


 

 

 

  

 العراقية رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق 

 م2016 لسنة 1355 

  :IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda. 

  LC :BP 37.3  - N3  2017 



 

 متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية املقدسة



�سل�سلة الكتب العلمية
)10(وحدة علم الكالم والفرق الإ�سالمية

َتأِليف
أ. د. جواد كاظم النصر اهلل



مجيع احلقوق حمفوظة
للعتبة احلسينية املقدسة 

الطبعة األوىل
 1438 هـ - 2017 م

العراق: كربالء املقدسة - شارع السدرة - جماور مقام عيل األكرب
مؤسسة علوم هنج البالغة

هاتف: 07728243600     -      07815016633
www.inahj.org :املوقع

Email: Info@ Inahj.com

تنويه:
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ول تعرب بال�سرورة عن وجهة نظر العتبة احل�سينية املقد�سة



ِحيم ِن الرَّ ْحَ ِبْسِم اهللَِّ الرَّ

النََّبِأ  َعِن    َيَتَساَءُلوَن  ﴿َعمَّ 

  َتِلُفون  ُمْ ِفيِه  ُهْم  الَِّذي   اْلَعِظيِم

َسَيْعَلُمون﴾ َكلَّ  ُثمَّ   َسَيْعَلُمون َكلَّ 
صدق اهلل العيل العظيم

)سورة النبأ:5-1(





اإلهداء

ِحيم ْحَِن الرَّ بِْسِم اهللَِّ الرَّ

ُّ َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة  نَا َوَأْهَلنَا الضُّ ا اْلَعِزيُز َمسَّ َ ﴿َيا َأيُّ
ْق َعَلْينَا﴾ ُمْزَجاٍة َفَأْوِف َلنَا اْلَكْيَل َوَتَصدَّ

إهلي وسيدي وموالي   

منـك وإليك      
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بسم اهلل الرحن الرحيم

املؤسسة مقدمة 

احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم، من عموم 
نعم ابتدأها وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن واالها، والصالة والسالم 

عىل خري اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

فلم يزل كالم أمري املؤمنني )عليه السالم( منهاًل للعلوم من حيث 
العلوم  أو  العربية  اللغة  علوم  عىل  األمر  يتقرص  ومل  والتبيني  التأسيس 
وإن  احلياة  منظومة  هبا  تسري  التي  العلوم  من  وغريها  بل  اإلنسانية، 
تعددت املعطيات الفكرية، إال أن التأصيل مثلام جيري يف القرآن الكريم 
يف  فّرطنا  ﴿ما  تعاىل:  قوله  يف  جاء  كام  يشء  من  فيه  اهلل  فرط  ما  الذي 
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الكتاب من يشء﴾) 1 (، كذا نجد جيري جمراه يف قوله تعاىل: ﴿وكل يشء 
أحصيناه يف إمام مبني﴾) 2 (، غاية ما يف األمر أن أهل االختصاصات يف 
العلوم كافة حينام يوفقون للنظر يف نصوص الثقلني جيدون ما ختصصوا 
فيه حارضًا وشاهدًا فيهام، أي يف القرآن الكريم وحديث العرتة النبوية 
إىل  العقول  إلرشاد  الشوق  أخذهم  وقد  فيسارعون  السالم(  )عليهم 
تلك السنن والقوانني والقواعد واملفاهيم والدالالت يف القرآن الكريم 

والعرتة النبوية.

من هنا ارتأت مؤسسة علوم هنج البالغة أن تتناول تلك الدراسات 
العلمية املختصة بعلوم هنج البالغة وبسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن 
أيب طالب )عليه السالم( وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة 
بـ)سلسة الكتب العلمية( والتي يتم عربها طباعة هذه الكتب واصدارها 
ونرشها يف داخل العراق وخارجه بغية إيصال هذه العلوم إىل الباحثني 
والدارسني واعانتهم عىل تبني هذا العطاء الفكري واالنتهال من علوم 
أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( والسري عىل هديه وتقديم رؤى علمية 

جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا املتعددة.

وما هذه الدراسة التي بني أيدينا إال واحدة من تلك الدراسات التي 
وفق صاحبها للغوص يف بحر علم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه 
النبوة والتزود منها بغية  بالدخول إىل مدينة علم  السالم(، فقد أذن له 

) 1 (  األنعام: 38.

) 2 (  يس: 12.
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بيان أثر تلك املرويات العلوية والتأصيل العلمي يف ميدان علم الكالم 
ولتقدم لنا الدراسة صورة عن رؤية اعتزالية أال وهي مسألة التفضيل، 
أي تفضيل اإلمام عيل )عليه السالم( بعد الرسول )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( التي جاءت عند املعتزلة من جانبني، بكونه األكثر ثوابًا واألكثر 

مناقبًا.

فجزى اهلل الباحث خري اجلزاء فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.

واحلمد هلل رب العاملني..

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة





امل������ق������دم������ة
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املقّدمة

ال�رح�ي�م ال�رح�من  ب�س�م اهلل 
والصالة  اهلل،  هدانا  أن  لوال  لنهتدي  كنا  وما  هلذا،  هدانا  الذي  هلل  احلمد 
والسالم عىل من كان نبيا، وآدم بني املاء والطني، وعىل ذوي قرباه الذين أذهب 
الذين  املنتجبني  اهلل عنهم الرجس، وطهرهم تطهريا، وعىل اخلرية من أصحابه 

ثبتوا عىل الدين القويم حتى آتاهم اليقني.

نشأهتا  بواكري  منذ  اإلسالمية  العربية  الدولة  يف  الثقافية  احلركة  شهدت 
أمة  هي  العرب  أمة  كانت  فقد   ،)  1 املعرفة)  صنوف  شتى  يف  ملحوظًا  نشاطًا 
املقدس  بكتابه  اإلسالمي  الدين  جاء  ثم  اإلسالم،  قبل  ما  منذ  والبالغة  الشعر 
النبي وهو  القرآن الكريم الذي حتدى بالغة فصحاء العرب، وما جاء عن 
أفصح من نطق بالضاد، لذا نجد اهتاممًا كبريًا باألدب، حيث تناثرت يف مؤلفات 

اجلامعة  ماجستري،  رسالة  اهلجري  األول  القرن  يف  الفكرية  احلركة  محادي:  اخلرض  عبد  أنظر   )  1  (

املستنرصية، بغداد، 1984.
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والفقهية  والكالمية  والتارخيية  واألدبية  اللغوية  أنواعها  خمتلف  وعىل  الرتاث، 
اخلطب والرسائل وقصار الكلامت لبلغاء العرب سواء قبل اإلسالم أو بعده.

والتبيني  البيان  ككتاب  الغرض  هلذا  الكتب  بعض  خصصت  لقد  بل 
اللغة  والكامل يف  قتيبة ت276هـ،  األخبار البن  للجاحظ ت255هـ، وعيون 

واألدب للمربد ت285هـ، واألغاين أليب الفرج االصفهاين ت356هـ.

وما إن جاء القرن الرابع اهلجري وهو قمة اإلبداع العريب اإلسالمي) 1 ( يف 
العروبة، ومنهم حممد  فطاحل  الكثري من  انجب  املعرفة، حيث  خمتلف صنوف 
ابن احلسني املعروف بالرشيف الريض) 2 ( الذي نبغ باألدب شعرًا ونثرًا، ففي 
إطار الشعر ترك لنا ديوانًا ال زال مثار اهتامم الباحثني) 3 (. أما يف جمال النثر فقد 

) 1 ( أنظر آدم متز: احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري.

بإسم  وسريد   41-31/1 البالغة  هنج  رشح  احلديد:  أيب  ابن  أنظر:  الريض  الرشيف  عن   )  2  (

ابن   .247-246/2 بغداد  تاريخ  اخلطيب:  الدهر178-155/3.  يتيمة  الثعالبي:  الرشح. 

ابن خلكان: وفيات  الرواة 115-114/3.  أنباه  القفطي:  املنتظم 283-279/7.  اجلوزي: 

األعيان 414/4-420. الصفدي: الوايف بالوفيات 374/2-376. ابن عنبة: عمدة الطالب 

ص211-207.

) 3 ( خصصت جملة آفاق عربية، ع7، 1985 للرشيف الريض يف ذكراه األلفية فنرشت فيه املقاالت 

حجازيات  الشيبي:  ص22-7.  الريض  الرشيف  شعر  يف  البطولة  صور  من  شلش:  التالية: 

ص63- الريض  الرشيف  شعر  يف  العامة  املؤثرات  الصفار:  ص62-23.  الريض  الرشيف 

93. اجلاد ر: الرؤى االجتامعية واألخالقية يف شعر الرشيف الريض ص95-140. مطلوب: 

الرشيف الريض ناقدًا ص159-192. غزوان: بناء القصيدة عند الرشيف الريض ص193-

وانظر:  ص353-329.  ص247-  الريض  الرشيف  شعر  يف  الفنية  الصورة  الصائغ:   .246

العطية: الرشيف الريض الشاعر األيب واالديب العبقري، جملة ثقافة اهلند ص62-40.
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وضع سلسلة من املؤلفات التي متيزت بالطابع البالغي.

فقد نظر يف ما أثر عن النبي من كالم فاقتبس منه قبسات أودعها كتابًا 
أسامه املجازات النبوية، وقد متيز ما اقتبسه بأسلوب املجاز وهو أسلوب بالغي.

اللغة  لديه من كتب  توافر  ما  اإلمام عيل يف  أثر من كالم  ما  نظر يف  ثم 
يف  فأودعها  الفصاحة  قمة  يف  كان  ما  منه  فانتقى  وغريها،  والتاريخ  واألدب 

كتاب أسامه هنج البالغة.

هذا يعني إن ما جاء يف هنج البالغة ال يمثل إالّ نزرًا يسريًا مما أثر عن اإلمام 
عيل، ونظرة متفحصة يف كتب الرتاث تؤكد ذلك. وقد قسم الرشيف الريض 

كتابه هذا عىل ثالثة أقسام؛

.األول: خطب اإلمام عيل

الثاين: رسائله.

الثالث: قصار كلامته.

وقد ترك هنج البالغة وقعًا يف النفوس، إذ تالقفته أقالم املفكرين وعقوهلم 
رشحًا وتعليقًا منذ أيام الرشيف الريض وإىل يومنا هذا، حتى بلغت رشوحاته 
الكبري  فمنها  احجامها،  يف  الرشوحات  هذه  تباينت  وقد   .)  1 رشحًا)   )370(
)ط(،  البالغة  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  املسمى  اهلاشمي  اهلل  حبيب  كرشح 

واملتوسط كرشح ميثم البحراين )ط(، والصغري كرشح صبحي الصالح )ط(.

وتباينت أيضًا يف موضوعاهتا، فهناك من غلب عليه الطابع البالغي كرشح 

) 1 ( أنظر األميني: الغدير 257/4-265. اخلطيب: مصادر هنج البالغة وأسانيده 314-247/1.
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ميثم البحراين) 1 (، أو السيايس كرشح حممد جواد مغنية )ط( أو اللغوي كرشح 
حممد عبده )ط(.

ومن بني هذه الرشوحات كان رشح – ابن أيب احلديد ت656هـ وهو من 
املقصود  رجاالت االعتزال، وقبل احلديث عن هذا الرشح البد أن نوضح ما 

باالعتزال؟

االعتزال: تيار فكري ظهر يف إطار الفكر العريب اإلسالمي متمثال ً  بفرقة 
املعتزلة التي اختذت من علم الكالم موضوعًا هلا) 2 (.

ان  فاملعروف  اإلسالمي،  الفكر  يف  النظري  اجلانب  (هو   3 الكالم)  فعلم 
الدين اإلسالمي جاء عقيدة وعماًل، فالعمل هو ما يقوم به الفرد من اعامل يف 
باالعامل،  سميت  لذا  وغريها  واحلج  والزكاة  والصوم  كالصالة  حمددة  اوقات 
به يسمى علم  الذي هيتم  الدين(، والعلم  اطلق عليه اصطالح )فروع  ما  وهو 

الفقه، والشخص الذي هيتم به يسمى الفقيه.

بعمل  القيام  دون  القلب  يف  عقد  ما  فهو  العقيدة،  وهو  األول  القسم  اما 

واجلدل  املنطق  من  القريبة  ميثم  ابن  لغة  لوال  بالغيًا  رشحًا  يكون  »يكاد  الباحثني:  أحد  ( قال   1  (

والكالم »أنظر: الفحام: التصوير الفني يف خطب اإلمام عيل. ص2.

موسوعة  وانظر  االنتصار.  اخلياط:  اإلمامة.  مسائل  األكرب:  الناشئ  أنظر:  املعتزلة  فكر  عن   )  2  (

رشح  اآلخر  وكتابه  جزءًا،  عرشين  يف  وهي  والعدل  التوحيد  يف  املغني  اجلبار:  عبد  القايض 

االصول اخلمسة. ابن متويه: كتاب التذكرة، أيب رشيد النيسابوري: كتاب مسائل اخلالف بني 

البرصيني والبغداديني.

) 3 ( عن علم الكالم أنظر: اجلاحظ: رسالة صناعة الكالم 49-58. امحد حممود صبحي: يف علم 

الكالم 1/1 – 101. بدوي: مذاهب االسالميني 32-7/1.
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التي هي  بالغايات  افعاله معللة  له، وأن  بأن اهلل واحد، وأنه الشبيه  كاالعتقاد 
اهلل  وأن  باالوصياء،  رساالهتم  وإكامل  االنبياء  وبعثة  كالعقل  االنسان  ملصلحة 
يبعث من يف القبور، فهذه املسائل تسمى اصول الدين. والعلم الذي هيتم هبا هو 
علم الكالم، وقد ظهرت يف نطاقه فرق متعددة كاالمامية واملعتزلة واخلوارج، 

واألشاعرة وغريها ) 1 (.

لقد واجهت املجتمع العريب االسالمي مشكالت فكرية منذ اواخر القرن 
األول اهلجري، وقد طرح بعض املفكرين اجابات هلذه املشكالت، فإزاء مسألة 
حرية  فكرة   )  2  ( الدمشقي  غيالن  طرح  مقيد؟  أم  افعاله  يف  حر  االنسان  هل 
نفي  مسألة   )  3  ( درهم  بن  اجلعد  طرح  وتعاىل  سبحانه  اهلل  كنه  وإزاء  االرادة، 
الصفات، وكانت مسألة مرتكب الكبرية تشغل بال الكثريين، فطرح واصل بن 

عطاء مسألة املنزلة بني املنزلتني.

) 1 ( عن معنى العقيدة أنظر: الرشيف املرتىض: رشح مجل العلم والعمل ص 37 _ 248. الشيخ 

الطويس: االقتصاد فيام يتعلق باالعتقاد ص 21 وما بعدها. ابن ميثم البحراين: قواعد الكالم يف 

علم الكالم ص 21 وما بعدها. العالمة احليل: كشف املراد ص 7 وما بعدها. املقداد السيوري: 

االعتامد يف رشح واجب االعتقاد ص 42 _ 43. التربيزي: األنوار اإلهلية ص 75 _ 76. 

) 2 ( هو غيالن بن مسلم الدمشقي ظهر أيام عمر بن عبد العزيز حيث واله اخلزائن، وملا جاء هشام 

ابن عبد امللك صلبه. ابن قتيبة: املعارف ص484. القايض: فرق وطبقات املعتزلة ص41-38. 

ابن نباته: رسح العيون ص201-203. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص27-25. 

) 3 ( هو من املوايل كان يسكن اجلزيرة الفراتية واتصل بمروان بن حممد ملا توىل األخري اجلزيرة هلشام 

ابن عبد امللك وكان اجلعد مؤدبًا ملروان، قتله خالد القرسي لنفيه الصفات. أنظر: ابن االثري: 

 .322/1 الزاهرة  النجوم  تغري:  ابن  ص203،  العيون  رسح  نباتة:  ابن   .230/1 اللباب 

احلفني: موسوعة الفرق ص199-198.
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تيار عرف  بعد  فيام  يعتنقها  إليها عقاًل، أخذ  التوصل  التي كان  هذه اآلراء 
باالعتزال، بدأ بالبرصة ثم بغداد مكونًا مدرستني.

ومتيز االعتزال بميزات ثالث:

االوىل: انه اعترب العقل هو املصدر املعريف الوحيد، حيث انه سابق للرشائع، 
ألن الرشائع موجهة ألناس عقالء، فال تأيت الرشيعة للصبي، وال املجنون ألهنام 
بال عقل، بل حتى السكران والنائم يرتفع عنه تكليف الرشيعة ما دام فاقدًا للعقل.

الثانية: التأويل: إن فهم الرشيعة يكون بالعقل، لذا جيب أن تكون الرشيعة 
اضطر  هنا  العقل،  خيالف  الرشيعة  ظاهر  نجد  احيانًا  ولكن  للعقل،  مطابقة 
بالتأويل  القول  أي  جمازي  معنى  إىل  الرشعي  النص  ظاهر  لرصف  املعتزلة 

معتمدين عىل قوله تعاىل:

اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم﴾) 1 (. ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللَُّ َوالرَّ

ولذا قالوا: »إذا تعارض ظاهر النص مع العقل، فإن العقل هو املرجح«) 2 (.

وهو  العقل  االنسان  اعطى  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إن  االرادة:  حرية  الثالثة: 
عمله،  عن  مسؤول  فاالنسان  اذًا  تكليفه.  مقابل  املخلوقات  باقي  عن  امتياز 

وهذه املسؤولية تقتيض أن يكون االنسان حرًا يف إرادته ) 3 (.

اذًا فهذه املشكالت الفكرية ادت إىل ظهور تيار فكري عرف باالعتزال، متثله 
مدرستان االوىل يف البرصة، والثانية يف بغداد. وقد متيزت معتزلة بغداد عن البرصة:

) 1 ( سورة آل عمران، آية7.

) 2 ( صبحي: يف علم الكالم 389/1.

) 3 ( املوسوي: حمارضات ألقيت عىل طلبة الدكتوراه 1999-2000م.
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.امليل إىل اإلمام عيل
الرغبة بتطبيق االعتزال عمليًا ) 1 (.

ولكنها  والواثق  واملعتصم  املأمون  اخللفاء  أيام  املعتزلة  انتعشت  وقد 
فأحيا   ) 2  ( بن عباد  الصاحب  املتوكل، حتى جاء  منذ عهد  قويًا  واجهت حتديًا 

الفكر االعتزايل مرة أخرى ) 3 (.

اخلامس  القرن  منذ  واملتصوفة  االشاعرة  من  حتديًا  واجهت  املعتزلة  ولكن 
تتلمذ عىل  أن واصاًل  فادعوا  للبحث عن اصول هلم  ما دفعهم  اهلجري، وهذا 
يد أيب هاشم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية، وأبو هاشم تلميذ أبيه حممد، وحممد 

.) 4 ( تلميذ أبيه اإلمام عيل

واملالحظ ان جذوة االعتزال قد خّفت منذ أواخر القرن اخلامس اهلجري، 
ابن  ان  حتى  االعتزايل،  الفكر  يف  أثر  هلا  اعتزالية  بشخصيات  نسمع  نعد  فلم 
اخلامس  القرن  يف  توقف  املعتزلة(  )طبقات  كتاب  وضع  ملا  ت840هـ  املرتىض 

اهلجري ) 5 (.

) 1 ( صبحي: يف علم الكالم 283/1-287. الراوي: ثورة العقل ص95-94. 

اجلوزي:  ابن  أنظر:   ،)358-326( بالصاحب  لقب  من  وأول  اسامعيل  البوهيي  الوزير  هو   )  2  (

املنتظم 179/7 181. القفطي: انباه الرواة:201/1- 203. احلموي: معجم االدباء 168/6 

– 317. اخلوانساري: روضات اجلنات 43-19/2.

) 3 ( زهدي جار اهلل: املعتزلة ص213-158.

) 4 ( الرشح 17/1، 371/6. القايض: فرق وطبقات املعتزلة ص17-18. ابن املرتىض: طبقات 

املعتزلة ص7-5. 

) 5 ( ص 119-116.
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ويف القرن السابع اهلجري ظهر ابن أيب احلديد املعتزيل ) 1 ( 586- 656هـ 
واالدب  اللغة  علوم  فدرس  بغداد،  إىل  انتقل  ثم  املدائن  يف  ونشأ  ولد  الذي 
واضح  بشكل  وبرز  عرصه،  علامء  كبار  من  أصبح  حتى  والفلسفة  والكالم 
السائر(  املثل  عىل  الدائر  )الفلك  كتابه  وضع  األدب  ففي  والكالم،  األدب  يف 
فقد وضع عدة  الكالم  اما يف   ،) 2 االثري)  السائر البن  املثل  وهو رد عىل كتاب 
مؤلفات ولكنها فقدت ومل تصل إلينا. ومن كتبه الكالمية )النقيضني(، و)نقض 
رشح  وهو  الغرر(  و)رشح  للجاحظ،  السفيانية  كتاب  عىل  رد  وهو  السفيانية( 

لكتاب الغرر للمرتىض.

ومن بني كتبه كان كتاب )رشح هنج البالغة( الذي يقع يف عرشين جزءًا، 
وهو كتاب موسوعي ضم اللغة واالدب والتاريخ والكالم، وغريها من نوادر 

املعرفة ولذا اعتربه »كتاب ادب ال نظر« ) 3 (.

ويأيت التساؤل: ملاذا رشح ابن أيب احلديد هنج البالغة؟ و ما الذي أراد أن 
يقوله من خالل رشحه هذا؟

أوالً: املالحظ أن املعتزلة واجهوا نقدًا شديدًا يف هذه الفرتة وما سبقها منذ 
القرن اخلامس اهلجري حول أصل االعتزال لذا أراد رجال املعتزلة تأصيل الفكر 
االعتزايل بإرجاعه إىل مصدر موثوق من قبل اجلميع أال وهو اإلمام عيل وذلك 

-259/2 الوفيات  فوات  الكتبي:  ص366.  جمهول  ملؤلف  اجلامعة  احلوادث  ترمجته:  أنظر   )  1  (

أنظر:  والتحليالت  التفاصيل  من  وملزيد   .200-199/13 والنهاية  البداية  كثري:  ابن   .262

رسالة املاجستري املوسومة »ابن أيب احلديد سريته وآثاره االدبية والنقدية« لعيل جواد حمي الدين.

) 2 ( حمي الدين: ابن أيب احلديد ص226-221.

) 3 ( الرشح 245/20.
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عن طريق اتصال واصل بأيب هاشم عبد اهلل بن حممد بن احلنفية وقد ساعدهم 
عىل ذلك ما أثر عن اإلمام عيل من كالم حول التوحيد والنبوة واملعاد وخلق 

االفعال وغريها من املسائل الكالمية، مما ال يوجد مثيله لدى أحد من الصحابة.

ولذا نجد ابن أيب احلديد يف رشحه للنهج يرشحه رشحًا اعتزاليًا ليقول بعد 
.ذلك بأن عقائد املعتزلة مأخوذة من كالم اإلمام عيل

ثانيًا: ان امليزة التي ميزت معتزلة بغداد قاطبة هو القول بالتفضيل ) 1 (، لذا 
نجد ابن أيب احلديد يفتتح رشحه بالقول بالتفضيل ثم يؤكد عىل هذه املسألة يف 

اجزائه العرشين اينام سنحت له الفرصة.

سنتني  استمرت  للكشاف  تفسريه  مدة  ان  يقول  الزخمرشي  وجدنا  ومثلام 
يقول  احلديد  أيب  ابن  نجد   .)  2 بكر)  أيب  اخلليفة  خالفة  مدة  وهي  أشهر  وثالثة 
ان مدة اكامله رشح هنج البالغة استمرت أربع سنوات واربعة أشهر وهي مدة 
القائلة  البرصة  معتزلة  رؤية  عىل  يؤكد  فالزخمرشي   .)  3  (  عيل اإلمام  خالفة 
بأفضلية اخلليفة أيب بكر وكأن ابن أيب احلديد رد عىل ذلك برؤية معتزلة بغداد 

.القائلة بأفضلية اإلمام عيل

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقدم لنا صورة عن رؤية اعتزالية أال وهي 
عند  جاءت  التي   الرسول بعد   عيل اإلمام  تفضيل  أي  التفضيل  مسألة 

املعتزلة من جانبني:

) 1 ( أنظر: تفصيل ذلك يف املدخل الذي قدمناه هلذه الدراسة.

) 2 ( الكشاف 4/1.

) 3 ( الرشح 349/20.
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بكونه األكثر ثوابًا.

مناقبًا. األكثر 

مل تكن هذه الدراسة هي االوىل حول رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، 
بل سبقتها دراسات متعددة منها:

أواًل: الكتب:

حممود املالح: ترشيح رشح هنج البالغة ) 1 (: كتاب وضع للرد عىل رشح 
القارئ إىل أي مدى  يعلم  للكتاب  ابن أيب احلديد، ومن خالل نظرة متفحصة 

يستحق مؤلفه العطف عىل ضآلة تفكريه.

امحد الربيعي: العذيق النضيد بمصادر ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة. 
مصادر  ثم  البالغة،  هنج  يف  الريض  الرشيف  مصادر  أوالً  مؤلفه  فيه  استعرض 
بسيط  بتعريف  مكتفيًا  ابجديًا،  ترتيبًا  املصادر  مرتبًا  الرشح  يف  احلديد  أيب  ابن 
للصفحات  إشارة  ثم  خمطوطًا،  أو  مطبوعًا  املصدر  كون  إىل  واشارة  للمؤلف 

الوارد فيها املصدر يف الرشح، واحيانًا إذا كثرت الصفحات يذكر بعضًا منها.

ان الذي يؤاخذ عىل الكتاب:

ذكره ملجموعة من املصادر ليست البن أيب احلديد وإنام للرشيف الريض) 2 (.

ذكره ملجموعة من املصادر ليست من مصادر ابن أيب احلديد، وإنام هي من 
مصادر مصادر ابن أيب احلديد ) 3 (.

) 1 ( طبع يف بغداد 1954 م.

) 2 ( أنظر مثال ً العذيق ص134 وقارن الرشح 131/17.

) 3 (أنظر مثال ً العذيق 167ـ168 وقارن الرشح 120/4، 59/5 ـ60.
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نوعية  حيث  من  احلديد،  أيب  ابن  اعتمده  الذي  للمصدر  بدراسة  يقم  مل 
االستفادة، واملوضوع الذي استقى منه ابن أيب احلديد.

شاملة  بدراسة  القيام  يريد  ملن  خاصة  أمهية  الكتاب  هلذا  تبقى  ذلك  ومع 
ملصادر ابن أيب احلديد املتنوعة.

ثانيًا: املقاالت:

د. مصطفى جواد: بعض مستندات ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة) 1 (. 
مقال ذكر فيه جمموعة من مصادر ابن أيب احلديد يف الرشح مكتفيًا بذكر اسامئها 

دون التعليق عليها.

) 2 (. يتحدث عن  د. صفاء خلويص: الكنوز الدفينة يف رشح هنج البالغة 
بعض املصادر التي اعتمدها ابن أيب احلديد، حيث ضم بني اجزائه العرشين مادة 
الكتب  »ان كثريا من  يقول:  إذ  إلينا حلد اآلن،  واسعة ملصادر فقدت ومل تصل 
التي اصبحت يف عداد الرتاث العريب املفقود ال تزال عناوينها ومقتبسات منها 
 )  4 اكتشفت اآلن وحققت.)  قد  الكتب  بعضا من هذه  3 ( ولكن  فيه«)  حمفوظة 
عنها  احلديث  يف  احلديد  أيب  ابن  اسهب  التي  املوضوعات  لبعض  باالضافة 

كاخلوارج وصاحب الزنج والتتار.

) 1 ( جملة لغة العرب، مج9، ع7، 1931، ص546-543.

) 2 ( جملة املعلم اجلديد، مج 24، ح3-4، س1961، ص22-1.

) 3 ( جملة املعلم اجلديد، مج 24، ح3-4، س1961، ص1.

بكار  املوفقيات البن  الثقفي وكتاب  الغارات أليب هالل  للمنقري وكتاب  مثل كتاب صفني   )  4 (

وكتاب اخلراج لقدامة بن جعفر وغريها.
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1 (، وهو   ( احلديد  أيب  البالغة البن  د. صفاء خلويص: مصادر رشح هنج 
مقال يتضمن جردًا باالسامء فقط لطائفة من مصادر الرشح وليس كلها.

نصوص  بعض  يف  احلديد  أيب  وابن  الريض  شكوك  خلويص:  صفاء  د. 
أم   عيل لالمام  هي  النصوص  تلك  بعض  كانت  إذا  فيام   .)  2  ( البالغة  هنج 
النصوص  بالنسبة البن أيب احلديد، فقد توقف يف بعض  اما   ،) 3 (  للرسول

التي اضطر إىل تأويلها أو التوقف فيها ) 4 (.

د. مصطفى جواد: عبد احلميد ابن أيب احلديد شارح هنج البالغة ) 5 (. مقال 
يف حدود الصفحتني وهو تعريف موجز بابن أيب احلديد ورشحه للنهج.

تعريف  وهو   ،)  6  ( احلديد  أيب  البن  البالغة  هنج  رشح  األبياري:  ابراهيم 
بسيط بابن أيب احلديد وبرشحه للنهج.

اجلامعية: الرسائل 

عيل جواد حمي الدين: ابن أيب احلديد سريته وآثاره النقدية واالدبية رسالة 
ماجستري، تناولت عرص ابن أيب احلديد وسريته ومؤلفاته بالتفصيل، لذا اغنت 

كل باحث عن الرجوع للمصادر االخرى أو الكتابة عنه.

ماجستري  رسالة  والبالغية  النقدية  جهوده  احلديد:  أيب  ابن  الظاملي:  حامد 

) 1 ( جملة املجمع العلمي العراقي، مج9، س 1961، ص348-340.

) 2 ( جملة االستاذ، كلية الرتبية، مج10، س1962.

) 3 ( أنظر مثال ً  الرشح:311/18، هنج البالغة ص490.

) 4 ( أنظر مثال ً  الرشح 87/9 88، 307، 156/16 ـ157. 

) 5 ( جملة املعرفة )بغداد(، س2، ع 29، 1962، ص6-4، 34.

) 6 ( جملة تراث االنسانية، مج2، ص139-125.
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ناقش فيها الباحث جهود ابن أيب احلديد يف النقد.

عبد الواحد خلف وساك آل عجيل: جهود ابن أيب احلديد النحوية يف رشح 
هنج البالغة، رسالة يف اللغة العربية، درس فيها الباحث جهود ابن أيب احلديد 

يف النحو.

رسالة  املدائني،  اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  شعر  الكريم:  عبد  سامل  اجلبار  عبد 
دكتواره مجع فيها الباحث شعر ابن أيب احلديد من رشح هنج البالغة أو القصائد 
مؤلفات  من  أو  احلديد،  أيب  البن  املستنرصيات  القصائد  أو  العلويات  السبع 

أخرى.

النقد  عن  تتحدث  رسالة  وهي  ناقدًا،  احلديد  أيب  ابن  فياض:  محيد  حسن 
االديب عند ابن أيب احلديد وخاصة يف كتابه الفلك الدائر عىل املثل السائر.

وجاءت هذه الرسالة لتتناول جانبًا معينًا من فكر ابن أيب احلديد املعتزيل، 
.حيث تقدم لنا رؤية معتزلة بغداد إزاء اإلمام عيل

اقتضت الدراسة البدء بمدخل يبني رؤية املعتزلة عمومًا لإلمامة، ومسألة 
قاطبة  بغداد  معتزلة  رؤية  اوضحنا  ثم  ال؟  أم  املفضول  امامة  وجواز  األفضل 
القائلة بالتفضيل مبينني ادلتهم يف هذا االطار، ثم موقف ابن أيب احلديد الذي 

ارجع التفضيل إىل عرص الصحابة.
اختص  فصول،  مخسة  عىل  الرسالة  قسمت  الرؤية  هذه  ايضاح  وألجل 
ينتسب  اإلمام عيل حيث  لعراقة نسب  تفصيلية  بدراسة  منها  األول  الفصل 
لبني هاشم الذين وصفهم اجلاحظ بأهنم ملح االرض، فكان هلاشم اجلد األكرب 
جاء  ثم  واقتصاديًا،  دينيًا  مركزًا  مكة  من  جعل  الذي  االيالف  صاحب  للقبيلة 
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زمزم  كحفر  مهمة  احداث  سلسلة  مع  عرصه  تزامن  الذي  املطلب  عبد  ولده 
سمي  حتى  بعد  فيام  اإلسالم  أقرها  أعامل  مجلة  واستحداثه  الفيل،  محلة  وفشل 
بأن   )  1 صيفي)  بن  اكثم  وصفهم  االوالد  من  عرشة  ترك  وقد  الثاين.  بابراهيم 
اهلل إذا إراد أن ينشأ دولة أوجد هلا مثل هؤالء ) 2 (، وقد اوىص إىل أيب طالب، 
سنة  خلمسني  استمرت  التي  الوصية  تلك   بالنبي اوصاه  وصاياه  مجلة  ومن 
حيث كان أليب طالب الدور الرائد يف محاية النبي واستمراره للدعوة لعرش 
سنوات بحيث ملا تويف أبو طالب أخذ النبي يبحث عن اماكن أخرى لنرش 

الدعوة االسالمية.

هاشم،  بني  من  أيضًا  فأمه  هاشميني  ألبوين  ولد  قد   عيل اإلمام  وكان 
مضافًا لذلك كان اإلمام عيل يفتخر نسبًا بعمه محزة وأخيه جعفر.

اما الفصل الثاين؛ فقد اوضحنا فيه رؤية املعتزلة لنشأة اإلمام عيل، التي 
عدوها من اسس تفضيله، فبدءًا كانت والدته يف الكعبة الرشيفة، ثم انتقاله 
لبيت الرسالة، حيث كان له رشف الرتبية عىل يد النبي، فكان لذلك اثر يف 
نشأته الروحية، حيث كان يف مقدمة من آمن بالرسول، ثم ما لبث ان أصبح 
له وزيرًا يوم اإلنذار، واستمر يف املؤازرة طيلة وجودمها يف مكة، وكان هو من 

نام يف فراش الرسول ليلة اهلجرة ليموه عىل املرشكني.

فاطمة  السيدة  من  السامء  بأمر   النبي زّوجه  املباركة  اهلجرة  وبعد 

) 1 ( اكثم بن صيفي التميمي أحد حكامء العرب قبل اإلسالم وقد ادرك اإلسالم ويقال حث قومه 

عىل الدخول فيه. أنظر: الثعالبي: التمثيل واملحارضة ص36. ابن نباته: رسح العيون ص 14ـ 

16. ابن حجر: االصابة 110/1ـ 112. 

) 2 ( اليعقويب: تاريخ 11/2. 



31املقدمة .............................................................................. 

كبار  ان  حتى  فضائله  أعظم  من  ذلك  فكان  العاملني،  نساء  سيدة   الزهراء
الصحابة كعمر وسعد بن أيب وقاص كانا يغبطانه عىل ذلك.

ومن زواجه هذا جاء ولداه احلسن واحلسني سبطا رسول اهلل وسيدا 
الذين  األطهار  النبوة  بيت  أهل  االرسة  هذه  من  تكون  وقد  اجلنة،  أهل  شباب 

خصهم القرآن بعدد من اآليات كآية التطهري واملباهلة.

كان لإلمام عيل مجلة من اخلصائص اخللقية، والسجايا النفسية فاق هبا 
األقران واملعارصين وأسدل الستار عىل من سبقه وتاله فيها.

فيها، سواء يف  املعتزلة  لبيان رؤية  الثالث  الفصل  هذه اخلصائص خصص 
الشجاعة أو احللم أو الصرب أو الزهد أو العيان أو غريها. واليشءالذي يلفت 
اعجاب  مثار  ذلك  كان  حيث  املتناقضات  بني  مجعه  هو   خصائصه يف  النظر 

الرشيف الريض وابن أيب احلديد.

