) ٤٧-٣/٤٥(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٣٧١-٢/٣٧٠(، تاريخ ، الطبري 

 ) . ١٨٦-١/١٨٥(، المختصر ، ؛ أبو الفداء ) ٤-٢/٣(، 
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، ولقـــد اهـــتم علمـــاء الحلـــة بهـــذه المؤاخـــاة مـــن حيـــث ذكـــر الروايـــات المتعلقـــة بهـــا 
فاستدلوا بهـا كمـا فـي غيرهـا فـي إثبـات إمامـة  ،واإلشارة إلى مضمونها التاريخي والعقائدي 

 ...، ومـن مسـند ابـن حنبـل : (( )١(يقول ابن البطريق الحلـي، ) ع(وخالفة أمير المؤمنين 
فبقـــي رســـول اهللا ، بـــين الصـــحابة  ىآخـــ) ص(أن رســـول اهللا :  )٢(عـــن ســـعيد بـــن المســـيب

أنــت ) : ع(وقــال لعلــي ، فــآخى بــين أبــي بكــر وعمــر ) ع(وأبــي بكــر وعمــر وعلــي ) ص(
  .  )٣())أخي 

بـــين النـــاس وتـــرك  ىآخـــ) ص(نبـــي ن الإ: قـــال ...  : ((وفـــي روايـــة أخـــرى يقـــول 
يا رسول اهللا آخيت بين الناس وتركتني ؟ قـال : عليًا حتى بقي آخرهم ال يرى له أخًا فقال 

أنـا : أخـي وأنـا أخـوك فـإن ذاكـرك أحـد فقـلأنت ، ولم تراني تركتك ؟ وٕانما تركتك لنفسي : 
  . )٤())ول اهللا ال يدعيها بعدي إال كذابعبد اهللا وأخو رس

أنه كان بين المسلمين األوائل من هـو أقـوى مـن ، ة المؤاخاة في مكة وكانت حكم
، يترفــق األدنــى بــاألعلى لبــين األعلــى واألدنــى ) ص(فــآخى النبــي ، غيــره بالمــال والعشــيرة 

ألنه هو الذي كـان يقـوم ) ع(لعلي ) ص(وبهذا تظهر مؤاخاته ، ويستعين األعلى باألدنى 
  .  )٥(تمر ذلك بعد اإلسالمبه من عهد الصبا من قبل البعثة فاس

: ((... )٦(وفي المؤاخـاة التـي حـدثت فـي المدينـة المنـورة يقـول ابـن البطريـق الحلـي
بـــين المهـــاجرين : بـــين أصـــحابه ) ص(آخـــى رســـول اهللا : قـــال  )٧(حذيفـــة بـــن اليمـــان عـــن

: فقــال ) ع(فكـان يــؤاخي بـين الرجـل ونظيــره ثـم أخـذ بيــد علـي بـن أبــي طالـب ، واألنصـار 

                                     
 ،  ١٦٦ص ، العمدة  )١(
تــــوفي ، فقيــــه مفتــــي ثقــــة راوي للحــــديث ، ســــعيد بــــن المســــيب بــــن حــــزم بــــن أبــــي وهــــب المخزومــــي ) ٢(

  ) .١٤٢-٧/١١٩(، ابن سعد الطبقات : تنظر ترجمته، م ٧١٢/هـ٩٤
، طريــق الحلــي فــي حــديث المؤاخــاة خمســة عشــر حــديثًا ؛ وأورده أحمــد بــن طــاووس وقــد أورد ابــن الب )٣(

 .باإلسناد والمتن نفسيهما ،  ٣٠٩ص ، بناء المقالة الفاطمية 
؛ وأورده ) ٩٧-١/٩٦(، الطرائـف ، ؛ وأورده ابن طاووس  ١٦٧-١٦٦ص ، العمدة ، ابن البطريق  )٤(

 . سناد والمتن نفسيهما باإل،  ٢١٨-٢١٧ص ، نهج الحق ، العالمة الحلي 
، مطبعـة الغـدير ،  ١ط، األئمة االثنا عشر سيرة وتـاريخ : محمد حسن بن محمد رضا ، آل ياسين  )٥(

 ) . ٢٥-١/٢٤(،  ٢٠٠٠، طهران ، 
 .  ١٧١ص ، العمدة  )٦(
ومـــات ، ســـكن الكوفـــة ، صـــحابي ، أبـــو عبـــد اهللا عـــداده فـــي األنصـــار ، حذيفـــة بـــن اليمـــان العبســـي ) ٧(

-٤/٢٥٠(، الطبقـات ، ابـن سـعد : تنظـر ترجمتـه ، ائن بعد بيعة أميـر المـؤمنين بـأربعين يومـًا بالمد
  .  ١٣١ص ، خالصة األقوال ، ؛ العالمة الحلي ٦٠ص، ٣٥ص ، الرجال ، ؛ الطوسي ) ٢٥٨
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ول رب ســــيد المرســــلين وٕامــــام المتقــــين ورســــ) ص(فرســــول اهللا : قــــال حذيفــــة ، خــــي هــــذا أ
  . )١())ن أخوا نام شبيه وال نظير وعلي بن أبي طالبالعالمين الذي ليس له في األ

، أورد ن فــي كتــبهم مــن ســبقه اســتدل بــه الحليــو وفــي حــديث آخــر ال يقــل أهميــة ع
) ص(دخلـت علـى رسـول اهللا : وفـى قـال عن زيـد بـن أبـي أ ... : (()٢(ابن البطريق الحلي

يعنـي للنبـي  –فقـال علـي ، بين أصـحابه ) ص(فذكر قصة مؤاخاة رسول اهللا ، في مسجده
لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلـت بأصـحابك مـا فعلـت غيـري فـان  -)ص(

والــذي بعثنــي ) : ص(فلــك العتبــى والكرامــة فقــال رســول اهللا ، كــان هــذا مــن ســخط علــي 
، ما أخرتك إال لنفسي فأنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى إال أنـه ال نبـي بعـدي ، حق بال

مـا ورث األنبيـاء مـن : ؟ قـال ) ص(ما أرث منك يا رسـول اهللا : قال ، وأنت أخي ووارثي 
وأنـت معـي فـي ، كتـاب اهللا وسـنة نبـيهم : وما ورث األنبياء من قبلـك ؟ قـال : قال ، قبلي 

ِإْخَوانًـا ) (ص(ثـم تـال رسـول اهللا ، وأنـت أخـي ورفيقـي ، تي فاطمـة قصري في الجنة مع ابن
  . )٤())المتحابون في اهللا ينظر بعضهم إلى بعض : وقال،  )٣()َعَلى ُسُرٍر مُّتَـَقابِِلينَ 

لة عقائديــة فبعــد أن بينــوا اآليــات أمســمدلوليــة المؤاخــاة بوصــفها الحليــون  بــينولقــد 
ي تتعلـق بهـذا الموضـوع انتقلـوا إلـى االسـتدالل بهـذه اآليـات الت، القرآنية واألحاديث النبوية 

: )٥(وبينوا رأيهم فيها يقول ابن البطريق الحلـي) ع(واألحاديث إلثبات إمامة أمير المؤمنين 
أراد بـه غايـة ، أنت أخي في الـدنيا واآلخـرة ) : ع(لعلي ) ص(ن قول النبي إ: (( )٥(الحلي

لما آخى بـين الرجـل ونظيـره ) ص(لنبي غاية المدحة ونهاية المبالغة في علو المنزلة الن ا
  .  )٦(... ))لم يجد لعلي نظيرًا غير نفسه 
فـي الـدنيا ) ص(أخـا رسـول اهللا ) ع(إذا كان علي : (( ... وقال في موضع آخر 

فقـد ظهـر فضـله ووجـب لـه مـن والء ، فهو أخـوه فـي دار اآلخـرة ومنزلهمـا فـي الجنـة واحـد 
اوجــب اهللا تعــالى لــه مــن فــرض الطاعــة مــا اوجــب  األمــة مــا لمؤاخيــه علــى حــد ســواء إذ قــد

                                     
وكـان حمـزة ( بزيادة ) ٣/٢٥٠(، البداية ، ؛ وابن كثير ) ١١٩-٢/١١٨(، السيرة ، أورده ابن هشام  )١(

وذكـــر بـــاقي المؤاخـــاة ؛ ... ) أخـــوين ) ص(ســـد اهللا وأســـد رســـوله وزيـــد بـــن حارثـــة مـــولى رســـول اهللا أ
 . باإلسناد والمتن نفسيهما ،  ٥٥-٥٤ص ، المناقب ، وأورده ابن المغازلي 

 .  ١٦٧العمدة ، ص )٢(
 .  ٤٧آية : سورة الحجر  )٣(
، ؛ العالمـــة الحلـــي  ٢٥١-٢٥٠ص ، خصـــائص الـــوحي ، ابـــن البطريـــق الحلـــي : أورد قريـــب منـــه  )٤(

؛ وأوردهـا ابـن حنبـل  ١٠٧ص ، منهاج الكرامة ، ؛ العالمة الحلي  ٢٤٦-٢٤٥ص ، كشف اليقين 
 . باإلسناد والمتن نفسيهما ، ٨٢ص ، فضائل ، 

 .  ١٧٢ص ، العمدة  )٥(
  .  )١/٢٨٩(أشار إلى هذه المقولة االربلي ، كشف الغمة ،  )٦(
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) ص(لنفســـه تعـــالى ولرســـوله وفـــي هـــذا أول دليـــل علـــى وجـــوب الـــوالء لـــه بعـــد رســـول اهللا 
  . )١())فلينظر في ذلك من أراد النجاة 
والمؤاخـــاة تســـتدعي المناســـبة والمشـــاكلة فلمـــا اخـــتص : (( )٢(وقـــال العالمـــة الحلـــي

: وقـــــال فـــــي موضـــــع آخـــــر ، )) مـــــام ان هـــــو اإلكـــــ) ص(بمؤاخـــــاة رســـــول اهللا ) ع(علـــــي 
ـــرة (( ـــار فـــي ذلـــك كثي ـــة شـــريفة ، واألخب ـــم يحصـــل ال، وهـــذه منزل ـــام عظـــيم ل ـــه ومق حـــد قبل
  .)٣()))ع(

مختلفة إلى مسألة المؤاخاة عمن سبقهم من كتاب السيرة  ةنظر ، لحليين لفهنا نجد 
  . بقهم قد تغافل عن ذلك ن مدلولية المؤاخاة في حين أن من سإذ بين الحليو ،  )٤(والتاريخ

 .  
  

  ) ع(الزھراء البتول زواجه من . ٥
زواجـًا ، )ع(فاطمة الزهـراء ، ) ص(ببضعة رسول اهللا ) ع(كان زواج اإلمام علي 

وفضـله ) ع(ي أكـرم بهـا اهللا عـز وجـل اإلمـام علـ وهـي مـن الكرامـات التـي، مباركًا ميمونـًا 
فكان صداق فاطمـة بنـت رسـول ،  رهامهال يملك  )ع(  اإلمام علي وكان، بها على غيره 

  . )٥()ص(ودفع ثمنها صداقًا لبنت رسول اهللا ، )ع(علي  باعها اإلمام اً درع) ص(اهللا 
: (( )٦(ولقد حدث هذا الزواج المبارك في السنة الثانيـة للهجـرة يقـول ابـن الطقطقـي

 )٧(لمان الحلـيروى ابـن سـو  ،)) فـي السـنة الثانيـة للهجـرة ) ع(وزوجه ابنتـه الزهـراء البتـول 
فمتــى زوج : لعلــي بــن الحســين : فقلــت ، فقــال ســعيد بــن المســيب : (( ...  روايــة أخــرى

                                     
 .  ٢٥٥-٢٥٤ص ، خصائص الوحي  ،ابن البطريق الحلي  )١(
 .  ١٠٨-١٠٧ص ، منهاج الكرامة  )٢(
 .  ٢٤٨ص ، كشف اليقين ، العالمة الحلي  )٣(
، ؛ ابــــن حنبــــل ) ١٢١-٢/١١٨(، الســــيرة ، ابــــن هشــــام : ينظــــر ، لالســــتزادة مــــن حــــديث المؤاخــــاة  )٤(

، لمغـــــازلي ؛ ابـــــن ا) ٢/٤٧(، االســـــتيعاب ، ؛ ابـــــن عبـــــد البـــــر  ٢٨٢، ٢٤٤،  ١٩٤ص ، فضــــائل 
، البدايــــــــة ، ؛ ابــــــــن كثيــــــــر ) ٧٦-٣/٧٠(، المنــــــــتظم ، ؛ ابــــــــن الجــــــــوزي  ٥٧-٥٣ص ، المناقــــــــب 

) ٦٩-١/٦٧(، ينــابيع المــودة ، ؛ القنــدوزي ) ١/١٨٧(، المختصــر ، ؛ أبــو الفــداء ) ٢٥٥-٣/٢٥٢(
 . 

أبــو المظفــر يوســف بــن فرغلــي بــن ، ؛ ســبط ابــن الجــوزي  ٢٤٦ص ، ســيرة ، ابــن إســحاق : ينظــر  )٥(
، قــم ، منشــورات الشــريف الرضــي ، مطبعــة أميــر ، تــذكرة الخــواص : هـــ ٦٥٤ت ، عبــد اهللا البغــدادي

 .  ٢٧٦-٢٧٥ص ، هـ ١٤١٨
 .  ٥٤ص ، األصيلي  )٦(
 .  ١٣١-١٣٠ص ، مختصر البصائر  )٧(



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

بالمدينــة بعــد الهجــرة بســنة وكــان لهــا يومئــذ : فقــال ، ) ع(مــن علــي ) ع(رســول اهللا فاطمــة 
  ... )) . تسع سنين 

د وذلــك لتأكيــ، نــرى أن روايــة ابــن الطقطقــي تــرجح علــى روايــة ابــن ســلمان الحلــي 
  .)١(المصادر بان هذا الزواج قد حدث في السنة الثانية للهجرة

ومـن : (( )٢(وفي كيفية حـدوث الخطبـة والـزواج المبـارك يقـول ابـن البطريـق الحلـي
إن أبـا بكـر : عـن عبـد اهللا بـن بريـدة عـن أبيـه  ...) ع(مسند أحمـد بـن حنبـل فـي خطبتهـا 

) ع(فخطبهــا علــي ، نهــا صــغيرة إ: فقــال ) ع(فاطمــة ) ص(رســول اهللا وعمــر خطبــا إلــى 
  .  )٣())فزوجها منه 

أحـد األدلـة الدالـة علـى إمامـة بوصـفها ن بمسـالة الـزواج والنسـب وقد استدل الحليو 
في البرهـان  )٤(فقد أورد العالمة الحلي ،) ص(وأحقيته بخالفة الرسول ) ع(أمير المؤمنين 

: قوله تعالى ) : (( ع(ؤمنين البرهان الرابع والثالثون في األدلة الدالة على إمامة أمير الم
 )٦(في تفسير الثعلبي عـن ابـن سـيرين،  )٥() َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا (

، حـين زوج فاطمـة عليـاً ، ) ع(طالـب  وعلي بن أبي) ص(نزلت في النبي : قال  )٦(سيرين
ولــم : قــال ، وكــان ربــك قــديرًا  وهــو الــذي خلــق مــن المــاء بشــرًا فجعلــه نســبًا وصــهراً ، عليــاً 

  )) . فكان أفضل مكان هو اإلمام ، يثبت لغيره ذلك 
قال كنت أنـا ، روى عبد ابن عباس (( :  )٧(وفي رواية أخرى يقول العالمة الحلي

فسـلم ) ع(إذ دخـل علـي ، ) ص(أنا وأبي العباس بن عبد المطلب جالسين عند رسول اهللا 
قــام إليــه واعتنقــه وقبــل مــا بــين عينيــه وأجلســه عــن وبِشــر بــه و ) ص(فــرد عليــه رســول اهللا 

اهللا اشـد  ،واهللا يـا عـم رسـول اهللا  : قـال ، أتحب هـذا يـا رسـول اهللا : فقال العباس ، يمينه 

                                     
، ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي ) ٣/٨٤(، المنـــتظم ، ؛ ابـــن الجـــوزي ) ٢/٤١٠(، تـــاريخ ، الطبـــري : ينظـــر  )١(

 .  ٢٧٦ص  ،تذكرة 
 .  ٣٨٩ص ، العمدة  )٢(
نهــج ، باإلســناد والمــتن نفســيهما ؛ وأورده العالمــة الحلــي ) ١/١١٤(، الطرائــف ، أورده ابــن طــاووس  )٣(

حــديث زواج ،  ٢٤٥-٢٣٦ص ، وفــي كشــف اليقــين ، باإلســناد والمــتن نفســيهما  ٢٢٢ص ، الحــق 
 . لم نذكره لالختصار ، كامًال ) ع(بفاطمة ) ع(علي 

 .  ١٠٦ص ، منهاج الكرامة  )٤(
 . ٥٤آية : سورة الفرقان  )٥(
مولى أنس ابن مالك أحد الفقهـاء المعـروفين ت سـنة ، محمد بن سيرين أبو بكر األنصاري البصري ) ٦(

 ) .٣٣٥-٤/٣٢٧(، سير أعالم ، الذهبي : ينظر ترجمته ، م ٧٢٨/هـ١١٠سنة 
 . ٤١٢ص ، كشف اليقين  )٧(
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وجعـل ذريتـي فـي صـلب ، ن اهللا عـز وجـل جعـل ذريـة كـل نبـي فـي صـلبه إ، منـي  له حباً 
  . )١())هذا 

وكـان ، ج المباركاالطاهرة من هذا الزو لذلك فان اهللا عز وجل جعل الذرية النبوية 
النـاس ينـادون أئمـة أهـل  كـانهـذا السـبب ول، ) ع(وفاطمـة ) ع(من علـي ) ع(نسل األئمة 

  ) . يا ابن رسول اهللا(بـ ) ع(البيت 
مــا رواه أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده بإســناده إلــى : (( )٢(ويقــول علــي بــن طــاووس

، عتــل بصــغرها أم كلثــوم فا) ع(علــي خطــاب خطــب إلــى إن عمــر بــن ال: المســتطيل قــال 
كـــل حســـب ونســـب : يقـــول ) ص(اه ولكـــن ســـمعت رســـول اهللا البـــلـــم أكـــن أريـــد : فقـــال لـــه 

ن عصــبتهم ألبــيهم مــا خــال ولــد إوكــل قــوم فــ، منقطــع يــوم القيامــة مــا خــال حســبي ونســبي 
  . )٣())نا أبوهم وعصبتهم أفاطمة فاني 

ــا نجــد  ــفهن ــأن الحليــين دل زواج المبــارك وأهميــة نســب اإلمــام وا علــى أهميــة هــذا ال
وقيــادة المســلمين ، وانــه لــذلك أحــق بخالفتــه ، ) ص(مــن الرســول محمــد وقرابتــه ) ع(علــي 

  .  )٤(من بعده
  ) ص(في معارك الرسول ) ع(علي  دور اإلمام .٦

 جميعهـــا والشـــجاعة الفائقــة فـــي الغــزوات، الـــدور البطــولي ) ع(كــان لإلمـــام علــي 
تلـك المعـارك الفاصـلة التـي حـدثت بعـد ، د المشركين أو اليهود التي خاضها المسلمون ض
وشـارك بهـا اإلمـام ، ) ص(حياة النبـي محمـد  خاللواستمرت ، الهجرة النبوية إلى المدينة 

  ) . ع(علي 
ولقد اهتم علماء الحلـة بهـذا الجانـب وأكـدوا انـه واحـد مـن أهـم الجوانـب التـي تؤكـد 

وانـــه قـــد عمـــل جاهـــدًا علـــى نشـــر ، فـــي اإلســـالم  وجميـــل فضـــائله) ع(كمـــال اإلمـــام علـــي 
فكـــان هـــذا واحـــد مـــن األمـــور التـــي دلـــت علـــى أحقيتـــه بالخالفـــة ، اإلســـالم بســـيفه وعلمـــه 
  ) . ص(واإلمامة من بعد النبي 

                                     
 ) . ٣/٣١٣(، ينابيع المودة ، ؛ القندوزي  ٦١ص ، مناقب ال، أورده ابن المغزلي  )١(
 ) . ١/١١٧(، الطرائف  )٢(
ينـــابيع ، ؛ القنـــدوزي  ٦١ص ، المناقـــب ، ؛ ابـــن المغـــازلي  ٢٦١ص ، فضـــائل ، أورده ابـــن حنبـــل  )٣(

 ) . ٣/٣١٥(، المودة 
مـن ) ع(اإلمـام علـي زواج ) ص(روايـة تفسـر سـبب قبـول الرسـول ) ٢/٢٧(أورد اليعقوبي ، تاريخ ،  )٤(

؛  ٢٦٨ابن المغـازلي ، مناقـب ، ص: في حين رفض طلب اآلخرين ، ولالستزادة ينظر ) ع(فاطمة 
  ) . ٣١٠-٣/٣٠٩(القندوزي ، ينابيع المودة ، 
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: )١(كـــان اإلمـــام علـــي يحمـــل لـــواء رســـول اهللا فـــي كـــل غـــزوة يقـــول العالمـــة الحلـــي
لقـــد فـــارقكم رجـــٌل : فقـــال ) ع(ســـن خطـــب الح: ونقـــل احمـــد بـــن حنبـــل فـــي مســـنده قـــال ((

يبعثـه بالرايـة ) ص(كـان رسـول اهللا ، وال يدركـه اآلخـرون ، باألمس لم يسبقه األولون بعلٍم 
  . )٢())فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله ال ينصرف حتى يفتح له ، 

مــة دور مهمــًا فيهــا يقــول العال) ع(اإلمــام علــي  أّدى،  )٣(وفــي واقعــة بــدر الكبــرى
وأول حــرب كــان بــه االمتحــان حيــث قــال ، وهــذه الغــزاة هــي الداهيــة العظمــى : (( )٤(الحلــي
 َكَمــا َأْخَرَجــَك رَبُّــَك ِمــن بـَْيِتــَك بِــاْلَحقِّ َوِإنَّ َفرِيقــاً مِّــَن اْلُمــْؤِمِنيَن َلَكــارُِهوَن ُيَجاِدُلونَــَك ِفــي اْلَحــقِّ : (تعــالى 

وكانت على رأس ثمانية عشر شهرًا مـن ،  )٥()وَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُرونَ بـَْعَدَما تـَبَـيََّن َكأَنََّما ُيَساقُ 
وكـــان المشـــركون قـــد ، ن ســـنة ة وعشـــريســـبع) ع(وعمـــر علـــي ، مـــن قدومـــه إلـــى المدينـــة 

فتحــدتهم قــريش ، ومــنهم مــن خــرج كارهــًا ، لكثــرتهم وقلــة المســلمين ، وا علــى القتــال ر أصــ
ثـم ، إن القـوم دعـوا األكفـاء مـنهم : وقـال  )ص( عهم النبيفمن، واقترحت األكفاء ، بالبراز 

ــًا  ــًا فقتلــه) ع(أمــر علي وقتــل ،  )٦(بــالبروز إلــيهم فبــارزه الوليــد بــن عتبــة وكــان شــجاعًا جريئ
وبــرز ، بعــد أن أحجــم عنــه النــاس ألنــه كــان هــوًال عظيمــًا ، العــاص بــن العــاص بــن ســعيد 

ثــم نوفــل بــن خويلــد وكــان مــن ، عــدي  ثــم طعــن ابــن، إليــه حنظلــه بــن أبــي ســفيان فقتلــه 
وكان قـد قـرن أبـا بكـر وطلحـة قبـل الهجـرة ، شياطين قريش وكانت تقدمه وتعظمه وتطيعه 

لمــا ) ص(وقــال رســول اهللا ، وعــذبهما يومــًا حتــى ســئل فــي أمرهمــا ، بمكــة وأوثقهمــا بحبــل 
قال رسـول اهللا ) ع(فلما قتله أمير المؤمنين ، هم اكفني نوفالً لال: عرف بحضور نوفل بدرًا 

الحمــد هللا الــذي : فكبــر وقــال ، أنــا قتلتــه يــا رســول اهللا : قــال ، مــن لــه علــم بنوفــل ) : ص(
ف المقتـــولين وكـــانوا ولـــم يـــزل يقتـــل واحـــدًا بعـــد واحـــٍد حتـــى قتـــل نصـــ، أجـــاب دعـــوتي فيـــه 

                                     
 .  ١٠٤-١٠٣ص ، كشف اليقين  )١(
، ت األصـفياء حليـة األوليـاء وطبقـا: هــ ٤٣٠ت ، أحمـد بـن عبـد اهللا األصـفهاني ، أوردها أبـو نعـيم  )٢(

؛ ) ١/٦٨(،  ٢٠٠١، بيـــروت ، دار التـــراث العربـــي ،  ١ط، تحقيـــق ســـعيد بـــن ســـعد الـــدين خليـــل ، 
؛ ) ٣/٢١(، الطبقـات ، ؛ وقـد أكـد ابـن سـعد ) ١/١٢١(، صـفة الصـفوة ، كذلك أوردها ابن الجـوزي 

د يوم بدر وفي كل مشـه) ص(صاحب لواء الرسول ) ع(بأن علي ) ٧/٢٨٦(، تهذيب ، وابن حجر 
 . 

 ) . ٢/٢٩(اليعقوبي ، تاريخ ، : حدثت بعد الهجرة النبوية بثمانية عشر شهرًا ، ينظر  )٣(
 .  ١٥١-١٤٧ص ، كشف اليقين  )٤(
 .  ٨آية ، سورة األنفال  )٥(
، الوليـــد بـــن عتبـــة وقتلـــه ) ع(وقاتـــل علـــي ، شـــيبة بـــن ربيعـــة فـــي المبـــارزة فقتلـــه ) رض(قاتـــل حمـــزة  )٦(

وحمــزة علــى عتبــة وأنقــذا ) ع(فــأجهز علــي ، ارث وعتبــة بــن ربيعــة ضــربتين واختلــف عبيــدة بــن الحــ
، تـــاريخ ، ؛ الطبـــري ) ٢/٢٣٧(، الســـيرة ، ابـــن هشـــام: ينظـــر ، عبيـــدة بعـــد أن جـــرح فـــي المبـــارزة 

 ) . ١/١٨٨(، المختصر، أبو الفداء ، ) ٣/١٠٧(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٤٤٥(
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ثــم ، )١(المالئكـة المسـومين النصـف اآلخـرمـن ن كافـة وثالثـة آالف و وقتـل المسـلم، سـبعين
  )) . اهت الوجوه فانهزموا جميعًا ش: وقال  بكف من الحصا) ص(رسول اهللا رمى 

 الشــــديد فــــي معركــــة بــــدر قــــد أدى إلــــى كراهيــــة عامــــة) ع(ن بــــالء اإلمــــام علــــي إ
يـاس يحـرض إفقال أسيد بن أبي ، فكانوا يعادونه في كل زمان ومكان ، قريش له  مشركي

  : مشركي قريش عليه 
ـــــــــــــى المـــــــــــــذاكي القـــــــــــــرحِ جـــــــــــــ   فــــــــي كـــــــــل مجمـــــــــع غايـــــــــة أخـــــــــزاكم  ذع أبـــــــــــــر عل

 قـــــــــــــد ينكـــــــــــــر الحـــــــــــــر الكـــــــــــــريم ويســـــــــــــتحي   هللا دركــــــــــــــــــــــــم ألمــــــــــــــــــــــــا تنكــــــــــــــــــــــــروا

ــــــــــــــذبحِ    هــــــــذا ابــــــــن فاطمــــــــة الــــــــذي أفنــــــــاكم ــــــــــــــم ت ــــــــــــــه قعصــــــــــــــة ل  ذبحــــــــــــــًاً◌ وقتل

ــــــــــــــــم تــــــــــــــــربحِ    أعطـــــــــوه خرجـــــــــًاً◌ واتقـــــــــوا بضـــــــــريبة ــــــــــــــــذليل وبيعــــــــــــــــة ل  فعــــــــــــــــل ال

 فــــــــــي المعضــــــــــالت وأيــــــــــن زيــــــــــن االبطــــــــــحِ    أيــــــــن الكهــــــــول وأيــــــــن كــــــــل دعامــــــــة

ـــــــا ـــــــريأفن ـــــــــــم يصـــــــــــفحِ    هم قصـــــــعًاٍ◌ وضـــــــربًاً◌ يفت  )٢(بالســـــــــــيف يعمـــــــــــل حـــــــــــده ل

كمـا عـرف عنـه مـن الشـجاعة واإلقـدام ) ع(كـان اإلمـام علـي ، )٣(وفي معركـة احـد
ـــي وعـــدم ـــر : (( )٤(الخـــوف مـــن المـــوت يقـــول العالمـــة الحل ـــد أمي ـــواء المســـلمين بي وجعـــل ل

، ســـمى كـــبش الكتيبـــة وكـــان ي، بـــن أبـــي طلحـــة ولـــواء الكفـــار بيـــد طلحـــة ، ) ع(المـــؤمنين 
فأخـذه أخـوه ، فبدرت عينه وصـاح صـيحة عظيمـة وسـقط اللـواء مـن يـده ) ع(فضربه علي 

وكــان مــن اشــد ، م اســمه صــواب فرمــاه عاصــم بــن ثابــت فقتلــه فأخــذه عبــد لهــ، مصــعب 
) ع(فأخذ اللواء باليسرى فقطعها أميـر المـؤمنين ، يده اليمنى  نفقطع أمير المؤمني، الناس

) ع(فضـربه أميـر المـؤمنين ، وهما مقطوعتان ، اء إلى صدره وجمع عليه يديه فأخذ اللو ، 
  )) . ن على الغنائم و فسقط صريعًا وانهزم القوم وأكب المسلم، على أم رأسه 

                                     
) ع(بـأن اإلمـام علـي ،  ٥٤ص ، األصـيلي ، قد أورد ابن الطقطقـي و ، رجًال وحده  ٣٥أي أنه قتل  )١(

) ع(بـان اإلمـام علـي ،  ١٣٨ص ، بناء المقالة الفاطمية ، رجًال ؛ وأورد احمد بن طاووس  ٢٥قتل 
ص ، المســـتجاد ، رجـــًال ؛ وأورد العالمـــة الحلـــي  ٣٥وفـــي روايـــة أخـــرى ، رجـــًال  ٤٤قتـــل فـــي روايـــة 

والروايــة األرجــح هــي أن اإلمــام ، رجــًال وذكــر أســماءهم  ٣٥قتــل ) ع(بــأن اإلمــام علــي ،  ٨٤-٨٢
ــــل  ــــي قــــد قت ــــو الفــــداء  ٥٩-٥٨ص ، اإلرشــــاد ، المفيــــد : ينظــــر ، رجــــًال  ٣٥عل ، المختصــــر، ؛ أب

)١٨٩-١/١٨٨ . ( 
 .  ٦٢ص ، اإلرشاد ، المفيد  )٢(
) ٢/٣١(، تـاريخ  ،؛ اليعقـوبي  ٣٢٤ص ، سيرة ، ابن إسحاق : ينظر ، م ٦٢٤/هـ٣في شوال سنة  )٣(

 ) . ٣/١٦١(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٥٠٢(، تاريخ ، ؛ الطبري 
 .  ١٥٣-١٥٢ص ، كشف اليقين  )٤(
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ـــدائرة علـــى المســـلمين ثبـــت اإلمـــام علـــي  إلـــى جانـــب النبـــي ) ع(وبعـــد أن دارت ال
وثبـت : (( )١(يقـول العالمـة الحلـييقيه بنفسه ويدافع عن اإلسالم ببسالة ال توصـف ) ص(

وكــان قــد أغمــي عليــه ، ففــتح النبــي عينــه ، )٢()ص(يــدافع عــن النبــي ) ع(أميــر المــؤمنين 
، نقضــوا العهــد وولــوا الــدبر : يــا علــي مــا فعــل النــاس ؟ فقــال : فقــال ) ع(فنظــر إلــى علــي 

قـد قصـدوه فحمـل علـيهم فكشـفهم ثـم عـاد إليـه و ، أكفنـي هـؤالء الـذين قصـدوا نحـوي : فقال 
، ... وصاح صائح في المدينة قتل رسول اهللا فانخلعـت القلـوب ، من جهة أخرى فكشفهم 

فقـال ، يا رسول اهللا لقد عجبـت المالئكـة مـن حسـن مواسـاة علـي لـك بنفسـه : وقال جبريل 
، وأنـا منكمـا ) : ع(فقال جبريل ، ما يمنعه من ذلك وهو مني وأنا منه ) : ص(رسول اهللا 

وكــان الفــتح ورجـوع النــاس إلــى ) ع(تلـى أحــد مقتــولين بسـيف أميــر المـؤمنين وكـان أغلــب ق
  .  )٣() ))ع(بثبات أمير المؤمنين ) ص(النبي 

يقـول أصـابني يـوم ) ع(سـمعت عليـًا : عن أبيـه قـال  )٤(وقد أورد قيس بن سعد(( 
  . )٥())منهن  اً سقطت إلى األرض في أربع، أحد ست عشرة ضربة

  : )٦(في معركة أحد قوله) ع(ام علي ومما روي من شعر اإلم
 فلســـــــــــــــــــــــــــــــت برعديـــــــــــــــــــــــــــــــد وال بلئـــــــــــــــــــــــــــــــيم   أفـــــــاطم هـــــــاك الســـــــيف غيـــــــر ذمـــــــيم

 ســـــــــــقى آل عبـــــــــــد الـــــــــــدار كـــــــــــاس صـــــــــــميم   أميطــــــــي دمــــــــاء القــــــــوم عنــــــــه فإنــــــــه

 ومرضــــــــــــــــــــــــــاة رب بالعبــــــــــــــــــــــــــاد رحــــــــــــــــــــــــــيم   لعمــري لقــد جاهــدت فــي نصــر أحمــد

تقــدم للــدفاع الفــارس األول الــذي ي) ع(كــان اإلمــام علــي ،  )١(وفــي معركــة الخنــدق
يتقدم دون خوف أو وجل بل ، بعد أن أحاط المشركون بها ، عن اإلسالم ومدينة اإلسالم 

                                     
 .  ١٥٦-١٥٣ص ، كشف اليقين  )١(
: ينظـر ، علـى المـوت فـي معركـة احـد ) ص(كان اإلمام علي على رأس الثمانية الذين بـايعوا النبـي  )٢(

 ) .١/٣٨٩(، األنساب ، البالذري 
 ١٢٤ص ، منهـاج الكرامـة ،  ٢٤٩ص ، نهـج الحـق ، العالمـة الحلـي : أورد قريبًا من هـذه الروايـة  )٣(

-٦٦ص ، اإلرشــاد ، ؛ المفيــد ) ٢/٥١٤(، تــاريخ ، الطبــري : ينظــر ، ؛ وقــد أكــدتها كتــب التــاريخ 
 ) . ٤٩-٢/٤٨(، الكامل ، ؛ ابن األثير  ٦٧

واإلمـام علـي واإلمـام ) ص(صـحابي ممـن روى عـن النبـي ، هو قيس بن سـعد بـن عبـادة األنصـاري ) ٤(
ص ، الرجـال ، ؛ الطوسـي )  ٣٧٥-٥/٣٦٩(، الطبقـات ، ابن سـعد : تنظر ترجمته ، ) ع(الحسن 

  .  ٢٣١ص ، خالصة األقوال ، العالمة الحلي،  ٩٥ص ،  ٧٩ص ،  ٤٥
 .  ١٢٤ص ، منهاج الكرامة ، العالمة الحلي  )٥(
 .  ٥٥ص ، يلي األص، ابن الطقطقي  )٦(
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مــن حفــر ) ص(لمــا فــرغ الرســول ((  : )٢(يقــول العالمــة الحلــي، عــن عقيــدة وٕايمــان وعــزم 
وأقبلــت غطفــان ، أقبلــت قــريش وأتباعهــا مــن كنانــة وأهــل تهامــة فــي عشــرة آالف ، الخنــدق 

ِإْذ  : (فنزلـوا مـن فـوق المسـلمين ومـن أسـفلهم كمـا قـال تعـالى ، ن أهـل نجـد ومن يتبعهـا مـ
ــنُكمْ  ــْوِقُكْم َوِمــْن َأْســَفَل ِم ، بالمســلمين وهــم ثالثــة آالف ) ص(فخــرج النبــي ، )٣() َجــاُؤوُكم مِّــن فَـ

واشــتد األمــر علــى المســلمين وركــب ، وجعلــوا الخنــدق بيــنهم واتفــق المشــركون مــع اليهــود 
فقـــال ،  )٥(وعكرمــة بــن أبــي جهــل،  )٤(عمــرو بــن عبـــد ود العــامري: نهم ش مــفــوارس قــري

، فسـكت ، ه عمـرو إنـ: )ص(لـه النبـي فقـال ، ا نـأ) : ع(فقـال علـي ، مـن يبـارز : عمرو 
أفــال ، أيــن جنـتكم التـي تزعمــون أن مـن قتـل مــنكم يـدخلها ، هــل مـن مبـارز : فقـال عمـرو 

نـــه عمـــرو إ: فقـــال ، ا لـــه يـــا رســـول اهللا نـــأ) : ع(فقـــال لـــه علـــي ، يبـــرز إلـــي رجـــٌل مـــنكم 
فقـال ، نـه عمـرو إ: فقـال ، أنا له يـا رسـول اهللا ) : ع(فقال له علي ، فنادى ثالثة ، فسكت

يــا : ثــم قــال ، خــرج اإلســالم كلــه إلــى الشــرك كلــه فخــرج إليــه : ن كــان فــأذن لــه وقــال إ و : 
لتـين إال أخـذتها خى عاهدت اهللا تعالى أال يدعوك رجـل مـن قـريش إلـى إحـدقد نك عمرو إ

، فــاني ادعــوك إلــى اهللا ورســوله والــى اإلســالم) : ع(فقــال لــه علــي ، أجــل : فقــال لــه ، منــه
فقال له يا ابـن أخـي فـو اهللا إنـي ، إني ادعوك إلى النزال : فقال ، فقال ال حاجة لي بذلك 

 أحـب أن ولكني واهللا) : ع(فقال له علي ،  )٦(ما أحب أن أقتلك وأنت كريم وأبوك لي نديم
فقتلــه وقتــل ) ع(فضــربه علــي ، ونــزل عــن فرســه ثــم تجــاوال ســاعة ، فحمــى عمــرو ، أقتلــك 

                                                                                                 
) ٢/٧٠(، الكامـل ، ؛ ابن األثيـر ) ٢/٥٦٤(، تاريخ ، الطبري : ينظر ، م ٦٢٦/هـ٥في شوال سنة  )١(

أنهـا حـدثت فـي ، ) ٣/٢٢٧(، المنـتظم ، ؛ وذكـر ابـن الجـوزي )١/١٩٤(، المختصـر ، ؛ أبو الفداء 
 . ذي القعدة 

 .  ١٥٧-١٥٦ص ، كشف اليقين  )٢(
 .  ٣٣آية : األحزاب سورة  )٣(
لــم نجــد لـه ترجمــة بـين كتــب التــاريخ إال ، هـو أحــد فرسـان العــرب المشــهورين بالفتـك والشــدة والـبطش ) ٤(

؛ ) ٥٧٤-٢/٥٧٣(، تـاريخ ، الطبـري : ينظـر ، فـي معركـة الخنـدق ) ع(قصة قتاله مع اإلمام علي 
  ) .  ٢٣٣-٣/٢٣٢(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي  ٧٧-٧٦ص ، المفيد اإلرشاد 

، هـرب يـوم فـتح مكـة إلـى الـيمن ، كرمة بن أبي جهل عمرو ابن هشام بـن المغيـرة المخزومـي هو ع) ٥(
ابـن سـعد : ينظـر ، ) رض(قتل في معركة أجنادين في خالفة أبي بكر ، وأسلم ) ص(ثم أمنه النبي 

  ) . ٨٨-٦/٨٥(، الطبقات ، 
، تنـزل تقـاتلني : ما قال لعمرو ل) ع(إن اإلمام علي : ((  ٨٩ص ، المستجاد ، قال العالمة الحلي  )٦(

إنـي ألكـره ، إن هذه الخصلة ما كنت أظن أن أحدًا من العرب يرومنـي عليهـا : فضحك عمرو وقال 
، فهـذه داللـة علـى قـوة عمـرو وبطشـه )) وقد كان بيني وبين أبيك خلة ، أن أقتل الرجل الكريم مثلك 

 .ه هو الوحيد الذي طلب مبارزت) ع(وأعترف بأن اإلمام علي 
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ولده أيضًا وانهزم عكرمة بن أبي جهـل وبـاقي المشـركين وردهـم اهللا بغـيظهم لـم ينـالوا خيـرًا 
(()١(.  

فضــيلة كبيــرة وذلــك ألنــه قتــل ) ع(ولهــذا العمــل العظــيم الــذي قــام بــه اإلمــام علــي 
أحجـم عـن التقـدم إليـه بعـد أن طلـب و ، ابرز فرسان العرب عامة وقريش خاصة  من اً واحد

ــــرة فرســــان المســــلمين  وروى أخطــــب : (( )٢(قــــال الســــيد أحمــــد بــــن طــــاووس، المبــــارزة خي
ــًا : فــي إســناده  )٣(خــوارزم هــم أعــط لال) : ص(لمــا قتــل عمــرو قــال رســول اهللا ) ع(أن علي

  )) . بله وال تعطيها أحدًا بعده علي بن أبي طالب فضيلة لم تعطها أحدًا ق
لعمــرو بــن عبــد ود ) ع(ن قتــل موالنــا علــي إ: (( )٤(وقــال الســيد علــي بــن طــاووس

لضـربة علـي : قال ) ص(أن النبي ، وقد روينا في الطرائف عن المخالف ، لعظيم الشأن 
لضــربة : وفــي حــديث آخــر . لعمــرو بــن عبــد ود أفضــل مــن عمــل أمتــي إلــى يــوم القيامــة 

لمـا بـرز موالنـا علـي ) ص(وكـذلك قـال النبـي . م الخندق أفضل من عبادة الثقلـين علي يو 
أنــه هــو ) ص(فمــا ظنــك برجــل يــرى النبــي ، بــرز اإلســالم كلــه إلــى الكفــر كلــه : إليــه ) ع(

  : اإلسالم كله وكيف يدرك بالبيان والتبيان فضله وهللا در القائل 
 )) .ا ال ينفـــــــــــد أيحـــــــــــيط مـــــــــــا يفنـــــــــــى بمـــــــــــ   يفنــــــــى الكــــــــالم وال يحــــــــيط بوصــــــــفه

ان فقلـت يـا مـأتيـت حذيفـة بـن الي: ة السعدي عقال ربي: (( )٥(وقال العالمة الحلي   
نكــم لتفرطــون فــي علــي إ: ومناقبــه فيقــول أهــل البصــرة ) ع(نحــدث عــن علــي لعبــد اهللا أنــا 

، ومـا تسـألني عـن علـي : يـا ربيعـة : فهل أنـت تحـدثني فيـه بحـديث ؟ فقـال حذيفـة ، ) ع(
فـي كفـة الميـزان منـذ بعـث ) ص(بيده لو وضع جميع أعمال أصـحاب محمـد ي نفسوالذي 
لــرجح عمــل ، فــي الكفــة األخــرى ) ع(ووضــع عمــل علــي ، إلــى يــوم القيامــة ) ص(محمــد 
فقـال حذيفـة ، هـذا الـذي ال يقـام لـه وال يقعـد : فقال ربيعة  ،على جميع أعمالهم ) ع(علي 

) ص(وعمر وحذيفة وجميع أصحاب محمد  يا لكع وكيف ال يحمل ؟ وأين كان أبو بكر: 
فانـه بـرز ، وقد دعا إلى المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خـال عليـًا ، يوم عمرو بن عبد ود 

                                     
 ٧٧-٧٦ص ، اإلرشـاد ، ؛ المفيـد ) ٥٧٤-٢/٥٧٣(، تـاريخ ، الطبـري : أورد قريبًا من هذه الرواية  )١(

، ؛ أبـــــو الفـــــداء ) ٢/٧٢(، الكامـــــل ، ؛ ابـــــن األثيـــــر ) ٢٣٣-٣/٢٣٢(، المنـــــتظم ، ؛ ابـــــن الجـــــوزي 
 ) . ٢/٤٢٨(، العبر ، ؛ ابن خلدون ) ١٩٦-١/١٩٥(، المختصر 

 .  ١٥٢ص ، ية بناء المقالة الفاطم )٢(

صاحب كتاب المناقب المشهور ، م ١١٧٢/هـ٥٦٨هو لقب لمحمد بن أحمد المكي الخوارزمي ت ) ٣(

 .   
 .  ٧٤٦-٧٤٥ص ، إقبال األعمال  )٤(
 .  ١٥٨-١٥٧ص ، كشف اليقين  )٥(
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لعملــه ذلــك اليــوم أعظــم أجــرًا مــن عمــل أصــحاب ، قتلــه ؟ والــذي نفــس حذيفــة بيــده فإليــه 
  .  )١())محمد إلى يوم القيامة 

شـجاعته ومقدرتـه الكبيـرة التـي مـن ) ع(ي ابرز اإلمام عل، وفي فتح حصن خيبر 
واسـتحق مـن النبـي ، ما أذهـل األعـداء واألصـدقاء إلـى يومنـا هـذا ، دعمت بالعون اإللهي 

إلـى ، وقد اهتم الحليون بهذا الجانب واسـتدلوا بـه ، كراماته السابقة  معكرامة أخرى ) ص(
بأحقيــة ، والوقــائع التاريخيــة الــدالئل والقــرائن مــن القــرآن الكــريم واألحاديــث النبويــة جانــب 

  ) . ص(بخالفة الرسول محمد  واألئمة من بعده) ع(اإلمام علي 
تناولتـــه  اً معروفـــ اً فـــي خيبـــر حـــديث) ع(وكـــان حـــديث إعطـــاء الرايـــة لإلمـــام علـــي 

 )٢(وتناوله الحليون بروايات متعددة وأسانيد مختلفة، مختلف كتب التاريخ والسيرة والمناقب 

ت سوف نقتصر على ذكر رواية واحدة في حديث فتح خيبـر يقـول العالمـة فلكثرة الروايا، 
  : )٣(الحلي

) ع(علـي كـان الفـتح فيهـا ألميـر المـؤمنين ، )٤(للهجـرة سبعوفي غزاة خيبر وكانت سنة (( 
وكـانوا ، ففي بعض األيام فتحـوا البـاب ، بضعًا وعشرين ليلة ) ص(حاصرهم رسول اهللا ، 

) ص(فـدعا النبـي ، قًا وخرج مرحب بأصـحابه يتعـرض للحـرب قد خندقوا على أنفسهم خند
فلمـا كـان الغـد أعطاهـا لعمـر ، فـانهزم بـه ، أبا بكر وأعطاه الراية في جمع من المهاجرين 

فقـال ، نه أرمد إفقيل ، ائتوني بعلي ) : ص(نهزم فقال افسار غير بعيد ثم ، بن الخطاب 
كـــرارًا غيــر فـــرار يأخـــذها ، بـــه اهللا ورســوله ويح، أرونيــه ترونـــي رجــًال يحـــب اهللا ورســوله : 

رمـــدًا مـــا : يـــا علـــي مـــا تشـــتكي ؟ فقـــال : فقـــال، يقودونـــه إليـــه ) ع(فجـــاءوا بعلـــي ، بحقهـــا 
ثــم تفــل فــي يــده ، اجلــس وضــع رأســك علــى فخــذي : فقــال ، أبصــر بــه وصــداعًا برأســي 

، الرايــة  وأعطــاه، فانفتحــت عينــاه وســكن الصــداع ، ومســحها علــى عينيــه ورأســه ودعــا لــه 
امض بها وجبريل معك والنصر أمامـك والرعـب مبثـوث فـي صـدور : وكانت بيضاء وقال 

                                     
، كشــف المــراد فــي شــرح تجربــة االعتقــاد ،  ٢٥٠-٢٤٩ص ، نهــج الحــق ، أوردهــا العالمــة الحلــي  )١(

 . ٥٢٢ص ، هـ ١٤٢٧، قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي،  ١١ط، لشيخ حسن زاده االملي تحقيق ا
، واحــدًا وأربعـين حــديثًا ؛ وأورده أحمــد بــن طــاووس  ١٦٠ – ١٣٩ص ، العمــدة ، أورد ابـن البطريــق  )٢(

خمسـة ) ٨٠-١/٧٨(، الطرائـف ، ؛ وأورد علي بن طاووس  ٣٠٣-٣٠٢ص ، بناء المقالة الفاطمية
،  ٥٢٢ص ، كشــف المــراد ،  ١٢٧-١٢٦ص ، منهــاج الكرامــة ، ورد العالمــة الحلــي أحاديــث ؛ وأ
معـــارج الفهـــم فـــي شـــرح الـــنظم ، تحقيـــق عبـــد ،  ٩٣-٩٢ص ، المســـتجاد ،  ٢٥٠ص ، نهـــج الحـــق 

، وقــد أوردوهــا بأســاليب  ٤٩٥هـــ ، ص ١٤٢٨، مطبعــة نگــارش ، قــم ،  ١الحلــيم عــوض الحلــي ، ط
 .إال ان المعنى واحد مختلفة واختالف في ألفاظ المتن 

 . ولقد نقلنا الرواية عن العالمة الحلي ألنها أتم الروايات ،  ١٧١-١٦٧ص ، كشف اليقين  )٣(
؛ ) ٢/٣٦(، تـاريخ ، اليعقـوبي : ينظـر ، م ٦٢٨/هـ٧أكدت مصادر التاريخ بان فتح خيبر كان سنة  )٤(

؛ ) ٢/٩٩(، الكامـل ، ابن األثير ؛ ) ٣/٢٩٣(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي )٣/٢٩(، تاريخ ، الطبري 
 ) . ١/٢٠٠(، المختصر ، أبو الفداء 
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فخرج مرحـب وعليـه درع ومغفـر وحجـر ، حتى أتى الحصن ) ع(فمضى علي ... ، القوم 
فقــد الحجــر ، ) ع(فبــدر بــه علــي ، ضــربتين ، قــد نصــبه مثــل البيضــة علــى رأســه فاختلفــا 

وانهـــزم مـــن كـــان مـــع ... علـــى أضراســـه وخـــر صـــريعًا  والمغفـــر ورأســـه حتـــى وقـــع الســـيف
ففتحــه واخــذ البــاب وجعلــه جســرًا ) ع(مرحــب وأغلقــوا بــاب الحصــن فعالجــه أميــر المــؤمنين 

  )) . على الخندق حتى عبر عليه المسلمين وظفروا بالحصن وأخذوا الغنائم 
قــدوم جعفــر بــن أبــي طالــب مــع ) ع(وقــد ترافــق فــتح خيبــر علــى يــد اإلمــام علــي 

واهللا مــا أدري بــأيهم أنــا : (( وقــال ، بــذلك كثيــرًا ) ص(وفــرح النبــي ، مــن الحبشــة ) رض(
  . )١())سرورًا بفتح خيبر أم بقدوم جعفر أشد

البطريـــق ابـــن يقـــول ، وفتحـــه خيبـــر ) ع(وفـــي أهميـــة إعطـــاء الرايـــة لإلمـــام علـــي 
  : )٢(الحلي

غايـة فـي التبجيـل لـه ونهايـة يـوم خيبـر كـان ) ع(علم أن إعطاء الراية ألمير المؤمنين ا(( 
فمـا ، من أشياء توجب ضـد ذلـك  هوالتنزي، ألنه أبان عن أشياء توجب ذلك ، في التعظيم 

المـــذكورين فـــي لفـــظ هـــذه ) ص(يوجـــب المـــدح والتعظـــيم والتبجيـــل فهـــو محبـــة اهللا ورســـوله 
 ،ي اإلقـدام واإلخـالص فـي الجهـاد فـولم يجب ذلك إال من حيث الجد ، األخبار الصحاح 

فلمـا كـان اإلقـدام ، فهـو الفـرار مـن الزحـف ، أما األشياء التي تنزه بهـذه المدحـة منهـا .... 
  )) .  الذمجعل الفرار من الزحف غاية في ، غاية في المدحة 

) رض(وفــي ذلــك اليــوم لمــا ســأله عمــر بــن الخطــاب : ((  )٣(وأورد رجــب البرســي
أيـام خميصـًا ، فهـل قلعتهـا بقـوة بشـرية ؟  يا أبا الحسن لقد اقتلعت منيعًا ولـك ثالثـة: فقال 
  ))ما قلعتها بقوة بشرية ولكن بقوة إلهية ، ونفس بلقاء ربها مطمئنة رضية : فقال 

مــن خــالل مــا ســبق يتبــين لنــا أن الحليــين قــد أكــدوا أهميــة فــتح خيبــر ومــدلوليتها 
لــة أكيــدة عــن ذلــك ليــدل دال) ص(وكــالم النبــي ) ع(وتأكيــد أن إعطــاء الرايــة لإلمــام علــي 

  .  )٤()ع(كان يؤكد خالفة اإلمام علي ) ص(على أن النبي 

                                     
 ) . ٢/٤٣٩(، العبر ، ؛ ابن خلدون  ٢/٣٧، تاريخ ، اليعقوبي  )١(
 .  ١٦٠-١٥٨ص ، العمدة  )٢(
مشــارق أنــوار اليقــين فــي حقــائق : هـــ  ٨١٣كــان حيــًا ســنة الحلــي الحــافظ رجــب بــن محمــد بــن رجــب  )٣(

، دار الكتـاب العربـي  ١، تحقيق السيد عبد الغفار أشـرف المازنـدراني ، ط) ع(ن أسرار أمير المؤمني
 .  ١٩٨م ، ص ٢٠٠٧، بيروت ، 

ـــة وفـــتح خيبـــر  )٤(  ١٠٧,١٨٢,١١٠ص ، فضـــائل ، ابـــن حنبـــل : ينظـــر ، لالســـتزادة عـــن حـــديث الراي
صـــحيح : هــــ ٢٥٦ت ، محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم الجعفـــي ، بـــاختالف فـــي الســـند ؛ البخـــاري 

، الســـعودية  –الريـــاض ، بيـــت األفكـــار الدوليـــة للنشـــر ، اعتنـــى بـــه أبـــو صـــهيب الكرمـــي ، البخـــاري 
أبـــــي ، بـــــاب فـــــتح خيبـــــر ؛ مســـــلم  ٧٩٩ص ، ) ع(بـــــاب فضـــــائل علـــــي  ٧٠٩-٧٠٨ص ،  ١٩٩٨

اعتنـى بـه أبـو صـهيب الكرمـي ، صـحيح مسـلم : هــ ٢٦١ت ، الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
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يقـول العالمـة  ،) ص(إلـى جانـب النبـي ) ع(شـارك اإلمـام علـي  )١(وفي فـتح مكـة
ِإَذا َجـاء َنْصـُر : (فقـال تعـالى، وفي غزاة الفتح التي وعد اهللا تعالى نبيـه بنصـره : (( )٢(الحلي

أال يقـاتلوا بمكـة ) ص(وكان عهـد رسـول اهللا ، )٤()ع(راية مع علي كانت ال،  )٣()اللَِّه َواْلَفْتحُ 
الحــويرث بــن نفيــل بــن ) ع(فقتــل أميــر المــؤمنين ، إال مــن يقــاتلهم ســوى نفــر كــانوا يؤذونــه 

وجـد فيـه ، المسـجد ) ص(ولما دخـل النبـي ، بمكة) ص(وكان ممن يؤذي الرسول ، كعب 
يــا علــي أعطنــي كفــًا : فقــال ، صــاص بعضــها مشــدود بــبعض بالر ، ثالثمئــة وســتين صــنمًا 

قُــْل َجــاء اْلَحــقُّ َوَزَهـــَق اْلَباِطــُل ِإنَّ اْلَباِطــَل َكـــاَن (وهــو يقـــول ، فناولــه كفـــًا فرماهــا بــه  امــن الحصــ
  )) . فلم يبق فيها صنم إال خر لوجهه وأخرجت من المسجد وكسرت ،  )٥()َزُهوًقا

تغنيـان بهجـاء الرسـول  ان كانتـوقد تمكن اإلمام علـي مـن قتـل إحـدى القينتـين اللتـي
 ،نـــاس مـــن بنـــي مخـــزوم  آوتقـــد ،  ئوبلغـــه أن أختـــه أم هـــان، وبمراثـــى أهـــل بـــدر ) ص(

فخـافوا منـه خوفـًا شـديدًا ، أخرجـوا مـن آويـتم : عـًا بالحديـد فنـادى ننحو دارها مق) ع(فقصد 
وأرسـل  ،) ص(قد أخذت األمان لهم من الرسـول  ئلعلمهم بشجاعته وٕاقدامه إال أن أم هان

  . )٦(إلى اإلمام بتركهم والصفح عنهم

                                                                                                 
بـاب فضـائل علـي  ٩٨٠-٩٧٩ص ،  ١٩٩٨، السـعودية  –الرياض ، لدولية للنشر بيت األفكار ا، 

ــــــوبي  ــــــاريخ ، ؛ اليعق ــــــري ) ٢/٣٧(، ت ــــــاريخ ، ؛ الطب ــــــن الجــــــوزي ) ١٣-٣/١٢(، ت ــــــتظم، ؛ اب ، المن
)٣/٢٩٦ . ( 

؛ ابــن ) ٤٣-٣/٤٢(، تــاريخ ، ؛ الطبــري ) ٢/٣٨(تــاريخ ، ، اليعقــوبي : ينظــر ، م ٦٢٩/هـــ٨ســنة  )١(
ـــــتظمال، الجـــــوزي  ـــــر )٣/٣٢٤(، من ـــــن األثي ـــــداء ) ٢/١١٦(، الكامـــــل ، ؛ اب ـــــو الف ، المختصـــــر ، ؛ أب

 ) . ٤/٣١٠(، البداية، ابن كثير ، ) ١/٢٠٤(
 .  ١٧١ص ، كشف اليقين  )٢(
 .  ١آية : سورة النصر  )٣(
، بالــدخول مــن كــداء ) ص(وقــد أمــره الرســول ، كانــت إحــدى الرايــات مــع ســعد بــن عبــادة األنصــاري  )٤(

، اليــوم يــوم الملحمــة اليــوم تســتحل الحرمــة : هــم ســعد بالــدخول مــن بــاب كــداء إلــى مكــة قــال فحــين 
ومــا تــأمن أن ، يــا رســول اهللا أســمعت مــا قــال ســعد بــن عبــادة : فســمعها رجــل مــن المهــاجرين فقــال 

أدركـه فخـذ الرايـة فكـن أنـت الـذي ) : ع(لعلـي ) ص(عندها قال الرسـول ، تكون له في قريش صولة 
، ؛ أبــو الفــداء) ٢/١٢٢(، الكامــل ، ؛ ابــن األثيــر ) ٣/٥٦(، تــاريخ ، الطبــري : ينظــر ، ا يــدخل بهــ

 ) . ٢٠٦-١/٢٠٥(، المختصر 
  .  ١٧آية : سورة اإلسراء  )٥(
 .  ٩٧-٩٥ص ، المستجاد ، العالمة الحلي  )٦(
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وقلـة مـن بنـي ) ع(التي صمد فيها اإلمام علي ، )١(ثم جاءت بعد ذلك غزوة حنين
وفي غزاة حنـين اسـتظهر رسـول : ((  )٢(يقول العالمة الحلي) ص(هاشم إلى جانب النبي 

ا بكـر الكثـرة فأعجـب أبـ،  )٣(فخرج في عشـرة آالف مـن المسـلمين، بكثرة الجمع ) ص(اهللا 
ولـم يبــق مــع رســول ، فلمـا التقــوا انهزمــوا جميعــًا ، )٤(عــانهملــن نغلــب اليـوم مــن قلــة ف: فقـال 

فقتــل ، بنــي هاشــم ســوى تســعة نفــر وعاشــرهم أيمــن ابــن أم أيمــن المســلمين ومــن اهللا مــن 
         َســِكيَنَتُه َعَلــى َرُســوِلِه َوَعَلــى ثُــمَّ أَنَــزَل اللّــهُ  ،ثُــمَّ َولَّْيــُتم مُّــْدِبرِيَن (فــأنزل اهللا تعــالى ، وبقيــت التســعة 

، قائمــا بالســيف بــين يديــه ) ع(وكــان علــي ، ومــن ثبــت معــه ) ع(يريــد عليــًا ، )٥() اْلُمــْؤِمِنينَ 
، ) ع(وجاء رجل من هـوازن اسـمه أبـو جـرول ومعـه رايـة سـوداء فقتلـه أميـر المـؤمنين ... 

ر المــؤمنين بعــد ذلــك أربعــين رجــًال وقتــل أميــ، وكانــت هزيمــة المشــركين بقتــل أبــي جــرول 
  .  )٦())فتكملت الهزيمة وحصل األسر 

فـــي هـــذه الغـــزوة وجميـــل جهـــاده فيهـــا يقـــول ) ع(وفـــي توضـــيح منقبـــة اإلمـــام علـــي 
  : )٧(العالمة الحلي

وتأملهـا وتفكـر فـي معانيهـا ، في هذه الغزاة ) ع(نظر اآلن إلى مناقب أمير المؤمنين اف(( 
، واختص من ذلك بما لم يشركه فيه احد من األمة ، ل فضل فيها قد تولى ك) ع(تجده ، 

إال النفر الذين كـان ، عند انهزام كافة الناس عنه ) ص(ثبت مع رسول اهللا ) ع(وذلك انه 
  ) ... )) . ع(ثبوتهم بثبوته 

عـن ) ع(لـي وهي الغزوة الوحيـدة التـي تخلـف عنهـا اإلمـام ع،  )١(وفي غزوة تبوك
هـــتم ا، قـــد خلفـــه فـــي أهلـــه ومالـــه بالمدينـــة ، ) ص(لـــك الن الرســـول وذ، )ص(رســـول اهللا 

                                     
، صــــر المخت، ؛ أبــــي الفــــداء ) ٢/١٣٥(، الكامــــل ، ابــــن األثيــــر : ينظــــر ، هـــــ ٨فــــي شــــوال ســــنة  )١(

 ) . ٢/٤٤٧(، العبر، ؛ ابن خلدون ) ١/٢٠٧(
، منهــاج الكرامــة ، العالمــة الحلــي : ؛ وأورد قريبــًا مــن هــذه الروايــة  ١٧٥-١٧٢ص ، كشــف اليقــين  )٢(

-٩٨ص ، المســـــتجاد ،  ٢٥١ص ، نهـــــج الحـــــق ،  ٥٢٣-٥٢٢ص ، كشــــف المـــــراد ،  ١٢٧ص 
١٠١  . 

، ومعــه ألفــان مــن أهــل مكــة ، ) ص(رج رســول اهللا ثــم خــ) : (( ... ٣/٧٣(، تــاريخ ، ذكــر الطبــري ) ٣(
  ... )) . مع عشرة آالف من أصحابه الذين فتح اهللا بهم مكة 

ويـوم حنـين إذ أعجبـتكم كثـرتكم فلـم تغـن عـنكم شـيئًا وضـاقت علـيكم األرض بمـا رحبـت ( قال تعالى  )٤(
 .  ٢٥آية : سورة التوبة ) ثم وليتم مدبرين 

  . ٩آية : سورة التوبة  )٥(
وقد أكدت كتب التاريخ والسيرة والمناقب بطولة اإلمام علي فـي هـذه المعركـة بمـا هـو قريـب مـن هـذه  )٦(

؛ المفيـد ) ٧٦-٣/٧٤(، تـاريخ ، ؛ الطبـري ) ٢/٤١(تـاريخ ، ، اليعقـوبي : لالستزادة ينظر ، الرواية 
 ) .٤/٣٦٢(، اية البد، ؛ ابن كثير ) ١٣٧-٢/١٣٦(، الكامل ، ؛ ابن األثير  ١٠٧ص ، اإلرشاد، 

 .  ١٠٤-١٠٣ص ، المستجاد  )٧(
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وذلـك لمـا فيـه مـن ، اهتمامـًا كبيـرًا ، علماء الحلة بحديث المنزلة الذي جاء في هذه الغزوة 
كثيـر مـن الروايـات بفأوردهـا علمـاء الحلـة ، تـه وخالف) ع(الداللة النصية على إمامـة علـي 

  .  )٢(االمختلفة األسانيد فيه
وفي غزاة تبوك أوحى اهللا تعالى إلى نبيه أنه ال يحتـاج : (( )٣(العالمة الحلي روى
، إلـى بـالد الـروم ) ص(فاسـتنفرهم النبـي  معـه وكلفه بالمسير واسـتنفار النـاس، إلى القتال 

ة وخوفـًا مـن شـيعفأبطأ أكثرهم عن طاعته حرصًا على الم، وقد أينعت ثمارهم وأشتد الحر 
علــى المدينــة وعلــى ) ع(وأســتخلف أميــر المــؤمنين ، ونهــض بعضــهم ، الحــر ولقــاء العــدو 

علــم مــا عليــه ) ص(إن المدينــة ال تصـلح إال بــي أو بــك ألنــه : أهلـه بهــا وحريمــه وقــال لــه 
ا علــى المدينــة عنــد نأيــه أو غــزاهم وســفك دمــاءهم فأشــفق أن يطــو ، األعــراب حــول المدينــة 

ولمــا علــم المنــافقون اســتخالفه لــه ، فيهــا فمتــى لــم يقــم فيهــا مــن يماثلــه وقــع الفســاد، عنهــا 
وغبطــوه علــى ، بـه وينقطــع طمعهــم وطمــع العـدو فيهــا  يــتحفظن المدينــة إوعلمــوا ، حسـدوه 

، بـل اسـتثقاًال بـه ، أنه لم يستخلفه إكرامًا له وٕاجـالًال : وقالوا ، الدعة عند أهله فأرجفوا به 
إن المنـــافقين زعمـــوا أنـــك : ل وقـــا) ص(فلحـــق بـــالنبي ، مـــع علمهـــم انـــه أحـــب النـــاس إليـــه 

فـان المدينـة ال تصـلح إال بـي أو ، ارجع يا أخـي إلـى مكانـك : فقال ، خلفتني استثقاًال بي 
أمــا ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة ، فأنــت خليفتــي فــي أهلــي ودار هجرتــي وقــومي ، بــك 

  )) . هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي 

                                                                                                 
، الكامـــــل ، ؛ ابـــــن األثيـــــر ) ٣/٣٦٢(، المنـــــتظم ، ابـــــن الجـــــوزي : ينظـــــر ، هــــــ ٩فـــــي رجـــــب ســـــنة  )١(

 ) .  ١/٢١١(، المختصر، ؛ أبو الفداء ) ٢/١٤٩(

، تســعة وثالثــين حــديثًا ؛ وأورد علــي بــن طــاووس ،  ١٣٨-١٢٦ص ، العمــدة ، أورد ابــن البطريــق  )٢(
،  ١٠٨-١٠٧ص ، المســـتجاد ، ســـتة أحاديـــث ؛ وأورد العالمـــة الحلـــي ، ) ٧٧-١/٧٠(، الطرائـــف 

البـاب ،  ٥٠٤-٥٠٢ص ، معـارج الفهـم ،  ٢١٦ص ، نهج الحق،  ٥٠١-٥٠٠ص ، كشف المراد 
، بيـروت ، دار األضـواء ،  ١ط، تحقيق مهدي محقـق ، الحادي عشر مع شرحيه للسيور والحسيني 

، تحقيـــق محمـــد نجمـــي زنجـــاني ، أنـــوار الملكـــوت فـــي شـــرح اليـــاقوت ،  ٣٠٢-٣٠١ص ،  ٢٠٠٤
، كشـف الفوائـد فـي شـرح قواعـد العقايـد ،  ٢٢١-٢١٩ص ، هــ ١٣٣٨، طهران ، منشورات دانكشاه 

منــاهج اليقــين فــي ،  ٣٠٨ص ،  ١٩٩٣، بيــروت ، دار الصــفوة ،  ١ط، تحقيــق الشــيخ حســن مكــي
 ٤٤٧ص ، هــ ١٤١٥، طهـران، مطبعة دارة األسـوة ،  ١ط، تحقيق يعقوب الجعفري ، أصول الدين 

حــديثًا واحــدًا ، وقــد أوردهــا علمــاء الحلــة  ١٠٤آيــة ، ص ٥٠٠حــديثا واحــدًا ؛ وأورد رجــب البرســي ، 
 باستخدام أسانيد مختلفة

وقــد نقلنــا الحــديث عــن العالمــة الحلــي ألنــه أوردهــا بشــكل كامــل ،  ١٧٨-١٧٥ص ، كشــف اليقــين  )٣(
 . أورده باقي علماء الحلة  وواف مقارنة بما
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سـمعت : قال ، عن محمد بن عمار بن ياسر : (( )١(ومما رواه الشيخ ورام الحلي
أخذ بيـد علـي بـن أبـي طالـب فقـال لـه ) ص(رأيت النبي : يقول  )٢(ةدأبا ذر جندب بن جنا

مكانـــك فـــي حيـــاتي وبعـــد مـــوتي كمكـــان ، ي ووزيـــري وأمينـــي ييـــا علـــي أنـــت أخـــي ووصـــ: 
ـــه ال نبـــي بعـــدي  ـــ ،هـــارون مـــن موســـى إال أن ـــاألمن هفمـــن مـــات وهـــو يحبـــك خـــتم اهللا ل  ب

  )) . ومن مات وهو يبغضك لم يكن له في اإلسالم نصيب  ،واإليمان 
التـي ، نظرة الحليـين إلـى مفهـوم حـديث المنزلـة ومدلوليتـه وأهميتـه  فيما يخصأما 

صـحة هـذه  مـع علـم أنا: (( )٣(يقـول ابـن البطريـق الحلـيف )ع(تثبت إمامة أمير المـؤمنين 
جميـع منـازل هـارون ) ع(لعلـي ) ص(النبـي فقد اثبت ، وصحة طرقها المتقدمة ، األخبار 

  . ..)).وأخرجه العرف من األخوة ، من موسى إال ما أخرجه االستثناء من النبوة
ر مـدة غاستخلفه على المدينة مع ص، ) ص(ن النبي إ: (( )٤(وقال العالمة الحلي

اتـه خليفة له في حال حي) ع(وليس غير علي ، فيجب أن يكون خليفته بعد موته ، الغيبة 
وٕاذا كــان خليفــة فــي ، ألنــه لــم يعزلــه عــن المدينــة فيكــون لــه مــن بعــد موتــه فيهــا ، إجماعــًا 

  )) .  المدينة كان خليفة في غيرها إجماعًا 
نصـه عليـه ، ) ص(تضـمن هـذا القـول مـن رسـول اهللا : (( وقال في موضع آخـر 

، ه فيـه أحـد سـواه ودل بـه علـى فضـل لـم يشـرك ،كافة بالخالفة الخلق باإلمامة وٕابانته من 
خرجه العرف مـن األخـوة ومـا اسـتثناه أوأوجب له به جميع منازل هارون من موسى إال ما 

وال سـاواه ) ع(أحـد مـن الخلـق أميـر المـؤمنين  افيهـ هوهذه فضـيلة لـم يشـرك، هو من النبوة 
  . )٥())في معناها وال قاربه فيها على حال 

ت المتعلقــــة بحــــديث المنزلــــة وذكروهــــا فهنــــا نالحــــظ أن الحليــــين قــــد أوردوا الروايــــا
كمــا أنهــم أبـــدوا نظــرتهم ورأيهــم فـــي أهميــة هــذا الحـــديث ، بأســانيد مختلفــة إلثبــات الحجـــة 

                                     
تنبيـــه الخـــواطر ونزهـــة : م ١٢٠٨/هــــ٦٠٥ت ، أبـــو الحســـين ورام بـــن أبـــي فـــراس المـــالكي األشـــتري  )١(

، منشـــورات دار الكتـــب اإلســـالمية ، المطبعـــة الحيدريـــة ،  ٢ط، تحقيـــق محمـــد اآلخونـــدي ، النـــواظر 
 ) . ٢/٣٨٩(، هـ ١٣٦٨، طهران 

مـن المهـاجرين ، اسـمه بريـر بـن جنـادة : جندب بـن السَّـكن وقيـل : قيل و ، جندب بن جنادة الغفاري ) ٢(
تـــوفي فـــي زمـــن خالفـــة عثمـــان بـــن عفـــان ) ع(وعـــن اإلمـــام علـــي ) ص(صـــحابي روى عـــن النبـــي ، 
 ٣٢ص، الرجـال ، ؛ الطوسـي ) ٢٢٣-٤/٢٠٥(، الطبقـات، ابن سـعد : ينظر في ترجمته ، ) رض(
 .  ٩٦ص ،  خالصة األقوال، ؛ العالمة الحلي  ٥٩ ص، 

  .  ١٣٧ص ، العمدة  )٣(

 .  ١١١ص ، منهاج الكرامة  )٤(
 .  ١١٩ص ، اإلرشاد ، المفيد : ؛ وينظر  ١٠٨ص ، المستجاد ، العالمة الحلي  )٥(
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فبهـــذا ، مـــن بعـــده  وخالفتـــه واألئمـــة) ع(إمامـــة اإلمـــام علـــي  وداللتـــه فـــي إثبـــات تهوفضـــيل
الــذين ذكــروا  ،اختلفــوا كمــا فــي األمــور الســابقة عمــن ســبقهم مــن المــؤرخين وكتــاب الســيرة 

  . )١(حديث المنزلة
) ع(إلى جانب الرسـول ) ع(هذه الغزوات الفاصلة والمهمة شارك بها اإلمام علي 

الن الحليـــين لـــم ، مـــن الغـــزوات والمعـــارك التـــي لـــم نـــذكرها  اً أن هنـــاك كثيـــر  عـــالوة علـــى، 
ات أو لـــم يـــذكروها فـــي كتـــبهم ألنهـــم اقتصـــروا علـــى ذكـــر األمـــور المهمـــة وذ، يهتمـــوا بهـــا 

) ص(أن النبـــي  كمـــا، تـــه خالفو ) ع(التـــي تثبـــت إمامـــة علـــي ، الداللــة التاريخيـــة والفقهيـــة 
ــ ــ اً قائــد) ع( اً كــان قــد أرســل اإلمــام علي بعض الســرايا منهــا إرســاله إلــى صــنم الفلــس يقــول ل

يسـمونه  إنسـانوكان على جبل أجا أنـف احمـر كأنـه تمثـال : وقال الكلبي : (( )٢(القزويني
فلمــا جــاء اإلســالم بعــث رســول اهللا ) ص(يء يعبدونــه إلــى عهــد رســول اهللا كــان طــ، فلســًا 

علـــي بـــن أبـــي طالـــب فـــي مائـــة وخمســـين مـــن األنصـــار فكســـروا فلســـًا وهـــدموا بيتـــه ) ص(
  )) . وأسروا بنت حاتم 

 )٣(يقـول ابـن سـليمان الحلـي، إلى الـيمن ) ع( اً اإلمام علي )ص(أرسل النبي كذلك 
فــوجهني إلــى الــيمن ) ص(دعــاني رســول اهللا : قــال ) ع( عــن علــي بــن أبــي طالــب ...(( 

يـا : فقـال ، نهـم قـوم كثيـر ولهـم سـن وأنـا شـاب حـدث إفقلـت يـا رسـول اهللا ، ألصلح بينهم 
ن محمــدًا إعلــي إذا صــرت بــأعلى العقبــة فنــادي بــأعلى صــوتك يــا حجــر يــا مــدر يــا ثــرى 

ة أشـرفت علـى أهـل الـيمن قـال فـذهبت فلمـا صـرت بـأعلى العقبـ، كم السالم ئرسول اهللا يقر 
فإذا هم بأسـرهم مقبلـون نحـوي مشـرعون رمـاحهم مسـوون أسـنتهم متنكبـون قسـيهم شـاهرون 

يقـرؤكم ) ص(جـر يـا مـدر يـا ثـرى محمـد رسـول اهللا حفناديت بأعلى صـوتي يـا ، سالحهم 
قال فلم تبق شجرة وال مدرة وال ثرى إال ارتجـت بصـوت واحـد وعلـى محمـد رسـول ، السالم 

                                     
، البخـاري ،  ١١٦-١١٥ص ، فضـائل ، ؛ ابن حنبل ) ٢٢-٣/٢١(، الطبقات ، ابن سعد : ينظر  )١(

؛ ) ٢/٣٤٦(، أنســــــاب ، ؛ الــــــبالذري  ٩٧٩-٩٧٨ص ، صــــــحيح ، ؛ مســــــلم  ٧٠٩ص ، صــــــحيح 
-١١٧ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد ) ١٠٤-٣/١٠٣(، تاريخ ، ؛ الطبري ) ٢/٤٤(، تاريخ ، اليعقوبي 

تهـذيب ، ؛ ابن حجر )١/٢١١(، المختصر ،  ؛ أبو الفداء) ٢/١٥٠(، الكامل ، ؛ ابن األثير  ١٢٠
 ،)٧/٢٨٦ . ( 

 .  ٧٤ص ، آثار البالد  )٢(
 .  ١٤-١٣ص ، صائر مختصر ب )٣(
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فاضطربت قوايم القوم وارتعدت ركبهم ووقع السـالح مـن أيـديهم ، وعليك السالم ) ص(اهللا 
  .)١())واقبلوا إلي مسرعين فأصلحت بينهم وانصرفت 

وقــد اثبــت فــي هــذه المعــارك البطولــة الفائقــة التــي ،  )٢(إلــى فــدك) ع( أرســلهكــذلك 
ن فضــل علــي قــد بــي) ص(وألجــل ذلــك نجــد أن الرســول ، إلســالم لأثبتــت إخالصــه ووالءه 

  .في كل موطن من تلك المواطن ) ع(
  

  سورة براءة ) ع(علي اإلمام تبليغ  .٧
ومكانتـه العاليـة ) ع(وهذه من الكرامات األخرى التي تثبت أفضلية أمير المؤمنين 

  : )٣(الحلي قيقول ابن البطري، وأنه أقرب الناس إليه وأولى الناس به ) ص(عند النبي 
: ، قـال )٤()بـََراءٌة مِّـَن اللّـِه َوَرُسـوِلهِ : (ي تفسير سورة براءة قوله تعالى ومن تفسير الثعلبي ف(( 
عاهــد ) ص(وذلــك أن رســول اهللا ، نزلــت فــي أهــل مكــة :  حــدثنا محمــد بــن إســحاق: قــال

على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيهـا النـاس ويكـف بعضـهم ، قريشًا يوم الحديبية 
ودخلـت بنـو بكـر فـي عهـد قـريش ، ) ص(هللا فدخلت خزاعة في عهد رسـول ا، عن بعض 

فعـدت بنـو ، وبين قبائل من العرب خصائص ) ص(هذا عهود بين رسول اهللا مع وكان ، 
فلما تظاهر بنو بكر وقـريش علـى ، ورفدتهم قريش بالسالح، كر على خزاعة فقتلت منهم ب

) ص(حتـى وقـف علـى رسـول اهللا  ،خزاعة ونقض عهدهم خـرج عمـرو بـن سـالم الخزاعـي 
  : فقال

ــــــــــــــي ناشــــــــــــــد محمــــــــــــــداً  ــــــــــــــا رب إن  )٥(حلــــــــــــــــــــف أبينــــــــــــــــــــا وأبيــــــــــــــــــــه األتلــــــــــــــــــــدا   ي

ـــــــــــــــــــدا   قــــــــــد كنــــــــــتم ولــــــــــدًاً◌ وكنــــــــــا والــــــــــدًا◌ً  ـــــــــــــــــــزع ي ـــــــــــــــــــم نن  ثـــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــلمنا فل

                                     
وقد أسلمت على يـده قبيلـة همـدان ، م ٦٣١/هـ١٠إلى اليمن في رمضان سنة ) ع(توجه اإلمام علي  )١(

، ؛ ابـــن األثيـــر ) ١٣٢-٣/١٣١(، تـــاريخ ، الطبـــري : ينظـــر ، همـــدان اليمانيـــة كلهـــا فـــي يـــوم واحـــد 
 ). ٢١٣-١/٢١٢(، المختصر ، ؛ أبو الفداء ) ٢/١٦٨(، الكامل 

، تــاريخ ، الطبــري : ينظــر ، م ٦٢٧/هـــ٦علــى رأس ســرية فــي شــعبان ســنة ) ع(م علــي توجــه اإلمــا )٢(
 ) . ٣/٢٦٠(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٦٤٢(

 .  ١٦٤-١٦٣ص ، العمدة  )٣(
  .  ١آية : سورة التوبة  )٤(
  
  
 
والــذي عقــدوه قبــل اإلســالم وحــافظ عليــه ، ) ص٠يقصــد حلــف خزاعــة مــع عبــد المطلــب جــد الرســول  )٥(

هذا دليل على تـأثير األحـداث التـي كانـت قبـل اإلسـالم فـي األحـداث التـي ، وجدده معهم) ص(لنبي ا
 ) .١/٥٥٠(، الكامل ، ابن األثير : ينظر ، جاءت بعده 
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 وادع عبــــــــــــــــــــــــــــاد اهللا يــــــــــــــــــــــــــــأتوا مــــــــــــــــــــــــــــددا   فانصــــــــر هــــــــداك اهللا نصــــــــرًا اعتــــــــدا

ـــــــــــــد تجـــــــــــــردا ـــــــــــــيهم رســـــــــــــول اهللا ق ــــــــــــــــــدا   ف  أن ســــــــــــــــــيم خســــــــــــــــــفًاً◌ وجهــــــــــــــــــه ترب

ـــــــدا ـــــــق كـــــــالبحر يجـــــــري فري ـــــــي فيل  إن قريشــــــــــــــــــــــــــًا أخلفــــــــــــــــــــــــــوك الموعــــــــــــــــــــــــــدا   ف

ـــــــــــــــــــك المؤكـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــي كـــــــــــــــداٍء رصـــــــــــــــدا   ونقضـــــــــــــــــــوا ميثاق ـــــــــــــــي ف ـــــــــــــــوا ل  وجعل

 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أذل وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــددا   وزعمــــــــوا أن لســــــــت تــــــــدعوا أحــــــــدًا◌َ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ركعــــــــــــــــــــــــــــــــًاً◌ وســــــــــــــــــــــــــــــــجدا   هــــــــــــم بيتونــــــــــــا بــــــــــــالحطيم هجــــــــــــدَا◌ً   وقتلون

مكـة ففـتح مكـة فـي وخرج وتجهز إلى ، ال نصرت إن لم أنصركم ) : ص(فقال رسول اهللا 
ولمــا خــرج إلــى غــزوة تبــوك وتخلــف مــن تخلــف مــن المنــافقين وأرجفــوا ، مــان للهجــرةســنة ث

بإلقــاء عهــودهم إلــيهم عــز وجــل جعــل المشــركون ينقضــون عهــودهم وأمــره اهللا ، األراجيــف 
َواء ِإنَّ َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن قَـْوٍم ِخَيانًَة َفانِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسـ: (وذلك قول اهللا عز وجل ، ليأذنوا بالحرب 

أكـره : الحـج ثـم قـال ) ص(أراد الرسـول ، )٢(فلما كانـت سـنة تسـع،  )١()الّلَه َال ُيِحبُّ الَخائِِنينَ 
أن يحضر المشركون فيطوفون عراة وال أحب أن أحج حتى ال يكون ذلك فبعث رسول اهللا 

 ليقــيم للنــاس الحــج وبعــث معــه أربعــين آيــة مــن، أبــا بكــر تلــك الســنة علــى الموســم ) ص(
: فقـال ) ع(عليـًا ) ص(فلمـا سـار دعـا رسـول اهللا ، صدر بـراءة ليقرأهـا علـى أهـل الموسـم 

) ع(فخـرج علــي ، وأذن بـذلك فــي النـاس إذا اجتمعــوا ،أخـرج بهـذه القصــة مـن صــدر بـراءة 
، وأخــذها منــه ،  )٣(العضــباء حتــى أدرك أبــا بكــر بــذي الحليفــة) ص(علــى ناقــة رســول اهللا 

بأبي أنت وأمي أنـزل فـي شـيء ) ص(يا رسول اهللا : فقال ) ص( فرجع أبو بكر إلى النبي
  . )٤())ال ولكن ال يبلغ عني غيري أو رجل مني : ؟ قال 

                                     
 .  ٥٨آية : سورة األنفال  )١(
، الطبـري : ينظـر ، م ٦٣٠/هــ٩سـورة بـراءة كـان فـي ) ع(أكد معظم المصادر أن تبليغ اإلمـام علـي  )٢(

؛ ) ٢/١٦٠(، الكامـل ، ؛ ابن األثير ) ٣٧٣-٣/٣٧٢(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي )٣/١٢٢(، تاريخ 
 ) . ١/٢١٢(، المختصر ، أبو الفداء

  ) . ٢/٣٨٧(، معجم ، الحموي : ينظر ، جبل بمكة يشرف على أجياد الكبير  )٣(
  
  
 
، ١٦٦-١٦٠ص ، العمـدة ، بطريـق أورد الحليون روايـات عديـدة بشـأن تبليـغ سـورة بـراءة أورد ابـن ال )٤(

خمسة أحاديث ، ) ٥٦-١/٥٤(، الطرائف ، عشرة أحاديث مختلفة اإلسناد ؛ وأورد علي بن طاووس 
ــــة الفاطميــــة ، مختلفــــة اإلســــناد ؛ وأورد أحمــــد بــــن طــــاووس ــــاء المقال حــــديثين ،  ٢٩١-٢٨٨ص ، بن

وفــي نهــج ، ديثًا واحــدًا حــ ٢١٣-٢١١ص ، كشــف اليقــين ، مختلفــي اإلســناد ؛ وأورد العالمــة الحلــي 
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، ري خــدعــن أبــي ســعيد ال ... : (()١(وفــي روايــة أخــرى يقــول ابــن البطريــق الحلــي
، أبا بكـر بسـورة بـراءة علـى الموسـم وأربـع كلمـات إلـى النـاس ) ص(بعث رسول اهللا : قال 

يبلـغ وأبـو ) ع(فكان علـي ، فلحقه في الطريق فأخذ السورة والكلمات ) ع(فأمر النبي علي 
وال يقـــرب ، ال يـــدخل الجنـــة إال نفـــس مســـلمة أ: فـــإذا قـــرأ الســـورة نـــادى ، بكـــر فـــي الموســـم 

ومن كان بينه وبـين رسـول اهللا ، وال يطوف بالبيت عريان  ،المسجد مشرك بعد عامه هذا 
لــوال أن نقطــع الــذي بيننــا وبــين ابــن عمــك : حتــى قــال رجــل ، مدتــه  عقــد فأجلــه إلــى) ص(

أمرنـــي أن ال أحـــدث ) ص(لـــوال أن رســـول اهللا ) : ع(فقـــال علـــي ، مـــن الحلـــف لبـــدأنا بـــك 
  )) . شيئًا حتى آتيه لقتلتك 

وقــد أورد علمــاء الحلــة رأيهــم فــي هــذه الحادثــة التاريخيــة التــي كانــت مــن الكرامــات 
فتلــك واليــة : (( )٢(يقــول ابــن البطريــق الحلــي) ع( اً ز وجــل اإلمــام عليــالتــي أكــرم بهــا اهللا عــ

، وهـذه واليـة مـن اهللا سـبحانه وتعـالى بحسـن اختيـاره ، بحسن اختياره ) ص(من رسول اهللا 
  )) .  )٣()َورَبَُّك َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَـَرةُ : (واهللا تعالى يقول 

أو مــن يقـــوم ، فكــان نبــذ العهـــد مختصــًا بمــن عقـــده : (( )٤(مــة الحلـــيويقــول العال
ومـــن ال يرتـــاب ، وعلــو المرتبـــة وشـــرف المقــام ، مقامــه فـــي فـــرض الطاعــة وجاللـــة القـــدر 

وٕاذا حكـــم بحكـــم  ،ومـــن هـــو كـــنفس العاقـــد وأمـــره كـــأمره ، وال يعتـــرض فـــي مقالـــه ، بفعالـــه 
 الحـد مـن القـوم فضـل يقـارب الفضـلولـم يكـن ... مضى واستقر بـه وآمـن االعتـراض فيـه 

  .)٥())منهم على ما بيناه  وال شركه فيه أحد، الذي وصفناه 
  ) ع(علي اإلمام يوم غدير خم ومبايعة  .٨

فــي غــدير ) ع(لإلمــام علــي ) ص(ن مســألة البيعــة بالواليــة مــن قبــل النبــي محمــد إ
ايات التـي تؤكـد حقيقـة التي جاء بها كثير من الرو ، هي من األمور األكثر أهمية ،  )٦(خم

                                                                                                 
حــديثًا واحــدًا ؛ وأورد رجــب  ٧٩-٧٧ص ، وفــي المســتجاد ، حــديثًا واحــدًا  ٢٠٥-٢٠٤ص ، الحــق 

 .حديثًا واحدًا  ١١٨آية ، ص ٥٠٠البرسي ، 
 .  ١٦١ص ، العمدة  )١(
 .  ١٦٦ص ، العمدة  )٢(
 .  ٦٨أية : سورة القصص  )٣(
 .  ٧٨ص ، المستجاد  )٤(
أن يقـرأ ) ع(عليـًا ) ص(أن أمـر النبـي : قـال الزهـري : ((  ٤٣ص ، تذكرة ، الجوزي أورد سبط ابن  )٥(

ألن مــن عــادة العــرب أن ال يتــولى العهــود إال ســيد القبيلــة وزعيمهــا أو رجــل ، ســورة بــراءة دون غيــره 
 )) . فأجراهم على عادتهم في ذلك ، من أهل بيته يقوم مقامه كأخ أو عم أو ابن عم 

، وهـو بـين مكـة والمدينـة وعلـى ثـالث أميـال مـن الجحفـة ، يضة ولها غدير ينسب إليها اسم غ: خم ) ٦(
  ) .٣٩٠-٢/٣٨٩(، معجم، الحموي : ينظر 
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، بجعلــه إمامــًا وخليفـة مــن بعــده وهــي نــص جلــي ) ع(لإلمــام علــي ) ص(اسـتخالف النبــي 
  . متواتر باإلجماع 

االســـتدالل بحـــديث بيعـــة الغـــدير أو غـــدير خـــم وذكـــروا بهـــتم علمـــاء الحلـــة اوقـــد 
كمـا فيمـا ، واسـتدلوا بـه  ،وقد نقلوا ذلك من كتب العامة والخاصـة ، الروايات المختلفة فيه 

  . )١(تهوخالف) ع(ثبات إمامة أمير المؤمنين إفي ، سبق 
أميـــــر ) ص(بعـــــث رســـــول اهللا : (( )٢(وفـــــي حـــــديث الغـــــدير روى العالمـــــة الحلـــــي

إلى اليمن لقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحلل والعين والخمس وزكـاة  )ع( المؤمنين
فتجهـــزوا ، بـــالد اإلســـالم  ونـــادى فـــي أقاصـــي، إلـــى الحـــج ) ص(وتوجـــه النبـــي ، الـــيمن 

وكاتــب أميــر ،  )٣(مــن ذي القعــدة بقــينلخمــس ) ص(عهم وخــرج النبــي ضــللخــروج مــن موا
، ولم يذكر لـه نـوع الحـج الـذي قـد عـزم عليـه ، بالتوجه إلى الحج من اليمن ) ع(المؤمنين 

رج وخ ،وأحرم الناس معه  ،وأحرم من ذي الحليفة  ، يًا للحج بسياق الهدنوخرج النبي قار 
مكــة مــن طريــق المدينــة  قاربهــا ) ص(فلمــا قــارب النبــي ، مــن الــيمن ) ع(أميــر المــؤمنين 

                                     
أربعــة وأربعــون حــديثًا مختلفــة ،  ١١٩-٩٢العمــدة و ص ، ابــن البطريــق الحلــي : أورد الحليـون فيهــا  )١(

؛ علـــي بـــن طـــاووس ، رضـــي خمســـة أحاديـــث ،  ٥٧-٥٣ص ، وفـــي خصـــائص الـــوحي ، األســـانيد 
اليقــين باختصــاص موالنــا : هـــ  ٦٦٤الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الحســني الحلــي ت 

بـــإمرة المـــؤمنين ويتلـــوه التحصـــين بأســـرار مـــا زاد مـــن أخبـــار كتـــاب اليقـــين، تحقيـــق الشـــيخ ) ع(علـــي 
 ١٤١٣إيــران ،  –، مطبعــة نمونــة ، منشــورات مؤسســة دار الكتــاب الجزائــري ، قــم  ١األنصــاري ، ط

، وفـــــي الطرائـــــف ، أوردهـــــا بروايـــــة كاملـــــة ولكـــــن فيهـــــا الكثيـــــر مـــــن اإلطالـــــة  ٥٩٠-٥٧٨هــــــ ، ص
ص ، وفـي سـعد السـعود، وذكر عشـرون حـديثًا ، أورد أسماء رواة حديث الغدير ، ) ٢٢٧-١/٢٠٩(

 ٢ط، تحقيـق الشـيخ محمـد الحسـون ، وفـي كشـف المحجـة لثمـرة المهجـة ، حديثا واحدًا  ١٥١-١٥٠
حــــديثًا واحــــدًا ؛ وأورد أحمــــد بــــن   ٨٧ص ، هـــــ ١٤١٧، قــــم ، مطبعــــة مكتــــب اإلعــــالم اإلســــالمي، 

أبـــو ، خمســـة عشـــر حـــديثًا ؛ المحقـــق الحلـــي ،  ٣٠٢-٢٩٤ص ، بنـــاء المقالـــة الفاطميـــة ، طـــاووس 
و  ٢ط، تحقيــق رضــا االســتادي ، المســلك فــي أصــول الــدين : هـــ ٦٧٦القاســم جعفــر ابــن الحســن ت 

حـــديثًا  ٢٥١-٢٥٠ص ، هــــ ١٤٢١، مشـــهد ، الطبـــع التابعـــة لالســـتعانة الرضـــوية مطبعـــة مؤسســـة 
فـي ) ع(روايـات عديـد مـن األئمـة  ١٧٢-١٦٦ص ، العدد القوية ، واحدًا ؛ وأورد ابن المطهر الحلي

وفــي منهــاج ،  ٢٧٦-٢٧٣ص ، كشــف اليقــين ، اعتبــار يــوم الغــدير عيــدًا ؛ وأوردهــا العالمــة الحلــي
-٣٠٠ص ، وفي الباب الحـادي عشـر ،  ١٧٣-١٧٢ص ، وفي نهج الحق ،  ١١٠ص ، الكرامة 
وفـــــي ،  ٢٢١-٢٢٠ص ، وفـــــي أنــــوار الملكــــوت ،  ٤٨٩-٤٨٧ص ، وفــــي معــــارج الفهــــم ،  ٣٠١

ص ، وفي كشـف الفوائـد ،  ٥٠٠-٤٩٩ص ، وفي كشف المراد ،  ٤٧٦-٤٧٥ص ، مناهج اليقين 
تحقيــق فاطمــة ، لــى حظيــرة القــدس وفــي تســليك الــنفس إ، ) ٢/٨٨٩(، وفــي منتهــى المطلــب ،  ٣٠٨

وفـي األلفـين ،  ٢٠٤ص ، هــ ١٤٢٦، قـم ، ) ع(مطبعـة مؤسسـة اإلمـام الصـادق ،  ١ط، رمضاني 
ص ، هـــ ١٤٢٦، قــم ، منشــورات ذوي القربــى ، مطبعــة ظهــور ،  ١ط، الفــارق بــين الصــدق والمــين 

النجــــف ، ب للطباعــــةمكتـــب المواهــــ، تحقيـــق كــــاظم عبــــود الفــــتالوي ، وفـــي اإلجــــازة الكبيــــرة ،  ٣٥٥
وفي مختلف الشيعة فـي أحكـام الشـريعة ، تحقيـق مؤسسـة النشـر ،  ٨٤-٨٢ص ،  ٢٠٠٥، الشرف 

حـديثًا واحـدًا ) ٣٥٣-١/٣٥٢(، هــ ١٤١٢، قـم ، مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي ، ١ط، اإلسالمي 
ا بأسـانيد وقد أوردوه، حديثًا واحدًا  ٣٥-٣٤آية ، ص ٥٠٠في كل مصدر؛ وأوردها رجب البرسي ، 

 . مختلفة وتشابه في المتن 
ألنها أتم الروايـات مـن بـين ، وقد نقلنا الرواية عن العالمة الحلي ،  ٢٧٦-٢٧٣ص ، كشف اليقين  )٢(

 . ما أورده الحليين 
: ينظـر ، خطبته المعروفة بـ خطبة الوداع أو البالغ ) ص(م ، وخطب بها الرسول ٦٣١/هـ١٠سنة  )٣(

، الكامــــل ، ؛ ابــــن األثيــــر ) ١٥٢-٣/١٤٨(، تــــاريخ ، ؛ الطبــــري ) ٧٦-٢/٧٤(، تــــاريخ ، اليعقــــوبي
 ) . ٤٦٢-٢/٤٦١(، العبر ، ؛ ابن خلدون )١/٢١٣(، المختصر ، ؛ أبي الفداء )١٧١-٢/١٧٠(
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) ص(الجيش للقاء النبـي ) ع(وتقدم أمير المؤمنين ، من طريق اليمن ) ع(أمير المؤمنين 
م أهللت ؟ فقال إنك لم تكتـب ب: وقال ) ص(فسر به النبي ، فأدركه وقد أشرف على مكة 

وسـقت  معـي ، هـم إهـالًال كـإهالل رسـول اهللا لأل: وقلت ، نيتي بنيتك  إلّي بإهاللك فعقدت
قـــد ســـقت أنـــا ســـت ، اهللا أكبـــر ) : ص(فقـــال رســـول اهللا ، مـــن البـــدن أربعـــًا وثالثـــين بدنـــة 

) ص(وكان قد خرج مع رسـول اهللا ، وستين بدنة وأنت شريكي في حجي ومناسكي وهدي 
فقـال رســول ، )١()وأتمـوا الحــج والعمـرة هللا(: فــأنزل اهللا تعـالى  يجماعـة مـن غيــر سـياق هـد

ثــم ، إلــى يــوم القيامــة  –وشــبك بــين أصــابعه  –دخلــت العمــرة فــي الحــج هكــذا ) : ص(اهللا 
مـن : ثم أمر مناديـه أن ينـادي ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى : قال 

ــيقم علــى إحرامــه  ومــن ســاق مــنكم هــدياً  ،وليجعلهــا عمــرة ، لــم يســق مــنكم هــديًا فليحــل  فل
الحـج رحـل إلـى المدينـة بمـن  )ص(ولما قضـى النبـي ، ... ، بعض وخالف بعض  عفأطا

وجـود ولـيس موضـعًا يصـلح للنـزول لعـدم ، معه من المسلمين حتـى وصـل إلـى غـدير خـم 
يَـــا أَيـَُّهـــا  ( :نـــزل عليـــه قولـــه تعـــالى حيـــث ، فنـــزل هـــو والمســـلمون ،  )٢(المـــاء فيـــه والمرعـــى

،  )٣() بـَلِّــْغ َمــا أُنــِزَل ِإلَْيــَك ِمــن رَّبِّــَك َوِإن لَّــْم تـَْفَعــْل َفَمــا بـَلَّْغــَت ِرَســالََتُه َواللّــُه يـَْعِصــُمَك ِمــَن النَّــاسِ  الرَُّســولُ 
) ص(فنـزل النبـي ، )٤(نـه كثيـر مـن النـاس إلـى بالدهـمعلعلم اهللا انه تجاوز الغدير انفصل 

تهــا وأمــر بجمــع الرحــال فــي ذلــك المكــان وكــان يومــًا شــديد الحــر فــأمر بــدوحات فقــم مــا تح
ثم نادى بالصالة الجامعة فاجتمعوا  وكان أكثـرهم يشـد الـرداء ، ووضعها على شبه المنبر 
وحمـد اهللا ووعـظ ، ) ع(ودعـا أميـر المـؤمنين ) ص(ثـم صـعد ، على قدميه من شدة الحـر 

د حــان منــي وقــ، إنــي قــد دعيــت ويوشــك أن أجيــب : وقــال ، وأبلــغ ونعــى نفســه إلــى األمــة 
كتــاب اهللا ، مــا أن تمســكتم بــه لــن تضــلوا ، وأنــي مخلــف فــيكم ، خفــوق مــن بــين أظهــركم 

: ثــم نــادى بــأعلى صــوته ، وعترتــي أهــل بيتــي وٕانهمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــّي الحــوض
فرفعهمـا ) ع(وقـد أخـذ بضـبعي علـي : فقال لهـم ، بلى : ألست أولى منكم بأنفسكم ؟ قالوا 

اللهـم وال مـن وااله وعـاد ، فمـن كنـت مـواله فعلـي مـواله : يهمـا وقـال حتى رؤي بياض إبط
ركعتـين ثـم زالـت الشـمس  ثـم نـزل وصـلى، )٥(من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذلـه

                                     
 .  ١٩٦آية : سورة البقرة  )١(
مــا هــي إن العالمــة الحلــي وصــفها بأنهــا موضــعا ال يصــلح للنــزول لعــدم وجــود المــاء فيــه والمرعــى ك )٢(

معجـم ، ويتأكد لنا ذلـك مـن أن الحمـوي ، ) ص(حاله في زمانه وليس كما هي الحال في زمن النبي 
وصــفها بأنهــا غيضــة وفيهــا غــدير وٕان النــاس فــي الجاهليــة وصــدر اإلســالم كــانوا ) ٣٩٠-٢/٣٨٩(، 

 .  فربما تغير حاله بعد ذلك ، يأتون إليه يتنزهون به 
 .  ٦٧آية : سورة المائدة  )٣(
فـي تلـك ) ع(قـام بـإعالن المبايعـة لإلمـام علـي ) ص(إن النبي :  ١٣٣ص ، اإلرشاد ، يقول المفيد  )٤(

المنطقة ألن منها يفترق الناس إلى بالدهم وأماكنهم وبـواديهم ، فـأراد أن يجمعهـم لسـماع الـنص علـى 
 . لتأكيد الحجة ولكي يسمعها أكبر عدد من المسلمين ) ع(أمير المؤمنين 

-٢/٣٥٦(، أنســاب ، ؛ الــبالذري  ١٦٣،  ١٢٩ص ، فضـائل ، ابــن حنبــل : هـذا الحــديث فـي  ورد )٥(
ـــــوبي ) ٣٥٧ ـــــاريخ، ؛ اليعق ـــــد ) ٢/٧٦(، ت ـــــر  ١٣٤-١٣٣ص ، اإلرشـــــاد ، ؛ المفي ـــــد الب ـــــن عب ، ؛ اب
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ـــًا فصـــلى بالنـــاس  ـــه وأمـــر علي ـــزل فـــي خيمت ـــه ) ع(ون ـــه فـــي خيمت ـــزل بإزائ ـــم أمـــر ، أن ين ث
وكــان فــيمن ، يســلموا عليــه بــإمرة المــؤمنين المســلمين أن يــدخلوا عليــه فوجــًا فوجــًا ليهنئــوه و 

بـخ بـخ لـك يـا علـي أصـبحت مـوالي ومـولى : وقـال ، أطنب في التهنئة عمر بن الخطـاب 
  . )١())كل مؤمن ومؤمنة

وأهميتـــه واالســـتدالل بـــه ، هـــتم الحليـــون فـــي بيـــان داللـــة حـــديث غـــدير خـــم اوقـــد 
ته وخالف) ع(مامة اإلمام علي من األحاديث النبوية المهمة التي دلت على إ اً واحدبوصفه 

  :  )٢(يقول ابن البطريق الحلي، 
وهــذا ، قــال أبــو القاســم الفضــل بــن محمــد ، قــال أبــو الحســن بــن المغــازلي الــراوي لــذلك (( 

) ص(وقــد روى حــديث غــدير خــم عــن رســول اهللا ، ) ص(حــديٌث صــحيح مــن رســول اهللا 
بهــذه ) ع(علــة تفــرد علــي  وهــو حــديث ثابــت ال أعــرف لــه، نحــو مئــة نفــس مــنهم العشــرة 
  )) . الفضيلة ولم يشركه فيها أحد 

ن مــا أراده بلفظــه مــولى هــو اســتحقاق اإلمامــة إ: (( ... وقــال فــي موضــع آخــر 
: مــا ذكرنــاه مــن قــول عمــر بــن الخطــاب ، دون مــا عــداه مــن ســائر األقســام ، ووالء األمــة 

فـدل بهـا علـى اسـتحقاق  ،أصبحت مولى كـل مـؤمن ومؤمنـة ، هنيئًا لك يا ابن أبي طالب 
ومــن لــيس بمــؤمن فــال حاجــة لــذكره لخروجــه عــن ، فمــن كــان مؤمنــًا فعلــي مــواله ، الواليــة 

وشـهادة عمـر بـذلك ) ص(لم يكن مواله لموضع شرط النبـي ) ع(فأن عليًا ، دائرة اإلسالم 
  .  )٣())وهذا من أقوى األدلة على صحة ما  ذكرناه ، 

ومنهــا أن كــل منصــف عاقــل فاضــل مــن : (( بــالقول  )٤(وأورد علــي بــن طــاووس
ــْوَم (يتلــو علــيهم قرآنــًا يتضــمن ) ص(أهــل اإلســالم بعيــد أن يقبــل عقلــه أن محمــدًا جــدك  اْليَـ

                                                                                                 
وقـد أخرجـه بعـدة طـرق ؛ ابـن  ٤٤-٣٤ص ، المناقـب ، ؛ ابـن المغـازلي ) ٤٨-٢/٤٧(، االستيعاب 

سـير ، ؛ الـذهبي ) ١٥٣-٦/١٥٢(، مجمـع البيـان ، ؛ الطبـري ) ١/١٢١(، ة صفة الصـفو ، الجوزي 
السـيد ، ؛ الطباطبـائي ) ٧/٢٨٦(، تهـذيب ، وقد أخرجه بعدة طـرق ؛ ابـن حجـر ) ١٨٥-٢/١٨٤(، 

-٦/٥٣(،  ١٩٩٧، بيــروت ، مؤسســة األعلمــي ،  ١ط، الميــزان فــي تفســير القــرآن : محمــد حســين
٥٥  . ( 

، المسـلك ، ؛ المحقـق الحلـي  ١٠٦ص ، العمـدة ، أورده ابـن البطريـق الحلـي  قريب من هذه الروايـة )١(
  .  ١١٠ص ، منهاج الكرامة ، ؛ العالمة الحلي  ٢٥١ص 

 .  ١٠٨ص ، العمدة  )٢(
 .  ١١٩ص ، المصدر نفسه  )٣(
 . والخطاب موجه إلى ولده محمد بن علي بن طاووس ،  ٨٧ص ، كشف المحجة  )٤(
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ــُم اِإلْســَالَم ِديًنــا ــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوأَْتَمْمــُت َعَلــْيُكْم نِْعَمِتــي َوَرِضــيُت َلُك ثــم يــدعي مــدٍع أنــه ، )١()َأْكَمْل
، وهــي مــن أهــم أمــور اإلســالم والمســلمين ، متحيــرين فــي اإلمامــة مــات وتــرك أمتــه ) ص(

  ..)). .حتى ضرب بعضهم رقاب بعض وكذب بعضهم بعضًا 
وتقريـره ) ع(وهـذا دليـل آخـر علـى إمامـة علـي : أقـول : (( )٢(وقـال العالمـة الحلـي

ألسـت ، معاشـر المسـلمين : قال في غدير خم وقد رجـع مـن حجـة الـوداع ) ص(أن النبي 
اللهـم وال ، مـن كنـت مـواله فعلـي مـواله ) : ص(قـال ، بلـى : مـنكم مـن أنفسـكم قـالوا  أولى

وقـد نقـل المسـلمون كافـة ، خـذل مـن خذلـه او ، من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصـره 
ووجــه االســتدالل بــه أن ، هــذا الحــديث نقــًال متــواترًا لكــنهم اختلفــوا فــي داللتــه علــى اإلمامــة 

  ... )) . ألولى الن مقدمة الحديث تدل عليه وألن عرف اللغة يقتضيه تفيد ا) مولى(لفظة 
  

ف .٩ ام  موق ي اإلم اء ) ع(عل ول أثن رض الرس ) ص(م
  واستشھاده 

،  أداء فريضــة الحــجإلــى المدينــة المنــورة بعــد أن ) ص(عنــدما عــاد النبــي محمــد 
المــرض الــذي  ألــم يطــل بــه المقــام طــويًال حتــى بــد،  فــي غــدير خــم) ع(وبــايع لإلمــام علــي 

) ص(يالزمــه ويعاينــه ويمرضــه وقــد أراد النبــي ) ع(علــي وكــان اإلمــام ، ) ص(تــوفي فيــه 
علـى  –لتوكيـد ذلـك علـى المسـلمين ، بعهـد يكتبـه فـي كتـاب) ع(مـام علـي أن يعهد إلى اإل

فسـعى بعـض مـن  –في أكثـر مـن موضـع كمـا مـر بنـا سـابقا ) ع(أنه بايع لعلي من رغم ال
الخالفـة عـن  يمنعـوالك اليوم إلى منعه من كتابة ذلـك العهـد لكـي في ذ) ص(حضر النبي 
  : )٣(يقول علي بن طاووس) ع(اإلمام علي 

والظــاهر فــي الروايــات التــي أطبــق علــى نقلهــا المخــالف والمؤالــف أنــه مــا كــان : أقــول (( 
بكتــاب اهللا إال ) ص(ســبب هــذا االخــتالف والضــالل بعــد مفارقــة الثقــل الــذين قــرنهم النبــي 

نهم رووا فــي صــحيح إفــ، مــن الصــحيفة التــي أراد أن يكتبهــا عنــد وفاتــه ) ص(النبــي  عمنــ
ي فـي الحـديث الرابـع مـن المتفـق عليـه دالبخاري ومسلم ومن الجمع بين الصـحيحين للحميـ

وفــي بيتــه رجــال فــيهم ) ص(حتضــر النبــي المــا : مــن مســند عبــد اهللا بــن عبــاس أنــه قــال 
فقـال ، هلموا أكتب لكم كتابـًا لـن تضـلوا بعـده أبـدًا : ) ص(فقال النبي ، عمر بن الخطاب 
، وعنـدكم القـرآن حسـبكم كتـاب ربكـم ، إن النبي قد غلـب عليـه الوجـع : عمر بن الخطاب 

                                     
  .  ٣أية : سورة المائدة  )١(
 .  ٤٧٦-٤٧٥ص ، وفي مناهج اليقين ،  ٥٠٠-٤٩٩ص ، كشف المراد  )٢(
 .  ٤٦٥-٤٦٤ص ، سعد السعود  )٣(
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) ص(فــاختلف الحاضــرون عنــد النبــي ، يهجــر ) ص(ن رســول اهللا إ: ومــن صــحيح مســلم 
القـول مـا : ومـنهم مـن يقـول  ،فقربوا إليـه كتابـًا ) ص(القول ما قاله النبي : فبعضهم يقول 

قومـوا عنـي وال ينبغـي عنـدي ) ص(قـال النبـي ، واالخـتالف  غطفلما أكثروا الل، قاله عمر 
يـوم : ويقـول ، كان عبد اهللا بن عباس يبكي حتى تبـل دموعـه الحصـى : ثم قال ، التنازع 

ن كتابـه وبـي) ص(الرزية كل الرزية مـا حـال بـين رسـول اهللا ... الخميس وما يوم الخميس 
(()١( .  

، بكــر  وفــدعي أبــ، أدعــوا لــي حبيبــي : قــال ، وبعــد أن حضــر رســول اهللا المــوت 
ويلكـم أدعـوا :  قـال، أدعوا لي حبيبـي : ثم وضع رأسه ثم قال ) ص(فنظر إليه رسول اهللا 

فلمــا رآه اســتوى جالســًا وفــرج الثــوب ، فــو اهللا مــا يريــد غيــره ، ) ع(لــه علــي بــن أبــي طالــب 
أتنجــز عــداة ، ) ص(يــا علــي يــا أخــا محمــد : ثــم قــال ،  )٢(يــه ثــم أدخلــه منــهالــذي كــان عل

قـال فنظـرت إليـه حتـى نـزع ، نعم بأبي أنت وأمي : قال ، محمد وتقضي دينه وتأخذ تراثه 
فنظــرت إلــى الخــاتم حتــى وضــعه : تخــتم بهــذا فــي حيــاتي و قــال: خاتمــه مــن أصــبعه فقــال 

يـــا بـــالل علـــّي بـــالمغفر والـــدرع ) ص(هللا فـــي أصـــبعه اليمنـــى ثـــم صـــاح رســـول ا) ع(علـــي 
يـا علـي : ثم قال ، وعمامتي السحاب والبرد واألقربة والقضيب ، والراية وسيفي ذي الفقار 

  .  )٣(قبضها في حياتي حتى ال ينازعك فيها أحد بعديا
يقــــول علــــي بــــن ) ص(آخــــر النــــاس عهــــدًا برســــول اهللا ) ع(وكــــان اإلمــــام علــــي 

والـذي احلـف بـه : حنبل فـي مسـنده إلـى أم سـلمة أنهـا قالـت  روى أحمد بن: (( )٤(طاووس
ني سـمعت رسـول اهللا غـداة بعـد إ: قالت ) ص(أن عليًا كان اقرب الناس عهدًا برسول اهللا 

قالـت فجـاء بعـد ، كأن بعثه في حاجـة : قالت فاطمة  –مرارًا  –) ع(غداة يقول جاء علي 
وكنـت ، ا مـن البيـت فقعـدنا عنـد البـاب فطفقت أن له إليـه حاجـة فخرجنـ، قالت أم سلمة ، 

وجعــل يســاره ويناجيــه ثــم قــبض رســول اهللا ) ع(فاكــب عليــه علــي ، مــن أدنــاهم إلــى البــاب 
  .  )٥())أقرب الناس به عهدًا ) ع(من يومه ذلك فكان علي 

                                     
ـــة  )١( ـــًا مـــن هـــذه الرواي : ، وينظـــر  ١١٨-١١٧ص ، كشـــف المحجـــة ، علـــي بـــن طـــاووس ، أورد قريب

) ٢/٤٦٥(، بـر الع، ؛ ابـن خلـدون ) ٢/١٨٥(، الكامل ، ؛ ابن األثير ) ٣/١٩٣(، تاريخ ، الطبري 
 . 

