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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ُاحلمد هللا رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده وي مرتي العظيم من فضله ً

ّونداه وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين 
مصابيح الدجى ومنار اهلدى السيام بقية اهللا يف األرضني موالنا قطب دائرة اإلمكان 

 .حنا لرتاب مقدمه الفداءاصاحب العرص والزمان أرو

  ..وبعد

شؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية ففي الوقت الذي يزف فيه قسم ال

بالتزامن مع الذكرى القرنية الرابعة ّاملقدسة هذا اإلصدار بحلته هذه اىل القراء الكرام 

 كف ّفإننا نمد الكوفة عاصمة حلكومته اإلهلية، عرشة الختاذ أمرياملؤمنني 

 شعبة اإلصدارات ياه ان يسدد يراع زمالئنا يفإىل املوىل تعاىل سائلني إالرضاعة 
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 فإنه ما إن واملطبوعات لتقديم كل ما هو رائع ونافع خلدمة رشيعة سيد املرسلني 

 حتى هل البيت أانقشعت غيوم الطغيان والدكتاتورية البغيضة عن سامء عراق 

هندت العتبات املقدسة بقياداهتا وإدارهتا اجلديدة بمهمة النهوض باملستوى الفكري 

إلسالم العظيم مضطلعة بحمل هذا العبء عن طريق نرش وحتقيق والثقايف ألبناء ا

 .املؤلفات التي تصب يف خدمة اإلنسان واإلنسانية بكل بعد من أبعادها

وقد حرص قسم الشؤون الفكرية والثقافية عىل نرش كل ما خيص موالنا 

 من خالل إصداراته املختلفة واملتنوعة خدمة أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .ًالب العلم واملعرفة، ونرشا للثقافة اإلسالمية األصيلةلط

ّنستمد العون وهو حسبنا ونعم الوكيل متوسلني بباب مدينة سبحانه ومن اهللا 

  .. أن تكون هذه اجلهود يف ميزان حسناتنا، واهللا من وراء القصدعلم رسول اهللا 

 الشيخ عيل خرض الشكري

 يةرية والثقافقسم الشؤون الفك

 هـ١٤٣٦

 

*** 
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ّاحلمد هللا األول قبل اإلنشاء واإلحياء، واآلخر بعد فناء األشياء، وصـىل 
 الذي أرسله باهلدى ونور احلق وعىل أهل بيتـه اهللا عىل عبده ورسوله حممد 

 ..اهلداة امليامني، وبعد

ّل حيـب اهللا تتصاغر الكلامت وتتضاءل العبارات عند احلديث عـن رجـ
فتـذهب .. بـنص الكتـاب املجيـدّورسوله وحيبه اهللا ورسوله، كنفس الرسول 

.. وسحر الكالم حني خيوض املرء يف هـذا البحـر اللجـي.. حينها روعة البيان
ّالذي لو كانت البحار مدادا واألشجار أقالما ملا اسـتطاعت عـد فـضائله التـي  ً ً

 .حباه اهللا تعاىل هبا

عى شعبة اإلصـدارات واملطبوعـات التابعـة لقـسم ومن هذا املنطلق تس
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العلوية املقدسة إىل نرش فكر وتراث اإلمـام 



 ٦

ّ للقراء الكرام؛ لينهلوا من هذا املعني العذب أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب 
ّفكرا وثقافة إسالمية صحيحة بعيدة عن التعصب أو الغلـو؛ ألهنـا تن ّ طلـق مـن ً

ّبيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومنه تعاىل نـستمد العـون والتوفيـق، 
 ..واهللا من وراء القصد

 

 شعبة اإلصدارات واملطبوعات

 م٢/٢/٢٠١٥هـ ــ ١٤٣٦ ربيع اآلخر ١٢
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ّ منذ والدته وحتى استشهاده وما مر به  اإلمام عيلكثريون كتبوا عن 
 وسعيه سالممن احداث سياسية وعسكرية واجتامعية ودينية، ودوره يف اإل

ي احلنيف، وحرصه الشديد عىل سالماحلثيث يف احلفاظ عىل مبادئ الدين اإل
، ونحن اليوم ٍ وآالم ٍٍل يف سبيل ذلك من مآسّية وما حتمسالموحدة االمة اإل

فهذه الشخصية العظيمة ،  اإلمام عيليسعدنا أن يترشف قلمنا بالكتابة عن 
ال يستطيع أحد االملام هبا ولو بعرشات من الكتب، تصور دوره ومآثره 

  .وبطوالته ومسائله وبالغته وغريها من العلوم واملعارف التي عرفها االنسان

مر من اهللا عز وجل ورسوله الكريم،  أمري للمؤمنني بأ اإلمام عيلو
ّيكفيه فخرا انه كان أول القوم  ًا وأخلصهم إيامنا وأشدهم يقينا وأخوفهم إسالمً ً ًّ

 وأكرمهم َآمنهم عىل أصحابه وأفضلهم مناقبو هللا وأحوطهم عىل رسول اهللا
ً وأشبههم به هديا وخلقا  وأرفعهم درجة وأقرهبم من رسول اهللا َسوابق ً

ًوسمتا وفعال ً وأرشفهم منزلة وأكرمهم عليه، وكان له أخا ووزيرا وصنوا ً ً ً

  .وخليفة
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ً بحق يعسوب للدين اوال وآخرا، االول حني  أمرياملؤمننيّن إ ،نعم ً ٌ
ًتفرق الناس واآلخر حني فشلوا، وانه كان للمؤمنني ابا رحيام وكهفا وحصنا،  ً ًً

ًوعىل الكافرين عذابا وغلظة وغيظا، وكان شأنه احلق  والصدق، فقوله حكم ً
 .وامره حلم وحزم، ورأيه علم وعزموحتم، 

 هو قائد الغر املحجلني، والعروة الوثقى، وصالح  اإلمام عيلف
املؤمنني، والفاروق االكرب، وصاحب العصا وامليسم، وقسيم اجلنة والنار، ذكره 

لو ان الغياض :  بحقهقول الرسول االكرم   أمرياملؤمننيعبادة، ويكفي 
  .)١(ّاقالم واالنس كتاب واجلن حساب ما احصوا فضائل ايب احلسن

*** 

                                                        
وصاف عدة، وحاول كثريون احصاء فضائله ومناقبه، ونذكر هنا أ ب اإلمام عيلُ وصف )١(

ًبعضا من حماوالهتم واقواهلم، وللمزيد فليبحث يف الكتب واملصادر وهي كثرية، وقد اخذنا 
املنري . أمحد الرمحاين اهلمداين.  بن أيب طالب إلمام عيلا: معظم هذه االقوال من كتاب

 . ١٤٠-١٣٤،  ص ١٤١٧، طهران ١للطباعة والنرش، ط
ما جاء ألحد من أصحاب رسول : (سمعت أمحد بن حنبل يقول: قال،  عن هارون احلرضمي-

 . ٧٩ / ١، فرائد السمطني: نظري.  من الفضائل ما جاء لعيل بن أيب طالباهللا 
وإحياء املوتى ،  كالعصا ملوسى كان من معجزات النبي أن عليا  (:ًي عنه ايضا ورو-

 ).١٣٥هامش  ص . (١١١ن نديم، ص الب، الفهرست: نظري. لعيسى 
. السيد اخلوئي: ينظر. »و استغناؤه عن الكل دليل عىل أنه إمام الكل، احتياج الكل إليه« -

 .٩١ص ، كتاب البيان يف تفسري القرآن
فسبحان اهللا من منح هذا ، ومتلكه زمامها،  إىل الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادهاظرين« -

أن يكون غالم من أبناء عرب مكة مل خيالط ، الرجل هذه املزايا النفيسة واخلصائص الرشيفة
، ومل يعارش أرباب احلكم اخللقية، وخرج أعرف باحلكمة من أفالطون وأرسطو، احلكامء

َّومل يرب بني الشجعان ألن أهل مكة كانوا من ذوي، لباب من سقراطوخرج أعرف هبذا ا ُ    =  
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 اىل هتمّ عىل املسلمني فقط، بل تعد اإلمام عيل الكتابة عن ١مل تقترص

                                                        
أيام أشجع عيل أم عنبسة : قيل خللف األمحر. وخرج أشجع من كل برش مشى عىل األرض، جتارة   =

ذه  همع من يرتفع عن ال، إنام يذكر عنبسة وبسطام مع البرش ومع الناس: وبسطام ؟ فقال
. »لو صاح يف وجوههام ملاتا قبل أن حيمل عليهام، واهللا: قال،  كل حالفعىل: فقيل له. الطبقة

 .١٤٦ / ١٦رشح هنج البالغة، : ينظر
ّفإنه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله، وحما اسم من يأيت بعده، ومقاماته : ّوأما الشجاعة« -

ّيف احلرب مشهورة ترضب هبا األمثال إىل يوم القيامة، وهو الشجاع الذي  ّما فر قط، وال ارتاع ُ ّ
ّمن كتيبة، وال بارز أحدا إال قتله، وال رضب رضبة قط فاحتاجت إىل ثانية، ويف احلديث كانت  »ًّ

 .١/٢٠، البن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: نظري. ًرضباته وترا
إن وىف حقه ،  حمنة للمتكلمعيل بن أيب طالب «: سمعت النظام يقول:  عن اجلاحظ قال-

صعبة الرتقي إال عىل ، حادة اللسان، واملنزلة الوسطى دقيقة الوزن، إن بخسه حقه أساءو، غىل
 ).جحظ  (مادة، ١٤٦ص : ١ج ، سفينة البحار: ينظر. »احلاذق الزكي

 ظهر ومنه ، ومنشأ البالغة ومولدها،  مرشع الفصاحة وموردها أمرياملؤمننيكان « -
وبكالمه استعان كل واعظ ، ته حذا كل قائل خطيبوعىل أمثل، وعنه اخذت قوانينها، مكنوهنا

 الكالم الذي عليه مسحة ألن كالمه ، رواّتأخفوتقدم ، ومع ذلك فقد سبق فقرصوا، بليغ
وأمن ،  التي انفرد هباومن عجائبه . .. وفيه عبقة من الكالم النبوي، من العلم اإلهلي

وفكر ، إذا تأمله املتأمل، والتذكري والزواجر، أن كالمه الوارد يف الزهد واملواعظ، املشاركة فيها
مل ، وأحاط بالرقاب ملكه، ونفذ أمره، و خلع من قلبه أنه كالم مثله ممن عظم قدره، فيه املتفكر

قد قبع يف ، وال شغل له بغري العبادة، يعرتضه الشك يف أنه من كالم من الحظ له يف غري الزهادة
وال يكاد يوقن بأنه ، سمع إال حسه وال يرى إال نفسهال ي، أو انقطع إىل سفح جبل، كرس بيت

، ويعود به ينطف دما، وجيدل االبطال، فيقط الرقاب، كالم من ينغمس يف احلرب مصلتا سيفه
، وهذه من فضائله العجيبة. وبدل األبدال، وهو مع ذلك احلال زاهد الزهاد، ويقطر مهجا

مقدمة هنج البالغة، : ينظر. »ني األشتاتوألف ب، التي مجع هبا األضداد، وخصائصه اللطيفة
 .البن ايب احلديد

ّوأما العبادة، فكان أعبد الناس وأكثرهم صالة وصوما، ومنه تعلم الناس صالة الليل، « ً ّ
                                                                                                       =          ومالزمة األوراد وقيام النافلة، وما ظنّك برجل يبلغ من حمافظته عىل ورده أن يبسط له
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ي سالم واملسيحيني وغريهم من األقوام وامللل املهتمني بالتاريخ اإل١اليهود

                                                        
  

ّبني الصفني ليلة اهلرير، فيصيل عليه ورده، والسهام تقع بني يديه ومتر عىل صامخيه) بساط( نطع    = ّ ُ ّ 
ّيمينا وشامال، فال يرتاع لذلك، وال يقوم حتى يفرغ من وظيفته) أذنيه( ً جل كانت وما ظنّك بر! ً

ّوأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته، ووقفت عىل ما فيها من . جبهته كثفنة البعري لطول سجوده
ّتعظيم اهللا سبحانه وإجالله، وما يتضمنه من اخلضوع هليبته، واخلشوع لعزته، عرفت ما ينطوي  ّ

ْعليه من اإلخالص، وفهمت من أي قلب خرجت، وعىل أي لسان جرت َْ ََ ّ َ ح هنج رش: ينظر. »!َّ
  .٢٧/ ١، ابن أيب احلديد، البالغة

ّإن منبع اإلهلام : ّإن صورة العبادة يف هنج البالغة من نوع عبادة العارفني باهللا تعاىل، بل نقول« -
هو ـ   بعد القرآن الكريم وسنّة رسول اهللا  ـّلتصور العارفني باهللا من العبادة يف اإلسالم

 .٦٥البالغة، مرتىض املطهري، ص يف رحاب هنج : ينظر. »اإلمام كالم 
وإىل قوم ،  شأن مجيع األنبياء البارصين الذين يأتون إىل بلد ليس ببلدهماإلمام عيلمات « -

 .١٢١٣ / ٥، صوت العدالة: ينظر. »يف زمن ليس بزمنهم، ليس بقومهم
. ان قول جلربان خليل جرب»إن عليا ملن عاملقة الفكر والروح والبيان يف كل زمان ومكان« -
وما أقول يف رجل حتبه أهل الذمة عىل تكذيبهم «: ًوله ايضا. ١٢١٣ / ٥، صوت العدالة: نظري

وتصور ملوك الفرنج والروم صورته يف ، وتعظمه الفالسفة عىل معاندهتم ألهل امللة، بالنبوة
رشح هنج : ينظر. »وتصور ملوك الرتك والديلم صورته عىل أسيافها، بيعها وبيوت عباداهتا

  .٢٩، ١٧ / ١، البن أيب احلديد، بالغةال
ومل يمكنهم جحد مناقبه وال كتامن ، وما أقول يف رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل« -

،  يف رشق األرض وغرهباسالمفقد علمت أنه استوىل بنو أمية عىل سلطان اإل، فضائله
ولعنوه عىل ، ثالب لهواجتهدوا بكل حيلة يف إطفاء نوره والتحريف عليه و وضع املعايب وامل

ومنعوا من رواية حديث يتضمن له ، وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم، مجيع املنابر
، فام زاده ذلك إال رفعة وسموا، حتى حظروا أن يسمى أحد باسمه، فضيلة أو يرفع له ذكرا

، حوكالشمس ال تسرت بالرا، وكلام كتم يتضوع نرشه، وكان كاملسك كلام سرت انترش عرفه
وما أقول يف رجل تعزى إليه كل . وكضوء النهار إن حجبت عنه عينا واحدة أدركته عيون كثرية

  =          وـفهو رئيس الفضائل وينبوعها وأب، وتتجاذبه كل طائفة، وتنتهي إليه كل فرقة، فضيلة
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 العلامء عىل ومعظمهم من املسترشقني، ورب سائل يسأل ملاذا اجتهت أنظار
، وماذا وجدوا لديه حتى يؤلفوا  اإلمام عيلاختالف ادياهنم ومذاهبهم إىل 

                                                        
 .٢٩، ١٧ / ١، البن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ينظر. قول للصاحب بن عباد. »عذرها    =

وإين ألطيل التعجب من رجل خيطب يف احلرب بكالم يدل عىل أن طبعه مناسب لطباع « -
ثم خيطب يف ذلك املوقف بعينه إذا أراد املوعظة بكالم يدل عىل أن طبعه مشاكل لطباع ، األسود

، )الشجاع  (فتارة يكون يف صورة بسطام بن قيس، الرهبان الذين مل يأكلوا حلام ومل يريقوا دما
وأقسم بمن تقسم األمم كلها به لقد . وتارة يكون يف صورة سقراط واملسيح بن مريم اإلهلي

ما قرأهتا قط إال و أحدثت ، قرأت هذه اخلطبة منذ مخسني سنة وإىل االن أكثر من ألف مرة
وال تأملتها إال و ذكرت املوتى من أهيل ، أثرت يف قلبي وجيبا، عندي روعة وخوفا وعظة

. » حالهاإلمام وخيلت يف نفيس أين أنا ذلك الشخص الذي وصف ، رباب وديوأقاريب وأ
 .١٥٠ / ١١، البن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ينظر

 فإهنا قد بلغت من العظم واجلالل واالنتشار واالشتهار مبلغا يسمج معه وأما فضائله « -
،  لعبيد اهللا بن حييى بن خاقانالتعرض لذكرها والتصدي لتفصيلها فصارت كام قال أبو العيناء

رأيتني فيام أتعاطى من وصف فضلك كاملخرب عن ضوء النهار الباهر : (وزير املتوكل واملعتمد
، فأيقنت أين حيث انتهى يب القول منسوب إىل العجز، الذي ال خيفى عىل الناظر، والقمر الزهر

كلت األخبار عنك إىل علم وو، فانرصفت عن الثناء عليك إىل الدعاء لك، مقرص عن الغاية
 .١٦ / ١، البن أيب احلديد، رشح هنج البالغة: ينظر. »الناس بك

 بتسع كلامت ارجتلهن ارجتاال فقأن عيون  أمرياملؤمنني عن عامر الشعبي قال تكلم -

البالغة وأيتمن جواهر احلكمة وقطعن مجيع األنام عن اللحاق بواحدة منهم ثالث منها يف 

 منها يف احلكمة وثالث منها يف األدب فأما الاليت يف املناجاة فقال إهلي كفى يب املناجاة وثالث

عزا أن أكون لك عبدا و كفى يب فخرا أن تكون يل ربا كام أحب فاجعلني كام حتب وأما الاليت يف 

احلكمة فقال قيمة كل امرء ما حيسنه وما هلك امرء عرف قدره واملرء خمبو حتت لسانه والاليت 

دب فقال امنن عىل من شئت تكن أمريه واستغن عمن شئت تكن نظريه واحتج إىل من يف األ

  .١٢٣ / ١سفينة البحار، : ينظر. شئت تكن أسريه



 ١٢

ويبحثوا يف أقواله وأفعاله ومواقفه، وهم املشهود هلم بالبحث والتقيص 
 ي؟سالموالغوص يف أعامق التاريخ اإل

ً اهال للكتابة اإلمام عيلّن نقول ان هؤالء الكتاب وجدوا أونستطيع 
ّصادقا للدين اإلسالمي، وان تارخيه الناصع البياض ومواقفه املرشفة ًومنهال  ً

ي سالموالبطولية وحكمته الواضحة وبالغته املشهودة تعكس التاريخ اإل
بصورته الصادقة والواضحة البعيدة عن افرتاءات ومغالطات العرصين األموي 

ي لإلنسان  التجسيد احلقيق اإلمام عيلًوالعبايس، فضال عن أهنم رأوا يف 
 .املؤمن الصادق بعد الرسول حممد 

 ملا  اإلمام عيلّوقد استقى هؤالء الكتاب هذه النتائج عن حياة 

 ومناقبه العظيمة التي ال يستطيع احد ان ينكرها، ةوجوده من فضائله الكثري

ًفهناك اآليات القرآنية الكثرية التي تذكر فضائل اهل البيت عموما وفضائل 

اإلمام ، واالحاديث النبوية الرشيفة التي تؤكد عىل مكانة  اإلمام عيل

العالية ومنزلته الرفيعة عند اهللا سبحانه وتعاىل والرسول االكرم  عيل

ي من مناقب ومآثر جليلة سالمًفضال عام حتفل به كتب التاريخ اإل، حممد

 . لالمام عيل

 م١٨٨١ت )Thomas Carlyle(ومن مجلة هؤالء املسترشق االسكتلندي
ً، عن البطل نبيا متمثال)االبطال وعبادهتم(تكلم يف كتابه   بشخص النبي االكرم ً

ّوإننا «: كام يقولنجدته،  ومروءته و اإلمام عيل وعن فضل حممد 
ه فتى رشيف القدر، كبري النفس يفيض ّنإه ونتعشقه، فّن نحبأال إاليسعنا 

كان اشجع من ليث، ولكنها ًوجدانه رمحة وبرا، ويتلظى فؤاده نجدة ومحاسة، و



 ١٣

  .)١( »شجاعة ممزوجة برقة ولطف، ورأفة وحنان

 Romauld (Rom)(شار املسترشق البولوين االصل الربيطاين اجلنسية أو

Landau  ( اإلمام عيل اىل سبق سالم، يف كتابه العرب واإل١٩٧٤ت  
 .)٢( وهو ابن عمه وصهرهبااليامن برسالة النبي حممد 

 الشيعي، ان سالم، يف كتابه اإل)Yann Richard(الفرنيس  وذكر املسترشق
ًكان اخا للنبي بالتبني، وكان قريبا جدا « اإلمام عيل ً ، وانه من اول ... منه، ً

ً، وكان عيل حماربا، وكان امني رس النبي، وسفريه ...من آمن برسالة ابن عمه، 

 . )٣(»يف بعض االحيان

ً عامة املسلمني، وجدنا ان عليا هو فإذا نظرنا اىل«ويقول يف مكان آخر 

النموذج االمثل للحاكم الواعي وامللهم، ويف االصل فانه كان يقوم بام يشبه 
ًوظيفة الوزير يف حكومة النبي، وكان قويا كأسد، ومسلحا بسيفه  ) ذو الفقار(ً

ّالذي كان له حدان، ولكنه حتول بحكم االيديولوجيا املناضلة اىل شهيد يف سبيل  ّ
 . )٤(»دالةالع

اول اليهود دس االفكار وعن طريق االسترشق ح... وغريهم كثري
                                                        

حممد :  املثل األعىل، فصل من كتاب األبطال وعبادهتم، ترمجةحممد . كارليل، توماس) ١(
 . ٣٥، ص ١٩٩٣السباعي، مكتبة اآلداب، القاهرة 

منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت :  والعرب، ترمجةسالماإل. دو، رومالن: ينظر) ٢(
 . ٣٤،    ص ١٩٦٢

حافظ اجلاميل، دار عطية للطباعة :  الشيعي، عقائد وإيديولوجيات، ترمجةسالماإل. ريشار، يان) ٣(
 . ٣٥، ص ١٩٩٦، دار عطية للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت ١والنرش والتوزيع، ط 

 . ٤٠-٣٩املصدر نفسه، ص ) ٤(



 ١٤

ي والرتكيز عىل النقاط اخلالفية فيه، وتعميق سالماملضللة وتشويه التاريخ اإل
 مل يستطيعوا ان  اإلمام عيلاخلالف بني املسلمني، اال اهنم مع شخص 

ي، وان كانوا قد مسالًيفعلوا شيئا سوى ذكر ما وجدوه يف كتب التاريخ اإل
اعتمدوا يف اخذ معلوماهتم من مصادر عامة غري متخصصة، ابعدهتم عن 

 ً.حلقيقة، وربام يكون هذا مقصوداا

*** 

 

اإلمام ٌن يكون لنا ذكر ضمن الذين ترشفوا بالكتابة عن أونحن نترشف 
 عيل بن ايب أمرياملؤمننيومن الذين هداهم اهللا عز وجل للكتابة عن ،  عيل

وبحكم اختصاصنا يف اللغات السامية، والسيام يف اللغتني العربية ، طالب 
 يف دوائر  اإلمام عيلوالرسيانية، ارتأينا ان يكون هذا البحث عن ذكر 

املعارف اليهودية يف شبكة املعلومات الدولية، وكان هدفنا الرئيس هو تعريف 
ية يف شبكة املعلومات  باللغة العرب اإلمام عيلُالقارئ العريب اىل ما نرش عن 

 .الدولية

ُوتعد دوائر املعارف اليهودية من املراجع املهمة التي يعتمدها اليهود يف 
استقاء معلوماهتم عن االمم السالفة واحلارضة، وقد جاء فيها عن الدين 

 من مكانة عظيمة ًي ورجاله الكثري، ونظرا ملا لعيل بن ايب طالب سالماإل
ن الواجب ان نقوم بدراسة ما ورد عن االمام باللغة رأينا م، عند املسلمني

، )االنرتنت(العربية يف دوائر املعارف اليهودية يف شبكات املعلومات الدولية 
 :ووفق املحاور اآلتية



 ١٥

 . والدته  ●
 .صلته بالنبي حممد   ●
 . زواجه  ●
 . خالفته  ●
 . حروبه  ●
 . والدهأ  ●
 .شهادته   ●

 ثالث من دوائر املعارف اليهودية عىل شبكة املعلومات وقد اخرتنا اشهر
 :وهي، املنشورة باللغة العربية) نرتنتاإل(الدولية 

1- www.he.wikipedia.org 

2- www.ynet.co.il  

3- www.daat.ac.il 

يب أعيل بن  أمرياملؤمننيويف اخلتام نسأل اهللا عز وجل ان جيعلنا من شيعة 
ً قوال وفعال، وان طالب  عاملنا يوم القيامة أيكتب عملنا هذا يف صحيفة ً

 د وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني والتسعة املعصومني من ذرية احلسنيّ حممّبحق
 . .صلوات اهللا عليهم أمجعني

 ستار الفتالوي. د

 جامعة القادسية/ كلية اآلثار 

 م٢٠١٥/  هـ١٤٣٦الديوانية 

***



 ١٦

 



 ١٧

 
 
 
 
 

   

 أمريتاريخ والسري بروايات كثرية عن حادثة والدة حفلت كتب ال
 اقبلت اىل بيت اهللا  أمرياملؤمنني ّمُأسد أ فاطمة بنت ّنأفتذكر ، املؤمنني

 مؤمنة ّينإ ِّخذها الطلق، فقالت ربأشهر وقد أًاحلرام وكانت حامال به لتسعة 
 قة بكالم جدي ابراهيمّ مصدّينأبك وبام جاء من عندك من رسل وكتب و

وبحق املولود  هذا البيت النبي الذي بنى العتيق فبحق بنى البيت  وانهاخلليل
الذي يف بطني ملا يرست عىل والديت، فانفتح بيت اهللا احلرام ودخلت فيه وغابت 
عن االبصار والتصق احلائط، واراد الناس ان ينفتح قفل الباب فلم ينفتح، 

 الرابع  اليومن فاطمة خرجت بعدفعلموا ان ذلك امر من امر اهللا عز وجل ثم ا
، وعند خروجها من بيت اهللا احلرام هتف هبا هاتف يا  أمرياملؤمننيوبيدها 

ًفاطمة سميه عليا فهو عيل واهللا العيل االعىل يقول اين شققت اسمه من اسمي 

وادبته باديب ووقفته عىل غامض علمي وهو الذي يكرس االصنام يف بيتي وهو 
طاعه وويل أ بيتي ويقدسني ويمجدين فطوبى ملن احبه والذي يؤذن فوق ظهر

 يف مكة يوم اجلمعة الثالث عرش من رجب ملن ابغضه وعصاه، ولد االمام 
 ٢٣رجب سنة١٣(سنة ثالثني من عام الفيل قبل النبوة باثنتي عرشة سنة أي يف



 ١٨

من ابوين هاشميني وهو اول هاشمي من هاشميني،  ،)م٥٩٩ مارس ١٧  /هـ.ق
 .)١(ًد قبله وال بعده مولود يف بيت اهللا احلرام سواه اكراما من اهللا تعاىل لهومل يول

 يف دائرة املعارف اليهودية عىل االنرتنيت  اإلمام عيلورد ذكر اسم 
): טאלב אבי בן עלי(هبذه الصيغة )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(

 ابن ابو طالب، وهو عيل): טאלב אבו אבן עלי(عيل بن ايب طالب، او بصيغة 
، )הראשונים ליפים'חה ארבעת במניין האחרון היה(رابع اخللفاء الراشدين

 .)٢()השיעים האימאמים במניין והראשון(واالول عند الشيعة االمامية 

عيل بن أيب طالب واسم أيب طالب «:  هو اإلمام عيل نسب ّإن
 هاشم واسم بن هاشم )شيبة( بن عبد املطلب واسم عبد املطلب )عبدمناف(
 بن قيص واسم قيص )املغرية( بن عبد مناف واسم عبد مناف )عمرو(
 .)٣(»)زيد(

وأبوه أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن «: )٤(يقول العالمة احليل
 ابن هاشم بن عبد مناف سبه ونسب رسول اهللا وعنده جيتمع ن، شيبة احلمد

                                                        
 عيل بن ايب طالب، انتشارات أمرياملؤمننيمسند االمام . العطاردي، الشيخ عزيز اهللا: ينظر )١(

كايف ال: ينظر  أمرياملؤمنني؛ للمزيد حول والدة ٨ص ، ١، ج ٢٠٠٧، طهران ١عطارد، ط 
 .١/١٢٩، علل الرشائع ٤٥٢/ ١

(2) Http://he.wikipedia.org 
ابن ؛ ٢٨٧ص ، التذكرة، ابن املهنا احليل؛ ٢٣ص ، عمدة عيون،  ابن البطريق احليل:ينظر) ٣(

مجهرة ، الكلبي؛ )٢/٨٨٩(، منتهى املطلب، العالمة احليل؛ ٥٣األصييل، ص ، الطقطقي
؛ ٤٠-١٤ص ، نسب قريش، الزبريي؛ )٣/١٧(، الطبقات، ابن سعد؛ ٣٠-٢٥ص ، النسب

 . )١/٩٢(، املعجم الكبري، لطرباينا؛ )٢/٣٤٥(، أنساب األرشاف، البالذري
 . ٢٣٦ص ، كشف اليقني) ٤(



 ١٩

  . )١(»... ألبيه وأمهفهو ابن عم رسول اهللا ... 
وهي أول هاشمية ولدت ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

وأسلمت ،  أول مولود ولد هلاشميني اإلمام عيلولذلك كان ، ًهاشميا
، وحفر قربها النبي حممد ، فاطمة بنت أسد وهاجرت إىل املدينة وهبا توفيت

 .)٢(ودخل يف حلدها وألبسها من ثيابه لربها به
 העברית ויקיפדיה(جاء يف دائرة املعارف اليهودية عىل االنرتنيت 

 او ٥٩٨ولد يف مكة املكرمة سنة   اإلمام عيل ان )٣( )الويكبيديا العربية
، يف حني ان )٤( )לערך 600 או 598 בסביבות מכהב נולד( للميالد ٦٠٠

 .)٦()؟٦٠١-٦٠٠( تذكر ان سنة الوالدة )٥( )ט ַוויְנֶ(دائرة املعارف اليهودية 
                                                        

مها من أوالد عبد املطلب من زوجته فاطمة بنت ، إن أبا طالب وعبداهللا والد الرسول ) ١(
نسب ، الزبريي؛ ٢٨ص ، مجهرة النسب، الكلبي: ينظر، عمرو بن عائذ بن عمران ابن خمزوم

 . ١٥ص ، بمجهرة أنساب العر، ابن حزم؛ ١٧ص ، قريش
، العالمة احليل؛ ٥٣ص األصييل، ابن الطقطقي احليل؛ ٢٨ص، العمدة، ابن البطريق احليل: ينظر) ٢(

 ابن عبدالرب؛ ٣٦-٣٥ص، املستجاد، ٢٣٥-٢٣٣ص،كشف اليقني، )٢/٨٨٩(منتهى املطلب
 . )٧/٢٨٥(، هتذيب التهذيب، ابن حجر؛ )٢/١٨٠(، سري، الذهبي؛ )٢/٥٥٢(، االستيعاب

هي إصدار باللغة العربية للموسوعة احلرة ) العربية  الويكبيديا/ העברית פדיהויקי ()٣(
 הגרסה היא(يتم إدارهتا و تشغيلها من قبل مؤسسة ويكيميديا ، ويكيبيديا عىل اإلنرتنت

 המנוהלת ויקיפדיה חופשיתה האינטרנט אנציקלופדיית של עבריתה בשפה
 ). ויקימדיה קרן בידי ומתופעלת

(4) http://he.wikipedia.org 
هي موقع اخباري، وبوابة معلومات، وتنتمي اىل وسائل االعالم االرسائيلية ): ynet/ ט ַוויְנֶ ()٥(

 תקשורתה קבוצת עם הנמנה תכנים פורטלו חדשות אתר הוא) (آخر االخبار(
 ).אחרונות ידיעות» ישראליתה

(6) http://www.ynet.co.il 



 ٢٠

م اجلمعة الثالث عرش من ولد بمكة يف البيت احلرام يو«: قال الشيخ املفيد
ومل يولد قبله وال بعده مولود يف بيت اهللا ، شهر رجب سنة ثالثني من عام الفيل

ًتعاىل سواه إكراما من اهللا تعاىل جل اسمه له بذلك وإجالال ه يف ّ ملحلً
 .  ويف ذلك قال الشعراء.)١(»التعظيم

 :)هـ١٧٣ت  (ومنهم السيد احلمريي
  نـــهولدتــــه يف حـــرم اإللـــه وأم

ـــة ـــاب كريم ـــاهرة الثي ـــضاء ط   بي

ــا ـــوس نجومه ــت نح ــة غاب   يف ليل

ــه ـــل مثل ــرق القواب ــف يف خ ــا ل   ّم
 

  والبيــت حيــث فنــاؤه واملــسجد 

ــد ـــدها واملول ــاب ولي ــت وط   طاب

ــعد ــري األس ــر املن ــع القم ــدت م   وب

ـــد ــــي حمم ـــة النب ـــن آمن   )٢(ّإال اب
 

  :)هـ١٢٧٨ت (وكذلك قول عبدالباقي العمري
   رفعـاأنت العيل الـذي فـوق العـىل

 

  )٣( ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا 
 

ومن مناقب «:  بالقول اإلمام عيل يف مولد )٤(أورد ابن البطريق احليل

                                                        
؛ ٥٣ص، األصييل، ابن الطقطقي احليل؛ ٢٤ص ، العمدة، ؛ ابن البطريق احليل٣االرشاد : ينظر )١(

 .٦٧عمدة الطالب، ص ، ابن عنبة احليل ؛ )٢/٨٨٩( ،منتهى املطلب، العالمة احليل
شاكر هادي شكر، : ديوان السيد احلمريي، حتقيق. سامعيل بن حممداحلمريي، أبو هاشم ا: ينظر) ٢(

 .٩٣؛ روضة الواعظني، ص١٥٥هـ، ص١٤٠٨دار احلياة، بريوت، 
الرتياق الفاروقي، تقديم الشيخ عبداهلادي . العمري، عبدالباقي بن سليامن بن أمحد: ينظر )٣(

. ر، الشيخ حممد حسن؛ املظف٩٦، ص١٩٦٤، مطبعة النعامن، النجف األرشف، ٢الفضيل، ط
 إلحياء الرتاث، دمشق، مؤسسة آل البيت : ، حتقيق ونرش١دالئل الصدق لنهج احلق، ط

 .٦/٣٠٧هـ، ١٣٨٠
 . ٢٨-٢٧ص: العمدة) ٣(



 ٢١

عن حممد بن عيل عن ، حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه... ، الفقيه ابن املغازيل 
 ًكنت جالسا مع أيب ونحن زائرون قرب جدنا :  قالأبيه عيل بن احلسني 

: من أنت رمحك اهللا ؟ قالت: ان كثرية إذ أقبلت امرأة منهن فقلت هلاوهناك نسو
فهل عندك يشء : فقلت هلا ،زيدة بنت قريبة ابن العجالن من بني ساعدة

حدثتني أمي أم عامرة بنت عبادة ابن نضلة بن مالك ، إي واهللا: حتدثينا؟ قالت
إذ أقبل إهنا كانت ذات يوم يف نساء من العرب ، بن العجالن الساعديا

إن فاطمة بنت أسد يف شدة : فقال ما شأنك يا أبا طالب؟: أبوطالب فقلت له
ما :  فقال لهثم وضع يديه عىل وجهه فبينا هو كذلك إذ أقبل حممد، املخاض

فأخذ بيده وجاء وهي ،  فاطمة بنت أسد تشتكي املخاضّإن: شأنك ياعم؟ فقال
: قال، أجليس عىل اسم اهللا: الفجاء إىل الكعبة فأجلسها ثم ق، معه وقمنا معه