الفصل  تناوهلا  فقد  احلكم،  لنظام   عيل اإلمام  لرؤية  املعتزلة  تفسري  اما 
الرابع، إذ يرى معتزلة بغداد ان اإلمام عليًا يرى نفسه األحق ليس بالنص، 
وإنام باألفضلية، ولكنه ملا رأى ان األمة امجعت عىل بيعة اخلليفة أيب بكر ثم 

عمر ثم عثامن فقد بايع هلم حسبام يرى املعتزلة.

ويتخذ معتزلة بغداد مواقفهم من موقف اإلمام عيل، إذ ملا قبل بخالفة 
أيام  عليه  خرج  من  خّطأوا  ولكنهم  صحيحة،  خالفتهم  املعتزلة  عّد  سبقه  من 
خالفته، وحكموا بتوبة أم املؤمنني عائشة وطلحة والزبري وأهنم من أهل اجلنة.

وقد اوضح ابن أيب احلديد الرؤية االعتزالية التي قدمها اجلاحظ واالسكايف 
اإلمام  سياسة  حول  اثريت  التي  الشبهات  من  كثري  حول  والقايض  واجلبائي 
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عيل سواء قبل خالفته أو بعد توليه اخلالفة.

حول  االعتزالية  الرؤية  ليوضح  واالخري  اخلامس  الفصل  جاء  حني  يف 
اإلمام عيل والفكر العريب االسالمي، إذ أثبت املعتزلة أن اإلمام عليًا هو 
التوحيد  عن  كالمه  يف  جاء  ما  خالل  ومن  اإلهلي،  العلم  يف  بان  الذي  الوحيد 
االفعال  وخلق  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  واملعاد  والنبوة  والعدل 
ابن أيب احلديد يؤكد عىل ذلك  املعتزلة آراءهم الكالمية، وكان  وغريها استمد 

يف رشحه اينام سنحت له الفرصة.

ان كثريًا مما ورد يف فكر املتصوفة مأخوذ من اإلمام عيل، وهذا ما أشار 
إليه ابن أيب احلديد يف اثناء رشحه لكالم اإلمام عيل، وأكد انتساب املتصوفة 

.لإلمام

مصدر  كان   عليًا اإلمام  أن  احلديد  أيب  ابن  أكد  فقد  الفقه  علم  يف  اما 
قوله  اخلليفة عمر  أثر عن  االربعة، حيث  الفقهية  واملذاهب  والصحابة  اخللفاء 

»ال أبقاين اهلل ملعضلة ليس هلا أبو احلسن«.

حيث  البالغة  وخاصة  العربية  اللغة  وعلوم  القرآن،  علوم  يف  احلال  وكذا 
والشعراء  لالدباء  وموردًا  مصدرًا  أصبح  اخلطابة  من  كنزًا   عيل اإلمام  ترك 

ينتقون منه ويوحشون به خطبهم وأشعارهم.

خيص  وما  الفلكية،  واملسائل  التارخيية  احلوادث  لبعض  أشار  قد   وكان
علم احليوان، باالضافة إلشارته لبعض الغيبيات التي عّدها ابن أيب احلديد من 

أسس تفضيله.

وختمنا هذه الفصول بخامتة اوضحنا فيها أهم ما تم التوصل إليه من خالل 
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البحث، منّوهني باملواضع التي يمكن ان تكتب عن ابن أيب احلديد وكتابه رشح 
هنج البالغة، التي ال زالت مل حتظ باهتامم الباحثني.

حتليل املصادر

لقد اعتمدت الدراسة عىل مجلة من املصادر واملراجع يأيت يف مقدمتها – رشح 
هنج البالغة – البن أيب احلديد املعتزيل، إذ هو املحور الذي دارت حوله الدراسة.

الكثري من جوانب  فيه  اودع  ابن أيب احلديد عىل عرشين جزءًا،  لقد صنفه 
لذا عّده كتاب  الكالم وغريها،  أو  التاريخ  أو  أو األدب  اللغة  املعرفة سواء يف 
ادب وليس نظرًا. وملا كانت موضوعات هنج البالغة متنوعة جاءت موضوعات 

رشح هنج البالغة متنوعة أيضًا.

قال باحث معارص يف وصفه: »كتاب وال كالكتب، بل بوسعي أن اقول إنه 
من الكتب القليلة النادرة التي جتمع بني املتعة والفائدة إىل اقىص حدودمها، مع 
البيان،  التعبري، وسالسة يف  اللغة، وسالمة يف  نصاعة يف الديباجة، وحالوة يف 
فأنت حني تقرأ الكتاب تشعر كأنك تطالع انسكلوبيديا أو دائرة معارف تزودك 
هنج  اطار  ضمن  واحد  صعيد  عىل  وفلسفية  وتارخيية  وأدبية  لغوية  بمعلومات 
البالغة لالمام عيل … وتستشف من وراء الكتاب كله عقلية نرية غري متعصبة 
وحتليالت منطقية وأملعية يف التفكري وابتكارًا يف التعليل، َقلَّ أن جتد له نظريًا يف 
جديدًا  شيئًا  يقتبس  ان  له  املطالع  القارئ  وبوسع  القديمة.  بله  احلديثة  الكتب 
الكتاب  فهو  صفحاته  من  صفحة  كل  من  أقل  مل  إن  فصوله  من  فصل  كل  من 

القديم–اجلديد دائاًم وأبدًا«) 1 (.

) 1 ( خلويص: الكنوز الدفينة ص2-1.
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وخيلص للقول: »وهكذا نجد بوجه عام أن ابن أيب احلديد قد جعل رشح 
التارخيية والبحوث  الوقائع  فيها  رائعة تزدحم  اطارًا مجياًل لصورة  البالغة  هنج 

االدبية واملناقشات الفلسفية، فهو بحق منجم لكنوز دفينة التقّوم بثمن«) 1 (.

املعتزلة  رؤية  ليؤكد  اعتزاليًا  البالغة رشحًا  احلديد هنج  أيب  ابن  وقد رشح 
بعض  عند  يتوقف  كان  ولكنه   ،عيل اإلمام  هو  عقيدهتم  مصدر  بأن  القائلة 
النصوص التي ال تتفق والرؤية االعتزالية لذا يضطر لتأويلها أو التوقف عندها 

وعدم اصدار حكم فيها ) 2 (.

أو  القرآين  النص  معاملة  اإلمام  كالم  عامل  احلديد  أيب  ابن  فإن  هنا  ومن 
احلديث النبوي الذي يؤول إذا خالف ظاهره العقل عند املعتزلة.

لقد حاول ابن أيب احلديد وهو من معتزلة بغداد املتأخرين أن يسدل الستار 
عىل اخلالف ما بني مدرستي االعتزال وأن يقدم صورة موحدة للفكر االعتزايل، 

وإن كان احيانًا يشري ملواضع اخلالف وحياول تربيرها.

مؤلفاهتم  من  كثريًا  اعتمد  بل  البرصة،  معتزلة  عىل  حتامل  منه  يظهر  ومل 
أبا  اهلل  »رحم  قائاًل  ارائه  عند  يقف  كان  الذي  ت255هـ،  اجلاحظ  كمؤلفات 
عمرو لقد غلبت عليه البرصة وطينتها...«، وملا اهتم ابراهيم بن سيار النّظام – 
وهو من معتزلة البرصة – اإلمام عليًا بالتدليس يف احلديث، رد عليه ابن أيب 

احلديد مستغفرًا له.

صحيحًا  يراه  ال  ما  ونفي  يراه  ما  إثبات  يف  احلديد  أيب  ابن  استخدم  وقد 

) 1 ( خلويص: الكنوز الدفينة ص22.

) 2 ( أنظر: مثال ً الرشح 88-87/9، 307، 157-156/16.
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العقل  مع  ظاهرها  تعارض  إذا  أما  ظاهرها،  عىل  يأخذها  التي  القرآنية  اآليات 
هناك  ان  يرى  انه  مع  الرشيفة،  النبوية  للسنة  بالنسبة  احلال  وكذا  يؤوهلا.  فإنه 
الكثري من االحاديث النبوية موضوعًا، وكذلك كان يستخدم الروايات التارخيية 
ونجده ال يقف سلبيًا إزاءها بل يناقشها فيقبل ما يراه صحيحًا ويرفض العكس.

أيضًا سبع قصائد يف مدح اإلمام عيل سميت  إلينا من مؤلفاته  ووصل 
.بالقصائد السبع العلويات، اوضح فيها رؤيته لالمام عيل

للرسالة،  البالغة–كمصدر  هنج  بعد–رشح  الكالم  علم  مؤلفات  وتأيت 
اوضح  التي  العثامنية  ومنها  الكالمية  اجلاحظ  كرسائل  املعتزلة  مؤلفات  ومنها 
االسكايف  عليه  فرد   ،عيل اإلمام  أفضلية  بعدم  القائلني  نظر  وجهة  فيها 
ت240هـ وهو من معتزلة بغداد بكتاب )نقض العثامنية( الذي استفدنا منه يف 

.بيان رؤية معتزلة بغداد يف تفضيل اإلمام عيل

وللناشئ األكرب ت293هـ أحد رجال املعتزلة كتاب )مسائل اإلمامة( أفاد 
ثم رؤيته لالمام هل  املعتزلة لالمامة من حيث وجوهبا؟  بيان رؤية  الرسالة يف 

جيب أن يكون األفضل؟ أم جتوز امامة املفضول؟ ومن هو األفضل؟

وللخياط ت300هـ أحد معتزلة بغداد كتاب )االنتصار( اثبت فيه أفضلية 
كتابه  اجلبار ت415هـ وخاصة  عبد  القايض  مؤلفات  اإلمام عيل. وجاءت 
اوضح  جزءًا،  عرشين  عىل  صنفه  الذي  والتوحيد(  العدل  ابواب  يف  )املغني 
يف  يقع  الذي  العرشين  اجلزء  من  استفدنا  حيث  االعتزايل،  الفكر  تفصياًل  فيه 
فيه  املعتزلة  آراء  مبينًا  التفضيل  افرد فصاًل عن  قسمني خصصهام لالمامة، وقد 
أفادنا  اما كتابه فضل االعتزال فقد  كاالسكايف وايب عيل وايب هاشم اجلبائيان. 
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يف دراسة تراجم رجاالت املعتزلة قبل القايض، وقد نرش- النشار- كتابًا بإسم 
– فرق وطبقات املعتزلة - أخذه من كتاب املنية واألمل البن املرتىض ) 1 (، فإن 
الكتاب  اما  واالمل(  )املنية  كتابه  يف  املرتىض  ابن  لدى  جاء  ما  هو  منه  املوجود 

االصيل فلم احصل عليه.

أليب  االسالميني  كمقاالت  األشاعرة،  مؤلفات  الكالمية  املؤلفات  ومن 
بني  والفرق  هـ،  ت403  للباقالين  والتمهيد  هـ،  ت324  االشعري  احلسن 
االنبياء  تنزيه  الكالمية:  اإلمامية  كتب  ومن  ت429هـ.  للبغدادي  الفرق 
اإلمام  خطبة  لرواية  رؤيته  يف  منه  استفدنا  الذي  ت436هـ،  املرتىض  للرشيف 

عيل جويرية بنت أيب جهل.

املغني للقايض عبد اجلبار،  وكتابه )الشايف يف اإلمامة( وهو رد عىل كتاب 
وقد اعتمده ابن أيب احلديد كثريًا يف معرض املقارنة بني آراء القايض عبد اجلبار 
ألنه  القايض  نحو  امليل  عدم  احلديد  أيب  ابن  عىل  ويالحظ  املرتىض.  والرشيف 

معتزيل مثله، بل تارة يؤيد هذا وتارة يؤيد ذاك حسبام يراه صحيحًا.

املصادر  من  مجلة  عىل  البالغة  لنهج  رشحه  يف  احلديد  أيب  ابن  اعتمد  لقد 
الرجوع  التارخيي  التوثيق  باب  من  آثرنا  لذا  إلينا،  وصل  منها  بعض  التارخيية 
ت209هـ،  الواقدي  ومغازي  ت151هـ،  اسحق  ابن  كسرية  املصادر  هذه  إىل 
للمسعودي  الذهب  ومروج  ت310هـ،  للطربي  وامللوك  الرسل  وتاريخ 

ت346هـ، والكامل يف التاريخ البن االثري ت630هـ وغريها.

إليها  ابن أيب احلديد، ولقد رجعنا  التارخيية مل يعتمدها  وهناك من املصادر 

) 1 ( أنظر: رأي: البطاط يف هذا الكتاب: قايض القضاة عبد اجلبار ص43-42.
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يف مواضع من البحث كتاريخ اليعقويب ت بعد 292هـ الذي قدم لنا رؤية لبني 
ذلك  وانعكاس  أبرهة  محلة  يف  املطلب  عبد  موقف  خاصة  اإلسالم  قبل  هاشم 
املوقف يف رؤية العرب له، وإشارته إىل ما سنّه من سنن اثبتها اإلسالم فيام بعد.

اما كتب التفسري فقد اعتمدت الدراسة يف تفسري بعض اآليات عىل جامع 
والكشاف  هـ،   460 ت  للطويس  القرآن  تفسري  يف  والتبيان  للطربي،  البيان 
للزخمرشي ت 528 هـ. ويعد الزخمرشي من معتزلة البرصة، لذا أفدنا منه كثريًا 
يف بيان رؤية معتزلة البرصة يف اآليات اخلاصة باإلمام عيل، واجلامع الحكام 

القرآن للقرطبي ت671 هـ.

الصحاح  كتب  من  عدد  من  البحث  استفاد  فقد  احلديث؛  كتب  اما 
كصحيح البخاري ت 256 هـ، ومسلم ت 263 هـ، وكتب السنن كسنن ابن 
والنسائي  هـ،  ت279  والرتمذي  هـ،  ت275  داود  وايب  هـ،  ت273  ماجه 
ت303 هـ، والبيهقي ت458 هـ، ومن املسانيد مسند امحد بن حنبل ت 240 
الذي  هـ   405 ت  النيسابوري  للحاكم  الصحيحني  عىل  املستدرك  ومنها  هـ. 
يف   عيل اإلمام  والدة  عىل  تأكيده  ومنها  متعددة،  مواضع  يف  منه  استفدنا 
اهلل  بنت اسد ولدت عليًا كرم  فاطمة  ان  يقول: »وتواترت االخبار  إذ  الكعبة 

الكعبة«. وجهه يف جوف 

اما كتب الصحابة فقد رجعنا إىل الطبقات الكربى البن سعد ت230هـ، 
واالستيعاب البن عبد الرب ت463هـ، وصفة الصفوة البن اجلوزي ت597هـ، 
وأسد الغابة البن االثري ت630هـ، واإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ت 

852 هـ، وغريها.
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البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ  لكتاب  رجعنا  الرتاجم  كتب  ومن 
االعيان  ووفيات  هـ،  ت626  احلموي  لياقوت  االدباء  معجم  و  ت463هـ، 
البن خلكان ت681هـ، وفوات الوفيات للكتبي ت 764 هـ، والوايف بالوفيات 

للصفدي ت764هـ، ومرآة اجلنان لليافعي ت 768 هـ.

ت255هـ،  للجاحظ  والتبيني  البيان  لكتاب  رجعنا  فقد  األدب  كتب  اما 
وعيون االخبار البن قتيبة ت 276 هـ، والكامل يف األدب للمربد ت 285 هـ، 
واالغاين أليب الفرج االصفهاين ت 356 هـ، وربيع االبرار للزخمرشي ويالحظ 

أن كثريًا من نصوص الرشح ربام منقولة عن األخري ولكنه مل يرش لذلك.

واعتمد البحث عىل كتب اجلرح والتعديل ملناقشة بعض الروايات ككتاب 
اجلرح  وكتاب  274هـ،  ت  الربقي  ورجال  هـ،  ت246  زرعة  أليب  الضعفاء 
والتعديل البن أيب حاتم ت 327 هـ، ورجال الكيش ت 340 هـ، والكامل يف 
ضعفاء الرجال البن عدي ت 365 هـ، ورجال النجايش ت 450هـ، ورجال 
ورجال  726هـ،  ت  احليل  املطهر  ابن  ورجال  460هـ،  ت  الطويس  وفهرست 
وتقريب  هـ،   748 ت  للذهبي  االعتدال  وميزان  740هـ،  ت  احليل  داود  ابن 
التهذيب وهتذيب التهذيب، ولسان امليزان البن حجر العسقالين ت 852 هـ.

الشعرية  األبيات  من  كثري  لتوثيق  الشعرية  الدواوين  من  لعدد  ورجعنا 
أيب  بن  وامية  املطلب،  عبد  بن  طالب  وأيب  والنابغة،  القيس،  امرئ  كديوان 
واملتنبي،  والبحرتي،  متام،  وايب  احلمريي،  والسيد  والفرزدق،  الصلت، 

والرشيف الريض، وعبد الباقي العمري وغريهم.

فضاًل عن اعتامد الدراسة عىل جمموعة من الكتب احلديثة والرسائل اجلامعية 
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وبعض املقاالت، حيث اقتبست الرسالة آراءهم إما للتأييد أو للمناقشة.

وملا كانت الدراسة حول كتاب رشح هنج البالغة البن أيب احلديد لذا آثرنا 
إذا تعددت املصادر يف اهلامش الواحد االشارة أوالً إليه ثم إىل املصادر االخرى 

حتى وإن كانت اسبق منه زمنيًا واقترصنا يف االشارة إليه بكلمة الرشح.

السم  االشارة  عىل  اقترصنا  لذا  باملعلومات  اهلوامش  اثقال  عدم  ولغرض 
املؤلف وكتابه واجلزء إن وجد والصفحة، أما باقي املعلومات فسيجدها القارئ 

يف فهرس املصادر واملراجع.

أن يكون هناك صحيح  أبى  ان اهلل سبحانه وتعاىل  القول  وختاما البد من 
وما  اهلنات،  من  ختلو  ال  املتواضعة  الدراسة  هذه  فإن  ولذا  املقدس،  كالمه  إال 

احرى كاتبها بالقول:
أسهو وأخطىُء ما مل حيِمني َقَدُر َبَشـُر أنني  نفيس  أبِّرىُء  وما 

بــُر بأننــي  يقــوَل  أن  مــن  وال ترى عذرا أوىل بذي زلـٍل

احلمد  فله  تعاىل  اهلل  نعم  جزيل  من  فهذا  أردت  الذي  أصبت  كنت  فإن 
أن  اهلل  أسال  التي  نيتي  فيكفيني  ذلك  ابلغ  مل  كنت  وإن  رضاه،  مبلغ  والشكر 

جيعلها خالصة لوجهه الكريم...ونية املرء خري من عمله.

ورثة  من  واجعلني  بالصاحلني  وأحلقني  دعوانا ريب....توفني مسلام  وآخر 
جنة النعيم...واحلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

جواد كاظم النصر اهلل

البصرة

رمضان 1423هـ كانون أول 2002م
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املدخل

املعتزلة التفضيل عند 
واالنتهاء  االعامل،  ببعض  للقيام  االنسان  تكليف  اإلهلية  احلكمة  اقتضت 
عن اعامل أخرى، وسيقابل هذا االنجاز بثمرات دنيوية وأخروية عىل أن ذلك 
لن يكون إال بوجود ضامنات له توجه االنسان للقيام به. ومن هنا فإن اإلسالم 
نظامًا  أوجد  حيث  العميل  التطبيق  اسس  هلا  وضع  بل  فقط،  النظرية  يطرح  مل 
مما  والنظام،  املجتمع  محاية  مهمته  املنكر«  عن  والنهي  باملعروف  »األمر  سمي 
يساعد عىل حتقيق ما كلف به االنسان عىل الوجه األفضل ويقف عىل رأس هذا 

النظام –احلاكم- الذي وصل هلذا املنصب بناًء عىل رشوط معينة) 1 (.

اصوهلم  من  اصاًل  املنكر-  عن  والنهي  باملعروف  –األمر  املعتزلة  عدَّ  لقد 
وهذا   ،)  3 نظرية)  االصول  باقي  إذ  الوحيد،  العميل  االصل  وهو   ،)  2 اخلمسة) 

االصل واجب عند املعتزلة ووجوبه رشعي بدليل قوله تعاىل:

) 1 ( د. عبد الكريم عثامن: قايض القضاة ص228-227.

–التوحيد- العدل- الوعد والوعيد- املنزلة بني املنزلتني- األمر باملعروف والنهي عن  ) 2 ( وهي 

املنكر. فكل من قال هبذه االصول جمتمعة فهو معتزيل. أنظر: اخلياط: االنتصار ص93. وقد 

رشح هذه االصول القايض عبد اجلبار بكتاب اسامه رشح االصول اخلمسة. وهو مطبوع.

) 3 (صبحي: يف علم الكالم 177-174/1.
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اْلُنَْكِر  َعِن  َوَتنَْهْوَن  بِاْلَْعُروِف  َتْأُمُروَن  لِلنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَ  ﴿ُكنُْتْم 
َوُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ﴾) 1 (.

باالضافة لوجوبه العقيل) 2 (، فهو جيب إىل درجة استخدام القوة، ومن هنا 
أجاز املعتزلة اخلروج عىل االمام اجلائر، وهبذا فهم يامثلون اخلوارج) 3 (، لكنهم 

اكتفوا بالقول دون الفعل لذا سموا خمانيث اخلوارج) 4 (.

كل  عىل  املعتزلة  عند  واجب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  إن 
الكفاية سقط عن  به  به من  قام  إذا  5 (، وهو فرض كفاية  مكلف وفق رشوط) 

اآلخرين) 6 (.

أصبح  لذا  االمام،  هو  االصل  هبذا  القيام  عليهم  جيب  من  مقدمة  ويف 
موضوع اإلمامة من موضوعات هذا االصل »ووجه اتصاله هبذا الباب إن أكثر 

ما يدخل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يقوم به إال األئمة«) 7 (.

وقبل التحدث عن موضوع اإلمامة البد من االشارة إىل أن التطور التارخيي 
للمعتزلة يشري ملدرستني لالعتزال، االوىل نشأت يف البرصة واشارت الروايات 
عبيد،  بن  عمرو  وزميله  عطاء  بن  واصل  هو  باالعتزال  قال  من  أول  أن  إىل 

) 1 ( سورة آل عمران، اآلية: 110.

) 2 ( القايض عبد اجلبار: رشح االصول اخلمسة ص142، 746-741.

) 3 ( ابن أيب احلديد: الرشح 78/5. 

) 4 ( البغدادي: الفرق بني الفرق ص71.

) 5 ( القايض: رشح االصول ص144-142.

) 6 ( القايض: رشح االصول ص148.

) 7 (القايض: رشح االصول اخلمسة ص749.
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وسميت بمدرسة البرصة لنشوئها يف البرصة، وقد وضع رجاالت هذه املدرسة 
املعتزلة كأيب  كبار رجاالت  فيها  وبرز  االساسية لالعتزال،  القواعد واالصول 
اهلذيل العالف، وابراهيم بن سيار النّظام، واجلاحظ، واجلبائيان، والقايض عبد 
يعد برصيًا بغض  املدرسة  آراء هذه  اجلبار، وابن متويه، واصبح كل من حيمل 

النظر عن بلدته) 1 (.

اما بالنسبة ملعتزلة بغداد فهي التي ينسب تأسيسها إىل برش بن املعتمر الذي 
تتلمذ عىل يد معتزلة البرصة، ثم جاء لبغداد مؤسسًا فرعًا جديدًا لالعتزال عرف 
بغداد  معتزلة  من  يعد  املدرسة  هذه  بآراء  يأخذ  من  كل  فأصبح  بغداد،  بمعتزلة 
بغض النظر عن بلدته. ومن رجاالت هذه املدرسة برش بن املعتمر، واجلعفريان، 

واالسكايف، وامحد بن أيب دؤاد) 2 (، واخلياط، والكعبي، وابن أيب احلديد) 3 (.

والذي يميز مدرسة بغداد عن مدرسة البرصة:

.أوالً: ميل مدرسة بغداد قاطبة إىل اإلمام عيل

ثانيًا: إهنا طبقت عمليًا رؤية معتزلة البرصة يف التوحيد حيث ألغت القول 

العقل  ثورة  الراوي:   .393-105/1 الكالم  علم  يف  صبحي:  أنظر:  البرصة  مدرسة  عن   )  1  (

ص23-77. النعيمي: مدرسة البرصة االعتزالية ص7 وما بعدها.

) 2 ( هو امحد بن أيب دؤاد فرح بن جرير القايض، واملتويل ملهمة القول بخلق القرآن فيام عرف باملحنة. 

بآخر  ملحقة  )تراجم   4-3 ص  الفهرست  النديم:  ابن  ص39.  والرد  التنبيه  امللطي:  أنظر: 

الكتاب(. ابن االثري: اللباب 427/1. الصفدي: الوايف بالوفيات 33/2. ابن املرتىض: طبقات 

املعتزلة ص126-123.

) 3 ( عن مدرسة بغداد أنظر: صبحي: يف علم الكالم/283-317. الراوي: ثورة العقل ص81-

.299
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كان  حيث  باملحنة،  تارخييًا  عرف  ما  فكان  القرآن،  بخلق  وقالت  بالصفات، 
معتزلة بغداد القائمني هبا ) 1 (.

بالسكونية  البرصي  االعتزال  اتسم  ملا  حيث  العملية:  النزعة  ثالثًا: 
العقائدي،  النظري حوارًا وجدالً طابعه  البحث  التجريدية، وجعل  والنظرات 
نجد معتزلة بغداد تسعى إلجياد بعد عميل لفكرها عىل نحو حتقيق رغبتها بإقامة 

دولة اعتزالية.

رابعًا: اقتضاهم عرص النهضة الفكرية، وقراءهتم للفلسفة، تعميق وتطوير 
مباحث العدل االهلي ) 2 (، بعد أن رشحها معتزلة البرصة، كالقول بالتوليد) 3 (، 

واللطف االهلي ) 4 (.

كمسألة  الكالم،  يف  الدقيقة  للمباحث  بغداد  معتزلة  تصدى  خامسًا: 

) 1 ( صبحي: يف علم الكالم 283/1-287، الراوي: ثورة العقل ص95. وعن مسالة خلق القرآن 

أنظر: اجلاحظ: رسالة يف خلق القرآن ص163-175. األزدي: تاريخ املوصل: 414-412.

) 2 ( العدل: ما يقتضيه العقل من احلكمة، أو صدور الفعل عىل وجه الصواب واملصلحة، ويناقش 

املعتزلة حتت هذا االصل موضوعات. )نفي صدور القبح عن اهلل، اللطف االهلي، حرية االرادة(، 

أنظر الشهرستاين: امللل والنحل 55/1-56. صبحي: يف علم الكالم 165-148/1.

) 3 ( هو الفعل الذي يتولد من فعل االنسان، فإذا رضب انسان انسانًا، فالرضبة من فعل الضارب، 

وهو مسؤول عنها، ولكن ماذا عن األمل املتولد، أو إذا فعل االنسان فعاًل عن غري قصد. أنظر 

والنحل  امللل  الشهرستاين:   ،302-296/1 التمهيد  الباقالين:   ،61-60 االنتصار  اخلياط: 

88/1-90، بدوي: مذاهب االسالميني 197-192/1.

رشح  اجلبار:  عبد  القايض  أنظر  املعصية.  عن  ويبعده  الطاعة  إىل  االنسان  يوصل  ما  كل  هو   )  4  (

امللل  الشهرستاين:   ،340-338/1 التمهيد  الباقالين:  ص525-518،  اخلمسة  االصول 

والنحل 82/1-83، بدوي: مذاهب االسالميني 297-293/1.
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اجلوهر) 1 (.
سادسًا: الزهد: كانت هذه الصفة غالبة عىل اكثرية معتزلة بغداد كبرش بن 
فيهم  الصفة  هذه  ولشياع  وغريهم،  واالسكايف  موسى،  أيب  وتلميذه  املعتمر، 

عرفوا بـ »نّسك بغداد«) 2 (.
حيث  من  اإلمامة،  موضوع  توجهاهتم  اختالف  عىل  املتكلمون  ناقش  لقد 
وجوب نصب االمام أو ال؟ وهل أن اإلمامة واجبة عقاًل أم رشعًا؟ وهل جيب 

أن يكون االمام أفضل األمة؟ أم جتوز امامة املفضول مع وجود األفضل؟ ) 3 (
املعتزلة،  ومجيع  املرجئة،  ومجيع  السنّة،  أهل  مجيع  »اتفق  حزم:  ابن  قال 
من   )  4  ( النجدات  حاشا  اإلمامة…  وجوب  عىل  اخلوارج  ومجيع  الشيعة  ومجيع 

اخلوارج«) 5 (.

) 1 ( هو اجلزء الذي ال يتجزأ وأول من قال به أبو اهلذيل العالف، أنظر: اخلوارزمي: مفاتيح العلوم 

ص17، أبو رشيد: املسائل يف اخلالف ص28، ابن متويه: التذكره ص 47 145. اجلرجاين: 

التعريفات ص13، التهانوي: كشاف اصطالحات العلوم 207/1. بينس: مذهب الذرة عند 

املسلمني ص16-1.

) 2 ( الراوي: ثورة العقل ص100-94.

) 3 ( افرد املتكلمون مؤلفات هلذا الغرض. أنظر: الناشئ األكرب: مسائل اإلمامة، وخصص القايض 

ووضع  اإلمامة  ملسائل  والثاين  األول  قسميه  يف  )املغني(  كتابه  من  العرشين  اجلزء  اجلبار  عبد 

الرشيف املرتىض: الشايف يف اإلمامة أنظر ص2 وما بعدها، الطويس: تلخيص الشايف 63/1-

.242-207 ،190

 .164-162/1 االسالميني  مقاالت  االشعري:  أنظر  احلنفي.  عامر  بن  نجدة  اصحاب   )  4  (

الشهرستاين:  ص54-52.  الفرق  بني  الفرق  البغدادي:  ص19.  العلوم  مفاتيح  اخلوارزمي: 

امللل 169-165/1.

) 5 ( الفصل يف امللل 149/4.
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صنفان:  »املعتزلة  فقال:  املعتزلة  نظر  وجهة  األكرب-  الناشئ  وأوضح- 
صنف أوجبوا اإلمامة وزعموا أن نصب االمام فرض عىل األمة يف عقد الدين، 
امامًا، وهلم  يقيموا  أن  أّن للمسلمني  انكروا وجوب اإلمامة، وزعموا  وصنف 

أن ال يقيموه، وليس أحد األمرين بأوىل من اآلخر« ) 1 (.

بينام أشار ابن أيب احلديد إىل أن املعتزلة مجيعهم قالوا بالوجوب ما عدا أبا 
بكر األصم ) 2 ( الذي يرى »إهنا غري واجبة إذا تناصفت األمة ومل تتظامل«. وهذا 
تستقيم  ال  العادة  يف  ألن  وذلك  بالوجوب،  قوالً  املعتزلة  متأخرو  عّده  الرأي 

امور الناس من دون رئيس حيكم ) 3 (.

هو  هل  اإلمامة،  وجوب  طريق  حول  املعتزلة  نظر  وجهة  تباينت  وقد 
الرشع.  ان طريق وجوهبا  يرى  البرصة  معتزلة  فالبعض من  أم عقيل؟  رشعي؟ 
البرصي،  البرصة كاجلاحظ، وأبو احلسني  بغداد وبعض من معتزلة  اما معتزلة 

فريون ان طريق وجوهبا العقل واتفقت معهم اإلمامية ) 4 ( بذلك ) 5 (.

) 1 ( مسائل اإلمامة ص49.

) 2 ( هو أبو بكر عبد الرمحن بن كيسان االصم من معتزلة البرصة، يعد من الطبقة السادسة. أنظر: 

ابن   .93/1 امللل  الشهرستاين:  ص267،  االعتزال  فضل  القايض:  ص39،  التنبيه  امللطي: 

املرتىض: طبقات املعتزلة ص56-57، الداوودي: طبقات املفرسين 274/1.

) 3 ( الرشح 308/2. أنظر رأي االصم: االشعري: مقاالت االسالميني 133/2. 

) 4 ( ان كل الفرق االسالمية قالت باإلمامة، ولكن لفظ )اإلمامية( إذا ذكر ينرصف إىل تلك الفرقة 

التي حددت عدد أئمتها واسامءهم بال زيادة وال نقصان. وهم املعروفون باالثني عرشية. فيام 

مل حتدد باقي الفرق االسالمية عدد أئمتها. أنظر االشعري: مقاالت االسالميني 88-87/1. 

الفياض: تاريخ اإلمامية ص85-73.

) 5 ( الرشح 308/2.



49املدخل ............................................................................. 

مصالح  فيها  ألن  اإلمامة  وجوب  من  اهلدف  ان  ترى  املعتزلة  كانت  وإذا 
دنيوية ودفع مضار دنيوية، فإن اإلمامية يوجبوهنا عىل اهلل ألن فيها لطف وابعاد 

للمكلفني عن مواقعة القبائح العقلية ) 1 (.

امامة  املتكلمون: هل جيب أن يكون االمام هو األفضل؟ أم جتوز  وناقش 
أن يكون االمام أفضل األمة«.  انه »واجب   ) 3  ( الباقالين  ) 2 ( يرى  املفضول؟ 
وقد رد عليه ابن حزم قائاًل: »هذا خطأ متيقن لربهانني؛ احدمها: إنه ال يعرف 

األفضل إال بالظن يف ظاهر أمره، وقد قال تعاىل:

﴿إِنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا﴾) 4 (.

والثاين: ان قريشًا انترشت يف مرشق االرض وغرهبا وجنوهبا وشامهلا، وال 
سبيل ملعرفة األفضل، ويكفي بطالن قول الباقالين؛ ان الصحابة الذين ادركوا 
قالوا هبا مع أن فيهم من هو أفضل من احلسن ومعاوية  امامة احلسن ومعاوية 

كسعد، وسعيد بن زيد، وابن عمر«) 5 (.

) 1 (الرشح 308/2. عن اإلمامة أنظر: الناشىء األكرب: مسائل االمامه ص49. الرشيف املرتىض 

ص4 ـ5. الطويس: تلخيص الشايف 63/1 ـ190.

) 2 ( االشعري: مقاالت االسالميني 131/2 وما بعدها.

) 3 ( أبو بكر حممد بن الطيب ولد بالبرصة ثم سكن بغداد وهو من كبار رجاالت االشاعرة ت403هـ. 

قضاة  تاريخ  النباهي:   .52-51/1 اللباب  االثري:  ابن   .266/1 االنساب  السمعاين  أنظر: 

االندلس ص37-40. الصفدي: الوايف 177/3. حممد عبد اهلل رمضان: الباقالين ص96 وما 

بعدها. بدوي: مذاهب االسالميني 633-569/1.

) 4 ( سورة يونس، آية 36.

) 5 ( الفصل يف امللل 180-179/4.
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وكذا  أتى،  وهل  واملودة  واملباهلة  التطهري  آيات  معنى  فهم  يف  التمعن  إن 
إن  إمامان  واحلسني  »احلسن   :وقوله الثقلني،  كحديث   النبي أحاديث 
كل  عن  فضال  ذكرهم  من  عىل  احلسن  االمام  بأفضلية  يقطع  قعدا«.  وإن  قاما 

.األمة بعد أبيه
اما املعتزلة فقد انقسموا لقسمني:

ليس  انه  يرون  ألهنم  لألفضل،  إال  اإلمامة  عقد  جواز  عدم  يرى  األول: 
فكذلك  الناس  أفضل   النبي كان  فكام  اإلمامة،  من  أفضل  منزلة  النبوة  بعد 
أن  جيوز  فال  دينها،  معامل  ويعرفها  األمة  يؤدب  الذي  هو  االمام  ألن  االمام، 
يكون املؤدَّب أفضل من املؤِدب، وإىل هذا املذهب يذهب عمرو بن عبيد) 1 (، 

وإبراهيم النظام) 2 (.

اما القسم الثاين فريى جواز امامة املفضول مع وجود األفضل حيث يرون 
ان النبي وىل املفضول عىل األفضل كام يف تولية عمرو بن العاص يف غزوة 

) 1 ( هو صاحب واصل بن عطاء ولد يف البرصة 80هـ وتويف سنة 140 هـ. أنظر: البلخي: باب ذكر 

امللل: 62/1.  الشهرستاين:  االعتزال ص250-242.  القايض: فضل  املعتزلة ص89-86. 