 ) . ١/٢٢٨(، الطرائف ، علي بن طاووس  )٢(
-١٤١ص ، اإلرشـــاد ، ؛ وقريـــب منهـــا أورده المفيـــد  ١٥-١٤ص ، الطـــرف ، علـــي بـــن طـــاووس  )٣(

١٤٢  . 
 ) . ١/٢٢٨(، الطرائف  )٤(
 . ٤٧ص ، تذكرة ، وأورد قريبًا منها سبط ابن الجوزي  )٥(
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) ص(عمليـــة غســـل النبـــي ) ع(تـــولى اإلمـــام علـــي ) ص(وبعـــد أن قـــبض النبـــي 
 )ع( أبــو الحســن موســى بــن جعفــر عــن... : (( )١(ووسبــن طــااوتكفينــه ودفنــه يقــول علــي 

يـا علـي غسـلني وال يغسـلني ) : ص(قـال رسـول اهللا : قـال ،  )ع(جعفر الصادق  عن أبيه
الفضــل بــن العبــاس مــن غيــر نظــر إلــى شــيء : قــال ، قلــت فمــن ينــاولني المــاء ... غيــرك 

وهـي حـرام علـيهم ، ي منـي فانـه ال يحـل لـه وال لغيـره مـن الرجـال والنسـاء النظـر إلـي عـورت
  .  )٢(... ))فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ علي من بئر غرس أربعين دلوًا 

ــ فــي عمليــة تجهيــز النبــي ) ع(هاشــم وعلــى رأســهم اإلمــام علــي  ووفيمــا انشــغل بن
باستغالل انشغال بنـي هاشـم ، الخالفة  لتسّلمانشغل غيرهم في اإلعداد ، بعد وفاته ) ص(

  . والى هنا انتهى العهد النبوي ، ) ص(نبي في أمر ال
  
  
 

  
  

  الفصل الثاني

                                     
 . ٤٢ص ، الطرف  )١(
، و تكفينـه ودفنـه ) ص(هو الذي تولى عملية غسل النبي ) ع(مصادر التأكيد بأن علي أورد باقي ال )٢(

وكان مجموعة من بني هاشم يساعدونه في مناولته الماء وهم العباس بن عبد المطلـب وولـداه فضـل 
وفضـل بـن العبـاس ، يغسـله ) ع(فكـان علـي ، وأوس بـن خـولي ) ص(وقثم وشقران مولى رسـول اهللا 

وبعـد أن ، وحفر لحـده أبـو طلحـة سـهل األنصـاري، وأبـو عبيـدة يشـق لـه ويحفـر ، ه الماء وقثم يناوالن
ثم أمـر النـاس أن يـدخلوا فيصـلوا عليـه بـال ) ع(صلى عليه اإلمام علي ، الثرى ) ص(ووِرَي الرسول 

؛ ) ٧٨-٢/٧٧(، تــاريخ ، اليعقــوبي : ينظــر ، ثــم الصــبيان ، إمــام فوجــًا بعــد فــوج الرجــال ثــم النســاء 
المنــتظم ، ؛ ابــن الجــوزي  ١٤٤-١٤٣ص ، اإلرشــاد ، ؛ المفيــد ) ٢١٢-٣/٢١١(، تــاريخ ، لطبــريا

-١/٢١٣(، المختصـــر ، ؛ أبـــو الفـــداء ) ١٩٦-٢/١٩٥(، الكامـــل ، ؛ ابـــن األثيـــر) ٤٦-٤/٤٤(، 
٢١٥ . ( 
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املعارضة العلوية يف العصر الراشدي يف 
  روايات احلليني

مــــن خالفــــة أبــــي بكــــر  ) ع(موقــــف اإلمــــام علــــي  : المبحــــث األول  
الصـــديق وعمـــر بـــن الخطـــاب وعثمـــان بـــن  

  ).رض(عفـان  
ول  مـــن إرث الرســـ) ع(موقـــف فـاطمـــة الزهـــراء  : المبحـــث الثـــاني  

  . في فدك والخمس  ) ص(
  ) .ع(خالفة اإلمام علي بن أبي طالب  : المبحث الثالث  
 ) .ع(خالفة اإلمام الحسن بن علي  : المبحث الرابع  

 
  

  

  

  

  

  
  
  

  

  املبحث األول 
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  ).رض(من خالفة أبي بكر الصديق  ) ع(موقف اإلمام علي  . ١

  ).رض(من خالفة عمر بن الخطاب  ) ع(موقف اإلمام علي  . ٢

  ). رض(من خالفة عثمان بن عفـان  ) ع(وقف اإلمام علي  م. ٣

  
  

  

  

  

  

  ) رض(من خالفة أبي بكر الصديق ) ع(موقف اإلمام علي  .١
) رض(مـن خالفـة أبـي بكـر ) ع(بذكر رأيهم في موقف اإلمـام علـي  الحليون اهتم

تعلــق والتــي ت، التاريخيــة التــي أوردوهــا فــي كتــبهم التاريخيــة والفقهيــة  روايــاتمــن خــالل ال، 
والتــي كــان مــن أبرزهــا ، ) رض(بــاألمور األكثــر أهميــة التــي حــدثت فــي خالفــة أبــي بكــر 

  .  )رض(في عهد أبي بكر ) ع(وقضاء اإلمام علي ، وحركات الردة ، السقيفة 
  السقيفة  . أ

وقبـــل أن ، بالخالفـــة ) رض(قبـــل حـــدوث بيعـــة الســـقيفة التـــي بويـــع بهـــا أبـــو بكـــر 
على إرسال جيش أسامة بـن ) ص(النبي  شّدد،  ألعلىبالرفيق ا) ص(يلتحق النبي محمد 
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، وبيعـة السـقيفة ، وكان للحليين في هذه المسـالة رأي خـاص يـرتبط بمسـالة الخالفـة ، زيد 
  : )١(يقول العالمة الحلي

وكــان فــيهم أبــو بكــر ، وكــرر األمــر بتنفيــذه ، جهــز جــيش أســامة ) ص(ن رســول اهللا إ(( 
ألنـــه أراد مـــنعهم مـــن التوثـــب علـــى ) ع( علـــي مـــؤمنينولـــم ينفـــذ أميـــر ال، وعمـــر وعثمـــان 
مـــا و ... ((فـــي موضـــع آخـــر  )٢(وقـــال العالمـــة الحلـــي، )) فلـــم يقبلـــوا منـــه ، الخالفـــة بعـــده 

في التخلـف عـن جـيش أسـامة علـى مـا روي ) ص(رسول اهللا  تهممخالفو اتفاقًا عليه ترتب ي
وقـد كـانوا ، لـف عنـه ولعـن مـن تخ، ) نفـذوا جـيش أسـامةأ(قال فـي مـرض موتـه ) ص(أنه 

هــو ) ص(ن مقصــود النبــي أممــن يجــب علــيهم تنفيــذ ذلــك الجــيش فلــم يفعلــوا مــع علمهــم بــ
،  )ع(وتســتقر علــى أميــر المــؤمنين ، دهم عــن المدينــة حتــى ال يتواثبــوا علــى الخالفــة بعــ

  )) . ولهذا لم يجعله من الجيش خاصة
ا ظهـر مـن أبـي بكـر مـن مخالفتـه وم: ((  رأيه فقالفي مكان آخر  )٣(وأورد العالمة الحلي

يكــرر األمــر بإنفــاذه حريصــًا ) ص(مــع أن النبــي ، فــي تــأخير جــيش أســامة ) ص(للرســول 
األدلـة  ىن واقعـة أسـامة أقـو أعلـى ، ومنع عمر بـن الخطـاب عـن النفـور مـع القـوم ، عليه 

مهـد وأنفـذ أبـا بكـر وعمـر وعثمـان مـع الجـيش ليت، عنـده ) ع(على اإلمامة فانه خلف عليًا 
ومنـع الجـيش ، بحيـث ال يحصـل لـه منـازع وتـأخر أبـو بكـر عـن المضـي ) ع(األمر لعلي 
  . )٤())عن المبادرة 

) ص(النبـي  وتشـديدن إرسـال جـيش أسـامة أقـد أكـدوا ، فهنا نجد أن علماء الحلـة 
علـي  مـن اجـل أن تـتم بيعـة اإلمـام،  في المدينـة) ع(وٕابقاءه اإلمام علي على بعثه وٕانفاذه 

ــذين ســبقوا الحليــين ذكــر لــذلك ، ســهولة ويســر ب) ع( ــم نجــد عنــد المــؤرخين مــن ال بــل ، ول
ألسامة بن زيد في أن يغزوا بالد الشام وتكراره األمـر ) ص(اقتصروا على ذكر أمر النبي 

وٕان فـــــي الجـــــيش أبـــــو بكـــــر وعمـــــر وغيـــــرهم مـــــن المهـــــاجرين ) إنفـــــاذ جـــــيش أســـــامة ( بــــــ 
   .  )٥(واألنصار

                                     
 .  ١٤٠ص ، منهاج الكرامة  )١(
 .  ٣١٣ص ، الباب الحادي عشر  )٢(
  . ٢٢٧ص ، أنوار الملكوت  )٣(
 ) . ١/١٢٦(، شرح نهج ، ابن أبي الحديد : ينظر  )٤(

، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٨٦(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ٣٠٨- ٤/٣٧٠(، السيرة ، ابن هشام : ينظر ) ٥(

  ) .٢٠٠-٢/١٩٩(، الكامل ، ؛ ابن األثير ) ٧٤-٤/٧٣(، المنتظم 
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ـــة بيعـــة  ـــروي علـــي بـــن  حـــداثهاأفـــي الســـقيفة و ) رض(أبـــي بكـــر وفـــي شـــرح كيفي ي
  :)١(طاووس

ي فـــي الجمـــع بـــين الصـــحيحين فـــي ثـــامن حـــديث مـــن مســـند عمـــر بـــن دمـــا ذكـــره الحميـــ(( 
ثــم : يقــول فيــه عمــر مــا هــذا لفظــه ، الخطــاب يــذكر فيــه مــا تجــدد بعــد نبــيهم فــي الخالفــة 

إنمـا ، ال يغتـرن امـرؤ أن يقـول فـ، لو مات عمر بايعت فالنـًا : بلغني أن قائًال منكم يقول 
نهـــا قـــد كانـــت كـــذلك ولكـــن اهللا وقـــى المســـلمين إ أال و ، كانـــت بيعـــة أبـــي بكـــر فلتـــه وتمـــت 

وخـالف عنـا علـي ، ن األنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة إ،  )٢(شرها
ا بكــر يــا أبــ: فقلــت ، ثــم قــال عمــر بعــد كــالم ال حاجــة إلــى ذكــره ، والزبيــر ومــن معهمــا 

فــي الحــديث عمــر  ىوحكــ، انطلــق بنــا إلــى أخواننــا هــؤالء مــن األنصــار وذكــر إتيانــه إلــيهم 
قـال عمـر ، قد رضيت لكـم أحـد هـذين الـرجلين فبـايعوا أيهمـا شـئتم : عن أبي بكر أنه قال 

فقـال قائـل : ثـم قـال بعـد كـالم ، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهـو جـالس بيننـا : 
ط وارتفعــت األصــوات حتــى فرقــُت مــن فكثــر اللغــ، منــا أميــر ومــنكم أميــر  :مــن األنصــار 

: ثــم قــال عمــر بعــد كــالم لــه ، ابســط يــدك يــا أبــا بكــر فبســط فبايعتــه : فقلــت ، االخــتالف 
قتــل اهللا : فقلــت ، قتلــتم ســعد بــن عبــادة : فقــال قائــٌل مــنهم ، ونزونــا علــى ســعد بــن عبــادة 

أقــوى مــن مبايعــة  مــا وجــدنا فيمــا حضــرنا مــن أمرنــا نــا واهللاإ: فقــال عمــر ، سـعد بــن عبــادة 
مــا إف، أن يبــايعوا رجــًال مــنهم بعــدنا ، ولــم تكــن بيعــة ، ن فارقنــا القــوم وخشــينا إ، أبــي بكــر 

فمـــن بـــايع رجـــًال علـــى غيـــر ، مـــا نخـــالفهم فيكـــون فســـادًا إ و ، بايعنـــاهم علـــى مـــا ال نرضـــى 
  . )٣())غرة أن يقتال ت فال يبايع هو وال الذي بايعه،  مشورة من المسلمين

                                     
 ) . ١/٣٣٣(، الطرائف  )١(
وفي الباب الحادي عشـر ،  ٢٢٨ص ، أنوار الملكوت ، عالمة الحلي ال: أورد قريبًا من هذه المقولة  )٢(

 . ١٣٩ص ، وفي منهاج الكرامة ،  ٣١٤ص ، 
وقــد أكــد كثيــر مــن ، ) ٢٧٤-٢/٢٧٣(، شــرح نهــج ، ابــن أبــي الحديــد : أورد قريبــًا مــن هــذه الروايــة  )٣(

ار قــد رفضــوا وبنــي هاشــم وبعــض الصــحابة مــن المهــاجرين واألنصــ) ع(المصــادر بــأن اإلمــام علــي 
سـليم الكـوفي : ينظر في ذلـك ، ) ع(ولم يبايعوا إال بعد أن بايع اإلمام علي ، ) رض(بيعة أبي بكر 

ص ،  ١٩٩٤، بيــروت ، دار اإلرشــاد اإلســالمي،  ٣ط، كتــاب ســليم : هـــ ٧٦ت ، ســليم بــن قــيس ، 
مد عبد اهللا بـن مسـلم أبو مح، ؛ ابن قتيبة الدينوري ) ٤/٣١٦(، السيرة ، فما بعدها ؛ ابن هشام  ٦٧
، بيــروت ، دار الكتــب العلميــة ،  ١ط، تعليــق خليــل المنصــور ، اإلمامــة والسياســة : هـــ ٢٧٦ت ، 

؛ ) ٨٦-٢/٩٣(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ٢٧٥-٢/٢٦٣(، أنساب ، ؛ البالذري ) ١٨-١/٨(، ٢٠٠١
، ؛ ابــن األثيــر  )٤/٦٤(، المنــتظم ، فمــا بعــدها ؛ ابــن الجــوزي ) ١/١٨١(، االحتجــاج ، الطبرســي 
ـــــد ) : ١٩٥-٢/١٨٩(، الكامـــــل  ـــــي الحدي ـــــن أب ـــــداء ) ٢٧٣-٢/٢٧٢(، شـــــرح نهـــــج ، اب ـــــو الف ، ؛ أب

-٢/٤٦٧(، العبر ، ؛ ابن خلدون) ١/١٣٤(، تاريخ ، ؛ ابن الوردي ) ٢٢٠-١/٢١٩(، المختصر 
 . فما بعدها  ١٥٤ص ، المعارضة ، ؛ الحسناوي ) ٤٦٨
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، )رض(بلســان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  اً مختصــر  اً نجــد فــي هــذه الروايــة شــرح
، ) رض(وقـد أوضـح عمـر ، بيعة أبي بكر في سقيفة بني سـاعدةأوضح فيه كيفية حدوث 
حضـرنا مـن أمرنـا  مـا نـا واهللا مـا وجـدنا فـيإ( ...  بالقول) رض(السبب في بيعة أبي بكر 

وقد أوضح فـي كالمـه النـزاع مـع األنصـار حـول الخالفـة ، ...) ة أبي بكر أقوى من مبايع
بخالفـة الرسـول ) ع(وقد تناسى من حضر بيعة السقيفة من الطرفين أحقيـة اإلمـام علـي ، 
وبني هاشم كـانوا ) ع(في حين أن اإلمام علي ، وانشغلوا في النزاع على الخالفة ، ) ص(

  . )١(عليه ودفنه والصالة) ص( آنذاك منشغلين بعملية تجهيز الرسول
) رض(ســعى عمــر بــن الخطــاب  ،فــي الســقيفة ) رض(وبعــد أن بويــع ألبــي بكــر 

وعلى رأسهم اإلمام علي ، إلى أخذ البيعة ألبي بكر من بقية الصحابة الذين رفضوا بيعته 
روي أن : (()٢(يقـول المحقـق الحلـي، هاشم وجماعة من المهـاجرين واألنصـار  ووبن، ) ع(

إن الخالفـة ال تكـون إال فـي أهـل بيـت النبـوة فاجعلوهـا : قال ، بن عويمر بن ساعدة سعد 
وكمـــا روي أن ســـتة مـــن المهـــاجرين وســـتة مـــن األنصـــار أنكـــروا علـــى ، حيـــث جعلهـــا اهللا 

وعقيــل وســلمان وبريــدة ، وجماعــة امتنعــوا عــن البيعــة كالعبــاس ) ص(الجــالس بعــد النبــي 
  . )٣(...))وأبي حذيفة وغيرهم 

ألبــي بكــر ) ع(مــا يهمنــا فــي هــذا الموضــوع هــو كيــف تمــت بيعــة اإلمــام علــي  نإ
مــــن ) ع(بالخالفــــة ؟ ومتــــى حــــدثت هــــذه البيعــــة ؟ ومــــا هــــو موقــــف اإلمــــام علــــي ) رض(

: )٤(يقــول الســيد علــي بــن طــاووس الحلــي، لحليــين ؟فــي نظــر ا) رض(اســتخالف أبــي بكــر 
نــه ذكــر أن عليــًا إف، الســقيفة  وممــا رواه البخــاري ومســلم فــي صــحيحهما فــي حــديث(( ... 

تخلفوا عن بيعة أبي بكر ستة أشهر بـال خـالف محقـق بـين ، وجماعة من بني هاشم ) ع(
ســتة ) رض(قــد تــرك بيعــة أبــي بكــر ) ع( اً وهــذا يعنــي أن اإلمــام عليــ،  )٥(... ))المســلمين 

                                     
أكنـــت أدع رســـول اهللا ، يـــا هـــؤالء ) ع(فقـــال علـــي ) : ((... ١/١٨٤(، االحتجـــاج ، أورد الطبرســـي  )١(

 ... ))وأخرج أنازع في سلطانه ، مسجى ال أواريه ) ص(
 .  ١٩٦-١٩٥ص ، المسلك  )٢(
فبـايع عمـر أبـا بكـر ، وبـادروا سـقيفة بنـي سـاعدة ) : (( ... ١/٢١٩(، المختصـر ، يقول أبـو الفـداء  )٣(

في العشر األوسط من ربيع األول سنة إحـدى عشـر خـال جماعـة وانثال الناس عليه يبايعونه ) رض(
والمقـداد بـن عمـر وسـلمان ، من بني هاشم والزبيـر وعتبـة بـن أبـي لهـب وخالـد بـن سـعيد بـن العـاص 

الفارسي وأبي ذر وعمـار بـن ياسـر والبـراء بـن عـازب وأبـي بـن كعـب ومـالوا مـع علـي بـن أبـي طالـب 
(( ... . 

 .  ١٢٧ص ، كشف المحجة  )٤(
) ع(بــايع بعــد وفــاة زوجتــه فاطمــة الزهــراء ) ع(وقــد أكــدت مجموعــة مــن المصــادر بــأن اإلمــام علــي  )٥(

؛ ابـن قتيبـة الـدنيوري ) ٢/٨٦(، تـاريخ ، اليعقـوبي : ينظـر ، وذلك بعد ستة شهور من بيعة السـقيفة 
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مـام بـل ألن اإل) رض(تجـاه أبـي بكـر ) ع(ال لعداوة شخصية من قبل اإلمام علي ، أشهر 
  ) . رض(رأى أنه أحق بالخالفة من أبي بكر ) ع(علي 

: ((... )١(ول العالمـة الحلـيقـألبي بكـر ي) ع(وفي وصف كيفية بيعة اإلمام علي 
وفيـه فاطمـة ) ع(علـي  ومنها أنه طلب هو وعمر بـن الخطـاب إحـراق بيـت أميـر المـؤمنين

وذكـــر الطبـــري فـــي ، ألجـــل تـــرك مبايعـــة أبـــي بكـــر ، وجماعـــة مـــن بنـــي هاشـــم ، هـــا وأبناؤ 
واهللا ألحــرقن علــيكم أو لتخــرجن : أتــى عمــر بــن الخطــاب منــزل علــي فقــال : تاريخــه قــال 

، ير أسـيد بـن حضـ: ى علي في عصـابة فـيهم أن عمر جاء إل: وذكر الواقدي ،  )٢(للبيعة
قـال زيـد : ه ر ونقل ابـن خيزرانـة فـي غـر ، اخرجوا أو لنحرقها عليكم : بن أسلم فقال  ةوسلم
حــين ، ) ع(ممــن حمــل الحطــب مــع عمــر بــن الخطــاب إلــى بــاب فاطمــة  كنــت: ســلم بــن أ

أخرجــي مــن البيــت وٕاال ) : ع(عــن البيعــة فقــال عمــر لفاطمــة  وأصــحابه) ع(امتنــع علــي 
وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسـين وجماعـة مـن أصـحاب : قال ، أحرقته بمن فيه 

، أو ليخــرجن وليبــايعن ، قــال أي واهللا ؟ فتحــرق علــى ولــدي: ت فاطمــة فقالــ، ) ص(النبــي 
(( ...)٣( .  

مــــن النصــــوص التاريخيــــة والروايــــات التــــي  اً كثيــــر  )٤(وقــــد أورد ابــــن ســــلمان الحلــــي
وأبـــي بكـــر وعمـــر بـــن الخطـــاب ) ع(تتحـــدث عـــن الحـــوارات التـــي جـــرت بـــين اإلمـــام علـــي 

بــي بكــر قــد أكــد أل) ع(ن اإلمــام علــي كشــفت أوالتــي ،  فــي أمــر الخالفــة والبيعــة) رض(
  .  أخذ حقه بالقوةيريد ولعمر بن الخطاب أحقيته بالخالفة إال أنه ال 

لـم يكـن يريـد اخـذ حقـه فـي خالفـة الرسـول ، ) ع(ن ما يؤكـد لنـا أن اإلمـام علـي إ و 
ما جرى من حوار بين اإلمـام علـي ، ألنه كان يخاف الفتنة على المسلمين ، بالقوة ) ص(

                                                                                                 
، لكامـــل ا، ؛ ابـــن األثيـــر ) ٢/٣٠٩(، مـــروج الـــذهب ، ؛ المســـعودي ) ١/١٧(، اإلمامـــة والسياســـة، 
 ) . ١/١٣٤(، تاريخ ، ؛ ابن الوردي ) ٢٢٠-١/٢١٩(، المختصر ، ؛ أبو الفداء ) ٢/١٩٤(

 .  ٢٧٣-٢٧١ص ، نهج الحق  )١(

   ) . ٣/٢٠٢(، تاريخ ، الطبري : ينظر ) ٢(
وأنــه قصـــد ) ع(أكــد كثيــر مـــن المصــادر بـــأن عمــر بــن الخطـــاب قــد هجـــم علــى دار فاطمــة الزهـــراء  )٣(

وجماعـــة مـــن ) ع(ر المجتمعـــين بـــه مـــن بنـــي هاشـــم وعلـــى رأســـهم اإلمـــام علـــي إحـــراق البيـــت إلجبـــا
ص ، كتـاب سـليم ، سـليم الكـوفي : ينظـر فـي ذلـك ) رض(المهاجرين واألنصار على بيعة أبي بكر 

-١/١٦(، اإلمامــة والسياســة ، ؛ ابــن قتيبــة الــدنيوري ) ٨٦-٢/٨٥(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي  ٧٧-٧٥
تحقيــق ، الســقيفة وفــدك : هـــ ٣٢٣ت ، حمــد بــن عبــد العزيــز البغــدادي أبــو بكــر أ، ؛ الجــوهري ) ١٧

؛ الطبرسـي  ٥١-٥٠ص ، ) ت.د(، طهـران، مكتبة نينـوى الحديثـة ، ) ط.د(، محمد هادي األميني 
 ) . ٢٠٣-١/٢٠١(، االحتجاج ، 

 .  ٦٦-٦٠ص ، المحتضر  )٤(
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 )١(مـن بيعـة السـقيفة يقـول علـي بـن طـاووس الحلـيوأبي سفيان بن حرب بوقت قريب ) ع(
 :  

  
  : وأنشد ) ص(وجاء أبو سفيان إلى باب مسجد رسول اهللا (( .... 

 والســــــــــــــــــــيما بنــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــرة أو عــــــــــــــــــــدي   بنــــي هاشــــم ال تطمعــــوا النــــاس فــــيكم

ــــــــــــي   فمـــــــــــــا األمـــــــــــــر إال فـــــــــــــيكم والـــــــــــــيكم ــــــــــــو الحســــــــــــن عل ــــــــــــيس لهــــــــــــا إال أب  ول

ـــــا حســـــن فاشـــــدد بهـــــا كـــــف حـــــازمٍ   ألمر الــــــــــــذي يرتجــــــــــــى علــــــــــــيفانــــــــــــك بــــــــــــا   أب

 منيــــع الحمــــى والنــــاس مــــن غالــــب وقصــــي   وأي أمـــــــــرئ يرمـــــــــي قصـــــــــيًا ورأيهـــــــــا

أيــن المستضــعفان ؟ أيــن علــي والعبــاس ؟ أمــا واهللا لــئن شــئتم المألنهــا : ثــم قــال    
ــا أبــا ســفيان طالمــا كــدت اإلســالم وأهلــه فمــا ) : ع(فقــال لــه علــي ، علــيكم خــيًال ورجــًال  ي

  .  )٢())عليك أمسك ، ضرهم شيئًا 
فـــي أمـــر الخالفـــة وتركـــه أخـــذها بـــالقوة مـــا أورده ) ع(وممـــا ورد عـــن اإلمـــام علـــي 

: قـال ) ع(ين للهـروي فـي حـديث علـي ومن كتاب الغـري(( : يقول إذ  )٣(الحلي الشيخ ورام
: قــال القتيبــي . ن نعطــه نأخــذه وان نمنعــه نركــب أعجــاز اإلبــل وان طــال الســرى إلنـا حــق 

ومعنــاه إن منعنــا حقنــا ، وهــو مركــب شــاق صــعب ، ره وهــو جمــع عجــز أعجــاز اإلبــل مــآخ
المشـقة ولكنـه ضـرب ) ع(لم يرد علي : قال األزهري ، ركبنا مركب المشقة صابرين عليه 

، لتقــديم غيــره عليــه بالخالفــة وتــأخيره عــن الحــق الــذي كــان يــراه لــه ، أعجــاز اإلبــل مــثًال 
أخرنا منهـا صـبرنا علـى األثـرة وان طالـت األيـام إن قدمنا لإلمامة تقدمنا وان ) : ع(فيقول 

(()٤(.  

                                     
تشــريف بــالمنن فــي التعريــف ال: هـــ ٦٦٤ت ، علــي بــن موســى بــن جعفــر الطــاووس الحســيني الحلــي  )١(

، أصـفهان ، مطبعـة نشـاط ،  ١ط، ) عـج(تحقيـق مؤسسـة صـاحب األمـر ، )المالحم والفتن( بالفتن 
 .  ٣٩٠ص ، هـ ١٤١٦

، لقد ذكر كثير من المصادر سعي أبي سفيان إلى إثارة الفتنـة بـين المسـلمين فـي أثنـاء بيعـة السـقيفة  )٢(
، الكامــــل ، ؛ ابــــن األثيــــر ) ٢/٢٧١(، أنســــاب ، لــــبالذري ؛ ا) ٢/٨٥(، تــــاريخ، اليعقــــوبي : ينظــــر 

)٢/١٨٩ . ( 
 ) . ١/٢٩(، تنبيه الخواطر  )٣(
 .في حديث الشورى ) ٢/٤٦٦(، الكامل ، أورده ابن األثير  )٤(
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: (( وقـد علـق عليـه بـالقول  ،قريـب مـن هـذا الحـديث علي بن طـاووس وقد أورد  
وعلــى مــن يعــرف فضــله ومحلــه بــأن ، وأعلــم أن تصــديق األزهــري لمثــل ذلــك حجــة عليــه 

ان يعرف أنـه كـان كان مفرقًا لمن ادعى أن االختيار سبب لإلمامة وأنه ك) ع(موالنا علي 
ألن األمــة اتفقــت إمــا علــى االختيــار أو علــى ، منصوصــًا عليــه وأحــق باإلمامــة مــن غيــره 

   . )١())وفيه تنبيه على أنه ممنوع من حقه بغير اختياره ، النص 
كثيـــر مـــن اإلشـــارات الصـــريحة التـــي تبـــين ) ع(علـــي  وقـــد ورد فـــي خطـــب اإلمـــام
مقتطفـات  )٢(فقد أورد علـي بـن طـاووس الحلـي ،) رض(موقفه من السقيفة وبيعة أبي بكر 

عــن (( : يقــول  ة إذلة الخالفــأالتــي ذكــر فيهــا مســ) ع(مــن الخطبــة الشقشــقية لإلمــام علــي 
واهللا لقد تقمصها أخـو تـيم : فقال ) ع(قال ذكرت الخالفة عند أمير المؤمنين ، ابن عباس 

 إلــيّ الســيل وال يرقــى  يينحــدر عنــ، وانــه لــيعلم أن محلــي منهــا محــل القطــب مــن الرحــى ، 
اء ذوطفقت أرتأي بين أن أصول بيـد جـ، ًا حوطويت عنها كش، فسدلت دونها ثوبًا ، طير 

يشـــيب فيهـــا الصـــغير ويهـــرم فيهـــا الكبيـــر ويكـــدح فيهـــا ، أو اصـــبر علـــى طخيـــة عميـــاء ، 
، فصـبرت وفـي العـين قـذى ، فرأيـت أن اصـبر علـى هاتـا أحجـى ، المؤمن حتـى يلقـى اهللا 

ألخــي عــدي حتــى إذا مضــى األول لســبيله عقــدها ، أرى تراثــي نهبــًا ، شــجى  وفــي الحلــق
  . )٣())...بعد وفاته  لها في حياته إذ عقدها آلخريفيا عجبًا بينا هو يستق، بعده

) ع(رسـالة أرسـلها اإلمـام علـي  )٤(وفي موضع آخر أورد علي بـن طـاووس الحلـي
مــن عبــد اهللا علــي أميـــر ... : ((  يقـــول إذإلــى شــيعته ومحبيــه فـــي ذكــر المتقــدمين عليــه 

ـَراِهيمَ ( يقـول فـان اهللا، ن المـؤمنين والمسـلمينالمؤمنين إلى شيعته مـ بـْ ،  )٥() َوِإنَّ ِمـن ِشـيَعِتِه إلَِ
كمـا أن مـن شـيعته ، ) ص(وهو اسم شرفه اهللا تعالى فـي الكتـاب وانـتم شـيعة النبـي محمـد 

                                     
  .  ٤٣٣ص ، سعد السعود ، علي بن طاووس ) ١(

  ) . ٢/١٢١(، الطرائف  )٢(
  
 
أبــو الحســن ، الشــريف الرضــي : ؛ وينظــر ٣٢٦ص ، الحــق نهــج ، قريـب منهــا أورده العالمــة الحلــي  )٣(

تحقيـق الشــيخ ، ) ع(نهـج البالغـة لإلمـام علـي بـن أبـي طالـب : هــ ٤٠٤ت ، بـن الحسـين بـن موسـى
ص ، اإلرشـــاد ، ؛ المفيــد  ٣٨-٣٧ص ،  ٢٠٠٦، القــاهرة ، مؤسســة المختـــار ،  ١ط، محمــد عبــده

؛  ١١٨-١١٧ص ، تــذكرة ، ن الجــوزي؛ ســبط ابــ) ٤٥٣-١/٤٥٢(، االحتجــاج ، ؛ الطبرســي  ٢٢١
 ) . ١١٩-١/١١٨(، شرح نهج ، ابن أبي الحديد 

 .  ٢٣٩-٢٣٥ص ، كشف المحجة  )٤(
  . ٣٧آية : سورة الصافات  )٥(
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واهللا هـــو الســـالم ، م اهللا علـــيكم وســـال، وأمـــر غيـــر مبتـــدع ، اســـم غيـــر مخـــتص ، إبـــراهيم 
  . المؤمن أولياءه من العذاب المهين والحاكم عليكم بعدله 

فمضــى ... وانــتم معاشــر العــرب علــى ترحــال ) ص(أمــا بعــد فــان اهللا تعــالى بعــث محمــدًا 
وعمـــت ، فيـــا لهـــا مـــن مصـــيبة خصـــت األقـــربين ، وقـــد بلـــغ مـــا أرســـل بـــه ) ص(نبـــي اهللا 
لسـبيله وتـرك كتـاب ) ص(ولن تعاينوا بعدها مثلهـا فمضـى ، لها لن تصابوا بمث، المؤمنين 

  . )١(ومجتمعين ال يفترقان، اهللا وأهل بيته إمامين ال يختلفان واخوين ال يتخاذالن 
ومـا ألقـي فـي ، صـي هـذا يوألنـا أولـى النـاس بـه منـي بقم) ص(ولقد قبض اهللا محمدًا نبيـه 

، ا عنـي بالواليـة لهمهـم فلمـا ابطـأو ، ي غير  روعي  وال عرض في رأيي أن وجه الناس إلى
أمـــا إذا لـــم تســـلموها لعلـــي : قـــالوا ، وهـــم أنصـــار اهللا وكتيبـــة اإلســـالم ، وتثـــبط األنصـــار 

  . فصاحبنا أحق بها من غيره 
وٕامـــا أن يكونـــوا ، فـــو اهللا مـــا ادري إلـــى مـــن أشـــكو فإمـــا أن يكـــون األنصـــار ظلمـــت حقهـــا 

، ) األئمـة مـن قـريش: (فقـال قائـل قـريش ، ظلوم بل حقي المأخوذ وأنا الم، ظلموني حقي 
  )) . فدفعوا األنصار عن دعوتها ومنعوني حقي منها 

، لكيفيـة الطلـب الئمـة العبـاد  ومـن كتـاب اإلرشـاد: (( )٢(وأورد ابن المطهر الحلـي
المؤونـة فـي خطبـة ) ع(وقد كفانـا أميـر المـؤمنين : يف محمد بن الحسن الصفار قال تصن

مـــن البيـــان والبرهـــان مـــا يجلــي الغشـــاوة عـــن أبصـــار متأمليـــه والعمـــى عـــن خطبهــا أودعهـــا 
وحلينا بها الكتاب ليزداد المسترشدين فـي هـذا األمـر بصـيرة وهـي منـة اهللا ، عيون متدبريه 

، ما لنـا ولقـريش : ( خطب صلوات اهللا عليه فقال ، جل ثناؤه علينا وعليهم ويجب شكرها 
ــًا  لنــا بيــت شــيد نــا أهــلأغيــر ، ومــا تنكــر منــا قــريش  وأعلــى فــوق ، اهللا فــوق بنيــانهم بنيان

عرفنـاهم الكتـاب ، واختارنـا اهللا علـيهم فنقمـوا علـى اهللا أن اختارنـا علـيهم ، ارؤوسهم رؤوسـن
، ودينــاهم الـدين واإلســالم ، وحفظنـاهم الصــحف والزبـر ، والنبـوة وعلمنــاهم الفـرض والــدين 

وظلمونــا أســباب أعمالنــا وأعالمنــا اللهــم فــاني  وجحــدوا فضــلنا ومنعونــا حقنــا، فوثبــوا علينــا 
، فخذ لي بحقي منها وال تدع مظلمتي لديها وطالبهم يا رب بحقـي ، أستعديك على قريش 

واســتخفت  ،فــان قريشــًا صــغرت عظــيم أمــري واســتحلت المحــارم منــي ، فانــك الحكــم العــدل 
اللهـم افـتح بيننـا ... بعرضي وعشيرتي وقهرتني علـى ميـراث ابـن عمـي وأغـروا بـي أعـدائي

ورفعت أعـالم دينـك وأعلنـت منـار ) ص(فاني مهدت مهاد نبوة محمد ، وبين قومنا بالحق 
  ...)) . وغالبوني ونالوني ووتروني  عليّ  فوثبوا، رسولك 

                                     
مـا إن تمسـكتم بهمـا لـن ، إنـي تـارك فـيكم الثقلـين ) : ( ص(يقصد الحديث المتواتر عن النبـي محمـد  )١(

 .  ٩٨١-٩٨٠ص ، صحيح ، مسلم : ينظر ، ) يتي تضلوا أبدًا كتاب اهللا وعترتي أهل ب
 .  ١٩٤-١٨٩ص ، العدد القوية  )٢(
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األخيــرة يتبــين أن عــداء قــريش لإلمــام علــي ) ع(مــن خــالل خطبــة أميــر المــؤمنين 
إلـى أن تسـعى جهـدها لكـي  دفعهـاقـد ،  اتهوغزو ) ص(بعد مواقفه في معارك الرسول ) ع(

  .وهذا ما قد جرى بالفعل ) ع(تبعد الخالفة عن اإلمام علي 
:  )١(يقـــول علـــي بـــن طـــاووس الحلـــي ولقـــد أبـــدى الحليـــون رأيهـــم فـــي بيعـــة الســـقيفة

مع في السقيفة مـن األنصـار لـه اثـر فـي االسـتقامة واإلمامـة تان كان اجتماع من اج... ((
وان المهـاجرين ال ، ن اإلمامـة فـيهم أل حضور أبي بكر وعمر عندهم على فقد اتفقوا قب، 

، فان كان إجماعهم األول يتحمل الغلـط والخطـأ ، إمامة لهم بتعيينهم على سعد بن عبادة 
كــان عقــد مــن عقــد مــنهم الخالفــة ألبــي ، بــل كــان غلطــا وخطــأ لتقــديمهم علــى قــريش فكــذا 

لمــا جــرى مــن ســوء عاقبتــه واخــتالف ، ًا وخطــًأ بــل كــان غلطــ، بكــر يتحمــل الغلــط والخطــأ 
  . على غلط ذلك العقد ومضرته) ع(وٕاطباق أهل البيت ، المسلمين 

وآل العباس وبني هاشـم ، إال سبقهم لشيوخ آل أبي طالب ، ولو لم يكن من دالئل غلطهم 
ة إلــى االختيــار لرجــل يقدمونــه علــيهم مــن غيــر مشــاور ، واعيــان المهــاجرين وزهــاد النــاس ، 

  ... )) . لهم وال طلب حضورهم وال مراسلة إليهم 
نجـــد فـــي رأي علـــي بـــن طـــاووس بأنـــه قـــد أكـــد بـــأن االخـــتالف الـــذي جـــرى بـــين   

المهــاجرين واألنصــار فــي بيعــة الســقيفة كــان خطــأ وذلــك لعــدم استشــارة آل أبــي طالــب وآل 
وأهل بيتـه ) ص(في اختيار الخليفة وخاصة بأنهم أقارب النبي ، العباس وباقي بني هاشم 

فـي خالفـة النبـي هـو األمـر الـذي ) ع(وأن تجاهل المهاجرين واألنصار ألحقية أهل البيت 
  . أدى إلى حصول هذا االختالف فيما بعد 

مـن النـدم علـى قبـول ) رض(ومما روي عن أبي بكـر : (( )٢(ويقول العالمة الحلي
: فقد روي عنه انـه قـال ، ًا وانه كان ظالم، وهو يدل على انه ليس مستحقًا لها ، اإلمامة 

يــت فاطمــة ولــم وقــال فــي مرضــه ليتنــي كنــت تركــت ب، أقيلــوني فلســت بخيــركم وعلــي فــيكم 
كنت ضربت على يد احد الرجلين وكان هو األمير ، بني ساعدة  ةلوليتني في ظ، اكشفه 

ي ليتنـ: وظهر منه الشك في اسـتحقاق اإلمامـة فقـد روى انـه قـال عنـد موتـه ، وكنت وزيرًا 
وليتنــي كنــت ســألته هــل ، عــن غلتــه فــدك أيحــل لــي أخــذها ) ص(لت رســول اهللا أكنــت ســ

  .  )٣())وهو يدل على الشك في صحة البيعة ، لألنصار من هذا األمر حق 

                                     
 .  ٩٨-٩٧ص ، كشف المحجة  )١(
 .  ٢٢٨-٢٢٧ص ، أنوار الملكوت  )٢(
، وفـي البـاب الحـادي عشـر ،  ١٣٩ص ، منهاج الكرامة ، أورد قريبًا من هذه الرواية العالمة الحلي  )٣(

، تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي  ٢١-٢٠ص ، اإلمامـة والسياسـة ، لـدنيوري ابـن قتيبـة ا: ؛ وينظر  ٣١٤ص 
؛  ٤١-٤٠ص ، الســــــــــقيفة وفــــــــــدك ، ؛ الجــــــــــوهري ) ٣/٤٣٠(تــــــــــاريخ ، ؛ الطبــــــــــري ) ٩٤-٢/٩٣(

 ) . ٣٠٩-٢/٣٠٨(، مروج الذهب ، المسعودي 
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  الردة  . ب
فــي بــادئ ) رض(قــد كــره بيعــة أبــي بكــر ، ) ع(الــرغم مــن أن اإلمــام علــي علــى 

ن ذلـك لـم يمنعـه أن يكـون اليـد فـإ، منـه ) ص(األمر ألنه كان يرى انه أحق بخالفة النبي 
فـي ) رض(بكـر  وفي كافة األمور التـي واجههـا الخليفـة أبـ) رض(بكر  ياليمنى للخليفة أب

الــردة التــي قامــت بهــا بعــض القبائــل  اتلة حركــأبدايــة خالفتــه والتــي كــان مــن أبرزهــا مســ
  . كان متأخرًا  وذلك الن إسالمها، العربية التي لم يتغلغل اإلسالم فيها بشكل عميق 

 الردة بقدر ما نسـعى إلـى بيـان موقـف اإلمـام د دراسة حركاتونحن هنا لسنا بصد
ن و أورد الحليـــ فقـــد، ) رض(كونهـــا حـــدثت فـــي عهـــد أبـــي بكـــر  منهـــا مـــن حيـــث) ع(علـــي 

فيهــا ) رض(إلــى جانــب أبــي بكــر ) ع(النصــوص المتعلقــة بتعــاون اإلمــام علــي  طائفــة مــن
فـي ) ع(قـول اإلمـام علـي  )١(د السيد علـي بـن طـاووس الحلـيأور ، وفي غيرها من األمور 

فصــحبته مناصــحًا وأطعتــه فيمــا أطــاع اهللا ، أبــو بكــر فقــارب واقتصــد  فــوّلي: (( ...  ذلــك
  ... )) . فيه جاهدًا 

ضــد حركــة الــردة التــي للــدفاع عــن اإلســالم وقــف ) ع(وفــي الواقــع أن اإلمــام علــي 
  : في ذلك ) ع(لسان اإلمام علي  علىا جاء ومم، كادت  تقضي على اإلسالم وأهله 

فلمــا رأيــت راجعــًة مــن النــاس قــد رجعــت عــن اإلســالم تــدعو إلــى محــو ديــن محمــٍد (( ... 
أرى فيـــه ثلمـــًا وهـــدمًا تكـــون ، خشـــيت إن أنـــا لـــم انصـــر اإلســـالم وأهلـــه ) ع(وملـــة إبـــراهيم 

ثـم تـزول ، ام قالئـل المصيبة علّي فيه أعظم من فوت والية أموركم التي هي إنمـا متـاع أيـ
فنهضــت مــع القــوم فــي تلــك األحــداث حتــى زهقــت ، وتنقشــع كمــا يــزول وينقشــع الســحاب 

  . )٢())وكانت كلمة اهللا هي العليا وان رغم الكافرون ، الباطل 
فــي ) ع(بشــكل أفضــل موقــف اإلمــام علــي )٣(وقــد أوضــح علــي بــن طــاووس الحلــي

منازعة المغالبـة ، نازع أبا بكر ، ) ع(ؤمنين فلو أن أمير الم(( ...      :الردة حين يقول 
وكـان أهـل ، وأهـل الـردة ظـاهرة ، ألدى ذلك إلـى أن يصـير أهـل المدينـة حربـًا ، قاهرة موال

بالعسـاكر التـي عجـزوا ) ص(وقـد اسـلموا لمـا هجـم النبـي ، ذكـر أنهـم مـا ارتـدوا  نمكة الذي
فكـان إسـالمهم ، الـتخلص منهـا عنها وملكهم قهرًا وبغته على صفة ما كـانوا يقـدرون علـى 

فمتـى وجـدوا مـن يسـاعدهم علـى زوال القهـر عـنهم مـا يـؤمن منـه ارتـدادهم ، إسالم مقهـور 
لـذلك البغـي ) ع(فلـوال تسـكين أميـر المـؤمنين .... ، عما قهروا عليه من اإلسالم المـذكور 

                                     
  .  ٢٤٤ص ، كشف المحجة  )١(
  
 
 .  ٢٤٢-٢٤١ص ، كشف المحجة )٢(

  .  ١٢٤ص ، المصدر نفسه ) ٣(
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اإلسـالم  نعـ ترك المحاربة ألبي بكر ومساعدته ألهل المدينـة علـى الـذين ارتـدوابوالعدوان 
أو كـــاد ، كــان قــد ذهـــب فــي ذلــك الوقــت اإلســالم بالكليــة ، واإليمــان وٕاطفــاء تلــك النيــران 

   . ))يذهب منه بتلك االختالفات الرديةن أيذهب ما يمكن 
لة البيعــة ألــم يهــتم بمســ) ع( اً ن اإلمــام عليــأن لنــا يفمــن خــالل هــذه النصــوص يتبــ

ذلـك ، لـى الحفـاظ علـى وحدتـه وتماسـكه سـعي إوال، ما اهـتم بحفـظ اإلسـالم  بالخالفة بقدر
) رض(واخــذ يســعى إلــى جنــب الخليفــة أبــي بكــر ، نبــذ مســالة الخالفــة وراء ظهــره ) ع(انــه 

، ) ع(ورد انـه  إذ، والحفاظ على مركز اإلسالم في المدينة المنـورة ، في مقاتلة أهل الردة 
العــرب المحيطــة بالمدينــة  بعــد أن ارتــدت قبائــل –قــد تنــاوب علــى حراســة المدينــة المنــورة 

الصــحابة خوفــًا مــن أن تهــاجم  مــع عــدد مــن –وكــان جــيش أســامة مــا زال خــارج المدينــة 
  .  )١(بعض القبائل التي ارتدت المدينة على حين غرة

  ) رض(في عهد أبي بكر ) ع(قضاء اإلمام علي . ج
بـي بكـر والخليفـة أ) ع(بين اإلمـام علـي العالقة  ن من األمور التي دلت على أنإ

الخــالف الــذي جــرى مــا بــين الطــرفين حــول مــن رغم علــى الــ –كانــت عالقــة جيــدة ) رض(
هـــو الخالفـــات التـــي قضـــى بهـــا  –) ص(اســـتحقاق الخالفـــة واإلمامـــة بعـــد الرســـول محمـــد 

مـن حلهـا بفضـل ) ع(ولقد تمكن اإلمام علـي ، ) رض(في عهد أبي بكر ) ع(اإلمام علي 
ان : (()٢(يقول العالمـة الحلـي) ص(ن علم النبي محمد علمه وسعة إدراكه وفهمه النابع ع

فـــي األحكـــام ويتعلمـــون الفتـــاوى منـــه ) عليـــه الســـالم(جميـــع الصـــحابة كـــانوا يرجعـــون إليـــه 
  ... )) . ون إليه في حل المشكالت أويلج

فـي ) عليـه السـالم(في ذكر مختصـر قضـاياه  )٣(ومن ذلك ما أورده العالمة الحلي
أن : ر مـن رجـال العامـة والخاصـة فمن ذلك ما جاء به الخبـ(( :  يقول إذأبي بكر  خالفة

ننــي إ: فقــال لــه ، فــأراد أن يقــيم عليــه الحــد ، وقــد شــرب الخمــر ، رجــًال رفــع إلــى أبــي بكــر 
ولـم اعلـم بتحريمهـا حتـى ، ألني نشـأت بـين قـوم يسـتحلونها ، شربتها وال علم لي بتحريمها 

ولــم يعلــم وجــه القضــاء فيــه فأشــار عليــه بعــض ، الحكــم عليــه بكــر  فــارتج علــى أبــي، اآلن 
، عن الحكم في ذلك فأرسل إليه من سأله عنه ) ع(الحاضرين أن يستخبر أمير المؤمنين 

مر رجلين ثقتـين مـن رجـال المسـلمين أن يطوفـا بـه علـى مجـالس ) ع(فقال أمير المؤمنين 

                                     
بالقيـــام علـــى نقـــب مـــن أنقـــاب ) ع(ثـــم أمـــر عليـــًا ) : (( ... ٤/٧٥(، المنـــتظم ، يقـــول ابـــن الجـــوزي  )١(

وأمر طلحة بالقيام على نقب آخر وأمر عبد اهللا بن مسـعود ، وأمر الزبير بالقيام على نقب ، المدينة 
 )) . بالعسس بالليل وجد في أمره وقام على رجل

 .  ٦٩ص ، كشف اليقين  )٢(
 .  ١٢٣-١٢٢ص ، مستجاد ال )٣(
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م أو اخبــره بــذلك عــن المهــاجرين واألنصــار ويناشــدانهم هــل فــيهم مــن تــال عليــه آيــة التحــري
ـــه الحـــد ) ص(رســـول اهللا  ـــأقم علي ـــذلك رجـــالن مـــنهم ف ـــان شـــهد ب ـــم يشـــهد احـــد ، ؟ ف وان ل

فلـم يشـهد احـد بـذلك مـن المهـاجرين واألنصـار ، ففعل ذلك أبـو بكـر ، به وخل سبيله تفاست
ابه أبــو بكــر وخلــى تبــذلك فاســت) ص(وال اخبــره عــن رســول اهللا ، انــه تــال عليــه آيــة التحــريم 

  . )١())في القضاء به ) ع(وسلم لعلي ، ه سبيل
،  )٢()َوَفاِكَهـًة َوأَبـا: (سئل عـن قولـه تعـالى ) رض(أن أبا بكر (( : ومن ذلك أيضًا 
مــا ارض تقلنـي إن قلـت فــي كتـاب اهللا  أم أي، أي سـماء تظلنــي : مـا معنـى األب ؟ فقــال 

، مقالتـه ) ع(بلـغ أميـر المـؤمنين ال أعلم ؟ أما الفاكهة فنعرفها وأما األب فـاهللا أعلـم بـه ؟ ف
وان اهللا تعــالى ذكــره تعريفــًا ، ن األب هــو الكــالء والمرعــى أيــا ســبحان اهللا أمــا علــم : فقــال 

  . )٣())ي به أنفسهم وتقوم به أجسادهم يما انعم به عليهم وعلى أنعامهم بما تح، لعباده 
فـان أصـبت فمـن ،  فقال أقـول فيهـا برأيـي، أن أبا بكر سئل عن الكاللة (( ومنها 

مـا أغنـاه : فقـال ) ع(فبلغ ذلك أمير المـؤمنين ، عند اهللا وان أخطأت فمني ومن الشيطان 
، أما علم أن الكاللة هم اإلخوة واألخوات مـن قبـل األم واألب ، عن الرأي في هذا المكان 

  . )٤())ومن قبل األم على انفرادها أيضًا ، ومن قبل األب على انفراده 
ـــ وكـــذلك قصـــة جـــواب عـــن ) رض(ذي عجـــز الخليفـــة أبـــو بكـــر الحبـــر اليهـــودي ال

، دل فــي جوابــه عــن ســعة علمــه و ، عنهــا كلهــا بمــا ابهــره ) ع(أســئلته فأجابــه اإلمــام علــي 
  . )٥(والذي هو فيض من علم اهللا عز وجل، ) ص(الذي هو من فيض علم محمد 

  
  ) رض(من خالفة عمر بن الخطاب ) ع(موقف اإلمام علي  .٢
  )رض(تخالف عمر بن الخطاب اس. أ

مثـل بيعـة السـقيفة التـي بويـع بهـا أبـو بكـر ) رض(لم تكن بيعة عمر بـن الخطـاب 
فلــم تجــر مثــل ، ) رض(قــد اســتخلفه أبــو بكــر ) رض(ن عمــر بــن الخطــاب إإذ ، ) رض(

                                     
أبــو جعفــر محمــد بــن ، ؛ الكلينــي  ١٥٣-١٥٢ص ، اإلرشــاد ، المفيــد : أورد قريبــًا مــن هــذه الروايــة  )١(

المطبعـة ،  ٣ط، تحقيـق علـي أكبـر الغفـاري ، الفـروع مـن الكـافي : هــ ٣٢٩ت ، يعقوب بن إسـحاق 
 ) . ٢١٧-٧/٢١٦(، هـ ١٣٦٧، إيران ، منشورات دار الكتب اإلسالمية ، الحيدرية 

 .  ٨٠آية ، سورة عبس  )٢(
كشـف اليقـين ، ؛ العالمة الحلـي  ١٧٣ص ، بناء المقالة الفاطمية ، أوردها أحمد بن طاووس الحلي  )٣(

 ١٥٣ص ، اإلرشـاد ، المفيد : ؛ و ينظر  ١٢٣ص ، المستجاد ، ؛ العالمة الحلي  ٨٢-٨١ص ، 
 . 

 .  ١٥٣ص ، اإلرشاد ، المفيد : ينظر ؛ و  ٨٢ص ، كشف اليقين ، العالمة الحلي  )٤(
ص ، بنــاء المقالـــة ، ؛ أحمــد بــن طــاووس  ٨٤-٨٢ص ، كشــف اليقـــين ، العالمــة الحلــي : أوردهــا  )٥(

المفيـد : وقد أوضحها محقق الكتاب فـي هـامش الصـفحة نفسـها ؛ وينظـر ، باإلشارة إليها فقط  ١٧٣
 .  ١٥٤ص ، اإلرشاد ، 
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فتنـة  ت تـؤدي إلـىكـادفي السقيفة والتي ) رض(تلك األمور التي جرت عند بيعة أبي بكر 
الخالفـة بنـوع مـن الهـدوء وذلـك  تسـلمقـد ) رض(ن عمـر بـن الخطـاب بل إ، بين المسلمين 
ــا بكــر  حــين حضــرته الوفــاة كتــب عهــدًا أوصــى بــه بالخالفــة إلــى عمــر بــن ) رض(الن أب

فــدفن أبــو بكــر عنــده وعهــد : (( ... فــي ذلــك  )٢(يقــول ابــن الطقطقــي،  )١()رض(الخطــاب 
  )) . ه واستخلفه على األمة بعد) رض(إلى عمر بن الخطاب 

فلــم تســعفنا ، مــن اســتخالف عمــر وبيعتــه ) ع(موقــف اإلمــام علــي  مــا يخــصأمــا 
، مـن الغمـوض  اَ فـي هـذا نوعـ دبـل نجـ، كتب الحليين في بيان ذلـك بكثيـر مـن النصـوص 

، والتـي أوردهـا الحليـين ) ع(إال إننا يمكن أن نستشف ذلـك مـن خـالل خطـب اإلمـام علـي 
فـي ) ع(الخطبـة الشقشـقية لإلمـام علـي  مـن )٣(لحلـين ذلك ما أورده علـي بـن طـاووس افم

  :  )رض(وصف موقفه من بيعة عمر بن الخطاب 
فيـــا عجبـــًا بينمـــا هـــو ، عقـــدها ألخـــي عـــدي بعـــده ، حتـــى إذا مضـــى األول لســـبيله (( ... 
يخشــن ، فصــيرها واهللا فــي حــوزة خشــناء ، لها فــي حياتــه إذ عقــدها آلخــر بعــد وفاتــه ييســتق

فصــاحبها كراكــب الصــعبة إن ، هــا ويكثــر العثــار فيهــا واالعتــذار من ،مســها ويغلــظ كلمهــا 
ون لـــخـــبط وشـــماس وتالنـــاس لعمـــر اهللا ب فمنـــي، وان أســـلس لهـــا تقحـــم ، ف بهـــا خـــرم اعنـــ

وشـدة المحنـة حتـى إذا مضـى ، فصبرت على طـول المـدة ، مع هٍن وهٍن اوبلو ، واعتراض 
  . )٤(... ))لسبيله جعلها في جماعة زعم أني منهم 

قد رضي في بيعة عمر بن ) ع( اً من خالل النص السابق يتبن لنا أن اإلمام عليف
  .  هنه األحق بالخالفة منمن أرغم على ال، ) رض(الخطاب 

  الفتوح . ب
                                     

فــأمر عثمــان أن يكتــب ، ا اشــتدت بــه العلــة عهــد إلــى عمــر بــن الخطــاب فلمــ: (( ... ذكــر اليعقــوبي  )١(
ـــرحيم : عهـــده وكتـــب  ـــرحمن ال هـــذا مـــا عهـــد أبـــو بكـــر خليفـــة رســـول اهللا إلـــى المـــؤمنين ، بســـم اهللا ال

فـــإني اســــتعلمت علـــيكم عمـــر بــــن ، أمــــا بعـــد ، فــــإنني أحمـــد إلـــيكم اهللا ، ســـالم علـــيكم : والمســـلمين 
ابـن : ؛ وينظـر ) ٢/٩٣(، تـاريخ ، )) وٕانـي مـا ألـوتكم نصـحًا والسـالم  ،فاسمعوا وأطيعوا ، الخطاب 

؛ ابـن ) ٢٧٤-٢/٢٧٢(، الكامـل ، ؛ ابـن األثيـر ) ٢٢-١/٢١(، اإلمامة والسياسـة ، قتيبة الدنيوري 
وضـــع ، تـــاريخ مختصـــر الـــدول : هــــ ٦٨٥ت ، أبـــو الفـــرج غريفـــورس بـــن هـــارون الملطـــي ، العبـــري 

، ؛ أبــــو الفــــداء  ٨٩ص ،  ١٩٩٧، بيــــروت ، دار الكتــــب العلميــــة،  ١ط، حواشــــيه خليــــل منصــــور 
، ) ٢/٤٩٤(، العبــــر ، ؛ ابــــن خلــــدون )١/١٣٦(، تــــاريخ ، ؛ ابــــن الــــوردي ) ١/٢٢٢(، المختصــــر 

 . باختالف يسير 
 .  ٩٦ص ، الفخري  )٢(

 .  )٢/١٢١(، الطرائف )  ٣(
، الشــريف الرضــي : ؛ وينظــر ٣٢٧ – ٣٢٦ص ، نهــج الحــق ، العالمــة الحلــي : قريــب منهــا أورده  )٤(

، ؛ الطبرســـــــي  ٢٢١ص ، اإلرشـــــــاد ، ؛ المفيـــــــد  ٤٠-٣٨ص ، )ع(نهـــــــج البالغـــــــة لإلمـــــــام علـــــــي 
شـرح نهـج ، ؛ ابن أبي الحديد  ١١٨ص ، تذكرة، ؛ سبط ابن الجوزي ) ٤٥٤-١/٤٥٣(، االحتجاج 

 ،)١٤٣-١/١٢٦ . ( 



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

أهم الفتوحات في العهد الراشـدي ) رض(جرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
ين دإلــى نشـــر الـــ اً ســـعيو يـــرًا كب جهــداً ن واألنصـــار يالمهــاجر مـــن وقــد بـــذل فيهــا الصـــحابة ، 

الخليفـة عمـر بـن  آزرالـذي ) ع(هؤالء اإلمام علـي  مقدمةوكان على ، اإلسالمي الحنيف 
  . الهامة المتعلقة بالفتوح وكان يشير عليه في األمور ، ) رض(الخطاب 

كتـب ، ) رض(حتى كانت أيام عمـر بـن الخطـاب : (( ...  )١(يقول ابن الطقطقي
فــرس وبجلــوس يزدجــرد بــن شــهريار علــى الثــة يخبــره باضــطراب أمــور إليــه المثنــى بــن حار 

، وكـان قـد جلـس علـى السـرير وعمـره إحـدى وعشـرون سـنة ، وبصغر سـنه ، سرير الملك 
وعسـكر فـي ظـاهر المدينـة ) رض(فخرج عمـر ، فقوي حينئذ طمع العرب في غزو الفرس 

ـــد  ، له عـــن شـــيء حتـــى أن وكـــانوا ال يتجاســـرون علـــى ســـؤا، والنـــاس ال يعلمـــون أيـــن يري
فكـانوا إذا أعضـل علـيهم أمـر ال بـد ، بعضهم سأله مرة عن وقت الرحيل فزجره ولـم يعلمـه 

) رض(بعثمان بن عفان أو بعبد الرحمن بن عـوف عليه استعانوا ، لهم من استعالمه منه 
يـا أميـر المـؤمنين مـا : فقـال عثمـان لعمـر ، )رض(وٕاذا اشتد األمر عليهم ثلثـوا بالعبـاس ، 

ـــادى عمـــر  ـــد ؟ فن ـــذي تري ـــه ، الصـــالة جامعـــة ) : رض(بلغـــك ومـــا ال ـــاجتمع النـــاس إلي ، ف
فأجـــابوا جميعـــًا ، فـــاخبرهم الخبـــر ووعظهـــم ونـــدبهم إلـــى غـــزو الفـــرس وهـــون علـــيهم األمـــر 

خيـر مـن هـو افعـل ذلـك إال أن يجـيء رأي : بالطاعة ثم سألوه أن يسير معهم بنفسه فقـال 
  )) . هذا 

ن القـــول الظـــاهر وال خـــالف فيـــه أن إ: (( ... )٢(الحلـــييقـــول احمـــد بـــن طـــاووس 
واألخــــذ عنــــه ) ع(علــــي كــــان كثيــــر الــــتعلم مــــن موالنــــا أميــــر المــــؤمنين ، الخليفــــة الثــــاني 
أمـا فـي التـدبيرات ، تارة في التدبيرات الدنيوية وتارة في المسـائل الشـرعية ، واالستفادة منه 

عراق للغزو بنفسه منعه وعرفه وجه المصـلحة فانه لما تخيل لعمر المسير إلى ال، الدنيوية 
  ... )) . في ذلك فاتبعه 

ن الــذي جــرى مــن إ: (( ... فــي موضــع آخــر  )٣(وأورد أحمــد بــن طــاووس الحلــي
) ع(وأشــار أميــر المــؤمنين ، الفتــوح كــان ببركــة اإلســالم وجهــاد مــن جاهــد مــن المســلمين 

وقد ذكـر ، أصل روح الفتوح  وذلك، بإنفاذ الجيوش إلى فارس وضرورة تخلف عمر عنهم 
أنـه لمـا ورد علـى عمـر إجمـاع ، ر صـاحب كتـاب االسـتيعاب بـأبو عمر يوسف بن عبـد ال

، ) ص(وان ذلــك أقلقــه شــاور أصــحاب محمــد ، أهــل اصــبهان وهمــدان والــري وأذربيجــان 
 يبقــىو ، فيســير ثلــثهم ، أن يبعــث إلــى أهــل الكوفــة ) ع(فأشــار عليــه علــي بــن أبــي طالــب 

                                     
 .  ٧٩-٧٨ص ، الفخري  )١(
 .  ١٥-١٤ص ، عين العبرة  )٢(
 .  ٢٢٥ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٣(
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وان اهللا تعـــالى فـــتح عليـــه ، مثـــل ذلـــك ، وأيضـــًا إلـــى أهـــل البصـــرة ، ذراريهـــم  هم علـــىثلـــث
  . )١() ))ع(اصبهان وذلك ببركة رأي أمير المؤمنين 
) رض(روايــة مســالة خــروج عمــر بــن الخطــاب  )٢(وذكــر علــي بــن طــاووس الحلــي

 واعلـم: ((إذ يقـول ورأي اإلمـام علـي فـي ذلـك ، مع الجيش أو المقام وٕارسال شخص آخر 
ــا ولــدي يقينــاً  كــان بتأييــد اهللا جــل ، ) ص(إنمــا فــتح بــالد اإلســالم بعــد جــدك محمــد ،  (*)ي
أخبـر جماعـة ) ص(وقـد كـان جـدك ، ومـا وعـده أن تبلـغ إليـه نبوتـه وأمـره ، جالله ونصـره 

وكـــان ، الد كســـرى وقيصـــر وكــل مـــا فتحـــوه بعـــدهمــن المســـلمين أن يفـــتح علـــى يــد نبوتـــه بـــ
يِن ُكلِّـِه َولَـْو  : (قه ووعده وسمعوا القرآن يتضمن المسلمون قد جربوا عليه صد لُِيْظِهَرُه َعَلى الـدِّ

وعلـى ، وقـد ذكـر جماعـة مـن أصـحاب التـواريخ تصـديق مـا أشـرت إليـه ، )٣()َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ 
أن أبا بكر لمـا بـدأ بإنفـاذ : خاطرية مما وقفت عليه ما ذكره ابن أعثم في تاريخه ما معناه 

والجيــوش إلــى الــروم ومــات قبــل أن يفتحهــا وفتحهــا المســلمون بعــده فــي واليــة أبــي عبيــدة 
مـا ) : ع(لـي لعفقـال ، اخـرج معهـم : ال تخرج مع العسكر وقال قـوم : قال له قوم ، عمر 

، إن خرجــت نصــرت وان أقمــت نصــرت ) : ع(تقــول أنــت يــا أبــا الحســن ؟ فقــال لــه علــي 
 وارث علــم رســول اهللا وأنــت، ل لــه صــدقت فقــا، وعــدنا النصــر لإلســالم ) ص(ن النبــي أل
  .)٤()))ص(

نـب اقـد وقـف إلـى ج) ع(يتضح لنـا مـن خـالل النصـوص السـابقة أن اإلمـام علـي 
التـي تهـم اإلسـالم والمسـلمين وأبـدى  صـعبةفي األمـور ال) رض(الخليفة عمر بن الخطاب 

                                     
بأنـه لـم يعثـر علـى هـذه الروايـة فـي  ٢٢٥ص ،  ٢ذكر محقق كتاب المقالة الفاطمية في هامش رقـم  )١(

أحمــد ، لكــن قريبــًا مـن هــذه الروايــة أورده الــبالذري ، ونحــن كــذلك لـم نعثــر عليهــا ، كتـاب االســتيعاب 
دار الكتـب ،  ١ط، تحقيق عبـد القـادر محمـد علـي ، فتوح البلدان : هـ ٢٧٩ت ، بن يحيى بن جابر 

هــو الــذي ) ع(لكــن دون أن يــذكر أن اإلمــام علــي ،  ١٨٣-١٨٢ص ،  ٢٠٠٠، بيــروت ، العلميــة 
 . بذلك ) رض(أشار على عمر بن الخطاب 

  .  ١١٠-١٠٩ص ، كشف المحجة  )٢(
  
  
 

بـن علـي بـن طـاووس الـذي القول هنا عائد للمؤلف علي بن طاووس الحلي وهو يخاطب ولده محمد (*) 
 . ألف كتاب كشف المحجة له 

 .  ١٠آية : سورة الصف  )٣(
مطبعــة ،  ١ط، كتــاب الفتــوح : هـــ ٣١٤ت ، أبــو محمــد أحمــد بــن أعــثم الكــوفي ، ابــن أعــثم : ينظــر  )٤(

وقـد ذكـر ، ) ١٧٣-١/١٧٢(، ) ت.د(، الهنـد  –حيدر أياد الـركن ، مجلس دائرة المعارف العثمانية 
ص ، اإلرشـــاد ، وأكـــد ذلـــك المفيـــد ، الحادثـــة عنـــد غـــزو العـــراق وبـــالد فـــارس ولـــيس الشـــام بـــان هـــذه 

قـد أورد نصـًا يؤكـد بـأن ) ٤٠٣-٨/٤٠٢(، شـرح نهـج ، ؛ في حين أن ابن أبـي الحديـد  ١٦٠-١٥٨
 . عند غزو الروم ) رض(قد أشار بذلك الرأي على عمر ) ع(اإلمام علي 
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ان الخليفــة عمــر وكــ، مشــورته ورأيــه فيهــا بمــا جــاء بالمنفعــة العامــة علــى الدولــة اإلســالمية 
  . وينفذه ) ع(يأخذ برأي أمير المؤمنين ) رض(

  وضع التاريخ الهجري . ج
) رض(فـــة عمـــر بـــن الخطـــاب ومـــن األمـــور المهمـــة التـــي وضـــعت فـــي عهـــد الخلي

هـو ، دورًا مهمًا في توطيد أركان الدولة العربية اإلسالمية في العصر الراشدي  والتي أّدت
  . إلى وقتنا الحاضر جارياً  زال العمل به الذي ما، وضع التاريخ الهجري 

أول مـن كتـب : قـال  )٢(عـن ابـن المسـيب ...: (( )١(أورد علي بن طاووس الحلـي
مـن الهجـرة بمشـورة علـي  ةفكتب لست عشر ، التاريخ هو عمر لسنتين ونصف من خالفته 

جمـــع عمـــر بـــن الخطـــاب النـــاس :  قـــالســـعيد بـــن المســـيب  عـــن... ، )ع(طالـــب  بـــن أبـــي
) ص( مـن يـوم هـاجر رسـول اهللا، )ع(المـؤمنين علـي  هم من أي يوم نكتب فقال أميرفسأل
  )) . وترك ارض الشرك فقبله عمر، 

 اً دور ) رض(على الخليفة عمـر بـن الخطـاب ) ع(ن لمشورة اإلمام علي أهنا  دفنج
ـــة اإلســـالمية  اً مهمـــ ـــم يكـــن بمعـــزل عـــن ) ع(وان اإلمـــام علـــي ، فـــي إرســـاء دعـــائم الدول ل
كثيـر مـن المصـادر  أكـدوقـد ، ) رض(ث واألمور التي جرت في عهد الخليفة عمـر األحدا

  .)٣()ع(بان وضع التاريخ الهجري كان بمشورة اإلمام علي 

  ) رض(في عهد عمر بن الخطاب ) ع(قضاء اإلمام علي . د
دور فـي حـل ) ع(كـان لإلمـام علـي ، ) رض(كما جرى في عهد الخليفـة أبـو بكـر 

مــن حلهــا أو البــت ) رض(التــي لــم يــتمكن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  الخالفــات والقضــايا
  . فيها 

فـي زمـن عمـر ) ع(ن والتي قضى بها اإلمـام علـي و ومن األمور التي ذكرها الحلي
ومــن مســند احمــد : (( يقــول  إذ )٤(مــا أورده احمــد بــن طــاووس الحلــي) رض(بــن الخطــاب 

ــًا  فهــم برجمهــا فبلــغ ذلــك، أن عمــر ُأتــي بــامرأة حامــل زنــت :  قــال ...بــن حنبــل  ) ع(علي
َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن ( ) :ع(فقال علي ، فبلغه ذلك فأرسل إليه فسأله ، ليس عليها رجم: فقال 

                                     
 .  ٢٢-٢١ص ، إقبال األعمال  )١(
م ٧١٢/هــ٩٤فقيه مفتـي ثقـة راوي للحـديث ت ، سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي  )٢(

  ) . ١٤٢-٧/١١٩(، الطبقات ، ابن سعد : تنظر ترجمته ، 
، المنـتظم ، ؛ ابن الجـوزي ) ٣٩-٤/٣٨(، تاريخ ، ؛ الطبري ) ٢/١٠٠(، تاريخ ، اليعقوبي : ينظر  )٣(

 ) . ٢/٣٧٠(، ل الكام، ؛ ابن األثير ) ٤/٢٢٨(
 .  ٢٨-٢٧ص ، عين العبرة  )٤(
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فسـتة ،  )٢()َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه َثَالثُوَن َشـْهًرا(وقال ، )١()َأْوَالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ 
ثـم ، فخلـى عمـر سـبيلها ، ن تمام ال حد عليها وان شـئت ال رجـم عليهـا شهور حمله وحوال

  .)٣())ولدت بعد الستة شهور 
فـــي إمـــارة عمـــر بـــن ) ع(ه فـــي ذكـــر مـــا جـــاء مـــن قضـــائ )٤(وأورد العالمـــة الحلـــي

أن مجنونــة علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب : فمــن ذلــك مــا جــاءت بــه الروايــة : (( الخطــاب 
فمـر بهـا أميـر المـؤمنين ، فـأمر عمـر بجلـدها الحـد ، فقامـت البينـة عليهـا ، بها رجـل  رَ جِ فَ 

ن رجـــًال فجـــر بهـــا إ: مـــا بـــال مجنونـــة آل فـــالن تقتـــل ؟ فقيـــل لـــه : لتجلـــد فقـــال ) ع(علـــي 
: ردوهـا إليـه وقولـوا لـه : فقـال لهـم ، فأمر عمر بجلـدها ، وهرب وقامت البينة عليها بذلك 

رفـع القلـم عـن المجنـون حتـى : قـال ) ص(ذه مجنونـة آل فـالن وان النبـي ن هـأأما علمـت 
فردت إلى عمر وقيـل لـه مـا قـال أميـر المـؤمنين ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، يفيق 
ثـم قـال (، ودرأ عنهـا الحـد ، لقد كـدت أهلـك فـي جلـدها ، فرج اهللا عنه : فقال ، ) ع(علي 

  . )٦()) )٥()لوال علي لهلك عمر: 
برجــل قــد ضــربه آخــر بشــيء فقطــع  ين عمــر أتــإ: (( )٧(وأورد علــي بــن طــاووس

) ع(فحكــم علــي ، حكــم مــن فلــم يــدر مــا فيــه ، منــه لســانه قطعــة قــد أفســدت بعــض كالمــه 
، وهـي ثمانيـة وعشـرون حرفـًا ..... ) أ ب ت ث ( أن ينظر ما افسد مـن حـروف : عليه 

  )) . فيؤخذ من الدية بقدرها 

                                     
  .  ٢٣٣آية : سورة البقرة  )١(
 .  ١٥آية : سورة األحقاف  )٢(
نهـج الحـق ، ؛ العالمـة الحلـي ) ٢/١٨٤(، الطرائـف ، علي بن طاووس : أورد قريبًا من هذه الرواية  )٣(

وفـــي كشـــف ،  ٣١٥ص ، وفـــي البـــاب الحـــادي عشـــر ،  ١٢٥ص ، وفـــي المســـتجاد ،  ٢٧٧ص ، 
اإلرشـاد ، المفيـد : ؛ ولم نعثر على هـذه الروايـة فـي مسـند ابـن حنبـل ؛ ينظـر  ٧١-٧٠ص ، اليقين 

 .  ١٣٧ص ، تذكرة ، ؛ سبط ابن الجوزي ١٥٧ص ، 
 .  ١٢٤ص ، المستجاد  )٤(
، ؛ ابــــن عبــــد البــــر ) ٢/٣٥١(، أنســــاب ، الــــبالذري : أورد قريبــــًا مــــن هــــذه المقولــــة أو مشــــابهًا لهــــا  )٥(

 ) . ٧/٢٨٧(، تهذيب ، ؛ ابن حجر ) ٢/١٨٧(، سير ، ؛ الذهبي ) ٥٠-٢/٤٩(،  باالستيعا
بنــاء ، ؛ أحمــد بــن طــاووس ) ٢/١٨٥(، الطرائــف ، علــي بــن طــاووس : أورد قريبــًا مــن هــذه الروايــة  )٦(

ص ، وفـــي كشـــف اليقـــين ،  ٢٧٧ص ، نهـــج الحـــق ، ؛ العالمـــة الحلـــي  ١٧٥-١٧٤ص ، المقالـــة 
؛  ٤٣٤ص ، فضــــائل ، ابــــن حنبــــل : ؛ وينظــــر ٣١٥ص ، بــــاب الحــــادي عشــــر وفــــي ال، ٧٢-٧١

 .  ١٣٧ص ، تذكرة ، ؛ سبط ابن الجوزي  ١٥٦-١٥٥ص ، اإلرشاد ، المفيد
 .  ٣٥٥ص ، التشريف بالمنن  )٧(
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فـي مسـالة الخـالف مـا بـين المـرأتين المتنـازعتين علـى ) ع(علـي  ولقـد حكـم اإلمـام
وحكـم فـي ذلـك مـن خـالل وزن لـبن المـرأتين وأعطـى الغـالم لصـاحبة اللـبن األكثـر ، غالم 
  .  )١(مثل هذه وهذا حكم لم يتمكن احد من الوصول إليه في مسائل، ثقًال 

وكعـب ) ع(مـام علـي المنـاظرة التـي جـرت بـين اإل )٢(الحلـي كذلك أورد الشيخ ورام
أيـــن كـــان اهللا جـــل : حـــين ســـأله عـــن (( ... ، ) رض(بحضـــور الخليفـــة عمـــر  )٣(األخبـــار

وقـد أجـاب اإلمـام ، ومم خلق الماء الـذي جعـل العـرش عليـه ، جالله قبل أن يخلق عرشه 
ضـحك وقـال ) رض(بـن الخطـاب  رحتـى أن عمـ، كعب األخبار بمـا أفحمـه بـه ) ع(علي 

ال يكون كعلمـك يـا كعـب ال عشـت إلـى زمـان ال أرى ، ذا يكون العلم هذا هو األمر وهك: 
  .  )) فيه أبا الحسن

) ع(كثيــرًا مــا يمــدح أميــر المــؤمنين ) رض(فلــذلك كــان الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
ومـــن كتـــاب أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن ســـعيد بـــن : (( )٤(لغـــزارة علمـــه يقـــول احمـــد بـــن طـــاووس

وفــي موضــع ،  )٥())لة لــيس لهــا أبــو الحســن كــان عمــر يتعــوذ مــن معضــ: قــال ، المســيب 
  . )٦())أقضانا علي : وقال عمر بن الخطاب : (( آخر يقول 

  وضع الشورى . هـ
جـرت بينـه وبـين أفـراد مـن بنـي هاشـم ، ) رض(في أثناء خالفة عمر بن الخطاب 

وهـي توضـح موقـف الطـرفين مـن ، محاورات ومساجالت حول استحقاق الخالفـة واإلمامـة 
  . لها ) ع(ستحقاق اإلمام علي الخالفة و لة اأمس

                                     
بروايـــة كاملـــة ؛ وأوردهـــا علـــي بـــن  ٣٥٧-٣٥٦ص ، التشـــريف بـــالمنن ، أوردهـــا علـــي بـــن طـــاووس  )١(

 .  ١٢٨-٢/١٢٧، الطرائف ، طاووس
 ) . ٢/٤٠٧(، تنبيه الخواطر  )٢(
 وهـو ربمـا خطـأ مـن النسـاخ أو ربمـا نسـبه إلـى روايـة األخبـار، هكذا ورد ذكره عند الشيخ ورام الحلي ) ٣(

هــو كعــب األحبــار بــن مــاتع ، ) ٩/٤٤٩(، الطبقــات ، فســماه كعــب األخبــار وترجمتــه عنــد ابــن ســعد 
م ٦٥٢/هــ٣٢اليهـود قـدم المدينـة ثـم خـرج إلـى الشـام ت ويكنى أبى إسحق من اليمن وكان على ديـن 

. 
 .  ١٧٤ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٤(
؛ ابــن عبــد ) ٢/٣٥١(، أنســاب ، الــبالذري : ينظــر ، أوردت عــدد المصــادر قريبــًا مــن هــذه الروايــة  )٥(

 ،تهــــذيب ، ؛ ابــــن حجــــر ) ٢/١٨٧(، ســــير أعـــالم ، ؛ الــــذهبي ) ٥٠-٢/٤٩(، االســــتيعاب ، البـــر 
)٧/٢٨٧. ( 

؛ ) ٢/٣٥١(، أنسـاب ، الـبالذري  :؛ وينظـر  ٢٠١ص ، بنـاء المقالـة الفاطميـة ، أحمد بن طـاووس  )٦(
، تهـــذيب ، ؛ ابـــن حجـــر  ٢/١٨٧، ســـير ، ؛ الـــذهبي ) ٥٠-٢/٤٩(، االســـتيعاب، ابـــن عبـــد البـــر 

)٧/٢٨٧. ( 
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ن الحســين إ: عــن أبيــه قــال ) ع(عــن زيــد بــن علــي : (( )١(روى الشــيخ ورام الحلــي
انـزل : فقـال لـه ، أتى إلـى عمـر بـن الخطـاب وهـو علـى المنبـر يـوم الجمعـة ) ع(بن علي 

علـي  وقـام، صدقت يا بنـي منبـر أبيـك ال منبـر أبـي : فبكى عمر ثم قال ، عن منبر أبي 
ثـم نـزل ، صدقت واهللا ما اتهمتـك يـا أبـا الحسـن : قال ، ما هو واهللا عن رأيي : وقال ) ع(

النـاس سـمعت نبـيكم يقـول  أيهـا: عن المنبر فأخذه فأجلسه على جانبه على المنبر ثم قال 
ة اهللا علـى مـن آذانـي حفظوني في عترتـي وذريتـي فمـن حفظنـي فـيهم حفظـه اهللا أال لعنـا: 

  . )٢())فيهم ثالثاً 
وعمـر بـن ) رض(محـاورة جـرت بـين ابـن عبـاس  )٣(وروى علي بن طاووس الحلي

ماشـيت عمـر : قـال ابـن عبـاس ... : (( يقـول  حول استحقاق الخالفة إذ) رض(طاب الخ
بـن الخطــاب يومــًا فقــال لــي يــا ابــن عبــاس مــا منــع قــومكم مــنكم وانــتم أهــل البيــت خاصــة ؟ 

إن فضـلونا بالخالفـة : فقـالوا ، نكـم فضـلتموهم بـالنبوة لكنـي ادري أ: قـال ، ال ادري : قلت 
بــل مــا أخالهــا إال مجتمعــة ، وان أفضــل النصــيبين بأيــديكم ، لــم يبقــوا لنــا شــيئاً ، مــع النبــوة 

  . )٤())فيكم وان نزلت على رغم انف قريش 
بــان ، ) ع(ولإلمــام علــي  ،يتضــح لنــا مــن هــذا الــنص أن حســد قــريش لبنــي هاشــم 

بخالفــة ) ع(هــو الــذي دفــع قــريش إلــى منــع حــق اإلمــام علــي ، ة والخالفــة النبــو  فــيهمتكــون 
وعمـــر بـــن ، وأدى ذلـــك إلـــى أن يتقـــدم الخلفـــاء الراشـــدون الثالثـــة أبـــو بكـــر ، ) ص(النبـــي 

الـذي جـاء دوره فـي الخالفـة ، ) ع(علـى اإلمـام علـي ) رض(وعثمان بن عفـان ، الخطاب 
  . رابع الخلفاء الراشدين 

ر بــــن وعمــــ) رض(محــــاورة بــــين ابــــن عبــــاس  )٥(ووس الحلــــيوأورد احمــــد بــــن طــــا
وقد روى صاحب كتـاب االسـتيعاب فـي إسـناد : (( يقول  حول الخالفة إذ) رض(الخطاب 

: متصـل يقـول فـي سـياق الحـديث  –ال اتهم فيه أحدًا علـى السـنة معروفـًا بقـول الباطـل  –
أنــت بحمــد اهللا و ولــم  :ويحــك يــا ابــن عبــاس مــا ادري مــا اصــنع بأمــة محمــد ؟ قلــت : فقــال 

إن صــاحبك أولــى النــاس : إنــي أراك تقــول : قــال ، قــادر علــى أن تضــع ذلــك مكــان الثقــة 

                                     
  ) . ٢/٤٠٧(، تنبيه الخواطر  )١(
تحقيــق ، تــاريخ المدينــة المنــورة : هـــ ٢٦٢ت ، ن شــبة النميــري أبــو زيــد عمــر بــ، ابــن شــبة : أوردهــا  )٢(

 ) .٣/٧٩٨(، هـ ١٤١٠، قم ، منشورات دار الفكر ، مطبعة قدس ، ) ط.د(، فهيم محمد شلتوت 
 ) . ١٢٧-٢/١٢٦(، الطرائف  )٣(
 ) .٤٨٥/ ٢(، الكامل ، ابن األثير : ينظر  )٤(
 .  ٣٦٣ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٥(
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انـه كمـا : قـال ، اجل واهللا إنـي ألقـول ذلـك فـي سـابقته وصـهره : قلت  –يعني عليًا  –بها 
  . )١())ذكرت ولكنه كثير الدعابة 

روي : يقـول  )٣(يـر بـن بكـارفـي أخبـار أوردهـا عـن الزب((  )٢(وروى العالمة الحلـي
إنـي ألماشـي عمـر بـن الخطـاب فـي سـكة مـن سـكك المدينـة إذ قـال : عن ابن عبـاس قـال 

واهللا ال يسـبقني بهـا : قلـت فـي نفسـي ، ما أظن صاحبك إال مظلومًا ، يا ابن عباس : لي 
ومضـــى وهـــو يهمهـــم ، فـــانتزع يـــده مــن يـــدي، اردد ظالمتـــه فــ، يـــا أميـــر المـــؤمنين : فقلــت 
، يا ابـن عبـاس مـا أظـنهم مـنعهم منـه إال أنهـم استصـغروه : ثم وقف فلحقته فقال ،  ساعة

واهللا مــا استصــغره اهللا حــين أمــره أن : فقلــت ، فقلــت فــي نفســي هــذه واهللا شــر مــن األولــى 
  .  )٤())عرض عني قال فأ، اءة من صاحبك يأخذ سورة بر 

ويعتـــرف ) ع( يـــرى منزلـــة اإلمـــام علـــي) رض(وكـــان الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب 
إن : ((مـن موضـع انـه قـال  وقـد ورد فـي أكثـر، بفضله وعلمه وقدرتـه علـى تسـلم الخالفـة 

ولكنــه لــم يفعــل ذلــك ويعهــد بالخالفــة إلــى اإلمــام ،  )٥())ولوهــا األجــيلح ســلك بهــم الطريــق 
ويمكن أن نالحظ ذلك من خالل الحوار الذي دار بين ابـن عمـر ووالـده عمـر ، ) ع(علي 

وذكــر بــاقي الخبــر فــي الشــورى وتقديمــه : (( ... )٦(يقــول ابــن المطهــر الحلــيبــن الخطــاب 
، إن ولوها األصلع سلك بهـم الطريـق المسـتقيم ) ع(وقوله في علي ، لصهيب في الصالة 

اكـره أن أتحملهـا : ما يمنعك أن تقدم عليـًا ؟ فقـال : فقال له ابن عمر ، ) ع(عليًا : يعني 
، شــورى بــين ســتة مــن الصــحابة علــى جعــل خالفــة المســلمين  وعقــد العــزم، )) حيــًا وميتــًا 

لما طعن عمر اجتمع إليه الناس وسألوه عمن يتـولى : ((  هبقول )٧(ذلك ابن الطقطقيأورد 
ومعنـى هـذا ، والشـورى فـي اللغـة هـي المشـاورة ، فجعـل األمـر شـورى ، يتولى األمر بعـده 

فلــم يصــح رأيــه فــي ، ألمــة أن عمــر لمــا أحــس بــالموت نظــر فــيمن يعهــد إليــه ويوليــه أمــر ا
 نوهــم أصــحاب الشــورى أميــر المــؤمني: رجــل واحــد فجعلهــا فــي ســتة مــن أكــابر الصــحابة 

                                     
-٢/١٠٩(، تـــاريخ ، ؛ اليعقـــوبي ) ٨٧٩-٣/٨٧٨(، تـــاريخ المدينــة ، ابــن شـــبة : منهـــا أورده  قريــب )١(

  . باختالف يسير في األلفاظ ، ) ٢/٥٩(، االستيعاب ، ؛ ابن عبد البر ) ١١٠
 .  ٤٦٢-٤٦١ص ، كشف اليقين  )٢(
لـه كتـاب ، نسـابة ، ري إخبا، من أهل المدينة ، أبو عبد اهللا الزبير بن بكار بن عبد اهللا بن مصعب ) ٣(

-١٧٧ص ، الفهرسـت ، ابـن النـديم : تنظر ترجمتـه ، م ٨٦٩/هـ٢٥٦توفي سنة ، النسب المعروف 
١٧٨ .  

 ) . ٤٢-٢/٤١(، كشف الغمة ، األربلي : ينظر  )٤(
 .  ٣٦٣ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٥(
 .  ٣٢٩ص ، العدد القوية  )٦(
 .  ٩٧-٩٦ص ، الفخري  )٧(
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وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بـن عـوف وسـعد بـن أبـي وقـاص ) ع(علي 
وأمـــرهم أن يتشـــاوروا ثالثـــة أيـــام ثـــم ، بعـــدي لألمـــر كـــل مـــن هـــؤالء صـــالح : وقـــال ) رض(

   .)١())...احد من هؤالء الستة عوا على و يجم
) رض(موقفــه الخــاص مــن وضــع عمــر بــن الخطــاب ) ع(ولقــد كــان لإلمــام علــي 
وجـاء ذلـك فـي الرسـالة التـي أرسـلها إلـى شـيعته ومحبيـه ، الشورى بين الستة من الصحابة 

  : يقول  إذ
حتـــى إذا ، فكـــان مرضـــي الســـيرة مـــن النـــاس عنـــدهم ، فبـــايع عمـــر دون المشـــورة (( ... 

، للـذي قـد رأى منـي فـي المـواطن ، نـي عليس يعدل بهذا األمـر : حتضر قلت في نفسي ا
، وأمـــر صـــهيبًا أن يصـــلي بالنـــاس ، فجعلنـــي ســـادس ســتة ، ) ص(وســمع مـــن رســـول اهللا 

ودعا أبا طلحة زيد بن اسعد األنصاري فقال له كن في خمسين رجًال من قومك فاقتل مـن 
إذ زعمـــوا أن أبـــا بكـــر ، جـــب مـــن اخـــتالف القـــوم فالع، أبـــى أن يرضـــى مـــن هـــؤالء الســـتة 

فلو كان هذا حقًا لم يخف على األنصار فبايعه الناس على شـورى ، ) ص(استخلفه النبي 
ثم جعلها عمر برأيه شورى بـين سـتة فهـذا العجـب ، ثم جعلها أبو بكر لعمر برأيه الخاص 

الـرهط الـذين قـبض رسـول  هؤالء:( والدليل على ما ال أحب أن اذكره قوله  ،من اختالفهم 
إن هــذا ، فكيــف يــأمر بقتــل قــوم رضــي اهللا عــنهم ورســوله ، ) وهــو عــنهم راض ) ص(اهللا 

  . )٢(... ))ألمر عجيب 
ــا نجــد أن هنالــك تناقضــًا  أحقيــة ) رض(ففــي وقــت يؤكــد عمــر بــن الخطــاب ، فهن

حـين آخـر  نجـد فـي، بالخالفة وعظم منزلتـه واسـتحقاقه لإلمامـة والخالفـة ) ع(اإلمام علي 
ها هـو ضـعوفـق شـروط و علـى يجعل األمـر شـورى مـن بعـده ) رض(أن عمر بن الخطاب 

  . بنفسه وأمر بان يقتل من يخالفه في ذلك 
) رض(ر بــــن الخطــــاب واضــــحًا مــــن وضــــع عمــــ) ع(وكــــان موقــــف اإلمــــام علــــي 

قد تقبل هذه الفكـرة علـى مضـض ألنـه كـان يعلـم بأنـه ) ع(ن اإلمام علي وذلك أ، للشورى 
  . إال انه منع من اخذ حقه ) ص(الناس بخالفة النبي محمد  أحق
  ) رض(من خالفة عثمان بن عفان ) ع(موقف اإلمام علي  .٣
  ) رض(بيعة عثمان بن عفان . أ

                                     
؛ ابـــن  ٧٠٨ص ، صـــحيح ، ؛ البخـــاري ) ٥٨-٣/٥٧(، الطبقـــات ، ابـــن ســـعد : ينظـــر ، ة لالســـتزاد )١(

، ؛ الطبــــري ) ٢/١١١(، تــــاريخ ، ؛ اليعقــــوبي ) ٢٦-١/٢٥(، اإلمامــــة والسياســــة ، قتيبــــة الــــدنيوري 
المختصـر ، ؛ أبـو الفـداء ) ١٥٧-٧/١٥٦(، البداية والنهاية ، ؛ ابن كثير ) ٢٤١-٤/٢٢٧(، تاريخ 

 ) . ١٤٣-١/١٤٢(، تاريخ ، ؛ ابن الوردي ) ٢٣٢-١/٢٣١(، 
 .  ٢٤٥ص ، كشف المحجة ، علي بن طاووس  )٢(
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قبيــل وفاتــه شــروط الشــورى بــين ) رض(بعــد أن وضــع الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
جـل اخـذ البيعـة بالخالفـة عقد هؤالء الصحابة الستة مجلس الشورى من ا، الصحابة الستة 

مــن الشــورى التــي ) ع(وان مــا يهمنــا فــي هــذا الجانــب هــو موقــف اإلمــام علــي ، ألحــدهم 
حــديث المناشــدة الــذي ناشــد بــه اإلمــام  )١(أورد العالمــة الحلــي، جــرت بــين هــؤالء الصــحابة 

  : يقول  إذالصحابة الخمسة في استحقاقه الخالفة واإلمامة ) ع(علي 
البالغـة ، وهو من األخبـار المشـهورة المنقولـة عـن الخاصـة والعامـة ، دة في خبر المناش(( 

كنــت مــع علــي : قــال ،  )٢(لــةثوغيــره عــن عــامر بــن وا، وقــد رواه الخــوارزمي ، حــد التــواتر 
عليكم بما ال يسـتطيع  الحتجن: يقول لهم ) ع(فسمعت عليًا ، في البيت يوم الشورى ) ع(

  .  بغير ذلك أعجميكمال عربيكم و 
   .اللهم ال:  تعالى قبلي ؟ قالوا حد وحد اهللاأأيها القوم جميعًا أفيكم ، أنشدكم باهللا : ثم قال 

حد له أخ مثل أخي جعفر الطيار في الجنـة أأنشدكم باهللا أيها النفر جميعًا هل فيكم : قال 
  . اللهم ال: غيري؟ قالوا ، الئكة مع الم
عمـــي حمـــزة أســـد اهللا وأســـد رســـوله ، ســـيد  فأنشـــدكم اهللا هـــل فـــيكم أحـــد لـــه عـــم مثـــل: قـــال 

  . اللهم ال : الشهداء ، غيري ؟ قالوا
سـيدة ) ص(مثل زوجتـي فاطمـة بنـت محمـد ، حد له زوجة أهل فيكم ، أنشدكم باهللا : قال 

  . اللهم ال : نساء أهل الجنة غيري ؟ قالوا 
ســيدي ،  ينهــل فــيكم أحــد لــه ســبطان مثــل ســبطي الحســن والحســ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 

  .اللهم ال : ؟ قالوا غيري، شباب أهل الجنة 
عشــر مــرات قــدم بــين يــدي ) ص(هــل فــيكم احــد نــاجى رســول اهللا ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 

  . اللهم ال : قبلي ؟ قالوا  ةنجواه صدق
اله فعلـي مـواله و مـن كنـت مـ) : ص(فيكم احد قال لـه رسـول اهللا  هل، باهللا  فأنشدكم: قال 

ليبلــغ الشــاهد الغائــب غيــري ؟ ، ن وااله وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره اللهــم وال مــ، 
  . اللهم ال : قالوا 
اللهــم ائتنــي بأحــب الخلــق ، ) ص(هــل فــيكم احــد قــال لــه رســول اهللا ، فأنشــدكم اهللا : قــال 

ــّي  ــًا ، إليــك وٕال ــًا يأكــل معــي مــن هــذا الطــائر ، وأشــدهم لــك حب فأتــاه فأكــل معــه ، ولــي حب
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا 

                                     
ولقـد نقلناهـا عـن العالمـة الحلـي ألن روايتـه أتـم الروايـات مـن بـين ،  ٤١٧-٤١٢ص ، كشف اليقين  )١(

 . ما أورده الحليون في خبر المناشدة 
ولد عام أحد وأدرك ثمان سنين من حيـاة ، ا الطفيل هو عامر بن واثلة بن عبد اهللا بن عمير يكنى أب) ٢(

، ابــن ســعد : تنظــر ترجمتــه ، ) ع(روى عــن النبــي وعــن اإلمــام علــي واإلمــام الحســن ، ) ص(النبــي 
 .  ٩٥ص،  ٧٠ص، الرجال ، ؛ الطوسي ) ٥٥١-٦/٥٥٠(، الطبقات 
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ألعطــين الرايــة غــدًا رجــًال ) : ص(هــل فــيكم احــد قــال لــه رســول اهللا ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 
ـــه ، ويحبـــه اهللا ورســـوله ، يحـــب اهللا ورســـوله  إذ رجـــع ، ال يرجـــع حتـــى يفـــتح اهللا علـــى يدي

  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، غيري منهزما 
لتنتهــين أو ، لبنــي وليعــة ) : ص(رســول اهللا هــل فــيكم احــد قــال لــه ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 

، تلكم بالســيف قــي، وطاعتــه كطــاعتي ومعصــيته كمعصــيتي ، ألبعــثن رجــًال نفســه كنفســي 
  . اللهم ال : ؟ قالوا  يغير 
زعـم أنـه يحبنـي  كـذب مـن) : ص(رسـول اهللا لـه حـد قـال أهـل فـيكم ، فأنشـدكم بـاهللا : قال 

  . ال : ؟ قالوا غيري، ويبغض هذا 
حـــد ســـلم عليـــه فـــي ســـاعة واحـــدة ثالثـــة آالف ملـــك مـــن أهـــل فـــيكم ، فأنشـــدكم بـــاهللا  :قـــال 

مـن ) ص(حيـث جئـت بالمـاء إلـى رسـول اهللا ، منهم جبريل وميكائيـل وٕاسـرافيل ، المالئكة 
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، القليب 

وال فتــى  ال ســيف إال ذو الفقــار: فأنشــدكم بــاهللا هــل فــيكم احــد نــودي بــه مــن الســماء : قــال 
  .اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، إال علي 

فقال له رسـول اهللا ، هذه هي المواساة : حد قال له جبريل أهل فيكم ، فأنشدكم باهللا : قال 
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، وأنا منكما : فقال جبريل ، انه مني وأنا منه ) : ص(

والقاسـطين والمـارقين علـى لسـان النبـي  حـد يقاتـل النـاكثينأهـل فـيكم ، فأنشدكم باهللا : قال 
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، ) ص(

إنـي قاتلـت علـى تنزيـل القـرآن ) ص(حد قال له رسـول اهللا أهل فيكم ، فأنشدكم باهللا : قال 
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، على تأويل القرآن أنت وتقاتل ، 

، وقتهــا س حتــى صــلى العصــر فــي ردت عليــه الشــممــن هــل فــيكم ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 
  . اللهم ال: غيري ؟ قالوا

، أن يأخـذ بـراءة مـن أبـي بكـر ، ) ص(حد أمره رسول اهللا أهل فيكم ، فأنشدكم باهللا : قال 
عنـي إال علـي  ؤديأنـه ال يـ: أنزل فـي شـيء ؟ فقـال لـه ، يا رسول اهللا : أبو بكر  له فقال
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، 

ال يحبـــك إال مـــؤمن وال ) : ص(حـــد قـــال لـــه رســـول اهللا أهـــل فـــيكم ، م بـــاهللا فأنشـــدك: قـــال 
  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، يبغضك إال كافر 

فقلــتم فــي ذلــك فقــال ، وفــتح بــابي ، ســد أبــوابكم أمــر بأتعلمــون أنــه ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 
سـد أبـوابكم وفـتح بابـه بـل اهللا ، وال أنا فتحت بابـه ، ما أنا سددت أبوابكم ) ص(رسول اهللا 

  .  نعماللهم : غيري ؟ قالوا ، 
فأطــال ذلــك فقلــتم ، أتعلمــون أنــه ناجــاني يــوم الطــائف دون النــاس ، فأســألكم بــاهللا  :قــال 

  . اللهم نعم: غيري ؟ قالوا ، بل اهللا أنتجاه ، ما أنا ناجيته : فقال ، ناجاه دوننا 
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الحـق مـع علـي وعلـي مـع الحـق ، : قـال  )ص(فأسألكم باهللا أتعلمـون أن رسـول اهللا : قال 
  .اللهم نعم : يزول الحق مع علي كيفما زال ، قالوا 

ني تارك فـيكم الثقلـين كتـاب اهللا إ: قال ) ص(أتعلمون أن رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا : قال 
ولـن يفترقـا حتـى يـردا علـي الحـوض ؟ ، لن تضـلوا مـا استمسـكتم بهمـا ، بيتي وعترتي أهل

  . هم نعم الل: قالوا 
مـن المشـركين بنفسـه واضـطجع ) ص(حد وقـى رسـول اهللا أهل فيكم ، فأنشدكم باهللا : قال 

  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، في مضجعه 
حد بارز عمر بن عبد ود العامري حيث دعاكم إلى البراز أهل فيكم ، فأنشدكم باهللا : قال 

  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ، 
ِإنََّمــا يُرِيــُد  (: حيــث يقــول ، آيــة التطهيــر  هنــزل اهللا فيــأهــل فــيكم احــد ، فأنشــدكم بــاهللا : قــال 

  . اللهم ال : غيري ؟ قالوا ،  )١() اللَُّه لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا
غيـري ؟  ،ب أنـت سـيد العـر ) : ص(هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا : قال 
  . اللهم ال : قالوا 
مـــا ســـألت اهللا شـــيئًا إال ) : ص(هـــل فـــيكم احـــد قـــال لـــه رســـول اهللا ، فأنشـــدكم بـــاهللا : قـــال 

  .  )٢())غيري ؟ قالوا اللهم ال ، سألت لك مثله 
قــــد اشــــهد ، ) ع(أن اإلمــــام علــــي ، نالحــــظ مــــن حــــديث المناشــــدة اآلنــــف الــــذكر 

دمـه لإلسـالم والمسـلمين مـن خـدمات ومـا قـام بـه الحاضرين في الشورى من الصحابة مـا ق
وان اقــل مــا يســتحقه لقــاء خدماتــه لإلســالم والمســلمين هــو أن ، ) ص(إلــى جانــب الرســول 
قـد نـص علـى اإلمـام علـي ) ص(لة أن النبي أهذا إذا تركنا جانبًا مس ،يتولى أمر الخالفة 

  .  الكثيرة )ع(مؤهالت اإلمام علي  كذلك، في حياته في أكثر من موضع ) ع(
 ،نتيجـــة الشـــورى ، كـــان عارفـــًا بمـــا تكـــون عليـــه ) ع(فضـــًال عـــن أن اإلمـــام علـــي 

ن نستنتج مـن خـالل مـا جـاء مـن أويمكن  ،قد اخبره بذلك ، ) ص(وذلك الن النبي محمد 
فـــي ختـــام ،  )٣(علـــي بـــن طـــاووس هأوردمـــا ، مـــن بيعـــة الشـــورى ) ع(موقـــف اإلمـــام علـــي 

                                     
 .  ٣٣آية : سورة األحزاب  )١(
،  ٤١٣-٤٠٩ص ، بنــاء المقالــة الفاطميــة ، بــن طــاووس أحمــد : أورد حــديث المناشــدة مــن الحليــين  )٢(

بــاختالف ،  ١١٧-٢/١١٣، الطرائــف ، وقــد ذكــر سلســلة اإلســناد كاملــة ؛ وأورده علــي بــن طــاووس 
، ؛ أبــــو بكــــر الجــــوهري  ١١١-١٠٢ص ، كتـــاب ســــليم ، ســــليم الكــــوفي : قليـــل باأللفــــاظ ؛ وينظــــر 

، االحتجـــاج ، ؛ الطبرســي  ١٢٠-١١٤ص ، المناقــب ، ؛ ابــن المغـــازلي  ٨٨ص ، الســقيفة وفــدك 
)٣٣٦-١/٣٢٠ . ( 

 ) . ٢/١١٧(، الطرائف  )٣(
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نحـن الصـابرون ليقضـي اهللا فـي : قـال : (( .... قال ) ع(حديث الشورى بان اإلمام علي 
  )) . هذه البيعة أمرًا كان مفعوًال 

أورده ، )رض(العبــاس و ) ع(علــي  وممــا يؤكــد ذلــك مــا جــاء مــن حــوار بــين اإلمــام
وقـد ذكـره عـالم ، ومن طرائف مـا رأيـت فـي كتـب المسـلمين : (( يقول  )١(علي بن طاووس

وندي في كتـاب منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البالغـة اين الر من علمائهم يقال له قطب الد
إن اختلفـوا : فقـال ، ستصـلحهم للخالفـة بعـده اإن عمر لما نـص علـى سـتة أنفـس : قال ، 

فقــال العبــاس لعلــي بــن أبــي طالــب ، فــالحق فــي القــوم الــذين فــيهم عبــد الــرحمن بــن عــوف 
وأمـور توجـب ،  مصـاهرةثمـان الن عبد الـرحمن كـان بينـه وبـين ع، ذهب األمر منا ، )ع(

دخـل معهـم فـي أولكـن ، أنـا اعلـم ذلـك : للعبـاس ) ع(فقال علي ، أن ال يختار عليه أحدًا 
قـال ) ص(ن رسـول اهللا إوكان قبل يقول ، ن عمر قد استصلحني اآلن لألمة أل، الشورى 

ه كـذب واني ألدخل معهم في ذلك ليظهـر انـ ،النبوة واإلمامة ال يجتمعان في بيت واحد : 
  . )٢())نفسه لما رأى أوًال 

مــن بيعــة الشــورى التــي بويــع بهــا عثمــان ) ع(موقــف اإلمــام علــي  مــا يخــصأمــا 
 إذإلـى شـيعته ومحبيـه ) ع(فيمكن أن نالحظ ذلك من خالل رسالته التي أرسـلها ، ) رض(

  :  )٣(أورد علي بن طاووس الحلي
وال  ،واعتـــرض فــي حلـــوقهم ، م فخشــي القــوم إن أنـــا وليــت علـــيهم أن اخــذ بأنفاســه(( ... 

جمعوا علـى إجمـاع رجـل واحـٍد مـنهم حتـى صـرفوا الواليـة أفـ، يكون لهـم فـي األمـر نصـيب 
فـدعوني إلـى بيعـة عثمـان ... ، ن ينالوها ويتـداولوها فـي مـا بيـنهم أعني إلى عثمان رجاء 

أخلصـت اللهـم لـك : وعلمـت أهـل القنـوط أن يقولـوا ، فبايعت مستكرهًا وصبرت محتسـبًا ، 
واليــــك نجــــواهم فــــي ، وأنــــت دعيــــت النــــاس باأللســــن ، القلــــوب واليــــك شخصــــت األبصــــار 

، اللهـم إنـا نشـكو إليـك غيبـة نبينـا وكثـرة عـدونا ، فافتح بيننا وبـين قومنـا بـالحق ، األعمال 
اللهـم ففـرج ذلـك بعـدٍل  ،وشـدة الزمـان ووقـوع الفـتن بنـا ، وهواننـا علـى النـاس ، وقلة عددنا 

نـك علـى إيـا ابـن أبـي طالـب : فقال عبد الرحمن بن عـوف ، لطان حق تعرفه وس، تظهره 
ن إ وحقـه و ) ص(لسـت حريصـًا إنمـا اطلـب ميـراث رسـول اهللا : فقلت ، هذا األمر لحريص 

وتصـــرفون ، إذ تحولـــون بينـــي وبينـــه  منـــيحـــرص عليـــه أنـــتم أو  ،والء أمتـــه لـــي مـــن بعـــده 
  )). وجهي دونه بالسيف 

                                     
 ) . ١٩٨-٢/١٩٧(، المصدر نفسه  )١(
علــل ، لــم نعثــر علــى هــذا الكتــاب لقطــب الــدين الراونــدي ؛ وقريــب مــن هــذه الروايــة أورده الصــدوق  )٢(

 ) . ١/١٣٧(، الشرائع
 . ٢٤٨-٢٤٦كشف المحجة ، ص ، علي بن طاووس  )٣(
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المعروفــة ) ع(خطبــة اإلمــام علــي ، فــي موضــع آخــر  )١(وأورد علــي بــن طــاووس
  : يقول  إذ، بالشقشقية 

متـى ، هللا والشـورى فيـا، حتى إذا مضى لسـبيله جعلهـا فـي جماعـة زعـم أنـي مـنهم (( .... 
، ال رجـل لضـغنه مـف ،قرن بهـذه النظـائر أمع األول منهم حتى صرت  فيّ الريب اعترض 

  . )٢())ى آخر لصهره غوأص
 –علـى مضـض  ، قد قبل بيعة عثمان في الشورى ) ع(أنه ما سبق فيتضح لنا م

  . لرفضه الفتنة بين المسلمين  –أحقيته بالخالفة  من رغمعلى ال

  جمع القرآن . ب
 صــرلة جمــع القــرآن مــن المســائل الحساســة والمهمــة التــي حــدثت فــي العأمســ تعــدّ 

 وموقـف إلى معرفة دور لكن نسعى، ونحن هنا لسنا بصدد دراسة هذه المسالة  ،الراشدي 
  . كونها من المسائل التي تهم المسلمين ل، من هذه المسألة، ) ع(اإلمام علي 

منـذ زمـن النبـي محمـد ، على أن جمع القرآن قد تم ، كان التأكيد في هذه المسالة 
ن إ: وكـذب مـن قـال : (( في هذه المسالة بالقول  )٣(فقد استدل أحمد بن طاووس، ) ص(

الـذين ، ن يـروون عـن األوائـل القـراء المشـهوري نإإذ ، ت ولـم يجمـع القـرآن مـا) ص(النبي 
فكيـف يقـرأه مـن ال يجمعـه ؟ وقـد ) ص(أنهـم قـرأوه علـى رسـول اهللا ، مصدر القـراءة عـنهم 

مــنهم ) ص(أن جماعــة جمعــوا القــرآن علــى عهــد رســول اهللا ، ذكــر ابــن عبــد البــر المغربــي 
  . )٤() ... ))ع(علي 

ــ ،ومــن جانــب آخــر  قــد ســبق عثمــان بــن ) ع(ن أكــدوا أن اإلمــام علــي يفــان الحلي
أي ، مباشــرة ) ص(وان ذلــك تــم بعــد وفــاة النبــي ، لة جمــع القــرآن أفــي مســ، ) رض(عفــان 

وان هـذا مـا أوصـى ، ) رض(وعثمان بن عفان ، وعمر بن الخطاب، بكر  قبل خالفة أبي
فــــي الطرفــــة  )٥(اووسيقــــول علــــي بــــن طــــ، قبــــل وفاتــــه ) ع(اإلمــــام علــــي ) ص(بــــه النبــــي 

مــا كــان بعــد ،  )٦()ع(ســألت أبــي : قــال ، ) ع(عــن أبــي الحســن  ...: (( السادســة عشــر 

                                     
 ) . ٢/١٢١(، الطرائف  )١(
نهــــج ، الشــــريف الرضــــي : ؛ وينظــــر  ٣٢٧ص ، نهــــج الحــــق ، العالمــــة الحلــــي : أورد قريبــــًا منهــــا  )٢(

، االحتجــاج ، ؛ الطبرســي  ٢٢١ص ، اإلرشـاد ، ؛ المفيــد  ٤١-٣٩ص ، ) ع(البالغـة لإلمــام علـي 
 ) . ١/١٤٣(، شرح نهج ،؛ ابن أبي الحديد ١١٨ص ، التذكرة ، ؛ سبط ابن الجوزي ) ١/٤٥٤(

 .  ٢٧٦-٢٧٥ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٣(
 ) . ٦٦-٢/٦٥(، االستيعاب ، ابن عبد البر : ينظر  )٤(
 .  ٢٧-٢٦ص ، الطرف  )٥(
 ) . ع(الرواية عن اإلمام الرضا ، عن أبيه اإلمام موسى الكاظم  )٦(



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

دخــل عليـــه النســاء وبكـــين وارتفعــت األصـــوات ولهـــج : قـــال ،  )١()ص(إفاقتــه مـــن مرضــه 
؟ فاقبــل ) ع(النــاس بالبــاب مــن المهــاجرين واألنصــار فبينمــا هــم كــذلك إذ نــودي أيــن علــي 

يـا أخـي افهـم أفهمـك اهللا وسـددك : فقـال ، فانكببـت عليـه ) ع(قال علي ،  حتى دخل عليه
ك يتـلزم بأفـ، إذا قبضـت وفرغـت مـن جمـع مـا وصـيتك بـه وغيبتنـي فـي قبـري ... وأرشدك 

ض ذلـك علـى عزائمـه مـثـم أ، والفـرائض واألحكـام علـى تنزيلـه ، واجمع القرآن علـى تأليفـه 
  ... )) . حتى تقدموا علّي  )٢(نزل بك وبهاعلى ما أمرتك به وعليك بالصبر على ما ي

وذكــر جمــع علــي بــن أبــي : (( ... فــي موضــع آخــر  )٣(وروى علــي بــن طــاووس
عهـــد إليـــه عنـــد وفاتـــه أال يرتـــدي بـــرداء إال لجمعـــة حتـــى ) ص(وان النبـــي ، طالـــب للقـــرآن 

  )) . يجمع القرآن فجمعه 
  

لمــا قــبض : قــال ) ع( علــي عــن... : ((  قولــهفــي ذلــك ب )٤(وأورد العالمــة الحلــي
فمــا ، أقسـمت ال أضـع ردائــي عـن ظهـري حتـى اجمــع مـا بـين اللـوحين ، ) ص(رسـول اهللا 

  .  )٥())وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت القرآن 
هـو أول ) ع(ن اإلمـام علـي إفمن هذه النصوص نرى أن الحليين سعوا إلى تأكيـد 

  .  )ص(ل منذ عهد الرسو  من سعى إلى جمع القرآن الكريم وتدوينه
، ) رض(مسالة جمع القرآن التي حدثت فـي عهـد عثمـان بـن عفـان  ما يخصأما 

، فإنهــا لــم تتعلــق بجمــع القــرآن بــل بــاختالف بعــض المســلمين حــول تلفــظ القــرآن وتالوتــه 
وهذا الذي حدث بين جيش المسلمين الذي يتكون من أهل العـراق وأهـل الشـام الـذين كـانوا 

حــدثني انــس بــن : عــن ابــن شــهاب قــال : (( )٦(قــول ابــن شــبةيغــزون أرمينيــة وأذربيجــان ي
فتذاكروا القرآن فـاختلفوا ، مالك أنه اجتمع لغزوة أرمينية وأذربيجان أهل الشام وأهل العراق 

فركب حذيفة بن اليمان إلى عثمان لمـا رأى مـن اخـتالفهم ، فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة 
إلــى توحيــد نســخة القــرآن ) رض(ثمــان بــن عفــان لــذلك ســعى الخليفــة ع، ... )) فــي القــرآن 

يقـول علـي بـن ) ع(وهنـا بـرز دور اإلمـام علـي ،  كتب بلغة قـريش ليمنـع مثـل هـذه الفـتنلي
بـرأي موالنـا علـي بـن أبـي طالـب ، ثم عاد عثمان إلى جمع المصـحف : (( ... )٧(طاووس

فغسـلها ، فـة وسـالم مـولى أبـي حذي، واخذ عثمـان مصـحف أبـي وعبـد اهللا بـن مسـعود ) ع(
                                     

 ) . ص(يقصد مرض النبي محمد  )١(
 ) .ع(وفاطمة الزهراء ) ع(ا ينزل باإلمام علي أي م:  )بك وبها(يقصد  )٢(
 .  ٣٦٣ص ، سعد السعود  )٣(
 .  ٧٥ص ، كشف اليقين  )٤(
 ) . ٢/١٨٧(، سير ، ؛ الذهبي ) ١/٧٠(، حلية األولياء ، أبو نعيم : ينظر  )٥(
 ) . ٣/٩٩١(، تاريخ المدينة  )٦(
 .  ٤٣٥ص ، سعد السعود  )٧(
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مكـة ،  مصـحفًا ألهـلو ، ومصحفًا ألهل المدينـة ، وكتب عثمان مصحفًا لنفسه ،  )١(غسالً 
  )) . ومصحفًا ألهل الشام ، ومصحفًا ألهل البصرة ، ومصحفًا ألهل الكوفة 

على جمـع القـرآن ) رض(هو الذي حث عثمان ) ع(ن لنا أن اإلمام علي يفهنا يتب
  .  )٢(لك من اجل الحفاظ على وحدة اإلسالم والمسلمينوذ، وتوحيده في نسخة واحدة 

  
  ) رض(في عهد عثمان بن عفان ) ع(اإلمام علي  قضاء. ج

ـــين  ـــي ، ) رض(كمـــا جـــرى فـــي عهـــد الخليفت ـــد كـــان اإلمـــام عل يحكـــم فـــي ) ع(فلق
  . من حلها ) رض(الخالفات والقضايا التي لم يتمكن الخليفة عثمان 

، أن امـرأة دخلـت علـى زوجهـا (( : ) ع(م علـي فمن األمور التي قضى بهـا اإلمـا
، ) ع(فــذكر ذلــك لعثمــان بــن عفــان فــأمر برجمهــا فــدخل علــي ، فولــدت منــه لســتة اشــهر 

ـــُه َوِفَصـــالُُه َثَالثُـــوَن َشـــْهًرا(إن اهللا عـــز وجـــل يقـــول : فقـــال  َوِفَصـــالُُه ِفـــي (وقـــال تعـــالى ، )٣()َوَحْمُل
  . )٥(دتفر ثمان أن بعث إليها فو اهللا كنا عند ع: قال ،  )٤()َعاَمْينِ 

وتزوجــت مـن شــيخ ، فـي أمــر المـرأة التــي كانـت بكـرًا ) ع(وقـد قضـى اإلمــام علـي 
، واشــتبه عليــه الحكــم فيهــا ) رض(تضــاض فــي خالفــة عثمــان فوقــد حملــت منــه مــن غيــر ا
بـــان الحمـــل لـــه والولـــد ولـــده وقضـــى بالعقوبـــة علـــى الشـــيخ ) : ع(فحكـــم فيهـــا اإلمـــام علـــي 

   .)٦(لإلنكار
فنجــــد أن اإلمــــام علــــي قــــد اثبــــت منزلتــــه العلميــــة التــــي أثــــارت إعجــــاب الصــــحابة 

هو مـن ، ) ص(وعلم النبي ، ) ص(هو من علم النبي ، ) ع(وذلك الن علمه ، جمعهم أب
  . علم اهللا عز وجل 

                                     
  . بأن الخليفة عثمان أمر بإحراق المصاحف ) ٣/٩٩١(، تاريخ ، ذكر عمر بن شبة ) ١(

، ؛ اليعقــوبي ) فمــا بعــدها  -٣/٩٩٠(، تــاريخ ، ابــن شــبة : لالســتزادة عــن مســالة جمــع القــرآن ينظــر  )٢(
؛ ابـــن ) ١/١٤٤(، تـــاريخ ، ؛ ابــن الـــوردي)١/٢٣٤(، المختصـــر ، ؛ أبـــو الفـــداء ) ٢/١١٨(، تــاريخ 

برعايــــة ، )ع(قــــرآن علــــي : صــــطفى للدراســــات اإلســــالمية ؛ مركــــز الم) ٢/٥٥٧(، العبــــر ، خلــــدون 
، مطبعـــة مركـــز المصـــطفى للدراســـات اإلســـالمية ،  ١ط، المرجـــع الـــديني األعلـــى الســـيد السيســـتاني 

 . فما بعدها  -٨١ص ، هـ ١٤١٧، ) م .د(
 .   ١٥آية : سورة األحقاف  )٣(
 . ١٤آية : سورة لقمان  )٤(
) ٢/٢٠٥(، الطرائـف ، ؛ علـي بـن طـاووس  ٣٣-٣٢ص ، لعبـرة عـين ا، أوردها أحمـد بـن طـاووس  )٥(

؛ وهـي القضــية نفسـها التـي حــدثت فـي عهـد عمــر  ٣٠٣-٣٠٢ص ، نهــج الحـق ، ؛ العالمـة الحلـي 
 . إال أن المرأتين مختلفتان ، فربما حدثت القضية نفسها في عهد الخليفتين ، ) رض(

: ؛ وينظــــر  ١٢٦ص ، وفــــي المســــتجاد ،  ٨٦-٨٥كشــــف اليقــــين ، ص ، أوردهــــا العالمــــة الحلــــي  )٦(
 . ١٦١ص، اإلرشاد، المفيد 
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  ) رض(الفتنة ومقتل عثمان . د
) رض(فـان دورًا مهمًا في الدفاع عن الخليفة عثمان بن ع، ) ع(اإلمام علي  أّدى

فــي ذلــك األمــر بــين ) ع(وكــان اإلمــام علــي ، عنــد حــدوث الفتنــة التــي أدت إلــى مقتلــه ، 
وثـورة ، األول من أفعـال عثمـان وأعمالـه التـي أدت إلـى هيجـان المسـلمين  موقفين صعبين

المســلمين الــذين اخــذوا يطــالبون بالقصــاص مــن الثــاني و ، الصــحابة وعامــة المســلمين ضــده
يســعى إلــى حــل وســط مــا بــين المســلمين ) ع(؛ فكــان اإلمــام علــي  عثمــان بســبب أعمالــه

  ) . رض(والخليفة عثمان بن عفان 
ووقوفه إلى جانب الخليفة عثمـان بـن ، ) ع(وخير ما يشهد على دور اإلمام علي 

يقـــول فـــي وصـــف دوره  إذإلـــى شـــيعته ومحبيـــه ) ع(مـــا جـــاء فـــي رســـالته ، ) رض(عفـــان 
  : )١(وموقفه من حدوث الفتنة

علمها عند ربي في كتاٍب ال يضل ربـي وال ، وأما أمر عثمان فكأنه من القرون األولى  ((
ولـو أننـي نهيـت كنـت ، ولو أننـي أمـرُت كنـت قـاتًال ، واهللا ما أمرُت وال نهيت ... ، ينسى 
غيــر أن مــن نصــره ال ، وال يشــفى منــه الخبــر ، وكــان األمــر ال ينفــع فيــه العيــان ، ناصــرًا 

نصــره : وال يسـتطيع مــن خذلـه أن يقـول ، خذلــه مـن أنـا خيــر منـه : هـو  يسـتطيع أن يقـول
واهللا ، وجـزعتم فأسـأتم الجـزع ، اسـتأثر فأسـاء األثـرة : وأنـا جـامٌع أمـره ، من هو خير منـي 
مـا كنـت إال رجـًال مـن المسـلمين ، واهللا ما يلزمني من دم عثمان تهمـة ، يحكم بينكم وبينه 

، فأبيــــت علــــيكم وأبيــــتم علــــّي  ،لتمــــوه أتيتمــــوني تبــــايعوني فلمــــا قت، المهــــاجرين فــــي بيتــــي 
كتم علــّي تــداك اإلبــل الهــيم علــى كوبســطتها فمــددتموها ثــم تــدا، فقبضــت يــدي فبســطتموها 

  . )٢(.... ))حتى ظننت أنكم قاتلي وأن بعضكم قاتل بعٍض ، حياضها يوم ورودها 

                                     
   . ٢٥١-٢٤٩ص ، كشف المحجة ، علي بن طاووس  )١(
: والتـي منهـا ، ) رض(أورد الحليون العديـد مـن األسـباب التـي أدت إلـى حـدوث الفتنـة ومقتـل عثمـان  )٢(

لبنـي ) رض(وتوليـة عثمـان ،  ونفـي أبـي ذر للربـذة، موقف عثمان بن عفان من عبد اهللا بن مسـعود 
أميــة والة علــى المــدن اإلســالمية ومــا قــاموا بـــه مــن أعمــال منكــرة أدت إلــى ســخط الصــحابة وعامـــة 

تنبيــــه ، ؛ ورام الحلــــي ٤٥٧ص ، العمــــدة ، ابــــن البطريــــق : ينظــــر مــــن كتــــب الحليــــين ، المســــلمين 
) ٢١٥-٢/١٩٩( ،الطرائــف ، ؛ علــي بــن طــاووس ) ٢/٤١٦(، ) ٢/٣٣٨(، ) ١/١٨٥(، الخــواطر 

؛  ٣٠٦-٢٩٠ص ، وفـي نهـج الحـق ،  ٣١٧-٣١٦ص ، البـاب الحـادي عشـر ، ؛ العالمة الحلـي 
تـــاريخ ، ابــن شـــبة : ينظـــر ، ؛ ومــن بـــاقي كتـــب التــاريخ  ٥٩ص ، المحتضـــر ، ابــن ســـلمان الحلــي 

؛ ) ٣٣-١/٣١(، اإلمامــــة والسياســــة ، ؛ أبــــو قتيبــــة الــــدينوري ) فمــــا بعــــدها -٣/١٠٣٤(، المدينــــة 
مـــروج ، ؛ المســـعودي ) ٣٩٦-٤/٣٣٠(، تـــاريخ ، ؛ الطبـــري ) ١٢٢-٢/١١٣(، تـــاريخ ، يعقـــوبي ال

، مختصـــر، ؛ أبـــو الفـــداء  ٩٣-٩٢ص ، تـــاريخ ، ؛ ابـــن العبـــري ) فمـــا بعـــدها -٢/٣٤٧(، الـــذهب 
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خليفــة عثمــان بــن إلــى جانــب ال) ع(فــي دور اإلمــام علــي  )١(وأورد ابــن الطقطقــي
) ع(ونســبوا إلــى علــي : (( ...  مــن المشــاركة فــي قتــل الخليفــة) ع(وبراءتــه ) رض(عفــان 

مـن اكبـر المسـاعدين لعثمـان ) ع(وما زال ، انه ألب الناس على عثمان وجرأهم على قتله 
فـي دفعهـم عنـه ) ع(فيقـوم ، فـي دفـع النـاس عنـه ومـا زال عثمـان يلجـأ إليـه، والذابين عنـه 

) ع(ابنــه الحســن ) ع(وفــي آخــر األمــر لمــا حوصــر عثمــان أرســل علــي ، م المحمــود القيــا
وكـــان عثمـــان يســـأله أن ، ن الحســـن اســـتقتل مـــع عثمـــان إ: فقـــال ، )رض(لنصـــرة عثمـــان 

  .... )) . نصرته  يكف فيقسم عليه وهو يبذل نفسه في
مــن وفشــا األمــر فــاجتمع النــاس ... : (( فــي موضــع آخــر  )٢(وأورد ابــن الطقطقــي
، فجـاء أهـل مصـر ونـاس مـن كـل صـقع وعزمـوا علـى قتلـه ،  )٣(أهل األمصار على حربه

لـي عليـك حـق وقـد ، يـا ابـن عـم : وقـال لـه ) ع(علـي  نفخرج ليًال وجاء إلى أمير المؤمني
فــاخرج إلــيهم ، وهــم يقبلــون قولــك وقــد تــرى جــرأتهم علــي ، قصــدتك ولــك عنــد هــؤالء منزلــة 

فرجعـوا ، وضـمن لهـم عنـه حسـن السـيرة ، ورد النـاس عنـه ) ع(فركب علي ، وردهم عني 
فـاجتمعوا عليـه مـن كـل ، ثم أعضل الخطب وزين له مـروان بـن الحكـم أمـورًا نقمهـا النـاس 