ًفطلقت طلقة فولدت غالما مرسورا نظيفا منظفا مل أر كحسن وجهه ً ً فسامه ، ً
: قال عيل بن احلسني ،  حتى أداه إىل منزهلاومحله النبي ) ًعليا(أبوطالب 

 .)١(»فواهللا ما سمعت بيشء قط إال وهذا أحسن منه

فكان طالب أكرب من ، ًوأعظمهم قدرا، ً أصغر أخوته سناوكان عيل 
 وجعفر أكرب من عيل ، وعقيل اكرب من جعفر بعرش سنني، سنني عقيل بعرش
 .)٢(بعرش سنني

                                                        
 ومل ترش هذه الرواية إىل حادثة دخول فاطمة بنت أسد إىل .٦ص، املناقب، ابن املغازيل: ينظر) ١(

 .ا فيهالكعبة ووالدهتا أمرياملؤمنني 
 . ٦٧ص ، عمدة املطالب، ابن عنبة؛ ٥٣ص ، األصييل، ابن الطقطقي احليل: ينظر) ٢(



 ٢٢

ومها من أحب الكنى واأللقاب ، )٢(ولقبه أبو تراب، )١(كنيته أبو احلسن
  .إليه

 העברית ויקיפדיה(وذكرت دائرة املعارف اليهودية عىل االنرتنيت 
 עשיר סוחר(بو طالب، وتصفه انه تاجر ثري أباه هو أ ّ ان)الويكبيديا العربية

 של ופטרונו דודו שהיה( وكفيله وانه كان عم النبي حممد ) ממכה
وذلك ، يمسالكان أليب طالب دور بارز يف احلفاظ عىل الدين اإل .)٣( )מוחמד

 :لالسباب اآلتية
حينام بدأ ،  ومحايتهإن أبا طالب قد توىل رعاية النبي حممد  ً:أوال

 من زعامء ًا شديدً عداءتهوهذا أدى إىل مواجه،  بنرش رسالته بني الناسالنبي
  .قريش وباألخص زعامء بني أمية

ل وهنا حاول األمويون بك،  اإلمام عيلإن أبا طالب هو والد  ً:ثانيا
وسعهم دفع املؤرخني وكتاب السرية إىل النيل من أيب طالب واهتامه بالكفر 

ويف كتب التاريخ كثري من ، لالنتقاص من منزلة أيب طالب وولده عيل 
،  من جهةالدالئل التي تثبت دور أيب طالب يف الدفاع عن النبي حممد 

 . من جهة أخرىوتأكيد قوة إيامنه برسالة النبي حممد 
                                                        

ابن الطقطقي ؛ ٢٤ص ، العمدة، ابن البطريق احليل:  ينظركناية عن ولده احلسن بن عيل ) ١(
، املستجاد، العالمة احليل؛ )٢/٨٨٩(، منتهى املطلب، العالمة احليل؛ ٥٣ص ، األصييل، احليل
 .٦٨ص ، عمدة املطالب، عنبة احليل ابن؛ ٣٥ص 

هام لقب هبذا يويف كلت، روايتني يف سبب التسمية، ٢٧-٢٤ص ، العمدة، أورد ابن البطريق احليل) ٢(
ابن ؛ )٣٤٦-٢/٣٤٥(، أنساب، البالذري: ولالستزادة ينظر، اللقب الرسول حممد 

 . )٧/٢٨٥( ذيبهت، ابن حجر؛ )٢/١٨١(، سري، الذهبي؛ )١/١١٩( صفة الصفوة، اجلوزي
(3) http://he.wikipedia.org 



 ٢٣

وكان ال يكاد يفارقه ،  شديدةانت رعاية أيب طالب للنبي حممد لقد ك
: )١(عندما خرج بتجارته يقول ابن املطهر احليل، حلظة حتى انه أخذه إىل الشام

 انه عزم عىل اخلروج يف ركب من قريش وكان من وقاية أيب طالب للنبي «
، اثنتي عرشة سنةويف رواية ان عمره كان ، سنة ثامن من مولده ًإىل الشام تاجرا

يا عم عىل من ختلفني وال أب يل :  بزمام ناقة أيب طالب وقال لهواخذ النبي 
واهللا : فقال، ما تفعل به يف هذا احلر وهو غالم صغري: وكان قد قيل له، وال أم

ًوكانوا ركبانا كثريا ، ًألخرجن به وال أفارقه أبدا ً ...«)٢(. 
فآزر ،  واخذ ينرش دعوتهواستمرت تلك الرعاية حتى بعث النبي 

  ولده عيل إسالموحينام علم أبو طالب ب،  يف دعوتهأبو طالب النبي 
  .فرح بذلك

: يروى أن أبا طالب قال لعيل «:  يف ذلك)٣(يروي ابن البطريق احليل 
يا أبت آمنت باهللا ورسوله : أي بني ما هذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال

ًفقال له أما أن حممدا ال يدعوك إال إىل ،  معه هللاوصليت، وصدقته فيام جاء به
 إذ أمر ابنه عيل ، فهذا هو أول نرصه للرسول حممد . )٤(»خري فالزمه

وان مواقف أيب طالب إىل جانب ،  والدفاع عنهبالثبات مع رسول اهللا 
إال أن من أبرز ما تبني فيه موقف العداء بني بني هاشم ،  كثريةالرسول 

                                                        
  . ١٢٩-١٢٨ص ، العدد القوية) ١(
 مع عمه أبو طالب إىل الشام وما جرى فيها من أحداث يف كثري وردت قصة رحلة النبي ) ٢(

 ). ٢٢٠-١/٢١٧(، السرية، ابن هشام؛ ٧٣ص ، سرية، ابن إسحاق: ينظر، من الكتب
   .٤١١-٤١٠ص ، العمدة) ٣(
؛ )١/٢٨٤(، السرية، ابن هشام؛ ١٣٨-١٣٧ص ، سرية، ابن إسحاق: د مشابه هلذه الروايةأور) ٤(

 ).٢/٣٩٦(، العرب، ابن خلدون؛ )١/٥٨٣(، الكامل، ابن األثري؛ )٢/٣١٤(، تاريخ، الطربي



 ٢٤

: )١(ن قريش وباألخص بني أمية ما ورد يف رواية ابن البطريق احليلوباقي بطو
ُوهم ينهون عنه :  يف تفسريه سورة األنعام يف قوله تعاىل)٢(وقد ذكر مقاتل« َ ْ ُ َْ َْ َ َ ْ

َوينأون ْ ََ ْ ّ عنه وإن هيلكون إالَ ِ َِ ُ ِ
ْ ُ َ ُ َ أنفسهم وماَْ ْ ََ ُ ُ َيشعرون َ ُ َُ ْ)قال مقاتل بإسناده إىل ، )٣

سلم إلينا ، يا أبا طالب: اجتمعت قريش إىل أيب طالب وقالوا له: )٤(ابن عباس
وهذه أبناؤنا بني يديك تبنى بأهيم ، فسد أدياننا وسب آباءنا لنقتلهأه قد إنًحممدا ف

هل رأيتم ناقة حنت : ًثم دعوه بعامرة ابن الوليد وكان مستحسنا فقال هلم، شئت
 فرآه م فدخل عىل النبي ال كان ذلك أبدا ثم هنض عنه، إىل غري فصيلها

 : ثم قال)٥(يا حممد ال حتزن: فقال، وقد علم مقالة قريش له، ًكئيبا

ــم ــك بجمعه ــصلوا إلي ــن ي   واهللا ل

  فاصدع بأمرك مـا عليـك غـضاضة

  ودعوتني وزعمـت انـك ناصـحي

ــرت دينــا قــد علمــت بأنــه   وذك
 

ـــا  ـــرتاب دفين ـــد يف ال ـــى أوس   حت

ــا ــك عيون ــذاك من ــر ب ــرش وق   واب

ــت  ــدقت وكن ــد ص ــاولق ــل أمين   قب

ــا ــة دين ــان الربي ــري أدي ــن خ   )٦(»م
 

                                                        
 . ٤١٥-٤١٤ص ، العمدة) ١(
، الذهبي: ينظر، كبري املفرسين تويف نيف ومخسني ومائة، أبو احلسن مقاتل بن سليامن البلخي) ٢(

 .)٥/٣٤٤(، سري أعالم
  .٢٦آية : سورة األنعام) ٣(
 وتوىل له إمارة البرصة  اإلمام عيلكان تلميذ ، صحايب، عبداهللا بن عباس بن عبد املطلب) ٤(

، أنساب، البالذري؛ )٣٢١-٢/٣١٤(، الطبقات، ابن سعد: ينظر يف ترمجته، يف خالفته
 . ١٩٠ص ، ألقوالخالصة ا، العالمة احليل؛ )٧٣-٤/٣٩(

 .  بدون ذكر األبيات الشعرية١٥٣-١٥٢ص ، سرية، ابن إسحاق: ًأورد مشاهبا من هذه الرواية) ٥(
، ٢٦ًأورد عيل بن طاووس مثل هذه الرواية نقال عن تفسري الثعلبي يف تفسري سورة األنعام آية ) ٦(

 . )١/٤٢٠(، الطرائف: ينظر



 ٢٥

،  ضد جربوت قريش عن الرسول وكان آخر دفاع أليب طالب 
 وباألخص بطن بني قريشهو ما حدث من مقاطعة بني هاشم من قبل بطون 

 سوف تسلبهم سلطاهنم السيايس ملا علموا ان رسالة النبي حممد ، أمية
عوا إىل التحالف واالتفاق عىل مقاطعة لذلك سار، والديني واالقتصادي يف مكة

  .)١(بني هاشم وعلقوا بذلك صحيفة عىل باب الكعبة الرشيفة

 وخدجية بنت خويلد زوجة  عم النبي ولقد تويف أبو طالب 
ً تأثريا كبريافأثر ذلك يف النبي ،  يف أثناء هذه املقاطعةالنبي  واضعف ، ً

من سند قوي ومحاية كبرية   طالب ملا كان يوفره أبو، من معنويات املسلمني
ما «:  حني تويف أبو طالب لذلك قال النبي ،  وللمسلمنيللنبي 

  .)٢(»ًنالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب

م من عباد اهللا ّهنأهله وأ و اىل ابيه ايب طالب  اإلمام عيلويشري 
 : الصاحلني املؤمنني، فيقول

يقني، ّ الصدءسيامهم سيام. هم يف اهللا لومة الئم ملن قوم ال تأخذّينإو«
ّامر الليل ومنار الليل، متمسكون بحبل القرآن، حيبون ُوكالمهم كالم االبرار، ع

ّسنن اهللا وسنن رسوله، ال يستكربون وال يعلون، وال يغلون وال يفسدون، 

                                                        
 عة بني هاشم وحصارهم يف شعب أيب طالب أورد كثري من كتب التاريخ قصة مقاط) ١(

-١/٣٨٨(، السرية، ابن هشام؛ ١٦٧-١٦٥ص ، سرية، ابن إسحاق: ينظر ،فلالستزادة
، الطربي؛ )٢٤-٢/٢٠(، تاريخ، اليعقويب؛ )٢٧٣-١/٢٧٠(، أنساب، البالذري؛ )٣٤٠

، هايةالبداية والن، ابن كثري؛ )٦٠٦-١/٦٠٤(، الكامل، ابن األثري؛ )٣٤٣-٢/٣٣٥(، تاريخ
)٩٨-٣/٩٦( .  

 .)٢/٣٤٤(، تاريخ، الطربي) ٢(



 ٢٦

 .)١(»قلوهبم يف اجلنان واجسادهم يف العمل
                                                        

وهناك روايات عدة تذكر ايامن ايب . ٢٩٤-٢٩٣/ ٣امليالين، قادتنا كيف نعرفهم، : ينظر) ١(
ّيل بن حممد الصـن عـروي ع: طالب، منها ة ـأنشدين أبو عبداهللا بن منعي:  ويف العلوي العمريـّ

 : أليب طالبـّمعلمي بالبرصة ـ اشمي  ـاهل
ّرم اهللا النبي حممــأك   دـلق َّه ليجلهـن اسمــه مـــل ّشق و                ًداــّ ُ ِ 

َفأكرم خلق اهللا يف الن ُفذو العرش حممود وهذا حممد                 ُاس أمحدـُ ّ ٌ 
 ١٠١٧٥ / ١٩٧ / ٧:  وراجع اإلصابة٧٣ / ١٢٨ / ٣٥: بحار األنوار: ينظر

ّفإين ،  مع أيب طالب قبل إسالميّ كنت أنرص النبي : روي كذلك عن ضوء بن صلصال-
ّيوما جلالس بالقرب من منزل أيب طالب يف شدة القيظ ًإذ خرج أبو طالب إيل شبيها بامللهوف، ً ّ ،

ً يعني النبي وعليا صلوات اهللا عليهام -هل رأيت هذين الغالمني ؟ ، يا أبا الغضنفر: فقال يل ّ ّ- 
ًفلست آمن قريشا أن تكون اغتالتهام؛ قم بنا يف الطلب هلام: قالف، ما رأيتهام مذ جلست: فقلت ُ َ .

ّثم رصنا إىل جبل من جباهلا فاسَرتقيناه إىل قلته، فمضينا حتى خرجنا من أبيات مّكة: قال ْ فإذا ، ّ
فقال : قال.  عن يمينه ومها قائامن بإزاء عني الشمس يركعان ويسجدانّ وعيل ّالنبي 

ّصل جناح ابن عمك: أبو طالب جلعفر ابنه ّفأحس هبام النبي ، ّفقام إىل جنب عيل ، ِ ّ 
ّفرأيت الرسور يرتدد يف ، ّثم أقبلوا نحونا، ّوأقبلوا عىل أمرهم حتى فرغوا مما كانوا فيه، ّفتقدمهام

  :ّثم انبعث يقول، وجه أيب طالب
ًإن عليــــا وجع ّد ملم الزمـعن               ثقتـــي ًرا ـفـّّ ِان والنُّــوبـــــُِ َ  

ّألمي  أخي                امــّرا ابن عمكـذال وانصـال خت   وأيب هم ـبين ن ـــم ُ
ِحســـب ذو  َّن بني ـه مـذلــخي                ّـذل النبـــي والــواهللا ال أخـ َ َ 

 / ١٣: رشح هنج البالغة؛ ٦٣ / ١٢٠ / ٣٥: بحار األنوار،  نحوه١/٢٧٠: كنز الفوائد: ينظر
ّإهنم يزعمون أن : قيل له: يف الكايف عن إسحاق بن جعفر عن اإلمام الصادق  . نحوه٢٦٩ ّ

 :ًكيف يكون كافرا وهو يقول، كذبوا: ًأبا طالب كان كافرا ؟ فقال
ِنبيا كموسى خط يف أول الكتب               ًداــّدنا حممــّوا أنا وجــأمل تعلم ّ ّّ ًُ 
 :ًطالب كافرا وهو يقولكيف يكون أبو : ويف حديث آخر

ٌوا أن ابننا ال مكذبــلقد علم َّ ِوأبيض يستسقى الغامم بوجهه                 ّ ُ ُ 
ِا بقيل األباطلـدينا وال يعبــل  ِة لألراملـامى عصمـثامل اليت                  ِ

  . ١٣٦ / ٣٥: بحار األنوار، ٢٩ / ٤٤٨ / ١: الكايف: ينظر



 ٢٧

ور ضاربة يف ساللة طاهرة كريمة هي  جذعيل  مرياملؤمننيوكانت أل
ُفاحلديث عن جدود .  يف ذلك، فهو كرسول اهللا ساللة إبراهيم 

 هو والكالم عن ساللته ،  اإلمام عيل حديث عن جدود ّالنبي
ّإن اهللا «:  يف أسالفه، قال ّبعينه الكالم عن ساللة أخيه ووصيه 

ِد إسامعيل بني كنانة، اصطفى من ولد إبراهيم إسامعيل، واصطفى من ول

ًواصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من 

ورسول ، ُفبنو هاشم هم صفوة اختريت من بني صفوة األرس ،)١(»بني هاشم
ّ واصفا ساللة النبي قال اإلمام ،  مها صفوة هذه الصفوةّ وعيل اهللا  ً
 :»ُأرسته خري األرس َنبتت يف حرم؛ لشجروشجرته خري ا، ُ َ َوبسقت يف ، َ َ
َكرم  ، وهذا الثناء هو ثناء عىل ساللته )٢(»ُوثمر ال ينال، هلا فروع طوال، َ

حلمه «: وقال . »ّأنا وعيل من شجرة واحدة «: إذ قال رسول اهللا ، ًأيضا
ّ وبيت عيل هو بيت النبوةوبذا يكون بيت رسول اهللا . »ودمه دمي، حلمي ّ ،

ومها املصطفيان من نسل إبراهيم وبني هاشم، ، ُأرومة النور والكرامةُوأرومتهام 
مع خصائص ومزايا سامقة؛ كالطهارة، والفصاحة، والسامحة، والشجاعة، 

ناهيك عن منزلتهام املرموقة . والصرب وأمثاهلا، واحللم، ّوالذكاء، واحلياء، والعفة
 .)٣(ّالعلية بني قبائل العرب بأمجعها

واهللا :  يقولأمرياملؤمننيسمعت «: قال،  األصبغ بن نباتةأورد النقدي عن
                                                        

 .٥٨٣ / ٥: سنن الرتمذي: ينظر )١(
  .٩٦ نحوه وراجع اخلطبة ١٦١ واخلطبة ٩٤اخلطبة : هنج البالغة: ينظر )٢(
حممد .  يف الكتاب والسنة والتاريخ بن أيب طالب اإلمام عيلموسوعة : ينظر للمزيد )٣(

 .٦٨-٥٩ / ١. الريشهري
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فام : ًما عبد أيب وال جدي عبد املطلب وال هاشم وال عبد مناف صنام قط، قيل
 .)١(»ّكانوا يصلون إىل البيت عىل دين إبراهيم متمسكني به : كانوا يعبدون؟ قال

ً كان مؤمنا موحدا، نارصا هللاويذكر العسكري ان ابا طالب  ً ً 
من راجع كتب التاريخ واحلديث والتفسري لعلامء أهل السنة «: ورسوله، فيقول

تدل ، واالمامية عليهم الرمحة والرضوان جيد فيها أفعاال وأقواال يف النثر والشعر
 بجميع األنبياء آدم ومن ً ومؤمناً باهللا موحداًكان مؤمنا عىل أن أبا طالب 

تبارك وتعاىل من بني هاشم نبيا ووصيا له  وكان عاملا بأنه سيبعث اهللا بعده 
 فلام من اهللا تعاىل عىل خلقه وولدا يف أرشف وكان ينتظرمها طول حياته 

بقعة من الدنيا ومن أفضل والدين عرفهام وآمن هبام قبل كل أحد ولكن ملصلحة 
وحفظ من آمن هبام أخفى عن الناس «العرص والوقت والن يتمكن من حفظهام 

ن كفار قريش إيامنه هبام ومل يتابعهام يف العبادات التي كانا وعىل األخص م
 .)٢(»يف الظاهر كل ذلك تقية أو اتقاء، يقومان هبا

 

*** 

                                                        
 .٢٩٤/ ٣قادتنا كيف نعرفهم، . امليالين: ينظر )١(
 .٤ ص، أبو طالب. العسكري: ينظر )٢(



 ٢٩

 

 

 
 

  
 

 اول من اسلم من  اإلمام عيلي، ان سالمتذكر كتب الرتاث اإل
ثاء، وانه  يوم الثال اإلمام عيلُالرجال، وان النبي بعث يوم االثنني واسلم 

عبد اهللا قبل ان يعبده احد من هذه االمة بخمس سنني او سبع سنني، وان 
ول أًا وإسالمول املسلمني أنت أ  قال لعيل الرسول االكرم حممد 

ّيامنا، وانإاملؤمنني  ّول هذه االمة ورودا عيل احلوض يوم القيامة، وانك أك ً ً

ق والباطل، وانت يعسوب ّالصديق االكرب وفاروق هذه االمة يفرق بني احل
ُاملسلمني واملال يعسوب الظاملني، وانت بايب الذي أويت منه، وخليفتي من 

بعدي، حلمك من حلمي ودمك من دمي، وانت مني بمنزلة هارون من موسى 
غري انه ال نبي بعدي، وانت اخي ووزيري وخري من اترك بعدي تقيض ديني 

  .)١(وتنجز موعدي
                                                        

إحقاق احلق وإزهاق ). هـ١٠١٩ت (املرعيش، السيد نوراهللا احلسيني املرعيش التسرتي : ينظر )١(
السيد شهاب الدين املرعيش النجفي، منشورات مكتبة آية اهللا العظمى : الباطل، حتقيق وتعليق
؛ األميني، ٥٤ ـ ٥٢، ٤٣ ـ ٦/٤٠، ٦٤٥ـ ٦٣٩، ٥٠٤، ٥/٥٠٢) ت.د(املرعيش النجفي، قم، 

، دار الكتاب العريب، ٤الغدير يف الكتاب والسنة واألدب، ط. احلسني أمحد األميني النجفيعبد
 .١٨٠ ـ ١٧٧، ١١٨، ٣/١١٦ ، ٣١٣، ٢٨١ ـ ٢٧٩، ٢/٢١٣م، ١٩٧٧بريوت ـ لبنان 



 ٣٠

ة عن احلادثة، منها قول عبداهللا بن ايب سفيان بن ٌشعار كثريأويت ُروقد 
 :ًبا للوليد بن عتبة بن ايب معيطاحلارث بن عبد املطلب جمي

   ويل االمـــــر بعـــــد حممـــــدّوان
 

  عـــيل ويف كـــل املـــواطن صـــاحبه 
 

ـــنوه ـــا وص ـــول اهللا حق   ًويص رس
 

  )١(واول من صىل ومـن الن جانبـه 
 

، االعظم حممد  منزلة كبرية عند الرسول وكان لالمام عيل 
منها ما ورد عن عبد اهللا بن ، ووردت احاديث كثرية تنص عىل هذه املنزلة

 وهو  وكفه يف كف عيل بن ايب طالب مسعود، انه قال رأيت رسول اهللا 
كمنزلتي من اهللا، وعن ايب : يقلبه، فقلت يا رسول اهللا ما منزلة عيل منك، فقال

 مل تكن الحد خلة عىل رسول اهللا  دكانت لالمام عيل سعيد اخلدري انه 
 نظر اىل عيل وجاء يف مسند ابن حنبل وغريه ان رسول اهللا . )٢(من الناس

 .)٣(انا حرب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم: واحلسن واحلسني وفاطمة، فقال

 كان  اإلمام عيلان )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(جاء يف 
 שקיבלו הראשונים מן היה( من الرجال ي حممد اول املؤمنني بنبوة النب

                                                        
 .١٨٠ ـ ١٧٧

؛ للمزيد ١٥١-٨٥ص ، ١ عيل بن ايب طالب، ج أمرياملؤمننيمسند االمام . العطاردي: ينظر )١(
، ١/٢٦٣، سرية ابن هشام ٣، االرشاد ٤٥١/ ١الكايف : ينظر  أمرياملؤمننيحول والدة 

، تاريخ الطربي ٤/٣١١، العقد الفريد ٤/٢٨٣، مروج الذهب ٢/٣١طبقات ابن سعد 
 . ٥/٦٤٠، صحيح الرتمذي ٢/٣١٣

 . ٣٧٨-٣٧٢ص ، ١٠ عيل بن ايب طالب، ج أمرياملؤمننيمسند االمام . العطاردي: ينظر )٢(
 . ٣/٧، اسد الغابة ٣/١٦١، املستدرك عىل الصحيحني ٣/٤٤٦نبل مسند ابن ح: ينظر )٣(



 ٣١

 7 בגיל (בילדותו עוד(، يف طفولته يف سن السابعة او التاسعة )אסלאםה את
ֶ(، وتذكر دائرة املعارف اليهودية )١( )9 או  يف صباه، ومنذ ذلك انه اسلم) ט ַוויְנ

 .)٢( )במוחמד תמך ומאז، נער בהיותו התאסלם (احلني تبع النبي حممد 

 بشكل مشوه وجمانب  اإلمام عيل إسالمّتصور كتب التاريخ حقيقة 
ه، وهذا إسالمه، واخرى يف كيفية إسالمللحقيقة، فتارة بوصف صغره عند 

ت، وتصوير الوحي  وحتريف الرواياهل البيت مية ألُأنتيجة بغض بني 
مور املوضوعة ُ وغريها من األونزوله بشكل مفاجئ عىل رسول اهللا 

 واالرسائيليات، ويف هذا كالم كثري، إذ من املعروف ان ايامن رسول اهللا 
برشائع االنبياء السابقني واضح وجيل، وعبادته قبل النبوة يف غار حراء، وعدم 

وهذا االمر يرسي .  االمور املسلم هباارتكابه املحرمات فهو الصادق االمني من
، الذي مل يسجد لصنم قط، ومل  ربيب رسول اهللا  أمرياملؤمننيعىل 

اإلمام يرشك بربه تعاىل، وكان يتعبد مع ابن عمه الرسول الكريم قبل الوحي، ف
ّ، ومل يكن مرشكا حتى يوحدسالمُ مل حيتج ان يدعى اىل اإل عيل ً. 

ّ وتلميذه األول   وهو ربيب رسول اهللا كام قال، يكونوكيف ال 
:  ّ يف خطبته القاصعة عن مالزمته للنبيّووصيه األوحد، وقد قال 

ِولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علام ويأمرين « ْ ُِ ُ َ َ ْ َ ِّ ََ ْ ْ ُ َ َ ُ ُ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِّ َّ ُ ْ ُ َْ ُ َ ٍَ ِّ ِ َ ْ َ ََ َِ ِ

ِباالقتداء به ِ ِِ َِ ْ ٌلقد كان جياور يف كل سنة بحراء فأراه وال يراه غريي ومل جيمع بيت َو. ِ َ ُ َ ْْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ ُْ َ َِ َِ َ َِ َ
ِ ٍِ ِّ َ ََ

ِواحد يومئذ يف اإلسالم غري رسول ُ َ ْ ْ َ ََ َ ِ َ ِ ْ ِ ٍ ِ ِْ ِوخدجية وأنا ثالثهام أرى نور الوحي   اهللا ٌَ ْ َ َ َ َْ ُ َ ََ َُ ََ ََ ُ ِ ِ َ

                                                        
(١) http://he.wikipedia.org 
(٢) http://www.ynet.co.il 
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ُوالرسالة وأشم ريح النب َ َ َُّ ِ ُّ َ ُِّ َ ِ ِوةَ َّ«)١(. 

ية سالم لتلقي الدعوة اإلًّأ كان مهي اإلمام عيلونستطيع القول ان 
 هو ً منذ ان كان نورا حول العرش ام ان الرسول االكرم ًسواء قلنا انه مهيأ

 .الذي هيأه يف صحبته اياه

ّ هذا وصيي وموضع رسي،  انه قال لعيل وروي عن رسول اهللا 
 قال  ان الرسول تبوك عن ابن عباس وخري من اترك بعدي، ويف غزوة 

 ّ نبيه الّنأ ّالإن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترىض أ لعيل 
 .)٢(ّانت ويل كل مؤمن بعدي ومؤمنة: ًبعدي، وقال له ايضا

 :وروي عن الصاحب بن عباد، قوله
 وموالكم من بني كهل ومعظم      ّعيل ولـي املؤمنني لديكـــــم

 ومن سائر االشجار اوالد آدم      صن الذي منه امحدعيل من الغ

ي وبالرسول سالم بالدين اإل اإلمام عيلّويصور لنا العقاد صلة 
ًفقد مأل الدين اجلديد قلبا مل ينازعه فيه منازع من عقيدة «: ، فيقولاالكرم 

ان : سابقة، ومل خيالطه شوب يدكر صفاءه ويرجع به اىل عقابيله، فبحق ما يقال
ًيا كان املسلم اخلالص عىل سجيته املثىل وان الدين اجلديد مل يعرف قط اصدق عل

                                                        
 . ١٥٧/ ٢. هنج البالغة: ينظر )١(
؛ ٦/١٥٤؛ كنز العامل ٣/١٠٦هتذيب التهذيب: ينظرّإال أنه ليس بعدي نبي، : ويف رواية أخرى )٢(

القرن الثالث (؛ الكويف، حممد بن سليامن ٧/٣٤٤اية والنهاية ؛ البد١٢٢الصواعق . ابن حجر
حممد باقر املحمودي، :  ، حتقيقمناقب اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب ). اهلجري

 .٥٢٥ ـ ١/٤٩٩هـ، ١٤١٢، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، قم، ١ط



 ٣٣

ًا منه وال اعمق نفاذا فيهإسالم ً«)١(.  

،  الرسول األعظمعند   اإلمام عيلّوغري هذا كثري يصور منزلة 
ه به من منازل القربة ودرجات العالقة العالية، وامره بحبه واكرامه، ّوما خص

بحب اهللا ورسوله، وان من اراد ان حييا حياة حممد ومماته فليتول وان حبه مقرون 
وانه اسد  عيل، وانه اخوه ووصيه ووارثه وخليفته من بعده، وانه نفس الرسول،

 يف كل زحف، وحامل راية اهللا وسيفه يف ارضه، وصاحب لواء الرسول 
، ننيأمرياملؤم يوم القيامة، ويعسوب املؤمنني، وامري النحل، والرسول 

 .)٢(الخ )...املنزوع من الرشك، والبطني من العلم(واالنزع البطني 

 

*** 

                                                        
 . ١٣مرص . ، طاإلمام عيلعبقرية . العقاد: ينظر )١(
ّبعد من تلك األبعاد العلمية أٌّ يشري كل منها إىل لقاب وصفات عدة لالمام عيل أ هناك )٢(

ّوالعملية والثقافية واالجتامعية واملعنوية والسياسية الرفيعة لشخصيته  ّ ّ ّ ّ ّ . ّويعود جلها إىل ُ
ّأعلم األمة«: ومن هذه األلقاب.  يناديه هبا؛ إذ كان رسول اهللا ّعرص النبي  أقىض «، »ُ

ّأول من صىل«، »ّأول من أسلم«، »ّمةُاأل ّسيد «، »ّإمام املتقني«، » أمرياملؤمنني«، »خري البرش «، »ّ
، »راية اهلدى«، »ّسيد العرب«، »ّسيد الشهداء«، »عمود الدين«، »يعسوب املؤمنني«، »املسلمني

 هبذه م  يذكر اإلماوما برح رسول اهللا . »ّالويص«، »ّالويل «، »املرتىض«، »باب اهلدى«
ّوالتعريف بمنزلته العظيمة وموقعه املتميز ، ّوكان يف احلقيقة يمهد هبا لقيادته وزعامته. األلقاب

ّوذلك من منطلق اهتاممه بمستقبل األمة اإل، ّيف القيادة مع تبيني أبعاد شخصيته  ّية سالمُ
 يف  أيب طالب  بناإلمام عيلموسوعة : ينظر. ّومهمة اإلمام العظمى يف املستقبل املنظور

 .٨٤ – ١/٨٣ :حممد الريشهري. الكتاب والسنة والتاريخ



 ٣٤

 



 ٣٥

 

 
 

   
 

، فاطمة الزهراء،  ببضعة رسول اهللااإلمام عيل )١(كان زواج
ًزواجا مباركا ميمونا ً اإلمام وهي من الكرامات التي أكرم هبا اهللا عز وجل ، ً

                                                        
اال ،  من غري السيدة فاطمة الزهراء  اإلمام عيل مل تذكر دوائر املعارف اليهودية ازواج )١(

 تسع سنني إذ عاش اإلمام بنساء عدة،   تزوج بعد وفاة فاطمة الزهراء ان االمام 
ً تزوج عددا من النساءوبعد وفاهتا .  حياهتا غريهاّ، ومل يتزوج يفمع فاطمة  وفيام يأيت ، ّ

 : ّأسامؤهن
 . ُ أمامة بنت أيب العاص- ١
َ أسامء بنت عميس- ٢ ُ . 
ّ فاطمة أم البنني- ٣ ُ . 
ّ أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي- ٤ ُ . 
 .  خولة بنت جعفر بن قيس- ٥
ْ الصهباء بنت ربيعة- ٦ َّ . 
 .  مسعود ليىل بنت- ٧
ّوكان له غريهن سبع عرشة رسية بعضهن أمهات ولد. ّ حمياة بنت امرئ القيس- ٨ ُُ ّ ّ وكانت . ِّّ

ّوأم البنني، ُأزواجه عند استشهاده أمامة ملزيد . وليىل بنت مسعود، وأسامء بنت عميس، ُ
مروج ، ٤١٧ - ٢/٤١١:أنساب األرشاف: ينظر ّاالطالع عىل أسامء أزواج اإلمام 

الكامل ، ١٥٥ - ١٥٣/ ٥: تاريخ الطربي، ٢١١ و ٢١٠: املعارف البن قتيبة، ٢/٧٣: الذهب
؛ ٣٣٢٧: البداية والنهاية، ١٣١ و ١/١٣٠: صفة الصفوة، ٤٤١ و٢/٤٤٠: يف التاريخ

 .٩٥ و ٩٤: تاج املواليد، ٣٠: العمدة، ٢١٣ / ٢: تاريخ اليعقويب، ٣٥٤ / ١: اإلرشاد



 ٣٦

 . وفضله هبا عىل غريهعيل

فكان صداق فاطمة بنت رسول ، ال يملك مهرها  اإلمام عيلكان و
ًودفع ثمنها صداقا لبنت رسول ،  اإلمام عيلً درعا باعها اهللا 

   .)١(اهللا

وقد حدث هذا الزواج املبارك يف السنة الثانية للهجرة يقول ابن 
 : )٢(الطقطقي

 .» يف السنة الثانية للهجرةوزوجه ابنته الزهراء البتول «

 : خرىُ رواية أ)٣(وروى ابن سلامن احليل

فمتى زوج رسول : لعيل بن احلسني: فقلت، فقال سعيد بن املسيب... «
باملدينة بعد اهلجرة بسنة وكان هلا يومئذ : فقال،  من عيل اهللا فاطمة 
 . »... تسع سنني 

 اغلب املصادر تذكر بان هذا الزواج قد حدث يف السنة الثانية ّان
 .)٤(للهجرة

  اإلمام عيلان )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(جاء يف 

                                                        
 . ٢٧٦-٢٧٥ص ، تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي ؛٢٤٦ص ، سرية، ابن إسحاق: ينظر) ١(
 .٥٤ص ، األصييل) ٢(
 . ١٣١-١٣٠ص ، خمترص البصائر) ٣(
، تذكرة، سبط ابن اجلوزي؛ )٣/٨٤(، املنتظم، ابن اجلوزي؛ )٢/٤١٠(، تاريخ، الطربي: ينظر) ٤(

 . ٢٧٦ص 



 ٣٧

- בן של בתו פאטמה עם התחתן ()١( تزوج فاطمة ابنة ابن عمه حممد 
ֶ(ية ، وجاء يف دائرة املعارف اليهود)٢( )מוחמד דודו   اإلمام عيلان ) ט ַוויְנ

 .)٣( )וחתנו מוחמד הנביא של דודו בן( وصهره ابن عم النبي حممد 

اما علمت ان اهللا عز :  قال لفاطمة ويف رواية ان الرسول حممد 
ّوجل اطلع اىل اهل االرض فأختار منهم اباك فبعثه نبيا، ثم اطلع ثانية فأختار  ً ّ

، ويف رواية اخرى باالسناد اىل ايب )٤ً(ختذته وصيابعلك، فأوحي ايل فأنكحته وا
  مرض مرضة، فدخلت عليه فاطمة ايوب االنصاري ان رسول اهللا 

تعوده، وهو ناقه من مرضه، فلام رأت ما برسول اهللا من اجلهد والضعف خنقتها 
ّيا فاطمة، ان اهللا اطلع اىل اهل االرض : العربة حتى خرجت دمعتها، فقال هلا

ّباك فبعثه نبيا، ثم اطلع أختار منها ا، فّاطالعة ختار منها بعلك، اليها ثانية، فإً
ًفأوحي ايل فأنكحته واختذته وصيا، اما علمت يا فاطمة ان لكرامة اهللا اياك  ّ