ص41-35.  املعتزلة  طبقات  املرتىض:  ابن   .462-460/3 االعيان  وفيات  خلكان:  ابن 

املقريزي: اخلطط 346/2.

) 2 ( أحد معتزلة البرصة، سمي بالنّظام الشتغاله بنظم اخلرز. له آراء ومؤلفات فلسفية ويعد فيلسوف 

املعتزلة ص71-70.  باب ذكر  البلخي:  أنظر: اخلياط: االنتصار ص19، 47-21.  املعتزلة. 

بآخر  ملحقة  )تراجم  الفهرست ص2  النديم:  ابن  االعتزال ص265-264.  القايض: فضل 

رسح  نباتة:  ابن   ،81-67/1 امللل  الشهرستاين:  ص91-79.  الفرق  البغدادي:  الكتاب(. 

العيون ص153-157. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص49-52. ابن تغري: النجوم الزاهرة 

234/2. بدوي: مذاهب االسالميني 279-198/1.
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ذات السالسل ) 1 ( عىل جيش فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اجلراح، وهم 
أفضل منه، وتولية أسامة بن زيد عىل جيش فيه أبو بكر وعمر) 2 (، ويرون »إذا 
رأينا رجاًل جتمع عليه الكلمة ومل يكن ساقط العدالة، وكان معه علم بالكتاب 
علاًم.  وأوسع  منه  أفضل  هو  من  فيهم  كان  وإن  األمة،  أمر  وليناه  والسنّة، 

والقائلون هبذا القول واصل بن عطاء) 3 (، ومعتزلة بغداد قاطبة ) 4 (.
حزم:  ابن  قال   ،الرسول بعد  األفضل  هو  من  املتكلمون  وناقش 
»اختلف املتكلمون فيمن هو أفضل الناس بعد االنبياء، فذهب بعض السنّة 
بعد  األمة  أفضل  أن  إىل  الشيعة  ومجيع   ،)  5  ( املرجئة  وبعض  املعتزلة،  وبعض 

) 1 ( كانت يف السنة السابعة للهجرة. أنظر: الرشح 319/6-320. ابن سعد: الطبقات 131/2. 

البخاري: الصحيح 68/5. الطربي: تاريخ 32/3. احلاكم: املستدرك 45/3. الشهرستاين: 

امللل 219/1.

) 2 ( يف مرض الرسول. الرشح 159/1، 52/6، 183/17. ابن سعد: الطبقات: 249/2. 

اليعقويب: التاريخ 103/2. أبو هالل العسكري: االوائل ص137. 

) 3 ( ينسب إليه تأسيس االعتزال. وكان ألثغ بالراء ومع ذلك كان يلقي اخلطب البليغة اخلالية من 

الراء. وهو أول من قال باملنزلة بني املنزلتني. أنظر: ابن عطاء: اخلطبة اخلالية من الراء، نوادر 

املخطوطات 118/2-136. البلخي: باب ذكر املعتزلة ص64- 68. ابن النديم: الفهرست 

امللل  الشهرستاين:  ص72-70.  الفرق  البغدادي:  الكتاب(.  بآخر  ملحقة  )تراجم  ص10 

57/1-62. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص28-35. بدوي: مذاهب االسالميني 73/1-

.96

أنظر االشعري: مقاالت االسالميني 134/2.  ( الناشئ األكرب: مسائل اإلمامة ص52-51.   4 (

ويوافقهم الزيدية. الشهرستاين: امللل 208/1.

) 5 ( هي فرقة كالمية ناقشت مسألة اإليامن والعمل ويرى اصحاهبا انه مثلام ال ينفع مع الكفر طاعة 

ال يرض مع اإليامن معصية. أنظر: امللطي: التنبيه ص43-47، 146-156، البغدادي: الفرق = 
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بعض  عن  نصًا  القول  هذا  روينا  وقد   طالب أيب  بن  عيل   اهلل رسول 
الصحابة وعن مجاعة من التابعني والفقهاء.

وبعض  املعتزلة،  وبعض  السنّة،  أهل  وبعض  كلها  اخلوارج  »وذهبت 
عن  وروينا  عمر،  ثم  بكر  أبو  الرسول  بعد  الصحابة  أفضل  أن  إىل  املرجئة، 
نحو  ثم محزة، وروينا عن  الرسول جعفرًا  بعد  الناس  أفضل  ان  هريرة  أيب 

عرشين من الصحابة »اكرم الناس عىل الرسول عيل والزبري«) 1 (.

ثم قال: »والذي نقول به، وندين هلل تعاىل به، ونقطع عىل أنه احلق عند اهلل 
عز وجل: ان أفضل الناس بعد االنبياء نساء رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 

وسلم ثم أبو بكر«) 2 (.

فضيلة  ألن  الصحابة  هم   الرسول بعد  الناس  أفضل  ان  يرى  حيث 
الصحبة،  يف  اشرتكن  قد   ،النبي نساء  كانت  وملا  عظيم،  فضل  هلا  الصحبة 
 ،الرسول زوجات  كوهنن  ثم  املؤمنني(،  )أمهات  األمومة  بفضيلة  وزدن 

وهذا يعني اهنن معه يف الدنيا واآلخرة، لذا اصبحن هن األفضل ) 3 (.

واوضح البغدادي رؤية االشاعرة الذين »قالوا بتفضيل أيب بكر وعمر عىل 
من بعدمها، وإنام اختلفوا يف التفاضل بني عيل وعثامن...«) 4 (.

بالنسبة إىل املعتزلة فقد تعددت وجهة نظرها بتعدد مدارسها فمدرسة  أما 

=بني الفرق ص122-125، الشهرستاين: امللل 195-181/1.

) 1 ( الفصل 181/4.

) 2 ( الفصل 181/4.

) 3 ( الفصل 183/4.

) 4 ( الفرق بني الفرق ص 211.
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البرصة تنقسم عىل عدة اقسام:

القسم األول: يرى أفضلية اخللفاء حسب تسلسلهم باخلالفة.

القسم الثاني: يرى أفضلية أيب بكر ثم عمر ثم عيل ثم عثامن.

ثم  بن عوف  الرمحن  عبد  ثم  ثم عمر  بكر  أيب  أفضلية  يرى  الثالث:  القسم 

عثامن.

.القسم الرابع: يتوقف يف القول االفضلية بني أيب بكر واإلمام عيل

القسم اخلامس: يرى أفضلية اإلمام عيل ثم أيب بكر ثم عمر ثم عثامن.

فبالنسبة إىل القسم األول دليلهم »ان اصحاب النبي قدموه )أبو بكر( 
الفاضل  عىل  يتوىل  ال  املفضول  ووجدنا  قالوا:  الناس،  سائر  عىل  اإلمامة  يف 
عىل  ويتوىل  أمرها،  عىل  األمة  املفضول  يغلب  بأن  إما  خصلتني:  بإحدى  إال 
اختيار االمام  يتولون  الذين  بأن يكون  الفاضل، والناس لذلك كارهون، وأما 
غري مناصحني لالمة وال ناظرين وال حمتاطني يف حسن االختيار إلمام يرعاها 
امامة  وجدنا  كام  وقالوا:  الناقص،  املفضول  إىل  البارع  الفاضل  عن  فينحرفون 
يغلبها عىل  انه مل يستكره األمة، ومل  أيب بكر قد زال عنها هذان األمران وذلك 
خيار  امامته  عقدوا  الذين  وكان  به،  االخبار  جلاءت  ذلك  كان  ولو  اإلمامة، 
اخللق واحلجة، وهم الذين الرسول آلدابه، وباجتامع منهم عليه، وقد قال النبي 
علمـًا   .)  1 ضاللة)  عىل  لتجتمع  امتي  تكن  ومل  وسلم(:  ]وآله[  عليه  اهلل  )صىل 
إن أبا بكر إنام عقد املسلمون له اإلمامة ألنه افضلهم عندهم. وقالوا مثل ذلك 

) 1 ( اخرجه أبو داود: السنن 98/4. ابن الطيب: املعتمد 471/2، 475 ـ6، 480، 483 ـ484، 

491 492، 496، 499، 502، 515. الشهرستاين: امللل 37/2.
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يف عمر، أنه أفضل الناس بعد بيعة أيب بكر، وأن عثامن أفضل الناس بعد عمر 
يف الوقت الذي ويل إىل سنة ست من خالفته… واثبتوا امامة عيل فقالوا: كان 

أفضل الناس يف الوقت الذي عقد له اخلالفة…«) 1 (.

اما القسم الثاين فهو رأي واصل بن عطاء حيث قدم اإلمام عليًا عىل عثامن 
باالفضلية لتوقف واصل يف احداث الفتنة ) 2 (.

وانفرد أبو بكر االصم يف القسم الثالث بإثباته أفضلية عبد الرمحن بن عوف 
بعد أيب بكر وعمر، وتقديمه عىل عثامن، ألنه يرى ان عبد الرمحن ازهد الناس، 
فيام مل يثبت أي امامة لالمام عيل وذلك »ان بيعته عن غري شورى، وأن اكفائه 
ونظرائه يف الفضل نازعوه وأبوا أن يسلموه اإلمامة فحارهبم، قال: واالمامة ال 
تعقد بالسيف، وإنام تعقد ملن متد إليه االعناق طوعًا بعد النظر والتشاور ورىض 
األمة، واجتامع الكلمة. وصوب معاوية يف حربه عليًا ومنعه من الشام ألن عمر 
وىل معاوية ثم اثبته عثامن، ومها امامان. فلام قتل عثامن كان عىل معاوية أال يسلم 
الشام إال إىل أمام مفرتض الطاعة، فإذا أراد ذلك االمام أن يأخذ الشام بالقوة 

وجب عىل معاوية حماربته... «) 3 (.

وبني  وعمر  بكر  أيب  بني  بالتفضيل  القول  يف  توقفوا  فقد  الرابع  القسم  أما 
الثاين  املؤسس  يعد  الذي   )  4  ( العالف  اهلذيل  أبو  هؤالء  ومن   ،عيل اإلمام 

) 1 ( الناشئ األكرب: مسائل اإلمامة ص53-52.

) 2 ( الرشح 8/1. القايض: رشح االصول اخلمسة ص767. املغني 114/2/20.

) 3 ( الناشئ األكرب: مسائل اإلمامة ص60-59.

) 4 ( هو حممد بن اهلذيل العالف )125–235(: لقب بالعالف ألن داره يف العالفني بالبرصة. أنظر 

 =  115 113ـ114،   ،92  90 ـ83،   80 ـ59،   56 ص21-15،  االنتصار  اخلياط:  ترمجته: 
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لالعتزال بعد واصل، هو وان توقف بني أيب بكر وعمر واإلمام عيل، فإنه يقطع 
بتفضيل اإلمام عيٍل عىل عثامن ) 1 (.

عيل  أيب  بن  السالم  عبد  هاشم  أبو   – أيضًا  التوقف  إىل  الذاهبني  ومن 
عّده  وقد  البرصة،  معتزلة  متأخري  من  وهو  –)247-321هـ(   )  2 اجلبائي) 

القايض يف الطبقة التاسعة من طبقات املعتزلة.

بأفضلية  القطع  3 ( لوجب  الطائر)  لو صح خرب  بأنه  التفضيل  يرى يف  كان 

ص39-38.  التنبيه  امللطي:  ص70-69.  املعتزلة  ذكر  باب  البلخي:  ـ121.   120 =ـ117، 

القايض: فضل االعتزال: ص254-263. ابن النديم: الفهرست ص1-2 )تراجم أحلقت يف 

ابن خلكان:  امللل 67-62/1.  الشهرستاين:  الفرق ص79-73.  البغدادي:  الكتاب(.  آخر 

وفيات األعيان 265/4-267. اليافعي: مرآة اجلنان 116/2. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة 

ص44-49. ابن حجر: لسان امليزان 41/5، 414.

) 1 ( الرشح 8/1. ابن حجر: لسان امليزان 414-413/5.

تكملة  اهلمذاين:  االعتزال ص8-304.  القايض: فضل  التنبيه ص40.  امللطي:  ترمجته:  ( أنظر   2 (

تاريخ الطربي ص278-279. ابن النديم: الفهرست ص247. البغدادي: الفرق بني الفرق 

ص111-119. الشهرستاين: امللل 98/1-108. السمعاين: االنساب 187/3-188. ابن 

االثري: اللباب 157/1. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص94-96. املقريزي: اخلطط 348/2. 

ابن حجر: لسان امليزان 16/4. 

اليك  ائتني بأحب اخللق  اللهم  انه اهدي للنبي طائر مشوي فقال:  ) 3 ( أشارت كتب احلديث 

يأكل معي هذا الطائر فجاء عيل بن أيب طالب. اخرجه: اجلاحظ: رسائل اجلاحظ السياسية 

النسائي:  انساب 142/2.  البالذري:  الرتمذي: صحيح 170/12.  ص232-220،231. 

عيل  مناقب  تبوك:  اخي  ابن   .44 ص35،  عباد  بن  الصاحب  ديوان  ص52-51.  خصائص 

ابن أيب طالب ص435. احلاكم: املستدرك 142/3-143. اخلطيب: تاريخ بغداد 171/3. 

ابن املغازيل: املناقب ص156-175. اخلوارزمي: املناقب ص59-65. سبط ابن اجلوزي:= 
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ال  االعامل  ألن  أحدمها  فضل  يعلم  مل  لذا  يصح،  مل  ملا  ولكنه   عيل اإلمام 
الداللة وجب  فإذا فقدنا  املغيب من حالة،  إذا مل يعلم  تبنى عىل فضل االنسان 

التوقف) 1 (.

كان  البرصي،  الطيب  بن  عيل  بن  حممد  احلسني  أبو  أيضًا  املتوقفني  ومن 
 -)  2  ( املعتمد   – منها  الفقه  اصول  يف  تصانيف  وله  املادة،  غزير  العبارة  حسن 
وهو كتاب كبري، واصبح هذا الكتاب مع كتاب املستصفى للغزايل ) 3 ( مصدرًا 
لفخر الدين الرازي) 4 ( يف تأليفه لكتاب املحصول ) 5 ( وتويف سنة 436هـ ) 6 (.

= تذكرة ص38-39. حمب الدين: الرياض النظرة 211/2-212. اجلويني: فرائد السمطني 

209/1-215، 322. ابن تيمية: منهاج السنة 13/3. ابن كثري: البداية والنهاية 351/7-

354. وقال يف هناية حديثه عنه: »وقد مجع الناس يف هذا احلديث مصنفات مفردة منهم أبو بكر 

ابن مردويه، واحلافظ أبو طاهر حممد بن امحد بن محدان، فيام رواه شيخنا أبو عبد اهلل الذهبي، 

ورأيت فيه جملدًا يف مجع طرقه وألفاظه أليب جعفر بن جرير الطربي املفرس صاحب التاريخ، ثم 

وقفت عىل جملد كبري يف رده وتضعيفه سندًا و متنًا للقايض أيب بكر الباقالين املتكلم. وباجلملة 

ففي القلب من صحة هذا احلديث نظر، وإن كثرت طرقه واهلل أعلم«. البداية والنهاية 354/7.

) 1 ( القايض: املغني 120-119/2/20.

) 2 ( طبع بجزئني يف دمشق 1964.

) 3 ( كتاب يف علم االصول وقد طبع بجزأين يف بريوت سنة 1322. 

) 4 ( أحد كبار املفرسين وصاحب مفاتح الغيب ولد يف سنة 544 هـ وتويف يف سنة 606هـ. تنظر 

ترمجته: ابن خلكان: وفيات 248/4-52. الذهبي: العرب 142/3. السبكي: طبقات الشافعية 

33/5-40. ابن كثري: البداية والنهاية 56-55/13.

الشامل  املعجم  أنظر: صاحلية:  الفقه. وقد طبع يف جدة سنة 1399هـ.  ( كتاب يف علم اصول   5 (

.21/3

) 6 ( الرشح 9/1. اخلطيب: تاريخ بغداد 100/3. احلاكم: الطبقتان احلادية عرشة والثانية عرشة = 
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 اما القسم اخلامس من معتزلة البرصة فهم الذاهبون لتفضيل اإلمام عيل
وسنشري إليهم فيام بعد ) 1 (.

أما بالنسبة ملعتزلة بغداد فقد امجعت عىل القول بأفضلية اإلمام عيل عىل 
سائر األمة بعد الرسول. ومن أشهر رجاالهتا:

أواًل: بشر بن املعتمر اهلللي ) 2 ( ت210هـ:

ثم  الكوفة،  يف  ونشأته  والدته  كانت  املعتزلية.  بغداد  مدرسة  مؤسس  يعد 
ذهب  ثم  البرصة،  معتزلة  رجاالت  يد  عىل  االعتزال  لدراسة  للبرصة  انتقل 
بغداد  معتزلة  كبار  يديه  عىل  تتلمذ  وقد  البغدادي،  االعتزال  مؤسسًا  لبغداد 

كأمحد بن أيب دؤاد الذي كان له الدور األكرب يف مسألة املحنة ) 3 (.

كان برش أول من قال بالتفضيل ومنه رسى القول إىل معتزلة بغداد وبعض 
من معتزلة البرصة ) 4 (.

=من كتاب رسح العيون، ص837. ابن خلكان: وفيات 271/4. الصفدي: الوايف 125/4. 

اليافعي: مرآة 57/4.

) 1 ( الرشح 7/1-8. وانظر رؤية الزيدية القائلني بأفضلية اإلمام عيل أيضًا: اجلاحظ: استحقاق 

اإلمامة ص184. امللطي: التنبيه ص 34. الصاحب بن عباد: نرصه ص129-84.

) 2 ( أنظر ترمجته: البلخي: باب ذكر املعتزلة ص72-73. امللطي: التنبيه ص 38. القايض: فضل 

املعتزلة  طبقات  املرتىض:  ابن  ص96-94.  الفرق  البغدادي:  ص266-265.  االعتزال 

ص52-54. املقريزي: اخلطط 346/2، ابن حجر: لسان امليزان 33/2. الداوودي: طبقات 

املفرسين 117/1.

) 3 ( أنظر تفاصيل املحنة: الراوي: ثورة العقل ص 238-203.

) 4 ( الرشح 289-288/3.
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يقول الناشئ األكرب: »قال برش بن املعتمر ومن قال بقوله: كان عيل أفضل 
أميل  كانت  قريشًا  ان  إالّ  الفضل،  يف  يليه  بكر  أبو  وكان  )صلعم(  النبي  بعد 
النبي  غزوات  يف  وقتلها  منها  وتر  قد  كان  علّيًا  ألّن  عيل  إىل  منها  بكر  أيب  إىل 
بكر  أبا  فولوا  الكلمة،  فتختلف  عليًا  يوّلوا  أن  حممد  اصحاب  فكره  )صلعم(، 
وكان دونه يف الفضل غري ان ختلفه عنه مل يكن يقعد به عن أن يكون مضطلعًا 

باإلمامة. قالوا: وكان أبو بكر يف تلك احلال اصلح لالمة عىل هذه العلة«) 1 (.

وأضاف: »واحتجوا يف ذلك ان علّيًا كان أفضل الناس بعد النبي )صلعم( 
بأن قالوا: إنا وجدنا الفضل يف الدين إنام ينال بالعلم والعمل، فلام اعتربنا علم 
إلينا عنهم وجدنا  االخبار  به  تناهت  ما  النبي )صلعم( وعلمهم عىل  اصحاب 
إنا إذا قلنا: من كان اقدم املسلمني  عليًا ارجحهم علاًم وافضلهم عماًل، وذلك 
أبو بكر، وقال قوم: زيد، وقال قوم: خباب.  قالوا: عيل، وقال قوم:  إسالمًا؟ 
اقدمهم  بأنه  له  نقيض  فال  هؤالء،  من  واحدًا  عليًا  نجعل  أن  من  أقل  ال  فقلنا 
إسالمًا، وال عليه بأن إسالمه متأخر عنهم، وإن كانت االخبار يف أن عليًا كان 

اقدمهم إسالمًا أشهر وأكثر.

وأقتلهم  جهادًا  )صلعم(  اهلل  رسول  اصحاب  أعظم  كان  من  قلنا  وإذا 
وأبو  وعمر  والزبري  عليًا  فالقائلون:  احلرب؟  يف  ملهجته  بذالً  واشدهم  لألكفاء 
ما  واألقران  األكفاء  من  لعيل  أن  امجعوا  قد  أهنم  غري  مالك،  بن  والرباء  دجانة 
ليس ألحد منهم. فقلنا: ال أقل من أن نجعله رجاًل من هؤالء وال حيتسب بام 
له من الفضل عليهم وإذا قلنا من كان أعلم اصحاب رسول اهلل )صلعم(؟ قال 

) 1 ( الناشئ األكرب: مسائل اإلمامة ص56.
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قوم: معاذ بن جبل وعمر وعبد اهلل بن مسعود وعيل. غري اهنم امجعوا ان عليًا 
حيتسب  وال  العلم،  يف  كأحدهم  نجعله  أن  من  أقل  ال  فقلنا:  يسأل،  وال  ُيسأل 
الدنيا؟  يف  ازهدهم  كان  من  قلنا:  وإذا  عليهم.  فضله  يف  االخبار  من  جاء  بام 
ان  امجعوا:  اهنم  غري  عيل،  أو  الدرداء  أبو  أو  وسلامن  عمر  أو  ذر  أبو  قوم:  قال 
عليًا ملك رقاب العرب والعجم وبيوت االموال، فكان إذا أتى املال قسمه يف 
يا صفراء،  ويقول:  ويرشه،  املال،  بيت  يكنس  ثم  منه،  يدخر شيئًا  الناس، وال 

ويا بيضاء ) 1 ( غري غريي ) 2 (. وكان يقول إذا قسم االموال بني الناس) 3 (:
فيه إىل  يده  جاٍن  كل  إذ  فيه وخياره  جناي  هذا 

فقلنا: ال أقل من أن يكون عيل كأحدهم، قالوا: فلام رأينا عليًا شارك كل 
ذي فضل من اصحاب رسول اهلل )صلعم(، وبان هو بفضائل مل يرشكوه فيها 
أن نفضله عىل سائر  النبي )صلعم(. فوجب علينا  بعد  الناس  انه أفضل  علمنا 

أصحاب النبي )صلعم(«) 4 (.

) 1 ( الصفراء )الذهب( أي الدنانري، والبيضاء )الفضة( أي الدراهم.

باء  ألف  البلوي:  البالغة ص480.  الريض: هنج  الرشيف  األخبار 53/1.  قتيبة: عيون  ابن   )  2 (

223/1. الثعالبي: التمثيل واملحارضة ص 30. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 315-314/1. 

سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص110.

) 3 ( أنشده عمرو بن عدي الذي كان خيرج مع خدم خاله امللك جذيمة االبرش، الجتناء الكمأة، 

فكان اآلخرون إذا وجدوا كمأة جيدة اكلوها، أما هو فال، وحني يعود يردد هذا البيت. أنظر: 

ابن قتيبة: عيون االخبار 53/1. ابن عبد ربه: العقد الفريد 312/4. ابن عبد الرب: االستيعاب 

1114/3. امليداين: جممع االمثال 397/2. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 314/1.

) 4 ( الناشئ األكرب: مسائل اإلمامة ص56-57. وانظر اجلاحظ: رسالة استحقاق اإلمامة ص179-

.181
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استحق  لذلك  الصحابة  وأسخى  أشجع   عليًا اإلمام  أن  برِش  ويؤكد 
التفضيل) 1 (.

وكان برِش بن املعتمر قد أّلف كتابًا يف الرد عىل أيب بكر االصم، حيث خيطئ 
األخري اإلمام عليًا، وال يرى له امامة أصاًل ) 2 (.

ثانيًا: أبو موسى عيسى بن صبيح ت226هـ ) 3 (.

أخذ االعتزال عن استاذه برش بن املعتمر، حتى أن آراءه حتاكي آراء استاذه، 
وتوىل رئاسة معتزلة بغداد بعد وفاته، وقد خترج عىل يديه اجليل التايل من كبار 
االعتزال  انترش  وقد  مبرش،  بن  وجعفر   )  4  ( حرب  بن  كجعفر  بغداد  معتزلة 
سمي  حتى  والزهد  بالورع  يتميز  موسى  أبو  وكان  بكثرة،  ايامه  يف  البغدادي 
القول  يف  بغداد  معتزلة  نسق  عىل  »وكان  املعتزلة  »براهب  وعرف  –الناسك- 

.) 5 ( بأفضلية اإلمام عيل
ثالثًا: جعفر بن مبشر بن احد بن حممد الثقفي ت 234هـ ) 6 (

) 1 ( الرشح 289-288/3.

) 2 ( الراوي: ثورة العقل ص106.

) 3 ( أنظر ترمجته: اخلياط: االنتصار ص53-56، 59، 73-74. البلخي: باب ذكر املعتزلة ص74. 

امللطي: التنبيه ص38. القايض: فضل االعتزال ص277-279. البغدادي: الفرق ص100-

101. الشهرستاين: امللل 88/1-89. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة: ص70-71. املقريزي: 

اخلطط 346/2. ابن حجر: لسان امليزان 398/4.

) 4 ( أنظر ترمجته: البغدادي: الفرق ص101-102. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص73-76. ابن 

حجر: لسان امليزان 113/2.

) 5 ( الرشح 7/1.

ص283.=  االعتزال  فضل  القايض:   .74  73 ـ8،   67 ص4-63،  االنتصار  اخلياط:  ( أنظر:   6  (
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باجلعفريان،  عرفا  حتى  حرب  بن  جعفر  زميله  مع  موسى  أيب  تلميذ  كان 
كأكثر  زهد  عيشة  عاش  بالقصبي،  عرف  لذلك  القصب  ببيع  يرتزق  وكان 

.) 1 ( معتزلة بغداد، وكان من القائلني بأفضلية اإلمام عيل

رابعًا: أبو جعفر االسكايف ) 2 ( ت 240هـ:

هو حممد بن عبد اهلل، عّده القايض يف الطبقة السابعة من طبقات املعتزلة، 
درس عىل يد جعفر بن حرب حتى بلغ مبلغًا من العلم يف االعتزال، وكان من 
ذلك،  يف  »يبالغ  حيث   عيل اإلمام  تفضيل  إىل  امليل  يف  بغداد  معتزلة  أشهر 

وكان علوي الرأي، حمققًا منصفًا، قليل العصبية« ) 3 (.

عىل  ردًا  وضعه  الذي   )  4  ( العثامنية«  »نقض  كتابه  يف  جاءت  الرؤية  هذه 
حيث   عيل اإلمام  أفضلية  االسكايف  أثبت  وفيه  للجاحظ،  »العثامنية«  كتاب 
القول  كان  وإن  تفضيله،  يف  واملبالغني   ،عيل بمواالة  املتحققني  »من  كان 

طبقات  املرتىض:  ابن   .162/7 بغداد  تاريخ  اخلطيب:  ص102-101.  الفرق  البغدادي:   =

املعتزلة ص76-77. ابن حجر: لسان امليزان 121/2.

) 1 ( الرشح 7/1. وانظر امللطي: التنبيه ص34.

.103  ،76  ،74  ،9  68  ،19 ص  االنتصار  اخلياط:  ص342.  التنبيه  امللطي:  ترمجته:  أنظر   )  2  (

اللباب  االثري:  ابن   .235-234/1 االنساب  السمعاين:  ص103-102.  الفرق  البغدادي 

لسان  حجر:  ابن  اخلطط346/2.  املقريزي:  ص78.  املعتزلة  طبقات  املرتىض:  ابن   .45/1

امليزان 221/5.الراوي: ثورة العقل ص155-167. حممد السيد أبو جعفر االسكايف: ص7 

وما بعدها.

) 3 ( الرشح 133-132/17.

) 4 ( ورد هذا الكتاب يف رشح هنج البالغة، وقد نرش ملحق بكتاب العثامنية للجاحظ حيث أخذه 

املحقق من الرشح. أنظر اجلاحظ: العثامنية ص281-342. وقارن الرشح 295-215/3.
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كان  جعفر  أبا  أن  إال  كافة،  اصحابنا  من  البغداديني  يف  شائعًا  عامًا  بالتفضيل 
أشدهم يف ذلك قوالً وأخلصهم فيه اعتقادًا« ) 1 (.

ثوابًا  وأكثرهم  اهلل،  عند  »أكرمهم  االسكايف  عند  باألفضل  واملقصود 
وأرفعهم يف دار اجلزاء منزلة«) 2 (.

يف  املوازنة  هي  لالفضل  التوصل  يف  االسكايف  استخدمها  التي  والطريقة 
املعيار  باسم  كتابًا  وضع  وقد  الصحابة  من  وغريه   عيل اإلمام  بني  االعامل 

واملوازنة ) 3 (.

أن  عىل  يقطع  فإنه  )االسكايف(  اهلل  عبد  أبو  شيخنا  »فإن  القايض:  قال 
عليًا أفضل ألخبار يقطع بصحتها، ثم يذكر مع ذلك موازنة االعامل، ويبني 

أن لفضائل امري املؤمنني مزية«) 4 (.
:) 5 ( ومن مجلة االمور التي استدل هبا االسكايف عىل أفضلية اإلمام عيل

اللهم   :فقال مشوي  طائر   للنبي ُاهدي  حيث  الطائر  حديث  أوالً: 
.ائتني بأحب اخللق اليك ليأكل معي هذا الطائر. فجاء اإلمام عيل

وقد استدل االسكايف عىل صحة هذا احلديث بطريقتني:

قبوهلا  الصحابة، ومل خيتلفوا يف  االخبار كانت مشهورة يف  ان هذه  األول: 

) 1 ( الرشح 63/4.

) 2 ( الرشح 120/11.

املرتىض:  ابن  واملؤانسة 98/1.  االمتاع  التوحيدي:  أبو حيان  املغني 112/2/20.  (القايض:   3 (

طبقات املعتزلة ص84. 

) 4 ( القايض: املغني 120/2/20.

) 5 ( القايض: املغني 122/2/20.
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مع وقوع الكالم يف التفضيل ومل يقع من احدهم الرد والنكري، ومل جيروه جمرى 
أخبار اآلحاد.

الفضائل  الشورى هذا اخلرب مع سائر  أنشد أهل   ان اإلمام علّيًا الثاين: 
فأقروا به. فدل عىل صحة اخلرب.

ثم اوضح داللته عىل أن اإلمام علّيًا أفضل »ألن املحبة إذا اضيفت إىل 
اهلل تعاىل مل حيتمل إال الفضل يف باب الدين فهو خمالفة للمحبة التي تضاف إىل 

من جيوز خالف ذلك عليه«) 1 (.

اللهم وال من وااله وعاد من  ثانيًا: حديث »من كنت مواله فعيل مواله. 
عاداه«) 2 (.

 أنه ثبت  املتقدم بل اوىل، وقد  ثبوت اخلرب  قال االسكايف: »وثبوته مثل 
مجع الناس إلظهار هذا األمر، فالبد من أن يفيد فائدة تليق باحلال، وال بد من 

) 1 ( القايض: املغني 125-122/2/20.

) 2 ( اخرجه: امحد: املسند 347/5، 366. اجلاحظ: رسائل اجلاحظ السياسية ص220. البالذري: 

انساب 108/2-112. ابن ماجه: الصحيح 26/1. الرتمذي: صحيح 165/12. النسائي: 

احلاكم:  ص25.  التنبيه  امللطي:   .311/4 الفريد  العقد  ربه:  عبد  ابن  ص64.  خصائص 

املغازيل:  ابن   .1099/3 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .119  118  ،116  ،109/3 املستدرك 

مناقب عيل بن أيب طالب ص 16-27. البلوي: ألف باء 223/1. اخلوارزمي: املناقب ص 74 

ـ79. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 313/1. النووي: هتذيب االسامء 347/1/1. حمب الدين: 

الرياض 222/2-225. ابن تيمية: منهاج السنة 13/3. ابن كثري: البداية والنهاية 335/7، 

وقد  ص196.  اخللفاء  تاريخ  السيوطي:   .509/2 االصابة  حجر:  ابن  ـ345.   344  ،339

استعرض عبد احلسني األميني هذا احلديث ومصادره التارخيية واالدبية وآثاره يف كتاب أسامه 

الغدير يف أحد عرش جزءًا.
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أن يعرف هبا، ما مل يكن معروفًا من قبل، وقد ثبت إنه ال جيوز أن يراد به اإلمامة 
انه لن يرد به استحقاق الوالء عىل ما روي من ان  عىل ما قاله بعضهم. وثبت 
منافرة وقعت بني عيل وزيد بن حارثة يف ذلك... فكيف حيمل عليه وقد قال له 
هنالك اصبحت  االخبار  عمر: اصبحت موالي وموىل كل مؤمن. ويف بعض 
موىل كل مؤمن ومؤمنة. حتى روي عن مجاعة من األنصار كأيب ايوب وغريهم 
النص  بذلك  يراد  أن  وبطل  موالنا،  يا  له:  وقالوا  عليه  سلموا  ذلك  عند  أهنم 
أن  عىل  محله  فيجب  قبل،  من  املؤمنني  ألمري  معروفًا  كان  ذلك  ألن  واملواالة، 
املراد به أنه يليه يف الفضل وأفضلهم عنده، ألن ذلك ما جيوز أن جيمع له الناس 

ملا فيه من الترشيف العظيم الذي يبني به من غريه.) 1 (.

ال  أنه  إال  موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  »أنت  لعيل:   ثالثًا:–قوله
علمنا  وقد  اإلمامة،  باب  يف  به  أريد  »أما  االسكايف:  قال   )  2 بعدي«)  نبي 

) 1 ( القايض: املغني 126-125/2/20.

-234 ص220،  السياسية  اجلاحظ  رسائل   .368/173،4/1 املسند  حنبل:  ابن  اخرجه:   )  2  (

239. البخاري: الصحيح 90/5. البالذري: انساب96/2. ابن ماجه: صحيح 27-25/1. 

املحاسن  البهيقي:  ص50-48.  خصائص  النسائي:   .175  ،171/12 صحيح  الرتمذي: 

واملساوئ ص44. ابن عبد ربه: العقد الفريد 311/4. امللطي:التنبيه ص25. الطرباين: املعجم 

ابن  الفصل 159/4، 224.  ابن حزم:  املستدرك 117/3، 144.  احلاكم:  الكبري 78/12. 

عبد الرب: االستيعاب 1097/3 -1098. املغازيل: مناقب ص 27-37. سبط ابن اجلوزي: 

تذكره ص18-20، 23. النووي: هتذيب االسامء 346/1/1. اخلوارزمي: املناقب ص19، 

السمطني  فرائد  اجلويني:  الرياض 216-214/2.  العقبى ص73.  الدين: ذخائر  59. حمب 

 .342-339  ،335/7 والنهاية  البداية  كثري:  ابن   .329  ،317  ،126  ،122 ص116، 

اهليثمي: جممع الزوائد 120/9. ابن حجر: اإلصابة 509/2. هتذيب التهذيب 337/7. = 
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كالم  عند  تبوك  غزاة  يف  روي  ما  عىل  قومه  عىل  خّلفه  أنه  باب  يف  أو  خالفه 
أعظم  هو  أمر  عىل  خلَّفه  إنه  يبني  أن  يف  الشبهة  يزيل  أن  أراد  وأنه  املنافقني 
واملعاونة  املؤازرة  باب  يف  بذلك  يراد  أو  اجلهاد،  يف  معه  إخراجه  من  أثرًا 
الفضل وإذا بطل باب اإلمامة  يليه يف  أن  يراد بذلك  أو  عىل ما كلف ومحل، 
مجيع  ألن  حيتمله،  كان  إذ  بالكالم  مرادًا  الكل  يكون  أن  عداه  ما  يف  وجب 

.) 1 املنازل«)  ذلك يدخل حتت 

وقال  اهلجرة  بعد  الصحابة  بني  الرسول  آخى  املؤاخاة:  رابعًا:–حديث 
لعيل: أنت أخي ) 2 (.