فأرسـل لـه ابنـه ، يستنصـره ) ع(فأرسـل إلـى علـي ، صوب  وأحاطوا به وحصـروه فـي داره 
... تـل عنـه ويبـذل نفسـه دونـه فقاتـل قتـاًال شـديدًا حتـى كـان يسـتكفه وهـو يقا، ) ع(الحسن 

 ((  
: ي بـن أخطـب يـقـال كنانـة مـولى صـفية بنـت ح: ((  )٤(وأورد ابن المطهـر الحلـي

فـــأخرج مـــن الـــدار أمـــامي أربعـــة شـــباب مـــن قـــريش ملطخـــين بالـــدم ، شـــهدت مقتـــل عثمـــان 
، وعبــد اهللا بــن الزبيــر ، ) ع(الحســن بــن علــي : عــن عثمــان  نوكــانوا يــدرؤو ، محمــولين 
، وطائفــة مــن النــاس فــيهم المغيــرة بــن األخــنس ، ومحمــد بــن حاطــب ، بــن عمــر  وعبــد اهللا

  )) . قتله رجل من أهل مصر ، ويومئذ قتل المغيرة قبل قتل عثمان 
عـــن ) ع(قـــد دافـــع هـــو وولـــده اإلمـــام الحســـن ) ع(فـــانظر كيـــف كـــان اإلمـــام علـــي 

ل الخليفــة عثمــان تهــم بعــد ذلــك بأنــه هــو الــذي قتــاوانــه ، ) رض(الخليفــة عثمــان بــن عفــان 
عنـدما ، ) رض(كمـا ادعـاه فيمـا بعـد طلحـة والزبيـر وعائشـة ، أو سعى إلى ذلك ، ) رض(

أو كمــا ادعــاه معاويــة عنــدما حــارب اإلمــام ، فــي معركــة الجمــل ) ع(حــاربوا اإلمــام علــي 

                                                                                                 
-٢/٥٦٠(، العبــــر ، ؛ ابــــن خلــــدون ) ١٤٦-١/١٤٤(، تــــاريخ ، ؛ ابــــن الــــوردي ) ٢٣٧-١/٢٣٣(

٥٧٥ . ( 
 .  ٨٥ ص، الفخري  )١(
 .  ٩٩-٩٨ص ، الفخري  )٢(
 ) . رض(يقصد حرب الخليفة عثمان بن عفان  )٣(
 .  ٢٠٣العدد القوية ، ص  )٤(
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كيــف يمكــن أن يرغــب اإلمــام علــي  :وهنــا يمكــن أن نســأل ، فــي معركــة صــفين ) ع(علــي 
ه فــي حــين نجــده يــدافع عنــه ويــدرأ عنــه النــاس ويرســل ولــد، ) رض(ن قتــل عثمــافــي ) ع(

كــــان راغبــــًا فــــي قتــــل عثمــــان أو ) ع(فلــــو أن اإلمــــام علــــي  ؟ )١(يقاتــــل دونــــه )ع(الحســــن 
ولوقـف مثـل بـاقي الصـحابة فـي  ،دون أدنـى مسـاعدة ) رض(لترك عثمان ، التخلص منه 

  .  )٢(موقف المحرض ضده أو المتفرج عليه

  

  

  

                                     
ـــدينوري ، اإلمامـــة والسياســـة ؛ المســـعودي : ينظـــر  )١( ؛ ابـــن ) ٢/٣٥٣(، مـــروج الـــذهب ، ابـــن قتيبـــة ال

، تــــاريخ ، وردي ؛ ابــــن الــــ) ٢٣٧-١/٢٣٦(، المختصــــر ، ؛ أبــــي الفــــداء ٩٣ص، تــــاريخ ، العبــــري 
  ) .٢/٥٦٩(، العبر ، ؛ ابن خلدون ) ١٤٦-١/١٤٥(

  
  
 
) رض(هـو طلحـة والزبيـر وعائشـة ) رض(أكد كثير من المصادر بـأن أكثـر المحرضـين ضـد عثمـان  )٢(

، تـاريخ ، يقـول اليعقـوبي ، ومن أقاربه معاوية وعمرو بن العاص ومروان بن الحكـم ، من الصحابة 
فكتـب إلـى معاويـة يسـأل تعجيـل ، من يؤلب عليه طلحة والزبير وعائشـة  وكان أكثر) : (( ٢/١٢٢(

حتــى آتــي ، كونــوا بمكــانكم فــي أوائــل الشــام : فتوجــه إليــه فــي اثنــي عشــر ألفــًا ثــم قــال ، القــدوم عليــه 
قــدمت ألعــرف رأيــك : فقــال ، فــأتى عثمــان فســأله عــن المــدة ، أميــر المــؤمنين ألعــرف صــحة أمــره 

ارجـع فجئنـي ، أنـا ولـي الثـأر : ال واهللا ولكنـك أردت أن أقتـل فتقـول : قـال ، هـموأعود إليهم فأجيئك ب
  )) .  بالناس ، فرجع فلم يعد إليه حتى قتل 

) رض(كيف كان عمرو بن العاص يحـرض ضـد عثمـان ،  )٢/١٢١(، تاريخ ، ولقد أورد اليعقوبي 
حكم يثيـر النـاس ضـد عثمـان كيف كان مروان بن ال، ) ٢/٥٧١(، العبر ، ؛ كذلك أورد ابن خلدون 

اإلمامـة والسياسـة ، ابـن قتيبـة الـدنيوري : ؛ ولالستزادة ينظر ...)جئتم لنزع ملكنا من أيدينا : (بقوله 
 ٩٣ص ، تـاريخ ، ؛ ابن العبري ) فما بعدها -٤/٣٦٩(، تاريخ ، فما بعدها ؛ الطبري  -٣٣ص ، 

ـــداء  ـــو الف ـــوردي ) ١/٢٣٧(، المختصـــر ، ؛ أب ـــار ، ؛ ابـــن ال ، ؛ ابـــن خلـــدون )١٤٦-١/١٤٥(، يخ ت
 ) . ٥٧٥-٢/٥٧٠(، العبر 
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  بحث الثانيامل
  من إرث ) ع(موقف فاطمة الزهراء 

  يف فدك واخلمس) ص(الرسول  
  
  الخالف حول فدك واحتجاج الطرفين  . ١
  الخالف حول الخمس واستحقـاقه  . ٢



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

  
  
  
  
  

وذلــك لكمالهــا وشــرفها ونســبها فهــي ، مناقــب جمــة وغزيــرة ) ع(أن لفاطمـة الزهــراء 
سيدة ) رض(وأمها خديجة بنت خويلد ،  سيد األنبياء وخاتمهم) ص(ابنة محمد رسول اهللا 

ــــي ) ص(وهــــي زوجــــة وصــــي رســــول اهللا ، النســــاء  وأم الســــبطين الحســــن ) ع(اإلمــــام عل
  .  )١()ع(والحسين 

لـــوال ألنـــه ، ذلـــك معارضـــة علويـــة  وعـــدّ  ،ولقــد ســـعينا إلـــى بيـــان موقفهـــا مـــن فــدك 
، ) ع(ي طالـب علـي بـن أبـبالن األئمـة قـد انحصـر نسـبهم ، ) ع(وجودها لمـا وجـد األئمـة 

ابـن بنـت رسـول اهللا ( بــ  ونهيسمو األئمة المسلمون ينادون أيًا من لذلك كان ، )ع(والزهراء 
 . (  

مـن األحاديـث النبويـة التـي توضـح منزلتهـا وكرامتهـا منهـا  اً ن كثيـر و ولقد أورد الحلي
ومـــن الجـــزء الرابـــع مـــن صـــحيح البخـــاري فـــي بـــاب : ((  )٢(مـــا أورده ابـــن البطريـــق الحلـــي

  . )٣())فاطمة سيدة نساء أهل الجنة : قال ) ص(أن النبي ، ) ع(ناقب فاطمة م
ومـن الجـزء الرابـع مـن صـحيح مسـلم قـال : (( أيضـًا  )١(وروى ابن البطريـق الحلـي

  . )٢())فاطمة بضعٌة مني يؤذيني من آذاهانما إ) : ص(رسول اهللا 

                                     
أبو بكر بـن ، ؛ ابن أبي الثلج ) ٣٠-١٠/٢٠(، الطبقات ، ابن سعد ) : ع(ينظر في ترجمة الزهراء  )١(

مخطوطــة ضــمن مجموعــة ، تــاريخ األئمــة : هـــ ٣٢٥ت ، أحمــد بــن عبــد اهللا بــن إســماعيل البغــدادي 
؛ ابـن  ٦ص ، هــ ١٤٠٦، قـم ، مكتبـة آيـة اهللا المرعشـي العامـة  منشورات، مطبعة الصدر ، نفيسة 

تـــاج : هــــ ٥٤٨ت ، الحســـن بـــن الفضـــل ، ؛ الطبرســـي ) ٥٥٧-٢/٥٥٣(، االســـتيعاب ، عبـــد البـــر 
منشـــورات مكتبـــة أيـــة اهللا المرعشـــي ، مطبعـــة الصـــدر ، مخطوطـــة ضـــمن مجموعـــة نفيســـة ، المواليـــد 
ت ، أبو محمد عبد اهللا بن النصر ، اب البغدادي ؛ ابن خش ٩٩-٩٦ص ، هـ ١٤٠٦، قم ، العامة 
، مطبعــــة الصــــدر ، مخطوطــــة ضــــمن مجموعــــة نفيســــة ، تــــاريخ مواليــــد األئمــــة ووفيــــاتهم : هـــــ ٥٦٧

، ســـير ، ؛ الـــذهبي  ١٦٦-١٦٥ص ، هــــ ١٤٠٦، قـــم ، منشـــورات مكتبـــة آيـــة اهللا المرعشـــي العامـــة 
)٢٨-٢/٢٦ . ( 

 .  ٣٨٤ص ، العمدة  )٢(
 ) . ع(مناقب فاطمة  ٧١٠ص ، يح صح، البخاري  )٣(
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يــــا ) : ص(اهللا قــــال رســــول : روى الخــــوارزمي قــــال : (( )٣(وروى العالمــــة الحلــــي
  )) . فاطمة إن اهللا يغضب لغضبك ويرضى لرضاك 

قلهــا وعلمهــا التــي دلــت علــى فضــلها وكمالهــا وع ةوغيــر هــذا مــن األحاديــث الكثيــر 
  .  )٤(وكرم صفاتها وأخالقها، وطيب مولدها ونشأتها

  الخالف حول فدك واحتجاج الطرفين . ١
ات التاريخيــة التــي تتعلــق بمســالة والمرويــ، ن بروايــة األحاديــث النبويــة و اهــتم الحليــ

) ص(حول فدك وارث الرسـول ، ) رض(الخليفة أبا بكر و ) ع(الخالف بين فاطمة الزهراء 
لكــي وذلــك ،  ولهــذا األمــر ميــزة، مــن كتــب العامــة وبــاألخص صــحيحي مســلم والبخــاري ، 

ــداً تكــون  ــي، حجــتهم أقــوى وأكثــر تأكي هم فلــذلك اخــذوا مــن كتــب العامــة كــي يحتجــوا بهــا عل
  .كتب الشيعة من األخذ  إضافة إلى

، الجغرافـي علينـا أن نعـرف موقعهـا ، لة الخالف حول فـدك أوقبل أن نبدأ في مس
فــي  )٥(يقــول الــبالذري ،بحيــث أصــبحت خالصــة لــه ، ) ص(وكيــف فتحهــا الرســول محمــد 

أن ) ص(وســـألوا رســـول اهللا ، بقيـــت بقيـــة مـــن أهـــل خيبـــر تحصـــنوا  :قـــالوا  ...: (( ذلـــك 
وكانــت فــدك ، فنزلــوا علــى مثــل ذلــك ، فســمع بــذلك أهــل فــدك ، ن دمــاءهم ويســيرهم يحقــ

  .)٦())خاصة ألنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل وال ركاب ) ص(لرسول اهللا 
، ) ص(كانــــت خالصــــة للرســــول محمــــد  اً يتبــــين لنــــا مــــن نــــص الــــبالذري أن فــــدك

  . قد أخذها صلحًا ، ) ص(يتصرف بها كيفما يشاء ألنه 
قريــة بالحجــاز بينهــا : فــدك : (( موقعهــا الجغرافــي فيقــول ،  )٧(د لنــا الحمــويويحــد

  )) . في سنة سبع صلحًا ) ص(ها اهللا على رسوله ءأفا، وبين المدينة يومان وقيل ثالثة 

                                                                                                 
 .  ٣٨٤ص ، العمدة  )١(
 ) .ع(مناقب فاطمة  ٩٩٤-٩٩٣ص ، صحيح ، مسلم  )٢(
 .  ٣٥٢ص ، كشف اليقين  )٣(
؛ ابن ) ٣١-١٠/٢٠(، الطبقات ، ابن سعد : ينظر ) ع(لالستزادة عن مناقب السيدة فاطمة الزهراء  )٤(

، صــــحيح ، ؛ مســــلم  ٧١١-٧١٠ص ، ح صــــحي، ؛ البخــــاري  ٤٩٦-٤٧٤ص ، فضــــائل ، حنبــــل 
ص ، ؛ ابـن المغـازلي ، المناقـب ) ٥٥٧-٢/٥٥٣(، االسـتيعاب ، ؛ ابن عبد البـر  ٩٩٥-٩٩٣ص 
ص ، تــاريخ مواليــد األئمــة ، ؛ ابــن خشــاب  ٩٩-٩٦ص ، تــاج المواليــد ، ؛ الطبرســي  ٦٩٧-٢٦٥
  ).٢٠٨-١/٢٠٢(، ينابيع المودة ، ؛ القندوزي ) ٢٨-٢/٢٦(، سير ، ؛ الذهبي  ١٦٦-١٦٥

 
 .  ٢٦-٢٥ص ، فتوح البلدان  )٥(
ـــبالذري ، فتـــوح البلـــدان : لالســـتزادة عـــن فـــتح فـــدك ينظـــر  )٦( ، ؛ أبـــو بكـــر الجـــوهري  ٢٨-٢٥ص ، ال

مراصــد ، ؛ البغــدادي ) ٢٤٠-٤/٢٣٨(، معجــم البلــدان ، ؛ الحمــوي  ٩٨-٩٧ص ، الســقيفة وفــدك 
 ) . ٣/١٠٢٠(، االطالع 

 .  )٤/٢٣٨(، معجم البلدان  )٧(
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ن إ: (( القيمــة الماديــة لفــدك فيقــول  )١()قــدس(ويصــف الســيد محمــد بــاقر الصــدر 
بـل األمـر الـذي اطمـئن ، متواضعًا كما يظـن الـبعض فدكًا لم تكن أرضًا صغيرة أو مزرعًا 

بعـد ذلـك  لدتثـم أسـ، )) إليه أنها كانت تدر علـى صـاحبها أمـواًال طائلـة تشـكل ثـروة مهمـة
  .  )٢( أربعة أدلة أشار إليهابوأكد ذلك  ،ذات موارد مالية جيدة  اً على أن فدك
هــي مــن حــق  اً أن فــدكفقــد أكــدوا ، رأي الحليــين باســتحقاق فــدك  فيمــا يخــصأمــا 

قـــد أعطاهـــا إياهـــا فـــي حياتـــه روى علـــي بـــن ) ص(وان رســـول اهللا ، ) ع(فاطمـــة الزهـــراء 
  : في ذلك  )٣(الحلي طاووس

دعـا رسـول اهللا ، )٤()وآت ذي القربـى حقـه( لما نزلـت : عن أبي سعيد الخدري قال  ...(( 
  . )٥())وأعطاها فدكًا ) ع(فاطمة ) ص(

) ص(قد وهب جدك محمـدًا و  : (( ...آخر  في موضع )٦(وأورد علي بن طاووس
كـان دخلهـا حسـب روايـة الشـيخ و ، فدكًا والعوالي من جملة مواهبـه ) ع(أمك فاطمة ) ص(

وفــي روايــة غيــره ، عبــد اهللا بــن حمــاد األنصــاري أربعــة وعشــرون ألــف دينــار فــي كــل ســنة 
  . )٧())لف دينار أسبعين 

قــد أعطاهــا النبــي ،  اً ان فــدكفمــن هــذه النصــوص يتبــين لنــا أن الحليــين قــد أكــدوا بــ
  ) . ص(فهي من حقها من بعد وفاته ، في حياته ) ع(إلى فاطمة ) ص(

حـدث أمـر ) رض(وجاءت خالفـة أبـي بكـر ، ) ص(وبعد أن توفي الرسول محمد 
فقــد ذكــر ، وأمــا مــا ذكــر فــي الصــحاح : ((  فــي ذلــك )٨(أورد ابــن البطريــق الحلــي، مهــم 

                                     
تحقيـق لجنـة التحقيـق التابعـة ، فدك في التاريخ ) : قدس(سماحة آية اهللا العظمى محمد باقر الصدر  )١(

منشــــورات مركــــز األبحــــاث ، مطبعــــة شــــريعت ،  ٣ط، ) قــــدس(للمــــؤتمر العــــالمي للشــــهيد الصــــدر 
 .   ٣٠ص ، هـ ١٤٢٧، قم ، ) قدس(والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 

  .  ٣١-٣٠ص ، المصدر نفسه  )٢(
  
  
 
 .  ١٩٧ص ، سعد السعود  )٣(
 .  ٢٦آية : سورة اإلسراء  )٤(
،  ٣٥٨ص ، نهـج الحـق ، ؛ وأوردها العالمة الحلي ) ١/٣٦٥(، الطرائف ، أورده علي بن طاووس  )٥(

 . باختالف في السند وتشابه في المتن ، 
 .  ١٨٢ص ، كشف المحجة  )٦(
 .  ٣١-٣٠ص ، فدك ، محمد باقر الصدر : ينظر  )٧(
  .  ٣٩٠ص ، العمدة  )٨(
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جـــزاء الثمانيـــة مـــن الصـــحيح فـــي رابـــع كراســـة مـــن أولـــه البخـــاري فـــي الجـــزء الخـــامس مـــن أ
أرســلت إلــى أبــي ، ) ع(أن فاطمــة بنــت رســول اهللا : عــن عائشــة  ...: وباإلســناد المقــدم 

ممــا أفــاء اهللا عليــه بالمدينــة وفــدك ومــا بقــي مــن ) ص(بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول اهللا 
نمـا إ، مـا تركنـاه صـدقة  ال نـورث: قـال ) ص(ن رسـول اهللا إفقـال أبـو بكـر ، خمس خيبر 

عـن ) ص(وانـي واهللا ال أغيـر شـيئًا مـن صـدقة رسـول اهللا  ،يأكل آل محمد من هذا المـال 
وألعملـن فيهـا بمـا عمـل بـه رسـول اهللا ، ) ص(حالها التي كانت عليها في عهد رسـول اهللا 

فوجـدت فاطمـة علـى أبـي بكـر ، منهـا شـيئًا ) ع(فأبى أبو بكـر أن يـدفع إلـى فاطمـة ) ص(
ــم تكلمــه حتــى توفيــت  فلمــا ، ســتة شــهور ) ص(وعاشــت بعــد النبــي ، فــي ذلــك فهجرتــه فل

  . )١() ))ع(ولم يؤذن بها أبو بكر وصلى عليها علي ، ليًال ) ع(توفيت دفنها زوجها علي 
 يقد بدأ في عهـد الخليفـة أبـ، يتضح لنا من النص السابق أن الخالف حول فدك 

ال : (واستشــهد بهــذا الحــديث ، فــدكًا ) ع(طمــة وذلــك انــه رفــض إعطــاء فا ،) رض(بكــر 
يقـول علـي ، فقـط ) رض(وهو حـديث قـد انفـرد بروايتـه أبـو بكـر ، ) نورث ما تركناه صدقة

فمــن طريــف ذلــك أنهــم نســبوا محمــدًا ، فــي هــذا الحــديث عــدة طرائــف ((  : )٢(بــن طــاووس
ـَربِينَ َوأَ (نبيهم إلى انه أهمل أهل بيته الذين قال اهللا تعالى عنهم ) ص( ، )٣()نِذْر َعِشـيَرَتَك اْألَقـْ

ومع هذا ينقلون انه لم ينذر عشيرته وال وقى أهله وال عرفهم أنهم ال يرثونه وال عرف عليـًا 
وال ســمعوا وال أحــد مــنهم بــذلك مــدة ، وال العبــاس وال أحــدًا مــن بنــي هاشــم وال أزواجــه ) ع(

وبعضـهم يرضـى بـذلك الطلـب  ، حياة نبيهم وال بعد وفاته حتى خرج بعضهم يطلب ميراثـه
وكيف تقبل العقـول وتقتضـي العوائـد أن نبـيهم يعلـم أنـه ال يـورث ويكـتم ذلـك عـن أهلـه ... 

وا عــإن ذلــك دليــل واضــح علــى انــه كــان موروثــًا علــى اليقــين وأنهــم دف، ونســائه وخاصــته 
  )) . ال الذي ال يخفى على أهل البصائر والدين حووارثه بالم) ع(فاطمة 

 وومــن طريــف ذلــك أن يكــون بنــ: (( فــي موضــع آخــر  )٤(ي بــن طــاووسوقــال علــ
، نبيهم في سره وجهره ومطلعـين علـى أحوالـه ) ص(هاشم وأزواجه وابنته مشاركين لمحمد 

ولـيس ، ويستر عنهم أنهم ال يستحقون ميراثـه ويعلـم ذلـك أبـو بكـر ومـن وافقـه مـن األباعـد 

                                                                                                 
  
 
عن صحيح مسلم بتشابه في المتن واختالف في السـند؛  ٣٩١-٣٩٠، العمدة ، أوردها ابن البطريق  )١(

بــــروايتين واحــــدة نقــــًال عــــن البخــــاري ، ) ٣٧٠-١/٣٦٩(، الطرائــــف ، وأوردهــــا علــــي بــــن طــــاووس 
  .  ٧١٠ص ، صحيح ، البخاري : واألخرى عن مسلم ، وينظر 

 ) . ٣٧١-١/٣٧٠(، الطرائف  )٢(
 .  ٢١٤آية : سورة الشعراء  )٣(
 ) . ١/٣٧١(، الطرائف  )٤(



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

ن ذلـك مـن إ، له ليًال ونهارًا وسرًا وجهرًا لهم ما لبني هاشم من االختصاص به والمخالطة 
  )) . طرائف ما يقال عن هؤالء القوم من ارتكاب المحال 

رثهــا مــن النبــي محمـــد إ) ع(ومنهــا انــه منــع فاطمــة : (( )١(ويقــول العالمــة الحلــي
عليهـا بروايـة تفـرد  واحـتجأتـرث أبـاك وال ارث أبـي ؟ ، يا ابن أبـي قحافـة : فقالت ، ) ص(

الن الصدقة تحـل ، مع قلة رواياته وقلة علمه وكونه الغريم ، جميع المسلمين هو بها عن 
، نحن معاشر األنبياء ال نورث ما تركنـاه صـدقة : قال ) ص(ن النبي إ: فقال لها ، ليه ع

يُوِصــيُكُم (فيــه بقولــه تعــالى ) ص(والقــرآن مخــالف لــذلك فــان صــريحه يقتضــي دخــول النبــي 
َوَوِرَث ُســــَلْيَماُن (فقــــال تعــــالى  وقــــد نــــص علــــى أن األنبيــــاء يورثــــون، )٢() اللّــــُه ِفــــي َأْوَالدُِكــــمْ 

ِإنِّــي ِخْفــُت اْلَمــَواِلَي ِمــن َورَائِــي وََكانَــِت اْمَرأَتِــي َعــاِقًرا فَـَهــْب ِلــي ِمــن : (وقــال بلســان زكريــا ، )٣()َداُوودَ 
فعلـه أيضـًا هـذه الروايـة التـي تقـول بـان  توناقض،  )٤()َيرِثُِني َوَيِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوبَ  ،لَُّدنَك َولِيا 

وحكـم بهـا ، وسـيفه وعمامتـه ) ص(والعباس اختلفا في بغلة رسـول اهللا ) ع(أمير المؤمنين 
وكـان يجـب علـى أبـي ، ) ع(ميراثًا ألمير المؤمنين ولو كانت صدقة لمـا حلـت علـى علـي 

  . )٦()) )٥(...بكر انتزاعها منه 
سـعت ، ها فـدكًا ئقد منع من إعطا) رض(با بكر أن أ) ع(وبعد أن عرفت الزهراء 

) ص(وتوجهـت نحـو مسـجد الرسـول ، بـذلك بشـكل مباشـر ) رض(بكـر  يإلى محاججـة أبـ
وقــد كانــت ،  )٧(لكــي تكــون مخاطبتهــا لــه بشــكل علنــي أمــام المهــاجرين واألنصــار جميعــاً 

 ،وأمــام المســلمين بشــكل عــام ، بشــكل خــاص ) رض(بكــر  وابــرز حجــة أمــام أبــخطبتهــا 
فـــي ) ع(نـــص خطبـــة الزهـــراء  )٨(أورد علـــي بـــن طـــاووس، ن حقهـــا الـــذي ظلمـــت فيـــه أبشـــ

  : حيث يقول ) رض(مجلس أبي بكر 

                                     
 .  ٢٦٨-٢٦٥ص ، نهج الحق  )١(
 .  ١١آية : سورة النساء  )٢(
 .  ١٦آية : سورة النحل  )٣(
 .  ٦آية : سورة مريم ) ٤(
ض ارث الرســـول حـــول بعـــ) رض(والعبـــاس ) ع(أوردت بعـــض المصـــادر قصـــة الخـــالف بـــين علـــي  )٥(

، بحـــــار األنـــــوار ، ؛ المجلســـــي  ١٠٩ص ، الســـــقيفة وفـــــدك ، أبـــــو بكـــــر الجـــــوهري : فينظـــــر ) ص(
٣٣-٤٢/٣٢ .  

، وفـي نهـج الحـق ،  ٥٠٦- ٥٠٤ص ، كشـف المـراد ، العالمة الحلـي : أورد قريب من هذه الرواية  )٦(
  . أورد العديد من الروايات حول الخالف على فدك  ٣٦٠-٣٥٧ص

محمـد بـاقر : فيـه ينظـر ) رض(إلى المسجد لمحاججة أبي بكر ) ع(السبب في توجه الزهراء  لمعرفة )٧(
 .  ٢٢-١٩ص ، فدك ، باقر الصدر 

 ) . ٣٨١-١/٣٧٩(، الطرائف  )٨(
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 ...، ومــن طرائــف مــا رووه فــي حضــورها بنفســها عنــد أبــي بكــر وتألمهــا وطلبهــا لحقهــا(( 
إن أبـا بكـر قـد اظهـر منعهـا فـدك الثـت ) ع(لمـا بلـغ فاطمـة : عن عائشـة أنهـا قالـت روي 

مارهــا علــى رأســها واشــتملت بجلبابهــا وأقبلــت فــي لمــة مــن حفــدتها ونســاء مــن قومهــا تطــأ خ
حتى دخلت على أبي بكر وهو فـي حشـد ، ) ص(ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول اهللا 

ــ، فنيطــت دونهــا مــالءة ، مــن المهــاجرين واألنصــار وغيــرهم  ة أجهــش ت أّنــفجلســت ثــم أّن
افتتحت كالمهـا ، ورتهم فحتى سكنت  ،ثم أمهلت هنيئة ،  القوم لها بالبكاء فارتج المجلس

ــتُّْم َحــرِيٌص ((: بحمــد اهللا واثنــت عليــه ثــم قالــت  ــا َعِن ــِه َم ــٌز َعَلْي ــْن أَنُفِســُكْم َعزِي ــْد َجــاءُكْم َرُســوٌل مِّ َلَق
وأنـا ابنتـه دون فان تعزوه وتعرفوه تجـدوه أبـي دون آبـائكم  ، )١())َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

فبلـــغ الرســالة صـــادعًا بالنـــذارة مـــائًال عـــن مدرجـــة ، نســائكم وأخـــوه ابـــن عمـــي دون رجـــالكم 
ويـدعو إلـى سـبيل ربـه بالحكمـة  ،اإللهـام  كـتكظـامهم وينأجهم آخـذًا ببالمشركين ضـاربًا بثـ

وأســفر الحــق عــن محضــه ونطــق زعــيم ، والموعظــة الحســنة حتــى تفــرى الليــل عــن صــبحه 
وتمــت كلمــة اإلخــالص وكنــتم علــى شــفا حفــرة مــن  ،ســت شقاشــق الشــياطين وخر ، الــدين 

، وموطـــأ األقـــدام ، ومذقـــة الشـــارب وقبســـة العجـــالن ، نهـــزة الطـــامع ، منهـــا النـــار فأنقـــذكم
  . خطفكم الناس من حولكم تأذلة خاسئين تخافون أن ي، وتقتاتون القد ، تشربون الطرق 

وبعـــد أن منـــي بـــبهم الرجـــال وذؤبـــان ، ا والتـــي بعـــد اللتيـــ) ص(حتـــى اســـتنقذكم اهللا برســـوله 
أو نجـم قـرن الشـيطان أو ، كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأهـا اهللا ، العرب ومردة أهل الكتاب 

حتـــى يطـــأ صـــماخها  ئفـــال ينكفـــ، قـــذف أخـــاه فـــي لهواتهـــا ، رت فـــاغرة مـــن المشـــركين فغـــ
نـــتم فـــي رفاهـــة فكهـــون وا، مكـــدودًا فـــي ذات اهللا، بهـــا بســـيفه ويطفـــئ عاديـــة له، بأخمصـــه 

كم احتى إذا اختار اهللا لنبيه دار أنبيائـه اطلـع الشـيطان رأسـه فـدعاكم فألفـ، آمنون وادعون 
ـــًا ، وللغـــرة فيـــه مالحظـــين ، لدعوتـــه مســـتجيبين  واحمشـــكم ، ثـــم استنهضـــكم فوجـــدكم خفاف

لــم والك، هــذا والعهــد قريــب ، شــربكم غيــر ووردتــم ، فوســمتم غيــر إبلكــم ، كم غضــابًا افألفــ
وان ، أال فــي الفتنــة ســقطوا ، نمــا زعمــتم ذلــك خــوف الفتنــة ، إوالجــرح لمــا ينــدمل ، رحيــب 

اء غـتسرون حسوًا فـي ارت، أن تسكن نفرتها  ريثال إثم لم تلبثوا  ،جهنم لمحيطة بالكافرين 
فحكـم الجاهليـة أ، وانـتم تزعمـون أال ارث لنـا ، ونحن نصبر مـنكم علـى مثـل حـز المـدى ، 

  . حسن من اهللا حكمًا لقوٍم يوقنون تبغون ومن أ
ة مـــكها مخطو نفـــدو ، ًا فريـــرث أبـــاك وال ارث أبـــي لقـــد جئـــت شـــيئًا أتـــ، يـــا ابـــن أبـــي قحافـــة 

والموعـــد القيامـــة وعنـــد  ،والـــزعيم محمـــد ، فـــنعم الحكـــم اهللا ، تلقـــاك يـــوم حشـــرك ، مرحولـــة 
  . الساعة يخسر المبطلون 
  : فقالت ) ع(ثم انكفأت إلى قبر أبيها 

                                     
  .  ١٢٨آية :  التوبة سورة) ١(
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 لــــــــو كنــــــــت شــــــــاهدها لــــــــم تكثــــــــر الخطــــــــبُ    كـــــــــان بعـــــــــدك أنبـــــــــاء وهنبثـــــــــةقـــــــــد 

ـــــــــد األرض وابلهـــــــــا ـــــــــدناك فق ـــــــــا فق  .واختـــــــل قومـــــــك فاشـــــــهد لهـــــــم فقـــــــد نكبـــــــوا    إن

افعلى عمـٍد تـركتم كتـاب : وفي بعض الروايات من المشار إليه زيادة هذه ألفاظها 
وقـال فيمـا اخـتص ، )١()َماُن َداُوودَ َوَوِرَث ُسَليْ (اهللا ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ إذ يقول اهللا تعالى 

َيرِثُِنــي َويَــِرُث ِمــْن آِل  فَـَهــْب ِلــي ِمــن لَّــُدنَك َولِيــا (   اخــتص مــن خبــر يحيــى ابــن زكريــا إذ قــال
،  )٣()يمٌ َوُأْوُلوْا اَألْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوَلى بِبَـْعٍض ِفـي ِكَتـاِب اللّـِه ِإنَّ اللّـَه ِبُكـلِّ َشـْيٍء َعِلـ(وقال ،  )٢()يـَْعُقوبَ 

ثـم عطفـت علـى قبـر ،  )٤() يُوِصيُكُم الّلُه ِفي َأْوَالدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَــْينِ  (وقال ،  )٣()يمٌ َعلِ 
  : قبر أبيها وبكت وتمثلت بقول صفية بنت اثاثة 

 فقــــــــــــد فقــــــــــــدت وكــــــــــــل الخيــــــــــــر محتجــــــــــــب   وكــــــــــان جبريــــــــــل باآليــــــــــات يؤنســــــــــنا

 العـــــــــــزة الكتـــــــــــبعليـــــــــــك ينـــــــــــزل مـــــــــــن ذي    وكنـــــــت بـــــــدرًا ونـــــــورًا يستضـــــــاء بـــــــه

 لمـــــــــــــا فقـــــــــــــدت وكـــــــــــــل األرض مغتصـــــــــــــب   تجهمتنـــــــــــا رجـــــــــــال واســـــــــــتخف بنـــــــــــا

 لمـــــــــــا مضـــــــــــيت وحالـــــــــــت دونـــــــــــك التـــــــــــرب   أبـــــدت رجـــــال لنــــــا فحـــــوى صــــــدورهم

ـــــــــــــــــة ال عجـــــــــــــــــم وال عـــــــــــــــــرب   إنـــــا رزئنـــــا بمـــــا لـــــم يـــــرز ذو شـــــجن  مـــــــــــــــــن البري

 .)٥())بقيــت مــن العيــون بتهمــاٍل لهــا ســكب    وســــــــوف نبكيــــــــك مــــــــا عشــــــــنا ومــــــــا

وقـد ثبــت إن : قـال محمــود الخـوارزمي فـي الفــائق : ((  )٦(مـة الحلــيوأضـاف العال  
فكيــف يجــوز الشــك فــي دعواهــا فــدك ، فاطمــة صــادقة فــي دعواهــا وٕانهــا مــن أهــل الجنــة 

.... إنها أرادت ظلـم جميـع الخلـق وأصـرت علـى ذلـك إلـى الوفـاة : والعوالي ؟ وكيف يقال 
 . ((  

                                     
  .  ١٦آية ، سورة النمل  )١(
  
 
 .  ٦آية ، سورة مريم  )٢(
  .  ٧٥آية ، سورة األنفال  )٣(
 .   ١١آية ، لنساء سورة ا )٤(
أبـو بكـر : أورد كثير من المصادر خطبة الزهراء باختالف في األلفـاظ وفـي السـند ، لالسـتزادة ينظـر  )٥(

؛ سـبط ) ٢٧٤-١/٢٥٣(، ؛ الطبرسي ، االحتجـاج  ١٠٠-٩٨ص ، السقيفة وفدك ، بكر الجوهري 
 ) .  ٢٥١-١٦/٢٤٩(، شرح نهج البالغة ، ؛ ابن أبي الحديد  ٢٨٥ص ، ابن الجوزي ، تذكرة 

 .  ٣٥٨ص ، نهج الحق )  ٦(
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لمـــا منعـــت  أنهـــا: ى اهللا عـــز وجـــل ومـــن كراماتهـــا علـــ: (( )١(وروى رجـــب البرســـي
ليســـت ناقـــة صـــالح عنـــد اهللا : وقالـــت ، ) ص(النبـــي  مســـجد جـــرةحقهـــا أخـــذت بعضـــادة ح

بأعظم مني ثـم رفعـت جنـب قناعهـا الـى السـماء وهمـت أن تـدعو فارتفعـت جـدران المسـجد 
ــا بقيــة : فمســك يــدها وقــال ، ) ع(فجــاء أميــر المــؤمنين  ،وتــدلى العــذاب ، عــن األرض  ي

ن أبــاك كــان رحمــة للعــالمين فــال تكــوني إة وشــمس الرســالة ومعــدن العصــمة والحكمــة النبــو 
  )) . فعادت إلى مصالها  ،اقسم عليك بالرؤوف الرحيم ، نقمة 

هنالــك ) رض(بكـر  يوأبـ) ع(لة النــزاع حـول فـدك بـين فاطمــة أوقبـل أن ننهـي مسـ
بعــد أن ،  اً بــرد فــدك )ع(وهــو لمــاذا لــم يقــم أميــر المــؤمنين علــي ، تســاؤل طرحــه الحليــين 
  ! تولى خالفة المسلمين ؟

ومـن طرائـف صـحيح األجوبـة فـي : (( )٢(يقول في هـذا التسـاؤل علـي بـن طـاووس
الســتعادة فــدك لمــا بويــع بالخالفــة مــا ذكــره ابــن بابويــه فــي ) ع(تــرك علــي بــن أبــي طالــب 

لمــا ولــي  اً فــدك) ع(أوائــل كتــاب العلــل فــي بــاب العلــة التــي مــن اجلهــا تــرك أميــر المــؤمنين 
يعنــي جعفــر بــن محمــد الصــادق ) ع(بإســناده الــى أبــي بصــير عــن أبــي عبــد اهللا ، النــاس 

فـدك لمـا ولـي النـاس وألي علـة تركهـا ) ع(لم لم يأخذ أميـر المـؤمنين : قلت له : قال ) ع(
اب اهللا المظلومــة أثــو ، الن الظــالم والمظلومــة قــد كانــا قــدما علــى اهللا عــز وجــل : ؟ فقــال 

فكره أن يسترجع شيء قد عاقب اهللا عليه غاصبه وأثـاب عليـه المغصـوبة  ،الم الظ قبوعا
 . ((  

وذكـر أيضـًا فـي البـاب : (( يقـول  إذ )٣(وفي رواية أخرى أوردها علي بن طـاووس
) ع(ســالت أبــا عبــد اهللا : رواه بإســناده الــى إبــراهيم الكرخــي قــال ،  )٤(المــذكور جوابــًا آخــر

ـــ) : ع(لمـــا ولـــي النـــاس ؟ فقـــال  اً المـــؤمنين فـــدك ألي علـــة تـــرك أميـــر: فقلـــت لـــه   هالقتدائ
يا رسـول اهللا : فقيل له ، لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره ) ص(برسول اهللا 

أنــا أهــل بيــت ال نســترجع شــيئًا ، وهــل تــرك عقيــل لنــا دارًا ) : ص(أال ترجــع دارك ؟ فقــال 
أوردهـا ، وفي رواية أخرى ، )) لي المسلمين فلذلك لم يسترجع فدك لما و  ،يؤخذ منا ظلمًا 

                                     
  .  ١٥٨ص ، مشارق أنوار اليقين  )١(
  
 
 ) . ٣٦٣-١/٣٦٢(، الطرائف  )٢(
 ) . ١/٣٦٣(، الطرائف  )٣(
 . وهو الشيخ الصدوق ، يقصد كتاب العلل البن بابويه  )٤(
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جوابـــًا ثالثـــًا  )٢(وذكـــر أيضـــًا فـــي البـــاب المـــذكور: (( يقـــول  إذ أيضـــاً  )١(علـــي بـــن طـــاووس
) ع(بإسناده الى علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن يعنـي موسـى بـن جعفـر الكـاظم 

النــا أهــل : فقــال  ســألته عــن أميــر المــؤمنين لــم لــم يســترجع فــدك لمــا ولــي النــاس ؟: قــال 
نمـــا إ، ونحـــن أوليــاء المـــؤمنين ) يعنـــي إال اهللا(ا إال هــو نـــأخـــذ حقوقنــا ممـــن ظلميالبيــت ال 

  . )٣())نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم وال نأخذ ألنفسنا
لة تطــرق أمســ، حــول فــدك ) رض(بكــر  يأبــو ) ع(مســألة الخــالف بــين فاطمــة  إن

وان للحليين اهتمامـًا خاصـًا بهـا  ،من المؤرخين  وكتب فيها كثير، لها كثير من المصادر 
والســعي الــدائم الــى بيــان مظلــوميتهم بأســلوب ، ) ع(لمــا عرفــوا بــه مــن حــب أهــل البيــت ، 

  .)٤(علمي وبحجة واضحة
  الخالف حول الخمس واستحقاقه  .٢

ِنْمـُتم مِّـن َواْعَلُموْا أَنََّمـا غَ : ((ن استحقاق الخمس قد حددته اآلية القرآنية بقوله تعالى إ
ـِبيِل ِإن ُكنـُتْم  آَمنـُتْم بِاللّـِه َوَمـا َشْيٍء َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َولِـِذي اْلُقْربَـى َواْلَيَتـاَمى َواْلَمَسـاِكيِن َوابْـِن السَّ

ــِدنَا ــا َعَلــى َعْب وان اآليــة القرآنيــة صــريحة علــى اســتحقاق ذوي القربــى للرســول ،  )٥(...)) أَنَزْلَن
كونـه أرثـًا لمـن بعـد وفاتـه ) ص(استحقاقهم سـهم الرسـول  كذلك، الخمس  في) ص(حمد م

                                     
 ) . ١/٣٦٣(، الطرائف  )١(
 . يقصد كتاب العلل البن بابويه  )٢(
ــًا منهــا الجــوهري ، الســقيفة ) ٣،  ٢،  ١ح ١/١٢٥(، علــل الشــرائع ، دوق الصــ: ينظــر  )٣( ؛ وأورد قريب

 .  ١٤٥ص ، وفدك
؛ البخـاري  ٢٣٥-٢٣٣،  ١٢٥-١٢٤ص ، سـليم الكـوفي ، كتـاب سـليم : لالستزادة عن فدك ينظـر  )٤(

؛ ) ٢/٨٦(، تـــاريخ ، ؛ اليعقـــوبي  ٢٨-٢٥ص ، فتـــوح البلـــدان ، ؛ الـــبالذري ٧١٠ص ، صـــحيح ، 
؛ ) ٢٨٢-١/٢٣٤(، االحتجــاج ، ؛ الطبرســي  ١٤٦-٩٧ص ، أبــو بكــر الجــوهري ، الســقيفة وفــدك 

، ؛ البغــدادي ) ٢٤٠-٤/٢٣٨(، ؛ الحمــوي ، معجــم البلــدان  ٢٨٥ص ، تــذكرة ، ســبط ابــن الجــوزي 
ـــذهبي ) ٣/١٠٢٠(، مراصـــد االطـــالع  الشـــيخ حســـن ابـــن ، ؛ الصـــوفي ) ١٩-٢/١٧(، ســـير ، ؛ ال

أضـــواء الـــدرر الغـــوالي إليضـــاح غصـــب فـــدك والعـــوالي ، : هــــ ٨٤٠ي ، ت محمـــد بـــن علـــي المهبلـــ
، مطبعــة ســتارة ، تحقيــق الشــيخ أحمــد المحمــودي ، مجلــة تراثنــا ، مؤسســة آل البيــت إلحيــاء التــراث

اإلمــام ، فمــا بعــدها ؛ الشــامي  -٣٧٥ص ، هـــ ١٤٢٤، إيــران  –قــم ،  ١٩الســنة ، ) ٣,٤(العــددان 
تحقيـق الشـيخ ، سبل الهدى والرشاد في سـيرة خيـر العبـاد : هـ ٩٤٢ت ، محمد بن يوسف الصالحي 
ـــة ،  ١ط، والشـــيخ علـــي محمـــد عـــوض ، عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود  ، بيـــروت ، دار الكتـــب العلمي

: هــــ ١٠٣١ت ، محمـــد حســـين بـــن عبـــد الصـــمد الحـــارثي ، ؛ العـــاملي ) ١٤٤-٥/١٣٨(،  ١٩٩٣
، ؛ الســيد محمــد بــاقر الصــدر ) ١/٣٠٧(،  ١٩٨٣، بيــروت ، منشــورات األعلمــي ، ٦ط، الكشــكول 

 . فما بعدها  -١١ص ، فدك في التاريخ 
 .  ٤١آية ، سورة األنفال  )٥(
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ن فـي االسـتدالل علـى أحقيـة العلـويين بشـكل خـاص وبنـي و ولقد اهتم الحليـ، لهم من بعده 
  . هاشم بشكل عام للخمس 

ي فــــي الجمــــع بــــين دوقــــد روى الحميــــ: (( فــــي ذلــــك  )١(أورد علــــي بــــن طــــاووس
جــاء : يــر بــن مطعــم فــي الحــديث الثالــث مــن أفــراد البخــاري قــال الصــحيحين مــن مســند جب

يكلمانه فيما فيه مـن خمـس خيبـر مـن ، )ص(عم وعثمان بن عفان الى النبي جبير بن مط
، عبـد المطلـب  بنـي إلخواننـا يـا رسـول اهللا قسـمت: فقـاال ، بني هاشم وبني عبد المطلـب 

إنمـــا أرى هاشـــمًا وعبـــد : قـــال رســـول اهللا ف،  اوقرابتنـــا مثـــل قـــرابتهم بهمـــ، عطنـــا شـــيئًا تولـــم 
ولم يقسم رسول اهللا لبني عبـد شـمس وال لبنـي نوفـل مـن : قال جبير ، المطلب شيئًا واحدًا 
وكـان أبـو بكـر : وزاد حرملة عن ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب ، ذلك الخمس شيئًا 

اهللا كمــا كــان  غيــر انــه لــم يكــن يعطــي قرابــة رســول، ) ص(يقســم الخمــس نحــو قســم النبــي 
  .  )٢())رسول اهللا يعطيهم 

ي فـي الجمـع دمـا رواه الحميـ: (( يقـول  إذروايـة أخـرى  )٣(وأورد علي بـن طـاووس
بــين الصــحيحين فــي الحــديث الحــادي والثالثــين مــن المتفــق عليــه مــن مســند عبــد اهللا بــن 

، ج وهـو مـن رؤوسـاء الخـوار ، ي ور فـي جـواب مـا كتـب إليـه نجـدة بـن عـامر الحـر ، عباس 
فـأبى علينـا قومنـا ، هـو لنـا : وكتبـت تسـألني عـن الخمـس لمـن هـو ؟ وٕانـا كنـا نقـول : قال 
  )) . ذلك 

فهـــذه شـــهادة عبـــد اهللا بـــن : (( علـــى هـــذا الحـــديث بـــالقول  )٤(وعلـــق ابـــن طـــاووس
قـد منعـوا مـن الخمـس وفـي ذلـك مـا ، ) ع(ن فاطمة وعليًا والحسـنين أعباس فيما صححوه 

  )) . ه قلب عاقل ونظر فاضل لمن كان لكفاية فيه 
يتبين لنا من النصين السابقين أن بني هاشم قد منعـوا مـن اخـذ حقهـم فـي الخمـس 

قــــد ، وفــــي الحقيقــــة أن حقهــــم فــــي الخمــــس ، الخالفــــة ) رض(منــــذ أن تــــولى أبــــو بكــــر ، 
هـــو مقابـــل ، وان اســـتحقاقهم للخمـــس ، )٥(أوضـــحته اآليـــة القرآنيـــة التـــي اشـــرنا اليهـــا ســـابقاً 

                                     
 ) . ١/٣٧٢(، الطرائف  )١(
 .  ٦٠١ص ، صحيح ، البخاري : ينظر  )٢(
 ) . ١/٣٧٣(، الطرائف  )٣(
 ) . ١/٣٧٣(، المصدر نفسه  )٤(
 .  ٤١آية ، سورة األنفال  )٥(
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وقد اجمع علماء الحلة علـى أن بنـي هاشـم ال تحـل لهـم الصـدقة ، من اخذ الصدقة منعهم 
  :  )١(يقول المحقق الحلي ،

وهـم ، علـى األظهـر ، مـن ولـد هاشـم خاصـة ، والذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة (( ... 
  )) . أوالد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب : اآلن 

وهـــم أوالد أبـــي طالـــب ، لهاشـــمي الصـــدقة ال تحـــل و :(( )٢(وأورد ابـــن ســـعيد الحلـــي
، فان منعوا الخمس واحتاجوا حاجـة ضـرورية حلـت لهـم ، وأبي لهب ، والحارث، والعباس 

  )) . ويحل من بعضهم على بعض 
، أن ال يكـــون هاشـــميًا ، ويشـــترط فـــي اخـــذ الصـــدقة : ((  )٣(وأورد العالمـــة الحلـــي

) : ص(قة المفروضــة علــى بنـي هاشــم لقولــه وقـد اجمــع المســلمون كافـة علــى تحــريم الصـد
وهـو صـغير ) ع(واخذ الحسن ،  )٤(إن الصدقة ال تنبغي آلل محمد أنما هي أوساخ الناس

نـا ال إأمـا شـعرت : وقـال ، كخ كـخ ليطرحهـا ) : ص(مرة من تمر الصدقة فقال له النبي ت
) ص(سـول اهللا قـال ر ) : ع(ومن طريق الخاصة يقول البـاقر والصـادق ،  )٥(أكل الصدقةن
  )) . الصدقة أوساخ الناس فال تحل لبني عبد المطلب ) : ص(

وال تحــل : قــال الشــيخ فــي النهايــة : (( فــي موضــع آخــر  )٦(وأورد العالمــة الحلــي
الصدقة الواجبة في األموال لبني هاشم قاطبة وهم الذين ينتسبون الى أمير المـؤمنين علـي 

وكــذا  )٧(والعبــاس بــن عبــد المطلــب، لــب وعقيــل بــن أبــي طا ،وجعفــر بــن أبــي طالــب ) ع(
وآله وهم ولـد ) ص(ن الصدقة المفروضة محرمة على النبي إ: قال الطوسي في المبسوط 

ومن ولـد ، والعقيليين والجعفريين ، هاشم وال يوجد هاشمي إال من ولد أبي طالب العلويين 
الد أبـــي لهـــب ومـــن أو ، ومـــن أوالد الحـــارث بـــن عبـــد المطلـــب ، العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب 

                                     
، شـــرائع اإلســـالم فـــي مســـائل الحـــالل والحـــرام : هــــ ٦٧٦ت ، لقاســـم جعفـــر بـــن الحســـن الهـــذلي أبـــو ا )١(

ـــة اهللا الســـيد صـــادق الشـــيرازي ، ط ـــوم للتحقيـــق والطباعـــة والنشـــر ،  ١تعليـــق آي ، بيـــروت ، دار العل
١/١٤٤(،  ٢٠٠٧ . ( 

، تحقيــق وتخــريج  الجــامع للشــرائع: هـــ ٦٩٠ت ، يحيــى بــن أحمــد بــن يحيــى بــن ســعيد الهــذلي الحلــي  )٢(
 .  ١٤٥-١٤٤ص ،  ١٩٨٦، بيروت ، دار األضواء ،  ٢جمع من الفضالء ، ط

إلحيـاء ) ع(تـذكرة الفقهـاء ، تحقيـق مؤسسـة آل البيـت : هــ ٧٢٦ت ، الحسن بن يوسف بـن المطهـر  )٣(
 ) . ٥/٢٦٨(، هـ ١٤١٤، قم ، ) ع(مطبعة مؤسسة آل البيت ،  ١ط، التراث 

 .  ٤١٥-٤١٤ص ،  صحيح، مسلم : ينظر  )٤(
 .  ٤١٣ص ، المصدر نفسه  )٥(
 ) . ٣/٢١٨(، مختلف الشيعة  )٦(
، ) ت.د(، بيــروت  ،دار األنــدلس  ،النهايــة  :هـــ ٤٦٠ت ، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن ، الطوســي  )٧(

 . ١٨٧-١٨٦ص 



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

الن أوالد الحــارث وأبـي لهــب مــن الهاشــميين فتحــرم علــيهم ، وهــذا األخيــر أصــوب ، أيضـًا 
  . )٢()) )١(الصدقة

كان معه منعهم من  ،ن استحقاق بني هاشم للخمس أيتبين لنا مما مر بنا سابقًا ب
ـــذي لهـــم خاصـــة  ،اخـــذ الصـــدقة  وســـهم ، واســـتحقاقهم للخمـــس كـــان بســـهم ذوي القربـــى ال

وفي كيفية ) ص(ن النبي محمد مبطريق الوراثة والقرابة ، ألنهم قد اكتسبوه ) ص(سول الر 
يقســم الخمــس علــى ســتة : (( بــالقول  )٣(يوضــح لنــا ذلــك العالمــة الحلــي، قســمة الخمــس 

وسهم لـذي القربـى ) ص(سهم لرسول اهللا : نا يقسم خمسة أقسام ، وقال بعض علمائ أسهم
قسـم الخمـس خمسـة أقسـام ولـيس ) ع(ألنـه ، عي وأبـو حنيفـة وبـه قـال الشـاف، إلى آخره .. 

  .لجواز ترك بعض حقه ، بذاك 
وبعده لإلمام القائم ، يصنع به في حياته حيث ما شاء ، ) ص(وان سهم اهللا وسهم رسوله 

فينتقل الى مـن ، ليصرف بعضه في المحاوج ، ألنه حق له باعتبار واليته العامة ، مقامه 
ـــ ،بـــه فـــي ذلـــك ينو  ـــاء  ،الـــى المصـــالح ) ص(ينتقـــل ســـهم رســـول اهللا : ال الشـــافعي وق كبن

، ) ص(يسـقط بموتـه : وقـال أبـو حنيفـة ، القناطر وعمارة المسـاجد وأرزاق القضـاة وشـبهه 
  . وليس بمعتمد 

لوحدتـه لفظـًا فـال يتنـاول ، خاصة عنـد علماءنـا ) ع(وان المراد بذي القربى اإلمام 
المــراد بــه قرابــة : وقــال الشــافعي ، عــدم المجــاز وللروايــة وألصــل ، أكثـر مــن الواحــد حقيقــة 

والقريـــب والبعيـــد علـــى ، الصـــغير والكبيـــر ، مـــن ولـــد هاشـــم والمطلـــب أخيـــه ) ص(النبـــي 
يسـتوي :  ثـوروقـال المزنـي وأبـو ، ألنـه مسـتحق بـالميراث ، للذكر ضعف األنثى ، السواء 

سـهم ذي القربـى لإلمـام بعـد الرسـول إذا عرفـت هـذا ف، الذكر واألنثى ألنه مستحق بالقرابـة 
، يســقط بموتــه : وقــال أبــو حنيفــة ، فــال يســقط بموتــه وبعــدم الســقوط قــال الشــافعي ) ص(

  . وهو خطا ألنه تعالى أضاف السهم الى ذي القربى بالم التمليك 
وان المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس من اتصف بهذه الصفات مـن 

وهــم اآلن أوالد أبــي طالــب والعبــاس ، وهــم ولــد عبــد المطلــب بـن هاشــم ، )ص(ل آل الرسـو 
ــا ئعنــد عامــة علما، والحــارث وأبــي لهــب خاصــة دون غيــرهم  ألنــه عــوض عــن الزكــاة ، ن

ــــع منهــــا  ــــى مــــن من ــــرلو ، فيصــــرف ال ــــامى : ( )ع(المــــؤمنين  قــــول أمي ــــذي القربــــى واليت ول

                                     
د تقـي تحقيق محم، المبسوط في فقه اإلمامية : هـ ٤٦٠ت ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، الطوسي  )١(

 ) .١/٢٥٩(، هـ ١٣٨٧، المطبعة الحيدرية ، طهران ، الكشفي 
، ؛ مســلم  ٢٩١ص ، صــحيح ، البخــاري : ينظــر ، لالســتزادة عــن حرمــة الصــدقة علــى بنــي هاشــم  )٢(

أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي ، ، ؛ الماوردي  ٤١٦-٤١٣ص ، صحيح 
 .  ١٣٠ص ،  ٢٠٠٢، بيروت ، الفكردار ، األحكام السلطانية : هـ ٤٥٠ت 

 ) . ٤٣٥-٥/٤٣١(، تذكرة الفقهاء  )٣(
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ســـهم ذي القربـــى لقرابـــة النبـــي : فعي وقـــال الشـــا، ) والمســـاكين وابـــن الســـبيل منـــا خاصـــة 
مــــع ، انـــه آلل هاشــــم خاصـــة : وقــــال أبـــو حنيفــــة ، وهـــم أوالد هاشــــم وآل المطلـــب ) ص(

بـل هـو عـام فـي ، اتفاقهما على أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غيـر مخـتص بالقرابـة 
األسـهم  وأطبق الجمهور كافة على تشريك األصناف الثالثة مـن المسـلمين فـي، المسلمين 

  . الثالثة 
وبـه قـال ، وتحـل لهـم الزكـاة والصـدقة ، وال يستحق بنو المطلب شيئًا من الخمـس 

تحق فـإذا لـم يســ، وبنـي نوفــل وعبـد شـمس فـي القرابــة ، المطلـب  يلتسـاوي بنــ، أبـو حنيفـة 
الـذين جعـل اهللا لهـم الخمـس ) : ( ع(ولقول الكـاظم ، هم بنو نوفل وعبد شمس فكذا مساوو 

لــيس فــيهم مــن أهــل ، مــنهم وهــم بنــو عبــد المطلــب الــذكر واألنثــى، ) ص(النبــي  هــم قرابــة
ان بنــي المطلــب يســتحقون لقــول : وقــال الشــافعي ، ) حــد أبيوتــات قــريش وال مــن العــرب 

ـــم نفتـــرق فـــي جاهليـــة وال فـــي إســـالم إ) : ( ص(النبـــي  ـــا وبنـــو المطلـــب ل والمـــراد بـــه ، ) ن
  . النصرة وليس استحقاق الخمس 

ســتحق مــن بنــي عبــد المطلــب مــن انتســب إليــه بــاألب ال مــن انتســب إليــه بــاألم عنــد وٕانمــا ي
ومـن كانـت أمـه مـن بنـي هاشـم (  ) :ع(ولقـول الكـاظم ، نا وهـو قـول الجمهـور ئأكثر علما

الن اهللا تعـالى ، ولـيس لـه مـن الخمـس شـيء ، وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له 
ن مـــن انتســـب إلـــيهم بـــاألم يســـتحق إ: ( وقـــال الســـيد المرتضـــى ، )اْدُعـــوُهْم ِآلبَـــاِئِهمْ : (يقـــول 

يشــــير بــــذلك الــــى الحســــن ) هــــذان ولــــداي إمامــــان قامــــا أو قعــــدا) : (ص(الخمــــس لقولــــه 
كونـــــه ، نمـــــا هـــــو بـــــاألم إ، ) ص(وانتســـــابهما بـــــالوالدة الـــــى رســـــول اهللا ، ) ع(والحســـــين 

  . )١()))حقيقة

                                     
المحقـق الحلـي : فيما يخص مؤلفات الحليـين ، لالستزادة عن الخمس وكيفية قسمته واستحقاقه ينظر  )١(

مطبعــة مدرســة اإلمــام ، المعتبــر فــي شــرح المختصــر : هـــ ٦٧٦ت ، أبــو القاســم جعفــر بــن الحســن ، 
تحـــت إشـــراف آيـــة اهللا ناصـــر مكـــارم ، ) ع(منشـــورات مؤسســـة ســـيد الشـــهداء ، ) ع(أميـــر المـــؤمنين 

تحقيـــق مؤسســـة النشـــر اإلســـالمي ، نكـــت النهايـــة ، ) ٦٣١-٢/٦٢٧(، هــــ ١٣٦٤، قـــم ، الشـــيرازي 
، هـــــ ١٤١٧، قــــم ، مطبعــــة مؤسســــة النشــــر اإلســــالمي ، ) ط.د(، التابعــــة لجماعــــة المدرســــين بقــــم 

الجــامع للشــرائع ، ص ، ؛ ابــن ســعيد الحلــي ) ١٦٣-١/١٥٨(، شــرائع اإلســالم ، ) ٤٥٠-١/٤٤٩(
تلخـــيص المـــرام فـــي معرفـــة ، ) ٥٥٥-١/٥٥٠(، منتهـــى المطلـــب ، ؛ العالمـــة الحلـــي  ١٥٢-١٥٠

منشـــورات مركـــز األبحـــاث والدراســـات اإلســـالمية قســـم ، ) ط.د(، تحقيـــق هـــادي القبيســـي ، األحكـــام 
، تبصــــرة المتعلمـــين فــــي أحكــــام الــــدين ،  ٥٠-٤٩ص ، هـــــ١٣٧٩، قـــم ، إحيـــاء التــــراث اإلســــالمي 

مطبعــة مؤسســة الطباعــة والنشــر التابعــة لــوزارة الثقافــة ،  ٣ط، تحقيــق محمــد هــادي اليوســفي الغــروي 
تحريــر األحكــام ، ) ١/٢٩٣(، إرشــاد األذهــان ،  ٦٥-٦٣ص ،  ١٣٨١، قــم ، واإلرشــاد اإلســالمي 

منشــورات ، مطبعـة اعتمــاد ،  ١ط، لبهــادري الشـرعية علــى مـذهب اإلماميــة ، تحقيــق الشـيخ إبــراهيم ا
محمــــد بــــن ، ؛ فخــــر المحققــــين) ٤٤٢-١/٤٤٠(، هـــــ ١٤٢٠، قــــم ، ) ع(مؤسســــة اإلمــــام الصــــادق 
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وأنهـــم ، حقاق بنـــي هاشـــم للخمـــس اســـت الحليـــين تأكيـــد ســـابقاً نالحـــظ ممـــا مـــر بنـــا 
لتــي حــددت ا،  لمــن ســورة األنفــا، يســتحقون ذلــك بداللــة تأكيــد مــا جــاء فــي القــرآن الكــريم 

فــي كيفيــة قســمة ، )  ص(لســان النبــي محمــد  لــىكــذلك مــا جــاء ع ،كيفيــة قســمة الخمــس 
ـــ ،الخمـــس  وان اســـتحقاقهم  ،)ع(ومـــا جـــاء أيضـــًا عـــن األئمـــة ، ه واســـتحقاق بنـــي هاشـــم ل

  . كان يقابله منعهم من األخذ من أموال الصدقة ، مس للخ
وأول مـن ، الراشـدي  عصـرقد نشـأت منـذ ال، لة الخالف حول الخمس أوكانت مس

، كمــا اشــرنا الــى ذلــك ، ) ع( هــو ابنتــه فاطمــة ، ) ص(طالــب بــه بعــد وفــاة النبــي محمــد 
  :  )١(ما أورده الذهبيذلك ومما يؤكد 

قــد علمــت الــذي خلفنــا : أتــت أبــا بكــر فقالــت ) ع(فاطمــة أن : ابــن مالــك عــن انــس ... ((
َواْعَلُمــوْا أَنََّمــا َغِنْمــُتم مِّــن َشــْيٍء َفــَأنَّ ِلّلــِه (ثــم قــرأت عليــه اآليــة  ،عنــه مــن الصــدقات أهــل البيــت 

بـــابي أنـــت وأمـــي : بكـــر  وفقـــال لهـــا أبـــ، الـــى آخـــر اآليـــة ،  )٢(... ) ُســـولِ ◌َ ◌ّ ُخُمَســـُه َوِللـــر
وأنــا اقــرأ مــن ، ي الســمع والبصــر كتــاب اهللا وحــق رســوله وحــق قرابتــه وعلــ، ووالــدك وولــدك 

هـــذا ) ص(لقرابـــة رســـول اهللا ، وال يبلـــغ علمـــي فيـــه أن أرى ، كتـــاب اهللا مثـــل الـــذي تقـــرأين 
ال وأنت : أفلك هو ولقرابتك ؟ قال : قالت ، السهم كله من الخمس يجري بجماعته عليهم 

عهـد إليـك فـي ذلـك عهـدًا ووعـدك موعـدًا ) ص( فان كان رسول اهللا ،عندي أمينة مصدقة 
حين انزل عليه فـي ذلـك ) ص(إال أن رسول اهللا ، ال : قالت ، أوجبه لك حقًا وسلمته إليك

ولــم ، صــدقت فلــك الغنــى : فقــال أبــو بكــر ، فقــد جــاءكم الغنــى ، روا آل محمــد شــاب: قــال 
ولكـن لكـم الغنـى الـذي يغنـيكم  ،يبلغ علـي فيـه وال بهـذه اآليـة أن يسـلم هـذا السـهم هللا كـامالً 

فانصـرفت الـى عمـر فـذكرت لـه ، فانظري هل يوافقك على ذلك احد منهم  ،ويفضل عنكم 
فجمعــت وظنــت أنهمــا  ،فقــال لهــا مثــل الــذي راجعهــا بــه أبــو بكــر ، كمــا ذكــرت ألبــي بكــر 

  )) . تذاكرا ذلك واجتمعا عليه 
 )٣(نيــة أوردهــا الــذهبيهنالــك روايــة ثا) رض(وفــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

  : يقول  إذ

                                                                                                 
تحقيــق ، إيضــاح الفوائــد فــي شــرح إشــكاالت القواعــد : هـــ ٧٧١ت ، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر 

؛ وفيمـــا يخـــص بـــاقي ) ١/٢١٧(هــــ ، ١٣٨٧قـــم  ، ، المطبعـــة العلميـــة ، حســـين الكرمـــاني وآخـــرين 
 ٤١٦-٤١٣ص ، صـحيح ، فمـا بعـدها ؛ مسـلم  -٢٩١ص ، صحيح ، البخاري : المصادر ينظر 

 ) .  ٢٠-٢/١٨(، سير ، ؛ الذهبي  ١٢٧-١٢٦األحكام السلطانية ، ص ، ؛ الماوردي
 ) . ١٩-٢/١٨(، سيرة أعالم النبالء ، الذهبي  )١(
 .  ٤١آية ، سورة األنفال  )٢(
 ) . ٢/١٩(، سير أعالم النبالء  ،الذهبي  )٣(
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الفـيء بحـق مـا يـرى كان عمر عرض علينا ان يعطينـا مـن : ابن عباس يقول  عن... (( 
لنا ما سمى اهللا من حق ذي القربى وهـو خمـس : وقلنا ، فرغبنا عن ذلك  انه لنا من حق 

اف إنمــا جعــل اهللا الخمــس ألصــن، لــيس لكــم مــا تــدعون أنــه حقكــم : فقــال عمــر ، الخمــس 
فكـان عمـر يعطـي منـا مـن : قـال ، م فيه حظًا أشدهم فاقة وأكثرهم عياًال سعدهفأ، سماهم 

  .  )١())فاخذ ذلك منا ناس وتركه ناس، نا منا من الخمس والفيء نحو ما يرى انه لقبل 
مـن أن بنـي هاشـم ، وما أوردناه سـلفًا ، ن و ن تؤكدان ما أورده الحليان الروايتافهات

  . خذ حقهم في الخمس قد منعوا من أ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
حـول الخمـس ) رض(وأبي بكـر ) ع(لم نجد في مؤلفات الحليين رواية تشير إلى الخالف بين فاطمة  )١(

لذلك أوردنـا هـاتين الـروايتين ، ، ولعل ذلك يعود إلى أنهم قد أولوا اهتمامهم بذكر الخالف حول فدك 
 . نقًال عن الذهبي 
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  بيعته بالخالفة   .١
، وخير من يصف لنا كيفيـة  )١(م٦٥٥/هـ ٣٥بالخالفة سنة ) ع(بويع اإلمام علي 
يقـــول فـــي خطبتـــه الشقشـــقية فيمـــا أورده علـــي بـــن  إذنفســـه ، ) ع(بيعتـــه هـــو اإلمـــام علـــي 

  : منها بهذا الخصوص  )٢(طاووس
، الون علــي مــن كــل جانــبثــفمــا راعنــي إال والنــاس كعــرف الضــبع إلــي ، ين(( ... 

ي كربيضـة الغـنم، فلمـا نهضــت حتـى لقـد وطـئ الحســنان ، وشـق عطفـاي ، مجتمعـين حــول
سـبحانه يقـول  اهللاباألمر نكثت طائفـة ، ومرقـت أخـرى، وقسـط آخـرون ، كـأنهم لـم يسـمعوا 

اُر اْآلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِفي اْألَْرِض َوَال َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَّ (   .  )٣()ِقينَ تِْلَك الدَّ
الــدنيا فــي أعيــنهم وراقهــم زبرجهــا، أمــا  تقــد ســمعوها ووعوهــا ولكــن حليــل واهللابلــى 

والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة ، لــوال حضــور الحاضــر وقيــام الحجــة بوجــود الناصــر ، ومــا 
علــى كظــة ظــالم وال ســغب مظلــوم ، أللقيــت حبلهــا علــى  اال يقــاروّ أعلــى العلمــاء  اهللاأخــذ 

أللفيــتم دنيــاكم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز غاربهــا ، ولســقيت آخرهــا بكــأس أولهــا ، و 
(()٤(  .  

                                     
؛ اليعقـوبي ، تــاريخ ، ) ٣/٢٩(ابـن سـعد ، الطبقـات ، : ينظـر .  م٦٥٥/ـهـ ٣٥فـي ذي الحجـة سـنة  )١(

؛ ابـــن الــــوردي ، ) ١/٢٣٨(الفـــداء ، المختصـــر ،  و؛ أبـــ) ٤/٤٤٧(ي ، تـــاريخ ، ر ؛ العبـــ) ٢/١٢٣(
 ) . ٧/٢٤٥(؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ) ١/١٤٧(تاريخ ، 

 ) . ٢/١٢٢(الطرائف ،  )٢(
   . ٨٣ آية: القصص سورة  )٣(
الشـريف الرضـي ، نهـج البالغـة : ينظـر؛ و  ٣٢٧ص ، نهج الحـق ، أورد قريب منها العالمة الحلي  )٤(

؛ الطبرســـــــــي ، االحتجـــــــــاج ،  ٢٢٢؛ المفيـــــــــد ، اإلرشـــــــــاد ، ص ٤٣-٤٢، ص) ع(لإلمـــــــــام علـــــــــي 
؛ ابـن أبـي الحديـد ، شـرح  ١١٩-١١٨؛ سبط ابن الجـوزي ، تـذكرة الخـواص ، ص) ٤٥٨-١/٤٥٧(

  ) .١/١٥٥(نهج ، 
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إلـــــى شـــــيعته ومحبيـــــه ، أورد علـــــي بـــــن ) ع(وممـــــا ورد فـــــي رســـــالة اإلمـــــام علـــــي 
أتيتمــوني تبــايعوني فأبيــت علــيكم ، وأبيــتم : (( ... منهــا بهــذا الخصــوص يقــول  )١(طــاووس

تـــداك اإلبـــل  ثـــم تـــداككتم علـــيّ علـــّي ، فقبضـــت يـــدي فبســـطتموها ، وبســـطتها فمـــددتموها ، 
حتـى ظننـت أنكـم قـاتلي وان بعضـكم قاتـل بعـض، حتـى الهيم على حياضها يوم ورودها ، 

ن ســرور النــاس ببيعــتهم إيــاي أن مــانقطعــت النعــل وســقط الــرداء ، ووطــئ الضــعيف وبلــغ 
: سـرت لهـا الكعـاب ، فقـالوا حإليها الكبير وتحامل إليها العليل و  جدهحمل إليها الصغير و 

ا بويع عليه أبو بكر وعمر ، فانا ال نجد غيرك وال نرضى إال بك ، بايعنا ال بايعنا على م
ودعــوت النــاس إلــى بيعتــي ) ص(نفتــرق وال نختلــف ، فبــايعتكم علــى كتــاب اهللا وســنة نبيــه 

  )) . قبلت منه ، ومن أبى تركته  طائعاً فمن بايعني 
ـــي  ـــا مـــن كـــالم اإلمـــام عل ـــه ) ع(يتضـــح لن ـــه ، أن بيعت ، كانـــت ) ع(، ومـــن خطب

بإجماع المسلمين ، وأنه بويع ، والناس في فتنة حتى أن بيعته كانت بإجبـار المسـلمين لـه 
  . )٢(على أن يقبل البيعة

:  )٣(الحلــي فــي النــاس بعــد بيعتــه ، أورد الشــيخ ورام) ع(ولقــد خطــب اإلمــام علــي 
 اهللافحمـد ، صـعد المنبـر ) ع(لما ولي أمير المـؤمنين علـي : قال ) ع(عن أبي عبد اهللا ((

كم ، درهمـًا مـا قـام عـذق بيثـرب، فلتصـدقكم ئإني واهللا ال آزركم من في: وأثنى عليه ثم قال 
لتجعلنـي وأسـود  واهللا: فقـام إليـه عقيـل فقـال : تروني مـانع نفسـي ومعطـيكم ، قـال أأنفسكم 

ة اجلس أما كان حينها أحد يتكلم غيرك وما فضلك عليـه إال بسـابق: بالمدينة سواء ، فقال 
  ))أو تقوى 

ن المســلمين سواســية ، وان ال فضــل بــين شــخص وآخــر ، أ )ع(علــي  أكــد اإلمــام
ي نفســـه ، وانـــه ال يفضـــله عـــن أ) ع(اإلمـــام علـــي  االشـــخص هـــو أخـــ هـــذاحتـــى لـــو كـــان 

إال بـالتقوى والعمـل الصــالح والجهـاد فـي اإلســالم ،  شـخص آخـر حتـى لــو كـان عبـدًا أســود
النبــي  ياســة عادلــة جــدًا ســار علــى مــا ســار عليــهس فــي هــذا المجــال) ع(فكانــت سياســته 

  ) . ص(محمد 

                                     
 .  ٢٥٢-٢٥١كشف المحجة ، ص )١(
؛ ابــن ) ٣٠-٣/٢٩(ابــن ســعد ، الطبقــات ، : بالخالفــة ينظــر ) ع(لالســتزادة عــن بيعــة اإلمــام علــي  )٢(

ـــدي ـــبالذري ، ) ٤٧-١/٤٣(وري ، اإلمـــام والسياســـة ، نقتيبـــة ال ؛ ) ١٩-٣/٧(ف ، اإلشـــرا أنســـاب؛ ال
؛ المســــعودي ، مــــروج ) ٤٣٥-٤/٤٢٧(؛ الطبــــري ، تــــاريخ ، ) ١٢٥-٢/١٢٣(، اليعقــــوبي ، تــــاريخ

ي ، تـــاريخ ، ر ؛ ابـــن العبـــ) ٦١-٢/٦٠(؛ ابـــن عبـــد البـــر ، االســـتيعاب ، ) ٣٥٩-٢/٣٥٨(الـــذهب ، 
ــــ ٣٣ص ــــداء ، المختصــــر ،  و؛ أب ــــاريخ ، ) ٢٤٠-١/٢٣٨(الف ــــوردي ، ت ؛ ابــــن ) ١/١٤٧(؛ ابــــن ال

 . )٥٧٧-٢/٥٧٥(خلدون ، العبر ، 
 ) . ٢/٤٧٠(تنبيه الخواطر ،  )٣(
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دخلــــت علــــى أميــــر ) : رض(قــــال ابــــن عبــــاس : ((  )١(الحلــــي وأورد الشــــيخ ورام
ال : مــا قيمــة هــذه النعــل ؟ فقلــت: ، وهــو يخصــف نعلــه فقــال  )٢(، بــذي قــار) ع(المــؤمنين 

  .  )٣())حقًا أو أدفع باطًال  واهللا لهي أحب إلي من إمرتكم إال أن أقيم: قيمة لها ، فقال 
) : ع(فقـــد جـــاء علـــى لســـانه ، ) ع(وفيمـــا يخـــص مـــن رفـــض بيعـــة اإلمـــام علـــي 

، أي أن  )٤())ودعوت الناس إلى بيعتي فمن بايعني طائعًا قبلت منه ، ومن أبـى تركتـه ((
لم يجبر الناس على بيعته ، وٕانما يقبل البيعة ممن يأتي بمحض إرادتـه ، ) ع(اإلمام علي 

 )٥(، هـم قلـة قليلـة جـدًا ، ذكـر ابـن قتيبـة الـدينوري) ع(والذين قعـدوا عـن بيعـة اإلمـام علـي 
أنهم سعد بن أبي وقاص ، وعبد اهللا بن عمر بن الخطاب ، ومحمد بن مسلمة األنصـاري 

مروان بن الحكـم ، وسـعيد : نفر من قريش وبايع الناس إال ثالثة : ((  )٦(، وأورد اليعقوبي
يـا هـذا انـك قـد وترتنـا جميعـًا ، : فقـال  الوليد بن عقبة ، وكان لسان القـوم ،بن العاص ، و 

اه يــوم بــدر ، وكــان أبــوه مــن نــور أبــأمــا أنــا فقتلــت أبــي صــبرًا يــوم بــدر ، وأمــا ســعيد فقتلــت 
  ... )) . على عثمان حين ضمه إليه  بتاه وعأبقريش ، وأما مروان فشتمت 

وليس ألنـه  ، لهوخالفته ، وذلك لكراهيتهم ) ع(علي  فهؤالء الذين أبو بيعة اإلمام
، بــل العكــس فــإنهم قــد اعترفــوا بفضــله فــي اإلســالم الــذي ال ينكــر ، فــة غيــر مســتحق للخال

  .  )٧(واستحقاقه للخالفة وبايعوه فيما بعد
علـى الجـاحظ ، حـين سـعى األخيـر  ه، فـي رد )٨(وقد أكد أحمد بن طاووس الحلـي

، واســتند إلــى تخلــف بعــض ممــن كــره بيعــة أميــر ) ع(ي إلــى الطعــن فــي بيعــة اإلمــام علــ
عنــــد ) ع(ن أميــــر المــــؤمنين إ: ((  هقولــــب  يةألســــباب شخصــــ أنهــــا كانــــت ) ع(المــــؤمنين 

الجـــاحظ وعنـــد غيـــره مـــن المســـلمين ، إمـــام وخليفـــة وقعـــت لـــه البيعـــة  وصـــحت وٕاذا تقـــرر 
  .  )٩(... ))ليه التخلف والخروج عليه ، فينبغي أن يقوم البرهان على جواز الخروج ع

                                     
 ) . ٢/٣٢٨(يه الخواطر ، تنب )١(
الحميري ، محمد بن عبـد : ينظر . واد متاخم لسواد العراق ، وفيه كانت الوقيعة بين العرب والفرس  )٢(

، مؤسســـة ناصـــر  ٢إحســـان عبـــاس ، ط. الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر األقطـــار ، تحقيـــق د: المـــنعم 
 .  ٢٦٠، ص ١٩٨٠للثقافة ، بيروت ، 

تقـدمت عليهـا إال خوفـًا مـن أن ينـزو  اواهللا مـ) : ع(قـال علـي ) : ٢/٣٥٣(، أورد البالذري ، أنساب  )٣(
  )) .  على األمر تيس من بني أمية ، فيلعب بكتاب اهللا عز وجل 

 
 .  ٢٥٢علي بن طاووس ، كشف المحجة ، ص )٤(
 ) . ٤٩-١/٤٨(اإلمامة والسياسة ،  )٥(
 ) . ٢/١٢٣(تاريخ ،  )٦(
 ) . ٣٦٢-٢/٣٦١(ذهب ، المسعودي ، مروج ال: ينظر  )٧(
 .  ٣٤٥بناء المقالة الفاطمية ، ص )٨(
الحســـناوي ، : ينظـــر ) ع( لالســـتزادة فـــي أســـباب تخلـــف بعـــض الـــذين تخلفـــوا عـــن بيعـــة اإلمـــام علـــي )٩(

فمــا بعــدها ؛ البغــدادي ، أحمــد عــالوي مجيــد ، نشــأة التيــار العلــوي فــي الكوفــة -٢٠٨، صالمعارضــة
الكوفـة جامعـة  –لة ماجستير غير منشورة ، مقدمة إلـى كليـة اآلداب إلى نهاية العصر األموي ، رسا

 . ٣٦-٣٥، ص ٢٠٠٧، 
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هــو أول مــن ) ع(ن اإلمــام علــي إوممــا تجــدر اإلشــارة إليــه ، أن الحليــين قــد أكــدوا 
ـــذ عهـــد النبـــي محمـــد ) أميـــر المـــؤمنين(تلقـــب بلقـــب  ، وان هـــذا اللقـــب قـــد تســـمى بـــه ، من

  .  )١()ص(
  نبذة من علمه وقضاءه وزھده .٢
  ) ع(علمه   -أ

) ص(متــه ، وقــد أشــار النبــي ســعة علمــه وفهمــه وحك) ع(عــرف عــن اإلمــام علــي 
فأخذ عنـه ) ص(ة للنبي محمد زمشديد المال) ع(، وكان اإلمام علي ذلك مرات عديدةإلى 

ن فــي روايــتهم إلــى ذلــك بإســهاب كبيــر ، و أغلــب العلــوم التــي بــرز فيهــا ، وقــد أشــار الحليــ
ــ) ع(علــي  وأكــدوا ســعة علــم اإلمــام ن ، مــ) ع(اإلمــام علــي  قــام بــهوا علــى ذلــك بمــا ، ودل

من علمـاء اليهـود والنصـارى والمسـلمين أيضـًا  اً كثير يفحم مناظرات استطاع من خاللها أن 
كثيــر مــن القضــايا التــي مــن اســتخدام حكمتــه وعلمــه فــي حــل ) ع(، كــذلك مــا عــرف عنــه 

  . استشكل حلها على  المسلمين 
فيمـا نـذكره مـن كتـاب محمـد بـن العبـاس بـن مـروان : ((  )٢(أورد علي بن طـاووس

قـال ... ، ) ع(، وأنهـا نزلـت فـي موالنـا علـي  )٣()َوَتِعيَـَهـا ُأُذٌن َواِعَيـةٌ : (تأويل قولـه تعـالى في 
مــا ســمعت : يقــول ) ع(ســألت اهللا أن يجعلهــا أذن علــي ، وكــان علــي ) : ص(رســول اهللا 

  . )٤())شيئًا إال حفظته ولم أنسه ) ص(من رسول اهللا 
كنـت عنـد : قـال  )٦(عبـد اهللا بـن مسـعود عن ...: ((  )٥(وأورد ابن البطريق الحلي

قســمت الحكمــة عشــرة أجــزاء فــأعطي علــي : فقــال ) ع(فســئل عــن علــي ) ص(عنــد النبــي 
  .  )١())تسعة أجزاء والناس كلهم جزءًا واحدًا 

                                     
بمحضـر مـن الصـحابة ) ص(أكد علماء الحلة ذلك بكثير من الروايات التي رويت عن النبي محمـد  )١(

فـــي ذلـــك علـــي بـــن طـــاووس الحلـــي كتـــابين همـــا اليقـــين  الصـــحابة المهـــاجرين واألنصـــار وقـــد ألـــف 
علي بن طـاووس ، : ينظر  ي علماء الحلة فقد أوردوا روايات متفرقة في كتبهم ،والتحصين ، أما باق

، منــــاهج اليقــــين ،  ٢٩٧-٢٨٩، صفمــــا بعــــدها ؛ العالمــــة الحلــــي، كشــــف اليقــــين ٨٦، صاليقــــين 
؛ وأورد ســـر  ٦٧، ص؛ ابـــن ســـلمان الحلـــي، مختصـــر بصـــائر ٧١-٦٩تجاد ، ص، المســـ ٤٦١ص

 . بهذا اللقب ) ع(تسمية اإلمام علي 
 .  ٢٠٦-٢٠٥سعد السعود ، ص )٢(
 .  ١٢اآلية : سورة الحاقة  )٣(
-١٨٣، نهـج الحـق ، ص ٥٢-٥١أورده العالمة الحلي ، كشف اليقـين ، صقريب من هذه الرواية  )٤(

 . ١٨٤-١٨٣ص
 .  ٣٧٩-٣٧٨العمدة ، ص )٥(
، زل الكوفـة نـ، شـهد بـدر ، يكنـى أبـا عبـد الـرحمن ، هو عبد اهللا بن مسعود الهذلي حليـف بنـي زهـرة ) ٦(

، الطبقــــات ، ابــــن ســـعد : تنظــــر ترجمتـــه ، م ٦٥٢/هــــ٣٢مـــات فـــي المدينــــة ودفـــن فــــي البقيـــع ســــنة 
)٨/١٣٦. (  
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 (*)ومن ذلك ما رواه أخطب خطباء خـوارزم: ((  )٢(وأورد أحمد بن طاووس الحلي
اد أن ينظــر إلــى آدم فــي علمــه والــى نــوح فــي مــن أر : قــال ) ص(مرفوعــًا ، أن رســول اهللا 

فهمه والى يحيى بن زكريا في زهده ، وٕالى موسى بن عمران فـي بطشـه فلينظـر إلـى علـي 
  .  )٣())بن أبي طالب 

: قــال ) ص(روى الترمــذي فـي صــحيحه أن رســول اهللا ((  )٤(وأورد العالمـة الحلــي
أنـا دار : ( قال )  ص(ح أن النبي وعن البغوي في الصحا) أنا مدينة العلم وعلي بابها ( 

ــا مدينــة العلــم ) : ص(قــال رســول اهللا : ، وعــن ابــن عبــاس قــال ) الحكمــة وعلــي بابهــا  أن
  .  )٥())وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت من الباب 
علـى ) ع(اإلمام علـي  غزارة علمن في إثبات و هذه النصوص هي مما أورده الحلي

نفسـه فمنهـا مـا أورده ) ع(ا جـاء علـى لسـان اإلمـام علـي ، أمـا مـ) ص(لسان النبـي محمـد 
ومــن كتــاب محمــد بــن العبــاس بــن مــروان فــي تفســير ((  :يقــول  ّإّ◌ذ  )٦(علــي بــن طــاووس

ــُر اْلَبرِيَّــةِ : (قولــه تعــالى  ــَك ُهــْم َخيـْ  عــن... وشــيعته ، ) ع(فــي موالنــا علــي  هــي ، وٕانمــا) ُأْولَِئ
على منبر الكوفة فحمـد اهللا وأثنـى عليـه ) ع(ؤمنين خطبنا أمير الم: لة ، قال ثعامر بن وا

أيهــا النـــاس ســلوني ، فـــو اهللا ال : ( وذكــر اهللا بمـــا هــو أهلـــه ، وصــلى علـــى نبيــه ، وقـــال 
تسألوني عن آية من كتاب اهللا إال حدثتكم عنها متى نزلت ، بليـل أم بنهـار ، أو فـي مقـام 

                                                                                                 
أبـــو نعـــيم ، حليـــة : مـــن هـــذه الروايـــة ؛ ينظـــر  اً قريبـــ ٥٧أورد العالمـــة الحلـــي ، كشـــف اليقـــين ، ص )١(

 ) . ٢/٥٠(؛ ابن عبد البر ، االستيعاب ، ) ١/٦٨(األولياء ، 
 .  ١٧٠المقالة الفاطمية ، ص بناء )٢(

صـــاحب كتـــاب ، م ١١٧٢/هــــ ٥٦٨وهـــو لقـــب للموفـــق بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المكـــي الخـــوارزمي ت (*) 
 .  المناقب المشهور

؛ العالمـة  ٦١-٥٩؛ العالمـة الحلـي ، كشـف اليقـين ، ص ٣٦٩أوردها ابن البطريـق ، العمـدة ، ص )٣(
: أللفاظ والمـتن ولكـن المعنـى واحـد ، وينظـر باختالف يسير في ا ٢٣٧-٢٣٦الحلي ، نهج الحق ، 

 ٥٧١؛ ابن عساكر ، علي بن الحسين بـن هبـة اهللا الشـافعي ت  ١٧٧ابن المغازلي ، المناقب ، ص
، دار إحيـاء التـراث  ١تاريخ دمشق الكبيـر ، تحقيـق وتعليـق وتخـريج علـي عاشـور الجنـوبي ، ط: هـ 

 .  )٤٥/٢٣٨(،  ٢٠٠١العربي ، بيروت ، 
  .  ٥٨-٥٧اليقين ، صكشف  )٤(
؛ رجــب البرســي ، مشــارق ،  ٢٢١العالمــة الحلــي ، نهــج الحــق ، ص : أوردهقريــب مــن هــذه الروايــة  )٥(

؛ ســـبط ابـــن  ٩١-٨٧؛ ابـــن المغــازلي ، مناقـــب ؛ ص٣٣المفيـــد ، اإلرشـــاد ، ص: وينظــر  ؛ ٥٢ص
  .  ٥٢-٥١الجوزي ، تذكرة ، ص

 .  ٢٠٧-٢٠٦سعد السعود ، ص )٦(
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أفـي مـؤمن أم فـي منـافق ، ومـا : أو في مسير ، أو في سـهل أو فـي جبـل ، وفـيمن نزلـت 
  .   )١())عني بها أخاص أم عام ؟ ولئن فقدتموني ال يحدثكم أحد حديثي هذا 

وروى أحمــد بــن حنبــل فــي : (( فــي موضــع آخــر  )٢(وقــد ذكــر علــي بــن طــاووس
يقول سلوني إال ) ص(لم يكن أحد من أصحاب النبي : مسنده عن سعيد بن المسيب قال 

  .  ) ))ع(علي بن أبي طالب 
ن رسـول اهللا إ) : ع(قال أميـر المـؤمنين علـي ... : ((  )٣(وروى علي بن طاووس

أدخل لسانه في فمي فانفتح في قلبي ألف باب من العلم ، مع كل باب ألف بـاب ، ) ص(
لــو ثنيــت لــي الوســادة وجلســت عليهــا لحكمــت ألهــل التــوراة بتــوراتهم ، وألهــل ) : ع(وقــال 

  .  )٤())قرآن بقرآنهم اإلنجيل بإنجيلهم ، وألهل ال
في خطبة االفتخـار، ورواه ) ع(ومن ذلك ما ورد عنه : ((  )٥(وروى رجب البرسي

ــا أخــو : ، فقــال فــي خطبتــه ) ع(خطــب أميــر المــؤمنين : ورواه االصــبغ بــن نباتــة قــال  أن
رسول اهللا ووارث علمـه ومعـدن حكمـه وصـاحب سـره ، ومـا أنـزل إليـه حرفـًا فـي كتـاب مـن 

لـي ، وزاد لـي علـم مـا كـان ومـا يكـون إلـى يـوم القيامـة ، أعطيـت علـم كتبه إال وقد صـار إ
واألسباب ، وأعطيت ألف مفتاح كل مفتاح يفـتح ألـف بـاب ، وأمددتـه بعلـم القـدر  باألنسا

، وان ذلــك يجــري فــي األوصــياء مــن بعــدي مــا جــرى الليــل والنهــار حتــى يــرث اهللا األرض 
  )) ومن عليها وهو خير الوارثين 

وذكــر : ((  )ع(فــي وصــف الصــحابة لعلــم اإلمــام علــي  )٦(ن طــاووسأورد علــي بــ
قــال لنــا عبــد اهللا بــن ، أبــو عمــر الزاهــد واســمه محمــد بــن عبــد الواحــد فــي كتــاب المناقــب 

ضــربت إليــه للــو علمــت أن أحــدًا هــو اعلــم منــي بكتــاب اهللا عــز وجــل : مســعود ذات يــوم 
قـد لقيتـه ، نعـم : ؟ قـال )ع(عليـًا  قيـتأل: فقال رجل مـن الحلقـة : قال علقمة ، اط اإلبل بآ

                                     
؛ ابــن ســلمان  ٦٢-٦١، المســتجاد ، ص ٢٤٠العالمــة الحلــي ، نهــج الحــق ، ص: منهــا  اً أورد قريبــ )١(

؛ رجــب البرســي ، مشــارق ،  ٣١-٣٠، مختصــر البصــائر ، ص ٨٩-٨٧الحلــي ، المحتضــر ، ص
سـلوني قبـل أن تفقـدوني ؛ وينظـر : ؛ باختالف في األلفاظ والسند إال أن بداية الخطبة هـو  ١٥٣ص
؛ ابــن عبــد البــر ، االســتيعاب ،  ٣٤-٣٣؛ المفيــد ، اإلرشــاد ، ص) ٢/٣٥١(الــبالذري ، انســاب ، : 
)٢/٥٢ . ( 

 ) . ١/١١١(الطرائف ،  )٢(
 .  ٤٤٥-٤٤٤سعد السعود ، ص )٣(
-٦١، المســتجاد ، ص ٦٣-٦٢العالمــة الحلــي ، كشــف اليقــين ، ص: أورده قريبــًا مــن هــذه الروايــة  )٤(

؛ المجلسـي ، بحــار ) ٢/٣٨(اقــب ، نب ، مشـو آ ابـن شــهر: وينظــر  ٤٦٣، منـاهج اليقـين ، ص ٦٢
 ) . ٤٠/١٤٤(األنوار، 

  .  ٣٠٩، ص قمشار  )٥(
 .   ٤٤٦-٤٤٥ص ، سعد السعود  )٦(
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) ص(وقرأت عليـه وكـان خيـر النـاس وأعلمهـم بعـد رسـول اهللا ، وأخذت عنه واستفدت منه 
  )) . ل سيًال يولقد رايته ثبج بحر يس

فقـد أورد أحمـد ، العلـوم  عـدد مـنفي ) ع(ن إلى دور اإلمام علي وقد أشار الحليو 
وأمــا مــا : ((إذ يقــول لقــرآن الكــريم اعلــم تفســير ب) ع(فــي دور اإلمــام علــي  )١(بــن طــاووس

روى ، العـالم الحـافظ ابـن عبـد البـر ، فان الشيخ الكبير المعظـم ، يتعلق بالتأويل والتفسير 
شـهدت عليـًا يخطـب وهـو يقـول : عن أبي الطفيل قـال ، عن معمر عن وهب بن عبد اهللا 

  . )٢())جبل        في سهل أم فيفو اهللا ما من آية إال وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار : 
جـل : أنـه قـال ،) حبـر األمـة(الذي يلقـب بــ ، ) رض(ومما جاء عن ابن عباس ((

  .  )٣() ))ع(ما تعلمت من التفسير عن علي بن أبي طالب 
 او كلهـم قـد قـرؤ ، وقد أورد احمد بـن طـاووس بـان أصـحاب القـراءات للقـرآن الكـريم 

وذكـــر ذلـــك ردًا علـــى إنكـــار الجـــاحظ ونفيـــه فـــي أن ، للقـــرآن ) ع(قـــراءة اإلمـــام علـــي  علـــى
   .)٤( )ص(من المعدودين من حفظة القرآن في عهد النبي ) ع(يكون اإلمام علي 

نـه دخـل مسـجد أ) ع(روي عن أميـر المـؤمنين : ((  )٥(وأورد عبد الرحمن العتائقي
نه فقـال قـد تحلـق النـاس عليـه يسـألو ، الكوفة فرأى ابن داب صاحب أبـي موسـى األشـعري 

وقـال ، وأخذ أذنـه ففتلهـا ، هلكت وأهلكت : قال ، ال : قال، أتعرف الناسخ والمنسوخ : له 
بـالقرآن الكـريم ) ع(فهذا دليل على مـدى اهتمـام اإلمـام علـي ، )) ال تقضي في مسجدنا : 

  . وأحكامه اإلسالمية وعلومه المختلفة 
وكمــا رواه : ((  )٦(وسبعلــم الفلــك روى علــي بــن طــاو ) ع(وفــي علــم اإلمــام علــي 

جعلـت ) ع(قلت ألبي عبـد اهللا : قال ) جامعه الصغير(في ) رض(يونس بن عبد الرحمن 
أكـان : فقلـت ، هـو علـم مـن علـوم األنبيـاء: فـداك اخبرنـي عـن علـم النجـوم مـا هـو ؟ فقـال 

  )) . كان أعلم الناس به : خبيرًا بعلمه ؟ فقال ) ع(علي بن أبي طالب 

                                     
 .  ٢١٧ص ، بناء المقالة الفاطمية  )١(
 ) . ٢/٥٢(، االستيعاب ، ابن عبد البر : ينظر  )٢(
 .  ٤٤٦ص ، سعد السعود ، علي بن طاووس  )٣(
 .  ٢١٦ – ٢١٤ص ، مية بناء المقالة الفاط )٤(
 ١٥٣٣مخطوطـة تحـت رقـم ، الناسـخ والمنسـوخ : هــ ٧٩٠عبد الرحمن بن محمـد العتـائقي الحلـي ت ) ٥(

 .  ١ورقة ، ت . د ، النجف األشرف ، مؤسسة كاشف الغطاء العامة ، 
 ،مطبعـة أميـر ،  ١ط، فرج المهموم في تاريخ علـم النجـوم : هـ ٦٦٤ت ، علي بن موسى بن جعفر  )٦(

  .  ٢ص ، هـ ١٣٦٣، قم ، ) ع(منشورات اإلمام الرضا  ،
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بعلــم الفلــك والتنجــيم مــا ) ع(دلــت علــى مقــدار علــم اإلمــام علــي ومــن األمــور التــي 
إلـــى حـــرب  متوجهـــاً ) ع(حـــين كـــان اإلمـــام علـــي ، جـــرى بينـــه وبـــين أحـــد دهـــاقين الفـــرس 

وقــد أجــاب اإلمــام علــي ، جــرى بينهمــا حــوار حــول الفلــك والتنجــيم  إذ، الخــوارج بــالنهروان 
، ن وقـد أوردهـا الحليـو ) ع(مـام علـي اإلالدهقان في ذلك بما جعله ينبهر بمقـدار علـم ) ع(

  .  )١(وقد تجاوزنا ذكرها لالختصار
وابـدوا رأيهـم ، ) ع(ن إلى تفسير سبب غـزارة علـم أميـر المـؤمنين ولقد سعى الحليو 

كان اعلم الصـحابة ، ) ع(وٕانما قلنا أن عليًا : (( ...  )٢(يقول علي بن طاووس، في ذلك 
كـان فـي أصـل الخلقـة فـي ) ع(انه ال نزاع أن عليـًا  أما اإلجمال فهو، لإلجمال والتفصيل 

أفضــل العقــالء واعلــم ، ) ص(وكــان النبــي محمــد ، غايــة الــذكاء والفطنــة واالســتعداد للعلــم 
فــي ) ص(وكــان محمــد ، فــي غايــة الحــرص علــى طلــب العلــم ) ع(وكــان علــي ، العلمــاء 

نشــأ ) ع(ن عليــًا إ ثــم، وٕارشــاده إلــى اكتســاب الفضــائل ) ع(غايــة الحــرص فــي تربيــة علــي 
وكان يدخل عليه ، وفي كبره صار ختنًا له ، ) ص(من أول صغره في حجر النبي محمد 

، في كـل األوقـات ومـن المعلـوم أن التلميـذ إذا كـان فـي غايـة الـذكاء والحـرص علـى النقـل 
ثــم اتفـق لمثــل هـذا التلميــذ أن يتصـل بخدمــة فـي غايــة الحـرص علــى التعلـيم  وكـان األســتاذ

فانـه ، وكـان ذلـك االتصـال بخدمتـه حاصـًال فـي كـل األوقـات ، ذ مـن زمـان الصـغر األستا
  .  )٣())يبلغ ذلك التلميذ في العلم مبلغًا عظيمًا 

  ) ع(قضاءه   -ب
حكام القضائية التي قضى بها اإلمام األ عدد منلقد اشرنا في المبحث األول إلى 

بعلمـــه قـــد حـــل أصـــعب ) ع(وكيـــف أنـــه ، ) رض(فـــي زمـــن الخلفـــاء الثالثـــة ، ) ع(علـــي 
مـن اإلشـارات عـن النبـي  كثير ون عن حلها وقد جاءالخالفات التي عجز الصحابة والتابع

قـال : ((  )٤(أورد علـي بـن طـاووس ،بالقضـاء ) ع(في سعة علم اإلمام علي ) ص(محمد 
ن القضــاء يحتــاج إ: (( وعلــق علــى ذلــك بــالقول ،  )٥())أقضــاكم علــي ) : ص(رســول اهللا 
وأما سائر الصحابة فقد رجـع كـل واحـد مـنهم علـى غيـره فـي علـم واحـد ، يع العلوم إلى جم
  .  )٦())أفرضكم زيد بن ثابت وأقرأكم أبي بن كعب ، كقوله 

                                     
ــــن طــــاووس : ينظــــر  )١( ــــي ب ــــرج المهمــــوم ، عل ص ، مشــــارق ، ؛ رجــــب البرســــي  ١٠٤-١٠٢ص ، ف

١٥٢-١٥٠ . 
 ) . ٢٤٢-٢/٢٤١(، الطرائف  )٢(
 .  ٥١-٤٩ص ، العالمة الحلي ، كشف اليقين : قريب من ذلك أورده  )٣(
 ) . ٢/٢٤٢(، الطرائف  )٤(
 .  ٥٣ص ، كشف اليقين ، أوردها العالمة الحلي  )٥(
  ) . ٢/٢٤٢(، الطرائف ، علي بن طاووس  )٦(
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والقضـــاء يســـتلزم العلـــم والـــدين وٕاذا كـــان أقضـــى مـــن : ((  )١(وقــال العالمـــة الحلـــي
  )) . غيره وجب أن يكون أعلم منه 

حيـث  )٢(فـي أثنـاء خالفتـه مـا رواه العالمـة الحلـي) ع(ومن قضاء أميـر المـؤمنين 
، على ما رواه أهـل النقـل واآلثـار ، بعد البيعة العامة له ) ع(وجاء من قضاياه : (( يقول 

أن امــرأة ولــدت علــى فــراش زوجهــا ولــدًا لــه بــدنان ورأســان علــى حقــو واحــد  فــالتبس األمــر 
يســـألونه عـــن ذلـــك ، ) ع(مـــؤمنين و واحـــد أم اثنـــان ؟ فصـــاروا إلـــى أميـــر الهـــعلـــى أهلـــه أ

ثم أنبهـوا أحـد البـدنين  ،اعتبروه إذا نام  :) ع(فقال لهم أمير المؤمنين ، ليعرفوا الحكم فيه 
وٕان اســـتيقظ أحـــدهما ، ن انتبهـــا جميعـــًا فـــي حالـــة واحـــدة فهمـــا إنســـان واحـــد إفـــ ،والرأســـين 

  .  )٣())فهما اثنان وحقهما في الميراث حق اثنين ، واآلخر نائم 
ومعهمــا طفــل ادعتــه كــل ) ع( إليــهأن امــرأتين جاءتــا : (( )٤(وروى العالمــة الحلــي

مـا تصـنع بـه ؟ : فقالتـا لـه ، يـا قنبـر ائتنـي بالسـيف : فقـال ، فوعظهما فلم ترجعا ، منهما 
فرضيت إحداهما وصاحت األخـرى ، أشقه نصفين وأعطي كل واحدة منكما نصفه : فقال 

وال شـيء ، فعرف أنه ولـدها، عل فأعطها إياه إن كنت البد فايا أمير المؤمنين : وقالت ، 
  .  )٥())فرجعت مدعية الباطل إلى الحق ، فسلمه إليها ، للراضية منه 

أنه وقعت دار على قوم وخـرج منهـا : (( في موضع آخر  )٦(وروى العالمة الحلي
ثـم ، روزنـة  فـأمر بـإخراج رأسـيهما مـن، دعى كل واحـد منهمـا أنـه مالـك اآلخـر ا، صبيان 

ورجـع الهـارب إلـى الحـق ، فهـرب أحـدهما وبقـي اآلخـر ، ضرب رقبة العبـد ايا قنبر : قال 
  )) . واعترف بأنه العبد 

ظهــر فيهــا ســعة و ، ) ع(كثيــر حكــم بهــا أميــر المــؤمنين وغيــر ذلــك مــن القضــايا 
  .  )٧()ع(علمه وحكمته وعظم منزلته 

                                                                                                 
  
 
 .  ٥٣ص ، كشف اليقين  )١(
 .  ١٢٨ص ، المستجاد  )٢(
 .  ١٦٢ص ، اإلرشاد ، المفيد : ، وينظر  ٨٦ص ، كشف اليقين ، أوردها العالمة الحلي  )٣(
 .  ٨٠-٧٩ص ، كشف اليقين  )٤(
 ) . رض(ولكنه ذكر أنها كانت في عهد عمر ،  ١٥٧ص ، اإلرشاد ، دها المفيد أور  )٥(
  .  ٨٠ص ، كشف اليقين  )٦(
، حليـــة األوليـــاء ، ؛ أبـــو نعـــيم األصـــفهاني  ١٧٠-١٦٢ص ، اإلرشـــاد ، المفيـــد : لالســـتزادة ينظـــر  )٧(

)٧٦-١/٧٥ . (  
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  ) ع(زهده   -ج
) ص(أزهد الناس في هذه الدنيا مـن بعـد النبـي  بأنه، ) ع(عرف عن اإلمام علي 

: ((  )١(أورد أحمـد بـن طـاووس الحلـي، ن إلى ذلك بكثيـر مـن الروايـات و وقد أشار الحلي، 
، وأمــا تقشــفه فــي لباســه ومطعمــه فأشــهر مــن هــذا كلــه : قــال صــاحب كتــاب االســتيعاب 

لى جراب فيه قوتـه وفي بعض ما نقلته أنه كان يختم ع، ) ع(وذكر دليله في حال كسوته 
  : ينشد في ما روى عنه السيد الرضي من كالمه ) ع(وكان ، لئال يلت بدهن 

ـــــــــــــة ـــــــــــــت ببطن  . )٢())وحولــــــــك أكبــــــــاد تحــــــــن إلــــــــى القــــــــِد    وحســـــــــــــبك داء أن تبي

روى أبــو جعفــر محمــد بــن بابويــه فــي كتــاب زهــد : ((  )٣(أورد علــي بــن طــاووس
إذا قـام ) ع(كان علـي : قال ) ع(عبد اهللا بإسناده إلى أبي ) ع(موالنا علي بن أبي طالب 

تغيـر لونـه حتـى يعـرف ، وجهـت وجهـي للـذي فطـر السـموات واألرض : إلى الصالة فقال 
  )) . ذلك في وجهه 

أزهـد النـاس فـي ) ع(وقد أجمـع النـاس كافـة علـى أنـه : ((  )٤(وأورد العالمة الحلي
وقــال فــي ، )) ه طلــق الــدنيا ثالثــًا نــإف، وأكثــرهم تركــًا لهــا  ،) ص(بعــد رســول اهللا ، الــدنيا 

مـا علمنـا أن أحـدًا كـان فـي هـذه األمـة بعــد : قـال عمـر بـن عبـد العزيـز : (( موضـع آخـر 
  .  )٥() ))ع(أزهد من علي بن أبي طالب ) ص(النبي 

بـل علـى العكـس ، زاهدًا ألنه كان فقيرًا أو ما شابه ذلك ) ع(ولم يكن اإلمام علي 
إلـى  مقـاتالً بوصـفه بمـا كـان يحصـل عليـه مـن حصـته ، ن غنيـًا كا) ع(فإن اإلمام علي ، 

أن : وفــي روايــة معتبــرة الغــرض منهــا : (( )٦(يقــول أحمــد بــن طــاووس) ص(جانــب النبــي 
فاحتفر فيها عينـًا فخـرج منهـا مـاء ، أرض) ع(فأصاب عليًا ، قسم الفيء ) ص(رسول اهللا 

فقــال  ،فجــاء البشــير ليبشــره ،  فســماها عــين ينبــع، ور ز ع فــي الســماء كهيئــة عنــق الجــبــين
  )) . هي صدقة في حجيج اهللا وعابري سبيله ، بشروا الوارث ، بشروا الوارث 

                                                                                                 
 
 .  ٢٤٩-٢٤٧ص ، بناء المقالة الفاطمية  )١(
 ) . ٢/٥٤(، االستيعاب ، ن عبد البر اب: ينظر  )٢(
منشـورات ، ط . د ، فـالح السـائل : هــ  ٦٦٤علي بن موسى بن جعفر بن محمد الحسني الحلـي ت ) ٣(

، ت. د ، قـم ، ) طبعـة حجريـة ( ، مؤسسة التبليغ اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم المشـرفة 
 .  ١٠١ص 

 .  ١٠٤ص ، كشف اليقين  )٤(
 .  ١٠٦ص ، نفسه  المصدر )٥(
  .  ٢٤٣ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٦(
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، كانــت لــه عــين أبــي نيــرز ) (( ع(بــأن اإلمــام علــي ،  )١(وأورد علــي بــن طــاووس
  )) . بأعراض المدينة ) ع(وهي من صدقات أمير المؤمنين 

فلمـاذا ، األراضـي الزراعيـة واآلبـار والعيـون غنيًا ويمتلك) ع(فإذا كان اإلمام علي 
علـم يـا وا: (()٢(يقـول علـي بـن طـاووس، ن و يفسر لنا ذلك الحليـ، ! كان زاهدًا في الدنيا ؟ 

أن ، أطلعـــك اهللا جـــل جاللـــه علـــى مـــا تحتـــاج إليـــه وزادك إقبـــاًال عليـــه ،  )٣(ولـــدي محمـــد
كانـا فقيـرين ، ) ع(ك عليـًا وأبـا) ص(جماعة ممن أدركتهم كانوا يعتقـدون أن جـدك محمـدًا 

فاعتقـــد  لـــدنيا،ألجـــل مـــا يـــبلغهم مـــن إيثـــارهم بـــالقوت واحتمـــال الطـــوى والجـــوع والزهـــد فـــي ا
، ووجــدت فــي أصــل كتــاب ... ، أن الزهــد ال يكــون إال مــع الفقــر ، الســامعون لــذلك اآلن 

المـؤمنين  فقال فيه عن موالنا علي أبيك أميـر... (تاريخ كتابته سنة سبع وثالثين ومائتين 
وصـدقتي اليـوم لـو قسـمت علـى بنـي ، وما كان لـي فـراش ) ع(تزوجت فاطمة : قوله ) ع(

وقــف أموالــه وكانــت غلتــه أربعــين ألــف ) ع(ن علــي إ: وقــال فــي الكتــاب، ) هاشــم لوســعتهم
.. ، لـو كـان عنـدي ثمـن عشـاء مـا بعتـه ، من يشتري سيفي هـذا : دينار وباع سيفه وقال 

  )) . وغلته أربعون ألف دينار من صدقته  وكان يفعل هذا: قال 
المثـل بالعسـل والخبـز ) ع(وضرب أمير المؤمنين : (( ... )٤(ويقول ابن الطقطقي

ديت إلـى مصـفى هـذا العسـل بلبـاب تـلـو شـئت اله: فقال في بعض كالمـه ، والخبز النقي 
لبــاس علــم أنهــم لــم يتقللــوا فــي أطعمــتهم وملبوســهم فقــرًا وال عجــزًا عــن أفضــل او ، هــذا البــر 

وكســرًا للــنفس عــن ، هم ورعيــتهم ئولكــنهم كــانوا يفعلــون ذلــك مواســاة لفقــرا، وأشــهى مطعــم 
وٕاال فكــل واحــد مــنهم كــان صــاحب ثــروة ، ورياضــة لهــا لتعتــاد أفضــل حاالتهــا ، شــهواتها 

ولكـــن أكثـــر خـــرجهم كـــان وجـــوه البـــر  ،ضـــخمة ونخـــل وحـــدائق وغيـــر ذلـــك مـــن األســـباب 
ارتفـاع طائـل مـن أمالكـه يخرجـه جميعـه علـى ، ) ع(ن علي وكان ألمير المؤمني، والقرب 

وبــالقرص مــن خبــز ، ويقنــع هــو وعيالــه بــالثوب الغلــيظ مــن الكربــاس ، الفقــراء والضــعفاء 
  )) . الشعير 

                                     
 . ٣٥٥ص ، التشريف بالمنن  )١(
 .  ١٨٢-١٨١ص ، كشف المحجة  )٢(
المؤلـف هنـا يخاطــب ولـده محمـد بــن علـي بــن موسـى جعفـر بــن محمـد الطـاووس الحلــي ، وهـو الــذي  )٣(

 . ألف له كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة 
 .  ٧٣ص ، الفخري  )٤(
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بـل مـن ، كان زاهـدًا فـي الـدنيا لـيس لفقـره ، ) ع( اً فمن هنا يتبين لنا أن اإلمام علي
وأن يكون قدوة حسـنة ، اء اهللا عز وجل أوًال لرض، أجل أن يتصف بصفات اإلمام العادل 

  .  )١(للناس ثانياً 

  ضد مخالفيه ) ع(حروبه  .٣
التــي تؤكــد أحقيــة ، مــن األحاديــث النبويــة والروايــات التاريخيــة  اً كثيــر ون أورد الحليــ

حيـث يقـول  )٢(مـا رواه احمـد بـن طـاووسمنهـا  ،في حروبه ضـد مخالفيـه ) ع(اإلمام علي 

: حــديثًا مرفوعــًا إلــى أبــي ســعيد الخــدري صــورة لفظــه ، بــاء خــوارزم روى أخطــب خط: (( 

يا رسـول اهللا أمرتنـا أن : قلت ، بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ) ص(أمرنا رسول اهللا 

معـه يقتـل عمـار بـن ياسـر ، مـع علـي بـن أبـي طالـب : نقاتل هؤالء فمـع مـن نقاتـل ؟ قـال 

(()٣(  .  