                                                        
 التي كتبها اهللا  من القصص العجيبة من السيدة فاطمة الزهراء  اإلمام عيل قصة تزويج )١(

، ورد عن االمام جعفر  هو كفو لفاطمة الزهراء  اإلمام عيلسبحانه عز وجل، ف
 مل يكن لفاطمة كفو يف وجه أمرياملؤمننيلوال ان اهللا تعاىل خلق «:  انه قالالصادق 

 أمرياملؤمنني قد عوتب يف امر تزويج فاطمة من ، وتروي االخبار ان النبي حممد »االرض
، وهناك كثري من االشعار »ًلو مل خيلق اهللا عيل بن ايب طالب ملا كان لفاطمة كفوا«:  فقالعيل 

 :التي صورت هذا املوضوع، منها
 زفت اىل برش مدى االحقاب           د لوالك ماـو بنت حممـيا كف

 املبعوث ذا اعقاب امحد  يك              والك ملـل يا اصل عدة امحد 
 .٢١٠- ٢٠٦ / ٢مناقب آل ايب طالب، . بن شهر آشوبا: ينظروللمزيد، 

(2) http://he.wikipedia.org 
(3) http://www.ynet.co.il 

 .٢/٤٥١؛ رشح هنج البالغة ٦/١٥٣كنز العامل : ينظر )٤(



 ٣٨

ّزوجك اعظمهم حلام، واقدمهم سلام، واعلمهم علام، فرست بذلك فاطمة  ُ ً ً ً ّ
: عيل ثامنية ارضاس ثواقب يا فاطمة، لواستبرشت، ثم قال هلا رسول اهللا 

ايامن باهللا وبرسوله، وحكمته، وتزوجيه فاطمة، وسبطاه احلسن واحلسني، وامره 
 .)١(باملعروف، وهنيه عن املنكر، وقضاؤه بكتاب اهللا عز وجل

 اإلمام عيل اخذ  ان النبي حممد )٢( )דעת(وتذكر املوسوعة اليهودية 
 اىل بيته وزوجه ابنته فاطمة احلسن واحلسني(بت له ولدين  التي انج( 

 בתו פאטימא את לו נתן، לביתו טאליב אבו בן עלי את לקח מוחמד(
 .)٣ ().»וחסיין חסאן« את הבנים לו ילדה והיא، לאשה

 

*** 

 

 

 

 

 

                                                        
 . ١٠١مناقب . الشافعي: ينظر )١(
 اليهودية عربية، هتتم بالدرجة االوىل بالدراسات النسكلوبيديا موقع هو): daat/ דעת( )٢(

 .)ורוח יהדות לימודי (واملجاالت الدينية والنفسية واالجتامعية
(3) http://www.daat.ac.il 
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 بعد مقتل اخلليفة الثالث عثامن  عيل أمرياملؤمننياجتمع الناس حول 
اإلمام  ان يستلم زمام االمور ويصبح اخلليفة، فقبل هبا بن عفان، وطلبوا منها

ليبايعوه فامتنع عليهم   أمرياملؤمنني عىل مضض، فجاء الناس اىل  عيل
 االبل عىل املاء، فبايعهم عىل كتاب ّوا عليه تداكّفأحلوا عليه حتى اكرهوه وتداك

س فحمد اهللا واثنى ًاهللا وسنة نبيه طائعني راغبني فلام بايعوه قام خطيبا يف النا
عليه وذكرهم بايام اهللا، وتصور لنا نامذج من خطبه واقواله قبل البيعة له 

فقمت باالمر حني فشلوا وتطلعت : باخلالفة، هذه احلالة احسن تصوير، منها
حني تقبعوا ونطقت حني تعتعوا ومضيت بنور اهللا حني وقفوا، وكنت اخفضهم 

ًصوتا واعالهم فوتا، فطرت بعناهنا  واستبددت برهاهنا كاجلبل ال حتركه ً
. القواصف وال تزيله العواصف، مل يكن الحد يف مهمز وال لقائل يف مهمز

الذليل عندي عزيز حتى آخذ احلق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ احلق 
 منه، رضينا عن اهللا قضاءه وسلمنا هللا امره، اتراين اكذب عىل رسول اهللا 

ال اكون اول من كذب عليه، فنظرت يف امري فاذا واهللا الن اول من صدقه ف



 ٤٠

 .)١(طاعتي قد سبقت بيعتي واذا امليثاق يف عنقي لغريي

                                                        
 عىل القاء احلجة وتنبيه املؤمنني اىل احقيته يف اخلالفة وحاججهم  أمرياملؤمنني حرص )١(

 عن أيب روى اخلوارزمي باسنادهباآليات والرباهني واالحاديث النبوية التي تدل عىل ذلك، 
ّألحتجن : ّكنت مع عيل يف البيت يوم الشورى وسمعته يقول هلم«: قال، الطفيل عامر بن واثلة

ّعليكم بام ال يستطيع عربيكم وال اعجميكم تغيري ذلك ًأنشدكم اهللا أهيا النفر مجيعا: ّثم قال، ّ ّ ،
ّه أخ مثل جعفر الطيار ٌفأنشدكم اهللا هل منكم أحد ل: قال، ال: ّأفيكم أحد وحد اهللا قبيل ؟ قالوا

ّأنشدكم اهللا هل فيكم أحد له عم كعمي محزة أسد : قال، ّاللهم ال: يف اجلنة مع املالئكة ؟ قالوا ّ ٌ
ٌهل فيكم أحد له ، أنشدكم باهللا: قال، ّاللهم ال: اهللا وأسد رسوله سيد الشهداء غريي؟ قالوا

ّزوجة مثل زوجتي فاطمة بنت حممد سيدة أنشدكم : قال، ّاللهم ال:  قالوا؟يغري اجلنة أهل نساء ٌ
ّباهللا هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة غريي؟ قالوا ٌ :

 عرش مرات قدم بني يدي  ٌفأنشدكم باهللا هل فيكم أحد ناجى رسول اهللا: قال، ّاللهم ال
: ل فيكم أحد قال له رسول اهللا ه، فأنشدكم باهللا: قال، اللهم ال: نجواه صدقة قبيل ؟ قالوا

ّاللهم وال من وااله وعاد من عاداه وأنرص من نرصه ليبلغ الشاهد ، ٌمن كنت مواله فعيل مواله
ّاللهم : ٌفأنشدكم اهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا : قال، ّاللهم ال: الغائب غريي ؟ قالوا

ًأئتني بأحب خلقك إليك وإيل وأشدهم لك حبا ويل ّ ّّ ً حبا يأكل معي من هذا الطري فأتاه وأكل ّ ّ
ّألعطني : فأنشدكم اهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا : قال، ّاللهم ال: معه غريي ؟ قالوا

ّالراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله ّ ال يرجع حتى يفتح اهللا عىل يده إذ رجع ، ً
لوفد ٌفأنشدكم اهللا هل فيكم أحد قال فيه رسول اهللا : قال، ّاللهم ال: ًغريي منهزما ؟ قالوا

ّبني وليعة لتنتهني أو ألبعثن إليكم رجال نفسه كنفيس وطاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي 
: هل فيكم أحد قال رسول اهللا، فأنشدكم اهللا: قال، اللهم ال: غريي؟ قالوا يقتلكم بالسيف

ّكذب من زعم إنه حيبني ويبغض هذا غريي ؟ ق هل فيكم ، فأنشدكم باهللا: قال، ّاللهم ال: الواّ
ّأحد سلم جربئيل وميكائيل وإرسافيل  من املالئكة منهم ثالث آالف ملك عليه يف ساعة واحدة ٌ

فأنشدكم اهللا هل : قال، ّاللهم ال: قالوا من القليب غريي؟ حيث جئت باملاء إىل رسول اهللا 
وقال ، ّإنه منّي وأنا منه: فقال له رسول اهللا ، هذه هي املواساة: ٌفيكم أحد قال له جربئيل

ٌهل فيكم أحد نودي من ، فأنشدكم اهللا: قال، ّاللهم ال: وأنا منكام غريي ؟ قالوا: جربئيل
ّال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل غريي ؟ قالوا: السامء  =    فأنشدكم باهللا: قال، ّاللهم ال: ّ



 ٤١

ويتضح لنا من . )١(م٦٥٥/ هـ٣٥ باخلالفة سنة  اإلمام عيلبويع 
وأنه ، كانت بإمجاع املسلمني، أن بيعته ، ومن خطبه،  اإلمام عيلكالم 

                                                        
، ّاللهم ال: كثني والقاسطني واملارقني عىل لسان النبي غريي ؟ قالواٌفيكم أحد يقاتل النا هل    =

ّإين قاتلت عىل تنزيل القرآن وتقاتل : فأنشدكم اهللا هل فيكم أحد قال له رسول اهللا : قال
ّفأنشدكم اهللا هل فيكم أحد ردت عليه الشمس : قال. اللهم ال: عىل تأويل القرآن غريي قالوا ٌ

ٌهل فيكم أحد أمره ، فأنشدكم باهللا: قال، ّاللهم ال: تها غريي ؟ قالواّحتى صىل العرص يف وق
ّإنه ال : ّيا رسول اهللا نزل يف شئ ؟ فقال: أن يأخذ براءة من أيب بكر فقال أبو بكر رسول اهللا 

ّيؤدي عني إال عيل ٌهل فيكم أحد قال له رسول ، فأنشدكم باهللا: قال، ّاللهم ال: غريي ؟ قالوا، ّ
ّال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال كافر غريي ؟ قالوا: اهللا  ّ فأنشدكم باهللا : قال، اللهم ال: ّ

ّأتعلمون أنه تعاىل أمر بسد أبوابكم وفتح بايب ما سددت : فقلتم يف ذلك فقال رسول اهللا ، ّ
دكم فأنش: قال، ّاللهم نعم: غريي ؟ قالوا، ّأبوابكم وال فتحت بابه بل اهللا سد أبوابكم وفتح بابه

ما أنا : فقال، ناجاه دوننا: أتعلمون أنه ناجاين يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك فقلتم، باهللا
ّأنتجيته بل اهللا إنتجاه ؟ قالوا : قال فأنشدكم اهللا أتعلمون أن رسول اهللا : قال. ّاللهم نعم: ّ

فأنشدكم : قال، ماللهم نع: احلق مع عيل وعيل مع احلق يدور احلق مع عيل كيف ما دار ؟ قالوا
كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي لن ، ّإين تارك فيكم الثقلني: قال ّأتعلمون إن رسول اهللا ، اهللا

ّتضلوا ما إن متسكتم هبام ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ؟ قالوا  فأنشدكم ؛قال ، ّاللهم نعم: ّ
 مضجعه غريي؟  من املرشكني بنفسه واضطجع يفٌهل فيكم أحد وقى رسول اهللا ، اهللا

فأنشدكم اهللا هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود العامري حيث دعاكم : قال، ّاللهم ال: قالوا
ٌهل فيكم أحد أنزل اهللا فيه آية التطهري ، فأنشدكم اهللا: قال، اللهم ال: إىل الرباز غريي ؟ قالوا

ُإنام يريد اهللا«: حيث قال ِ ُ َ َّ ٌهل فيكم أحد قال له ، فأنشدكم اهللا: قال، ّاللهم ال: غريي ؟ قالوا» ِ
ٌهل فيكم أحد ، فأنشدكم اهللا: قال، اللهم ال: غريي ؟ قالوا، أنت سيد العرب: رسول اهللا 

ّما سألت اهللا شيئا إال سألت لك: قال له رسول اهللا  : نظري. »اللهم ال: غريي؟ قالوا، ً
  .٢٢٢ :املناقب للخوارزمي

، تاريخ، اليعقويب؛ )٣/٢٩(، الطبقات، ابن سعد: ينظر. م٦٥٥/ هـ٣٥يف ذي احلجة سنة ) ١(
، ابن الوردي؛ )١/٢٣٨(، املخترص، أبو الفداء؛ )٤/٤٤٧(، تاريخ، العربي؛ )٢/١٢٣(

 . )٧/٢٤٥(، البداية والنهاية، ابن كثري؛ )١/١٤٧(، تاريخ



 ٤٢

كانت بإجبار املسلمني له عىل أن يقبل والناس يف فتنة حتى أن بيعته ، بويع
  .)١(البيعة

،  إىل املدينة املنورة بعد أدائه فريضة احلجعند عودة النبي حممد 
ًمل يطل به املقام طويال حتى بدأ املرض ،  يف غدير خمومبايعته لإلمام عيل 

 يالزمه ويعاينه ويمرضه وقد أراد  اإلمام عيلوكان ، الذي تويف فيه 
لتوكيد ذلك عىل ،  بعهد يكتبه يف كتاب اإلمام عيل أن يعهد إىل النبي 

 ًا ـ يف أكثر من موضع كام مر بنا سابقعىل الرغم من أنه بايع لعيل  ـ املسلمني
 يف ذلك اليوم إىل منعه من كتابة ذلك العهد فسعى بعض من حرض النبي 

 .  اإلمام عيللكي يمنعوا اخلالفة عن 

 التي أطبق عىل الرواياتوالظاهر يف : أقول«: )٢(سيقول عيل بن طاوو
نقلها املخالف واملؤالف أنه ما كان سبب هذا االختالف والضالل بعد مفارقة 

 من الصحيفة التي  بكتاب اهللا إال منع النبي الثقل الذين قرهنم النبي 
فإهنم رووا يف صحيح البخاري ومسلم ومن اجلمع ، أراد أن يكتبها عند وفاته

ني الصحيحني للحميدي يف احلديث الرابع من املتفق عليه من مسند عبد اهللا بن ب

                                                        
ابن ؛ )٣٠-٣/٢٩(، الطبقات، ابن سعد:  باخلالفة ينظر اإلمام عيللالستزادة عن بيعة ) ١(

؛ )١٩-٣/٧(، أنساب اإلرشاف، البالذري؛ )٤٧-١/٤٣(، اإلمام والسياسة، قتيبة الدينوري
مروج ، املسعودي؛ )٤٣٥-٤/٤٢٧(، تاريخ، الطربي؛ )١٢٥-٢/١٢٣(تاريخ، ، اليعقويب
، تاريخ، ابن العربي؛ )٦١-٢/٦٠(، االستيعاب، ابن عبد الرب؛ )٣٥٩-٢/٣٥٨(، الذهب

ابن ؛ )١/١٤٧(، تاريخ، ابن الوردي؛ )٢٤٠-١/٢٣٨(، رصاملخت، الفداء أبو؛ ٣٣ص
 ). ٥٧٧-٢/٥٧٥(، العرب، خلدون

 . ٤٦٥-٤٦٤ص ، سعد السعود) ٢(



 ٤٣

فقال ،  ويف بيته رجال فيهم عمر بن اخلطابملا احترض النبي : عباس أنه قال
ًهلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا: النبي  : فقال عمر بن اخلطاب، ً

ومن ، ن حسبكم كتاب ربكموعندكم القرآ،  النبي قد غلب عليه الوجعّإن
 فاختلف احلارضون عند النبي ،  هيجرإن رسول اهللا : صحيح مسلم
: ومنهم من يقول، ً فقربوا إليه كتاباالقول ما قاله النبي : فبعضهم يقول

،  قوموا عنيقال النبي ، فلام أكثروا اللغط واالختالف، القول ما قاله عمر
 دموعه ّ حتى تبليكان عبداهللا بن عباس يبك: ثم قال، وال ينبغي عندي التنازع

 الرزية ما حال بني ّ الرزية كل!...يوم اخلميس وما يوم اخلميس : ويقول، احلىص
 .)١(» وبني كتابهرسول اهللا 

، فدعي أبو بكر، أدعوا يل حبيبي: قال، وبعد أن حرض رسول اهللا املوت
ويلكم : قال،  حبيبيأدعوا يل:  ثم وضع رأسه ثم قالفنظر إليه رسول اهللا 

ًفلام رآه استوى جالسا ، فو اهللا ما يريد غريه، أدعوا له عيل بن أيب طالب 

، يا عيل يا أخا حممد : ثم قال، )٢(وفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله منه
قال ، نعم بأيب أنت وأمي: قال، أتنجز عداة حممد وتقيض دينه وتأخذ تراثه

فنظرت : ختتم هبذا يف حيايت وقال: من أصبعه فقالفنظرت إليه حتى نزع خامته 
 يا  يف أصبعه اليمنى ثم صاح رسول اهللا إىل اخلاتم حتى وضعه عيل 

وعاممتي السحاب والربد ، ّبالل عيل باملغفر والدرع والراية وسيفي ذي الفقار

                                                        
: وينظر، ١١٨-١١٧ص ، كشف املحجة، عيل بن طاووس، ًأورد قريبا من هذه الرواية) ١(

 . )٢/٤٦٥(، العرب، ابن خلدون؛ )٢/١٨٥(، الكامل، ابن األثري؛ )٣/١٩٣(، تاريخ، الطربي
 . )١/٢٢٨(، الطرائف، عيل بن طاووس) ٢(



 ٤٤

يا عيل اقبضها يف حيايت حتى ال ينازعك فيها أحد : ثم قال، واألقربة والقضيب
  .)١(ديبع

وبسطتم يدي فكففتها ومددمتوها « ويف وصف بيعته باخلالقة يقول 
فقبضتها، ثم تداككتم عيل تداك االبل اهليم عىل حياضها يوم ورودها حتى 
انقطع النعل وسقط الرداء ووطيء الضعيف وبلغ من رسور الناس ببعتهم اياي 

عليل وحرست اليها ان ابتهج هبا الصغري وهدج اليها الكبري وحتامل نحوها ال
  .)٢(»الكعاب

ّاللهم إنك تعلم أنه مل يكن الذي كان منا منافسة يف «: ًيضا أوله  ّ ّّ ّ ّ
ُء من فضول احلطام، ولكن لنرد املعامل من دينك، ونظهر  سلطان، وال التامس يش ّ ْ

ّاإلصالح يف بالدك فيأمن املظلومون من عبادك وتقام املعطلة من حدودك ُ«)٣(. 

 أمريالتاريخ باحاديث وروايات كثرية عن والية وتزخر كتب 
 بامر من اهللا عز ُوانه قد نصب من قبل الرسول االكرم حممد ، املؤمنني

ًوجل وليا لكل مؤمن ومؤمنة، وان الرسول قال من رسه ان حييا حيايت ويموت 

ميتتي ويدخل جنة ريب التي وعدين جنة عدن منزيل قضيب من قضبانه غرسه 
 يب طالب أوتعاىل بيده فقال له كن فكان، فليتول عيل بن ريب تبارك 

و عرتيت من حلمي ودمي، فاهنم ـدي هـواالوصياء من ذريته اهنم االئمة من بع

                                                        
 . ١٤٢-١٤١ص ، اإلرشاد، وقريب منها أورده املفيد؛ ١٥-١٤ص ، الطرف، عيل بن طاووس) ١(
؛ للمزيد حول ٧٥-٣ص ، ٤ عيل بن ايب طالب، ج أمرياملؤمننيمسند االمام . العطاردي: ينظر )٢(

، مروج الذهب ٣/٢٠بن سعد ، طبقات ا١١٦االرشاد : ينظر  أمرياملؤمننيوالدة 
٢/٣٥٨ . 

 . ١٤/ ٢هنج البالغة، : ينظر )٣(



 ٤٥

ال خيرجونكم من اهلدى وال يدخلونكم يف ضاللة، وجاء يف احلديث القديس، 
والية عيل بن ايب طالب حصني فمن دخل حصني امن ناري، وواقعة غدير خم 

عندما اخذ الرسول االكرم ،  عيل أمرياملؤمننيتصور احسن تصوير والية 
 فقال اللهم وال من وااله وعاد من عاداه واحب  اإلمام عيل يد حممد 

 . )١(من احبه وابغض من ابغضه وانرص من نرصه واخذل من خذله
والية عيل :  انه قال عن ابن عباس وورد عن الرسول االكرم 

ب والية اهللا، وحبه عبادة اهللا، واتباعه فريضة اهللا، واولياؤه اولياء ابن ايب طال
 .)٢(اهللا، واعداؤه اعداء اهللا، وحربه حرب اهللا، وسلمه سلم اهللا عز وجل

 ترصيح واضح ان اخلالفة هي التي  اإلمام عيلويف احدى خطب 
ّين وإ« سالم وانه كان ال يريدها ولكن ملصلحة اإلكانت تسعى اىل االمام 

ّإىل لقاء اهللا ملشتاق وحسن ثوابه ملنتظر راج، ولكنني آسى أن ييل أمر هذه األمة  ْ ّ
ّسفهاؤها وفجارها، فيتخذ ًوا مال اهللا دوال وعباده خوالّ ًوالصاحلني حربا ، ً ْ

ًوالفاسقني حزبا فإن منهم الذي قد رشب فيكم احلرام وجلد حدا يف اإل ّ ًّ َ ِ ُ  سالمّ
ّوإن منهم من مل يسلم حت ُ  الرضائخ فلوال ذلك ما سالمى رضخت له عىل اإلّ

 .)٣(»أكثرت تأليبكم وتأنيبكم ومجعكم وحتريضكم ولرتكتكم إذ أبيتم وونيتم
األعظم انه بعد وفاة النبي )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تذكر 

 . هو الوريث الرشعي اإلمام عيل كان كثري من املؤمنني يرون ان حممد 
                                                        

؛ للمزيد ١١٨-١١٠ص ، ١٤ عيل بن ايب طالب، ج أمرياملؤمننيمسند االمام . العطاردي: ينظر )١(
 . ٥٧-٥٠بصائر الدرجات : ينظر  أمرياملؤمننيحول والية 

 .  ١٥٣بشارة املصطفى : ينظر )٢(
 .  ١٢٠/ ٣هنج البالغة، : ينظر )٣(



 ٤٦

 שיירש שקיוותה מאמינים קבוצת לעלי הייתה، מוחמד של תומו לאחר(
ً كان حمبوبا من قبل االنصار  اإلمام عيل، وان هذا جاء ربام الن )הנביא את

، לאנצאר מקורב היה שעלי מכיוון אולם ( ـ يف املدينةاتباع النبي حممد ـ 
 .)١( )ממדינה מוחמד של תומכיו

ان «:  عبد الفتاح عبد املقصود، فيقولاىل هذا املعنى يشري الكاتب املرصي
الصورة التي رسمها التاريخ ال ختفي ان ابا بكر وصاحبيه كانوا عىل بينة باخلالفة 
ًفيمن ينبغي ان تنحرص، وملن جيب ان تؤول، ان مل يكن استنادا اىل ما سمعوه من 

شاع ًلسان الرسول، فبمقتىض فضله وقدمته وارتفاع ذكره بني املسلمني، ارتفاعا 
كانوا ... وعال االسامع، حتى ألوشك ان ينعقد حينئذ عىل افضليته االمجاع، 

يعلمون ان االوىل باالمر بعد ابن عمه العظيم، ثم مل يمنعهم ذلك عن اختيار ام 
ًاضطرار، عمدا وقصدا، ام اكرهتهم الظروف عىل البدار، فاهنم يف الصورة  ً

لكثريين، وقد غمطوا ابن ايب طالب التارخيية املرسومة او عىل االقل يف رأي ا
 .)٢(»حقه املعلوم

 هذا االمر ّان)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وحسبام جاء يف 
 الذين ارتأوا ان خيتاروا ثالثة ٍكان غري مقبول لدى املقربني من النبي حممد 

 על מקובל היה לא( خليفة  اإلمام عيلاشخاص للخالفة قبل ان يصبح 
 לפני פניו על הועדפו אחרים מועמדים שלושה וכך، למוחמד יםהמקורב
 .)٣( )ליפה'ח בעצמו שנעשה

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org. 

 .  ١١١عبد الفتاح عبد املقصود، السقيفة : ينظر )٢(
(3) http://he.wikipedia.org 



 ٤٧

:  يشري بوضوح اىل ذلك، إذ قالويف اخلطبة الشقشقية لالمام عيل 
َأما واهللاَّ لقد تق« َ ََ ْ َ َمصها فالن وإنه ليعلم أن حميل منها حمل القطب من الرحىَ َ ْ ََّ ُ َ َِّ ِِ ْ ُ ْ ُّ ِّ َ ََ َ َ َ َّ ٌَ َْ َ َّ ِ َ ُينحدر ، ُ َِ َ ْ

ُعني السيل وال يرقى إيل الطري َّْ ْ َ ْ ََّّ َ َ ُِ َ ِّ ًفسدلت دوهنا ثوبا وطويت عنها كشحا، َ ً َ ْْ َ ْ ُ ُ ََ َ َ ْ َ ُْ َ ََ ُوطفقت ، َ ْ ِ َ

َأرتئي بني أن أصول بيد ج ُ ٍَ َِ ْ ِْ َ َ َ َْ َ َذاءَ َأو أصرب عىل طخية عمياء، َّ َ ْ ََ َ ْ ٍْ ْ َ َ َ ِ َ ُهيرم فيها الكبري ويشيب ، َ ِ َِ ُ َُ ْ َِ َ ْ َ

ُفيها الصغري
ِ َِّ َّويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، َ َ ٌ َُ َ ُ ََ ْ َّ َِ ِْ َ َفرأيت أن الصرب عىل هاتا أحجى، ْ ْ َ َ ْ ََّ َ ََ َُ َ َّ ْ َ َ ،

َفصربت ويف العني قذى ويف احللق شجا أ ًِ َ َ ََ َْ َ َْْ ِ ِ ًِ ْ ُ ِرى تراثي هنبا حتى مَىض األول لسبيلهْ ِ ِِ َ َ ْ َ َُ َّ َ ََ َّ َفأدىل ، ًُ ْ َ َ

َهبا إىل فالن بعده ْ َ ٍ َ ُ َ ِ َ َثم متثل بقول األعشى، ِ ْ َْ ِ َ َ َّ ُِ َ ََّ:  

َشتان ما يومي عىل كورها  َ ِْ ُ ََّ ِ َ َ َ ُويوم             َ َحيان  َْ َّ ِأخي  َ ِابرــَج َ ِ 

َفيا عجبا بينا هو يستقيلها ُ ًِ َ َْ َ ْ ََ ُ َ َ َ ِ يف حياتهَ َ َ َإذ عقدها آلخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ، ِ َ ََّ َ ََ َّ َ َ ََ َ ِْ َ َ ْ َ َ َِ ِ

َرضعيها ْ َ ْ َفصريها يف حوزة خشناء يغلظ كلمها، َ ُ َ َّْ َُ َ َ َُ ْ َْ
ٍ ْ َ َ َِ َ َوخيشن مسها ويكثر العثار فيها ، َ َِ ُِ ُ َ ُّ ََ ْ ُ ْ ُُ ْ َ

َواالعتذار منها ْ ِ ُِ َ ْ ِفصاحبها كراكب الصعبة، ِ ِ َِ ْ َّ ُ َِ َ َ َ ْإن، َ َ أشنق هلا خرم وإن أسلس هلا تقحمِ ْ َ ََّ ََ ََ َ َََ َََ َْ َِ ْ ،

ُفمني الناس لعمر ْ َ َُ َُ َّ ِ ٍبخبط وشامس وتلون واعرتاض اهللا َ ٍَ ِ ْ ُّ ٍْ َ َ ََ
ِ ٍ ِفصربت عىل طول ، ِ ُ َ َ َ َُ ْ ِدة ْالـمَ َّ

ِوشدة  ِحنة حتى إذا مَىض لسبيلهْالـمَِّ ِ ِِ َِ َ َ َّ ََ َجعلها يف مجاعة زعم، ْ َ َ َ َ ََ ٍ َ ِ َ َ أين أَ َحدهم فيا هللاَِّ َْ ُ َُ 

َوللشورى ُّ ْمتى اعرتض الريب يف مع األول منهم، ِ َ ْ َّ َُ ْ َِ ِ َّ َ ُ َْ َّ ِ َ َ ِحتى رصت أقرن إىل هذه النظائر، َ ِ ِ َِ َّ ُ ََّ ََ ِْ ُ َ ُ ْ ،

ُلكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا ْ َ َْ ْ ْ َِ ُِ ُ ِِّ ُِّ ْ ََ ِفصغا رجل منهم لضغنه، َ ِ ِ ِْ َْ َُ ْ ٌ ُ َ ُومال اآلخر ، َ ََ َ

َلصهره م ِ ْ ِ ْع هن وهن إىل أن قام ثالث القوم نافجا حضنيهِ ََ ْ ِ ِ ًِ َ ْ ُ َ َ ََ ِ ْ َ َ َْ َ ِ ٍ ِبني نثيله ومعتلفه، ٍ ِ َِ َ ْ َُ َْ َوقام معه ، َ َ َ َ

َبنو أبيه خيضمون مال َ َُ َ َْ ِ َ ُ ِخضمة اإلبل نبتة الربيِع اهللا، َ َِّ ََ ََ ْ ِ ِِ ِ َإىل أن انتكث عليه فتله وأجهز ، ْ ْ ََ ْ ََ َُ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ِ

ُعليه عمله ََ َْ ُبت به بطنته مبايعة عيلَوك، َ َ ْْ ِ ِ َ. 

ُ فام راعني إال والناس كعرف الضبِع ُ ُ ََّ ِ ِْ ََ َّ َّ ِ َ ٍإيل ينثالون عيل من كل جانب، َ ِ َِ ْ َِّ َ ُ َ َُ َّْ ََّ َ ْحتى لقد ، ِ ََّ َ َ
ِوطئ احلسنان وشق عطفاي جمتمعني حويل كربيضة الغنم ََ َ َ َْ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َْ َ َ َُ ْ ُ ََّ ُْ ِ ِفلام هنضت باألمر، َْ ِْ ََ ُ ْ َ َّ َ ْ نكثت َ َ َ َ

ٌطائفة َ ِ َومرقت أخرى وقسط آخرون، َ ُ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُكأهنم مل يسمعوا، َُ ََّ ْ َ ْ ُْ َ َ ُسبحانه يقول اهللا َ ُ َ َُ َ ْ:   َتلك ْ ِ



 ٤٨

َالدار اآلخرة نجعلها للذين َ ِْ ِ َِّ ُ َ ُ َ ُ ًال يريدون علوا يف األرض والفسادا، َّ َُ ِ ْ َُ ِ ُ َ ُ َوالعاقبة للمتقني، ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َْ  
َبىل، )٨٣ /القصص( َ لقد سمعوها ووعوهاهللا واَ ْ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ ْولكنهم حليت الدنيا يف أعينهم ، َ ُ َ َ ِْ َِ ِ ِ ِْ َِ ْ ُّ َُّ َ

َوراقهم زبرجها أما والذي فلق احلبة وبرأ النسمة َ َ َّ ََ َ َ َ ْ ََّ َ ََ َّ ُ َْْ َ َ ِ َ ُِ ْلو ال حضور احلارض وقيام ال، ِ َُ َ ُِ ِِ َْ َُ ُ ِحجة ـْ َّ ُ
ِبوجود النارص ِ َِّ ُ ُ َوما أخذ، ِ َ َ ِىل العلامءَع اهللا َ

َ َ ْ ٍأال يقاروا عىل كظة ظاملٍ وال سغب مظلوم، َُ َُ َ َْ َ ََّ َ ُّ ُِ َ َِّ ِ ِ َ َ ،

َأللقيت حبلها عىل غارهبا ِْ ِ ََ َ َ َ َْ ْ ََ َِولسقيت آخرها بكأس أوهلا ـ ُ َِّ ََ ِ ْ َ ِ َ ْ َُ َ َوأللفيتم دنياكم هذه أزهد  ـ َ ْ ُ َُ َ َُ ِ ْ َ ْ ْْ َ ْ َ

ٍعندي من عفطة عنز ْ َْ َ ِْ ِ ِ َِ َقالوا وقام إل. ْ َ ُ َِ ِيه رجل من أهل السوادَ َِ ْ ْ َُّ َ ِْ َ َعند بلوغه إىل هذا  ـ ٌ َ َُ ُِ ِ َِ ْ

ِوضِع من خطبتهْالـم ِ َِ ْ ْْ َفناوله كتابا قيل إن فيه مسائل كان يريد اإلجابة عنها فأقبل  ـ ُ ْ َ َ َ ً ََ َ َ َ ََ َ ََ ْ ُ َ َ َِ ِ ُ َ ََ َِّ ِ ِ ِِ

ِينظر فيه ُ َُ َقال له ابن عباس يا  ـ ْ ٍ َّ َ ُ ْ َ َ لو اطر ـأمرياملؤمننيََ َّ ِ َدت خطبتك من حيث أفضيتَ ُ ُ ْْ َْ ْ َ ُ َ ْ َ َِ َ   ـْ

ٍفقال هيهات يا ابن عباس َّ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ ْ تلك شقشقة هدرت ثم قرت ـَ ْ ََّ َّ ََ ُ ٌ َ ْ َْ ِ ِ َ قال ابن عباس فواهللاَّ ما  ـَِ َ َّ َ ُ َْ ٍ َ َ

ُّأسفت عىل كالم قط  َ ٍَ َ َ َُ ْ َ ِكأسفي عىل هذا الكالمـ َ ََ َْ ََ َ ِ َ َ َ أال يكون  ـَ ُ َ َّ ْلغ منه َ ب أمرياملؤمننيَ َِ َ

َحيث أراد ََ َْ ُ )١(.  

ֶ(جاء يف دائرة املعارف اليهودية  ًكان منشغال  اإلمام عيلان ) ט ַוויְנ

ًوانه كان مطمئنا ان ، )م٦٣٢( الذي تويف سنة بالتحضري لدفن النبي حممد 

 מוחמד במות(، ًالصحابة لن خيتاروا احدا سواه خليفة بعد النبي حممد 
 בטרם יורש לבחור יעזו לא שחבריו הנחה מתוך ،בקבורתו טיפל) 632(

 אולם(اال ان عمر بن باخلطاب اختار ابا بكر خليفة  )התפקיד את לו יציעו
  .)٢( )ליף'לח בכר באבו בחר טאב'ח- אל אבן עומר

                                                        
، ١/٤٥٢، االحتجاج ١٥٠، علل الرشائع ١/٢٨٧، االرشاد ٣هنج البالغة، اخلطبة : ينظر )١(

صبحي الصالح، ص ؛ هنج البالغة، ١٥٠، علل الرشائع ٢/٢٠٤املناقب البن شهر آشوب 
٥٠-٤٨  . 