هذا الدليل عّده القايض من أقوى األدلة التي استدل هبا القائلون بأفضلية 
اإلمام عيل، ومنهم االسكايف ) 3 (.

خامسًا: ما ورد يف القرآن الكريم من آيات تشمل اإلمام علّيًا كقوله تعاىل:

ص118- الصواعق  اهليثمي:  ص168.  اخللفاء  تاريخ  السيوطي:   .325/2 امليزان  =لسان 

119. جتدر االشارة إىل أن هناك حديثًا مشاهبًا مضمونه »أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى 

»ولقد اعتربه الذهبي موضوعًا. أنظر ميزان االعتدال 122/3. 

) 1 ( القايض املغني 126/2/20.

) 2 ( اجلاحظ: رسائل اجلاحظ السياسية ص220. الرتمذي: صحيح 170/12. ابن حبيب: املحرب 

ص 70. احلاكم: املستدرك: 15/3-16. ابن عبد الرب: االستيعاب 1098/3-1099. ابن 

النووي: هتذيب االسامء  الصفوة 312/1.  ابن اجلوزي: صفة  مناقب ص39-37.  املغازيل: 

ابن  السمطني ص121-116.  فرائد  الرياض 220/2. اجلويني:  الدين:  348/1/1. حمب 

كثري: البداية والنهاية 336/7. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص166، 170، املتقي اهلندي: كنز 

العامل 200/12، 203، 206 207. اهليثمي: الصواعق ص120.

) 3 ( القايض: املغني 127-126/2/20.



................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد 66

َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  ﴿إِنَّ
َتْطِهيًرا﴾) 1 (. 

وآية املباهلة ) 2 (، وقوله تعاىل:

﴿َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه﴾) 3 (.

يف  عقيدته  فيه  يذكر  لالسكايف  كتاب  بيده  وقع  إنه  احلديد  أيب  ابن  أشار 
التفضيل إذ يقول: »ثم وقع بيدي بعد ذلك كتاب لشيخنا أيب جعفر االسكايف 
ذكر فيه ان مذهب برش بن املعتمر، وايب موسى، وجعفر بن مبرش، وسائر قدماء 

 .49 ص  خصائص  النسائي:   .200/12 صحيح  الرتمذي:  وانظر:   .33 االحزاب  سورة   )  1  (

-158/3 املستدرك  احلاكم:  ص87.  املحاسن  البيهقي:   .8-5/22 البيان  جامع  الطربي: 

160. الواحدي: أسباب النزول ص 239-240. ابن عبد الرب: االستيعاب 1100/3. ابن 

الكشاف  الزخمرشي:   .73 ص23،  املناقب  اخلوارزمي:  ص307-301.  املناقب  املغازيل: 

369/1. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص17، 233. ابن تيمية: منهاج السنة 121/2. 

َأْبنَاَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ِمْن  فِيِه  َك  َحاجَّ ﴿َفَمْن  تعاىل:  قوله  وهي   )  2  (

اْلَكاِذبِيَن﴾.  َعَلى  ِه  اللَّ َلْعنََة  َفنَْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسنَا  َونَِساَءُكْم  َونَِساَءَنا  َوَأْبنَاَءُكْم 

سورة آل عمران )61(. الرتمذي: صحيح 126/11، 173. الطربي: جامع 301-299/4. 

النزول ص67- أسباب  الواحدي:  املستدرك 163/3.  احلاكم:  املحاسن ص 42.  البيهقي: 

النووي: هتذيب  الكشاف 369-368/1.  الزخمرشي:  املناقب ص 263.  املغازيل:  ابن   .68

البداية 340/7. ابن حجر: االصابة  347/1/1. حمب الدين: الرياض 248/2. ابن كثري: 

509/2. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص169. اهليثمي: الصواعق ص113، 143، 155.

) 3 ( سورة االنسان آية )8(. الواحدي: أسباب النزول ص296. الزخمرشي: ربيع االبرار 147/2-

148. الكشاف 670/4. اخلوارزمي: املناقب ص192. حمب الدين: الرياض 274/2، 302. 

ابن كثري: البداية والنهاية 359/7. 
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البغداديني أن أفضل املسلمني عيل بن أيب طالب، ثم ابنه احلسن، ثم ابنه احلسني، 
ثم محزة بن عبد املطلب ثم جعفر بن أيب طالب، ثم أبو بكر بن أيب قحافة، ثم 

عمر بن اخلطاب، ثم عثامن بن عفان«) 1 (.

سادسًا: أبو احلسني اخلياط ) 2 ( ت300هـ

هو عبد الرحيم بن حممد بن عثامن اخلياط، توىل زعامة معتزلة بغداد، وكان 
فأّلف   ،)  3  ( الراوندي  ابن  وهو  أال  االعتزال  عىل  اخلارجني  ألحد  تصدى  قد 

ضده كتاب االنتصار.

كان اخلياط ممن يقول بتفضيل اإلمام عيل إذ قال: »االقتصاد يف التشييع 
حق، وهو ديننا، وهو وضع عيل بن أيب طالب حيث وضعه اهلل«) 4 (.

املؤمنني عيل بن أيب طالب، ألن  وملا سئل عن أفضل الصحابة قال: »امري 
اخلصال التي فّضل الناس هبا متفرقة يف الناس وهي جمتمعة فيه، وعد الفضائل 
فقيل: فام منع الناس من العقد له باإلمامة؟ فقال: هذا باب ال علم يل به إالّ بام 

) 1 ( الرشح 119/11.

ص108-107.  الفرق  البغدادي:  ص297-296.  االعتزال  فضل  القايض:  ترمجته:  أنظر   )  2  (

الشهرستاين: امللل والنحل 97/1-98. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص85-88. ابن حجر: 

لسان امليزان 9-8/4.

عليهم  خرج  ثم  للمعتزلة  الثامنة  الطبقة  من  عّد  الراوندي،  اسحق  حييى  بن  امحد  احلسني  ( أبو   3  (

وألف كتاب فضيحة املعتزلة رد به عىل كتاب فضيلة املعتزلة للجاحظ، فرد عليه اخلياط بكتاب 

االنتصار. اخلياط: االنتصار ص11، 78، ا بن املرتىض: طبقات املعتزلة ص92. اخلوانساري: 

روضات اجلنات 195-193/1.

) 4 ( االنتصار: ص112.
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فعل الناس وتسليمه األمر عىل ما امضاه عليه الصحابة ألين ملا وجدت الناس 
قد عملوا ومل أره أنكر ذلك وال خالف علمت صحة ما فعلوا«) 1 (.

إليه  توصل  ما  إن  إذ  االستغراب،  يثري  اخلياط  جواب  ان  القول  يمكن 
من أفضلية اإلمام عيل عىل سائر األمة مل يتأت له إال بعد استقراءه ملصادر 
نقاش  بال  اخلياط  قطع  االستقراء  هذا  خالل  ومن  لألسالم،  األول  الصدر 
عدم  سبب  عن  جوابا  جيد  مل  كيف  العجب  ولكن   ،عيل اإلمام  بأفضلية 
عقد اإلمامة لإلمام عيل. واحلال ان املصادر واحدة فمن خالهلا يتم إثبات 
اإلمامة  عقد  عدم  سبب  عىل  اجلواب  فيها  جيد  وأيضا   عيل اإلمام  أفضلية 
له؟!! واألشد غرابة قوله إن االمام مل ينكر ومل خيالف؟!! إذ كيف خيفى ذلك 

عىل مثل اخلياط؟!!

هذا  ظل  )ويف  قائاًل:  هذا  اخلياط  موقف  عىل  معارص  باحث  وعقب 
ثغرة  خلق  اصحاهبا  حاول  التي  املتطرفة  الدعوات  كل  اخلياط  يسقط  التفسري 
العريب  مذهبية ضيقة يف صفوف املسلمني أو إحداث االنشقاق داخل املجتمع 
أبو  يثبت  أيضًا  التفسري  وهبذا  املحرضة..  الشعارات  من  ستار  حتت  االسالمي 
ما هو  إىل  الواعية  يتجه بحركته  الذي  الثوري وحيويته  احلسني عقالنية االجتاه 
وترّكب  حتّلل  وتبّوب،  تلتقط  نقدية  بدراية  يكون  أن  ينبغي  ما  وإىل  موجود 
فيام  لتنتفي  التاريخ ويف عمق حركته،  الفكرية داخل  نتائج جتربتها  وتستخلص 
بعد كل االجتاهات املذهبية والعنرصية املريضة، التي مل تستطع أن تنفذ إىل احلياة 

االجتامعية فعاشت متطفلة عىل حميطها( ) 2 (.

) 1 ( ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص 86.

) 2 ( الراوي: ثورة العقل ص181-180. 
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ويالحظ ان الباحث أعاله قد ذهب بعيدا فالسائل كان وجيهًا يف سؤاله!! إذ 
مادام اإلمام عيل هو أفضل الصحابة بنظر اخلياط فلامذا مل يعقدوا له اإلمامة؟!! 
ومل  الباحث.  به  اشاد  الذي  اخلياط  اصحاب  املعتزلة  من  السائل  يكون  وقد 

يتضح من سؤال السائل وجواب اخلياط ما هول له هذا الباحث؟!!

سابعا: أبو القاسم الكعيب ت319 هـ ) 1 (:

عبد اهلل بن امحد بن حممود البلخي، ولد يف بلخ ثم انتقل إىل بغداد ودرس 
بغداد واملدافعني عنها  املتحمسني آلراء معتزلة  يد اخلياط حتى أصبح من  عىل 

وكان له دور يف إسالم كثري من أهل خرسان.

أي  سمعية  وليست  عقلية  اإلمام  نصب  وجوب  مسألة  ان  الكعبي  يرى 
ألن  إماما  ينّصبوا  أن  املسلمني  عىل  جيب  فإنه  إمام  نصب  عىل  ينص  مل  لو  حتى 

مصلحة املسلمني الدينية تقتيض ذلك ) 2 (.

اما يف التفضيل فيذهب إىل أن اإلمام عليًا )لو نازع عقيب وفاة رسول 
اهلل، وسل سيفه حلكمنا هبالك كل من خالفه وتقدم عليه كام حكمنا هبالك 
طلبها،  إذا  اخلالفة  وصاحب  األمر  مالك  ولكنه  نفسه،  أظهر  حني  نازعه  من 

ص297.  االعتزال  فضل  القايض:  ص271.  الطربي  تاريخ  تكملة  اهلمذاين:  ترمجته:  أنظر   )  1  (

املنتظم  اجلوزي:  ابن   ،384/9 بغداد  تاريخ  اخلطيب:  ص110-108.  الفرق  البغدادي: 

البداية  كثري:  ابن   ،4/2 العرب  الذهبي:   .45/3 االعيان  وفيات  خلكان:  ابن   ،238/6

164/11، املقريزي: اخلطط 348/2، ابن حجر: لسان امليزان 255/3-256. ابن قطلو بغا: 

تاج الرتاجم ص31. القريش: اجلواهر املضية 271/1، املشهداين: فلسفة أبو القاسم الكعبي: 

رسالة دكتوراه غري منشورة.

) 2 ( القايض: رشح االصول اخلمسة ص759-758.
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علينا  وجب  عنها  امسك  وإذا  فيها،  ينازعه  من  بتفسيق  القول  علينا  وجب 
القول بعدالة من اغىض له عليها، وحكمه يف ذلك حكم رسول اهلل، ألنه 
قد ثبت عنه يف االخبار الصحيحة انه قال: عيل مع احلق، واحلق مع عيل يدور 

حيثام دار ) 1 (، وقال غري مرة: حربك حريب، وسلمك سلمي ) 2 (( ) 3 (.

ان القول بالتفضيل لدى معتزلة بغداد نجده قد رسى فيام بعد إىل متأخري 
معتزلة البرصة فممن قال بالتفضيل منهم:

أواًل: أبو علي اجلبائي )235-303هـ( ) 4 (

) 1 ( اخرجه الرتمذي: صحيح 166/12. احلاكم: املستدرك 119/3، 124، 135. ابن الطيب: 

املعتمد 945/2-946. اخلطيب: تاريخ بغداد 321/14. اخلوارزمي: املناقب ص57-56. 

الزخمرشي: ربيع االبرار 828/1. اجلويني: فرائد السمطني 177/1. اهليثمي: جممع الزوائد 

.236/7

 .161/3 املستدرك  احلاكم:   .40/3 الكبري  املعجم  الطرباين:   .442/2 املسند  حنبل:  ابن   )  2  (

املناقب  اخلوارزمي:  ص64-63.  مناقب  املغازيل:  ابن   .137/7 بغداد  تاريخ  اخلطيب: 

ابن   .231/2 السنة  منهاج  تيمية:  ابن   .249/2 النظرة  الرياض  الدين:  حمب  ص91-76. 

كثري: البداية والنهاية 36/8. ابن حجر: الصواعق ص142.

) 3 ( الرشح: 297-296/2.

بآخر  )تراجم ملحقة  الفهرست ص6  النديم:  ابن  التنبيه ص40-39.  امللطي:  ترمجته:  أنظر   )  4 (

الكتاب(. اهلمذاين: تكملة تاريخ الطربي ص 208-209. القايض: فضل االعتزال ص287-

 .108-98/1 والنحل  امللل  الشهرستاين:  ص111-110.  الفرق  البغدادي:   .296

ابن خلكان: وفيات 267/4- اللباب: 208/1.  ابن االثري:  السمعاين: االنساب 187/3. 

269. الصفدي: الوايف 74/4-75. ابن كثري: البداية 125/11. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة 

ص94-96. املقريزي: اخلطط 348/2. ابن حجر: لسان امليزان 271/5. 
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بأيب  والتقى  البرصة  إىل  رحل  ثم   ،)  1  ( جبا  يف  ولد  الوهاب  عبد  بن  حممد 
يعقوب الشحام ) 2 ( الذي انتهت إليه رئاسة معتزلة البرصة، وبعد وفاة الشحام 
سواء  العلمي  انتاجه  بغزارة  عرف  وقد  وبغداد،  البرصة  معتزلة  اجلبائي  ترأس 
الثامنة من طبقات  الطبقة  القايض يف  عّده  الكالم، وقد  أو  الفقه  أو  التفسري  يف 

املعتزلة.

كان يف البدء متوقفا يف حتديد األفضل وهذا يتضح مما جاء به القايض) 3 (، 
يف  الوقف  إىل  ذهب  صنف  وإذا  به،  يرصح  وال  التفضيل  إىل  يميل  )كان  وإن 
مصنفاته، وقال يف كثري من تصانيفه: إن صح خرب الطائر فعلــي أفضل، ثم أن 
قايض القضاة رمحه اهلل ذكر يف رشح املقاالت ) 4 ( أليب القاسم البلخي، إن أبا 
عيل رمحه اهلل ما مات حتى قال بتفضيل عيل وقال: إنه نقل ذلك عنه سامعا 
ومل يوجد يف يشء من مصنفاته وقال أيضا: إن أبا عيل رمحه اهلل يوم مات استدنى 
من  اشياء  إليه  فألقى  الصوت،  رفع  عن  ضعف  قد  وكان  إليه،  هاشم  أبا  ابنه 

.) 5 ( مجلتها القول بتفضيل عيل

) 1 ( تقع جنويب خوزستان. ياقوت احلموي: معجم البلدان 97/2.

) 2 ( يوسف بن عبد اهلل أحد معتزلة البرصة، تويف سنة 267هـ، أنظر امللطي: التنبيه ص39. القايض: 

املعتزلة  طبقات  املرتىض:  ابن  ص107.  الفرق  البغدادي:  ص281-280.  االعتزال  فضل 

ص72-71.

) 3 ( املغني 114/2/20، 117- 8، 125 133.

) 4 ( أّلفه سنة 279هـ، وطرح فيه وجهة نظر االعتزال، أنظر ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص89، 

حاجي خليفة: كشف الظنون 1782/2.

) 5 ( الرشح: 8-7/1.
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وقال القايض: إن البعض جلهلهم بأيب عيل اجلبائي يرمونه بالنصب )وكيف 
وقد نقض كتاب عّباد) 1 ( يف تفضيل أيب بكر ومل ينقض كتاب االسكايف املسمى 

املعيار واملوازنة، يف تفضيل عيل عىل أيب بكر( ) 2 (.

ثانيا: الشيخ املرشد أبو عبد اهلل احلسني بن علي البصري) 3 ( ت367هـ:

هاشم  أيب  تالمذة  من  وهو  البرصة  معتزلة  مدرسة  ومتكلمي  فقهاء  من 
إىل  يميل  وكان  املعتزلة،  طبقات  من  العارشة  الطبقة  يف  القايض  وعّده  اجلبائي، 
اإلمام عيل ميال عظيام، وصنف كتاب التفضيل وأحسن فيه غاية االحسان) 4 (.
فيه  وصنف  ذلك،  يف  ومبالغًا  بتفضيله  متحققا  كان  احلديد:  أيب  ابن  قال 

كتابًا مفردًا ) 5 (.
كثرة  بمعنى   ،عيل تفضيل  عىل  يدل  ما  النصوص  يف  أجتد  ُسِئَل:  وملا 
الطائر  فذكر حديث  منه؟  مفروغ  أمر  ذلك  فإن  مناقبه،  كثرة  بمعنى  الثواب ال 

) 1 ( عباد بن سليامن من تالمذة هشام الفوطي، وله كتاب االبواب الذي نقضه أبو هاشم اجلبائي 

النديم:  ابن  ص39.  والرد  التنبيه  امللطي:  أيضًا.  اجلبائي  عليه  ورّد  بكر  أيب  تفضيل  وكتاب 

الفهرست ص 247، ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص77-78، 84، 101. ابن حجر: لسان 

امليزان 230-229/3.

) 2 ( ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص84.

ص328-325.  االعتزال  فضل  القايض:  ص248.  الفهرست  النديم:  ابن  ترمجته:  أنظر   )  3  (

طبقات  املرتىض:  ابن   .101/7 املنتظم  اجلوزي:  ابن   .140/1 واملؤانسة  االمتاع  حيان:  أبو 

البهية ص67.  الفوائد  اللكنوي:  امليزان 303/2.  ابن حجر: لسان  املعتزلة ص107-105. 

الداوودي: طبقات املفرسين 159/1.

) 4 ( ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص107.

) 5 ( الرشح: 8/1. 
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املشوي، إذ ان املحبة من اهلل إرادة الثواب، فقيل له: قد سبقك الشيخ أبو عيل 
رمحه اهلل تعاىل إىل هذا فهل جتد غري ذلك؟ فقال: نعم! قوله تعاىل:

ُبنَْياٌن  ُهْم  َكَأنَّ ا  َصفًّ َسبِيلِِه  فِي  ُيَقاتُِلوَن  الَِّذيَن  ُيِحبُّ  َه  اللَّ ﴿إِنَّ 
َمْرُصوٌص﴾) 1 (. 

زاد  من  فكل  املرصوص  البنيان  كثبوت  ثبت  ملن  املحبة  أصل  كان  فإذا 
ثباته زادت املحبة له، ومعلوم أن عليا ما فّر يف زحف قط، وفرَّ غريه يف غري 

موطن) 2 (.
ثالثًا: قاضي القضاة أبو احلسن عبد اجلبار بن احد اهلمداني) 3 ( ت415هـ:

»وهو الذي فتق علم الكالم، وتكلم يف دقيقه وجليله، وإليه انتهت رئاسة 
املعتزلة وصار املعتمد عىل كتبه ومسائله«) 4 (.

ويقول   )  5  ( متوقفا  كان  انه  يتضح  املغني  كتاب  يف  جاء  ما  خالل  ومن 
مانكديم تلميذ القايض )وقد كان قايض القضاة يتوقف يف األفضل من هؤالء 

) 1 ( سورة الصف آية 4.

) 2 ( الرشح: 264/3.

) 3 ( أنظر ترمجته: اجلشمي: الطبقتان احلادية عرشة والثانية عرشة من كتاب رسح العيون ص365-

املعتزلة  طبقات  املرتىض:  ابن   .29/3 اجلنان  مرآة  اليافعي:   .229/2 العرب  الذهبي:   .375

املفرسين  طبقات  الداوودي:   .387-386/3 امليزان  لسان  حجر:  ابن  ص113-112. 

262/1-263. بدوي: مذاهب االسالميني 380/1-484. عثامن: قايض القضاة عبد اجلبار 

ابن امحد اهلمداين ص11، وما بعدها.االراوي: القايض عبد اجلبار ص28-60، البطاط: قايض 

القضاة ص176-12.

) 4 ( ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص113-112.

) 5 ( املغني: 144-112/2/20.
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االربعة كالشيخني إىل أن رشح هذا الكتاب )رشح االصول اخلمسة( فقطع عىل 
.) 1 ( )أن أفضل الصحابة امري املؤمنني عيل

وقال ابن أيب احلديد: )ذكر ابن متويه يف كتاب الكفاية ) 2 ( يف علم الكالم إنه كان 
من املتوقفني بني عيل وايب بكر ثم قطع عىل تفضيل عيل بكامل املنزلة() 3 (.

رابعًا: ابن متويه:

هو أبو حممد احلسن بن امحد بن متويه) 4 ( ت 469 هـ من معتزلة البرصة، 
كتابه  يف  أكد  الكالم،  يف  مؤلفات  عدة  وله  اجلبار  عبد  القايض  يد  عىل  تتلمذ 

الكفاية عىل تفضيل اإلمام عيل )واحتج لذلك وأطال يف االحتجاج( ) 5 (.

خامسا: أبن أبي احلديد

يؤكد ابن أيب احلديد ان اعتقاده كاعتقاد سائر معتزلة بغداد يف إثبات أفضلية 
وهل  األفضل؟  معنى  ما  الكالمية  كتبنا  يف  ذكرنا  )وقد  ويقول:   عيل اإلمام 
 أنه وبّينا  احلميدة؟  واخلصال  الفضل  ملزايا  األمجع  أم  ثوابا  األكثر  به  املراد 

أفضل عىل التفسريين معا() 6 (.

) 1 ( رشح االصول اخلمسة ص767.

) 2 ( من الكتب املفقودة حيث مل يرش إليه حاجي خليفة يف كشف الظنون 1496/2 ـ1502. وال 

صاحليه: املعجم الشامل 24/5.

) 3 ( الرشح: 8/1.

) 4 ( أنظر ترمجته: اجلشمي: الطبقتان ص389. ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص 119، صبحي: يف 

علم الكالم 272/1.

) 5 ( الرشح: 8/1.

) 6 ( الرشح: 9/1.
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واملالحظ ان ابن أيب احلديد افتتح رشحه لنهج البالغة باحلديث عن القول 
يف التفضيل ) 1 (، وأخذ يؤكد عىل هذه املسألة يف ثنايا كتابه كلام سنحت الفرصة 
كان  وقد  بالتفضيل  القول  يف  بغداد  معتزلة  إليه  يذهب  ما  صحة  إثبات  حماوال 
ورسوره  اعجابه  مثار  البرصة  معتزلة  من  وكثري  بغداد  معتزلة  من  اإلمجاع  هذا 
فعد ذلك أعدل املذاهب ) 2 ( حيث يقول: )فأعجبني هذا املذهب ورسرت به 
بأن ذهب الكثري من شيوخنا إليه، ونظمته يف األرجوزة التي رشحت هبا عقيدة 

املعتزلة فقلت) 3 (:
وخُي خلِق اهللِ بعَد الصطفى وخُي خلِق اهللِ بعَد الصطفى

رشفا الفخاِر  يوَم  أعظمهم  عيل الرتىض  البتوِل  بعُل 

ينكُر ال  بعدُهم  عتيٌق  ثم  وجعفٌر حزٌة  ثمَّ  وابناه 

فاروُق ديِن اهللِ ذاَك القسوُر عمُر ثم  الصديُق  الخلُص 

مني بغِي  احلُق  هو  هذا  النوريِن ذو  عثامُن  وبعَدُه 

لدى  معروفا  كان   عيل اإلمام  بتفضيل  القول  ان  احلديد  أيب  ابن  وأكد 
البعض من كبار الصحابة والتابعني، فمن الصحابة عاّمر بن يارس واملقداد) 4 ( 
بن  5 ( وأيُب  اهلل االنصاري)  بن عبد  املحمدي وجابر  الغفاري وسلامن  وأبو ذر 

) 1 ( الرشح: 9-7/1.

) 2 ( الرشح: 297/2.

) 3 ( الرشح: 120/11.
) 4 ( هو املقداد بن عمرو الكندي، هاجر متخفيا بعد اهلجرة ونال حظوة لدى الرسول، تويف سنة 

33هـ. الطربي:املنتخب ص506. ابن عبد الرب: االستيعاب 1482-1480/4.

) 5 ( مل يشهد بدرا ألّنه صغري وشهد سائر املشاهد واشرتك يف صفني مع اإلمام عيل، تويف سنة 
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اليامن) 2 ( وبريده بن احلصيب االسلمي) 3 ( وأبو ايوب  كعب) 1 ( وحذيفة بن 
بن  اهليثم  وأبو   )  6 حنيف)  بن  وعثامن   )  5  ( حنيف  بن  وسهل    )  4 االنصاري) 
..............................................................  )  7 التيهان) 

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن  ص45-42.  رجال  الكيش:  ص526.  املنتخب  الطربي:  74هـ. 

 .220/1

) 1 ( انصاري شهد العقبة الثانية وهو من قّراء الصحابة مات يف خالفة عمر أو عثامن بن سعد: الطبقات 

340/2- 341. مسلم: الصحيح 19/16. اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص12. ابن النديم: 

الفهرست ص40-41. ابن عبد الرب: االستيعاب 65/1- 67. الذهبي: معرفة القراء الكبار 32/1.

املنتخب  الطربي:  36هـ.  سنة  مات  األنصار  أحد  وهو  املنافقني،  رس  صاحب  يسمى  كان   )  2  (

الرب:  عبد  ابن   .428-427/3 املستدرك  احلاكم:  ص38-37.  رجال  الكيش:   .573 ص 

االستيعاب 335-334/1. 

) 3 ( انصاري شهد احلديبية وبيعة الرضوان مات أيام يزيد بن معاوية بمرو، ابن عبد الرب: االستيعاب 

.186-185/1

 وصفني والنهروان مع اإلمام عيل الرسول انصاري شهد سائر مشاهد  يزيد  ) 4 ( خالد بن 

ومات عىل حدود بيزنطة أيام معاوية. الطربي: املنتخب ص515. البيهقي: املحاسن واملساوئ 

ص136-137. احلاكم: املستدرك 518/3-523. ابن عبد الرب: االستيعاب 167-166/4. 

) 5 ( انصاري من األوس شهد مشاهد الرسول واستخلفه اإلمام عيل عىل املدينة أيام خالفته تويف 

سنة 38هـ بالكوفة. رسائل اجلاحظ السياسية: ص240. الطربي: املنتخب ص512. احلاكم: 

املستدرك 461/3-466. ابن عبد الرب: االستيعاب 163-162/2.

) 6 ( أخو سهل بن حنيف توىل مهمة مسح السواد للخليفة عمر بن اخلطاب وتوىل البرصة لإلمام 

عبد  ابن  النبوية ص156.  املجازات  الريض:  الرشيف  املنتخب: ص535.  الطربي:   .عيل

الرب: االستيعاب 1033/3. 

بدرًا وشهد صفني  العقبة وممن شهد  ليلة  النقباء  أحد  األوس  من  انصاري  التيهان  بن  مالك   )  7  (

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .324-323/3 املستدرك  احلاكم:  فيها،  وقتل   عيل اإلمام  مع 
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بن  عامر  الطفيل  وأبو   )  1 ثابت)  بن  وخزيمة   ...............................
وائلة) 2 ( والعباس بن عبد املطلب وبنوه وبنو هاشم كافة، وبنو املطلب كافة بل 
عنه، وكان من  ثم رجع  بالتفضيل  القائلني  من  أوال  كان  العوام  بن  الزبري  حتى 
األرسة األموية من يقول بالتفضيل مثل خالد بن سعيد بن العاص) 3 ( وعمر بن 

عبد العزيز) 4 (.

أّما من التابعني فمن قال بأفضلية اإلمام عيل ذكر ابن أيب احلديد منهم، 
أويسا القرين ) 5 (.وزيَد بن صوحان ) 6 ( ....................................

1773/4. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 463-462/1. 

) 1 ( انصاري عرف بذي الشهادتني شهد مشاهد الرسول وقتل بصفني مع اإلمام عيل، الرشح: 

108/10-109. الطربي: املنتخب ص511، 572. ابن عبد الرب: االستيعاب 448/2، ابن 

اجلوزي: صفة الصفوة 702/1.

 ،شهد مشاهد اإلمام عيل 2 ( أسلم يوم أحد وكان آخر من بقي من الصحابة ممن رأى النبي (

تويف سنة 100هـ: ابن عبد الرب: االستيعاب 1697-1696/4.

) 3 ( أسلم منذ بواكري الدعوة االسالمية وهاجر إىل احلبشة ثم إىل املدينة وواّله الرسول اليمن، 

وكان ممن دعا لبيعة اإلمام عيل، الرشح: 31/6-33. رسائل اجلاحظ السياسية: ص252-

253. احلاكم: املستدرك 280-277/3.

) 4 ( الرشح: 225-222/20.

) 5 ( اويس بن عامر، تابعي شهد صفني مع اإلمام عيل ويرجح البعض انه قتل فيها. ابن سعد: 

احلاكم:  ص628-627.  املنتخب  الطربي:   .94/16 الصحيح:  مسلم:   .132/7 الطبقات 

املستدرك 455/3-461. أبو نعيم: حلية االولياء 87-79/2. 

) 6 ( أسلم عىل عهد النبي وشارك مع اإلمام عيل يف معركة اجلمل وقتل فيها، الكيش: رجال 

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .440-439/8 بغداد  تاريخ  البغدادي:  اخلطيب  ص64-63. 

 .557-555/2
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...................وأخاه صعصعة بن صوحان) 1 ( وجندب اخلري) 2 ( وعبيدة 
السلامين) 3 ( وغريهم ) 4 (.

وأضاف ابن أيب احلديد: )ومل تكن لفظة الشيعة تعرف يف ذلك العرص إال 
ملن قال بتفضيله ومل تكن مقالة اإلمامية … عىل هذا النحو من االشتهار فكان 
اآلثار واألخبار يف  ما ورد من  الشيعة، ومجيع  املسمون  بالتفضيل هم  القائلون 
فضل الشيعة وأهنم موعودون باجلنة ) 5 (، فهؤالء هم املعنيون به دون غريهم، 
فهذا  حقًا،  الشيعة  نحن  وتصانيفهم:  كتبهم  يف  املعتزلة  أصحابنا  قال  ولذلك 
القول هو اقرب إىل السالمة وأشبه باحلق من القولني املقتسمني طريف االفراط 

والتفريط إن شاء اهلل( ) 6 (.

وإنام  اإلمامية  تعتقد  كام  النص  اساس  عىل  ال  بالتفضيل  بقوهلا  املعتزلة  ان 

اإلمام  أصحاب  من  ويعد  والبالغة،  والدين  بالفضل  معروفا  القيس  عبد  سادات  من  كان   )  1  (

عيل حيث شارك معه يف صفني، ثم نفاه املغرية إىل البحرين يف خالفة معاوية. الكيش: رجال 

ص64-65. ابن عبد الرب: االستيعاب 717/2. ابن حجر: االصابة 200/2. املرصفي: رغبة 

اآلمل 138/7.

) 2 ( جندب بن عبد اهلل بن سفيان البجيل له صحبة، أخذ عنه احلسن البرصي وابن سريين، ابن عبد 

الرب: االستيعاب 256/2-257، ابن حجر: االصابة 249-248/1.

ومن  الفقهاء،  مسعود  ابن  أصحاب  من  وعد   النبي أيام  أسلم  السلامين  عمرو  بن  عبيده   )  3  (

أصحاب اإلمام عيل ابن عبد الرب: االستيعاب 1023/3.

) 4 ( الرشح: 226/20.

) 5 ( أنظر مثال ً : سبط بن اجلوزي: تذكرة ص 54.

) 6 ( الرشح: 226/20، وانظر امللطي: التنبيه ص35.
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عىل أساس أفضلية اإلمام ذاته لكثرة فضائله ومناقبه) 1 (، ومع القول بأفضلية 
 االمام لكن املعتزلة حتكم بصحة خالفة املفصول، فكل من سبق اإلمام عليًا
 فلو نازع اإلمام عيل ،باخلالفة فخالفته صحيحة بلحاظ موقف اإلمام عيل
حلكم بتفسيق املنازع له ما مل يتب فإذا ثبتت توبته حيكم املعتزلة له باجلنة، وإذا مل 

تثبت حيكمون له بالنار ) 2 (.

 ويف الفصول التالية نستعرض رؤية معتزلة بغداد يف تفضيل اإلمام عيل
بإسهاب.

) 1 ( الرشح: 157/1، 305/9، 307، 254/10. إن اإلمامية بقوهلا بأفضلية اإلمام عيل تعتمد 

النص  فتنفي  املعتزلة  اما  اآلخرين،  هبا  فاق  التي   عيل اإلمام  فضائل  إىل  مضافًا  النص  عىل 

وما   11 ص  املؤمنني  أمري  إمامة  يف  األلفني  احليل:  العاّلمة  أنظر:  فقط.  الفضائل  عىل  وتعتمد 

بعدها. كشف املراد ص 7 وما بعدها.

) 2 ( الرشح: 157/1، 296/2-297، 328/9، 255/10، 221/20 ـ222.
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الفصل األول

الن�سب ع��راق��ة 
كان أمري املؤمنني يف مصاص الرشف ومعدنه ومعانيه ال يشك عدو وال 
صديق انه أرشف خلق اهلل نسبا بعد ابن عمه رسول اهلل) 1 (. فهو أبو احلسن 
عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص) 2 (، ينتمي 
إىل قبيلة قريش) 3 ( ارصح القبائل العربية، والتي نزل القرآن بلهجتها) 4 (، وهو 

من أعرق بطوهنا وأرشفها–بني هاشم–) 5 (.

) 1 ( ابن أيب احلديد: الرشح 51/1.

) 2 ( ال يكاد خيلو مصدر من مصادرنا االولية أيا كان نوعها من إشارة إىل سرية اإلمام عيل إاّل ما 

ندر، لذا ال نجد مسوغًا لالشارة ملصادر ترمجته، ومن إراد فعليه هبذا الكتاب الذي حاولنا األملام 

قدر االمكان بعدد من مصادر ترمجته.

) 3 ( عن قبيلة قريش أنظر: اجلمييل: قبيلة قريش ص5 وما بعدها. 

) 4 ( ابن خلدون: املقدمة ص1041. هاشم حييى املالح: الوسيط يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ص304.

) 5 ( ان اعداد رسالة جامعية اكاديمية حول قبيلة بني هاشم سيعطي صورة اوضح ليس عىل نطاق 

مكة فحسب بل جممل اجلزيرة العربية، والعامل القديم يومذاك، لذا يلفت الباحث نظر الباحثني 

الكرام لدراسات كهذه.
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وهلاشم) 1 ( بن عبد مناف تاريخ معروف وحافل باألجماد، كان اسمه أوال 
عمرًا، ولقب بالقمر جلامله، وملا أصابت قريش ضائقة اقتصادية أخذ هيشم هلم 
اخلبز ثريدا، فلقب هباشم وغلب هذا اللقب عليه ومن أشهر أعامله )االيالف(، 
حيث كان هاشم كثري السفر والتجارة، ففي الشتاء يتجه إىل اليمن ويف الصيف 
إىل بالد الشام، وشاركه يف جتارته زعامء القبائل العربية، وأخذ عهودًا من ملوك 
العهود  الوفري، بعد أن متكن بوساطة هذه  الربح  األطراف، فكانت جتارته تدر 
فيه  قال  ازدهرت جتارة قريش حتى  الطريق، لذلك  من محاية جتارته من خماطر 

احلارث بن حنش السلمي) 2 (:
ــد ــ ــ ــس أخـــــــا واح ــ ــي ــ ل هــــاشــــاًم اخــــــــي  إن 

ــِد ــقـــاعـ ــلـ ــُم لـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ اآلخـــــــذ االيـــــــــالف و

وهلذا فرس البعض قوله تعاىل:

﴿َوَآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍف﴾) 3 (.