، روى أخطــب خطبــاء خــوارزم : (( )٤(طــاووسوفــي موضــع آخــر روى احمــد بــن 

فــأتى منــزل أم ســلمة ) ص(خــرج رســول اهللا : ورفــع الحــديث إلــى عبــد اهللا بــن مســعود قــال 

هـذا واهللا قاتـل النـاكثين والقاسـطين والمـارقين ) : ص(فقال لـه رسـول اهللا ، ) ع(فجاء علي 

  .  )٥())من بعدي 

                                     
؛ ابـن ) ٢٩-٣/١٧( ، الطبقـات : ابـن سـعد : وصـفاته ينظـر ) ع(لالستزادة عن مناقب اإلمام علـي  )١(

؛ ابن عبد البر ) فما بعدها -٢/٣٤٥(، فما بعدها ؛ البالذري ، أنساب  -٢٣ص ، فضائل ، حنبل 
، سـعودي فمـا بعـدها ؛ الم -٢٤ص ، مناقـب ، ؛ ابن المغازلي ) فما بعدها -٢/٤٢(، االستيعاب ، 

؛ ) فمـــا بعـــدها -١/١١٩(، صـــفة الصـــفوة ، ؛ ابـــن الجـــوزي ) فمـــا بعـــدها -٢/٣٥٨(، مـــروج الـــذهب 
، غايـة الطالـب ، فمـا بعـدها ؛ أبـو عبـد اهللا الكنجـي  -١٤ص ، تـذكرة الخـواص ، سبط ابن الجـوزي 

 -٧/٢٨٥(، تهـذيب ، ؛ ابن حجر ) فما بعدها -٢/١٨٠(، سير ، فما بعدها ؛ الذهبي  -٤٠٥ص 
 ) . فما بعدها -١/٦٥(، حلية األولياء ، ؛ أبو نعيم األصفهاني ) فما بعدها

 .  ٣٤٨ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٢(
تحقيق الشيخ مالـك ، المناقب : هـ ٥٦٨ت ، الموفق بن أحمد بن محمد المكي ، الخوارزمي : ينظر  )٣(

، قـم ، عة المدرسين بقـم المشـرفة منشورات مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجما،  ٢ط، المحمودي 
 .  ١٩٠ص ، هـ ١٤١١

 .  ٣٤٩-٣٤٨ص ، بناء المقالة الفاطمية  )٤(
 .  ١٩٠ص ، المناقب ، الخوارزمي  )٥(
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حـديثًا ، والقاسـطين والمـارقين  في تفسير معنى النـاكثين )١(وروى علي بن طاووس

ســتقاتل النــاكثين والقاســطين والمــارقين ) : ع(لعلــي  -)ص(يعنــي النبــي  –وقــال  ...: (( 

وقاتـــل معاويـــة وهـــم القاســـطون أي ، فقاتـــل طلحـــة والزبيـــر بعـــدما نكثـــا بيعتـــه ، مـــن بعـــدي 

  . )٢())وقاتل الخوارج وهم المارقون ، الظالمون 

والروايــات التاريخيــة التــي تتعلــق ، مــن األحاديــث النبويــة  كثيــراً ن وقــد أورد الحليــو 

  .  )٣(اإلطالة ، وقد تركنا ذكرها لتجنبلمخالفيه ) ع(بذكر مقاتلة اإلمام علي 

  معركة الجمل   . أ
ــــي إ ــــي خاضــــها اإلمــــام عل ــــه ) ع(ن أول المعــــارك الت هــــي معركــــة ، ضــــد مخالفي
ــ ولقــد أورد الحليــون الكثيــر مــن األحاديــث )٤(الجمــل فــي وصــف ) ص(ة عــن النبــي المنقول

مـــن أنهـــم ســـوف يقـــاتلون ) ص(ومـــا أكـــده النبـــي ، ) رض(موقـــف عائشـــة وطلحـــة والزبيـــر 
فيمـــا نـــذكره مـــن (( فـــي ذلـــك  )٥(روى علـــي بـــن طـــاووس، ظلمـــًا وعـــدوانًا ) ع(اإلمـــام علـــي 

عـــن  ...، مـــا خالفتــه فيـــه ملعائشــة ) ص(كتــاب الفـــتن لنعــيم بـــن حمــاد فـــي تحــذير النبـــي 
انــه ، ) ص(والعــوام بــن حــوش عــن إبــراهيم التميمــي عــن النبــي ، ) ص(بــي عائشــة عــن الن
، فلمــا مــرت عائشــة بمــاء الحــوأب ، ) أيــتكن التــي تنبحهــا كــالب الحــوأب: (قــال ألزواجــه 
: فقيل لهـا ، ما أظنني إال راجعة عنه : قالت ، هذا ماء الحوأب : فقيل لها ، فسألت عنه 

 .  )٦())اس ن النيما تصلحين بإنيا أم المؤمنين 
                                     

 ) . ١/١٤٩(، الطرائف  )١(
: لمخالفيـــه ينظـــر ) ع(أورد كثيـــر مـــن المصـــادر األحاديـــث النبويـــة التـــي تتعلـــق بمقاتلـــة اإلمـــام علـــي  )٢(

، ؛ الطبرســــــي ) ٢/٥٧(، االســــــتيعاب ، ؛ ابــــــن عبــــــد البــــــر ) ٨٧٧-٢/٨٧٦(، ب أنســــــا، الــــــبالذري
 ) .  ٤٦٤-١/٤٦٣(، االحتجاج 

، بناء المقالة الفاطميـة ، فما بعدها ؛ أحمد بن طاووس  -٤٤٤ص ، العمدة ، ابن البطريق : ينظر  )٣(
 .  ٣٥١ص ،  ٣٢٨ص ، التشريف بالمنن ، ؛ علي بن طاووس  ٣٥٠-٣٤٦ص 

، تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي ) ٢/٣٠(، ابـن سـعد الطبقـات : ينظـر ، م ٦٥٦/هــ٣٦ي اآلخـرة سـنة في جمـاد )٤(
 ) . ٢/٣٧٧(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ٢/١٢٦(

 .  ٧٦ص ، التشريف بالمنن  )٥(
فلمـا انتهـوا إلـى مـاء الحـوأب فـي بعـض الطريـق ومعهـم ) : (( ... ١/٥٧(، يقول ابن قتيبة الـدينوري  )٦(

، هـذا مـاء الحـوأب : أي مـاٍء هـذا ؟ قـال : فقالـت لمحمـد بـن طلحـة ، ها كـالب الحـوأب فنبح، عائشة
كـأني : (( يقـول لنسـائه ) ص(سـمعت رسـول اهللا : ولـم ؟ قالـت : قـال ، ما أرانـي إال راجعـة : فقالت 

: فقـال لهـا محمـد بـن طلحـة ، )) بإحداكن قد نبحها كالب الحوأب ، وٕاياك أن تكـوني أنـت يـا حميـراء
وأتـى عبـد اهللا بـن الزبيـر ، فحلـف لهـا بـاهللا لقـد خلفتـه أول الليـل ، مي رحمك اهللا ودعي هذا القـول تقد
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فيمـــا نـــذكره مـــن كتـــاب الفـــتن : (( )١(وفـــي روايـــة أخـــرى يقـــول علـــي بـــن طـــاووس
وبإســناده المتصــل عــن ، عائشــة عمــا عملــت بالبصــرة ) ص(مــن تحــذير النبــي  ،للســليلي 

ليت شعري أيتكن تنبحهـا كـالب الحـوأب ؟ يقتـل ) : ص(قال رسول اهللا : قال  ابن عباس 
  )) . الناس يام من فعن يمينها وعن شمالها 

ســمعت : قــال  ...: (( )٢(يقــول علــي بــن طــاووس، وعــن موقــف الزبيــر بــن العــوام 
أمــا ، أنشــدك بــاهللا يــا زبيــر : وهــو يقــول ، عليــًا وهــو يناشــد الزبيــر يــوم الجمــل يــوم تواقعــا 

ـــــ: يقـــــول ) ص(ســـــمعت رســـــول اهللا  ـــــي ظـــــالم ؟ قـــــال إنـــــك تقـــــاتلني وأن ـــــى ولكـــــن : ت ل بل
  . )٣())نسيت

هـو ، ) ع(علـي  علـى اإلمـام، أن خـروج طلحـة والزبيـر وعائشـة  ونوقد أكـد الحليـ
حجــة ) رض(وان حجــتهم فــي الطلــب بــدم الخليفــة عثمــان بــن عفــان  خــروج غيــر صــحيح،

مـا ، أن أصـحاب الجمـل نقمـوا علـى عثمـان : (( )٤(يقول احمد بن طـاووس الحلـي، باطلة 
صـم لطلحـة علـى حمـل المـاء مخا) ع(وعلـي  ، هيـدوكـانوا محاربيـه ومعا، نقم عليه غيرهم 

وقــد ذكــر جملــة منــه صــاحب  ،نــوه و رواه الــرواة ود،  )٥(وممعهــا معلــ فحالــهوعائشــة ، إليــه 
إال إن خــروجهم ، فلمــا قتــل عثمــان شــرعوا مطــالبين عليــًا بدمــه ، هم يــتاالســتيعاب الــذي ال 

بـه  شـيء أصـًال يخاصـمونه عليـه ويؤاخذونـه) ع(ألنه لم يتجدد من علي ، كان لغير ذلك 
  .  )٦())وال طالت له مدة يحدث فيها حوادث وال عرفت محقًا وال مبطًال ادعى ذلك ، 

بعــد مــا بايعــاه إلــى ، ) رض(فخــرج الزبيــر وطلحــة : (( ... )٧(وأورد ابــن الطقطقــي
بمكـة قـد خرجـت إليهـا ليـالي حوصـر عثمـان ، ) ص(وكانـت عائشـة زوجـة الرسـول  ،مكة 

. ،وعلى الطلب بدم عثمـان ، عدم الرضا بإمارة علي  فاتفقا معها على ،) رض(بن عفان 

                                                                                                 
)) فزعموا أنها أول شهادة زور شـهد بهـا فـي اإلسـالم ، فشهدوا بذلك ، وأتاها ببينة زور من األعراب 

ســبط ، ) ٣٦٧-٢/٣٦٦(، مــروج الــذهب ، ؛ المســعودي ) ٢/١٢٥(، تــاريخ ، اليعقــوبي : ؛ وينظــر 
 .  ٦٨ص ، تذكرة ، ابن الجوزي 

 .  ٢٢٣ص ، التشريف بالمنن  )١(
 .  ٢٢٤ص ، المصدر نفسه  )٢(
، ؛ المســـعودي ) ١/٦٤(، اإلمامـــة ، ؛ ابـــن قتيبـــة الـــدينوري ) ٢/١٢٦(، تـــاريخ ، اليعقـــوبي : ينظـــر  )٣(

 .  ٧١ص ، تذكرة الخواص ، ؛ سبط ابن الجوزي )٢/٣٧١(، مروج الذهب 

 .  ٣٥٤ص ، المقالة الفاطمية بناء  )٤(

فـي حـين أن ) رض(كـانوا مـن اشـد الصـحابة ضـد عثمـان ، ) رض(يقصـد أن طلحـة والزبيـر وعائشـة  )٥(
 . قد دافع عنه مرارًا ، ) ع(اإلمام علي 

 . لم نعثر على هذه الرواية عند ابن عبد البر في االستيعاب  )٦(

 .  ٨٥ص ، الفخري  )٧(
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مـن ) ع(إلى انه ألب الناس على عثمان وجرأهم على قتله ومـا زال علـي ) ع(ونسبوا عليًا 
، أكبــر المســاعدين لعثمــان والــذابين عنــه ومــا زال عثمــان يلجــا إليــه فــي دفــع النــاس عنــه 

آخــر لخــروج طلحــة  إذًا ســبب نــاكهف ... )) .عنــه القيــام  المحمــود  فــي دفعهــم) ع(فيقــوم 
وهـــذا الســـبب هـــو خـــالف لمـــا ادعـــوه مـــن ) ع(علـــى اإلمـــام علـــي ) رض(والزبيـــر وعائشـــة 

وذكـــروا أن : قـــال : (( )١(يقـــول ابـــن قتيبـــة الـــدينوري، ) رض(الطلـــب بـــدم الخليفـــة عثمـــان 
ا أميـر هـل تـدري علـى مـا بايعنـاك يـ: فقاال ، الزبير وطلحة أتيا عليًا بعد الفراغ من البيعة 

، نعم على السمع والطاعة وعلى ما بايعتم أبا بكـر وعمـر وعثمـان : المؤمنين ؟ قال علي 
ال ولكنكمــا شــريكان : قــال علــي ، نــا شــريكاك فــي األمــر إولكنــا بايعنــاك علــى ، ال : فقــاال 

وكــان الزبيــر ال يشــك فــي : قــال ،  )٣(واألود )٢(فــي القــول واالســتقامة والعــون علــى العجــز
عراق وطلحة في الـيمن فلمـا اسـتبان لهمـا أن عليـًا غيـر موليهمـا شـيئًا أظهـرا الشـكاة والية ال

(()٤(  .  
ن طلحة والزبير سوف أكان عارفًا ب) ع(أن اإلمام علي  )٥(وقد أكد العالمة الحلي

لطلحـة والزبيـر ) ع(وقـال : (( في ذلـك ) ع(وأورد قول اإلمام علي ، سوف يخرجان عليه 
، ال واهللا مــا تريــدان العمــرة وٕانمــا تريــدان البصــرة : روج إلــى العمــرة عنــدما اســتأذناه فــي الخــ

مــا أظهــراه عنــد اســتئذانهما لــه فــي العمــرة ؟ إننــي أذنــت لهمــا : البــن عبــاس ) ع(وقــال ... 
وان اهللا سـيرد كيـدهما ، مع علمي بما قـد انطويـا عليـه مـن الغـدر واسـتظهرت بـاهللا عليهمـا 

  . )٦() ))ع(قال فكان األمر كما ، ويظفرني بهما 
 ونوقـد أكـد الحليـ، كانت فتنة جرت بين المسلمين  ،وفي الواقع أن معركة الجمل 

مقولــة عمــار بــن ياســر بعــد أن توجــه هــو واإلمــام  )٧(فقــد أورد ابــن البطريــق الحلــي، ذلــك 
واهللا ، ن عائشـة قـد صـارت إلـى البصـرة إ: (( إلى الكوفة قبيل معركـة الجمـل ) ع(الحسن 

لـــيعلم إيـــاه ، ولكـــن اهللا عـــز وجـــل قـــد ابـــتالكم بهـــا  ،نبـــيكم فـــي الـــدنيا واآلخـــرة  نهـــا لزوجـــةإ
  .  )٨())تطيعون أم هي 

                                     
 ) . ١/٤٧(، اإلمامة والسياسة  )١(

 ) . ٥/٤٣٠(، لسان العرب ، ابن منظور ، وهو نقيض الحزم ، الضعف : العجز ) ٢(
 ) . ٣/٨٩(، لسان العرب ، ابن منظور ، المشقة أو العوج : األود ) ٣(
 .  ٩٤-٩٣ص ، تاريخ ، ؛ ابن العبري ) ١٢٥-٢/١٢٤(، تاريخ ، اليعقوبي : لالستزادة ينظر  )٤(

  . ١٣١ص ، المستجاد  )٥(

، تــــاريخ ، ؛ اليعقــــوبي ) ١/٤٨(، اإلمامــــة والسياســـة ، ابــــن قتيبـــة الــــدينوري : ينظـــر قريبــــًا مـــن هــــذا  )٦(
 .  ٩٤ص ، تاريخ ، ؛ ابن العبري ) ٢/٣٦٦(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي )٢/١٢٥(

 .  ٤٥٥ص ، العمدة  )٧(

 ) . ٢/١٩٥(،  سير، ؛ الذهبي  ٧٠ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي : وقد أورد مثل ذلك  )٨(
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ــ أدت إلــى التــي ،  علــى وقــوع مثــل هــذه الفــتن بــين المســلمينن و ولقــد تأســف الحلي
وان علمــاء القــوم وكتــبهم : (( ... )١(يقــول احمــد بــن طــاووس، مقتــل العديــد مــن المســلمين 

وكــان فــرع ، ) رض(كانــت بــين طلحــة والزبيــر وعثمــان ، لفتنــة العظمــى محشــوة مــن كــون ا
والتـي قتـل بهـا طلحـة والزبيـر وقتـل ، ثـم كـان فـرع ذلـك وقعـة الجمـل ،  )٢()رض(ذلك قتلـه 

أن المقتــولين مــن أصــحاب طلحــة والزبيــر هــم ثمانيـــة فقــد ذكــر ، مــن الفــريقين أمــة كبيــرة 
، نحـو مـن ألـف ) ع(صـحاب أميـر المـؤمنين وقتل من أ، سبعة عشر ألفًا : وقيل ، آالف 

  .  )٣())وذكر أنه قطع على زمام الجمل سبعون يدًا 
فيما نذكره من كتـاب الفـتن للسـليلي مـن أن مـروان : ((  )٤(وذكر علي بن طاووس

حكم مروان بن ال اهرم: وذكر بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال ، قتل طلحة يوم الجمل 
  .  )٥())...ه يوم الجمل بسهم في ركبت

فأمــا الزبيــر فانــه لمــا رأى النصــرة علــيهم رد رأس فرســه : (( )٦(وأورد ابــن الطقطقــي
فقتلـه بـوادي السـباع وأتـى ، عميـر بـن جرمـوز  اسـمهفتبعـه رجـٌل مـن عـرب البصـرة ، ومر 

بشــر ) : ع(فقــال علــي ، اســتأذن لقاتــل الزبيــر : لحاجــب ه افقــال لــ، بســيفه ) ع(إلــى علــي 
ولمـا رأى سـيفه ، ) ع(وصفية هي أم الزبير وعمة أميـر المـؤمنين ، ر نابال قاتل ابن صفية

  .  )٧() ))ص(سيٌف طالما جال الكروب عن وجه رسول اهللا : قال 

                                     
 . ٨٩ص ، بناء المقالة الفاطمية  )١(

  ) .رض(يقصد قتل الخليفة عثمان بن عفان  )٢(
 
بـــأن عـــدد القتلـــى ) ٣/٣٠(، الطبقـــات ، اختلفـــت المصـــادر فـــي عـــدد قتلـــى الجمـــل فـــأورد ابـــن ســـعد  )٣(

؛ وفــي  بــأن عــدد القتلــى نيــف وثالثــون ألفــاً ) ٢/١٢٧(تــاريخ ، ألــف قتيــل ؛ وذكــر اليعقــوبي  ١٣٠٠٠
أن الـذي قتـل مـن أصـحاب علـي فـي ذلـك اليـوم خمسـة ) ٢/٣٨٠(، مروج الـذهب ، رواية المسعودي 

وقيـل غيـر ذلـك ، آالف نفس ومن أصحاب الجمل وغيرهم من أهل البصرة وغيرهم ثالثة عشـر ألـف 
. 

 . ٢٢٤-٢٢٣ص ، التشريف بالمنن  )٤(

) ٢/١٢٦(، تـاريخ ، ؛ وأورد اليعقـوبي ) ١/٦٨(،  اإلمامـة والسياسـة، ابن قتيبة الـدينوري : أكد ذلك  )٥(
رماه مروان بن الحكم بسـهم فصـرعه ، وقـال ، فقتل طلحة بن عبيد اهللا في المعركة ) :  (( ٢/١٢٦(
، مــــروج الــــذهب ، المســــعودي : ؛ وينظــــر...))ال أطلــــب واهللا بعــــد اليــــوم بثــــأر عثمــــان وأنــــا قتلتــــه: 
 ) . ١/٢٤٢(، المختصر، داء ؛ أبو الف) ١٩٧-٢/١٩٦(، سير ، ؛ الذهبي ) ٢/٣٧٣(

 .  ٨٧ص ، الفخري  )٦(

؛ ) ٢/١٢٧(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ٦٦-١/٦٥(، اإلمامــة والسياســة ، ابــن قتيبــة الــدينوري : ينظــر  )٧(
؛  ٧٧ص ، تـــذكرة الخـــواص ، ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي ) ٣٧٣-٢/٣٧٢(، مـــروج الـــذهب ، المســـعودي 
 .  ٩٤ص ، تاريخ ، ابن العبري 
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فإنها كانت على جمل فـي هـودج ، ) رض(وأما عائشة : (( )١(وأورد ابن الطقطقي
الجمـل  عقـر، لـت جموعهـافلما اشـتد القتـال وانف، وقد البس هودجها الدروع ونسائج الحديد 

وكـان أخوهـا محمـد بـن أبـي ، فوقع ورفع هودجها حمًال ووضع في مكـان بعيـد عـن النـاس 
) ع(فــأمره علــي ، ) رض(وابــن زوجتــه أســماء بنــت عمــيس ، ) ع(بكــر مــن أصــحاب علــي 

فمضـى إليهـا فرآهـا ، أن يمضي إلى أخته وينظر أهي سليمة أم أصابها شيء من الجـراح 
أحسن إلى عائشـة غايـة ) ع(ن أمير المؤمنين إثم ... ، ا ليًال إلى البصرة سليمة ثم أدخله

بعـث معهـا و ، وٕاذن لهـا فـي الرجـوع إلـى المدينـة ، اإلحسان وجهزهـا بكـل مـا ينبغـي لمثلهـا 
عـين امـرأة مـن نسـاء أهـل بر أواختار لهـا ، كل من نجا ممن خرج معها إال من أحب المقام 

سيرها بصحبة أخيها محمد بن أبي بكـر و ، ها في الطريق البصرة المعروفات ألجل مؤانست
  .  )٢())مكرمة محترمة 
معاملـة خاصـة ) رض(قد عامـل عائشـة أم المـؤمنين ) ع(أمير المؤمنين أن فنرى 

  .  )٣()ص(وٕاكراما للنبي محمد ، ) ص(ألنها زوجة النبي 
  معركة صفين   . ب

كثيـر مـن المـؤرخين مـن مـن المعـارك المهمـة التـي اهـتم بهـا  )٤(معركـة صـفينتعـّد 
الـذين كتبـوا عنهـا باختصـار وذلـك ، وبضمنهم علمـاء الحلـة ومؤرخوهـا ، ثينالقدماء والمحد

                                     
 .  ٨٨ص ، الفخري  )١(
) رض(عائشــة ) ع(أورد كثيــر مــن المصــادر المعاملــة الجيــدة والكريمــة التــي عامــل بهــا اإلمــام علــي  )٢(

ـــــاريخ ، اليعقـــــوبي : لالســـــتزادة ينظـــــر  ـــــدينوري ) ٢/١٢٧(، ت ـــــة ال ، اإلمامـــــة والسياســـــة ، ؛ ابـــــن قتيب
ة الخـواص تـذكر ، ؛ سـبط ابـن الجـوزي ) ٣٧٨-٢/٣٧٦(، مروج الـذهب ، ؛ المسعودي )٦٩-١/٦٨(
ابن ، ) ٢٤٣-١/٢٤٢(، المختصر ، ؛ أبو الفداء  ٩٤ص ، تاريخ ، ؛ ابن العبري  ٨٠-٧٩ص ، 

 ) .١/١٤٩(، تاريخ، الوردي 
؛ ابــن قتيبــة ) ٣٠-٣/٢٩(، الطبقــات ، ابــن ســعد : لمزيــد مــن التفاصــيل عــن معركــة الجمــل ينظــر  )٣(

، ؛ المسـعودي ) ١٢٧-٢/١٢٥(، اريخ تـ، ؛ اليعقـوبي ) ٦٩-١/٤٧(، اإلمامة والسياسة ، الدينوري 
، ؛ ابـن شـدقم  ٨٠-٦٦ص ، تذكرة الخواص ، ؛ سبط ابن الجوزي) ٣٨١-٢/٣٦٦(، مروج الذهب 

تحقيـق السـيد تحسـين ، وقعـة الجمـل : هــ١٠٨٢ت بعـد ، ضامر بن شدقم ابن علي الحسيني المدني 
 .  ١٤٢٠، إيران ، مطبعة محمد ،  ١ط، آل شبيب الموسوي 

وهــو موضــع بقــرب الرقــة علــى شــاطئ الفــرات مــن الجانــب ... ، بكســرتين وتشــديد الفــاء : ين ِصــفّ ((  )٤(
هــ فـي غـرة صـفر ٣٧ومعاويـة فـي سـنة ) ع(وكانت وقعة صـفين بـين علـي ، الغربي بين الرقة وبالس

قريــة قديمــة البــوار مــن ، صــفين : (( ؛ وأورد القزوينــي) ٤١٥-٣/٤١٤(، معجــم البلــدان ، الحمــوي)) 
ومـا يليهـا غيضـة ملتفـة ذات بـرزخ ، بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي ، روم بناء ال

وليس في ذينك الفرسـخين طريـق إلـى المـاء إال طريـق واحـد مفـروش بالحجـارة ، طولها نحو فرسخين 
 .  ٢١٤ص ، آثار البالد ، )) وسائر ذلك عزٌب وخالف ملتفة 
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لذلك اقتصروا على ذكر أحقيـة اإلمـام علـي ، ربما يعود إلى كثرة من كتب عنها من قبلهم 
  . في قتال معاوية ) ع(

إلمــام علــي وكــان الســبب فــي حــرب صــفين هــو رفــض معاويــة وأهــل الشــام بيعــة ا
حجــة علــى ذلــك يقــول أحمــد بــن ) رض(تخــذ معاويــة مــن قتــل الخليفــة عثمــان اوقــد ، ) ع(

محاربـًا أميـر المـؤمنين ، ثـم شـرع معاويـة يطالـب بـدم ابـن عمـه عثمـان : (( ... )١(طاووس
فأينــا كــان أهــدى ): ع(وقــد قــال موالنــا أميــر المــؤمنين ، فكــان مــا كــان ، باغيــًا عليــه ) ع(

  .  )) )٢(لمقاتله
لمـا : (( يقـول  إذسـبب حـرب صـفين بشـكل أوفـر  )٣(الحلي ويوضح ابن الطقطقي

لنـاس ايعرفـه اجتمـاع ، أرسـل إلـى معاويـة ، من وقعـة الجمـل ) ع(انصرف أمير المؤمنين 
ويـأمره بالـدخول فيمـا دخـل بـه المهـاجرون ، ه ، ويعلمـه مـا كـان مـن وقعـة الجمـلعلى بيعتـ

فلمـا ورد ، وكان ابن عمه ، ) رض(بالشام من قبل عثمان وكان معاوية أميرًا ، واألنصار 
وعلم أنه متـى ، ) ع(خاف معاوية من علي ، ) ع(إلى معاوية رسول أمير المؤمنين علي 

أشـارا علـى ، وقد كان ابـن عبـاس والمغيـرة بـن شـعبة ، استتب األمر له عزله ولم يستعمله 
يبـايع النـاس ويـتمكن ثـم يعزلـه بعـد  أن يقـر معاويـة بالشـام مـدة حتـى، ) ع(أمير المـؤمنين 

إني لو أقررته على إمارتـه ولـو يومـًا واحـدًا كنـت عاصـيًا : وقال ، ) ع(فلم يطعهما ، ذلك 
ولـم يكـن عنــده ، ) ع(ولـم تكـن الخــدع والحيـل مـن مـذهب علـي ، فـي ذلـك اليـوم هللا تعـالى 

مـرو بـن العـاص ثم استشـار بع، طاوله ، فحين ورد الرسول على معاوية ، غير مر الحق 
 فأشــار عمــرو، وكــان معاويــة قــد تألفــه واســتماله ليقــوى برأيــه ودهائــه ، وكــان أحــد الــدهاة ، 

أن يظهـر قمـيص الـدم الـذي قتـل فيـه عثمـان بـن عفـان وأصـابع ، بن العاص على معاوية 
ثم يجمع الناس ويبكـي عليـه ويلصـق قتـل عثمـان ، ويعلق ذلك على المنبر ) رض(زوجته 
فــأخرج معاويــة القمــيص ، ليميــل إليــه أهــل الشــام ويقــاتلوا معــه ، الــب بدمــه ويط) ع(بعلــي 

 ،) رض(واألصـــابع وعلقـــه علـــى المنبـــر وبكـــى واســـتبكى النـــاس وذكـــرهم بمصـــاب عثمـــان 
والقتــال معــه علــى ) رض(نتــدب أهــل الشــام مــن كــل جانــب وبــذلوا لــه الطلــب بــدم عثمــان اف

  .  )٤())كل من آوى قتلته 

                                     
 .  ٣٥٤ص ، بناء المقالة الفاطمية  )١(
ومـن سـاعد علـى ) رض(أن معاوية يعرف جيدًا من قتـل عثمـان ، من كالمه ) ع(يقصد اإلمام علي  )٢(

 . قتله 
 . ٩٠-٨٩ص ، الفخري  )٣(
، بصـفين ) ع(أورد كثير من المصادر الحجة الواهية التـي اسـتند إليهـا معاويـة فـي قتـال اإلمـام علـى  )٤(

؛ ) ١٢٩-٢/١٢٨(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ١/٨٣(، ســة اإلمامــة والسيا، ابــن قتيبــة الــدينوري : ينظــر
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) رض(تخــذ مــن مقتــل الخليفــة عثمــان ان أن معاويــة قــد اســابقن الايبــين لنــا النصــ
، ) ع(وأن السـبب الـرئيس مـن مقاتلـة معاويـة لإلمـام علـي ، ) ع(حجة لمقاتلة اإلمام علي 

حكـــم جميـــع أراضـــي الدولـــة  بـــل ســـعيه إلـــى، هـــو رغبتـــه فـــي البقـــاء علـــى كرســـي الشـــام 
، ) رض(ة التــي قتــل فيهــا عثمــان وذلــك إذا عــدنا إلــى الــوراء قلــيًال قبيــل الفتنــ، اإلســالمية 

فكتــب : (( ...  )١(أورد اليعقــوبيإذ ،  ومعاويــة) رض(الحــديث الــذي دار بــين عثمــان نجــد 
كونــوا : فتوجــه إليــه فــي اثنــي عشــر ألفــًا ثــم قــال ، إلــى معاويــة يســأل تعجيــل القــدوم عليــه 

عثمــان فــأتى ، حتــى آتــي أميــر المــؤمنين ألعــرف صــحة أمــره م، بمكــانكم فــي أوائــل الشــا
ال واهللا : قـال ، قد قدمت ألعرف رأيك وأعـود إلـيهم فأجيئـك بهـم : فقال ، فسأله عن المدة 

فرجـع فلـم يعـد إليـه ، ارجـع فجئنـي بالنـاس، ا ولـي الثـأر أنـ: ولكنك أردت أن أقتل فتقـول ، 
  )) . حتى قتل 

بـأن ، ) ع(علم أمير المـؤمنين علـي ، وبعد أن الحت سحب الحرب بين الطرفين 
سـعى اإلمـام علـي ، تـه اوية قد رفض الدخول في طاعته وأنه قد جمـع أهـل الشـام لمقاتلمع
مــــن وكــــون جيشــــًا يضــــم العديــــد مــــن الصــــحابة ، إلــــى جمــــع النــــاس لمقاتلــــة معاويــــة ) ع(

وذكــر بإســناده عــن ســعيد بــن جبيــر : (( )٢(أورد علــي بــن طــاووس، المهــاجرين واألنصــار 
، األنصــار وتســعمائة مــن أهــل بيعــة الرضــوان  مائــة مــني ثمــان) ع(كــان مــع علــي : قــال 

، شهد مع علـي ثمـانون بـدريًا : خر بإسناده عن أبي إسرائيل عن الحكم قال آ اً وروى حديث

                                                                                                 
؛ ابـــن  ٨٢-٨١ص ، تـــذكرة الخـــواص ، ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي ) ٥٦٢-٤/٥٦١(، تـــاريخ ، الطبـــري 
 .  ٩٤ص ، تاريخ ، العبري 

 ) .٢/١٢٢(، تاريخ  )١(
  .  ٢٢٦ص ، التشريف بالمنن  )٢(
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كـان  )١(يـس القرنـيأو بإسـناده أن  اً وذكـر حـديث، وخمسون ومائتان ممن بـايع تحـت الشـجرة 
  .  )٢())يوم صفين) ع(موالنا علي  مع

: وهـو جـالس ألخـذ البيعـة )٤(بـذي قـار) ع(وقال علي : (( )٣(ويقول العالمة الحلي
يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل ال يزيدون رجًال وال ينقصون رجـًال يبـايعونني علـى المـوت 

العــدد أو يزيــدون  نوخفــت أن يــنقص القــوم عــ، فجزعــت لــذلك ) : رض(قــال ابــن عبــاس ، 
، حتـــى ورد أوائلهـــم ، حصـــاء القـــوم فلـــم أزل مهمومـــًا دأبـــي إ، فيفســـد األمـــر علينـــا ، عليـــه 

ثـــم انقطــع مجـــيء ، فجعلــت أحصــيهم فاســـتوفيت عــددهم تســـعمائة وتســعة وتســـعون رجــًال 
ماذا حمله على ما قال ؟ فبينما أنا أفكر في ذلك ، إنا هللا وٕانا إليه راجعون : فقلت ، القوم 

معـه سـيفه  فـإذا هـو راجـل عليـه قبـاء صـوف، حتـى دنـا منـي ، إذ رأيت شخصًا قد أقبـل ، 
فقــال لــه ، امــدد يــدك أبايعــك : فقــال لــه ، ) ع(فقــرب مــن أميــر المــؤمنين  ،وترســه وأدواتــه 
والقتـال بـين يـديك ، أبايعـك علـى السـمع والطاعـة : وعالم تبايعني ؟ قـال : أمير المؤمنين 

أنــت أويــس : قــال ،  أويــس: مــا اســمك ؟ قــال : فقــال لــه ، حتــى أمــوت أو يفــتح اهللا عليــك 
أنــي أدرك رجــًال ) ص(أخبرنــي حبيبــي رســول اهللا  ،اهللا أكبــر : قــال ، نعــم : ؟ قــالالقرنــي 

، يمــوت علــى الشــهادة ، يكــون مــن حــزب اهللا ورســوله ، مــن أمتــه يقــال لــه أويــس القرنــي 
  .  )٥())فسري عني : قال ابن عباس ، يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر 

                                     
قتـل يـوم ، أصله من مـراد ، د من الكوفيين يع، وقيل بن عمرو ، أصله من اليمن ، أويس بن عامر  )١(

، أويــس القرنــي ســيد التــابعين : وقــال ) ص(أخبــر عنــه النبــي ، ) ع(صــفين إلــى جانــب اإلمــام علــي 
ت ، عبـــد اهللا بـــن عـــدي الجرجـــاني ، ؛ ابـــن عـــدي  ١٠٢٧-١٠٢٦ص ، صـــحيح ، مســـلم : ينظـــر 
دار الكتـب ،  ١ط، ود وآخـرين تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجـ، الكامل في الضعفاء : هـ ٣٦٥

؛ الـذهبي ) ٣/١١٤(، شرح نهـج ، ؛ ابن أبي الحديد ) ١١٢-٢/١٠٩(،  ١٩٩٧، بيروت ، العلمية 
تحقيـق مصـطفى عبـد القـادر ، تاريخ اإلسالم ووفيات مشـاهير األعـالم ، ) ٢٢٦-٢/٢٢٤(، سير ، 

بحـار األنـوار ، جلسـي ؛ الم) ٢٠٠-٢/١٩٨(،  ٢٠٠٥، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١ط، عطا 
 ،)١٥٥-٤٢/١٤٧  . ( 

مـــن المهـــاجرين ) ع(اختلفـــت المصـــادر فـــي ذكـــر عـــدد مـــن حضـــر صـــفين إلـــى جانـــب اإلمـــام علـــي  )٢(
؛ سبط ابن الجوزي ) ٢/١٣٠(، تاريخ ، اليعقوبي : ينظر ، وأصحاب الشجرة ، واألنصار والبدريين 

 .  ٨١-٨٠ص ، تذكرة الخواص ، 
 .  ١٣٣-١٣٢ص ، المستجاد  )٣(
 ) . ٢(، هامش رقم  ٩٠: سبق أن أشير إليها في ص  )٤(
 ) . ٤١/٣٠٠(، بحار األنوار ، المجلسي  )٥(
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تــــابعين دور كبيــــر فــــي معركــــة وكــــان لهــــؤالء الصــــحابة والمهــــاجرين واألنصــــار وال
فيمـا ) : ((رض(الصحابي عمار بن ياسر  في شأن )١(فقد أورد علي بن طاووس. صفين 

مـا جـاء فـي كتـاب الفـتن ، ة الباغيـة ئـعلـى معاويـة أنـه الف) رض(نذكره مـن شـهادة عائشـة 
تقتلـك الفئـة ، قـال لعمـار ) ص(أن النبـي ، وذكر بإسناده عن عروة عن عائشة  ،للسليلي 
  .  )٢())الباغية 

كـــانوا  الصـــحابة متـــوقفين فـــي هـــذا األمـــر ألنهـــم وكـــان: (( ...  )٣(وأورد القزوينـــي
أريــد دم ابــن : ويــرون قمــيص عثمــان علــى الــرمح ومعاويــة يقــول ، يــرون عليــًا وعلــو شــأنه

يـا عمـار : قـال لـه ) ص(إلى أن قتل عمـار بـن ياسـر والصـحابة سـمعوا أن النبـي ، عمي 
جهـدهم فـي ) ع(فبذل قوم علـي ، فعند ذلك ظهر للناس بغي معاوية ، اغية تقتلك الفئة الب

  ... )) . القتال حتى ضيقوا على قوم معاوية 
: نادى يوم صفين رجل من أهـل الشـام  ...: (( في مكان آخر  )٤(وأورد القزويني

: يقــول ) ص(ســمعت رســول اهللا : مــا تريــد منــه ؟ قــال ، أفــيكم أويــس القرنــي ؟ قلنــا نعــم 
نـادى ف، ) ع(وعطف دابته ودخـل مـع أصـحاب علـي ، أويس القرني خير التابعين بإحسان

  ) )) . ع(؟ فوجد في قتلى علي أويس: ي في القوم المناد
اضــطرب أصــحاب معاويــة وظهــر أنهــم ، ) رض(وبعــد أن قتــل عمــار بــن ياســر 

شـيء مـن  الـذي يسـتخدم أي، وظهر في هذه المسـألة مكـر وخـداع معاويـة ، الفئة الباغية 
أجل أن يكسب السلطة والجـاه ويسـعى إلـى أعـذار مختلفـة مـن أجـل رغبتـه الشخصـية أورد 

وبمثــل هــذا التأويــل القبــيح المســتنكر ) ع(قــال الصــادق : (( فــي ذلــك  )٥(الحلــي الشــيخ ورام
 صوهذا من نحو تأويل معاوية لمـا قتـل عمـار بـن ياسـر فارتعـدت فـرائ، يضّلون ويضلون 
فـــدخل عمـــرو بـــن ، عمـــار تقتلـــه الفئـــة الباغيـــة ) ص(قـــال رســـول اهللا : خلـــق كثيـــر وقـــالوا 

لمــاذا ؟ : قــال ، أيهــا األميــر قــد هــاج النــاس واضــطربوا : فقــال لــه ، العــاص علــى معاويــة 

                                     
  .  ٢٢٥ص ، التشريف بالمنن  )١(
 
، ابــن قتيبــة الــدينوري : ينظــر ) يــا عمــار تقتلــك الفئــة الباغيــة ( أوردت العديــد مــن المصــادر حــديث  )٢(

، مـــــروج الـــــذهب ، ؛ المســـــعودي ) ٢/١٣٠(، تـــــاريخ ، بي ؛ اليعقـــــو ) ١/١٠٣(، اإلمامـــــة والسياســـــة 
، المختصــر ، ؛ أبــو الفــداء  ٩٢-٨٩ص ، تــذكرة الخــواص ، ؛ ســبط ابــن الجــوزي ) ٣٩٢-٢/٣٩١(
 ) .١٥١-١/١٥٠(، تاريخ ، ؛ ابن الوردي ) ٢٤٥-١/٢٤٤(

 . ٢١٥-٢١٤ص ، آثار البالد  )٣(
 . ٧٢ص ، آثار البالد  )٤(
 ) .٢/٤١٧(، تنبيه الخواطر  )٥(
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، عمــار تقتلــه الفئــة الباغيــة ) ص(ألــيس قــال رســول اهللا : قــال ، قتــل عمــار فمــاذا : قــال 
إنمـا قتلـه علـي بـن أبـي طالـب لمـا ألقـاه بـين  دحضت فـي قولـك أنحـن قتلنـاه: فقال معاوية 

) رض(هـو الـذي قتـل حمـزة ) ص(فـإذن رسـول اهللا : فقال) ع(تصل ذلك بعلي اف، رماحنا 
  )) . لما ألقاه بين رماح المشركين 

هو تأكيد بأن اإلمـام ، ) ع(فنرى أن وجود هؤالء الصحابة إلى جانب اإلمام علي 
وهــو ، تــه عاويــة الــذي امتنــع عــن الــدخول فــي بيعكــان لــه الحــق فــي مقاتلــة م، ) ع(علــي 

) ع(وبعـد أن الحـت بشـائر النصـر لجـيش اإلمـام علـي ، األمـر الـذي أجمعـت عليـه األمـة 
فبـذل قـوم علـي جهـدهم حتـى :(( ...)١(يقـول القزوينـي أظهر معاوية خدعة رفع المصـاحف

متنع افـ! اب اهللا رضـينا بكتـ: فعند ذلـك رفعـوا المصـاحف وقـالوا ، ضيقوا على قوم معاوية 
، فمـا وافقـوا علـى قولـه ! كلمة حق أريد بهـا باطـل ) : ع(فقال علي  ،قوم علي من القتال 

فآل األمـر إلـى الحكمـين والقصـة مشـهورة ! ال رأي لغير مطاع : عند ذلك ) ع(فقال علي 
 . ((  

أن يغلبـــوا وظهـــرت ) ع(حتـــى كـــاد عســـكر علـــي : (( ... )٢(ويقـــول ابـــن الطقطقـــي
فأشــــار علــــى معاويــــة برفــــع ، فخــــاف عمــــرو بــــن العــــاص مــــن الهــــالك ، لفــــتح مــــارات اأ

فلمــــا رفعــــت ، المصــــاحف علــــى الرمــــاح والــــدعاء إلــــى مــــا فيهــــا مــــن أمــــر اهللا عــــز وجــــل 
يــا : وقــالوا ، ) ع(وجــاؤا إلــى أميــر المــؤمنين ، فتــر أكثــر النــاس عــن الحــرب ، المصــاحف 

أو ، ل لنحملنـك كارهـًا إلـى معاويـة فـو اهللا إن لـم تفعـ، علي أجب إلى كتاب اهللا عـز وجـل 
، يـا قـوم إنهـا خدعـة مـنهم ) : ع(فقال لهم علـي  ،) رض(لنفعلن بك كما فعلنا بابن عفان 

مضـوا لشـأنكم اأولسـتم علـى بينـة مـن ربكـم ؟ ف، إنهم ليس فيهم من يعمل بهذه المصـاحف 
 )٣(لـى معاويـة رسـوالً ثـم أرسـل إ، فلم يفعلوا وغلبوه فأجـاب إلـى تـرك القتـال ، وقاتلوا عدوكم 

قسـم ننحكـم منـا رجـًال ومـنكم رجـًال و : ما الذي تريد برفع هذه المصـاحف ؟ قـال : ول له قي
ومــا لــم يجــداه فــي ، علــى الــرجلين أن ينصــحا األمــة ويعمــال بمــا فــي كتــاب اهللا عــز وجــل 

 فتراضـى النـاس جميعـاً ، كتاب اهللا حماله على السنة والجماعة فأي شـيء حكمـا بـه قبلنـاه 
فإنــه رضــي كارهــًا مغلوبــًا ونفــٌر يســير مــن بطائنــه كاألشــتر ، ) ع(بــذلك إال أميــر المــؤمنين 

  . ))نعقد اإلجماع على تحكيم رجلين وا، وغيرهما ) رض(وابن عباس 

                                     
 . ٢١٥ص ، آثار البالد  )١(
 .  ٩١ص ، الفخري  )٢(
   .  بأن الرسول هو األشعث ابن قيس الكندي ) ٥/٥١(، تاريخ ، ذكر الطبري ) ٣(
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انتهــت ،  )١(واتفــق الطرفــان علــى قيــام التحكــيم، وبعــد أن وضــعت الحــرب أوزارهــا 
ومعاويـة فـي ، علي فـي مائـة وعشـرين ألفـاً  وكان: (( .... )٢(يقول القزويني، حرب صفين 
، مــن أصــحاب علـي خمســة وعشــرون ألفــًا : وقتــل مـن الجــانبين ســبعون ألفـًا ، تسـعين ألفــًا 

قتـــل خمســـة وعشـــرون ) ع(وفـــي قـــوم علـــي ، ومـــن أصـــحاب معاويـــة خمســـة وأربعـــون ألفـــًا 
ــام وكانــت مــدة المقــام بصــفين مائــة يــوم وعشــ، صــحابيًا بــدريًا مــنهم عمــار بــن ياســر  رة أي

  .  )٣())وكانت الوقائع تسعين وقعة 
كـان عارفـًا ، ) ع(هو أن اإلمـام علـي ، ن ألمور الطريفة التي أوردها الحليو ومن ا

فيمــا ذكــره (( :)٤(روى علــي بــن طــاووس، بنهايــة حــرب صــفين وكيــف ســتكون األمــور فيهــا 
ن إ:  )ع(ال علـي قـ... ، لهم بواليـة معاويـة ) ع(من تعريف موالنا علي  )٥(نعيم بن حماد

  )) .  أو فاجر ال بد من أمير بر: فلم تقاتل إذًا ؟ قال : قالوا ، معاوية سيظهر عليكم 
فيمـــا نـــذكره مـــن كتـــاب الفـــتن : (( )٦(وفـــي موضـــع آخـــر يقـــول علـــي بـــن طـــاووس

عـذرًا عنـد اهللا  يبلـيباجتماع الناس على معاوية وأنه يقاتل ل) ع(للسليلي من تعريف موالنا 
 ،هلـك معاويـة : مـا هـذا ؟ قـالوا : فقـال  ،ضوضـاء ) ع(سمع علي : قال  ...، عز وجل 

فعلـى : )ع(فقيـل لعلـي ، كال والذي نفسي بيده ال يموت حتى يجتمع األمـر فـي يـده : قال 
فــإن رســول اهللا : قلــت أنــا ، )٧(أبلــى عــذرًا فيمــا بينــي وبــين اهللا عــز وجــل: مــا نقاتلــه ؟ قــال 

فهل يجوز لـه أن يتـرك ، ومعاوية أحدهم ، قاسطين والمارقين أمر بقتال الناكثين وال) ص(
  )) .  )٨(وأمر باإليمان من يعلم أنه ال يؤمن ،قتالهم كما انزل اهللا جل جالله القرآن 

                                     
تحقيق عبد السـالم ، وقعة صفين : هـ ٢١٢نصر بن مزاحم ت ، المنقري : ينظر في قضية التحكيم  )١(

، ؛ ابــــن قتيبــــة الــــدينوري  ٥١٨-٤٨١ص ،  ١٩٩٠، بيــــروت ، دار الجيــــل ، ط.د، محمــــد هــــارون 
مــروج ، ؛ المســعودي ) ١٣٢-٢/١٣١(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ١١٣-١/١٠٥(، اإلمامــة والسياســة 

، ؛ ابـــن العبـــري  ٩٥-٩٣ص ، تـــذكرة الخـــواص ، ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي ) ٤٠٥-٢/٤٠٠(، الـــذهب 
، تـــــــاريخ ، ردي؛ ابـــــــن الـــــــو ) ٢٤٩-١/٢٤٥(، المختصـــــــر ، ؛ أبـــــــو الفـــــــداء  ٩٦-٩٥ص ، تـــــــاريخ 

)١٥٣-١/١٥١ . ( 
 .  ٢١٤ص ، آثار البالد  )٢(
ابــن قتيبــة : اتفقــت المصــادر علــى عــدد القتلــى مــن الطــرفين لكنهــا اختلفــت فــي أعــداد الجيشــين ينظــر  )٣(

مــروج ، ؛ المســعودي ) ٢/١٣٠(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ٨٨-١/٨٧(، اإلمامــة والسياســة ، الــدينوري
، ؛ ابـــن العبـــري  ٨١-٨٠ص ، تـــذكرة الخـــواص ، ط ابـــن الجـــوزي ؛ ســـب) ٤٠٥-٢/٣٨٤(، الـــذهب 
 ) . ١/١٥٠(، تاريخ ، ؛ ابن الوردي ) ١/٢٤٤(، المختصر ، ؛ أبو الفداء ٩٤ص ، تاريخ 

 . ٧٨ص ، التشريف بالمنن  )٤(
، م ٨٤٣/هـــ٢٢٩ت ، أبــو عبــد اهللا الخزاعــي المــروزي ، هــو نعــيم بــن حمــاد بــن معاويــة بــن الحــارث ) ٥(

  ) .٣٠٨-٧/٢٩٩(، سير أعالم ، الذهبي: مته تنظر ترج
 . ٢٣٠-٢٢٩ص ، التشريف بالمنن  )٦(
 ) . ٢/٢٥٩(، المناقب ، ابن شهر آشوب ، أورد قريب منه  )٧(
 . الكالم هنا لعلي بن طاووس الحلي  )٨(
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) ص(هـذه الحـرب وغيرهـا ألن النبـي  إليـهكان يعلم ما تنتهـي ، ) ع(فاإلمام علي 
متعلقــــة بقتــــال النــــاكثين والقاســــطين قــــد أخبــــره بــــذلك كمــــا أشــــرنا إلــــى األحاديــــث النبويــــة ال

كان يبذل أقصى جهده في تلك الحروب حتى يقيم الحق ) ع(لكن اإلمام علي ، والمارقين 
بمقـدوره أن يأخـذ هـذا ) ع(فلقـد كـان ، في موضعه ويجاهـد فـي اهللا عـز وجـل خيـر الجهـاد 

خـالق علـى إال أنه فضـل طاعـة ال، باستخدام الحيلة والمكيدة ، األمر دون تعب أو نصب 
  )١(طاعة المخلوق

  معركة النهروان  . ج
وعـن ، )ص(ما جاء عن النبـي  وايةبر ،  )٢(معركة النهروان ن في ذكرو هتم الحليا

فمن ذلك ما رواه علـي بـن ، من األخبار عنهم قبل المعركة وبعدها ) ع(وعن اإلمام علي 
الفـتن للسـليلي  فيما نذكره من كتاب: (( بخروج الخوارج ) ص(في أخبار النبي  )٣(طاووس

بينمـا رسـول اهللا : وذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال ، للسليلي عن ضالل الخوارج 
يـا رسـول اهللا أعـدل ؟ : فقـال ، رجـل مـن بنـي تمـيم الخويصرة فقام ذو ، يقسم قسمًا ) ص(

يـــا رســـول اهللا ائـــذن لـــي : ويحـــك فمـــن يعـــدل عليـــك إذا لـــم أعـــدل ؟ فقـــال عمـــر : فقـــال ! 
ال فـــأن لـــه أصـــحاب يحقـــر أحـــدكم صـــالته مـــع صـــالتهم : قـــال ، ق فأضـــرب عنـــق المنـــاف
ينظـر إلـى نصـله فـال ، يمرقون من الدين مروق السهم مـن الرميـة ، وصيامه مع صيامهم 

فــال ،  )٥(نضــيه وينظــر إلــىفــال يوجــد فيــه شــيء  )٤(وينظــر إلــى رصــافه، يوجــد فيــه شــيء 
يخرجـون علـى ، الفـرث الـدم  فال يوجد فيـه شـيء سـبق )٦(وينظر إلى قذذه، يوجد فيه شيء

قـال ، تـدردر  )٨(إحدى يديه كثدي المرأة والبضعة )٧(حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج

                                     
فمـــا بعـــدها ؛ ابـــن قتيبـــة  – ٣ص ، وقعـــة صـــفين ، المنقـــري : لالســـتزادة عـــن حـــرب صـــفين ينظـــر  )١(

، ؛ الطبـــري ) ١٣٢-٢/١٢٧(، تـــاريخ ، ؛ اليعقـــوبي ) ١١٣-١/٨٧(، اإلمامـــة والسياســـة، وري الـــدين
 ) . ٤١٥-٢/٣٨٤(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي) فما بعدها -٤/٥٦٣(، تاريخ 

حـدها األعلـى متصـل ببغـداد ، كانـت ، وهـي كـورة بـين بغـداد وواسـط مـن الجانـب الشـرقي : النهروان  )٢(
معجــم ، الحمــوي : مــع الخــوارج مشــهورة ينظــر ) ع(نين علــي بــن أبــي طالــب بهــا وقعــة ألميــر المــؤم

 ) . ٣/١٤٠٧(، مراصد اإلطالع ، ؛ البغدادي ) ٣٢٧-٥/٣٢٤(، البلدان 
 .  ٢٢٧-٢٢٦ص ، التشريف بالمنن  )٣(
ت ، مبـارك بـن محمـد بـن محمـد ، ابـن األثيـر : ينظـر ، عقب يلـوى علـى مـدخل النصـل : الرصاف  )٤(

دار الفكـر ، تحقيق طاهر أحمد الـزاوي ومحمـود محمـد ، هاية في غريب الحديث واألثر الن: هـ ٦٠٦
 ) . ٢٢٧-٢/٢٢٦(، ) ت.د(، بيروت ، 

 ) . ٥/٧٣(،النهاية ، ابن األثير ، نضيه من النضى وهو نصل السهم  )٥(
 ) . ٢٨-٤/٢٧(، المصدر السابق ، ريش السهم : القذذ  )٦(
 ) . ٢/١١٩(،  المصدر السابق، رجل أسود  )٧(
 ) . ١/١١٣(، المصدر السابق ، البضعة أي القطعة من اللحم  )٨(
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) ع(وأشـهد أنـي كنـت مـع علـي ، أشـهد أنـي سـمعت رسـول اهللا يقـول هـذا : قال أبـو سـعيد 
 )١() ))ص(فأوتي به على النعت الـذي نعتـه رسـول اهللا ، لتمس في القتلى اف، حين قاتلهم 

 .  
، أحمـد بـن حنبـل  ومـن مسـند: (( )٢(وفي رواية أخـرى أوردهـا ابـن البطريـق الحلـي

فلمـا ، ) ع(كنـا مقبلـين إلـى الكوفـة مـع علـي : حدث أنه قـال  )٣(أن أبا الوضيء عباداً  ...
، ) ع(فــذكرنا ذلــك لعلــي ، شــذ منــا نــاس كثيــر  )٤(بلغنــا مســيرة ليلتــين أو ثــالث مــن حــروراء

فحمـد اهللا علـي بـن : قـال ، نهم سيرجعون فذكر الحديث بطولـه إأمرهم فال يهولنكم : فقال 
على حلمة ثديـه ، ن خليلي أخبرني أن قائد هؤالء رجل مخدج اليدإ: وقال ) ع(أبي طالب 

: فقــال ، إنــا لــم نجــده : فقلنــا، فأتينــاه ، فالتمســوه فلــم يجــدوه ، شــعرات كــأنهن ذنــب اليربــوع 
بنفسـه فجعـل ) ع(فجـاء علـي ، لـم نجـده : فقلنـا ، ذبت ثالثـًا فالتمسوه فواهللا ما كذبت وال كـ

) ع(فقـال علـي ، هـو ذا : فقـال ، حتى جاء رجل مـن الكوفـة ، اقلبوا ذا ، اقلبوا ذا : يقول 
  .  )٥(... ))اهللا أكبر : 

 فـــأورد ابـــن البطريـــق، ) ع(أمـــا فـــي ســـبب خـــروج الخـــوارج وقتـــالهم لإلمـــام علـــي 
فــي الحــديث الرابــع مــن مســند أميــر ، ي دالصــحيحين للحميــ ومــن الجمــع بــين: (( )٦(الحلــي

:  )٧(عـن عبيـد اهللا بـن أبـي رافـع: وباإلسـناد المقـدم قـال ) ع(المؤمنين علي بن أبي طالب 
، ال حكـم إال هللا : فقـالوا ، وهـو معـه ، أن الحرورية لما خرجت علـى علـي بـن أبـي طالـب 

نــي إوصــف لنــا ناســًا ، ) ص(اهللا  ن رســولإ، كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل ) : ع(قــال علــي 
مـن  –وأشار إلى حلقـه  –هم ييقولون الحق بألسنتهم ال يجوز تراق، هؤالء بألعرف صفتهم 

  .  )٨(... ))منهم اسود ، أبغض خلق اهللا إليه 

                                     
 .  ٢٦٠-٢٥٩ص ، المناقب ، ؛ الخوارزمي  ٤١٠ص ، صحيح ، مسلم : ينظر  )١(
 .  ٤٤٧-٤٤٦ص ، العمدة  )٢(
: تنظـــر ترجمتــــه ، وممــــن روى عنـــه ) ع(أبـــا الوضـــيء عبـــاد بــــن قـــيس مـــن أصــــحاب اإلمـــام علـــي ) ٣(

   . ٧٥ص، الرجال ، الطوسي 
وصــارت الخــوارج إلــى قريــة يقــال لهــا حــروراء بينهــا وبــين ) : (( ٢/١٣٢(، تــاريخ ، يقــول اليعقــوبي  )٤(

وشبث ، وابن الكوا ، ورئيسهم عبد اهللا بن وهب الراسبي ، وبها سموا الحرورية ، الكوفة نصف فرسخ
 .. ))بن ربعي 

 .  ٤٦٠ص ، فضائل ، ابن حنبل : ينظر  )٥(
 .  ٤٦٣ص ، عمدة ال )٦(
: تنظر ترجمتـه ، وممن روى عنه ) ع(وهو كاتب أمير المؤمنين ، صحابي ، عبيد اهللا بن أبي رافع ) ٧(

  .   ٧١ص، الرجال ، الطوسي ، ) ٧/٢٧٨(، الطبقات، ابن سعد : 
 .  ٤١٣-٤١٢ص ، صحيح ، مسلم ، ينظر  )٨(
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ثـم كـان مـن الخـوارج : (( ...  في سبب خـروج الخـوارج )١(وأورد أحمد بن طاووس
وهــذه أمــور ال يبنــى عليهــا مــن ، فعــل حــاربوه عليــه  فلمــا، قهــروه علــى التحكــيم ، ا كــانمــ

بـل مـن قـاربهم فضـًال عـن أال ، ون فـي السـير ضـحديث خـاص بـل هـذه سـير يعرفهـا الخائ
  )) . غلوا فيه و ينال معهم فيما أ

لمــا جــرى أمــر التحكــيم علــى الوجــه المشــروح : ((  )٢(الحلــي وأورد ابــن الطقطقــي
ا عليــه ونفــروا و الرضــا بــه فنــدم، ) ع(أميــر المــؤمنين  او وألزمــ، عــاد الــذين أشــاروا بــالتحكيم 

فمـا لـك : قـالوا ، ال حكـم إال هللا ) : ع(قـال علـي ، ال حكـم إال اهللا : وقـالوا ) ع(وأتوا عليـًا 
وٕانــــي ، أرض بقضـــية التحكـــيم وأنـــتم الـــذين رضـــيتموها لـــم إنـــي : حكمـــت الرجـــال ؟ قـــال 

وغلبتمـوني ، فأبيتم إال التحكيم، ال عدوكم وأمرتكم بقت ،أعلمتكم أنها مكيدة من أهل الشام 
ــم يبــق بــد مــن التحكــيم ، علــى رأيــي  وشــرطت علــى الحكمــين أن يعمــال  تاســتوثق، فلمــا ل

فاختلفا وخالفـا ، ويميتا ما أمات الكتاب ، وأن يحييا ما أحيا الكتاب ، بكتاب اهللا عز وجل 
أما نحن فال : قال الخوارج ،  فنحن على الرأي األول في قتالهم، كتاب اهللا وعمال بالهوى 

فأنـت  ،لكننا ندمنا عليه وعلمنا إنـا كنـا مخطئـين ، ريب إنا رضينا بالتحكيم في أول األمر 
إن أقررت على نفسك بالكفر واستغفرت اهللا من خطأك وتضييعك وتحكيمك الرجال رجعنـا 

بصـرهم بكـل فـوعظهم بكـل قـول و ، ناك ذنابـ معك إلى قتال عدوك وعدونا وٕاال فها نحن قـد
وكـان ، واجتمعوا أممًا من أهل البصرة والكوفة وغيرهم وقصدوا النهـروان ، وجه فلم يرهبوا 

وصــدرت مــنهم أمــور  ،رأيهــم أن يــأتوا بعــض المــدن الحصــينة فيتحصــنوا بهــا ويقــاتلوا فيهــا 
  )) . بط عشواء خمتناقضة تدل على أنهم يخبطون 

كـــان عارفـــًا ) ع(ن اإلمـــام علـــي أ، يتضـــح لنـــا ممـــا مـــر بنـــا ســـابقًا مـــن النصـــوص 
كـان ، ) ع(فـإن خـروج هـؤالء ومحـاربتهم لإلمـام علـي  وعـالوة علـى ذلـك، بخروج الخـوارج 
أنمــا هــو حجــة ظاهريــة أرادوا أن يتســتروا بهــا ) ال حكــم إال هللا ( وقــولهم ، بحجــة التحكــيم 

ة الفتنـة هـو مـا وخير دليل على سـعيهم إلـى إثـار ، على محاولتهم إثارة الفتنة بين المسلمين 
واسـتباحة األمـوال واألعـراض ، ذكره كثير من المصادر من قتلهم األبرياء وسـفكهم الـدماء 

  .  )٣(فكان خروجهم ألجل الفتنة ال غير، 

                                     
 .  ٣٥٤ص ، بناء المقالة الفاطمية  )١(
 .  ٩٤-٩٣ص ، الفخري  )٢(
ابـن قتيبـة الـدينوري : ينظـر ) ع(لالستزادة عن أعمال الخوارج وحجتهم في الخروج علـى اإلمـام علـي  )٣(

، تــاريخ ، ؛ الطبــري ) ١٣٤-٢/١٣٢( ، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ١٢١-١/١١٣(، اإلمامــة والسياســة، 
ص ،  المناقـــــب، ؛ ابـــــن المغـــــازلي ) ٤١٦-٢/٤١٥(، مـــــروج الـــــذهب، ؛ المســـــعودي ) ٦٦-٥/٦٤(

؛ ) ٤٥١-١/٤٣٨(، االحتجـاج ، ؛ الطبرسي ) ١٢٦-٥/١٢٣(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي  ٨٠-٧٢
 ) . ١/١٥٣(، تاريخ ، ؛ ابن الوردي ) ١/٢٤٩(المختصر ، أبو الفداء 
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ومن الحديث السادس : (( )١(فأورد ابن البطريق الحلي، وأما عن أحداث المعركة 
) : ع(قـال علـي ... ، اد مسـلم مـن أفـر ) ع(من مسند أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب 

لـيس ، يخرج قـوم مـن أمتـي يقـرأون القـرآن : يقول ) ص(أيها الناس إني سمعت رسول اهللا 
وال صـيامكم إلـى صـيامهم ، وال صـالتكم إلـى صـالتهم بشـيء ، قرائتكم إلى قرائتهم بشـيء 

يمرقون ، مهيال تجاوز صالتهم تراق، وهو عليهم ، يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم ، بشيء 
هم مـا قضـي لهـم لـو يعلـم الجـيش الـذين يصـيبون، من اإلسالم كما يمرق السهم من الرميـة 

، أن فـيهم رجـًال لـه عضـد لـيس لـه ذراع : وآيـة ذلـك ، تكلوا عن العمل على لسان نبيهم إل
ذهبون إلـى معاويـة وأهـل الشـام تف، على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض 

، ء يخلفــونكم فــي ذراريكــم وأمــوالكم واهللا أنــي ألرجــو أن يكــون هــؤالء القــوم وتتركــون هــؤال ،
قـال سـلمة ، فسـيروا علـى اسـم اهللا ، نهم قد سـفكوا الـدم الحـرام وأغـاروا علـى سـرح النـاس إف

مررنــا علــى قنطــرة فلمــا التقينــا وعلــى : حتــى قــال ، بــن كهيــل فنزلنــي زيــد بــن وهــب منــزًال 
ألقــوا الرمــاح وســلوا ســيوفكم مــن : فقــال لهــم ، وهــب الراســبي  الخــوارج يومئــذ عبــد اهللا بــن

فرجعـوا فوحشـوا برمـاحهم ، ني أخـاف أن يناشـدونكم كمـا ناشـدوكم يـوم حـروراء إفـ، ونها فج
ا أصـيب مـن وقتل بعضهم على بعض وم: وشجرهم الناس برماحهم قال ، وسلوا السيوف 

، فالتمســوه فلــم يجــدوه ، وج دم المخــالتمســوا فــيه) : ع(فقــال علــي ، النــاس يومئــذ إال رجــالن
فوجـدوه ممـا يلـي ، أخـروهم : فقام بنفسه حتى أتى أناسًا قد قتل بعضـهم علـى بعـض فقـال 

: فقـام إليـه عبيـدة السـلماني فقـال : فقـال، صـدق اهللا وبلـغ رسـوله : فكبر ثم قال ، األرض 
ي واهللا إ:  ؟ قــال اهللا الــذي ال إلــه إال هــو لســمعت هــذا مــن رســول اهللا، يــا أميــر المــؤمنين 

  .  )٢())الذي ال إله إال هو حتى استحلفه ثالثًا وهو يحلف له 
: أورد فيهـا  إذ، فكان أكثر اختصارًا في ذكـر المعركـة  )٣(الطقطقي الحليأما ابن 

أمـرهم وقــد كـان خطــب النـاس فـي الكوفــة ونـدبهم إلــى قتـال أهــل ) ع(فلمـا بلـغ عليــًا (( ... 
يــا أميــر المــؤمنين أيــن نمضــي ونــدع هــؤالء الخــوارج : عــة قــالوا ذالشــام وٕاعــادة الحــرب ج

سر بنا إليهم فإذا فرغنا من قتالهم رجعنا إلى قتال أعـدائنا مـن ، يخلفونا في عيالنا وأموالنا 
فكأنما قيل لهـم ، رج فلقيهم على النهروان وأبادوهمبالناس إلى الخوا) ع(فسار ، أهل الشام 

  .  )٤())موتوا فماتوا  

                                     
 . ٤٦٤-٤٦٣ص ، العمدة  )١(
 .  ٤١٢ص ، صحيح ، مسلم : ينظر  )٢(
 . ٩٤ص ، الفخري  )٣(
؛ ) ١٢٢-١/١٢٠(، اإلمامـة والسياسـة ، ابـن قتيبـة الـدينوري : ان ينظـر لالستزادة عن معركـة النهـرو  )٤(

، مـــروج الـــذهب ، ؛ المســـعودي ) ٩٤-٥/٦٤(، تـــاريخ ، ؛ الطبـــري ) ٢/١٣٤(، تـــاريخ ، اليعقـــوبي 
تـذكرة الخـواص ، ؛ سبط ابـن الجـوزي ) ١٣٧-٥/١٢٩(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٤١٨-٢/٤١٥(
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مــن معركــة النهــروان حيــث ) ع(بعــد رجــوع اإلمــام علــي ،  )١(العالمــة الحلــي ذكــر
اشــتغل كثيــر مــن الصــحابة بتعبيــر دوابهــم ، لمــا أراد أن يعبــر الفــرات ببابــل : (( ... يقــول 

فلــم يفــرغ النــاس مــن عبــورهم حتــى ، بنفســه فــي طائفــة معــه العصــر ) ع(ورحــالهم وصــلى 
وفات الجمهـور فـرض االجتمـاع معـه فتكلمـوا ، هم ففاتت الصالة كثيرًا من، غربت الشمس 

فلمــا ســمع كالمهــم فيــه ســألك اهللا تعــالى رد الشــمس عليــه ليجمــع كافــة أصــحابه ، فــي ذلــك 
فهـــال النـــاس ذلـــك ، فأجابـــه اهللا تعـــالى إلـــى ردهـــا عليـــه ، علـــى صـــالة العصـــر فـــي وقتهـــا 

  . ) ٢())وأكثروا من التسبيح والتهليل واالستغفار 
لمــا انقضــى أمــر الخــوارج رجــع إلــى الكوفــة ونــدب ) ع(المــؤمنين  ن أميــرإثــم (( 

فأعاد القـول علـيهم ووعظهـم وحـثهم علـى الجهـاد فقـالوا ، الناس إلى قتال أهل الشام فتثاقلوا
. يا أمير المؤمنين كلت سيوفنا وفنيت نبالنا ومللنا الحرب فأمهلنا نصـلح أمورنـا ونتوجـه : 

م وأمرهم أن يوطنوا نفوسهم علـى الحـرب ونهـاهم عـن وكان قد عسكر ظاهر الكوفة فأمهله
فصـــاروا يتســـللون ويـــدخلون الكوفـــة حتـــى خـــال  ،غشـــيان أهـــاليهم حتـــى يرجعـــوا مـــن الشـــام 

  .  )٤())للهجرة وكان ذلك في سنة ثمان وثالثين ،  )٣()ع(المعسكر منهم فبطل رأيه 
  

  ) ع(استشھاد اإلمام علي  .٤
التـــي رويـــت عـــن النبـــي ، واألحاديـــث النبويـــة  ن العديـــد مـــن الروايـــاتو أورد الحليـــ

فمـن ذلـك ، ) ع(بخصـوص استشـهاد اإلمـام علـي ، ) ع(وعن اإلمـام علـي ، ) ص(محمد 
ومــن ذلــك مــا رواه الخــوارزمي فــي كتــاب الفـــائق ((  :)٥(مــا رواه علــي بــن طــاووس الحلــي

أال : ) ع(لعلــي ) ص(قــال رســول اهللا : قــال  )٦()ص(أيضــًا فــي بــاب ذكــر ســائر معجزاتــه 

                                                                                                 
؛ ابــن ) ١/١٥٣(، تــاريخ ، ؛ ابــن الــوردي ) ١/٢٤٩(، ختصــر الم، ؛ أبــو الفــداء  ١٠١-٩٥ص ، 

 ) . ٦١٢-٢/٦٠٩(، تاريخ ، خلدون 

  .  ١٣٥-١٣٤ص ، كشف اليقين ) ١(

  . باختالف في األلفاظ وتشابه في المعنى ،  ٢٦٤ص، اإلرشاد ، المفيد : ينظر ) ٢(

 . يقصد خذل عن رأيه في معاودة قتال معاوية وأهل الشام  )٣(
 .  ٩٥ص ، ري الفخ )٤(
 ) .١٥٠-١/١٤٩(، الطرائف  )٥(
 . في اإلخبار بالغيب ) ص(يقصد معجزات النبي محمد  )٦(
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ووضـع  –ومـن يضـربك يـا علـي علـى هـذا ، أحيمر ثمود : أخبرك بأشقى الناس ؟ رجالن 
  .  )١() ))ص(فكان كما أخبره  –وأخذ بلحيته  –فيبتل منه هذا  –يده على قرنه 

فــي شــهر ) ص(فــي موضــع آخــر إحــدى خطــب النبــي  )٢(وروى علــي بــن طــاووس
أمير المؤمنين علي بن  عن: (( ...  أورد إذ) ع(أشار فيها إلى استشهاد علي ، رمضان 

أيهــا النــاس قــد أقبــل : خطبنــا ذات يــوم فقــال ) ص(ن رســول اهللا إ: قــال ) ع(أبــي طالــب 
وأيامه أفضل األيـام ، إليكم شهر البركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند اهللا أفضل الشهور 

فقمـت وقلـت ) ع(ن وقـال أميـر المـؤمني... ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات 
يــا أبــا الحســن أفضــل األعمــال : يــا رســول اهللا ومــا أفضــل األعمــال فــي هــذا الشــهر فقــال : 

يا رسول اهللا ما يبكيـك فقـال : في هذا الشهر الورع عن محارم اهللا عز وجل ثم بكى فقلت 
يا علي لما يسـتحل منـك فـي هـذا الشـهر كـأني بـك وأنـت تصـلي لربـك وقـد انبعـث أشـقى : 

شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربك ضربة على قرنك تخضب منها لحيتـك ، واآلخرين  األولين
) ص(يا رسول اهللا وذلك في سالمة من دينـي ؟ فقـال : فقلت ، ) ع(أمير المؤمنين : قال 

ومــــن أبغضــــك فقــــد    ، يــــا علــــي مــــن قتلــــك فقــــد قتلنــــي : فــــي ســــالمة مــــن دينــــك ثــــم قــــال : 
  ... )) .أبغضني 

 هأوردمـا ، بمسألة استشـهاده، ) ع(علم أمير المؤمنين علي ن عن و وما رواه الحلي
قـوم مـن ) ع(علـي  علـىقـدم : قـال ،  )٤(عن زيـد بـن وهـب ...: ((  )٣(ابن البطريق الحلي

تق اهللا يـا علـي ا: فقال له ، فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة ، أهل البصرة كلهم خوارج 
يعني لحيتـه  –ضربة على هذا تخضب هذه بل مقتول قتًال ) : ع(نك ميت ؟ فقال علي إف

  .  )٥(... ))فترى اعهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من  –ورأسه 

                                     
؛  ١١١ص ، فضـائل ، ؛ ابـن حنبـل ) ٣/٣٢(، الطبقـات ، ابـن سـعد : قريب مـن هـذه الروايـة أورده  )١(

، الجــوزي ؛ ســبط ابــن  ١٧٠ص ، مناقــب ، ؛ ابــن المغــازلي ) ٢/٦٣(، االســتيعاب ، ابــن عبــد البــر 
 .  ١٥٨ص ، تذكرة  

 .  ٢٤٨-٢٤٧ص ، إقبال األعمال  )٢(
 .  ٤٤٨-٤٤٧ص ، العمدة  )٣(
تنظـر ، مشـاهده كلهـا ) ع(شـهد مـع اإلمـام علـي ، تـابعي ، يكنى أبـا سـليمان ، زيد بن وهب الجهني ) ٤(

   ) . ٨/٢٢٣(، الطبقات ، ابن سعد : ترجمته 
  
  
  
  
 
، صــفة الصــفوة ، ابــن الجــوزي : ؛ وينظــر  ٢٣٧ص ، دد القويــة العــ، أوردهــا ابــن المطهــر الحلــي  )٥(

 ) . ٢/١٩٢(، سير ، ؛ الذهبي  ١٥٨ص ، تذكرة ، ؛ سبط ابن الجوزي ) ١/١٢٩(
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نقــل مــن عــدة جهــات أن أميــر : (( يقــول  إذروايــة أخــرى  )١(وروى ابــن الطقطقــي
يعنــي : مـا يمنـع أشـقاكم مـن أن يخضـب هـذه مـن هـذا : كـان يقـول دائمـًا ، ) ع(المـؤمنين 

  : وكان إذا رأى عبد الرحمن بن ملجم ينشد ، لحيته بدم رأسه 
ــــــــــــــــد حيائــــــــــــــــه فيريــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــي  عـــــــــــــــذيرك مـــــــــــــــن خليلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن مـــــــــــــــراد   أري

كيـف : يا أمير المؤمنين فلم ال تقتله ؟ فيقول: وكان يقال له إذا جرى على لفظه مثل هذا 
... أعلمه بذلك في جملة ما أعلمـه بـه ، ) ص(وهذا يدل على أن رسول اهللا ! قتل قاتلي أ

. ((   
ولمــا دخــل شــهر ،  دائمــًا يحســن إلــى ابــن ملجــم) ع(وكــان أميــر المــؤمنين علــي 

، ) ع(يفطـر ليلـة عنـد ولـده اإلمـام الحسـن ) ع(رمضان من سنة أربعـين كـان اإلمـام علـي 
وليلـــة عنـــد ابـــن أخيـــه عبـــد اهللا بـــن جعفـــر الطيـــار ، ) ع(وليلـــة عنـــد ولـــده اإلمـــام الحســـين 

إنمـا هـي ليلـة أو ليلتـان ويـأتي أمـر اهللا : لقـم ويقـول  فإذا أكل ال يزيد على ثـالث، ) رض(
  . )٢(على تلك الصورة) ع(فلم يمض إال لياٍل قالئل حتى قتل ، وأنا خميص 

وأمـا كيفيـة قتلـه : (( فـي ذلـك  )٣(فيـروي ابـن الطقطقـي، ) ع(وأما عـن كيفيـة قتلـه 
، يــرحمكم اهللا  الصــالة: فهــي أنــه خــرج مــن داره بالكوفــة أول الفجــر فجعــل ينــادي ، ) ع(

فشــد ، الحكــم هللا ال لــك يــا علــي : فضــربه ابــن ملجــم لعنــه اهللا بالســيف علــى أم رأســه وقــال 
وأدخـل داره ، فـي صـالة الصـبح بعـض أصـحابه ) ع(واستناب علـي  )٤(الناس عليه فأخذوه

؟ يــا عــدو اهللا ألــم أحســن إليــك: لــه  فلمــا حضــر عنــده قــال، أحضــروا الرجــل عنــدي : فقــال 
شــحذته أربعــين صــباحًا وســألت اهللا أن : فمــا حملــك علــى هــذا ؟ قــال : قــال ،  بلــى: قــال 

ال أراك إال مقتـوًال بـه وال أراك إال مـن شـر ) : ع(فقـال أميـر المـؤمنين ، يقتل به شر خلقـه 
وٕان بقيــت رأيــت ، إن هلكــت فــاقتلوه كمــا قتلنــي ، الــنفس بــالنفس ) : ع(ثــم قــال ، خلــق اهللا 

                                     
 .  ٩٩ص ، الفخري  )١(

 .  ٦٩ص ، عمدة الطالب ، ؛ ابن عنبة  ١٠٠-٩٩ص ، الفخري ، ابن الطقطقي  )٢(

 .  ١٠١-١٠٠ص ، الفخري  )٣(

بأن الذي قـبض علـى ابـن ملجـم هـو رجـل مـن همـدان ؛ ،  ٥٠ص ، المستجاد ، الحلي  ذكر العالمة )٤(

بـأن الـذي قـبض علـى ابـن ملجـم هـو المغيـرة بـن نوفـل ،  ٧٠ص ، عمـدة الطالـب ، وذكـر ابـن عنبـة 

؛ وقـد ذكـر ) ... ع(ضربه على وجهه فصرعه وأقبل به إلى الحسنين ، بن الحارث بن عبد المطلب 

، قــال أبــو مخنــف : (( إذ قــال ،  ٤٨ص ، مقاتــل الطــالبيين ، لفــرج األصــفهاني هــذا االخــتالف أبــو ا

أخــذه : وقــال يزيــد بــن أبــي زيــاد ، فــذكرت همــدان أن رجــًال مــنهم يكنــى أبــا أدمــاء مــن مرهبــة أخــذه 

 )) .المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب طرح عليه قطيفة ثم صرعه 
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، المطلـب ال تتجمعــوا مـن كـل صـوب تقولـون قتـل أميـر المــؤمنين يـا بنـي عبـد ،  يفيـه رأيـ
نظـر يــا حسـن إذا أنــا ا: وقــال ) ع(ثـم التفــت إلـى أبنــه الحسـن ، أال ال يقـتلن بـي إال قــاتلي 
ضــربه ضــربة بضــربة وال تمــثلن بالرجــل فــإني ســمعت رســول اهللا امــت مــن ضــربتي هــذه ف

وبإقامـة ، وصى بنيه بتقـوى اهللا تعـالى  ثم، ور قإياكم والمثلة ولو بالكلب الع: يقول ) ص(
، والتثبــت لألمــر ، والحلــم عــن الجاهــل والتفقــه فــي الــدين ، وصــلة الــرحم ، الصــالة لوقتهــا 

واجتنـــاب ، والنهـــي عـــن المنكـــر ، واألمـــر بـــالمعروف ، وحســـن الجـــوار ، والتعاهـــد للقـــرآن 
صــلوات اهللا عليــه (ثــم كتــب وصــيته ولــم ينطــق إال بــال إلــه إال اهللا حتــى قــبض ، الفــواحش 
هل لك فـي : إلى ابن ملجم فأحضره فقال للحسن ) ع(فلما قبض بعث الحسن ، ) وسالمه
نــي عاهــدت اهللا عنــد إ و ، نــي قــد أعطيــت اهللا عهــدًا أال أعاهــد عهــدا إال وفيــت بــه إأمــر ؟ 

فخــل بينــي وبــين معاويــة حتــى أمضــي ، طــيم أن أقتــل عليــًا ومعاويــة أو أمــوت دونهمــا حال
ولــك عهــد اهللا علــّي أنــي إن لــم أقتلــه أو قتلتــه وســلمت أن أجــيء إليــك حتــى أضــع ، وأقتلــه 

ثـم قدمـه فقتلـه وأخـذه النـاس ، ال واهللا حتى تذوق النار ) : ع(فقال الحسن ، يدي في يدك 
  )) . فأدرجوه في بواري وأحرقوه بالنار 

قــت وهــو الو ، ن و حســب مــا أورده الحليــب) ع(وكــان وقــت استشــهاد أميــر المــؤمنين 
وكانــت وفــاة أميــر المــؤمنين : (( )١(المتفــق عليــه بــين أغلــب المصــادر يقــول العالمــة الحلــي

ليلـة إحـدى وعشـرين مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـين ، مـن ليلـة الجمعـة ، قبيل الفجر ) ع(
  .  )٢())من الهجرة 

دبرت من قبل الخوارج وقـد أورد الحليـون فـي ذلـك ) ع( إن مؤامرة قتل اإلمام علي
  .  )٣(من الروايات التاريخية لم نذكرها لالختصار العديد

                                     
 .  ٤٢-٤١ص ، المستجاد  )١(
ـــد أكـــد ذلـــك )٢( ؛  ٥٦ص ، األصـــيلي ، ابـــن الطقطقـــي : كثيـــر مـــن مـــؤرخي الحلـــة وعلمائهـــا ينظـــر  وق

-٢٣٥ص ، العـــدد القويـــة ، ؛ ابـــن المطهـــر الحلـــي ) ٢/٨٨٩(، منتهـــى المطلـــب ، العالمـــة الحلـــي 
؛ وقد أكد ذلك أيضـًا  ٢٨٧ص، التذكرة ، ؛ ابن المهنا  ٦٩ص ، عمدة الطالب ، ؛ ابن عنبة  ٢٣٦

؛ ابـن قتيبـة الـدينوري ) ٣/٣٦(، الطبقات ، ابن سعد : سبقوا الحليين ينظر  عدد من المؤرخين الذين
مقاتــل ، ؛ أبــو الفــرج األصــفهاني ) ٢/١٤٨(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ١/١٣١(، اإلمامــة والسياســة ، 

، صــــفة الصــــفوة ، ؛ ابــــن الجــــوزي ) ٢/٦١(، االســــتيعاب ، ؛ ابــــن عبــــد البــــر  ٥٣ص ، الطــــالبيين 
  ) . ٢/١٩٣(، سير أعالم النبالء ، ؛ الذهبي ) ١/٢٥٢(، المختصر ، داء؛ أبو الف) ١/١٣٠(

  
  
 
، ؛ العالمــة الحلـــي  ٢٤٢-٢٣٨ص ، العــدد القويـــة ، ابـــن المطهــر الحلـــي : أورد ذلــك مـــن الحليــين  )٣(

؛ ومـــن المـــؤرخين  ٧٠-٦٩ص ، عمـــدة الطالـــب ، ؛  ابـــن عنبـــة الحلـــي  ٥٢-٤٧ص ، المســـتجاد 
، ؛ ابــــن قتيبــــة الــــدينوري ) ٣٦-٣/٣٣(، الطبقــــات، ابــــن ســــعد : دوا ذلــــك الــــذين ســــبقوا الحليــــون وأور 

ت ، أبــو بكــر عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبيــد ، ؛ ابــن أبــي الــدنيا ) ١٣١-١/١٢٩(، اإلمامــة والسياســة 
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التـي خطبهـا بعـد ، ) ع(من خطبة اإلمـام الحسـن  اً جزء )١(وأورد أحمد بن طاووس
وثبــت عــن : روى صــاحب كتــاب االســتيعاب قــال : (( يقــول  إذ) ع(استشــهاد اإلمــام علــي 

، هـم أو سـبعمائة مائـة در ي لـم يتـرك أبـي إال ثمـان: من وجـوه أنـه قـال) ع(لحسن بن علي ا
  . )٢())ه ألهلهيكان يعدها لخادٍم يشتر ، ه ئفضلت من عطا

وهـــو الـــرد علـــى بعـــض المـــؤرخين ، أهميـــة بالغـــة  ين بجانـــب ذوقـــد اهـــتم الحليـــو 
ولقد جـاؤوا بالعديـد ، ) ع(والذين سعوا إلى تزييف موضع مرقد اإلمام علي ،  )٣(المشككين

هو بالغري في النجـف األشـرف ) ع(اإلمام علي من األدلة التي استدلوا بها على أن مرقد 
فيمـا نـذكره مـن اإلشـارة إلـى مـن زاره : ((إذ يقـول  )٤(فمن ذلك ما أورده علي بـن طـاووس، 

فأقول قد روينا في كتـاب ، وغيرهم من عترته من ملوك اإلسالم ) ع(من األئمة من ذريته 
أيـام ) ع(لموالنـا علـي ) ع(ن زيـارة موالنـا علـي بـن الحسـي، مصباح الزائر وجنـاح المسـافر 

وروينا عن كتـاب المسـرة مـن كتـاب ابـن أبـي قـرة زيـارة زيـن العابـدين ، التقية من بني أمية 
وذكرنـا فـي كتـاب مصـباح الزائـر ، ) ع(لقبـر موالنـا علـي ) ع(وولده محمد بن علي البـاقر 

) ع(الهـادي  زيارة موالنـا علـي بـن محمـدو ، له في هذا القبر الشريف ) ع(زيارات الصادق 
ومــن أعيــان ذريتــه عليــه وعلــيهم أفضــل الســالم قــد ، فهــؤالء األربعــة مــن أئمــة اإلســالم ، 

نصوا على أن هذا موضـع ضـريحه وزاروه فيـه وشـهدوا بتصـحيحه ومـثلهم ال تـرد شـهادتهم 
وأمــا ، فــي شــيء مــن أحكــام المســلمين فكيــف تــرد فــي معرفــة قبــر جــدهم أميــر المــؤمنين 

                                                                                                 
تحقيق الشيخ محمد بـاقر المحمـودي ، ) ع(مقتل اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : هـ ٢٨١

ص ،  ١٩٩٠، طهـران ، النشر التابعة إلى وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسـالمي مؤسسة الطبع و ،  ١ط، 
؛ أبـو ) ١٥٢-٥/١٤٣(، تـاريخ ، ؛ الطبـري ) ١٤٨-٢/١٤٧(، تـاريخ، فما بعـدها ؛ اليعقـوبي  -٢٥

، البدايـــــة والنهايـــــة ، فمـــــا بعـــــدها ؛ ابـــــن كثيـــــر  -٤٣ص ، مقاتـــــل الطـــــالبيين ، الفـــــرج األصـــــفهاني 
)٣٥٩-٧/٣٥٣ . ( 

 .  ٢٤٥ص ، ناء المقالة الفاطمية ب )١(
؛ ابــن ) ٣/٣٧(، الطبقــات ، ابــن ســعد : ينظــر ) ع(لمزيــد مــن التفاصــيل عــن خطبــة اإلمــام الحســن  )٢(

ــدينوري  ؛ ابــن عبــد ) ١/٦٨(، حليــة األوليــاء ، ؛ أبــو نعــيم ) ١/١٣٢(، اإلمامــة والسياســة ، قتيبــة ال
أبـو جعفـر محمـد بـن أبـي القاسـم كـان حيـًا سـنة ، ؛ عمـاد الـدين الطبـري) ٢/٥٤(، االستيعاب ، البر 
هــ ١٤٢٨، قـم ، منشـورات مـدين ، مطبعـة وفـا ،  ١ط، بشارة المصـطفى لشـيعة المرتضـى : هـ ٥٥٣

 ) . ٢/١٩٤(، سير ، ؛ الذهبي ) ٣/٢٦٥(، الكامل ، ؛ ابن األثير  ٣١٦ص ، 
؛ الــذهبي ، ) ٢/٦١(عاب ، ؛ ابــن عبــد البــر ، االســتي) ٢/٣٥٨(ومــنهم المســعودي ، مــروج الــذهب ،  )٣(

، الــذين ذكــروا إن اإلمــام ) ٣٥٨-٧/٣٥٧(؛ ابــن كثيــر ، البدايــة والنهايــة ، )٢/١٩٤(ســير أعــالم ، 
دفــن فــي روايــة فــي المدينــة ، أو فــي قصــر اإلمــارة فــي الكوفــة ، أو حمــل علــى بعيــر فــي ) ع(علــي 

 . تابوت وتاه في الصحراء وغير ذلك من الروايات المضللة 
 .  ٧٤٨ص ، ل األعمال إقبا )٤(
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فأول من زاره الرشيد وجماعة مـن بنـي هاشـم ، باس والملوك من الناس الخلفاء من بني الع
ثم المقتفي ثم الناصر مرارًا وأطلق عنـده صـدقات كثيـرة ثـم المستنصـر وجعلـه شـيخه فـي ، 

وأمـا العلمـاء والعقـالء والملـوك والـوزراء ، ثم المعتصـم سـالم اهللا جـل جاللـه علـيهم ، الفتوة 
وقبـورهم شـاهدة بـذلك ومـدافنهم إلـى اآلن ، لـم أو لسـان فال يحصى عددهم بما نـذكره مـن ق

 . ((  
فرحـة الغـري فــي " فقـد ألـف كتابـًا بعنـوان ،  )١(وأمـا عبـد الكـريم بـن طـاووس الحلـي

فــي الــدليل علــى أنــه : أورد فيــه مقــدمتين األولــى ، ) " ع(تعيــين قبــر أميــر المــؤمنين علــي 
) ع(السبب الموجب إلخفـاء ضـريحه  في: حسب ما يوجبه النظر والثانية بفي الغري ) ع(

وكــذلك أورد فيــه ثالثــة ، واســتدل بهــا ، وهاتــان المقــدمتان أورد فيهمــا نصــوص تاريخيــة ، 
 يوعـــن األئمـــة االثنـــ) ع(وعـــن اإلمـــام علـــي ، ) ص(عشـــر بابـــًا فيـــه مـــا ورد عـــن الرســـول 

، ) ع(ي والخلفــاء فــي اإلشــارة أو الزيــارة لمرقــد اإلمــام علــ، ) ع(وزيــد بــن علــي ) ع(عشــر 
وقــد تركنــا للقــارئ االطــالع علــى هــذا الكتــاب ألننــا ال نســتطيع أن ، فــي النجــف األشــرف 

) ع(قبـر أميـر المـؤمنين  كـون ألنهـا كلهـا تتعلـق بإثبـات، نورد جميع ما فيـه مـن نصـوص 
  . في النجف األشرف 

ي نـه دفـن لـيًال بـالغر إف، ) ع(وأما مدفن أميـر المـؤمنين : (( )٢(وأورد ابن الطقطقي
  )) . صلوات اهللا عليه وسالمه(قبره إلى أن ظهر حيث مشهده اآلن  محيثم 

يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر به النـاس قبـل ) ع(وقد كان : (( )٣(وقال العالمة الحلي
بــأمره وحمــاله إلــى الغــري مــن ) ع(وتــولى غســله وتكفينــه ابنــاه الحســن والحســين  ، )٤(زمانــه

، فـي ذلـك ) ع(بوصـية كانـت منـه إليهمـا ، موضـع قبـره فدفناه هناك وعفيا  ،نجف الكوفة 
وما ينتهون إليه ، واعتقادهم في عداوته ، من دولة بني أمية من بعده ) ع(لما كان يعلمه 

مخفيــًا ) ع(فلــم يــزل قبــره ، بســوء النيــات فيــه مــن قبــيح الفعــال والمقــال مــا تمكنــوا مــن ذلــك 
وزاره عنــد وروده إلــى ، ة العباســية فــي الدولــ) ع(حتــى دل عليــه الصــادق جعفــر بــن محمــد 

) .... )) ع(فعرفته الشيعة واسـتأنفوا إذ ذاك زيارتـه  –وهو بالحيرة  –أبي جعفر المنصور 
 .  

                                     
فرحــة الغــري فــي : هـــ ٦٩٣ت ، عبــد الكــريم بــن أحمــد بــن موســى بــن جعفــر بــن الطــاووس الحســني  )١(

ـــين قبـــر أميـــر المـــؤمنين علـــي  مركـــز ،  ١ط، تحقيـــق الســـيد تحســـين آل شـــبيب الموســـوي ، ) ع(تعي
 .  فما بعدها – ٣٥ص ،  ١٩٩٨، ) م.د(، مطبعة محمد ، الغدير للدراسات اإلسالمية 

 .  ١٠١ص ، الفخري  )٢(
 .  ٤٢ص ، المستجاد  )٣(
ويخبـر النـاس ، ومـن يقـوم بـذلك ، وكيفيتـه ) ع(كـان يعلـم بوقـت استشـهاده ، ) ع(أي أن اإلمام علي  )٤(

 . على الناس ) ع(داللة على إمامته ، بهذا إلتمام حجته عليهم
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والصــحيح ، وقــد اختلــف النــاس فــي موضــع قبــره : (( )١(الحلــي وقــد قــال ابــن عنبــة
: سـئل  )٢(عفـرأن عبـد اهللا بـن ج يفقـد رو ، أنه في الموضع المشهور الذي يزار فيه اليـوم 

، خرجنـا بـه حتـى إذا كنـا بظهـر النجـف دفنـاه هنـاك : ؟ قـال) ع(يـر المـؤمنين أين دفنتم أم
ولـم ، زاروه فـي هـذا المكـان ، ) ع(وقد ثبت أن زين العابدين وجعفر الصادق وابنه موسى 

لمـا ، )ع(بوصـية كانـت منـه ، ن يثقون بـه يزل القبر مستورًا ال يعرفه إال خواص أوالده وم
وما ينتهون إليه من قـبح الفعـال ، لمه من دولة بني أمية من بعده واعتقادهم في عداوته ع

حتـى كـان زمـن الرشـيد هـارون بـن ، مخفيًا ) ع(فلم يزل قبره ، والمقال بما تمكنوا من ذلك 
وهناك حمـر وحشـية ، نه خرج ذات يوم ظهر الكوفة يتصيد إف ،محمد بن عبد اهللا العباس 

فترجــع عنهــا ، ى الصــقور والكــالب عليهــا لجــأت إلــى كثيــب رمــل هنــاك فكــان كلمــا ألقــ، 
، وطلب من لـه علـم بـذلك ، فتعجب الرشيد من ذلك ورجع إلى الكوفة ، الصقور والكالب 

  ) ... )) . ع(فاخبره بعض شيوخ الكوفة انه قبر أمير المؤمنين علي 
بـرأي ، ن قبـره يوتعيـ) ع(وأخيرًا نختم هذه الفقرة عن استشهاد أمير المـؤمنين علـي 

) ع(فيما نذكره من جواب الجـاهلين بقبـر أميـر المـؤمنين : (( يقول  إذ )٣(علي بن طاووس
ـــــره مشـــــهورًا أو مســـــتوراً : مـــــن المخـــــالفين  ـــــت كـــــان قب ـــــم أن كـــــل مي ـــــ، اعل ـــــه إف ن أهـــــل بيت

والمخصوصون بمصيبته والموصوفون بشيعته وخاصته يكونون اعرف بموضع دفنه وقبره 
وقـد ، ر صـحيح ال يجحـده إال مكـابر أو ضـعيف فـي عقلـه أو حقيـر فـي قـدره هذا اعتبا، و 

وشــيعته الــذين ال يحصــرهم عــدد وال ) ع(أن عتــرة موالنــا علــي ، علــم أعيــان أهــل اإلســالم 
مطبقون متفقون على أن هذا الضريح الشريف الذي يـزوره أهـل الحقـائق مـن ، يحويهم بلد 

فمـن العجـب أن كـل إنســان ، ) ع(ميـر المـؤمنين المغـارب والمشـارق هـو قبـر موالنـا علـي أ
وقـــف علـــى قبـــر دارس وقـــال هـــذا قبـــر أبـــي أو جـــدي حكـــم لـــه الحاضـــرون بتصـــديقه ولـــم 

ال يقبل فيه قول أوالده الذين ال يحصـيهم ، ) ع(ينازعوه في تحقيقه ويكون قبر موالنا علي 
معرفــة قبــور  ومــن العجــب أن أصــحاب كــل ملــة أو عقيــدة يرجــع فــي، إال اهللا جــل جاللــه 

وٕانما ، إلى أصحابه وشيعته وخاصته ) ع(رؤسائهم إليهم وال يرجع في قبر أمير المؤمنين 
وربمــا روى بعضــهم أن ، بعــض المخــالفين ذكــر أنهــم ال يعرفــون أن هــذا موضــع قبــره اآلن 

نمــا ســتره ذريتــه وشــيعته عــن إ) ع(علــم أن قبــر موالنــا علــي او  ،قبــره فــي غيــر هــذا المكــان 

                                     
 . ٧٠ص ، عمدة الطالب  )١(
أحـــد ، صـــغيرًا ) ص(شـــهد النبـــي ، صـــحابي ، ) رض(أبـــي طالـــب عبـــد اهللا بـــن جعفـــر الطيـــار ابـــن ) ٢(

الرجــال ، الطوسـي ، ) ٤٧٢-٦/٤٦١(، الطبقـات ، ابـن ســعد : تنظــر ترجمتـه ، األجـاود المعـروفين 
  .  ٩٥ص،  ٧٠ص،  ٤٢ص، 

 .  ٧٤٨-٧٤٧ص ، إقبال األعمال  )٣(
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ــالمخــالفي نمــا كــان منــه ومــن أمثالــه إن ســتره إن عليــه ولقــد صــدق المخــالف إذا لــم يعرفــه ف
  .  )١())فكيف يطلع على حاله 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

                                     
إلــى أن موضــع قبــر أميــر  وقــد جــاءت علــى لســان كثيــر مــن المــؤرخين الــذين ســبقوا الحليــين اإلشــارة )١(

وان كانت إشارتهم هذه إشـارة بسـيطة لـم تـدعم بالـدليل ، كان في النجف األشرف ) ع(المؤمنين علي 
خـرج بـه الحسـن ، أخـرج بـه لـيًال : (( ... المادي كمـا فعـل الحليـون فمـنهم ابـن أبـي الـدنيا الـذي أورد 
ص ، مقتـل )) هم فـدفن فـي ظهـر الكوفـة والحسين وابن الحنفية وعبد اهللا بن جعفر وعدة من أهل بيت

: (( في الكوفـة ؛ كـذلك اليعقـوبي الـذي يقـول ) ع(وقد أورد عدة روايات تؤكد دفن اإلمام علي ،  ٧٩
: (( ؛ وأورد ابــن األثيــر ) ٢/١٤٨(، تــاريخ ... )) ودفــن فــي الكوفــة فــي موضــع يقــال لــه الغــري ... 

واألصــح أن قبــره هــو ، وقيــل غيــر ذلــك ، صــر فــي الق: قيــل ، ولمــا قتــل دفــن عنــد مســجد الجماعــة 
واختلـف : (( ... ؛ وأورد أبـو الفـداء فـي ذلـك ) ٣/٢٦١(، الكامـل)) الموضع الـذي يـزار ويتبـرك  بـه 

وقيل حولـه أبنـه ، فقيل دفن مما يلي قبلة المسجد بالكوفة، وقيل عند قصر اإلمارة ، في موضع قبره 
واألصــح هــو الــذي ارتضــاه ابــن ، ) رض(ر زوجتــه فاطمــة الحســن إلــى المدينــة ودفنــه بــالبقيع عنــد قبــ

؛ ) ١/٢٥٢(، المختصــر )) وهــو الــذي يــزار اليــوم ، أن قبــره هــو المشــهور بــالنجف ، األثيــر وغيــره 
حولـه : وقيـل ، عند قصر اإلمارة : وقيل ، وقبره قيل مما يلي المسجد بالكوفة : (( وأورد ابن الوردي

واألصـح الـذي ارتضـاه : قـال المؤلـف رحمـه اهللا ، ) رض(نـد فاطمـة الحسن إلى المدينة إلـى البقيـع ع
 ). ١/١٥٦(، تاريخ )) أنه بالنجف : ابن األثير وغيره 
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 ،هو اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
ولد بالمدينة ،  )١()ص(بنت رسول اهللا ) ع(وأمه فاطمة الزهراء البتول ، محمد  وكنيته أب

  .  )١(هـ٣المنورة في شهر رمضان سنة 

                                     
؛ العالمة  ٢٩- ٢٨ص ، العدد القوية ، ؛ ابن المطهر الحلي  ٦١ص ، األصيلي ، ابن الطقطقي  )١(

عمدة ، ؛ ابن عنبة  ١٤٩ ص، المستجاد ، ؛ العالمة الحلي ) ٢/٨٩١(، منتهى المطلب، الحلي 
 .  ٧٢ص ، الطالب 
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أحد سيدي شباب أهل ، الزكي السبط أبو محمد اإلمام : ((  )٢(قال ابن الطقطقي
  ) )). ص(وأحد المباهل بهم رسول اهللا ، وأحد الخمسة هم أهل العباء ، الجنة 

خلقًا ) ص(وكان الحسن أشبه الناس برسول اهللا : ((  )٣(وذكر العالمة الحلي
من ) ص(لم يكن أحد أشبه برسول اهللا : عن انس بن مالك قال ... وهديًا وسؤددًا 

  .  )٤() ))ع(ن علي باالحسن 
) ع(بابنيها الحسن والحسين ) ع(أتت فاطمة  ...: ((  )٥(وأورد العالمة الحلي

هذان ابناك ، يا رسول اهللا : في شكواه التي توفي فيها فقالت ) ص(إلى رسول اهللا 
وأما الحسين فإن له جودي ، وسؤددي  هدييأما الحسن فله : فقال ، فورثهما شيئًا 

  .  )٦())وشجاعتي 
وصي ) ع(وكان الحسن بن علي : (( في موضع آخر  )٧(وأورد العالمة الحلي

ووصاه بالنظر في وقوفه وصدقاته ، على أهله وولده وأصحابه ، ) ع(أبيه أمير المؤمنين 
، وعيون الحكمة واآلداب ، وكتب إليه عهدًا مشهودًا ووصية ظاهرة في معالم الدين ، 

ودنياه كثير من الفقهاء ، واستبصر بها في دينه ، ماء وقد نقل هذه الوصية جمهور العل
 . ((  

، أحاديث عديدة) ص(ه رسول اهللا وروى عن جد: (( )٨(الحلي وأورد ابن عنبة
وكان يشبه جده ، ويحملهما على عاتقه ، يحبه وأخاه حبًاَ◌ شديدًا ) ص(وكان رسول اهللا 

  .  )١())ورة وله في ذلك أخبار مشه، وكان جوادًا ، في نصفه األعلى 

                                                                                                 
؛  ٦١ص ، األصيلي ، ابن الطقطقي : ينظر من كتب الحليين ، ) ع(اختلف في وقت والدته  )١(

؛ ابن عنبة  ١٤٩ص ، المستجاد ، ؛ العالمة الحلي ) ٢/٨٩١(، منتهى المطلب ، العالمة الحلي 
: ؛ وللمقارنة ينظر ) ع(لد اإلمام الحسن وقد أورد عدة روايات في مو ،  ٧٢ص ، عمدة الطالب ، 

ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد  ٥٩ص ، مقاتل ، ؛ األصفهاني ) ٣٥٣-٦/٣٥٢(، الطبقات ، ابن سعد 
 .  ١٧٦ص، تذكرة ، ؛ سبط ابن الجوزي ) ١٤/٩(، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عساكر  ٢٧٢

 .  ٦١ص ، األصيلي  )٢(
 .  ١٤٩ص ، المستجاد  )٣(
ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد  ٧١٥ص ، صحيح ، ؛ البخاري ٤٩٦ص ، فضائل ، نبل ابن ح: ينظر  )٤(

وقد أورد عدة روايات في شبه اإلمام الحسن ) ١٦-١٤/١٤(، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عساكر  ٢٧٢
 .  ١٧٧ص ، تذكرة، ؛ سبط ابن الجوزي ) ص(للنبي ) ع(

 .  ١٥٠-١٤٩ص ، المستجاد  )٥(
 ) . ٤٣/٢٦٣(، بحار األنوار ، ؛ المجلسي ) ١٤/٦(، مشق تاريخ د، ابن عساكر : ينظر  )٦(
 .  ١٥٠ص ، المستجاد  )٧(
 .  ٧٣ص ، عمدة الطالب  )٨(
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  بيعته بالخالفة   .١
عدد ن وقد أورد الحليو ، ) ع(اإلمام علي بعد استشهاد ، ) ع(اإلمام الحسن  بويع

وأكدوا أنه قد تولى الخالفة بعد أبيه ، ) ع(من الروايات التي تتعلق ببيعة اإلمام الحسن 
  ) . ع(اإلمام علي 

خطب الناس اإلمام ) ع( ولما قبض أمير المؤمنين: (( )٢(يقول العالمة الحلي
، وسلم من سالم ،فبايعه أصحابه على حرب من حارب ، وذكر حقه ، ) ع(الحسن 

عن أبي إسحاق ، حدثني أشعث بن سوار : وروى أبو مخنف لوط بن يحيى قال 
في صبيحة الليلة التي قبض فيها أمير ) ع(خطب الحسن بن علي : السبيعي وغيره قالوا 

لقد قبض في : ثم قال ) ص(وصلى على النبي ، هللا وأثنى عليه فحمد ا، ) ع(المؤمنين 
لقد كان يجاهد مع ، وال يلحقه اآلخرون بعمٍل ، هذه الليلة رجل لم يسبقه األولون بعمل 

نفه جبرئيل تفيك، يوجهه برايته ) ص(وكان رسول اهللا ، فيقيه بنفسه ، ) ص(رسول اهللا 
ولقد توفي في ، حتى يفتح اهللا على يديه  فال يرجع، وميكائيل عن يساره ، عن يمينه 

ما ، ي موسى صوفيها قبض يوشع بن نون و ، ) ع(الليلة التي عرج فيها عيسى بن مريم 
أراد أن يبتاع بها ، خلف من صفراء وال بيضاء إال سبعمائة درهم فضلت من عطائه 

أنا ابن ، بن البشير أنا ا: ثم قال ، ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه . خادمًا ألهله 
أنا من أهل بيت أذهب ، أنا ابن السراج المنير ، أنا ابن الداعي إلى اهللا بإذنه ، النذير 

أنا من أهل بيت افترض اهللا حبهم في كتابه فقال ، اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا 

                                                                                                 
- ٦/٣٥٢(، الطبقات ، ابن سعد : ينظر ) ع(لمزيد من التفاصيل عن ترجمة اإلمام الحسن السبط  )١(

فما -٣/٤( ،مروج الذهب، فما بعدها ؛ المسعودي  - ٤٩٦ص ، فضائل ، ؛ ابن حنبل) ٣٩٩
 – ٢٧٢ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد ٦٠- ٥٧ص ، مقاتل الطالبيين، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) بعدها

أبو جعفر محمد بن ، ؛ ابن شهر آشوب ) ١٦-١٤/٥(، تاريخ دمشق، فما بعدها ؛ ابن عساكر 
مطبعة ،  ٢ط، يوسف البقاعي . تحقيق د، مناقب آل أبي طالب : هـ ٥٨٨علي المازندراني ت 

؛ الذهبي  ١٧٦ص ، تذكرة ، ؛  سبط ابن الجوزي ) ٣٤-٤/٣٣(، هـ ١٤٢٧، إيران، ليمان زاده س
، ينابيع المودة ، ؛ القندوزي ) ٢/٢٤٨(، تاريخ اإلسالم ، ؛ الذهبي ) ٤٥٠- ٣/٤٤٩(، سير ، 
، ؛ مصطفوي )فما بعدها- ١/١١٩(، ؛ آل ياسين ، األئمة االثنا عشر ) فما بعدها-١/١٩٤(

 . فما بعدها  -٧ص ،  ٢٠٠٣، طهران ، مطبعة اعتماد ،  ١ط، اإلمام المجتبى :  العالمة حسن
 .  ١٥١-١٥٠ص ، المستجاد  )٢(
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،  )١()ْلُقْرَبى َوَمن يـَْقَتِرْف َحَسَنًة نَِّزْد َلُه ِفيَها ُحْسًناُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي ا: (تعالى 
  .  )٢()) ...، فالحسنة مودتنا أهل البيت 

وذلك ، كانت في ظل ظروف حرجٍة جدًا ، ) ع(ن بيعة اإلمام الحسن السبط إ
في نفوس المسلمين لفقد  مصاب أليموما ترك ذلك من ، ) ع(بسبب استشهاد اإلمام علي 

كونهم لما تركته حادثة التحكيم في نفوس أهل العراق وأهل الشام  كذلك، ام زمانهم إم
وعارفًا معرفة ، عالمًا بما يحيط به ، ) ع(وكان اإلمام الحسن ،  القطبين في حرب صفين

ن الحروب الثالثة التي خاضها أهل العراق إلى أوكيف ، جيدة بطبيعة حال المسلمين 
) ع(واإلمام الحسن ، قد أنهكت قواهم وأفنت الرجال ، ) ع( جانب أمير المؤمنين علي

أورد ، كان يسعى إلى الرأفة بالمسلمين والسعي الحثيث إلى العناية براحتهم ومصالحهم 
فيما نذكره من كتاب الفتن لنعيم بن حماد في : ((  فيها رواية يقول )٣(علي بن طاووس

كانوا يريدون الخالفة كما ، )ع(ل البيت واألئمة من أه، ) ع( أن موالنا الحسن بن علي
 ...كانوا يريدونها بالمغالبة ، ومعاوية وزياد ،أمرهم اهللا جل جالله وعلى الوجه الذي لهم 

قال لي : قال ، ) ع(وبايع الناس الحسن ، ) ع(لما أصيب علي : قال ، عن ابن عباس 
، وفالنًا ، قتل فالنًا اف:  قال، نعم : قلت : أتريد أن يستقيم لكم األمر ؟ قال : زياد 

قلت ، بلى : أليس قد صلوا صالة الغداة ؟ قال : قلت : قال ، وفالنًا ثالثة من أصحابه 
  )) . فال واهللا ما إلى ذلك سبيل 

وقتل ، القوة ال يريد الخالفة ب، ) ع(نفهم من هذا النص أن اإلمام الحسن 
 ر والقادة كما كان يفعل معاوية وزيادها لرؤساء العشائوتبذير األموال وٕاعطائ، س األنف

، الباطل  دحرالحق و  إقامةبل كان يريد الخالفة من ، وعمرو بن العاص  ابن أبيه
كونه لمصالح المسلمين ويبلغ ما حمل من أمانة من اهللا عز وجل إلى عباده  رعايةو 

  . حجته على عباده 
  

  نبذة عن علمه وزهده وأخالقه   .٢

                                     
 .  ٢٣آية : سورة الشورى  )١(
، اإلمامة والسياسة ، ابن قتيبة الدينوري : لالستزادة عن خطبة اإلمام الحسن وكيفية بيعته ينظر  )٢(

؛  ٢٧٤-٢٧٣ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد ) ١٤٩-٢/١٤٨( ،تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ١٣٤-١/١٣٣(
 .   ١١٤-١١٣ص ، اإلمام المجتبى ، المصطفوي 

  . ٧٥-٧٤ص ، التشريف بالمنن  )٣(
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المنهل العذب من ، ) ع(وأبيه ) ص(ط يستقي من جده كان اإلمام الحسن السب
التي تعدت األوصاف ، الشجاعة العلوية و ، واألخالق المحمدية ، تلك العلوم الربانية 

  . ها كل
ومن صحيح الترمذي عن أبي سعيد الخدري : (( )١(أورد ابن البطريق الحلي

  . )٢())هل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أ) : ص(قال رسول اهللا : قال ) رض(
علم أن ا: (( ل اعلى هذا الحديث األخير فق )٣(وقد علق ابن البطريق الحلي

ألن سادة خلق اهللا ، على كافة الخلق ، ) ع(قد أبان سيادة الحسن والحسين ) ص(النبي 
وألن اهللا سبحانه وتعالى ما يختص بجنته إال األنبياء ، هم أهل الجنة بال خالف 

وكلهم بال خالف فيه ال يدخلون الجنة إال ،  لإليمان من سائر أهل الملواألوصياء وأهل ا
، وهذا ال خالف فيه بين األمة ، وال يدخلها شيخ وال عجوز وال كهل ، جردًا مردًا شبابًا 

وٕاذا ثبت لهما السيادة على خيار خلق اهللا وهم أهل الجنة ثبت أنهما خير الخليقة جميعًا 
 . ((  

علي بن  هأوردما ، ) ع(ن من علوم اإلمام الحسن السبط و ومما أورده الحلي
  :  )٤(طاووس الحلي

ما رويناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر ) ع(ومن ذلك في دالئل الحسن بن علي (( 
: بإسناده إلى عبد اهللا بن عباس قال ، محمد بن رستم الطبري في كتاب دالئل اإلمامة 

، هذه حبلى بعجلة أنثى بها غرة في جبينها :  فقال، بقرة ) ع(مرت بالحسن بن علي 
فوجدنا العجلة كما وصف على ، ورأس ذنبها أبيض فانطلقنا مع القصاب حتى ذبحها 

ُقل الَّ يـَْعَلُم َمن ِفي السََّمَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ : (ليس اهللا عز وجل يقول أ: فقلنا ، صورتها 
َعُثونَ اللَُّه َوَما َيْشُعُروَن أَيَّ  ما يعلم المخزون المكنون المجزوم المكتوم الذي : فقال ،  )٥() اَن يـُبـْ

                                     
 . ٤٠٢ص ، العمدة  )١(
، ؛ ابن عساكر  ٥١٢ص ، فضائل ، ابن حنبل : أورد هذا الحديث العديد من المصادر ينظر  )٢(

؛ ) ٣/٤٥١(، سير ، الذهبي ، ورده بأسانيد مختلفة كثيرة ؛ وقد أ) ٤٦-١٤/٤٢(، تاريخ دمشق 
 .  ٢/٢٤٨، تاريخ اإلسالم ، الذهبي 

 .  ٤٠٦ص ، العمدة  )٣(
 .  ٢٢٤-٢٢٣ص ، فرج المهموم  )٤(
  .  ٦٥آية : سورة النمل  )٥(
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ما يعلم : لعل معناه  )١(أقول، لم يطلع عليه ملك مقرب وال نبي مرسل غير محمد وذريته 
  .  )٢() ))ع(المكنون بغير أستاذ على تفصيل معلوم إال محمد وذريته 

اية أخرى تدل على مدى علم في موضع آخر رو  )٣(وروى علي بن طاووس
لما صالح الحسن بن : قال ، ) ع(عن أبي عبد اهللا : (( ... يقول  ّإذ) ع(اإلمام الحسن 

يا أبا محمد بلغني أن رسول اهللا : فقال معاوية ، جلسا بالنخيلة ، معاوية ) ع(علي 
كان يخرص النخل فهل عندك من ذلك علم فإن شيعتكم يزعمون أنه ال يغرب ) ص(

ان ك) ص(إن رسول اهللا : فقال الحسن ، م علم شيء في األرض وال في السماء عنك
قال الحسن ، كم في هذه النخلة من بسرة : فقال معاوية ، وأنا أخرص عدداً ، يخرص كيالً 

فجاءت أربعة آالف بسرة ، فأمر معاوية بها فصرمت ، وأربع بسرات ، أربعة آالف بسرة: 
فنظرنا فإذا في يد عبد اهللا بن  ،اهللا ما كذبت وال كذبت و : فقال الحسن ، وثالث بسرات 

وذلك أن  ،أما واهللا لوال انك تكفر ألخبرتك بما أعلم ) : ع(ثم قال ، عامر بن كريز بسرة 
كان في زمان ال يكذب وأنت تكذب وتقول فتى سمع من جده على ، ) ص(رسول اهللا 

  . )))٤(إليك رأس عمرو بن الحمق ن زياد ولتقتلن حجرًا ويحملصغر سنه واهللا لقد عيّ 
وذكر الثعلبي في (( :  )٥(ابن البطريق الحلييقول ) ع(وفي زهد اإلمام الحسن 

وباإلسناد ،  )٦()َفالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة قـُُلوبـُُهم مُّنِكَرٌة َوُهم مُّْسَتْكِبُرونَ : (تفسير قوله تعالى 
انه : كان يجالس المساكين ثم يقول ) ع(حسن بن علي ويروى أن ال: المقدم قال الثعلبي 

  )) . ال يحب المستكبرين 
ما تكلم : قال  ...ومن حديث الزبير بن بكار : ((  )٧(وروى ابن المطهر الحلي

، وما سمعت منه كلمة فحش قط ، ) ع(أحد أحب إلى أن ال يسكت من الحسن بن علي 
رض الحسين ععثمان خصومة في ارض ففمنها أنه كان بين الحسن بن علي وعمرو بن 

ليس له عندنا إال ما أرغم انفه وان هذه اشد كلمة : له ) ع(فقال ، أمرًا لم يرضه عمرو 
خمس عشرة ) ع(حج الحسن : قال  ...وعن الزبير بن بكار ،  )٨(فحش سمعتها منه قط

                                     
 . القول هنا عائد للمؤلف علي بن طاووس  )١(
تحقيق قسم الدراسات ، دالئل اإلمامة : هـ ٥ت ق ، محمد بن جرير بن رستم ، الطبري : ينظر  )٢(

 .  ١٧١ص ، هـ ١٤١٣، طهران ، مؤسسة البعثة ،  ١ط، اإلسالمية في مؤسسة البعثة 
 . ٢٢٦-٢٢٥ص ، فرج المهموم  )٣(
 . سوف نذكر ذلك في الفصل الثالث ألنها أمور تتعلق بالعهد األموي  )٤(

 .  ٤٠٠ص ، العمدة  )٥(

 .  ٢٢آية  :سورة النحل  )٦(

 .  ٢٩ص ، العدد القوية  )٧(

 ) . ٤٣/٣٥٨(، بحار األنوار ، المجلسي : أوردها  )٨(
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ث مرات حتى وخرج من ماله مرتين وقاسم اهللا ثال، وان النجائب لتقاد معه، حجة ماشيًا 
  .  )١())ويعطي خفًا ويمسك  خفًا ، كان ليعطي نعًال ويمسك نعًال 

 وجوده، ) ع(في كرم اإلمام الحسن  )٢(الحلي وفي رواية أخرى أورد ابن المطهر
 :  

يا هذا حق سؤالك إياي يعظم : فقال له ، حاجة ) ع(قيل سأل رجٌل الحسن بن علي (( 
والكثير في ، ويدي تعجز عن نيلك ما أنت أهله لدي ومعرفتي بما يجب لك يكبر علي 

ورفعت عني ، فإن قبلت مني الميسور ، لي وفاء لشكرك يوما في مك، ذات اهللا قليل 
، يا بن رسول اهللا أقبل بالقليل:  قال، مؤونة االحتيال واالهتمام لما أتلكن واجبك فعبت 

اسبه على نفقاته حتى يح وجعل، واعذر المنع فدعا الحسن بوكيله ، واشكر العطية 
ض عن ئهات الفا: ثم قال له ، وخمسين ألفًا فكانت ثالث مائة ألف درهم ،  استقصاها

فما فعلت بالخمسمائة دينار ؟ قال : ثم قال ، الثالث مائة آالف فأحضر خمسين ألفًا 
هات من : وقال ، ودفع الدراهم والدنانير إلى الرجل ، فأحضرها : قال ، هي عندي 

واهللا : فقال له مواليه ، رداءه باجرة العمل ) ع(فأتاه بحمالين فدفع إليهما الحسن  ، يحملها
  . )٣())عظيماً لكني أرجو أن تكون لي عند اهللا أجرًا : فقال ، ما بقي عندنا درهم 

ن والتي تشير إلى علم اإلمام الحسن و وغير ذلك من الروايات التي أوردها الحلي
  . )٤(هوكرم أخالق هوزهد) ع(
  .معاوية وعقد الصلح    معحربه    .٣

                                     
 ) . ٤٣/٣٣٩(، المصدر نفسه  )١(

 .  ٣٠-٢٩ص ، العدد القوية  )٢(

 ) . ٣٤٨- ٤٣/٣٤٧(، بحار األنوار ، المجلسي : أوردها  )٣(

ابن : ينظر ، وعلمه وزهده وأخالقه ) ع(لمزيد من التفاصيل عن صفات اإلمام الحسن بن علي  )٤(
، فما بعدها ؛ البخاري  - ٤٩٦ص ، فضائل ، ؛ ابن حنبل )٣٩٩-٣/٣٥٢(، الطبقات ، سعد 

فما بعدها  -٢٧٢ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد٩٨٦- ٩٨٥ص ، صحيح ، ؛ مسلم  ٧١٥ص ، صحيح 
فما  -١٥٧ص ، دالئل اإلمامة ، فما بعدها ؛ الطبري  - ٢٩٧ص ، مناقب ، ؛ ابن المغازلي 

؛؛ ) ٤٦٧- ٣/٤٤٩(، سير ، ؛ الذهبي ) فما بعدها -١٤/٥(، تاريخ دمشق ، بعدها؛ ابن عساكر 
، مطبعة أسوة ، ياسين صلواتي . مراجعة د، أمراء الكوفة وحكامها : محمد علي ، آل خليفة 

  .  ١٢٩-١٢٧ص ،  ٢٠٠٤، طهران ، ) ع(منشورات مؤسسة اإلمام الصادق 
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عازم على مقاتلة  بأمور المسلمين نهضة رجل) ع(نهض اإلمام الحسن السبط 
وليس كما ، ته واالعتراف بخالف، واسترداد حقه منه بوالية الشام  سفيان، معاوية بن أبي

  . وسلمها إلى معاوية ، قد باع الخالفة ) ع(بان اإلمام الحسن  هميظن بعض
وأوردوا فيها العديد من الروايات التي ، هذه المسألة بن اهتمامًا كبيرًا الحليو  أولى

قاتل معاوية وسعى إلى حربه بكل ما لديه من قوة ، ) ع(تؤكد أن اإلمام الحسن السبط 
إال ان تخاذل من تخاذل من أتباع اإلمام الحسن ، وعزم على ذلك ، ومقدرة وأعداد 

فرتب العمال : (( ...  )١(يقول العالمة الحلي، ليه األمور إ آلتأدى إلى ما ) ع(السبط 
ولما بلغ ، وأنفذ عبد اهللا بن عباس إلى البصرة ونظر في األمور ، العمال وأمر األمراء 

دس ، ) ع(وبيعة الناس البنه الحسن ، ) ع(معاوية بن أبي سفيان وفاة أمير المؤمنين 
ليكتبا إليه باألخبار ، إلى البصرة ورجًال من بني القين ، رجًال من حمير إلى الكوفة 

فأمر باستخراج الحميري من ، ) ع(فعرف ذلك الحسن ، األمور ) ع(ويفسدا على الحسن 
عند حجام بالكوفة وأمر بضرب عنقه وكتب إلى البصرة فاستخرج القيني من بني سليم 

  : إلى معاوية ) ع(وكتب الحسن ، وضربت عنقه 
، وارصدت العيون كأنك تحب اللقاء ، حتيال واالغتيال فانك دسست الرجال لال: أما بعد 

ذوو به وبلغني انك شمت بما لم يشمت ، فتوقعه إن شاء اهللا تعالى ! وما أوشك ذلك 
  : وٕانما مثلك في ذلك كما قال األول، الحجى 

 تجهــــــــــــــز ألخــــــــــــــرى مثلهــــــــــــــا فكــــــــــــــأن قــــــــــــــد فقـل للـذي يبغـي خـالف الـذي مضـى

 . )٢())وح فيمســــي فــــي المبيــــت ليغتــــدي يــــر  فإنــــــا ومــــــن قــــــد مــــــات منــــــا كالــــــذي

،  )٣(وبين معاوية بن أبي سفيان، ) ع(عدة مراسالت بين اإلمام الحسن  وجرت
جيشًا لمقاتلة ) ع(أن معاوية لن يقبل بخالفته جهز اإلمام ، ) ع(تأكد اإلمام الحسن ، 

ووجه عماله  ،وبويع له بعد وفاة أبيه بيومين : (( ... )٤(الحلي يقول ابن عنبة، معاوية 
وسير على مقدمته ، ثم خرج إلى حرب معاوية في نيف وأربعين ألفًا ، إلى السواد والجبل 

وسار الحسن  ،في عشرة آالف وأخذ على الفرات يريد الشام ، )٥(قيس بن سعد بن عبادة
                                     

 . ١٥٢-١٥١ص ، المستجاد  )١(
، األصفهاني : ؛ وينظر  ٣٣ص ، العدد القوية ، قريب من هذه الرواية أورده ابن المطهر الحلي  )٢(

 ) . ٤٣/٤٥(، بحار األنوار ، ؛ المجلسي  ٦٣-٦٢ص ، مقاتل الطالبيين 
، مقاتل الطالبيين ، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) ١٥٣- ٤/١٥١(، الفتوح ، ابن أعثم : ينظر في ذلك  )٣(

 . فما بعدها  -٦٢ص ، 
 .  ٧٤-٧٣ص ، عمدة الطالب  )٤(
وفي رواية ، بأن قائد مقدمة الجيش هو قيس بن سعد ، ) ١٥٤-٤/١٥١(، الفتوح ، أكد ابن أعثم  )٥(

بأنه ،  ٧١ص ، مقاتل الطالبيين ، ؛ وأبو الفرج األصفهاني ) ٢/١٤٩(، تاريخ ، رواية اليعقوبي



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

وأحس في أصحابه فشًال  ،فأقام بها أيامًا ،  )١(حتى أتى ساباط المدائن، ) ع(الحسن 
فقطعوا ، تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت : فيهم خطيبًاَ◌ فقال  فقام، وغدرًا 

ال حول وال قوة إال باهللا : حتى أخذوا رداءه من عاتقه فقال ، وانتهبوا رحله ، عليه كالمًا 
طعنه رجل من بني أسد  )٢(ثم دعا بفرسه فركب وسار حتى إذا كان في مظلم ساباط، 

فصاح  ،فجرحه جراحة كادت أن تأتي على نفسه ،  سنان بن الجراح بمعول: يقال له 
فأفاق الحسن ، وابتدر الناس إلى األسدي فقتلوه ، صيحة وخر مغشيًا عليه ) ع(الحسن 

فأقام  )٣(وأقبلوا به إلى المدائن، فعصبوا جراحته ، من غشيته وقد نزف وضعف ) ع(
فشلهم وقلة نصرهم وخاف أن يسلمه أصحابه إلى معاوية لما رأى من ، يداوي جراحته 

(()٤( .  
من الرواية السابقة يتضح لنا العجز والفشل الذي سيطر على الجيش الذي قاده 

وكيف أن هذا الجيش قد سيطر عليه ، لمقاتلة معاوية وأتباعه ) ع(اإلمام الحسن السبط 
 قد أباد) ع(ألن اإلمام علي ، ) ع(أكثرية من الخوارج الذين عرفوا بكرههم ألهل البيت 

قد أصابهم القلق ، ) ع(ن أتباع اإلمام الحسن إ،  هم في معركة النهروان سابقاً أكثر 
وذلك لخوضهم ثالث حروب متتالية إلى جنب اإلمام علي ، والتعب واإلرهاق والخوف 

، ب طويلة و وهي في الواقع حر  وحرب النهروان،  وحرب صفين،  وهي حرب الجمل) ع(
الرجال واألموال وقد أثر هذا األمر في ضعف معنويات من  اً وقد خسر فيها الطرفان كثير 

                                                                                                 
بأن قائد المقدمة هو عبيد اهللا بن ، ) ٣/٢٧١(، الكامل  ،وأورد ابن األثير ، عبيد اهللا بن عباس 

 . وأن قيس بن سعد هو قائد الطالئع للمقدمة ، عباس 
وبالعجمية بالس أباذ وسميت ، بالمدائن موضع معروف ، ويعرف بـ ساباط كسرى : ساباط المدائن  )١(

، الحموي : ينظر ، ن ساباط نسبة إلى ساباط بن باطا الذي لقي العرب في جمع من أهل المدائ
 ) . ٢/٦٨٠(، مراصد االطالع ، ؛ البغدادي) ١٦٧-٣/١٦٦(، معجم البلدان 

معجم ، الحموي : وهو موضع هناك ينظر ، مضاف إلى ساباط التي قرب المدائن : مظلم ساباط  )٢(
 ) . ٣/١٢٨٦(، ؛ البغدادي مراصد االطالع ) ٥/١٢٥(، البلدان

وأهلها فالحون يزرعون ويحصدون والغالب على ، وبين بغداد ستة فراسخ بلدة شبيهة بالقرية بينها )٣(
، ) رض(أهلها التشيع على مذهب اإلمامية وبالمدينة الشرقية ، قرب اإليوان قبر سلمان الفارسي 

-٣/١٢٤٣(، مراصد االطالع ، ؛ البغدادي ) ٧٥-٥/٧٤(، معجم البلدان ، الحموي : ينظر 
١٢٤٤  . ( 

، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ١/١٣٣(، اإلمامة والسياسة ، أبو قتيبة الدينوري : ظر لالستزادة ين )٤(
مقاتل الطالبيين ، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) ١٥٤-٤/١٥٣(، الفتوح ، ؛ ابن أعثم ) ١٥٠-٢/١٤٩(
 .  ١٧٩ص ، تذكرة الخواص، ؛ سبط ابن الجوزي  ٧٢-٧٠ص ، 
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الرشاوى مقابل استسالمه  ىقادة الجيش قد تلقأحد أن  والسيما، ) ع(جيش اإلمام الحسن 
  .  )١(تباعهإ لمعاوية و 

قد ضعفوا عن الحرب سعى إلى أن أنصاره ) ع(فلما رأى اإلمام الحسن السبط 
وقد أوضح ذلك في إحدى خطبه ، العامة  والسعي إلى المصلحة، حقن دماء المسلمين

  : إذ يقول )٢(التي أوردها علي بن طاووس
وكتب معاوية في طلب الصلح  )٣(...فترة من أنصاره ) ع(لما وجد الحسن بن علي ((

وٕانما كنا  ،ما ثنانا عن أهل الشام شك وال ندم : إليه وٕالى أصحابه خطب خطبة منها 
وكنتم في منتدبكم ، والصبر بالجزع ، ت السالمة بالعداوةفشيب ،نقاتلهم بالسالمة والصبر 

أال وٕانا لكم كما كنا ، فأصبحتم اليوم دنياكم أمام دينكم  ،دينكم أمام دنياكم ، إلى صفين 
وقتيل بالنهروان ، قتيل بصفين تبكون له : أصبحتم بين قتيلين ، ولستم كما كنتم لنا 

ا إلى أمر ليس فيه عز وال ومعاوية يدعون ،ثائر  والباقي، تطلبون منا ثأره والباقي خاذل 
، اة وٕان أردتم الحي، ات السيوف ظبرددناه وحاكمناه إلى اهللا ب، ن أردتم الموت إف، نصفة
البقية البقية يا بن رسول اهللا : فناداه الناس من كل جانب ، وأخذنا لكم بالرضا، قبلناه 

(()٤(  .  
يتبين لنا ضعف موقف أهل العراق ، ) ع(ن لإلمام الحس بليغةفمن هذه الخطبة ال

ن اإلمام أو ، ضد معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام ، ) ع(نصرة اإلمام الحسن السبط  في
، وبما يهم مصلحتهم ، عرف ما في نفوس الناس الذين حوله فخاطبهم بما يفهمونه) ع(

  .  )٥(إلى قتله والبعض سعى،  هلم بأنهم خاذلو وذلك ألنه ع

                                     
الذي أرسله لمواجهة ، ) ع(اإلمام الحسن السبط  فعل ذلك عبيد اهللا بن عباس قائد مقدمة جيش )١(

وقد تسلم بعده قيادة المقدمة قيس بن سعد ، فخان األمانة وأخذ الرشوة وانضم إلى معاوية ، معاوية 
مقاتل ، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) ٢/١٤٩(، تاريخ ، اليعقوبي: ينظر ) رض(بن عبادة األنصاري 

 .  ٧٣ص ، الطالبيين 
 . ٣٦٢-٣٦١ص ، المنن التشريف ب )٢(
 . بياض في الكتاب المطبوع  )٣(
، تاريخ دمشق ، ابن عساكر : ينظر ، ) ٢٨٦-١/٢٨٥(، الطرائف ، علي بن طاووس : أوردها  )٤(

 . ١٨١ص ، تذكرة، ؛ سبط ابن الجوزي ) ٢٧٣-٣/٢٧٢(، الكامل ، ؛ ابن األثير) ٩٤-١٤/٩٣(
، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) ٤/١٥٥(، ن أعثم ، الفتوح ؛ اب) ٢/١٤٩(، تاريخ ، اليعقوبي : ينظر  )٥(

 . ٧٢ص ، مقاتل الطالبيين 
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من مقولة اإلمام  )١(ما أورده علي بن طاووس، زز كالمنا اآلنف الذكر ومما يع
: قال ،  )ع(وذكر في حديث آخر عن الحسن بن علي : (( يقول  إذ) ع(الحسن السبط 

وأيم اهللا ما ، ن الحسن بن علي يبايع معاوية طائعًا غير مكره إ: إني أرى الناس يقولون
  )) . ال ذلك لما بايعته وال نعمة عين ولو ، فعلت ذلك حتى خذلني أهل العراق 

أن : األول ، أمرين  كان يعاني من ،) ع(فنجد هنا أن اإلمام الحسن السبط 
ومنهم من تخاذل وخان عهده وانضم إلى ، أتباعه قد تعبوا وكلوا من كثرة الحروب 

 ويعمل من ،أن معاوية أخذ يدس الجواسيس : والثاني ، معاوية بالترغيب أو الترهيب 
 هوجهز في الوقت نفس) ع(وراء األستار من أجل إضعاف موقف اإلمام الحسن السبط 

إلى اإلمام أيضًا أرسل  هومعاوية في الوقت نفس، جيشًا من أهل الشام لغزو العراق 
  .  )٢(وطلب منه الصلح وعقد الهدنة بين الطرفين، ) ع(الحسن السبط 

متابعة الحرب ضد  فياعه أتب ضعفمن ، ) ع(تأكد اإلمام الحسن  وبعد أن
تجعل ، سعى إلى وضع شروط للصلح ، معاوية وأنهم قد آثروا الحياة الدنيا على اآلخرة 

وقد أورد  ،زمام الخالفة معاوية  سلمتإذا أتباعه وشيعته غير معرضين للخطر منه ومن 
ن وهي كما أوردها اب، ) ع(ن شروط الصلح التي قد شرطها اإلمام الحسن السبط و الحلي
  :  )٣(الحلي عنبة
 ) . ع(ن يفإن حدث به حدث فللحس، أن له والية األمر بعده  .١
وله في كل سنة خمسين ألف ألف ، أن له خراج دار أبجرد من أرض فارس  .٢

 . درهم 
 . وال يعرض لهم بسوء ، ) ع(أن ال يهيج أحدَا من أصحاب علي  .٣
 . إال بخير ) ع(أن ال يذكر عليًا  .٤

) ع(وكتب الحسن ، شروطًا ) ع(تابًا شرط فيه للحسن ويروى أن معاوية كتب ك
كتاب معاوية وجد ) ع(فلما رأى الحسن  ،فختم عليه معاوية ، كتابًا يشترط فيه شروطًا 

                                     
 .  ٢٢٩ص ، التشريف بالمنن  )١(

 -٦٢ص ، مقاتل الطالبيين ، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) ١٥٠- ٢/١٤٩(، تاريخ ، اليعقوبي : ينظر  )٢(
، العبر ، ؛ ابن خلدون فما بعدها  -١٧٩ص ، تذكرة الخواص ، فما بعدها ؛ سبط ابن الجوزي 

)٦٢٠-٢/٦١٨ . ( 

  .  ٧٤ص ، عمدة الطالب  )٣(
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، قد رضيت بما اشترطته : فطالبه بذلك فقال ، أكثر مما اشترطها لنفسه ، شروطه له 
  . )١(ثم لم يِف له بشيء من الشروط، ه فليس لك غير 

قد اهتم بشروط تهم ، ) ع(ن اإلمام الحسن إ، ى من خالل شروط الصلح فنر 
أما فيما يخص خراج دار  ،وليس مصالحه الشخصية ، مصالح المسلمين بشكل عام 
، وصفين ، ذلك ينفق على عوائل وأيتام قتلى حروب الجمل فأبجرد والمبلغ المالي المحدد 

) ع(المبلغ لإلمام الحسن  ولم يكن ،لمين والنهروان من الصحابة والمهاجرين وعامة المس
  .  )٢(شخصياً 

ها إلى السعي إلى بيان معنى صلح اإلمام الحسن ؤ وقد بادر مؤرخو الحلة وعلما
ن اإلمام الحسن قد باع الخالفة لمعاوية وتخاذل إ: معاوية ونقض الفكرة التي تقول ل) ع(

  . )ع(ولم يقاتله كما فعل أبوه علي أمامه 
من كتاب الفتن لنعيم بن : ((يقول  إذ )٣(أورده علي بن طاووسفمن ذلك ما 

بعد رجوعه من ، )ع(أتيت الحسن بن علي : قال  ،عن سفيان بن الليل  ...: حماد قال 
فكان مما احتج به علي أن ، السالم عليك يا مذل المؤمنين : فقلت ، الكوفة إلى المدينة 

، ال تذهب الليالي وال األيام : يقول ) ص(سمعت رسول اهللا : سمعت عليًا يقول : قال 
حتى يجتمع أمر هذه األمة على رجٌل واسع السرم ضخم البلعوم يأكل وال يشبع وهو 

واهللا ما يسرني ، فعلمت أن أمر اهللا واقع وخفت أن تجري بيني وبينه الدماء ،  )٤(معاوية

                                     
، ابن قتيبة الدينوري ، اإلمامة والسياسة : ينظر ، لالستزادة عن شروط الصلح وتفصيالته  )١(

؛ ابن أعثم ) ١٦٣-٥/١٦٢(، ؛ الطبري ، تاريخ ) ١٥٠-٢/١٤٩(، تاريخ، ؛ اليعقوبي ) ١/١٣٣(
، ؛ آل خليفة  ١٨١-١٨٠ص ، ؛ سبط ابن الجوزي ، تذكرة الخواص ) ١٦٠- ٤/١٥٨(، الفتوح ، 

؛ العالمة ) ١٨٣-١/١٦٥(، األئمة االثنا عشر ، ؛ آل ياسين  ١٣٤-١٣٢، أمراء الكوفة 
 .  ١٨٤-١٧٢ص ، اإلمام المجتبى ، المصطفوي 

) ع( لم يصالح الحسن: وقال السدي : ((  ١٨١-١٨٠ص ، تذكرة ، أورد سبط ابن الجوزي  )٢(
، وٕانما صالحه لما رأى أهل العراق يريدون الغدر به ، وفعلوا معه ما فعلوا ، معاوية رغبة في الدنيا 

أيها الناس : فخاف منهم أن يسلموه إلى معاوية والدليل عليه أنه خطب بالنخيلة قبل الصلح فقال 
صالح األمة وحقنًا لدمائها إنما هو حق أتركه إرادة إل، إن هذا األمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية 

 )) . وٕان أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 
 .  ٢٢٩-٢٨ص ، المصدر نفسه : ؛ وقريب منها  ٧٣-٧٢ص ، التشريف بالمنن  )٣(
تحقيق ، كتاب الفتن : هـ ٢٢٩الحافظ نعيم بن حماد بن معاوية المروزي ت ، أورده ابن حماد ) ٤(

البداية ، ؛ ابن كثير  ٧٢ص ،  ٢٠٠٤، بيروت ، ب العلمية دار الكت، ٤ط، محيي بن منصور 
  ) .  ٦/٢٥٢(، والنهاية 
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مر وأني لقيت اهللا بعد إذ سمعت هذا الحديث أن لي الدنيا وما طلعت عليه الشمس والق
  )) . جمة دم امرئ مسلم حتعالى بم

كان عالمًا بوالية معاوية للخالفة و ، ) ع(فهذا يعني أن اإلمام الحسن السبط 
ألنه يهتم برعاية أمور المسلمين قبل ، لذلك أراد أن يمنع سفك الدماء بين المسلمين 

  ) . ع(وهذا هو ديدن األئمة ، رعاية نفسه 
للحسن ) ص(قال رسول اهللا : (( ....  )١(أورد علي بن طاووس وفي رواية أخرى

وسيصلح اهللا على يديه بين فئتين من المسلمين  ،ابني هذا سيد ) ع(بن علي 
لمعاوية منسوبًا في الحديث إلى اهللا ) ع(فإذا كان صلح الحسن بن علي ،  )٢(عظيمتين

كان اهللا جل جالله هو الذي فإذا ، .. ) يصلح اهللا ) : ( ص(جل جالله حيث قال النبي 
  ! )) . يصلح على يديه فأي درك يبقى عليه ؟

وليس بغريب من قوم أعابوا : ((  )٣(وفي موضع آخر يقول علي بن طاووس
وقد صالح ، ) ص(على صلح معاوية وهو كان بأمر جده رسول اهللا ) ع(جدك الحسن 

   . )٤())وكان عذره في ذلك أوضح األعذار  ،الكفار ) ص(جده 
في كتاب الطرائف العديد من الحجج التي تفند الرأي  )٥(وأورد علي بن طاووس

وتبين وجهة نظر اإلمام الحسن ، قد باع الخالفة لمعاوية ) ع(القائل بأن اإلمام الحسن 
  : يقول  إذفي صلحه مع معاوية ، ) ع(السبط 

، ) ع(بي طالب فقد جرى عليه من خذالنه بعد قتل أبيه علي بن أ) ع(وأما الحسن (( 
، ثم بعد ذلك يتفق له من يلومه على صلح معاوية ، حتى اضطر إلى صلح معاوية 

قد باع الخالفة والجواب ، ) ع(ن الحسن إ:بعض جهالهم وسفهائهم أنه يقول  ويقال عن
  :عن صلحه لمعاوية من وجوه 

قلت للحسن : قال  )١(كما رواه عنه أبو سعيد عقيصاً ،  )٦(أنه ما أجاب هو به: إحداها 
يا بن رسول اهللا لم داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن ) : ع(بن علي بن أبي طالب 

                                     
 ؛  ٧٤ص ، التشريف بالمنن  )١(
صحيح ، ، البخاري : ، ينظر ) ٢٨٧-١/٢٨٦(، الطرائف ، علي بن طاووس : أورد قريبًا منها  )٢(

) ٦٨-١٤/٦٢(، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عساكر  ٣٠٢ص ، المناقب ، ؛ ابن المغازلي ٧١٥ص 
؛ ) ٣/٤٥١(، سير ، ؛ الذهبي  ١٧٧ص ، تذكرة ، وقد أورده بأسانيد مختلفة ؛ سبط ابن الجوزي

 ) . ٢/٢٤٨(، تاريخ اإلسالم ، الذهبي 
 . ٩٦ص ، كشف المحجة  )٣(
 . م ٦٢٧/هـ٦مع المشركين في الحديبية سنة ) ص(في إشارة إلى صلح النبي  )٤(
 ) . ٢٨٢- ١/٢٨١(، الطرائف  )٥(
 ) . ع(يقصد اإلمام الحسن السبط  )٦(
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يا أبا سعيد ألست حجة اهللا على خلقه : الحق لك دونه وأن معاوية ضال باٍغ ؟ فقال 
لي ) ص(ألست الذي قال رسول اهللا : قال ، بلى : ؟ قلت ) ع(وٕامامًا عليهم بعد أبي 

قمت لو فأنا إذن إمام : قال ، بلى : ولداي إمامان قاما أو قعدا ؟ قلت هذان ، وألخي 
) ص(يا أبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول اهللا ، وأنا إمام لو قعدت 

ني أشجع وألهل مكة حين انصرف من الحديبية أولئك كفار بالتنزيل بمرة و ضلبني 
عيد إذا كنت إمامًا من قبل اهللا تعالى لم يجز يا أبا س، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل 

، ما أتيته ملتبسًا يأن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة وٕان كان وجه الحكمة ف
فعله ) ع(لما خرق السفينة وقتل الغالم وأقام الجدار سخط موسى ، ) ع(أال ترى الخضر 

سخطتم علي بجهلكم بوجه ، هكذا أنا ، ألشباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرقب 
  . )٢())ولوال ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه األرض أحد إال قتل ، الحكمة 

وأما رعية الحسن : (( .... )٣(وقد علق علي بن طاووس على هذا الحديث بالقول
تباعه إن صالح وٕان افال عذر لهم في العيب عليه وسوء الظن به ألنهم مكلفون ب) ع(

ولو لم ، كان حكمهم حكم من خالف إمام عدٍل ، ى عابوا عليه أو خالفوه وحت، حارب 
من العذر في صلح معاوية إال أن أكثر أصحابه كانوا بهذه الصفة في ) ع(يكن للحسن 

فكيف كان يحصل من هؤالء نصرة على أعدائه ، حجته غير متفقين معه على سداد رأيه 
 . ((  

يقول  إذلمعاوية ) ع(ي صلح اإلمام الحسن ف ًا آخررأي )٤(وأورد علي بن طاووس
أن ال يؤذي أحدًا من أهل ، مغلظة  وبأيمان، ن معاوية أخذ هذا األمر صلحًا إ: (( .... 