(2) http://www.ynet.co.il 



 ٤٩

 يقول عيل بن ً آخر الناس عهدا برسول اهللا  اإلمام عيلكان 
والذي :  سلمة أهنا قالتروى أمحد بن حنبل يف مسنده إىل أم«: )١(طاووس

ًاحلف به أن عليا كان اقرب الناس عهدا برسول اهللا  ًإين سمعت :  قالت
كأن بعثه يف : قالت فاطمةـ ًمرارا ـ  رسول اهللا غداة بعد غداة يقول جاء عيل 

فطفقت أن له إليه حاجة فخرجنا من ، قالت أم سلمة، قالت فجاء بعد، حاجة
 فاكب عليه عيل ، نت من أدناهم إىل البابوك، البيت فقعدنا عند الباب

 أقرب وجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسول اهللا من يومه ذلك فكان عيل 
 .)٢(»ًالناس به عهدا 

  عملية غسل النبي  اإلمام عيل توىل وبعد أن قبض النبي 
عن أيب احلسن موسى بن  ...«: )٣(وتكفينه ودفنه يقول عيل بن طاووس

يا عيل : قال رسول اهللا : قال،  جعفر الصادق  عن أبيهجعفر
الفضل بن العباس : قال، قلت فمن يناولني املاء... غسلني وال يغسلني غريك 
 له وال لغريه من الرجال والنساء النظر إيل ّه ال حيلّنإمن غري نظر إىل يشء مني ف

 من وهي حرام عليهم فإذا فرغت من غسيل فضعني عىل لوح وافرغ عيل، عوريت
اإلمام وفيام انشغل بنو هاشم وعىل رأسهم  . )٤(»...ًبئر غرس أربعني دلوا 

                                                        
 . )١/٢٢٨(، الطرائف) ١(
  .٤٧ص ، تذكرة، ًوأورد قريبا منها سبط ابن اجلوزي) ٢(
  .٤٢ص ، الطرف) ٣(
وكان ،  و تكفينه ودفنه هو الذي توىل عملية غسل النبي مصادر عدة تذكر بأن عيل ) ٤(

ناولته املاء وهم العباس بن عبد املطلب وولداه فضل جمموعة من بني هاشم يساعدونه يف م
 =        وفضل بن،  يغسلهفكان عيل ،   وأوس بن خويلوقثم وشقران موىل رسول اهللا 



 ٥٠

ّانشغل غريهم يف اإلعداد لتسلم ،  بعد وفاته يف عملية جتهيز النبي عيل

 .باستغالل انشغال بني هاشم يف أمر النبي ، اخلالفة
أتكون اخلالفة ! واعجبا«:  اإلمام عيلويف شأن اخلالفة يقول 

والقرابة «، ويف رواية اخرى »ابة، وال تكون بالصحابة والقرابةبالصح
 : يف هذا املعنى ويروي الرشيف الريض شعر لالمام عيل ،)١(»والنص

 ب؟ــُغي واملشريون  ذا ــهب  ف ـــفكي            ورهممُأ كت ــن كنت بالشورى ملإف 

 )٢(ربــــقأي وـــالنبوىل بأرك ــفغي             ن كنت بالقربى حججت خصيمهمإو

وتذكر املصادر انه عندما اجتمع الناس يف السقيفة، وتم االمر اليب بكر، 
 ّ وهو يسوي قرب رسول اهللا  أمرياملؤمننيوبايعه من بايع جاء رجل اىل 

ان القوم قد بايعوا ابا بكر، ووقعت اخلذلة يف االنصار : بمسحاة يف يده فقال له
ً بالعقد للرجل خوفا من ادراككم االمر، فوضع طرف الختالفهم، وبدر الطلقاء

ِبسم : املسحاة يف االرض ويده عليها، ثم قال ْ ِالرمحن الرحيم اهللا ِ ِ َّ َِّ َ َأحسب . امل. ْ َِ َ

َالناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ْ ُْ َ َّ ُ َّْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ َُ ُ ُ َ ََ ْولقد فتنا الذين من قبلهم . ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ََّ ََّ َ ْ
َفل َّيعلمنَ َْ َالذين صدقوا وليعلمن الكاذبني اهللا ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّّ ْ َ َ ََ َ ُ ِأم حسب الذين يعملون السيئات . َ ِ َِ ِّ َّ َ َ َْ ُ َّْ َ َ َ َ

                                                        
، وحفر حلده أبو طلحة سهل األنصاري، وأبو عبيدة يشق له وحيفر،  العباس وقثم يناوالنه املاء=   

َوبعد أن ووري الرسول  ِاإلمام عيليه صىل عل،  الثرى  ثم أمر الناس أن يدخلوا 
، تاريخ، اليعقويب: ينظر، ثم الصبيان، ًفيصلوا عليه بال إمام فوجا بعد فوج الرجال ثم النساء

ابن ؛ ١٤٤-١٤٣ص ، اإلرشاد، املفيد؛ )٢١٢-٣/٢١١(، تاريخ، الطربي؛ )٧٨-٢/٧٧(
، املخترص، أبو الفداء؛ )١٩٦-٢/١٩٥(، الكامل، ابن األثري؛ )٤٦-٤/٤٤(، املنتظم، اجلوزي

)٢١٥-١/٢١٣(. 
 .  ١١١خصائص االئمة : ينظر )١(
 .  ١١١خصائص االئمة : ينظر )٢(



 ٥١

َأن يسبقونا ساء ما حيكمون ُْ َ َ ْ َُ َْ َ َ ُ ِ َ  ١(٤- ١ العنكبوت(. 

ֶ(جاء يف دائرة املعارف اليهودية  ً كان مقاتال  اإلمام عيلان ) ט ַוויְנ
، )٢()כמדינאי לא אך، אמיץ כלוחם הצטיין( ليس رجل دولة ًشجاعا ولكن

ُويف هذا كثري من التجني عىل شخصية االمام وما عرف عنه من حنكة سياسية 
 .ودراية بأمورها وخفاياها

ُ ال يشق له غبار يف سالم انه كان فارس اإل أمرياملؤمننيُعرف عن 
ً، فضال عن ذلك فقد كان احلروب، وبطوالته ومآثره العسكرية تزخر هبا الكتب

ًسياسيا حمنكا، وحكيام فاضال، وفيلسوفا فامها، وفقيها عاملا، ومآثره يف هذه  ً ً ً ً ًً ً

ًاملجاالت ال تعد وال حتىص، فهو مل يكن بطال فقط يف احلروب، بل كان بطال يف  ً
االخالق احلميدة والصفات اخللقية اجلميلة والسامت السياسية القيادية التي 

 .ة االنسان املؤمن العارف الرباين خري تصويرتعكس صور

 ملالك بن االشرت النخعي واليه عىل مرص جتسيد  اإلمام عيلوعهد 
حي ومثال رائع للحنكة السياسية والدراية بامور الدولة واحلّكام، واىل اآلن ما 
ًزال هذا العهد وما تضمنه من اوامر ووصايا للحكام منارا ملن يريد ان حيكم 

 .)٣(بالعدل

ً نجد توصيفا دقيقا ومثاليا لصفة  اإلمام عيلحدى خطب إويف  ً ً

                                                        
 .٢٢/٥١٩، بحار االنوار ١/١٨٩االرشاد : ينظر )١(

(2) http://www.ynet.co.il 
 لواليه عىل مرص مالن بن االشرت النخعي وما تضمنه من  اإلمام عيل للمزيد حول عهد )٣(

 .٥٧٥-٥٥١أمرياملؤمنني، ص اخالقيات . املدريس: ينظر وفقرات، وصايا



 ٥٢

صنفان الصنف األول  اهللا أبغض اخلالئق إىل«احلاكم ومن يتسلم مقاليد السياسة، 

ْإن أبغض ال َ َ ْ َ َخالئق إىلـَّ ِ ِ ِ َ َرجالن، رجل وكله اهللا َ ٌَ َ ُ َُ َِ ِإىل نفسه، فهو جائر عن قصد  اهللا َ ِ ِْ ْ َ َ ََ ٌَ ُ َ ْ َ ِ

ِالسب ْيل، مشغوف بكالم بدعة ودعاء َضاللة، فهو فتنة ملن افتتن به َضال عن هدي من َّ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َِ ٌ َْ َ َ َ ْ ْ ٌٌّ َ َِ ِ ِْ َِ َِِ ِ ٍ ِ ٍُ ِ َ ُ ْ

ِكان قبله، مضل ل ٌِّ َ َُ ْ َ ِمن اقتدى به يف حياته وبعد وفاته، محال خطايا غريه رهن بخطيئته ـَ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ٌِ ْ َّ َ ْ َ ََ ْ َ َ َِ َ َ ٌ َ َ ِ ْ ِ

ٌالصنف الثاين ورجل ُ َ قمش جهال موضع يف جهال األمة، عاد يف أغباش الفتنة عم بام َ ِ ٍ ََ َ َ ُ ٌ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َِ ْ َ ِ َِّ ُ َُ ِ َّ ًْ

ْيف عقد ال ِْ َ ْهدنة، قد سامه أشباه الناس عاملا وليس به، بكر فاستكثر من مجٍع ما قل منه ـِ َ َّ ْ ِْ ِ ِ َِّ َ َ َ ً ََ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ ََ ْ َّ ََ ِْ ِ َ َّ ُ

َخري مما كثر، حتى إذا ا ُِ َّ َ ََ َ َّْ ِ ِرتوى من ماء آجن واكتثر من غري طائل، جلس بني الناس ٌ ٍ ٍَّ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ ٍ َِ ِ َ ِ

َقاضيا َضامنا لتخليص ما التبس عىل غريه، فإن نزلت به إحدى  ْ َ َ ْ َْ َ َ َِ ِِ َ َ ْ ً ً ََ ْ َ ِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َمبهامت، هيأ لْالـِ َ َّ َُ ِْ
َ َها ـَ

ّحشوا رث ًَ ْ ْ من رأيه ثم قطع به، فهو منًاَ َ َ ِْ ُِ َ ِ َ َ َُّ َِ َ لبس الشبهات يف مثل نسج العنكبوت، ال ْ ِ ِ ُِ َ ُ َْ َ ُّْ ْ ْ َِ ْ ِ ِِ َ

َيدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون  ْ ْ َ ْ ُْ َُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ ْ ْ َ َ ْ ِْ َِ َ ِ

َقد أصاب، جاهل خباط جهاالت عاش ركاب عشوات، مل يعض ع َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ ََّ ََ َْ َ ٍَ ٍ َِّ َ ٍْ َ ُ ٌ ٍىل العلم برضس ََ ْ
ِ ِِ ِ ْ ْ َ

ِقاطٍع، يذرو الروايات ذرو الريح  ِّ ْ َ ِّ ُ ََ ََ َِ ٌّهشيم، ال ميل واهللاْالـِْ
ِ َ ََ ِ ٌ بإصدار ما ورد عليه، وال أهل َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ِ َ ِ ِ

َملا قرظ به، ال حيسب العلم يف يشء مما أنكره، وال يرى أن من وراء ما بلغ َ َ ْ ْ َُ َ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ِِّ ِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ ََ َ ََ ْ ْ ِ َ ِ ِ مذهبا لغريه، َ ْ ََ ِ ً َ ْ

ِوإن أظلم عليه أمر اكتتم به، ل ِ َ ٌ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ ََ ْ ْ ُام يعلم من جهل نفسه، ترصخ من جور قضائه الدماء، ـِ َ ْ ُ َِّ ُ َِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ َ ْ ُْ َْ َ ِ ْ

ْوتعج منه  َِ ُّ َمواريث إىلْالـَ ُِ ِ َ ِأشكو، م اهللا َ ُ ْ ًن معرش يعيشون جهاالَ َّ ُ ْ َْ ُ ِ َ ٍَ ً ويموتون ُضالالَ َّ َ ُ ُ َيس َ، لَ ْ
َفيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تيل حق تالوته، وال سلعة أنفق بيعا، وال أغىل ثمنا من  َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ً ٌ ْ َ ْ ٌ َْ ْ ُ ْْ َ َ َ َِ َُ ََّ ْ َ َ

ِ ُ َِ ِ

َالكتاب إذا حرف عن مواضعه، وال عندهم أنكر من  ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َِّ ْ َ َ ْ َ ََ َ ِْ َمعروف وال أعرف من ْالـِ ْ ِْ ُِ َ ُ ََ َ

ِمنكرْالـ َ ْ ُ«)١(. 

ع بكل مواصفات ّي مثايل، يتمتإسالم حاكم  عيل أمرياملؤمننيف

                                                        
 .  ٦٠-٥٩هنج البالغة، صبحي الصالح، ص : ينظر )١(



 ٥٣

ًاحلاكم املثالية، منها ان يكون أمينا عىل بيت مال املسلمني ويراعي مصلحة 

أن عقيل : ورد عن أيب عمرو بن العالء. املسلمني االقتصادية بكل جهده ووسعه
: فقال، ه عطاءه بالكوفة يسرتفده عرض عليبن أيب طالب ملا قدم عىل عيل 

فأقام فلام صىل » تقيم إىل يوم اجلمعة« :فقال. بيت املال إنام أريد من
: قال. »ما تقول فيمن خان هؤالء أمجعني؟«:  اجلمعة قال لعقيلأمرياملؤمنني

فلام خرج من  . »فأنت تأمرين أن أخون هؤالء وأعطيك«: قال. بئس الرجل ذاك 
يا أبا يزيد أنا خري :  بامئة ألف درهم وقال لهعنده أتى معاوية فأمر له يوم قدومه

 أنظر لنفسه منه يل ووجدتك أنظر يل منك ًوجدت عليا: لك أم عيل ؟ قال عقيل
ًواهللا ألن أبيت عىل حسك السعدان مسهدا أو «:  أمرياملؤمننيوقال . لنفسك

ًأجر يف األغالل مصفدا أحب إىل من أن ألقى اهللا ورسوله يوم القيامة ظاملا  لبعض ً

ًوكيف أظلم أحدا لنفس يرسع إىل البىل قفوهلا ، ًالعباد وغاصبا ليشء من احلطام

واهللا لقد رأيت قيال وقد أملق حتى استامحني من بركم ، ويطول يف الثرى حلوهلا

ورأيت صبيانه شعث الشعور غرب األلوان من فقرهم كأنام سودت وجوههم ، ًصاعا

ّبالعظلم وعاودين مؤكدا وكرر عيل  فأصغيت إليه سمعي فظن أين أبيعه ، ًالقول مردداً

ًديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي فأمحيت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعترب هبا  ً

ثكلتك الثواكل : فضج ضجيج ذي دنف من أملها وكاد أن حيرتق من ميسمها فقلت له

، رها جبارها لغضبهيا عقيل أتني من حديدة أمحاها إنساهنا للعبه وجترين إىل نار سج

ّأتني من األذى وال أئن من لظى وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة يف وعائها 

أصله أم زكاة أم صدقة فذلك : ومعجونة شنئتها كأنام عجنت بريق حية أو قيئها فقلت

هبلتك اهلبول أعن : فقلت. ال ذا وال ذاك ولكنها هدية: فقال. حمرم علينا أهل البيت

واهللا لو أعطيت األقاليم ، أخمتبط أنت أم ذو جنة أم هتجر، تني لتخدعنيدين اهللا أتي



 ٥٤

وإن ، السبعة بام حتت أفالكها عىل أن أعيص اهللا يف نملة أسلبها جلب شعرية ما فعلته

دنياكم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة تقضمها ما لعيل ولنعيم يفنى ولذة ال تبقى 

 .)١(»زلل وبه نستعنينعوذ باهللا من سبات العقل وقبح ال

ֶ(جاء يف دائرة املعارف اليهودية   اصبح خليفة  اإلمام عيلان ) ט ַוויְנ
 לתפקיד נבחר עלי) (م٦٥٦(بعد اغتيال اخلليفة الثالث عثامن بن عفان سنة 

ولكن مسألة ، )656 (עפאן אבן מאן'עות، השלישי ליף'הח רצח אחרי רק
 כל בו שיכירו זכה לא אך(لمون  مل يتفق عليها املس اإلمام عيلخالفة 

املحرومني، كانت ترى ان اخلالفة فقط له ) الشيعة(ولكن فرقته ، )המוסלמים
 רק מגיעה ליפות'ושהח، שקופח סברה) השיעה (סיעתו(ولذريته من بعده 

 .)٢( )אחריו ולצאצאיו לו

ً الكثري يف شأن اخلالفة التي مل ترشفه يوما بل  اإلمام عيللقد حتمل 

 اىل مظلوميته بامر اخلالفة بلسانه،  اإلمام عيل تترشف به، ويشري كانت
فواهللا ما كان يلقى يف روعي وال خيطر عىل بايل ان العرب تعدل هذا «: فيقول

االمر عني، فام راعني اال اقبال الناس عىل ايب بكر، فامسكت يدي ورأيت اين 
 سالمشيت ان مل انرص اإلفخ... ّاحق بمقام حممد يف الناس ممن توىل االمر عني 

ّ ثلام وهدما تكون املصيبة به عيل اعظم من فوت والية سالمواهله ان ارى يف اإل ً ً

 .)٣(»امركم التي انام هي متاع ايام قالئل

                                                        
 .يتربأ من الظلم   من كالم له٢٢٤: اخلطب، هنج البالغة: ينظر )١(

(2) http://www.ynet.co.il 
 . ١/١٧٥االمامة والسياسة . ابن قتيبة: ينظر )٣(



 ٥٥

 اىل منهاجه يف احلكم التي هي مثال حي لتجسيد  اإلمام عيلويشري 
زت فيكم راية انا قد رك«: ي، فيقولسالموترسيخ مبادئ االيامن بالدين اإل

لبستكم العافية من عديل، أااليامن، ووقفتكم عىل حدود احلالل واحلرام، و
 .)١(»ْوفرستكم املعروف من قويل وفعيل، واريتكم كرائم االخالق من نفيس

 صار  اإلمام عيل ّان)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(ويف 
 656-ב(ن، مع معارضة قوية اخلليفة الرابع بعد اغتيال اخلليفة عثامن بن عفا

 קודמו כמו. הרביעי ליפה'לח חרנב עפאן בן מאן'עות של הירצחו לאחר
، وان اغلب مؤيديه كانوا )עזה בהתנגדות נתקל הוא גם، עפאן בן מאן'עות

، )שבעיראק כופה מהעיר בעיקר היו תומכיו(يف مدينة الكوفة يف العراق 
 كانوا من عشرية اخلليفة عثامن بن عفان من فرع امية ومعارضيه املتشددين

، الذين )אומיה משבט עפאן בן משפחת בני היו ביותר החריפים מתנגדיו(
 מחפה הוא כי שטענו(عىل قتلة عثامن  تسرت  اإلمام عيلّكانوا يدعون ان 

 .)٢( )מאן'עות רוצחי על

 اىل احقيته يف اخلالفة، عندما عزم القوم عىل بيعة  اإلمام عيلويشري 
لقد علمتم اين احق الناس هبا من غريي، «: اخلليفة الثالث عثامن بن عفان، فقال

ّ عيل خاصة، وواهللا ألساملن ما سلمت امور املسلمني، ومل يكن فيها جور اال
ُالتامسا الجر ذلك وفضله، وزهدا فيام تنافستموه من زخرفه وزبرجه ُ ً ً«)٣(.  

                                                        
 . ٧٨بالغة، اخلطبة هنج ال: ينظر )١(

(2) http://he.wikipedia.org. 
 .٧٣ هنج البالغة، اخلطبة )٣(



 ٥٦

ֶ(يف دائرة املعارف اليهودية  ان معاوية بن ايب سفيان خرج عن ) ט ַוויְנ
وكان من  .)١( )בו מרד סופיאן אבו אבן מועאוויה ( اإلمام عيلطاعة 

 אבו אבן מועאויה היה במתנגדים הבולט ( اإلمام عيلابرز معاريض 
 مل حياسب قتلة  اإلمام عيلّ، وهو وايل سوريا، الذي ادعى ان )סופיאן

 כי וטען שחזר، הערבי סוריה מושל(جيشه عثامن، الذين كانوا يف صفوف 
، )עלי של צבאו שורות בין שהיו، מאן'עות רוצחי עם חשבון בא אינו עלי

 بصفته التي هي تعهد بالوالء لالمام عيل ( واشرتط يف اعطاء البيعة
 לעלי אמונים שבועת( הביעה את והתנה(حماكمة قتلة عثامن ) أمرياملؤمنني

 רוצחי של לדין בהבאתם) המאמינים יראמ (»מואמינין אל אמיר«כ

 .)٢()מאן'עות

ً لعب دورا مهام يف الدفاع عن اخلليفة  اإلمام عيلمن املعروف ان  ً

  اإلمام عيلوكان ، عند حدوث الفتنة التي أدت إىل مقتله، عثامن بن عفان
يف ذلك األمر بني موقفني صعبني األول من أفعال عثامن وأعامله التي أدت إىل 

والثاين املسلمني الذين ، وثورة الصحابة وعامة املسلمني ضده، ن املسلمنيهيجا
 يسعى  اإلمام عيلفكان ؛ اخذوا يطالبون بالقصاص من عثامن بسبب أعامله

 إىل ويف رسالته . إىل حل وسط ما بني املسلمني واخلليفة عثامن بن عفان
ا أمر عثامن فكأنه وأم«: )٣(شيعته وحمبيه يصف دوره وموقفه من حدوث الفتنة

                                                        
(1) http://www.ynet.co.il 
(2) http://he.wikipedia.org. 

  . ٢٥١- ٢٤٩ص ، كشف املحجة، عيل بن طاووس) ٣(



 ٥٧

واهللا ما ... ، ٍعلمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى، من القرون األوىل
ًولو أنني أمرت كنت قاتال، ُأمرت وال هنيت وكان ، ًولو أنني هنيت كنت نارصا، ُ

غري أن من نرصه ال يستطيع أن ، وال يشفى منه اخلرب، األمر ال ينفع فيه العيان
نرصه من هو : وال يستطيع من خذله أن يقول، ن أنا خري منهخذله م: يقول هو
واهللا ، وجزعتم فأسأتم اجلزع، استأثر فأساء األثرة: ٌوأنا جامع أمره، خري مني

ًما كنت إال رجال من ، واهللا ما يلزمني من دم عثامن هتمة، حيكم بينكم وبينه

فأبيت عليكم وأبيتم ، ينفلام قتلتموه أتيتموين تبايعو، املسلمني املهاجرين يف بيتي
ّوبسطتها فمددمتوها ثم تداككتم عيل تداك ، فقبضت يدي فبسطتموها، ّعيل

حتى ظننت أنكم قاتيل وأن بعضكم قاتل ، اإلبل اهليم عىل حياضها يوم ورودها
 .)١(»...ٍبعض 

 عن اخلليفة عثامن بن  هو وولده اإلمام احلسن  اإلمام عيلدافع 
كام ، أو سعى إىل ذلك، نه هو الذي قتل اخلليفة عثامنواهتم بعد ذلك أ، عفان

                                                        
ن من موقف عثامن بن عفا: والتي منها، من األسباب التي أدت إىل حدوث الفتنة ومقتل عثامن) ١(

ية وما قاموا به سالم لبني أمية والة عىل املدن اإلتهوتولي، ونفي أيب ذر للربذة، عبداهللا بن مسعود
ص ، العمدة، ابن البطريق: ينظر، من أعامل منكرة أدت إىل سخط الصحابة وعامة املسلمني

، عيل بن طاووس؛ )٢/٤١٦(، )٢/٣٣٨(، )١/١٨٥(، تنبيه اخلواطر، ؛ ورام احليل٤٥٧
ص ، املحترض، ابن سلامن احليل؛ ٣٠٦-٢٩٠ص ، يف هنج احلق؛ )٢١٥-٢/١٩٩(، ائفالطر
، اإلمامة والسياسة، أبو قتيبة الدينوري؛ ) فام بعدها-٣/١٠٣٤(، تاريخ املدينة، ابن شبة؛ ٥٩

؛ )٣٩٦-٤/٣٣٠(، تاريخ، الطربي؛ )١٢٢-٢/١١٣(، تاريخ، اليعقويب؛ )٣٣-١/٣١(
أبو ؛ ٩٣-٩٢ص ، تاريخ، ابن العربي؛ )فام بعدها -٢/٣٤٧(، مروج الذهب، املسعودي

، ابن خلدون؛ )١٤٦-١/١٤٤(، تاريخ، ابن الوردي؛ )٢٣٧-١/٢٣٣(، خمترص، الفداء
 . )٥٧٥-٢/٥٦٠(، العرب



 ٥٨

 يف معركة  اإلمام عيلعندما حاربوا ، ادعاه فيام بعد طلحة والزبري وعائشة 
 يف معركة  اإلمام عيلأو كام ادعاه معاوية عندما حارب ، )١(اجلمل
 .)٢(صفني

سفيان  معاوية بن ايب ّان)  الويكيبديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وتذكر 
اإلمام ّادعى ان غايته اعتقال ومعاقبة قتلة عثامن، وهدفه االساس كان قتل 

 אן'עותמ רוצחי של וענישתם עצירתם שאי מועאוויה טען שכן (عيل
ً، وفعال فان )אומייה שבט אנשי את כמו ברצח עצמו עלי את לסכן עלול

ت، فاصبح  قد حتقق عيل مرياملؤمننيغايات معاوية يف تأجيج املعارضة أل

                                                        
،  من الصحابةأكد كثري من املصادر بأن أكثر املحرضني ضد عثامن هو طلحة والزبري وعائشة) ١(

: )٢/١٢٢(، تاريخ، يقول اليعقويب، ومروان بن احلكمومن أقاربه معاوية وعمرو بن العاص 
فكتب إىل معاوية يسأل تعجيل القدوم ، وكان أكثر من يؤلب عليه طلحة والزبري وعائشة«

حتى آيت ، كونوا بمكانكم يف أوائل الشام: ًفتوجه إليه يف اثني عرش ألفا ثم قال، عليه
قدمت ألعرف رأيك : فقال،  املدةفأتى عثامن فسأله عن،  ألعرف صحة أمرهأمرياملؤمنني

ارجع ، أنا ويل الثأر: ال واهللا ولكنك أردت أن أقتل فتقول: قال، وأعود إليهم فأجيئك هبم
كيف ، )٢/١٢١(، تاريخ، ولقد أورد اليعقويب.  »فرجع فلم يعد إليه حتى قتل ، فجئني بالناس

كيف ، )٢/٥٧١(، العرب، كذلك أورد ابن خلدون؛ كان عمرو بن العاص حيرض ضد عثامن
؛ ...)جئتم لنزع ملكنا من أيدينا (: كان مروان بن احلكم يثري الناس ضد عثامن بقوله

، تاريخ، الطربي؛  فام بعدها-٣٣ص ، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدنيوري: ولالستزادة ينظر
ابن  ؛)١/٢٣٧(، املخترص، أبو الفداء؛ ٩٣ص ، تاريخ، ابن العربي؛ ) فام بعدها-٤/٣٦٩(

 . )٥٧٥-٢/٥٧٠(، العرب، ؛ ابن خلدون)١٤٦-١/١٤٥(، تاريخ، الوردي
ابن ؛ )٢/٣٥٣(، مروج الذهب، املسعودي؛ اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ينظر) ٢(

، تاريخ، ابن الوردي؛ )٢٣٧-١/٢٣٦(، املخترص، الفداء ؛ أيب٩٣ص، تاريخ، العربي
 ) .٢/٥٦٩(، العرب، ابن خلدون؛ )١٤٦-١/١٤٥(



 ٥٩

من املعارضني بقوة طلحة والزبري، ومها اثنان من اعضاء الشورى، التي تتكون 
 כמו(من سياسيني وعسكريني ورجال دين، وهي املسؤولة عن اختيار اخلليفة 

 היא ,שוראה מחברי שניים מצד ביותר קשה להתנגדות עלי זכה، כן
 הבכירה והדתית הצבאית המדינית הפקידות מן שהורכבה המועצה
 عملوا، والذين )זביר- ְוא טלחה: ליפה'הח בחירת על אחראית והייתה

 אשתו עם יחד זאת(، عائشة  ىل جنب مع زوجة النبي حممد إًجنبا 
 اإلمام عيل، واهنا كانت عىل خالف شخيص مع )עאישה ,מוחמד של הובההא
) ١( )אישית לעלי התנגדה אשר(. 

قبيل وفاته رشوط الشورى بني  بعد أن وضع اخلليفة عمر بن اخلطاب
عقد هؤالء الصحابة الستة جملس الشورى من اجل اخذ البيعة ، الصحابة الستة

 بام ال يستطيعون رده، وحديث  اإلمام عيلحاججهم ، باخلالفة ألحدهم
 . )٢(املناشدة حديث طويل ومعروف ذكرته معظم املصادر

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org 

:  الصحابة اخلمسة يف استحقاقه اخلالفة واإلمامة اإلمام عيلحديث املناشدة الذي ناشد به ) ٢(
، البالغة حد التواتر، وهو من األخبار املشهورة املنقولة عن اخلاصة والعامة، يف خرب املناشدة

 يف البيت يوم كنت مع عيل : قال، وغريه عن عامر بن واثلة، وقد رواه اخلوارزمي
الحتجن عليكم بام ال يستطيع عربيكم وال أعجميكم :  يقول هلمًفسمعت عليا ، الشورى

 . بغري ذلك
 . اللهم ال: ًأهيا القوم مجيعا أفيكم أحد وحد اهللا تعاىل قبيل ؟ قالوا، أنشدكم باهللا: ثم قال

د له أخ مثل أخي جعفر الطيار يف اجلنة مع ًأنشدكم باهللا أهيا النفر مجيعا هل فيكم أح: قال
 .اللهم ال: غريي؟ قالوا، املالئكة

 = ،سيد الشهداء، فأنشدكم اهللا هل فيكم أحد له عم مثل عمي محزة أسد اهللا وأسد رسوله: قال



 ٦٠

فيمكن أن ،  من بيعة الشورى التي بويع هبا عثامن اإلمام عيلوموقف 
فخيش ... «:  إىل شيعته وحمبيهنالحظ ذلك من خالل رسالته التي أرسلها 

                                                        
 . اللهم ال: غريي ؟ قالوا    =

يدة نساء أهل  سمثل زوجتي فاطمة بنت حممد ، هل فيكم أحد له زوجة، أنشدكم باهللا: قال
 . اللهم ال: اجلنة غريي ؟ قالوا

سيدي شباب أهل ، هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي احلسن واحلسني، فأنشدكم باهللا: قال
 .اللهم ال: غريي؟ قالوا، اجلنة
 عرش مرات قدم بني يدي نجواه هل فيكم احد ناجى رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم ال: صدقة قبيل ؟ قالوا
اللهم ، من كنت مواله فعيل مواله: هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم ال: ليبلغ الشاهد الغائب غريي ؟ قالوا، وال من وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه
، ّاللهم ائتني بأحب اخللق إليك وإيل، هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم اهللا: قال

 . اللهم ال: فأتاه فأكل معه غريي ؟ قالوا، ًويل حبا يأكل معي من هذا الطائر، ًوأشدهم لك حبا
ًألعطني الراية غدا رجال حيب اهللا : هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال ً

غريي ؟  ،إذ رجع غريي منهزما، ال يرجع حتى يفتح اهللا عىل يديه، وحيبه اهللا ورسوله، ورسوله
 .اللهم ال: قالوا
ًلتنتهني أو ألبعثن رجال ، لبني وليعة: هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم ال: غريي ؟ قالوا، يقتلكم بالسيف، وطاعته كطاعتي ومعصيته كمعصيتي، نفسه كنفيس
عم أنه حيبني ويبغض كذب من ز: هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال
 . ال: غريي؟ قالوا، هذا
، هل فيكم أحد سلم عليه يف ساعة واحدة ثالثة آالف ملك من املالئكة، فأنشدكم باهللا: قال

غريي ؟ ،  من القليبحيث جئت باملاء إىل رسول اهللا ، منهم جربيل وميكائيل وإرسافيل
 . اللهم ال: قالوا
، ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل: ي به من السامءفأنشدكم باهللا هل فيكم احد نود: قال

 .اللهم ال : غريي ؟ قالوا
= 



 ٦١

 يكون ١وال، ض يف حلوقهمواعرت، القوم إن أنا وليت عليهم أن اخذ بأنفاسهم

                                                        
: فقال له رسول اهللا ، هذه هي املواساة: هل فيكم أحد قال له جربيل، فأنشدكم باهللا: قال    =

 . اللهم ال: غريي ؟ قالوا، وأنا منكام: فقال جربيل، انه مني وأنا منه
، هل فيكم أحد يقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني عىل لسان النبي  ،فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم ال: غريي ؟ قالوا
وتقاتل ،  إين قاتلت عىل تنزيل القرآنهل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم ال: غريي ؟ قالوا، أنت عىل تأويل القرآن
غريي ؟ ، دت عليه الشمس حتى صىل العرص يف وقتهاهل فيكم من ر، فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم ال: قالوا
فقال له أبو ، أن يأخذ براءة من أيب بكر، هل فيكم أحد أمره رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال
 . اللهم ال: غريي ؟ قالوا، أنه ال يؤدي عني إال عيل: أنزل يف يشء ؟ فقال له، يا رسول اهللا: بكر
ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال : هل فيكم أحد قال له رسول اهللا ، باهللافأنشدكم : قال

 .اللهم ال: غريي ؟ قالوا، كافر
فقلتم يف ذلك فقال رسول ، وفتح بايب، أتعلمون أنه أمر بسد أبوابكم، فأنشدكم باهللا: قال
غريي ؟ ، هبل اهللا سد أبوابكم وفتح باب، وال أنا فتحت بابه،  ما أنا سددت أبوابكماهللا

 . اللهم نعم: قالوا
فأطال ذلك فقلتم ناجاه ، أتعلمون أنه ناجاين يوم الطائف دون الناس، فأسألكم باهللا: قال

 . اللهم نعم: غريي ؟ قالوا، بل اهللا أنتجاه، ما أنا ناجيته: فقال، دوننا
زول احلق ي، احلق مع عيل وعيل مع احلق:  قالفأسألكم باهللا أتعلمون أن رسول اهللا : قال

 .اللهم نعم : قالوا، مع عيل كيفام زال
إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت :  قالأتعلمون أن رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال

 . اللهم نعم: ولن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض ؟ قالوا، لن تضلوا ما استمسكتم هبام، أهل بيتي
 من املرشكني بنفسه واضطجع يف  رسول اهللا هل فيكم أحد وقى، فأنشدكم باهللا: قال

 .اللهم ال: غريي ؟ قالوا، مضجعه
، هل فيكم أحد بارز عمر بن عبد ود العامري حيث دعاكم إىل الرباز، فأنشدكم باهللا: قال

 =                                                                                                                     .اللهم ال: غريي؟ قالوا



 ٦٢

ٍفأمجعوا عىل إمجاع رجل واحد منهم حتى رصفوا الوالية ، هلم يف األمر نصيب

فدعوين إىل بيعة ... ، عني إىل عثامن رجاء أن ينالوها ويتداولوها يف ما بينهم
ًفبايعت مستكرها وصربت حمتسبا، عثامن : وعلمت أهل القنوط أن يقولوا، ً

وأنت دعيت الناس ، واليك شخصت األبصاراللهم لك أخلصت القلوب 
اللهم إنا ، فافتح بيننا وبني قومنا باحلق، واليك نجواهم يف األعامل، باأللسن

وشدة ، وهواننا عىل الناس، وقلة عددنا، نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا
، وسلطان حق تعرفه، ٍاللهم ففرج ذلك بعدل تظهره، الزمان ووقوع الفتن بنا

، يا ابن أيب طالب إنك عىل هذا األمر حلريص: د الرمحن بن عوففقال عب
 وحقه وإن والء أمته يل ًلست حريصا إنام اطلب مرياث رسول اهللا : فقلت

وترصفون وجهي دونه ، وأنتم أحرص عليه مني إذ حتولون بيني وبينه، من بعده
 .)١( »بالسيف

                                                        
ُإنام يريد: إذ يقول، هل فيكم احد أنزل اهللا فيه آية التطهري، فأنشدكم باهللا: قال   = ِ ُ َ َّ َليذهب  اهللا ِ ِ ِْ ُ

ًعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ِ َْ ََ ْ َ ُ ْ ِّ ُُ ِّ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َ ُ  )اللهم ال: غريي ؟ قالوا ،)٣٣/ االحزب . 
: غريي ؟ قالوا، أنت سيد العرب: هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، دكم باهللافأنش: قال

 .اللهم ال
ًما سألت اهللا شيئا إال سألت لك : هل فيكم احد قال له رسول اهللا ، فأنشدكم باهللا: قال

أمحد بن ، ٤١٧-٤١٢العالمة احليل، ص ، كشف اليقني:ينظر. »غريي ؟ قالوا اللهم ال، مثله

وأورده عيل ؛ وقد ذكر سلسلة اإلسناد كاملة، ٤١٣-٤٠٩ص ، ء املقالة الفاطميةبنا، طاووس

كتاب ، سليم الكويف: وينظر؛ باختالف قليل باأللفاظ، ١١٧-٢/١١٣، الطرائف، بن طاووس

، املناقب، ابن املغازيل؛ ٨٨ص ، السقيفة وفدك، أبو بكر اجلوهري؛ ١١١-١٠٢ص ، سليم

  .)٣٣٦-١/٣٢٠(، االحتجاج، الطربيس؛ ١٢٠-١١٤ص

 .٢٤٨-٢٤٦ص ، كشف املحجة، عيل بن طاووس: ينظر )١(



 ٦٣

اتيتموين «: قول اىل نكث طلحة والزبري بيعته، في اإلمام عيلويشري 
وقبضت يدي فبسطتموها،  ،ال :فقلت، بىل :فقلتم، فعلأ ال: فقلت، بايعنا: فقلتم