أي ان جتارهتم اصبحت آمنة من خماوف الطريق) 4 (.

أهم  مربزا  وبعده،  اإلسالم  قبل  هاشم  بني  أفضلية  فيه  اوضح  فصال  احلديد  أيب  ابن  عقد   )  1  (

وانظر:   .295-198/15 البالغة  هنج  رشح  رجاالهتم.  يد  عىل  حتققت  التي  االنجازات 

اجلاحظ: رسالة فضل هاشم عىل عبد شمس ضمن رسائل اجلاحظ السياسية ص60-407. 

وكذلك رسالة االوطان والبلدان ص110-106.

) 2 ( هو أخو هاشم وعبد شمس واملطلب أبناء عبد مناف من أمهم عاتكة بنت مرة بن هالل بن فالح 

ابن ذكوان بن سليم. ينظر: ابن حبيب: املنمق ص43. البالذري: أنساب األرشاف 59/1.

) 3 ( سورة قريش، آية 4، أنظر الزخمرشي: الكشاف 801/4.

ص71-68.=  السندويب  حتقيق  اجلاحظ،  رسائل  اجلاحظ:  وانظر   .203-199/5 الرشح   )  4  (
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إخوته،  دون  من  أبيه  بعد   )  1 والرفادة)  والسقاية  الرئاسة  هاشم  وتوىل 
ارجاء  من  احلجاج  جلموع  موردا  كانت  حيث  زمانه  يف  مكة  مكانة  فازدادت 
اجلزيرة العربية، لذا دعا هاشم أهل مكة إىل رضورة االهتامم بموسم احلج من 
احلج  مناسك  لتأدية  الالزم  والظرف  والرشاب،  والطعام  االمن  توفري  حيث 
فكان لذلك أثره يف ازدهار مكانة مكة يف داخل اجلزيرة العربية وخارجها) 2 (.

التي يمدح صاحبها،  الفضائل  اكرب  يعد من  بيئة فقرية  الطعام يف  ان توفري 
وبسببها ينال االحرتام، واملؤاكلة تعد جوارًا عند العرب، فإطعام قريش لقبائل 
العرب يعني إهنا تنال احرتام القبائل العربية هلا وعقدًا للجوار من هذه القبائل 

لذا أصبحت قريش آمنة عند سريها يف اراضيها) 3 (.

أال  سيامه  حيمل  ولٌد  الزعامة  يف  خلفه  انه  مناف  عبد  بن  هاشم  مآثر  ومن 
الناس  أمجل  مدافع،  بال  الوادي  وسيد  احلمد،  شيبة  واسمه  املطلب،  عبد  وهو 
مجاال، وأظهرهم جودا، وأكملهم كامالً، وهو صاحب الفيل، والطري األبابيل، 
يديه،  عىل  وأجرى  زمانه  يف  اهلل  أعطاه  وقد  احلجيج  وساقي  زمزم،  وصاحب 
وأظهر من كرامته ما ال يعرف إالّ لنبّي مرسل، وهذا ما نجده يف كالمه ألبرهة 
وتوّعده إياه برب الكعبة وفعال حتقق وعيده بقتل أصحاب الفيل بالطري األبابيل 

واحلجارة السجيل حتى ُتركوا كالعصف املأكول) 4 (.

=الطربي: تاريخ 251/2-252. أبو هالل العسكري: االوائل ص22-21.

) 1 ( الرفادة: توفري الطعام للحجيج، وأول من أوجده قيص. أنظر الطربي: تاريخ 260/2.

) 2 ( الرشح 209/15-213. وانظر اليعقويب: تاريخ 212/1-214.الطربي: تاريخ 254-252/2.

) 3 ( املالح: الوسيط يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ص382.

) 4 ( إشارة ملا جاء يف سورة الفيل.
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ارهاصًا  ذلك  يكون  وقد  الكرامات  وأسنى  الرباهني  أعجب  من  وهذا 
للنبوة وتأسيًا ملا اراده اهلل من الكرامة وليجعل هباء عبد املطلب متقدمًا وإشارة 
لنبوة النبي حتى يكون أشهر يف اآلفاق وأجل يف صدور الفراعنة واجلبابرة 

واألكارسة، وأن يقهر املعاند ويكشف غباوة اجلاهل) 1 (.

يقول اجلاحظ: )ولو عزلنا ما أكرمه اهلل به من النبوة حتى نقترص عىل اخالقه 
ومذاهبه وشيمه، ملا وىف به برش وال عّد له يشء، ولو شئنا أن نذكر ما أعطى اهلل 
به عبد املطلب من تفجر العيون وينابيع املاء من حتت كلكل بعريه) 2 (، واخفافه 
باألرض القيس، وبام ُأعطى من املسامهة وعند املقارعة من األمور العجيبة() 3 (.

الفيل) 4 (، تلك  إن أشهر ما وقع يف عهد عبد املطلب هو ما عرف بحملة 
العرب  ورصف  الكعبة  هلدم  منه  حماولة  يف  احلبيش  أبرهة  قادها  التي  احلملة 
اسمها  اليمن  يف  بناها  كنيسة  نحو  التوجه  إىل  دفعهم  ثّم  ومن  إليها،  احلج  عن 

شمس،  عبد  بني  عىل  هاشم  بني  فضل  يف  رسالة  اجلاحظ:  وانظر   .201-200/15 ( الرشح   1  (

 .224-223/3 والنحل  امللل  الشهرستاين:   ،15/1 االغاين  الفرج:  أبو  ص412-411. 

اخلصائص  مرسل:  نبي  حممدًا  ان  عىل  دالئل  لديه  كانت  املطلب  عبد  أن  السيوطي  وأوضح 

الكربى 204-201/1.

) 2 ( إشارة لقصة زمزم ومنافرة قريش له. الرشح 215/15-217، 228 229. وانظر ابن اسحق: 

السري واملغازي ص25، ابن هشام: السرية 152/1-153. األزرقي: اخبار مكة 48-42/2. 

ابن حبيب: املنمق ص413-416. اليعقويب: التاريخ 220-216/1.

شمس،  عبد  بني  عىل  هاشم  بني  فضل  يف  رسالة  اجلاحظ:  وانظر   .202-201/15 الرشح   )  3  (

ص412.

التاريخ  يف  دراسات  جملة  احلبيش،  العريب  الرصاع  من  صورة  الفيل  عام  العسيل:  خالد  أنظر:   )  4  (

واآلثار، بغداد، ع2. 1982، ص192-171.
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)القليس( يف حماولة منه لنرش النرصانية.

بعد هذه  العرب  لدى  ازدادت  املطلب  عبد  مكانة  ان  املصادر  أفادت  وقد 
احلملة، ويف ذلك داللة عىل أن ما قام به عبد املطلب له أثر يف فشل محلة أبرهة، 
إىل قمم اجلبال حتى ال  للذهاب  املطلب دعا قريشا  إن عبد  يقال  أن  فال يصح 
أما  أبرهة،  جيش  أخذها  التي  بإبِله  باملطالبة  اكتفى  وإنه  اجليش،  معرة  تصيبهم 
رب  وللبيت  األبل،  رب  أنا  بالقول:  املطلب  عبد  فاكتفى  الكعبة  مصري  عن 

حيميه) 1 (.

إن موقفا سلبيا كهذا ال يمكن أن يصدر من زعيم مكة إزاء الكعبة التي هي 
عامد حياة مكة عىل خمتلف األصعدة، فمكة ما وجدت وال قامت فيها احلياة إالّ 
متعلقة  كلها  والدينية  واالقتصادية  السياسية  مكة  ومكانة  املرشفة،  الكعبة  ببناء 
بالكعبة، إذا فهل يمكن أن نتصور أن عبد املطلب يرتك أمر الكعبة كهذه برؤية 
)إن للبيت ربًا حيميه(. وإذا كان كذلك فلامذا اعظمت العرب عبد املطلب بعد 

هذه احلملة؟!!

أبرهة ملك احلبشة  بقوله: )ملا قدم  اليعقويب) 2 (  إليه  واألصح هو ما أشار 
صاحب الفيل مكة ليهدم الكعبة، فتهاربت قريش يف رؤوس اجلبال، فقال عبد 
املطلب: لو اجتمعنا فدفعنا هذا اجليش عن بيت اهلل. فقالت قريش: ال بد لنا به. 
فأقام عبد املطلب يف احلرم وقال: ال أبرح من حرم اهلل وال أعوذ بغري اهلل فأخذ 
أصحاب أبرهة إباًل لعبد املطلب وصار عبد املطلب إىل أبرهة فلام استاذن عليه، 

) 1 ( أنظر تفاصيل ذلك: األزرقي: اخبار مكة 141/1-7، 42/2-49. الطربي: تاريخ 130/2-

.139

) 2 ( التاريخ 222-221/1.
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عليه  دخل  فلام  الناس.  ورشيف  قريش  وعظيم  العرب  سيد  أتاك  قد  له:  قيل 
قل  لرتمجانه:  فقال  ونبله.  وكامله  مجاله  من  رأى  ملا  قلبه  يف  وجلَّ  أبرهة  أعظمه 
له: سل ما بدا لك. فقال: إباًل يل اخذها اصحابك فقال: لقد رأيتك فأجللتك 
االنرصاف،  تسألني  فلم  ورشفك  مكرمتك  هتدم  حيث  تراين  وقد  وأعظمتك 
الذي  البيت  وهلذا  االبل،  هذا  رّب  أنا  املطلب:  عبد  فقال  إبلك،  يف  وتكلمني 
زعمت تريد هدمه رّب يمنعك منه، فردَّ اإلبل وداخله ذعر لكالم عبد املطلب. 

فلام انرصف مجع ولده ومن معه ثم جاء إىل باب الكعبة فتعلق به وقال:
ــْع رحـــاَلـــْك ــن ــام ــُه ف ــ ــَل ــ َرْح ــُع ــمــنَ ي ــرَء  ــ ــ ال أنَّ  ــمَّ  ــ ه ال 

ـــْدوًا َمَــاَلــْك ــم َعــ ــُه ـــ ومــاَل ــم ـــ ــُه ــُب ــي صــل يـــغـــلـــَبـــنَّ  ال 

ــمُّ بــــِه فِـــعـــاَلـــْك ــ ــَت ــ أمـــــٌر ُت ـــــُه ــْن َفـــَعـــْلـــَت فــإنَّ ــ ــئِ ــ ول

فـــــأمـــــْر مـــــا بـــــــدا َلـــــْك وِقْبَلَتنا تــاِرَكــُهــم  ُكــنْــَت  إْن 

باخلرب، ودنا وقد  ليأتيه  اهلل  ابنه عبد  بعث  كان من غد  فلام  بموضعه  وأقام 
اجتمعت إليه من قريش مجاعة ليقاتلوا معه، إن أمكنهم ذلك، فأتى عبد اهلل عىل 
عبد  جاءكم  قد  املطلب:  عبد  فقال  ركبته،  جردت  وقد  يركض،  شقراء  فرس 
اليوم فأخربهم ما صنع اهلل  قبل هذا  ما رأيت ركبته قط  اهلل بشريا ونذيرا واهلل 

الفيل(. بأصحاب 

إن هذا النص يوضح لنا الواجب الذي كان عىل عبد املطلب أن يضطلع به 
ملواجهة أكرب خطر يواجه مدينة مكة، ويتمثل ذلك بـ:

أنه ال  أدركت  اجلبال حينام  بعد هروب قريش يف  املطلب  ثبات عبد  أوالً: 
طاقة هلا بحرب أبرهة فيام كان هو يدعوها للوقوف بوجهه.
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أبرهة  نفس  يف  األثر  أكرب  هلا  كان  التي  املقابلة  تلك  ألبرهة،  مقابلته  ثانيًا: 
حيث يشري النص إىل أن أبرهة )داخله ذعر لكالم عبد املطلب(. وهذا بالتأكيد 

يوضح لنا حسن استخدام عبد املطلب للحرب النفسية.

ثالثًا: استخدام عبد املطلب لعبارة: )ان للبيت ربًا حيميه(. ال تعني تركه أمر 
وتعاىل  اهلل سبحانه  وتوكله عىل  املطلب  عبد  إيامن  تلقي ضوءًا عىل  وإنام  البيت 

وكأنه يطبق قوله تعاىل:

ْل َعَلى اللَِّه ﴾) 1 (. ﴿َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

الفعيل حيث مجع  بالعمل  فاملالحظ ان عبد املطلب بعد توكله عىل اهلل قام 
أوالده ومن معه ثم ساروا نحو الكعبة مرابطني عازمني عىل الدفاع عنها.

العدو  رابعًا: وضع عبد املطلب ما يسمى )بقوة االستطالع( ملعرفة اخبار 
متمثلة بولده عبد اهلل، واختياره لعبد اهلل قد يعطينا انطباعا عن كون هذا االبن 
شخصية مهيأة ملواقف كهذه وهذا ال يعني ان عبد اهلل كان لوحده بل ربام كان 

قائدا لقوة االستطالع.

وأهلك  نرصه  أنزل  املطلب،  عبد  عزيمة  صدق  اهلل  علم  أن  بعد  خامسًا: 
أعداءه وكان عبد املطلب قد أوفد ولده عبد اهلل، الذي عندما عاد إليه قال عنه: 

قد جاءكم عبد اهلل بشريًا أو نذيرًا. ويف هذا داللة عىل ان عبد املطلب:

كان لديه اعتقاد بتدخل العناية اإلهلية.

يريد  بأنه  الشكل  هبذا  اهلل  عبد  عودة  فرس  ولذا  أبرهة  لنوايا  مدركًا  كان 
انذارهم من حترك أبرهة نحو الكعبة.

) 1 ( سورة آل عمران، 159.
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الرشف  من  اهلل  أعطاه  حيث  قريش،  سيد  املطلب  عبد  أصبح  هلذا  ونتيجة 
ما مل يعط أحدًا وسقاه زمزم، وحّكمته قريش يف امواهلا، وأطعم يف املحل حتى 
ه ابن أيب  اطعم الطري والوحوش يف اجلبال. ورفض عبادة االصنام) 1 (، حتى عدَّ

احلديد من املتأهّلني البعيدين عن القبائح) 2 (.

الرشيفة،  السنة  وأثبتتها  بأكثرها،  القرآن  نزل  سننًا  املطلب  عبد  سنَّ  وقد 
كالوفاء بالنذر) 3 (، وجعل الدية مئة من اإلبل) 4 (، وحرمة زواج املحارم) 5 (، 
البيوت من ظهورها) 6 (، وقطع يد السارق) 7 (، والنهي عن قتل  وأن ال تؤتى 

) 1 ( اليعقويب: التاريخ 9/2.

) 2 ( الرشح 120/1.

ُه ُمْسَتطًِيا﴾. سورة  اُفوَن َيْوًما َكاَن رَشُّ ) 3 ( ورد يف الرشيعة االسالمية قوله تعاىل: ﴿ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَ

االنسان، آية 7.

) 4 ( دية الفرد املسلم يف الرشيعة االسالمية مائة من االبل أو الف رأس من الغنم أو ألف مثقال من 

الذهب.

ِخ  اْلَ َوَبنَاُت  َوَخااَلُتُكْم  ُتُكْم  َوَعامَّ َوَأَخَواُتُكْم  َوَبنَاُتُكْم  َهاُتُكْم  ُأمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  ﴿ُحرِّ تعاىل:  قوله   )  5  (

َهاُت نَِسائُِكْم َوَرَبائُِبُكُم  َضاَعِة َوُأمَّ ِت َأْرَضْعنَُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرَّ َهاُتُكُم الالَّ َوَبنَاُت اْلُْخِت َوُأمَّ

َعَلْيُكْم  َفاَل ُجنَاَح  َدَخْلُتْم ِبِنَّ  َتُكوُنوا  مَلْ  َفإِْن  َدَخْلُتْم ِبِنَّ  ِت  ِمْن نَِسائُِكُم الالَّ ِت ِف ُحُجوِرُكْم  الالَّ

َمُعوا َبنْيَ اْلُْخَتنْيِ إاِلَّ َما َقْد َسَلَف إِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفوًرا  َوَحاَلئُِل َأْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكْم َوَأْن َتْ

َرِحياًم﴾. سورة النساء، آية23.

ِمْن  اْلُبُيوَت  َوْأُتوا  اتََّقى  َمِن  اْلِبَّ  َوَلكِنَّ  ِمْن ُظُهوِرَها  اْلُبُيوَت  َتْأُتوا  بَِأْن  اْلِبُّ  ﴿وَلْيَس  ) 6 ( قوله تعاىل: 

ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾. سورة البقرة، آية189. ُقوا اهللََّ َلَعلَّ ا َواتَّ َأْبَواِبَ
َعِزيٌز  َواهللَُّ  اهللَِّ  ِمَن  َنَكااًل  َكَسَبا  باَِم  َجَزاًء  اَم  َأْيِدَيُ َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  ﴿َوالسَّ تعاىل:  قوله   )  7  (

َحكِيٌم﴾. سورة املائدة، آية38.
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 ،)  4 عليها)  احلد  وفرض  والزنا   ،)  3 اخلمر)  وحتريم   ،)  2 واملباهلة)   ،)  1 املؤودة) 
ينفقوا  وأاّل   ،)  6 الضيف)  واستضافة   ،)  5 عريان)  بالبيت  يطوف  وال  والقرعة، 
ذوات  ونفي   ،)  8 احلرم)  األشهر  وتعظيم   ،)  7 أمواهلم)  من طيب  إالّ  إذا حجوا 

الرايات) 9 (.

كنت  )ان  فيه:  وقالوا  الثاين  ابراهيم  تسّميه  وكانت  قريش  عّظمته  ولذا 

) 1 ( قوله تعاىل: ﴿َوإذا ْاَلْوُؤَدُة ُسئَِلْت  بَِأيِّ َذْنب ُقتَِلْت﴾. سورة التكوير، آية9.

َوَأْبنَاَءُكْم  َأْبنَاَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ِمْن  فِيِه  َك  َحاجَّ ﴿َفَمْن  تعاىل:  قوله   )  2 (

آل  سورة  اْلَكاِذبنَِي﴾.  َعَل  اهللَِّ  َلْعنََة  َفنَْجَعْل  َنْبَتِهْل  ُثمَّ  َوَأْنُفَسُكْم  َوَأْنُفَسنَا  َونَِساَءُكْم  َونَِساَءَنا 

عمران، آية61.

ْيَطاِن  ْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ ْنَصاُب َواْلَ ْمُر َواْلَْيِسُ َواْلَ اَم اْلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ ) 3 ( قوله تعاىل: ﴿َيا َأيَُّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾. سورة املائدة ، آية90.  َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ

َرْأَفٌة ِف ِديِن  َتْأُخْذُكْم ِباَِم  ِمَئَة َجْلَدٍة َواَل  ِمنُْهاَم  اِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد  انَِيُة َوالزَّ ) 4 ( قوله تعاىل: ﴿الزَّ

اَم َطائَِفٌة ِمَن اْلُْؤِمننَِي﴾. سورة النور، آية2.  اهللَِّ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُ

البيت  الناس يف احلج )أال يطوف يف  ليقرأه عىل   اإلمام عيل الرسول به  ( كان مما اوىص   5 (

البداية  كثري:  ابن   ،123/3 تاريخ  الطربي:   .124-123/6 الصحيح  البخاري:  عريان( 

والنهاية 358/7. القسطالين: إرشاد الساري 210-209/3.

) 6 ( قال: )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه…( مسلم: الصحيح 20/2. الرتمذي: 

صحيح 145/8.

) 7 ( وهذا أمر طبيعي يف الرشيعة االسالمية.

ْرَض  اَمَواِت َواْلَ ُهوِر ِعنَْد اهللَِّ اْثنَا َعَرَ َشْهًرا ِف كَِتاِب اهللَِّ َيْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ ) 8 ( قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ِعدَّ

ًة َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم  كنَِي َكافَّ يُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظلُِموا فِيِهنَّ َأْنُفَسُكْم َوَقاتُِلوا اْلُْرِ ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدِّ

ًة َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُتَِّقنَي﴾. سورة التوبة، آية36. َكافَّ

) 9 ( اليعقويب: التاريخ 10-9/2.
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فغسل  موته  قريش  عظمت  ولقد   .)  1 كنت()  مذ  الطائر  مليمون  الربكة،  لعظيم 
اليمن قيمة الواحدة ألف مثقال ذهبًا،  باملاء والسدر، وُلفَّ يف حلتني من حلل 

ومحل عىل ايدي الرجال ايامًا إعظامًا وإكرامًا له من تغييبه حتت الرتاب ) 2 (.

وقد روي عن الرسول أنه قال:

)ان اهلل يبعث جّدي عبد الطلب أمة واحدة ف هيئة النبياء وزي اللوك() 3 (.

وقد خلف عبد املطلب يف الزعامة ولده أبو طالب الذي كان سيدًا رشيفا 
:مطاعا مهيبا مع فقره، ولذا قال اإلمام عيل

)أيب ساد فقيا وما ساد فقي قبله() 4 (.

وكان عبد املطلب قد أوىص إليه من بني أوالده العرشة، ومن ضمن وصاياه 
الثامنة من  وقتها يف   حيث كان الرسول كفالة  بمهمة  إليه  املهمة أوىص 
كان  طالب  أبا  أن  واملالحظ   ،)  5  ( كافل  خري  طالب  أبو  فكان  الرشيف.  عمره 
أخَا لعبد اهلل والد الرسول من أبيه وأمه ) 6 (، ونتيجة ملكانة أيب طالب فقد عرف 

) 1 ( اليعقويب: التاريخ 10/2.

) 2 ( اليعقويب: التاريخ 12/2.

) 3 ( الرشح 68/14. وانظر: اليعقويب: التاريخ 13/2. ابن حجر: االصابة 118-117/4.

ان  هنا  بفقره  يقصد  االمام  إن   .13/2 التاريخ  اليعقويب:  وانظر:   .70/14  ،29/1 الرشح   )  4  (

وضعه املادي اليتناسب مع مكانته االجتامعية.

) 5 ( الرشح 29/1. وانظر: اليعقويب: التاريخ 13/2. الطربي: التاريخ 277/2. أبو نعيم: دالئل 

النبوة ص123. سبط بن اجلوزي: تذكرة ص 6، 8. ابن حجر: االصابة 115/4.

) 6 ( الرشح 14/1، وانظر: الطربي: التاريخ 277/2.
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بالشيخ أو شيخ البطحاء) 1 (.

بابن  الكل  عىل  والرشف  الكل،  عىل  التقدم  يّدعي   عيل اإلمام  كان  لذا 
عمه وبنفسه وبأبيه أيب طالب )فإنه من قرأ علوم السري عرف ان اإلسالم لوال 

أبو طالب مل يكن شيئًا مذكورًا( ) 2 (.

ملا سيجري عىل  الغيب  ينظر من وراء  املطلب كأنام كان  ان عبد  واملالحظ 
النبي، ولذا فهذه الكفالة ال تقترص عىل النبي زمن الصبا، بل استمرت 
حتى بلغ اخلمسني من عمره الرشيف، وما انتهت كفالة أيب طالب إاّل بنهاية 
ومحاه   اهلل رسول  كفل  الذي  هو  طالب  )أبو  احلديد:  أيب  ابن  يقول  عمره، 
وحاطه كبريا، ومنعه من مرشكي قريش ولقي ألجله عنتا عظيام، وقاسى بالًء 
شديدًا وصرب عىل نرصه والقيام بأمره وجاء يف اخلرب إنه ملا تويف أبو طالب أوحي 

إليه، وقيل له: اخرج منها فقد مات نارصك( ) 3 (.

إذن فخليق بأيب طالب الذي درج يف حجر والده، أن يكون املثل األعىل يف 
نشأته من حيث الطموح إىل رفيعات املراتب، والتأهب ملستوى فوق مستوى قومه، 

وأن خيلف أباه يف مجيع مزاياه يف حكمته وتوحده، ومنابذته خلرافات عرصه) 4 (.

وكان أبو طالب أول من سّن القسامة قبل اإلسالم ) 5 (، وملا جاء اإلسالم 

) 1 ( الرشح 29/1، 227/13. وانظر االسكايف: نقض العثامنية ص289، ابن االثري: اسد الغابة 

.414/3

) 2 ( الرشح 142/1.

) 3 ( الرشح 29/1.

) 4 ( العاميل: شيخ االبطح ص8.

) 5 ( الرشح 219/15.
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عمرو  قتل  ملا  حيث  اليمني،  وهو  القسم  من  مشتقة  كلمة  والقسامة   )  1 أثبتها) 
قيس  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  خداش  واهتم  مناف،  عبد  بن  املطلب  بن  علقمة  ابن 
بأن ال علم هلم  أن حيلف منهم مخسون رجاًل  أبو طالب  بقتله، طلب  العامري 
العزى،  عبد  بن  حويطب  عدا  ما  بأمجعهم  حلفوا  إهنم  ويقال  القتيل،  بقاتل 

فهلكوا بأمجعهم قبل أن يدور احلول) 2 (.

إن ذلك الدور الذي أداه أبو طالب يف محايته للرسول ونرصته إياه، ممّا 
مكنه من القيام بالدعوة لإلسالم عرش سنوات، كان وال زال مثار نقاش بني 
الباحثني، فهل كان ذلك الدفاع عن الرسول دليل إيامن من أيب طالب؟ أم 

انه كان بدافع العصبية القبلية؟.

أن  فأوضح  ذلك،  يف  قيلت  التي  اآلراء  عن  فصاًل  احلديد  أيب  ابن  عقد 
يرون  واإلسكايف  كالكعبي  املعتزلة  شيوخ  من  وبعضًا  الزيدية،  وأكثر  اإلمامية 
بأنه  البرصة  معتزلة  من  والعامة  احلديث  أهل  يرى  فيام  مسلام،  إالّ  مات  ما  إنه 

مات عىل دين قومه) 3 (.

أدلة  استعرض  املسألة  هذه  يف  حكمه  احلديد  أيب  ابن  يصدر  أن  وقبل 
الطرفني، فذكر أوالً أدلة القائلني ببقائه عىل دين قومه. وهي:

هبا  لك  أشهد  كلمة  يا عم  )قل  موته:  عند  له  قال   اهلل رسول  إن  أوالً: 

) 1 ( النسائي: سنن 4/6-5. الطحاوي: رشح معاين االثار 203-197/3. 

املنمق  ص337-335.  املحرب  حبيب:  ابن  ص5-424.  قريش  نسب  الزبريي:  مصعب   )  2  (

ابن  ص37-36.  االوائل  العسكري:  هالل  أبو   .4-3/6 سنن  النسائي:  ص142-140. 

حزم: مجهرة انساب العرب ص168. اخلوارزمي: مفاتيح العلوم ص15.

) 3 ( الرشح 66-65/14.
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املوت  أبا طالب جزع عند  أن  العرب  تقول  أن  فقال: لوال  تعاىل.  اهلل  غدًا عند 
ألقررت هبا عينك() 1 (.

ثانيًا: روي إن أبا طالب قال عند موته: أنا عىل دين األشياخ، أو أنا عىل دين 
عبد املطلب) 2 (.

ثالثًا: إن قوله تعاىل:

ُأولِي  َكاُنوا  َوَلْو  لِْلُمْشِركِيَن  َيْسَتْغِفُروا  َأْن  َآَمنُوا  َوالَِّذيَن  لِلنَّبِيِّ  ﴿َماَكاَن 
ُهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيم…﴾) 3 (. ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَّ

نزلت يف أيب طالب ألن الرسول استغفر له بعد موته) 4 (.
رابعًا: ان قوله تعاىل:

﴿إِنََّك اَل َتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللََّ َيِْدي َمْن َيَشاُء ﴾) 5 (. نزلت يف أيب 
طالب) 6 (.

) 1 ( الرشح: 66/14. وانظر الطربي: جامع البيان 92/20. الثعالبي: اجلواهر احلسان 160/2. 

ابن كثري: البداية والنهاية 124/3.

) 2 ( الرشح 66/14، وانظر ابن هشام: السرية 264/1. ابن سعد: الطبقات 122/1. الطربي: 

تاريخ 325/2. الواحدي: أسباب النـزول ص177، 218. ابن كثري: البداية والنهاية 124/3. 

) 3 ( سورة التوبة، اآليات114-113.

) 4 ( الرشح: 66/14. وانظر: ابن سعد: الطبقات 122/1. البخاري: الصحيح 133-132/6. 

الطربي: جامع البيان41/11. الواحدي: أسباب النـزول ص176-178. القرطبي: اجلامع 

ألحكام القرآن 272/8. ابن كثري: البداية والنهاية 124/3. 

) 5 ( سورة القصص، آية )56(.

) 6 ( الرشح: 66/14، وانظر ابن سعد: الطبقات 123/1. الطربي: تاريخ 325/2. وايضا جامع 

الثعالبي: اجلواهر احلسان 160/2، =  النزول ص228.  أسباب  الواحدي:  البيان 91/20. 
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خامسًا: إن اإلمام علّيا جاء للرسول بعد وفاة أيب طالب فقال: إن 
عمك الضال قد قيض فام الذي تأمرين فيه؟ ) 1 (

سادسًا: مل ينقل عن أيب طالب انه رآه أحد يصيل، والصالة هي املفرقة بني 
املسلم واملرشك ) 2 (.

سابعًا: ان اإلمام عليًا و جعفرا مل يأخذا من تركته ) 3 (.

ملا صنع يف حقي  بتخفيف عذابه،  قد وعدين  اهلل  النبي:)إن  ثامنًا: قول 
وإنه يف ضحضاح من نار() 4 (.

تاسعًا: قيل للرسول: لو استغفرت ألبيك وأمك! فقال: لو استغفرت 
وأبا  آمنة  و  اهلل  مامل يصنعا، وإن عبد  إيَل  فإنه صنع  هلام الستغفرت أليب طالب 

طالب مجرات من مجرات جهنم( ) 5 (.

=179/3ـ 180. القرطبي: اجلامع 299/17. ابن كثري: البداية والنهاية: 124/3. السيوطي: 

اخلصائص 217/1.

) 1 ( الرشح: 66/14، وانظر ابن سعد: الطبقات 124/1. ابن كثري: البداية والنهاية: 125/3.

) 2 ( الرشح 66/14. وهذا الدليل إن ثبت فهو صحيح ألن الرسول قال: بني الكفر وااليامن ترك 

الصالة ولكن أنظر تعليقنا فيام بعد عىل هذا الدليل. مسلم: الصحيح 70/2-71. الرتمذي: 

صحيح 89/10. ابن ماجة: صحيح 177/1.

) 3 ( الرشح: 66/14. وانظر: ابن سعد: الطبقات 124/1. ابن قتيبة: املعارف ص203. وانظر رد 

ابن معد: احلجة عىل الذاهب ص162- 168.

) 4 ( الرشح: 66/14. ابن سعد: الطبقات 124/1. مسلم: الصحيح 84/3-85. الطربي: جامع 

البداية  كثري:  ابن  ص103-87.  احلجة  معد:  ابن  ص162.  التنبيه  امللطي:   .93/20 البيان 

والنهاية: 125/3. السيوطي: اخلصائص الكربى 215/1.

) 5 ( الرشح: 66/14.
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حول  واحدًا  تعليقًا  إالّ  احلديد  أيب  ابن  يبد  مل  األدلة،  هلذه  طرحه  بعد 
الدليل السادس القائل بأنه مل ينقل عن أيب طالب صالة، حيث قال عنه: )فأّما 
الصالة وكونه مل ينقل عنه انه صىل، فيجوز أن يكون ألن الصالة مل تكن بعد قد 
فرضت، وإّنام كانت نفال غري واجب فمن شاء صىل ومن شاء ترك ومل تفرض 

إالّ باملدينة() 1 (.

ثم استعرض أدلة القائلني بإسالمه ) 2 (:

أوالً: عن اإلمام عيل: قال: قال يل جربائيل: إن اهلل مشّفعك يف سّتة، 
بطن محلتك آمنة بنت وهب، وصلب أنزلك، عبد اهلل بن عبد املطلب، وحجر 
كفلك، أيب طالب، وبيت آواك، عبد املطلب، وأخ كان لك يف اجلاهلية، قيل: يا 
رسول اهلل: وما كان فعله؟ قال: كان سخيا يطعم الطعام وجيود بالنوال، وثدي 

أرضعتك، حليمة بنت أيب ذؤيب() 3 (.

االرحام  إىل  الطاهرة  االصالب  من  نقلنا   :الرسول قول  ثانيًا: 

) 1 ( الرشح: 83/14. وانظر ابن هشام: السرية 259/1-261. دحالن: اسنى املطالب ص27.

) 2 ( وضعت قدياًم جمموعة من الكتب تناقش مسألة صحة إيامن أيب طالب وقد أوردها بحر العلوم 

عند حتقيقه لكتاب احلجة عىل الذاهب إىل كفر أيب طالب ص17-26، لكن هذه الكتب فقدت 

اللغوي ت 375 هـ  البرصي  نعيم عيل بن محزة  إلينا إال ثالثة كتب وهي كتاب أيب  ومل يصل 

والذي ال زال خمطوطا يف إحدى مكتبات سامراء. ن. م ص27. وكتاب الشيخ املفيد وكتاب 

ابن معد وقد طبعا واستخدمنامها.

) 3 ( الرشح: 67/14، وانظر: اليعقويب: التاريخ 30/2، ابن معد: احلجة ص48ـ50، 55، حمب 

الدين: ذخائر العقبى ص9، ومؤلفات السيوطي: الدرج املنيفة ص6.: مسالك احلنفا ص14. 

التعظيم واملنة ص25، اخلصائص الكربى 216/1. احللبي: السرية احللبية 382/1. دحالن: 

اسنى املطالب ص24. مع اننا نتحفظ عىل هذا احلديث.
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لو  ألهنم  الرشك،  عن  منزهني  كلهم  آباؤه  يكون  أن  هبذا  فوجب   .)  1 الزكية() 
تعرض  قد  الدليل  هذا  ان  والظاهر   .)  2  ( طاهرين  كانوا  ملا  أصنام  عبدة  كانوا 
للنقد حيث أن القرآن أشار إىل أن إبراهيم اخلليل كان مرشكًا: فقالوا: هذا ال 
يقدح يف مذهبنا ألن املذكور يف القرآن عّم إبراهيم )آزر( أما أبوه )تارح( فكان 

مسلام، وقد سمى القرآن العّم أبا كام يف قوله تعاىل:

ِمْن  َتْعُبُدوَن  َما  لَِبنِيِه  َقاَل  إِْذ  اْلَمْوُت  َيْعُقوَب  إِْذ َحَضَر  ُكنُْتْم ُشَهَداَء  ﴿َأْم 
َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد إَِلَهَك َوإَِلَه َآَبائَِك﴾) 3 (.

ثم عّد فيهم إسامعيل وليس من آبائه ولكنّه عّمه ) 4 (.

وقد احتجوا بإسالم اآلباء بام رواه االمام الصادق عن الرسول إنه 
قال: إن اهلل يبعث عبد املطلب يوم القيامة وعليه سيام األنبياء وهباء امللوك ) 5 (.

يا رسول اهلل: ما ترجوا أليب طالب؟ فقال:   :النبي العّباس  ثالثًا: سأل 
أرجو له كل اخلري من اهلل عز وجل ) 6 (.

الرضا: جعلت  بن موسى  7 ( لإلمام عيل   ( بن حممود  أبان  رابعًا: كتب 

) 1 ( أخرجه السيوطي: الدرج املنيفة ص 9. السبل اجللية ص11. مسالك احلنفا: ص18.

) 2 ( الرشح: 67/14، وانظر ابن معد: احلجة ص57-56.

) 3 ( سورة البقرة، اآلية133.

) 4 ( الرشح: 67/14، وانظر ابن معد: احلجة ص59-58.

) 5 ( الرشح: 68/14، وانظر اليعقويب: التاريخ 13/2. ابن معد: احلجة ص56.