فلو أخذه ، ولعنه على المنابر ، ) ع(وفعل ما فعل من قتل شيعة علي ، البيت وشيعتهم 
بطل ، فة أهل البيت وشيعتهم وقتل كا، وأن معاوية لو أخذه قهراً ، لحال قهرًا كيف يكون ا

ولما كان صلحًا بقي منهم من يقوم به ، حكم اإلسالم لما تقدم من رواياتهم والداللة عليهم
  ... )) . الحجة على العباد والبالد 

وبايع الناس الحسن بن ) ع(لما قتل أمير المؤمنين : ((  )٥(بن الطقطقيوأورد ا
ي للمصلحة الحاضرة الت، عاوية فتصالحا فمكث شهورًا حتى اجتمع هو وم، ) ع(علي 

  . ... ))أعلم بها ) ع(كان الحسن 

                                                                                                 
: ينظر ، أي أراد به إسنادًا متسلسًال ، والعقصة من الرمل مثل السلسلة ، العقص من الرمل كالعقد  )١(

 ) .  ١٨/٢٢(، لسان العرب ، ابن منظور 
 .  ٢ح/١٥٩باب ، ) ١/٢١١(، علل الشرائع ، الصدوق  )٢(
 ) . ١/٢٨٢(، الطرائف  )٣(
 ) . ٢٨٨-١/٢٨٧(، سه المصدر نف )٤(
 .  ٦٢ص ، األصيلي ، ؛ وقريب منه أورده ابن الطقطقي  ١٠٣ص ، الفخري  )٥(
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كان أعلم بأن مصلحة المسلمين بشكل عام ) ع(لذلك فإن اإلمام الحسن السبط 
  .  )١(آنذاك أن يعقد الصلح مع معاوية لحقن دماء الطرفين

ة لم يلتزم إلى المدينة المنور ) ع(وبعد أن عقد الصلح وعاد اإلمام الحسن السبط 
وكان ، معاوية وأتباعه ببنود هذا الصلح ولم يلتزم بشروطه التي أسلفنا ذكرها قيد أنملة 

: يقول  إذ )٢(علي بن طاووس هاأورد وقد، فاتحة ذلك هو خطبته التي خطبها في الكوفة 
أال ترونني إني ما ، يا أهل الكوفة : جاء معاوية إلى الكوفة فخطب الناس فقال  ...(( 
إنما قاتلتكم على أن أتأمر عليكم وقد أمرني ، تلتكم على أن تصوموا أو على أن تصلوا قا

  )) . اهللا عليكم على رغم أنفكم 
تهم العدوانية سوعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان بشن سيا نوقد بدء األمويي

 وسفك، وشيعتهم منذ ذلك الوقت بما عرفوا به من مكر وخداع ، ) ع(تجاه أهل البيت 
جملة من وكان ) ع(واالعتداء على رموز أهل البيت ، دماء وقتل وتشريد ونهب لألموال 

بلغ : (( )٣(أورد على بن طاووس، على المنابر  ولعنه )ع(ذلك هو سب اإلمام علي 
فكتب ، على منبر مصر ، أن عمرو بن العاص ينتقص من عليًا ، ) ع(الحسن بن علي 

فقد بلغني انك تقوم على : أما بعد ، مرو بن العاص من الحسن بن علي إلى ع: ( إليه 
، وسيماء أبي جهل تنتقص عليًا ، منبر مصر على عتو آل فرعون وزينة آل قارون 

وما أنت إال كمن يقدح في صفاة ، ورميت غير غرضك، وترت غير قوسك ولعمري لقد أ
احث عن المدية فكنت كالب، وعلوت عقبة كؤودًا ، في بهيم اسود فركبت مركبًا صعبًا 

ليس لك سهم في أبيات سؤددها وال عائذ بأفنية مجدها وال ، لحتفه يا بن جزار قريش 
ال أحسبك تحط بما تذكر غير قدرك الحقير ونسبك الدخيل ونفسك الدنيئة ، بفالج قداحها 

لقد ، وقنعت بالشبع والدني من الحطام الفاني ، الحقيرة التي آثرت الباطل على الحق 
  )) . فأبشر بسخطه وأليم عذابه وجزاء ما كسبت يداك وما اهللا بظالم للعبيد ، هللا مقتك ا

لما يعلمه من قوة ، عنده ) ع(وكان معاوية يهاب حضور اإلمام الحسن السبط 
كان : (()٤(جنانه وثباته وسعة علمه وفصاحة لسانه وقوة حجته يقول علي بن طاووس

                                     
- ١/١٦٧(، علـل الشـرائع ، الصـدوق : لمعاويـة ينظـر ) ع(لالستزادة عن علة صلح اإلمام الحسـن ) ١(

١٧٧ . (  
 .  ٢٢٥ص ، التشريف بالمنن  )٢(
 .  ٣٨٥ص ، المصدر نفسه  )٣(
 .  ٣٦٣ص ، لمنن التشريف با )٤(
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ال وأردت أن يتعجل خروجه خشية من وقوع إلي إ) ع(ما دخل الحسن : معاوية يقول 
  )) . السيف علي عند كالمه 

بينما معاوية نقض ، لم ينقض شيء من بنود الصلح ) ع(إن اإلمام الحسن 
لمعاوية  ومن األمثلة على التزامه بالصلح مع معاوية ما ذكر بأن رسوالً ،  أغلب بنوده

، اهللا أن يحفظك ويهلك هؤالء القوم أسأل: فقال الرسول لإلمام ) ع(أرسله لإلمام الحسن 
وألبي ) ص(ني لحب رسول اهللا حبوحسبك أن ت، ال تخن من ائتمنك ، رفقًا ) : ع(فقال 

  . )١())ومن الخيانة أن يثق بك قوٍم وأنت عدو لهم وتدعو عليهم ، ) ع(وألمي 
أفعال  رغم أنسائر على سياسة التهدئة ) ع(لذلك نجد أن اإلمام الحسن السبط 

مقصد آخر من ، ) ع(وكان لإلمام الحسن ، نقضت كل شروط الصلح ، اوية وأتباعه مع
ويعرفوا زيف ، وهو لكي يعرف الناس وبشكل واضح سياسة معاوية ، هذا األمر 

وأن غايته الحقيقية هي الوصول إلى السلطة ، )رض(ادعاءاته بأخذ الثأر من قتلة عثمان 
التي سوف نتطرق ، ضح من خالل سياسة معاوية وهذا ما عرفه الناس بشكل وا، والملك 

  .  )٢(إليها بشكل اكبر في الفصل الثالث إن شاء اهللا
  
  

  ) . ع(استشهاد اإلمام الحسن    .٤
أمية ضد أهل البيت  ومن األفعال الشنيعة التي ارتكبها معاوية بن أبي سفيان وبن

ذا ما شهد به اغلب وه، بالسم ، ) ع(اغتيال اإلمام الحسن السبط  سعيه في هو) ع(

                                     
 .  ٣٦٣ص ، المصدر نفسه  )١(
سمعت : عن أبي إسحاق قال : (( ...  ٧٧ص ، أورد أبو الفرج األصفهاني ، مقاتل الطالبيين  )٢(

قال ، أال إن كل شيء أعطيته للحسن بن علي تحت قدمي هاتين ال أفي به : معاوية بالنخيلة يقول 
  )) . وكان واهللا غدارًا : أبو إسحاق 

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  المعارضة العلوية في العصر الراشدي واألموي في روايات الحليين  
 

 

أورد في ذلك العالمة ، أيضًا في كتبهم ذلك علماء الحلة  وقد أشار إلى ، )١(المؤرخين
عن المغيرة ، ) ع(فمن األخبار التي جاءت بسبب وفاة الحسن بن علي ((  : )٢(الحلي

وعزم على البيعة البنه يزيد ، لما تمت لمعاوية عشر سنين من إمارته : قال  )٣(بن شعبة
ي مّ على أن تسُ  ،إني مزوجك من ابني يزيد : أرسل إلى جعدة بنت األشعث بن قيس  ،

ولم ، فسوغها المال ، ) ع(ففعلت وسمت الحسن ، وبعث إليها مائة ألف درهم ، الحسن 
فكان إذا وقع بينهم وبين ، فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها ، يزوجها من يزيد 

لما حضرت الحسن  ...،  )٤(يا بني مسممة األزواج : ا بطون قريش كالٌم عيروهم فقالو 
يا أخي إني مفارقك والحق : فقال ، ) ع(الوفاة استدعى الحسين بن علي ) ع(بن علي 

واني لعارٌف من سقاني ، ورميت بكبدي في الطست  ،وقد سقيت السم ، بربي عز وجل 
عليك إن تكلمت في ذلك وأنا أخاصمه إلى اهللا عز وجل فبحقي ، ومن أين ذهبت ، السم 

واحملني  ،فإذا قضيت فغمضني وغسلني وكفني ، وانتظر ما يحدث اهللا في ، بشيٍء 
ثم ردني إلى قبر جدتي ، ألجدد به عهدًا ) ص(على سريري إلى قبر جدي رسول اهللا 

وستعلم يا ابن أم أن القوم سيظنون أنكم تريدون ، فادفني هناك ) رض(فاطمة بنت أسد 
وباهللا اقسم عليك أن ال تهريق ، فيجلبون في منعكم عن ذلك ) ص(سول اهللا دفني عند ر 
وما كان وصى به إليه ، إليه بأهله وولده وتركاته ) ع(ثم وصى ،  ة دمجمحفي أمري م

ودل شيعته على استخالفه ونصبه لهم ، حين استخلفه وأهله لمقامه  ،) ع(أمير المؤمنين 
، وكفنه وحمله على سريره ) ع(غسله الحسين ، بيله لس) ع(فلما مضى ، علمًا من بعده 

فتجمعوا ) ص(رسول اهللا  دولم يشك مروان ومن معه من بني أمية أنهم سيدفنونه عن
ليجدد به ، ) ص(إلى قبر جده رسول اهللا ) ع(فلما توجه به الحسين ، ولبسوا السالح 

ما لي ولكم تريدون : ول اقبلوا إليهم في جمعهم ولحقتهم عائشة على بغل وهي تق، عهدًا 
أيدفن ، يا رب هيجا هي خير من دعة : أن تدخلوا بيتي من ال أحب وجعل مروان يقول 

                                     
، اإلمامة والسياسة ، ؛ ابن قتيبة الدينوري  ٣٨٨-٦/٣٨٦، الطبقات ، ابن سعد : ينظر  )١(

؛ ) ٧-٣/٥(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١٥٧-٢/١٥٦(، تاريخ، ؛ اليعقوبي ) ١٤٢-١/١٤١(
؛ سبط ابن  ٢٧٨ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد  ٨٠ص ، مقاتل الطالبيين ، أبو الفرج األصفهاني 

 .  ١٩٢-١٩١، تذكرة ، زي الجو 
 .  ، ونقلنا الرواية عن العالمة الحلي ألنها أتم الروايات  ١٥٦-١٥٣ص ، المستجاد  )٢(
أحد دهاة العرب تولى ، كنيته أبو عبد اهللا ، هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ) ٣(

الطبقات ، ابن سعد : تنظر ترجمته  ،م ٦٧٠/هـ٥٠توفي سنة ، إمارة الكوفة والبصرة لمرات متعددة 
 ،)١٨٠- ٥/١٧٣ . (   

، شرح نهج البالغة ، ؛ ابن أبي الحديد  ٨٠ص ، مقاتل الطالبيين ، أبو الفرج األصفهاني : ينظر  )٤(
)١٦/٤٩ . ( 
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ال يكون ذلك أبدًا وأنا احمل ! ؟ ) ص(عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبي 
  . السيف 

: ال له فبادر ابن عباس إلى مروان فق، وكادت الفتنة تقع بين بني هاشم وبني أمية 
، ) ص(فانا ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسول اهللا  ،ارجع يا مروان من حيث جئت 
فندفنه عندها بوصيته ، ) ع(ثم نرده إلى جدته فاطمة ، لكنا نريد أن نجدد عهدًا بزيارته 

، لعلمت أنك اقصر باعًا من ردنا عن ذلك ) ص(ولو كان وصى بدفنه مع النبي ، بذلك 
علم باهللا ورسوله وبحرمة قبره من أن يطرق عليه هدمًا كما طرق ذلك كان ا) ع(لكنه 

واسوأتاه يومًا على بغل : ثم اقبل على عائشة فقال لها ، على غيره ودخل بيته بغير إذنه 
ارجعي فقد كفيت  ،وتقاتلين أولياء اهللا ، تريدين أن تطفئي نور اهللا ، مًا على جمل و وي

  . )١(واهللا تعالى منتصر ألهل هذا البيت ولو بعد حين ،الذي تخافين وبلغت ما تحبين 
جمة حوان ال اهريق في أمره م، لوال عهد الحسن إلي بحقن الدماء ) : ع(وقال الحسين 

وأبطلتم  ،لعلمتم كيف تأخذ سيوف اهللا منكم مأخذها وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم ، دم  
،  )٢(أسد تفدفنوه عند جدته فاطمة بن، ) ع(ومضوا بالحسن . ما اشترطنا عليكم ألنفسنا 

وله يومئذ ثمان ، صفر سنة خمسين من الهجرة  ٢٨في ) ع(وكانت وفاة الحسن بن علي 
) ع(وتولى أخوه ووصيه الحسين  ،وكانت خالفته باإلمامة عشر سنين ، وأربعون سنة 

  .  )٤()) )٣()رض(غسله ودفنه عند جدته فاطمة بنت أسد 
وعلمها الزاخر لتتسلم شمعة ، انت تنير اإلسالم بآفاقها وهنا انطفأت شمعة ك

زمام اإلمامة من بعد أخيه الحسن بن ، ) ع(تسلم اإلمام الحسين إذ  ،أخرى زمام اإلسالم 
  ) . ع(علي 

                                     
 ) . ٤/٤٤(، المناقب ، ؛ ابن شهر آشوب  ٢٨١-٢٨٠ص ، اإلرشاد ، المفيد : ينظر  )١(
: ينظر ) ص(إلى جنب النبي ) ع(منع بني أمية من دفن اإلمام الحسن  أورد كثير من المصادر )٢(

 ٨٣-٨١ص ، مقاتل الطالبيين ، ؛ أبو الفرج األصفهاني ) ٣٩٤-٦/٣٨٨(، الطبقات ، ابن سعد 
؛ سبط ) ١١٥- ١٤/١١٠(، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عساكر  ٢٨١-٢٨٠ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد 

تاريخ ، ؛ الذهبي ) ٤٦٥- ٣/٤٦٤(، سير ، ذهبي ؛ ال ١٩٣-١٩٢ص ، تذكرة، ابن الجوزي 
 ) . ٢/٢٥١(، اإلسالم 

؛  ٦٢ص ، ابن الطقطقي ، األصيلي : من الحليين : ينظر ) ع(وقد اختلف في سنه وسنة وفاته  )٣(
وقد أورد عدة روايات في ذلك الشأن ؛   ٣٥٢-٣٥٠ص ، العدد القوية ، ابن المطهر الحلي 

؛ وينظر من  ٧٢ص ، عمدة الطالب ، ؛ ابن عنبة الحلي  ١٥٦ص  ،المستجاد ، العالمة الحلي 
، ؛ المسعودي ) ٢/١٥٦(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ٦/٣٩٩(، الطبقات ، ابن سعد : باقي المؤرخين 
سير أعالم ، ؛ الذهبي  ٥٩ص ، مقاتل الطالبيين ، ؛ أبو الفرج األصفهاني  ٤ص ، مروج الذهب 

 ) . ٤٦٦-٣/٤٦٥(، النبالء 
 .  ٧٥-٧٤ص ، عمدة الطالب ، ابن عنبة الحلي ، أورد قريبًا من هذه الرواية  )٤(
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  املبحث األول 

  الثورات واحلركات العلوية 

   ) .ع( ثورة اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب: أوالً  

  ) . ع(وولده يحيى بن زيد، حركتا زيد بن علي بن الحسين  : ثانيا  

  
  

  

  
األمــوي تمثلــت بالعديــد مــن الثــورات التــي هــزت إن المعارضــة العلويــة فــي العصــر 

نتيجـــة للممارســـات التـــي قـــام بهـــا األمويـــون ضـــد العلـــويين بشـــكل ، أركـــان العـــرش األمـــوي 
 . خاص وضد المسلمين بشكل عام 
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التي جـاءت علـى ، وقد أورد الحليون العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
ني أمية وما سوف يقومون به مـن أعمـال وفـتن تصف أعمال ب، ) ص(لسان النبي محمد 

وأورد الحليـون العديـد مـن النصـوص التاريخيـة التـي ، تخرج عـن الـدين اإلسـالمي الحنيـف 
  . والتي كانت السبب الرئيس لقيام تلك الثورات ، بينت أعمال بني أمية وتصرفاتهم 
َوَمـا َجَعْلَنـا الرُّؤيَـا (: ومن تفسير الثعلبي قولـه تعـالى : (( )١(يقول ابن البطريق الحلي

ـــَجَرَة اْلَمْلُعونَـــَة ِفـــي الُقـــْرآِن َوُنَخـــوِّفـُُهمْ  َنـــًة لِّلنَّـــاِس َوالشَّ َنـــاَك ِإالَّ ِفتـْ عـــن ســـعيد بـــن : قـــال ،  )٢()الَِّتـــي َأرَيـْ
َنــًة لِّلنَّــاسِ : (المســيب فــي قــول اهللا عــز وجــل  َنــاَك ِإالَّ ِفتـْ رأى : قــال ، )  َوَمــا َجَعْلَنــا الرُّؤيَــا الَِّتــي َأرَيـْ

فتنـة للنـاس ، أنها الدنيا يعطونها فسـري عنـه : فقيل له، بني أمية على المنابر فساءه ذلك 
  . )٣())وبالء للناس 

) ص(رأى رســول اهللا : ((... حــديثاً آخــر إذ يقــول  )٤(وأورد ابــن البطريــق الحلــي 
، حكًا حتـى مـات فمـا اسـتجمع ضـا، فسـاءه ذلـك ، بني أمية ينزون علـى منبـره نـزو القـردة 

َنـًة لِّلنَّـاِس َوالشَّـَجَرَة اْلَمْلُعونَـَة ِفـي : (وانزل اهللا عز وجل في ذلك  َنـاَك ِإالَّ ِفتـْ َوَما َجَعْلَنـا الرُّؤيَـا الَِّتـي َأرَيـْ
  . )٥()))الُقْرآِن 

وباإلســناد المقــدم ذكــر : ((  )٦(وفــي حــديث آخــر أيضــا أورد ابــن البطريــق الحلــي
ُلوْا نِْعَمـَة اللّـِه ُكْفـًرا َوَأَحلُّـوْا قَــْوَمُهْم َداَر اْلبَــَواِر : (وله تعالىالثعلبي في تفسير ق ، أََلْم تـََر ِإَلى الَِّذيَن بَـدَّ

ــَرارُ  ــْئَس اْلَق ــنََّم َيْصــَلْونـََها َوِب بنــو : همــا األفجــران مــن قــريش : قــال عمــر بــن الخطــاب ،  )٧()َجَه
ـــة  ـــرة وبنـــو أمي ـــرة فكفي، المغي ـــدفأمـــا بنـــو المغي ـــوم ب ـــى ، رتمـــوهم ي ـــة فمتعـــوا إل وأمـــا بنـــو أمي

  .  )٨())حين

                                     
  .  ٤٥٣-٤٥٢ص ، العمدة ) ١(
 .  ٦٠آية : سورة اإلسراء ) ٢(
، ) تفسـير الثعلبـي (الكشف والبيان المعروف بـ ) : هـ ٤٢٧ت ( أبو إسحاق أحمد ، الثعلبي : ينظر ) ٣(

، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ،  ١ط، نظيـــر الســـاعدي مراجعـــة وتـــدقيق ، تحقيـــق محمـــد بـــن عاشـــور 
 ) .٦/١١١(،  ٢٠٠٢، بيروت 

 .  ٤٥٣ص ، العمدة ) ٤(
 ) . ٦/١١١(، الكشف والبيان ، الثعلبي : ينظر ) ٥(
 .  ٤٥٣ص ، العمدة ) ٦(
 .  ٢٩-٢٨آية : سورة إبراهيم ) ٧(
؛ وأوردهــا أحمــد بــن  ٢٤٦ص ، التشــريف بــالمنن ، علــي بــن طــاووس : أورد قريــب مــن هــذه الروايــة ) ٨(

والثانيــة بلســان ) ع(؛ وقــد أورد روايتــين األولــى بلســان اإلمــام علــي  ٤٩ص ، عــين العبــرة، طــاووس 
 ) . ٥/٣١٩(، الكشف والبيان ، ؛ وينظر الثعلبي ) رض(عمر بن الخطاب 
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أورد ابــــن البطريــــق ، فــــي يزيــــد بــــن معاويــــة ) ص(وممــــا روي عــــن النبــــي محمــــد 
ال يـزال أمـر ) : ص(قـال رسـول اهللا : قال  )٢(عن أبي عبيدة بن الجراح: (( ...  )١(الحلي

  .  )٣())أمر أمتي قائمًا بالقسط حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد 
أكد فيه على لسان النبي ) ص(حديثًا عن النبي محمد ، )٤(وأورد علي بن طاووس

فيمــا نــذكره عــن : (( إذ يقــول ) ع(شــدة عــداوة بنــي أميــة ألهــل البيــت ) ص(النبــي محمــد 
عـن أبـي سـعيد : قـال ، بعـداوة بنـي أميـة ألهـل بيتـه ) ص(نعيم بن حماد من شهادة النبي 

إن أهل بيتي سـيلقون مـن بعـدي مـن أمتـي قـتًال وتشـريدًا  ) :ص(قال رسول اهللا : الخدري 
  . )٥())وان اشد القوم لنا عداوة بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم 

: (( إذ يقـول ) ص(حديثًا آخر على لسان النبـي محمـد  )٦(وأورد علي بن طاووس
ادعــى بقتــل معاويــة إذا ) ص(فيمــا نــذكره مــن كتــاب الفــتن للســليلي مــن أمــر رســول اهللا (( 

) : ص(قــال رســول اهللا : وذكــر حــديثًا آخــر بإســناده عــن أبــي ســعيد قــال : يقــول ، اإلمــارة 
  . )٧())إذا رأيتم معاوية على قبري يخطب فاقتلوه 

التـــي كانـــت الســـبب الـــرئيس لقيـــام ، أمـــا مـــا أورده الحليـــون عـــن أعمـــال بنـــي أميـــة 
) ع(اإلمـــام الحســـن  خـــرق شـــروط الصـــلح الـــذي عقـــد بـــين: فمـــن ذلـــك ، الثـــورات العلويـــة 

بعـــدم ) ع(وكـــان أول ذلـــك هـــو اإلخـــالل بشـــرط اإلمـــام الحســـن ، ومعاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان
بالســـب أو الشـــتم فـــي حـــين أن معاويـــة اخـــذ يســـب ويلعـــن ) ع(التعـــرض إلـــى اإلمـــام علـــي 

ومــن صــحيح : ((  )٨(أورد فــي ذلــك ابــن البطريــق الحلــي، علــى المنــابر ) ع(اإلمــام علــي 
أمــر معاويــة بــن أبــي : قــال ... ، الرابــع منــه ســواء وباإلســناد المقــدم  مســلم فــي أول الجــزء

                                     
 .  ٤٥٧ص ، العمدة ) ١(
يلقـب بـأمين ، هاجر إلى الحبشة ، بي صحا، من بني فهر ، عامر بن عبد اهللا بن الجراح بن هالل ) ٢(

 ) . ٣٨٩-٩/٣٨٨(، الطبقات ، ابن سعد : تنظر ترجمته، بأمين األمة 
  .  ١٦٦ص ،  تاريخ ، السيوطي ) ٣(
 .  ٨٣ص ، التشريف بالمنن ) ٤(
ــا بغضــًا : ( لكنــه أورد ، الفــتن ، ابــن حمــاد : أورده ) ٥( ؛ وأورده أيضــًا ابــن حجــر ، ) وٕان أشــد قومنــا لن

ـــدع : هــــ  ٩٧٤جـــر الهيتمـــي األنصـــاري ت أحمـــد بـــن ح ـــرد علـــى أهـــل الب الصـــواعق المحرقـــة فـــي ال
بيـروت  –ط ، منشورات المكتبة العصـرية ، صـيدا .والزندقة ، تحقيق كمال مرعي ومحمد إبراهيم ، د

 .  ٢٢٤م، ص ٢٠٠٧، 
 .  ٢٣١ – ٢٣٠ص ، التشريف بالمنن ) ٦(
، ) ص(عـدة أحاديـث فـي أمـر النبـي ،  ٣٢٩-٣٢٨ص ، التشـريف بـالمنن ، أورد علي بـن طـاووس ) ٧(

، نهــج الحــق ، بقتــل معاويــة أو قــرع رأســه بالســيف إذا صــعد المنبــر ؛ وأورده كــذلك العالمــة الحلــي ، 
 ) . ٥/٣٠٠(، ) ٥/١٠٣(، ) ٥/٩٨(، ) ٢/٢٠٩(، الكامل ، ابن عدي : ؛ وينظر  ٣٠٩ص 

 .  ٤٤٩، العمدة ) ٨(
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أمــا ذكــرت ثالثــًا : مــا منعــك أن تســب أبــا تــراب فقــال: فقــال  )١(ســفيان ســعدابن أبــي وقــاص
ألن تكــــون واحــــدة مــــنهن أحــــب إلــــي مــــن حمــــر ، فلــــن اســــبه ، ) ص(قــــالهن رســــول اهللا 

  . )٢())النعم
: قـال  )٤(عـن سـهل بـن سـعد: (( ... )٣(لحلـيوفي رواية أخرى أورد ابن البطريق ا

فــأمره : قــال ، فــدعي ســهل بــن ســعد : قــال ، اســتعمل علــى المدينــة رجــل مــن آل مــروان : 
، لعــن اهللا أبــا تــراب : أمــا إذا أبيــت فقــل : فقــال لــه ، فــأبى ســهل : قــال) ع(ان يشــتم عليــًا 

رح إذا دعـــي وان كـــان ليفـــ، راب مـــا كـــان لعلـــي اســـم أحـــب إليـــه مـــن أبـــي تـــ: فقـــال ســـهل 
  . )٥())بها

  : من قبل األمويين  ) ع(في مسالة سب اإلمام علي  )٦(وأورد العالمة الحلي
وأمر اهللا تعـالى ، مع اآليات التي نزلت في تعظيمه ) ع(ومنها انه سب أمير المؤمنين (( 

لــه واســتمر ) ص(ومؤاخــاة النبــي ، باالســتعانة بــه علــى الــدعاء يــوم المباهلــة ) ص(النبــي 
وفيـه قـال ابـن سـنان الخفـاجي شـعرًا ، ثمانين سنة إلى أن قطعه عمر بن عبـد العزيـز سبه 

:  
 .)٧())وبســـــيفه نصـــــبت لكـــــم أعوادهـــــا  أعلــــــــى المنــــــــابر تعلنــــــــون ســــــــبه

هـي مسـالة اخـذ ، ومن أعمال بني أمية التي خالفوا بها أحكام الشريعة اإلسـالمية 
يقــول ابــن البطريــق ، ي أثنــاء حياتــه البيعــة ليزيــد مــن قبــل أبيــه معاويــة بــن أبــي ســفيان فــ

  : )٨(الحلي

                                     
قائد المسلمين في ، يكنى أبا إسحق ، بن عبد مناف الزهري هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب ) ١(

الطبقـات ، ابـن سـعد : تنظـر ترجمتـه ، م ٦٧٤/هــ٥٥توفي سـنة ، م ٦٣٦/هـ١٥معركة القادسية سنة 
 ،)٨/١٣٥ . ( 

  .  ٩٧٩ص ، صحيح ، مسلم ) ٢(
 .  ٤٤٩ص ، العمدة ) ٣(
، م ٧٠٩/هـــ٩١تــوفي ســنة ، لعبــاس يكنــى أبــا ا، صــحابي ، ســهل بــن ســعد مالــك بــن خالــد الخزرجــي ) ٤(

 ) . ٣٧٦-٥/٣٧٥(، الطبقات ، ابن سعد : تنظر ترجمته 
  .  ٩٨١ص ، صحيح ، مسلم ) ٥(
 .  ٣١١-٣١٠ص ، نهج الحق ) ٦(
ص ، صــحيح ، مســلم : مــن قبــل األمــويين ينظــر ) ع(لمزيــد مــن التفاصــيل مســألة ســب اإلمــام علــي ) ٧(

؛ ) ١/٢٥٤(، المختصـــر ، ؛ أبـــو الفـــداء ) ٣٦-٣/٣٥(، مـــروج الـــذهب ، ؛ المســـعودي ٩٨١-٩٧٩
 ) . ١/١٥٧(، تاريخ ، ابن الوردي 

 .  ٤٥٤ص ، العمدة ) ٨(
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: قـال...  )١()َوالَِّذي قَـاَل ِلَواِلَديْـِه ُأفٍّ لَُّكَمـا: (وذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى (( 
لقـد :  )٢(فقـال عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، كتب معاوية إلـى مـروان لكـي يبـايع النـاس يزيـد 

َوالَّــِذي : (هــذا الــذي يقــول اهللا فيــه : فقــال مــروان ، كمجئــتم بهــا مــن قبلــه وٕانمــا تعنــون ألبنــائ
ــِه ُأفٍّ لَُّكَمــا ولــو شــئت ســميته ، واهللا مــا هــو بــه : فســمعت عائشــة فقالــت ، اآليــة ) َقــاَل ِلَواِلَدْي

  .)٤())من لعنة اهللا )٣(لعن أباك وأنت في صلبه وأنت فضض) ص(ولكن رسول اهللا 
قيــام معاويــة : ن مــن أعمــال بنــي أميــة ومــن األمــور األخــرى التــي أوردهــا الحليــو 

باستلحاق زيـاد بـن أبيـه ونسـبه إلـى أبيـه أبـي سـفيان وهـذا نقـض صـريح ألحـد أركـان الـدين 
وقـد شـرح كيفيـة  )٥(وفي ذلك يقـول ابـن الطقطقـي، اإلسالمي وأحكامه ومخالفة واضحة له 

  : االستلحاق بشكل مختصر 
فاتفقـــت أن أبـــا ، ولهـــا زوج اســـمه عبيـــد ، كانـــت ســـمية أم زيـــاد بغيـــًا مـــن بغايـــا العـــرب (( 

فطلب أبو سفيان منه بغيًا فقال لـه ، نزل بخمار يقال له أبو مريم ، سفيان وهو أبو معاوية
فأتـاه بهـا فوقـع أبـو سـفيان .... ، وكـان أبـو سـفيان يعرفهـا ! هل لـك فـي سـمية : أبو مريم 

فلما ولي علي عليه السـالم  ...،عليها فعلقت منه بزياد ثم وضعته على فراش زوجها عبيد
اســـتعمل زيـــادًا علـــى فـــارس فضـــبطها وحمـــى قالعهـــا وقـــام فيهـــا مقامـــًا مرضـــيًا ، الخالفـــة 

رجــل ) ع(فســاءه أن يكــون مــن أصــحاب علــي ، واشــتهرت كفاءتــه واتصــل الخبــر بمعاويــة 

                                     
 .  ١٧آية : سورة االحقاف ) ١(
، أسـلم فـي هدنـة الحديبيـة ، قاتـل فـي بـدر مـع المشـركين ، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن أبـي قحافـة ) ٢(

سـير أعـالم ، ؛ الـذهبي ) ٢٥-٥/٢١(، الطبقـات ابن سـعد : تنظر ترجمته ، م٦٧٢/هـ٥٣توفي سنة 
 ،)٢٣٥-٣/٢٣٣ . ( 

ــًا وتعنــي أيضــًا ) ٣( ابــن منظــور ، ، أرادت إنــك قطعــة منهــا وطائفــة منهــا : أي خرجــت مــن صــلبه متفرق
  ). ٧/٢٣٤(، لسان العرب 

ي بــين فــي الكتــب التــ، لــم نجــد فــي كتــب الحليــين ســوى هــذه الروايــة فــي مســألة أخــذ البيعــة لولــده يزيــد ) ٤(
؛ ولالســتزادة عــن ) ٢٣٤-٤/٢٣٣(، الفتــوح ، ابــن أعــثم : وقــد أورد قريبــًا مــن هــذه الروايــة ، أيــدينا 

تــاريخ ) : هـــ٢٤٠ت (العصــفري ، خليفــة بــن خيــاط : ينظــر ، كيفيــة أخــذ معاويــة البيعــة لولــده يزيــد 
ابـن قتيبـة  فمـا بعـدها ؛ -١٦٠ص ،  ١٩٩٣، بيروت ، دار الفكر ، سهيل زكار . تحقيق د، خليفة 

؛ وقــد )١٥٣-٢/١٥٢(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) فمــا بعــدها-١/١٣٤(، اإلمامــة والسياســة ، الــدينوري 
-٣/٣٦(، مـروج الـذهب ، كانت بمشورة المغيرة بـن شـعبة ؛ المسـعودي ، ذكر بأن أمر البيعة ليزيد 

 ) . ٣٥٥-٣/٣٤٩(، الكامل ، ؛ ابن األثير) ٣٩
  .  ١١١-١٠٩ص ، الفخري ) ٥(
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: فكتــب إليــه يتصــدده ويعــرض لــه بــوالدة أبــي ســفيان ويقــول لــه ،  )١(مثــل زيــاد وأراده لنفســه
: فكتـب إلـى زيـاد ، ) ع(وبلغ الخبر أمير المؤمنين عليًا ، فلم يلتفت زياد إليه ، نت أخي أ

ــا أراك لــه أهــًال  ، إنــي وليتــك مــا وليتــك  وقــد كانــت مــن أبــي ســفيان فلتــة مــن أمــاني ، وأن
يـأتي اإلنسـان ، وان معاويـة ، الباطل وكذب الـنفس ال توجـب لـك ميراثـًا وال تحـل لـك نسـبًا 

فلمـا قتـل علـي . فاحذر ثم احذر والسـالم ، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من بين يديه
، جــد معاويــة فــي استصــفاء مــودة زيــاد واســتمالته وترغيبــه إلــى االنخــراط فــي زمرتــه ، ) ع(

حضـــر شـــهود مجلـــس ، فـــدار بينهمـــا حـــديث والدة أبـــي ســـفيان لـــه واتفقـــا علـــى االســـتلحاق 
وكــان هــذا االســتلحاق أول مــا ردت بــه ، ... ان فشــهدوا أن زيــادا ولــد أبــي ســفي، معاويــة 

، قضــى الولــد للفــراش وللعــاهر الحجــر ، ) ص(أحكــام الشــريعة عالنيــة ، فــان رســول اهللا 
، ثـــم صـــار زيـــاد مـــن رجـــال معاويـــة وأعضـــاده فـــواله البصـــرة وخراســـان وسجســـتان ، ..... 

وكتب زيـاد علـى  ،وأضاف إليه الهند والبحرين وعمان وأضاف إليه في آخر األمر الكوفة 
وزيـاد بـن سـمية ، كان قبل ذلك يقولون زياد بـن عبيـد تـارة ، من زياد بن أبي سفيان : كتبه
  .  )٢())ومن يتحرى الصدق يقول زياد بن أبيه ، تارة 

وادعى معاويـة : (( على عملية االستلحاق هذه بالقول  )٣(وقد علق العالمة الحلي
فأقـدم معاويـة ، بـو عبيـد عبـد بنـي عـالج مـن ثقيـف أ: وكـان لـه مـدع يقـال لـه ، إخوة زياد 

وادعـى معاويـة أن أبـا سـفيان زنـا ، مع أن زيادًا ولد على فراشـه ، على تكذيب ذلك الرجل 
فانظر إلى هـذا الرجـل ، وان زياد من أبي سفيان ، وهي عند زوجها المذكور ، بوالدة زياد 

والواسطة بينهم وبين ، اهللا في أرضه  وانه حجة، بل إلى القوم الذين يعتقدون فيه الخالفة 
ِإنََّمـــا يُرِيـــُد اللَّـــُه لِيُـــْذِهَب َعـــنُكُم الـــرِّْجَس َأْهـــَل اْلبَـْيـــِت : (هـــل يقـــاس بمـــن قـــال اهللا فـــي حقـــه، ربهـــم 

  )) . )٤()َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا

                                     
من هذا يتضح لنا أن استلحاق معاوية لزياد بن أبيه هو رغبة منه في ضم الشخصيات جميعها التـي ) ١(

وهذا جزء من سياسة الترغيـب والترهيـب التـي ، يشعر بقوتها ودهائها كما فعل مع عمرو بن العاص 
 . سنها معاوية وسار عليها بنو أمية قاطبًة 

ـــدينوري : ينظـــر ، لمزيـــد مـــن التفاصـــيل ) ٢( األخبـــار ) : هــــ٢٨٢ت (أبـــو حنيفـــة بـــن أحمـــد بـــن داود ، ال
ص ،  ٢٠٠١، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ،  ١ط، عصام محمد الحاج علـي . تحقيق د، الطوال 
، ؛ المسـعودي ) ١٧٦-٤/١٦٩(، الفتـوح ، ؛ ابن أعثم ) ٢/١٥٢(،تاريخ ، ؛ اليعقوبي  ٣٢٦-٣٢٣

 ) . ٣٠٢-٣/٢٩٩(،  الكامل، ؛ ابن األثير) ١٨-٣/١٤(، مروج الذهب 
  .  ٣٠٧ص ، نهج الحق ) ٣(
  
  
 
 .  ٣٣آية : سورة األحزاب ) ٤(
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إن  فـــي معاويـــة : وعـــن الحســـن البصـــري ، قـــال : ((  )١(أورد الشـــيخ ورام الحلـــي
وفــيهم بقايــا مــن أصــحاب رســول اهللا ، غصــب هــذه األمــة أمرهــا : مهلكــات موبقــات لثالثــاً 

وادعــى ، يلــبس الحريــر ويضــرب بــالطنبور ، وولــى علــيهم ابنــه يزيــد ســكيرًا خميــرًا ، ) ص(
وقتل حجـرًا ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ) : ص(وقد قال رسول اهللا ، زيادًا وواله العراق 

  . )٣()) )٢(حجر وأصحاب حجروأصحاب حجر ويًال له من 
 إن من ابرز الثورات والحركات العلويـة التـي حـدثت فـي العهـد األمـوي ثـورة اإلمـام

ــده يحيــى بــن زيــد  ،وحركــة زيــد بــن علــي بــن الحســين ، )ع(الحســين  وقــد اهــتم ، ) ع(وول
وذكــر األخبــار التــي تتعلــق بثورتــه ) ع(ن بــذكر واقعــة الطــف وثــورة اإلمــام الحســين و الحليــ

ــ )ع( ن فــي واقعــة و وذلــك فــي روايــات متفرقــة فــي كتــبهم التاريخيــة والفقهيــة وقــد ألــف الحلي
منيـر  األحـزان و مثيـركتـاب : الطف كتابين مؤلفين على غرار كتـب المقاتـل والسـير وهمـا

الملهـوف وكتـاب ، ) هـ٦٤٥ت (الحلي  بن نمالنجم الدين جعفر بن محمد  سبل األشجان
وهــذان الكتابــان قــد ، ) هـــ٦٦٤ت (علــي بــن طــاووس لرضــي الــدين  علــى قتلــى الطفــوف

احتويا على العديد من الروايات والمعلومات المهمـة عـن واقعـة الطـف التـي اعتمـدنا عليهـا 
  ) . ع(بشكل رئيس في عرض الروايات الخاصة بثورة اإلمام الحسين 

فلــم نجــد فــي كتــب ، ) ع(وولــده يحيــى بــن زيــد ) ع(أمــا عــن حركتــي زيــد بــن علــي 
إال القليل من الروايات عـن حيـاتهم  –التي تمكنا من الحصول عليها  –ين ومؤلفاتهم الحلي

ومــا وجــدناه فهــو فــي ، ا ضــد الدولــة األمويــة مــقامــا به نتــيلالشخصــية أو عــن حركتيهمــا ال
الـــنقص فـــي  فلـــذلك ســـد، عـــدد مـــن النســـابة الحليـــين كتـــب األنســـاب التـــي ألفهـــا عـــدد مـــن 

ن مـن و واقتصـرنا علـى ذكـر مـا أورده الحليـ، مقاتـل والسـيرة المعلومات من كتب التـاريخ وال
  . روايات التزامًا بخطة البحث وعنوان الدراسة 

  ) ع(ثورة اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب  :أوالً 

                                     
 ) . ١/٤٦(، تنبيه الخواطر ) ١(
خليفـة : وأسـباب ذلـك ينظـر ) رض(االستزادة عن مقتل الصحابي حجـر بـن عـدي الكنـدي وأصـحابه ) ٢(

عقـوبي ، تـاريخ ، ؛ الي ٣٣١-٣٢٩؛ الـدينوري ، األخبـار الطـوال ، ص ١٦٠بن خياط ، تاريخ ، ص
-٣/٣٢٦(؛ ابـن األثيـر ، الكامـل ، ) ١٣-٣/١٢(؛ المسـعودي ، مـروج الـذهب ، ) ١٦١-٢/١٦٠(

 . وبروايات متعددة ) ٣٣٨
  ) . ٣/٣٣٧(، الكامل ، ابن األثير : أورد قريبًا منها ) ٣(
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ــ((  ابــن فاطمــة بنــت رســول اهللا ، ) ع(عبــد اهللا الحســين  واإلمــام الســبط الشــهيد أب
  . )١())... ، لهجرة مولده في شعبان سنة أربع من ا، ) ص(

مـــن صـــحيح الترمـــذي عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري : (( )٢(أورد ابـــن البطريـــق الحلـــيو 
  .)٣())الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ) : ص(قال رسول اهللا : قال ) رض(

ومعــه ألــف ) ع(هــبط جبرئيــل ) ع(ولمــا ولــد الحســين : (( )٤(أورد ابــن نمــا الحلــيو 
، فســـر بـــه ) ص(إلـــى النبــي ) ع(وجـــاءت بــه فاطمـــة ، ه بوالدتـــ) ص(ملــك يهنئـــون النبــي 

  . )٥())وسماه حسينًا 
  ) : ع(في ترجمة اإلمام الحسين  )٦(وأورد ابن الطقطقي

أحـد سـيدي شـباب ، فهو شهيد كربالء ، ) ع(اإلمام السبط الشهيد أبو عبد اهللا الحسين (( 
  ) ... )) . ص(رسول اهللا وأحد المباهل بهم ، وأحد الخمسة هم أهل العباء ، أهل الجنة 

ســــمعت رســــول اهللا : قــــال ) رض(عــــن ســــلمان  ...: ((  )٧(وأورد العالمــــة الحلــــي
  . )٨())اللهم إني أحبهما وأحب من أحبهما ) : ع(يقول في الحسن والحسين ) ص(

هـي بعـض مـا أورده الحليـون مـن روايـات ) ع(هذه ترجمـة بسـيطة لإلمـام الحسـين 
  . )١()ع(تتعلق به 

                                     
ينظـر ) ع(لحسـين ؛ لمزيد من التفاصيل عن والدة اإلمـام ا ٢٦٦ص ، التذكرة ، ابن المهنا العبيدلي ) ١(

مثيــر األحــزان ومنيــر ســبل األشــجان ، : هـــ  ٦٤٥ابــن نمــا الحلــي ، جعفــر بــن محمــد بــن جعفــر ت : 
؛ علي بـن طـاووس ، علـي بـن موسـى بـن  ٣١م ، ص ٢٠٠٤، دار العلوم للتحقيق والطباعة ،  ١ط

 الملهــوف علــى قتــل الطفــوف ، تحقيــق الشــيخ فــارس: هـــ  ٦٦٤جعفــر بــن محمــد الحســني الحلــي ت 
؛ ابــن الطقطقــي ، األصــيلي ،  ٩١هـــ ، ص ١٤٢٢، مطبعــة أســوة ، قــم ،  ٣تبريزيــان الحســون ، ط

؛ ابن عنبة ، عمدة الطالـب ، ) ٨٩٢-٢/٨٩١(؛ العالمة الحلي، منتهى المطلب ،  ١٤٣-١٤٢ص
 .  ٢٣٤ص

 .  ٤٠٢ص ، العمدة ) ٢(
، المســتجاد ،  ٢٥٥ص ،  نهــج الحــق، العالمــة الحلــي ، ) شــباب أهــل الجنــة يســيد: (أورد حــديث ) ٣(

؛  )٦/٤٠٥(، الطبقـــات ، ابــن ســعد : ؛ وينظـــر  ١٤٢ص ، األصــيلي ، ؛ ابــن الطقطقــي ١٦٢ص 
 .  )١٤٦-١٤/١٤٢(، تاريخ دمشق ، ابن عساكر 

 .  ٣١ص ،  ير األحزانثم )٤(
ـــــبالذري : هـــــذا االســـــم ب) ع(لإلمـــــام الحســـــين ) ص(تســـــمية النبـــــي ســـــبب ينظـــــر فـــــي  )٥( ، أنســـــاب ، ال

 .  )١٣٤-١٤/١٣١(، تاريخ دمشق ، ؛ ابن عساكر  )٣٦٢-٣/٣٦١(
 .  ١٤٢ص ، األصيلي ) ٦(
 .  ١٦١ص ، المستجاد ) ٧(
وقــد أورد  )١٦٣-١٤/١٦١(، تــاريخ دمشــق ، ؛ ابــن عســاكر  ٢٨٨ص ، اإلرشــاد ، المفيــد : ينظــر ) ٨(

 . فيه عدة روايات 
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  )ع(بشهادته    األخبار . أ
مـام األخبـار بشـهادة اإلفـي ن العديـد مـن األحاديـث النبويـة التـي وردت و أورد الحلي

مـام الحسـن ، وعـن اإل) ع(، وكذلك مـا جـاء مـن أحاديـث عـن أميـر المـؤمنين )ع(الحسين 
، مـن ذكـر مقتلـه وشـهادته ، وانـه سـوف يقتـل )ع(مـام الحسـين وكذلك مـا أخبـر بـه اإل) ع(

  .في أرض كربالءمظلومًا مخذوًال 
  : )٢(فمن ذلك ما أورده ابن البطريق الحلي

ومـــن الجـــزء الثالـــث مـــن الجمـــع بـــين الصـــحاح الســـتة لـــرزين فـــي بـــاب مناقـــب الحســـن (( 
دخلــت علــى أم ســلمة : قالــت  -امــرأة مــن األنصــار -وعــن أم ســلمى: ، قــال )ع(والحســين 

                                                                                                 
تنبيـــه ، ؛ الشـــيخ ورام  ٤٠٧-٣٩٥ص ، العمـــدة ، ابـــن البطريـــق: كتـــب الحليـــين  فيمـــا يخـــصينظـــر  )١(

الثـار ار في شـرح ضذوب الن،  ٤١-٣١ص ، مثير األحزان ، ؛ ابن نما الحلي  )١/٣١(، الخواطر 
؛  ٥٧-٥٥ص ، هـــ ١٤١٦، قــم ، مؤسســة النشــر اإلســالمي ،  ١ط، تحقيــق فــارس حســون كــريم ، 

د ســــع،  )٢٩٢-٢٨٩،  ٢٥٨-٢٣٦،  ٢٠١-١٥٧، ٦٤-١/٥٩(، الطرائــــف ، علــــي بــــن طــــاووس 
ــــال األعمــــال ،  ٢٥٠-٢٤٩ص ، الســــعود  -٩١ص ، الملهــــوف ،  ٥١,٦٥-٢٥,٤٠,٥٠ص ، إقب

؛  ١٤٣-١٤٢ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي ٩٣ص ، زهرة الريـاض ، د بن طاووس ؛ أحم ٩٦
منتهــى المطلــب ،  ٣٥١- ٣٢٣ص ، كشــف اليقــين،  ١٦٦-١٦١ص ، المســتجاد ، العالمــة الحلــي 

منهـاج الكرامـة ،  ٤٨١ص ، هج اليقـين امنـ،  ٣٢٠ص ، عشـر، الباب الحـادي  )٨٩٢-٢/٨٩١(، 
  .  ٢٣٥ – ٢٣٤، عمدة الطالب ، ؛ ابن عنبة  ٢٥٥ص ، نهج الحق ،  ١٣٥ص ، 

؛  )٤٦١-٦/٣٩٩(، الطبقــات ، ابــن ســعد : بــاقي كتــب التــاريخ والســيرة والمقاتــل ينظــر  وفيمــا يخــص
ص ، صــحيح ، ؛ مســلم  ٧١٥ص ، صــحيح ، ؛ البخــاري  ٥٣٣-٤٩٦ص ، فضــائل ، ابــن حنبــل 

مقاتـــــل ، ؛ أبـــــو الفـــــرج األصـــــفهاني  )٣٦٢-٣/٣٥٩(، أنســـــاب األشـــــراف ، ؛ الـــــبالذري ٩٨٦-٩٨٥
ص ، المناقــــب ، ؛ ابــــن المغــــازلي  ٣٦٧-٣٦٣ص ، اإلرشــــاد ، ؛ المفيــــد  ٨٥-٨٤ص ، الطــــالبين 

نـوادر المعجـزات فـي ) : هــ ٥ت ق ( أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن رسـتم ، ؛ الطبري  ٣٤٧-٢٩٧
؛ ابـن عسـاكر  ١٤٠-١٣٣ص ، هــ ١٤٢٧، قـم ، مطبعة سـليمان زادة ،  ١ط، مناقب األئمة الهداة 

فمــا بعــدها ؛  -٢١٠ص ، تــذكرة ، ؛  ســبط ابــن الجــوزي  )فمــا بعــدها -١٤/١٢٧(، تــاريخ دمشــق ، 
، ؛ آل ياســـين  )٤١٧-٣/٤١٣(،  )٤١٣-٢/٣١٢(، ) ٢٠٠-١/١٩٤(، ينـــابيع المـــودة ، القنـــدوزي 
منتهى اآلمـال فـي تـواريخ النبـي : الشيخ عباس ، ؛ القمي) فما بعدها -١/٢٢١(، نا عشر األئمة االث

-١/٣٩٣(،  ٢٠٠٨، بيـــروت ، مطبعـــة األميـــرة للطباعـــة والنشـــر،  ١ط، ترجمـــة نـــادر التقـــي ، وآل 
٤١٥(  . 

 .٤٠٤العمدة ، ص) ٢(
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فــي المنــام وهــو ) ص( رأيــت اآلن رســول اهللا: وهــي تبكــي، قلــت مــا يبكيــك ؟ قالــت ) رض(
  .)١())؟ قال شهدت قتل الحسين آنفاً ) ص(فقلت مالك يا رسول اهللا : يبكي 

وقـد روي عـن زوجـة العبـاس بـن عبـد المطلـب وهـي : ((  )٢(وأورد ابن نما الحلـي 
، كـأن قطعـة مـن لحـم  )٣(رأيـت فـي النـوم قبـل مولـده : أم الفضل لبابة بنـت الحـارث قالـت 

) ص(وضــعت فــي حجــري ، فقصصــت الرؤيــا علــى رســول اهللا قطعــت و ) ص(رســول اهللا 
ــإ: فقــال  وأدفعــه إليــك لترضــعيه فجــرى األمــر . لد غالمــاً تن فاطمــة ســإن صــدقت رؤيــاك ف

) ص(فبــال فقطــرت منــه قطــرة علــى ثوبــه  )٤(علــى ذلــك فجئــت بــه يومــًا فوضــعته فــي حجــره
قـد أوجعـت ابنـي ، مهًال يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل و : فقرصته فبكى، فقال كالمغضب 

مــم بكــاؤك يــا : يبكــي ، فقلــت ) ص(فتركتــه ومضــيت آلتيــه بمــاء، فجئــت فوجدتــه : قالــت 
  . )٥())أن جبرئيل أتاني فأخبرني أن أمتي تقتل ولدي هذا: رسول اهللا ؟ فقال 

قـال  )٧(يمحعن أنس بن أبي سـ: ((بالقول  )٦(وفي رواية أخرى أورد ابن نما الحلي
ن ابنـــي هـــذا يقتـــل بـــأرض العـــراق فمـــن أدركـــه مـــنكم إ: يقـــول  )ص(ســـمعت رســـول اهللا : 

  )).فلينصره فحضر أنس مع الحسين كربالء وقتل معه 
بشـــهادة ) ص(خبـــار النبـــي إفـــي  )٨(وفـــي روايـــة أخـــرى أوردهـــا علـــي بـــن طـــاووس

للسليلي مـن تعريـف اهللا جـل جاللـه للنبـي  الفتن فيما نذكره من كتاب:(( يقول) ع(الحسين 

                                     
 والترمــذي ، أبــ: نظــروي) ٢٩١-١/٢٩٠(،  فعلــي بــن طــاووس، الطرائــ هالروايــة أورد هذهقريــب مــن ) ١(

بيـــت األفكـــار الدوليـــة، المملكـــة ، جـــامع الترمـــذي : ه ٢٧٩ت ، عيســـى محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـورة 
 ).      ع(باب مناقب الحسن والحسين ،  ٥٨٧ص، ت .العربية السعودية ، د

 .٣٢-٣١مثير األحزان ، ص) ٢(
 ).ع(يقصد مولد الحسين ) ٣(
  ). ص(قصد في حجر النبي محمد ت) ٤(
ابـن الطقطقـي ، األصـيلي ؛  ٩٢ -٩١وف ص هعلي بن طاووس ، المل: الرواية  هذهمن  اً أورد قريب )٥(

ابــــن عســــاكر ، تــــاريخ ؛ ) ٦/٤٠٠(،  الطبقــــات، ابــــن ســــعد : نظــــر يبــــاختالف يســــير و ،  ١٤٣ص 
 .  ٢١٠ص ، ، تذكرة ؛ سبط ابن الجوزي) ١٤/١٩٥(، دمشق 

  .٣٣-٣٢مثير األحزان ، ص) ٦(
لكـاهلي ال بـن عمـرو بـن صـعب بـن أسـد بـن خزيمـة األسـدي هبـن كـا نبيهن الحرث بن و أنس به) (( ٧(

وكـان فيمـا سـمع منـه وحـدث بـه مـا رواه جـم  هوسـمع حديثـ) ص(كان صحابيًا كبيرًا ممن رأى النبي 
يقــول والحســين بــن علــي فــي ) ص(ســمعت رســول اهللا : قــال  هأنــ:  هغفيــر مــن العامــة والخاصــة عنــ

مــا رآه فــي العــراق لف... ده فلينصــره هال فمــن شــاأل بــأرض مــن أرض العــراق ذا يقتــهن ابنــي إ هحجــر 
إبصـار العـين فـي أنصـار : المحقـق الشـيخ محمـد  السماوي ،: ينظر ...)) وقتل معه  هونصر  هدهش

  . ٥٦ -٥٥ص ،  هـ ١٤٠٨ط ، مطبعة قائم ، منشورات مكتبة بصيرتي ، قم ، .د ،) ع(الحسين 
  .٢٣٥ص  التشريف بالمنن ،) ٨(
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، وذكر بإسناده عن أم سلمة قالت كـان ) ع(ت عليه الحال موالنا الحسين ، بما جر ) ص(
فسـمعت نشـيج النبـي ) ع(ال يدخل علـي أحـد فـدخل الحسـين : في بيتي وقال ) ص(النبي 

واهللا ما علمـت بـه : يبكي ، فدخلت فإذا الحسين في حجره يمسح رأسه ويبكي فقلت ) ص(
أمــا مــن : ؟ فقلــت  أتحبــه: البيــت ، فقــال  ن جبرائيــل كــان معنــا فــيإ: حــين دخــل ، فقــال 
ــدنيا فــنعم أن أمتــك ســتقتله بــأرض يقــال لهــا كــربالء ، فتنــاول جبرائيــل مــن : ، قــال حــب ال

: ســـم هـــذه األرض ؟ قـــال امـــا : ، فلمـــا أحـــيط بالحســـين ، قـــال ) ص(تربتهـــا فـــأراه النبـــي 
  .)١())كربالء ، قال صدق واهللا أرض كرب وبالء

 هأوردمـــا ) ع(بشـــهادة الحســـين ) ع(مـــام علـــي خبـــار اإلإ ن فـــيو وممـــا رواه الحليـــ 
) ع(فيما نـذكره مـن كتـاب الفـتن للسـليلي مـن تعريـف موالنـا علـي : ((  )٢(علي بن طاووس

عـــن عبـــد اهللا بـــن نجـــي ، بمـــا جـــرت حالـــه عليـــه ، وذكـــر بإســـناده المتصـــل ) ع(للحســـين 
صــفين فلمــا حــاذى ن مــكنــا مــع علــي بــن أبــي طالــب ، فرجعنــا : عــن أبيــه قــال  )٣(الكنــدي
ومـا ذاك : لتفـت إليـه الحسـين فقـالاصبر أبا عبـد اهللا بشـط الفـرات فا: نادى علي  )٤(نينوى

مـا بـال : وعينـاه تـدمعان ، فقلـت ) ص(دخلـت علـى النبـي : يا أمير المؤمنين ؟ قال علي 
قـام مـن عنـدي جبرائيـل قبيـل سـاعة فحـدثني أن الحسـين : عينيك تدمعان بأبي وأمـي فقـال 

نعــم ، فمــد يــده فقــبض : هــل لــك أن أشــمك مــن تربتــه ؟ قلــت:  تــل بشــط الفــرات ثــم قــاليق
  . )٥())قبضة من تراب ثم ناولينها فلم أملك عيني أن فاضتا 

مــا ) ع(بشــهادة األمــام الحســين ) ع(خبــار اإلمــام الحســن إوممــا رواه الحليــون فــي 
فلمـا نظـر ) ع(يـه الحسـن دخل على أخ) ع(ورويت أن الحسين (( :)٦(ابن نما الحلي هأورد

أبكي لما يصنع بك فقال له الحسـن : ما يبكيك يا أبا عبد اهللا ؟ فقال: نظر إليه بكى فقال 
ليـك ثالثـون ألـف رجـل إلي سم فأقتل به ، ولكن ال يوم كيومـك ، يزدلـف إن الذي يؤتى إ: 

                                     
 ). ١٤/٢١٤(،  ابن عساكر ، تاريخ دمشق؛ ) ١٠٩ -٣/١٠٨(، راني ، المعجم الكبير بالط: ينظر ) ١(
نقــًال عــن كتــاب الفــتن  ٣٣٤-٣٣٣ص، ا فــي نفــس المصــدر هــوأورد ؛ ٢٣٧ص  التشــريف بــالمنن ،) ٢(

 . حيى زكريا باإلسناد والمتن نفسيهما ألبي ي
وممـن روى عـن اإلمـام علــي ، سـعد فـي تـابعي أهـل الكوفـة ذكـره ابـن ، عبـد اهللا بـن نجـي الحضـرمي ) ٣(

  ) .٨/٣٥٣(، الطبقات ، ابن سعد: ينظر ، ) ع(
 ).٥/٣٣٩(، الحموي ، معجم البلدان : ، ينظر ا كربالء هناحية بسواد الكوفة من: نينوى ) ٤(
ا روايـة ابـن طـاووس نـالروايـة إال أننـا أثبت هذهـمـن  اً قريب ٣٣أورد ابن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص) ٥(

ابـن عسـاكر ، ؛ ) ٦/٤١٩(، الطبقـات ، ابـن سـعد : ا أفضل من حيث المـتن واإلسـناد ، وينظـر هألن
؛ ) ١١٩ -٣/١١٨(ج البالغـــة ، هـــشـــرح ن، ابـــن أبـــي الحديـــد ؛ ) ١٨٨-١٤/١٨٧(،  تـــاريخ دمشـــق

ف فـــي بـــاختال ٢٣٩؛ ابـــن حجـــر ، الصـــواعق المحرقـــة ، ص )٢/٤٠٢(، بـــي ، تـــاريخ اإلســـالم هالـــذ
 . في المتن هاإلسناد وتشاب

 .٤٠مثير األحزان ، ص) ٦(
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يتـك ك وسـفك دمـك وانتهـاك حرمـك وسـبي ذر يدعون أنهم من أمة جدنا فيجتمعون علـى قتلـ
نسائك وانتهاك ثقلك، فعندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطـر السـماء دمـًا ويبكـي عليـك كـل و 

  . )١())شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار 
 )٢(علــي بــن طــاووس هأوردمــا  بشــهادته) ع(مــام الحســين خبــار اإلإوممــا روي عــن 

نــي إ: فــي كــالم دار بينهمــا لعبــد اهللا بــن عبــاس) ع(قــال الحســين : ((روايــة يقــول فيهــامــن 
العراق ، وألن أقتل هناك أحـب إلـي مـن أن يسـتحل دمـي فـي حـرم اهللا وحـرم بأرض مقتول 
  )).رسوله 

ومــن ذلــك مــا روينــاه بإســنادنا إلــى محمــد بــن جريــر : (( )٣(وأورد علــي بــن طــاووس
ن سـمعت الحسـين بـ: بن رستم الطبري في كتاب دالئل اإلمامة بإسناده عـن حذيفـة ، قـال 

واهللا ليجتمعن على قتلـي طغـاة بنـي أميـة ويقـدمهم عمـر بـن سـعد ، وذلـك فـي : علي يقول 
) ص(، فـأخبرت النبـي  ال: قـال  ؟ ) ص(ك بهذا رسـول اهللا أأنب: فقلت ) ص(حياة النبي 
  )). نا نعلم بالكائن قبل كينونهإعلمي علمه ، وعلمه علمي ، ف: بذلك فقال 

قــال الحســين بــن : قــال ) ع(عــن أبــي جعفــر  ... : (( )٤(وأورد ابــن ســلمان الحلــي
نـك ستسـاق إلـى إيا بني : قال لي ) ص(ن رسول اهللا إ: ألصحابه قبل أن يقتل ) ع(علي 

نــك إ العــراق وهــي أرض قــد التقــى فيهــا النبيــون وأوصــياء النبيــين وهــي أرض تــدعى عمــورا و 
قـُْلَنـا (حديد وتلى تستشهد بها ويستشهد بها جماعة معك من أصحابك ال يجدون ألم مس ال

ـَراِهيمَ  وتكـون الحـرب بـردًا وسـالمًا عليـك وعلـيهم ، فابشـروا  )٥()يَا نَاُر ُكـوِني بـَـْرًدا َوَسـَالًما َعَلـى ِإبـْ
ثــم أمكــث مــا شــاء اهللا فــأكون أول مــن تنشــق ) ص(علــى نبينــًا  فانــا نــردن قتلونــا ئفــو اهللا لــ

  ...)).األرض عنه 
اد الخـروج إلـى العـراق ، قالـت ر ذلك أنه لما أ فمن: ((  )٦(البرسيوفي رواية رجب 

يقتل : يقول) ص(رسول اهللا  تني سمعإيا بني ال تحزني بخروجك ، ف: قالت له أم سلمة 
نـي مقتـول ال محالـة ، ولـيس مـن إيا أماه ) : ع(ولدي الحسين بالعراق ، فقال لها الحسين 

تـي أدفـن فيهـا ، ومـن يقتـل ني ألعـرف اليـوم الـذي أقتـل فيـه والحفـرة الإ األمر المحتوم بد، و 

                                     
 ).٤٥/٢١٨(المجلسي ، بحار األنوار ، : ينظر ) ١(
 .٣٦٢ص  التشريف بالمنن ،) ٢(
 .٢٢٧موم ، صهفرج الم) ٣(
  . ٣٧ – ٣٦، ص البصائر مختصر ) ٤(
 .٦٩آية : سورة األنبياء ) ٥(
 .١٦٢مشارق ، ص) ٦(
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ن أردت أرتيـــك مضـــجعي ومكـــاني ، ثـــم أشـــار بيـــده إ معـــي مـــن أهـــل بيتـــي ومـــن شـــيعتي و 
  . )١())فانخفضت األرض حتى أراها مضجعه ومكانه

  من بيعة يزيد) ع(مام الحسين  موقف اإل . ب
بيعــة يزيــد ، منــذ أن ســعى معاويــة بــن أبــي ســفيان إلــى ) ع(مــام الحســين رفــض اإل
محــاوالت معاويــة وسياســته التــي مــن رغم علــى الــ،  جميعهــا ار اإلســالميةأخــذها مــن األقطــ

 علـــىعلـــى إعـــالن موافقتـــه ) ع(مـــام الحســـين جبـــار اإلإتقـــوم علـــى الترهيـــب والترغيـــب فـــي 
ألنها نقض لواحـد مـن شـروط الصـلح  لبيعة يزيد)  ع(مام الحسين البيعة ، وكان رفض اإل

وكــان معاويــة قــد ((  : )٢(الحلــي بــةنول ابــن عومعاويــة يقــ)  ع(مــام الحســن والهدنــة بــين اإل
)  ع(مـام الحسـين بعد موتـه وبـايع ألبنـه يزيـد ، وأمتنـع اإل) ع(نقض شرط الحسن بن علي 

من بيعته ، واعمل معاويـة الحيلـة حتـى أوهـم النـاس أنـه بايعـه وبقـي علـى ذلـك حتـى مـات 
  . )٣())معاوية 

بعـد وفـاة معاويـة بشـكل علنـي إال رفضه لبيعة يزيد ) ع(مام الحسين ولم يعلن اإل 
مـام وكانـت إمامـة اإل: (( بـالقول  )٤(سبب ذلك يوضـحه لنـا العالمـة الحلـيبن أبي سفيان و 

ن لــم يــدع إلــى إ بعــد وفــاة أخيــه ثابتــة وطاعتــه لجميــع الخلــق الزمــة و ) ع(الحســين بــن علــي 
 فــالتزمفيان ، نفســه للتقيــة التــي كــان عليهــا والهدنــة الحاصــلة بينــه وبــين معاويــة بــن أبــي ســ

فــي ثبــوت حجتــه بعــد النبــي ) ع(الوفــاء بهــا ، وجــرى فــي ذلــك مجــرى أبيــه أميــر المــؤمنين 
                                     

ولـم نـذكر ) ع(مام الحسـين ادة اإلهن األحاديث الروايات التي تروي األخبار بشن العديد مو أورد الحلي) ١(
 ؛ ٤٠-٣٢ص ، ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر األحــزان : ينظــر  فلالســتزادةإلطالــة ل تجنبــاً ا هــإال المهــم من

وف هــعلــي بـن طــاووس ، المل ؛ ٣٣٧-٣٣٣، ٢٣٦ص      ،  علـي بــن طـاووس ، التشــريف بـالمنن
 .٩٦-٩٢، ص

 .٢٣٤الطالب ، ص عمدة) ٢(
نصــرف افنــزل معاويــة عــن المنبــر و : ((... أورد  إذابــن قتيبــة الــدينوري ، الحيلــة  هذهــوخيــر مــن بــين ) ٣(

: م هــو ، ؤالء النفــر الــذين أبــوا البيعــة هــوشــرطة قومــًا أن يحضــروا  هبــًا إلــى منزلــه وأمــر مــن حرســهذا
بـن عبـاس ، وعبـد الــرحمن  وعبـد اهللابـن الزبيـر ،  بـن عمـر ، وعبــد اهللا الحسـين بـن علـي ، وعبـد اهللا

ؤالء النفـر هـم أن هفـأخبر ، ل الشام هني خارج بالعشية إلى أإ: م معاوية فقال هبن أبي بكر ، وأوصا
حتـى  هفـال ينقضـي كالمـ هأو يكـذبني فيـ هم بكـالم يصـدقني فيـهن تكلـم أحـد مـن، فـإقد بايعوا وسـلموا 

م هو يضـاحكهؤالء النفـر وهـ همعاوية وخرج معـ شي خرجعفحذر القوم ذلك فلما كان ال،  هيطير رأس
وألــبس الحســين حلــة صــفراء ، وألــبس ، بــن عمــر حلــة حمــراء افــألبس ، م الحلــل هم وقــد ألبســهويحــدث
ل الشــام هـر ألهــم وأظهثــم خـرج بيـن، بـن عبــاس حلـة خضـراء وألــبس ابـن الزبيــر حلـة يمانيـة  عبـد اهللا

م أميــر هؤالء النفــر دعــاهــل الشــام إن هــيــا أ: فقــال  أي القــوم، وٕانهــم بــايعوا ،: وقــال ، م هالرضــا عــن
م واصـلين مطيعـين ، وقـد بـايعوا وسـلموا قـال ذلـك والقـوم سـكوت ولـم يتكلمـوا شـيئًا هالمؤمنين ، فوجـد

م ريـب ، فخـل هن كـان رابـك مـنإيـا أميـر المـؤمنين : ل الشـام فقـالوا هفوثب الناس من أ، حذر القتل 
ل هــ، مـا أحـل دمـاء قــريش عنـدكم يـا أ ســبحان اهللا: فقـال معاويـة م هم حتـى نضــرب أعنـاقهبيننـا وبيـن

م هعــن م رضــي اهللاهعــن تم قــد بــايعوا وســلموا وارتضــوني فرضــينهم ذاكــرًا بســوء فــأهــالشــام ال أســمع ل
 ).       ١٥٤-١/١٥٣(، ة والسياسة ماإلما، ...)) 

 .١٦٥-١٦٤المستجاد ، ص ) ٤(
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بعــد الهدنــة مــع الكــف والســكوت ، وكــانوا ) ع(مــع الصــموت ، وٕامامــة أخيــه الحســن ) ص(
هو في الشعب محصور وعند خروجه من مكة مهاجرًا و ) ص(في ذلك على سنن نبي اهللا 

هــو مــن أعدائــه مســتور فلمــا مــات معاويــة وانقضــت مــدة الهدنــة التــي مســتخفيًا فــي الغــار و 
مــن الــدعوة إلــى نفســه ، أظهــر أمــره بحســب اإلمكــان وأبــان حقــه ) ع(كانــت تمنــع الحســين 

إلـى الجهـاد ) ع(للجاهلين به حاًال بعد حال إلـى أن اجتمـع لـه فـي الظـاهر األنصـار فـدعا 
  . )١(...))ر للقتال موش

إعــالن رفضــه لحكــم يزيــد بــن  أقــد بــد) ع(مــام الحســين إلمــن هــذا يتضــح لنــا أن ا
معاوية ألنه يعلم أن ذلك الرجل ال يصلح أن يكون خليفة للمسـلمين يقـيم األحكـام الشـرعية 

الفتيــات القيــان و  ةجالســملعــب بــالقرود والكــالب وشــرب الخمــر و بال منشــغلاإلســالمية وهــو 
...)٢(  .  

عى إلـى أخـذ البيعـة لنفسـه ، أورد ابـن وقد تبين ذلك الموقف عنـدما تـولى يزيـد وسـ
فلما مات معاوية بـن أبـي سـفيان فـي النصـف مـن رجـب سـنة سـتين مـن ((  : )٣(نما الحلي

بالمدينـة وهـو الوليـد بـن عتبـة  هسـتخلف ولـده يزيـد فبـايع النـاس علـى بيعـة عاملـاو ، الهجرة 
وكتـب يزيـد فـي أول ، معاوية يقال له ابن أبي زريق لوأتاه بموته مولى ، ) ٤(بن أبي سفيان

ن أمتنـع إ : ويقـول، علـى الحسـين خاصـة و بأخذ البيعة على أهلها  هشعبان إلى الوليد يأمر 
، فأشــار  فأحضــر مــروان بــن الحكــم وأخــذ رأيــه، بعــث برأســه إلــي اضــرب عنقــه و اعليــك ف
بإحضــار الحســين وعبــد اهللا بــن الزبيــر وعبــد اهللا بــن مطيــع وعبــد اهللا بــن عمــر وعبــد عليــه 
ليتنـي : فقـال الوليـد ، ضـرب أعنـاقهم ان أجـابوا وٕاال فإوأخذ بيعـتهم فـ ،من بن أبي بكرالرح

ثـم بعـث الوليـد إلـيهم فلمـا ، ومـا كنـت ألفعـل ، لم أكن شيئًا مذكورًا لقد أمرتني بأمر عظيم 
أظــن أن طــاغيتهم هلــك ، رأيــت البارحــة أن منبــر : حضــر رســوله قــال الحســين للجماعــة 

ــعــتشــتعل بــالنيران فــدعاهم إلــى الوليــد فحضــروا فنمعاويــة منكــوس وداره  يهم معاويــة ، ى إل
نــك إ: فقــال  يريــدهم بــالكالم عبــد اهللا بــن الزبيــر فخافــه أن يجيبــوا بمــا وأمــرهم بالبيعــة فبــدأ

وقــد علمــت أن معاويــة أراد منــا البيعــة ليزيــد ، ة فينــا ر وليتنـا فوصــلت أرحامنــا وأحســنت الســي
إال فــي ظلمــة الليــل وتغلــق  نبــايعنــا لــم أ بلغــهومتــى ، علينــا  فأبينــا ولســنا أن يكــون فــي قلبــه

                                     
 .٢٩١-٢٩٠المفيد اإلرشاد ، ص : ينظر ) ١(
مـن  هومـا كـان يفعلـ هوغلـب علـى يزيـد وعمالـ(( ...  )٧٨-٣/٧٧(، ب همـروج الـذ، المسعودي  أورد) ٢(

...)) ر الناس شـرب الشـراب هي وأظهر الغناء بمكة والمدينة واستعملت المالهظ هالفسوق وفي أيام
 ).٢٠-٤/١٨( ، بي ، سير أعالمهالذ: ، وينظر 

 .٤١األحزان ، ص مثير) ٣(
 ، ابــن طــاووس: و الوليــد بــن عتبــة بــن أبــي ســفيان ينظــر هــمــاء الحلــة أن والــي المدينــة عل عــددأكــد ) ٤(

 ٢٣٤ص، عمـدة الطالـب ، بـة نابـن ع؛  ١١٤ص ، األصيلي، ابن الطقطقي ؛  ٩٦ص الملهوف ،
، تـــاريخ خليفـــة ، خليفـــة بـــن خيـــاط ؛  ١٠ص ،)ع(مقتـــل الحســـين ، أبـــو مخنـــف : وقـــد أكـــد ذلـــك ، 
 .  )٢/١٦٨(تاريخ ، اليعقوبي ؛  ٣٣٥ار الطوال ، صاألخب، الدينوري  ؛ ١٧٧ص
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كـون أول مـن نعلينا بابًا لم ينتفع هو بذلك ولكن تصبح وتدعو الناس وتأمرهم ببيعة يزيد و 
ال : إلى الوليد أن أضـرب رقـابهم ثـم قـال جهـرًا  وأنا أنظر إلى مروان وقد أسرّ : يبايع قال 

بــن الزرقــاء أنــت  ايــويلــي عليــك : لحســين وقــال ضــرب رقــابهم فغضــب ااتقبــل لهــم عــذر و 
أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ويزيــد فاســق  نحــن ولؤمــتكــذبت ، تــأمر بضــرب عنقــي 

صـــبح وتصـــبحون أينـــا أحـــق نولكـــن ، شـــارب الخمـــر وقاتـــل الـــنفس ومثلـــي ال يبـــايع لمثلـــه 
   )١())بالخالفة والبيعة 

المدينــة قاصــدًا مكــة مــن عنــده وجمــع أصــحابه وخــرج مــن ) ع(ثــم خــرج الحســين 
  . )٢(متأبيًا من بيعة يزيد آنفًا من االنخراط في زمرة رعيته

  )ع(الحسين  اإلمام  إعالن الثورة واستشهاد  . ج
ثورته ضد حكم يزيد بـن معاويـة وقـد أعلـن ذلـك بمقولتـه ) ع(مام الحسين أعلن اإل

  :قبول بيعة يزيد ) ع(لمروان بن الحكم عندما عرض على الحسين 
وعلى اإلسالم السالم إذ قد بليت األمة بـراٍع مثـل يزيـد ولقـد سـمعت ) : ع(الحسين  قال(( 

  . )٣())الخالفة محرمة على آل أبي سفيان : يقول ) ص(جدي 
إلـــى مكـــة لـــثالث مضـــين مـــن شـــعبان ســـنة ســـتين مـــن ) ع(وكـــان دخـــول الحســـين 

وقـد جـاءه رجـال  ، )٥(فأقام بها باقي شعبان وشهر رمضـان وشـوال وذي القعـدة،  )٤(الهجرة
وعبـد ، وأخيه محمد بـن الحنفيـة ، من بني هاشم ومن قريش من أمثال عبد اهللا بن عباس 

اع متنـفمنهم من كان يرغبه فـي البقـاء داخـل مكـة واال، وعبد اهللا بن الزبير ، اهللا بن عمر 

                                     
، لـوط أبـو مخنـف : وينظـر ، ذه الرواية همن  اً قريب ٩٨-٩٦أورد علي بن طاووس ، الملهوف ، ص) ١(

، دار الزهــراء للمطبوعــات ،  ١، ط) ع(مقتــل الحســين : هـــ  ١٥٣بــن يحيــى بــن ســعيد االزدي ، ت 

الـدينوري ؛  ١٧٨ – ١٧٧ص، تـاريخ خليفـة ، يـاط خليفة بن خ؛  ١٣-١٠ص هـ ،  ١٤٢٨إيران ، 

، الفتــوح ، ابــن أعــثم ؛ ) ١٦٩ -٢/١٦٨( ،تــاريخ، اليعقــوبي  ؛ ٣٣٦-٣٣٥ص، األخبــار الطــوال ، 

؛  )٣٧٨-٣/٣٧٧( ،الكامـــل، ابـــن األثيـــر ؛  ٢٩٣ – ٢٩٢ص، اإلرشـــاد ، المفيـــد ؛ ) ١٩-٥/١٠(

 .٢١٤-٢١٣ص، تذكرة ، سبط ابن الجوزي 

 . ١١٤ص، الفخري  ،ابن الطقطقي ) ٢(

ابــن : وينظــر ،  ٩٩ص، الملهــوف ، علــي بــن طــاووس ؛  ٤٣ص، ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر األحــزان ) ٣(

 ).٥/٢٤(أعثم ، الفتوح ، 

ن ابـ: وينظـر ،  ١٠١ص، الملهـوف ، علـي بـن طـاووس ؛  ٤٣، صابن نما الحلي ، مثير األحزان ) ٤(

 .٢٩٥-٢٩٤، اإلرشاد ، ص؛ المفيد ) ٥/٣٤(أعثم ، الفتوح، 

 .  )٥/٣٨(ابن أعثم ، الفتوح ، : وينظر ،  ١٠١ص، الملهوف ، علي بن طاووس ) ٥(
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ن إ: (( يجيـبهم بـالقول) ع(ا وكـان الحسـين ومنهم من كان يحضه على الخـروج منهـ، بها 
التــي بقــي فيهــا  المــدةوفــي هــذه ،  )١())قــد أمرنــي بــأمر وأنــا مــاٍض فيــه ) ص(ول اهللا رســ
بينــه وبــين أهــل العــراق العديــد مــن المراســالت  جــرى فــي مكــة المكرمــة) ع(مــام الحســين اإل

التــي أكــد فيهــا أهــل العــراق وبــاألخص الكوفــة عــزمهم علــى خلــع يزيــد ورغبــتهم الشــديدة فــي 
ـــه لـــىع) ع(مـــام الحســـين اإل ةنصـــر  ســـتقر افلمـــا : (( ...  )٣(يقـــول ابـــن الطقطقـــي )٢(أعدائ
تصــل بــه أهــل الكوفــة تأبيــة مــن بيعــة يزيــد وكــانوا يكرهــون بنــي أميــة خصوصــًا ا،  )٤(بمكــة

وكتبـوا إليـه ) ع(يزيد لقبح سيرته ومجاهرته بالمعاصي واشتهاره بالقبائح ، فراسـلوا الحسـين 
واجتمعـوا ، ويبذلون لـه النصـرة علـى بنـي أميـة ، ، يدعونه إلى القدوم إلى الكوفة  )٥(الكتب

فأرسـل إلـيهم ابـن عمـه مسـلم بـن ، وتحالفوا علـى ذلـك وتـابعوا الكتـب إليـه فـي هـذا المعنـى 
  ) )).رض(عقيل بن أبي طالب 

بسـم :  آخر ما ورد عليه من أهـل الكوفـة وفيـهو : (( ...  )٦(أورد علي بن طاووس
مـن شـيعته وشـيعة أبيـه ) ع(علـي أميـر المـؤمنين بسم اهللا الرحمن الرحيم  إلى الحسين بن 

  ) :ع(أمير المؤمنين 
ن النــاس ينتظرونــك وال رأي لهــم غيــرك ، فالعجــل العجــل يــا بــن رســول اهللا فقــد إأمــا بعــد فــ

ذا شـئت إت األرض ، وأورقـت األشـجار فأقـدم علينـا بأخضر الجنـاب وأينعـت الثمـار وأعشـ

                                     
ــ: وينظــر  ؛ ١٠١الملهــوف ، ص، علــي بــن طــاووس ) ١( -١٦ص ، ) ع(مخنــف ، مقتــل الحســين  وأب

ـــــدينوري  ؛ ١٧ ـــــار الطـــــوال ، ال ـــــوح ، ؛  ٣٣٨ص، األخب ـــــن أعـــــثم ، الفت ـــــد ،  ؛) ٤٤-٥/٣٦(اب المفي
 .٢١٧-٢١٦ص،   تذكرة ، سبط ابن الجوزي  ؛ ٢٩٥اإلرشاد ، ص

وبين رجـال الكوفـة والبصـرة ) ع(ذه المراسالت والكتب التي دارت بين األمام الحسين هلالستزادة عن ) ٢(
علـــي بـــن طـــاووس ،  ؛ ٤٩-٤٣ابـــن نمـــا الحلـــي ، مثيـــر األحـــزان ، ص: ينظـــر مـــن كتـــب الحليـــين 

مخنــف ، مقتــل الحســين  وأبــ: اتــل ينظــر ومــن بــاقي كتــب الســيرة والمق؛ ١١٤-١٠٢الملهــوف ، ص 
-٢/١٦٨(، اليعقوبي ، تاريخ  ؛٣٤٠-٣٣٩ص، األخبار الطوال ، الدينوري  ؛١٩-١٧، ص ) ع(

-٩٨ص   أبو الفرج األصفهاني ، مقاتل الطـالبين ،  ؛ )٥٣-٥/٤٥(؛ ابن أعثم ، الفتوح ، ) ١٦٩
 ).٣٨٦-٣/٣٨٥(ابن األثير ، الكامل ،  ؛ ٢٩٧-٢٩٥المفيد ، اإلرشاد ، ص ؛ ٩٩

  .١١٤الفخري ، ص ) ٣(
  .في مكة بعد قدومه من المدينة ) ع(مام الحسين يقصد استقرار اإل) ٤(
فــــورد عليــــه فــــي يــــوم واحــــد ســــتمائة كتــــاب : (( ...  ١٠٥ص، الملهــــوف ، أورد علــــي بــــن طــــاووس ) ٥(

  )).عشر ألف كتاب  اثناجتمع عنده منها في نوب متفرقة اوتواترت الكتب حتى 
  .  ١٠٩-١٠٥ص ، لهوف الم) ٦(
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،  )١(ك ورحمة اهللا وبركاته وعلى أبيك مـن قبلـكفإنما تقدم على جند مجندة لك والسالم علي
فصلى ركعتين بين الركن والمقام وسأل اهللا الخيـرة فـي ) ع(الحسين قام فعندها : قال ...، 

ذلـــك ، ثـــم دعـــا بمســـلم بـــن عقيـــل وأطلعـــه علـــى الحـــال وكتـــب معـــه جـــواب كتـــبهم يعـــدهم 
بن عقيـل ليعرفنـي مـا  قد نفذت إليكم ابن عمي مسلم: بالوصول إليهم ويقول لهم ما معناه 

فسار مسلم بالكتاب حتـى دخـل الكوفـة ، فلمـا وقفـوا علـى كتابـه كثـر ، أنتم عليه من الرأي 
وصـارت الشـيعة ، استبشارهم بإتيانه إليهم ثم أنزلوه في دار المختار بن أبـي عبيـدة الثقفـي 

كـون حتـى وهـم يب) ع(جتمع إليه منهم جماعة قرأ علـيهم كتـاب الحسـين الما كتختلف إليه ف
وكتب عبـد اهللا بـن مسـلم البـاهلي وعمـارة بـن الوليـد ، وعمـر ، بايعه منهم ثمانية عشر ألفًا 

بـــن ســـعد إلـــى يزيـــد يخبرونـــه بـــأمر مســـلم بـــن عقيـــل ويشـــيرون عليـــه بصـــرف النعمـــان بـــن 
فكتـب يزيــد إلــى عبيـد اهللا بــن زيــاد وكـان واليــًا علــى البصـرة بأنــه قــد ، واليــة غيــره و  )٢(بشـير

ويشــدد عليــه فــي ) ع(وفــة وضــمها إليــه ويعرفــه أمــر مســلم بــن عقيــل وأمــر الحســين واله الك
  . )٣())د اهللا للمسير إلى الكوفة يتحصيل مسلم وقتله فتأهب عب

ـــة توعـــد بهـــا أهـــل  وبعـــد أن قـــدم عبيـــد اهللا بـــن زيـــاد إلـــى الكوفـــة خطـــب بهـــا خطب
 )٥(ر هـاني بـن عـروةوتمكن بدهائه ومكره من معرفة مكان مسلم بـن عقيـل فـي دا )٤(الكوفة
، وبمساعدة أعوانه تمكن من إلقاء القـبض علـى مسـلم بـن عقيـل وهـاني بـن عـروة  )٥(عروة

أهل الكوفة ، وفي قتـل مسـلم بـن عقيـل وهـاني بـن عـروة روي  خذلهمعروة وقتلهما بعد أن 

                                     
المفيــد ،  ؛ )٥٠-٥/٤٩(ابــن أعــثم ، الفتــوح ،  ؛ ١٨، ص) ع(مخنــف ، مقتــل الحســين  وأبــ: ينظــر ) ١(

 .٢٩٧-٢٩٦اإلرشاد ، ص 
ثــم عزلــه وعــين ، تــولى إمــارة الكوفــة لمعاويــة وولــده يزيــد ، هــو النعمــان بــن بشــير بــن ســعد األنصــاري ) ٢(

  . ٢١٢-٢٠٦ص، أمراء الكوفة ، آل خليفة : تنظر ، مكانه عبيد اهللا بن العباس 

األخبـار ، الـدينوري ؛  ١٩-١٨، ص) ع(و مخنـف ، مقتـل الحسـين أبـ: مـن هـذه الروايـة  اً ينظر قريبـ) ٣(
المفيــد ، اإلرشــاد ، ص ؛  )٥٣-٥/٤٦(ابــن أعــثم ، الفتــوح ،  ؛ ٣٤٠-٣٣٩ص ، األخبــار الطــوال 

٢٩٧-٢٩٥. 
؛  ١١٤ص، الملهـوف ، ؛ علي بـن طـاووس  ٥١-٥٠ابن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص: ا هأورد) ٤(

ــ: ينظــر ؛ و  ؛  ٣٤٣ص، األخبــار الطــوال ، ؛ الــدينوري  ٢٦، ص ) ع(مخنــف ، مقتــل الحســين  وأب
المفيـد ،  ؛ ١٠٠؛ أبـو الفـرج األصـفهاني ، مقاتـل الطـالبين ، ص ) ٦٧-٥/٦٦(ابن أعثم ، الفتـوح ، 

  .٣٠١اإلرشاد ، ص 
) ع(حضــر مــع اإلمــام علــي ، صــحابي ، و المــذحجي المــرادي هــاني بــن عــروة بــن نمــران بــن عمــر ) ٥(

؛ ) ٣/٦٩(، مـروج الـذهب ، المسـعودي : ينظـر ، وهـو شـيخ عشـيرة مـراد وزعيمهـا ، حروبه جميعهـا 
   .  ٨١/٨٤ص، أبصار العين ، السماوي 
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((  :)١(ا جاء فـي ذكـر مقتلهمـا ورثائهمـا مـا أورده علـي بـن طـاووس مكثير من األشعار فم
   )٢(نه للفرزدقإ: ي يقول عبد اهللا بن الزبير األسدي ، ويقال وفي قتل مسلم وهان

 إلـــــــى هـــــــانئ فـــــــي الســـــــوق وابـــــــن عقيـــــــل فــإن كنــِت ال تــدرين مــا المــوت فــانظري

ــــــى بطــــــل قــــــد هشــــــم الســــــيف وجهــــــه ـــــــــــــل إل  وآخـــــــــــــر يهـــــــــــــوي مـــــــــــــن جـــــــــــــدار قتي

 أحاديـــــــــــث مـــــــــــن يســـــــــــعى بكـــــــــــل ســـــــــــبيل أصـــــــــــابهما جـــــــــــور البغـــــــــــي فأصـــــــــــبحا

 ونضـــــــــــح دم قـــــــــــد ســـــــــــال كـــــــــــل مســـــــــــيل تـــــــرى جســـــــد قـــــــد غيـــــــر المـــــــوت لونـــــــه

 وأقطـــــــــــــع مـــــــــــــن ذي شـــــــــــــفرتين صـــــــــــــقيل فتـــــــى كـــــــان أحيـــــــى مـــــــن فتـــــــاة حيّيـــــــًة◌ٍ 

ـــــــــــــًا◌ً  ـــــــــــــــــــذهول أيركـــــــــــــب أســـــــــــــما الهمـــــــــــــاليج آمن ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــذحج ب  وقـــــــــــــــــــد طلبت

ــــــــــــــه مــــــــــــــراد ولكــــــــــــــنهم ــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــائل ومســــــــــــول تطــــــــــــــوف حوالي ــــــــــــى أهب  عل

 )٣(فكونـــــــــــــــوا بغايـــــــــــــــا أرضـــــــــــــــيت بقليـــــــــــــــل فـــــــــــــإن أنـــــــــــــتم لـــــــــــــم تثـــــــــــــأروا بـــــــــــــأخيكم

اهللا بـــن زيـــاد بخبـــر مســـلم وهـــاني إلـــى يزيـــد بـــن معاويـــة فأعـــاد عليـــه وكتـــب عبيـــد 
إلـى جهتـه ) ع(الجواب يشكره فيه على فعاله وسطوته ، ويعرفه أن قد بلغـه توجـه الحسـين 

  . )٤())ويأمره عند ذلك بالمؤاخذة واالنتقام والحبس على الظنون واألوهام 
يــد اهللا بــن زيــاد يعلمــه وفــي روايــة أخــرى ذكــر أن يزيــد بــن معاويــة أرســل إلــى عب

قد بلغنـي أن حسـينًا قـد سـار إلـى الكوفـة ، وقـد ((  :إلى الكوفة بالقول ) ع(بتوجه الحسين 

                                     
 .   ١٢٤-١٢٣ص ، الملهوف )  ١(
ســـدي أو الفـــرزدق ، ينظـــر مـــن كتـــب اختلـــف فـــي قائـــل هـــذه األبيـــات ، بـــين عبـــد اهللا بـــن الزبيـــر األ)  ٢(

؛ وللمقارنـة  ١١٤؛ ابن الطقطقي ، الفخري ، ص ٥٩ابن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص: الحليين 
؛ أبــو الفــرج األصــفهاني ،  ٤٠، ص) ع(أبــو مخنــف ، مقتــل الحســين : مــع المصــادر األخــرى ينظــر 

 ) . ٣/٣٩٨(ثير ، الكامل ، ؛ ابن األ ٣١٦؛ المفيد ، اإلرشاد ، ص ١٠٩مقاتل الطالبين ، ص
ذه األبيات وباختالف بسيط في األلفـاظ ولـم ، ه  ٦٠-٥٩أورد ابن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص ) ٣(

  ...من  أحيىفتى كان : يورد البيت الذي صدره 
 ومــا جــرى فــي ذلــك مــن أحــداث وخــذل) رض(اني بــن عــروة هــلمعرفــة كيفيــة قتــل مســلم بــن عقيــل ، و ) ٤(

علي بـن  ؛ ٦١-٤٦ابن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص : من كتب الحليين لهما ينظر الكوفة  أهل
العالمــة ؛  ١١٥ – ١١٤ص ، ابــن الطقطقــي ، الفخــري  ؛ ١٢٤ -١٠٧طــاووس ، الملهــوف ، ص 

المصادر  ، وللمقارنة مع باقي ٢٣٤عمدة الطالب ، ص، بة نابن ع؛  ١٦٥ص المستجاد ،، الحلي 
؛ )١٠٩-٥/٦٨(ابــن أعــثم ، الفتــوح ،  ؛  ٤١-٢٨، ص ) ع(ل الحســين أبــو مخنــف ، مقتــ: ينظــر 

-١٠٠أبــو الفــرج األصــفهاني ، مقاتــل الطــالبين ، ص ؛ )٧٠-٣/٦٧(المســعودي ، مــروج الــذهب ، 
ســـبط ابـــن  ؛) ٣٩٨-٣/٣٨٩(ابـــن األثيـــر ، الكامـــل ،  ؛ ٣١٧-٣٠١المفيـــد ، اإلرشـــاد ، ص ؛ ١١٠

 .٢٢١-٢١٨، ، تذكرة الجوزي 
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بين األزمان وبلدك من بين البلدان وابتليت به من بين العمـال وعنـدها من به زمانك  يبتلا
  .  )١())أو تعود عبدًا كما تعبد العبيد  تعتق

  :على التوجه من مكة إلى الكوفة قام خطيبًا فقال ) ع(مام الحسين ولما عزم اإل
خــط القــالدة علــى مالحمــد هللا ومــا شــاء اهللا وال قــوة إال بــاهللا ، خــط المــوت علــى ولــد آدم (( 

وخيــر لــي مصــرع أنــا ، جيــد الفتــاة ، ومــا أولهنــي إلــى أســالفي اشــتياق يعقــوب إلــى يوســف 
فـــيمألن ،  )٣(وكـــربالء )٢(النـــواويسكـــأني وأوصـــالي يتقطعهـــا عســـالن الفلـــوات بـــين ، القيـــه 

المحــيص عــن يــوم خــط بــالقلم رضــى اهللا رضــانا أهــل   )٤(ســغباً  ةمنــي أكراشــا جوفــًا وأجربــ
لـن تشـذ عـن رسـول اهللا لحمتـه وهـي ، نصـبر علـى بالئـه ويوفينـا أجـور الصـابرين ، البيت 

 مهجتـها بهـم عينـه وينجـز بهـم وعـده مـن كـان بـاذًال فينـ مجموعة له في حظيـرة القـدس تقـر
  .)٥())ني راحل مصبحا إن شاء اهللا إوموطنا على لقاء اهللا نفسه فليرحل معنا ف

متوجهـا إلـى الكوفـة فـي يـوم الثالثـاء لثمـان مضـين مـن ) ع(مـام الحسـين وسار اإل
من مكة في اليوم خرج ) ع(ذي الحجة سنة ستين من الهجرة قبل أن يعلم بقتل مسلم ألنه 

حرمـه وعيالـه ونسـاءه  همعـ) ع(مـام الحسـين ، وقـد حمـل اإل )٦()رض(الذي قتل فيـه مسـلم 
  . وعقائل بيت النبوة 

فـأورد علـي بـن  للنسـاء معـه) ع(وقد فسر الحليـون سـبب حمـل اإلمـام الحسـين 
حــول توجــه  )٨(أخيــه محمــد بــن الحنفيــةو ) ع(مــام الحســين جــرى بــين اإل اً حــوار  )٧(طــاووس

؟  علـى الخـروج عـاجالً  دعـاكفما : قال(... : (إلى الكوفة حيث يقول ) ع(األمام الحسين 

                                     
 ). ٣/٤٨١(، الذهبي ، سير : وينظر ؛  ٦٤الحلي ، مثير األحزان ، ص ابن نما ) ١(
هــي مقبــرة عامــة للنصــارى قبــل الفــتح اإلســالمي وتقــع فــي أراضــي ناحيــة الحســينية قــرب : النــواويس  )٢(

، ت . تــــراث كــــربالء ، مؤسســــة األعلمــــي ، بيــــروت ، د :الطعمــــة ، ســــلمان هــــادي : نينــــوى ينظــــر 
١٩٢٥.   