ّونازعتكم فجذبتموها، وتداككتم عيل تداك االبل اهليم عىل حياضها يوم  ّ
ّورودها، حتى ظننت انكم قاتيل، وان بعضكم قاتل بعض، فبسطت يدي، 

 .)١(»ة والزبري طائعني غري مكرهنيفبايعتموين خمتارين، وبايعني يف اولكم طلح

انه يف نظر الشيعة ان )  الويكيبديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وتذكر 
 لقربه منه، إذ كان ابن  هو الوريث الرشعي للنبي حممد  اإلمام عيل

 בין ,מוחמד של והיחיד החוקי יורשו את בו רואים השיעים(عمه وصهره 
وانه هو من يستحق ، )וחתנו דודו בן (אליו המשפחתית קרבתו בשל היתר

 . )٢( )ימאםא להיות ראוי מצאצאיו שהוא מי רק(ًان يكون اماما ال غريه 

  اإلمام عيلان اسم )  الويكيبديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وتذكر 
 נקשר עלי של שמו) (الشيعة (سالمارتبط باالنقسام الكبري الذي حدث يف اإل

، وتذكر انه ربام حدث هذا  השיעה (האסלאם של הגדול בפילוג בעיקר
). מותו לאחר רק ככת הופיעה זו אולם (اإلمام عيلاالنقسام بعد استشهاد 

 كان يف نظرهم خليفة مناسب وجيد، وهو  اإلمام عيلاما يف نظر السنة ف
 ואחד וטוב ראוי ליפה'ח בו רואים סוניםה(احد اخللفاء الراشدين االربعة 

  .)٣( )ראשידוןה מארבעת

                                                        
 .٣/١٢٣، العقد الفريد ١/٣٧٥، االحتجاج ١/٢٤٤االرشاد : ينظر )١(

(2) http://he.wikipedia.org 

(3) http://he.wikipedia.org 



 ٦٤

حق هبا من غريه جاءت أه ّمر اخلالفة وانأ ب اإلمام عيل مظلومية ّان
 :عىل لسان صحابة عدة، منها هذه االبيات

  ًفاحسـب هذا االمر منـرصأما كنت 

ّاليـــس أول مـــن صـــىل لقبلتكـــم ّ  

  ومـنًقرب النـاس عهـدا بـالنبي أو

 من فيـه ما يف مجيـع الناس كلهـم 
 

  عن هاشم ثم منهـا عـن ايب احلـسن 

ــسننأو ــالقرآن وال ــاس ب ـــم الن   عل

  الغـسل والكفـنجربيل عون لـه يف 

  )١(يف القوم ما فيه من احلـسنوليس 
 

 :بيات حلسان بن ثابت، قاهلا يوم السقيفةأومنها 

ــزاء بكفــه ــزى اهللا خـــريا واجل ًج
  

  

  ًسبقـــت قريــشا بالــذي انــت اهلــه

ـــش  ــن قري ــال م ــت رج ـــزةأّمتن   ٌع

ُوكنت املرجى من لـؤي بـن غالـب
  

  

ــده ــا وعه ــول اهللا فين ــت رس   حفظ

  يهخــاه يف اإلخــا ووصــألــست أ
 

  ٍبـــا حـــسن ومـــن كـــأيب حـــسنأ 

  فصدرك مـشـروح وقلبـك ممـتحن

  نْمكانك هيهات اهلـزال مـن الـسم

  ملا كـان مـنهم والـذي بعـد مل يكـن

  !؟ ومـنْنَوىل به منك مأليك ومن إ

  )٢(واعلـم مـنهم بالكتـاب والـسنن
 

*** 

     

                                                        
، فرائد السمطني ٤/٤٠، اسد الغابة ٦/٢١، رشح النهج ٢/١٢٤تاريخ اليعقويب : ينظر )١(

٢/٨٢. 
 .٢/١٢٨تاريخ اليعقويب : ينظر )٢(



 ٦٥

 

 

 

  )١( 

عارك، التي  بكثري من احلروب وامل اإلمام عيلاتسمت مدة خالفة 
 يف تشري اىل الصعوبات والتمرد السيايس والعسكري الذي واجه االمام 

 وادعوا سالم الذين لبسوا لباس اإلسالمبداية خالفته واستمرت من اعداء اإل
  .اهنم مسلمون

ونجد يف االحاديث النبوية اشارات كثرية اىل الفتن التي كانت حمدقة 
 انه  اإلمام عيلمن ذلك ما روي عن ،  اإلمام عيلية وسالمباالمة اإل

َأحسب الناس أامل  :نزل اهللا سبحانه وتعاىل قولهأعندما  َُ َ ََّ ُن يرتكوا أن يقولوا آِ ُ َ ُْ َْ ُ َ َّمنا ْ َ
َوهم ال يفتنون ُ َ ْ ُ َْ ُ َ  ) علمت ان الفتنة ال تنزل بنا ورسول اهللا )٢-١العنكبوت ، 

                                                        
اجلمل وصفني، ومل :  حربني فقط، مها خاض اإلمام عيلذكرت دوائر املعارف اليهودية ان ) ١(

، لالستزادة عن أعامل اخلوارج  ضد اخلوارجتذكر حرب النهروان، التي خاضها االمام 
، اإلمامة والسياسة، ريابن قتيبة الدينو:  ينظر اإلمام عيلوحجتهم يف اخلروج عىل 

؛ )٦٦-٥/٦٤(، تاريخ، الطربي؛ )١٣٤-٢/١٣٢(، تاريخ، اليعقويب؛ )١٢١-١/١١٣(
ابن ؛ ٨٠-٧٢ص ، املناقب، ابن شهر آشوب؛ )٤١٦-٢/٤١٥(، مروج الذهب، املسعودي

، أبو الفداء؛ )٤٥١-١/٤٣٨(، االحتجاج، الطربيس؛ )١٢٦-٥/١٢٣(، املنتظم، اجلوزي
 ) .١/١٥٣(، تاريخ،  الورديابن؛ )١/٢٤٩(املخترص 



 ٦٦

: ة التي اخربك اهللا تعاىل هبا، فقالبني اظهرنا، فقلت يا رسول اهللا، ما هذه الفتن
تي سيفتنون من بعدي، فقلت يا رسول اهللا، او ليس قد قلت يل يوم ّمُأ ّ انياعيل

ُأحد حيث استشهد من استشهد من املسلمني وحيزت عني الشهادة فشق ذلك 
ان ذلك لكذلك، فكيف : ابرش فإن الشهادة من ورائك؟ فقال يل: ّعيل، فقلت يل

ت يا رسول اهللا ليس هذا من مواطن الصرب، ولكن من مواطن صربك اذن؟ فقل
ّمواهلم، ويمنون بدينهم عىل أيا عيل ان القوم سيفتنون ب: وقال. البرشى والشكر ُ

رهبم، ويتمنون رمحته، ويأمنون سخطه، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة 
. لربا بالبيعُهواء الساهية، فيستحلون اخلمر بالنبيذ، والسحت باهلدية، واواأل

م بمنزلة فتنة؟ أفبأي املنازل انزهلم عند ذلك، بمنزلة الردة، : فقلت يا رسول اهللا
 .)١(بمنزلة فتنة: فقال

تقاتل :  قال لعيل وجاء يف كتب التاريخ وغريها، ان رسول اهللا 
اال «:  اإلمام عيل، ويف رشح قول )٢(بعدي الناكثني والقاسطني واملارقني

 ا الناكثون فقد قاتلت،ّمأ بقتال اهل البغي والنكث والفساد يف االرض، فوقد امرين اهللا

، فكان الناكثون اصحاب »ّا املارقة فقد دوختّمأا القاسطون فقد جاهدت، وّمأو
وكان القاسطون اهل الشام بصفني، وكان ، اجلمل، الهنم نكثوا بيعته 

                                                        
، اسد الغابة ١٦/١٩٤، كنزل العامل ٣٢/٢٤١، بحار االنوار ١٥٦اخلطبة ، هنج البالغة: ينظر )١(

  اإلمام عيلذكرت كثري من املصادر األحاديث النبوية التي تتعلق بمقاتلة . ٤/١١٠
؛ )٢/٥٧(، اباالستيع، ابن عبد الرب؛ )٨٧٧-٢/٨٧٦(، أنساب، البالذري: ملخالفيه ينظر

 .)٤٦٤-١/٤٦٣(، االحتجاج، الطربيس
 ، كشف الغمة٧/٣٠٦، البداية والنهاية١٩٠، املناقب للخوارزمي٤٢/٤٧٠ تاريخ دمشقينظر )٢(

 .١٣/١٨٣، ١/٢٠١، رشح هنج البالغة٢/١٧٥، كنز الفوائد٢٢٢، علل الرشائع١/١٢٦



 ٦٧

 .)١(املارقون اخلوارج يف النهروان
انه خالل سنوات )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وجاء يف 

حدثت حروب ) (م٦٦٤ ـ ٦٥٦ ( التي استمرت من اإلمام عيلحكم 
 )٦٦٤ ـ ٦٥٦( שלטונו שנות כל במשך(ية سالمداخلية كثرية يف الدولة اإل

 .)٢()באימפריה מתנגדיו נגד פנימיות מלחמות ניהל
 يف وقت كانت فيه  تسلم مقاليد اخلالفة اإلمام عيلمن املعروف ان 

 ية متر باوقات عصيبة، وكثرت الفتن، رغم ذلك فاالمام سالمالدولة اإل
ِاراد ان يصحح املفاهيم واالمور التي مل ترس يف طريقها الصحيح، وطوال مدة  ّ

 عىل احداث تغيري جذري ، وهي مخس سنوات، حرص االمام خالفته 
ني طبقات املجتمع، وهذا مما مل يقبل يف املجتمع، والقضاء عىل التفاضل والتاميز ب

به كثريون ممن متتعوا باالمتيازات واملنزلة الرفيعة، لذا حفلت هذه السنوات 
 من سالم واعداء اإلاخلمس باحلروب واملواجهات العسكرية بني االمام 

القاسطني والناكثني واملارقني، والسيام يف معركتي اجلمل والنهروان، إذ يقول 
ُلو مل أك فيكم ما قوتل أصحاب اجلمل وأهل النهروان«: اإلمام  ، وقال )٣(»!ُ
: »َبعد أن ماج غيهبها، ومل يكن ليجرتئ عليها أحد غريي، ّإين فقأت عني الفتنة َ ،

ُواشتد كلبها َ َ ّ«)٤(. 

                                                        
  .١٣/١٨٢رشح هنج البالغة :  ينظر)١(

(2) http://he.wikipedia.org. 

؛ ٣٦٦ / ٣٣: بحار األنوار، ٨٧٠ / ٢: كتاب سليم بن قيس، ١٩٣ / ٢: تاريخ اليعقويب: ينظر )٣(
  .٢٩٨ / ١١: ّكنز العامل، ١٨٨ / ٣٢٤:  للنسائيأمرياملؤمننيخصائص 

ينابيع ؛ ٤١/٣٤٨ :بحار األنوار، ٢/١٩٣: تاريخ اليعقويب، ٩٣اخلطبة : هنج البالغة: ينظر )٤(
 .٤٣٣ / ٣ :ّاملودة
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 ّ مجيعها كان عىل حق اإلمام عيلّمور املسلم هبا ان حروب ومن األ
ذا ما تؤيده روايات عدة عن النبي ـة، وهـفيها، وان خمالفيه كانوا عىل ضالل

 .)١( االكرم 

                                                        
 : منها )١(

  .٣٣١ / ٣٢: بحار األنوار: ينظر. »ّوسلمك يا عيل سلمي، ّحربك يا عيل حريب«:  قوله -
 / ٢١٣: األمايل للمفيد: ينظر. »ّيا عيل أنا حرب ملن حاربك وسلم ملن ساملك«:  قوله -
 ومسند ابن ١٤٥ / ٥٢ / ١:  وراجع سنن ابن ماجة٢٥ / ٢٠٦ / ٣٩: بحار األنوار، ٤

 ٤٧١٤ و ٤٧١٣ / ١٦١ / ٣:  واملستدرك عىل الصحيحني٩٧٠٤ / ٤٤٦ / ٣ :حنبل
 .٩٠ / ٦٤: واملناقب البن املغازيل

: ينظر. »َكام قاتلت عىل تنزيله ، ّتقاتل يا عيل عىل تأويل القرآن«:  مرياملؤمنني أل قوله -
مسند ؛ ٣١١  /٣٦: بحار األنوار،   عن جابر عن اإلمام الباقر عن أبيه١٢٣ / ١: اإلرشاد

:  للنسائيأمرياملؤمننيخصائص ، ٣/١٣٢: املستدرك عىل الصحيحني، ٦٨ / ٤: ابن حنبل
، ١٦١ / ١: فرائد السمطني، ١٠٨ /٤: ُأسد الغابة، ١/٦٧: حلية األولياء، ١٥٥ / ٢٨٦

 .٣٤١ / ٢٩٨: املناقب البن املغازيل، ١٢٣: الصواعق املحرقة
ّلتنتهن : -ّخلطابه عىل رد من أسلم من مواليهم  لسهيل بن عمرو ومن حرض معه  وقوله - ِ

ُيا معرش قريش أو ليبعث اهللا عليكم رجال يرضبكم عىل تأويل القرآن كام رضبتكم عىل تنزيله ً .
ولكنّه ، ال: ففالن ؟ قال: قال. ال: هو فالن ؟ قال، من هو يا رسول اهللا: فقال له بعض أصحابه

: ينظر.  يف احلجرة خيصف نعل رسول اهللا ّيل فنظروا فإذا ع. خاصف النعل يف احلجرة
 .١٨٧ / ١: ّينابيع املودة، ٢٤٥ / ٤: اإلصابة، ٢٨٢ / ٣: ُأسد الغابة؛ ٣٢٢ / ٣: جممع البيان

يف الكتاب والسنة    بن أيب طالباإلمام عيلموسوعة : ينظرللمزيد حول هذا املوضوع، 
 .٦٩ – ٦٣ / ٥ . حممد الريشهري. والتاريخ
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  :)١(حرب الجمل הגמל קרב
 ضد  اإلمام عيلأول املعارك التي خاضها  )٢( معركة اجلملّتعد

 يف وصف موقف عائشة يث عدة منقولة عن النبي وهناك احاد، خمالفيه
ً ظلام وعدوانا اإلمام عيلوأهنم سوف يقاتلون ، وطلحة والزبري  من ، ً

فلام مرت ، »أيتكن التي تنبحها كالب احلوأب«:  قال ألزواجهذلك، انه 
ما أظنني إال : قالت، هذا ماء احلوأب: فقيل هلا، فسألت عنه، عائشة بامء احلوأب

 .)٣(يا أم املؤمنني إنام تصلحني بني الناس: فقيل هلا،  عنهراجعة
ً كان عارفا أن طلحة والزبري سوف  اإلمام عيلًفضال عن ذلك فان 

: لطلحة والزبري عندما استأذناه يف اخلروج إىل العمرة وقال «، خيرجان عليه
ما : س البن عباوقال ... ، ال واهللا ما تريدان العمرة وإنام تريدان البرصة

                                                        
رواية سيف بن عمر الضبي االسدي، . الفتنة وواقعة اجلمل: ينظرحرب اجلمل واحداثها،  عن )١(

 ٧، ط ١٩٧٢ ١امحد راتب عرموش، دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، ط: مجع وتصنيف
 .لبنان١٩٩٣

، تاريخ، اليعقويب؛ )٢/٣٠(، ابن سعد الطبقات: ينظر، م٦٥٦/هـ٣٦يف مجادي اآلخرة سنة ) ٢(
 . )٢/٣٧٧(، مروج الذهب، املسعودي؛ )٢/١٢٦(

فلام انتهوا إىل ماء احلوأب يف بعض الطريق ومعهم ... «: )١/٥٧(، يقول ابن قتيبة الدينوري) ٣(
، هذا ماء احلوأب: ٍأي ماء هذا ؟ قال: فقالت ملحمد بن طلحة، فنبحها كالب احلوأب، عائشة
كأين «: ل لنسائه يقو رسول اهللا سمعت: ومل ؟ قالت: قال، ما أراين إال راجعة: فقالت

: فقال هلا حممد بن طلحة، »بإحداكن قد نبحها كالب احلوأب، وإياك أن تكوين أنت يا محرياء
فحلف هلا باهللا لقد خلفته أول ، وأتى عبداهللا بن الزبري، تقدمي رمحك اهللا ودعي هذا القول
أهنا أول شهادة زور شهد هبا يف فزعموا ، فشهدوا بذلك، الليل وأتاها ببينة زور من األعراب

-٢/٣٦٦(، مروج الذهب، املسعودي؛ )٢/١٢٥(، تاريخ، اليعقويب: ؛ وينظر»سالماإل
 .٦٨ص ، تذكرة، سبط ابن اجلوزي، )٣٦٧
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أظهراه عند استئذاهنام له يف العمرة ؟ إنني أذنت هلام مع علمي بام قد انطويا عليه 
فكان ، وان اهللا سريد كيدمها ويظفرين هبام، من الغدر واستظهرت باهللا عليهام

 .)١(»األمر كام قال 

عن حرب اجلمل، اهنا )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(جاء يف 
 הקרבות( رضاوة وكانت ضد طلحة والزبري وعائشة  من اكثر حروب عيل

والتي ، )הגמל קרב ,ועאישה זובייר- א، טלחה נגד היו ביותר הקשים
ة والزبري، وابتعاد كل من طلح) وقتل( وموت  اإلمام عيلانتهت بانتصار 

 טלחה של למותם הוביל בקרב עלי של ניצחונו כאשר(عائشة عن السياسة 
 .)٢()מהפוליטיקה עאישה של ולהרחקתה، זביר- וא

معركة اجلمل او معركة البرصة بأهنا املعركة التي وقعت بني : ّوتعرفها بـ
) اكمح(وايل ،  وبني جيش كبري معارضيه اإلمام عيلجيش اخلليفة الرابع 

 احدى زوجات النبي حممد (سوريا معاوية بن ايب سفيان ومعسكر عائشة 
 הרביעי ליף'חה של צבאו בין שנערך קרב הוא(ابنة ايب بكر اخلليفة االول 

 סופיאן אבו אבן מועאויה ,מתנגדיו גדול של צבאו לבין טאלב אבי בן עלי
 של ובתו מוחמד הנביא של שותיומנ אחת( עאישה ומחנה סוריה מושל

 .)٣( )הראשון ליף'הח ,בכר אבו

                                                        
، تاريخ، اليعقويب؛ )١/٤٨(، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ًينظر قريبا من هذا) ١(

 . ٩٤ص ، تاريخ، ابن العربي؛ )٢/٣٦٦(، مروج الذهب، ؛ املسعودي)٢/١٢٥(
(2) http://he.wikipedia.org 

(3) http://he.wikipedia.org 
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بذكر الرصاعات )  الويكبيديا العربيةעבריתה ויקיפדיה(ثم تبدأ 
الداخلية التي كان يعيشها اخلليفة الثالث عثامن بن عفان، وتذكر قصة مقتل 

ىل الرصاعات إاخلليفة الثالث، التي اختذت كذريعة حلرب اجلمل، فتشري 
هل الكوفة عىل أالشديدة التي حدثت يف مدينة الكوفة يف العراق وعدم رضا 

 אחד(ر اخلليفة عثامن اىل اخلضوع هلم وتغيري الوايل حاكمهم ما اضط
 מאן'עות ,טאלב אבי בן עלי של לקודמו שהיו ביותר הקשים מהמאבקים

 מרוצים היו לא העיר תושבי .עיראקשב כופה בעיר התרחש ,פאןע בן
 מאן'עת. במרד ופתחו، עפאן בן מאן'ֻעת ליף'הח מינה אשר העיר ממושל

وعندما ذاع اخلرب وانترش سمع به اهل ، )אחר מושל ומינה ללחצים נכנע
ًرسلوا وفدا اىل املدينة للحديث مع أالقاهرة الذين كانوا غري راضني عىل واليهم، 

 החליטו، המקרה על ששמעו ,קהיר תושבי(اخلليفة عثامن حول تغيري الوايل 
 אלמדינהל ושלחו، עליהם ששמו מהמושל מרוצים אינם הם גם כי

قيام اهل القاهرة وبعد ، )המושל את להחליף מאן'מעות שדרשה משלחת
باالعرتاض والتمرد وافق اخلليفة عثامن عىل عزل وايل القاهرة وارسل كتاب 

 לדרישתם מאן'עת נענה קשות התפרעויות בתום(بالربيد هبذا املضمون 
ويف ، )מתפקידו קהיר מושל את המנשל מכתב שליח באמצעות ושלח

اهرة من قبل اخلليفة طريق عودة الوفد اىل القاهرة امسكوا برسول آخر اىل الق
 قرار عزله باطل وانه قد امر بذلك فقط ّنإًعثامن حيمل كتابا اىل وايل القاهرة وفيه 

 המשלחת אנשי של בדרכם(المخاد الفتنة والقضاء عىل التمرد يف القاهرة 
 לתדהמתם וגילו מאן'עת של נוסף שליח תפסו הם، לקהיר חזרה

 השליח בשורת כי מרתשאו קהיר למושל בשורה עמו מביא שהשליח



 ٧٢

 נמסרה היא וכי، בטלה، לאלתר תפקידו את לסיים לו הקוראת، הראשון
وان اخلليفة عثامن اعلن عن تأييده ، )קהיר תושבי מרד את לדכא כדי רק

 הודיע، כן כמו(لوايل القاهرة، وانه حيذر من مترد اهايل القاهرة بعد عودة الوفد 
 המרד מפני אותו והזהיר، ואות מגבה הוא כי מצרים למושל מאן'עת

وعند معرفة الوفد بذلك رجعوا اىل ، )המשלחת לכשתחזור בקהיר לו הצפוי
ًاملدينة وبدأوا متردا عىل اخلليفة عثامن، ويف هناية هذه االحداث تم قتل اخلليفة 

 מלחמה וניהלו לאלמדינה חזרו הם، המשלחת לאנשי הדבר בהיוודע(
 .)אותו רצחו שבסופה، מאן'עות מול

 استلم زمام السلطة بعد مقتل اخلليفة عثامن، وانه  اإلمام عيلوان 
 בן עלי לשלטון עלה הרצח לאחר מיד(طالب بالبيعة من مجيع والة االمصار 

 אמונים שבועת דרש הוא، ליפות'לח עלי של עלייתו עם. טאלב אבי
  اإلمام عيلوقد اختذ معاوية ذريعة ان ، )המחוזות מושלי מכל) »ביעה«(

 מועאויה(هو من ارسل الرسول الثاين وانه السبب احلقيقي يف مقتل عثامن 
ويف ). מאן'עות ברצח ובעצם השני השליח בשליחת עלי את האשים

 اإلمام عيل سلطة تقويض عىل والزبري بالعمل الوقت نفسه بدأ كل من طلحة
بنى ليه اهل الكوفة وإ ومال  اإلمام عيليف العراق، وكنتيجة لذلك وصل 

 שלטונו תחת לחתור זביר-ואל טלחה החלו בזמן בו (مركز خالفته فيها
 תושבי את אליו צירף، לעיראק עלי גם הגיע בתגובה. בעיראק עלי של

قيام باالجراءات  ال اإلمام عيلبعد ذلك قرر ، )מרכזו את בה ובנה כופה
الرادعة هلم، بعد حماوالت عدة للتفاوض لكنها مل تنجح، وقرر تسليم القتلة 

 ולאחר، השלישייה נגד לפעול החליט עלי(الذين كانوا يف معسكره 
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 את להסגיר החליט הוא، חולשה עלי גילה שבהם ומתן למשא ניסיונות
ميت بمعركة اجلمل، ُفبدأ القتلة املعركة التي س، )במחנהו שיימצאו הרוצחים

 اإلمام عيلضد  حترض طول املعركة موجودة التي كانت نسبة اىل مجل عائشة
 הגמל שם על، »הגמל קרב« נקראה שלימים، במלחמה פתחו הרוצחים(

 נגד אותם ועודדה הלוחמים בקרב העת אותה כל שנמצאה עאישה של
 .)١( )עלי

ن معركة اجلمل وقعت يف ا)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وتذكر 
 اإلمام عيلسفرت عن انتصار أ بالقرب من مدينة البرصة، وم٦٥٦ هناية عام

 ما عدا سوريا، وبموت طلحة  كافةيةسالموبسط نفوذه عىل واليات اخلالفة اإل
 656 שנת בסוף נערך הקרב ( اإلمام عيلوالزبري، واملصاحلة بني عائشة و

 ליפות'הח בכל שלט שכעת، עלי של בניצחונו ונסתיים ,אלבצרה יד על
 עאישה בין ובהתפייסות זביר- וא טלחה של במותם، בסוריה מאשר חוץ
ب بدم اخلليفة عثامن، واستمر بالتحريض ضد اعلن معاوية نفسه املطال). ועלי

 בן מאן'עות של דמו כגואל עצמו על שהכריז، מועאויה ( اإلمام عيل
وجلأ اىل احليلة واملكر فلبس قميص عثامن ، )עלי נגד להסית המשיך، עפאן

ُالذي قطع اثناء حماولتها محاية عثامن ) نائلة(الذي قـُتل به، واصبع زوجة عثامن 

، כשנרצח לבש מאן'שעות הכתונת את כמניפולציה הציג מועאויה(من القتل 

 . )٢()עליו להגן ניסתה כאשר שנקטעו נאילה אשתו אצבעות ואת

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org. 

(2) http://he.wikipedia.org. 
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 :)١(حرب صفين ציפין קרב
 السياسية،  اإلمام عيل من املعارك املهمة يف حياة ّتعد معركة صفني

وقد اختذ معاوية من ،  اإلمام عيلوسببها هو رفض معاوية وأهل الشام بيعة 
 سبب حرب )٢(ويوضح ابن الطقطقي احليل. قتل اخلليفة عثامن حجة عىل ذلك

أرسل إىل ،  من وقعة اجلمل أمرياملؤمننيملا انرصف «: صفني إذ يقول
ويأمره ، ويعلمه ما كان من وقعة اجلمل، يعرفه اجتامع الناس عىل بيعته، ةمعاوي

ًوكان معاوية أمريا بالشام من قبل ، بالدخول فيام دخل به املهاجرون واألنصار

خاف ،  عيل أمرياملؤمننيفلام ورد إىل معاوية رسول ، وكان ابن عمه، عثامن
وقد كان ،  عزله ومل يستعملهوعلم أنه متى استتب األمر له، معاوية من عيل 

أن يقر معاوية بالشام ،  أمرياملؤمننيأشارا عىل ، ابن عباس واملغرية بن شعبة
إين : وقال، فلم يطعهام ، مدة حتى يبايع الناس ويتمكن ثم يعزله بعد ذلك

ًلو أقررته عىل إمارته ولو يوما واحدا كنت عاصيا يف ذلك اليوم هللا تعاىل ً ومل ، ً
فحني ورد ، ومل يكن عنده غري مر احلق،  واحليل من مذهب عيل تكن اخلدع

، وكان أحد الدهاة، ثم استشار بعمرو بن العاص، طاوله، الرسول عىل معاوية

                                                        
 موضع بقرب مدينة الرقة يقع عىل شاطئ الفرات من جانبه الغريب بني الرقة وبالس، :صفني )١(

احلموي، : ينظرهـ، ٣٧ ومعاوية يف سنة  اإلمام عيلدارت بني ًوكان مرسحا للحرب التي 
؛ ٤١٤ / ٣، ١٩٩٧بريوت ، ١صالح بن سامل املرصايت، ط : معجم البلدان، حتقيق. ياقوت
بقرب الرقة عىل شاطئ الفرات من ، قرية قديمة البوار من بناء الروم، صفني«: القزوينيوأورد 

وليس يف ذينك ، ذات برزخ طوهلا نحو فرسخنيوما يليها غيضة ملتفة ، اجلانب الغريب
، »ٌالفرسخني طريق إىل املاء إال طريق واحد مفروش باحلجارة وسائر ذلك عزب وخالف ملتفة

  .٢١٤ص ، آثار البالد
  .٩٠-٨٩ص ، الفخري) ٢(
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فأشار عمرو بن العاص عىل ، وكان معاوية قد تألفه واستامله ليقوى برأيه ودهائه
صابع زوجته أن يظهر قميص الدم الذي قتل فيه عثامن بن عفان وأ، معاوية

 ثم جيمع الناس ويبكي عليه ويلصق قتل عثامن بعيل ، ويعلق ذلك عىل املنرب
فأخرج معاوية القميص ، ليميل إليه أهل الشام ويقاتلوا معه، ويطالب بدمه

، واألصابع وعلقه عىل املنرب وبكى واستبكى الناس وذكرهم بمصاب عثامن
ب بدم عثامن والقتال معه عىل فانتدب أهل الشام من كل جانب وبذلوا له الطل

 . )١(»كل من آوى قتلته

، اهنا )٢(معركة صفني)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تذكر 
 נערך מכן לאחר(ضد معاوية بن ايب سفيان  املعركة التي خاضها عيل 

ثم تبدأ بذكر تفاصيل ). ציפין קרב ,סופיאן אבו אבן מועאויה נגד הקרב
 كان يتمتع بافضلية عسكرية يف املعركة  اإلمام عيلمعركة صفني، فتذكر ان 

 כי נראה והיה، צבאי יתרון היה לעלי(ًوكان ظاهرا ان النرص سيكون حليفه 
 ان معاوية جلأ اىل احليلة، فأمر بوضع القرآن ، اال)שלו יהיה בקרב הניצחון

  اإلمام عيل جنوده، وان يرصخوا عند مالقاة جيش رماحالكريم عىل 
 מועוויה החליט שאז אלא (»اجعلوا احلكم هللا وهو يقرر من اخلليفة احلق«

                                                        
،  بصفنيأورد كثري من املصادر احلجة الواهية التي استند إليها معاوية يف قتال اإلمام عىل ) ١(

؛ )١٢٩-٢/١٢٨(، تاريخ، اليعقويب؛ )١/٨٣(، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: ينظر
ابن ؛ ٨٢-٨١ص ، تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي؛ )٥٦٢-٤/٥٦١(، تاريخ، الطربي
 . ٩٤ص ، تاريخ، العربي

: حتقيق ورشح. وقعة صفني لنرص بن مزاحم املنقري: ينظر عن حرب صفني واحداثها، )٢(
 .هـ١٣٨٢، املؤسسة العربية احلديثة، لبنان ٢لسالم حممد هارون، طعبدا
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، לוחמיו של החניתות על קוראן ספרי לשים ציווה הוא. בתחבולה לנקוט
 מי להחליט לאלוהים תנו« לזעוק החלו، עלי לוחמי מול וכשנפגשו

  .)١()»האמיתי ליפה'הח

وكان الصحابة متوقفني يف هذا األمر ألهنم كانوا ... «: ذكر القزويني
أريد دم : ويرون قميص عثامن عىل الرمح ومعاوية يقول، ًيرون عليا وعلو شأنه

يا : قال له إىل أن قتل عامر بن يارس والصحابة سمعوا أن النبي ، ابن عمي
 فبذل قوم عيل، فعند ذلك ظهر للناس بغي معاوية، عامر تقتلك الفئة الباغية

: ويف مكان آخر. )٢(»... جهدهم يف القتال حتى ضيقوا عىل قوم معاوية
ما ، أفيكم أويس القرين ؟ قلنا نعم: نادى يوم صفني رجل من أهل الشام...«

يس القرين خري التابعني أو:  يقولسمعت رسول اهللا : تريد منه ؟ قال
: فنادى املنادي يف القوم، وعطف دابته ودخل مع أصحاب عيل ، بإحسان

 .)٣(»أويس؟ فوجد يف قتىل عيل 

اضطرب أصحاب معاوية وظهر أهنم ، وبعد أن قتل عامر بن يارس 
الذي يستخدم أي يشء ، وظهر يف هذه املسألة مكر وخداع معاوية، الفئة الباغية

يكسب السلطة واجلاه ويسعى إىل أعذار خمتلفة من أجل رغبته من أجل أن 
ّ وبمثل هذا التأويل القبيح املستنكر يضلون قال الصادق «الشخصية، 

وهذا من نحو تأويل معاوية ملا قتل عامر بن يارس فارتعدت فرائص ، ويضلون

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org 

  .٢١٥-٢١٤ص ، آثار البالد) ٢(
  .٧٢ص ، آثار البالد) ٣(
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بن فدخل عمرو ،  عامر تقتله الفئة الباغيةقال رسول اهللا : خلق كثري وقالوا
ملاذا ؟ : قال، أهيا األمري قد هاج الناس واضطربوا: فقال له، العاص عىل معاوية

،  عامر تقتله الفئة الباغيةأليس قال رسول اهللا : قال، قتل عامر فامذا: قال
دحضت يف قولك أنحن قتلناه إنام قتله عيل بن أيب طالب ملا ألقاه : فقال معاوية

 هو الذي قتل فإذن رسول اهللا : ال فقفاتصل ذلك بعيل ، بني رماحنا
 .)١(» ملا ألقاه بني رماح املرشكنيمحزة 

اإلمام هو تأكيد أن ،  اإلمام عيل وجود هؤالء الصحابة إىل جانب ّنإ
وهو ، كان له احلق يف مقاتلة معاوية الذي امتنع عن الدخول يف بيعته،  عيل

اإلمام  النرص جليش وبعد أن الحت بشائر، األمر الذي أمجعت عليه األمة
فبذل قوم عيل جهدهم حتى ...« أظهر معاوية خدعة رفع املصاحف، عيل

! رضينا بكتاب اهللا : فعند ذلك رفعوا املصاحف وقالوا، ضيقوا عىل قوم معاوية
فام وافقوا ! كلمة حق أريد هبا باطل : فقال عيل ، فامتنع قوم عيل من القتال

فآل األمر إىل احلكمني ! ال رأي لغري مطاع :  عند ذلكفقال عيل ، عىل قوله
 .)٢(»والقصة مشهورة

حالة املرارة التي كان )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(وتصور 
 من تصديق بعض اجزاء من جيشه بمسالة التحكيم بينه  اإلمام عيليعيشها 

                                                        
 ) .٢/٤١٧(، تنبيه اخلواطر) ١(
 فام – ٣ص ، وقعة صفني، املنقري: لالستزادة عن حرب صفني ينظر. ٢١٥ص ، آثار البالد) ٢(

-٢/١٢٧(، تاريخ، اليعقويب؛ )١١٣-١/٨٧(، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري؛ هابعد
 ).٤١٥-٢/٣٨٤( مروج الذهب، املسعودي؛ ) فام بعدها-٤/٥٦٣( الطربيتاريخ ؛ )١٣٢
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 נאות، מלוחמיו חלק מצד פנימית התמרמרות חרף، עלי(وبني معاوية 
وتم حتديد شخص من كل جيش، وكان ، )מעוויה ובין בינו בוררות םלקיי

) ابو موسى االشعري( هو  اإلمام عيلالشخص املفاوض من قبل جيش 
 חכם מטעמו כנציג מינה הוא) (عمرو بن العاص(ومن قبل جيش معاوية هو 

 מעוויה מינה ומנגד ,אשערי אל מוסא אבו בשם מתימן חשוב הלכה
، وتشري اىل )עאץ- אל אבן עמר ,מצרים וכובש המהולל המפקד את، מצידו

مكر ودهاء املفاوض من جيش معاوية وانه كان رجل شديد املكر واحليلة 
 של כסגנו תפקד וכעת، וממולח חריף כאדם ידוע שהיה(ونائب معاوية 

 .)١( )וויהמעא

ه قبل عىل مضض بالتحكيم وبالشخص ّ اىل ان اإلمام عيلويشري 
، فيقول يف احدى مواعظه للخوارج )ابو موسى االشعري(املفاوض عنه وهو 

ما تنقمون مني؟ اال اين اول من : انه قال هلم، وتذكريهم وحتذيرهم عاقبة امرهم
يف دين اهللا ابا موسى انت كذلك، ولكنك حّكمت : فقالوا! آمن باهللا ورسوله؟

ولوال اين . ًواهللا، ما حّكمت خملوقا، وانام حّكمت القرآن: فقال . االشعري
ُغلبت عىل امري وخولفت يف رأيي ملا رضيت ان تضع احلرب اوزارها بيني 
ُوبني اهل حرب اهللا، حتى أعيل كلمة اهللا، وانرص دين اهللا، ولو كره الكافرون 

 .)٢(واجلاهلون

ِإنا مل نحكم « اىل امر التحكيم،  اإلمام عيلبه اشار ويف احدى خط ِّ ُ ََّ ْ َ ِ

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org 

   . ٣٣/٣٨١بحار االنوار : ينظر )٢(
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ُالرجال، وإنام حكمنا القرآن هذا القرآن، إنام هو خط مسطور بني الدفتني، ال ينطق  ُ َِ ْ َ َّ َ ََ ْ ْ ٌ ْ َ ْ ْ ْ َِّ ِ َّ َ َ َ ُ َ َ َُ ٍّ َ ََّ َّ َِّ ُِ ْ ُ َْ َ

ْبلسان وال بد له من ترمجان، وإنام ينطق عنه ْ َ ََّ َ ْ ُُ ِ ِ َِ ْ ََ َّ ِ ٍ ٍُ َ َ َ الرجال، وملا دعانا القوم، إىل أن نحكم بيننا ِ َ ْ َ ُ َِّ َ ْ َ َ َِّ ُ َْ َ َ َ ْ ََّ ُ

َالقرآن، مل نكن الفريق  َِ َ ْ ُ ِْ ُ َ ْ َ ِمتويل، عن كتابْالـْ َ َِ ْ َ ََ ِّ َسبحانه وتعاىل، وقد قال اهللا ُ َ َ َْ ََ َ َْ َسبحانه اهللا ُ َ ْ ُ:  
ِفإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللا والرسول ُ َّ ُ َْ َِ ُِّ َْ ٍَ

ْ ِ ُ َ َ ْ  ،َفرده إىل ِ ُّ َ َأن نحكم بكتابه، ورده إىل  اهللا َ ِ ُّ َْ َِ َِ ِ ُ َ ْ َ

ْالرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق يف كتاب اهللاَّ، فنحن أحق الناس به، وإن  ُّ ِْ ِِ ِ ِِ َّ َ َ ْ َّ َُ ُ ْ ِّ َُ ََ َِ ِ ِ ِِ ِْ َ ُ ُ ََّ َ َ ِ

ِحكم بسنة رسول ُ َ ُ َِ َِّ ِ ْفنحن أحق الناس وأوالهم،   اهللاُ ُ ْ َ ُ َْ َ َِ َّ َُّ َ هبا، وأما قولكم، مل جعلت َ ْ ُ ََ َ َْ ِ ْ َّ َُ َ ِ

َبينك وبينهم أجال يف التحكيم، فإنام فعلت ذلك ليتبني  َُّ َ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ََ ُ َّ َ َِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َّ ِِ ِ ً َّجاهل، ويتثبت العامل، ولعلْالـَ َ ْ َ َُ َ َّ َُ ِ َ َ َ ِ 

ِأن يصلح يف هذه اهللا  َِ َ ِْ ُ ْ َهدنة، أمر هذه األمة، وال تؤخْالـَ ُ ْْ َ ِ ِ َِّ َ ُْ َ َ َ ِذ بأكظامها، فتعجل عن تبني ُ َُّ َ ْ َ َ َْ َ َْ َ َ ِ َ ِ َ

ِحق، وتنقاد ألول الغي، إن أفضل الناس عند اهللاَّ، من كان العمل بْالـ ُ ْ َ ْ ََ َ َِّ ْ َّ َ ََ َّ َِّ َ ْ َّ ْ َِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ َّحق أحب ْالـَ َ ََ ِّ

َإليه، وإن نقصه وكرثه من الباطل، وإن جر إليه فائدة وزاده، ف ََ َ َ َ ََ َ ًَ ِ ِ ِْ َّ َ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ َأين يتاه بكم، ومن أين َ ْ َْ ْ ُ َْ ِ ُ ِ َ َ

ِأتيتم، استعدوا للمسري إىل قوم حيارى، عن  َ َ َْ َ َ ْ ٍْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ ِحق ال يبرصونه، وموزعني بْالـُ َ ِ َِ ُ َُ ُ ْ ََ َجور ال ْالـِّ ِ ْ َ
ُيعدلون به، جفاة عن الكتاب، نكب عن الطريق، ما أنتم بوثيقة يعلق  ََ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ُْ ْ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِِ ِ ُِ َْ ُ َُ ِ َّ ِ ٍِ ِ ِهبا، وال زوافر َ ِ َ َ َ َ ِ

ِعز يعتصم إليها، لبئس حشاش نار  َ َُّ ُ َ َ ْْ َ ٍِّ َِ ََ ْ ُ ُ ًحرب أنتم، أف لكم، لقد لقيت منكم برحا ْالـِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َُ ُ ْْ ُ ْ ٍّ ُِ ِ ُ َ ِ

َيوما أناديكم، ويوما أناجيكم، فال أحرار صدق عند النداء، وال إخوان ثقة عند ْ ْ َ ِّ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ً ًُ َ ْ ْ ِْ َ ٍ ُ َ ْ َ ْ ََ ُ َُ َ ُ َ ُ َِ 

ِالنجاء َ َّ«)١(. 