) 6 ( الرشح: 68/14،وانظر ابن سعد: الطبقات 124/1-125. املفيد: إيامن أبو طالب ص76. ابن 

معد: احلجة ص71-72. سبط ابن اجلوزي: تذكره ص8. السيوطي: اخلصائص الكربى 215/1. 

) 7 ( مل أعثر عىل ترمجته.
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فداك! إيّن قد شككت يف إسالم أيب طالب! فكتب إليه: )ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني…( ) 1 ( إنك إن مل تقر بإيامن 

أيب طالب كان مصريك إىل النار ) 2 (.

يف  طالب  أبا  إن  الناس:  يقوله  عاّم   الباقر عيل  بن  حممد  سئل  خامسًا: 
ضحضاح من نار! فقال: لو وضع إيامن أيب طالب يف كفة ميزان وإيامن هذا اخللق 
يف الكفة األخرى لرجح إيامنه. ثم قال: أمل تعلموا ان أمري املؤمنني علّيًا كان 
يأمر أن حيّج عن عبد اهلل وايب طالب يف حياته ثم أوىص يف وصيته باحلج عنهم) 3 (.

سادسًا: إن أبا بكر جاء بأبيه أيب قحافة إىل النبي عام الفتح يقوده، وهو 
شيخ كبري أعمى، فقال: أال تركت الشيخ حتى نأتيه! فقال: أردت يا رسول 
اهلل ان يأجره اهلل! أما والذي بعثك باحلّق ألنا كنت أشد فرحًا بإسالم عّمك أيب 

طالب منّي بإسالم أيب ألتمس بذلك قرة عينك فقال: صدقت ) 4 (.

سابعًا: سئل اإلمام عيل بن احلسني عن إسالم أيب طالب فقال: واعجبا! 
إن اهلل تعاىل هنى رسوله أن يقر مسلمة عىل نكاح كافر وقد كانت فاطمة بنت 

أسد من السابقات يف اإلسالم ومل تزل حتت أيب طالب حتى مات) 5 (.

ثامنًا: يروي بعض الزيدية إن أبا طالب حدث عن النبي قائاًل: حدثني 
يعبد معه غريه،  يعبده وحده ال  الرحم، وأن  بعثه بصلة  رّبه  أن  ابن أخي  حممد 

) 1 ( سورة النساء اية 115.

) 2 ( الرشح: 68/14، وانظر ابن معد: احلجة ص77-76، 82.

) 3 ( الرشح: 68/14، وانظر ابن معد: احلجة ص85-84.

) 4 ( الرشح: 68/14-69،وانظر ابن معد: احلجة ص119-116-115.

) 5 ( الرشح: 69/14، وانظر ابن معد: احلجة ص124-123.
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وحممد عندي الصادق األمني) 1 (.
كافل  إن   ،)  2 اجلنة)  اليتيم كهاتني يف  أنا وكافل   :قوله معنى  ان  تاسعًا: 

.) 3 (اليتم هو أبو طالب ألنه كفل الرسول
طالب  أيب  تركة  من  يأخذا  مل  جعفرًا  أو  علّيًا  أن  من  يروى  ما  إن  عارشًا: 
شيئا حديث موضوع حيث ان مذهب أهل البيت بخالف ذلك، فإن املسلم 
يف  منه  درجة  أعىل  كان  ولو   .)  4 املسلم)  الكافر  يرث  وال  الكافر  يرث  عندهم 
نقول  قالوا:   .)  5 ملتني)  أهل  بني  توارث  ال   :قوله فرسوا  ولذا  النسب، 
يستدعي  واللفظ  مرياثهام  يف  عندنا  تفاعل  وال  تفاعل  التوارث  ألن  بموجبه 

الطرفني، كالتضارب ال يكون إالّ من اثنني) 6 (.

حادي عرش: إن حب الرسول لعّمه أيب طالب معلوم مشهور وإذا كان 
كافرًا فكيف جيوز له أن حيّبه لقوله تعاىل) 7 (:

َه  اللَّ َحادَّ  َمْن  وَن  ُيَوادُّ اآْلَِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ ُيْؤِمنُوَن  َقْوًما  َتِجُد  ﴿اَل 

) 1 ( الرشح: 69/14، وانظر ابن معد: احلجة ص133-137، ابن حجر: االصابة 116/4. زيني 

دحالن: اسنى املطالب ص6.

) 2 ( اخرجه ابن حنبل: املسند 333/5. 

) 3 ( الرشح: 69/14، وانظر ابن معد: احلجة ص143-142.

) 4 ( روى الرتمذي: قال رسول اهلل: ال يرُث املسلَم كافٌر وال الكافَر املسلُم، الرتمذي: صحيح 

257/8. ابن ماجة: صحيح 115/2. ابن حزم: الفصل 276/3.

) 5 ( اخرجه الرتمذي: صحيح 259/8. ابن ماجة: صحيح 116/2.

) 6 ( الرشح: 69/14. وانظر ابن معد: احلجة ص164-162.

) 7 ( سورة املجادلة، آية22.
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َوَرُسوَلُه﴾) 1 (.

أنا ُأحّبك حّبني: حّبا لك، وحّبا  ثاين عرش: استفاض عنه قوله لعقيل: 
حلّب أيب طالب فإنه كان حيّبك() 2 (.

 )  3 خدجية)  خطب  ملا  طالب  أبو  ألقاها  التي  اخلطبة  ان  عرش:  ثالث 
للرسول تدل عىل توحيده وهي: )احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، 
وزرع إسامعيل، وجعل لنا بلدًا حرامًا، وبيتا حمجوبًا، وجعلنا احلكام عىل الناس 
ثم ان حمّمد بن عبد اهلل أخي من ال يوازن به فتى من قريش إالّ رجح عليه برًا 
زائل  ظل  املال  فإّنام  قل،  املال  يف  كان  وإن  ونباًل  ورأيًا  وعقاًل  وحزمًا  وفضاًل 
وما  ذلك،  مثل  فيه  وهلا  رغبة،  خويلد  بنت  خدجية  يف  وله  مسرتجعة  وعارية 

أصبتم من الصداق فعيل وله واهلل بعد نبأ شائع وخطب جليل() 4 (.

من  وهو  ويكّذبه  يعانده  ثم  اجلليل  وخطبه  الشائع  نبأه  يعلم  أفرتاه  قالوا: 
أوىل األلباب فهذا غري سائغ يف العقول) 5 (.

) 1 ( الرشح: 69/14-70، وانظر ابن معد: احلجة ص164-162.

) 2 ( الرشح: 70/14، وانظر: احلاكم: املستدرك 167/3. ابن عبد الرب: االستيعاب 509/2. ابن معد: 

احلجة ص179. حمب الدين: ذخائر العقبى ص232. سبط ابن اجلوزي: تذكره ص12. اهليثمي: 

جممع الزوائد 273/9. ابن عنبة: عمدة الطالب ص31. العامري: هبجة املحافل 327/1.

) 3 ( عن سرية السيدة خدجية. أنظر: حسني عيل الرشهاين: حياة السيدة خدجية بنت خويلد من املهد 

إىل اللحد ص 45 ومابعدها.
) 4 ( الرشح: 70/14، وانظر: ابوهالل العسكري: االوائل ص91. ابن املغازيل: مناقب ص333-

ابن  سبط  ص186-182.  احلجة  معد:  ابن   .300-299/4 االبرار  ربيع  الزخمرشي:   .4

اجلوزي: تذكرة ص302. دحالن: اسنى املطالب ص 8، 60 61.

) 5 ( الرشح: 70/14، وانظر: ابن معد: احلجة ص186-185.
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أصحاب  إن  قال:   الرسول ان   الصادق االمام  روى  عرش:  رابع 
الكهف أرّسوا اإليامن وأظهروا الكفر فآتاهم اهلل أجرهم مرتني، وإن أبا طالب 

أرسَّ اإليامن وأظهر الرشك، فآتاه اهلل أجره مرتني) 1 (.
أبو  التي مات هبا  الليلة  للرسول يف  قال   إن جربائيل خامس عرش: 

طالب: أخرج منها فقد مات نارصك) 2 (.
سادس عرش: أما حديث الضحضاح من النار) 3 (، فهو يروى عن شخص 
 واحد وهو املغرية بن شعبة املعروف ببغضه لبني هاشم وخاصة اإلمام عيل

وقصته وفسقه غري خاٍف عىل أحد) 4 (.
ما  طالب  أبا  أن  بكر:  وايب  العباس  عن  خمتلفة  بأسانيد  روي  عرش:  سابع 
مات حتى قال: ال إله إالّ اهلل حممد رسول اهلل. وهناك خرب مشهور: إن أبا طالب 
عند املوت قال كالمًا خفيًا، فأصغى إليه العّباس ثم قال للنبّي: يا ابن أخي 

واهلل لقد قاهلا عّمك، ولكن ضعف عن أن يبلغك صوته) 5 (.
 ما مات أبو طالب حتى أعطى الرسول :ثامن عرش: قال اإلمام عيل

من نفسه الرضا) 6 (.

) 1 ( الرشح: 70/14.

) 2 ( الرشح: 70/29،14/1. وانظر املفيد: إيامن أيب طالب ص74. ابن معد: احلجة ص260.

) 3 ( الرشح: 70/14. وانظر: ابن معد: احلجة ص103-77.

) 4 ( أنظر تفاصيل ذلك يف الرشح 227/12-246، أبو الفرج: االغاين 103/16-10. احلاكم: 

املستدرك 508-507/3.

) 5 ( الرشح: 71/14، وانظر ابن هشام: السرية: 58/2-59، ابن معد: احلجة ص108-106، 

تاريخ أبو الفداء 120/1، ابن كثري: البداية والنهاية 123/3، وما بعدها.

) 6 ( الرشح: 71/14، وانظر: ابن معد: احلجة ص109-108.
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فرق  ال  حيث  مسلام،  كان  أنه  عىل  تدل  طالب  أيب  أشعار  ان  عرش:  تاسع 
لو  هيوديا  أن  ترى  أال  باإلسالم،  إقرارًا  تضمنا  إذا  واملنثور  املنظوم  الكالم  بني 
توسط مجاعة من املسلمني وأنشد شعرًا قد ارجتله ونظمه يتضمن اإلقرار بنبّوة 
 )  1  (أن حممدًا رسول اهلل أشهد  قال:  لو  كام  بإسالمه،  نحكم  لكنا   حممد

ومن هذه االشعار) 2 (:
أمٌر  أتى من عنِد ذِي العرِش قّيِم وظلُم نبٍي جاَء يدعو إىل اهلدى

ومن شعره ملا كتبت قريش صحيفة املقاطعة:
مّمدًا رسوالً كموسى ُخطَّ ف أوِل الُكُتِب وجــْدنــا  ــا  أنَّ تعلمـوا  أمل 

ومنها) 3 (:
لعزاء من غِض الزماِن وال كرِب أحدا ُنْسـلُِم  اهللِ  وبيِت  فلسنا 

وقال) 4 (:
ومــا جاهــٌل ف قوِمــِه مثــُل عــامِلِ يــرى النــاُس برهانا عليــه وهيبًة

ومن قــاَل ال: ُيقرْع با ســنُّ نادِم نبــيٌّ أتــاُه الوحــُي مــن عنــِد ربِِه

) 1 ( الرشح: 71/14، وانظر: ابن معد احلجة ص324-186.

العلوم  بحر  أيب طالب، ط  ديوان  وانظر  الرشح: 72-71/14،  ابيات:  ( من قصيدة يف سبعة   2 (

ص29-31. ابن معد: احلجة ص189.

) 3 ( الرشح: 72/14-73، وانظر ديوان أيب طالب، ط حسن آل ياسني ص50. ابن هشام: السرية 

337/1- 339. ابن معد: احلجة ص192-193. السهييل: الروض االنف 220/1. ابن كثري: 

البداية والنهاية 87/3، البغدادي: خزانة األدب 261/1. دحالن: اسنى املطالب ص 7، 17 18.

) 4 ( من قصيدة يف ثامنية ابيات. الرشح: 73/14. وانظر ديوان أيب طالب، ط آل ياسني ص50، 

119. ابن معد: احلجة ص 201.
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وقال من قصيدة ملا غضب لعثامن بن مظعون اجلمحي ملا عذبته قريش) 1 (:
النوِن نبٍي كموسى أو َكذي  عل  عجٍب ُمنزٍل  بكتاٍب  تؤمنوا  أَو 

بحجر  ساجد  وهو   الرسول رأس  يرضخ  أن  أراد  جهل  أبا  أن  وروي 
فلصق احلجر بكفه ومل يستطع فعل يشء فقال أبو طالب) 2 (:

اللصِق احلــجــِر  ف  عجائَب  امــِرُكــم ف  ذاَك  مــن  ــُب  ــج وأع

الّتقي الــصــادِق  الصابِر  إىل  ــاَم مــن حــيــنـِـِه ــ ــذي ق ــ ــِف ال ــك ب
ــِقِ عل رغــِمــِه الــائــِف الح ـــِه كـــفِّ ف  اهللُ  فــــأْثــــَبــــَتــــُه 

وقال املأمون إن أبا طالب أسلم بقوله) 3 (:
بــبــيــٍض تـــالالً كــلــمــِع الـــبوِق الليِك رســوَل  الرسوَل  نــرُت 

حـــايـــَة حـــــاٍم عــلــيــِه شــفــيــِق اإللـــِه رســـــوَل  وأحــــي  أذبُّ 

تسليم  عىل  النجايش  ليحرض  احلبشة  إىل  العاص  بن  عمرو  ذهب  وملا 
إكرام جعفر  منه  النجايش يطلب  إىل  أبو طالب قصيدة  مهاجري احلبشة، كتب 

واملهاجرين، ومنها) 4 (:

ياسني  آل  ط  طالب،  أيب  ديوان  وانظر   ،74-73/14 الرشح:  ابيات:  سبعة  يف  قصيدة  من   )  1  (

ص307. ابن معد: احلجة ص222.

) 2 ( الرشح: 74/14، وانظر ديوان أيب طالب، ط آل ياسني ص156. ابن معد: احلجة ص224.

احلجة  معد:  ابن  ص67-66.  ياسني  آل  ط  طالب،  أيب  ديوان  وانظر   ،74/14 الرشح:   )  3  (

ص227-226.

) 4 ( الرشح: 75/14، وانظر ديوان أيب طالب، ط آل ياسني ص145. ابن هشام: السرية 357/1. 

ابن معد: احلجة ص239.ابن كثري: البداية 77/3.
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ــارب! الق النبي  وأعـــداء  وعمرو  أال ليت شعري كيف ف النأي جعفر

:) 1 ( وقال يف حتريض ولديه عيل وجعفر عىل نرصة النبي
عــنــد مــلــم الـــزمـــاِن والـــنـــوِب ــقــتــي ثِ ــرا  ــفـ ــعـ وجـ عــلــّيــا  إن 

بــيــنــِهــم وأيب ــي مــن  ــ ــي لّم أخـ عِمُكام ابــن  وانـــرا  ختــذال  ال 

حــســِب ذو  ــي  ــن ب مـــن  يـــِذَلـــَه  وال ــي  ــب ــن ال أخــــــِذُل  ال  واهلل 

:) 2 (ومن شعره خياطب به أخاه محزة ويدعوه لنرصة النبي
ْقَت صابِرا وكْن ُمظهرًا للديِن وفِّ أحٍد ــِن  دي عل  يعل  أبــا  فصبًا 

كافرا حُز  تكْن  ال  وعزِم  بصدٍق  وَحطَّ من أتى باحلقِّ من عنِد ربِِّه

نارصا اهللِ  ف  اهللِ  لرسوِل  فكْن  مؤمٌن ــَك  إنَّ ُقلَت  إْذ  ن  َسَّ فقْد 

ساحرا أحُد  كاَن  ما  وقل  ِجهارا  أثبَتُه قــد  ــذي  ــاّل ب قريشًا  ــاِد  وبـ

وله قصيدة يمدح فيها النبي منها:
ُد ــوَّ ــ ــس ــ قـــــــرٌم أعـــــــزُّ م ــٌد ــم ــَت الـــنـــبـــُي م ــ ــ انـ

ــاَب الـــولِـــُد ــ طـــابـــوا وطـ ــاِرٍم ــ ــ ديـــَن أك ــــــُمـــســـوَّ لِـ

العسكري:  أبو هالل  ياسني ص64-63.  آل  ( الرشح: 76/14، وانظر ديوان أيب طالب، ط   1 (

االوائل ص75. املفيد: إيامن أبو طالب ص82-83، ابن معد: احلجة ص249-251. جعفر 

نقدي: زهرة االدباء ص6.

) 2 ( الرشح: 76/14-77. وانظر ديوان أيب طالب، ط آل ياسني ص153. املفيد: إيامن أبو طالب: 

زهرة  نقدي:  جعفر   .286/1 احللبية:  السرية  احللبي:  ص277.  احلجة  معد:  ابن  ص80. 

االدباء ص6.
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ومنها) 1 (:
ــرُد ــ ــ ــل ام ــفـ وأنـــــــت طـ بالصواب تنطق  زلت  ما 

ومن شعره أيضًا ) 2 (:
أحد الناس  ف  اهلل  خلق  فاكرم  مــمــدًا الــنــبــي  اهلل  ــرم  ــ أك لــقــد 

أحد وهــذا  ممود  العرش  فــذو  ليجله اســمــه  ــن  مـ ــه  لـ ــق  ــ وش

وقوله) 3 (:
احد النبي  ــن  دي عــل  إّن  فاشـهد عيلَّ  اهلل  شاهد  يا 

من ضل ف الدين فإن مهتد

ومن شعره قصيدته الالمية التي أورد ابن هشام) 4 ( منها – اربعة وتسعني 
بيتًا- ذكر ابن أيب احلديد سبعة عرش منها فقط، ومنها) 5 (:

الرشح: 77/14. ابن معد: احلجة ص282-281.  ) 1 (

ابن   .284 ص  احلجة  معد:  ابن   .11/1 النبوة  دالئل  نعيم:  أبو  وانظر:   .78/14 الرشح   )  2  (

كثري: البداية والنهاية 226/1، 325/2. ابن حجر: االصابة 115/4. القسطالين: املواهب 

518/1. دحالن: اسنى املطالب ص 18. 

) 3 ( الرشح 78/14. وانظر ابن معد: احلجة ص 295-294.

) 4 ( السرية النبوية 291/1-299. وذكر بعضها املفيد: إيامن أيب طالب ص72-70. 

) 5 ( الرشح 78/14-79. وانظر ديوان أيب طالب، ط آل ياسني ص85-94. حيث ذكرها يف )115( 

بيت. الطربي: تاريخ 446/2 222/4. الشهرستاين: امللل والنحل 226/3. ابن معد: احلجة 

ص 296-300. ابن كثري: البداية والنهاية 53/3-75. وقد ذكر ابن كثري منها )92( بيتًا وقال: 

هذه قصيدة عظيمة بليغة جدًا ال يستطيع أن يقوهلا إال من نسبت إليه، وهي أفحل من املعلقات 

السبع، وأبلغ يف تأدية املعنى فيها مجيعها وقد أوردها األموي يف مغازيه مطولة بزيادات آخر، = 
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بباطل يــلــوح  أو  بــســوء  علينا  طاعن كل  من  البيت  برّب  أعوذ 

ــه ونــنــاضــل ــ ولـــا نــطــاعــن دون ومنها كذبتم وبيت اهلل نبزي ممد

الباطل بقول  يعبأ  وال  لدينا،  ومنها أمل تعلموا ان ابننا ال مكّذب

يرى القائلون بتوحيده أن هذه االشعار جاءت جميء التواتر، ألنه إن مل تكن 
 ،آحادها متواترة فمجموعها يدل عىل أمر واحد مشرتك، وهو تصديق حممد
وجمموعها متواترة، كام أن كل واحدة من قتالت عيل الفرسان منقولة احادًا، 
وجمموعها متواتر، ولذا يفيدنا العلم الرضوري بشجاعته، كذلك القول بسخاء 

حاتم، وحلم االحنف، وذكاء إياس وغري ذلك ) 1 (.

 فتوجع فأعلم النبي عرشون: مّلا مات أبو طالب جاء اإلمام عيل
عىل  رفعته  فإذا  غسله،  فتولَّ  امِض  قال:  ثم  شديدًا،  حزنًا  وحزن  عظياًم  وجعًا 
الرجال.  رؤوس  عىل  حممول  وهو   فاعرتضه ففعل،  فأعلمني،  رسيره 
لك،  ألستغفرن  واهلل  أما  خريًا:  وجزيت  عم،  يا  رحم  وصلتك   :فقال

وألشفعن فيك شفاعة يعجب هلا الثقالن ) 2 (.

= واهلل أعلم. 57/3. وقال القسطالين يف إرشاد الساري: قصيدة جليلة بليغة من بحر الطويل، 

بيتًا مع  منها يف خزانة األدب )42(  البغدادي  ابيات 227/2. وذكر  مائة وعرشة  ابياهتا  وعّدة 

رشحها252/1-261. دحالن: اسنى املطالب ص 18-19. السرية الدحالنية 95-94/1. 

وقد رشحها جعفر نقدي يف كتابه: زهرة االدباء يف رشح المية شيخ البطحاء ص 41-7.

) 1 ( الرشح 78/14.

الطبقات 123/1.  ابن سعد:  وانظر  ومابعدها.  اللحد ص 45  السالم ى  يه  ( الرشح 76/14   2  (

اليعقويب: التاريخ 30/2. املفيد: إيامن أيب طالب ص 75. اخلطيب: تاريخ بغداد 196/13. ابن 

معد: احلجة ص 264-265. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص 8-9. ابن كثري: البداية والنهاية  =  
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جيوز  وال  الكافر،  غسل  يتوىل  أن  جيوز  ال  واملسلم  بتوحيده:  القائلون  قال 
وكان  والشفاعة،  االستغفار  وال  بخري،  له  يدعو  وال  لكافر،  يرق  أن   للنبّي
سبب تولية اإلمام عيل – – غسله، ألن طالبًا وعقياًل مل يكونا قد أسلام، أما 
مل  ولذا  بعد  ترّشع  مل  فإهنا  اجلنائز  صالة  بخصوص  وأما  باحلبشة،  فكان  جعفر 

يصل النبي ال عىل أيب طالب وال خدجية، إّنام كان تشييع ودعاء ) 1 (.

إحدى وعرشون: إن رسول اهلل استغفر أليب طالب بعد معركة بدر ملا 
ذكر عبيدة بن احلارث ) 2 ( شعر أيب طالب) 3 (:

ــه ونــنــاضــل ــ ولـــا نــطــاعــن دون مّمدًا نخيل  اهلل  وبيت  كذبتم 

واحلالئل أبــنــاءنــا  عــن  ونــذهــل  ونـــنـــره حــتــى نـــرع حــولــه

اثنتان وعرشون: روي أن اعربيًا أنشد النبي شعرًا ملا حل به من جدب، 
لو  طالب:  أيب  در  هلل   قال ثم  له،  اهلل  فاستجاب  واستسقى،   النبي فدعا 

كان حيًا لقرت عينه. من ينشدنا قوله فأنشد عيل قصيدته التي منها:
لألرامل عصمة  اليتامى  ــامل  ث بوجهه الغامم  يستسقى  وأبيض 

وفــواضــل نعمة  ف  عــنــده  فهم  هاشم آل  من  اهلــالك  به  يطيف 

= 125/3. ابن حجر: االصابة 116/4. احللبي: السرية احللبية 373/1. 

) 1 ( الرشح 76/14. وانظر ابن معد: احلجة ص 266-267. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص 304. 

الشبلنجي: نور االبصار ص 13.

) 2 ( استشهد يف معركة بدر. أنظر ترمجته، ابن االثري: اسد الغابة 356/3-357. ابن حجر: االصابة 

.549/2

) 3 ( الرشح 258/3-80/9،14. وانظر ديوان أيب طالب، ط آل ياسني ص88. الواقدي: املغازي 

69/1-70. ابن هشام: السرية 224/294،3/1. ابن معد: احلجة ص 302-300.
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ورسول اهلل قائم يستغفر أليب طالب عىل املنرب) 1 (.

ثالث وعرشون: أما سبب عدم إظهار أيب طالب إلسالمه، فألّنه لو أظهره 
مل يتهيأ له نرصة الرسول، فيكون بذلك كأحد املسلمني نحو أيب بكر وعبد 
بالثبات ظاهرًا  الرمحن بن عوف وغريمها، وإّنام متكن من نرصته، والدفاع عنه 

عىل دين قريش، وإن أبطن اإلسالم) 2 (.

هذه األدلة مل يبد ابن أيب احلديد عليها تعليقًا ما عدا الدليل الثاين وهو قول 
:النبي

»ُنقلنا من الصالب الطاهرة إىل الرحام الزكية«.

فوجب هبذا أن يكون آباؤه كّلهم منزهني عن الرشك ألهّنم لو كانوا عبدة 
أصنام ملا كانوا طاهرين«.

قال ابن أيب احلديد: هذا االحتجاج عندي ضعيف ألّن املراد من قوله: نقلنا 
آبائه وأجداده وأمهاته  تنزيه  الزكية«. وهو  الطاهرة إىل األرحام  من األصالب 
املياه،  باختالط  البعض  بعضها  يعيب  كان  العرب  ألّن  غري،  ال  السفاح  عن 
كانوا  لو  قوهلم:  عىل  احلديد  أيب  ابن  وَردَّ  الشبهة.  ونكاح  األنساب،  واشتباه 
إّنه ال منافاة بني طهارة األصالب وعبادة  ملا كانوا طاهرين. قال:  عبدة أصنام 
األصنام، فلو أراد مازعموه لذكر العقائد بدل األصالب واألرحام. كذلك 

هشام:  ابن   .96 ص89،  ياسني  آل  ط  طالب،  أيب  ديوان  أنظر:   .81-80/14 الرشح   )  1  (

السرية300/1. اليعقويب: التاريخ 22/2. ابن معد: احلجة ص305-11. الشهرستاين: امللل 

225/3-226. ابن حجر: االصابة 115/4. السيوطي: اخلصائص الكربى 214/1. الديار 

بكري: تاريخ اخلميس 354/1. دحالن: اسنى املطالب ص14، 18. 

) 2 ( الرشح 81/14-82. ابن معد: احلجة ص 342-340.
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رّد عىل قوهلم: إن أبا ابراهيم كان مسلاًم، وإن املرشك عّمه. قال: إن هذه اآلية ال 
النبي، ولذلك فهذه اآلية ليست هلم بحجة  أبا طالب هو عّم  تفيدهم، فإن 

يف إسالم أيب طالب ) 1 (.

موقف ابن أبي احلديد:

لقد بنى ابن أيب احلديد حكمه يف أيب طالب عىل امرين:

قومه  دين  عىل  موته  يف  وروي  أخبار،  إسالمه  يف  روي  قد  إّنه  األول: 
أخبار أخرى، لذا تعارضت األدلة فتعارض اجلرح والتعديل ويمكن أن يقول 
أصحاب  عند  فالرتجيح  والتعديل،  اجلرح  تعارض  إذا  احلديث:  أصحاب 

األصول جلانب اجلرح، ألّن اجلارح قد اّطلع عىل زيادة مل يطلع عليها املعدل.

يف  مفصل  طعن  يف  الفقه  اصول  يف  يكون  هذا  إن  احلديد:  أيب  ابن  أجاب 
مقابلة تعديل جممل، فعىل سبيل املثال يروي شعبة) 2 ( حديثا عن شخص ما هو 
ولكن  العدالة،  ظاهره  احلال  مستور  إليه  بالنسبة  إنه  توثيقه  ويكفي  ثقة،  عنده 
الدارقطني) 3 ( يطعن فيه كأن يقول: كان مدلسًا) 4 ( أو يرتكب الذنب الفالين 

) 1 ( الرشح 68-67/14.

حلية  نعيم:  أبو  أنظر   ،160-82 احلديث  رجال  أئّمة  من  بالوالء  األزدي  احلّجاج  بن  شعبة   )  2  (

االولياء 144/7-209، اخلطيب: تاريخ بغداد 216-255/9.

) 3 ( عيل بن عمر بن امحد الدارقطني الشافعي )306-385هـ( من ائمة احلديث وأول من صنف يف 

القراءات، اخلطيب: تاريخ بغداد 34/12-40. السبكي: طبقات الشافعية 312-310/2. 

شاكر  مظفر   .275-273/5 االنساب  السمعاين:   .281/1 الكبار  القراء  معرفة  الذهبي: 

حممود احلياين: االمام الدارقطني ص130-38.

) 4 ( التدليس: اسقاط الراوي من اسناد احلديث بحيث يكون السقط من االسناد خفيًا. التهانوي:= 
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فيكون طعنه فيه مفصاًل يف مقابلة تعديل جممل.

إّنه تلفظ  فالروايتان متعارضتان تفصيال ال إمجاال فهؤالء يقولون:  أما هنا 
دين  عىل  أنا  املوت  عند  قال  إنه  يرون  واآلخرون  املوت  عند  الشهادة  بكلمتي 

األشياخ.

وقال: أما من يقول بإسالمه فيقول ان روايتنا أرجح ألنا نروي حكام اجيابيا 
ونشهد عىل إثبات، وخصومنا يشهدون عىل النفي.

قال: وال شهادة عىل النفي، وذلك ان الشهادة يف اجلانبني معًا، إنام هي عىل 
إثبات ولكنه إثبات متضاد ) 1 (.

الثاين: ما ورد يف رسالة حممد ذي النفس الزكية ) 2 ( حيث يقول: )ويقف 
يف صدري رسالة النفس الزكية إىل املنصور وقوله فيها: )فأنا ابن خري األخيار 
وأنا ابن رش األرشار وأنا ابن سّيد أهل اجلنّة وأنا ابن سّيد أهل النار(. فإن هذه 
شهادة منه عىل أيب طالب بالكفر، وهو ابنه وغري متهم عليه، وعهده قريب من 

عهد النبي، ومل يطل الزمان فيكون اخلرب مفتعاًل ) 3 (.

إن هذين األمرين جعال ابن أيب احلديد يتوقف يف اصدار حكم يف أيب طالب 
البينتني عند احلاكم،  حيث يقول: )فتعارض اجلرح والتعديل، فكان كتعارض 

وذلك يقتيض التوقف فأنا يف أمره من املتوقفني( ) 4 (.

=كشاف اصطالحات العلوم 481/2.

) 1 ( الرشح: 83/14.

) 2 ( سنرتمجه الحقًا.

) 3 ( الرشح: 82/14.

) 4 ( الرشح: 82/14. وقد ردَّ يوسف البحراين ت 1186هـ عىل توقف ابن أيب احلديد هذا يف = 
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أيب  إيامن  مسألة  يف  احلديد  أيب  ابن  ذكرها  التي  األدلة  عند  لنقف  واآلن 
طالب، أو بقائه عىل دين قومه، تلك األدلة التي وقف منها ابن أيب احلديد موقفا 
يبد رأيا فيها، فلنقف عندها ولنناقشها لنرى مدى مطابقتها للواقع،  سلبيا فلم 

ولنبدأ أوال بأدلة القائلني ببقائه عىل دين قومه:

الدليل األول والثاين: اللذان ينصان عىل ان النبي، طلب من أيب طالب 
أن يشهد الشهادتني عند موته، فكان ردُّ أيب طالب: انه عىل دين عبد املطلب.

ألهل  األول  املعتقد  ان  املعروف  املطلب؟  عبد  دين  هو  ما  هنا:  والسؤال 
بن  عمرو  جاء  ثم   اخلليل ابراهيم  دين  بقايا  هو  الذي  احلنيفية  دين  هو  مكة 
حلي بفكرة االصنام) 1 ( والتي وإن انترشت يف مكة إال أنه بقي اناس ال يقّرون 

هبا عرفوا باألحناف) 2 (.

اما إذا نظرنا إىل عبد املطلب فنجد أن األحداث اهلامة يف مكة قد ارتبطت 

= كتاب أسامه )سالسل احلديد يف تقييد ابن أيب احلديد( حيث قال يوسف البحراين يف ترمجته 

لنفسه يف كتابه لؤلؤة البحرين يف ذكر مؤلفاته ما نّصه )ومنها كتاب سالسل احلديد يف تقييد ابن 

أيب  احلديد( والرد عليه يف رشحه لكتاب هنج البالغة الذي رام فيه أن يرشحه عىل رأي املعتزلة 

واصوهلم ومذاهبهم وقواعدهم، وذكرت يف أوله مقدمة شافية يف اإلمامة تصلح أن تكون كتابا 

مستقال ثم نقلت من كالمه يف الرشح املذكور ما يتعلق باإلمامة وأحوال اخللفاء والصحابة وما 

يناسب ذلك ويدخل حتته وبينّت ما فيه من اخللل واملفاسد الظاهرة لكّل طالب وقاصد، خرج 

منه جملد ومن املجلد الثاين ما يقرب من ثلث جملد، وعاق االشتغال بكتاب احلدائق عن إمتامه، 

لؤلؤة البحرين ص446- 447، امحد الربيعي: العذيق النضيد ص80.

امللل  الشهرستاين:   .48 ص  االوائل  العسكري:  هالل  أبو   ،117/1 مكة  اخبار  األزرقي:   )  1  (

217/3. السيوطي: السبل اجللية ص13. 
) 2 ( أنظر اآللويس: بلوغ االرب 194/2 6، 244 ـ286.
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بأيامه، كحفر زمزم، والذي يالحظ أنه تّم بوحي) 1 ( ومحلة أبرهة التي أشار هلا 
فيها  وموقفه  إفشاهلا،  يف  الرائد  الدور  املطلب  لعبد  كان  حيث  الكريم،  القرآن 
دليل عىل توحيده وإال فام معنى قوله ألبرهة: ]إن للبيت ربًا حيميه[ وفيه إشارة 
أيٍّ كان عىل هدمه، ولقد  بعدم قدرة  البيت وإنه ملؤمن  إليامن عميق برب هذا 
ولو  احلملة،  فشل  ثمَّ  ومن  أبرهة،  قلب  يف  الرعب  إدخال  يف  أثر  لكالمه  كان 
)ابراهيم  العرب  أسمته  مَلا  التوحيد  من  الدرجة  هذه  عىل  املطلب  عبد  يكن  مل 

الثاين( ومَلا أعظمت موته حتى بقي عىل رؤوس الرجال اياما.

الدنيا  من  خيرج  لن  )انه  وصاياه:  من  فكان  باملعاد  يؤمن  كان  أنه  ويروى 
قد  تكن  ومل  الظلمة  أحد  هلك  فلام  عقوبة(،  وتصيبه  منه  اهلل  ينتقم  حتى  ظلوم 
بإحسانه  املحسن  فيها  جيزى  دار  الدار  هذه  وراء  إن  واهلل  قال:  عقوبة  اصابته 

ويعاقب امليسء بإساءته.) 2 (

من  موقف  يف  به   الرسول إشادة  املطلب،  عبد  توحيد  عىل  األدلة  ومن 
اصعب املواقف التي مرت به وذلك يوم حنني الذي اعجب املسلمون فيه 
بكثرهتم ولكنهم ما لبثوا أن اهنزموا تاركني الرسول يف عدد قليل ممن ثبت 

معه، فنزل إىل ساحة املعركة يقاتل وهيتف) 3 (:

) 1 ( اليعقويب: التاريخ 216/1.

) 2 ( الشهرستاين: امللل والنحل هبامش الفصل 224/3-225، السيوطي: الدرج املنيفة ص14. 

مسالك احلنفا ص37.

) 3 ( الواقدي: املغازي 280/1. ابن حنبل: املسند 289/4، 304. الطربي: تاريخ 76/3. جامع 

ابن  ص234.  العرب  انساب  مجهرة  حزم:  ابن  ص152.  التنبيه  امللطي:   .103/10 البيان 

تيمية: منهاج السنة 177/4.
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كــــــــذب ال  ــي  ــب ــن ال ــا  ــ ــد الــطــلــبأن ــب ــن ع ــ ــا اب ــ أن

اهلل  لعبادة  املرشكني  فيه  النبي  يدعو  موقف  يف  االستغراب  يثري  ألمر  إنه 
سبحانه وتعاىل ونبذ الوثنية إىل أن وصل به احلال إىل استخدام القوة، ويف مثل 
هذا املوضع الذي جيدر بالنبي فيه أن يذكر أناسا عىل خط التوحيد، أما إنه 
ليشء  هذا  إن  واملرشكني،  الرشك  به  يقاتل  موضع  يف  به  ويفتخر  مرشكًا  يذكر 

عجاب!!.