: ، ينظــر فــي طــرف البريــة عنــد الكوفــة ) ع(لموضــع الــذي قتــل فيــه الحســين بــن علــي هــو ا: كــربالء ) ٣(
 ).٤/٤٤٥(الحموي ، معجم البلدان 

 . ٣٠٠ص، مختار الصحاح  ، الرازي: اعًا يج: ًا غبالجوع وس: السغب ) ٤(
  .١٢٧-١٢٦علي بن طاووس ، الملهوف ، ص  ؛ ٦٦-٦٥ابن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص ) ٥(
  .١٢٤، علي بن طاووس ، الملهوف ، ص ٦١ن نما الحلي ، مثير األحزان ، ص اب) ٦(
 .١٢٨علي بن طاووس ، الملهوف ، ص ) ٧(
والحنفيـة هـو لقـب أمـه خولـة بنـت جعفـر ، كنيتـه أبـو القاسـم ، ) رض(محمد بن علـي بـن أبـي طالـب ) ٨(

تــوفي ، كلهــا ) ع(لــي شــارك فــي حــروب اإلمــام ع، عــرف بــالعلم والــورع والشــجاعة ، مــن بنــي حنيفــة 
ـــه ، م ٧٠٠/هــــ٨١م وقيـــل ٦٩٩/هــــ٨٠ســـنة  ؛ )١١٧-٧/٩٣(، الطبقـــات ، ابـــن ســـعد : تنظـــر ترجمت

  .) ١٨٣-٢/١٤٨,١٨٢(،تاريخ، ؛ اليعقوبي) ٤٦٦-٣/٤٦٣(،أنساب ، البالذري 
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خــرج ايــا حســين : بعــدما فارقتــك فقــال ) ص(أتــاني رســول اهللا ) : ع(مــام الحســين فقــال اإل
ليـه راجعـون فمـا معنـى إنـا إ نـا هللا و إ: ن اهللا قد شاء أن يراك قتيًال فقال محمد بن الحنفية إف

قـد قـال لـي : فقـال لـه : قـال  حملك هؤالء النساء معك وأنت تخرج على مثـل هـذا الحـال ؟
  )).يراهن سبايا ، ثم سلم عليه ومضى ن اهللا قد شاء أنإ:  )١(

وممـا يمكـن أن يكـون سـببًا لحمـل : (( في موضع آخـر  )٢(وأورد علي بن طاووس
لــو تــركهن بالحجــاز أو غيرهــا مــن الــبالد كــان يزيــد  هنــإ:  لحرمــه وعيالــه معــه) ع(الحســين 

الستيصــال وســوء األعمــال مــا يمنــع اع بهــن مــن صــنليــه و إبــن معاويــة أرســل مــن أخــذهن 
بأخذ يزيد بن معاوية لهن عـن مقـام السـعادة ) ع(نع تمن الجهاد والشهادة ويم) ع(الحسين 

  .((  
ـــده الحســـين : ((...  )٣(ويقـــول ابـــن ســـلمان الحلـــي أخبـــر أنـــه يقتـــل ) ع(وكـــذلك ول

... يتــه وخاصــته ورجالــه قصــدها بحرمــه وأطفالــه ومــن أحبــه مــن أهــل بف ،بــأرض كــربالء 
ـــه أولمـــا عوتـــب فـــي  شـــاء اهللا أن يـــراهن ســـبايا ولمـــا جاءتـــه : خـــذ حرمـــه معـــه أجـــاب بقول

نحن أقـدر مـنكم علـى هالكهـم ولـم يظهـر منـه وهـن : المالئكة ينصرونه لم يأذن لهم وقال 
الشــدة فــي قتــالهم والســرور بلقــاء ربــه عــز ) ع(وال خــوف وال أســتكانة بــل الــذي ظهــر منــه 

التشـــجيع ألصـــحابه عنـــد لقـــائهم عـــدوهم وأمـــره لهـــم بالصـــبر هنيـــة حتـــى يشـــربوا مـــن وجـــل و 
) ص(هــل مــن ذاب عــن حــرم رســول اهللا : وٕانمــا كــان قولــه لعــدوه ) ص(حــوض الرســول 

نـا إ: لتأكيد الحجة على األمة ولتعريفهم ما جهلوا ولالحتجاج عليهم يوم القيامة لئًال يقولوا 
والرسل يحتجون على رعاياهم بما ال يقدرون على إنكـاره وال كنا غافلين وهذا شأن األنبياء 

يــوم لقــائهم ربهــم تعــالى يــوم تشــهد علــيهم جــوارحهم بمــا عملــوا لمــا ينكــرون أعمــالهم  هدفعــ
  )) .ويتبرأون منها وكفى باهللا شهيدًا وحسيبًا ومكافيًا ورقيبًا 

ومعرفتــه  بخروجــه إلــى الكوفــة) ع(يتضــح لنــا مــن هــذا الــنص بــأن األمــام الحســين 
المطلقة بقتله وسـبي عيالـه ونسـائه ، أراد إثبـات الحجـة علـى الـذين يقاتلونـه والـذين يـدعون 

وان هـؤالء ) ص(اإلسالم ، لذلك أراد أن يعلمهم بأن الذي يقاتلونه هو ابن بنت رسـول اهللا 
لحرمــه ) ع(وعيالــه ، وفــي حمــل اإلمــام الحســين ) ص(الحــرم والعيــال هــم حــرم رســول اهللا 

ه مغزى أخر وهو معرفته بسبي ذراريه ودخولهم إلى الكوفـة والشـام ، وٕان ذلـك سـوف وعيال
يشـــكل حملـــة دعائيـــة كبيـــرة ضــــد حكـــم يزيـــد وتوعيـــة المســــلمين ضـــد حكـــم هـــذا الطاغيــــة 

                                     
 ...ن اهللا قد شاء أن يراهن إ) ع(مام الحسين قد قال لإل) ص(أي أن النبي ) ١(
  .١٤٢الملهوف ، ص ) ٢(
 .٤١-٤٠المحتضر ، ص ) ٣(
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) ع(وتعريفهم بأعماله التي كانت تغيب عنهم ، وقـد كـان لخطـب اإلمـام علـي بـن الحسـين 
كبيــر فــي تـأجيج الــرأي العــام للمسـلمين ضــد حكــم  والعقيلـة زينــب فـي الكوفــة ودمشــق ، أثـر

معـه ) ع(ولو لم يأخذ اإلمام الحسين ) ع(يزيد وسوف نذكره في نتائج ثورة اإلمام الحسين 
بـــأنهم مـــن قطـــاع الطـــرق أو اللصـــوص أو : حرمـــه وعيالـــه ألثـــار األمويـــون ضـــده دعايـــة 

هادة اإلمـام الحسـين الخوارج الذين قضى عليهم جيش الخالفة فـي الكوفـة فعنـدها تـذهب شـ
  .وأصحابه سدى ) ع(

إلـــى ) رض(ومـــن معـــه مـــن أهـــل بيتـــه وأصـــحابه ) ع(مـــام الحســـين وقـــد وصـــل اإل
: سـم هـذه األرض ؟ فقيـل امـا : أرض كربالء في اليوم الثاني من محـرم فلمـا وصـلها قـال 

 ،نـــا ئأنزلـــوا هاهنـــا واهللا محـــط ركابنـــا وســـفك دما: أرض كـــرب وبـــالء فقـــال : كـــربالء فقـــال 
  . )١()ص( بهذا حدثني جدي حريمناوهاهنا واهللا سبي ، ط قبورنا خهاهنا واهللا م

فــي ألــف فــارس وهــم  )٢(الحــر بــن يزيــد الريــاحي) ع(وقــد نــزل إلــى جنــب الحســين 
عبيـد  جـدو  )٣(وأصـحابه ) ع(الذين أمرهم عبيد اهللا بن زياد بتضـييق الخنـاق علـى الحسـين 

كفنـي أمـر ا: ( فقـال لـه) ع(قتـال الحسـين  فـيص اهللا بن زياد وعمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـا
 فــي أربعــة آالف) ع(فقبــل وخــرج لقتــال الحســين  )٤()الحســين وقتالــه وقــد وليتــك بــالد الــري 

                                     
 .٥١ص، مخنف ، مقتل الحسين  وأب: وينظر ،  ١٣٩علي بن طاووس ، الملهوف ، ص  )١(
كـان أحـد قـواد جـيش عمـر بـن سـعد ثـم ، الحر بن يزيد بن ناجيـة بـن سـعيد مـن بنـي ريـاح ابـن يربـوع ) ٢(

مقتــل الحســين  ،أبــي مخنــف : تنظــر ترجمتــه ، ) رض(وقتــل بــين يديــه ) ع(تــاب وقــدم إلــى الحســين 
ــــل الطــــالبين ، ؛ األصــــفهاني  ٨٦-٨٢،  ٤٨-٤٦ص ، ) ع( ، ؛ الطوســــي  ١١٢-١١١ص ، مقات

  .  ١٠٠ص ، الرجال 
وأصـحابه وبـين الحـر بـن يزيـد الريـاحي فـي ) ع(لالستزادة عن األمور التي جرت بين اإلمام الحسـين ) ٣(

علــي بــن طــاووس ،  ؛ ٧٥-٧٣ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر األحــزان ، ص : الطريــق نحــو كــربالء ينظــر 
ــــد مــــن التفاصــــيل ينظــــر،  ١٣٨-١٣٧الملهــــوف ، ص ــــ: ولمزي ــــل الحســــين  وأب ــــف ، مقت ، ) ع(مخن

 )١٥١-٥/١٣٤(، ؛ ابــن أعــثم، الفتــوح ٣٧٣-٣٦٦ص، األخبــار الطــوال ، الــدينوري  ؛ ٥١-٤٦ص
 زيسـبط ابـن الجـو  ؛) ٤١٢-٣/٤٠٧(ابن األثير ، الكامـل ،  ؛ ٣٣٠-٣٢٥المفيد ، اإلرشاد ، ص ؛
 .٢٢٢-٢٢١ص ،تذكرة ، 

عطــاء ملــك الــري لعمــر بــن إمعلومــات عــن الولمزيــد مــن  ؛ ٧٩ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر األحــزان ، ص) ٤(
، الـدينوري  ؛ ٥٣-٥٢ص  ، )ع(مخنف ، مقتل الحسـين  وأب: ينظر ) ع(سعد مقابل قتاله الحسين 

ألثيــــــر ، الكامــــــل ، ابــــــن ا ؛ )١٥٣-٥/١٥١(، ؛ ابــــــن أعــــــثم ، الفتــــــوح ٣٧٣ص، األخبــــــار الطــــــوال 
 .٢٢٢ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي ؛) ٣/٤١٢(
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لـــون مـــن محـــرم خبالعســـاكر حتـــى تكاملـــت عنـــده إلـــى ســـت ليـــال فـــارس وأتبعـــه ابـــن زيـــاد 
  . )٢(حتى نال منه العطش ومن أصحابه) ع(فضيق على الحسين  )١(عشرون ألفاً 

لما علم أنهم مقاتلوه سـأل عمـر بـن ) ع(ن الحسين إثم : ((  )٣(قال ابن نما الحلي
أو ، ن يرجـع إلـى موضـعه الـذي جـاء منـه إ: نة وترك القتال بواحدة مـن ثـالث دسعد المها

فقــال ،  )٤(أو يمضــي إلــى يزيــد فيــرى فيــه رأيــه ،يمضــي إلــى بعــض الــبالد ويكــون كأحــدهم
كا على سيفه ثم حمد اهللا وأثنـى تّ فا) ع(هدم داري فقام الحسين أن ت أخاف: عمر بن سعد 

رجعـوا إلـى أنفسـكم فعاتبوهـا انسبوني وانظروا من أنا ثم اأما بعد أيها الناس ، : عليه وقال 
بــن أولــى ابــن عمــه واهــل يحــل لكــم ســفك دمــي وانتهــاك حرمتــي ؟ ألســت ابــن بنــت نبــيكم و 

ــالنــاس بــالمؤمنين مــن أنفســهم ؟ أو لــيس حمــز  يــبلغكم قــول  مة ســيد الشــهداء عــم أبــي ؟ أول
أما فـي هـذا حـاجز لكـم  ؟ أنا سيد شباب أهل الجنة: مستشهد لي وألخي ) ص(رسول اهللا 

ن فـيكم كـل مـن إ: نعرف شيئًا مما تقول فقـال  ما: عن سفك دمي وانتهاك حرمتي ؟ قالوا 
أفتشــكون ، ... ، وفــي أخــي فــي ) ص(لــو ســألتموه ألخبــركم أنــه ســمع ذلــك مــن رســول اهللا 

ن اهللا يمقــت عليــه أهلــه ، فــو اهللا تعمــدت كــذبًا منــذ عرفــت أ واهللا مــا، أنــي ابــن بنــت نبــيكم 
ســتهلكته أو اهــل تطــالبوني بقتيــل قتلتــه أو مــال ، مــابين المشــرق والمغــرب ابــن نبــي غيــري 

 بــن نخليــك حتــى تضــع يــدك فــي يــد عبيــد اهللا ال: وقــالوا ... قصــاص مــن جراحــة ؟ فســكتوا
نــي عــذت بربــي ، إعطــاء الــذليل ، وال أفــر فــرار العبيــد إال واهللا ال أعطــي بيــدي : قــالزيــاد 

  . )٥())يؤمن بيوم الحساب  ني عذت بربي وربكم من كل متكبر الإوربكم أن ترجمون 

                                     
 ؛ ١٤٥علــي بــن طــاووس ، الملهــوف ، ص ؛ ٧٩ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر األحــزان ، ص: ذكــر ذلــك ) ١(

مصـادر أن ال، وقـد أكـد كثيـر مـن  ن ألفـاً يبأنهم كانوا ثالث ٢٣٤ص بة ، عمدة الطالب ،نوأورد ابن ع
واختلفــت فــي تمــام  ، آالفكــان أربعــة ) ع(بــن ســعد لمقاتلــة الحســين  مقدمــة الجــيش الــذي قــاده عمــر

 ؛ )٢/١٦٩(، تـــاريخ ؛ اليعقــوبي،  ٥٤ص، ) ع(مخنــف ، مقتــل الحســين  وأبــ: عــدة الجــيش ينظــر 
 ؛) ٣/٤١٢(ابـن األثيـر ، الكامـل ، ؛  ٣٣٠، ص المفيـد ، اإلرشـاد؛  )٥/١٥٣(ابن أعثم ، الفتوح ، 

 .٢٢٢ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي
 . ١٤٥علي بن طاووس ، الملهوف ، ص) ٢(
 .٨١-٧٩مثير األحزان ، ص) ٣(
ي ، نأبـــو الفـــرج األصـــفها) ٦/٤٣٦(، الطبقـــات ، ابـــن ســـعد : مصـــادر ينظـــر الأورد ذلـــك كثيـــر مـــن ) ٤(

  .٢٢٣ص سبط ابن الجوزي ، ؛) ٣/٤١٣(ابن األثير ، الكامل ،  ؛ ١١٤ص مقاتل الطالبين ،
 ؛ ٣٤١-٣٤٠المفيــد ، اإلرشــاد ، ص ؛ ٥٨-٥٧ص ، ) ع(قتــل الحســين أبــو مخنــف ، م: أوردهــا ) ٥(

 ).  ٣/٤١٩(ابن األثير ، الكامل ، 
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خطبــة مختلفــة عــن التــي أوردهــا ابــن نمــا الحلــي ،  )١(وقــد أورد علــي بــن طــاووس
  :وأورد بعدها قائًال 

أصـــحابه  وعبـــأالمرتجـــز ، فركبـــه ) ص(ودعـــا بفـــرس رســـول اهللا ) ع(ن ثـــم نـــزل الحســـي(( 
، ثـم تقـدم  )٢(أنهم كانوا خمسة وأربعـين فارسـًا ومائـة راجـل) : ع(عن الباقر  يللقتال ، فرو 

أنـي : اشـهدوا لـي عنـد األميـر : بسـهم وقـال) ع(عمر بن سعد ورمى نحو عسكر الحسـين 
قومـوا رحمكـم : ألصحابه ) ع(، فقال ها المطربلت السهام من القوم كأنأول من رمى ، وأق

  . )٣())فإن هذه السهام رسل القوم إليكم اهللا إلى الموت الذي البد منه
وأهــل ) ع(مــام الحســين هــا اإلاستشــهد فيالمعركــة التــي أحــداث ثــم جــرت بعــد ذلــك 

يقــول ابــن نمــا  )٤(وقــد وصــف العديــد مــن الحليــين أحــداث المعركــة) رض(بيتــه وأصــحابه 
  : )٥(الحلي

ثــــارة العثيــــر إلشــــتد الصــــراع وخفــــي امتــــاز الرجالــــة مــــن الفرســـان ، و اوالتقـــى العســــكران و ((
الشــعاع ، والســمهرية ترعــف نجيعــًا والمشــرفية يســمع لهــا فــي الهــام رقيعــًا وال يجــد الحســين 

إلـــى الصـــوارم  إال ســـميعًا وقـــد كفـــروا بالرســـول وال يميلـــون هفـــي مســـاقط الحـــرب لوعظـــ) ع(

                                     
  .١٥٧-١٥٥الملهوف ، ص: ينظر ، إلطالة ل لم نذكر الخطبة تجنباً ) ١(
ين راجـًال أي كانوا أثنين وثالثـين فارسـًا وأربعـ) ع(كثير من المصادر بأن عدد أصحاب الحسين  أكد) ٢(

اليعقــوبي ، تــاريخ ،  ؛ ٣٧٨ص، األخبــار الطــوال ، الــدينوري : ينظــرن وســبعون شخصــًا، إنهــم اثنــا
ابــن األثيــر ، الكامــل ،  ؛ ٣٣٨المفيــد ، اإلرشــاد ، ص ؛)٥/١٨٣(ابــن أعــثم ، الفتــوح ، ؛  )٢/١٦٩(
  . ٢٢٦ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي ؛) ٣/٤١٧(

فيــــد ، الم؛  )٥/١٨٣(، الفتــــوح ،  ابــــن أعــــثم: وينظــــر،  ١٥٨علــــي بــــن طــــاووس ، الملهــــوف ، ص) ٣(
 ) .٤٢٢-٣/٤٢١(، الكامل ، ؛ ابن األثير ٣٤٢اإلرشاد ، ص

ابـن نمـا الحلـي ، مثيـر األحـزان ، : لم نذكر أحداث المعركة لالختصار ، فلمزيد من التفاصيل ينظـر) ٤(
والســــيرة ومــــن كتــــب التــــاريخ ؛  ١٨٦ -١٤٥علــــي بــــن طــــاووس ، الملهــــوف ، ص ؛ ١٢٢-٧٩ص

، ابـــن ســـعد ، الطبقـــات  ؛ فمـــا بعـــدها -٥٦ص، ) ع(، مقتـــل الحســـين أبـــو مخنـــف: ينظـــروالمقاتـــل 
األخبـار الطـوال ، الـدينوري ؛  ١٧٩- ١٧٨ص خليفة بن خياط ، تـاريخ خليفـة ،؛ ) ٤٦٠-٦/٤٢١(

فمـا -٥/١٤٩(ابـن أعـثم ، الفتـوح ،  ؛ )١٧١-٢/١٦٩(اليعقـوبي ، تـاريخ ، ؛ فما بعدها -٣٧٥ص، 
المفيــــد ، اإلرشــــاد ،  ؛ فمــــا بعــــدها -١١٤ي ، مقاتــــل الطــــالبين ، صنألصــــفهاأبــــو الفــــرج ا ؛ )بعــــدها
 ، تـذكرة ، سـبط ابـن الجـوزي ؛) فما بعـدها -٣/٤٠٧(ابن األثير ، الكامل ،  ؛ فما بعدها -٣٣٨ص
  .فما بعدها -٢٢٤ص 

 .٨٧ -٨٦مثير األحزان ، ص ) ٥(
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ق فـرِ هاذم الرزق والصوارم الذلق والسهام تسري كالغيث المُ لق بينهم سوى اليب مصول ولنوال
  )). والشرار المحرق 

ان المحـــرم شــهر كـــان أهـــل ) ع(قـــال الرضــا  ...: ((  )١(وأورد علــي بـــن طــاووس
سـتحلت فيـه دماؤنـا وهتكـت فيـه حرمتنـا وسـبي فيـه ذرارينـا اف، الجاهلية يحرمون فيه القتـال 

حرمـة ) ص(ولـم يـرع لرسـول اهللا ، نتهب من ثقلنـا النيران في مضاربنا و ونساؤنا واحترقت ا
أرض كـربالء أورثتنـا بـوان يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا ، في أمرنا 

  ...)).الكرب والبالء إلى يوم القيامة 
ن قلــت فــي كــالم بســيط عنــد شــيء مــن ذكــر موالنــا الحســي: ((  )٢(وأورد أحمــد بــن طــاووس

لمقــدس فوجــد فــي رأســه ا: فــي شــجاعته ومــا أقــر لســان البســالة بــه مــن عظــيم نجدتــه ) ع(
مائــة وبضــعة عشــر خرقــًا مــن رشــق الســهام وهــو يــأبى  هوبــثــالث وثالثــون جراحــة ، وفــي ث

  ))....قبول االستسالم 
وأصــحابه ) ع(فقاتــل الحســين ((... : فــي وصــف الواقعــة )٣(وأورد ابــن الطقطقــي 

وخاصـته ) ع(حتى فني أصحابه وبقي هـو ، مثله  ان قتاًال لم يشاهد أحدتقى الجمعحين ال
مــن ) ع(شــنيعة ولقــد ظهــر منــه  قتلــة) ع(، ثــم قتــل الحســين فقــاتلوا أشــد قتــال رآه النــاس 

ومــن أهلــه ، رة التامــة بــآداب الحــرب والبالغــة بــالصــبر واالحتســاب والشــجاعة والــورع والخ
بـالنفس وكراهيـة الحيـاة بعـده والمقاتلـة بـين يديـه مـن النصـر لـه والمواسـاة ) رض(وأصحابه 

ثــم حمــل ) ع(ب والســبي فــي عســكره وذراريــه نهــلــم يشــاهد مثلــه ووقــع ال مــا، عــن بصــيرة 
بالقضــيب ) ع(إلـى يزيـد بـن معاويــة بدمشـق فجعـل ينكـث ثنايـا الحسـين ) ع(النسـاء ورأسـه 

مـن سـنة أحـدى وسـتين فـي يـوم عاشـوراء ) ع(ثم رد نساءه إلى المدينة وكان قتـل الحسـين 
.((  

فحصـــــروه  )٥()ع(وخرجـــــوا إلـــــى حـــــرب الحســـــين : ((...  )٤(وأورد العالمــــة الحلـــــي
وحــالوا ، يجــد ناصــرًا وال مهربــًا مــنهم  ومنعــوه المســير إلــى بــالد اهللا واضــطروه إلــى حيــث ال

ظمــآن مجاهــدًا صــابرًا محتســبًا ) ع(بينــه وبــين مــاء الفــرات حتــى تمكنــوا منــه فقتلــوه فمضــى 
مًا قد نكثت بيعته وانتهكـت حرمتـه ولـم يـوف لـه بعهـد وال رعيـت فيـه ذمـة عقـٍد شـهيدًا مظلو 

                                     
 .٢٥ص، إقبال األعمال ) ١(
  .٩٣ص زهرة الرياض ،) ٢(
 .١١٥ص ،  الفخري) ٣(
  .١٦٥ص ، المستجاد ) ٤(
  .يقصد خروج جيش عبد اهللا بن زياد من أهل الكوفة ) ٥(
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أحـدى  سـنة المحـرم وذلك في يوم السـبت العاشـر مـن) ع(مضى عليه أبوه وأخوه  على ما
يومئـٍذ  ه، بعد صالة الظهر قتيًال مظلومًا ظمآن صابرًا محتسـبًا وسـن )١(وستين من الهجرة 

  )....)ثمان وخمسون سنة 
فلمـــا صـــار إلـــى كـــربالء منعـــوه مـــن المســـير ، : (( ...  )٢(الحلـــيبـــة نوأورد ابـــن ع

عليهم عمر بن سعد ابن أبي وقاص وأرادوه على دخول الكوفة والنزول  وأرسلوا ثالثين ألفاً 
ختــار المضــي نحــو يزيــد بالشــام فمنعــوه ثــم نــاجزوه او  فــامتنععلــى حكــم عبيــد اهللا بــن زيــاد 

ه وأهــل بيتــه فــي عاشــر محــرم ســنة أحــدى وســتين وحملــوا نســاءه الحــرب فقتــل هــو وأصــحاب
ووجـد بـه يـوم  ،وأطفاله ورأسـه ورؤوس أصـحابه وأهـل بيتـه إلـى الكوفـة ثـم منهـا إلـى الشـام 

  )).قتل سبعون جراحًا وكان آخر أهل بيته وأصحابه قتًال 
  نتائج الثورة الحسينية

لكتــب ، وتناولهــا بالدراســة هــا كثيــر مــن انتــائج عديــدة أورد) ع(حســين ن لثــورة الإ
لـــم نجـــد مـــن يخـــص علمـــاء الحلـــة ،  فيمـــاكثيـــر مـــن المـــؤرخين مـــن القـــدماء والمحـــدثين ، و 

  :فمما أوردوه في ذلك النصوص إال القليل 
  

  ) :ع(تغير بعض األحوال الدنيوية بعد مقتل الحسين  –أ 
حســين وفــي حــديث بكــاء الســماء علــى موالنــا ال((  : )٣(يقــول ابــن البطريــق الحلــي

فمـا بكـت علـيهم : ( من صحيح مسلم في أول الجزء الخامس في تفسير قوله تعـالى ) ع(

                                     
أبـو  ؛ ٣٧٣ص، األخبـار الطـوال ، الـدينوري  ؛ ١٧٨ص خليفة بن خياط ، تاريخ خليفـة ،: ذلك دأك) ١(

ابـــن  ؛ ٣٣٨المفيـــد ، اإلرشـــاد ، ص ؛ فمـــا بعـــدها-١١٤ي ، مقاتـــل الطـــالبين ، ص نالفـــرج األصـــفها

 .٢٢٦ص سبط ابن الجوزي، تذكرة ، ؛) ٣/٤١٧(ألثير ، الكامل ، ا

 .٢٣٤عمدة الطالب ص ) ٢(

  .٤٠٥ص، العمدة ) ٣(
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لمــا قتــل الحســين بــن : قــال  )٢(عــن الســدي: وباإلســناد المقــدم قــال )١()  الســماء واألرض
  .)٣())بكت السماء وبكاؤها حمرتها) ع(علي 

: ن سـيرين قـال عن محمد ب((... :  )٤(وفي رواية أخرى يقول ابن البطريق الحلي
  . )٥() ))ع(تى قتل الحسين حأخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لم تكن 

مطـرت السـماء دمـًا يـوم : قـال الـبالذري فـي مختـاره : ((  )٦(وأورد ابن نمـا الحلـي 
أي : قتله ، وما قلع حجر بالشام إال تحته دم عبيط ، وقـال عبـد الملـك بـن مـروان للزهـري 

ال ترفــع : ؟ قــال ) ع(تنــي أي عالمــة كانــت يــوم قتــل الحســين بــن علــي ن أخبر إرجــل أنــت 
نـــي وٕايـــاك فـــي هـــذا إِ : فقـــال عبـــد الملـــك. حصـــاة ببيـــت المقـــدس إال وجـــد تحتـــه دم عبـــيط 

  .)٧())الحديث غريبان
  -:حدوث ضجة كبيرة في مدن الكوفة ودمشق والمدينة المنورة  –ب 

مـام كـان للخطـب التـي ألقاهـا اإلمدينـة الكوفـة  وذلك علـى أثـر وصـول السـبايا إلـى
ثـارة المسـلمين فـي الكوفـة إفعـال فـي  في الكوفة ، أثـروزينب العقيلة ) ع(علي بن الحسين 

قــال بشــير بــن خــزيم األســدي ((  :ضـد ســلطة عبيــد اهللا بــن زيــاد فمــن خطبــة العقيلـة زينــب 
مـن لسـان قط أنطـق منهـا كأنهـا تفـرغ  ةر خديومئذ فلم أر ) ع(ونظرت إلى زينب بنت علي 

سـكتوا ، فارتـدت األنفـاس وسـكنت األجـراس ات إلى الناس أن مأوقد أو ) ع(أمير المؤمنين 
أهــل  الحمــد هللا والصــالة علــى جــدي محمــد وآلــه الطيبــين األخيــار أمــا بعــد يــا: ، ثــم قالــت 

                                     
 .٢٩آية  :سورة الدخان ) ١(

تـوفي ، عـالم وفقيـه ، أبـو محمـد الكـوفي مـن مـوالي قـريش ، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ) ٢(

 ) . ٤٨٦-٤/٤٨٥(، سير أعالم  ،الذهبي : تنظر ترجمته ، م ٧٤٤/هـ١٢٧

وأوردها أيضـًا العالمـة  باإلسناد والمتن نفسيهما ؛) ١/٢٩١(، الطرائف  ، علي بن طاووس: أوردها ) ٣(

ابـن حجـر ، الصـواعق المحرقـة : وينظـر ؛  باإلسـناد والمـتن نفسـيهما ٢٥٧ص، نهج الحـق ، الحلي 

 .  ٢٤١، ص

 .٤٠٥ص، العمدة ) ٤(

ابـن سـعد ،  : وينظـر ؛  نقـًال عـن تفسـير الثعلبـي) ١/٢٩١(،  الطرائف، اووس علي بن ط: أوردها ) ٥(

 ).١٤/٢٢١(ابن عساكر ، تاريخ دمشق ،  ؛) ٦/٤٥٥(الطبقات ، 

 .١٢١مثير األحزان ، ص ) ٦(

ابـــــن عســـــاكر ، تـــــاريخ دمشـــــق ، : مـــــن  ؛ وذكـــــر كـــــل )٦/٤٤٥(ابـــــن ســـــعد ، الطبقـــــات ، : ينظـــــر ) ٧(

بـــان الحـــوار دار بـــين الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك بـــن ) ٣/٤٨٦( ، روالـــذهبي ، ســـي ؛) ٢٢٢-١٤/٢٢١(

  .ير مروان والزه
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نمــا مــثلكم إالرنــة  تفــال رقــأت الدمعــة وال هــدأ! والغــدر ، أتبكــون ؟ ختــلأهــل ال الكوفــة يــا
وهـل فـيكم  نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـًا تتخـذون أيمـانكم دخـًال بيـنكم ، أال كمثل التـي

أو  ،لـــــق اإلمـــــاء وغمـــــز األعـــــداء مو ،  )٤(والنشـــــف )٣(والصـــــدر )٢(والنطـــــف )١(الصـــــلفإال 
ن ســخط أقــدمت لكــم أنفســكم  أال ســاء مــا )٦(ة علــى ملحــودةأو كقصــ )٥(ةنــمكمرعــى علــى د

ــيكم وفــي العــذاب ــرًا واضــحكوا إي واهللا فــا! أتبكــون وتنحبــون ؟أنــتم خالــدون  اهللا عل بكوا كثي
ها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدًا وأنى ترحضون قتـل سـليل ر ها وشنار اعقليًال فلقد ذهبتم ب

خــاتم النبــوة ومعــدن الرســالة وســيد شــباب أهــل الجنــة ومــالذ خيــرتكم ومفــرغ نــازلتكم ومنــار 
لكــم وســحقًا فلقــد خــاب الســعي وتبــت  تــزرون ، وبعــداً  ال ســاء مــاأ،  ومــدرة ســنتكم حجــتكم

 م بغضــب مــن اهللا وضــربت علــيكم الذلــة والمســكنة ويلكــم يــابــؤتاأليــدي وخســرت الصــفقة و 
وأي دم لـه سـفكتم  ،وأي كريمة لـه أبـرزتم  ،يتم فر أهل الكوفة ، أتدرون أي كبد لرسول اهللا 

تم أن مطـرت بـعجلقـد جئـتم بهـا صـلعاء عنقـاء سـوداء فقمـاء ، أف ،نتهكـتم اوأي حرمة له  ،
فــره خنــه ال يإوأنــتم ال تنصــرون فــال يســتخفنكم المهــل ف، الســماء دمــًا ولعــذاب اآلخــرة أخــزى 

فـــواهللا لقـــد رأيـــت النـــاس يومئـــذ : ن ربكـــم لبالمرصـــاد ، قـــال إ ار و ثـــالبـــدار وال يخـــاف فـــوت ال
  . )٧())حيارى يبكون وقد وضعوا أيديهم في أفواههم 

                                     
) ٩/٢٣٦(، لسان العرب ، ابن منظور ، من اإلناء القليل الماء  مأخوذ، هو قليل الخير : الصلف ) ١(

 .  

 ) .٣٩٩-٩/٣٩٨(، لسان العرب ، ابن منظور ، الرجل إذا اتهم بريبة ، أهل الريب : النطف ) ٢(

لسان العرب ، ابن منظور ، ، الرجوع ، الطائفة من الشيء ، أعلى مقدم كل شيء وأوله : صدر ال) ٣(

 ) .٥١٨-٤/٥١٥(، العرب 

   ) .٩/٣٩٣(، لسان العرب ، ابن منظور ، ، وهي حجارة سود كأنها أحرقت بالنار : النشف ) ٤(

  ) .١٩١- ١٣/١٩٠(، لسان العرب ، ابن منظور ، ، الموضع القريب من الدار : دمنة ) ٥(
ــالقبور المتخــذة مــن الجــص : كقصــة علــى ملحــودة ) ٦( وأنفســهم بجيــف المــوتى ، أي شــبهت أجســامهم ب

  ) .٧/٨٥(، لسان العرب ، ابن منظور ، التي تشتمل عليها القبور 
وذلــك ألنهــا أتــم وأكمــل ،  ١٩٣-١٩٢علــي بــن طـاووس ، الملهــوف ، ص: أوردنـا الخطبــة نقــًال عــن ) ٧(

ابــــن أعــــثم ، الفتــــوح ، : وينظــــر  ؛ ١٢٩-١٢٨الحلــــي، مثيــــر األحــــزان ، ص مــــاابــــن ن : ممــــا أورده
  . ، باختالف يسير في األلفاظ  )٢٢٦-٥/٢٢٢(
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: تـى ارتفعـت األصـوات بالبكـاء وقـالوا ح،  )١()ع(وخطبت أيضـًا فاطمـة الصـغرى 
وخطبـت ،  )٢(ت نحورنـا وأضـرمت أجوافنـاحضـنالطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأ تبن حسبك يا

فضــــج النــــاس بالبكــــاء والنحيــــب والنــــوح ونشــــر النســــاء : قــــال )٣()ع(أم كلثــــوم بنــــت علــــي 
لويـل ورهن وحثين التراب على رؤوسهن وخمشن وجـوههن ولطمـن خـدودههن ودعـون باشع

  .)٤(اليوم والثبور وبكى الرجال ونتفوا لحاهم فلم ير باكية وباٍك أكثر من ذلك
ن زيــن إثــم : ((  )٥(يقــول علــي بــن طــاووس) ع(مــام علــي بــن الحســين وخطــب اإل

ســكتوا فســكتوا فقــام قائمــًا ، فحمــد اهللا وأثنــى عليــه وذكــر اأومــأ إلــى النــاس أن ) ع(العابــدين 
أيهــا النـــاس مــن عرفنـــي فقــد عرفنـــي ومــن لـــم  :ه ثـــم قــال النبــي بمــا هـــو أهلــه فصـــلى عليــ

بــن المــذبوح اعلــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب ، أنــا : يعرفنــي فأنــا اعرفــه بنفســي 
نتهـك مالـه او  هنتهك حريمه وسـلب نعيمـابن من اأنا ، وال تراث ذحل بشط الفرات من غير 

أيهـــا النـــاس ناشـــدتكم اهللا هـــل ، بـــن مــن قتـــل صـــبرًا وكفـــى بـــذلك فخــرًا اأنـــا ، وســبي عيالـــه 
مـــن أنفســـكم العهـــد والميثـــاق والبيعـــة  وهتعلمـــون أنكـــم كتبـــتم إلـــى أبـــي وخـــدعتموه وأعطيتمـــ

ًا لما قدمتم ألنفسكم وسوءًا لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول اهللا بفت ،وقاتلتموه وخذلتموه 
رتفعـــت اف: ال قـــ تـــي وانتهكـــتم حرمتـــي فلســـتم مـــن أمتـــي ،قتلـــتم عتر : يقـــول لكـــم  إذ) ص(

رحـم : هلكـتم ومـا تعلمـون ، فقـال : أصوات الناس من كل ناحية ، ويقول بعضـهم لـبعض 
ن لنــا فــي رســول إوأهــل بيتــه فــ هاهللا امــرءًا قبــل نصــيحتي وحفــظ وصــيتي فــي اهللا وفــي رســول

، بـن رسـول اهللا سـامعون مطيعـون حـافظون  نحن كلنـا يـا: اهللا أسوة حسنة فقالوا بأجمعهم 
نا حرب لحربـك وسـلم لسـلمك إفيك وال راغبين عنك فأمرنا بأمرك يرحمك اهللا ف غير زاهدين

هيهـات هيهـات ، أيهـا الغـدرة المكـرة ، ) : ع(، فقـال برأ ممـن ظلمـك وظلمنـاخذن يزيد ونألن
كــال  ،أبــي مــن قبــل  حيــل بيــنكم وبــين شــهوات أنفســكم أتريــدون أن تــأتوا إلــي كمــا أتيــتم إلــى

ا يندمل ، قتل أبـي صـلوات اهللا عليـه بـاألمر وأهـل بيتـه معـه ورب الراقصات فان الجرح لم
وثكــل أبــي وبنــي أبــي ووجــده بــين لهــواتي ومرارتــه بــين ) ص(، ولــم ينســني ثكــل رســول اهللا 

                                     
علــــي بــــن طــــاووس ،  ؛ ١٣٢-١٣٠ص ابــــن نمــــا الحلــــي ، مثيــــر األحــــزان ،: تنظــــر خطبتهــــا فــــي ) ١(

 .   المصادر هذه الخطبة في باقي على لم نعثر  ؛ ١٩٧-١٩٤الملهوف ، ص
 .  ١٩٧لي بن طاووس ، الملهوف ، ص  ع) ٢(
علــــي بــــن طــــاووس ،  ؛ ١٣٣-١٣٢ص ابــــن نمــــا الحلــــي ، مثيــــر األحــــزان ،: ينظــــر خطبتهــــا فــــي ) ٣(

 .المصادر هذه الخطبة في باقي على لم نعثر  ؛ ١٩٩-١٩٨الملهوف ، ص
  .١٩٩ -١٩٨علي بن طاووس ، الملهوف ، ص) ٤(
  . ٢٠٠-١٩٩، ص الملهوف، علي بن طاووس ) ٥(
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 )١(تكونـوا لنـا وال علينـا تجـري فـي فـراش صـدري ومسـألتي أن ال هحناجري وحلقي وغصصـ
 . ((  

د عبيــد اهللا بــن زيــاد وعرفــت وقــد أثــارت هــذه الخطــب أهــل الكوفــة ثــورة عنيفــة ضــ
مام الحسـين ، فأخذ الناس يتحرقون لألخذ بثأر اإلء أفعال بني أمية ووالتهم العتاةالناس سو 

قــام بــه عبــد اهللا بــن عفيــف  بــن زيــاد وهــو مــااوكانــت أول هــذه المعارضــة ضــد حكــم ) ع(
حمــد اهللا بــن زيــاد صــعد المنبــر فان إثــم : قــال : (( )٣(إذ أورد علــي بــن طــاووس )٢(األزدي

الحمـــد اهللا الـــذي أظهـــر الحـــق وأهلـــه ونصـــر أميـــر : وأثنـــى عليـــه وقـــال فـــي بعـــض كالمـــه 
فمــا زاد علــى هــذا الكــالم شــيئًا حتــى قــام ، بــن الكــذاب االمــؤمنين وأشــياعه ، وقتــل الكــذاب 

وكان من خيار الشيعة وزهادها وكانـت عينـه اليسـرى قـد  –إليه عبد اهللا بن عفيف األزدي 
ــ. ل واألخــرى يــوم صــفين ذهبــت يــوم الجمــ  ىوكــان يــالزم المســجد األعظــم فيصــلي فيــه إل

عـدو  ن الكذاب ابـن الكـذاب أنـت وأبـوك ومـن اسـتعملك وأبـوه يـاإيابن مرجانة : الليل فقال 
بــن افغضــب : اهللا أتقتلــون أوالد النبيــين وتتكلمــون بهــذا الكــالم علــى منــابر المســلمين قــال 

التــي قــد  الطــاهرةعــدو اهللا أتقتــل الذريــة  أنــا المــتكلم يــا مــن هــذا المــتكلم ؟ فقــال: زيــاد وقــال 
، أيـــن أوالد المهـــاجرين  واغوثـــاهأذهـــب اهللا عنهـــا الـــرجس وتـــزعم أنـــك علـــى ديـــن اإلســـالم 

واألنصــار ينتقمــون منــك ومــن طاغيتــك اللعــين ابــن اللعــين علــى لســان محمــد رســول رب 
رت دعلــي بــه فتبــا: وقــال  ، حتــى انتفخــت أوداجــهابــن زيــاداد غضــب دز افــ: العــالمين قــال 

الجــالوزة مــن كــل ناحيــة ليأخــذوه فقامــت األشــراف مــن األزد مــن بنــي عمــه ، فخلصــوه مــن 
ذهبـوا إلـى ا :أيدي الجالوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله فقال أبن زياد 

ليـه إلقوا فـانط: أعمى األزد أعمى اهللا قلبه كما أعمى عينـه فـأتوني بـه قـال  –هذا األعمى 
وبلـغ ذلـك : جتمعت معهم قبائل الـيمن ليمنعـوا صـاحبهم قـال افلما بلغ ذلك األزد اجتمعوا و 

                                     
ابـن نمـا الحلـي : وينظـر، أتم وأكمـل  تهعلي بن طاووس ، وذلك ألن رواي: أوردنا الخطبة نقًال عن )  ١(

 ١٤٤-١٤٢ص، ) ع(مقتــل الحســين ، مخنــف  وأبــ: وقــد أورد  ؛ ١٣٤-١٣٣ص ، مثيــر األحــزان ،
ي أيهـا النـاس مـن عرفنـ: بمجلـس يزيـد بـن معاويـة بـدايتها أيضـًا ) ع(مـام علـي بـن الحسـين خطبة اإل

ووس لـذلك نجـد كبيرًا عـن الخطبـة التـي أوردهـا علـي بـن طـا ، إال أنها تختلف اختالفاً ...فقد عرفني ،
ا لــم نعثــر علــى خطبــة قريبــة لمــا أورده علــي بــن طــاووس مــن خطبــة نــن كمــا إنأن الخطبتــين مختلفتــا

 .  في الكوفة ) ع(مام علي بن الحسين إلا
) ع(عنـد قـدوم سـبايا أهـل البيـت بـن زيـاد الا ذكـر معارضـته وجـدن نـالـم نعثـر علـى ترجمـة لـه ، إال أن )٢(

؛ ابـــن أعـــثم ، الفتـــوح ،  ١١٨-١١٦ص، ) ع(أبـــو مخنـــف ، مقتـــل الحســـين : ينظـــر إلـــى الكوفـــة ، 
؛ ســـبط ) ٤٣٦-٣/٤٣٥(؛ ابـــن األثيـــر، الكامـــل ،  ٣٣٥؛ المفيـــد ، اإلرشـــاد ، ص) ٢٣٥-٥/٢٢٩(

 . ٢٣٣ابن الجوزي ، تذكرة ، ص
  .٢٠٤ -٢٠٣الملهوف ، ص ) ٣(
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بن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن األشعث وأمرهم بقتال القـوم قـال الـراوي ا
  . )١(...))تلوا قتاًال شديدًا حتى قتل بينهم جماعة من العرب تفاق: 

ابــن زيــاد مــن إلقــاء القــبض علــى عبــد اهللا بــن عفيــف األزدي وبعــد ثــم تمكــن بعــد ذلــك جنــد 
  .)٣(عنقه وصلب في السبخة تبن زياد فضربأمر به ا )٢(حوار جرى بينه وبين أبن زياد

بـن زيـاد ، أورد ابـن نمـا اوكذلك أعترض أنـس بـن مالـك وزيـد بـن أرقـم علـى فعـال 
هدت عبيــد اهللا بــن زيــاد وهــو شــ: قــال  )٥(أن أنــس بــن مالــك وروي(( : فــي ذلــك  )٤(الحلــي 

واهللا  اأمــ: نــه كــان حســن الثغــر، فقلــت إ: ويقــول ) ع(ينكــث بقضــيب علــى أســنان الحســين 
  .)٦())يقبل موضع قضيبك من فيه) ص(رسول اهللا  نك ، لقد رأيتأألسو 

وعمــر بــن ســهل أنهمــا  )٧(وعــن ســعد بــن معــاذ: (( وأورد فــي زيــد بــن أرقــم أيضــًا 
يبه أنــف الحســين وعينيــه ويطعــن فــي فمــه فقــال لــه زيــد بــن حضــرا عبيــد اهللا يضــرب بقضــ

واضـعًا شـفتيه علـى موضـع قضـيبك ثـم ) ص(نـي رأيـت رسـول اهللا ارفع قضـيبك إ:  )٨(أرقم

                                     
ابـن نمـا الحلـي : وينظـر، أتـم وأكمـل  تـهعلي بن طـاووس ، وذلـك ألن رواي: أوردنا الخطبة نقًال عن ) ١(

 .  ١٣٩ -١٣٨ص ، مثير األحزان ،

، علـــــي بـــــن طـــــاووس ، الملهـــــوف  ؛ ١٣٩ -١٣٨ص ابـــــن نمـــــا الحلـــــي ، مثيـــــر األحـــــزان ،: ينظـــــر) ٢(

 .٢٠٧-٢٠٥ص

ولالسـتزادة ؛  ٢٠٧ص، علـي بـن طـاووس ، الملهـوف  ؛ ١٣٩ص ابن نما الحلـي ، مثيـر األحـزان ،) ٣(

 ؛ ١١٨-١١٦ص، ) ع(مخنـف ، مقتـل الحسـين  وأبـ: عن موقف عبد اهللا بن عفيـف األزدي ينظـر 

ابـــــن األثيـــــر ، الكامـــــل ،  ؛ ٣٥٥، اإلرشـــــاد ، ص ؛ المفيـــــد )٢٣٥-٥/٢٢٩(ابـــــن أعـــــثم ، الفتـــــوح ، 

 .٢٣٣ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي ؛) ٤٣٦-٣/٤٣٥(

 .١٣٧ص مثير األحزان ،) ٤(

-٣/٥٣٢(الـذهبي ، سـير أعـالم ،  ؛) ٣٤٨ -٥/٣٢٥(بـن سـعد ، الطبقـات ، ا: ينظر ترجمتـه فـي ) ٥(

٥٣٨.(  

 .٢٣١ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي: ينظر ) ٦(

، أنصـاري ، يكنـى بأبـا عمـرو ، سعد بن معاذ بن النعمـان بـن امـرئ القـيس بـن زيـد بـن عبـد األشـهل ) ٧(

  ) . ٤٠٢-٣/٣٨٨(، الطبقات ، ابن سعد : تنظر ترجمته ، العقبة األولى من أصحاب 

-٣/٤٠٤(الـذهبي ، سـير أعـالم ،  ؛) ٣٦١ -٥/٣٥٧(بـن سـعد ، الطبقـات ، ا: ينظر ترجمتـه فـي ) ٨(

٤٠٥.( 
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عينيك يا عـدو اهللا لـوال أنـك شـيخ قـد خرفـت وذهـب عقلـك  أبكى اهللا: ب باكيًا فقال له حنتا
  . )١(...)) لضربت عنقك 

وأمــا يزيــد بــن معاويــة ، : ((  )٢(علــي بــن طــاووسوأمــا مــا حــدث فــي دمشــق فــأورد 
أعـاد الجـواب إليـه يـأمره فيـه بحمـل رأس ، و بن زياد ووقف عليه انه لما وصل إليه كتاب إف

ـــه، ف) ع(الحســـين  ـــه ونســـائه وعيال ـــاد اســـتدعى اورؤوس مـــن قتـــل معـــه وبحمـــل أثقال بـــن زي
ر إلــى مخفــفســار بهــم  ليــه الــرؤوس واألســارى والنســاءفســلم إ )٣(ذير بــن ثعلبــه العائــخفــبم

  . )٤())الشام كما يسار بسبايا الكفار يتصفح وجوههن أهل األقطار
 إلــى دمشــق هــو مــا) ع(حــدثت بعــد وصــول ســبايا أهــل البيــت  التــي وأول األمــور

  :)٥(، أورد علي بن طاووس ) ع(مام السجاد اإلو حدث بين أحد شيوخ الشام 
: وقـال  )٦(وعياله وهم في ذلـك الموضـع ) ع(جاء شيخ ، فدنا من نساء الحسين : قال (( 
الحمــد اهللا الــذي قــتلكم وأهلككــم وأراح الــبالد مــن رجــالكم وأمكــن أميــر المــؤمنين مــنكم ، : 

فهـل عرفـت : نعم ، قال : ن ؟ قال آيا شيخ هل قرأت القر ) : ع(فقال له علي بن الحسين 
ــِه َأْجــًرا ِإالَّ الْ : (يــة هــذه اآل قــد قــرأت ذلــك : ، قــال الشــيخ  )٧()َمــَودََّة ِفــي اْلُقْربَــىقُــل الَّ َأْســأَُلُكْم َعَلْي

َوآِت َذا اْلُقْربَــى (شــيخ ، فهــل قــرأت فــي بنــي إســرائيل  نحــن القربــى يــا) : ع(فقــال لــه علــي 
شـيخ ، فهـل قـرأت هـذه اآليـة  فـنحن القربـى يـا: ، فقال  قد قرأت ذلك: فقال الشيخ  )٨()َحقَّهُ 

                                     
) ٣/٤٣٤(ابـن األثيـر ، الكامـل ، : ولالسـتزادة  ينظـر  ؛ ١٣٧ص ابن نمـا الحلـي ، مثيـر األحـزان ،) ١(

 .٢٣١ص ، تذكرة ، الجوزيسبط ابن  ؛

 . ٢٠٨ص ، الملهوف ) ٢(
بــأن الــذي تـولى أخــذ الســبايا إلـى الشــام هــو خــولي ؛ ١١٩ص ) ع(ذكـر أبــو مخنــف ، مقتـل الحســين ) ٣(

ســبط ابــن و  ؛ )٥/٢٣٥(ابــن أعــثم ، الفتــوح ،  :وأورد ؛ بــن ذي الجوشــن ابــن يزيــد األصــبحى وشــمر 
 ٣٥٥المفيـد ، اإلرشـاد ، ص : وفـي روايـة  ؛عفي ر بن قيس الجحبأنه ز  ٢٣٤ص ، تذكرة ، الجوزي

فـــي روايـــة أخـــرى بأنـــه كـــان زحـــر بـــن قـــيس و  ؛) ٤٣٧-٣/٤٣٦(ابـــن األثيـــر ، الكامـــل ، و  ؛ ٣٥٦-
الجعفــي هــو الــذي حمــل الــرأس والبشــارة إلــى يزيــد بــن معاويــة وأن مخفــر بــن ثعلبــة العائــذي كــان هــو 

 .المتولي لحمل األسرى والسبايا بعد ذلك إلى الشام
ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر : مــن الكوفــة إلــى دمشــق ينظــر ) ع(لالســتزادة عــن مســير ســبايا أهــل البيــت ) ٤(

كتــــب مــــن ينظــــر ؛ و  ٢١٣-٢٠٨ص، علــــي بــــن طــــاووس ، الملهــــوف  ؛١٤٦-١٤٢ص األحــــزان ،
ابــــــن أعــــــثم ، الفتــــــوح ،  ؛ ١٣٠-١١٩ص، )ع(و مخنــــــف ، مقتــــــل الحســــــين أبــــــ: المقاتــــــل والســــــيرة 

 ؛) ٤٣٧-٣/٤٣٦(، ؛ ابـن األثيـر ، الكامـل ٣٥٦- ٣٥٥، اإلرشـاد ، صالمفيد  ؛ )٢٤٢-٥/٢٣٥(
 .٢٣٤ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي

 .  ٢١٣-٢١١ص، الملهوف ) ٥(
 .يقصد باب المسجد الجامع في دمشق ، حيث يقام السبي ) ٦(
 .٢٣آية : سورة الشورى ) ٧(
 .٢٣آية : سورة اإلسراء ) ٨(
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) ع(نعـم فقـال  :، قـال  )١()ُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ ِلّلِه ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َولِـِذي اْلُقْربَـى َواْعَلُموْا أَنََّما َغِنمْ ( :
ِ◌نََّمــا يُرِيــُد اللَّــُه لُِيــْذِهَب َعــنُكُم الــرِّْجَس َأْهــَل إ: (، وهــل قــرأت هــذه اآليــة شــيخ فــنحن القربــى يــا: 

نحـن أهـل البيـت الـذين ): ع(، فقـال قـد قـرأت ذلـك: يخ ، قال الشـ )٢() اْلبَـْيِت َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا
تكلـم بـه ،  ًا نادمـًا علـى مـاتفبقـي الشـيخ سـاك: ، قال الـراوي شيخ ية الطهارة ياآخصنا اهللا ب

نا لنحن هم مـن غيـر شـك وحـق إتاهللا : ) ع(نكم هم ؟ فقال علي بن الحسين إتاهللا : وقال 
ى الشيخ ورمى عمامته ، ثم رفع رأسه إلـى فبك: نا لنحن هم ، قال إ) ص(جدنا رسول اهللا 

هل : نس ثم قالمن الجن واإل) ص(إليك من عدو آل محمد  أني أبر إهم لال: السماء وقال 
أنــا تائــب فبلــغ : ن تبــت تــاب اهللا عليــك وأنــت معنــا فقــال إنعــم ، : لــي مــن توبــة ؟ فقــال لــه 

  . )٣())عاوية حديث الشيخ ، فأمر به فقتليزيد بن م
معــه ) ع(مــام الحســين علــى مــا ســبق أن أشــرنا لــه ، وهــو أن لحمــل اإلفهــذا دليــل 

عيالــه وحرمــه غايــة ، وهــو تعريــف المســلمين بأعمــال األمــويين ألنــه يعــرف بــأن األمــويين 
 الثــوراتحــدث ت واقعــة الطــف حتــى الفيمــا يخــص عمــون األخبــار عــن المســلمين يُ  ســوف

مــام علــي بــن الحســين عرفــه اإل ن يزيــد قــد أمــر بقتــل هــذا الشــيخ بعــد أنإضــدهم ، لــذلك فــ
مـام ينتشر هذا الخبر بين أهل الشام ، وهو دليل على قـوة خطـب اإل بنفسه وبأهله حتى ال

ومظلـوميتهم وتعريــف ) ع(ودوره الكبيــر فـي بيـان أحقيـة أهــل البيـت ) ع(علـي بـن الحسـين 
يج فــي تــأج دور كبيــرالمســلمين بمــا جــرى علــيهم مــن الظلــم والعــدوان فكــان لهــذه الخطــب 

  .الكراهية ضد بني أمية وأفعالهم المنكرة بين عامة المسلمين 
ونســاؤه ومــن تخلــف )  ع(ثــم أدخــل ثقــل الحســين (( :  )٤(يقــول علــي بــن طــاووس

حبال ، فلما وقفوا بين يديه وهم على تلـك الحـال قـال لمن أهله على يزيد وهم مقرنون في ا
لــو رآنــا علــى ) ص(ظنــك برســول اهللا  يزيــد ، مــا أنشــدك اهللا يــا) : ع(لــه علــي بــن الحســين 

فأمر يزيـد بالحبـال فقطعـت ثـم وضـع رأس الحسـين بـين يديـه وأجلـس النسـاء  )٥(هذه الصفة
وأمــا ،  يأكــل الــرؤوس بعــد ذلــك أبــدا فلــم )ع(خلفــه لــئًال ينظــرن إليــه فــرآه علــي بــن الحســين 

 يــا: قلــوب إلــى جيبهــا فشــقته ثــم نــادت بصــوٍت حــزين يقــرح ال زينــب فإنهــا لمــا رأتــه أهــوت
حبيب رسول اهللا يابن مكة ومنى يابن فاطمة الزهراء سيدة النساء ، يابن بنـت  حسيناه ، يا

ي المجلـس ويزيـد سـاكت ثـم جعلـت فأبكـت واهللا كـل مـن كـان حاضـرًا فـ: المصطفى ، قـال 

                                     
  .٤١آية : سورة األنفال ) ١(
  .٣٣آية  : رة األحزابسو ) ٢(
 .باختالف في ألفاظ المتن ) ٢٤٣-٥/٢٤٢(ابن أعثم ، الفتوح ،  أوردها) ٣(
 . ٢١٣ص، الملهوف  )٤(
تتخــذن مــن  ال: تــرون فــي هــؤالء ؟ قــال رجــل  أهــل الشــام مــا يــا: فقــال يزيــد : (( أورد بــن نمــا الحلــي  )٥(

يصــنع بهــم لــو رآهــم ) ص(لرســول اهللا كــان ا صــنع مــاأ: روًا فقــال لــه النعمــان بــن بشــير كلــب ســوء جــ
  . ١٤٦األحزان ،ص مثير)) بهذه الخيبة 
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حبيباه  حسيناه ، يا يا: وتنادي ) ع(ة من بني هاشم كانت في دار يزيد تندب الحسين امرأ
قتيــل أوالد  ربيــع األرامــل واليتــامى ، يــا ســيد أهــل بيتــه ، يــابن محمــداه ، يــا داه ، يــاســي ، يــا
  .)١())فأبكت كل من سمعها : عياء قال األد

باستشــــــهاد ) ع(ا أهــــــل البيــــــت لهــــــذه الخطــــــب وللمأســــــاة التــــــي تعــــــرض لهــــــ كــــــان
فقـد ارة بعض كبار الصحابة الذين كانوا في الشام ضد يزيد إثدور كبير في ، ) ع(الحسين

يقـول ابـن ) ع(، باالعتراض على قيـام يزيـد بضـرب رأس الحسـين  )٢(قام أبو برزة األسلمي
فأقبـل ، ) ع(ثم دعا يزيد بقضيب من خيزران ينكث به ثنايا الحسـين : (( )٣(ابن نما الحلي

،   ويحـك ، أتنكـث بقضـيبك ثغـر الحسـين بـن فاطمـة: فأقبل عليـه أبـو بـرزة األسـلمي وقـال 
 أنتما سـيدا شـباب أهـل الجنـة: يرشف ثناياه وثنايا أخيه ويقول  )ص(أشهد لقد رأيت النبي 

فغضـــب يزيـــد وأمـــر بإخراجـــه ، وأعـــد لـــه جهـــنم وســـاءت مصـــيرًا  هفقتـــل اهللا قاتلكمـــا ولعنـــ ،
  . )٤())فأخرج سحبًا 

  :بن الزبعري ويقول اواخذ يزيد يتمثل بأبيات  )٥(يقول علي بن طاووس
 مــــــــــــــن وقــــــــــــــع األســــــــــــــل جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج ليـــــــــــت أشـــــــــــياخي ببـــــــــــدر شـــــــــــهدوا((

ــــــــــــــالوا  فــــــــــــــــــــــــأهلوا واســــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــم ق ــــــــــــــد ال تشــــــــــــــل: ث  )٦(يــــــــــــــا يزي

 )٨(وعـــــــــــــــــــــــــــــدلناه ببـــــــــــــــــــــــــــــدر فاعتـــــــــــــــــــــــــــــدل مــــــــن ســــــــاداتهم )٧(قــــــــد قتلنــــــــا القــــــــرم

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــك ف ـــــــــــــــت هاشـــــــــــــــم بالمل ــــــــــــــــــــــزل لعب ــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــاء وال وحــــــــــــــــــــــي ن  خب

 )١٠())مـــــــــن بنـــــــــي أحمـــــــــد مـــــــــا كـــــــــان فعـــــــــل إن لــــــم أنــــــتقم )٩(لســــــت مــــــن خنــــــدف

                                     
، )٢٤٧-٥/٢٣٩(، ابـن أعـثم ، الفتـوح ، ١٤١ -١٣٢ص ) ع(أب مخنـف ، مقتـل الحسـين : ينظر ) ١(

، ســبط ابــن ) ٤٣٩-٣/٤٣٧(، ابــن األثيــر ، الكامــل ، ٣٥٨- ٣٥٦، المفيــد ، اإلرشــاد ، ص )٢٤٧
 .٢٣٨-٢٣٤ص   الجوزي، تذكرة ،

-٣/٣٣٧(الــذهبي ، ســير أعــالم ،  ؛) ٢٠٥ -٥/٢٠٢(أبــن ســعد ، الطبقــات ، : ينظــر ترجمتــه فــي  )٢(
٣٣٩.(  

  .١٤٨ص  مثير األحزان ،) ٣(
، )٢٤١-٥/٢٤٠(ابــن أعــثم ، الفتــوح ، : ينظــر ،  ٢١٤ص  ، أوردهــا علــي بــن طــاووس ، الملهــوف) ٤(

 .٢٣٥ص ، سبط ابن الجوزي، تذكرة ،) ٤٣٨-٣/٤٣٧(، ابن األثير ، الكامل ، )٢٤١
  .  ٢١٥ – ٢١٤ص ، الملهوف ) ٥(
  :هو ) ٥/٢٤١(عند ابن أعثم ، الفتوح ، ) ٦(

  تسل يزيد ال ثم قالوا يا     ألهلوا واستهلوا فرحًا   
  .القرن:  ٢٣٥ص  ، تذكرة ، عند  سبط ابن الجوزي) ٧(
  : بيتين مختلفتين هما ) ٥/٢٤١(أورد ابن أعثم ، الفتوح ، ) ٨(

  وأستحر القتل في عبد األشل  ا        حين ألقت بقناة بركه
  تدلـــوأقمنا مثل بدر فاع  فجزيناهم  ببدر مثلها        

  .، مثل البيتين الذين أوردهما علي بن طاووس ٢٣٥وأورد سبط ابن الجوزي، تذكرة ،ص 
  .ت من عتبة لس) : ٥/٢٤٢(بن أعثم ، الفتوح ، عند ا) ٩(
  . انه لم يورد البيتين اآلخرين ، إال١٤٩ألحزان ،صبن نما الحلي ، مثير ااأورد مثلها ) ١٠(
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خطبـــة ، فيهـــا مـــن البالغـــة واألدب والكمـــال والحجـــة فقامـــت العقيلـــة زينـــب وألقـــت 
  )١(.التامة على يزيد ومن حضر مجلسه ذلك ، نبهت به تلك القلوب الجافية 

زيــــد لعنــــة اهللا وعــــد علــــي بــــن ن يإثــــم : قــــال : ((  )٢(يقــــول علــــي بــــن طــــاووس 
يكـنهم  في ذلك اليـوم أن يقضـي لـه ثـالث حاجـات ، ثـم أمـر بهـم إلـى منـزل ال) ع(الحسين

شــرت وجــوههم وكــانوا مــدة مقــامهم فــي البلــد المشــار فيــه حتــى تق حــر وال بــرد ، فأقــاموا مــن
  ) )).ع(إليه ينوحون على الحسين 

. يومــــًا يمشــــي فــــي أســــواق دمشــــق ) ع(وخــــرج زيــــن العابــــدين : (( وأورد أيضــــًا 
: بـــن رســـول اهللا ؟ قـــال  كيـــف أمســـيت يـــا: فقـــال  )٣(ســـديســـتقبله المنهـــال بـــن عمـــرو األاف

منهـال  يـا ، يذبحون أبناءهم ويستحيون نسـاءهم ، كمثل بني إسرائيل في آل فرعون أمسينا
وأمســت قــريش تفتخــر علــى ســائر ، أمســت العــرب تفتخــر علــى العجــم بــأن محمــدًا عربــي 

، وأمسـينا معشـر أهـل بيتـه ونحـن مغصـوبون مقتولـون مشـردون ، العرب بأن محمـدًا منهـا 
  . )٤())منهال  ا فيه ياراجعون مما أمسين فإنا هللا وٕانا إليه

) ع(بـن الحسـينثم ان يزيد بعد ذلك دعا بعلـي : (( ...  )٥(يقول علي بن طاووس
األولـى أن : ؟ فقـال لـه اجاتك الثالث التي وعدتك بقضـائهنذكر حا: وقال له ) ع(الحسين

أن تـرد علينـا : تريني وجه سيدي وموالي الحسـين فـأتزود منـه وأنظـر إليـه وأودعـه والثانيـة 
أن توجـه مـع هـؤالء النسـوة مـن يـردهن  ، على قتلـي تان كنت عزم: ، الثالثة أخذ منا  ما

تـراه أبـدًا ، وأمـا قتلـك فقـد عفـوت عنـك ،  فلـنأمـا وجـه أبيـك : فقال ) ص(إلى حرم جدهن 
أخـذ مـنكم فـأني أعوضـكم عنـه أضـعاف  وأما النساء فال يردهن إلى المدينـة غيـرك وأمـا مـا

منـا ألن فيـه  خـذأ ريـده وهـو موفـور عليـك وٕانمـا طلبـت مـاأما مالـك فـال ن) : ع(قيمته فقال 
فــأمر بــرد ذلــك وزاد عليــه مئتــي  ، وقالدتهــا وقميصــها مقنعتهــامغــزل فاطمــة بنــت محمــد و 

والمسـاكين ، ثـم أمـر يزيـد بـرد األسـرى وفرقها على الفقراء ) ع(العابدين دينار فأخذها زين 
  .  )٦()))ص(ل إلى أوطانهم بمدينة الرسول وسبايا البتو 

                                     
 -١٤٩ص ابـن نمـا الحلـي ، مثيـر األحـزان ،: ينظـر  لم نورد الخطبة لطولها والرغبـة فـي االختصـار) ١(

 .٢١٨-٢١٥ص  ، علي بن طاووس ، الملهوف ؛ ١٥٠
 .٢١٩الملهوف ص ) ٢(
ام علـي ابـن الحسـين وحمـد ابـن علـي مـن أصـحاب اإلمـام الحسـين واإلمـ، المنهال بن عمرو األسدي ) ٣(

  .  ١٤٧ص،  ١١٩ص،  ١٠٥ص، الرجال ، الطوسي: ينظر ، ) ع(
 ). ٥/٢٥٠(ابن أعثم ، الفتوح ، :  ينظر و ،  ٢٢٣-٢٢٢ص ، علي بن طاووس ، الملهوف ) ٤(
 . ٢٢٥ -٢٢٤علي بن طاووس ، الملهوف ص ) ٥(
أو سـبط ابـن  ، أو عند ابن األثير ،، أو المفيد أبي مخنف أو ابن أعثم لم نجد مثل هذه الرواية عند ) ٦(

 .ابن الجوزي
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، ) ع(فلمــــا رجعــــت الســــبايا إلــــى المدينــــة ســــلكوا طريــــق كــــربالء ، وزاروا الحســــين 
وجماعة من بني هاشم قد وردوا لزيارة قبـر الحسـين  )١(بن عبد اهللا األنصاري ووجدوا جابر

  .  )٢(وتالقوا بالبكاء والحزن الطويل لفراق األحبة) ع(
) ص(المنـورة مدينـة الرسـول  إلـى المدينـة) ع(ثم بعد ذلك توجـه ركـب أهـل البيـت 

وقد حدث فيها من الحزن الشديد واألسى والبكـاء علـى ) ص(التي فجعت بقتل آل الرسول 
ثــم انفصــلوا مــن : قــال ((  : )٣(الشــيء الكثيــر يقــول علــي بــن طــاووس) ع(مقتــل الحســين 

 )ع(فلمــا قربنــا منهــا نــزل علــي بــن الحســين : كــربالء طــالبين المدينــة قــال بشــير بــن حــذلم 
بشــير رحــم اهللا أبــاك لقــد كــان شــاعرًا  يــا: فحــط رحلــه وضــرب فســطاطه وأنــزل نســاءه وقــال 

ادخـل المدينـة ف: شـاعر قـال لنـي إبن رسول اهللا  بلى يا: فهل تقدر على شيء منه ؟ قلت 
نع أبا عبد اهللا قال بشـير فركبـت فرسـي وركضـت حتـى دخلـت المدينـة فلمـا بلغـت مسـجد وا

  :بكاء وأنشأت أقول رفعت صوتي بال) ص(النبي 
 قتــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــين فــــــــــــــــــأدمعي مــــــــــــــــــدرار يــــــا أهــــــل يثــــــرب ال مقــــــام لكــــــم بهــــــا

ــــــــــــــى القنــــــــــــــاة يــــــــــــــدار الجســـــــــــم منـــــــــــه بكـــــــــــربالء مضـــــــــــرج ــــــــــــــرأس منــــــــــــــه عل  وال

قد حلوا بسـاحتكم ونزلـوا بفنـائكم ، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته : ثم قلت : قال 
رزن بـإال  مخـدرة وال محجبـةيـت فـي المدينـة فمـا بق: وأنا رسوله إليكم أعـرفكم مكانـه قـال ، 

ـــدعون بالويـــل ، هن ر مـــن خـــدو  مكشـــوفة شـــعورهن مخمشـــة وجـــوههن ضـــاربات خـــدودهن ي
والثبــور فلــم أر باكيــًا وال باكيــة أكثــر مــن ذلــك اليــوم وال يومــًا أمــر علــى المســلمين منــه بعــد 

  . )٤() ...))ص(وفاة رسول اهللا 

                                     
وعـن ) ص(روى عـن النبـي ، صـحابي ، جابر بن عبد اهللا بـن عمـرو بـن حـرام األنصـاري الخزرجـي ) ١(

، ابـن سـعد : تنظـر ترجمتـه ، ) ع(اإلمام علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي 
،  ٩٩ص،  ٩٣ص،  ٥٩ص،  ٣٢-٣١ص، الرجــال ، ؛ الطوســي )  ٣٩٢-٤/٣٨٢(، الطبقــات 

  .  ١٢٩ص،  ١١١ص
؛ علـــــي بـــــن طـــــاووس ، الملهـــــوف ،  ١٥٧-١٥٦ابـــــن نمـــــا الحلـــــي ، مثيـــــر األحـــــزان ، ص: ينظـــــر  )٢(

 .  ١٤٨-١٤٦، ص) ع(مخنف ، مقتل الحسين  وأب: ؛ ولالستزادة ينظر  ٢٢٦-٢٢٥ص
  .     ٢٢٧ -٢٢٦الملهوف ص ) ٣(
ــــــ: لالســــــتزادة ينظــــــر ) ٤( ــــــل الحســــــين مخ وأب ــــــد ، اإلرشــــــاد ، ؛  ١٥١-١٤٨ص، ) ع(نــــــف ، مقت المفي

ـــــــر ، الكامـــــــل ،  ؛ ٣٦١-٣٥٩ص ـــــــن األثي ـــــــن الجـــــــوزي ؛) ٤٤٢-٣/٤٤٠(اب ـــــــذكرة ، ســـــــبط اب  ، ت
 .٢٤٠-٢٣٨ص
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بليغة ، نعى فيها على أهل اإلسـالم  خطبة) ع(مام علي بن الحسين ثم خطب اإل
نتهك مـنهم ومـن حرمـة اإلسـالم اووصف ما جرى عليهم وما ) ع(مام الحسين استشهاد اإل

)١( .  
  حدوث العديد من الثورات التي هزت أركان العرش األموي  -ج

اشتداد هيجـان المسـلمين ضـد حكـم يزيـد  ،) ع(مام الحسين من نتائج ثورة اإل كان
ثورة  )ع(مام الحسين ثورة اإل، بعد كان من أولى الثورات التي حدثت ضده و  ، بن معاوية

  . )٢(أهل المدينة ، ومعركتها التي تعرف بواقعة الحرة
ثم تلت واقعة الحرة ، الحرب التي دارت بين عبد اهللا بـن الزبيـر بـن العـوام وجـيش 

ن ثورته ضـد حكـم يزيـد بن الزبير قد أعلان إ إذيزيد بن معاوية بقيادة الحصين بن نمير ، 
أسـتغل مشـاعر السـخط قـد و ، ورفض بيعتـه وأعانـه فـي حركتـه أهـل الحجـاز وأهـل المدينـة 

 ، التــيمــن قبــل يزيــد لــدعم حركتــه ضــد األمــويين ) ع(مــام الحســين بــين المســلمين بقتــل اإل
  .)٣(استمرت حتى عهد عبد الملك بن مروان

                                     
مثيـــر  ،ابـــن نمـــا الحلـــي : لـــم نـــورد الخطبـــة لطولهـــا وللرغبـــة فـــي االختصـــار وعـــدم اإلطالـــة ، ينظـــر ) ١(

ولـم نجـد فـي كتـب ،    ٢٣٠-٢٢٨ص، ، الملهـوف  علـي بـن طـاووس ؛١٦٦-١٦٥ص األحزان ،
 ). ع(لإلمام قريبة منها  خطبةالتاريخ التي قارنا بها 

 مـن غمعلـى الـر نهـا ليسـت مـن الحركـات العلويـة أل، وذلـك  لم نـدخل هـذه الحركـة ضـمن دراسـتنا هـذه) ٢(
أن الحليـين لـم  كـذلك، حكم يزيد بـن معاويـة  مصائبفيها وهي من  عالً اف أثراً أن لبعض الهاشميين 

والثانيـة ؛ ) ١/٨٠(، ، تنبيـه الخـواطر  الحلـي الشـيخ ورام: كرها إال بروايتين أحدهما أوردهايهتموا بذ
خليفـة بـن خيـاط ، : ر ولالسـتزادة ينظـ؛  ١١٦-١١٥ص، ، الفخـري  الحلـي ابن الطقطقي : أوردها

الــــــدينوري ،  ؛ ٣٩٥-٣٩١ص الــــــدينوري ، األخبــــــار الطــــــوال ، ؛ ١٩٢-١٨١ص ،تــــــاريخ خليفــــــة 
المسـعودي ، مـروج ؛  )١٧٥-٢/١٧٤(، تـاريخ  ، اليعقـوبي؛ ) ١٧٧-١/١٦٥(، اإلمامة والسياسـة 

ـــــذهب  ـــــر) ٨٠-٣/٧٨(، ال ـــــ ؛ )٤٦٢-٣/٤٥٥(، الكامـــــل ، ؛ ابـــــن األثي  المختصـــــر ،، داء فـــــال وأب
  .     )١/١٦٥(، ابن الوردي ، تاريخ ؛) ٣٦٧-١/٣٦٦(

 بــن الطقطقــيا :حركــة ليســت علويــة وقــد أوردهــا مــن الحليــين  حركــة عبــد اهللا بــن الزبيــر هــي أيضــاً  )٣(
ص  خليفــة بــن خيــاط ، تــاريخ خليفــة ،: ينظــر  لمزيــد مــن التفاصــيل ؛ ١١٧ص ، الفخــري ، الحلــي
ـــار الطـــوال فمـــا بعـــدها – ١٩٣ ـــدينوري ، األخب ـــدينوري ، ؛ ا فمـــا بعـــدها-٣٨٧ص ،؛ ال ـــة ال بـــن قتيب

عـثم بـن أا ؛ )فمـا بعـدها-٢/١٧٥(، تـاريخ  ، اليعقـوبي ؛ )فما بعـدها -٢/١٨٨(، اإلمامة والسياسة 
ابـن األثيـر ،  ؛) فما بعـدها-٣/٨٠(، المسعودي ، مروج الذهب  ؛) فما بعدها-٥/٢٦٢(، الفتوح ، 
األوضــاع السياســية فــي : الشــريفي ، حيــدر حســين حمــزة ســلمان  ؛ )فمــا بعــدها-٣/٤٦٣(الكامــل ، 

 –ماجســتير غيــر منشــورة ، مقدمــة إلــى كليــة التربيــة ، رســالة  ـهــ٦٥-٦٠العــراق والحجــاز مــن ســنة 
  .    ١٤٤-١١٧ص ، ٢٠٠٦جامعة بابل ، 
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حركـــة التـــوابين  ،) ع( ومـــن الحركـــات التـــي خرجـــت تنـــادي بطلـــب الثـــأر للحســـين

الـذي قاتـل جـيش عبيـد اهللا بـن زيــاد ، ) رض(د الخزاعـي ر سـليمان بـن صـالصـحابي بقيـادة 

  . )١(ستشهد هو وجماعة كبيرة من التوابين في هذه المعركةافي معركة عين الوردة ف

ظهـور حركـة المختـار بـن أبـي عبيـد ، ثم تلت معركة عين الـوردة وخـروج التـوابين 

مــام اإل ةوتتبــع بقــوة وحــزم وعــزم قتلــ، الــذي تمكــن مــن الســيطرة علــى الكوفــة ) رض(الثقفــي 

فكـان ، قـام بـه فـي واقعـة الطـف  وكان يعاقب كل بحسب ما، فقتلهم وأبادهم ) ع(الحسين 

  .)٢(من قاتليه وظالميه) ع(مام الحسين الذي أخذ الثأر لإل) رض(الوحيد 

                                     
من الحركات الشيعية التي تزعمها رجال من كبار الصحابة والتابعين ومن أصحاب : حركة التوابين ) ١(

يسـت مـن الحركـات الشـيعية ول ، ولـم نتوسـع فـي ذكرهـا ألنهـا تعـدمن أهل الكوفـة ) ع(أمير المؤمنين 
 بابـــن نمـــا الحلـــي ، ذو  :ينظـــر الروايـــات عنهـــا  فـــذكروا عـــدد مـــنهـــتم بهـــا الحليـــون اوقـــد ، العلويـــة 
 :ينظــر ولالســتزادة  ؛ ١٢٠ص ، الفخــري ، الحلــي بــن الطقطقــي؛ وأوردهــا ا ٩٣-٧٢ص النضــار ،

المســــعودي ، مــــروج  ؛ ) ١٨١-٢/١٨٠(، تــــاريخ ، اليعقــــوبي  ؛) ٨/١٤٨(، الطبقــــات ، ابــــن ســــعد 
م ســــخالــــد را، الخشخشــــي  ؛ )٤٩٠-٣/٤٨٦(ابــــن األثيــــر ، الكامــــل ،  ؛ )١٠٤-٣/١٠٠(، الــــذهب 

دراسـة تاريخيـة ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، مقدمـة  ـ ،ه٦٥ -٦١،  حركة التوابين: أمير كاظم 
البغــــدادي ، نشــــأة التيــــار العلــــوي ،  ؛ ٢٦٥-١٢٤ص ، ٢٠٠٧جامعــــة بابــــل ،  –إلــــى كليــــة التربيــــة 

 .    ١٤٢-١١٣ص
مـام الحسـين من الحركات الشـيعية التـي ظهـرت تطالـب بالثـأر لإل هي أيضاً : ) رض(حركة المختار ) ٢(

هـتم بهـا اوقـد ، ولم نتوسع في هـذه الثـورة أيضـًا ألنهـا ليسـت مـن الثـورات أو الحركـات العلويـة ، ) ع(
ديث عـن ثـورة للحـ ب النضـار فـي شـرح الثـأر ، وجعلـه كلـهبـن نمـا الحلـي كتابـه ذو االحليون فقـد ألـف 

، بـن طـاووس الحسـني الحلـي اوأورد عنه أحمـد بـن طـاووس ، أحمـد بـن موسـى بـن جعفـر  ؛المختار 
 ل فــي معرفــة الرجــال ، تحقيــقشــكاالتحريــر الطاووســي ، المســتخرج مــن كتــاب حــل اإل:  ـهــ٦٧٣ت 

، ٢٧٦-٢٧٤ص ، ١٩٨٨، بيروت ،  مي، منشورات مؤسسة األعل١ط يني ،حالسيد محمد حسن تر 
فـي تأكيـد فضـل المختـار ودوره فـي ) ع(ورد العديد من الروايات التي رويت عن أئمة أهـل البيـت أ إذ

بـن اوأورد ؛ تلك األحاديث وتتبع صدقهم فـي الروايـة  ةوقد دقق في روا) ع(مام الحسين أخذ الثأر لإل
بن زيـاد ، ، شرحًا مختصرًا لثورته وكيفية قتله عبيد اهللا  ١٢١-١٢٠ص ، الفخري ، الحلي الطقطقي

لعبيـد اهللا  هفـي قتلـ ١٤٥-١٤٤، ص األصـيليوأورد أيضًا عنـه فـي  ؛) ع(واالنتقام من قتلة الحسين 
الحلـي بـن داود اوأورد عنـه  ؛مام لـه ودعاء اإل) ع(مام علي بن الحسين اإلإلى بن زياد وٕارسال رأسه 

فــي حــق ) ع(لبيــت العديــد مــن الروايــات التــي رويــت عــن أئمــة أهــل ا) ٥١٥-٢/٥١٣ق(، الرجــال ، 
 ؛ صـــورته وعقيدتـــه هوالـــذي مـــن خاللهـــا أكـــد الـــدفاع عـــن المختـــار ضـــد مـــن يحـــاول تشـــوي، المختـــار 

 ، اليعقـــوبي ؛ )فمـــا بعـــدها -٢/١٩٧(، ، اإلمامـــة والسياســـة ابـــن قتيبـــة الـــدينوري: ولالســـتزادة ينظـــر 
ــــاريخ  ــــوح ، ا ؛ ) ١٨٥-٢/١٨٠(، ت ــــن أعــــثم ، الفت دي ، مــــروج المســــعو  ؛) فمــــا بعــــدها -٥/٢٦٦(ب
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   -:اضطراب األوضاع في الدولة األموية  -د
وقد قام معاويـة ، موت يزيد بن معاوية بويع لولده معاوية بن يزيد بن معاوية بعد 

 )١(الحلـي أورد الشـيخ ورام، بن يزيد بخلع نفسه من الخالفة بعد مدة قصيرة مـن اسـتخالفه 
  :نص خطبته بعد أن خلع نفسه من الخالفة 

أيهـا : خطيبـًا فقـال روي أنه لما نزع معاويـة بـن يزيـد بـن معاويـة نفسـه مـن الخالفـة قـام (( 
من لكـراهتكم ، بـل بلينـا بكـم وبليـتم بنـا ، إال مر علـيكم وال بـاآلآأنا الراغب فـي التـ الناس ما

وسـابقته علـي بـن أبـي  هفـي قديمـ منـهأن جدي معاوية ، نازع األمر من كان أولـى بـاألمر 
ال ا تعلمـــون وركبـــتم معـــه مـــ فركـــب جـــدي منـــه مـــا ، طالـــب عليـــه الســـالم والتحيـــة واإلكـــرام

ثــم صــار األمــر إلــى ، حتــى صــار رهــين عملــه وضــجيع حفرتــه تجــاوز اهللا عنــه ، تجهلــون 
ـــًاً◌ أن ال فركـــب ردعـــه ، كـــان غيـــر خليـــق بالخالفـــة  إذيركـــب ســـيئة  أبـــي ولقـــد كـــان خليق

ثــاره ، وخمــدت نــاره ولقــد أنســانا الحــزن بــه الحــزن آواستحســن خطــأه فقلــت مدتــه وانقطعــت 
وصرت أنـا الثالـث مـن : ثم أخفت يترحم على أبيه ثم قال ، عون نا إليه راجإ نا هللا و إعليه ف

ومــا كنــت ألتحمــل آثــامكم شــأنكم وأمــركم خــذوه ، القــوم الزاهــد فيمــا لــدي أكثــر مــن الراغــب 
أبـا ليلـى سـنة عمـر  يـا: فقـال  )٢(فقام إليه مـروان بـن الحكـم: قال ، ومن شئتم واليته فولوه 

تنــي برجــال كرجــال عمــر أجعلهــا بيــنهم ئدينــي ا مــروان أتخــدعني عــن يــا: ســيئة ؟ فقــال لــه
ن كانت الخالفة مغنمًا لقد أصبنا منها حظًا ولئن كانـت شـرًا فحسـب إواهللا : شورى ثم قال 

وأنـا : ليتـك كنـت حيضـة ، فقـال : ثـم نـزل فقالـت لـه أمـه ، أصابوا منهـا  آل أبي سفيان ما
  . )٣())غير حقه ذدت ذلك ولم أعلم أن هللا نارًا يعذب بها من عصاه وأخدو 

كـــان صـــبيًا ضـــعيفًا ، ملـــك أربعـــين يومـــًا وقيـــل ثالثـــة : ((  )٤(بـــن الطقطقـــياوأورد 
نــي قــد ضــعفت عــن أمــركم فالتمســت لكــم مثــل عمــر بــن الخطــاب إ: لنــاس لأشــهر ثــم قــال 

فلم أجد ، فالتمست ستة مثل أهـل الشـورى فلـم أجـد فـأنتم أولـى بـأمركم فاختـاروا لـه ) رض(

                                                                                                 
الفـداء ، المختصـر  وأب ؛ )فما بعدها-٣/٤٩٢(ابن األثير ، الكامل ،  ؛) فما بعدها-٣/٨٣( ،الذهب

-٣/٢٧(ر ، بــــن خلــــدون ، العبــــا ؛) ١٦٨-١/١٦٧(ابــــن الــــوردي ، تــــاريخ ،  ؛) ٢٧٢-١/٢٧٠(، 
 .  ١٥٦-١٤٣ص البغدادي ، نشأة التيار العلوي ،؛ )٣٨

  .)٦١٩-٢/٦١٨(تبنية الخواطر ، ) ١(
حكـم تسـعة ، ) ع(عـرف بعـداءه ألهـل البيـت ، أحـد خلفـاء بنـي أميـة ، مروان ابن الحكم ابن العاص ) ٢(

تـاريخ ، ؛ الطبـري ) ٢/١٨٠(، تـاريخ ، اليعقـوبي : تنظر ترجمته ، م ٦٨٤/هـ٦٥توفي سنة ، شهور 
   ) .  ٥٨٦-٣/٥٨٤(، سير ، ؛ الذهبي ) ٥٣٥-٥/٥٣٠(، 

ابن األثير ، الكامـل  ؛) ٣/٨٢(، المسعودي ، مروج الذهب  ؛ )٢/١٧٧(، تاريخ ، اليعقوبي : ينظر) ٣(
 ).فما بعدها -٣/٤٦٨(، 

 .١١٨ص الفخري ،) ٤(
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كنــت ألتزودهــا ميتــًا ، ومــا اســتمتعت بهــا حيــًا ثــم دخــل داره وتغيــب أيامــا  ابــتم مــحبمــن أ
  )).يؤثر  ومات وقيل مات مسموما وليس له من األخبار ما

فبعد موت معاوية بن يزيد حـدث االضـطراب والتفكـك فـي أرجـاء الدولـة األمويـة ، 
بــن الحكـم كــان  وذلـك أن مـروان، وكانـت تلـك األيــام أيـام فــتن ((  : )١(يقـول ابـن الطقطقــي

خليفـــة  )٢(وعبـــد اهللا بـــن الزبيـــر، خليفـــة بالشـــام ومصـــر مبايعـــًا جالســـًا علـــى ســـرير الملـــك 
بالكوفـــة ومعـــه  ةوالمختـــار بـــن أبـــي عبيـــد، بالحجـــاز والبصـــرة مبـــايع معـــه الجنـــود والســـالح 

ميرها يدعو إلى محمد بن الناس والجنود والسالح وقد أخرج أمير الكوفة عنها وصار هو أ
  )).يةالحنف

فكان هذا االضطراب والتفكك والحروب والقتل والدمار الـذي لحـق بالدولـة األمويـة 
قاتليه من بني أمية وأنذرهم بأنهم سوف يلقونه من بعـد ) ع(مام الحسين شر به اإلب هو ما

  .  )٣(في ذلك) ع(مام الحسين قتله وقد صدق اإل
بطــون كتــبهم العديــد مــن  وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن علمــاء الحلــة قــد أوردوا فــي

 )ع(أهـــل البيـــت  أو غيـــرهم مــن الشـــعراء فـــي رثـــاءالقصــائد واألشـــعار ، التـــي نظموهـــا هـــم 
وأهــل بيتــه فــي كــربالء ، ) ع(، وبــاألخص فيمــا يتعلــق باستشــهاد اإلمــام الحســين  ومــدحهم

  .   )٤(إلطالةل ولم نذكرها تجنباً 

                                     
 .١٢٠، ص المصدر نفسه )١(
م علـى يـد ٦٩٢/هــ٧٣قتـل سـنة ، صحابي ، يكنى أبا بكر ، عبد اهللا ابن الزبير ابن العوام بن خويلد ) ٢(

، ؛ الطبــري ) ٥١٨-٦/٤٧٣(، الطبقــات ، ابــن ســعد :  تنظــر ترجمتــه، الحجــاج بــن يوســف الثقفــي 
  .   ١٦٩-١٦٨ص ، تاريخ الخلفاء ، ؛ السيوطي ) ١٩٣-٦/١٨٧(، تاريخ 

عــدها ؛ الــدينوري ، األخبــار فمــا ب – ١٩٦ص  خليفــة بــن خيــاط ، تــاريخ خليفــة ،: ولالســتزادة ينظــر ) ٣(
 ؛ )فمـا بعـدها -٢/١٨٩(، والسياسـة بن قتيبـة الـدينوري ، اإلمامـة ؛ ا فما بعدها -٣٩٨ص ،الطوال 

 ؛) فمــــــا بعــــــدها -٥/٢٦٢(بــــــن أعــــــثم ، الفتــــــوح ، ا  ؛ )فمــــــا بعــــــدها-٢/١٧٧(، تــــــاريخ ، اليعقــــــوبي 
 ؛ )فمــا بعــدها-٣/٤٦٧(ابــن األثيــر ، الكامــل ،  ؛) فمــا بعــدها-٣/٨٢(، المســعودي ، مــروج الــذهب 

 ) .  فما بعدها-١/١٦٦(ريخ ، ابن الوردي ، تا ؛) فما بعدها-١/٢٦٨(الفداء ، المختصر ،  وأب
ذوب النضــار ، ابــن نمــا الحلــي ، فمــا بعــدها ؛  - ٢٣ابــن نمــا الحلــي ، مثيــر األحــزان ، ص: ينظــر  )٤(

؛ رجــــــب البرســــــي ،  ٢٣٤،  ٢٠٣،  ٨٥؛ علــــــي بــــــن طــــــاووس ، الملهــــــوف ، ص ١٢٥،  ١٠٤ص
خ الحلـــة ، ؛ كركـــوش ، تـــاري ٢، ج ١؛ كمـــال الـــدين ، فقهـــاء الفيحـــاء ، ج ٤٥٦-٤٣٢مشـــارق ، ص

 ١، ج )ت.د(ط ، مؤسسـة البيـان ، قـم ، .بابليات ، د: ؛ اليعقوبي ، محمد علي  )فما بعدها -٢/٣(
؛ عـــــوض ، شـــــعراء الحلـــــة الســـــيفية ،  ٣، ج ٢، ج ١؛ الخاقـــــاني ، شـــــعراء الحلـــــة ، ج ٣، ج ٢، ج
ة تراثنـا الوالء الحسيني في أشعار بـن نمـا الحلـي ، مجلـ: فما بعدها ؛ كريم ، فارس حسون  -٥٥ص

ــــــاء التــــــراث ، العــــــددان ) ع(، مؤسســــــة آل البيــــــت  ــــــم ،  ١٢، الســــــنة  ٢و  ١إلحي  هـــــــ ، ١٤١٧، ق
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ا: ثانياً  ى ب حركت ده يحي ن الحسين وول ي ب ن عل د ب د زي ن زي
  ) .ع(
  -) :ع(حركة زيد بن علي بن الحسين بن علي  –أ 

  -:نسبه ونبذة عن مكانته العلمية  .١
 )١()ع(زيــد الشــهيد بــن زيــن العابــدين علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب     

ومناقبـــه أجـــل مـــن أن تحصـــى وفضـــله أكثـــر مـــن أن  )٢(ويكنـــى أبـــا الحســـين وأمـــه أم ولـــد 
  . )٣(يوصف

قــــدمت :  )٥(قــــال أبــــو الجــــارود زيــــاد بــــن المنــــذر ...: ((  )٤(قــــيبــــن الطقطايقــــول     
  ، وكــان زيــد )٦(ذاك حليــف القــرآن : المدينــة ، فجعلــت أســال عــن زيــد بــن علــي فقيــل لــي 

  

                                                                                                 
، دار ) تــــراجم وقصــــائد(فــــي الشــــعر الحلــــي ) ع(الحســــين : فمــــا بعــــدها ؛ الحــــداد ، ســــعد -٢٥٩ص

  .فما بعدها  -١٩م ، ص ٢٠٠٧الضياء للطباعة ، النجف األشرف ، 
وينظـر ؛  ٣١٤، عمدة الطالب ، صالحلي بة نبن عا ؛ ٢٢٧، ص األصيليالحلي ، بن الطقطقي ا )١(

بـــن عســـاكر ، ا ؛ ١٢٤األصـــفهاني ، مقاتـــل الطـــالبين ، ص ؛) ٧/٣١٩(بـــن ســـعد ، الطبقـــات ، ا: 
بـن محمـد بـن حمـزة بـن زهـرة الحسـيني ، كـان ابن حمزة ، تـاج الـدين ا ؛) ٢١/٣١٩(تاريخ دمشق ، 

يوتــات العلويــة المحفوظــة مــن الغبــار ، تحقيــق الســيد غايــة االختصــار فــي الب:  هـــ ٧٥٣حيــًا ســنة 
،  ١٩٦٢النجــــف األشــــرف ، ، محمــــد صــــادق بحــــر العلــــوم ، منشــــورات مكتبــــة ومطبعــــة الحيدريــــة 

  . ١٣٢ص
شــتراها المختــار اهــي جاريــة ) ع(، أن أم زيــد الشــهيد ٦٥ص مثيــر األحــزان ،: ذكــر ابــن نمــا الحلــي ) ٢(

 ؛له بستمائة دينار أخرى لقضاء حوائجـه  بعثئة دينار و بستما) ع(مام علي بن الحسين لإل) رض(
؛ األصـفهاني ، مقاتـل الطـالبين ،  ٥٧-٥٦البخاري ، سر السلسلة العلوية ، ص: ولالستزادة ينظر 

 .  ١٢٤ص
  .٣١٤، عمدة الطالب ، صالحلي بة نبن عا) ٣(
 .٢٢٧األصيلي ، ص) ٤(
مــن أصــحاب اإلمــام محمــد البــاقر وجعفــر الصــادق  ،زيــاد ابــن المنــذر أبــو الجــارود الهمــداني الكــوفي ) ٥(

خالصـــــة ، ؛ العالمـــــة الحلـــــي  ٢٠٨ص،  ١٣٥ص، الرجـــــال ، الطوســـــي : تنظـــــر ترجمتـــــه ، ) ع(
  .  ٣٤٩-٣٤٨ص، األقوال 

األصــفهاني ، مقاتــل الطــالبين ،  ؛ ٥٧ص البخــاري ، ســر السلســلة العلويــة ،: قريــب مــن ذلــك أورده ) ٦(
هــــى ، منتعبــــاس القمــــي : وأورد  ؛بــــاختالف فــــي الســــند   ٣٩١المفيــــد ، اإلرشــــاد ، ص ؛ ١٢٧ص

وهـذا السـيد رفيـع النسـب : ...  قال فيهللسيد علي خان في شرح الصحيفة  اً كالم) ٢/٦٧(اآلمال ، 
 .موصوف بحليف القرآن ، ألنه لم يكن يترك القرآن المجيد 
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  )).أحد سادات بني هاشم فضًال وفهمًا وزهدًا وورعًا ودينًا وعلمًا ونبًال  
، هـو قـب حليـف القـرآن بل) ع(بـن الطقطقـي ، وتلقيـب زيـد الشـهيد انفهم من نـص     
وأنه كان عالمـًا بـالقرآن علمـًا جمـًا لـذلك لقـب  هوعلم هوزهد) ع(على ورع زيد الشهيد داللة 

  .بهذا اللقب 
وقـــد عـــرف عنـــه مناظرتـــه للعديـــد مـــن العلمـــاء واألدبـــاء والفقهـــاء ، روى علـــي بـــن     

  : )١(طاووس
ة فـــي مـــدح األقـــل وذم رســـال: فيمـــا نـــذكره مـــن مجلـــدة صـــغيرة القالـــب ، عليهـــا مكتـــوب (( 

، نــذكر منهــا مــن الوجهــة الثانيــة مــن القائمــة ) ع(األكثــر عــن زيــد بــن علــي بــن الحســين 
، فســـمع بـــه علماؤهـــا فحضـــروا لمشـــاهدته  )٢(دخـــل الشـــام) ع(ان زيـــدًا : معنـــاه  مـــاالثالثـــة 

فــي آبائــه مــن ) ع(وخــالف مــا يعتقــده  همناظرتــه وذكــروا لــه أن أكثــر النــاس علــى خالفــو 
  :بما نذكره بلفظه ) ع(حتج عليهم ااإلمامة ، واحتجوا بالكثرة ف استحقاق

ســمعنا مــا ثــم تكلــم بكــالم ، ) ص(فحمــد اهللا زيــد بــن علــي ، واثنــى عليــه وصــلى علــى نبيــه 
نــك إ: حجــة وال أفصــح لهجــة منــه ثــم قــال قرشــيًا وال عربيــًا أبلــغ فــي موعظــة وال أظهــر فــي 

إال كـانوا علـى الحـق واهللا عـز وجـل يقـول يكـن جماعـة قـط  مذكرت الجماعة وزعمـت أنـه لـ
فَـَلـْوَال َكـاَن ِمـَن اْلُقـُروِن ِمـن : (وقال  )٣()ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَقِليٌل مَّا ُهمْ : (في كتابه 

َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفـي اَألْرِض ِإالَّ َقِلـيًال مِّ  ُهمْ قَـْبِلُكْم ُأْوُلوْا بَِقيٍَّة يـَنـْ َنـا ِمـنـْ ـْن أَنَجيـْ َنـا : (وقـال  )٤()مَّ َولَـْو أَنـَّا َكَتبـْ
ُهمْ  تُـُلوْا أَنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمن ِديَارُِكم مَّـا فَـَعلُـوُه ِإالَّ َقِليـٌل مِّـنـْ اْغتَــَرَف ُغْرفَـًة : (، وقـال  )٥()َعَلْيِهْم َأِن اقـْ

هُ   )٧()َما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُمـْؤِمِنينَ : (، وقال في الجماعة  )٦()مْ بَِيِدِه َفَشرِبُوْا ِمْنُه ِإالَّ َقِليًال مِّنـْ
ـــَر َمـــن ِفـــي اَألْرِض ُيِضـــلُّوَك َعـــن َســـِبيِل الّلـــهِ : (، وقـــال  )٧()ِبُمـــْؤِمِنينَ  َأْم : (، وقـــال  )٨()َوِإن ُتِطـــْع َأْكثـَ

                                     
 .٣٥٨-٣٥٧ص سعد السعود ، ) ١(
لخالـد بـن عبـد  همـه بـأن عنـده أمـواالً اتهشام بن عبد الملك بعد أن  ستقدمه الخليفةادخل الشام عندما  )٢(

 .اهللا القسري كما سوف نوضح ذلك الحقًا 
  .٢٤آية  :سورة ص ) ٣(
  .١١٦آية  :سورة هود ) ٤(
  .٦٦آية  :سورة النساء ) ٥(
  .٢٤٩آية  :سورة البقرة ) ٦(
  .١٠٣آية  :سورة يوسف ) ٧(
  .١١٦آية  :سورة األنعام ) ٨(
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َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال   َتْحَسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ  َ◌ا أَيـَُّها ي: (وقال  )١()َكاْألَنـْ

ــْأُكُلوَن َأْمــَواَل النَّــاِس بِاْلَباِطــِل َوَيُصــدُّونَ   )٢()َعــن َســِبيِل الّلــهِ  الَّــِذيَن آَمُنــوْا ِإنَّ َكِثيــًرا مِّــَن اَألْحَبــاِر َوالرُّْهَبــاِن لََي
ــَن النَّــاسِ : (وقــال  ... ، ثــم أخــرج إلينــا كتابــًا قــال فــي الجماعــة والقلــة  )٣()َلَفاِســُقونَ  َوِإنَّ َكِثيــًرا مِّ

فخرج الشاميون متحيرين نادمين كيف أحوجوه إلى أسماع هـذه الحجـج البـاهرة ، ولـم يـذكر 
علـيهم ) ع(بشيء لدفع ما أحتج بـه زيـد  ءواأنهم رجعوا عن عقائدهم الفاسدة الداثرة وما جا

التقليـــــد الـــــذي يوقـــــع فـــــي مثـــــل هـــــذا الهـــــالك و المنشـــــأ  وذ بـــــاهللا مـــــن الضـــــالل وحـــــبعـــــنف، 
  . )٥()))٤(لوالوبا
متاز بها زيـد الشـهيد ا المنزلة العلمية الرفيعة التي افمن خالل هذه الرواية يتبين لن    

مـن العلــوم  اً كثيــر الفقهـاء بعلــم جـم وصـدر كبيــر يضـم وكيـف أنـه كــان ينـاظر العلمــاء و ) ع(
  .  )٦()ص(جاء بها جده محمد الربانية واألحكام الشرعية التي 

  
  
  

  )ع(خبار بشهادته اإل .٢

                                     
  .٤٤آية  :ورة الفرقان س) ١(
  .٣٤آية  :سورة التوبة ) ٢(
  .٤٩آية  :سورة المائدة ) ٣(
 .علي بن طاووس  لفالقول األخير عائد للمؤ  )٤(
  . لم نعثر على هذه الرسالة التي أوردها علي بن طاووس في خالل بحثنا عن كتب الحليين ) ٥(
فــي كتــب الحليــين تتحــدث عــن حياتــه وعــن  )ع(لــم نعثــر علــى المزيــد مــن الروايــات عــن زيــد الشــهيد ) ٦(

بــن ســعد ، الطبقــات ، ا: أعمالــه ومكانتــه العلميــة والفقهيــة ، فلمزيــد مــن التفاصــيل عــن ذلــك ينظــر 
 ٣٩١اإلرشـاد ، ص، المفيـد  ؛ ١٢٩-١٢٥األصفهاني ، مقاتـل الطـالبين ، ص؛ ) ٣٢١-٧/٣١٩(
لقمــــي ، منتهــــى اآلمــــال ، عبــــاس ا ؛) فمــــا بعــــدها  -٢١/٣١٩(، تــــاريخ دمشــــق ،  بــــن عســــاكرا ؛
وفقهـه ، المكتبـة اإلسـالمية ، آراؤه  –مـام زيـد حياتـه وعصـره اإل: أبو زهرة ، محمد  ؛) ٦٧-٢/٦٦(

الحيـاة السياسـية والفكريـة : العمرجـي ، أحمـد شـوقي إبـراهيم  ؛فمـا بعـدها  -٢٢ت ، ص.، دبيروت 
،  ٢٠٠٠مصــــر ،  –اهرة ، منشــــورات مكتبــــة مــــدبولي ، القــــ١ط للزيديــــة فــــي المشــــرق اإلســــالمي ،

  .   ٤٧-٢٥ص
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، ) ع(بشـهادة زيـد بـن علـي  رخبـاالروايات التي أكدت اإل أورد الحليون طائفة من    
أورده علـــي بـــن  فمـــن ذلـــك مـــا) ع(وهـــذه الروايـــات فـــي الغالـــب مرويـــة علـــى لســـان األئمـــة 

  :يقول إذ  )١(طاووس
عـرف مـن حضـر بمـا يجـري ) ع(أن موالنـا عليـًا فيما نـذكره مـن كتـاب الفـتن للسـليلي ، (( 

وقــف بالكوفــة فــي الموضــع ) ع(ن أميــر المــؤمنين إ: قــال ) ع(لزيــد بــن علــي بــن الحســين 
 يـا: خضلت لحيته وبكى النـاس لبكائـه فقيـل لـهافبكى حتى ، الذي صلب فيه زيد بن علي 

من ولـدي يصـلب  أبكي ان رجالً : أمير المؤمنين مم بكاؤك ؟ فقد أبكيت أصحابك ، فقال 
ن إ: في هذا الموضـع ال أرى فيـه خشـية مـن رضـي أن ينظـر إلـى عورتـه قـال ففـي الخبـر 

  )).ظت سوأته رحمة اهللا عليه غف هصلبه مكشوف السوأة فنزل بطن )٢(هشام بن عبد الملك
ـــي     ـــي بـــن الحســـين روايـــة عـــن اإل )٣(وأورد ابـــن نمـــا الحل خبـــار فـــي اإل) ع(مـــام عل

كنــــت أزور علــــي بــــن : ، قــــال )٤(وعــــن أبــــي حمــــزة الثمــــالي((  :قــــولإذ ي) ع(بشــــهادة زيــــد 
فقــام  ، ذا علــى فخــذه صــبيإ فــي كــل ســنة مــرة فــي وقــت الحــج ، فأتيتــه ســنة و ) ع(الحســين 

دمــه  فنشــج رأســه فوثــب إليــه مهــروًال فجعــل ينشــاالصــبي يمشــي فوقــع علــى عتبــة البــاب ف
بـأبي أنـت وأمـي وأي كناسـة  :ني أعيذك أن تكون المصلوب في الكناسة ، قلـت إ: ويقول 
أي والــذي بعــث محمــدًا بــالحق نبيــًا ، : ويكــون ذلــك ، قــال : كناســة الكوفــة ، قلــت : ؟ قــال

وهــو مقتـــول مـــدفون ، لــئن عشـــت بعــدي لتـــرين هــذا الغـــالم فـــي ناحيــة مـــن نــواحي الكوفـــة 
ثـم ينـزل فيحـرق ويـذرى فـي الهـواء ، فقلـت جعلـت ،  منبوش مسحوب مصلوب في الكناسة

: قـال أبـو حمـزة الثمـالي ... بنـي زيـد ثـم دمعـت عينـاه ا: سم هذا الغالم ؟ فقال اوما فداك 
  .  )٥())في زيد ) ع(فو اهللا لقد رأيت كل ما ذكره 

                                     
  .٢٤٤التشريف بالمنن ، ص )١(
/ هــ  ١٢٥ - ١٠٥هشام بن عبد الملك بن مروان بـن الحكـم ، أحـد خلفـاء بنـي أميـة حكـم مـن سـنة  )٢(

  ) . ٢٣٠-٢/٢٢١(اليعقوبي ، تاريخ ، : ينظر.  م ٧٤٢-٧٢٣
  .٦٥-٦٣النضار ، ص  بذو ) ٣(
مــن أصــحاب اإلمــام علــي بــن ، مــولى كــوفي ثقــة ، صــفية دينــار أبــي حمــزة الثمــالي ثابــت بــن أبــي ) ٤(

روى ، لــه كتــاب فــي تفســير القــرآن ، ) ع(الحســين ومحمــد البــاقر وجعفــر الصــادق وموســى الكــاظم 
النجاشـي : تنظـر ترجمتـه ، م ٧٦٧/هــ١٥٠تـوفي سـنة ، ) ع(رسالة الحقوق إلمام علي بن الحسـين 

 ٨ط، تحقيـق موسـى الزنجـاني ، رجـال النجاشـي:  هــ٤٥٠أحمد بن علي بن أحمد بـن العبـاس ت ، 
 ١١٠ص، الرجــال ، ؛ الطوســي  ١١٦-١١٥ص، هـــ ١٤٢٧، إيــران ، مؤسســة النشــر اإلســالمي ، 
 .  

ــًا مــن هــذه الروايــة ) ٥( : وينظــر ؛  ١٣٩-١٣٨عبــد الكــريم بــن طــاووس ، فرحــة الغــري ، ص: أورد قريب
  ). ٤٦/١٨٣(المجلسي ، بحار األنوار ، 
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فـي ) ع(مام محمد البـاقر رواية أخرى جاءت على لسان اإل )١(بن الطقطقياوأورد     
كنــا : قــال  )٢(رفييالصــ رســدي عــن... ((  :يقــول  إذواستشــهاده ) ع(بخــروج زيــد  اإلخبــار

فقال له أبـو جعفـر  قفجاء زيد بن علي وهو عر ) ع(عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
ففعـل ثـم جـاء : نـزع ثيابـك وصـب عليـك مـاًء ثـم تعـال ادخل بيتـك و اذهب فديتك ، ا) : ع(

)  ع(قلــت كــذا وقــال كــذا حتــى رؤي البشــر فــي وجــه أبــي جعفــر البــاقر : زيــد فجعــل يقــول 
ستنصـركم اهذا سيد بني هاشم ، فإذا ادعاكم فأجيبوه وٕاذا : على كتف زيد ثم قال وضرب 
  .)٣())فانصروه 

أيضـــًا جـــاءت علـــى لســـان محمـــد بـــن  )٤(بـــن الطقطقـــياوفـــي روايـــة أخـــرى أوردهـــا     
كـــان محمـــد ابـــن  ...((  :يقـــول  إذواستشـــهاد ) ع(خبـــار بخـــروج زيـــد فـــي اإل) ع(الحنفيـــة 

فرفـع : قـال ) ع(، فمـر بـه زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي اره الحنفية جالسًا في فناء د
أعيــذاك بــاهللا أن تكــون زيــدًا المصــلوب : محمــد بــن الحنفيــة النظــر فــي زيــد وصــوبه وقــال 

  . )٥())دائمًا بالعراق ، ومن نظر إلى عورته ثم لم ينصره أكبه اهللا في النار 
ــ مــا فهــذه عــدد مــن     تحــدث ) ع(ة أهــل البيــت يــات عــن أئمــان مــن الرو و أورده الحلي

ســوف يستشــهد فــي ســبيل إعــالء كلمــة ) ع(نــه إواستشــهاده وتؤكــد ) ع(بخــروج زيــد الشــهيد 
  . لمعروف والنهي عن المنكراهللا واألمر با

  
  
  

  موقفه من خالفة هشام بن عبد الملك .٣
رافضــًا لحكــم األمــويين ، معلنــا بــأنهم قــد اغتصــبوا حقهــم فــي ) ع(كــان زيــد الشــهيد     

ــًا بــالرف) ص(ل اهللا خالفــة رســو  ن يقومــون بهــا ض لجميــع األعمــال التــي كــان األمويــو معلن
  .ضد اإلسالم والمسلمين 

                                     
 .٢٢٩، ص األصيلي) ١(
مـن أصـحاب اإلمـام علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن ، يكنى أبا الفضل ، هو سدير بن حكيم الصريفي ) ٢(

ــــن محمــــد  ــــر ب ــــي وجعف ــــه ، روى عــــنهم ، ) ع(عل ،  ١١٤ص، الرجــــال ، الطوســــي : تنظــــر ترجمت
  .  ١٦٥ص، خالصة األقوال ، ؛ العالمة الحلي  ٢٢٣ص،  ١٣٧ص

 .٥٧العلوية ، صالبخاري ، سر السلسلة : ينظر ) ٣(
 .٢٣٤األصيلي ، ص) ٤(
السـند وتشـابه بـاختالف فـي  ، ٥٧البخـاري ، سـر السلسـلة العلويـة ، ص: من هذه الروايـة  اً أورد قريب) ٥(

ابـن  ؛، باختالف في السند وتشـابه فـي المـتن  ١٢٨، مقاتل الطالبين ، صفي المتن ؛ األصفهاني 
  . اإلسناد والمتن نفسيهماب، وقد أوردها ١٣٦، ص حمزة ، غاية االختصار
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) ص(ن زيـــد بـــن علـــي دخـــل مســـجد رســـول اهللا إ ...: ((  )١(روى ابـــن الطقطقـــي    
نصف النهار في يوم حار من باب السوق فرأى سعد بن إبراهيم في جماعة من قـريش قـد 

سعد بن إبراهيم ، هذا زيد يشير إليكم فوقفـوا لـه فجـاءهم  مفقال له محان قيامهم فأشار إليه
فأنـا أشـهد أن : ال ، قـال : أي قوم أنتم أضـعف مـن أهـل الحـرة ؟ فمـالوا وقـالوا : فقال لهم 

مـدة هـذا قصـيرة ، فلـم يلبـث : يزيد ليس هو شرًا من هشام فما لكـم ؟ فقـال سـعد ألصـحابه 
  .)٢())ان خرج فقتل 

لخالفة هشام بن عبد الملك ، وأنـه  اً كان رافض) ع(لى أن زيد الشهيد فهذا دليل ع    
روايـة  )٣(الحلـي بـةنكان ساعيًا إلى إعالن الثورة ضد هشام بن عبـد الملـك وقـد أورد ابـن ع

  :أخرى يقول فيها 
ليس في عبـاد اهللا أحـد دون : ويروى أن زيدًا دخل على هشام بن عبد الملك ، فقال له (( 

ى اهللا ، وال أحــد فــوق أن يوصــي بتقــوى اهللا ســبحانه ، وأنــا أوصــيك بتقــوى أن يوصــي بتقــو 
أنت زيد المؤمل للخالفة الراجي لها ومـا أنـت والخالفـة ال أم لـك وأنـت : له هشام  اهللا فقال

ال أعــرف أحــدًا أعظــم منزلــة عنــد اهللا مــن نبــي بعثــه اهللا تعــالى وهــو : ، فقــال زيــد  ةبــن أمــا
وهـو ابـن علـي بـن ) ص(ك برجل أبوه رسول اهللا ر وما يقص هيم ،بن أمة إسماعيل بن إبراا

ال يبيــتن هــذا فــي : ، فوثــب هشــام ووثــب الشــاميون ودعــا قهرمانــه وقــال ) ع(أبــي طالــب 
، ذلــوا  إاللــم يكــره قــوم قــط حــر الســيوف : فخــرج أبــو الحســين زيــد يقــول ، عســكري الليلــة 

ألسـتم تزعمـون أن أهـل : ال هشـام فحملت كلمته إلى هشام ، فعرف أنه يخرج عليه ، ثم قـ
  .)٤())لعمري ما انقرض من مثل هذا خلفهمالبيت قد بادوا ، و هذا 
، قــد وقــف بوجــه هشــام بــن عبــد الملــك ) ع(فنــرى فــي هــذا الــنص أن زيــدًا الشــهيد     

 إالوأمــره بــالمعروف ونهــاه عــن المنكــر ، وأكــد لــه أنــه لــيس أحــد أفضــل وال أعظــم عنــد اهللا 

                                     
 .٢٣٥األصيلي ، ص) ١(
بــاختالف فــي الســند وتشــابه ) ٢١/٣٣٢(بــن عســاكر ، تــاريخ دمشــق ، ا: مــن هــذه الروايــة  اً أورد قريبــ )٢(

  . والمتن نفسيهما باإلسناد ١٣٧بن حمزة ، غاية االختصار ، صاوأوردها في المتن ؛ 
  .٣١٥-٣١٤عمدة الطالب ، ص) ٣(
وبـين هشـام بـن عبـد الملـك حـول ) ع(المصادر ، الحوار الذي دار بين زيد بن علـي  نأوردت عدد م) ٤(

ـــــة واســـــتحقاقها ينظـــــر  ـــــوة والخالف ـــــات ، ا: النب ـــــن ســـــعد ، الطبق ـــــاريخ ،  ؛) ٧/٣٢٠(ب ـــــوبي ، ت اليعق
بــــن ا ؛ ٣٩٢اإلرشــــاد ، ص، ، المفيــــد ) ٣/٢١٨(، ؛ المســــعودي ، مــــروج الــــذهب )٢٢٨-٢/٢٢٧(

عبـاس القمـي ،  ؛ )٤/٤٤٥(بن األثير ، الكامل ، ؛ ا)  ٣٣٤ -٢١/٣٣٣(عساكر، تاريخ دمشق ، 
 .، باختالف في األلفاظ وتشابه في المعنى ) ٦٨-٢/٦٧(منتهى اآلمال ، 
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ن لم يكن من المتقين ، ورد علـى إلخليفة نفسه ليس بأعظم منزلة من غيره وأن ا، المتقين 
  ).ع( همن جهة أم هحمًا حينما تعرض إلى نسبفردًا م )١(هشام بن عبد الملك

  )ع(قيام الحركة واستشهاد زيد  .٤
مـــا رواه علـــى هشـــام بـــن عبـــد الملـــك بحســـب ) ع(ن ســـبب خـــروج زيـــد بـــن علـــي إ    

ن عبد الملك قـد أرسـل إلـى مكـة فـي القـبض علـى زيـد بـن أن هشام ب:  بعض علماء الحلة
، ومحمـد بـن عمـر بـن علـي بـن أبـي  )٢(وداود بن علي بن عبد اهللا بـن عبـاس، ) ع(علي 

حـــين عـــزل خالـــد  )٤(لخالـــد بـــن عبـــد اهللا القســـري ن عنـــدهم مـــاالً إتهمهـــم ا، و  )٣(أبـــي طالـــب
ا لخالد عنـدهم مـن مـال فأستحلفهم بأن م )٥(وأرسلهم إلى واليه على العراق يوسف بن عمر

  .)٦(مال ، فحلفوا جميعًا وتركهم يوسف
وربمـا أن السـبب ، خروج على هشام بن عبد الملك ال نراه وجيهًا للن هذا السبب إ    

وهشـام بـن عبـد الملـك ) ع(في الخروج يعود إلى طابع العداء الذي تحكم بين زيد بن علي 

                                     
-٧٢٣/هــ١٢٥-١٠٥أحد خلفاء بني أمية حكم مـن سـنة ، هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ) ١(

  . ) ٢٣٠-٢/٢٢١(، تاريخ ، اليعقوبي : ينظر ، م ٧٤٢-٧٢٣/هـ١٢٥

تــولى إمــارة مكــة والمدينــة فــي خالفــة أبــو ، داود بــن علــي بــن عبــد اهللا بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب ) ٢(
  .)٧/٤٧١(، الطبقات ، ابن سعد : ه تنظر ترجمت، م ٧٥٠/هـ١٣٣توفي سنة ، العباس السفاح 

بـاقر روى عن أبيه وعن علي بن الحسين وعـن محمـد ال، هو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ) ٣(
، ابـــن ســـعد : تنظـــر ترجمتـــه ، أدرك أول خالفـــة أبـــي العبـــاس الســـفاح ) ع(بـــاقر وجعفـــر الصـــادقال

، إلـــيهم أيـــوب بـــن  ٢٣٥، األصـــيلي ، صابـــن الطقطقـــيأضـــاف و ، ) ٤٧٣،  ٧/٣٢٣(، الطبقـــات 
 .سلمة وأكد بأن هشام بن عبد الملك قد أطلق سراحه ألنه من أخواله 

فـي عهـد ) الكوفـة والبصـرة ( تـولى إمـارة العـراق ، يكنـى أبـا يزيـد  ،خالد بن عبد اهللا بن يزيـد القسـري ) ٤(
  ينظر في ، م على يد يوسف بن عمر الثقفي ٧٤٣/هـ١٢٦قتل سنة ، هشام بن عبد الملك

تـولى إمـارة الكوفـة بعـد عـزل خالـد ، كنيتـه أبـو عبـد اهللا ، يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفـي ) ٥(
-٤/٥٩٧(، سـير أعـالم ، الـذهبي : تنظـر ترجمتـه ،  م٧٣٧/هـ١٢٠خالد بن عبد اهللا القسري سنة 

  . ٤٠٤-٣٩٦ص، أمراء الكوفة ، ؛ آل خليفة ) ٥٩٨
 ٣١٥، عمـدة الطالـب ، صالحلـي بـة نبـن عا ؛ ٢٣٥، األصـيلي ، صالحلـي بن الطقطقـي ا: ينظر ) ٦(

 هـو زيـد بـنتهـم بـذلك ا، بـأن الـذي  ١٣٢ص ، الفخـري ،؛ وقد أورد ابن الطقطقـي الحلـي  ٣١٥ص
األصــفهاني ، مقاتــل أمــا  ؛ )٢٢٨-٢/٢٢٧(وقــد أكــد ذلــك ، اليعقــوبي ، تــاريخ ،  ؛وحــده ) ع(علــي 

ومـــن ) ع(، فقـــد أكـــدوا بـــأن زيـــدًا  )٤/٤٤٣(بـــن األثيـــر ، الكامـــل ، ؛ وا ١٣١-١٣٠الطـــالبين ، ص
) ٨/١٠٨(ي ، وانفـرد ابـن أعـثم ، الفتـوح ، لخالد بـن عبـد اهللا القسـر  هموا بأن عندهم أمواالً تمعه قد ا

  . سبب يزيد بن خالد القسريببأن ذلك كان وذكر  ،
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والتي حدث فيها جدل  )١(الحلي بةنبن عا، كما جاء ذلك في الرواية التي أوردناه نقًال عن 
) ع(تهــم زيــد اقــد  اً وكيــف أن هشــام) ع(عنيــف بــين هشــام بــن عبــد الملــك وزيــد بــن علــي 

  .بالسعي إلى طلب الخالفة 
ــم باستشــهاده ، وذلــك بعــد أن أعلمــه أئمــة أهــل ) ع(وكــان زيــد بــن علــي      علــى عل

لخــروج مــن أجــل اســترداد حــق قــد عــزم علــى ا) ع(بــذلك ، وهــذا يعنــي أن زيــدًا ) ع(البيــت 
  . الذي غصب منهم في الخالفة أهل البيت

كـان زيـد مـن : (( بـالقول ) ع(فـي وصـف زيـد بـن علـي  )٢(بن الطقطقياوقد أورد     
ـــا وكرمـــًا وكـــان يحـــدث نفســـه ) ع(عظمـــاء أهـــل البيـــت  علمـــًا وزهـــدًا وورعـــًا وشـــجاعة ودين

يتــردد فـــي نفســـه ، ويظهـــر علـــى  بالخالفــة ، ويـــرى أنـــه أهـــل لــذلك ، ومـــا زال هـــذا المعنـــى
  ...)).حتى كانت أيام هشام بن عبد الملكصفحات وجهه وفلتات لسانه 

كان يحدث ويناظر ويخاصم العلماء في أمـر اإلمامـة والخالفـة ) ع(ن زيد إلذلك ف    
فـأدى ذلـك إلـى ، بالخالفة ، كمـا جـاء فـي النصـوص السـابقة ) ع(ويؤكد أحقية أهل البيت 

، ) ع(عبد الملك بـالخطر علـى ملكـه وخالفتـه مـن جانـب زيـد بـن علـي أن شعر هشام بن 
وذلــك بهــدف القــبض علــى زيــد ) ع(ع الــتهم ضــد زيــد بــن علــي وضــلــذلك نجــده يســارع إلــى 

أمــوال  هفــي أخــذ) ع(وســجنه أو قتلــه ، فكانــت التهمــة التــي وجهــت إلــى زيــد بــن علــي ) ع(
بـن عبـد الملـك محاولـة للـتخلص  خالد بـن عبـد اهللا القسـري مـا هـي إال حجـة أوجـدها هشـام

  ) .ع(، فكانت هذه الشرارة التي انطلقت منها ثورة زيد بن علي ) ع(من زيد 
  :إلى الشام ) ع(ستقدم زيد بن علي اأبياتًا قيلت بعد أن  )٣(ن الطقطقيابأورد     

  
 يــــــــــــــــــــأمن آل النبــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــد المقــــــــــــــــــــام يـــــــــــــــــــــأمن الطيـــــــــــــــــــــر والظبـــــــــــــــــــــا وال

ــــــك أهــــــًال◌ً  ــــــًا وطــــــاب أهل ــــــت بيت  طب
  

ـــــــــــــــــــــي واإلســـــــــــــــــــــالمأ ـــــــــــــــــــــت النب  هـــــــــــــــــــــل بي
 رحمـــــــــــــــــة اهللا والســـــــــــــــــالم علــــــــــــــــــيكم  

  
 كلمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــــــــائم بســــــــــــــــــــــــــالم

 حفظــــــــــــــــــوا خاتمــــــــــــــــــًا وجــــــــــــــــــر رداءٍ   
  

 )٤(وأضـــــــــــــــــــــــــــاعوا قرابـــــــــــــــــــــــــــة األرحـــــــــــــــــــــــــــام

مــن عنــد يوســف بــن عمــر والــي الكوفــة أراد أن ) ع(وبعــد أن خــرج زيــد بــن علــي       
ين تخرج عنـا رحمـك اهللا لحقته الشيعة وقالوا أ )٥(ذا كان بالقادسيةإيتوجه إلى المدينة حتى 

                                     
 .٣١٥-٣١٤عمدة الطالب ، ص) ١(
 .١٣٢ص الفخري ،) ٢(
 .٢٣٥األصيلي ، ص) ٣(
، وذكــــر أنهــــا لكثيــــر بــــن كثيــــر بــــن ) ٢١/٣٣١(بــــن عســــاكر، تــــاريخ دمشــــق ، ا: أورد هــــذه األبيــــات ) ٤(

  .١٣٨-١٣٧غاية االختصار ، صبن حمزة ، اكذلك أوردها  ؛المطلب بن أبي وداعة السهمي 
   ) . ٤/٢٩١(، معجم ، الحموي : ينظر ، موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا : القادسية ) ٥(
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اهللا ؟ ومعــك مائــة ألــف ســيف مــن أهــل الكوفــة وأهــل البصــرة وخراســان يضــربون بهــا دونــك 
ولـو أن قبيلـة مـن قبائلنـا نصـبت  )١(بني أمية غدًا وليس قبلنـا مـن أهـل الشـام إال عـدة قليلـة

لسـت  نـيإ: نناشـدك اهللا إال مـا رجعـت ، قـال: فـأبى علـيهم ، فقـالوا  )٢(لهم لكفتهم بأذن اهللا
لـن نفعـل وأن أنفسـنا دونـك ونعطيـك : ، قـالوا ) ع(آمن من غدركم كفعلكـم بجـدي الحسـين 

نا نرجـو أن تكـون المنصـور وأن يكـون هـذا الزمـان الـذي إمن العهود والمواثيق ما تثق به ف
  . )٣(يهلك فيه بنو أمية فلم يزالوا به حتى ردوه

حتــى أحصــي  )٤(تختلــف إليــه ويبايعونــهولمــا رجــع زيــد إلــى الكوفــة ، أقبلــت الشــيعة : قــالوا 
ل ديوانه خمسة عشر ألفًا من أهل الكوفة سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والموصل وأهـ

  .)٥(الخرسان والري وجرجان والجزيرة
  

) ع(ت األلوية على رأس زيد بـن علـي فقفلما خ )٦(وخرج سنة أحدى وعشرين مائة    
ننـــي كنـــت أســـتحي مـــن رســـول اهللا إ، واهللا الحمـــد اهللا الـــذي أكمـــل لـــي دينـــي : ، قـــال ) ع(
  .)٧(أن أرد عليه الحوض غدًا ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنه عن المنكر)  ص(

                                     
  ... . وليس عندنا من بني أمية إال نفر قليل :  ١٣٢بن الطقطقي ، الفخري ،صافي ) ١(
 
  . ...صمدت لهم  اولو أن قبيلة واحدة من:  ١٣٢صالمصدر نفسه ، ) ٢(
بــن أعــثم ، ا: وينظــر ؛  ١٣٢ص بــن الطقطقــي ، الفخــري ،ا، ٢٣٦ص بــن الطقطقــي ، األصــيلي ،ا) ٣(

ســبط ابــن الجــوزي ، تــذكرة ، ؛ ١٣١األصــفهاني ، مقاتــل الطــالبين ، ص ؛)١١٢-٨/١١٠(الفتــوح ، 
  .١٣٨بن حمزة ، غاية االختصار ، صا ؛ ٣٠٠ص

والشــــيعة فـــي خـــالل ذلــــك ((...  : )٨/١١٣(،  بــــن أعـــثم ، الفتـــوحاذكـــره  كمـــا) ع(كانـــت بيعـــة زيــــد ) ٤(
وجهــــاد الظــــالمين ، والــــدفع عــــن المستضــــعفين ، ) ص(يبايعونــــه علــــى كتــــاب اهللا وســــنة رســــول اهللا 

بــين أهلــه بالســوية ، ورد المظــالم والنصــر ألهــل البيــت علــى مــن  ءلفــياوٕاعطــاء المحــرومين وقســمة 
ذلـك فـإذا أقـر الرجـل مـنهم بـذلك وبهـذه  نصب لهم العداوة وجهـل حصـتهم فكـان النـاس يبايعونـه علـى