وعند اجتامع الشخصني ايب موسى االشعري وعمرو بن العاص، زعم 
عمرو انه من املستحيل ان جيتمع اجلانبني عىل موقف واحد من اخلالفة كموقف 

 ייתכן שלא עמר טען، לבוררות הצדדים שני כשנפגשו ( اإلمام عيل
 ان يتخىل ، ولذلك طلب)ליפה'הח בעמדת כשעלי ייפגשו הצדדים שני כי

                                                        
 .  ١٨٣-١٨٢ صبحي الصالح، ص: هنج البالغة، حتقيق: ينظر )١(
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ٍ عن اخلالفة حتى يكون بموقف واحد متساو مع معاوية قبل  اإلمام عيل

 יעמדו ומעוויה שהוא כך، ליפות'הח על יוותר שעלי ביקש ולכן(التحكيم 
اإلمام ، وعند موافقة ايب موسى االشعري عىل ختيل )הבוררים בפני כשווים

، عند )כך שעשהומ، ליפות'הח על לוותר הסכים עלי ( عن اخلالفة عيل
 עמר הכריז(ذلك اعلن عمرو ان اخلالفة اصبحت فارغة وهو يعطيها ملعاوية 

، )למעוויה אותה ונותן אותה לוקח הוא »פנויה« ליפות'כשהח שעכשיו
 הריע באירוע נוכח שהיה הקהל(رحب املجتمعون هبذا القرار واشادوا به 

 .)١( )זאת וקיבל לכך

 مل  اإلمام عيلان ) يديا العربية الويكبהעברית ויקיפדיה(وتشري 
 את לשאת היה יכול לא המושפל עלי(يستطع تقبل هذه النتيجة املحرجة 

 وانه حاول ان يفرض ذلك بالقوة ولكنه مل يستطع ،)המביכות התוצאות
، בכוח ליפותו'ח את ולכפות צבאו את לאסוף וניסה(بسبب تفرق معسكره 

نقسامات التي حدثت يف صفوف ، ثم تذكر اال)מחנהו התפזר בינתיים אך
 הצטרף ממנו חלק(، فقسم منه انضم اىل معاوية  اإلمام عيلجيش 

 هو املسؤول عن  اإلمام عيلادعى ان ) اخلوارج(، وقسم آخر )למעוויה
 להשפלה אחראי שעלי וטען הקצין )ים'ארג'הח( אחר וחלק (هذا اخلذالن

، وان الشخص الوحيد الذي يتحمل مسؤولية اختيار اخلليفة هو اهللا )הזו
 הינו ליפה'הח מיהו בשאלת בירור לערוך בזכותו שיש ושהיחיד(

، وان وايل سوريا معاوية بن ايب سفيان الذي كان من بيت امية ومن )אללה

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org 



 ٨١

 الن  اإلمام عيلن رفض اعطاء البيعة واقسم بالثأر من اقرباء اخلليفة عثام
 בן מועאויה ,סוריה מושל(  اإلمام عيلُاخلليفة عثامن قتل عىل يدي انصار 

 להישבע סירב، עפאן בן מאן'עות וממקורבי אומיה ביתמ סופיאן אבי
 .)١( )עלי תומכי בידי מאן'עות רצח בשל، דם נקמת בעלי לנקום ונשבע

اإلمام ُكان مترد اخلوارج وعصياهنم املسلح من اقسى ما أمتحن به 
 عىل جيش ًا يف وقت كان النرص قريبا من جيش االمام ، حدث هذعيل

معاوية بن ايب سفيان الذين رفعوا املصاحف داعني اىل حتكيم القرآن، ومعاوية 
معروف بتارخيه البعيد عن القرآن وتعاليمه، فخدع فرقة من فرق جيش 

 آذان صاغية له،  الذين ركنوا اىل التحكيم، ومل جيد االمام االمام
 بسبب  اخرى حدث انقالب عسكري يف صفوف جيش االمام وبعبارة

 .)٢(مسألة التحكيم هذه

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org. 

منها الدعاء ،  من موقف اخلوارج دعى عليهم اإلمام عيل ومن شدة املرارة التي عانى منها )٢(
ُاللهم انك اعلنت سبيال من سبلك فجعلت فيه رضاك وندبت اليه :  املروي عن االمام الصادق ُ ً

ًه ارشف سبلك عندك ثوابا، واكرمها لديك مآبا، واحبها اليك مسلكا، ثم اشرتيت فيه اولياءك، وجعلت ً ً ُ ُ
ًمن املؤمنني افنسهم وامواهلم بأن هلم اجلنة، يقاتلون يف سبيلك، فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا،  ً ُ ُُ

ًاقض عهدا، وال ٍفاجعلني ممن اشرتى فيه منك نفسه، ثم وىف ببيعك الذي بايعك عليه، غري ناكث، وال ن ٍ

ًمبدل تبديال، إال استنجازا ملوعودك، واستيجابا ملحبتك وتقربا به اليك ً ًُّ ً ٍفصل عىل حممد وآله، واجعله .. ٍ ِّ

ُّخامتة عميل، وارزقني فيه لك وبك، مشهدا توجب يل به الرضا، وحتط عني به اخلطايا، واجعلني يف  ُ ُ ً

ُاالحياء املرزوقني بايدي العداة العصاة، حت ٍّت لواء احلق، وراية اهلدى ماض عىل نرصهتم قدما غري مول ُ ُ ً ُُ ُ ٍ ُ

ُدبرا وال حمدث شكا، واعوذ بك عند ذلك من الذنب املحبط لألعامل ُ ًُ ًٍ موسوعة االمام . القريش: ينظر، ُ
 .   ٢٥٧-٢٥٥ص أمرياملؤمنني، 
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:  يف الكوفة قام رجل من اخلوارج فقال اإلمام عيلويف احدى خطب 
كلمة : فسكت االمام، ثم قام آخر وآخر، فال كثروا عليه قال. ال حكم اال هللا

ّد اهللا ان تصلوا ال نمنعكم مساج: حق يراد هبا باطل، لكم عندنا ثالث خصال

فيها، وال نمنعكم الفيء ما كانت ايديكم مع ايدينا، وال نبدؤكم بحرب حتى 
تبدؤونا به، واشهد لقد اخربين النبي الصادق عن الروح االمني عن رب العاملني 

 اال جعل اهللا - قلت او كثرت اىل يوم القيامة- انه ال خيرج علينا منكم فرقة 
 اجلهاد جهادكم، وافضل الشهداء من قتلتموه، حتفها عىل ايدينا، وان افضل

وافضل املجاهدين من قتلكم، فاعلموا ما انتم عاملون، فيوم القيامة خيرس 
َلكل نبإ مستقر وسوف تعلموناملبطلون، و ُ َ ٌّ ْ َُ َ ِّْ ْ َ ََ َ َ ٍ َ ُ ِ )ونجد يف كالم .)١()٦٧/ االنعام 

 .حسن تصوير حلالة اخلوارج وموقفه منهمأ االمام 

 يبني بعض احكام الدين ويكشف للخوارج خرى له ُأة ويف خطب
َفإن أبيتم إال أن تزعموا أين أخطأت وَضللت، فلم «َالشبهة وينقض حكم احلكمني،  ُ ْ ِْ َ َُ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َِّ ُ َْ َّْ ِ ِ

ٍتضللون عامة أمة حممد َِّ َّ ََّ ُ َُ َ ُ َِّ َ ُ  ُبضاليل، وتأخذوهنم بخطئي، وتكفروهنم بذ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ْ َُ َِّ َ ُ َ ُ َِ َ ْ ِ ِنويب، َ ُ

ْسيوفكم عىل عواتقكم، تضعوهنا مواضع الربء والسقم، وختلطون من أذنب بمن مل  َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ُّ َ َ ْ ْ ُ ُِ َ ِ ُ ُْ ْ ْ ََ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُ

َيذنب، وقد علمتم أن رسول ُْ َ ْ ْ َُّ َ ُ ِْ َِ َرجم الزاين    اهللاَْ َ َِ َّ َمحصن، ثم صىل عليه ثم ورثه ْالـَ ُ َ َّ َُّ َّ ْ َّ َُ َ َ َ َ ْ
َأهله، وقت َ َ ْ َل القاتل وورث مرياثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاين غري َ َْ َ َّ ََّ ِ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َِ َ َ ِ َّمحصن، ثم ْالـِ ُُ ِ َ ْ

َقسم عليهام من الفيء ونكحا  َ ََ َ ِ ِْ ْ َ ََ ْ َ ََ ُمسلامت، فأخذهم رسولْالـِ َُ َ ْ ْ ُُ َ َ َ ِ ِ
َبذنوهبم، وأقام   اهللا َ َْ َ ِ ِ ُ ُ ِ

َّحق ْفيهم، ومل يمنعهم اهللا َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ ِ َ سهمهم من اإلِ ِ ْ َ َُ َّ، ومل خيرج أسامءهم من بني أهله، ثم سالمْ ْ ْ ُْ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َِ َ َ ِ ْ ُ ْ َ

                                                        
، البداية ٢/٣٩٨ ، الكامل يف التاريخ٥/٧٣، تاريخ الطربي ٢/٦٣٧تاريخ ابن خلودن : ينظر )١(

 .   ٧/٢٨٢والنهاية 
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ِأنتم رشار الناس، ومن رمى به الشيطان مراميه ورضب به تيهه، وسيهلك يف صنفان،  َِ ْ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ِْ َِ َْ ََ َّ ُْ َ ِ َ

ِحمب مفرط يذهب به  ُِ َ ٌّْ َ ٌُ ْ ِ ِحب إىل غري ْالـُ ْ َ َ ِ ُّ ِحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إىل غري ْالـُ ْ َ ُ َُ َ ِْ ُ ْ ٌُ ُ َ ْ َِ ِْ ٌ ْ ِ ِّ

َحق، وخري الناس يف حاال النمط األوسط فالزموه، والزموا السواد األعظم، فإن يدْالـ َ َ َّ َّ ََ َ َّ ُ ُ َ َ َّْ ِِّ َ ََ ُ ُْ َ َ ْ َ ََ َْ ْ ً َّ ِ ِ ُ 

َمع اهللا  َجامعة، وإياكم والفرقة، فإن الشاذ منْالـَ َ َِ َِّ َ َ َّْ َّ ِ َِ ُْ ْ َُّ َ الناس للشيطان، كام أن الشاذ من َ ِ َِّ َّ ََّّ َ َ َ َِّ َ ْ ِ

َالغنم للذئب، أال من دعا إىل هذا الشعار فاقتلوه، ولو كان حتت عاممتي هذه، فإنام  ََّ ِّ ِ َِ َِ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ ََ َ ُ ْ َْ ََ َ ُ ْ َ ِْ َ َِّ َ ِ

َحكم  ِّ َحكامن ليحييا ما أحيا القرآن، ويميتا ما أمات ْالـُ ََ َ ُ ْ َ َ َ َُ َِ ُِ ُ ْ ْ ْ َِ ِ َ ْالقرآن، وإحياؤه االجتامع عليه، َ َ َْ ُ َْ ُ ْ َْ
ِ ِ ُ ِ ُ

ْوإماتته االفرتاق عنه، فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم، وإن جرهم إلينا اتبعونا، فلم  ْ ْ َّ ْ ُ ْ ْ َّ ََ َ َ ُ ْ َُ َ َْ َُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ََّ َ َ َّ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِْ َ ِ
ِ

َّآت ال أبا لكم بجرا، وال ختلتكم عن أمركم، وال لب ْ َ ْ ُ ََ ْ ً ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َ َِ َ َُ ُ ُسته عليكم، إنام اجتمع رأي ِ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َْ َُ َّ ُِ َ

َملئكم عىل اختيار رجلني، أخذنا عليهام أال يتعديا القرآن فتاها عنه، وتركا  َ ْ َ َّ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ُ ََ َ ُ ْ َ َ َ ََّ َ ِ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َحق وُمها ْالـِ َّ َ
َيبرصانه، وكان  َ ِ ِ

َ ْ َجور هواُمها فمضيا عليه، وقد سبق اْالـُ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ ِستثناؤنا عليهام يف َ َ ِ ْ َْ َْ َ ُ َ ِحكومة ْالـِ َ ُ ُ
َبالعدل، والصمد للحق سوء رأهيام وجور حكمهام َِ ِْ ِ ِْ ُ ْ َ َ َّ ََ َ ُ ِْ ِ َ ِّ ْ ِْ ْ ِ«)١(. 

 

*** 

                                                        
 .  ١٨٥-١٨٤صبحي الصالح، ص : هنج البالغة، حتقيق: ينظر )١(
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  ان لالمام عيل )١() الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تذكر 
 .)٢(والده اآلخرينأىل إون ان تتطرق د). احلسن واحلسني(ولدين اثنني فقط مها 

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org. 

فأوالد «نثى، أن بني ذكر ويو ثامنية وعرشأن ي سبعة وعرش مرياملؤمنني تذكر املصادر ان أل)٢(
احلسن واحلسني وزينب : را وأنثى صلوات اهللا عليه سبعة وعرشون ولدا ذكأمرياملؤمنني

أمهم فاطمة البتول سيدة نساء العاملني بنت سيد ، الكربى وزينب الصغرى املكناة أم كلثوم
أمه خولة بنت جعفر بن قيس ، وحممد املكنى أبا القاسم. املرسلني حممد خاتم النبيني 

باس وجعفر وعثامن والع. وأمهام أم حبيب بنت ربيعة، وعمر ورقية كانا توأمني. احلنفية
أمهم أم ، وعبداهللا الشهداء مع أخيهم احلسني ابن عيل صلوات اهللا عليه وعليهم بطف كربالء

وحممد األصغر املكنى أبا بكر وعبيداهللا الشهيدان مع أخيهام . البنني بنت حزام بن خالد بن دارم
ت عميس اخلثعمية وحييى أمه أسامء بن. أمهام ليىل بنت مسعود الدارمية،  بالطفاحلسني 

ونفيسة وزينب . أمهام أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي، وأم احلسن ورملة. ريض اهللا عنها
الصغرى ورقية الصغرى وأم هاين الكرام ومجانة املكناة أم جعفر وأمامة وأم سلمة وميمونة 

لوات اهللا ويف الشيعة من يذكر أن فاطمة ص. رمحة اهللا عليهن ألمهات شتى، وخدجية وفاطمة
 فعىل قول ً حمسناـوهو محل ـ   كان سامه رسول اهللا ً ولدا ذكراعليها أسقطت بعد النبي 

         الشيخ. االرشاد: ينظر. »واهللا أعلم،  ثامنية وعرشون أمرياملؤمننيهذه الطائفة أوالد 
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 : يب طالبأاحلسن بن عيل بن 

ان احلسن بن عيل بن ايب )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تذكر 
 נכדו היה(هو احلفيد االكرب للنبي حممد ) טאלב אבי בן ַעלי בן ַחַסן(طالب 
، ولد يف السنة الثانية او الثالثة للهجرة يف املدينة )מוחמד הנביא של הבכור
، وهو عند )מדינה- אלב ,רה'הגה לאחר שלוש או שנתיים נולד חסן(املنورة 

 מרבית ידי על נחשב אשר (اإلمام عيلالشيعة يعد االمام الثاين، بعد 
 העברית ויקיפדיה(، وتشري )השני השיעי אימאםל השיעים המוסלמים

 خرى ترى ان االمام احلسني ُأ شيعية ًااىل ان هناك فرق )الويكبيديا العربية
 חוסיין הצעיר אחיו את מחשיבים אחרים פלגים(هو االمام الشيعي الثاين 

 .)١()השני השיעי האימאם בתור

 ولد يوم با حممد احلسن بن عيل أ ّ انهل البيت أروي عن 
 فعق عنه رسول اهللا  النصف من شهر رمضان، سنة ثالث من اهلجرة،

 وكان أشبه بالنبي . وأمر أن يتصدق بوزن شعره فضة، وحلق رأسه، بشاك
                                                        

= 
ابن البطريق، ؛ عمدة عيون صحاح االخبار يف مناقب إمام األبرار، ٣٥٥-٣٥٥٤/ ١املفيد    =

وقد تعددت املصادر التي تؤكد وبوضوح وجود املحسن ضمن أوالد عيل من ؛ ٣٠ - ٢٩ص
بل إن الكثري من كتب العامة ، ومل يقترص هذا األمر يف حدود كتب الشيعة، فاطمة عليهام السالم

تاريخ ، ٢ / ١٨: ٦ الكايف :، ينظرذكرت ذلك األمر وسلمت بوجوده من دون تعليق أو ترديد
الكامل يف ، ١٥٣: ٥تاريخ الطربي ، ٣٥٨: ٣املناقب البن شهرآشوب ، ٢١٣: ٢اليعقويب 

: ٣اإلصابة البن حجر ، ١٨٩: ٢أنساب األرشاف للبالذري ، ٣٩٧: ٣التاريخ البن األثري 
٤٧١. 

(1) http://he.wikipedia.org 
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ومع أبيه بعد جده ، ، وكان مقامه مع جده سبع سنني)١(ما بني الصدر إىل الرأس
، تويف وعمره سبعا وأربعني سنة، وبعد أبيه أيام إمامته عرش سنني، ثالثني سنة

. ة اثنتني ومخسني ، وروي سن)٢(وقبض يف شهر صفر سنة مخسني من اهلجرة
 ويف رواية اخرى انه عاش. )٣(ويروى أنه قبض وهو ابن ست وأربعني سنة

 ويقال تسع وأربعني سنة وأشهرا كان مع رسول اهللا ، سبعا وأربعني
 وسنة مع أخيه  أمرياملؤمنني ثامين سنني وسبعا وثلثني سنة مع وفاطمة 
املهادنة بينه وبني معاوية ووقعت ، وكانت مدة امامته عرش سنني. احلسني 

 خوفا عىل نفسه وإنام صاحله ، بعد مىض ستة أشهر وثالث أيام من خالفته
 . )٤( وحقنا لدماء املؤمنني من شيعة أبيه 

 ،الزكي: ومن ألقابه . أبا حممد وأبا القاسم:  اإلمام عيلوكناه 
، والرب والتقي، واحلجة، واألمني، وسيد شباب أهل اجلنة، والسبط األول

 .)٥(واألثري واملجتبى والزاهد 

ان مدة خالفة االمام )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تشري   
، )מאוד קצרה הייתה שלטונו שתקופת מאחר(كانت قصرية   احلسن

                                                        
معاين ، ٩ / ١٣٩: علل الرشائع، ٣٨٣: ١الكايف ، ٦٦٠: ٥، ٩٩: ٤سنن الرتمذي : ينظر )١(

 ترمجة اإلمام ـوتاريخ دمشق ، ٢١٢ و ٢٠٥: إعالم الورى، ١٨٧: االرشاد، ٨ / ٥٨: األخبار
 .٢٨: ٤ومناقب ابن شهرآشوب ، ٦٠ / ٣٣:  و٩ / ١١:  احلسن

  .٢٩ و ٢٨: ٤مناقب ابن شهرآشوب : ينظر )٢(
  .٥٠: مقاتل الطالبيني: ينظر )٣(
 .٢٦–٢٥الشيخ الطربيس، ص . )املجموعة  (تاج املواليد: ينظر )٤(
 . ٥١٩ و ٥١٨: ١كشف الغمة ، ١٩٣: تذكرة اخلواص، ٢٩: ٤مناقب ابن شهرآشوب : ينظر )٥(



 ٨٨

 מוסלמים ידי על והוכרה(واهنا كانت حتظى بتأييد اقلية من املسلمني 
ان يف نظر السنة والشيعة عىل السواء ، رغم ذلك فان االمام احلسن ك)מעטים

، זאת למרות (من الشخصيات املهمة، ومن الصحابة املقربني للنبي حممد 
 ממשפחתו כאחד ,והשיעים הסונים בקרב חשובה לדמות נחשב חסן

 .)١()מוחמד של )אלצחאבה( וממלוויו

ومن املعروف ،  اإلمام عيلبعد استشهاد ، بويع اإلمام احلسن 
اإلمام وذلك بسبب استشهاد ، ًان هذه البيعة كانت يف ظل ظروف صعبة جدا

،  ذلك من مصاب أليم يف نفوس املسلمني لفقد إمام زماهنموما ترك،  عيل
كذلك ما تركته حادثة التحكيم يف نفوس أهل العراق وأهل الشام لكوهنم 

ًوعارفا ، ًعاملا بام حييط به، وكان اإلمام احلسن ، القطبني يف حرب صفني

ل وكيف أن احلروب الثالثة التي خاضها أه، معرفة جيدة بطبيعة حال املسلمني
، قد أهنكت قواهم وأفنت الرجال،  عيل أمرياملؤمننيالعراق إىل جانب 

 كان يسعى إىل الرأفة باملسلمني والسعي احلثيث إىل العناية واإلمام احلسن 
 يف صبيحة الليلة التي براحتهم ومصاحلهم، وقد خطب احلسن بن عيل 

وصىل ، وأثنى عليهفذكر حقه يف اخلالفة، فحمد اهللا ، أمرياملؤمننيقبض فيها 
، لقد قبض يف هذه الليلة رجل مل يسبقه األولون بعمل«:  ثم قالعىل النبي 

، فيقيه بنفسه، لقد كان جياهد مع رسول اهللا ، ٍوال يلحقه اآلخرون بعمل
وميكائيل عن ، فيكتنفه جربئيل عن يمينه،  يوجهه برايتهوكان رسول اهللا 

ولقد تويف يف الليلة التي عرج فيها ،  يديهفال يرجع حتى يفتح اهللا عىل، يساره

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org 



 ٨٩

ما خلف من ، وفيها قبض يوشع بن نون ويص موسى، عيسى بن مريم 
ًأراد أن يبتاع هبا خادما  ،صفراء وال بيضاء إال سبعامئة درهم فضلت من عطائه

أنا ابن ، أنا ابن البشري: ثم قال، ثم خنقته العربة فبكى وبكى الناس معه. ألهله 
أنا من أهل بيت أذهب ، أنا ابن الرساج املنري، أنا ابن الداعي إىل اهللا بإذنه ،النذير

أنا من أهل بيت افرتض اهللا حبهم يف كتابه ، ًاهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهريا
َّقل ال أسألكم عليه أجرا إال : فقال تعاىل َِّ ً ْ ْ ْْ ََ َِ َ ُُ َ َمودة يف القربى ومن يقرتف حسْالـُ َ َ ْ ََ َ َ َّ َْ ِ َ َْ ُ ْ ًنة ِ َ

ًنزد له فيها حسنا ْ ُ ُ َْ ِ َ ِ َّ  )١(»...فاحلسنة مودتنا أهل البيت، )٢٣/ الشورى(.  
قاتل ، هناك العديد من الروايات التي تؤكد أن اإلمام احلسن السبط 

، وعزم عىل ذلك، معاوية وسعى إىل حربه بكل ما لديه من قوة ومقدرة وأعداد
 أدى إىل ما آلت إليه سن السبط إال ان ختاذل من ختاذل من أتباع اإلمام احل

والعجز والفشل الذي سيطر عىل اجليش الذي قاده اإلمام احلسن ، األمور
وكيف أن هذا اجليش قد سيطر عليه أكثرية ،  ملقاتلة معاوية وأتباعهالسبط 

 قد  اإلمام عيلألن ، من اخلوارج الذين عرفوا بكرههم ألهل البيت 
، ًفضال عن ان أتباع اإلمام احلسن ، ًروان سابقاأباد أكثرهم يف معركة النه

وذلك خلوضهم ثالثة حروب ، قد أصاهبم القلق والتعب واإلرهاق واخلوف
وحرب ، وحرب صفني،  وهي حرب اجلمل اإلمام عيلمتتالية إىل جنب 

من الرجال  ًكثريا الطرفان وقد خرس فيها النهروان وهي يف الواقع حروب طويلة
، ّثر هذا األمر يف ضعف معنويات جيش اإلمام احلسن واألموال وقد أ

                                                        
، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري: للمزيد عن خطبة اإلمام احلسن وكيفية بيعته ينظر) ١(

؛ ٢٧٤-٢٧٣ص ، اإلرشاد، املفيد؛ )١٤٩-٢/١٤٨(، تاريخ، اليعقويب؛ )١٣٤-١/١٣٣(
 .١١٤-١١٣ص ، اإلمام املجتبى، املصطفوي



 ٩٠

والسيام أن أحد قادة اجليش قد تلقى الرشاوى مقابل استسالمه ملعاوية 
 .)١(وإتباعه

 أن أنصاره قد ضعفوا عن احلرب فلام رأى اإلمام احلسن السبط 
وقد أوضح ذلك يف ، والسعي إىل املصلحة العامة، سعى إىل حقن دماء املسلمني

وإنام كنا نقاتلهم بالسالمة ، ما ثنانا عن أهل الشام شك وال ندم«: دى خطبه، منهاإح

، وكنتم يف منتدبكم إىل صفني، والصرب باجلزع، فشيبت السالمة بالعداوة، والصرب

أال وإنا لكم كام كنا ولستم كام ، فأصبحتم اليوم دنياكم أمام دينكم، دينكم أمام دنياكم

وقتيل بالنهروان تطلبون منا ثأره ، قتيل بصفني تبكون له: تيلنيأصبحتم بني ق، كنتم لنا

فإن أردتم ، ومعاوية يدعونا إىل أمر ليس فيه عز وال نصفة، والباقي ثائر، والباقي خاذل

وأخذنا ، قبلناه، وإن أردتم احلياة، رددناه وحاكمناه إىل اهللا بظبات السيوف، املوت

 . )٢(»البقية البقية يا بن رسول اهللا: فناداه الناس من كل جانب، لكم بالرضا

 عرف يتبني لنا ان اإلمام ، من هذه اخلطبة البليغة لإلمام احلسن 
، وبام هيم مصلحتهم، ما يف نفوس الناس الذين حوله فخاطبهم بام يفهمونه

 .)٣(والبعض سعى إىل قتله، وذلك ألنه علم بأهنم خاذلوه
                                                        

الذي أرسله ملواجهة ، فعل ذلك عبيد اهللا بن عباس قائد مقدمة جيش اإلمام احلسن السبط ) ١(
وقد تسلم بعده قيادة املقدمة قيس بن ، فخان األمانة وأخذ الرشوة وانضم إىل معاوية، معاوية

، أبو الفرج األصفهاين؛ )٢/١٤٩(، تاريخ، اليعقويب:  ينظر، دة األنصاريسعد بن عبا
 . ٧٣ص ، مقاتل الطالبيني

؛ )٢٧٣-٣/٢٧٢(، الكامل، ابن األثري؛ )٩٤-١٤/٩٣(، تاريخ دمشق، ابن عساكر: ينظر) ٢(
 ) .٢٨٦-١/٢٨٥(، الطرائف، عيل بن طاووس. ١٨١ص ، تذكرة، سبط ابن اجلوزي

، أبو الفرج األصفهاين؛ )٤/١٥٥(، الفتوح، ابن أعثم؛ )٢/١٤٩(، تاريخ ،اليعقويب: ينظر) ٣(
  .٧٢ص ، مقاتل الطالبيني



 ٩١

 : أمرينكان يعاين من، فاإلمام احلسن السبط 

ومنهم من ختاذل ، ان أتباعه قد تعبوا وكلوا من كثرة احلروب :األول
 :وخان عهده وانضم إىل معاوية بالرتغيب أو الرتهيب

ويعمل من وراء األستار من ، أن معاوية أخذ يدس اجلواسيس :والثاين
ً وجهز يف الوقت نفسه جيشا من أجل إضعاف موقف اإلمام احلسن السبط 

ًومعاوية يف الوقت نفسه أرسل أيضا إىل اإلمام احلسن ، غزو العراقأهل الشام ل

 .)١(وطلب منه الصلح وعقد اهلدنة بني الطرفني، السبط 

  اىل ان االمام احلسن)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(اشارت 
ُ، ودفن يف مقربة البقيع امام مسجد النبي )٦٧٠ (او سنة )٦٦٩(تويف يف سنة 

 בבית נטמן הוא. 670 או 669 בשנת מדינה- באל מת חסן (حممد
 הנביא של מסגדו، נבאוי-אל מסגד מול השוכן، באקי- אל נת'ג הקברות
 .)٢( )מוחמד

وهذا ما شهد به ، سعى معاوية بن ايب سفيان اىل سم االمام احلسن 

                                                        
 -٦٢ص ، مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين؛ )١٥٠-٢/١٤٩(، تاريخ، اليعقويب: ينظر) ١(

، العرب، ابن خلدون؛  فام بعدها-١٧٩ص ، تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي؛ فام بعدها
اإلمامة ، ابن قتيبة الدينوري: ينظر، للمزيد عن رشوط الصلح وتفصيالته. )٦٢٠-٢/٦١٨(

-٥/١٦٢(، تاريخ، الطربي؛ )١٥٠-٢/١٤٩(، تاريخ، اليعقويب؛ )١/١٣٣(، والسياسة
-١٨٠ص ، تذكرة اخلواص، سبط ابن اجلوزي؛ )١٦٠-٤/١٥٨(، الفتوح، ابن أعثم؛ )١٦٣
؛ )١٨٣-١/١٦٥(، األئمة االثنا عرش، ل ياسنيآ؛ ١٣٤- ١٣٢، أمراء الكوفة، آل خليفة؛ ١٨١

 .١٨٤-١٧٢ص ، اإلمام املجتبى، العالمة املصطفوي
(2) http://he.wikipedia.org 



 ٩٢

 عرش سنني من ملعاويةملا متت  أنه ان سبب وفاته و، )١(اغلب املؤرخني
إين : أرسل إىل جعدة بنت األشعث بن قيس، وعزم عىل البيعة البنه يزيد ،إمارته

ّعىل أن تسمي احلسن، مزوجك من ابني يزيد ، وبعث إليها مائة ألف درهم، ُ
فخلف عليها ، ومل يزوجها من يزيد، فسوغها املال، ففعلت وسمت احلسن 

ٌكالم فكان إذا وقع بينهم وبني بطون قريش ، رجل من آل طلحة فأولدها
 أربعني ، وكان مدة مرضه )٢(يا بني مسممة األزواج : عريوهم فقالوا

 مخسني من اهلجرة وله يومئذ ٥٠ يف صفر سنه  تويف االمام احلسن، )٣(يوما
 تسع ٤٩ثامن وأربعون سنة، ويف رواية انه تويف يف شهر ربيع األول سنه 

نه عند جدته  غسله وتكفينه ودفوأربعني، وتوىل اخوه ووصيه احلسني 
 .)٤(فاطمة بنت أسد بالبقيع يف املدينة املنورة

                                                        
، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري؛ ٣٨٨-٦/٣٨٦، الطبقات، ابن سعد: ينظر) ١(