املطلب  عبد  ذكرى  االذهان  إىل  يعيد  هذا  بقوله  إنام   النبي أن  والظاهر 
ابراهيم  أنا ابن ذلك االنسان الذي اسميتموه  النبيلة وكأنه يقول هلم:  ومواقفه 
الثاين؟ الذي أوجد لكم زمزم والذي رد أبرهة عن البيت احلرام؟ فإذا كان عبد 

املطلب بتلك املكانة التي تعرفوهنا عنه فأنا ابنه:

)أنا النبي ال كذب(.

وينسحب الكالم حول أبوي النبي، حيث يرى القائلون ببقاء أيب طالب 
عىل دين قومه أن أبوي النبي )مجرة من مجرات جهنم( وقد اثبت السيوطي 
إيامن أبوي النبي يف أكثر من كتاب من كتبه ومنها: مسالك احلنفا يف والدي 
املصطفى) 1 (، والدرج املنيفة يف اآلباء الرشيفة) 2 (، واملقامة السندسية يف النسبة 
ونرش   ،)  4 اجلنة)  يف  اهلل  رسول  أبوي  أن  يف  واملنة  والتعظيم   ،)  3 املصطفوية) 

) 1 ( ص 2 وما بعدها.

) 2 ( ص 2 وما بعدها.

) 3 ( ص 2 وما بعدها.

) 4 ( ص 2 وما بعدها.
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العلمني يف إحياء االبوين) 1 (، والسبل اجللية يف اآلباء العلية) 2 (.

به  الذي أشارت  جتدر االشارة إىل أن قصة فداء عبد اهلل بذلك االسلوب 
فيه داللة  بعد  فيام  اثبته اإلسالم  ما  3 (، وهذا  بعري)  مائة  فداؤه  فأصبح  الكاهنة 
اإلسالم  يثبت  كيف  إذ  هلا،  صحة  ال  واالصنام  الكهان  تدّخل  مسألة  أن  عىل 

حكام أقرته االصنام والكهان، وهو الذي جاء للقضاء عليها.

فهل  املطلب(.  عبد  دين  عىل  )إين  بقوله:  طالب  أبو  يقصد  كان  ماذا  إذا 
يريد التعمية عىل املرشكني الذين يعتقدون ان عبد املطلب عىل دينهم؟ أم إن أبا 

طالب إراد تأكيد إيامنه بأنه كإيامن عبد املطلب! كام يقول الشاعر) 4 (:
الكتائب قـــراع  مــن  فــلــول  بــن  سيوفهم ان  غي  فيهم  عيب  وال 

الدليل الثالث: الذي يشري لنزول اآلية القرآنية

ُأولِي  َكاُنوا  َوَلْو  لِْلُمْشِركِيَن  َيْسَتْغِفُروا  َأْن  َآَمنُوا  َوالَِّذيَن  لِلنَّبِيِّ  َكاَن  ﴿َما 
ُهْم َأْصَحاُب اْلَجِحيِم﴾) 5 (. ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُهْم َأنَّ

روى البخاري يف صحيحه عن سعيد بن املسيب عن أبيه قال: )ملا حرضت 
أمية  أبا جهل و عبد اهلل بن أيب  الرسول فوجد عنده  الوفاة جاءه  أبا طالب 
ابن املغرية فقال: أي عم! قل: ال إله إال اهلل كلمة أحاج لك هبا عند اهلل، فقال 

) 1 ( ص 2 وما بعدها.

) 2 (  ص 2 وما بعدها.

الوسائل  السيوطي:   .244-240/2 تاريخ  الطربي:   .49-48/2 مكة  اخبار  األزرقي:   )  3  (

ص56-55.

) 4 ( للشاعر النابغة الذبياين: ديوانه ص 15. ابن خلكان: وفيات 257/3.

التوبة: 113.  ) 5 (
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أبو جهل و عبد اهلل بن أيب أمية: أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول 
تكلم  ما  آخر  طالب  أبو  قال  حتى  املقالة  بتلك  ويعيداهنا  عليه  يعرضها   اهلل
به: عىل ملة عبد املطلب وأبى أن يقول: ال إله إال اهلل فقال: واهلل ألستغفرن 

لك ما مل أنه عنك فنزل قوله تعاىل

﴿َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َأْن َيْسَتْغِفُروا لِْلُمْشِركِيَن…﴾() 1 (.

واآلن لنطرح احليثيات اآلتية:

إىل  يدعو  كان  سنوات  عرش  مدى  وعىل   الرسول ان  املعروف  أوالً: 
وملاذا  طالب؟  أيب  عن   كان فأين  طالب،  أيب  ومحاية  مرأى  حتت  التوحيد 
يف  نقرأ  مل  حيث  حياته؟  من  األخرية  الساعة  هذه  يف  اال  التوحيد  إىل  يدعه  مل 
الدعوة االسالمية والذي  بدء  اإلنذار يف  يوم  ما كان يف  إال  أنه دعاه  الروايات 

أيد فيه أبو طالب النبي، ودعاه للقيام بأمره وتعهد بحاميته) 2 (.

أن فكرة  فيه داللة  أنه عنك.  مل  ما  النبي: الستغفرن لك  ان قول  ثانيًا: 
 إذًا كان األجدر بالنبي ،النهي عن االستغفار للمرشكني كانت ماثلة لديه
أن يطلب أوالً اإلذن من اهلل سبحانه وتعاىل عىل االستغفار، قبل املبادرة إىل فعل 

يشك بأن اهلل ال يرخص به.

ثالثًا: أما اآلية أعاله فهي اآلية )114( من سورة التوبة واملعروف ان هذه 
أيب طالب  وفاة  بعد  أي   ) 3  ( للهجرة  التاسعة  السنة  املدينة يف  نزلت يف  السورة 

) 1 ( الصحيح 132/6-133. وانظر مسلم: الصحيح 214/1.

) 2 ( أنظر موقف أيب طالب يوم اإلنذار. الرشح: 199/13، 211. اليعقويب: التاريخ 24-23/2. 

الطربي: جامع البيان 122/19.

) 3 ( أنظر: الزخمرشي: الكشاف 241/2، القرطبي: اجلامع 61/8.
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باثنتي عرشة سنة فام هو الرس يف تأخرها إن كانت نزلت يف حق أيب طالب؟!!.

أال  ولكن  السنني  بعد كل هذه  أيب طالب  نزلت يف  إهنا  قلنا  لو  رابعًا: حتى 
تستوقفنا تلك اآليات الكثرية التي نزلت قبلها، والتي تدعو النبي واملؤمنني لعدم 
االستغفار للمرشكني، وال املودة هلم وال اختاذهم اولياء) 1 (، أفام كان هبذه اآليات 
دليل للنبي أن ال يستغفر أليب طالب حتى ينتظر كل تلك املدة وهو يستغفر له؟

مصداقا  أكثر  تكون  قد  اآلية  لنزول  أخرى  مناسبات  هناك  إن  خامسًا: 
لسبب نزوهلا ومنها:

فقلت:  مرشكان  ومها  ألبويه  يستغفر  رجال  سمعت   :عيل اإلمام  قال 
ذلك  فذكرت  ابراهيم؟  يستغفر  أومل  قال:  مرشكان؟  ومها  ألبويك  أتستغفر 

للنبي فنزلت اآلية ) 2 (.

قال ابن عباس: كانوا يستغفرون آلبائهم حتى نزلت هذه اآلية، فلام نزلت 
أمسكوا عن االستغفار ألمواهتم، ومل ينهوا عن االستغفار لألحياء حتى يموتوا 

ثم أنزل اهلل تعاىل:

﴿َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم ِلَبِيِه ﴾.

) 1 ( كقوله تعاىل:

َأْو  َآَباَءُهْم  َكاُنوا  َوَلْو  َوَرُسوَلُه  َه  اللَّ َحادَّ  َمْن  وَن  ُيَوادُّ اآْلَِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ ُيْؤِمنُوَن  َقْوًما  َتِجُد  ﴿اَل   

َدُهْم بُِروٍح ِمنُْه﴾. سورة  يَماَن َوَأيَّ َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأوَلئَِك َكَتَب فِي ُقُلوبِِهُم اإْلِ

املجادلة، آية22، نزلت قبل سورة التوبة بسبع سور. السيوطي: االتقان 17/1. باالضافة إىل 

اآلية 28 من سورة آل عمران واآليات 139، 144 من سورة النساء وغريها.

) 2 ( الرتمذي: صحيح 249/11-252. الطربي: جامع البيان 43/11. دحالن: اسنى املطالب 

ص 32.
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أي أن استغفاره كان ما دام ابوه حيا ) 1 (.

من  إن  اهلل  نبي  يا  قالوا:   النبي اصحاب  من  رجاال  )ذكرنا  قتادة:  عن 
أفال  بالذمم  ويويف  العاين  ويفك  الرحم  ويصل  اجلوار  حيسن  كان  من  ابائنا 

نستغفر هلم؟ فنزل قوله تعاىل:

.) 2 ()﴾ ﴿َما َكاَن لِلنَّبِيِّ

إن  أي  النهي  وليس  النفي  تفيد  اآلية  يف  الواردة  )ما(  االداة  إن  سادسا: 
يستغفر  مل   النبي ان  أي  للمرشكني،   الرسول استغفار  نفي  تفيد  اآلية 
أبا  إن  تؤكد  اآلية  فهذه  طالب  أليب  استغفر  قد   النبي كان  فإذا  للمرشكني، 

طالب ليس مرشكا ألنه لو كان مرشكا ملا كان النبي سيستغفر له.

النبي بل  بفعل  إن من احتج عىل االستغفار للمرشكني مل حيتج  سابعا: 
النبي يستغفر  أبا طالب مرشك وأن  ابراهيم ولو كانوا يعرفون أن  بفعل 

.) 3 (ال بفعل ابراهيم له، لكان االوىل أن حيتجوا بفعل النبي

وهو  املسيب  بن  سعيد  هو  فالراوي  فيه،  مطعون  الرواية  مصدر  ان  ثامنًا: 
املعروف بموقفه السلبي جتاه اإلمام عيل حيث ذكره ابن أيب احلديد يف مجلة 

.) 4 (من اختذ موقفًا سلبيًا من اإلمام عيل

تاسعًا: املعروف ان النبي قال لعقيل الذي أسلم قبل فتح مكة: احبك 

) 1 ( دحالن: اسنى املطالب ص 18، 45.

) 2 ( الطربي: جامع البيان 31/11.

) 3 (الطربي: جامع البيان 31/11.

) 4 ( الرشح:101/4-102. مع ان سعيد بن املسيب موثق عند علامء اجلرح والتعديل، ابن حجر: 

تقريب التهذيب 305/1-306، هتذيب التهذيب 85-84/4.
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حبني: حبا لك وحبا حلب أيب طالب لك() 1 ( واملعروف أن اآليات الكثرية التي 
نزلت قبل فتح مكة تؤكد عىل عدم املودة للمرشكني.

الدليل الرابع: نزول اآلية.

َه َيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾) 2 (. ﴿إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اللَّ
يف أيب طالب ) 3 (

أوالً: ان نسبة اهلداية إىل اهلل سبحانه وتعاىل ال تقترص عىل هذه اآلية وإنام 
هناك آيات كثرية تشري إىل ذلك فعىل سبيل املثال قوله تعاىل:

َه َيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾) 4 (. ﴿َلْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلكِنَّ اللَّ

وقوله تعاىل:

.) 5 (﴾ َه اَل َيْهِدي َمْن ُيِضلُّ ﴿إِْن َتْحِرْص َعَلى ُهَداُهْم َفإِنَّ اللَّ

و:
﴿َأُتِريُدوَن َأْن َتْهُدوا َمْن َأَضلَّ اللَُّه﴾) 6 (.

و:

  .509/2 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   ،667/3 املستدرك  احلاكم:  وانظر   ،70/14 الرشح:   )  1  (

ولكن ملاذا حيب أبو طالب عقيال أكثر من باقي ولده؟ أم أهنا وضعت لتؤكد كفر أيب طالب، وانه 

حيب عقيال ألنه بقي عىل الكفر مثله!

) 2 ( سورة القصص 56.

) 3 ( أنظر حتليل اخلنيزي: أبو طالب ص311، 376-361.

) 4 ( سورة البقرة، اآلية 272.

) 5 ( سورة النحل، آية 37.

) 6 ( سورة النساء، آية 88.
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ُه َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضلِْل َفَلْن َتِجَد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا﴾) 1 (. ﴿َمْن َيْهِد اللَّ
وغريها.

غري أن هذه اهلداية والضالل ال تأيت بالقوة ولكن اهلل سبحانه وتعاىل أوضح 
لالنسان الطريق الصحيح ومنحه احلرية الختيار ما يشاء:

ا َكُفوًرا﴾) 2 (. ا َشاكًِرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ ا َهَدْينَاُه السَّ ﴿إِنَّ

فإذا ما اختار طريق اهلداية فاهلل سبحانه وتعاىل قادر عىل أن يضله، ولكن 
عىل  قادر  فاهلل  الضالل  طريق  اختار  ما  وإذا  ذلك،  يأبى  وتعاىل  سبحانه  عدله 
إيامن  أن  اآليات  إن فحوى  أي  ذلك،  اجلرب يف  يستخدم  تعاىل ال  ولكنّه  هدايته 

االنسان وضالله ليس خارجا عن قدرة اهلل سبحانه وتعاىل.

إذن فهناك آيات كثرية نزلت هبذا املعنى فال يوجد داع لتخصيص هذه اآلية 
دون غريها يف أيب طالب.

ثانيا: إن قوله تعاىل:
﴿إِنََّك اَل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت﴾) 3 (

هذا اخلطاب ال يعني أنه موّجه للنبي فقط، بل هو موّجه لكل من سار 
املفرد قد  التي تفيد  الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ثم ان لفظه )إنك(  يف طريق 
يستخدم  وأحيانا  اجلمع،  ويريد  املفرد  يستخدم  أحيانا  فالقرآن  اجلمع،  تفيد 

) 1 ( سورة الكهف، آية 17.

) 2 ( سورة االنسان، آية 3.

سورة القصص: آية 56.  ) 3 (
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اجلمع ويريد املفرد، وهذا موجود يف اللغة العربية.) 1 (

ثالثًا: ان روايات نزول هذه اآلية يف أيب طالب كلها مروية عن اشخاص مل 
يشهدوا زمان أيب طالب أو معاينته حال الوفاة وهم:

رواية مصدرها- أبو هريرة-وهو صحايب من أهل البحرين جاء إىل املدينة 
بعرش  طالب  أيب  وفاة  بعد  أي  خيرب،  فتح  يف  للهجرة  السابعة  السنة  يف  وأسلم 

سنني ومل ترش الرواية ملصدر أيب هريرة ) 2 (.

أيب صالح،  القدوس، عن  بن سهل، عن عبد  الرسي  أيب سهل  رواية عن 
العني  جمهول  بل  احلديث،  ضعيف  سهل  أبا  أن  واملعروف  عباس،  ابن  عن 
واحلال.) 3 ( اما عبد القدوس بن حبيب الكالعي من أهل الشام فلم يكن ابن 
الفالس: امجعوا عىل  القدوس هذا، وقال  بقوله كذاب إال لعبد  املبارك يفصح 

ترك حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة) 4 (.

) 1 ( وقد ورد هذا االسلوب كثريًا يف القرآن الكريم كقوله تعاىل:

﴿الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َفِقٌي َوَنْحُن َأْغنَِياُء﴾ سورة آل عمران، آية 181، نزلت يف حي بن اخطب.   

القرطبي: اجلامع 294/4. وقوله تعاىل:

َه َعَلى َما فِي َقْلبِِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم﴾  ْنَيا َوُيْشِهُد اللَّ ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه فِي اْلَحَياِة الدُّ  

سورة البقرة، آية 204، نزلت يف األخنس بن رشيق. الواحدي: أسباب النزول: ص39. 

وقوله تعاىل:  

ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم﴾ سورة النور، آية 33. نزلت يف غالم حويطب  ﴿َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلكَِتاَب ِممَّ  

ابن عبد العزى. الواحدي: أسباب النزول ص219.

) 2 ( أنظر الرواية لدى السيوطي: الدر املنثور 133/5.

) 3 ( الذهبي: ميزان االعتدال 535/4.

) 4 ( أبو زرعة: الضعفاء 815/3. الذهبي: ميزان االعتدال 642/2. ابن أيب حاتم: اجلرح والتعديل 56/1/3.
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ومصدر الرواية ابن عباس الذي كان يوم وفاة أيب طالب رضيعا!) 1 ( فمن 
الذي أخربه بالرواية) 2 (؟ هل أبوه الذي أكد أن أبا طالب قال كلمة التوحيد يف 

آخر حلظات حياته!!.

رواية عن أيب سهل الرسي الكذاب املار الذكر، عن عبد القدوس الكذاب 
أيضًا إىل أن تنتهي إىل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب واملعروف ان ابن عمر كان 
عمره وقتذاك سبع سنوات) 3 ( وال يتصور أنه حرض وفاة أيب طالب فمن الذي 

اخربه بذلك؟) 4 (.

ُوِضعت  أهنا  القول  يمكن  والكذابني  الضعفاء  برواهتا  الروايات  فهذه 
ونسبت إىل الصحابة.

الدليل اخلامس: قول اإلمام عيل للنبي: ان عمك الضال قد قيض! 

فام الذي تأمرين فيه؟

أوالً: هل هذا الكالم الصادر من اإلمام عيل بحق أبيه يتناسب مع خلق 
!!!االمام الذي هو من خلق رسول اهلل

أو  فأين كان عنه؟ فهل سمعنا  أبيه،  ناقاًم عيل   إذا كان اإلمام عيل ثانيًا: 
النبي حيث  إىل  الضاللة؟ وينسحب األمر  يوما عىل  أباه  ناقش   أنه قرأنا 
مل نقرأ انه دعا عمه أبا طالب إال يف اللحظات األخرية من حياته وهو أمر غري 

) 1 ( الطربي: املنتخب ص524. ابن حزم: مجهرة ص18. ابن عبد الرب: االستيعاب 933/3. ابن 

االثري: اسد الغابة 193/3.

) 2 ( أنظر الرواية لدى السيوطي: الدر املنثور 133/5.

) 3 ( ابن االثري: اسد الغابة 231-227/3.

) 4 (أنظر الرواية لدى السيوطي: الدر املنثور 133/5.
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مستبعد، ألن تلقني امليت بالشهادتني من السنة املباركة.

الذي كان  البطحاء، وهو  أن يموت شيخ  الغرائب  أليس من اغرب  ثالثًا: 
عنه،  بعيد   حممد والنبي  سنوات  لعرش   النبي لدعوة  والعمود  السند 
إىل  فيأيت  أمره  يف  حيتار   عليا اإلمام  أن  لدرجة  بجواره،  أحد  وال  يموت  ثم 
النبي يطلب اإلذن فيه، فيقول له: إذهب فواره، فأين أبناء عبد املطلب 
العرشة؟ أين بقية بني هاشم؟ أين زعامء قريش؟ أ يموت أبو طالب هكذا وضع 

وكأنه من عامة الناس؟!

أيب  عن  عيينة  بن  سفيان  عن  وهو:  فيه  مطعون  الرواية  سند  ان  رابعًا: 
اسحاق، عن ناجية بن كعب، قال: قال عيل: ان عمك…(

وثقة،  حجة،  إمام  فقيه،  حافظ  بأنه  يوصف  انه  فمع  عيينة  بن  سفيان  اما 
وقد اجتمعت األمة عىل االحتجاج به، لكنه كان يدلس عن الثـقات، وقد تغري 

حفظه واختلط يف سنة 197هـ ) 1 (.

كان  أنه  إىل  يشار  اهلمداين،  اهلل  عبد  بن  عمرو  هو  السبيعي:  اسحق  أبو 
عابدا ثقة وقد ولد أيام اخلليفة عثامن ورأى اإلمام عليا وأسامة، ولكنه يف عهد 
معاوية كان يتقاىض منه ثالثامئة دينار يف الشهر، وهذا يوجب التوقف يف امره؟ 
والتساؤل عن رس ذلك؟ ويشار إىل انه اختلط يف آخر حياته، واخذ ينسى وتغري 

حفظه، ويقال أيضًا إنه افسد حديث أهل الكوفة) 2 (.

أبو  ابن حيان يف توثيقه ومل حيدث عنه إال  ناجية بن كعب، فقد توقف  أما 

) 1 ( الذهبي: ميزان االعتدال 170/2-171. ابن حجر: تقريب التهذيب 312/1.

) 2 ( الذهبي: ميزان االعتدال 270/2. ابن حجر: تقريب التهذيب 73/2.



124................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

اسحق السالف الذكر) 1 (.

الدليل السادس: مل ينقل عن أيب طالب أنه صىل:

أوالً: إذا كان أبو طالب مل يعلن إسالمه قوالً، أجتده يعلن صالته فعال، فإن 
كان قد تسرت عىل القول فالفعل اوىل بالتسرت!

ثانيًا: ان الصالة يومذاك مل تكن واجبة ) 2 (، بل نافلة فمن شاء صىل، ومن 
شاء ترك ألن املسلمني كانوا حتت انظار املرشكني.

ثالثًا: هل نقل عن مجيع ممن أسلم يف مكة انه صىل!

الدليل السابع: عدم أخذ اإلمام عيل وجعفر من تركة أيب طالب) 3 (.

هو  طالب  أبو  ليس  أو  طالب؟  أبو  تركها  التي  الرتكة  هذه  هي  ما  أوالً: 
ذاك الفقري الذي ساد مكة وما ساد فقري قبله! أو ليس أبا طالب هو الذي ترك 
املعيشة  أثقال  عنه  خيففا  حتى  وجعفرا  عليا  ولديه  يأخذان  والعباس   النبي
الرواية  تكون  وقد  جعفرا  العباس  أخذ  عىل  نتحفظ  اننا  مع  فقريا؟  كان  ألنه 

.) 4 (يف بيت النبي وضعت للطعن يف تربية اإلمام عيل

الزمن  ذلك  منها يف  يبقى  فأي يشء  تركة،  لديه  كانت  انه  ولنفرتض  ثانيا: 
حتى  مكة،  اغنياء  كبار  من  وهي  خدجية  اموال  من  بقي  الذي  فام  الصعب؟ 

) 1 ( الذهبي: ميزان االعتدال 239/4.

) 2 ( الرشح: 83/14. وانظر: ابن زبالة: منتخب ص48، حيث ذكر ان خدجية توفيت قبل فرض 

الصالة. 

) 3 ( أنظر حتليل اخلنيزي: أبو طالب ص377-376. 

) 4 ( وقد ناقشنا الرواية تفصيال يف بحثنا املوسوم )فضائل اإلمام عيل املنسوبة لغريه... الوالدة 

يف الكعبة(.
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حيث  طعامًا،  هلا  جتد  وال  حصري  عىل  جتلس  الشعب  حصار  أيام  يف  اصبحت 
حال  يؤول  هكذا  كان  فإذا   ،)  1 االسالمية)  الدعوة  خدمة  يف  امواهلا  انفقت 

خدجية فام ظنك بأيب طالب!!؟

الدليل الثامن: رواية الضحضاح ) 2 ( يف النار.

أغنيت  ما   :النبي املطلب سأل  عبد  بن  العباس  ان  الرواية  فحوى هذه 
عن عمك، فإنه كان حيوطك ويغضب لك قال: هو يف ضحضاح من النار، 
ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل، ويف رواية: وجدته يف غمرات النار فأخرجته 
إىل ضحضاح. ويف رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح 

من نار يبلغ كعبيه يغيل منه دماغه.

يمكن مناقشة النص أعاله يف احليثيات اآلتية) 3 (.

أوالً: املعروف يف العقيدة االسالمية ان من يموت مرشكا فإن له نار جهنم 
خالدا فيها ابدا، فهو ممن ال يغفر له يقول تعاىل:

َه اَل َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن َيَشاُء﴾) 4 (. ﴿إِنَّ اللَّ

اما  فقط،  التوحيد  باهل  منحرصة  االسالمية  العقيدة  يف  الشفاعة  ان  ثانيًا: 
من مل يكن بموحد )فام تنفعهم شفاعة الشافعني( ) 5 (.

قال قيل يل: سل فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إىل يوم القيامة، 

) 1 ( أنظر الرشهاوي: السيدة خدجية ص87-81.

) 2 ( الضحضاح: املاء القريب القعر، الرازي: خمتار الصحاح ص377.

) 3 ( أنظر حتليل اخلنيـزي: أبو طالب ص403-377.

) 4 ( سورة النساء، آية 48.

) 5 ( سورة: املدثر، آية 48.
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فهي لكم وملن شهد أن ال إله إال اهلل ) 1 ( وقال: شفاعتي ملن شهد ال إله إال 
اهلل خملصا وأن حممدًا رسول اهلل يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه ) 2 (.

ثالثًا: أما مسألة التخفيف يف العذاب فقد ُانكره القرآن الكريم يف أكثر من 
آية، قال تعاىل:

ُف  ُيَخفَّ َواَل  َفَيُموُتوا  َعَلْيِهْم  ُيْقَضى  اَل  َجَهنََّم  َناُر  َلُهْم  َكَفُروا  ﴿َوالَِّذيَن 
َعنُْهْم ِمْن َعَذابَِها َكَذلَِك َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر﴾) 3 (.

وقال تعاىل:

ُف َعنُْهْم َواَل ُهْم ُينَْظُروَن﴾) 4 (. ﴿َوإَِذا َرَأى الَِّذيَن َظَلُموا اْلَعَذاَب َفاَل ُيَخفَّ

وقال تعاىل:

ُف َعنُْهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم ُينَْظُروَن﴾) 5 (. ﴿َخالِِديَن فِيَها اَل ُيَخفَّ

وقال تعاىل:

َمِن  إاِلَّ  َفاَعَة  الشَّ َيْملُِكوَن  اَل    ِوْرًدا  َجَهنََّم  إَِلى  اْلُمْجِرِميَن  ﴿َوَنُسوُق 
ْحَمِن َعْهًدا﴾) 6 (. َخَذ ِعنَْد الرَّ اتَّ

) 1 ( ابن حنبل: املسند 444/2. املنذري: هتذيب الرتغيب والرتهيب 519/4. وهناك ما يامثله يف 

مسلم: الصحيح 74/3. الرتمذي: صحيح 295/2.

) 2 ( ابن حنبل: املسند 307/2، 518. 

) 3 ( سورة فاطر، آية 36.

) 4 ( سورة النحل، آية 85.

) 5 ( سورة البقرة، آية 162، سورة آل عمران، آية 88.

) 6 ( سورة مريم، آية 87-86.
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والعهد هنا شهادة ال إله إال اهلل والقيام بحقها) 1 (.

رابعًا: ان الرواية مطعون يف سندها فمن رواهتا:

سفيان الثوري الذي وإن كان ثبتا حجة متفقا عليه، وله نقد وذوق ولكنه 
كان يدلس عن الضعفاء ويكتب عن الكذابني) 2 (.

قضاء  توىل  العلم،  أوعية  من  بأنه  يوصف  اللخمي:  عمري  بن  امللك  عبد 
وربام  حفظه،  تغري  ولكنه  ثـقة  فقيه  انه  حجر  ابن  ويقول  الشعبي  بعد  الكوفة 
طال  ولكنه  الذهبي  وقال  سنني،  وثالث  مائة  العمر  من  وله  ومات  دلس 
وقال  حفظه(.  تغري  بحافظ  )ليس  حاتم:  أيب  ابن  وقال  حفظه  وساء  عمره 
امحد: ضعيف، يغلط. وقال ابن معني: خملط، وقال ابن خراش: كان شعبه ال 
وثـَّقه، وقال  العجيل  انه ضعف جدا ولكن  الكوسج عن امحد:  يرضاه. وذكر 
السبيعي  اسحق  أيب  نظراء  من  الرجل  الذهبي:  وقال  به،  بأس  ال  النّسائي: 
اذهاهنم  وساءت  حفظهم  نقص  الشيخوخة،  هرم  يف  وقعوا  ملا  املقري  وسعيد 

ومل خيتلطوا) 3 (.

عبد اهلل بن يوسف التنييس: اختلف علامء اجلرح والتعديل فيه، ففي الوقت 
الذي قال فيه الذهبي: انه )الثـقة شيخ البخاري( فقد ضّعفه ابن عدي وأورده 
يف الضعفاء، وشك حييى بن بكر يف سامعه من االمام مالك، وكان التنييس من 

) 1 ( القرطبي: اجلامع 154/11. تفسري البيضاوي 40/2. تفسري ابن كثري 138/3. 

ابن حجر:  الذهبي: ميزان االعتدال 169/2.  ابن أيب حاتم: اجلرح والتعديل 225/2/1،   )  2 (

تقريب التهذيب 311/1.

) 3 ( ابن أيب حاتم: اجلرح والتعديل 360/2/2-361، الذهبي: ميزان االعتدال 661-660/2، 

ابن حجر: تقريب التهذيب 521/1.
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أهل الشام) 1 (.

عند  نزاع  بال  وحجة  األثبات  واألئمة  األعالم  أحد  كان  سعد:  بن  الليث 
الذهبي، ولكن ابن معني أشار إىل أنه كان يتساهل يف الشيوخ والسامع) 2 (.

الذهبي،  عند  وعلامئهم  التابعني  ثقات  من  هو  اهلادي:  اهلل  عبد  بن  يزيد 
ولكن أبا عبد اهلل بن احلذاء أورده يف باب من ذكر بجرح من رجال املوطأ وكان 

يروي عن كل أحد) 3 (.

الذهبي: صدوق من علامء  الداوردي: قال  العزيز بن حممد بن عبيده  عبد 
أهل املدينة، ولكن غريه أقوى منه. وقال امحد بن حنبل: إذا حدث من حفظه 
ليس هو بيشء وإذا حّدث من كتابه فنعم، وإذا حّدث من حفظه جاء ببواطيل، 
ويف الوقت الذي وثقه ابن املديني فقد قال فيه ابن أيب حاتم: ال حيتج به، وقال: 
أبو زرعة: سيئ احلفظ، فيام ارتقى به معن بن عيسى: يصلح الداوردي أن يكون 

امري املؤمنني) 4 (.

اما بالنسبة إىل أدلة القائلني بإسالمه فقد توقفنا عند األدلة اآلتية:

القائلني  لدى  الثامن  الدليل  مقابلة  يف  يأيت  الدليل  هذا  الثالث:  الدليل 

 النبي العباس يسأل  الدليلني نجد  ببقاء أيب طالب عىل دين قومه، ففي كال 

) 1 ( ابن عدي: الكامل يف الضعفاء 341/5-342، الذهبي: ميزان االعتدال 528/2.

) 2 ( الذهبي: ميزان االعتدال 423/3.

) 3 ( الذهبي: ميزان االعتدال 430/4.

) 4 ( ابن أيب حاتم: اجلرح والتعديل 395/2/2-396، أبو زرعه: الكامل يف الضعفاء 425/2. 

الذهبي: ميزان االعتدال 633/2-634. ابن حجر: هتذيب التهذيب 353/6-355. تقريب 

التهذيب 512/1.
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نار عند  الطرفني فهو يف ضحضاح من  الذي خيتلف عند  عن مصري أيب طالب 
كل  له  يرجو  فالرسول  بإيامنه  القائلني  عند  اما  قومه،  دين  عىل  ببقائه  القائلني 
سؤال  معنى  فام  وإال  الضحضاح،  حديث  مقابل  يف  وضع  انه  والظاهر  اخلري، 

العباس عن أيب طالب فإنه إن صح يورث شكا يف إيامن أيب طالب.

الدليل الرابع: قول اإلمام عيل بن موسى الرضا: )إنك إن مل تقر بإيامن 

أيب طالب كان مصريك إىل النار( املالحظ أن املقصود هو ممن قامت لديه البينة 
لإلمام  البغض  يكون  كأن  أخرى  ملآرب  انكره  ذلك  ومع  طالب  أيب  إيامن  عىل 

عيل وإال فال يؤخذ هذا النص عىل ظاهره يف حالة صحته.

باحلج عن عبد  عليا أوىص  اإلمام  أن  يؤيد  ما  أِجد  مل  الدليل اخلامس: 

اهلل وأيب طالب.

بإسالم  فرحا  أشد  كنت  ألنا   :للرسول بكر  أيب  قول  السادس:  الدليل 

عمك أيب طالب مني بإسالم أيب، التمس بذلك قرة عينك.

لفرح  معنى  فال  االسالمية  الدعوة  بدء  يف  طالب  أيب  إسالم  كان  إذا 
الرسول، أو أيب بكر ألن إسالمه كإسالم أي من املسلمني االوائل، اما إذا 
كان إسالمه يف حلظات املوت، ولذلك فرح الرسول به تبعا لذلك فرح أبو 
دليال  يعتربونه  فكيف  طالب،  أيب  بإسالم  القائلون  يقوله  ال  ما  هذا  فإن  بكر، 
عىل إسالمه، بل إن النص أعاله يفيد عدم إسالم أيب طالب، أي إن أبا بكر كان 

يتمنى إسالم أيب طالب ولو أسلم لكان أشد فرحا به من إسالم أبيه.

خفي  بكالم  تكلم  الوفاة  طالب  أبا  حرضت  حينام  عشر:  السابع  الدليل 

فأنصت له العباس، وقال للرسول: يا ابن اخي واهلل لقد قاهلا عمك، ولكنه 
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ضعف أن يبلغك صوته.

ثم  يسلم هو،  مل  فلامذا  العباس،  من  املوقف  الرواية وهذا  إذا صحت هذه 
هذا يعني أن أبا طالب أسلم يف اللحظات األخرية والقائلون بإسالمه يقولون: 

إنه أسلم منذ يوم اإلنذار.

واألوىل أن يقال يف ذلك إن ما قاله أبو طالب يف اللحظات األخرية ال يعني 
تؤكده  كام  االحتضار  ساعة  املحترض  يقوله  الذي  التشهد  هو  وإنام  إسالمه  بدء 

السنّة املرشفة.

الدليل التاسع عشر والثالث والعشرون: اّن ِشعر أيب طالب دليل إيامنه:

هو  ما  ترى  يا  إذا  بإيامنه!!  يقطع  يسمعه  أو  طالب  أيب  شعر  يقرأ  من  إن 
موقف مرشكي مكة من هذا الشعر، فهل كان أبو طالب يقوله بعيدا عن اسامع 

املرشكني؟ نجد أن بعضه قاله بوجه املرشكني وبمسمع منهم!

متميزتني من  بني فرتتني  فاصال  تكون حدا  قد  املقاطعة  فرتة  ان  واملالحظ 
السابقة  الفرتة  وهي  الرس  فرتة  وهي  أال  اإلسالم  ظهور  بعد  طالب  أيب  حياة 
أخيه  ابن  بدعوة  آمن  قد  طالب  أبا  أن  املرشكون  ادرك  حينام  ولكن  للمقاطعة، 
لذا اصدروا بحقه أقسى العقوبات أال وهي املقاطعة، حيث كان أبو طالب هو 
كبري املقاطعني واملحصورين، فدعا بني هاشم لنرصة النبي وتأييده واستنكر 

موقف القريشيني هذا شعرًا.