فــإذا قــال ذلــك ! عليــك بهــذه البيعــة عهــد اهللا وميثاقــه وذمتــه  :البيعــة يضــع يــده علــى المبــايع ثــم يقــول 
وفـي هـذه البيعـة ...)) سـمه عنـده اشهد ، ثم يكتب االلهم : نعم يمسح يده على يده ثم يقول : الرجل 

 .  كافة  نواحيالمن ) ص(أمة محمد  صالحإسعى إلى ) ع(خير دليل على أن زيد 
بـــة ، عمـــدة نابـــن ع؛  ١٣٢ص بـــن الطقطقـــي ، الفخـــري ،ا ؛ ٢٣٦ص بـــن الطقطقـــي ، األصـــيلي ،ا) ٥(

ـــــب ، ـــــوح ، ا: وينظـــــر ؛   ٣١٥ص الطال ـــــن أعـــــثم ، الفت ـــــل  ؛) ١١٤-٨/١١٣(ب األصـــــفهاني ، مقات
 .١٣٢الطالبين ، ص

رد  فـــي حـــين أو ؛  )٢/٢٢٨(عقـــوبي ، تـــاريخ ، وأكـــد ذلـــك الي؛  ٣١٥بـــة ، عمـــدة الطالـــب ،صنابـــن ع) ٦(
ومثـل ؛  هـ ١٢٢و  هـ١٢١روايتين في خروجه سنة  ١٣٩ ، ١٣٢، صاألصفهاني ، مقاتل الطالبين

وذكـر  ؛ )٤/٤٤٣(بن األثير ، الكامل ، اكذلك ؛ و ) ٣/٢٦٧(ذلك أورد المسعودي ، مروج الذهب ، 
 . هـ١٢٢ بأن خروجه كان سنة ٣٠٠ابن الجوزي ، تذكرة ، ص

بـــة ، عمـــدة نابـــن ع؛  ١٣٣ص بـــن الطقطقـــي ، الفخـــري ،ا ؛ ٢٣٦ص بـــن الطقطقـــي ، األصـــيلي ،ا) ٧(
 .٥٨البخاري ، سر السلسلة العلوية ، ص :وينظر ؛ ٣١٦- ٣١٥ص الطالب ،
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و جـيش يوسـف بـن ) ع(ت سحب الحرب بين زيد بن علـي نوبعد أن جد الجد وبا    
قــال  تفــرق أصــحاب ... : (( )١(بــن الطقطقــيايقــول عنــه ، ) ع(عمــر تفــرق أصــحاب زيــد 

وحضـرت معــه دار الـرزق فــي ثالثمائـة رجــل ، وجـاء يوســف بـن عمــر فـي عشــرة  زيـد عنــه
  .)٢())آالف  ونحن في ثالثمائة 

وكــان : (( تفســيرًا لســبب تفــرق أصــحاب زيــد بقولــه  )٣(الحلــي بــن عنبــةاوقــد أورد     
أصحاب زيد لما خرج سألوه ما تقول في أبـي بكـر وعمـر ؟ فقـال مـا أقـول فيهمـا إال الخيـر 

مــام يعنــون لســت بصــاحبنا ذهــب اإل:  مــن أهلــي فيهمــا إال الخيــر ، فقــالوا  ، ومــا ســمعت
  .)٤())م فسموا الرافضةرفضنا القو : وتفرقوا عنه ، فقال ) ع(محمد الباقر 

نهـا ال تكــون إذا أسـلمنا بصـحتها فإبهـذه الروايـة وحتــى الحلـي بـن عنبــة انفـرد اوقـد     
ذالن أهل الكوفة أمـر معـروف فقـد خـذلوا لتفرق أصحاب زيد عنه وذلك ألن خ اً يسببًا حقيق

، ) ع(مــام الحســين وخــذلوا وحــاربوا اإل، ) ع(مــام الحســن وأرادوا قتــل اإل، ) ع( اً مــام عليــاإل
لخوفهم مـن بطـش ، فكثير ما عرف عنهم الخذالن والتراجع عند اشتداد المحن والمصائب 

  .الدولة األموية التي قضت على علمائهم وفقهائهم 
ثـم صـف زيـد أصـحابه صـفًا خلـف صـف حتـى ال ... : ((  )٥(الطقطقـيبن ايقول     

ــا نضــرب وال نــرى إال النــار تخــرج مــن الحديــد فقتلنــا  يســتطيع أحــد أن يلــوي عنقــه ، فجعلن
نحزنـا بـه ، وكـان رأسـه فـي افأنزلنـاه و  )٦(منهم مقتلـه عظيمـة وجـاء سـهم فأصـاب جبـين زيـد

أيــن يحيــى ؟ أدعــو لــي : ، فقــال  حجــر محمــد بــن مســلم الخيــاط ورجــاله فــي حجــر أخ لــه
وعلــي ) ص(ابشــر يــا أبتــاه تــرد علــى رســول اهللا : يحيــى ، فجــاء يحيــى فأكــب عليــه فقــال 

                                     
  .٢٣٦األصيلي ، ص) ١(
ر هـا البخـاري ، سـذكر  نفسـها والروايـة؛  ٣١٦ص بـة ، عمـدة الطالـب ،نابـن ع:  قريب من ذلك أورده) ٢(

وســبط ابــن الجــوزي ، ؛  )١١٨-٨/١١٧(وأوردهــا ابــن أعــثم ، الفتــوح ،  ؛ ٥٨، صالسلســلة العلويــة
صــــفهاني ، مقاتــــل وذكــــر األ؛ ن رجــــًال ين وعشــــر يبــــأن أصــــحاب زيــــد كــــانوا مــــائت  ٣٠٠تــــذكرة ، ص

 .ن وثمانية عشر رجًال ي، بأنهم كانوا مائت )٤/٤٥٣(بن األثير ، الكامل ، ؛ ا١٣٤الطالبين ، ص
 .٣١٦ص عمدة الطالب ،) ٣(
؛ ابـن ) ٣/٤٣٦(ذري ، انسـاب ، البال: أورد قريب من هذه الرواية في سبب تفرق أصحاب زيد عنه ) ٤(

بـــن خلـــدون ، ؛ ا )٤٥٣-٤/٤٥٢(بـــن األثيـــر ، الكامـــل ، ا ؛ )١١٧-٨/١١٦(، الفتـــوح ، ابـــن أعـــثم
  ).٣/١٢٠(العبر ، 

 .٢٣٧- ٢٣٦األصيلي ، ص) ٥(
فـي يقـال لـه ، بأن الذي رمـاه مملـوك ليوسـف بـن عمـر الثق ٣١٦ص طالب ،بة ، عمدة النأورد ابن ع )٦(

  .راشد فأصاب بين عينيه
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ع ؟ صــنأجــل يــا بنــي ، ولكــن أي شــيء تريــد أن ت: ، قــال ) ع(وفاطمــة والحســن والحســين 
بنــي فانــك  فافعــل يــا: قــال أريــد واهللا يــا أبتــاه أن أقــاتلهم ولــو لــم أجــد أحــدًا إال نفســي ، قــال 

ن قتالهم في النـار ، ثـم جئنـاه إ ن قتالنا في الجنة و إ واهللا لعلى الحق وأنهم على الباطل ، و 
: فجئنا به إلى ساقية تجري عند بسـتان ، قـال : بحداد ، فنزع السهم وكانت فيه نفسه قال 

  .)١())نا له ودفناه وأجرينا عليه الماءفحبسنا الساقية من هاهنا ومن هاهنا ثم حفر 
فـــذهب إلـــى يوســـف بـــن ، وكـــان معهـــم غـــالم ســـندي : ((  )٢(وذكـــر ابـــن الطقطقـــي    

 بقـي ثـم أنزلـه افأخبره بدفنهم إياه ، فأخرجه يوسف بـن عمـر فصـلبه فبقـي مـ غدعمر من ال
  )).فأحرقه بالنار ثم ذرئ في الريح

  وكـــــــــــــــان معنـــــــــــــــا غـــــــــــــــالم ســـــــــــــــندي: (( ...  )٣(الحلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن عنبـــــــــــــــةاوأورد     
  
عمر فأخبره ، فأخرجه يوسف بن عمر من القبر ، فصلبه فـي ، فذهب إلى يوسف بن  )٤(

فــي الكناســة ، فمكــث أربــع ســنين مصــلوبًا ، ومضــى هشــام ، وكتــب الوليــد بــن يزيــد إلــى 
أمــا بعــد فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فاعمــد إلــى عجــل أهــل العــراق فحرقــه ثــم : يوســف بــن عمــر 

  .)٥())نسفه في اليم نسفًا فأنزله وحرقه ثم ذرأه في الهواء ا

                                     
ولالسـتزادة عـن أحـداث المعركـة التـي دارت ؛  ٣١٦ص بـة ، عمـدة الطالـب ،نابن ع: منه  اً أورد قريب )١(

اليعقــــوبي ، تــــاريخ ، :وبــــين جــــيش الــــوالي يوســــف بــــن عمــــر الثقفــــي ينظــــر ) ع(بــــين أصــــحاب زيــــد 
 ٥٩-٥٨لة العلويـة ، صالبخـاري ، سـر السلسـ ؛ )١٢٢-٨/١١٤(بن أعثم ، الفتوح ، ا ؛ )٢/٢٢٨(
 ، ١٣٢األصـــــفهاني ، مقاتـــــل الطـــــالبين ، ص  ؛ )٢١٩-٣/٢١٨(المســـــعودي ، مـــــروج الـــــذهب ،  ؛

؛  ٣٠١-٣٠٠ســبط ابــن الجــوزي ، تــذكرة ، ص  ؛ )٤٥٥-٤/٤٥٢(بــن األثيــر ، الكامــل ، ا ؛ ١٣٨
تــــاريخ ،  بــــن الــــوردي ،؛ ا) ١/٢٨٣(الفــــداء ، المختصــــر ،  وأبــــ ؛ ١٠٣ص بــــن العبــــري ، تــــاريخ ،ا
 ).١٢١-٣/١١٨(بن خلدون ، العبر ، ا ؛ )١/١٧٥(

 .٢٣٧األصيلي ، ص) ٢(
  .٣١٧-٣١٦ص عمدة الطالب ،) ٣(
 :ختلــف فــي بــاقي كتــب التــاريخ اأعــاله أنــه غــالم الســندي و فــي بــة نبــن عابــن الطقطقــي ، و افــي روايــة ) ٤(

وأن يوسـف بــن ) ع(، بــأن الـذي أخبــر هـو غـالم لزيــد بـن علــي ) ٨/١٢٢(، م ، الفتـوحابـن أعــثفـذكر 
-٣/٢١٨(وذكــر المســعودي ، مــروج الــذهب ، ؛ ) ع(عترف بموضــع قبــره مــر قــد هــدده بالقتــل فــاع

 ؛) ع(قــام بنــزع الســهم مــن جبــين زيــد ،  بــأن الــذي دل علــى موضــع قبــره هــو الحجــام الــذي  )٢١٩
، بأنـه عبـد سـندي لزيـد ، وذكـر فـي روايـة أخـرى أنـه  ١٣٨الطـالبين ، صوذكر األصفهاني ، مقاتل 

بـــن األثيـــر ، الكامـــل ، اوأورد  ؛فـــأخبره بموضـــع قبـــره ) ع(نبطـــي كـــان يســـقي الـــزرع حـــين دفـــن زيـــد 
 بأنه عبد السندي   ) ٤/٤٥٥(

 بـــنا ؛  ١٣٩األصـــفهاني ، مقاتـــل الطـــالبين ، ص ؛ )٣/٢٢٠(ينظـــر المســـعودي ، مـــروج الـــذهب ،  )٥(
  ).٤/٤٥٥(األثير ، الكامل ، 
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لمــا قتــل  زيــد بــن : وحــدث عــن بعضــهم أنــه قــال : ((  )١(الحلــي بــن عنبــةاوأورد     
إنـا هللا وٕانـا : قائمـًا مسـتندًا إلـى خشـبة وهـو يقـول ) ص(وصـلب رأيـت رسـول اهللا ) ع(علي 
ــــدي ، وروى غيــــر واحــــد أنهــــم صــــلبوه مجــــردًا فنســــجت  إليــــه ــــون هــــذا بول راجعــــون ، أيفعل

  )).)٣(ثي زيد بمرات كثيرةور  )٢(العنكبوت على عورته من يومه
أعطـــاني :  )٥(ةبايعبـــد الـــرحمن بـــن ســـ: قـــال  ...: ((  )٤(الحلـــي بـــن عنبـــةاوأورد     

ألف دينار وأمرني أن أفرقها فـي عيـال مـن أصـيب ) ع(أعطاني جعفر بن محمد الصادق 
  .)٦())علي ، فأصاب كل رجل أربعة دنانيرمع زيد بن 

) : ع(بعـد أن علـم بمقتـل زيـد ) ع(مـام الصـادق عـن اإل)٧(ن الطقطقي ابوقد أورد     
  .)٨())رحم اهللا عمي زيدًا لو تم له األمر لوفى (( : 

                                     
  .٣١٧ص عمدة الطالب ،) ١(
بن عساكر ، تاريخ دمشـق ؛ ا ١٣٩األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص: قريب من هذه الرواية أورده ) ٢(

  .وقد أورد عدة روايات متشابهة في المعنى مختلفة في اإلسناد واأللفاظ) ٢١/٣٤٠(دمشق ، 
وقـال فضـل بـن العبـاس بـن (( :١٤٣هاني ، مقاتل الطـالبين ، صأورده أبو الفرج األصف فمن ذلك ما )٣(

  ) :ع(بن الحرث بن عبد المطلب يرثي زيد بن علي ابن عبد الرحمن بن ربيعة 
ـــــــــى وجـــــــــودي ـــــــــا عـــــــــين ال ترق  بـــــــدمعك لـــــــيس ذا حـــــــين الجمـــــــودِ  أال ي
 صــــــــليب بالكناســــــــة فــــــــوق عــــــــودِ  غـــــــداة ابــــــــن النبــــــــي أبــــــــو الحسيـــــــــن
 ي أعظـــــــــم فـــــــــوق العمـــــــــودِ بنفســـــــــ يظــــــــــل علــــــــــى عمــــــــــودهم ويمســـــــــــي
 فأخرجـــــــــــه مـــــــــــن القبـــــــــــر اللحيـــــــــــدِ  تـــــــــــــعدى الكـــــــــــــافر الجبــــــــــــار فيـــــــــــــــه
ـــــــــــدٍم جســـــــــــيدِ  فظلــــــــــــــوا ينبشـــــــــــــون أبـــــــــــــا حسيــــــــــــــن ـــــــــــنهم ب  خضـــــــــــيبًا بي
 ومــــا قــــدروا علــــى الــــروح الصــــعيد فطـــــــــــــــــال بــــــــــــــــه تلعـــــــــــــــــبهم عتـــــــــــــــــواً 
ـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــدود وجــــــــاور فــــــــي الجنــــــــان بنــــــــي أبيــــــــه  وأجـــــــــــــــــدادهم خي
 ))مـــــــن الشـــــــهداء أو عـــــــم شـــــــهيد فكـــــــــم مــــــــــن والـــــــــد ألبــــــــــي حسيــــــــــــن

ثميلــة اآلبــار  ي، قصــيدة ألبــ ١٤٤القصــيدة ، وكــذلك أورد األصــفهاني ، مقاتــل الطــالبين ، ص آخــرإلــى 
  ) . ع(يرثي بها زيدًا 

 .٣١٨- ٣١٧ص عمدة الطالب ،) ٤(
 :تنظــر ترجمتــه ، ) ع(مــن أصـحاب اإلمــام الصـادق ، عبـد الــرحمن بـن ســيابة الكـوفي البجلــي البـزاز ) ٥(

   .  ٢٣٥ص، الرجال ، الطوسي  :
  .٣٩٢ص المفيد ، اإلرشاد ، ؛ ٥٩البخاري ، سر السلسلة العلوية ، ص) ٦(
رحـــم : وفيـــه ) ١/٢٤٨(وأورده الصـــدوق ، العيـــون ، ؛  ٢٢٩-٢٢٨بـــن الطقطقـــي ، األصـــيلي ، صا) ٧(

 . نه دعا إلى الرضا من آل محمد ، ولو ظفر لوفى بما دعا إليهإرحم اهللا عمي زيدًا 
الـبالذري ،  ؛) ٣٢١-٧/٣١٩(بن سعد ، الطبقـات ، ا: ينظر ) ع(عن ثورة زيد  مزيد من التفاصيلل )٨(

، الفتـوح أبـن أعـثم  ؛ )٢٢٨-٢/٢٢٧(اليعقـوبي ، تـاريخ ،  ؛ )٤٥١-٣/٤٢٧(البالذري ، انساب ، 
المسعودي ، مـروج الـذهب  ؛ )٦٠-٥٦(ص ، سر السلسلة العلوية ،؛ البخاري ) ١٢٦-٨/١٠٨(، 
بن عسـاكر، تـاريخ دمشـق ا ؛ ١٤٤-١٢٤صفهاني ، مقاتل الطالبين ، صاأل ؛) ٢١٩-٣/٢١٧(، 
بـــن الجـــوزي ، تـــذكرة ، اســـبط  ؛ )٤٥٥-٤/٤٤٣(بـــن األثيـــر ، الكامـــل ، ؛ ا)  ٣٤٠ -٢١/٣١٩(، 
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  ) ع(حركة يحيى بن زيد بن علي بن الحسين  -ب
      -:نسبه .  ١

طـة بنـت أبـي هاشـم عبـد اهللا بـن محمـد ي، أمـه ر  )١(يحيـى بـن زيـد الشـهيد بـن علـي    
طـة بنـت الحـارث بـن نوفـل بـن يأمهـا ر ، و ) ع(بـن أميـر المـؤمنين علـي ابن الحنفية ، وهو 

  .)٢(الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 
فــي ثورتــه ضــد ) ع(، إلــى جانــب أبيــه زيــد الشــهيد ) ع(وقــد وقــف يحيــى بــن زيــد     

، باالسـتمرار فـي مقاتلـة األمـويين ) ع(ه زيـد الشـهيد و هشام بن عبد الملـك ، وقـد أوصـاه أبـ
ٕان نهـم علـى الباطـل و إ نـك واهللا لعلـى الحـق و إي فبنـ فعـل يـااف: (( كما أوردنا ذلك وقـال لـه 

  . )٣())ن قتالهم في النار قتالنا في الجنة وإ 
   -) :ع(إعالنه عن حركته واستشهاده . ٢

بعـد أن ((  : )٤(بـةنبـن عيقـول ا) ع(خطى والده زيـد الشـهيد  على) ع(سار يحيى     
، فبعــث يوســف بــن  )٥(حتــى نــزل المــدائن) ع(خــرج يحيــى بــن زيــد ) ع(قتــل زيــد بــن علــي 

بلـدة : ، فسـألوه المقـام بهـا فقـال  )٧(نيسـابورإلـى ثـم خـرج  )٦(عمر في طلبه فخرج إلى الري
وأقـام عنـد يزيـد بـن عمـر التميمـي سـتة  )١(ثم خرج إلى سرخس،  )٨(ترتفع فيها لعلي راية ال

                                                                                                 
بــن ؛ ا) ١/٢٨٣(الفــداء ، المختصــر ،  وأبــ ؛ ٣٠١بــن العبــري ، مختصــر ، ص؛ ا ٣٠١-٢٩٩ص

العمرجــــــي ، الحيــــــاة  ؛ )١٢١-٣/١١٨(لعبــــــر ، بــــــن خلــــــدون ، اا ؛ )١/١٧٥(تــــــاريخ ،  الــــــوردي ،
 . ٧٦-٤٧السياسية والفكرية للزيدية ، ص

البخـاري ، : وينظـر  ؛ ٣١٨، عمـدة الطالـب ،ص ةبـنابـن ع ؛ ٢٣٨بن الطقطقي ، األصيلي ، ص ا) ١(
األصــفهاني ، مقاتــل  ؛) ٣/٢٢٥(المســعودي ، مــروج الــذهب ،  ؛ )٦٠(ص ســر السلســلة العلويــة ،

 ) . ٦٨/٤١(بن عساكر، تاريخ دمشق ، ا  ؛ ١٤٥الطالبين ، ص
 ؛ ٤١ص البخـــــاري ، ســـــر السلســـــلة العلويـــــة ،: وينظـــــر  ؛ ٣١٨ بـــــة ، عمـــــدة الطالـــــب ،صنابـــــن ع) ٢(

 ) . ٦٨/٤١(بن عساكر، تاريخ دمشق ، ا ؛ ١٤٥األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص
البخـاري : وينظـر  ؛ ٣١٦ص بـة ، عمـدة الطالـب ،نابـن ع ؛ ٢٣٧بن الطقطقـي ، األصـيلي ، ص ا) ٣(

  .٥٨ص ،، سر السلسلة العلوية
، وقـد نقلنــا الروايـة عنــه كاملـة ألنهــا أتـم الروايــات مـن بــين مــا أورده  ٣١٩–٣١٨ص عمـدة الطالــب ،) ٤(

 . الحليون 
 ).٧٥-٥/٧٤(الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر بلدة شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ ، ) ٥(
مشــهورة مــن أمهــات الــبالد وأعــالم المــدن وهــي محــط الحــاج علــى طريــق الســابلة وقصــبة  وهــي مدينــة) ٦(

 ).١٢٢-٣/١١٦(الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر بالد الجبال ، 
الحمــوي ، معجــم البلــدان ، : ينظــر مدينــة عظيمــة ذات فضــائل جســيمة وهــي مــن مــدن بــالد إيــران ، ) ٧(
)٣٣٣-٥/٣٣١.( 
 ، )٨/١٢٧(بـن أعـثم ، الفتـوح ، اان  ؛ إال ٦٠ص اري ، سر السلسلة العلويـة ،أكد هذه الرواية البخ) ٨(

األصــفهاني ،  وأمــا ؛ خــرج مــن الــري إلــى قــومس ولــيس إلــى نيســابور) ع(ذكــر بــأن يحيــى بــن زيــد 
 .قد خرج من الري إلى سرخس) ع(، ذكر بأن يحيى بن زيد  ١٤٦مقاتل الطالبين ، ص
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فـي  )٣(سيار الليثي نصر بنإلى  )٢(هشام لسبيله ، فكتب الوليد بن يزيد مضىأشهر حتى 
ــــــــــــــه فأخــــــــــــــذه  ــــــــــــــبلخطلب ــــــــــــــده )٤(ب ــــــــــــــي الحــــــــــــــريش ، وقي ــــــــــــــن أب ــــــــــــــي دار الحــــــــــــــريش ب   ف

  
لمــا بلغــه  )٦(عبــد اهللا بــن معاويــة بــن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن أبــي طالــب: فقــال  )٥(وحبســه 

  :ذلك
 عشـــــــــــية يحيـــــــــــى موثقـــــــــــا فـــــــــــي السالســـــــــــل ألــــــــــــيس بعــــــــــــين اهللا مــــــــــــا يفعلونــــــــــــه

 )٧(بصـــــــــــــــــيد ال يحـــــــــــــــــل آلكـــــــــــــــــل فجـــــــــــــــــئن كـــــــالب عـــــــوت ال قـــــــدس اهللا ســـــــرها

وكتب يوسف إلى الوليد بـن يزيـد ، وكتب نصر بن سيار إلى يوسف بن عمر يخبره بذلك 
وأمــره بــأن يحــذره الفتنــة ويخلــي ســبيله فخلــي إلــى يوســف يخبــره بــذلك فكتــب الوليــد بــن يزيــد 
ل هــفلحــق بــه قــوم مــن أ )٩(فخــرج حتــى نــزل الجوزجــان )٨(ســبيله وأعطــاه ألفــي درهــم وبغلــين

بــن  ســيار ، ســالم بــن رهم خمســمائة رجــل ، فبعــث إليــه نصــرقــد )١٠(الجوزجــان والطالقــان
أحــور فقــاتلوا أشــد القتــال ثالثــة أيــام حتــى قتــل جميــع أصــحاب يحيــى وبقــي هــو وحــده فقتــل 

                                                                                                 
وهـي بـين نيسـابور ومـرو وسـط الطريـق بينهـا وبـين كـل واحـدة منهـا مدينة قديمـة مـن نـواحي خراسـان ) ١(

 ).٢٠٩-٣/٢٠٨(الحموي ، معجم البلدان ، : ينظر ستة مراحل ، 
-١٢٥حكــم مــن ســنة ، أحــد خلفــاء بنــي أميــة ، الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان بــن الحكــم  )٢(

بـــن مـــن أن اغم وعلـــى الـــر ، ) ٢٣٣-٢/٢٣١(، تـــاريخ ، اليعقـــوبي : ينظـــر ، م ٧٤٣-٧٤٢/هــــ١٢٦
نــه لــم فإ، قــد أورد ترجمــة الوليــد بــن يزيــد وذكــر بعــض أخبــاره ١٣٥-١٣٤الطقطقــي ، الفخــري ، ص

 . يتعرض لحركة يحيى بن زيد بشيء
تـوفي بسـاوه ، ولي اإلمـارة عشـرة سـنين ، أمير خراسان ، أبو الليث المروزي ، نصر بن سيار الليثي ) ٣(

  ) . ٦١١-٤/٦١٠(، سير أعالم ، ذهبي ال: ينظر ، م ٧٤٨/هـ١٣١سنة 
الحمــوي ، معجــم البلــدان ، : ينظــر ، وهــي مــن أجــل مــدنها وأكثرهــا خيــرًا ، مدينــة مشــهورة بخراســان ) ٤(

)١/٤٨٠.( 
ـــــة ، ص: لالســـــتزادة ينظـــــر) ٥( ـــــوح ،  ٦٠البخـــــاري ، ســـــر السلســـــلة العلوي ؛ ) ١٢٩-٨/١٢٧(؛ ابـــــن أعـــــثم ، الفت

 . ١٤٧- ١٤٦األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص
 . ١٥٩- ١٥٢األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص: تنظر ترجمته في ) ٦(
؛ وقـد ذكـر األصـفهاني ، مقاتـل الطـالبين ،  ٢٣٨ابـن الطقطقـي ، األصـيلي ، ص : أورد هذين البيتين أيضـًا ) ٧(

  . ، بأن هذين البيتين لرجل من بني ليث ولم يحدد اسمه  ١٤٧ص
فكتــب يوســف بــن عمــر إلــى الوليــد يعلمــه ذلــك ، فكتــب : ((  ١٤٨الطــالبين ، ص األصــفهاني ، مقاتــل: ذكــر ) ٨(

إليه يأمره أن يؤمنه ويخلي سبيله وسبيل أصحابه ، فكتـب يوسـف بـذلك إلـى نصـر بـن سـيار فـدعي بـه فـأمره 
مـا وهل في أمة محمد فتنة أعظم مما أنتم فيه من سفك الـدماء وأخـذ : بتقوى اهللا وحذره الفتنة فقال له يحيى 

  ...))لستم بأهل ؟ فلم يجبه نصر بشيء وأمر له بألفي درهم ونعلين 
وهــي اســم كــورة واســعة مــن كــور بلــخ بخراســان وهــي بــين مــرو الــروذ وبلــخ ويقــال لقصــبتها اليهوديــة وبهــا قتــل ) ٩(

 ).١٨٣-٢/١٨٢(الحموي ، معجم البلدان ، : ، ينظر ) ع(يحيى بن زيد ابن علي بن الحسين 
الحمــوي ، معجــم البلــدان ، : ســان بــين مــرو الــروذ وبلــخ وهــي اكبــر مدينــة بطخارســتان ، ينظــر مدينــة بخرا) ١٠(

)٨-٤/٦.( 
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تــز حوأ )٢(عشــرين ومائــةخمــس ســنة  )١(أرغــوى: يــوم الجمعــة وقــت العصــر بقريــة يقــال لهــا 
فقطـــع  )٣(مســـلم المـــروزي رأســـه ســـورة بـــن محمـــد ، وأخـــذ العنـــزي ســـلبه وهـــذان أخـــذهما أبـــو

وقتل يحيى وله ثماني عشر سنة ، وبعـث برأسـه إلـى الوليـد ، )٤(أيديهما وأرجلهما وصلبهما
طـــة ، يالوليــد بــن يزيــد ، فبعــث بــه الوليــد بــن يزيـــد إلــى المدينــة ، فجعــل فــي حجــر أمــه ر 

تموه عنــي طــويًال وأهــديتموه إلــي قتــيًال صــلوات اهللا عليــه وعلــى دشــر : فنظــرت إليــه فقالــت 
، مـروان بـن  )٦(العبـاسفلمـا قتـل عبـد اهللا بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن ،  )٥(ئه بكرة وأصيالً آبا

،  )٨(يحيى بن زيدبهذا : ، بعث برأسه حتى وضع في حجر أمه وقال  )٧(محمد بن مروان
  .)) كانت له بنت ترضع:  )٩(ب ليحيى بن زيد ، قال الشيخ البخاريقوال ع،  )٨(زيد

سـنة ، وقـد سـار علـى نهـج  ةبن ثمـاني عشـر اوهو ) ع(ستشهد يحيى بن زيد الشهيد اف  
قامـة الشـريعة اإلسـالمية واألمـر إه الطـاهرين فـي معارضـة الظلـم والعـدوان والرغبـة فـي ئآبا

  . )١٠(بالمعروف والنهي عن المنكر
  )ع(يحيى بن زيد  وولده زيد بن علي اتائج حركتن
   -:ظهور مذهب الزيدية  -أ

                                     
الحمــوي ، معجــم البلــدان ، : كــورة مــن نــواحي نيســابور قيــل أنهــا تشــتمل علــى إحــدى وســبعين قريــة ، ينظــر ) ١(

)١/١٥٣.( 
؛ ابــن عســاكر، تــاريخ  ٦١ة العلويــة ، ص؛ البخــاري ، ســر السلســل) ٢/٢٣٢(اليعقــوبي ، تــاريخ ، : أكــد ذلــك ) ٢(

 ) . ٦٨/٤٤(دمشق ، 
، م ٧١٨/هـــ١٠٠ولــد ســنة ، أحــد قــواد الدولــة العباســية ، عبــد الــرحمن بــن مســلم ويقــال عبــد الــرحمن بــن يســار ) ٣(

  ) . ٤٤-٥/٢٨(، سير أعالم ، الذهبي : تنظر ترجمته ، م ٧٥٤/هـ١٣٧وقتله أبو جعفر المنصور سنة 
 .١٥٠؛ األصفهاني ، مقاتل الطالبين ، ص ٦١ري ، سر السلسلة العلوية ،صالبخا: ينظر ) ٤(
  . ٦١ص البخاري ، سر السلسلة العلوية ،: ينظر ) ٥(
عـــم الســفاح والمنصــور واحـــد قــواد الدولـــة ، عبــد بــن علـــي بــن عبــد اهللا بـــن عبــاس بـــن عبــد المطلــب ) ٦(

، الذهبي : تنظر ترجمته ، لمنصور م على يد الخليفة أبو جعفر ا٧٦٤/هـ١٤٧قتل سنة ، العباسية 
  )٥/٩٥(، سير أعالم 

-٧٤٤/هـــ١٣٢-١٢٧آخــر خلفــاء بنــي أميــة حكــم مــن ســنة ، مــروان بــن محمــد بــن مــروان بــن الحكــم ) ٧(
؛ ) ٢٤٣-٢/٢٣٥(، تـاريخ ، اليعقوبي : ينظر ، قتل في مصر وبه انتهى حكم األمويين ، م ٧٤٩

   ) . ٤٦-٥/٤٥(، سير أعالم ، الذهبي 
  .٦١ص ، سر السلسلة العلوية، البخاري : ينظر ) ٨(
 . ٦١ص ، المصدر نفسه :ينظر ) ٩(
اليعقـوبي ؛ ) ٤٥٨-٣/٤٥٣(الـبالذري ، انسـاب ، : ينظـر ) ع(لالستزادة عن حركة يحيى بـن زيـد ) ١٠(

 البخـــاري ، ســـر السلســـلة العلويـــة ، ؛ )١٣٧-٨/١٢٦(بـــن أعـــثم ، الفتـــوح ، ا ؛)٢/٢٣٢(، تـــاريخ ، 
ـــاريخ دمشـــق  ١٥٠- ١٤٥صـــفهاني ، مقاتـــل الطـــالبين ، صاأل ؛ ٦١-٦٠ص ، ؛ ابـــن عســـاكر، ت

  . )٤٧٢-٤/٤٧١(بن األثير ، الكامل ، ؛ ا) ٤٤-٦٨/٤١(
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يديـة نسـبة إلـى زيـد ، وهـو زيـد الشـهيد بـن علـي بـن الز : ((  )١(بن الطقطقـيايقول     

، والزيديــة فرقــة مــن الشــيعة ، يعتقــدون إمامــة علــي ) ع(الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 

، ) ع(، ثــم يفــارقون اإلمامــة مــن بعــد الحســين ) ع(والحســين  مــن بعــده) ع(والحســن ) ع(

ة إلـى ذلـك ألنـه لـم يشـهر ، وال تـذهب الزيديـ) ع(مامية إلى إمامة زيـن العابـدين فيذهب اإل

ســيفه فــي منابــذة الظلمــة ، وذلــك أحــد شــروط اإلمامــة عنــدهم وزيــد شــهر ســيفه ، فاعتقــدوا 

  . )٢(.... ))إمامته 

ــــى لفظــــه ((      ــــة هــــم مــــن ينتســــبون إل ــــد (فالزيدي ــــاد ) زي ــــرأي واالعتق ــــار ال ، ، باعتب

  . )٣()))ع(ين والمشايعة ، وهم الزيدية المشهورون أتباع زيد الشهيد بن زين العابد

وأمــا الزيديــة ، فقــالوا بإمامــة علــي والحســن والحســين : ((  )٤(وأورد العالمــة الحلــي    

لـــي ، وأثبتـــوا بـــاقي أئمـــتهم بـــالنص الخفـــي ، وذلـــك أن شـــرائط ج، وأثبتوهـــا بـــالنص ال) ع(

مـام عالمـًا بشـريعة اإلسـالم ، ليهـدي النـاس إليهـا ، وال يضـلهم ، كـون اإل: اإلمامة عنـدهم 

دًا لكــيال يطمــع فــي أحــوال المســلمين ، وشــجاعًا لــئال يفــر فــي الجهــاد مــع المخــالفين وزاهــ

الحســين أو علــى أهــل الحــق ، وكونــه مــن ولــد فاطمــة ، أعنــي مــن أوالد الحســن  ونفيظهــر 

، وكونـه داعيـًا إلـى اهللا تعـالى والـى ديـن  ) المهدي مـن ولـد فاطمـة) : ( ص(، لقوله ) ع(

وقد نص النبي واألئمة من بعده أن كـل : نصره دينه ، قالوا سيفه في  رالحق ظاهرًا ويشه

  . ))مام مفترض الطاعة ، وذلك هو النص الخفيإجتمع هذه الشرائط الخمسة ، فهو امن 

وقد ناقش العالمة الحلي مذهب الزيدية ورد على كثير من األمور التي اشترطوها     

  . )٥(في اإلمامة

                                     
  .٢٣١األصيلي ، ص) ١(

  .١٣٢بن حمزة ، غاية االختصار ، صا: ينظر ) ٢(

  .١٣٥بن حمزة ، غاية االختصار ، صا: ، وينظر  ٢٣٣بن الطقطقي ، األصيلي ، ص ا) ٣(

  .٣١٠-٣٠٩، ص كشف الفوائد  )٤(

  

  .  ٣١٢-٣٠٩المصدر نفسه ، ص) ٥(
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وولــده يحيــى ) ع(مــن نتــائج حركتــي زيــد بــن علــي  ن مــن أولــى األمــور التــي كانــتإلــذلك فــ

 اً دينيـــ اً مـــذهببوصـــفه ظهـــور مـــذهب الزيديـــة الـــذي أخـــذ يعـــارض نظـــام الحكـــم األمـــوي ) ع(

  . )١(اً سياسي
  
  -:أوضاع الدولة األموية  اضطراب -ب

، تكـررت بعـد مقتـل زيـد بـن ) ع(ان االضطرابات التـي حـدثت بعـد مقتـل الحسـين     

، وكــان مــن أمــره مــا كــان ، تحركــت ) ع(ولمــا قتــل زيــد ((  : )٢(بي، أورد اليعقــو ) ع(علــي 

الشـيعة بخراسـان ، وظهـر أمـرهم ، وكثـر مــن يـأتيهم ويميـل معهـم ، وجعلـوا يـذكرون للنــاس 

، حتــى لــم يبــق بلــد إال فشــا فيــه هــذا ) ص(أفعــال بنــي أميــة ، ومــا نــالوا مــن آل رســول اهللا 

  ...)).رست كتب المالحم الخبر ، وظهرت الدعاة ورئيت المنامات وتدو 

وأظهر أهل خراسان النياحة على يحيى بن زيـد سـبعة : ((...  )٣(وأورد المسعودي    

أمـنهم علــى أنفســهم مـن ســلطان بنـي أميــة ، ولـم يولــد فــي حــال أيـام فــي سـائر أعمالهــا فـي 

تلــك الســنة بخراســان مولــود إال وســمي بيحيــى أو زيــد ، لمــا دخــل أهــل خراســان مــن الجــزع 

  ...)).عليه  والحزن

                                     
 ؛) ٢٢١-٣/٢٢٠(المسعودي ، مروج الـذهب ، : لالستزادة عن مذهب الزيدية ، نشأته وفرقه ينظر  )١(

:  هـــ٤٢٩البغــدادي ، عبـد القــاهر بـن طــاهر ت  ؛ ١٣٦- ١٣٢بـن حمــزة ، غايـة االختصــار ، صا

، ١٩٨٧فــاق الجديــدة ، بيــروت ، ناجيــة مــنهم ، دار الجيــل ودار اآلالفــرق بــين الفــرق وبيــان الفرقــة ال

ــ ؛ ١٧-١٦ص صــالح . د تحقــيالملــل والنحــل ، : الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم  والشهرســتاني ، أب

 ؛ )١٧٩-١/١٧٢(، ١٩٩٨، دار ومكتبــة الهــالل للطباعــة والنشــر ، بيــروت ، ١الــدين الهــواري ، ط

  .فما بعدها -٧٦ص ة للزيدية ،العمرجي ، الحياة السياسية والفكري
 
 ).٢/٢٢٨(تاريخ ، ) ٢(

 ).٣/٢٢٥(مروج الذهب ،  )٣(
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فما هو أن قتل يحيى بن زيد رحمة اهللا عليهما ، حتى : (( ...  )١(بن أعثماوأورد     

وقع االختالف بالشام بين الوليد بن يزيد بن عبد الملك وبين يزيد بن الوليد بن عبد الملـك 

  )).، فقتل الوليد وبتر اهللا عمره 

وان بنــي أميــة ، فجعــل يتصــفح ودعــا أبــو مســلم بــدي: (( ...  )٢(بــن عســاكراوأورد     

أســماء قتلــة يحيــى بــن زيــد ، ومــن ســار فــي ذلــك البعــث لقتالــه ،فمــن كــان حيــًا قتلــه ، ومــن 

  .)٣())فه في أهله وفي عشيرته بما يسوؤهكان ميتًا خل

) ع(وولده يحيى بن زيد ) ع(فمن خالل ذلك يتبين لنا ، أن لحركتي زيد بن علي     

وضــاع فــي الدولــة األمويــة ، األمــر الــذي مهــد إلــى القضــاء ًا كبيــرًا فــي اضــطراب األأثــر ، 

من عوامل ضعفها وسقوطها ، وكان الستشهادهما األثر الكبير فـي  وكانعلى تلك الدولة 

  . نفوس المسلمين في التحرك ضد ظلم األمويين 

  
  

  
 

  
  
  
  

                                     
 ).٨/١٣٧(الفتوح ، ) ١(

 ).٤٤-٦٨/٤٣(تاريخ دمشق ، ) ٢(

  .ص فيها من باقي الكتب التاريخيةلم نجد مثل هذه الروايات في كتب الحليين ، لذلك عوضنا النق) ٣(
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  املبحث الثاني

  العلمي والفكري) ع(أثر األئمة 

  ).ع(ين زين العابدين  أثر اإلمام علي بن الحس-١

  ) .ع(أثر اإلمام محمد بن علي الباقر  -٢

  ) . ع(أثر اإلمام جعفر بن محمد الصادق  -٣
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توقف النشاط العسكري أو ، وولده يحيى ) ع(بعد انتهاء حركة زيد بن علي 
رضة ضد بمزاولة نوع آخر من المعا، ) ع(واخذ أئمة أهل البيت ، الثوري عند العلويين 

لكشف زيف األمويين ونشرهم لألحاديث والفكرية  وهو المعارضة العلمية، ة السلط
لذلك ) ع(وتصدى أئمة أهل البيت ، وتحريف لتفسير آيات القرآن الكريم ،  الموضوعة

وسعوا إلى نشر أحكام الشريعة ، وحكمة وبالغة وأدب  مقدرة علميةبما عرف عنهم من 
والسعي إلى ، لحكمة والموعظة والزهد في الدنيا وضربوا المثل األروع في ا،  سالميةاإل

  . بعيدًا عن لهو األمويين وفسقهم ، تعريف المسلمين بحقيقة دينهم 
، روايات الحليين في هذا المبحث فقد وجدنا فيها بعض القصور وفيما يخص

زين العابدين والباقر  ةوعدم االتساع في ذكر الروايات التي تتعلق بدور األئمة الثالث
، إذ كان ذكرهم للروايات التي تتعلق بذلك قليل جدًا ، العلمي والفكري ) ع(الصادق و 

لذلك سعينا إلى تعويض هذا النقص من ، بحيث انه ليس من الممكن أن يستوعب دورهم 
  . كتب التاريخ والسيرة من  عدد
  ) ع( زين العابديناإلمام علي بن الحسين  أثر  .١
  : ) ع(نسبه ونبذة عن زهده   - أ
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يكنى بأبي محمد وأبي  )١(زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
ن اسمها شاه زنان بنت كسرى إوأمه شهربانو بنت كسرى يزدجرد وقيل ،  )٢(الحسن
  . )٣(يزدجرد

وأمه شاه زنان ) : (( .... ع(رواية في أم زين العابدين ،  )٤(أورد العالمة الحلي
وّلى ) ع(وكان أمير المؤمنين  ون اسمها شهربانإويقال  ،رى بنت يزدجرد بن شهريار كس

، فبعث إليه ابنتي يزدجرد شهريار كسرى ، جانبًا من المشرق  )٥(حريث بن جابر الحنفي
ونحل األخرى محمد ، ) ع(شاه زنان منها فأولدها زين العابدين ، ) ع(فنحل ابنه الحسين 

  . )٨())فهما ابنا خالة ،  )٧(محمد بن أبي بكرفولدت له القاسم الفقيه بن  )٦(بن أبي بكر

                                     
؛ العالمـة الحلـي  ١٤٣ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي  ٢٦٦ص ، التـذكرة ، ابن المهنا العبيدلي  )١(

، ؛ العالمــــة الحلــــي  ٣١٨ص ، البــــاب الحــــادي عشــــر ، ؛ العالمــــة الحلــــي ١٧١ص ، المســــتجاد ، 
ابـن سـعد الطبقـات : ؛ وينظـر  ٢٣٥ص، عمـدة الطالـب ، ؛ ابـن عنبـة ) ٢/٨٩٣(، منتهى المطلـب 

؛ المفيــد  ٣١ص ، ســر السلســلة العلويــة ، لبخــاري ؛ ا) ٢/٢١٢(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ٧/٢٠٩(، 
، تــذكرة، ؛ ســبط ابــن الجــوزي ) ٤٤/١٤٧(، تــاريخ دمشــق ، ؛ ابــن عســاكر  ٣٦٩ص ، اإلرشــاد ، 

 .  ٢٩١ص 
؛ العالمـة الحلـي  ١٤٣ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي  ٢٦٦ص ، التـذكرة ، ابن المهنا العبيدلي ) ٢(

، ؛ العالمــــة الحلــــي  ٣١٨ص ، البــــاب الحــــادي عشــــر ،  ؛ العالمــــة الحلــــي١٧١ص ، المســــتجاد ، 
ابـن سـعد الطبقـات : ؛ وينظـر  ٢٣٥ص، عمـدة الطالـب ، ؛ ابـن عنبـة ) ٢/٨٩٣(، منتهى المطلـب 

؛ المفيــد  ٣١ص ، ســر السلســلة العلويــة ، ؛ البخــاري ) ٢/٢١٢(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ٧/٢٠٩(، 
، تــذكرة، ؛ ســبط ابــن الجــوزي ) ٤٤/١٤٧(، تــاريخ دمشــق ، ؛ ابــن عســاكر  ٣٦٩ص ، اإلرشــاد ، 

 .   ٢٩١ص 
، ؛ العالمة الحلـي  ١٤٣ص ، األصيلي ، ؛ ابن الطقطقي  ٢٦٦ص، التذكرة ، ابن المهنا العبيدلي  )٣(

عمــــدة ، ؛ ابــــن عنبــــة  ٣١٨ص ، البــــاب الحــــادي عشــــر ، ؛ العالمــــة الحلــــي ١٧١ص ، المســــتجاد 
 .  ٢٣٥ص ، الطالب 

 .  ١٧١ص ، المستجاد  )٤(

الطوسي : تنظر ترجمته ، وممن روى عنه ) ع(من أصحاب اإلمام علي ، حريث بن جابر الحنفي ) ٥(

   . ٦٠الرجال ص ، 
كــان جليــل القــدر عظــيم ، ولــد فــي ســنة حجــة الــوداع ، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أبــي قحافــة التميمــي ) ٦(

) ع(يهــا لإلمــام علــي قتــل بمصــر وهــو والــي عل، كلهــا ) ع(شــارك فــي حــروب اإلمــام علــي ، المنزلــة 
، تــــاريخ ، ؛ اليعقــــوبي ) ١٧٤-٣/١٦٩(أنســــاب ، الــــبالذري : تنظــــر ترجمتــــه ، م ٦٥٨/هـــــ٣٨ســــنة 

  . ٤٩ص، الرجال ، ؛ الطوسي ) ١٣٥-٢/١٣٤(

تنظـر ترجمتـه ، م ٧٢٦/هــ١٠٨توفي سـنة ، فقيه عالم ، القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ) ٧(
 . ١١٩ص ، الرجال ، ؛ الطوسي ) ١٩٣-٧/١٨٦(، الطبقات، ابن سعد : ترجمته 

ـــة  )٨( ـــًا مـــن هـــذه الرواي عمـــدة ، ؛ ابـــن عنبـــة  ٥٦ص ، العـــدد القويـــة ، ابـــن المطهـــر الحلـــي : أورد قريب
؛  ٣١ص ، ســـر السلســـلة العلويـــة ، البخـــاري : ؛ وقـــد أكـــد هـــذه الروايـــة أيضـــًا  ٢٣٥ص ، الطالـــب 

-٤٤/١٤٨(، تـــاريخ دمشـــق ، عســـاكر  ابـــن: ؛ وأورد كـــل مـــن ٣٦٩ص ، اإلرشـــاد ، الشـــيخ المفيـــد 
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المهنا  ابن فذكر كل من) ع(وقد اختلفت روايات الحليين في سنة والدته 
أن والدته سنة ثالث وثالثين من :  )٣(الحلي وابن عنبة،  )٢(والعالمة الحلي،  )١(دلييالعب

وقد ، )٤(ن من الهجرةفي حين أن اآلخرين قد أكدوا أن والدته سنة ثمان وثالثي، الهجرة 
كانت سنة ) ع(برواية منفردة فذكر أن والدة علي بن الحسين  )٥(انفرد علي بن طاووس

 عدد من الروايات التي تختلف، )٦(ست وثالثين من الهجرة ؛ وقد أورد ابن المطهر الحلي
  . )٧()ع(في سنة والدته

لقبه ذو الثفنات  : ((حيث يقول  )٨(ما أورده ابن المطهر الحلي) ع(ومن ألقابه 
، ته فتصير ثفنات ولقد لقب به ألنه من طول سجوده وشدة عبادته تخفى غضون جبه

والخاشع ، والخالص والزاهد ، لتستقر جبهته على األرض في سجوده، ت فيقصها إذا طال
وكنيته أبو ، وزين العابدين وسيد العابدين والسجاد ، والرهباني ، والمتهجد ، والبكاء 
  . )٩())و الحسن محمد وأب

                                                                                                 
؛ وابـــن  ٢٩١ص ، تــذكرة، ؛ وســـبط ابــن الجــوزي  ٢/٤٣، صــفوة الصــفوة ، ؛ وابــن الجــوزي ) ١٤٩

تحقيــق ، وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ) : هـــ٦٨١ت (أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر ، خلكــان 
، ر إحيـــاء التـــراث العربـــي دا،  ١ط، محمـــد عبـــد الـــرحمن المرعشـــلي وريـــاض عبـــد اهللا عبـــد الهـــادي 

روايــات مختلفــة فــي اســم أم زيــن العابــدين ففــي روايــة ســالمة وأخــرى ) : ٢/١٢٧(، م١٩٩٧، بيــروت 
 . وأخرى غزالة ، سالفة بنت يزدجرد 

 .  ٢٦٦ص، التذكرة  )١(

 ) . ٢/٨٩٣(، منتهى المطلب  )٢(

 .  ٢٣٧ص ، عمدة الطالب  )٣(

 .  ١٧١ص ، المستجاد ، العالمة الحلي  ؛ ١٤٤ص ، األصيلي ، ابن الطقطقي  )٤(

 .  ٣٦٩ص ، اإلرشاد : ينظر ، وقد أوردها نقًال عن الشيخ المفيد ،  ١١١ص ، إقبال األعمال  )٥(

 .  ٥٥ص ، العدد القوية  )٦(

ســر ، البخــاري : ينظــر ، بــين مــن ســبق مــن المــؤرخين ) ع(كــذلك جــرى االخــتالف فــي ســنة والدتــه  )٧(
؛  ٢٩١ص ، تـذكرة ، ؛ سـبط ابـن الجـوزي  ٣٦٩ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد ٣١ص، السلسلة العلوية 

 . ١٥٦ص،غاية االختصار ، ابن حمزة 

 .  ٥٨ص ، العدد القوية  )٨(

عمــدة ، ؛ ابــن عنبــة  ١٤٣ص، األصــيلي ، ابــن الطقطقــي : ورد ذكــر لقبــه الســجاد وذي الثفنــات فــي  )٩(
، وكــان يســمى أيضــًا ذا الثفنــات ) : (( ... ٢/٢١٢(، تــاريخ ، ؛ وأورد اليعقــوبي  ٢٣٥ص، الطالــب

ولالستزادة عن ، ... )) كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ، لما كان في وجهه من أثر السجود 
؛ آل ) ١٨٣-١/١٨٠(، علـــل الشـــرائع ، الصـــدوق : ينظـــر ، وأســـباب تلقبـــه بهـــا ) ع(ألقـــاب اإلمـــام 

جهـاد وأمجـاد ، اإلمام السـجاد : حسين . د، حاج حسن ؛ ال) ١/٣٣١(، األئمة االثنا عشر ، ياسين 
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وكان ، ) ع(قد شهد الطف مع أبيه الحسين ، ) ع(واإلمام علي بن الحسين 
من ) ص(وربما كانت الحكمة الربانية في ذلك لحفظ ذرية رسول اهللا ، آنذاك مريضًا 

وقد وقف إلى جانب عيال أبيه ونساءه ونساء بني هاشم اللواتي حضرن ، )١(االنقطاع
  . كما مر بنا سابقاً  حتى أعادهن إلى المدينة، ن وصونهن وقد عمل على حفظه، الطف 

، بكاء وندب و ، دائمًا يذكر واقعة الطف بألم وحسرة ، ) ع(وكان اإلمام السجاد 
اللهم أبقني وبلغني : وكان بعد ذلك يقول : (( ... )٢(فمن ذلك ما أورده ابن الطقطقي

، أرى قاتل أبي مقتوًال : هللا ؟ فيقول وما أملك في الدنيا يا بن رسول ا: فيقال له ، أملي 
وقال ، بن زياد ورأس عمر بن سعد افروي أن المختار بن أبي عبيد حمل رأس عبيد اهللا 

فإذا كانت صالة الغداة هجع هجعة ، يصلي من الليل ) ع(ان علي بن الحسين : لرسوله 
لوضوء ودعا اك ودعا باتسافانتظر شيئًا حتى إذا سألت الخادم هل ، بعد ان ينصرف 

دخل الرأسين فضعهما بين يديه على مائدته أفإذا أخبرت انه قعد على المائدة ف، بالغداء 
ويقول لك ، إليك برأس عبيد اهللا بن زياد ورأس عمر بن سعد  بعثنين المختار إ: وقل له 

الحمد هللا الذي لم يمتني : وقال ) ع(فسجد علي بن الحسين : قال ، قد أدرك اهللا ثأرك : 
  . )٣())حتى أنجز ما وعد وأدرك بي ثأري من عدوي 

بن الحسين من الروايات التي تدل على زهد اإلمام علي  اً كثير وقد أورد الحليون 
كان ) : ع(قال موالنا الصادق  ...: ((  )٤(علي بن طاووس فمن ذلك ما رواه، ) ع(

  )) . فة عد كالسإذا حضرت الصالة اقشعر جلده واصفر لونه وارتع) ع(علي بن الحسين 
كان أبي يقول : قال ) ع(عن أبي عبد اهللا  ...: (( وفي رواية أخرى أورد أيضًا 

إذا قام إلى الصالة كأنه ساق شجرة ال يتحرك منه شيء إال ) ع(كان علي بن الحسين 
  . )٥())ما حركت الريح منه 

                                                                                                 
ــــــاس القمــــــي  ٤٣-٤٢ص ، ) ت.د(، بيــــــروت ، دار المرتضــــــى ،  ١ط،  ، منتهــــــى اآلمــــــال ، ؛ عب
)١٢-٢/١١ . ( 

عقــب إال مــن ولــد زيــن ) رض(ولــيس للحســين ) : (( ٢/١٢٧(، وفيــات األعيــان ، يقــول ابــن خلكــان  )١(
 ...)) . العابدين 

 .  ١٤٥-١٤٤ص ، األصيلي  )٢(
 ١٤٤ص ، ذوب النضــار ، ابــن نمــا الحلــي : قريــب مــن هــذه الروايــة ولكــن بشــكل غيــر كامــل أورده  )٣(

، ابــن شــهر آشــوب : ؛ ينظــر )) وأدرك بــي ثــأري مــن عــدوي وجــزى اهللا المختــار خيــرًا : (( ... وفيهــا
 ) . ٤٦/٥٣(، بحار األنوار ، ؛ المجلسي ) ١٥٧-٤/١٥٦(، المناقب 

 .  ١٠١ص ، ائل فالح الس )٤(
 .  ١٦١ص ، فالح السائل  )٥(
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اإلمام  رواية لطيفة وجميلة تشير إلى كيفية إعتاق )١(وقد أورد علي بن طاووس
علي بن الحسين لمواليه وعبيده في نهاية شهر رمضان من كل سنة رغبة في األجر 

  . إلى اهللا تعالى والزهد في الدنياوالتقرب 
فوجده قد ، ه يعلى أب، ) ع(ودخل أبو جعفر الباقر : (( )٢(وروى العالمة الحلي

ورمصت عيناه من  ، رصفر لونه من السهافرآه قد ، بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد 
، وورمت ساقاه من القيام في الصالة ، أنفه من السجود  مر خناودبرت جبهته و ، البكاء 

فبكيت رحمة عليه وٕاذا هو ، ءرأيته بتلك الحال البكا نفلم أملك حي) : ع(فقال أبو جعفر 
يا بني أعطني بعض تلك الصحف التي : فالتفت إلّي بعد هنيئة من دخولي فقال ، يفكر 

فقرأ فيها شيئًا يسيرًا ثم تركها من يديه ، فأعطيته ) ع(ها عبادة علي بن أبي طالب في
  . )٣() ))ع(من يقوى على عبادة علٍي : تضجرًا وقال 

سمع سائل في جوف الليل وهو  ...: (( )٤(وفي رواية أخرى أورد العالمة الحلي
ة البقيع به هاتف من ناحي الراغبون في اآلخرة ؟ فهتف، أين الزاهدون في الدنيا : يقول 

  . )٥()) )ع(ذاك علي بن الحسين : يسمع صوته وال يرى شخصه
إذا أراد ، ) ع(كان علي بن الحسين : قيل : (( )٦(وأورد ابن المطهر الحلي

أتدرون لمن أتأهب : فيقول ، ما هذا الذي يغشاك : صفر لونه فيقول له أهله االصالة 
المدينة كذا وكذا أهل بيت يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه كان ب: وقيل ، للقيام بين يديه 

  .  )٨()))٧(فقدوا ذلك) ع(فلما مات علي بن الحسين ، وال يدرون من أين يأتيهم ، 

                                     
 .  ٥٣٧-٥٣٦ص ، إقبال األعمال  )١(
  .   ١٧٥ص ، المستجاد  )٢(
  
  
  
 
ــــًا منهــــا  )٣( ــــي : أورد قريب ــــة ، ابــــن المطهــــر الحل ــــاقي  ٥٩ص ، العــــدد القوي ؛ وأورد هــــذه الروايــــة مــــن ب

، ؛ الطبرســي ) ٤/١٦٢(، المناقــب ، ؛ ابــن شــهر آشــوب  ٣٧٢ص ، اإلرشــاد، المفيــد : المــؤرخين 
 ) . ٤٦/٧٤(، بحار األنوار ، باختصار ؛ المجلسي ٢٥٤ص ، أعالم الورى 

 .  ١٧٥ص ، المستجاد  )٤(
) ٤/١٦١(، المناقـب ، ؛ ابن شـهر آشـوب  ٣٧٣ص ، اإلرشاد ، المفيد : أورد قريبًا من هذه الرواية  )٥(

 ) . ٤٦/٧٦(، بحار األنوار ، ؛ المجلسي ) ٤/١٦١(
 .  ٥٩ص ،  العدد القوية )٦(
؛ ابـــن شـــهر ) ١٢٧-٣/١٢٦(، ؛ أبـــو نعـــيم حليـــة ، األوليـــاء  ٣٧٦ص ، اإلرشـــاد ، المفيـــد : ينظـــر  )٧(

، ؛ ابــن الجــوزي ) ٤٤/١٦٦(، تــاريخ دمشــق ، ؛ ابــن عســاكر ) ١٦٦-٤/١٦٥(، مناقــب ، آشــوب 
 .  ٩٤ص ، تذكرة، ؛ سبط ابن الجوزي ) ٤٥-٢/٤٤(، صفة الصفوة 

؛ ) ٢١٣-٢/٢١٢(، تـــاريخ ، اليعقـــوبي : ينظـــر ) ع(مـــام علـــي بـــن الحســـين لالســـتزادة عـــن زهـــد اإل )٨(
؛ ابــــن شــــهر ) ١٣٥-٣/١٢٤(، حليـــة األوليــــاء ، ؛ أبــــو نعــــيم  ٣٧٩-٣٧١ص ، اإلرشــــاد ، المفيـــد 
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  : العلمي والفكري    أثره - ب  
هم في النهضة أسدورًا علميًا وفكريًا رائدًا ، ) ع(ن لإلمام علي بن الحسين إ

الروايات التي  ون طائفة منوقد أورد الحلي،  لعربي اإلسالميوتطور الفكر ا، اإلسالمية 
  . دلت على ذلك 

ما رأيت أحدًا أورع : قال رجل لسعيد بن المسيب : (( )١(أورد ابن المطهر الحلي
ما رأيت أحدًا أورع منه : قال ، ال : فهل رأيت علي بن الحسين ؟ قال : من فالن ؟ قال 

 )٣(وكذا قال أبو حازم، شميًا أفضل من علي بن الحسين ما رأيت ها:  )٢(وقال الزهري، 
  . )٤())ما رأيت أفقه منه : وقال 

قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في رسالة : (( )٥(الحلي وروى ابن عنبة
فلم أر الخارجي في أمره ، وأما علي بن الحسين بن علي : صنفها في فضائل بني هاشم 

، ولم أر المعتزلي إال كالعامي ، في أمره إال كالمعتزلي  ولم أر الشيعي، إال كالشيعي 
  )) . ولم أجد أحدًا يتمارى في تفضيله ويشك في تقديمه ، ولم أر العامي إال كالخاصي 

، ) ع(فمن هذا النص والنص الذي قبله نعرف منزلة اإلمام علي بن الحسين 
، ضله وعلمه عليهم جميعًا بحيث يعترف الفقهاء والعلماء بف، ومدى غزارة علمه وفضله 

  ).ع(فهذه المنزلة ال يستحقها إال من هو سليل النبوة وأحد أئمة أهل البيت 
كان علي بن : عن سعيد بن المسيب قال : (( )٦(الحلي وروى الشيخ ورام

يعظ الناس ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في اآلخرة بهذا الكالم في كل جمعة ) ع(الحسين 

                                                                                                 
؛ ســــبط ابــــن ) ٤٧-٢/٤٣(، تــــاريخ دمشــــق ، ؛ ابــــن عســــاكر ) ١٧٠-٤/١٦١(، مناقــــب ، آشــــوب 
 .  ٢٩٨-٢٩٢ص ، تذكرة ، الجوزي 

  .  ٣١٨ص ، القوية  العدد )١(
  
  
 
مـن الطبقـة الرابعـة مـن تـابعي أهـل ، يكنـى أبـا بكـر ، محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهـري ) ٢(

-٧/٤٢٩(، الطبقــات ، ابــن ســعد : تنظــر ترجمتــه ، م ٧٤١/هـــ١٢٤تــوفي ، ســكن الشــام ، المدينــة 
٤٣٩. ( 

في خالفة عمر بن عبد العزيز قريـب مـن مات ، محدث ثقة ، مولى عزة ، سلمان الكوفي األشجعي ) ٣(
  ) . ٤/٣٣٧(، سير أعالم ، الذهبي : تنظر ترجمته ، سنة مائة هجرية 

؛ ) ٤٤/١٦١(، تــاريخ دمشــق ، ؛ ابــن عســاكر ) ٢/٢١٢(، تــاريخ ، اليعقــوبي : أورد قريبــًا مــن ذلــك  )٤(
 ) . ٤٦/١٤٤(، بحار األنوار ، ؛ المجلسي  ٢٩٧ص ، تذكرة، سبط ابن الجوزي 

 .  ٢٣٧ص، عمدة الطالب  )٥(
 ) . ٢/٣٦٦(، تنبيه الخواطر  )٦(
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أيها الناس اتقوا اهللا : وحفظ عنه وكتب وكان يقول  ،) ص(هللا في مسجد رسول ا، 
وما ، وأعلموا أنكم إليه ترجعون فتجد كل نفس ما عملت في هذه الدنيا من خير محضرًا 

رُُكُم الّلُه (قال اهللا عز وجل : عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمرًا بعيدًا ثم قال  َوُيَحذِّ
  )) .  )١()نـَْفَسهُ 

، أيام الجمع ثمركان يست، ) ع(من هذا النص أن اإلمام علي بن الحسين  نعلم
وذلك الن هذا اليوم ، ) ص(لبث علمه ونشر العلوم اإلسالمية في مسجد النبي محمد 

، فكان اإلمام يريد أن يعّلم علمه ألكبر عدد ممكن ، يجتمع فيه اكبر عدد من المسلمين 
طغيان بني أمية وبذخهم وترغيبهم الناس إلى اللهو  في مواجهة، وذلك لنشر الزهد والعلم 

  . والفجور والفسوق 
اعية إلى دمجالس الصالحين : يقول ) ع(وكان اإلمام علي بن الحسين 

للمسلمين في حضور ) ع(وهذا إشارة إلى ترغيب اإلمام علي بن الحسين  )٢(الصالح
ن في سقو التي يحضرها الفابعكس مجالس الخمر والفجور ، مجالس العلم والفقه والحكمة 

  . قصور بني أمية 
ي عن أب: (( يقول  إذ) ع(زين العابدين  خطبة لإلمام )٣(الحلي وأورد الشيخ ورام

فكتبت ، ) ع(قرأت صحيفة فيها كالم زهد من كالم علي بن الحسين : حمزة الثمالي قال
وصححه فكان فعرفه ، فعرضت ما فيها عليه ، ) ع(ما فيها ثم أتيت علي بن الحسين 

بسم اهللا الرحمن الرحيم كفانا اهللا وٕاياكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش : )٤(فيها
تباعهم من أهل الرغبة في هذه الدنيا أأيها المؤمنون ال يفتننكم الطواغيت و ، الجبارين 

 المائلون إليها المفتنون بها المقتتلون عليها وعلى حطامها الهامد وهشيمها البائد غداً 
 وما العلم باهللا والعمل إال... واحذروا ما حذركم اهللا وازهدوا فيما زهدكم اهللا عز وجل منها 

وان ، لفان مؤتلفان فمن عرف اهللا عز وجل خافه وحثه الخوف على العمل بطاعة اهللا إ
َه ِمْن ِعَباِدِه ِ◌نََّما َيْخَشى اللَّ إ: (أرباب العلم الذين عرفوا اهللا فعملوا له ورغبوا إليه وقد قال اهللا 

فال تلتمسوا شيئًا مما في هذه الدنيا بمعصية اهللا واشتغلوا في هذه الدنيا ،  )٥() اْلُعَلَماء
بطاعة اهللا واغتنموا أيامها واسعوا لما فيه نجاتكم غدًا من عذاب اهللا فان ذلك اقل للتبصر 

                                     
 .  ٢٨آية : سورة آل عمران  )١(

 ) . ٢/٣٥٤(، تنبيه الخواطر ، الشيخ ورام الحلي  )٢(

 ) . ٣٥٨-٢/٣٥٦(، المصدر نفسه  )٣(

 ) . ع(هي جزء من الصحيفة السجادية المعروفة لإلمام علي بن الحسين  )٤(

 .  ٢٨ية آ: سورة فاطر  )٥(
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ة اهللا إلى غير قدرته واعلموا أنكم ال تخرجون من قدر ... وأدنى من العذر وأرجى للنجاة 
  )) . وسيرى اهللا عملكم ثم إليه تحشرون فانتفعوا بالعظة فتأدبوا بآداب الصالحين 

نفة الذكر يتبين لنا مدى جهد اإلمام علي بن الحسين اآلمن خالل هذه الخطبة 
والعبادة والسعي في العلم ومجالسة ، في حث المسلمين على وجوب الزهد ) ع(

   .في نشر العلم ) ع(ه ترغيب منه وهذا كل، الصالحين 
كتابًا جعله حاشية على الصحيفة السجادية ، ولقد ألف الشيخ ابن ادريس الحلي 

وكان : (( ولقد ذكر سبب وضعه هذه الحاشية بالقول ، ) ع(لإلمام علي بن الحسين 
ة إذ هي حالو ، ) ع(أعظم ما يتداول بين المتعبدين الصحيفة المنقولة عن سيد العابدين 

وكان فيها ، ونفس نفٍس متصلة بحضرة قدس رب العالمين ، ثمرة أصلها سيد المرسلين 
فكتبت ، وكلمات يحتاج في فهم معانيها إلى أن تترجم ، ألفاظ لغوية لكل أحٍد ال تفهم 

وكتبت في آخر كل كالم حرف ، على بعضًا منها شيئًا عثرت تعثرة في كتب اللغة عليها 
، وٕان كان مني كتبت سينًا ، ليتنبه الناظر إليه ، أخذت منه من حروف الكتاب الذي 

  .  )١())واختصرت ذلك اختصارًا مبينًا 
) ع(ن العديد من األدعية المروية والمنقولة عن اإلمام الصادق و وقد أورد الحلي

من معاني الزهد والطاعة  اً وهي تحمل في طياتها كثير ، في كتبهم في األدعية والزيارات 
) ع(األدب والبالغة والفصاحة التي دلت على علم اإلمام  فضًال عن، وجل هللا عز 

  . )٢(بقواعد اللغة العربية وآدابها
: هما ) ع(وان ابرز تراث علمي ضخم وصل إلينا عن اإلمام علي بن الحسين 

الرائعة  فاألولى هي مجموعة من األدعية،  ورسالة الحقوق، الصحيفة السجادية
                                     

حاشــية : هـــ ٥٩٨ت ، أبــي عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس العجلــي الحلــي ، ابــن إدريــس الحلــي  )١(
منشـورات ،  ١ط، تحقيق وتقديم السيد محمد مهدي الخراسـان ، ابن إدريس على الصحيفة السجادية 

 ) .   ١٠٠-٦/٩٩(،  ٢٠٠٨، النجف األشرف ، العتبة العلوية المقدسة 

فــي كتــب الحليــين وبشــكل متفــرق ) ع(يــر مــن األدعيــة المنقولــة عــن اإلمــام علــي بــن الحســين ورد كث )٢(

إغاثــة الــداعي وٕاعانــة الســاعي ، مخطوطــة : يصــعب معــه تحديــد الصــفحات ، ينظــر الكتــب اآلتيــة 

، إقبـــال األعمـــال ، ت .، مؤسســـة كاشـــف الغطـــاء العامـــة ، النجـــف األشـــرف، د) ٨٩٣(تحـــت رقـــم 

الـدروع الواقيـة ، م  ٢٠٠٧، مؤسسـة االعلمـي ، بيـروت،  ١العمل المشـروع، ط جمال األسبوع بكمال

فـتح األبـواب بـين ذوي  ،م  ١٩٩٥، ، بيـروت  ١إلحيـاء التـراث ، ط) ع(، تحقيق مؤسسة آل البيـت 

فــالح ، هـــ  ١٤٠٨م ، .، مؤسســة الفرقــان ، د ١األلبــاب ورب األربــاب ، تحقيــق حامــد الخفــاف ، ط

ـــن، الســـائل  ـــم ، .فس ، دمحاســـبة ال ـــدعوات ومـــنهج ، ، هــــ  ١٣٧٦ط ، مطبعـــة الحيدريـــة ، ق مهـــج ال

 .م  ٢٠٠٨، دار الكتاب العربي ، بغداد ،  ١العبادات ، ط
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والزهد بين  التواضعفيها كثير من البالغة واألدب وحث المسلمين على  ،والخطب البليغة 
وهي ، تصلح أن تكون دستور المسلم ، والثانية هي رسالة قيمة ، يدي اهللا عز وجل 

  . )١(أفراد المجتمعلكافة برنامج متكامل 
هما أبرز ، ) ع(وان الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق لإلمام علي بن الحسين 

ى مدى العلم الزاخر والمعرفة التامة باألحكام الشرعية والدينية لإلمام علي بن دليل عل
  . )٢(في نشر العلوم اإلسالمية) ع(وهما دليل على جهد اإلمام ، ) ع(الحسين 

  
  ) : ع(استشهاد اإلمام علي بن الحسين    - ج

، حلت باإلسالم والمسلمين  خسارة، ) ع(كانت شهادة اإلمام علي بن الحسين 
 )٥(وابن عنبة،  )٤(والعالمة الحلي،  )٣(فقد أورد ابن الطقطقي، قد اختلف في سنة وفاته و 
  . كانت سنة خمس وتسعين من الهجرة ) ع(أن وفاة اإلمام ، 

قد انفرد بذكر رواية أورد فيها االختالف ، )٦(في حين نجد أن ابن المطهر الحلي
  : يقول إذ) ع(مة عن شهادته بها أمورًا مه وذكر، ) ع(في تاريخ وفاة السجاد 

في اليوم الخامس والعشرين من : وأوالده في تاريخ المفيد ، ) ع(تاريخ وفاة السجاد (( 
الحسن  يمحمد وأب يكانت وفاة موالنا السجاد زين العابدين أب، محرم سنة أربع وتسعين 

                                     
دار ،  ١ط، فــي رحــاب الصــحيفة الســجادية : عبــاس علــي ، الموســوي : لمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر  )١(

شـرح رسـالة : حسـن السـيد علـي  ،فمـا بعـدها ؛ القبـانجي  – ٣٣ص ،  ١٩٩١، بيـروت ، المرتضى 
،  ١٩٩١، بيـــروت ، دار األضـــواء للطباعـــة والنشـــر ،  ٣ط، يوســـف البقـــاعي . فهرســـة د، الحقـــوق 

شـرح الصـحيفة : السـيد محمـد الحسـيني ، ؛ الشـيرازي ) فما بعـدها – ٢/١٥(، ) فما بعدها – ١/٦٧(
فمــــــا بعــــــدها؛  -١٥ص ،  ٢٠٠٢، بيــــــروت ، دار العلــــــوم للتحقيــــــق والطباعــــــة ،  ٥ط، الســــــجادية 
تحقيــق ونشـر مؤسســة اإلمــام المهــدي ، الصـحيفة الســجادية الجامعــة : الســيد محمــد بــاقر ، األبطحـي 

 . فما بعدها  – ١٧ص ، هـ ١٤٢٣، قم ، مطبعة اعتماد ،  ٥ط، ) ع(
، الطبقـات ، ابـن سـعد: ينظـر ، ) ع(لمزيد من التفاصيل عن الدور العلمـي لإلمـام علـي بـن الحسـين  )٢(

، تـــاريخ دمشـــق، ؛ ابـــن عســـاكر ) ١٨٠-٤/١٧٠(، مناقـــب ، ؛ ابـــن شـــهر آشـــوب ) ٢١١-٧/٢٠٩(
، صــــفة الصــــفوة ، ؛ ابــــن الجــــوزي ) ١٦٣-٢/١١٥(، االحتجــــاج ، ؛ الطبرســــي ) ١٩٠-٤٤/١٤٧(
، وفيــــات األعيــــان ، ؛ ابــــن خلكــــان  ٢٩٩-٢٩١ص ، تــــذكرة ، ؛ ســــبط ابــــن الجــــوزي ) ٤٧-٢/٤٣(
اإلمــــام ، ؛ الحــــاج حســــن ) ٤٣٤-٢/٣٨٩(، ة االثنــــا عشــــر األئمــــ، ؛ آل ياســــين ) ١٢٨-٢/١٢٧(

 ) .  فما بعدها -٢/٢٥(، منتهى اآلمال ، فما بعدها ؛ عباس القمي  -٩٥ص ، السجاد 
 . ١٤٤ص ، األصيلي  )٣(
 .  ١٧١ص ، المستجاد  )٤(
 .  ٢٣٧ص ، عمدة الطالب  )٥(
 .  ٣١٥ص ، العدد القوية  )٦(
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ذكره ، توفي سنة أربع وتسعين : وفي كتاب تذكرة الخواص ،  )١()ع(علي بن الحسين 
، واألول اصح ، وسنة خمس وتسعين ، ابن عساكر وسنة اثنين وتسعين قاله أبو نعيم 

وكان علي بن ، لكثرة من مات فيها من الفقهاء والعلماء ، ألنها تسمى سنة الفقهاء 
وعروة ، عيد بن المسيب وتتابع الناس بعده س، مات في أولها، سيد الفقهاء ) ع(الحسين 
  )) .  )٢(وعامة فقهاء المدينة، بن جبير وسعيد ، بن الزبير

قد سم ، أن الوليد بن عبد الملك بن مروان ،  )٣(وقد أكد ابن المطهر الحلي
الحسن بن اإلمام في البقيع إلى جنب عمه ) ع(وقبره ، )٤()ع(اإلمام علي بن الحسين 

  . )٥()ع(علي 
  ) ع( الباقراإلمام محمد بن علي  أثر  .٢
  ) : ع(هده  نسبه ونبذة من ز  - أ

وأمـه بنـت ، )٦()ع(أبو جعفر محمد بن علي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب 
فهـــو أول مـــن اجتمعـــت لـــه والدة ، )٧()ع(اإلمـــام الحســـن الســـبط بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

                                     
بـل ذكـر أن وفاتـه كانـت ، كانت سنة أربع وتسـعين ) ع(اة اإلمام السجاد لم يذكر الشيخ المفيد أن وف )١(

 .  ٣٦٩ص ، اإلرشاد ، سنة خمس وتسعين للهجرة 
  .  ٢٩٩-٢٩٨ص ، تذكرة ، سبط ابن الجوزي : ينظر  )٢(
  
 
 .  ٣١٦ص ، العدد القوية  )٣(
؛  ٢٤٨، ص ؛ ابــــن حجــــر ، الصــــواعق المحرقــــة) ٤/١٨٩(، مناقـــب ، ابــــن شــــهر آشــــوب : ينظـــر  )٤(

 ) . ٤٦/١٥٣(، بحار األنوار ، المجلسي 
؛ العالمــة  ٣١٦ص ، العــدد القويــة ، ؛ ابــن المطهــر الحلــي  ١٤٥ص ، األصــيلي ، ابــن الطقطقــي  )٥(

، اإلرشــاد ، ؛ المفيــد ) ٣/١٦٩(، مــروج الــذهب ، المســعودي : ؛ وينظــر ١٧١، المســتجاد ، الحلــي 
 .  ٣٧٠-٣٦٩ص 

؛  ١٤٥ص ، األصـــــيلي ، ؛ ابـــــن الطقطقـــــي  ١٧٤ص ، التـــــذكرة ، بيـــــدلي ابـــــن المهنـــــا الع: ينظـــــر  )٦(
؛ العالمـــة ) ٢/٨٩٣(، منتهـــى المطلـــب ، ؛ العالمـــة الحلـــي  ١٧٩ص ، المســـتجاد ، العالمـــة الحلـــي

 .  ٢٣٧ص ، عمدة الطالب ، ؛ ابن عنبة  ٣١٨ص ، الباب الحادي عشر ، الحلي 

 التـذكرة، ابـن المهنـا العبيـدلي : حيث ذكر كل من ، ) ع(ن في تسمية أم اإلمام الباقر و اختلف الحلي )٧(
، ) ع(بـأن اسـمها زينـب بنـت الحسـن ،  ١٤٥ص ، األصيلي ، ؛ ابن الطقطقي  ١٧٤ص ،  التذكرة

) ع(بـأن اسـمها أم عبيـدة بنـت الحسـن ، ) ٢/٨٩٣(، منتهى المطلب ، في حين ذكر العالمة الحلي 
وقد اجمع عـدد مـن ، ) ع(اطمة بنت الحسن بأنها ف،  ٢٣٨ص ، عمدة الطالب ، ؛ وأورد ابن عنبة 

، ابــــن ســــعد : ذكــــر ذلــــك ) ع(علمــــاء األنســــاب والتــــاريخ علــــى أن اســــمها أم عبــــد اهللا بنــــت الحســــن 
؛ البخـاري ) ٢/٢٤٤(، تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي  ٥٠ص ، نسب قريش ، ؛ الزبيري ) ٧/٣١٥(، الطبقات

جمهـرة أنسـاب العـرب ، ؛ ابـن حـزم  ٣٨٠ص ، اإلرشـاد ، ؛ المفيـد  ٣٢ص ، سر السلسلة العلويـة، 
؛ ابـن  ٣٠٢ص ، تـذكرة ، ؛ سبط ابـن الجـوزي ) ٢/٥٠(، صفة الصفوة ، ؛ ابن الجوزي  ٥٢ص ، 
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  ، وهـــــــــــــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــــــــــــمي مـــــــــــــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــــــــــــميين  )١()ع(الحســـــــــــــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــــــــــين 
  

  .)٣(كنيته أبو جعفر ولقبه الباقر،  )٢(علوي من علويين
عن أبيه ، الصادق عن جعفر بن محمد ...: ((  )٤(ذلك ابن الطقطقي روى في 

فرد علي السالم ثم قال لي ، فسلمت عليه ، دخلت على جابر بن عبد اهللا : قال ، ) ع(
: فقال لي ، محمد بن علي بن الحسين : فقلت ، ف بصره كمن أنت ؟ وذلك بعد ما : 

فاجتذبتهما ، ثم أهوى إلى رجلي ، ي فقبل يد، فدنوت منه ، بأبي أنت وأمي ادن مني 
) ص(وعلى رسول اهللا : فقلت ، يقرؤك السالم ) ص(إن رسول اهللا : ثم قال ، منه 

: فقال لي ، كنت معه ذات يوم: يا جابر ؟ قال وكيف ذلك ، السالم ورحمة اهللا وبركاته 
اهللا له يهب ، محمد بن علي : يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجًال من ولدي يقال له 

  .  )٥())مني السالم  فاقرئهالنور والحكمة 

                                                                                                 
بنــت ) ع(ولــم نجــد مــن بيــنهم مــن ذكــر بــأن لإلمــام الحســن ، ) ٢/٣١٧(، وفيــات األعيــان ، خلكــان 

األعرجـي : وأكد ذلك ، عبد اهللا  لذلك نرجح بأن اسم أمه فاطمة ولقبها أم، تسمى زينب أو أم عبيدة 
تحقيق وتعليق وتصحيح السيد ، الدر المنثور في أنساب المعارف والصدور : السيد جعفر النجفي ، 

 .     ٢٠٢ص ، هـ ١٤٢٧، قم ، مطبعة نينوى ، حسين أبو سعيدة 

، يــد المف: وينظــر ،  ٢٣٨ص ، عمــدة الطالــب ، ؛ ابــن عنبــة  ١٤٥ص ، األصــيلي ، ابــن الطقطقــي )١(
ص ، الــــدر المنثــــور ، ؛ األعرجــــي ) ٤/٢٢٥(، مناقــــب ، ؛ ابــــن شــــهر آشــــوب  ٣٨٢ص ، اإلرشــــاد
٢٠٢ . 

، اإلرشـاد ، المفيد : وينظر ،  ١٨٠ص ، المستجاد ، ) ١/٨٩٣(، منتهى المطلب ، العالمة الحلي  )٢(
  .  ٢٠٢ص ، الدر المنشور ، ؛ األعرجي ) ٤/٢٢٥(، مناقب ، ؛ ابن شهر آشوب  ٣٨٢ص 

، ؛ العالمـة الحلـي  ١٤٥ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي  ١٧٤ص ، التـذكرة ، ابن المهنا الحلـي  )٣(
؛ ابــــن  ٣١٨ص ، البــــاب الحــــادي عشــــر ،  ١٧٩ص ، المســــتجاد ، ) ٢/٨٩٣(، منتهــــى المطلــــب 

، ؛ ولقـــب بالبـــاقر لتبقـــره فـــي العلـــم أي توســـعه فـــي العلـــم  ٢٣٧ص ، عمـــدة الطالـــب ، عنبـــة الحلـــي 
ــــاريخ ، اليعقــــوبي : ينظــــر لالســــتزادة  ؛  ٣٢ص ، ســــر السلســــلة العلويــــة ، ؛ البخــــاري )٢/٢٢٤(، ت
 .  ٣٨٢ص ، اإلرشاد ، ؛ المفيد ) ١٨٤-١/١٨٣(، علل الشرائع ، الصدوق 

 .  ١٤٦ص ، األصيلي  )٤(

باإلســـناد والمــــتن نفســــيهما ؛  ١٨٠ص ، المســــتجاد ، العالمــــة الحلـــي : أورد قريبـــًا مــــن هـــذه الروايــــة  )٥(
ــــوبي : ظــــر وين ــــة ، ؛ البخــــاري ) ٢/٢٢٤(، تــــاريخ، اليعق ، ؛ المفيــــد  ٣٢ص ، ســــر السلســــلة العلوي

ص ، تـــذكرة ، ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي )٤/٢١٢(، مناقـــب ، ؛ ابـــن شـــهر آشـــوب  ٣٨٢ص ، اإلرشـــاد 
لجـــابر األنصـــاري ) ص(وقـــد أوردوا عـــدة روايـــات مختلفـــة اإلســـناد فـــي ذكـــر مقولـــة الرســـول ،  ٣٠٣

 ) . ع(ر بالسالم على الباق
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انك تعيش : قال لجابر ) ص(أن النبي  ...: (( )١(الحلي وفي رواية الشيخ ورام
، سمي اسمه كا، ويولد له ولد ) ع(إلى أن تدرك ولدي علي بن الحسين سيد العابدين 

  .  )٢())نه أبو مهدي هذه األمة إإال ، ه مني السالم ئفأقر 
  :)٣(ه قال الشاعر القرظيوفي

 وخيــــــــــــــر مـــــــــــــــن لبـــــــــــــــى علـــــــــــــــى األجبـــــــــــــــلِ    يـــــــــــا بـــــــــــاقر العلـــــــــــم ألهـــــــــــل التقـــــــــــى

  : )٤(وقال فيه مالك ابن أعين الجهني
ـــــــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــــــاال   إذا طلـــــــــــب النـــــــــــاس علـــــــــــم القـــــــــــران ـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش علي  كان

ــــــــــــــــــــــذاك فروعــــــــــــــــــــــًا طــــــــــــــــــــــواال   وٕان قيــــــــل أيــــــــن ابــــــــن بنــــــــت النبــــــــي ــــــــــــــــــــــت ب  نل

 جبــــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــــورث علمــــــــــــــــــــــًا جبــــــــــــــــــــــاال   نجـــــــــــــــــــــــوم تهلـــــــــــــــــــــــل للمـــــــــــــــــــــــدلجين

: )٥(أورد علي بن طاووس، الزهد في الدنيا ) ع(وعرف عن اإلمام محمد الباقر   
إذا قاما إلى الصالة ، ) ع(وأبو عبد اهللا الصادق ) ع(كان أبو جعفر الباقر  ...(( 

  )) . وكأنما يناجيان شيئًا يريانه ، تغيرت ألوانهما حمرة مرة وصفرة 
ومن المهمات عقيب الصلوات (( : )٦(وفي رواية أخرى أورد علي بن طاووس

كما روي عن أبي ، فيما نذكر من الدعوات ، ) ع(قتداء بالصادق لزيادة السعادات اال
دخلت على أبي يومًا وهو يتصدق على فقراء أهل المدينة بثمانية : قال ) ع(عبد اهللا 

إلي  فنظر، فكان ذلك أعجبني ، وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر مملوكًا ، آالف دينار 
كان أفضل مما  ،هل لك في أمر إذا فعلته مرة واحدة خلف كل صالة مكتوبة : ثم قال 

تقول خلف : قال ، قلت ما هو : رأيتني صنعت ولو صنعته كل يوم عمر نوح قال 
يحي ويميت ، له الملك وله الحمد، ال شريك له الصالة أشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

                                     
 ) . ١/٢٨(، تنبيه الخواطر  )١(
؛  ٢٥٧ص، نهـج الحـق ، العالمـة الحلـي : بالمعنى نفسه ولكن باختالف في اإلسناد والمـتن أوردهـا  )٢(

 .  ٢٣٧ص ، عمدة الطالب، ابن عنبة
عمـدة ، ؛ ابـن عنبـة  ١٧٩ص ، المستجاد ، ؛ العالمة الحلي  ١٤٦ص ، األصيلي ، ابن الطقطقي  )٣(

 .  ٣٨١ص ، اإلرشاد ، المفيد : ؛ وينظر  ٢٣٨ص  ،الطالب
؛ ابــن عنبــة  ١٧٩ص ، المســتجاد ، ؛ العالمــة الحلــي  ١٤٧-١٤٦ص ، األصــيلي ، ابــن الطقطقــي  )٤(

 .  ٣٨٢-٣٨١ص ، اإلرشاد ، المفيد : ؛ وينظر  ٢٣٨ص، عمدة الطالب ، 
 .  ١٦١ص ، فالح السائل  )٥(
 .  ١٧٠-١٦٩ص ، المصدر السابق  )٦(
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و على كل شيء قدير وال حول وال قوة إال باهللا العلي الخير وه هبيد، ويميت ويحي 
  .  )١( ... ))سبحان ذي الملك والملكوت ، العظيم 

  
  
  

   :العلمي والفكري    أثره - ب
وذلك لما عرف عنه من  ،الدور العلمي والفكري الرائد ، ) ع(كان لإلمام الباقر 

سهم بدور فعال في أف، لعلم وترغيبه المسلمين في طلب ا، لألحاديث النبوية  روايتهكثرة 
  . نشر العلوم اإلسالمية 

روي عنه حديث ، وافر الحلم ، واسع العلم ) ع(وكان : (( )٢(يقول ابن الطقطقي
  )) . ونقل عنه علم جم ، كثير 

من بين أخوته خليفة أبيه علي بن ) ع(وكان : (( )٣(وبقول العالمة الحلي
وبرز على جماعتهم بالفضل في العلم ، ه ووصيه والقائم باإلمامة من بعد، الحسين 

ولم يظهر ، وكان أنبههم ذكرًا وأجلهم في العامة والخاصة وأعظمهم قدرًا ، والزهد والسؤدد 
وعلم القرآن والسيرة ، من علم الدين واآلثار والسنة ) ع(عن أحد من ولد الحسن والحسين 

، عالم الدين بقايا الصحابة وروى عنه م، ) ع(ما ظهر عن أبي جعفر ، وفنون اآلداب ، 
وصار بالفضل علمًا ألهله تضرب به األمثال ، ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين 

  ... )) .وتسير بوصفه اآلثار واألشعار 
وجاللة قدره أشهر من أن ، وافر الحلم ، واسع العلم ، ) ع(فكان اإلمام الباقر 

  . وصياء فهو سليل النبوة وأحد األ،  )٤(ينبه عليها

                                     
، ؛ اليعقــوبي ) ٣١٨-٧/٣١٥(، الطبقــات ، ابــن ســعد : ينظــر ) ع(لالســتزادة عــن زهــد اإلمــام البــاقر  )١(

، حليــــــة األوليــــــاء ، ؛ أبــــــو نعــــــيم  ٣٨٩-٣٨٤ص، اإلرشــــــاد ، ؛ المفيــــــد ) ٢٢٥-٢/٢٢٤(، تــــــاريخ 
، صـــفة الصـــفوة ، ؛ ابـــن الجـــوزي ) ٢٣٤-٤/٢٢٣(، مناقـــب ، ؛ ابـــن شهرآشـــوب ) ١٧٦-٣/١٦٦(
، وفيـــــات األعيـــــان ، ؛ ابـــــن خلكـــــان  ٣٠٦-٣٠٣ص ، تـــــذكرة ، ابـــــن الجـــــوزي ؛ ســـــبط  ٥٢-٢/٥٠
، منتهــى اآلمــال ، ؛ عبــاس القمــي ) ٥٠٣-١/٥٠٠(، األئمــة االثنــا عشــر ، ؛ آل ياســين ) ٢/٣١٧(
)١٢٠-٢/١١٧ . ( 

 .  ١٤٥ص ، األصيلي  )٢(
 .  ١٧٩ص ، المستجاد  )٣(
 .  ٢٣٨ص ، عمدة الطالب ، ابن عنبة  )٤(
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ن والتي تبين الدور العلمي والفكري لإلمام الباقر و ومن الروايات التي أوردها الحلي
ما : قال ، عن عبد اهللا بن عطاء  ...: (( يقول  إذ،  )١(ما أورده ابن الطقطقي، ) ع(

  . )٢()))ع(جعفر محمد بن علي بن الحسين  رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبي
قد فاق جميع العلماء والفقهاء في ، ) ع(ليل على أن اإلمام الباقر فهذا أول د

من االعتراف بفضله  اً ن العلماء تصغر أمامه وال تجد بدإعلمه وفهمه وحكمته بحيث 
وذكر ، )) وكان ثقة كثير العلم والحديث ((  : )٣(الزهري قال ابن سعد، وغزارة علمه 

) ع(إذا روى عن محمد بن علي ، )٥(الجعفيوكان جابر بن يزيد : (( )٤(المفيدالشيخ 
نبياء محمد بن علي بن الحسين حدثني وصي األوصياء ووارث علم األ: شيئًا قال 

ومنهم الحاضر الذاكر و : (( بالقول  هذكر  )٦(نعيم يوفي بداية ترجمته عند أب، )))ع(
ومن جمع  ،كان من ساللة النبوة ، أبو جعفر محمد بن علي الباقر ، الخاشع الصابر 

ونهى عن ، تكلم في العوارض والخطرات وسفح الدموع والعبرات ، حسب الدين واألبوة 
  )) . المراء والخصومات 

وشاهر علمه ، هو باقر العلم وجامعه : ((  )٧(العسقالني وأورد عنه ابن حجر
وعمرت أوقاته  ،وشرف خلقه ، وطهرت نفسه ، وزكا علمه وعمله ، صفا قلبه ، ورافعه 

  )) . اعة اهللا بط
ومن ، من قبل الحليين ) ع(فهذه هي األوصاف التي وصف بها اإلمام الباقر 

وهي تدل على مدى ، ) ع(إلمام الباقر لسبقهم وعاصرهم من المؤرخين الذين ترجموا 
  .  جميعهم معاصريه أثره في نشر العلوم بشكل فاقو ، ) ع(أعلمية اإلمام الباقر 

 معاديه ، قد قهر بذلكعرف به من علم وفهم وحكمة  بما) ع(ن اإلمام الباقر إ
مه في لستخدم عاو ، ) ع(من الذين يكنون الحقد والعداوة والبغضاء ألهل البيت  جميعهم

                                     
 .  ١٤٥ص ، األصيلي  )١(
إال أنـــه ، مثـــل هـــذه الروايـــة باإلســـناد والمـــتن نفســـيهما  ١٨٣ص ، المســـتجاد ، أورد العالمـــة الحلـــي  )٢(

بين يديه كالصبي بين يدي معلمـه  –مع جاللته في قومه  –ولقد رأيت الحكم بن عتيبة : (( أضاف 
؛ وذكـــر بــــ ) ٤/٢٢٠(، مناقـــب ، ؛ ابـــن شـــهر آشـــوب  ٣٨٣ص ، اإلرشـــاد ، المفيـــد : وينظـــر ، )) 

 ) .  ٢/٢٨١(؛ االربلي ، كشف الغمة ، ) الحكيم بن عتيبة(
 ) . ٧/٣١٨(، الطبقات  )٣(
 .  ٣٨٣ص ، اإلرشاد  )٤(
) ع(مــن أصــحاب اإلمــام محمــد البــاقر ، جــابر بــن يزيــد بــن الحــارث بــن عبــد يغــوث الجعفــي األزدي ) ٥(

؛ العالمــة  ١٢٩ص، الرجــال ، ي الطوســ: تنظــر ترجمتــه ، م ٧٤٥/هـــ١٢٨تــوفي ، وممــن روى عنــه 
  .  ٩٥-٩٤ص، خالصة األقوال ، الحلي 

 ) . ٣/١٦٦(، حلية األولياء  )٦(
 .  ١٢٠ص ، الصواعق المحرقة  )٧(
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أن أئمة أهل البيت  والسيما، ترض الطاعة على المسلمين إمام مف بوصفه إثبات حجته
و المعارضة السلمية بدًال من ون إلى األسلوب العلمي أؤ أكدنا أخذوا يلج أن كما سبق) ع(

ويمكن لنا أن نستشف ذلك من الحوار الذي دار بين اإلمام الباقر ، المعارضة المسلحة 
ذلك علي بن  أورد،  والخليفة هشام بن عبد الملك في دمشق مقر الخالفة األموية) ع(

  : يقول  إذ )١(طاووس
ر محمد بن رستم بن جرير تأليف أبي جعف) دالئل اإلمامة(ومما رويناه من كتاب (( 

ذكر بإسناده ، ) ع(من أخبار معجزات موالنا محمد بن علي الباقر ، الطبري اإلمامي 
وكان قد ، حج هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنين : قال ) ع(إلى الصادق 

فقال جعفر بن ، ) ع(بنه جعفر بن محمد احج في تلك السنة محمد بن علي الباقر و 
فنحن صفوة اهللا ، الحمد هللا الذي بعث محمدًا بالحق نبيًا وأكرمنا به ((  )ع(محمد 

، والشقي من عادانا وخالفنا ، تبعنا افالسعيد من ، وخيرته من عباده ، وخلفاؤه على خلقه 
نصرف إلى دمشق وانصرفنا افلم يعرض لنا حتى ، فأخبر مسلمة أخاه بما سمع : ثم قال 

فلما  ،فأشخصنا  ٕاشخاصيإلى عامل المدينة بأشخاص أبي و  اً دفأنفذ بري، إلى المدينة 
فدخلنا وٕاذا هو قد قعد على ، ثم أذن لنا في اليوم الرابع ، نا ثالثًا بوردنا مدينة دمشق حج

وقد جرى بين ... ،سماطان متسلحان، ف على أرجلهم سرير الملك وجنده وخاصته وقو 
 طما رأيت مثل هذا الرمي ق: ل له هشام فقا، وبين هشام حول الرمي بالقوس ) ع(الباقر 

أيرمي جعفر مثل ، مي وما ظننت أن في األرض أحدًا يرمي مثل هذا الر ، مذ عقلت
في ) ص(إنا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما اهللا على نبيه : رميك ؟ فقال

واألرض ال  )٢()نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكمْ :( قوله
 )٣(فلما سمع ذلك من أبي: قال ، التي يقصر غيرنا عنها ، تخلو ممن يكمل هذه األمور 

 )٤(انقلبت عينه اليمنى فأحولت وأحمر وجهه وكان ذلك عالمة غضبه إذا غضب،  )٣(أبي
ا بنو عبد مناف نسبنا ألسن: ثم رفع رأسه فقال ألبي ، ثم أطرق هنيئة ،  )٤(غضب

اختصنا من مكنون سره  -جل ثناؤه–ولكن اهللا ، نحن كذلك : ونسبكم واحد ؟ فقال أبي 
بعث محمدًا  -جل ثناؤه–أليس اهللا : فقال ، بما لم يخص به أحدًا غيرنا ، وخالص علمه 

فمن أين  –أبيضها وأسودها وأحمرها  –من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة ) ص(
وذلك قول اهللا تبارك وتعالى ، ا ليس لغيركم ؟ ورسول اهللا مبعوث إلى الناس كافة ورثتم م

                                     
 .  ٧٣-٦٦ص ، األمان من أخطار األسفار واألزمان  )١(
 . ٣آية : سورة المائدة  )٢(
 ) . ع(الباقر  ويقصد أباه، الكالم هنا لإلمام جعفر بن محمد الصادق  )٣(
 . يقصد هشام بن عبد الملك  )٤(
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فمن أين ورثتم هذا العلم وليس بعد ، إلى آخر اآلية ،  )١() َوِللَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواْألَْرضِ (
 َال ) : (ص(لنبيه  –تبارك وتعالى  –من قوله : محمد نبي وال أنتم أنبياء ؟ فقال أبي 

أمره اهللا أن يخصنا به من ، الذي لم يحرك به لسانه لغيرنا ،  )٢()ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَـْعَجَل ِبهِ 
فأنزل اهللا بذلك قرآنًا في قوله  ،أخاه عليًا من دون أصحابه  جافلذلك كان نا، دون غيرنا 

سألت اهللا أن يجعلها : صحابهأل) ص(فقال رسول اهللا ،  )٣() َوَتِعيَـَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ  : (تعالى 
ألف ) ص(علمني رسول اهللا : بالكوفة) ع(فلذلك قال علي بن أبي طالب ، أذنك يا علي 

، به من مكنون سره ) ص(خصه رسول اهللا ، ففتح كل باب ألف باب ، باب من العلم 
أخاه عليًا من ) ص(كما خص اهللا نبيه ، بما يخص أمير المؤمنين أكرم الخلق عليه 

حتى صار إلينا فتوارثناه من دون ، بما لم يخص به أحدًا من قومه ، ون سره وعلمه مكن
  . أهلنا 

واهللا لم يطلع على غيبه ، إن عليًا كان يدعي علم الغيب : فقال هشام بن عبد الملك 
) ص(أنزل على نبيه  –جل ذكره  –إن اهللا : فقال أبي ، دعى ذلك ؟ افمن أين ، أحدًا 

َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء (في قوله ، ان وما يكون إلى يوم القيامة كتابًا فيه ما ك َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
َناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبينٍ ( :وفي قوله تعالى ،  )٤() َوُهًدى َورَْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ   )٥()وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصيـْ

َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِفي السََّماء ( :وفي قوله ،  )٦()لِكَتاِب ِمن َشْيءٍ مَّا فَـرَّْطَنا ِفي ا: (وفي قوله ، 
أن ال يبقي في غيبه وسره ومكنون ) ص(وأوحى اهللا إلى نبيه  )٧()َواْألَْرِض ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُِّبينٍ 

 ويتولى غسله، ومكنون علمه شيئًا إال يناجي به عليًا فأمره أن يجمع القرآن من بعده 
قاتل على يعلي بن أبي طالب : ثم قال ألصحابه  ...نيطه من دون قومه وتكفينه وتح

ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وتمامه إال ، تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله 
وقال ، أقضاكم علي أي هو قاضيكم ) : ص(ولذلك قال رسول اهللا ، ) ع(عند علي 

فأطرق هشام هد له عمر ويجحده غيره، يش، ك عمر لوال علي لهل: عمر بن الخطاب 
خلفت عيالي وأهلي مستوحشين لخروجي : فقال ، سل حاجتك : طويًال ثم رفع رأسه فقال 

                                     
 . ١٨٠آية : سورة آل عمران  )١(
 .  ١٦آية : سورة القيامة  )٢(
 .  ١٢آية : سورة الحاقة  )٣(

 . ٨٩آية : سورة النحل  )٤(

 .  ١٢آية : سورة يس  )٥(

 .  ٣٨آية : سورة األنعام  )٦(

 .  ٧٥آية : سورة النمل  )٧(
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وال تقم سر من يومك فاعتنقه أبي ودعا له ، قد آنس اهللا وحشتهم برجوعك إليهم : فقال ، 
  .  )٢()) )١(...معه    ثم نهض ونهضت، وفعلت أنا كفعل أبي ، 

قد أثبت باستخدام علومه التي ورثها ) ع(ذه الرواية نجد أن اإلمام الباقر ففي ه
وقارع هشام بن عبد الملك بالحجج ،  اً إمامبوصفه أحقيته ، ) ص(عن النبي محمد 

بحيث بين لهشام بشكل خاص  ،ة من القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة مغالدا
م األحق بالخالفة وبين لهم ذلك بالدليل العلمي وألهل الشام بشكل عام بأن أهل البيت ه

فمن هنا كانت معارضتهم العلمية للحكم األموي وسعيهم الدؤوب إلى نشر العلوم ، 
  . اإلسالمية 

: لرسول من أهل خراسان ) ع(قال أبو جعفر  ...: (( )٣(وأورد علي بن طاووس
قال له صالح يوم كذا في ي، قد قتله جار له : قال ، تركته سالمًا : ؟ قال كيف أبوك
فقال له أبو جعفر ، إنا هللا وٕانا إليه راجعون مما جعلت : وقال ، فبكى الرجل ، ساعة كذا 

إني قد خلفت : فقال الرجل ، الجنة وهي خير له مما كان فيه سكن فقد صار إلىا) : ع(
سمه االم فستقدم عليه وقد ولد له غ، قد برئ وقد زوجه عمه ابنته : قال ، ابني وجعًا 

الرجل من عنده فقام ، بل هو لنا عدو ، أما ابنك فليس لنا شيعة ، علي وهو شيعة لنا 
  . )٤())وهو لنا شيعة وهو مؤمن ، رجل من خراسان : قال ، من هذا : فقيل ، وهو وقيذ

، كان عنده من العلوم الربانية، ) ع(أن اإلمام الباقر ، نتبين من هذه الرواية 
وهذا يثبت أن ، ل من أهل خراسان بما جرى على أهله في غيابه بحيث اعلم الرسو 

) ص(إنما هي علوم توارثوها عن النبي محمد ، ) ع(العلوم التي يحملها أئمة أهل البيت 

                                     
وحدوث مناظرة بين ، ) ع(ومعه ولده اإلمام الصادق ، ) ع(خروج اإلمام الباقر  ثم ذكر بعد ذلك )١(

، ) ع(أثبت فيها اإلمام الباقر، وبين أحد كبار الرهبان والقساوسة النصارى، ) ع(اإلمام الباقر 

بحيث أدى ذلك إلى حدوث ضجة في مدينة ، مقدرته العلمية الكبيرة والعلوم الجمة التي يحملها 

لم نذكرها لالختصار ، ، وبين عالم النصارى ) ع(يجة للمناظرة التي دارت بين الباقر دمشق نت

 .  ٧٢-٦٩ص ، األمان من أخطار األسفار واألزمان ، علي بن طاووس : ينظر 

، بحار األنوار ، باختالف في األلفاظ ؛ المجلسي ١٠٤ص ، دالئل اإلمامة ، الطبري : ينظر  )٢(

 . األلفاظ وفي السند باختالف في ) ٣٠٦-٢/٤٦(

 .  ٢٩٩ص ، فرج المهموم  )٣(

، ابن شـهر آشـوب : وينظر ، باختالف قليل في األلفاظ  ١٦٦ص ، مشارق ، أوردها رجب البرسي  )٤(
 ) . ٢٠٩-٤/٢٠٨(، مناقب، 
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لذلك كانوا كثيرًا ما يجرون هذه المحادثات مع الناس لكي تتأكد ، وعن اهللا عز وجل ، 
  . حجتهم وٕامامتهم عليهم 
كنت عند أبي : قال  )٢(بن أعينعن زرارة  ...: ((  )١(الحلي وأورد ابن سلمان

سلوني ): ( ع(يسأله عن قول أمير المؤمنين ، فقام إليه رجل من أهل الكوفة ) ع(جعفر 
انه ليس احد عنده ) : ع(فقال ، ) عما شئتم فو اهللا ال تسألوني عن شيء إال نبأتكم عنه 

فليذهب الناس حيث ، صلوات اهللا عليه علم إال بشيء خرج من عند أمير المؤمنين 
  ) )) . ع(وأشار إلى بيته ، ا فو اهللا ليس األمر إال من ها هنا و شاؤ 

 :) ع(ألبي الحسن الرضا  قيل... : (( رواية أخرى  )٣(وأورد ابن سلمان الحلي
ويقبض عنا فال نعلم ، يبسط لنا العلم فنعلم ) : ع(قال أبو جعفر : فقال ، تعرفون الغيب 

( . (  
دخلت أنا : قال  )٥(عن محمد بن مسلم: (( أيضًا  )٤(وأورد ابن سلمان الحلي

فإذا طاووس اليماني يقول ألصحابه أتدرون متى ، ) ص(مسجد الرسول ) ع(وأبو جعفر 
نما هو ربع الناس إ: فقال ) نصف الناس(قوله ) ع(فسمع أبو جعفر ، قتل نصف الناس 

  .  )٦()))ص(صدقت يا بن رسول اهللا : فقال ، وهابيل  نما هو ولد آدم وحواء وقابيلإ، 
 )٨(عن ضريس الكناسي: (( أيضًا  )٧(وفي رواية أخرى أوردها ابن سلمان الحلي

ني إ: يقول وعنده أناس من أصحابه وهم حوله ) ع(سمعت أبا جعفر : قال  )٨(الكناسي
ة اهللا ون بأن طاعتنا مفترضة عليهم كطاعفولونا ويجعلونا أئمة ويصتألعجب من قوم ي

تعالى ثم ينكرون حجتهم ويخصمون أنفسهم لضعف قلوبهم فينقصونا حقنا ويعيبون ذلك 
أترون أن اهللا تعالى افترض ، على من أعطاه اهللا برهان حق معرفتنا والتسليم ألمرنا 

                                     
 .  ١٠ص ، المحتضر  )١(
البـاقر والصـادق مـن أصـحاب اإلمـام ، يكنى أبا الحسن الشـيباني الكـوفي ، زرارة بن أعين بن سنسن ) ٢(

؛  ٢١٠ص، ١٣٦ص، الرجــــال ، الطوســــي : تنظــــر ترجمتــــه ، م ٧٦٧/هـــــ١٥٠تــــوفي ســــنة ، ) ع(
  . ١٥٢ص، خالصة األقوال ، العالمة الحلي 

 .  ٦٣ص ، المحتضر  )٣(
 .  ٦٠ص ، المصدر نفسه  )٤(

، سي الطو : تنظر ترجمته ، ) ع(من أصحاب اإلمام الباقر ، محمد بن مسلم الثقفي الطحان ) ٥(

  .  ١٤٤ص، الرجال 

 ) . ٤/٢١٧(، مناقب ، ابن شهر آشوب : قريب من هذه الرواية أورده  )٦(
 .  ١٢١-١٢٠ص ، المختصر  )٧(
تنظـــر ، ) ع(مـــن أصـــحاب اإلمـــام البـــاقر والصـــادق ، ضـــريس بـــن عبـــد الواحـــد بـــن المختـــار الكـــوفي ) ٨(

  .  ٢٢٧ص، الرجال ، الطوسي : ترجمته 
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طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السموات واألرض ويقطع عنهم موارد 
أرأيت ما ، يا بن رسول اهللا : فقال له حمران ، مما فيه قوام دينهم العلم فيما يرد عليهم 

وخروجهم وقيامهم بدين اهللا وما ، ) ع(كان عن قيام أمير المؤمنين والحسن والحسين 
لو ) : ع(فقال أبو جعفر ، والظفر بهم حتى قتلوا وغلبواأصيبوا به من قبل الطواغيت 

سألوا اهللا تعالى أن يدفع عنهم ذلك وألحوا ، لك أنهم يا حمران حين نزل بهم ما نزل من ذ
عليه في إزالة تلك الطواغيت عنهم وذهاب ملكهم لكان ذلك أسرع من سلك منظوم انقطع 

ولكن لمنازل ، وتبدد وما كان الذي أصابهم لذنب اقترفوه وال لعقوبة معصية خالفوه فيها 
  )) . لمذاهب وكرامة من اهللا تعالى أراد أن يبلغوها فال تذهبن بك ا

ومن ذلك ما ورد في كتاب كشف الغمة عن أبي : (( )١(يسوأورد رجب البر 
: ؟ قال ) ص(أنتم ذرية رسول اهللا : قلت له يوما : قال ) ع(عن أبي جعفر  )٢(بصير
: وأنتم ورثتم رسول اهللا ؟ قال : قلت ، نعم : ورسول اهللا وارث األنبياء ؟ قال :قلت ، نعم 
وتخبر الناس ما يأكلون ، الموتى وتبرئ األكمه واألبرص  يأن تحي فتقدر: قلت ، نعم 

فمسح يده على ، فدنوت منه  ،أدن مني : ثم قال ، نعم بأمر اهللا : وما يدخرون ؟ قال 
  . )٣())ثم مسح يده على وجهي فعدت ال أرى شيئًا ، فأبصرت السماء واألرض  ،وجهي 

) ع(ية والمنقولة عن اإلمام الصادق ن العديد من األدعية المرو و وقد أورد الحلي
من معاني الزهد والطاعة  اً وهي تحمل في طياتها كثير ، في كتبهم في األدعية والزيارات 

) ع(األدب والبالغة والفصاحة التي دلت على علم اإلمام  فضًال عن، هللا عز وجل 
  .)٤(بقواعد اللغة العربية وآدابها

                                     
  . ١٦٧ص ، مشارق  )١(
تنظـر ، ) ع(مـن اصـحاب اإلمـام البـاقر والصـادق ، هو ليث بن البختـري أبـو يحيـى المـرادي الكـوفي ) ٢(

   .  ٢٧٥ص،  ١٤٤ص ، الرجال ، الطوسي : ترجمته 
  
  
  
  
 
، مناقــــــب ، وقــــــد أورد ابــــــن شــــــهر آشــــــوب ، ) ٢٩٧-٢/٢٩٦(، كشــــــف الغمــــــة ، األربلــــــي : ينظــــــر  )٣(

 ) . ع(ى ألبي بصير مع اإلمام الباقر رواية قريبة من هذا المعن) ٢٠٠-٤/١٩٩(
فـي كتـب الحليـين وبشـكل متفـرق يصـعب معـه ) ع(ورد كثير مـن األدعيـة المنقولـة عـن اإلمـام البـاقر  )٤(

إقبـال األعمـال ، جمـال األسـبوع ، الـدروع ، إغاثـة الـداعي : الكتـب اآلتيـة : تحديد الصفحات ، ينظر
  . اسبة النفس ، مهج الدعوات الواقية ، فتح األبواب ، فالح السائل ، مح
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تبين وتدل على مدى علم اإلمام ، يون فهذه بعض الروايات التي أوردها الحل
  .  )١()ع(الباقر 

  
  ) ع(استشهاد اإلمام الباقر    - ج

فمن ذلك ما ، ) ع(اإلمام الباقر  استشهادأورد بعض علماء الحلة روايات تتعلق ب
قال أبي صلوات اهللا عليه : قال ) ع(أبا عبد اهللا  عن ...: (( )٢(أورده علي بن طاووس

  )) . فحسبت ذلك فما زاد وال نقص ، لي خمس سنين بقي من أج، ذات يوم 
مرض أبو : قال ) ع(عن أبي عبد اهللا  ...: ((  )٣(وروى ابن سلمان الحلي

: قال ، ليس علي من مرضي هذا بأس : فقال ، مرضًا شديدًا فخفت عليه ) ع(جعفر 
ل علي نفرًا يا بني ادخ: فجعل يوصينا ثم قال ، ثم مكث ما شاء اهللا ثم اعتل علة خفيفة 
الذي  يا بني إن: فقال  ،يا ابة ليس عليك بأس : من أهل المدينة حتى أشهدهم فقلت له 

ني فاخبرني أني لست بميت في مرضي ذلك هو الذي اخبرني أني ميت في مرضي جاء
  )) . هذا 

، وابن  )٦(، والعالمة الحلي )٥(، وابن الطقطقي )٤(اتفق ابن المهنا العبيدليوقد 
  . )٨(بالبقيع) ع(هـ وان قبره  ١١٤كان سنة ) ع(على ان استشهاد الباقر  )٧(عنبة
  ) ع( الصادقاإلمام جعفر بن محمد  أثر  .٣

                                     
، الطبقـات ، ابـن سـعد : ينظـر، ) ع(ولمزيد من التفاصـيل عـن الـدور العلمـي لإلمـام محمـد بـن علـي  )١(

؛  ٣٨٩-٣٨١ص ، اإلرشـــــاد ، ؛ المفيـــــد ) ٢٢٥-٢/٢٢٤(، تـــــاريخ ، ؛ اليعقـــــوبي) ٣١٨-٧/٣١٥(
-٢/١٦٣(، جــــاج االحت، ؛ الطبرســــي ) ع(بــــاب علمــــه  ١٩٥-١٦٣، مناقــــب ، ابــــن شــــهر آشــــوب 

؛ سبط ابن الجـوزي  ٥٢-٥٠ص ، صفة الصفوة، ؛ ابن الجوزي ) ع(باب احتجاجات الباقر ) ١٩٥
األئمـة االثنـا ، ؛ آل ياسـين ) ٢/٣١٧(، ؛ ابن خلكـان و وفيـات األعيـان  ٣٠٦-٣٠٢ص ، تذكرة ، 

بـدور عظـيم فيهـا ) ع(وقد قسم فيه المؤلف العلوم التي أسهم اإلمـام البـاقر ) ٥٧١-١/٥٢١(، عشر 
محمـد عبـيس حميـد ، ؛ الطـائي ) ١٣٨-٢/١١٧(، منتهى اآلمـال ، على عدة أقسام ؛ عباس القمي 

مقدمــة إلــى كليــة ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، هـــ ١١٤-٥٦اإلمــام البــاقر ومروياتــه التاريخيــة : 
 . فما بعدها  -٣٠ص ، ٢٠٠٥، جامعة بابل  –التربية 

 .  ٢٢٩ص ، فرج المهموم  )٢(
 .  ٨-٧ص، المختصر  )٣(
 .  ١٧٤التذكرة ، ص )٤(
 .  ١٤٧األصيلي ، ص )٥(
 .  ١٨٠-١٧٩؛ المستجاد ، ص )٢/٨٩٣(منتهى المطلب ،  )٦(
  .  ٢٣٨عمدة الطالب ، ص )٧(
بـي الـثلج ، ؛ ابـن أ ٥٩الزبيري ، نسب قريش ، ص: ذلك مجموعة من المصادر ، ينظر  توقد أكد )٨(

؛ المفيــد ، اإلرشــاد ،  ٣٢البخــاري ، ســر السلســلة العلويــة ، ص ؛ ٩، ص، تــاريخ األئمــة ، مخطــوط
،  )٤/٢٢٧(آشوب ، مناقـب ،  ؛ ابن شهر ٤١؛ الطبرسي ، تاج المواليد ، مخطوط ، ص ٣٨٢ص

؛ عبـــاس  )٥١٩-١/٥١٦(عشـــر ،  اآل ياســـين ، األئمـــة االثنـــ: ولالســـتزادة عـــن ســـبب الوفـــاة ينظـــر 
 .  )١٥٤-٢/١٤٧(القمي ، منتهى اآلمال ، 
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  :  )ع( نسبه ونبذة من زهده - أ
أمه أم ، )١()ع(جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو 

، بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وأمها أسماء ،  )٢(فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر
  . )٣(ولدني أبو بكر مرتين: يقول ) ع(ولذلك كان جعفر بن محمد ، 

) ع(والصادق : ((  )٥(يقول العالمة الحلي،  )٤(ولقبه الصادق، كنيته أبو عبد اهللا 
، وال أخبر بشيء إال وقع ، وكان يخبر بالغيب ، كان أعلم أهل زمانه وأزهدهم ، ) ع(

  . )٦()) فلهذا سموه الصادق
، أبو عبد اهللا : كنيته : ((  )٧(ما أورده ابن المطهر الحلي) ع(ومن ألقابه وكناه 

، والناصر ، والفاضل ، الصادق : وألقابه ، وأبو موسى ، والخالص ، وأبو إسماعيل 
  )) . والقاهر ، والفاطر ، والصابر ، والمنجي ، والكامل ، والباقي 

ومناقبه متواترة بين ، ويقال له عمود الشرف : ((  )٨(الحلي وأورد ابن عنبة
  )) . مشهورة بين الخاص والعام ، األنام

: (( )٩(ابن المطهر الحلي الشيء الكثير فمن ذلك ما رواه) ع(وعرف من زهده 
خشوع رًا العزلة والثمؤ ، كان مقبًال على العبادة والخضوع )ع(أنه : ذكر في كتاب الذخيرة 

                                     
؛ العالمـة الحلـي  ١٤٩ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي  ١٧٤ص ، التـذكرة ، ابن المهنا العبيدلي  )١(

؛ ابـــن  ٣١٨ص ، البـــاب الحـــادي عشـــر ، ) ٢/٨٩٣(، منتهـــى المطلـــب ، ١٨٦ص ، المســـتجاد ، 
تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي ) ٧/٥٤٣(، الطبقـات ، ابـن سـعد : ؛ وينظـر  ٢٣٨ص ، عمدة الطالـب ، عنبة 

؛ ســـبط  ٣٩٥ص ، اإلرشـــاد ، ؛ المفيـــد  ٣٣ص ، ســـر السلســـلة العلويـــة ، ؛ البخـــاري ) ٢/٢٦٦(، 
 ) . ٢/١٦٨(، وفيات األعيان، ؛ ابن خلكان  ٣٠٧ص ، تذكرة ، ابن الجوزي 

؛ العالمـة الحلـي  ١٤٩ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي  ١٧٤ص ، التـذكرة ، ابن المهنا العبيدلي  )٢(
؛ ٢٣٨ص ، عمـــدة الطالـــب ، ؛ ابـــن عنبـــة ) ٢/٨٩٣(، ى المطلـــب منتهـــ، ١٨٦ص ، المســـتجاد ، 

، تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي  ٦٣؛ الزبيـري ، نسـب قـريش ، ص ) ٧/٥٤٣(، الطبقات، وأكد ذلك ابن سعد 
؛ ابـــن  ٣٩٥ص ، اإلرشـــاد ، ؛ المفيـــد  ٣٤-٣٣ص ، ســـر السلســـلة العلويـــة، ؛ البخـــاري ) ٢/٢٦٦(

وفيـات ، ؛ ابـن خلكـان  ٣٠٦ص ، تـذكرة ، ن الجـوزي ؛ سـبط ابـ) ٢/٧٧(، صـفة الصـفوة ، الجوزي 
 ) .٢/١٦٨(، األعيان 

البخـاري : ؛ وينظـر  ٢٣٨ص ، عمـدة الطالـب ، ؛ ابـن عنبـة  ١٤٩ص ، األصيلي ، ابن الطقطقي  )٣(
 .  ٣٤ص ، سر السلسة العلوية ، 

العالمـة الحلـي ؛  ١٤٩ص ، األصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي  ١٧٤ص ، التـذكرة ، ابن المهنا العبيدلي  )٤(
؛ ابـــن  ٣١٨ص ، البـــاب الحـــادي عشـــر ، ) ٢/٨٩٣(، منتهـــى المطلـــب ، ١٨٦ص ، المســـتجاد ، 

   ٢٣٨ص ، عمدة الطالب ، عنبة 
 .  ٢٥٨-٢٥٧ص ، نهج الحق  )٥(
، ؛ ابــن شــهر آشــوب ) ١/١٨٤(، علــل الشــرائع ، الصــدوق : بالصــادق ) ع(ينظــر فــي ســبب تلقيبــه  )٦(

 ). ٢٩٥-٤/٢٩٤(، مناقب 
 .  ١٤٨ص ، العدد القوية  )٧(
 .  ٢٣٨ص ، عمدة الطالب  )٨(

 .  ١٤٩ص ، العدد القوية  )٩(
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معرضًا عن الرئاسة ، محزنًا من خشية اهللا فائض الدموع ، خضوعمظهرًا لالستكانة وال، 
  .  )١())والجموع 

 ىدخلت عل:  )٣(قال سفيان: ((  )٢(وفي رواية أخرى أورد ابن المطهر الحلي
فقال ، فجعلت أنظر تعجبًا ، وعليه جبة خز وكناء وكساء خز ، ) ع(جعفر بن محمد 

يا بن رسول اهللا : قلت : قال ، عجب مما رأيت يا ثوري ما لك تنظر إلينا ؟ لعلك ت: لي 
يا ثوري كان ذلك زمانًا منقهرًا مقفرًا وكانوا : فقال لي ، ليس هذا من لباسك ولباس آبائك 

ثم حسر عن ، ليه وهذا زمان قد أسبل كل شيء عزا، ر يعملون على قدر إقتار وافتقا
والردن عن الردن ، الذيل يقصر الذيل عن ، فإذا تحتها جبة صوف بيضاء ، ردن جبته 

)) وما كان لكم أبديناه ، فما كان هللا أخفيناه ، وهذا لكم ، يا ثوري لبسنا هذا هللا : فقال ، 
 .  