-٣/٥(، مروج الذهب، املسعودي؛ )١٥٧-٢/١٥٦(، تاريخ، اليعقويب؛ )١٤٢-١/١٤١(
سبط ابن ؛ ٢٧٨ص ، اإلرشاد، املفيد؛ ٨٠ص ، مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين؛ )٧

 .١٩٢-١٩١، تذكرة، اجلوزي
، رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد؛ ٨٠ص ، مقاتل الطالبيني، أبو الفرج األصفهاين: ينظر) ٢(

)١٦/٤٩(. 
  .١٩٢: إرشاد املفيد، ٢٩: ٤مناقب ابن شهرآشوب : ينظر )٣(
، فمن الروايات من  اما اوالده .٢٧الشيخ الطربيس، ص ). املجموعة  (تاج املواليد: ينظر )٤(

، وعبيداهللا، وعمر، وزيد، واحلسن، والقاسم، عبداهللا:تذكر اهنم كانوا احد عرش، وهم
أم احلسن فقط، ومنهم من : وله ابنة اسمها، وعقيل، واحلسن، وإسامعيل، وأمحد، وعبدالرمحن

احلسن وزيد وعمرو واحلسني وعبد اهللا وإسامعيل : : اهنم كانوا اكثر من ذلك، وهميقول
. وكان املعقب منهم احلسن وزيد، والقاسم، ويعقوب وجعفر وطلحة ومحزة وأبو بكر، وحممد

 .٢٧الشيخ الطربيس، ص ). املجموعة  (تاج املواليد؛ ٢٩: ٤مناقب ابن شهرآشوب : ينظر



 ٩٣

 :يب طالبأاحلسني بن عيل بن 

 ان احلسني بن عيل بن ايب)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تذكر 
 هو االبن االصغر لالمام عيل ) טאלב אבי בן עלי בן חוסיין(طالب 

كان من ، ٦٢٦ولد يف املدينة سنة ، )טאלב אבי בן עלי של הצעיר בנו הוא(
 הנביא של האהובים משפחתו מבני היו (العائلة املحبوبة للنبي حممد 

 .)١( )מוחמד

 ولد باملدينة  ان ابا عبد اهللا احلسني بن عيل روي عن اهل البيت 
، وعلقت )٢(يوم الثالثاء خلمس خلون من مجادى األوىل سنة ثالث من اهلجرة

وه بخمسني بعد ما ولدت احلسن أخ،  يف سنة ثالثبه أمه فاطمة الزهراء 
ومل يولد مولود لستة أشهر غري احلسني ، ومحلت به ستة أشهر فولدته، ليلة

 . )٣(حييى بن زكريا: وقيل، وعيسى بن مريم

وبعد جده مع ،  ست سنني وأربعة أشهر مع جده وكان مقامه 
ومع أخيه بعد أبيه عرش سنني وعرشة ، أبيه تسعا وعرشين سنة وأربعة أشهر

أيام إمامته بقية ملك معاوية ومن أيام يزيد وهي عرش سنني وبعد أخيه ، أشهر

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org 

والذي عليه . وقيل ولد آخر ربيع األول سنة ثالث من اهلجرة: قال، ٢١٥: إعالم الورى: ينظر )٢(
: ينظر.  ولد لثالث أو مخس خلون من شعبان سنة أربع من اهلجرةسائر املصادر أنه 

سري أعالم ، ٧٦: ٤مناقب ابن شهرآشوب ، ٢١٥ - ٢١٤: إعالم الورى، ١٩٨: االرشاد
 .٢٨٠: ٣النبالء 

  .٣٨٦: ١الكايف ، ١٦: مثري األحزان: ينظر )٣(



 ٩٤

 .)١( ما بني الصدر إىل الرجلني وستة أشهر، وكان أشبه الناس بالنبي
ُ قتل يف اىل انه )  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(اشارت 

مدينة كربالء يف العراق مع عائلته وانصاره عىل يد قادة واعوان اخلليفة يزيد 
 עם יחד נהרג הוא (اإلمام عيلول، بن معاوية بن ايب سفيان عدو اال

 אבן ֻמעאויה של בנו הראשון יזיד ליף'הח של שליחיו ידי על תומכיו
 .)٢()עיראקשב כרבלאב، עלי של המר יריבו סופיאן

وقد كمل عمره سبعا ومخسني سنة يف ) عز وجل(وصار إىل كرامة اهللا 
ُقتل . )٣(يف املحرم يوم عاشوراء، وهو يوم االثنني، اهلجرة العام الستني من

قتله عبيد اهللا بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي ، ريب الفراتبكربالء غ
وأربعة عرش ، أتوه ومعهم اثنان وثالثون أمريا، اجلوشن بأمر يزيد بن معاوية

ًألف فارسا وراجال  يومئذ اثنان وثالثون فارسا، وأصحاب احلسني ، ً
ن من وأربعون راجال، منهم ثامنية وعرشون من رهط بني عبد املطلب، والباقو

                                                        
للمزيد عن حياة . ١٩٨: االرشاد، ٩٩: ١مسند أمحد بن حنبل  ، ٦٦٠: ٥سنن الرتمذي : ينظر )١(

ص ، فضائل، ابن حنبل؛ )٤٦١-٦/٣٩٩(، الطبقات، ابن سعد: ينظر،  االمام احلسني
، ؛ البالذري٩٨٦-٩٨٥ص ، صحيح، مسلم؛ ٧١٥ص ، صحيح، البخاري؛ ٥٣٣-٤٩٦

؛ ٨٥-٨٤ص ، مقاتل الطالبني، أبو الفرج األصفهاين؛ )٣٦٢-٣/٣٥٩(، أنساب األرشاف
نوادر . الطربي؛ ٣٤٧-٢٩٧ص ، املناقب، ابن املغازيل؛ ٣٦٧-٣٦٣ص ، اإلرشاد، املفيد

 سبط ابن ؛ ) فام بعدها-١٤/١٢٧(، تاريخ دمشق، ابن عساكر؛ ١٤٠-١٣٣ص ، املعجزات
، )٢٠٠-١/١٩٤(، ينابيع املودة، القندوزي؛  فام بعدها-٢١٠ص ، تذكرة، اجلوزي

؛ ) فام بعدها-١/٢٢١(، األئمة االثنا عرش، آل ياسني؛ )٤١٧-٣/٤١٣(، )٤١٣-٢/٣١٢(
 ) .٤١٥-١/٣٩٣(، منتهى اآلمال. القمي

(2) http://he.wikipedia.org 

  .١٩٨: االرشاد، ٩٩: ١مسند أمحد بن حنبل  ، ٦٦٠: ٥سنن الرتمذي : ينظر )٣(



 ٩٥

وأربع وأربعون رضبة، ، طعنة  ثالث وثالثونوجد باحلسني . سائر الناس 
 . )١(ووجد يف جبة خز دكناء كانت عليه مائة خرق وبضعة عرش خرقا 

 قتل يوم عاشوراء لعرش مضني من املحرم يوم السبت، ويف رواية انه 
قتله عمر ،  إحدى وستني بكربالء٦١وروى أنه كان يوم االثنني عند الزوال سنه 

وكان أمريا للجيش من قبل عبيد اهللا بن ، بن سعد بن أيب وقاص عليه اللعنةا
وعبيد اهللا كان واليا عىل العراق من جهة يزيد بن معاوية ، زياد بن أبيه لعنه اهللا

 كانوا اثنني وسبعني  أو لقتله ومجيع أصحاب احلسني الخذ البيعة منه 
ر الناس منهم اثنان وثالثون فارسا وأربعون نفسا من بنى عبد املطلب ومن ساي

أمروا الرماة برميه فرموه . راجال قتلوا مجيعا ثم محلوا بأمجعهم لعنهم اهللا 
 كالقنفذ وجرحوه يف بدنه ثالثامئة وبضعة وعرشين بالسهام حتى صار 

 موضعا بالريح والسيف والنبل واحلجارة حتى آل االمر إىل أن أحجم 
اهلم ثم طعنه سنان بن انس النخعي برحمه فرصعه وابتدأ عنهم و ضعف عن قت

فقال له شمر بن ذي اجلوشن . إليه خويل بن يزيد األصبحي ليجتز رأسه فارعد 
لعنه اهللا تعاىل فتب اهللا يف عضدك مالك ترعد ونزل إليه عن دابته فذبحه كام 

 .)٢(يذبح الكبش عليهم لعنة اهللا
                                                        

  .٧٦: مثري األحزان: ينظر )١(
- ٢٨٠: ٣، سري اعالم النبالء ٣٢–٣٠الشيخ الطربيس، ص ). املجموعة  (تاج املواليد: ينظر )٢(

 وكان .١٨: ٢، اسد الغابة ٦٤: ٣، مروج الذهب ٣٣٢: ١، االصابة يف معرفة الصحابة ٢٨٢
 مل يرثه من العابدين العقب من الذكور اليب حممد عىل زين ،  أربعة بنني وابنتانله 

. وهو عيل بن احلسني . فجميع احلسينيني عىل وجه األرض من ابن واحد، الذكور غريه
: ينظر.  من أبن واحد وابنتنيوأعقب احلسني . من أبنني وابنة واحدةأعقب احلسن 

 .٣٠رس السلسلة العلوية، أيب نرص البخاري، ص



 ٩٦

ֶ(ودية يف حني جاء يف دائرة املعارف اليه  ان االمام احلسني ) ט ַוויְנ
، وان يوم )פרת הנהר על בקרב הומת(ُقتل يف معركة عىل هنر الفرات 

يعد عند الشيعة يوم حزن وتكفري عن ) عاشوراء(استشهاده العارش من املحرم 
 אבל יום להם הוא) »עשורה«ה، במוחרם 10 (מותו ויום(الذنوب 

 .)١( )והסתגפות

،  بكل يشءّ للهجرة ضحى اإلمام احلسني ٦١يف يوم عاشوراء عام 
من اجل استقامة الدين الذي خرقه يزيد بن معاوية ومن ، الرضيع حتى بطفله

اجل أن يدافع عن احلرية والكرامة واحلقوق التي يتمتع هبا كل الناس 
يزيد إذ نصب . بالتساوي، بغض النظر عن دينهم ومعتقدهم واجتاهاهتم الفكرية

ًنفسه أمريا للمؤمنني ظلام ًوكان معروفا برشب اخلمر وفسوقه الواضح واللعب ، ً

فقال اإلمام احلسني قولته ، مع القرود والفهود وبذخ األموال الطائلة عليها
 .)٢()إن كان دين حممد ال يستقيم إال بقتيل فيا سيوف خذيني(الشهرية 

شيعي ويقيموا مراسم فتجتمع حشود كبرية من املسلمني من املذهب ال

                                                        
(1) http://www.ynet.co.il. 

: فلمزيد من التفاصيل ينظر،  مل نذكر أحداث املعركة لالختصار.٥٨١/ ١يان الشيعة اع: ينظر )٢(
؛ )٤٦٠-٦/٤٢١(، الطبقات، ابن سعد؛  فام بعدها-٥٦ص، أبو خمنف، مقتل احلسني 

فام -٣٧٥ص، األخبار الطوال، الدينوري؛ ١٧٩- ١٧٨ص، تاريخ خليفة، خليفة بن خياط
أبو ؛ )فام بعدها-٥/١٤٩(، الفتوح، ابن أعثم؛ )١٧١- ٢/١٦٩(، تاريخ، اليعقويب؛ بعدها

 فام -٣٣٨ص، اإلرشاد، املفيد؛  فام بعدها-١١٤ص، مقاتل الطالبني، الفرج األصفهاين
 فام -٢٢٤ص ، تذكرة، سبط ابن اجلوزي؛ ) فام بعدها-٣/٤٠٧(، الكامل، ابن األثري؛ بعدها
 .بعدها



 ٩٧

.  بكربالء  الطف  عىل شهداء واقعة ًالعزاء ختليدا هلذا اليوم، إذ يتم إقامة املآتم
ً واللطم تعبريا عن والئهم   املراثي    الشموع وقراءة  بإضاءة  املشاركون ويقوم

ويقوم البعض بتمثيل الواقعة و . املطلق لصاحب املصيبة والسري عىل هنجه
فيتم محل السيوف . أحداث أدت إىل مقتل اإلمام احلسني ماجرى هبا من 

 ويقوم والدروع ويقوم شخص متربع بتمثيل شخصية اإلمام احلسني 
 لثار اهللا  إذ يتم جتديد البيعة. شخص أخر بتمثيل شخصية القاتل الذي قام بقتله

 مر   عىل  والباطل  احلق  بني  استمرار املواجهة مؤكدين) ثأر اإلمام احلسني(
ِّالتاريخ، وأما بالنسبة إىل اللطم و رضب الصدور فهي ممارسة تعرب عن شدة تأثر 

 بحادثة الطف األليمة و نوع من أساليب االستنكار املوالني ألهل البيت 
 .)١( املستمر للظلم الذي حلق هبذه الصفوة الطيبة من آل الرسول املصطفى 

                                                        
 : ، منهااإلمام احلسني  هناك اسباب عدة تقف وراء إحياء ذكرى استشهاد )١(

حيث أن منزلته أرفع بكثري عن منزلة سائر ،  ليس كغريه من الشهداء إن احلسني -
ًفهو خامس أصحاب الكساء الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهريا كام ، الشهداء

 .جاء يف كتابه الكريم
ف الذي سعى لتحقيقه  من أجله هو نفس اهلد إن اهلدف الذي استشهد اإلمام احلسني -

 و احلسني سالم هو الذي غرس شجرة اإلفالنبي حممد ، َّ وضحى يف سبيلهرسول اهللا 
ـ سالمفاإل، هو الذي سقى هذه الشجرة بدمه و دماء أنصاره  حممدي الوجود وحسيني البقاء 

ك  يشء، وخري دليل عىل ذلسالم  ملا بقي من اإلو لوال تضحية اإلمام احلسني . كام قيل
، أي )ًأحب اهللا من أحب حسينا، حسني مني و أنا من حسني (قول الرسول األكرم حممد 

لرسالة السامء رسالة  هو امتداد لدين اهللا ورشيعته، ورسالة احلسني هي امتداد إن احلسني 
 .نبي الرمحة

رى كل و إحياء لذك،  واألمةسالم إنام هو إحياء لقضية اإل إن إحياء ذكرى االمام احلسني -
 =                                                                                                 .و انتصار لقضية كل مظلوم، شهيد



 ٩٨

 ان مدة االمام احلسني )ة الويكبيديا العربيהעברית ויקיפדיה(وتصف 
 بني احفاد اخلليفة الرابع وبني بيت امية سالمشهدت الرصاع عىل قيادة اإل

 בית לבין הרביעי החליף צאצאי בין ההנהגה על מאבק היה בתקופתו(
وان اخلليفة يزيد االول اراد ان يأخذ البيعة من ، )האסלאם הנהגת על אומיה

 יזיד ליף'הח(ي سالمً أن يزيدا احلاكم الرشعي للعامل اإلاالمام احلسني 
 העולם של הלגטימי המנהיג) יזיד (שהוא מחוסיין הכרה רצה הראשון

 רצה חוסיין לוואי(ًفضال عن عدم مطالبته بالسلطة من يزيد ، )המוסלמי
 .)١()יזיד מידי השלטון את לתבוע

 بيعة يزيد، منذ أن سعى معاوية بن أيب سفيان رفض اإلمام احلسني 
عىل الرغم من حماوالت معاوية ، ية مجيعهاسالمإىل أخذها من األقطار اإل

 عىل وسياسته التي تقوم عىل الرتهيب والرتغيب يف إجبار اإلمام احلسني 
لبيعة يزيد ألهنا  وكان رفض اإلمام احلسني ، عىل البيعةإعالن موافقته 

واعمل معاوية ، نقض لواحد من رشوط الصلح واهلدنة بني اإلمام احلسن 
  .)٢(احليلة حتى أوهم الناس أنه بايعه وبقي عىل ذلك حتى مات معاوية 

                                                        
 هو و الرسول ،  وفعله حجة عليناثم إن األهم يف هذا املجال هو أن قول الرسول =    

ًل توىل إحياءها وحث عليها حتى قبل حدوثها نظرا ب، َّالذي علمنا إحياء هذه الذكرى األليمة َّ َ َّ
فقد اتفقت كتب احلديث و الرواية سواء كانت من مؤلفات الشيعة أو السنة عىل أن . ألمهيتها

 . ومكان استشهاده بنبأ مقتل اإلمام احلسني جربئيل قد أوحى إىل النبي 
(1) http://he.wikipedia.org 

 معاوية عن املنرب وانرصف فنزل... «: أوردابن قتيبة الدينوري إذ ، يلةّوخري من بني هذه احل) ٢(
ًذاهبا إىل منزله وأمر من حرسه ورشطة قوما أن حيرضوا هؤالء النفر الذين أبوا البيعة : وهم، ً

 =         وعبدالرمحن ، وعبداهللا بن عباس، وعبداهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن عمر، احلسني بن عيل



 ٩٩

 رفضه لبيعة يزيد بشكل علني إال بعد وفاة  ومل يعلن اإلمام احلسني 
 بن أيب سفيان، فلام مات معاوية وانقضت مدة اهلدنة التي كانت متنع معاوية

أظهر أمره بحسب اإلمكان وأبان حقه ،  من الدعوة إىل نفسهاحلسني 
 إىل ًللجاهلني به حاال بعد حال إىل أن اجتمع له يف الظاهر األنصار فدعا 

 .)١(اجلهاد وشمر للقتال

اىل امهية معركة كربالء  )عربية الويكبيديا الהעברית ויקיפדיה(وتشري 
ًي، ويف املذهب الشيعي خصوصا، واهنا سامهت يف سالمواثرها يف الدين اإل

 של ומותו בכרבלא הקרב(ًجعل هذا املذهب رمزا لرفض االستبداد بالسلطة 
 אותה והפכו השיעית האמונה על העמוק חותמם את הטביעו חוסיין

 تشري اىل ايامن الشيعة ان كام، )השלטון את להחליף המבקשת ממפלגה
 ضحى بنفسه يف معركة كان يعرف ان القتل مصريه، كتعبري االمام احلسني

                                                        
فأخربهم أن هؤالء النفر ، إين خارج بالعشية إىل أهل الشام: وأوصاهم معاوية فقال، أيب بكربن     =

فإن تكلم أحد منهم بكالم يصدقني فيه أو يكذبني فيه فال ينقيض كالمه ، قد بايعوا وسلموا
و هفحذر القوم ذلك فلام كان العيش خرج معاوية وخرج معه هؤالء النفر و، حتى يطري رأسه

وألبس احلسني حلة ، فألبس ابن عمر حلة محراء،  وحيدثهم وقد ألبسهم احللليضاحكهم
ثم خرج بينهم ، وألبس عبد اهللا بن عباس حلة خرضاء وألبس ابن الزبري حلة يامنية، صفراء

يا أهل الشام إن هؤالء : فقال، أي القوم، وإهنم بايعوا: وقال، وأظهر ألهل الشام الرضا عنهم
وقد بايعوا وسلموا قال ذلك والقوم ، فوجدهم واصلني مطيعنيؤمنني، أمرياملالنفر دعاهم 

 إن أمرياملؤمننييا : فوثب الناس من أهل الشام فقالوا، ًسكوت ومل يتكلموا شيئا حذر القتل
ما ، سبحان اهللا: فخل بيننا وبينهم حتى نرضب أعناقهم فقال معاوية، كان رابك منهم ريب

ًالشام ال أسمع هلم ذاكرا بسوء فأهنم قد بايعوا وسلموا أحل دماء قريش عندكم يا أهل 
 ).       ١٥٤-١/١٥٣(، اإلمامة والسياسة، »...وارتضوين فرضيت عنهم ريض اهللا عنهم 

 .٢٩١-٢٩٠ص ، املفيد اإلرشاد: ينظر) ١(



 ١٠٠

 אבוד בעצם שהיה בקרב למות בחר חוסיין( وحبه هللا سالمعن محايته لإل
 .)١( )אללה על והגנה אסלאםה לאהבת כביטוי، מראש

 باستشهاده إىل رمز لقيم احلرية والعدالة حتول اإلمام احلسني 
والكرامة واملساواة وحقوق اإلنسان، ولذلك تاثرت به كل الطوائف واالديان 

وحتولت عاشوراء إىل يوم تارخيي خالد يرمز إىل نضال اإلنسان ،  اهلندوسوحتى
من اجل حريته وإرادته، وهو اليوم الذي شهد انتصار املقتول عىل قاتله، 

 . وانتصار الدم عىل السيف، واملهزوم عسكريا إىل منترص خالد

 يف ملحمة الطف وثورته اإلصالحية يف وهدف االمام احلسني 
 للهجرة، اىل اعادة الكرامة التي سلبتها السلطة ٦١املحرم عام العارش من 

االموية من اإلنسان، من خالل املامرسات املنحرفة البعيدة عن الدين 
ي، كإذالل االنسان، والتمييز بني الناس، واالستحواذ عىل مقدرات سالماإل

 االمة، وقمع الرأي املعارض، وجرب الناس وقهرهم، وسلب حربة االختيار،
 . من املامرسات التعسفية الظاملةوغري ذلك

 عندما قرر القيام بالثورة عىل هذا الواقع الفاسد، إنام فاإلمام احلسني 
قصد بذلك استنهاض قيم احلرية واملساواة يف نفوس الناس، تلك القيم التي 

وهذا ، ًتشعرهم بانسانيتهم، فاالنسان بال حرية، يعني انسانا بال كرامة وانسانية
 .و مبدأ تنادي به كل االنظمة الديمقراطية يف العامله

ֶ(وجاء يف دائرة املعارف اليهودية   ان استشهاد االمام احلسني ) ט ַוויְנ

                                                        
(1) http://he.wikipedia.org. 



 ١٠١

هبذه الصورة املأساوية املؤثرة ساهم يف تعزيز الدور الشيعي وتقويته يف العامل 
 בעולם השיעה להתחזקות הביא חוסיין של הדרמטי מותו(ي سالماإل

 .)١( )סלמיהמו

، مل تكن ثورة طائفية أو حمصورة بفئة معينة ان ثورة اإلمام احلسني 
من الناس دون غريهم، بل هي ثورة إنسانية قبل كل شئ، ألهنا نادت بمبادئ 
االنسانية وكرامة اإلنسان، كانسان بغض النظر عن أي شئ، وهي نفسها املبادئ 

مجان القرآن الكريم، يؤمن أن ، هو تر، ألن احلسني سالمالتي جاء هبا اإل
لإلنسان كرامته التي فطر اهللا الناس عليها، ولذلك ال جيوز ألحد أن يعبث هبا 

  .ًأبدا

 ًحدثا عامليا، فهي خالدة ما خلد الدهر، وقد اصبحت عاشوراء وكربالء
اهنا  ).وكل يوم عاشوراء....كل ارض كربالء(وممتدة ما امتد الزمان واملكان، 

ع بني اخلري والرش، بني احلب والكراهية، بني احلق والباطل، بني عنوان الرصا
االيامن والكفر، بني العقل والعاطفة، بني العلم واجلهل، بني الدين والالدين، 

 .بني احلقيقة والدجل، بني الوعي والتضليل

وبتعبري آخر هي مدخل لفهم ،  كلهسالمعاشوراء هي اإل« ّنإف... ًخريا أو
  ...و. ..ورشائعه، ومراميه، ومعانيه، وسياساته، ومفاهيمه، ئدهعقا اإلسالم يف

فإنه يكون ، وبعاطفته، وبوجدانه، وبفطرته، وبفكره، فإذا عاشها اإلنسان بعقله
وحاالهتا لتكون املرآة ، قد عاش حقائق اإلسالم وأحس هبا بمختلف جهاهتا

                                                        
(1) http://www.ynet.co.il. 



 ١٠٢

ونقاء ، اة وصفاءوحي، بكل ما هلا من أصالة، التي تعكس حقيقة اإلنسان الكامل
، ويتمثل يف صميم الوجدان، وجيسده بصايف الفطرة، يتجىل يف عمق الفكر

 .)١(»وصادق العاطفة

 

*** 

                                                        
 .١٠٥-١٠٤ / ١١العاميل،  . خمترص مفيد: ينظر )١(



 ١٠٣

 

 

 

 

   
 

 استشهد يف شهر رمضان  أمرياملؤمنني ّنإجاء يف كتب احلديث 
ّاملبارك، روى القندوزي احلنفي بإسناده عن عيل الرضا عن أبيه عن آبائه  عن ّ

: فقال، خطبنا ّإن رسول اهللا «: قال، ّ عيل عليهم التحية والسالمأمرياملؤمنني
ّأهيا الناس إنه قد أقبل إليكم شهر اهللا بالربكة والرمحة واملغفرة وذكر فضل شهر ، ّّ

ّيا عيل أبكي ملا يستحل : يا رسول اهللا ما يبكيك ؟ قال: فقلت، ّثم بكى، رمضان ّ
ّوقد انبعث أشقى األولني ، ّبك وأنت تريد أن تصيلّمنك يف هذا الشهر كأين  ّ

واآلخرين شقيق عاقر ناقة صالح يرضبك رضبة عىل رأسك فيخضب هبا 
يف سالمة من : وذلك يف سالمة من ديني؟ قال، يا رسول اهللا: فقلت، حليتك
من قتلك فقد ، يا عيل: ّثم قال، ّهذا من مواطن البرشى والشكر: قلت، دينك
ّومن سبك فقد سبني، غضك فقد أبغضنيومن أب، قتلني ّألنك مني كنفيس، ّ ّ ،

ّوإن اهللا تبارك وتعاىل خلقني وخلقك ، وطينتك من طينتي، روحك من روحي

ّفمن أنكر ، واختارك لإلمامة، ّفاختارين للنبوة، واصطفاين واصطفاك، من نوره
، بنتيّيا عيل أنت وصيي ووارثي وأبو ولدي وزوج ا، ّإمامتك فقد أنكر نبويت

ّاقسم باهللا الذي بعثني بالنبوة وجعلني خري الربية ، وهنيك هنيي، أمرك أمري ّ



 ١٠٤

ّإنك حلجة اهللا عىل خلقه وأمينه عىل رسه وخليفة اهللا عىل عباده ّ«)١(. 
أال أخربك بأشقى الناس؟ :  لعيل قال رسول اهللا «: ًوروي ايضا

  ـ يده عىل قرنهووضع ـ ومن يرضبك يا عيل عىل هذا، أحيمر ثمود: رجالن
 .)٢(» فكان كام أخربه  ـ وأخذ بلحيته ـ فيبتل منه هذا

 سهر تلك الليلة التي استشهد أمرياملؤمننيذكرت املصادر التارخيية ان 
كثر اخلروج والنظر يف أو) م٦٦١فرباير  ٢٨ /ـه٤٠  سنة رمضان٢١فيها وهي 

لتي وعدت هبا ثم  واهللا ما كذبت وال كذبت واهنا الليلة ا:السامء وهو يقول
 :زاره وخرج وهو يقولإيعاود مضجعه فلام طلع الفجر شد 

 كــــالقي وت ـــن املإف          للموت اشدد حيازيمك 

 حـــــــــل بواديك ذا           إوتامل وال جتـــــزع من 

فلام خرج اىل صحن الدار استقبلته االوز فصحن يف وجهه فجعلوا 
اهنن نوائح ثم خرج لصالة الفجر ليلة التاسع عرش يطردوهنن فقال دعوهن ف

من رمضان وهو ينادي الصالة الصالة يف املسجد االعظم بالكوفة فرضبه 
بالسيف عبد الرمحن بن ملجم املرادي وهو احد اخلوارج بالسيف عىل رأسه، 
ًوكان السيف مسموما، فمكث يوم التاسع عرش وليلة العرشين ويومها وليلة 

ين اىل نحو الثلث من الليل ثم قىض نحبه وقد كان يعلم ذلك احلادي والعرش

                                                        
املناقب ؛ ١٤٠ /٣املستدرك عىل الصحيحني : ينظر؛ ويف املضمون نفسه، ٥٣ينابيع املودة : ينظر )١(

واهليثمي ؛ ٦١٧ / ١١واملتقي يف كنز العامل ، ٢٢٠ ح/١أمحد يف الفضائل ؛ ٢٦للخوارزمي  
 .  ٧٤ / ٣تاريخ مدينة دمشق ؛ ١٠٦ / ٤رشح هنج البالغة ؛ ١١٨ / ٩يف جممع الزوائد 

، االستيعاب، ابن عبد الرب؛ ١١١ص ، فضائل، ابن حنبل؛ )٣/٣٢(، الطبقات، ابن سعد: ينظر) ٢(
 . ١٥٨ص ، تذكرة ، سبط ابن اجلوزي؛ ١٧٠ص ، مناقب، ابن املغازيل؛ )٢/٦٣(



 ١٠٥

 .)١(واخرب الناس به قبل اوانه

 دبرت من قبل اخلوارج، وتزخر املصادر  اإلمام عيلإن مؤامرة قتل 
 .)٢(حداثهاأبالعديد من الروايات التارخيية عن هذه املؤامرة وشخوصها و

ُ قتل  اإلمام عيل ان )٣() الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(تذكر 

م، من قبل جمموعة من اخلوارج الذين ٦٦١يف العراق يف مدينة الكوفة سنة 
 כופה בעיר 661 בשנת נרצח טאלב אבו בן עלי( متردوا عىل سلطته

، يف حني )סמכותו נגד שמרדו 'וארג'הח מקבוצת אחד ידי על עיראקשב
ֶ( جاء يف دائرة املعارف اليهودية حد أُقتل عىل يد   اإلمام عيلان ) ט ַוויְנ

 .)٤()מועאוויה מתומכי אחד בידי) עירק( בכופא נרצח עלי( ويةمؤيدي معا

وهو الوقت املتفق عليه بني أغلب ،  أمرياملؤمننيكان وقت استشهاد 

                                                        
؛ للمزيد ٤٧٩-٢٤٨ص ، ٧ عيل بن ايب طالب، ج أمرياملؤمننيمسند االمام . العطاردي: ينظر )١(

، بحار ٢/٧٨، مناقب ابن شهر آشوب ٩-٥االرشاد :  ينظر  أمرياملؤمننيحول استشهاد 
، ٢/٢٤٣، مروج الذهب ١٥٣-٥/١٤٥، تاريخ الطربي ٢٠٥-١٩٨، ٤٢/١٩٤االنوار 

 .  ٤/٣٥٩، العقد الفريد ٢٣-١٦مقاتل الطالبيني 
-١/١٢٩(، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري؛ )٣٦-٣/٣٣(، الطبقات، ابن سعد: ينظر) ٢(

، تاريخ، اليعقويب؛  فام بعدها-٢٥ص ، أمرياملؤمننيمقتل اإلمام .ابن أيب الدنيا ؛ )١٣١
مقاتل ، أبو الفرج األصفهاين؛ )١٥٢-٥/١٤٣(، تاريخ، الطربي؛ )١٤٨-٢/١٤٧(

، ابن املطهر احليل؛ )٣٥٩-٧/٣٥٣(، البداية والنهاية، ابن كثري؛  فام بعدها-٤٣ص ، الطالبيني
عمدة ،  ابن عنبة احليل؛ ٥٢-٤٧ص ، املستجاد، العالمة احليل؛ ٢٤٢-٢٣٨ص ، العدد القوية

 . ٧٠-٦٩ص ، الطالب
(3) http://he.wikipedia.org. 

(4) http://www.ynet.co.il. 



 ١٠٦

ليلة إحدى وعرشين من شهر رمضان سنة ، من ليلة اجلمعة، الفجر املصادر قبيل
 .)١(أربعني من اهلجرة 

  اإلمام عيلىل ان ا)  الويكبيديا العربيةהעברית ויקיפדיה(اشارت 
ًدفن يف مدينة النجف، التي اصبحت من االماكن املقدسة ومزارا للشيعة   קברו(ُ

 .)٢( )קדוש לאתר ונחשב ,שיעיםל לרגל עלייה מוקד מהווה ף'נגשב

 سالم كان من اجل اإل اإلمام عيلويذكر العقاد ان استشهاد 
يف سرية ابن ايب طالب ملتقى بالعاطفة املشبوبة واالحساس «: واحقاقه، فيقول

املتطلع اىل الرمحة واالكبار، النه الشهيد ابو الشهداء، جيري تارخيه وتاريخ ابنائه 
ً سلسلة طويلة من مصارع اجلهاد واهلزيمة، ويرتاؤون للمتتبع من بعيد واحدا يف

ُبعد واحد شيوخا جللهم وقار الشيب حيال بينهم وبني متاع احلياة، بل حيال  ً

ِبينهم احيانا وبني الزاد واملاء، وهم عىل حياض املنية جياع طامء  واوشك االمل ... ً
حتى قال شاعر . م وصبغة دمائهمملرصعهم ان يصبغ ظواهر الكون بصبغته

 :فيلسوف كأيب العالء املعري
 ه شاهدانـــّن عيل ونجلـي             االفق من دماء الشهيديفو

 انـولياتــــه شفقأِن، ويف            راــالليل فج واخرأفهام يف 

                                                        
؛ )١/١٣١(، اإلمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري؛ )٣/٣٦(، الطبقات، ابن سعد: ينظر) ١(

، ابن عبد الرب؛ ٥٣ص ، مقاتل الطالبيني، فرج األصفهاينأبو ال؛ )٢/١٤٨(، تاريخ، اليعقويب
، املخترص، أبو الفداء؛ )١/١٣٠(، صفة الصفوة، ابن اجلوزي؛ )٢/٦١(، االستيعاب

، منتهى املطلب، العالمة احليل؛ )٢/١٩٣(، سري أعالم النبالء، الذهبي؛ )١/٢٥٢(
 . ٢٨٧ص، التذكرة، ابن املهنا؛ ٦٩ص ، عمدة الطالب، ابن عنبة؛ )٢/٨٨٩(

(2) http://he.wikipedia.org 



 ١٠٧

وهذه غاية من امتزاج العاطفة بتلك السرية قلام تبلغها يف سري الشهداء ... 
ً، وكثريا ما تتعطش اليها رسائر االمام يف قصص الفداء التي عمرت هبا غاية

 .)١(»تواريخ االديان

 

*** 

                                                        
 .١١-٥ اإلمام عيلعبقرية : ينظر )١(



 ١٠٨



 ١٠٩

 

 

 

 

 
 

ً عموما ورموزه مثل سالم الدراسات العربية عن اإلّمن املعروف ان

 اتسمت بالنزعة العدائية والتشكيكية، فقاموا ببث االكاذيب  اإلمام عيل
 واهل بيته الطاهرين، وكان  وحول الرسول االكرم مسالامللفقة حول اإل

ً ال عالقة هلا بالواقع احلقيقي له، فضال سالمهدفهم تكوين صورة مغايرة لإل
ي ونشأة الفرق واملذاهب سالمعن قيامهم ببث مسألة التشكيك يف التاريخ اإل

 .فيه وخلق النزعة الطائفية بني فرقه

وائر املعارف اليهودية يف االنرتنت بعد عرضنا للمعلومات التي ذكرهتا د
 هناك مجلة من املالحظات ّنإ :ن نقولأنستطيع ،  اإلمام عيلعن 

 :مههاأواالستنتاجات، 

خذها للمعلومات عن أعدم حياديتها واعتامدها عىل مصادر عامة يف . ١
 .والده واستشهادهأ ووالدته وخالفته وزواجه وحروبه و اإلمام عيل

اإلمام من االمور واالحداث التي حدثت يف سرية غفاهلا كثري إ. ٢
  .عيل



 ١١٠

  اإلمام عيلعرضها تفاصيل كثرية لبعض املعارك التي جرت بني . ٣
 .ومعارضيه، واكتفت بذكر حربني فقط، اجلمل وصفني

 .يسالممور السلبية التي حدثت يف التاريخ اإلُحماولة الرتكيز عىل األ. ٤

 

*** 

 

  

 



 ١١١

 

 

 
 
 

 الكريمالقرآن  -

 ).العهد القديم والعهد اجلديد(الكتاب املقدس  -

رشح ). م١٢٥٨/هــ ٦٥٦ت (ابن أيب احلديد، أبو حامد عبد احلميد بن هبة اهللا املـدائني  -

مؤسـسة األعلمـي ، تقديم وتعليـق حـسني األعلمـي ، ) ع(هنج البالغة لإلمام عيل 

 .  م٢٠٠٤، بريوت ، للمطبوعات 

مقتل اإلمام أمري املؤمنني ). هـ ٢٨١ت (بد اهللا بن حممد بن عبيد أبو بكر ع، ابن أيب الدنيا  -

مؤسـسة الطبـع  ، ١ط، حتقيق الشيخ حممد بـاقر املحمـودي ، ) ع(عيل بن أيب طالب 

 فـام -٢٥ص  ، ١٩٩٠طهـران ، والنرش التابعة إىل وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي

 .بعدها 

سـرية ابـن إسـحاق    ).م٧٦٨/هــ ١٥١ت (ابن إسحاق، حممـد بـن إسـحاق بـن يـسار  -

 . م١٩٧٨، بريوت ، دار الفكر، ١ط، حتقيق سهيل زكار ، ) املبتدأ واملبعث واملغازي(

مطبعـة  ، ١ط، كتاب الفتـوح ).م٩٢٦/هـ٣١٤ت (ابن أعثم، أبو حممد بن أعثم الكويف  -

 .ت .د، اهلند ، حيدر آباد ، جملس دائرة املعارف العثامنية 

أسـد الغابـة يف ). م١٢٣٢/هــ ٦٣٠ت (سن عـيل بـن حممـد اجلـزري ابن األثري، أبو احل -

، دار ١عيل حممـد معـوض، عـادل امحـد عبـد املوجـود، ط: معرفة الصحابة، حتقيق

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت 



 ١١٢

، دار الكتب العلميـة، ٤ط، حتقيق أيب الفداء عبد اهللا القايض،     الكامل يف التاريخ  -

 .  م٢٠٠٦، بريوت 

عمـدة عيـون ).م١٢٠٣/هــ٦٠٠ت (ابن البطريق احليل، حييى بن احلسن األسدي احليل  -

حتقيـق الـشيخ مالـك املحمـودي والـشيخ ، صحاح األخبار يف مناقب إمام األبـرار 

 /هــ١٤٠٧،  إيـران –قـم ، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي ، ط . د، إبراهيم البهادري 

 . م١٩٨٦

خـرج ، صفة الصفوة ). هـ٥٩٧ت ( عيل بن حممد أبو الفرج عبد الرمحن بن، ابن اجلوزي  -

، القـاهرة ، مكتبة الصفا  ، ١ط، أحاديثه حممد عبادي عبد احلليم وأمحد شعبان أمحد 

٢٠٠٣ . 

حتقيق حممد عبد القادر عطا ومـصطفى عبـد القـادر ،        املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم  -

  .  م١٩٩٥، بريوت ، ية دار الكتب العلم ، ٢ط، مراجعة نعيم زرزور ، عطا 

تـاريخ ). م١١٧١/هــ ٥٦٧ت (ابن اخلشاب البغدادي، أبو حممـد عبـد اهللا بـن النـرص  -

منـشورات ، مطبعة الـصدر ، خمطوطة ضمن جمموعة نفيسة، مواليد األئمة ووفياهتم 

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٦،  إيران –قم ، مكتبة آية اهللا املرعشيل العامة 

األصـييل يف أنـساب ). م١٣٠٩/هــ ٧٠٩ت (طباطبـا ، حممد بن عـيل بـن يابن الطقطق -

، منشورات مكتبة املرعيش ، مطبعة حافظ ، حتقيق السيد مهدي الرجائي ، الطالبيني 

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨،  إيران –قم 

تـاريخ ). م١٢٨٦/هــ ٦٨٥ت (ابن العربي، أبو الفرج غريغوريوس بن هارون امللطـي  -

، بـريوت ، دار الكتب العلميـة ، ١ط، وضع حواشيه خليل املنصور ، خمترص الدول 

 . هـ١٩٩٧

العـدد ). م١٣١٠/هــ ٧١٠ت (ابن املطهر احليل، ريض الدين عيل بن يوسف بن املطهـر  -

مطبعـة سـيد  ، ١ط، حتقيق الـسيد مهـدي الرجـائي ، القوية لدفع املخاوف اليومية 

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، إيران ، ) ع(الشهداء 



 ١١٣

هـــ ٤٨٣ت ( حممـد بــن حممــد الواسـطي الــشافعي ابـن املغــازيل، أبــو احلـسن عــيل بــن -

، تصحيح وتنظيم الشيخ كاظم العزاوي ، ) ع(مناقب عيل بن أيب طالب ). م١٠٩٠/

 /هــ١٤٢٦،  إيـران –قـم ، ) ص(منـشورات سـبط النبـي ، مطبعة سـبحان  ، ١ط

 . م٢٠٠٥

التـذكرة يف ). هــ ٧ت ق (مجال الدين أبو الفضل أمحد بن حممد العبيديل ، ابن املهنا احليل  -

،  إيران –قم ، مطبعة ستارة ، إعداد وتقديم السيد مهدي الرجائي، األنساب املطهرة 

 .هـ١٣٧٩

الفهرسـت ). م٩٩٠/هـ ٣٨٠(ابن النديم، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب بن إسحاق ت  -

دار الكتـب  ، ٢ط، وضع فهارسه أمحد شمس الدين، يوسف عيل الطويل. حتقيق د، 

 .  م٢٠٠٢ ، بريوت، العلمية 

، تـاريخ ابـن الـوردي ). م١٣٤٨/هــ ٧٤٩ت (ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفـر  -

 . م١٩٩٦، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ١ط

اإلصـابة ). هــ٨٥٢ت (ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحـد  -

، دار ١معـوض، طعادل أمحد عبـد املوجـود وعـىل حممـد : يف متييز الصحابة، حتقيق

 . هـ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت 

اعتنـى بـه وراجعـه كـامل ،      الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البـدع والزندقـة  -

 . م٢٠٠٧،  بريوت–صيدا ، منشورات املكتبة العرصية، مرعي وحممد إبراهيم

، ربمجهرة أنساب العـ. )م١٠٦٣/هـ ٤٥٦ت(ابن حزم، عيل بن امحد بن سعيد األندليس  -

 . م٢٠٠٣، بريوت، دار الكتب العلمية، ٣ط، مراجعة وضبط جلنة من العلامء

مسند االمام امحد بن حنبل وهبامـشه ).  هـ٢٤١ت (ابن حنبل، ابو عبد اهللا امحد بن حممد  -

 ).ت.د(منتخب كنز العامل يف سنن االقوال واالفعال، دار صادر، بريوت 



 ١١٤

 العرب وديوان املبتـدأ واخلـرب يف أخبـار ).م١٤٠٥/هـ ٨٠٨ت (ابن خلدون، عبد الرمحن  -

دار  ، ٣ط، ملوك العرب والعجم والرببر ومـن عـارصهم مـن ذوي الـشأن األكـرب 

 .  م٢٠٠٦، بريوت ، الكتب العلمية 

كتاب الطبقات الكبري ). م٨٤٤/هـ ٢٣٠ت (ابن سعد، حممد بن سعد بن حممد الزهدي  -

 .  م٢٠٠١، القاهرة ، لطباعة الرشكة الدولية ل ، ١ط، حتقيق عيل حممد عمر ، 

منـشورات مكتبـة  ، ١ط، املحتـرض ). ١٣٩٩/هــ ٨٠٢ت (ابن سـلامن احلـيل، احلـسن  -

 .  م١٩٥١، النجف األرشف ، ومطبعة احليدرية 

، تـاريخ املدينـة املنـورة ). م٨٧٥/هــ ٢٦٢ت (ابن شبة، أبو زيد عمر بن شبة النمـريي  -

 إيـران –قم ، منشورات دار الفكر  ، مطبعة قدس، ط . د، حتقيق فهيم حممد شلتوت 

 .م ١٩٨٩/هـ١٤١٠، 

مناقب آل أيب طالـب ). م١١٩٢/هـ ٥٨٨ت (ابن شهر آشوب، أبو عبد اهللا حممد بن عيل  -

 . ت. د، النجف األرشف ، املطبعة احليدرية  ، ١ط، حتقيق جلنة من األساتذة ، 

، يف معرفة األصحاب االستيعاب ). هـ٤٦٣ت (أبو عمر يوسف القرطبي ، ابن عبد الرب  -

  .٢٠٠٦، بريوت ، دار الفكر للطباعة والنرش 

تـاريخ دمـشق ).م١١٧٥/هــ ٥٧١ت (ابن عساكر، عيل بن احلسني بن هبة اهللا الشافعي  -

، دار إحياء الرتاث العـريب  ، ١ط، حتقيق وتعليق وختريج عيل عاشور اجلنويب ، الكبري

 .  م٢٠٠١، بريوت 

عمدة الطالب يف أنـساب ). هـ ٨٢٨ت ( أمحد بن عيل احلسني مجال الدين، ابن عنبة احليل -

منشورات مكتبـة ، مطبعة ستارة  ، ١ط، حتقيق السيد مهدي الرجائي ، آل أيب طالب 

 .٢٠٠٤،  إيران–قم ، املرعيش العامة 

، "تاريخ اخللفاء"االمامة والسياسة ). هـ٢٧٦ت (عبد اهللا بن مسلم ، ابن قتيبة الدينوري -

 .هـ١٣٧٨البايب احللبي واوالده، مرص مطبعة مصطفى 



 ١١٥

، البداية والنهايـة ). م١٣٤٦/هـ ٧٤٧ت (ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش  -

 .  م٢٠٠٣،  مرص –القاهرة ، دار الفجر للرتاث  ، ١ط، حتقيق حامد أمحد الطاهر 

 :جـه، حتقيـقسـنن ابـن ما). هـ٢٧٣ت (ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني  -

 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب احللبي

مثري األحـزان ). م١٢٤٧/هـ ٦٤٥ت (ابن نام احليل، جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهللا  -

 .  م٢٠٠٤، بريوت ، دار العلوم للتحقيق والطباعة  ، ١ط، ومنرب سبل األشجان 

، السرية النبوية ). م٨٣٣/هـ ٢١٨ت ( امللك بن هشام احلمريي ابن هشام، أبو حممد عبد -

 . ت. د، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب، ط . د، حتقيق مصطفى السقا وآخرون 

املختـرص يف ). م١٣٣١/هــ ٧٣٢ت (أبو الفداء، إسامعيل بن عيل بن حممـود ابـن عمـر  -

 .  م١٩٩٧، بريوت، مية دار الكتب العل ، ١ط، تعليق حممود ديوب ، أخبار البرش 

 ، ١ط، مقتـل احلـسني ). م٧٧٣/هـ ١٥٧ت (أبو خمنف، لوط بن حييى بن سعيد األزدي  -

 . هـ١٤٢٨، إيران ، دار الزهراء 

رس السلـسلة ). هــ٣٤١ًكـان حيـا  سـنة (أبو نرص البخاري، سهل بن عبد اهللا بـن داود  -

بعـة احليدريـة، النجـف السيد حممد صادق بحر العلوم، املط: العلوية، تقديم وتعليق

 . م١٩٦٢/  هـ١٣٨١االرشف 

حليـة األوليـاء وطبقـات ). م١٠٣٨/هـ ٤٣٠ت (أبو نعيم، أمحد بن عبد اهللا األصفهاين  -

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب  ، ١ط، حتقيق سعيد بن سعد الـدين خليـل ، األصفياء 

 .  م٢٠٠٧، بريوت 

السيد حممـد بـاقر اخلرسـان، : ومالحظات             االحتجاج عىل اهل اللجاج، تعليقات  -

 .١٩٨٣/  هـ١٤٠٣، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت ٢ط

أمحد بن طاووس، مجال الدين أمحد بن موسى بن جعفر بن حممد الطاووس احلسني احلـيل  -

حتقيق السيد ، بناء املقالة الفاطمية يف نقض الرسالة العثامنية ). م١٢٧٤/هـ٦٧٣ت (

 . ١٩٩١، إيران ، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث  ، ١ط، اين الغريفي عيل العدن



 ١١٦

حتقيـق ، مقاتـل الطـالبيني ). م٩٦٦/هــ٣٥٦ت (األصفهاين، أبو الفرج عيل بن احلسني  -

 . م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨، قم إيران ، منشورات دار الزهراء  ، ١ط، السيد أمحد صقر 

كنز الفوائد يف حل مـشكالت ). هـ ٧٥٤ت (االعرج، عميد الدين عبد املطلب بن حممد  -

 . هـ١٤١٦، قم املقدسة ١مؤسسة النرش االسالمي، ط: القواعد، حتقيق

، مطبعـة أسـوة ، مراجعة ياسني صـلوايت ، أمراء الكوفة وحكامها . آل خليفة، حممد عيل -

 . ٢٠٠٤،  إيران –طهران ، ) ع(منشورات مؤسسة اإلمام الصادق 

مطبعـة  ، ١ط، األئمة االثنـا عـرش سـرية وتـاريخ . اآل ياسني، حممد حسن بن حممد رض -

 .  م٢٠٠٠،  إيران–طهران ، الغدير 

). هــ١٤٧١ت (ابو حممد حمسن ابن السيد عبد الكريم ابـن الـسيد عـيل . االمني العاميل -

الـسيد حـسن االمـني، دار التعـارف : اعيان الشيعة، حققـه واخرجـه وعلـق عليـه

 .م١٩٨٦ /  هـ١٤٠٦ لبنان، –للمطبوعات، بريوت 

، دار ٤الغدير يف الكتاب والـسنة واألدب، ط. األميني، عبداحلسني أمحد األميني النجفي -

 .م١٩٧٧الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان 

مفيـد حممـد : العقـد الفريـد، حتقيـق).  هـ٣٢٨ت (االندليس، امحد بن حممد بن عبد ربه  -

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بريوت ١قميحة، ط

صحيح البخاري ). م٨٦٩/هـ٢٥٦ت (مد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري، حم -

 –الريـاض ، بيـت األفكـار الدوليـة للنـرش ، ط . د، اعتنى به أبو صهيب الكرمي ، 

 . م١٩٩٨، السعودية 

، مجـل مـن أنـساب األرشاف ). م٨٩٢/هــ ٢٧٩(البالذري، أمحد بن حييى بن جـابر ت  -

 . ١٩٩٦، بريوت، دار الفكر  ، ١ط، حتقيق سهيل زكار ورياض زركيل 

منشورات مكتبة آية ، مطبعة الصدر، خمطوطة ضمن جمموعة نفيسة ،    تاج املواليد  -

 . م١٩٨٥/هـ١٤٠٦،  إيران –قم ، اهللا املرعيش العامة 



 ١١٧

، دار املعـارف ، ٤ط، حتقيق حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم ،    تاريخ الرسل وامللوك  -

 . م ١٩٧٩، القاهرة

ْأبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك الرتمذي،  - ).  هــ٢٧٩ت (َ

، دار الفكر للطباعة ٢عبد الوهاب عبد اللطيف، ط: حققه وصححه، سنن الرتمذي

 .م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣ لبنان، –والنرش، بريوت 

، دار الكتـب العلميـة ، ١ط،             هتذيب التهذيب، حتقيق مصطفى عبـد القـادر عطـا -

 .  م١٩٩٤بريوت 

حـسن محيـد : اختـرصه وحققـه، اإلمام عـيل صـوت العدالـة اإلنـسانية. ُجورج جرداق -

   هـ١٤٢٦طهران ، مركز الطباعة والنرش للمجمع العاملي ألهل البيت، ٢ط، السنيد

. 

، السقيفة وفدك ). م٩٣٤/هـ ٣٢٣ت (اجلوهري، أبو بكر أمحد بن عبد العزيز البغدادي  -

 . ت. د،  إيران –طهران ، مكتبة نينوى  احلديثة ، ط . د، حتقيق حممد هادي األميني 

فرائد الـسمطني يف ).  هـ٧٣٠ت (اجلويني، ابراهيم بن حممد بن املؤيد بن عبد اهللا بن عيل  -

الشيخ حممد : ، حتقيق١فضائل املرتىض والبتول والسبطني واالئمة عليهم السالم، ط 

 . هـ١٣٩٨رش، بريوت باقر املحمودي، مؤسسة املحمودي للطباعة والن

املــستدرك عــىل ).  هـــ٤٠٥ت (احلــاكم النيــسابوري، ابــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا  -

 ١٤٢٢مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، بـريوت : الصحيحني، حتقيق

 .م٢٠٠٢/ هـ 

خمتـرص ). ًكان حيا يف القرن التاسع اهلجـري(احليل، ابو حممد عز الدين احلسن بن سليامن  -

/  هــ١٣٧٠، منشورات املطبعة احليدرية، النجـف االرشف ١بصائر الدرجات، ط 

 .م١٩٥٠

: معجم البلدان، حتقيـق). م١٢٢٨/هـ ٦٢٦ت (احلموي، أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا  -

 .٤١٤ / ٣، ١٩٩٧بريوت ، ١صالح بن سامل املرصايت، ط 



 ١١٨

مؤسـسة  ، ١ط،  جـواد القيـومي حتقيق الشيخ،            خالصة األقوال يف معرفة الرجال  -

 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧، إيران ، النرش اإلسالمي 

شاكر هادي شكر، : ديوان السيد احلمريي، حتقيق. احلمريي، أبو هاشم اسامعيل بن حممد -

 .هـ١٤٠٨دار احلياة، بريوت، 

سهيل زكـار . حتقيق د، تاريخ خليفة ). م٨٥٤/هـ ٢٤٠ت (خليفة بن خياط، العصفري  -

 .  م١٩٩٣، بريوت  ، دار الفكر، 

حتقيق ، كتب املناقب ). م١١٧٢/هـ ٥٦٨ت (اخلوارزمي، املوفق بن أمحد بن حممد املكي  -

منشورات مؤسسة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة  ، ٢ط، الشيخ مالك املحمودي 

 . م١٩٩٠/هـ١٤١١،  إيران –قم ، املدرسني بقم املرشفة 

البيـان يف ). م١٩٩٢ت (شم تاج الـدين املوسـوي اخلوئي، ابو القاسم بن عيل اكرب بن ها -

 ١٣٩٥ لبنـان، –، دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع، بـريوت ٤تفسري القرآن، ط

 . م١٩٧٥/ هـ 

تقـديم ، األخبـار الطـوال ). م٨٩٥/هــ ٢٨٢ت (الدينوري، أبو حنيفـة أمحـد بـن داود  -

 . ٢٠٠١، بريوت ، ةدار الكتب العلمي ، ١ط، عصام حممد احلاج عيل . وتوثيق د

اعتنى به حممد ، سري أعالم النبالء ). م١٣٤٧/هـ ٧٤٨ت (الذهبي، حممد بن أمحد عثامن  -

 .  م٢٠٠٣،  مرص –القاهرة ، دار البنيان  ، ١ط، عبادي عبد احلليم 

الطرائـف يف ). هــ٦٦٤ت (ريض الدين عيل بن موسى بن جعفـر بـن حممـد الطـاووس  -

مؤسـسة األعلمـي  ، ١ط، الـسيد عـيل عاشـور حتقيـق ، معرفة مـذاهب الطوائـف 

 . ١٩٩٩، بريوت ، للمطبوعات 

حـافظ اجلـاميل، دار عطيـة : االسالم الشيعي، عقائد وإيديولوجيات، ترمجـة. ريشار، يان -

، دار عطيــة للطباعــة والنــرش والتوزيــع، بــريوت ١للطباعــة والنــرش والتوزيــع، ط 

١٩٩٦. 



 ١١٩

: يف الكتاب والسنة، حتقيـق ونـرش) ه السالمعلي(موسوعة االمام عيل . الريشهري، حممد -

 . هـ١٥٢٥بريوت ، ، ايران٢دار احلديث للطباعة والنرش، ط 

حتقيـق ليفـي ، نـسب قـريش ). هــ٢٣٦ت (مصعب بن عبد اهللا بن مـصعب ، الزبريي  -

 .هـ ١٣٨٥، قم ، مطبعة رشيعت  ، ١ط، بروفنسال 

). م١٢٥٦/هــ ٦٥٤ت  (سبط ابن اجلوزي، يوسف بـن فـرغيل بـن عبـد اهللا البغـدادي -

،  إيـران –قـم ، منـشورات الـرشيف الـريض ، مطبعة أمري ، ط . د، تذكرة اخلواص 

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٨

دار  ، ٣ط، كتـاب سـليم الكـويف ). م٦٩٥/هــ٧٦(سليم الكويف، سـليم بـن قـيس ت  -

 . م١٩٩٤، بريوت ، اإلرشاد اإلسالمي 

). م١٠١٣/هــ ٤٠٤ت (الرشيف الريض، أبـو احلـسن حممـد بـن احلـسني بـن موسـى  -

: حتقيـق). خصائص امري املـؤمنني عليـه الـسالم) (عليهم السالم(خصائص االئمة 

 –جممع البحوث االسالمية، االستانة الرضوية املقدسة، مشهد . حممد هادي االميني

 .هـ ١٤٠٦ايران 

ــرتي  - ــالكي األش ــراس امل ــن أيب ف ــسني ورام ب ــو احل ــشيخ ورام احليل،أب ـــ ٦٠٥ت (ال ه

 ، ٢ط، تصحيح وتعليق حممد اآلخوندي ، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر ). م١٢٠٨/

ـــة  ـــب اإلســـالمية ، املطبعـــة احليدري ـــشورات دار الكت ـــران ، من ـــران –طه ،  إي

 . م١٩٤٨/هـ١٣٦٨

). م٩٩١/هــ ٣٨١ت(الصدوق، ابو جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن بابويـه القمـي  -

، منشورات ٢عيل اكرب الغفاري، ط : كتاب من ال حيرضه الفقيه، صححه وعلق عليه

 . هـ١٣٩٢مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية، قم املقدسة 

حتقيـق محـدي عبـد ، املعجم الكبـري : هـ ٣٦٠ت ، أبو القاسم سليامن بن أمحد ، الطرباين  -

 .١٩٨٣، بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، ٢ط، املجيد السلفي 



 ١٢٠

أعـالم الـورى بـأعالم ). م١١٥٣/هــ ٥٤٨ت  (الطربيس، أبو عيل الفـضل بـن احلـسن -

 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧،  إيران–قم ، مطبعة ستارة  ، ١ط، اهلدى 

نـوادر املعجـزات يف ). م٩٢٢/هـ ٣١٠ت (أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم ، الطربي  -

  .١٤٠-١٣٣ص ، هـ ١٤٢٧، قم ، مطبعة سليامن زادة  ، ١ط، مناقب األئمة اهلداة 

). م١١٥٨/هــ ٥٥٣ًكان حيا سنة (حممد بن أيب القاسم حممد بن عيل الطربي، أبو جعفر  -

،  إيـران–قـم ، منشورات مدين ، مطبعة وفا  ، ١ط، بشارة املصطفى لشيعة املرتىض 

 . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

مؤسـسة  ، ١ط، حتقيق السيد عيل عاشور ،     الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف  -

  . م١٩٩٩، بريوت ، األعلمي للمطبوعات 

منـشورات مكتبـة  ، ١ط،     الطرف من املناقب يف أخبار النبي وعرتتـه األطائـب  -

 . م١٩٤٩/هـ١٣٦٩، النجف األرشف ، ومطبعة احليدرية 

 –، بريوت ١املركز االسالمي للدراسات، ط، خمترص مفيد. العاميل، السيد جعفر مرتىض -

 .٢٠٠٤لبنان، 

 .١٩٧٧كتبة غريب، القاهرة السقيفة واخلالفة، م. عبد املقصود، عبد الفتاح -

رواية سيف بن عمـر الـضبي االسـدي، دار . الفتنة وواقعة اجلمل. عرموش، امحد راتب -

 .لبنان١٩٩٣ ٧، ط ١٩٧٢ ١النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، ط

ونـارصه، مطبعـة اآلداب، ) ص ( أبـو طالـب حـامي الرسـول . العسكري، نجم الدين -

 .١٣٨٠النجف االرشف 

مسند االمام امـري املـؤمنني عـيل بـن ايب طالـب، انتـشارات . شيخ عزيز اهللالعطاردي، ال -

 . ٢٠٠٧، طهران ١عطارد،    ط 

 .م١٩٦٧عبقرية االمام عيل، دار الكتاب العريب، بريوت . العقاد، عباس حممود -



 ١٢١

منتهـى املطلـب يف ). م١٣٢٥/هــ ٧٢٦ت (احلسن بن يوسف بن املطهر ، العالمة احليل  -

، تربيــز ، منـشورات حــاج أمحـد ) ط.د(، قابلــة حـسن بــشينامز م، حتقيـق املـذهب 

 ).٢/٨٨٩(، هـ ١٣٣٣

ــرشائع - ــل ال ــات ، ١ط،    عل ــى للمطبوع ــة ودار املجتب ــف األرشف ، مكتب ، النج

 .م٢٠٠٨

مطبعـة  ، ١ط، حتقيق عـيل آل كـوثر ، ) ع(    كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني  -

 . م١٩٩٢هـ١٤١٣،  إيران–قم ، الميةمنشورات جممع إحياء الثقافة اإلس، هبمن

تقـديم الـسيد رضـا ، تعليق الشيخ فرج اهللا احلـسني ،    هنج احلق وكشف الصدق -

 .  م١٩٨٢، بريوت ، دار الكتاب اللبناين ، ط . د، الصدر

عيل بن طاووس، ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد الطاووس احلـسني احلـيل  -

ـــ ٦٦٤ت ( ــسعو). م١٢٦٥/ه ــعد ال ــوس س ــاث ، د للنف ــز األبح ــق مرك حتقي

مطبعـة اإلعـالم  ، ١ط، قسم إحياء الرتاث اإلسـالمي ، والدراسات اإلسالمية 

 . م٢٠٠١هـ١٤٢٢،  إيران –قم ، اإلسالمي 

مطبعـة ، حتقيق حـسن محيـد الـسيد ، ) ع(   فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  -

،  ) ع(جمع العاملي ألهل البيـت منشورات مركز الطباعة والنرش التابع للم، ليىل 

 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، إيران 

مطبعـة مكتبـة  ، ٢ط، حتقيق الشيخ حممد احلـسون ،    كشف املحجة لثمرة املهجة  -

 . م١٩٩٧/هـ١٤١٧،  إيران –قم ، اإلعالم اإلسالمي 

الرتيـاق الفـاروقي، تقـديم الـشيخ عبـداهلادي . العمري، عبدالباقي بن سليامن بن أمحـد -

 .١٩٦٤، مطبعة النعامن، النجف األرشف، ٢ طالفضيل،

، من )عليه السالم(موسوعة االمام امري املؤمنني عيل ابن ايب طالب . القريش، باقر رشيف -

 .   ٢٥٧-٢٥٥، ص ١٩٩٩، مطبعة االمري، ١ادعية االمام، ط

، آثار البالد وأخبـار العبـاد ). م١٢٨٣/هـ ٦٨٢ت (القزويني، زكريا بن حممد بن حممود  -

 . ت. د،   بريوت ، دار صادر ، ط . د



 ١٢٢

ّالقمي، عباس بن حممد رضا بن ايب القاسم  - منتهـى اآلمـال يف تـواريخ ).  هــ١٣٥٩ت ( ّ

، ٢٠٠٨، بريوت ، مطبعة األمرية للطباعة والنرش، ١ط، ترمجة نادر التقي، النبي وآل

)٤١٥-١/٣٩٣.( 

َ   سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار - ، ّلبحـوث اإلسـالميةجممـع ا :، حتقيـق١ط، ِ

ّاآلستانة الرضوية املقدسة  . هـ١٤١٦ ايران – مشهد .ّ

تصحيح وتعليق عالء الـدين ، ينابيع املودة . القندوزي، الشيخ سليامن بن إبراهيم احلنفي -

 .  م١٩٩٧، بريوت ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، ١ط، األعلمي 

ثل األعىل، فصل من كتاب األبطـال امل) صىل اهللا عليه وآله وسلم(حممد . كارليل، توماس -

 . ١٩٩٣حممد السباعي، مكتبة اآلداب، القاهرة : وعبادهتم، ترمجة

حتقيـق ، مجهـرة النـسب). هــ ٢٠٤ت ( أبو املنذر هشام بن حممود بـن الـسائب، الكلبي  -

  .٢٠٠٤، بريوت ، عامل الكتب للطباعة والنرش، ناجي حسن 

الفـروع مـن ). م٩٤٠/هــ ٣٢٩(حاق ت الكليني، أبو جعفر حممد بن يعقـوب بـن إسـ -

منـشورات دار الكتـب ، املطبعـة احليدريـة  ، ٣ط، حتقيق عيل أكرب الغفاري ، الكايف 

 . م١٩٤٧/هـ١٣٦٧، إيران ، اإلسالمية 

حممـد :  ، حتقيقمناقب اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب ). ٣ق(حممد بن سليامن  -

 .هـ١٤١٢فة اإلسالمية، قم، ، جممع إحياء الثقا١باقر املحمودي، ط

منـري البعلبكـي، دار العلـم للماليـني، بـريوت : اإلسالم والعـرب، ترمجـة. الندو، روم -

١٩٦٢. 

مناقـب آل ايب طالـب، حتقيـق . املازندراين، ايب جعفـر حممـد بـن عـيل بـن شـهر آشـوب -

ــة ــع، ط . د: وفهرس ــرش والتوزي ــة والن ــواء للطباع ــاعي، دار االض ــف البق ، ٢يوس

 .١٩٩١نان،  لب-بريوت

بحار األنوار اجلامعة لـدرر أخبـار ). م١٦٩٩/هـ ١١١١ت (املجليس، الشيخ حممد باقر  -

دار  ، ٣ ط-. م١٩٨٢/هــ١٤٠٣، بـريوت ، مؤسسة الوفاء  ، ٢ط، األئمة األطهار 

 .  م١٩٨٣، بريوت ، إحياء الرتاث العريب 



 ١٢٣

 . ت. د، وت بري، مكتبة دار احلياة ، ط . د،   جممع البيان يف تفسري القرآن  -

النجـف ، منـشورات مكتبـة ومطبعـة احليدريـة  ، ١ط،   خمترص بصائر الدرجات  -

 .  م١٩٥٠، األرشف

-بـريوت،  االعلمي، مؤسسة١اخالقيات امري املؤمنني عليه السالم، ط. املدريس، هادي -

 .١٩٩١لبنان، 

، دري حتقيق حممـد البـ، منسوب إىل العالمة احليل ،    املستجاد من كتاب اإلرشاد  -

، إيـران ، منـشورات مؤسـسة املعـارف اإلسـالمية ، مطبعة باسدار سـالم ، ١ط

 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧

إحقاق احلق وإزهـاق ). هـ١٠١٩ت (املرعيش، السيد نوراهللا احلسيني املرعيش التسرتي  -

السيد شهاب الدين املرعيش النجفي، منـشورات مكتبـة آيـة : الباطل، حتقيق وتعليق

 ).ت.د( النجفي، قم، اهللا العظمى املرعيش

مـروج الـذهب . ١٥٩). م٩٥٧/هــ ٣٤٦ت (املسعودي، أبو احلسن عـيل بـن احلـسني  -

، دار الفكـر للطباعـة ، ط . د، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد ، ومعادن اجلوهر 

 .  م١٩٨٩، بريوت 

صـحيح مـسلم ). م٨٧٤/هـ ٢٦١(أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ت ، مسلم -

 –الريـاض ، بيـت األفكـار الدوليـة للنـرش ، ط . د،  به أبو صـهيب الكرمـي اعتنى

 .  م١٩٩٨، السعودية 

 . م٢٠٠٣،  إيران–طهران ، مطبعة اعتامد، ١ط، اإلمام املجتبى. مصطفوي، العالمة حسن -

 .١٩٩٢، بريوت ١ّيف رحاب هنج البالغة، الدار اإلسالمية، ط. املطهري، مرتىض -

 .م١٩٦٩، دار املعارف، مرص ٢ثروت عكاشة، ط . د:  له   املعارف، حققه وقدم -

 . هـ ١٣٦١عيل اكرب الغفاري، انتشارات اسالمي، قم :    معاين االخبار، صححه -

مؤسـسة آل : ، حتقيـق ونـرش١دالئل الصدق لنهج احلـق، ط. املظفر، الشيخ حممد حسن -

 .٦/٣٠٧هـ، ١٣٨٠ إلحياء الرتاث، دمشق، البيت 



 ١٢٤

اإلرشـاد يف ). م١٠٢٢/هــ ٤١٣ت (بن حممد بن النعامن البغـدادي املفيد، الشيخ حممد  -

 –قـم ، منشورات سعيد بـن جبـري ، مطبعة قلم  ، ١ط، معرفة حجج اهللا عىل العباد 

 . )م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، إيران 

، ٢عبـد الـسالم حممـد هـارون، ط: حتقيق ورشح. وقعة صفني. املنقري، نرص بن مزاحم -

 .هـ١٣٨٢ن املؤسسة العربية احلديثة، لبنا

، ١السيد حممد عيل امليالين، ط: قادتنا كيف نعرفهم؟، حتقيق وتعليق. امليالين، حممد هادي -

 . ١٤٢٦قم املقدسة 

خصائص امري املؤمنني عيل بـن ).  هـ٣٠٣ت  (النسائي، أيب عبد الرمحان أمحد بن شعيب  -

حققه وصحح أسـانيده ووضـع فهارسـه حممـد هـادى . )كرم اهللا وجهه(ايب طالب 

 ).ت.د(االميني، املطبعة نينوى احلديثة، النجف االرشف 

مؤسـسة  ، ١ط، تقـديم ورشح حممـد عبـده ، ) ع(هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالـب  -

 .   م٢٠٠٦، مرص –القاهرة ، املختار 

 .١٩٦٧، بريوت ١صبحي الصالح، ط: حتقيق.  هنج البالغة- -

، ١، املنـري للطباعـة والنـرش، ط)ع ( طالـب اإلمام عـيل بـن أيب . اهلمداين، أمحد الرمحاين -

 . ١٤١٧طهران 

كنـز العـامل يف سـنن ).  هــ٩٧٥ت (اهلندي، عالء الدين عيل املتقـي بـن حـسام الـدين  -

الشيخ بكري حياين، حققه ووضـع فهارسـه : االقوال واالفعال، ضبطه وفرس غريبه

 .م١٩٨٩/  هـ١٤٠٩الشيخ صفوة السفا، مؤسسة الرسالة، بريوت : ومفتاحه

جممـع ).  هــ٨٠٧/ هـ٧٣٥ت (اهليثمي، ابو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن  -

حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتـب : حتقيق). العلمية. ط(الزوائد ومنبع الفوائد 

 .م٢٠٠١بريوت، ، العلمية

تـاريخ ). م٩٠٤/هــ ٢٩٢(اليعقويب، أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب البغـدادي ت  -

إيران ، منشورات دار االعتصام ، مطبعة مهر  ، ١ط، تعليق خليل املنصور ، ليعقويب ا

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، 
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 :مواقع الكرتونية
- http://he.wikipedia.org 
- http://www.daat.ac.il 
- http://www.ynet.co.il  
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Abstract 
 

The encyclopedias Jewish important references relied upon 
by the Jews to take their knowledge of the world around them, 
and in which he said the Islamic religion and its symbols a bit 
too much, and given the importance of the Imam cAli ben Abī 
Ṭālib (PBUH) in Islamic history, and in the hearts of the faithful, 
we saw a duty that we shed light on what published about Imam 
cAli (PBUH) in the Jewish encyclopedias in Hebrew Language 
in Internet, and according to the following themes: 

- Birth.  

- Relationship with the Prophet Muḥammad (PBUH).  

- Caliphate. 

- Wars.  

- Sons.  

- Death.  

We have chosen three of encyclopedias Hebrew in the 
international information network (Internet) in Hebrew language: 

1 - www.he.wikipedia.org 

2- www.ynet.co.il 

3-www.daat.ac.il  
*** 
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