رأيت جعفر بن محمد : وحج سفيان الثوري فقال : ((  )٤(وأورد العالمة الحلي
وصل بعرفة فلما ، جتهد في التضرع واالبتهال مثله اولم أر حاجًا وقف المشاعر و ، ) ع(

أخذ من الناس جانبًا واجتهد في الدعاء في الموقف ثم نزل عليه عنب من السماء فأخذ 
يا سفيان أتدري : ثم قال ، ولم يكن وقت عنب ، دن وكل ايا سفيان : ثم قال لي ، يأكل 

وأنه ال ، يا سفيان إنهم أربعمائة ألف حاج : فقال ، كم الحاج ؟ فقلت اهللا ورسوله أعلم 
وٕان اهللا تعالى يقبل حج الجميع ألجل قبول حج ، يح مقبول إال ألربعة نفر حج صح
  )) . األربعة 

وروى الخوارزمي بإسناده عن : ((  )٥(أورد العالمة الحلي، وفي رواية أخرى 
وسعيت بن الصفا ، وطفت بالبيت ، حججت سنة عشرة ومائة : قال    )٦(الليث بن سعد

يا رب يا رب حتى انطفأ نفسه : وجدت رجًال يدعو ويقول ف، بيس قورقأت أبا ، والمروة 

                                     
كــان قــد اشــتغل بالعبــادة عــن : قــال علمــاء الســير : ((  ٣٠٧ص ، تــذكرة ، ذكــر ســبط ابــن الجــوزي  )١(

، ) ع(وهو دليل على أن األئمـة ، وهو معنى قريب من رواية ابن المطهر الحلي ، )) طلب الرئاسة 
 .  همهم األكبر نشر العلم والعبادة واالبتعاد قدر اإلمكان عن األمور السياسية 

 .  ١٥٠-١٤٩ص ، العدد القوية  )٢(
مــن أصــحاب اإلمــام جعفــر ، يكنــى أبــو عبــد اهللا الثــوري ، ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق بــن حبيــب ) ٣(

، الطبقـــات ، ابـــن ســـعد : تنظـــر ترجمتـــه ، وهـــو مـــن الطبقـــة السادســـة مـــن التـــابعين ، ) ع(الصـــادق 
 . ٢٢٠ص، الرجال ، ؛ الطوسي ) ٤٩٥-٨/٤٩٢(

 .  ٣٤٨ص ، كشف اليقين  )٤(
 .  ٣٤٨-٣٤٥ص ، المصدر نفسه  )٥(
ـــد الـــرحمن أبـــو حـــارث الفهمـــي المصـــري ) ٦( تـــوفي ســـنة ، مـــن علمـــاء مصـــر ، الليـــث بـــن ســـعد بـــن عب

   ) . ٨٤-٦/٧١(، سير أعالم ، الذهبي : تنظر ترجمته ، م ٧٩١/هـ١٧٥
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فما شعرت إال ، وٕاني جائع فأطعمني ، هم إن برداي قد خلقا فاكسني لال: ثم قال .... 
: فقال لي ، فخرجت إليه وجلست آلكل معه ، بسلة فيها عنب ال عجم له وبردان ملقاوان 

كنت تدعو وأنا أؤمن على : ا ؟ فقلت بماذ: فقال، أنا شريكك في هذا الخير : فقلت ، مه 
فأكلنا وليس في البالد إذ ذاك عنب ثم انصرفنا  ،كل وال تدخر شيئًا : فقال لي ، دعائك 

إني : فقلت ، خذ أحد البردين إليك : ثم قال لي ، عن ري ولم ينقص من السلة شيء
أخذ األخالق و  ،فتواريت فلبسهما ، فتوارى عني حتى ألبسهما : فقال لي ، غني عنهما 

) ص(اكسني كساك اهللا يا بن بنت رسول اهللا : فقال ، فلقيه سائل ، فاتبعته ، بيده ونزل 
جعفر بن محمد الصادق : فقال  من هذا ؟: تبعت السائل فقلت له افأعطاه األخالق ف، 
  . )١()))ع(

ما ، إن فقيرًا سأله فقال لعبده ) : ع(ومن كراماته : ((  )٢(يسوروى رجب البر 
فقال ، فأعطاه فأخذها وولى شاكرًا ، إعطه إياها : فقال ، أربعمائة درهم : ندك ؟ قال ع

قال رسول : فقال له ، يا سيدي سألت فأعطيت فماذا بعد العطاء : فقال ، أرجعه : لعبده 
فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه ، وٕانا لم نغنك ، خير الصدقة ما أبقت غنى ) : ص(اهللا 

  . )٣())فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة ،  عشرة آالف درهم
  : العلمي والفكري    أثره - ب

عشري  يواضع األركان للمذهب اإلمامي االثن، ) ع(اإلمام جعفر الصادق  يعد
من ) ع(لما نقل عن اإلمام الصادق ، نسبة إليه ) المذهب الجعفري(بـ  سميحتى ، 

ثبيت أركان مذهب الشيعة أحاديث ومرويات وما أقره من أحكام شرعية أدت إلى ت
  . عشرية  ىاإلمامية االثن

الفكري و التي تدل على الدور العلمي ، من الروايات عدد وقد أورد الحليون 
يقول العالمة ، إكماًال لمسيرة آبائه وأجداده ، ) ع(سهم به اإلمام الصادق أالكبير الذي 

                                     
ص ، المناقـب ، إال أن ابـن المغـازلي ، لم نعثر على هذه الرواية عند الخـوارزمي فـي كتابـه المناقـب  )١(

صــفة ، أوردهــا بــاختالف فــي الســند وتشــابه فــي المــتن ؛ وأوردهــا أيضــًا ابــن الجــوزي ،  ٣٤٢-٣٤١
سـبط ابـن  وذكر أنها كانت سنة ثـالث عشـرة ومائـة ؛ وأوردهـا، بدون سند ، ) ٨٠-٢/٧٩(، الصفوة 
 . باختالف في السند وتشابه في المتن ،  ٣١٠-٣٠٩ص ، تذكرة ، الجوزي 

 .  ١٧١-١٧٠ص ، مشارق  )٢(
-٧/٥٤٣(، الطبقــات ، ابــن ســعد : ينظــر ، وكــرم أخالقــه ) ع(لالســتزادة عــن زهــد اإلمــام الصــادق  )٣(

، أبـــو نعـــيم ؛  ٤١٨-٣٩٥ص ، اإلرشـــاد ، ؛ المفيـــد ) ٢٦٧-٢/٢٦٦(، تـــاريخ، ؛ اليعقـــوبي ) ٥٤٤
، ؛ ابــن خلكــان ) ٢٥٤-٤/٢٣٣(، مناقــب ، ؛ ابــن شــهر آشــوب ) ١٨٨-٣/١٧٦(، حليــة األوليــاء 
 ) . ٢/١٦٨(، وفيات األعيان 
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وانتشر ذكره في ، لركبان من العلوم ما سارت به اعنه ونقل الناس : (( ...  )١(الحلي
وال لقي أحٌد منهم من ، أحٍد من أهل بيته من العلماء ما نقل عنه عن ولم ينقل ، البلدان 

فإن أصحاب ، ) ع(وال نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد اهللا ، أهل اآلثار ونقلة األخبار 
المقاالت فكانوا ء و الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختالفهم في اآلرا

  . )٢())أربعة آالف رجلٍ 
من ما رأت عيني أفضل :  )٤(قال مالك بن أنس: ((  )٣(وأورد ابن المطهر الحلي

ما صائمًا إ: من إحدى ثالث خصال جعفر بن محمد فضًال وعلمًا وورعًا وكان ال يخلو 
اد الذين يخشون ربهم وكان من عظماء العباد ومن أكابر الزه، ما ذاكرًا إ و ، ما قائمًا إ و ، 
، ) ص(قال رسول اهللا : فإذا قال ، كثير الفوائد، طيب المجالسة، يث وكان كثير الحد، 
  . )٥())صفر أخرى حتى ينكره من كان يعرفه اخضر مرة و ا

ويفيدهم بذكر األحاديث ، يجلس كثيرًا لطلبة العلم ، ) ع(وكان اإلمام الصادق 
ذلك ما رواه  من، واألحكام الفقهية والشرعية والدينية ،  وتفسير اآليات القرآنية، النبوية 

  : يقول  إذ )٦(الحلي الشيخ ورام
: أي شيء تعلمت مني ؟ قال له : أنه قال لبعض تالمذته ، ) ع(وروي عن الصادق (( 

رأيت كل : األولى : قال ، قصها علّي ألعرفها ) : ع(قال له ، مسائل  ييا موالي ثمان
فصرفت همتي إلى ما ال يفارقني بل يؤنسني في ، الموت حبيبه  دمحبوب يفارق عن

والرابعة .... والثالثة .... والثانية ... أحسنت واهللا ) : ع(فقال ، وحدتي وهو فعل الخير 
رأيت قومًا يتكلمون على : والثامنة ،  )٧(... والسابعة .... والسادسة .... والخامسة .... 

                                     
 .  ١٨٧ص ، المستجاد  )١(

 ) . ٢٦٩-٤/٢٦٨(، مناقب ، ؛ ابن شهر آشوب  ٣٩٥ص ، اإلرشاد ، المفيد : ينظر  )٢(

 .  ١٥٥ص ، العدد القوية  )٣(

مـن ، مـن الطبقـة السادسـة مـن تـابعي أهـل المدينـة ، أنس بن أبي عـامر األصـبحي المـدني  مالك بن) ٤(

؛ الطوسـي ) ٥٧٥-٧/٥٧٠(، الطبقـات ، ابـن سـعد : تنظر ترجمتـه ، ) ع(أصحاب اإلمام الصادق 

  .  ٣٠٢ص، الرجال ، 

 ) . ٤/٢٦٩(، مناقب ، ابن شهر آشوب : ينظر  )٥(

 . ) ٣١٢-١/٣١١(، تنبيه الخواطر  )٦(

 ) . ٣١٢-١/٣١١(، المصدر نفسه : ينظر ، لم نذكرها لالختصار  )٧(
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: أموالهم وقومًا على خلق مثلهم وسمعت قوله تعالى كثرة على على صحة أبدانهم وقومًا 
، )١()َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فَـُهَو َحْسُبهُ  ، اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجاَوَمن يـَتَِّق (

راة واإلنجيل والزبور واهللا إن التو ) : ع(فقال له ، فاتكلت على اهللا وزال اتكالي على غيره 
  )) . مسائل  يوالفرقان وسائر الكتب ترجع إلى هذه الثمان

ذكر علي بن ، كثير من العلماء ) ع(ولقد تتلمذ على يدي اإلمام جعفر الصادق 
 )٣(وممن وقفت على كتاب منسوب إليه من علماء الشيعة جابر بن حيان((  :)٢(طاووس

وقد ذكره ابن النديم ... يسمى الفهرست ، ليهمن أصحاب الصادق صلوات اهللا عبأنه ، 
  . )٤())هبنا مذ في رجال الشيعة وٕان له تصانيف على

وقد سئل من أفقه من ،  )٦(سمعت أبا حنيفة ...: ((  )٥(وأورد ابن المطهر الحلي
يا أبا حنيفة : لما أقدمه المنصور بعث إلي فقال ، جعفر بن محمد : من رأيت ؟ فقال 

له أربعين مسألة  ئفهي، فهيئ له من مسائلك الشداد ، بجعفر بن محمد ن الناس قد فتنواإ
يا أبا : فدخلت عليه وجعفر جالس فقال ، أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته إلّي ثم بعث ، 

يا أبا حنيفة الق على : ثم التفت إلّي فقال ، نعم أعرفه : عبد اهللا هذا أبو حنيفة ؟ قال 
وأهل ، فيقول أنتم تقولون كذا ، علت ألقي عليه فيجيبني فج، أبي عبد اهللا من مسائلك 

وربما خالفنا ، فربما تابعناكم وربما خالفناهم ، ونحن نقول كذا ، المدينة يقولون كذا 
: ثم قال أبو حنيفة، فما أخل فيها بشيء ، حتى أتيت على األربعين مسألة ، الجميع 

  .  )٧())أليس أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس 

                                     
 .  ٣ -٢آية : سورة الطالق  )١(

 .  ١٤٦ص ، فرج المهموم  )٢(

لـه العديـد ، ) ع(مـن تالميـذ اإلمـام جعفـر الصـادق ، أبو موسـى جـابر بـن حيـان بـن عبـد اهللا الكـوفي ) ٣(
 .  ٥٥٠-٥٤٦ص، الفهرست ، ابن نديم  :ينظر ، من المؤلفات أشهرها في علم الكيمياء 

 .  ٥٤٦ص ، الفهرست ، ابن النديم : ينظر  )٤(

 .  ١٥٣ص ، العدد القوية  )٥(

ـــيم اهللا بـــن ثعلبـــة ، النعمـــان بـــن ثابـــت بـــن زوطـــى التميمـــي الكـــوفي ) ٦( فقيـــه تـــوفي ســـنة ، مـــولى بنـــي ت
   ) .٢٢٩-٥/٢٢٢(، سير أعالم ، الذهبي : تنظر ترجمته ، م ٧٦٧/هـ١٥٠

 ) . ٤/٢٧٧(، مناقب ، ابن شهر آشوب : ينظر  )٧(
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: يقول  إذ) ع(الصادق اإلمام حنيفة هو تلميذ  ان أبإ )١(وقد أكد العالمة الحلي
فإنهم أخذوا عن أبي ،  فإن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد، وأما الحنفية (( 

  . )٢() ))ع(حنيفة وهو تلميذ الصادق 
كثير من وقد تتلمذ باع طويل في علم الفلك والتنجيم ، ) ع(وكان لإلمام الصادق 

، لما عرف عنه من سعة اطالع في هذا العلم ومعرفته الشديدة به   هالعلماء على يدي
في علم النجوم وقد سألوه عنه وكرروا مسألته  )٣(فمنها أن الصادق قد أذن لبني نوبخت

  . )٤(وأطلعهم عليه وعرفهم جوازه وٕاباحته
كانوا يستعينون باإلمام  ،نوبخت  وفهنا نجد أن أبرز علماء الفلك والتنجيم وهم بن

فهذا دليل على سعة علم اإلمام الصادق ، ويرجعون إليه في هذا العلم ، ) ع(الصادق 
  . )٥(ورغبته الشديدة في نشر العلوم، ) ع(

، )ع(ا عن اإلمام جعفر الصادق الذي وصل إلين، ومن أبرز التراث العلمي 
مام الصادق أبي عبد اهللا جعفر بن وهو رسالة من اإل، هو كتاب األهليلجة في التوحيد ((

                                     
 .  ٦٧كشف اليقين و ص  )١(

أن أبا حنيفة من تالمذته وأن أمـه كانـت ) : (( ... ٢٧٠-٤/٢٦١(، مناقب ، أورد ابن شهر آشوب  )٢(
وألجــل ذلــك كــان بنــو ، وكــان محمــد بــن الحســن أيضــًا مــن تالمذتــه : قــال ، )ع(فــي حبالــة الصــادق 

 )) . رمونهم العباس ال يحت

وقــد بــرع أبنــاء هــذه األســرة فــي العديــد مــن ) ع(وهــم أســرة فارســية األصــل عرفــوا بمــواالة أهــل البيــت  )٣(
العلوم منها علم الفلك والتنجيم ، والكالم والفلسفة والكتابة ، تنظر تراجمهم في ابن النديم ، الفهرسـت 

 .  ٣١٠-٣٠٩، ص
 .  ٢ص ، فرج المهموم ، علي بن طاووس  )٤(

وأحـد علمـاء ) ع(مناظرة بين اإلمام الصادق ،  ٨٩-٨٨ص ، فرج المهموم ، أورد علي بن طاووس  )٥(
دلت على سـعة علـم اإلمـام فـي هـذا العلـم ، كـذلك أورد فـي المصـدر نفسـه ، علماء التنجيم في العراق

وأحـد علمـاء الفلـك والتنجـيم فـي ، ) ع(رواية أخـرى لمنـاظرة جـرت بـين اإلمـام الصـادق  ٩٣-٩٢ص 
 . في هذا العلم) ع(ليمن ، أثبتت أعلمية اإلمام الصادق ا
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سأله فيه أن ،  )١(كتبها في جواب ما كتبه إليه المفضل بن عمر الجعفي، ) ع(محمد 
  . )٢())يكتب ردًا على الملحدين المنكرين للربوبية واحتجاجًا عليهم

 يلاإلى عبد اهللا النجاشي و ) ع(وكذلك هنالك رسالة بعث بها اإلمام الصادق 
فة الموظف فيها بيان واضح لوظي) ع(واب لما بعثه من أسئلة إليه األهواز وهي ج

  . )٣(فيها واجباته وحقوقه بشكل تام وكامل) ع(بين اإلمام الصادق  إذ، اإلداري في الدولة 
) ع(ن العديد من األدعية المروية والمنقولة عن اإلمام الصادق و وقد أورد الحلي

من معاني الزهد والطاعة  اً حمل في طياتها كثير وهي ت، في كتبهم في األدعية والزيارات 
) ع(األدب والبالغة والفصاحة التي دلت على علم اإلمام  فضًال عن، هللا عز وجل 

  . )٤(بقواعد اللغة العربية وآدابها
  

  ) : ع(استشهاد اإلمام جعفر الصادق    - ج

                                     
وقــد ضــعفه ، وذكــره النجاشــي ، ) ع(مــن أصــحاب اإلمــام الصــادق ، ذكــره الشــيخ الطوســي ، الكــوفي  )١(

أبـو جعفـر محمـد ، ؛ الطوسـي  ٤١٦ص ، الرجـال ، النجاشـي : وذكر بأنه مضـطرب الروايـة ينظـر 
مؤسسـة النشـر ،  ٤ط، تحقيـق جـواد القيـومي األصـفهاني، رجال الطوسـي : هـ ٣٨٥ت ، بن الحسن 
 .  ٣٠٧ص ، هـ ١٤٢٨، قم ، اإلسالمي 

ت ، ) ع(جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب ، ) ع(الصــادق : ينظــر  )٢(
بروايــة أبــي محمــد المفضــل بــن عمــر الجعفــي الكــوفي وبذيلــه شــروح وتعليقــات ، األهليلجــة : هـــ ١٤٨

ــــق قــــيس العطــــار ، هـــــ ١١١٠لمجلســــي تالعالمــــة ا ــــم ، مطبعــــة نگــــارش ،  ١ط، تحقي ــــران  –ق ، إي
فمـــا بعـــدها ؛ ولـــم نجـــد فـــي كتـــب الحليـــين أيـــة إشـــارة إلـــى هـــذا التـــراث العلمـــي  -٦٧ص ، هــــ ١٤٢٧

؛ حـث فيهـا  ٥١-٥٠ص ، كشف المحجـة ، الضخم ، ما عدا رواية واحدة أوردها علي بن طاووس 
؛ مــن بــين ) ع(علــى النظــر فــي كتــاب األهليلجــة لإلمــام الصــادق ولــده محمــد بــن علــي بــن طــاووس 

 . كتب الحليين التي تمكنا من الحصول عليها 
رســالة ، ) ع(الموظــف اإلداري فــي نظــر اإلمــام الصــادق : الشــيخ عبــد الرســول ، الــواعظي : ينظــر  )٣(

،  ٦٦-٦٣العــدد ، مية مجلــة منــابع الثقافــة اإلســال، إلــى عبــد اهللا النجاشــي والــي األهــواز ) ع(اإلمــام 
ولــم نجــد أيــة إشــارة ، فمــا بعــدها  ١٠ص ، هـــ ١٣٨٦، النجــف األشــرف ، مطبعــة اآلداب ،  ٧الســنة 

  . في كتب الحليين إلى هذه الرسالة من بين الكتب التي تمكنا من الحصول عليها 
  
 
وبشــكل متفــرق فــي كتــب الحليــين ) ع(ورد كثيــر مــن األدعيــة المنقولــة عــن اإلمــام جعفــر بــن محمــد  )٤(

إقبال األعمال ، جمال األسـبوع ، إغاثة الداعي :  يصعب معه تحديد الصفحات ينظر الكتب اآلتية 
 .محاسبة النفس ، مهج الدعوات ،، فتح األبواب ، فالح السائل ، الدروع الواقية ، 
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إلى محاوالت عديدة للقتل من قبل الخليفة ) ع(لقد تعرض اإلمام الصادق 
الروايات التي تتعرض  ون طائفة منالعباسي الثاني أبو جعفر المنصور وقد أورد الحلي

على أبي ) ع(لما قدم أبو عبد اهللا : (( ...  )١(حيث أورد ابن سلمان الحلي لهذا األمر
إذا دخل علّي أبو عبد اهللا فاضرب : أقام أبو جعفر مولى على رأسه وقال له ،  )٢(جعفر
إلى أبي جعفر فأسر شيئًا ) ع(على أبي جعفر فنظر ) ع(بو عبد اهللا فلما دخل أ، عنقه 

أكفني شر ، يا من يكفي خلقه كله وال يكفيه أحد ( ثم اظهر ، في نفسه ولم يدر ما هو 
، فصار أبو جعفر ال يبصر مواله وصار مواله ال يبصره ) عبد اهللا ابن محمد ابن علي 

فخرج أبو عبد ، غثثتك في هذا الحر فانصرف يا جعفر ابن محمد لقد : فقال أبو جعفر 
ال واهللا ما : ما منعك أن تفعل ما أمرتك ؟ فقال : فقال أبو جعفر لمواله ، اهللا من عنده 

واهللا ألن حدثت بهذا : فقال أبو جعفر ، أبصرته ولقد جاء شيء فحال بيني وبينه 
أخرى ذكر فيها محاولة أبو وأورد رجب البرسي الحلي رواية ،  )٣())الحديث أحدًا ألقتلنك 

ثم قتله بعد : (( ... وذكر في نهايتها ) ع(جعفر المنصور اغتيال اإلمام جعفر الصادق 
، وقصده المنصور الدوانيقي بالقتل مرارًا : ((  )٥(وذكر ابن عنبة الحلي،  )٤())ذلك بالسم 

  )) .فعصمه اهللا منه 
قد تعرض للقتل بالسم ) ع(ن الصادق أمن المصادر قد أكدت  اً أن كثير  كذلك 

  .  )٦(جعفر المنصور يمن قبل الخليفة أب
، إن  )٩(الحلي ، وابن عنبة )٨(، والعالمة الحلي )٧(ذكر كل من ابن الطقطقيوقد 

بالبقيع ، في حين ذكر ) ع(هـ ، وان قبره  ١٤٨كانت سنة ) ع(إن وفاة اإلمام الصادق 

                                     
  . ٩-٨ص، مختصر بصائر  )١(

  .يقصد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور  )٢(

 ) . ٤٧/١٦٩(، بحار األنوار ، المجلسي  :ينظر  )٣(

 .  ١٧٠ص، مشارق  )٤(

  .  ٢٣٨ص، عمدة الطالب  )٥(

؛ ســـبط ) ٤/٣٠٢(، مناقـــب ، ؛ ابـــن شـــهر آشـــوب ) ٣/٢٩٧(، مـــروج الـــذهب ، المســـعودي : ينظــر  )٦(
 .  ٣١١ص ، تذكرة ، ابن الجوزي

 .  ١٤٩األصيلي ، ص )٧(
 .  ١٨٦ص ؛ المستجاد ، )٢/٨٩٣(منتهى المطلب ،  )٨(
 .  ٢٣٨عمدة الطالب ، ص )٩(
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 ٦٨ن عمره حين توفي أهـ ، وذكر  ٨٣ سنةكانت  سنة والدتهأن ،  )١(ابن المهنا العبيدلي
  .  )٢(هـ ١٥١سنة فإذا جمعنا الرقمين نجد انه حدد وفاته بسنة  ٦٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

                                     
 .  ١٧٤التذكرة ، ص )١(
اليعقـوبي : ، ينظـر  م٧٦٥/هــ ١٤٨كانـت سـنة ) ع(كثير من المصادر ان وفاة اإلمـام الصـادق  أكد )٢(

؛ البخـاري ، سـر  ١٠؛ ابن أبـي الـثلج ، تـاريخ األئمـة ، مخطـوط ، ص)٢/٢٦٦(اليعقوبي ، تاريخ ، 
؛  ٣٩٦؛ المفيـد ، اإلرشـاد ، ص )٣/٢٩٧(، ، مـروج الـذهب؛ المسـعودي  ٣٤ة ، صالسلسلة العلويـ

 .  )٢/١٦٨(ابن خلكان ، وفيات األعيان ، 
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  امللحــق
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحق
  كتب الحليين التي اعتمدت في هذا الكتاب  

  البيبلوغرافيا  الموضوع  اسم الكتاب  اسم المؤلف

ابــن إدريــس الحلــي ت  -أ

  هـ ٥٩٨

ابــن إدريــس علــى  حاشــية -١

  الصحيفة السجادية 

منشـــــــــــــورات العتبـــــــــــــة ،  ١ط  أدعية وزيارات

النجـــــف ، العلويـــــة المقدســـــة 

  . م ٢٠٠٨، األشرف 

ابــن البطريــق الحلــي  -ب

  م١٢٠٣/هـ ٦٠٠ت 

خصــائص الــوحي المبــين  -٢

  في مناقب أمير المؤمنين

  

عمــــــــدة عيــــــــون صــــــــحاح  -٣

  مناقب

  

  

  مناقب

بعـــة وزارة اإلرشـــاد ، مط ١ط

 ١٤٠٦اإلســالمي ، إيــران ، 

  م١٩٨٥/هـ

، مؤسســــــــــــة النشــــــــــــر ،  ١ط
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  م١٩٨٦/هـ ١٤٠٧إيران،   األخبار في مناقب األبرار

الشـــــــيخ ورام الحلـــــــي  -ت

  م١٢٠٨/هـ ٦٠٥ت 

تنبيـــــــه الخـــــــواطر ونزهـــــــة  -٤

  النواظر

في األخالق واألدب 

  والتاريخ

، المطبعـــــة الحيدريـــــة ،  ٢ط

 ١٣٦٨طهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران ، 

  م١٩٤٨/هـ

ـــــــــي  -ث ـــــــــن نمـــــــــا الحل اب

  م١٢٤٧/هـ ٦٤٥ت

ذوب النضــــار فــــي شــــرح  -٥

  الثأر

  

مثيــــــــر األحــــــــزان ومنيــــــــر  -٦

  سبل األشجان

  تاريخ

  

  مقاتل

  

، مؤسســــــــــــــــة النشــــــــــــــــر  ١ط

 ١٤١٦اإلســالمي ، إيــران ، 

  م١٩٩٥/هـ

، دار العلوم ، بيـروت،  ١ط

  م ٢٠٠٤

علــــــي بــــــن طــــــاووس  -ج

 ٦٦٤الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت 

  م١٢٦٥/هـ

ـــــــداعي وٕاعانـــــــة  -٧ إغاثـــــــة ال

  الساعي

  

  

  إقبال األعمال -٨

  

األمــــــــــان مــــــــــن أخطــــــــــار  -٩

  األسفار واألزمان

التشــــــريف بــــــالمنن فــــــي  -١٠

  التعريف بالفتن

جمــــال األســــبوع لكمــــال  -١١

  العمل المشروع

  الدروع الواقية -١٢

  

  سعد السعود للنفوس -١٣

  

  

  

الطرائـــــــف فـــــــي معرفـــــــة  -١٤

  مذاهب الطوائف

  أدعية وزيارات

  

  

  

  أدعية وزيارات

  

  أدعية وطب

  

  مالحم وفتن

  

  أدعية وزيارات

  

  أدعية

  

  فهرسة كتب

  

  

  

  تاريخ

  

،  ٨٩٣مخطوطة تحت رقم 

مؤسســــــــة كاشــــــــف الغطــــــــاء 

العامــة ، النجــف األشــرف ، 

  ت.د

، مطبعــــــــــــــة البقيــــــــــــــع ،  ١ط

  م ٢٠٠٥إيران، 

، مؤسســـــــــة آل البيـــــــــت  ٢ط

إلحياء التـراث ، إيـران، ) ع(

  م١٩٨٩

، مطبعــــــــــــــة نشــــــــــــــاط ،  ١ط

  م١٩٩٥/هـ ١٤١٦إيران، 

، مؤسســـــــــــة االعلمـــــــــــي، ١ط

  م ٢٠٠٧ بيروت ،

، مؤسســـــــــة آل البيـــــــــت  ١ط

  ١٩٩٥، بيروت ، ) ع(

ـــــــــــــــــب  ١ط ، مطبعـــــــــــــــــة مكت

اإلعالم اإلسالمي ، إيران ، 

  م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢

  

، مؤسســـــــــــة االعلمـــــــــــي، ١ط
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الطــــــرف فــــــي المناقــــــب  -١٥

ـــــــه  ـــــــي وعترت ـــــــار النب ـــــــي أخب ف

  األطائب

  

بـــين ذوي فـــتح األبـــواب  -١٦

  األلباب ورب األرباب

فـرج المهمـوم فـي تـاريخ  -١٧

  علماء النجوم

فــالح الســائل فــي عمــل  -١٨

ـــــات  ـــــة مـــــن الواجب ـــــوم والليل الي

  والمستحبات

  

  

كشـــــف المحجـــــة لثمــــــرة  -١٩

  المهجة

  

  

  محاسبة النفس -٢٠

  

ــــــى  -٢١ ــــــى قتل الملهــــــوف عل

  الطفوف

  

مهــــج الــــدعوات ومــــنهج  -٢٢

  العبادات

اليقــــــــــــين باختصــــــــــــاص  -٢٣

ــــــــــــي م ــــــــــــإمرة ) ع(والنــــــــــــا عل ب

ـــــــــاب  ـــــــــوه كت المـــــــــؤمنين ، ويتل

التحصــين ألســرار مــا زاد مــن 

  

  تاريخ

  

  

  

  في االستخارة

  

  علم الفلك والتنجيم

  

  أدعية وزيارات

  

  

  

  

  تاريخ

  

  

  

  عيةأد

  

  مقاتل

  

  

  أدعية وزيارات

  

  مناقب

  

  

  

  م  ١٩٩٩بيروت ، 

  

ـــــــــــــــة ومطبعـــــــــــــــة  ١ط ، مكتب

، فالحيدرية ، النجف األشر 

  م١٩٤٩/هـ ١٣٦٩

، مؤسســــــــــــة الفرقــــــــــــان،  ١ط

  م١٩٨٧/ ١٤٠٨م، .د

ان، ، مطبعة أمير ، إير  ١ط

  م١٩٤٣/هـ  ١٣٦٣

طبعـــــة حجريـــــة ، منشـــــورات 

مؤسســـــة التبليـــــغ اإلســـــالمي 

التابعـــــة لجماعـــــة المدرســـــين 

  ت.بقم المقدسة ، د

ـــــــــــــــــب  ٢ط ، مطبعـــــــــــــــــة مكت

اإلعالم اإلسالمي ، إيران ، 

  م١٩٩٦/هـ ١٤١٧

ـــــــــدري، .د ط ، مطبعـــــــــة الحي

 ١٣٧٦إيـــــــــــــــــــران ،  –قـــــــــــــــــــم

  م١٩٥٦/هـ

، مطبعة أسوة ، إيـران،  ٣ط

  م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٢

الكتــاب العربــي ،  ، دار ١ط

  م ٢٠٠٨بيروت ، 

، مطبعــــــــــــــة نمونــــــــــــــة ،  ١ط

  م١٩٩٢/هـ  ١٤١٣إيران، 
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  أخبار كتاب اليقين

ـــــن طـــــاووس  -ح أحمـــــد ب

 ٦٧٣الحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت 

  م١٢٧٤/هـ

بنـــــاء المقالـــــة الفاطميـــــة  -٢٤

  في نقض الرسالة العثمانية

حــل اإلشــكال فــي معرفــة -٢٥

  )التحرير الطاووسي(الرجال 

زهــــــرة الريــــــاض ونزهــــــة  -٢٦

  المرتاض

  

  

عبــــرة فــــي غــــبن عــــين ال -٢٧

  العترة

  تاريخ

  

  علم الرجال

  

  

  علم أخالق ومواعظ

  

  

  تاريخ

، مؤسســـــــــة آل البيـــــــــت  ١ط

  م١٩٩١، بيروت ، ) ع(

، منشـــــــــورات مؤسســـــــــة  ١ط

 ١٩٨٨االعلمي ، بيروت ، 

  م

ـــــــــــــــــب  ١ط ، مطبعـــــــــــــــــة مكت

اإلعالم اإلسالمي ، إيران ، 

  م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٤

  

ط ، منشـــــــــــــــــــــــــــــــــورات دار .د

  ت.الشهاب ، إيران ، د

ـــــــق  -خ ـــــــي ت المحق الحل

  م١٢٧٧/هـ ٦٧٦

ــــــــي  -٢٨ شــــــــرائع اإلســــــــالم ف

  مسائل الحالل والحرام

المســـــــلك فـــــــي أصـــــــول  -٢٩

  الدين والرسالة الماتعية

  

  معارج الوصول -٣٠

  

المعتبــــــــــــر فــــــــــــي شــــــــــــرح -٣١

  المختصر

  

  

  نكت النهاية -٣٢

  

  في الفقه

  

  أصول الدين

  

  

  علم األصول

  

  في الفقه

  

  

  

  في الفقه

، دار العلوم ، بيـروت،  ١ط

  م٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨

، مطبعـــــــــــــة االســـــــــــــتانة  ٢ط

الرضــوية المقدســة ، إيــران ، 

  م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١

ط ، مطبعــــــــــــة ســــــــــــرور ، .د

  م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣إيران ، 

ط ، مطبعـــــــــــــــة مدرســـــــــــــــة .د

، ) ع(اإلمام أمير المؤمنين 

  م١٩٤٤/هـ١٣٦٤إيران، 

ط ، منشــــــــورات مؤسســــــــة .د

ـــران ،  النشـــر اإلســـالمي ، إي

  م١٩٩٦/هـ ١٤١٧

ي  ابــــن المهنــــا العبيــــدل -د

 ٦٨٠ت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود 

  م١٢٨١/هـ

التــــــذكرة فــــــي األنســــــاب  -٣٣

  المطهرة

، مطبعــــــــــــــة ســــــــــــــتارة ،  ١ط  علم األنساب

  م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١إيران، 

ط ، دار صـــــــــــــــــــــــــــــــــــادر ، .دكتب الجغرافية آثــــــــار الــــــــبالد وأخبــــــــار  -٣٤زكريا القزويني الحلي   -ذ
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  ت .بيروت، د  والرحالت  العباد  م١٢٨٣/هـ ٦٨٢ت 

ـــــــن ســـــــعيد الحلـــــــي   -ر اب

  م١٢٩١/هـ ٦٩٠ت 

، دار األضــــــــــــــــــــــــــــواء ،  ٢ط  في الفقه  الجامع للشرائع-٣٥

  م ١٩٨٦بيروت ، 

ــــــــــد الكــــــــــريم بــــــــــن  -ز عب

 ٦٩٣طــــــــــــــــــــــــــــــاووس  ت 

  م١٢٩٣/هـ

فرحــة الغــري فــي تعيــين  -٣٦

  )ع(منبر أمير المؤمنين 

، مطبعـــــــــــــة محمـــــــــــــد ،  ١ط  تاريخ

  م  ١٩٩٨إيران، 

ابـــــــــــــــن الطقطقـــــــــــــــي  -س

 ٧٠٩الحلـــــــــــــــــــــــــي     ت 

  م١٣٠٩/هـ

صـــــيلي فـــــي أنســـــاب األ -٣٧

  الطالبين

  

الفخـــــــــــــري فـــــــــــــي اآلداب -٣٨

  السلطانية والدول اإلسالمية

  علم األنساب

  

  

  تاريخ

  

، مطبعــــــــــــــة حــــــــــــــافظ ،  ١ط

  م١٩٩٧/هـ ١٤١٨إيران، 

، مطبعة أمير ، إيران،  ١ط

  م١٩٩٣/هـ ١٤١٤

ابــن المطهــر الحلــي   -ش

  م١٣١٠/هـ ٧١٠ت 

العـــــــــــدد القويـــــــــــة لـــــــــــدفع -٣٩

  المخاوف اليومية

اعظ أدعية ومو 

  وأحاديث

، مطبعــة ســيد الشــهداء  ١ط

 ١٤٠٨، إيـــــــــــــــــــــــــــران ، ) ع(

  م١٩٨٧/هـ

العالمـــــــــــة الحلـــــــــــي   -ص

  م١٣٢٥/هـ ٧٢٦ت 

  اإلجازة الكبيرة -٤٠

   

  

إرشـــــــاد األذهـــــــان إلـــــــى  -٤١

  إحكام اإليمان

  

األلفــــــــين الفــــــــارق بــــــــين  -٤٢

  الصدق والمين

ــــــــي  -٤٣ أنــــــــوار الملكــــــــوت ف

  شرح الياقوت

إيضــــــاح االشــــــتباه فــــــي  -٤٤

  أسماء الرواة

البــــــاب الحــــــادي عشــــــر  -٤٥

  في أصول الدين

تبصــــرة المتعلمــــين فـــــي  -٤٦

  اإلجازة في الرواية

  

  

  فقه إسالمي

  

  

  أصول الدين

  

  علم الكالم

  

  علم الرجال 

  

  أصول الدين

  

  فقه إسالمي

ط ، مكتـــــــــــــب المواهـــــــــــــب .د

للطباعـــة ، النجـــف األشـــرف 

  م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، 

، مطبعــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة  ١ط

ـــران ،  النشـــر اإلســـالمي ، إي

  ١٩٨٩/هـ ١٤١٠

، مطبعــــــــــــة ظهــــــــــــور ،  ١ط

  م٢٠٠٥/ـه ١٤٢٦إيران ، 

ط ، مطبعــــــــة دانشــــــــكاه ، .د

  م١٩١٩/هـ ١٣٣٨إيران ، 

، مطبعــــــــــــــة ســــــــــــــتارة ،  ١ط

  م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥إيران، 

، دار األضــــــــــــــــــــــــــــواء ،  ١ط

 ١٤٢٥بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، 

  م٢٠٠٤/هـ
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  إحكام الدين

  

  

ـــــــــــــــــــر األحكـــــــــــــــــــام  -٤٧ تحري

  الشرعية على مذهب اإلمامية

  تذكرة الفقهاء -٤٨

  

  

ـــــــــى  -٤٩ ـــــــــنفس إل تســـــــــليك ال

  حظيرة القدس

  

تلخــــــــيص المــــــــرام فــــــــي  -٥٠

  معرفة األحكام

  

تهـــــذيب الوصـــــول إلـــــى  -٥١

  علم األصول

صــــــة األقــــــوال فــــــي خال -٥٢

  معرفة الرجال

  

  الرجال -٥٣

  

  

  الرسالة السعدية -٥٤

  

كشــف الفوائــد فــي شــرح  -٥٥

  قواعد العقائد

كشــف المـــراد فـــي شـــرح  -٥٦

  تجريد االعتقاد

  

  

  

  

فقه على المذهب 

  اإلمامي

  

  فقه إسالمي

  

  

  علم الكالم

  

  

أصول الدين 

  واألحكام اإلسالمية

  

  أصول الفقه

  

  علم الرجال

  

  

  علم الرجال

  

  

  علم الكالم

  

  علم الكالم

  

  علم الكالم

  

، مطبعــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة  ٣ط

ــــــــــوزارة  الطباعــــــــــة التابعــــــــــة ل

الثقافة واإلرشاد اإلسـالمي ، 

  م١٩٦١/هـ ١٣٨١إيران ، 

، مطبعـــــــــــة اعتمـــــــــــاد ،  ١ط

  م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠إيران ، 

، منشــورات مؤسســة آل  ١ط

 ١٤١٤، إيــران ، )ع(البيــت 

  م١٩٩٣/هـ

، مطبعــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة  ١ط

، إيـران ) ع(اإلمام الصـادق 

  م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، 

ط ، منشــــــــــــورات مركـــــــــــــز .د

األبحــــــــــــــــــــاث والدراســــــــــــــــــــات 

 ١٣٧٩اإلسالمية ، إيـران ، 

  م١٩٥٩/هـ

، مطبعــــــــــــــة ســــــــــــــتارة ،  ١ط

  م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١إيران، 

، مطبعــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة  ١ط

ـــران ،  النشـــر اإلســـالمي ، إي

  م١٩٩٦/هـ ١٤١٧

، المطبعـــــة الحيدريـــــة ،  ٢ط

 ١٣٨١النجــــــف األشــــــرف ، 

  م١٩٦١/هـ

، مطبعــــــــــــــة بهمــــــــــــــن ،  ١ط

  م١٩٨٩/هـ ١٤١٠إيران، 

، دار الصــــــــــــــــــــــــــــــــــفوة ،  ١ط

  م١٩٩٢/هـ ١٤١٣بيروت، 

، مطبعــــــــــة مؤسســــــــــة  ١١ط
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كشـــــــــــف اليقـــــــــــين فـــــــــــي  -٥٧

  )ع(فضائل أمير المؤمنين 

مبـــــادئ الوصـــــول إلــــــى  -٥٨

  علم األصول

ـــــــف الشـــــــيعة فـــــــي  -٥٩ مختل

  أحكام الشريعة

  

ــــــاب المســــــتج -٦٠ اد مــــــن كت

  اإلرشاد

  

معـــارج الفهـــم فـــي شـــرح  -٦١

  النظم

  

منــــــــــاهج اليقــــــــــين فــــــــــي  -٦٢

  أصول الدين

منتهـــــــى المطلـــــــب فـــــــي  -٦٣

  تحقيق المذهب

منهــــــــاج الكرامــــــــة فــــــــي  -٦٤

  معرفة اإلمامة

  

نهايـــــــــة اإلحكـــــــــام فـــــــــي  -٦٥

  معرفة األحكام

نهــــــــج الحــــــــق وكشــــــــف  -٦٦

  الصدق

  

  

  تاريخ وسيرة أئمة

  

  أصول الفقه

  

  فقه إسالمي

  

  

  وسيرة أئمةتاريخ 

  

  

  علم الكالم

  

  

علم الكالم وأصول 

  الدين

  فقه إسالمي

  

 تاريخ وأصول الدين 

  

  فقه وأحكام اسالمية

  

  أصول دين

  

ـــران ،  النشـــر اإلســـالمي ، إي

  م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧

، مطبعــــــــــــــة بهمــــــــــــــن ،  ١ط

  م١٩٩٢/هـ ١٤١٣إيران، 

، دار األضــــــــــــــــــــــــــــواء ،  ٢ط

 ١٤٠٦بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، 

  م١٩٨٥/هـ

، منشـــــــــورات مؤسســـــــــة  ١ط

ـــران ،  النشـــر اإلســـالمي ، إي

  م١٩٩١/هـ ١٤١٢

،مطبعـــــــــــــــــة باســـــــــــــــــدار  ١ط

 ١٤١٧إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم،إيران،

  م١٩٩٦/هـ

، مطبعــــــــــــة نگــــــــــــارش،  ١ط

  م٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨إيران ، 

، مطبعة أسوة ، إيـران،  ١ط

  م١٩٩٤/هـ ١٤١٥

ط ، منشــــــــــــــورات حــــــــــــــاج .د

 ١٣٣٣، أحمــــــــــــــد، إيــــــــــــــران 

  م١٩١٤/هـ

ط ، منشــــــــــــورات مركـــــــــــــز .د

العالمــــــة الحلـــــــي الثقـــــــافي ، 

  ت.العراق ، د –بابل

دار األضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ،  ١ط

، بيــــــــــــــروت ، للمطبوعــــــــــــــات

  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦

ط ، دار الكتــــاب اللبنــــاني .د

 ١٤٠٣، بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، 

  م١٩٨٢/هـ
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ــــــــن داود الحلــــــــي   -ض اب

  م١٣٣٩/هـ ٧٤٠ت 

الجـــــــــــوهرة فـــــــــــي نظـــــــــــم  -٦٧

  التبصرة

  

  

  

  لالرجا-٦٨

  أرجوزة في الفقه

  

  

  

  

  علم الرجال

  

، مطبعــــــــــــــة مؤسســــــــــــــة  ٣ط

الطباعــــــــة والنشــــــــر التابعــــــــة 

ــــــــــة واإلرشــــــــــاد  ــــــــــوزارة الثقاف ل

اإلســـــــــــــــــــالمي ، إيـــــــــــــــــــران ، 

  م١٩٦١هـ١٣٨١

ط ، مطبعــــــــة دانشــــــــكاه ، .د

  م١٩٦٣/هـ ١٣٨٣إيران ، 

فخــــــــــــــر المحققــــــــــــــين   -ط

  م١٣٦٩/هـ ٧٧١ت 

إيضاح الفوائد في شرح  -٦٩

  عدإشكاالت القوا

، المطبعــــــــــة العلميــــــــــة،  ١ط  في الفقه

  م١٩٦٧/هـ ١٣٨٧إيران ، 

ـــــــــــــــــــرحمن  -ظ ـــــــــــــــــــد ال عب

 ٧٩٠العتـــــــــــــــــــــــــائقي   ت 

  م١٣٨٨/هـ

مخطوطـــــــــــــة تحـــــــــــــت رقـــــــــــــم   علم قرآن وتفسير  الناسخ والمنسوخ -٧٠
، مؤسســــــــــة كاشــــــــــف ١٥٣٣

الغطـــــــاء العامـــــــة ، النجـــــــف 
  ت.األشرف ، د

ـــــي   -ع ـــــن ســـــلمان الحل اب

 ٨٠٢ت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود 

  م١٣٩٩/هـ

  رالمحتض -٧١

   

  

مختصــــــــــــــــر بصــــــــــــــــائر  -٧٢

  الدرجات

  سيرة معصومين

  

  

  سيرة معصومين

، المطبعـــــة الحيدريـــــة ،  ١ط

 ١٣٧٠النجــــــف األشــــــرف ، 

  م١٩٥٠/هـ

، المطبعـــــة الحيدريـــــة ،  ١ط

 ١٣٦٩النجــــــف األشــــــرف ، 

  م١٩٤٩/هـ

علــــــــــــــي النيلــــــــــــــي ت  -غ

  م١٤٠٠/هـ ٨٠٣حدود 

الســـــلطان المفـــــرح عـــــن  -٧٣

  أهل اإليمان 

نگــــــــــارش ،  ، مطبعــــــــــة ١ط  مناقب وفضائل

  م٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦إيران ، 

رجــــــــب البرســــــــي ت  -ف

  م١٤١٠/هـ ٨١٣حدود 

آيـــــــة نزلـــــــت فـــــــي  ٥٠٠ -٧٤

  )ع(أمير المؤمنين علي 

مشارق أنوار اليقين في  -٧٥

حقــائق أســرار أميــر المــؤمنين 

  )ع(

  مناقب وفضائل

  

  مناقب وفضائل

، مطبعــــــــــــــة ســـــــــــــــتار ،  ١ط

  م٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧إيران، 

، دار الكتــاب العربــي ،  ١ط

 ١٤٢٨يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروت ، ب

  م٢٠٠٧/هـ

ابـــن عنبـــة الحلـــي ت  -ق

  ١٤٢٤/هـ ٨٢٨حدود 

ـــــــــي  -٧٦ ـــــــــب ف عمـــــــــدة الطال

  انساب آل أبي طالب

، مطبعة سـتارة ، إيـران  ١ط  علم النسب

  م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥، 
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، التـي تمكـن الباحـث مـن  هذه هي الكتب المطبوعة والمخطوطة لعلمـاء الحلـة :  مالحظة

ربما طبعت بعد ذلك مجموعة أخـرى مـن و ، ات الحليين جمعه لمؤلفالحصول عليها خالل 

كتــب الحليــين لــم يطلــع عليهــا الباحــث أو لــم يعثــر عليهــا ، كــذلك أن هنالــك بعــض الكتــب 

 .  إنه لم تتحقق اإلفادة منها في موضوع البحثالتي تمكن الباحث من الحصول عليها 
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  مصادر الكتاب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  القرآن الكريم 

  )م١٢٣٢/هـ ٦٣٠(أبو الحسن علي بن محمد الجزري ت :  بن األثيرا
دار الكتـب ،  ٤ط، الفـداء عبـد اهللا القاضـي  يتحقيـق أبـ، الكامل في التاريخ . ١

   . م ٢٠٠٦، بيروت ، العلمية 
  )م١٢٠٩/هـ٦٠٦(مبارك بن محمد بن محمد ت :  ابن األثير
أحمد الزاوي ومحمـود محمـد تحقيق طاهر ، النهاية في غريب الحديث واألثر . ٢
  . ت . د ، بيروت ، دار الفكر ، ط . د ، 
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جمال الدين أحمد بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد الطـاووس الحسـني :  أحمد بن طاووس
   )م١٢٧٤/هـ٦٧٣(الحلي ت 

تحقيــــق الســــيد علــــي ، بنـــاء المقالــــة الفاطميــــة فــــي نقــــض الرســـالة العثمانيــــة . ٣
  .  ١٩٩١، إيران ، ل البيت إلحياء التراث مؤسسة آ،  ١ط، العدناني الغريفي 

، المستخرج من كتاب حل اإلشكال فـي معرفـة الرجـال ، التحرير الطاووسي . ٤
ــــي  ــــق الســــيد حســــن ترحين ــــق وتعلي ، منشــــورات مؤسســــة األعلمــــي ،  ١ط، تحقي

  .  ١٩٨٨، بيروت 
، ١ط، تحقيــــق الســــيد محمــــد الحســــيني ، زهــــرة الريــــاض ونزهــــة المرتــــاض . ٥

  .  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، إيران  –قم ، ب اإلعالم اإلسالمي مطبعة مكت
  . ت . د ، إيران  –قم ، دار الشهاب ، ط . د ، عين العبرة في غبن العترة . ٦

   )١٢٩٣/هـ٦٩٣(الحسن علي بن عيسى ابن أبي الفتح ت  وأب: األربلي 
بيــروت ، دار المرتضــى للمطبوعــات ،  ١ط، كشــف الغمــة فــي معرفــة األئمــة . ٧
  . م  ٢٠٠٦، 
  ) م٧٦٨/هـ ١٥١(محمد بن إسحاق بن يسار ت :  ابن إسحاق
،  ١ط، تحقيـق سـهيل زكـار ، ) المبتدأ والمبعث والمغازي ( سيرة ابن إسحاق . ٨

  . م ١٩٧٨، بيروت ، دار الفكر 
   )م١٢٠٠/هـ٥٩٧(عماد الدين ت :  األصبهاني
، ط . د ، تحقيــــق محمــــد بهجــــة األثــــري ، خريــــدة القصــــر وجريــــدة العصــــر . ٩

  . ت . د ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي 
   )م٩٦٦/هـ٣٥٦(أبو الفرج علي بن الحسين ت :  األصفهاني
منشــورات دار الزهــراء ،  ١ط، تحقيــق الســيد أحمــد صــقر ، مقاتــل الطــالبيين . ١٠
  .  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، قم إيران ، 
   ) م٩٢٦/هـ٣١٤(محمد بن أعثم الكوفي ت  وأب:  ابن أعثم

، حيـدر آبـاد ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،  ١ط، كتاب الفتوح . ١١
  .ت .د، الهند  –الدكت 

  )م١٧٧٢/هـ ١١٨٦(يوسف بن أحمد ت :  البحراني
، ط . د ، تحقيــــق الســــيد محمــــد صــــادق آل بحــــر العلــــوم ، لؤلــــؤة البحــــرين . ١٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ، مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النعمـــــــــــــــــــ
  . م  ١٩٦٦، األشرف 

   )م٨٦٩/هـ٢٥٦(مد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ت مح:  البخاري
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بيــت األفكــار ، ط . د ، اعتنــى بــه أبــو صــهيب الكرمــي ، صــحيح البخــاري . ١٣
  . م  ١٩٩٨، السعودية  –الرياض ، الدولية للنشر 

  )م٨٩٢/هـ ٢٧٩(أحمد بن يحيى بن جابر ت : البالذري 
،  ١ط، زركلـي  تحقيـق سـهيل زكـار وريـاض، جمل من أنسـاب األشـراف . ١٤

  .  ١٩٩٦، بيروت، دار الفكر 
الكتـب العلميـة  دار،  ١ط، تحقيق عبد القادر محمـد علـي ، فتوح البلدان . ١٥
   م ٢٠٠٠، بيروت ، 

  )م١٣٣٨/هـ ٧٣٩(صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت : البغدادي 
ــــاع مراصــــد اال. ١٦ ــــة والبق ــــى أســــماء األمكن ــــي محمــــد ، طــــالع عل ــــق عل تحقي
  . م  ١٩٩٢، بيروت ، دار الجيل ،  ١ط، وي البجا

  )م١٠٣٧/هـ ٤٢٩(عبد القاهر بن طاهر ت :  البغدادي
ـــ. ١٧ ـــرق وبيـــان الِفرق ـــرق بـــين الِف دار الجيـــل ودار اآلفـــاق ، الناجيـــة مـــنهم  ةالَف

  . م  ١٩٨٧، بيروت ، الجديدة 
  )م١٧٢٤/هـ ١١٣٧(الشيخ إسماعيل حقي ت :  البردوسري

دار إحيـاء التـراث ،  ١ط، تعليق أحمـد غـرو عنايـة ،  تفسير روح البيان. ١٨
  . م  ٢٠٠١، بيروت ، العربي 
  )م١٢٠٣/هـ٦٠٠(يحيى بن الحسن األسدي الحلي ت :  ابن البطريق الحلي

تحقيـق الشـيخ  ،) ع(خصائص الوحي المبـين فـي مناقـب أميـر المـؤمنين . ١٩
إيــران ، لقـومي منشــورات مطبعـة وزارة اإلرشـاد ا،  ١ط، محمـد بـاقر المحمـودي

  .  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، 
تحقيـــق الشـــيخ ، عمـــدة عيـــون صـــحاح األخبـــار فـــي مناقـــب إمـــام األبـــرار . ٢٠

مؤسسـة النشـر اإلسـالمي ، ط . د ، مالك المحمودي والشيخ إبـراهيم البهـادري 
  .  م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، إيران  –قم ، 
  )م١٣٧٧/هـ ٧٧٩(محمد بن إبراهيم اللواتي ت :  ابن بطوطة

  . م  ١٩٦٤، بيروت ، دار صادر ، ط . د ، ابن بطوطة  رحلة. ٢١
  )م١٤٨٠/هـ ٨٨٥(الحسن إبراهيم بن عمر ت  وبرهان الدين أب: البقاعي 

، دائرة المعارف العثمانية ،  ١ط، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور . ٢٢
  .  ١٩٨٤، م . د 

  )م٨٩٢/هـ ٢٧٩(الحسن محمد بن عيسى بن سورة ت  وأب: الترمذي 
د ، السـعودية –الريـاض ، بيـت األفكـار الدوليـة للنشـر ، جامع الترمـذي . ٢٣
  . ت . 
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ــثلج هـــ ٣٢٥(بكــر محمــد بــن أحمــد بــن عبــد اهللا إســماعيل البغــدادي ت  أبــو:  ابــن أبــي ال
  )م٩٣٦/

، مطبعــــة الصــــدر ، مخطوطـــة ضــــمن مجوعــــة نفيســـة ، تـــاريخ األئمــــة . ٢٤
، إيــــــــــــران  –قــــــــــــم ، العامــــــــــــة ، منشــــــــــــورات مكتبــــــــــــة آيــــــــــــة اهللا المرعشــــــــــــي 

  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٦
  )م١٠٣٥ /هـ٤٢٧(أبو إسحاق أحمد ت : الثعلبي 

تحقيق أبـي محمـد بـن ، ) تفسير الثعالبي ( الكشف والبيان المعروف بـ . ٢٥
دار إحيـاء التـراث العربـي ،  ١ط، مراجعة وتـدقيق نظيـر السـاعدي ، عاشور 

  . م  ٢٠٠٢، بيروت ، 
  )م١٢٠٠/هـ ٥٩٧(حمن بن علي بن محمد ت الفرج عبد الر  أبو:  ابن الجوزي

خــرج أحاديثــه محمــد عبــادي عبــد الحلــيم وأحمــد شــعبان ، صــفة الصــفوة . ٢٦
  .  ٢٠٠٣، القاهرة ، مكتبة الصفا ،  ١ط، أحمد 
ـــاريخ الملـــوك واألمـــم . ٢٧ ـــد القـــادر عطـــا ، المنـــتظم فـــي ت تحقيـــق محمـــد عب

ار الكتــــب د،  ٢ط، مراجعــــة نعــــيم زرزور ، ومصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا 
  .  م  ١٩٩٥، بيروت ، العلمية 

  )م٩٣٤/هـ ٣٢٣(بكر أحمد بن عبد العزيز البغدادي ت  أبو:  الجوهري
مكتبــة نينــوى  ، ط . د ، تحقيــق محمــد هــادي األمينــي ، الســقيفة وفــدك . ٢٨

  . ت . د ، إيران  –طهران ، الحديثة 
  )م١٤٤٨/هـ ٨٥٢(الفضل أحمد بن علي العسقالني ت  أبو:  ابن حجر

دار ،  ١ط، تحقيــــق مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا ، تهــــذيب التهــــذيب . ٢٩
  . م  ١٩٩٤، بيروت ، الكتب العلمية 

اعتنـــى بـــه ، الصـــواعق المحرقـــة فـــي الـــرد علـــى أهـــل البـــدع والزندقـــة . ٣٠
صــيدا ، منشــورات المكتبــة العصــرية ، وراجعــه كمــال مرعــي ومحمــد إبــراهيم 

  . م  ٢٠٠٧، بيروت  –
ـــرحمن المرعشـــلي ، ان لســـان الميـــز . ٣١ ـــد ال دار ،  ٢ط، تحقيـــق محمـــد عب

  . م  ٢٠٠١، إحياء التراث العربي 
  )م١٠٦٣/هـ ٤٥٦(علي بن احمد بن سعيد األندلسي ت :  ابن حزم

دار ، ٣ط، مراجعـة وضـبط لجنـة مـن العلمـاء ، جمهرة أنسـاب العـرب . ٣٢
  . م  ٢٠٠٣، بيروت ، الكتب العلمية 

  )م١٢٥٨/هـ ٦٥٦(عبد الحميد بن هبة اهللا المدائني ت  حامد أبو:  ابن أبي الحديد
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، تقـديم وتعليـق حسـين األعلمـي ، ) ع(شرح نهج البالغة لإلمـام علـي . ٣٣
  . م  ٢٠٠٤، بيروت ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

هــ ٢٢٩(الحافظ نعيم بن حماد بن معاويـة بـن الحـارث الخزرجـي المـروزي ت :  ابن حماد
  )م٨٤٣/
طبعـه وصـححه وعلـق عليـه مجـدي بـن منصـور بـن سـيد ، كتب الفـتن . ٣٤

  . م  ٢٠٠٤، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ٤ط، الشورى 
هـــ ٧٥٣(تــاج الــدين بــن محمــد بــن حمــزة بــن زهــرة الحســيني كــان حيــًا ســنة :  ابــن حمــزة

  )م١٣٥٢/
تحقيــق ، غايــة االختصــار فــي البيوتــات العلويــة المحفوظــة مــن الغبــار . ٣٥

ـــوم الســـيد محمـــد صـــاد ـــة ، ق بحـــر العل ـــة ومطبعـــة الحيدري ، منشـــورات مكتب
  .  ١٩٦٢، النجف األشرف 

  )م١٢٢٨/هـ ٦٢٦(أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا ت : الحموي 
  .  ١٩٩٥، بيروت ، دار صادر ،  ٢ط، معجم البلدان . ٣٦

  )م٨٥٥/هـ ٢٤١(أحمد ت :  ابن حنبل
تحقيـق حسـن حميـد ، ) ع(فضائل أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب . ٣٧

منشــــورات مركــــز الطباعــــة والنشــــر التــــابع للمجمــــع ، مطبعــــة ليلــــى ، الســــيد 
   .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، إيران ، ) ع(العالمي ألهل البيت 

  )م١٦٧٨/هـ ١٠٨٩(الفالح بن عبد الحي بن العماد ت  أبو:  الحنبلي
يــــاء التــــراث دار إح، ط . د ، شــــذرات الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب . ٣٨

  ت  .د ، بيروت ، العربي 
  )م١٣٤٤/هـ ٧٤٥(محمد بن يوسف األندلسي ت :  أبو حيان

دار الجيـل ،  ١ط، النهر الماد من البحر المحيط تحقيق عمر األسعد . ٣٩
  . م  ١٩٩٥، بيروت ، 

  )م١١٧١/هـ ٥٦٧(محمد عبد اهللا بن النصر ت  أبو:  ابن الخشاب البغدادي
ـــد األئمـــة ووفيـــاتهم . ٤٠ ـــاريخ موالي ، طـــة ضـــمن مجموعـــة نفيســـةمخطو ، ت

، إيـران  –قـم ، منشورات مكتبة آية اهللا المرعشلي العامـة ، مطبعة الصدر 
  .  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦

  )م١٤٠٥/هـ ٨٠٨(عبد الرحمن ت :  ابن خلدون
فــي أخبــار ملــوك العــرب والعجــم والبربــر العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر . ٤١

، كتـــــب العلميـــــة دار ال،  ٣ط، ومـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي الشـــــأن األكبـــــر 
  . م  ٢٠٠٦، بيروت 
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  )م١٢٨٢/هـ ٦٨١(أحمد بن محمد بن أبي بكر ت :  ابن خلكان
تقـــديم وٕاعــــداد فهــــارس محمــــد عبــــد ، وفيـــات األعيــــان وأبنــــاء الزمــــان . ٤٢

دار إحيـاء التـراث ،  ١ط، الرحمن المرعشلي ورياض عبد اهللا عبد الهـادي 
  . هـ ١٩٩٧، بيروت ، العربي 

  )م٨٥٤/هـ ٢٤٠(العصفري ت :  خليفة بن خياط
 ١٩٩٣، بيـروت ، دار الفكـر ، سهيل زكار . تحقيق د، تاريخ خليفة . ٤٣
  . م 

  )م١١٧٢/هـ ٥٦٨(الموفق بن أحمد بن محمد المكي ت :  الخوارزمي
منشـــورات ،  ٢ط، تحقيـــق الشـــيخ مالـــك المحمـــودي ، كتـــب المناقـــب . ٤٤

 –قــم ، قــم المشــرفة مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة لجماعــة المدرســين ب
  .  م١٩٩٠/هـ١٤١١، إيران 

  )م١٣٣٩/هـ ٧٤٠(الحسن بن علي بن داود الحلي ت :  ابن داود
مطبعــة مؤسســة الطباعــة والنشــر ،  ٣ط،  الجــوهرة فــي نظــم التبصــرة. ٤٥

  . م ١٩٦٧/هـ١٣٨١، إيران ، التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 
مطبعة ، ط . د ، ل الدين الحسيني بطبعه جال عني، كتاب الرجال . ٤٦

  . ت . د ، إيران  –طهران ، دانكشاه 
  ) م٨٩٥/هـ ٢٨٢(أبو حنيفة أحمد بن داود ت :  الدينوري

 ١ط، اج علــي عصــام محمــد الحــ. تقــديم وتوثيــق د، األخبــار الطــوال . ٤٧
  .  ٢٠٠١، بيروت ، دار الكتب العلمية، 

  )م١٣٤٧/هـ ٧٤٨(محمد بن أحمد عثمان ت :  الذهبي
تحقيــق مصــطفى عبــد ، تــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم . ٤٨

  . م  ٢٠٠٥، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١ط، القادر عطا 
ــيم ، ســير أعــالم النــبالء . ٤٩ ،  ١ط، اعتنــى بــه محمــد عبــادي عبــد الحل

  . م  ٢٠٠٣، مصر  –القاهرة ، دار البنيان 
  )م١٢٦٧/هـ ٦٦٦(القادر ت  محمد بن أبي بكر بن عبد:  الرازي

  . ت . د ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط . د ، مختار الصحاح . ٥٠
  )م١٤١٠/هـ ٨١٣(الحافظ رجب بن محمد بن رجب كان حيًا سنة :  رجب البرسي

مطبعـة سـتار ،  ١ط، ) ع(آية نزلت في أمير المؤمنين علي  ٥٠٠.  ٥١
  . م ٢٠٠٦، يران إ، منشورات مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ، 
تحقيــق ، ) ع(مشــارق أنــوار اليقــين فــي حقــائق أســرار أميــر المــؤمنين . ٥٢

  . م  ٢٠٠٧، بيروت، دار الكتاب العربي ،  ١ط، عبد الغفار المازندراني 
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  )م١٧٩٠/هـ ١٢٠٥(محمد مرتضى الحسيني ت :  الزبيدي
اعتنــى بــه ووضــع حواشــيه عبــد ، تـاج العــروس مــن جــواهر القــاموس . ٥٣
دار الكتـب العلميـة ،  ١ط، نعم خليل إبراهيم وكريم سـيد محمـد محمـود الم
  . م  ٢٠٠٧، بيروت ، 

  )م٨٥٠/هـ ٢٣٦(مصعب بن عبد اهللا بن مصعب ت :  يالزبير 
 –قم ، مطبعة شريعت ،  ١ط، تعليق ليفي بروفنسال ، نسب قريش . ٥٤

   .م ١٩٦٥/هـ١٣٨٥، إيران 
  )م١٢٥٦/هـ ٦٥٤(اهللا البغدادي ت  يوسف بن فرغلي بن عبد:  سبط ابن الجوزي

منشـورات الشـريف الرضـي ، مطبعة أمير ، ط . د ، تذكرة الخواص . ٥٥
  .  م١٩٩٧/هـ١٤١٨، إيران  –قم ، 
  

  )م٨٤٤/هـ ٢٣٠(محمد بن سعد بن محمد الزهدي ت :  ابن سعد
الشــركة ،  ١ط، تحقيــق علــي محمــد عمــر ، كتــاب الطبقــات الكبيــر . ٥٦

  . م  ٢٠٠١، لقاهرة ا، الدولية للطباعة 
  )م١٢٩١ /هـ٦٩٠(يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي ت :  ابن سعيد الحلي

دار ،  ٢ط، تحقيـــق وتخـــريج جمـــع مـــن الفضـــالء ، الجـــامع للشـــرائع . ٥٧
  . م  ١٩٨٦، بيروت ، األضواء 

   )م٦٩٥/هـ٧٦(سليم بن قيس ت :  سليم الكوفي
، بيـــــروت ، د اإلســـــالمي دار اإلرشـــــا،  ٣ط، كتـــــاب ســـــليم الكـــــوفي . ٥٨

  . م  ١٩٩٤
  )١٣٩٩/هـ ٨٠٢(الحسن ت :  ابن سلمان الحلي
النجــــف ، منشــــورات مكتبــــة ومطبعــــة الحيدريــــة ،  ١ط، ر المحتضــــ. ٥٩ 

  . م  ١٩٥١، األشرف 
ومطبعـــــــة  منشـــــــورات مكتبـــــــة،  ١ط، مختصـــــــر بصـــــــائر الـــــــدرجات . ٦٠

  . م  ١٩٥٠، النجف األشرف، الحيدرية 
  ) م١١٦٦/هـ ٥٦٢(محمد بن منصور الخراساني ت  سعد بن أبو:  السمعاني

دار إحيــــاء التــــراث ،  ١ط، تــــدقيق أحمــــد حــــالق ، كتــــاب األنســــاب . ٦١
  . م  ١٩٩٩، بيروت ، العربي 

  )م١٥٠٥/هـ ٩١١(الحافظ جالل الدين ت :  السيوطي
دار الفجــر ، تحقيــق جمــال محمــود مصــطفى  ، ٢ط، تــاريخ الخلفــاء . ٦٢

   . ت.د، القاهرة ، للتراث 
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  )م١٥٣٥/هـ ٩٤٢(اإلمام محمد بن يوسف الصالحي ت :  الشامي
تحقيـق الشـيخ عـادل أحمـد ، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبـاد .٦٣

، دار الكتـــب العلميـــة ،  ١ط، عبـــد الموجـــود والشـــيخ علـــي محمـــد عـــوض 
  . م  ١٩٩٣، بيروت 

  )م٨٧٥/هـ ٢٦٢(أبو زيد عمر بن شبة النميري ت :  ابن شبة
مطبعـة ، ط . د ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، تاريخ المدينة المنورة . ٦٤

  . م١٩٨٩/هـ١٤١٠، إيران  –قم ، منشورات دار الفكر ، قدس 
  )م١٦٧١/هـ ١٠٨٢(ضامر بن شدقم بن علي الحسيني المدني ت بعد عام :  ابن شدقم

،  ١ط، تحقيـــق الســـيد تحســـين آل شـــبيب الموســـوي ، وقعـــة الجمـــل . ٦٥
  .  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، إيران ،  مطبعة محمد

  )م١٠١٣/هـ ٤٠٤(أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى ت :  الشريف الرضي
تقــديم وشــرح محمــد ، ) ع(نهــج البالغــة لإلمــام علــي بــن أبــي طالــب . ٦٦

  . م  ٢٠٠٦، مصر  –القاهرة ، مؤسسة المختار ،  ١ط، عبده 
  )م١١٩٢/هـ ٥٨٨(عبد اهللا محمد بن علي ت  أبو:  آشوب ابن شهر

المطبعــة ،  ١ط، تحقيــق لجنــة مــن األســاتذة ، مناقـب آل أبــي طالــب . ٦٧
  . ت . د ، النجف األشرف ، الحيدرية 

  )م١١٥٣/هـ٥٤٨(ت الفتح محمد بن عبد الكريم  وأب:  الشهرستاني
دار ،  ١ط، صـالح الـدين الهـواري . تقـديم وتعليـق د، الملك والنحل . ٦٨

  . م  ١٩٩٨، بيروت ،  ومكتبة الهالل للطباعة والنشر
  
  

هـــــ ٦٠٥(الحســــين ورام بــــن أبــــي فــــراس المــــالكي األشــــتري ت  أبــــو:  الحلــــي الشــــيخ ورام
  )م١٢٠٨/

، تصـحيح وتعليـق محمـد اآلخونـدي ، تنبيه الخـواطر ونزهـة النـواظر . ٦٩
ـــة ،  ٢ط  –طهـــران ، منشـــورات دار الكتـــب اإلســـالمية ، المطبعـــة الحيدري

  .  م١٩٤٨/هـ١٣٦٨، إيران 
  )م٩٩١/هـ ١٤٨(ت ) ع(جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي :  دقالصا

وبديله شـروح ، برواية المفضل بن عمر الجعفي الكوفي ، االهليلجة . ٧٠
،  ١ط، تحقيــق قــيس العطــار ، هـــ ١١١٠وتعليقــات العالمــة المجلســي ت 

  .  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، إيران  –قم ، مطبعة عگارش 
  )م٩٩١/هـ ٣٨١(علي بن الحسين بن بابويه القمي ت أبو جعفر محمد بن : الصدوق 
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النجــــف ، بوعــــات مكتبــــة ودار المجتبــــى للمط،  ١ط، علــــل الشــــرائع . ٧١
  .م  ٢٠٠٨، األشرف 

  )م١٣٦٢/هـ ٧٦٤(صالح الدين خليل بن أيبك ت :  الصفدي
دار ، مصــطفى تحقيــق أحمــد األرنــاؤطي وتركــي ، الــوافي بالوفيــات . ٧٢

  . م  ٢٠٠٠، بيروت ، إحياء التراث العربي
  )م١٤٣٦/هـ ٨٤٠(الشيح حسن بن محمد بن علي المهلبي ت :  الصوفي

تحقيـق الشـيخ ، أضواء الدرر الغوالي إليضاح غصب فدك والعـوالي . ٧٣
، إلحيــاء التــراث ) ع(مؤسســة آل البيــت ، مجلــة تراثنــا ، أحمــد المحمــودي 
، ن إيـــــــــرا –قـــــــــم ، ) ١٩(الســـــــــنة ، ) ٤-٣(العـــــــــددان ، مطبعـــــــــة ســـــــــتارة 

  .  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  )م٩٧٠/هـ ٣٦٠(القاسم سليمان بن أحمد ت  أبو:  الطبراني

دار ،  ٢ط، تحقيـــق حمـــدي عبـــد المجيـــد الســـلفي ، المعجـــم الكبيـــر . ٧٤
  . م  ١٩٨٣، بيروت ، إحياء التراث العربي 

  )م١١٥٣/هـ ٥٤٨(أبو علي الفضل بن الحسن ت :  الطبرسي
، إيـــران –قـــم ، مطبعـــة ســـتارة ،  ١ط، أعـــالم الـــورى بـــأعالم الهـــدى . ٧٥

  .  م١٩٩٦/هـ١٤١٧
، مطبعــة الصــدر، مخطوطــة ضــمن مجموعــة نفيســة ، تــاج المواليــد . ٧٦

، إيـــــــــــران  –قـــــــــــم ، منشـــــــــــورات مكتبـــــــــــة آيـــــــــــة اهللا المرعشـــــــــــي العامـــــــــــة 
  .  م١٩٨٥/هـ١٤٠٦

بيروت ، مكتبة دار الحياة ، ط . د ، مجمع البيان في تفسير القرآن . ٧٧
  . ت . د ، 

  )م٩٢٢/هـ ٣١٠(أبو جعفر محمد بن جرير ت :  الطبري
دار ، ٤ط، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم ، تاريخ الرسل والملوك . ٧٨

  . م  ١٩٧٩، القاهرة، المعارف 
   محمد بن جرير بن رستم األمامي توفي في القرن الخامس الهجري أبو جعفر:  الطبري

مية فـي مؤسسـة البعثـة تحقيـق قسـم الدراسـات اإلسـال، دالئل اإلمامة . ٧٩
  .  ١٩٩٢/هـ١٤١٣، إيران  –طهران ، مؤسسة البعثة ،  ١ط، 
مطبعــة ســليمان ،  ١ط، نــوادر المعجــزات فــي مناقــب األئمــة الهــداة . ٨٠

  .  ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، إيران  –قم ، زادة 
هـــــ ٥٥٣(جعفــــر محمــــد بــــن أبــــي القاســــم محمــــد بــــن علــــي كــــان حيــــًا ســــنة  وأبــــ:  الطبــــري

  )م١١٥٨/
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منشــورات ، مطبعــة وفــا ،  ١ط، المصــطفى لشــيعة المرتضــى  بشــارة. ٨١
  .  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، إيران –قم ، مدين 

  )م١٣٠٩/هـ ٧٠٩(محمد بن علي بن طباطبا ت :  قطقاالط ابن
، تحقيـــق الســـيد مهـــدي الرجـــائي ، األصـــيلي فـــي أنســـاب الطـــالبيين . ٨٢

، إيـــــــــــران  –قـــــــــــم ، منشـــــــــــورات مكتبـــــــــــة المرعشـــــــــــي ، مطبعـــــــــــة حـــــــــــافظ 
  . م١٩٩٧/هـ١٤١٨

مطبعــــة ،  ١ط، الفخــــري فــــي اآلداب الســــلطانية والــــدول اإلســــالمية . ٨٣
  .  م١٩٩٣/هـ١٤١٤، إيران ، منشورات الشريف الرضي ، أمير 

  )م١٠٦٧/هـ ٤٦٠(أبو جعفر محمد بن الحسن ت :  الطوسي
مؤسســة ، ٤ط، تحقيــق جــواد القيــومي األصــفهاني ، رجــال الطوســي . ٨٤

  .  ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨،  إيران –قم، النشر اإلسالمي 
المطبعــة ، تحقيــق محمــد تقــي الكشــفي ، المبســوط فــي فقــه اإلماميــة . ٨٥

  .  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، إيران  –طهران ، الحيدرية 
  . ت. د ، بيروت ، دار األندلس ، ط . د ، النهاية في فقه اإلمامية . ٨٦

  )م١٦٢١/هـ ١٠٣١(محمد حسين عبد الصمد الحارثي ت :  العاملي
ـــــــروت ، منشـــــــورات األعلمـــــــي للمطبوعـــــــات ،  ١ط، ول الكشـــــــك. ٨٧ ، بي

  . م  ١٩٨٣
  )م١٠٧٠/هـ ٤٦٣(يوسف القرطبي ت  بن عمر:  ابن عبد البر

دار الفكــــر للطباعــــة ، ط . د ، االســــتيعاب فــــي معرفــــة األصــــحاب . ٨٨
  م   ٢٠٠٦، بيروت ، والنشر 

  )م١٢٨٦/هـ ٦٨٥(الفرج غريفورس بن هارون الملطي ت  أبو:  ابن العبري
دار ، ١ط، وضــع حواشــيه خليــل المنصــور ، تــاريخ مختصــر الــدول . ٨٩

  . هـ ١٩٩٧، بيروت ، الكتب العلمية 
  )م١٣٨٨/هـ ٧٩٠(ت  الحلي عبد الرحمن بن محمد:  ابن العتائقي

مؤسســـة كاشـــف ،  ١٥٣٣مخطوطـــة تحـــت رقـــم ، الناســـخ والمنســـوخ . ٩٠
  . ت . د ، النجف األشرف ، الغطاء العامة 

  )م٩٧٥/هـ ٣٦٥(بد اهللا بن عدي الجرجاني ت ع:  عدي ابن
تحقيــــق الشــــيخ عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود ، الكامــــل فــــي الضــــعفاء . ٩١

  . م  ١٩٩٧، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١ط، وآخرون 
  )م١١٧٥/هـ ٥٧١(علي بن الحسين بن هبة اهللا الشافعي ت :  عساكر ابن
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علـي عاشـور الجنـوبي  تحقيـق وتعليـق وتخـريج، تاريخ دمشق الكبير . ٩٢
  . م  ٢٠٠١، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  ١ط، 
رضـي الـدين علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد الطـاووس الحسـني :  علي بن طاووس

  )م١٢٦٥/هـ ٦٦٤(الحلي ت 
مؤسسـة ،  ٨٩٣مخطوطة تحت رقم ، إغاثة الداعي وٕاعانة الساعي . ٩٣

  . ت . د  ،النجف األشرف ، كاشف الغطاء العامة 
، ) ع(منشـورات أهـل الـذكر ، مطبعـة البقيـع ،  ١ط، إقبال األعمـال . ٩٤
  . م ٢٠٠٥، ران إي

) ع(تحقيق مؤسسة آل البيت ، األمان من أخطار األسفار واألزمان . ٩٥
  . م  ١٩٨٩، إيران ، إلحياء التراث 

) المالحـم والفـتن ( التشريف بالمنن في التعريـف بـالفتن المعـروف بــ . ٩٦
أصــفهان ، مطبعــة نشــاط،  ١ط، ) عــج(تحقيــق مؤسســة صــاحب األمــر ، 
  .  م١٩٩٥/هـ١٤١٦، إيران  –

مؤسســــة األعلمــــي ،  ١ط، جمــــال األســــبوع بكمــــال العمــــل المشــــروع . ٩٧
  . م  ٢٠٠٧، بيروت، للمطبوعات 

 ١ط، إلحيـاء التـراث ) ع(تحقيـق مؤسسـة آل البيـت ، الدروع الواقيـة . ٩٨
  . م  ١٩٩٥، بيروت  ،) ع(مؤسسة آل البيت ، 
، تحقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية ، سعد السعود للنفوس . ٩٩

 –قــم ، مطبعــة اإلعــالم اإلســالمي ،  ١ط، قســم إحيــاء التــراث اإلســالمي 
  .  م٢٠٠١هـ١٤٢٢، إيران 
تحقيـق السـيد علـي عاشـور ، الطرائف في معرفـة مـذاهب الطوائـف . ١٠٠

  . م  ١٩٩٩، بيروت ، وعات مؤسسة األعلمي للمطب،  ١ط، 
،  ١ط، الطـــرف مـــن المناقـــب فـــي أخبـــار النبـــي وعترتـــه األطائـــب . ١٠١

 م١٩٤٩/هــ١٣٦٩، النجـف األشـرف ، منشورات مكتبة ومطبعة الحيدريـة 
 .  

ـــــاب . ١٠٢ ـــــاب ورب األرب ـــــين ذوي األلب ـــــواب ب ـــــتح األب ـــــق حامـــــد ، ف تحقي
  .  م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، م . د ، مؤسسة الفرقان ، ط . د ، الخفاف 
، أميـــــر مطبعـــــة ،  ١ط، فـــــرج المهمـــــوم فـــــي تـــــاريخ علـــــم النجـــــوم . ١٠٣

  .  م١٩٤٣/هـ١٣٦٣، إيران  –قم ، )ع(منشورات اإلمام الرضا 
منشورات مؤسسة التبليغ اإلسالمي التابعـة ، ط . د ، فالح السائل . ١٠٤

  . ت . د ، إيران  –قم ، ) طبعة حجرية ( لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
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 ٢ط، تحقيق الشـيخ محمـد الحسـون ، كشف المحجة لثمرة المهجة . ١٠٥
  .  م١٩٩٧/هـ١٤١٧، إيران  –قم ، مطبعة مكتبة اإلعالم اإلسالمي ، 

، إيـــــران  –قـــــم ، المطبعـــــة الحيدريـــــة ، ط . د ، محاســـــبة الـــــنفس . ١٠٦
  .  م١٩٥٦/هـ١٣٧٦
ــــى الطفــــوف . ١٠٧ ــــى قتل ــــان ، الملهــــوف عل ــــارس تبريزي تحقيــــق الشــــيخ ف

، منشــورات دار األســوة للطباعــة والنشــر ، مطبعــة أســوة ،  ٣ط،  الحســون
  .  م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، إيران  –قم 

، دار الكتــــاب العربــــي ،  ١ط، مهــــج الــــدعوات ومــــنهج العبــــادات . ١٠٨
  . م  ٢٠٠٨، بغداد 
بإمرة المؤمنين ويتلوه التحصين ) ع(اليقين باختصاص موالنا علي . ١٠٩

،  ١ط، تحقيـق الشـيخ األنصـاري ، اليقـين ألسرار ما زاد من أخبار كتـاب 
  .  م١٩٩٢/هـ١٤١٣، إيران  –قم ، منشورات مؤسسة الكتاب الجزائري 

  )م١٣٢٥/هـ ٧٢٦(الحسن بن يوسف بن المطهر األسدي ت :  العالمة الحلي
مكتـــب المواهـــب ، تحقيـــق كـــاظم عبـــود الفـــتالوي ، اإلجـــازة الكبيـــرة . ١١٠

  .  م ٢٠٠٥، النجف األشرف ، للطباعة 
،  ١ط، تحقيق فارس الحسون ، إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان . ١١١

  .  م١٩٨٩/هـ١٤١٠، إيران  –قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي 
ــــــين . ١١٢ ــــــارق بــــــين الصــــــدق والمــــــين الاأللف عــــــة ظهــــــور مطب،  ١ط، ف

  .  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، إيران  –قم، منشورات ذوي القربى 
يم محمــد نجمــي تصــحيح وتقــد، ت أنــوار الملكــوت فــي شــرح اليــاقو . ١١٣

، إيــــــران  –طهــــــران ، منشــــــورات دانكشــــــاه ، مــــــط . د، ط . د ، زنجــــــاني 
  .  م١٩١٩/هـ١٣٣٨
تحقيـــق ودراســـة ثـــامر كـــاظم ، إيضـــاح االشـــتباه فـــي أســـماء الـــرواة . ١١٤

  .  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، إيران ، مطبعة ستارة ،  ١ط، الخفاجي 
تحقيق مهدي ، الحسيني الباب الحادي عشر مع شرحيه للسيوري و . ١١٥

  . م  ٢٠٠٤، بيروت ، دار األضواء ،  ١ط، محقق 
تحقيــق محمــد هــادي اليوســفي ، تبصــرة المتعلمــين فــي أحكــام الــدين . ١١٦

مطبعـــة مؤسســـة الطباعـــة والنشـــر التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة ،  ٣ط، الغـــروي 
  .  م١٩٦١/هـ١٣٨١، إيران  –قم ، واإلرشاد اإلسالمي 
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قيــــق الشــــيخ تح، ام الشــــرعية علــــى مــــذهب اإلماميــــة تحريــــر األحكــــ. ١١٧
منشــــــورات مؤسســـــة اإلمــــــام ، مطبعــــــة اعتمـــــاد ، ١ط، إبـــــراهيم البهـــــادري 

  .  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، إيران  –قم ، ) ع(الصادق 
 ١ط، إلحياء التـراث ) ع(تحقيق مؤسسة آل البيت ، تذكرة الفقهاء . ١١٨

  .  م١٩٩٤/ـه١٤١٤، إيران  –قم ، ) ع(مطبعة مؤسسة آل البيت ، 
،  ١ط، تحقيق فاطمة رمضـاني ، تسليك النفس إلى حظيرة القدس . ١١٩

  .  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، إيران  –قم ، ) ع(مؤسسة اإلمام الصادق 
. د ،   تحقيـق هـادي القبيسـي ، تلخيص المرام في معرفة األحكام . ١٢٠

مركـــز األبحـــاث والدراســـات اإلســـالمية قســـم إحيـــاء التـــراث ، مـــط . د ، ط 
  . ١٩٥٩/هـ١٣٧٩، إيران  –قم ، سالمي اإل

ــم األصــول . ١٢١ تحقيــق الســيد محمــد حســين ، تهــذيب الوصــول إلــى عل
  .  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، إيران ، مطبعة ستارة ،  ١ط، الرضوي 

، تحقيق الشـيخ جـواد القيـومي ، خالصة األقوال في معرفة الرجال . ١٢٢
  .  م١٩٩٦/هـ١٤١٧، إيران ، مؤسسة النشر اإلسالمي ،  ١ط

ــــة ،  ٢ط، الرجــــال . ١٢٣  ١٣٨١، النجــــف األشــــرف ، المطبعــــة الحيدري
  .  ١٩٦١/هـ

، إيــــــــــــــــران ، مطبعــــــــــــــــة بهمــــــــــــــــن ،  ١ط، الرســــــــــــــــالة الســــــــــــــــعدية . ١٢٤
  .  م١٩٨٩/هـ١٤١٠
تحقيــق الشــيخ حســن مكــي ، كشــف الفوائــد فــي شــرح قواعــد العقايــد . ١٢٥

  .  م ١٩٩٣، بيروت ، دار الصفوة للطباعة والنشر ،  ١ط، العاملي 
تحقيــق الشــيخ حســن زاده ، كشــف المــراد فــي شــرح تجريــد االعتقــاد . ١٢٦

، إيــــــران –قــــــم ، مطبعــــــة مؤسســــــة النشــــــر اإلســــــالمي ،  ١١ط، األملــــــي 
  .  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
تحقيـــق علـــي آل ، ) ع(كشـــف اليقـــين فـــي فضـــائل أميـــر المـــؤمنين . ١٢٧
،  منشـورات مجمـع إحيـاء الثقافـة اإلسـالمية، مطبعة بهمـن ،  ١ط، كوثر 

  .  م١٩٩٢هـ١٤١٣، إيران  –قم 
تحقيــق عبــد الحســين محمــد ، مبــادئ الوصــول إلــى علــم األصــول . ١٢٨

   .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٦، بيروت ، دار األضواء ،  ٢ط، علي البقال 
تحقيـــــق مؤسســـــة النشـــــر ، مختلـــــف الشـــــيعة فـــــي أحكـــــام الشـــــريعة . ١٢٩

 ،إيـــــران  –قـــــم ، مطبعـــــة مؤسســـــة النشـــــر اإلســـــالمي ،  ١ط، اإلســـــالمي 
  .  م١٩٩١/هـ١٤١٢
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تحقيق ، الحلي  منسوب إلى العالمة، المستجاد من كتاب اإلرشاد . ١٣٠
منشــورات مؤسســة المعــارف ، مطبعــة باســدار ســالم ، ١ط، محمــد البــدري 

  .  م١٩٩٦/هـ١٤١٧، إيران ، اإلسالمية 
، تحقيـق عبـد الحلـيم عـوض الحلـي ، معارج الفهـم فـي شـرح الـنظم . ١٣١
  .  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، إيران  –قم  ،مطبعة نگارش ،  ١ط

،  ١ط، تحقيـق يعقـوب الجعفـري ، مناهج اليقين فـي أصـول الـدين . ١٣٢
  .  م١٩٩٤/هـ١٤١٥، إيران  –طهران ، مطبعة دار األسوة 

. د ، مقابلــة حســن شــيمناز ، منتهــى المطلــب فــي تحقيــق المــذهب . ١٣٣
 م١٩١٤/هــ١٣٣٣، إيـران  –تبريز ، منشورات حاج أحمد ، مط . د ، ط 
.  
منشـورات ، مـط . د ، ط . د ، منهاج الكرامة فـي معرفـة اإلمامـة . ١٣٤ 

  . ت . د ، بابل ، مركز العالمة الحلي الثقافي 
، دار األضـــــــــواء  ١نهايــــــــة اإلحكـــــــــام فـــــــــي معرفـــــــــة األحكـــــــــام ، ط. ١٣٥

   . م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٦للمطبوعات ، بيروت ، 
تقـديم ، الحسـني  هللاتعليق الشيخ فرج ا، نهج الحق وكشف الصدق . ١٣٦

  . م  ١٩٨٢، بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ط . د ، السيد رضا الصدر
هــــ ٨٠٣(علـــي بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الحميـــد الحســـيني كـــان حيـــًا ســـنة  :علـــي النيلـــي 

  )م١٤٠٠/
الســـلطان المفـــرح عـــن أهـــل اإليمـــان فـــي مـــن رأى صـــاحب الزمـــان . ١٣٧

، إيــــران  –قــــم ، عــــة نكــــارش مطب،  ١ط، تحقيــــق قــــيس العطــــار ، ) عــــج(
  .  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

  )م١١٨٤/هـ ٥٨٠(محمد بن علي بن محمد ت :  العمراني ابن
دار ، قاسـم السـامرائي . تحقيق وتقديم د، األنباء في تاريخ الخلفاء . ١٣٨

  . م  ٢٠٠١، مصر  –القاهرة ، اآلفاق العربية 
  )م١٤٢٤/هـ ٨٢٨(جمال الدين أحمد بن علي الحسيني ت: الحلي عنبة ابن

تحقيـــق الســـيد مهـــدي ، عمـــدة الطالـــب فـــي أنســـاب آل أبـــي طالـــب . ١٣٩
منشورات مكتبة آيـة اهللا المرعشـي العامـة ، مطبعة ستارة ،  ١ط، الرجائي 

  . م  ٢٠٠٤، إيران  –قم ، 
  )م١٣٦٩/هـ ٧٧١(محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر ت :  المحققين فخر

يق حسين الكرمـاني تحق، ت القواعد إيضاح الفوائد في شرح إشكاال. ١٤٠
  .  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧، إيران  –قم ، المطبعة العلمية ، ط. د ، وآخرون 
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  )م١٣٣١/هـ ٧٣٢(إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر ت :  الفداء بوأ
دار ،  ١ط ،تعليـــق محمـــود ديـــوب ، المختصـــر فـــي أخبـــار البشـــر . ١٤١

  . م  ١٩٩٧، بيروت، الكتب العلمية 
  )م٨٨٩/هـ ٢٧٦(أبي محمد عبد اهللا بن مسلم ت :  الدنيوري ةقتيب ابن

دار الكتــــب ،  ١ط، تعليــــق خليــــل المنصــــور ، اإلمامــــة والسياســــة . ١٤٢
  . م  ٢٠٠١، بيروت ، العلمية 

  )م١٢٨٣/هـ ٦٨٢(زكريا بن محمد بن محمود ت :  القزويني
. د ،   بيـروت ، دار صـادر ، ط . د ، آثار البالد وأخبـار العبـاد . ١٤٣
  . ت 

  )م١٤١٨/هـ ٨٢١(أحمد بن علي ت :  القلقشندي
تحقيــق محمــد حســين شــمس ، صــبح األعشــى فــي صــناعة األنشــا . ١٤٤
  . م  ١٩٨٧، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط . د ، الدين 

  )م١٣٤٦/هـ ٧٤٧(الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ت  أبو:  كثير ابن
دار الفجــر ،  ١ط، حمــد الطــاهر تحقيــق حامــد أ، البدايــة والنهايــة . ١٤٥

  . م  ٢٠٠٣، مصر  –القاهرة ، للتراث 
دار إحيــاء ،  ١ط، تحقيــق مصــطفى عبــد الواحــد ، الســيرة النبويــة . ١٤٦

  . م  ١٩٦٤، بيروت ، التراث العربي 
  )م٨١٩/هـ ٢٠٤(المنذر هشام بن محمد السائب ت  أبو:  الكلبيابن 

لم الكتـــــب عــــا، ط . د ، تحقيــــق نــــاجي حســــن ‘ جمهــــرة النســــب .  ١٤٧
  . م  ٢٠٠٤، بيروت، للطباعة والنشر 

  )م٩٤٠/هـ ٣٢٩(أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق ت :  الكليني
المطبعــة ،  ٣ط، تحقيــق علــي أكبــر الغفــاري ، الفــروع مــن الكــافي . ١٤٨

  .  م١٩٤٧/هـ١٣٦٧، إيران ، منشورات دار الكتب اإلسالمية ، الحيدرية 
ــــاوردي ــــو:  الم ــــن حبيــــب البصــــري البغــــدادي ت الح أب ــــن محمــــد ب ــــي ب هـــــ ٤٥٠(ســــن عل

  ) م١٠٥٨/
  . م ٢٠٠٢، بيروت ، دار الفكر ، ط . د ، اإلحكام السلطانية . ١٤٩

  منسوب البن الفوطي :  مجهول
تحقيــق بشــار عــواد معــروف ، الحــوادث الجامعــة والتجــارب النافعــة . ١٥٠

، إيـــــران  –قـــــم ، مطبعـــــة شـــــريعت ،  ١ط، وعمـــــاد عبـــــد الســـــالم رؤوف 
  .  م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

  )م١٦٩٩/هـ ١١١١(الشيخ محمد باقر ت :  المجلسي
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،  ٢ط، بحـــــار األنـــــوار الجامعـــــة لـــــدرر أخبـــــار األئمـــــة األطهـــــار . ١٥١
  .  م١٩٨٢/هـ١٤٠٣، بيروت ، مؤسسة الوفاء 

  . م  ١٩٨٣، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  ٣ط -
  )م١٢٧٧/هـ ٦٧٦(ت  القاسم جعفر بن الحسن أبو:  الحلي المحقق

تعليــق آيــة اهللا الســيد ، شــرائع اإلســالم فــي مســائل الحــالل والحــرام . ١٥٢
، بيـروت ، دار العلـوم للتحقيـق والطباعـة والنشـر،  ١ط، صادق الشـيرازي 

  . م  ٢٠٠٧
مطبعـة ،  ٢ط، تحقيق رضـا األسـتادي ، المسلك في أصول الدين . ١٥٣

، إيـــــــــران  –مشـــــــــهد ، مؤسســـــــــة الطبـــــــــع التابعـــــــــة لألســـــــــتانة الرضـــــــــوية 
  .  م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
/ هــــــ ١٤٢٣ط ، مطبعـــــة ســـــرور ، ايـــــران ، .معـــــارج الوصـــــول ، د-١٥٤

  . م ٢٠٠٢
مطبعة مدرسـة اإلمـام أميـر ، ط . د ، المعتبر في شرح المختصر . ١٥٥

تحــت إشــراف آيــة ، ) ع(منشــورات مؤسســة ســيد الشــهداء ، ) ع(المــؤمنين 
  .  م١٩٤٤/هـ١٣٦٤، ن إيرا –قم ، اهللا ناصر مكارم الشيرازي 

تحقيـــق مؤسســـة النشـــر اإلســـالمي التابعـــة لجماعـــة ، نكـــت النهايـــة . ١٥٦
، إيـران  –قـم ، مطبعة مؤسسة النشـر اإلسـالمي ، ط . د ، المدرسين بقم 

  .  م١٩٩٦/هـ١٤١٧
  )م٧٧٣/هـ ١٥٧(لوط بن يحيى بن سعيد األزدي ت :  مخنف وأب

  . هـ ١٤٢٨، ران إي، دار الزهراء ،  ١ط، مقتل الحسين . ١٥٧
  )م١١٩٥/هـ ٥٩٢(األمير مزيد بن علي بن دبيس األسدي ت :  الحلي مزيد

دار ،  ١ط، عــارف ثــامر . تحقيــق د، ديــوان فريــد األســدي الحلــي . ١٥٨
  . م  ١٩٩٨، بيروت ، األضواء 

  )م٩٥٧/هـ ٣٤٦(الحسن علي بن الحسين ت  أبو:  المسعودي
ق محمـــد محـــي الـــدين عبـــد تحقيـــ، مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر . ١٥٩

  . م  ١٩٨٩، بيروت ، دار الفكر للطباعة ، ط . د ، الحميد 
  )م٨٧٤/هـ ٢٦١(الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ت  أبو:  مسلم

بيــــت ، ط . د ، صــــحيح مســــلم اعتنــــى بــــه أبــــو صــــهيب الكرمــــي . ١٦٠
  . م  ١٩٩٨، السعودية  –الرياض ، األفكار الدولية للنشر 

  )م١٣١٠/هـ ٧١٠(رضي الدين علي بن يوسف بن المطهر ت :  لحليا المطهر ابن
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تحقيـق السـيد مهـدي الرجـائي ، العدد القوية لدفع المخـاوف اليوميـة . ١٦١
  .  م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، إيران ، ) ع(مطبعة سيد الشهداء ،  ١ط، 

هــــ ٤٨٣(الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد الواســـطي الشـــافعي ت  أبـــو:  المغـــازلي ابـــن
  )م١٠٩٠/

تصــحيح وتنظــيم الشــيخ كــاظم ، ) ع(مناقــب علــي بــن أبــي طالــب . ١٦٢
 –قـــم ، ) ص(منشـــورات ســـبط النبـــي ، مطبعـــة ســـبحان ،  ١ط، العـــزاوي 

  .  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، إيران 
  )م١٠٢٢/هـ ٤١٣(محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ت الشيخ :  المفيد

، ة قلـــم مطبعـــ،  ١ط، اإلرشـــاد فـــي معرفـــة حجـــج اهللا علـــى العبـــاد . ١٦٣
  .  )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، إيران  –قم ، منشورات سعيد بن جبير 

  )م١٣١١/هـ ٧١١(محمد بن مكرم بن علي بن أحمد األنصاري ت :  منظور ابن
مراجعـــة عبـــد المـــنعم ، تحقيـــق عـــامر أحمـــد حيـــدر ، لســـان العـــرب . ١٦٤

  .  ٢٠٠٣، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ١ط، خليل إبراهيم 
  هـ ٧الفضل أحمد بن محمد ت ق  وجمال الدين أب:  دلييبابن المهنا الع

إعـداد وتقـديم السـيد مهـدي الرجـائي ، التذكرة في األنساب المطهـرة . ١٦٥
  .  م١٩٥٩/هـ١٣٧٩، إيران  –قم ، مطبعة ستارة ، 

  )م١٠٥٨/هـ ٤٥٠(أبو العباس أحمد بن علي بن احمد األسدي الكوفي ت :  النجاشي
،  ٩ط، قيــق الســيد موســى الشــبيري الزنجــاني تح، رجــال النجاشــي . ١٦٦

  .  م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، إيران  –قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي 
  )م٩٩٠/هـ ٣٨٠(الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق ت  أبو:  النديم ابن

وضــع فهارســه أحمــد ، يوســف علــي الطويــل . تحقيــق د، الفهرســت . ١٦٧
  . م  ٢٠٠٢، ت بيرو ، دار الكتب العلمية ،  ٢ط، شمس الدين 

  )م١٠٣٨/هـ ٤٣٠(أحمد بن عبد اهللا األصفهاني ت :  نعيم أبو
تحقيـــق ســـعيد بـــن ســـعد الـــدين ، حليـــة األوليـــاء وطبقـــات األصـــفياء . ١٦٨
  . م  ٢٠٠٧، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  ١ط، خليل 

  هـ ٦البقاء هبة اهللا ت ق  أبو:  الحلي نما ابن
تحقيق صـالح موسـى ، أخبار الملوك األسدية المناقب المزيدية في . ١٦٩

، األردن ، مطبعـــة الشـــرق ،  ١ط، داردكـــه ومحمـــد عبـــد القـــادر خريســـات 
  . م  ١٩٨٤

  )م١٢٤٧/هـ ٦٤٥(جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة اهللا ت :  الحلي نما ابن
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،  ١ط، تحقيـق فـارس حسـون كـريم ، ذوب النضار في شرح الثـار . ١٧٠
  .  م١٩٩٥/هـ١٤١٦، إيران  –قم ، مؤسسة النشر اإلسالمي 

دار العلـــوم للتحقيـــق ،  ١ط، مثيـــر األحـــزان ومنبـــر ســـبل األشـــجان . ١٦٨
  . م  ٢٠٠٤، بيروت ، والطباعة 

  )م١٢١٤/هـ ٦١١(أبو الحسن علي بن أبي بكر ت :  الهروي
،  ١ط، تحقيــــــق علــــــي عمــــــر ، اإلشــــــارات إلــــــى معرفــــــة الزيــــــارات . ١٧١

  . م  ٢٠٠٢، مصر  –القاهرة ، ية منشورات مكتبة الثقافة الدين
  )م٨٣٣/هـ ٢١٨(أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري ت :  هشام ابن

دار ، ط . د ، تحقيـــق مصـــطفى الســـقا وآخـــرون ، الســـيرة النبويـــة . ١٧٢
  . ت . د ، بيروت ، إحياء التراث العربي

  )م١٣٤٨/هـ ٧٤٩(زين الدين عمر بن مظفر ت :  الوردي ابن
 ١٩٩٦، بيــروت ، دار الكتــب العلميــة ،  ١ط، بــن الــوردي تــاريخ ا. ١٧٣

  . م 
  )م٩٠٤/هـ ٢٩٢(أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب البغدادي ت :  اليعقوبي

، مطبعـــة مهـــر ،  ١ط، تعليـــق خليـــل المنصـــور ، تـــاريخ اليعقـــوبي . ١٧٤
  .  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، إيران ، منشورات دار االعتصام 

  
  

  المراجع
  د باقر السيد محم:  األبطحي

 ٥ط، ) عـج(تحقيق ونشر مؤسسة اإلمام المهـدي ، الصحيفة السجادية . ١٧٥
  .  م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، إيران  –قم ، مطبعة اعتماد ، 

  محمد مهدي :  اآلصفي
، إيـران  –قـم ، مطبعـة مـزودين ،  ١ط، مدخل إلى دراسة نص الغـدير . ١٧٦

  . م  ١٩٩٧
  السيد جعفر النجفي :  األعرجي

تحقيق حسين أبو سعيدة ، منثور في أنساب المعارف والصدور الدرر ال. ١٧٧
  .  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، إيران ، مطبعة نينوى ،  ١ط، 

  )م١٩١٣/هـ ١٣٣٢(حسين أحمد النجفي ت :  البراقي
ــــة . ١٧٨ ــــة النجفي ــــة والتحف ــــران ، مطبعــــة شــــريعت ،  ١ط، اليتيمــــة الغروي ، إي

  .  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
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  علي همت :  بناري
ـــ. ١٧٩ ، مركـــز الغـــدير ،  ١ط، ترجمـــة حيـــدر حـــب اهللا ، س الحلـــي ابـــن إدري

  .  م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، بيروت 
  

  حسين :  حسن الحاج
ت . د ، بيــروت ، دار المرتضــى ،  ١ط، اإلمــام الســجاد جهــاد وأمجــاد . ١٨٠

 .  
  سعد :  الحداد

، دار الضـــياء للطباعـــة، ) تـــراجم وقصـــائد(الحســـين فـــي الشـــعر الحلـــي . ١٨١
  . م  ٢٠٠٧، النجف األشرف 

 ٢٠٠٧، النجـف األشـرف ، دار الفيحاء للطباعة ، مراقد الحلة الفيحاء . ١٨٢
  . م

  . م  ٢٠٠١، بابل ، مكتب الغسق للطباعة ، موسوعة أعالم الحلة . ١٨٣
  محمد :  الدين حرز

بعــــة مط،  ١ط، تحقيــــق محمــــد حســــين حــــرز الــــدين ، مراقــــد المعــــارف . ١٨٤
  . م  ١٩٧١، النجف األشرف، اآلداب

  السيد عبد الرزاق :  الحسيني
  . م  ١٩٥٨، صيدا ، مطبعة العرفان ، ط . د ، العراق قديمًا وحديثًا . ١٨٥

  حسن عيسى :  الحكيم
النجف ، مطبعة الغري الحديثة ،  ١ط، النجف األشرف والحلة الفيحاء . ١٨٦

  . م  ٢٠٠٦، األشرف 
  علي :  الخاقاني

  . م  ١٩٧٥، بغداد ، دار البيان  ، ٢ط، شعراء الحلة أو البابليات . ١٨٧
  ثامر كاظم :  الخفاجي

، إيــــران ، مطبعــــة ســــتارة ،  ١ط، مــــن مشــــاهير أعــــالم الحلــــة الفيحــــاء . ١٨٨
  . م ٢٠٠٧

  محمد علي :  خليفة آل
ــــة وحكامهــــا . ١٨٩ ، مطبعــــة أســــوة ، مراجعــــة ياســــين صــــلواتي ، أمــــراء الكوف

  .  ٢٠٠٤، ن إيرا –طهران ، ) ع(منشورات مؤسسة اإلمام الصادق 
  الميرزا محمد باقر : الخوانساري 
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الـدار اإلسـالمية ،  ١ط، روضات الجنات في أحـوال العلمـاء والسـادات . ١٩٠
  .م١٩٩١، بيروت ، 

  أبو القاسم الموسوي :  الخوئي
. د ، النجــف األشــرف ، مطبعــة اآلداب ،  ١ط، معجــم رجــال الحــديث . ١٩١
  . ت

  سعد رشيد :  زميزم
بيـروت ، دار القارئ للطباعـة والنشـر ،  ١ط، ة عبر التاريخ دول الشيع. ١٩٢

  . م  ٢٠٠٨، 
  محمد :  أبو زهرة

، بيـروت ، المكتبة اإلسالمية ، آراؤه وفقهه  –اإلمام زيد حياته وعصره . ١٩٣
  . ت . د 

  المحقق الشيخ محمد :  السماوي
ـــــائم ، ط . د ، ) ع(أبصـــــار العـــــين فـــــي أنصـــــار الحســـــين . ١٩٤ ، مطبعـــــة ق
  .  م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، إيران  –قم ، شورات مكتبة بصيرتي من

  أحمد :  سوسة
، دار الحريـــــة للطباعـــــة والنشـــــر،  ١ط، تـــــاريخ حضـــــارة وادي الرافـــــدين . ١٩٥
  . م  ١٩٨٣، بغداد 

  نور الدين :  الشاهوردي
ـــــوم ،  ١ط، تـــــاريخ الحركـــــة العلميـــــة فـــــي كـــــربالء . ١٩٦ ،  بيـــــروت ، دار العل

  . م ١٩٩٠
  در الدين ص:  الدين شرف

  . م  ١٩٨١، بيروت ، دار القلم ،  ١ط، هاشم وأمية في الجاهلية . ١٩٧
  السيد محمد الحسيني :  الشيرازي

ـــــوم للتحقيـــــق والطباعـــــة ،  ٥ط، شـــــرح الصـــــحيفة الســـــجادية . ١٩٨ ، دار العل
  . م  ٢٠٠٢، بيروت

  السيد محمد باقر :  الصدر
بعـة للمـؤتمر العـالمي للشـهيد تحقيق لجنة التحقيق التا، فدك في التاريخ . ١٩٩

سـات منشـورات مركـز األبحـاث والدرا، مطبعة شريعت ،  ٣ط، ) قدس(الصدر 
  . م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، إيران  –قم ، )قدس(التخصصية للشهيد الصدر 

  السيد محمد حسين :  الطباطبائي
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، بيـــروت ، مؤسســة األعلمـــي للمطبوعـــات ، الميــزان فـــي تفســـير القـــرآن . ٢٠٠
  . م  ١٩٩٧

  سلمان هادي :  طعمةال
. د ، بيــروت ، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ، ط . د ، تــراث كــربالء . ٢٠١
  . ت

  صائب :  الحميد عبد
  . م  ٢٠٠٤، إيران ، مطبعة محمد ،  ١ط، معجم مؤرخي الشيعة . ٢٠٢

  المحامي عباس :   العزاوي
 ،إيــــران –قــــم ، مطبعــــة شــــريعت ،  ١ط، تــــاريخ العــــراق بــــين احتاللــــين . ٢٠٣

  .  م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
  أحمد شوقي إبراهيم :  العمرجي

،  ١ط، الحيــــــاة السياســــــية والفكريــــــة للزيديــــــة فــــــي المشــــــرق اإلســــــالمي . ٢٠٤
  . م  ٢٠٠٠، مصر  –القاهرة ، منشورات مكتبة مدبولي 

  عبد الرضا :  عوض
منشـورات ،  ٢ط، شعراء الحلة السيفية أيـام اإلمـارة المزيديـة ومـا بعـدها . ٢٠٥

  ) ع(صادق مكتبة ال
  عبد الهادي :  الفضلي

ــــــــــاريخ التشــــــــــريع اإلســــــــــالمي . ٢٠٦ ، إيــــــــــران ، مطبعــــــــــة ســــــــــرور ،  ٢ط، ت
  .  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  حسن السيد علي :  القبانجي
دار األضـــواء ،  ٣ط، فهرســت يوســـف البقـــاعي ، شــرح رســـالة الحقـــوق . ٢٠٧

  . م  ١٩٩١، بيروت ، للطباعة والنشر 
  الشيخ عباس :  القمي

  . ت. د ، إيران ، منشورات مكتبة الصدر ،  ٥ط، واأللقاب  الكنى. ٢٠٨
ــــي وآل . ٢٠٩ ــــواريخ النب ــــي ت ــــي ، منتهــــى اآلمــــال ف ــــادر التق ،  ١ط، ترجمــــة ن

  . م  ٢٠٠٨، بيروت ، مطبعة األميرة للطباعة والنشر 
  الشيخ سليمان بن إبراهيم الحنفي :  القندوزي

ؤسسـة م،  ١ط، األعلمـي تصـحيح وتعليـق عـالء الـدين ، ينابيع المـودة . ٢١٠
  . م  ١٩٩٧، بيروت ، األعلمي للمطبوعات

  عمر رضا :  كحالة
  . ت . د ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، معجم المؤلفين . ٢١١
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  الشيخ يوسف :  كركوش
  . م  ١٩٦٥، النجف األشرف ، المطبعة الحيدرية ،  ١ط، تاريخ الحلة . ٢١٢

  فارس حسون :  كريم
مؤسســة آل ، مجلــة تراثنــا ، الحســيني فــي أشــعار ابــن نمــا الحلــي  الــوالء. ٢١٣

، إيــــران –قــــم ، ) ١٢(الســــنة ، ) ٢-١(العــــددان ، إلحيــــاء التــــراث ) ع(البيــــت 
  .  م١٩٩٦/هـ١٤١٧

  السيد حمد هادي :  الدين كمال
ـــــة . ٢١٤ مطبعـــــة ،  ١ط، فقهـــــاء الفيحـــــاء وتطـــــور الحركـــــة الفكريـــــة فـــــي الحل

   .م  ١٩٦٢، بغداد ، المعارف
  كي :  لسترنج

،  ١ط، ترجمة بشير فرنسـيس وكـوركيس عـواد ، بلدان الخالفة الشرقية . ٢١٥
  . م  ١٩٥٤، بغداد ، مطبعة الرابطة 

  آدم :  متز
ترجمــــة محمــــد عبــــد ، الحضــــارة اإلســــالمية فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــري . ٢١٦

  . م  ١٩٦٧، بيروت ، دار الكتاب العربي ،  ١ط، الهادي أبو ريد 
  العالمة حسن :  مصطفوي

  . م  ٢٠٠٣، إيران  –طهران ، مطبعة اعتماد ،  ١ط، اإلمام المجتبى . ٢١٧
  سليم وآخرون :  مطر

، مركـز دراسـات األمـة العراقيـة ميزوبوتاميـا ، موسوعة المـدائن العراقيـة . ٢١٨
   .م٢٠٠٥، بغداد 

  عباس علي :  الموسوي
مؤسســــة الصــــراط منشــــورات ،  ١ط، فــــي رحــــاب الصــــحيفة الســــجادية . ٢١٩

  . م  ١٩٩١، بيروت ، دار المرتضى ، المستقيم 
  عبد الجبار :  ناجي

  . ت. د . بغداد ، دار الطباعة الحديثة ، ط . د ، اإلمارة المزيدية . ٢٢٠
  

  خليل إبراهيم:  نوري
 ٢٠٠٧، النجف األشـرف ، دار الضياء للطباعة ،  ١ط، قطوف حلية . ٢٢١

  . م
  سول الشيخ عبد الر :  الواعظي
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إلـى ) ع(رسالة اإلمام ، ) ع(الموظف اإلداري في نظر اإلمام الصادق . ٢٢٢
-٦٣(العددان ، مجلة منابيع الثقافة اإلسالمية ، النجاشي والي مدينة األهواز 

  . م ١٩٦٦/هـ١٣٨٦، النجف األشرف ، اآلداب مطبعة، ) ٧(السنة ، ) ٦٤
  زمان عبيد :  وناس

،   بابــــل ، دار الصــــادق ،  ١ط، ي الحلــــة مالمــــح الحركــــة التعليميــــة فــــ. ٢٢٣
  . م  ٢٠٠٦

  محمد حسن بن محمد رضا :  ياسين آل
 –طهـــران ، مطبعـــة الغـــدير ،  ١ط، األئمـــة االثنـــا عشـــر ســـيرة وتـــاريخ . ٢٢٤
  . م  ٢٠٠٠، إيران

  محمد مفيد :  ياسين آل
، دار المثنى للطباعـة ،  ١ط، متابعات تاريخية لحركة الفكر في الحلة . ٢٢٥
  . م  ٢٠٠٤، داد بغ

  محمد علي :  اليعقوبي
  . ت . د ، قم ، مؤسسة دار البيان ، ط . د ، البابليات . ٢٢٦

  

  الرسائل واألطاريح الجامعية
  أحمد عالوي محميد :  البغدادي

رســــالة ، نشــــأة التيــــار العلــــوي فــــي الكوفــــة إلــــى نهايــــة العصــــر األمــــوي . ٢٢٧
  . م٢٠٠٧، جامعة الكوفة  –داب مقدمة إلى كلية اآل، ماجستير غير منشورة 

  كوثر حسن هندي : التميمي 
الفكر االقتصادي عند الشيخ الطوسي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، . ٢٢٨   

  . م  ٢٠٠٧جامعة بابل ،  –مقدمة الى كلية التربية 
  ختام راهي مزهر :  الحسناوي

طروحــــة أ، هـــــ ٤١ -هـــــ ١١المعارضــــة فــــي الدولــــة العربيــــة اإلســــالمية . ٢٢٩
  . م ٢٠٠٧، جامعة الكوفة –مقدمة إلى كلية اآلداب ، دكتوراه غير منشورة

  ماجد عبد زيد :  الخزرجي
أطروحـة ، الحياة الفكرية في الحلة في القرنين السابع والثامن الهجـريين . ٢٣٠

، الجامعــــة المستنصــــرية  –مقدمــــة إلــــى كليــــة التربيــــة ، دكتــــوراه غيــــر منشــــورة 
  . م  ٢٠٠٥

  خالد راسم أمير كاظم  : الخشخشي
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رسالة ماجستير غير منشورة ، هـ دراسة تاريخية ٦٥-٦١حركة التوابين . ٢٣١
  . م  ٢٠٠٧، جامعة بابل  –مقدمة إلى كلية التربية ، 

  هناء كاظم :  الربيعي
رسـالة ماجسـتير غيـر ، اثر علماء الحلة في النشاط الفكري ببالد الشـام . ٢٣٢

  .م٢٠٠٢، الجامعة المستنصرية  –لتربية مقدمة إلى كلية ا، منشورة 
  حيدر حسن حمزة سلمان :  الشريفي

رســالة ، هـــ ٦٥-٦٠األوضــاع السياســية فــي العــراق والحجــاز مــن ســنة . ٢٣٣
  . م ٢٠٠٦،  جامعة بابل  –مقدمة إلى كلية التربية ، ماجستير غير منشورة 

  محمد عبيس حميد :  الطائي
رســالة ماجســتير غيــر ، هـــ ١١٤-٥٦اريخيــة اإلمــام البــاقر ومروياتــه الت. ٢٣٤

  . م  ٢٠٠٥، جامعة بابل  –مقدمة إلى كلية التربية ، منشورة 
  عالء حبيب عبد :  العذاري

ـــة . ٢٣٥ ـــر ، الشـــيخ أحمـــد بـــن فهـــد الحلـــي دراســـة تاريخي رســـالة ماجســـتير غي
  . م  ٢٠٠٧، جامعة بابل  –مقدمة إلى كلية التربية ، منشورة

  شاكر رنا سليم :  العزاوي
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، الحلة فـي العصـر المغـولي األليخـاني . ٢٣٦

  . م  ٢٠٠٥، جامعة بابل  –مقدمة إلى كلية التربية 
  علي كريم عباس :  القريشي

، آل عبد المطلب وأثرهم في الحياة العامة حتى نهاية العصـر الراشـدي . ٢٣٧
، جامعــــة بابــــل  –التربيــــة  مقدمــــة إلــــى كليــــة، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة 

  . م  ٢٠٠٧
  إيمان عبيد :  وناس

الصـــــالت الثقافيـــــة بـــــين الحلـــــة ومـــــدن المشـــــرق اإلســـــالمي مـــــن خـــــالل . ٢٣٨
رسـالة ، الرحالت العلمية من القـرن السـابع حتـى نهايـة القـرن التاسـع الهجـريين 

م  ٢٠٠٧،   جامعـة بابـل  –مقدمـة إلـى كليـة التربيـة ، ماجستير غيـر منشـورة 
 .  
  

  البحوث والدراسات 
  ) ع(مركز اإلمام الصادق :  العلمية اللجنة

م  ١٩٩٩، بيـروت ، دار األضـواء ، ط . د ، موسوعة طبقـات الفقهـاء . ٢٣٩
 .  
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   اإلسالمية للدراسات المصطفى مركز
، ) دام ظلـه(برعايـة المرجـع األعلـى السـيد السيسـتاني ، ) ع(قرآن علـي . ٢٤٠
  .  م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، مط . د ، اإلسالمية  مركز المصطفى للدراسات،  ١ط

  محمد ضايع :  حسون
، )٨(مجلــد ، مجلــة جامعــة بابــل ، الحلــة فــي العصــر العباســي األخيــر . ٢٤١
  . م  ٢٠٠٣، ) ١(العدد 
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