القائلني  ان  علمنا  إذا  خاصة  املقاطعة؟  بعد  جاء  طالب  أيب  شعر  ان  فهل 
يتأتى  النبي؟ فكيف  بغية محاية  أبا طالب كتم إسالمه  بأن  يقولون  بإسالمه 

ذلك مع شعره الرصيح بإيامنه!!؟
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واضحا  قرارا  اختاذه  وعدم  السلبي  احلديد  أيب  ابن  موقف  إىل  بالنسبة  اما 
معتمدا عىل دليلني: األول: تعارض أدلة القائلني ببقائه عىل دين قومه مع أدلة 

بإسالمه. القائلني 

تتجاوز  ال  قومه  دين  عىل  بقائه  لبيان  ساقها  التي  األدلة  عدد  إن  والواقع 
إيامنه ويف هذا نجد موقفا خفيا  بينام أورد ثالثة وعرشين دليال عىل  أدلة  التسع 

البن أيب احلديد!!؟

أيب  العبايس  اخلليفة  إىل  الزكية  النفس  ذي  حممد  رسالة  يف  ورد  ما  الثاين: 
خري  ابن  )أنا  فيها:  الزكية«  النفس  »ذي  وقول  145هـ،  سنة  املنصور  جعفر 
االخيار، وأنا ابن رش األرشار(،)فإن هذه شهادة منه عىل أيب طالب بالكفر وهو 
ابنه وغري متهم عليه( وأضاف: وعهده قريب من عهد النبي ومل يطل الزمان 

فيكون اخلرب مفتعاًل.

نظرة يف رسالة حممد ذو النفس الزكية:

هو حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب، من كبار 
رجاالت أهل البيت خلقا وعلام حتى سمي بذي النفس الزكية لزهده ونسكه، 
وحينام الحت عالمات ضعف وانحالل الدولة األموية، أخذ رجاالت البيت 
اهلاشمي بعقد االجتامعات ومداولة الرأي، وقد عقد يف األبواء اجتامعان، كان 
األول سنة 126هـ اما الثاين سنة 129هـ لبيعة ذي النفس الزكية، فلم تتم فيهام 
الدولة  قامت  ما  ورسعان  أكلها،  أتت  قد  كانت  العباسية  الدعوة  ألن  البيعة 
إراد  السفاح 132-136، وقد  العباس  يبايع أليب  العباسية، فاختفى حممد ومل 
األخري أن يقدم صورة خلالفة هاشمية، فلم يتعرض ألبناء عمه العلويني، ولكنه 
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ببيعة حممد، متخذا مجلة  يقتنع إال  املنصور )136-158(، مل  أبو جعفر  ملا جاء 
من االجراءات التي اضطرت حممدا للخروج يف املدينة، وهنا أشارت املصادر 
اخلالفة،  نظرية  يف  العباسية  الرؤية  عن  لالعالن  فرصة  وجدها  اخلليفة  أن  إىل 
فكانت ثالث رسائل تبودلت بدأها املنصور، وأجاب حممد عن االوىل ثم اعاد 
ثانية من حممد لتكون أربع  اخلليفة اجلواب، فيام مل ترش املصادر لرسالة جوابية 
رسائل وكان من مجلة ما ورد يف رسالة حممد عبارة )أنا ابن خري االخيار، وأنا 

ابن رش االرشار() 1 (.

هنا لنطرح عدة حيثيات حول ذلك:

بمنصب  األحق  هو  من  إلثبات  كتبت  إنام   )  2 الرسائل)  هذه  ان  أوالً: 
اخلالفة، إذن جيدر بمحمد أن يبحث عن أدلة تؤيد أحقيته، فهل يعقل أن نجد 
فيه  طعنا  يعد  الذي  الدليل  هذا  خصمه  عند  وبقلمه  نفسه  عىل  يسجل  حممدا 
القول من حممد وهو يف  وليس له؟ كيف جيوز لعاقل ان يظن صدور مثل هذا 

ص385-  وولده  العباس  اخبار  جمهول:  مؤلف  75/2ـ135.  االرشاف  انساب  البالذري:   )  1  (

ص157- الطالبني  مقاتل  الفرج:  أبو   .609-517/7 تاريخ  الطربي:   .389-388  ،386

ابن  ص120.  االمايل  ذيل  القايل:  ص250-230.  واحلدائق  العيون  جمهول:  مؤلف   ،200

عنبه: عمدة الطالب ص105-103.

اللغة  يف  الكامل  املربد:   .102  -95/2 االرشاف  انساب  البالذري:  يف  الرسائل  هذه  أنظر   )  2  (

واالدب 113/4-120. الطربي: تاريخ 565/7-571. ابن عبد ربه: العقد الفريد 79/5-

85. االزدي: تاريخ املوصل 182-187. مؤلف جمهول: العيون واحلدائق ص241-240. 

 .235-231/1 االعشى  صبح  القلقشندي:  ص224-221.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط 

صفوة: مجهرة رسائل العرب 84/3-96. وانظر حتليل هلذه الرسائل، فاروق عمر: العباسيون 

االوائل 134-118/1.
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يبقى  فخر  فأي  االرشار  رش  ابن  حممد  كان  وإذا  وافتخارًا؟  محاسا  مملوء  وقت 
له؟!!) 1 (.

رش  طالب  أبا  إن  يقول  من  هناك  فهل  جدال  ذلك  بصحة  قبلنا  لو  ثانيا: 
فرعون  به، وأيب جهل  القرآن  الذي رصح  أيب هلب  فهل هو رش من  االرشار؟ 

هذه األمة، والوليد بن املغرية الذي توعده القرآن بسقر!!؟) 2 (.
هو  فام  الزكية  النفس  ذي  من  ذلك  بصدور  وقلنا  بعد  تنزلنا  ولو  ثالثا: 
جده  قصده  يكون  فقد  طالب  أبو  هو  االرشار  برش  حممد  قصد  أن  عىل  الدليل 
بن  زمعة  بن  اهلل  عبد  بن  عبيدة  أيب  بنت  هند  هي  حممد  فأم  العزى،  عبد  ألمه، 
االسود بن املطلب بن اسد بن عبد العزى، وكان عبد العزى من مشيخة قريش 

.ومرشكيهم) 3 ( وقد يقصد جده زمعة بن األسود) 4 (، أحد املناوئني للنبي
رابعًا: يرى ابن أيب احلديد انه ال يمكن القول بافتعال ذلك عىل حممد ألن 

عهده قريب من عهد النبي فلم يطل الزمان حتى يكون اخلرب مفتعال.
احلديد  أيب  ابن  بأن  يقطع  يكاد  احلديد  أيب  ابن  رشح  يف  ورد  ملا  املتتبع  ان 
الوضع  أن مسألة  مناسبات عدة عىل  أكد يف  الدليل–حيث  نفسه هبذا  يقتنع  ال 
هلذا  اشخاصا  وضع  األخري  أن  حتى  معاوية،  عهد  يف  بدأت  قد  احلديث  يف 

) 1 ( العاميل: شيخ االبطح ص81. اخلنيـزي: أبو طالب 296-295.

) 2 (العاميل: شيخ االبطح ص81.

طالب  أبو  اخلنيزي:  ص82.  االبطح  شيخ  العاميل:  ص103.  الطالب  عمدة  عنبه:  ابن   )  3  (

ص298-296.

تاريخ 370/2، 437، 458،  الطربي:  أنظر:  بدر.  معركة  وقتل يف   النبي أعداء  ألّد  من   )  4  (

 .461
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عرص  يف  بدأ  قد  احلديث  يف  الوضع  أن  يرى  عليًا  اإلمام  أن  مع   ،)  1 الغرض) 
فليتبوأ  متعمدا  عيل  كذب  من  ويقول:  اولئك  يتوعد   نجده ولذا   النبي

مقعده من النار) 2 (.

فإذا كان الوضع قد افتعل عىل النبي يف زمانه، فمن باب أوىل أن نجده 
يف العصور الالحقة، وال داعي لالفاضة يف هذه املسألة فهي من املسّلامت.

خامسا: بدأ املنصور بإرسال رسالة ممزوجة بالرتغيب والرتهيب إىل حممد، 
وكأنه  اخلليفة  نجد  اجلوابية،  حممد  رسالة  جاءت  إذا  حتى  استثارته  إراد  وكأنه 
العلوية، إال  النظرية  ابطال  العباسيني يف اخلالفة، حماوال  يريد ان يوضح نظرية 
التي طرحها اخلليفة؟  النظرية  بعد ذلك ال نجد رسالة ملحمد لإلجابة عىل  اننا 
جتدي  ال  االجابة  أن  رأى  أو  املنصور؟  به  جاء  بام  حممد  اقتناع  يعني  هذا  فهل 

نفعا؟ أم أن هناك رسالة ولكن يدا خفية أخفتها؟!.

القتل والسجن والترشيد،  سادسا: ان حممدا قد قتل وتشتت أصحابه بني 
فلم يكن لدينا مصدٌر عن هذه الرسائل إال بالط اخلليفة العبايس!!؟.

سابعا: ولنأت اآلن إىل مصدر هذه الرسائل ورواهتا:

مصدرها لدى البالذري: هو ابن حرب. وقد أورد الذهبي شخصيتني هبذا 
االسم، قال بحق األول: جمهول، أما اآلخر فهو: واه) 3 (.

) 1 ( الرشح: 73-63/4، 50-38/11.

صحيح  ماجه:  ابن   .167/12 صحيح  الرتمذي:  النبي  حديث  واخرج   .38/11 الرشح:   )  2  (

 .13 12/1

) 3 ( الذهبي: ميزان االعتدال 513/4.



135الفصل األول:عراقة النسب ......................................................... 

مصدرها لدى الطربي:

هذه  نسخت  قال:  حييى  بن  حممد  حدثني  شبة:  بن  عمر  قال  الطربي:  قال 
الرسائل من حممد بن بشري وكان بشري يصححها وحدثنيها أبو عبد الرمحن من 
كّتاب أهل العراق واحلكم بن صدقة بن نزار، وسمعت ابن أيب حرب يصححها، 
ويزعم ان رسالة حممد ملا وردت عىل أيب جعفر قال أبو ايوب: دعني أجبه عليها، 

فقال: أبو جعفر: ال بل أنا اجيبه، إذا تقارعنا عىل االحساب فدعني وإياه.

بدءًا يتضح ان هناك شكوكا يف الرسائل ولذا نجد حممد بن برش يصححها، 
وال ندري ماذا يقصد بالتصحيح؟ ويذكر لفظة )ويزعم( وهي من الفاظ  الشك 

والتمريض.

وقد  االسم،  هبذا  شخصا  نجد  مل  احلرب،  أيب  فابن  الرواة،  إىل  بالنسبة  اما 
يكون ابن حرب الذي ذكره البالذري والحظنا القول فيه.

احلكم بن صدقة بن نزار: مل أجد يف كتب التاريخ أو اجلرح والتعديل شخصا 

وميزان  حاتم،  أيب  البن  والتعديل  اجلرح  كتاب  عىل  اطلعت  حيث  االسم  هبذا 
االعتدال للذهبي، وتقريب التهذيب وهتذيب التهذيب البن حجر وغريها.

أبو عبد الرحن: ذكر الذهبي سبعة اشخاص هبذه الكنية وقد طعن فيهم 
كلهم.) 1 (

الذهبي ستة اشخاص هبذا االسم ومل يسلم أحد من  حممد بن بشر: ذكر 
جترحيه.) 2 (

) 1 ( الذهبي: ميزان االعتدال 546/4- 547.

) 2 ( الذهبي: ميزان االعتدال 492-491/2.
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حممد بن حييى: قال فيه حممد ابن أيب حاتم: شيخ، وقال السليامين: حديثه 

ربام  وقال:  الثقات،  يف  حبان  ابن  وذكره  بأس  به  ليس  النسائي:  وقال  منكر، 
خالف وقال عمر بن شبه: كان كاتبا وابوه كاتبا وجداه كاتبني، وكان عمه كاتبا 

بينام عّده ابن حزم جمهوال، أما الدارقطني وابن حجر فقاال فيه ثقة ) 1 (.

مصدرها لدى ابن عبد ربه يف العقد الفريد: قال: حدث عبد العزيز بن عبد 
اهلل البرصي عن عثامن بن سعيد بن سعد املدين ) 2 (.

فبالنسبة إىل عبد العزيز بن عبد اهلل البرصي فقد قال فيه الذهبي )تكلم فيه 
ابن عدي وقال: هو القريش البرصي، ثم ساق له احاديث تستنكر، وقال: عامة 

ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات( ) 3 (.

يف حني عجزت كتب اجلرح والتعديل أن جتد هلا مكانا تضع فيه عثامن بن 
سعيد بن سعد املدين، حيث مل أجد له ذكرا يف كتاب اجلرح والتعديل أليب حاتم 
تقريب  وال  للذهبي،  االعتدال  ميزان  وال  عدي  البن  الضعفاء  يف  الكامل  وال 
التهذيب وهتذيب التهذيب البن حجر. إذن فهو من جماهيل الرواة، إن مل يكن 

خمتلقًا.

واآلن لنطرح سؤاال: ملاذا قام أبو طالب بنرصة النبي؟.

كان  طالب  أبا  أن  جيد  املكرمة  مكة  يف  االسالمية  للدعوة  دارس  أي  إن 

حجر:  ابن   ،62/4 االعتدال  ميزان  الذهبي:   ،123/4/1 والتعديل  اجلرح  حاتم:  أيب  ابن   )  1  (

تقريب التهذيب 218/2، هتذيب التهذيب 518-517/9.

) 2 ( العقد الفريد 74/5.

) 3 ( ابن عدي: الكامل يف الضعفاء 511/6-512، الذهبي: ميزان االعتدال 630/2.



137الفصل األول:عراقة النسب ......................................................... 

عامد هذه الدعوة) 1 (، الذي ما إن زال حتى بان الضعف فيها، فأعطى األعداء 
الفرصة ملحاولة االجهاز عليها.

جييب  ونجده   ،)  2 اإلنذار)  يوم  منذ  الدعوة  حيتضن  طالب  أبا  نجد  فبدءًا 
أن  أردت  إذا  اخي  ابن  يا  لنعيننه.  ثم  لننرصنه  )واهلل  قائال أليب هلب:   النبي

تدعو إىل ربك فأعلمنا حتى نخرج معك بالسالح() 3 (.

عليا  ولديه  أسند  بدوره  الذي  عمه،  بإسناد  دعوته  يبارش  النبي  أخذ  وهنا 
 الرسول للمنام يف فراش  النبي وخصص عليا  وجعفرا ودعامها لنرصة 
الرد  إذا ما أحس بوجود خطر عليه يوما ما) 4 (. ثم أخذ أبو طالب عىل عاتقه 

عن  واملامنعة  واملحاجة  املحاباة  من  طالب  أبو  يتعاطاه  كان  ما  قدمنا  )وقد  كثري:  ابن  يقول   )  1  (

الرسول والدفع عنه وعن أصحابه، وما قال فيه من املامدح والثناء، وما أظهره له وألصحابه 

من املودة واملحبة والشفقة يف اشعاره التي اسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقيص ملن خالفه 

يمكن  تسامى، وال  تدانى وال  التي ال  املطلبية  اهلاشمية  البليغة  الفصيحة  العبارة  بتلك  وكذبه 

]وآله[  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  ان  يعلم  كله  ذلك  يف  وهو  معارضتها،  وال  مقاربتها  عربيا 

وسلم( صادق بار راشد ولكن مع هذا مل يؤمن قلبه، وفرق بني علم القلب وتصديقه كام قررنا 

ذلك يف   رشح كتاب اإليامن من صحيح البخاري … كان أبو طالب يصد الناس عن أذية الرسول 

)صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم( وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال. ولكن 

البالغة  مع هذا مل يقّدر اهلل له اإليامن ملا له تعاىل يف ذلك من احلكمة العظيمة واحلجة القاطعة 

للمرشكني  االستغفار  من  عنه  اهلل  هنانا  ما  ولوال  هلا،  والتسليم  هبا،  اإليامن  جيب  التي  الدافعة 

الستغفرنا أليب طالب وترمحنا عليه(. البداية والنهاية 126/3.اقرأ وتعجب!!؟

) 2 ( حينام نزل قوله تعاىل: ]وانذر عشريتك األقربني[. سورة الشعراء، آية 214.

) 3 ( اليعقويب: 24/2.

) 4 ( الرشح: 200/13، 53/14، 64، 75-76. أبو نعيم: دالئل النبوة 227/1.
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بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إيذاء النبي بالقول أو الفعل كام فعل 
مع ابن الزبعرى) 1 (، ومع أيب جهل.) 2 (

جلأت  دعوته  مواصلة  عن   النبي إليقاف  وسيلة  من  قريش  جتد  مل  وملا 
إىل عمه أيب طالب تقدم االقرتاحات لتسوية اخلالفات، وما كان من أيب طالب 
عليه  ويعرض   للنبي فيبعث  الوسيط  دور  وكأنه  ذكي  بدور  القيام  سوى 
اقرتاح قومه، وحينام يرفض النبي نجد أبا طالب يعلن جتديده لعهده بحامية 

النبي ودعوته إياه ملواصلة منهجه يف الدعوة إىل التوحيد.) 3 (

وملا شعر املرشكون بأن أبا طالب وكأنه رشيك للنبي يف دعوته قرروا أن 
لبني هاشم مجيعا عدا  العقوبة شاملة أليب طالب فكانت مقاطعة قريش  تكون 

أيب هلب ) 4 (.

إلرغامه  طالب  أيب  ضد  موجها  سالحا  كانت  إنام  املقاطعة  إن  الواقع  ويف 
أليب  تبع  بأهنم  فلعلمهم  هاشم  بني  مقاطعة  وأما   ،النبي محاية  ترك  عىل 
بني هاشم بصورة  ينتهي دور  فهنا  ثني أيب طالب عن عزمه  تم  ما  فإذا  طالب، 

.طبيعية مما يسهل عليهم اإلجهاز عىل النبي

وملا  وتأييده   النبي لنرصة  هاشم  بني  داعيا  هيب  طالب  أبا  نجد  ولكننا 

) 1 ( أنظر القرطبي: اجلامع 261/6.

) 2 ( الرشح: 72/14، وانظر ابن معد: احلجة ص224.

) 3 ( الرشح: 53/14- 55، 74. أنظر: الطربي: تاريخ 323/2-237. احلاكم: املستدرك 667/3. 

الواحدي: أسباب النـزول ص149. 246-247. النويري: هناية االرب 202-199/16.

 ،335/2 تاريخ  الطربي:   .27-26/2 التاريخ  اليعقويب:  وانظر   .61-58/14 الرشح:   )  4  (

.343-341
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أعلن  بل  بذلك  يكتف  ومل   ،)  1 شعرًا)  ذلك  وأعلن  ذلك  رسه  استجابتهم  رأى 
استنكاره عىل قريش فعلهم هذا نظام ونثرا واعتربه مثلبة لقريش.) 2 (

وعىل مدى ثالث سنوات عانى أبو طالب األمّرين من أثر احلصار حتى إذا 
علم النبي بأن صحيفة املرشكني قد اكلتها األرضة إال ما كان من )باسمك 
اللهم( جاء وأخرب عمه، الذي رسعان ما ذهب إىل أندية قريش خمربا إياهم 
أبو  أعلن  وبذلك   .)  3  (النبي كالم  من  ثقة  عىل  وهو   النبي به  أخربه  بام 
قاسية  جتربه  كان  الذي  احلصار  من  هاشم  بنو  وخرج  مقاطعتهم  فشل  طالب 

ومثال من امثلة التضحية واإلباء.

قريشا  فدعا  أيامه،  آخر  يف  يعيش  طالب  أبو  كان  حتى  أيام  إال  هي  وما 
وأوصاهم ومن مجلة وصاياه اوصاهم بالنبي خريًا ) 4 (.

إن املالحظ عىل ذلك امران:

األول: إن كان أبو طالب عىل دين عبد املطلب الذي هو كام يرى البعض 
لدى  الكربى  املكانة  صاحب  ألبيه  يثأر  أن  به  األجدر  أليس  إذا  الوثنية،  دين 

) 1 ( الرشح: 56/14-64. وانظر: الطربي: تاريخ 328-327/2.

) 2 ( الرشح: 72/14-73، 79. وانظر: ديوان أيب طالب، ط بحر العلوم ص17.

) 3 ( اليعقويب: التاريخ 27/2. أبو نعيم: دالئل النبوة ص228-229. النويري: هناية االرب 259/16. 

ابن كثري: البداية والنهاية 97/3. السيوطي: اخلصائص الكربى 375/1. احللبي: السرية احللبية 

373/1-374. دحالن: اسنى املطالب ص 15-16. الشبلنجي: نور االبصار ص 12.

اخلصائص  السيوطي:   .259/1 االنف  الروض  السهييل:  ص8.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  ( سبط   4  (

احللبية  السرية  احللبي:   .301-300/1 اخلميس  تاريخ  بكري:  الديار   .215/1 الكربى 

383/1. دحالن: اسنى املطالب ص 8-7، 63-62.
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قريش خاصة والعرب عامة؟ كيف يتسنى أليب طالب أن حيمي ابن أخيه حول 
يف  ويطعن  املرشكني  احالم  يسّفه  كان   فالنبي عليه؟  املدانني  أول  هو  أمر 
فهل  اآلخرة،  يف  واجلحيم  الدنيا  يف  باهلالك  ويتوعدهم  ورصاحة  علنا  عقوهلم 
كان هذا الوعيد الذي يشمل املرشكني ال يشمل أبا طالب إن كان مرشكًا؟ وهل 

يشمل عبد املطلب أم ال؟.

املعروف ان العصبية لآلباء واألجداد أشد من العصبية لألبناء:

ا َعَلى َآَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن﴾) 1 (. ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَلى ُأمَّ ﴿إِنَّ

التي  أبيه  وعقيدة  لعقيدته  يثأر  أن  مرشكا  كان  إن  طالب  بأيب  فحّري  إذا 
.النبي سفهها 

شيخ  فهو  جمده  قمة  يف  االسالمية  الدعوة  بدء  مع  طالب  أبو  كان  الثاين: 
العرب  عند  بل  فحسب  قريش  لدى  ليس  األحكام  يف  املرجع  وإليه  األبطح، 
بدأت  وعندما  االحكام.  بعض  استنبط  قد  وكان  احلكام  من  عّد  حيث  عامة 
الدعوة االسالمية نجد العباس ال يتخذ بشأهنا قرارا قائال: )ننتظر رأي الشيخ( 

حيث أن أبا طالب قد حاز جمد أبيه السيايس واالجتامعي.

إذا أليس األجدر بأيب طالب أن حيافظ عىل هذا املجد ويقف أمام أي حماولة 
للطعن فيه؟ أم انه وجد يف دعوة النبي جمدا أعظم من ذلك املجد؟ فيا ترى 
األواخر من حياته يف  العرش  السنني  أبا طالب يميض  الذي جعل  املجد  هو  ما 

رصاع مع قريش لفسح املجال للرسول لنرش دعوته!!؟.

بعد هذا التحليل يأيت التساؤل حول الرس يف توقف ابن أيب احلديد يف أمر 

) 1 ( سورة الزخرف آية 23.
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إسالم أيب طالب، فمن خالل حتليالت أخرى البن أيب احلديد يتضح أن مسألة 
توقفه قد تكون جمرد مسألة توفيقية ال اعتقادية ومن هذه التحليالت:

اسمه  إىل  يرش  ومل  زمانه  يف  الطالبني  أحد  أن  احلديد  أيب  ابن  أشار  أوالً: 
شعرا  إما  بخطه  عليه  ليكتب  إليه،  وقدمه  طالب،  أيب  إسالم  حول  كتابا  وضع 
لنا  تبني  قد  بحثنا  خالل  ومن  عليه.  األدلة  بوثاقة  ذلك  بصحة  وليشهد  نثرا  أو 
ان هذا الطالبي هو- شمس الدين فخار بن معد املوسوي) 1 ( أحد شيوخ ابن 
أيب  تكفري  إىل  الذاهب  باسم )احلجة عىل  إلينا  كتابه هذا  احلديد وقد وصل  أيب 
طالب( وقد اعتمده ابن أيب احلديد كثريا يف إيراد أدلة القائلني بإسالم أيب طالب 

إال أنه مل يرش لذلك.) 2 (

قال ابن أيب احلديد: )فتحرجت أن أحكم بذلك حكام قاطعا ملا عندي من 
ملا  لواله  أنه  أعلم  فإين  طالب  أيب  تعظيم  عن  أقعد  أن  أستجز  ومل  فيه،  التوقف 
أن  إىل  الدنيا  يف  مسلم  كل  عىل  واجب  حقه  أن  وأعلم  دعامة،  لالسالم  قامت 

تقوم الساعة فكتبت عىل ظهر املجلد:
وقاما شخصا  ــديــن  ال مثل  ــا  ل ــب وابـــنـــه ــالـ ــو طـ ــ ولــــــوال أبـ

ــا ــامم ــرب جـــس احل ــث ــي وهــــذا ب وحــامــا اوى  ــة  ــك ــم ب فـــــذاك 

ــا ــام مت ــيل  ــ ع فـــكـــان  واودى  ــر ــأم ــد مـــنـــاف ب ــبـ تــكــفــل عـ

النسابة السيد شمس الدين أبو عيل فخار بن معد بن فخار بن معد بن امحد بن حممد بن  ) 1 ( هو 

تويف سنة   .الكاظم االمام موسى  بن  العابد  بن حممد  املجاب  ابراهيم  بن  بن حممد  احلسني 

روضات  اخلوانساري:  ص280،  اللؤلؤة  البحراين:  ترمجته:  أنظر  عدة  مؤلفات  وله  603هـ 

اجلنات 23/5، االمني: اعيان الشيعة 262/42-263. األميني: الغدير 401/7.

) 2 ( وقد اعتمده يف مواضع أخرى أشار له مثل 41/1، 4/12، 83/14، 23/15.
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ــى شامما ــق واب قــضــاه  ــا  م ــىض  ق ما ــد  ــع ب ــىض  مـ ــي  ــب ث ف  ــل  ــق ف

ــا ــام ــت خ لـــلـــمـــعـــايل  ذا  وهلل  ــدى ــه ــل ل ــا  ــ ــاحت ــ ف ذا  فـــلـــلـــه 

تعامى بــصــي  أو  لــغــا  جــهــول  ــب ــال ط أيب  جمــــد  رض  ومـــــا 

الظالما النهار  ــوء  ض ظــن  مــن  ــاح ــب ــص ال إيـــــاه  يـــض  كـــام ال 

قال ابن أيب احلديد بعد ذلك: )فوفيته حقه من التعظيم واإلجالل ومل أجزم 
ابن أيب احلديد أعاله: وما  بأمر عندي فيه وقفة() 1 (، ولكن لنتساءل عن قول 
رض جمد أيب طالب …. فاننا مل نقرأ أو نسمع أن أحدا طعن يف أيب طالب يف يشء 
غري إسالمه، اذن فكل من طعن يف ذلك عند ابن أيب احلديد هو )جهول لغا أو 
بصري تعامى( وهذا ال يرض جمد أيب طالب ولكن ماذا نقول البن أيب احلديد إذا 

كان هو يف صف اولئك أم إن هناك امرًا خفيًا!!!.

ثانيًا: يف حديثه عن أديان العرب قبل اإلسالم قسم ابن أيب احلديد العرب 
إليهود  معهم  وأدخل  والكواكب،  االصنام  عباد  وهم  املعطلة:  قسمني،  عىل 
املعطلة:  غري  الثاين:  القسم  اما  بالتثليث.  لقوهلم  والنصارى  بالتجسيم،  لقوهلم 
أي املتأهلون وهم اصحاب الورع والتحرج عن القبائح وعّد منهم عبد املطلب 

وولديه أبا طالب وعبد اهلل.) 2 (.

إذ   ،عيل اإلمام  فضائل  من  طالب  أيب  أُبوة  احلديد  أيب  ابن  عّد  ثالثًا: 
يقول: )وما أقول يف رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس 

) 1 ( الرشح: 84-83/14. 

) 2 ( الرشح: 120/1.
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مكة() 1 (.

وقال أيضًا: )إن عليا كان يدعى التقدم عىل الكل، والرشف عىل الكل، 
قرأ علوم  فإنه من  أيب طالب،  وبأبيه  وبنفسه   بابن عمه الكل،  والنعمة عىل 

السري عرف أن اإلسالم لوال أبو طالب مل يكن شيئا مذكورا(.) 2 (

والظاهر أن هذا الرأي قد واجه نقدا فعقب ابن أيب احلديد قائاًل: )وليس 
أبو  بإظهاره سواء كان  تعاىل  يقال هذا يف دين تكفل اهلل  يقول: كيف  ان  لقائل 
رسول  يمدح  ال  أن  هذا  عىل  فينبغي  نقول:  ألنا  معدوما!  أو  موجودا  طالب 
له  وأن  اجلهالة،  وأنقذهم من  الضاللة،  من  الناس  إنه هدى  يقال:  اهلل وال 
احلق عىل املسلمني، وإنه لواله ملا عبد اهلل تعاىل عىل االرض وأال يمدح أبا بكر، 
وال يقال: ان له أثرًا يف اإلسالم وإن عبد الرمحن وسعدا وطلحة وعثامن وغريهم 
من األولني يف الذين اتبعوا رسول اهلل التباعه هلم، وإن له يدا غري جمحودة 
يف االنفاق واشرتاء املعذبني، وإعتاقهم، وإنه لواله الستمرت الردة بعد الوفاة، 
وظهرت دعوة مسيلمة وطليحة، وإنه لوال عمر ملا كانت الفتوح، وال جهزت 

اجليوش، وال قوي أمر الدين بعد ضعفه، وال انترشت الدعوة بعد مخوهلا(.

وأضاف: )فإن قلتم يف كل ذلك: إن هؤالء حيمدون ويثنى عليهم، ألن اهلل 
هو  باحلقيقة  بذلك  والفاعل  هلا،  ووفقهم  ايدهيم  عىل  االمور  هذه  اجرى  تعاىل 
فحمدهم  ايدهيا  عىل  االفعال  جتري  ووسائط  مستعملة  آلة  وهؤالء  تعاىل،  اهلل 
والثناء عليهم، واالعرتاف هلم إنام هو باعتبار ذلك قيل: لكم يف شأن أيب طالب 

) 1 ( الرشح: 29/1.

) 2 ( الرشح: 142/1.



144................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

مثله(.) 1 (

رابعا: يف رشحه لوصية اإلمام عيل البنه احلسن برضورة السري عىل سنة 
أن  املعتزلة يرون  ان اإلمامية وكثريا من  ابن أيب احلديد  الصالح، أشار  السلف 

أبا طالب من السلف الصالح.) 2 (

نرصة  عند  قوله  يف  الضيم  أباة  من  طالب  أيب  احلديد  أبا  ابن  عّد  خامسًا: 
:) 3 (النبي

ــه ونــنــاضــل ــ ولـــا نــطــاعــن دون ممدًا نخيل  اهلل  وبيت  كذبتم 

واحلــالئــل  ابنائنا  عــن  ونــذهــل  ونـــنـــره حــتــى نـــرع حــولــه

وقد قّيض اهلل تعاىل لإلمام عيل أُمًا تعد من شواخص نساء التاريخ وهي 
السيدة فاطمة بنت اسد بن هاشم) 4 ( الزوجة الوحيدة أليب طالب فأنجبت له 
أوالده األربعة عقيال وجعفرًا وعليًا وام هانئ. وهي أول هاشمية تلد هلاشمي، 
أسلمت بعد عرشة من املسلمني فكانت احلادية عرشة، وهي أول امرأة بايعت 

الرسول من النساء.

كان يكرمها ويعّظمها ويدعوها )أمي( ألهنا هي التي احتضنته صغريا 
بنت وهب، فأوىص عبد  آمنة  أمه  توفت  السادسة من عمره حيث  منذ كان يف 

الرشح: 142/1.  ) 1 (

) 2 ( الرشح: 71/16.

) 3 ( الرشح: 259-258/3.

) 4 ( أنظر ترمجتها: ابن سعد: الطبقات 222/8. ابن عبد الرب: االستيعاب 1891/4. ابن املغازيل: 

مناقب ص6، 77. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 54/2. ابن االثري: اسد الغابة 517/5. سبط 

ابن اجلوزي: تذكرة ص9-10. ابن حجر: االصابة 380/4. 
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املطلب برعايته أليب طالب.

 النبي إىل  أوصت  الوفاة  حرضهتا  وملا  املدينة،  إىل  فاطمة  هاجرت  وقد 
فقبل وصيتها وصىل عليها، ونزل يف حلدها، واضطجع معها فيه، بعد أن ألبسها 
ما صنعت  بأحد  اهلل  يا رسول  رأيناك صنعت  ما  إنا  له أصحابه:  فقال  قميصه، 
حلل  من  لتكسى  قمييص  ألبستها  إنام  منها،  يب  أبر  أحد  يكن  مل  إنه  فقال:  هبا. 

اجلنة، واضطجعت معها ليهون عليها ضغطة القرب.) 1 (

جتدر اإلشارة إىل أهنا من املوّحدين قبل اإلسالم ومل يؤثر عنها أهنا سجدت 
ابنها  لوالدة  مكانا  الكعبة  من  اختذت  أهنا  الروايات  تشري  حتى   )  2 لصنم.) 

األصغر عليا) 3 ( كام سنرى يف الفصل القادم.

خيلص ابن أيب احلديد) 4 ( يف شأن نسب االمام للقول: )فآباؤه آباء رسول 
اهلل وأمهاته أمهات رسول اهلل وهو منوط بلحمه ودمه، مل يفارقه منذ خلق اهلل 
املطلب بني األخوين عبد اهلل وأيب طالب، وأمهام واحدة  أن مات عبد  إىل  آدم 

فكان منهام سيدا الناس هذا األول وهذا التايل، وهذا املنذر وهذا اهلادي() 5 (.

مقاتل  الفرج:  ص43.أبو  املعارف  عنوان  عباد:  بن  الصاحب  وانظر:   .14-13/1 الرشح:   )  1  (

الطالبيني ص4-5. احلاكم: املستدرك 117/3. 

) 2 ( الشبلنجي: نور االبصار ص76.

) 3 ( أنظر تفاصيل ذلك يف كتابنا )فضائل اإلمام عيل املنسوبة لغريه.. احللقة االوىل.. الوالدة يف 

الكعبة، الصفحات مجيعها(.

) 4 ( الرشح: 30/1.

) 5 ( إشارة لقوله تعاىل:

﴿إّنام أنَت منذٌر ولّكِل قومٍ هاد﴾سورة الرعد، آية 7، حيث يشار إىل نزوهلا يف النبي باعتباره   

املستدرك  احلاكم:   .108/13 البيان  جامع  الطربي:  أنظر  اهلادي.   عيل واإلمام  املنذر، 
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وممن كان يفتخر به االمام عمه )محزة() 1 ( الذي أسلم مع بواكري الدعوة 
مدحه  الذي  طالب  أيب  الرتياح  مدعاة   للرسول لنرصته  وكان  االسالمية، 
بشعره. وقد متيز محزة بالشجاعة حتى ُعرف بأسد اهلل وأسِد رسول اهلل، لذلك 
يتقدم حلرب املرشكني يف  نجده مع اإلمام عيل وعبيدة بن احلارث أول من 

أول مناجزة عسكرية.

نفس  يف  سلبيًا  أثرًا  مقتله  وترك  استشهد،  حيث  أحد  يوم  ثبت  ممن  وكان 
.) 2 (النبي

وكان االمام يفتخر به ويقول) 3 (:
عمي ــشــهــداء  ال ســيــد  .وحـــزة  ــبــي اخـــي وصــهــري ــن مــمــد ال

ويرى ابن أيب احلديد ) 4 ( انه لو كان محزة حيًا ملا بايع عليًا بل كان يدعو 
شجاعًا  بنفسه،  ذاهبًا  الشكيمة  شديد  النفس،  قوي  جبارًا،  كان  ألنه  نفسه  إىل 

هبمه، وهو العم واألعىل سنًا، وآثاره يف اجلهاد معروفة.

140/3. ابن كثري: البداية والنهاية 359-358/7.

) 1 ( أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 369/1-375. ابن االثري: اسد الغابة 46/2-50. ابن 

حجر: االصابة 354-353/1.

) 2 ( ال زالت سرية –محزة بن عبد املطلب- موضع امهال من قبل الباحثني، حيث انه يمثل انموذجًا 

للفروسية عند العرب.

) 3 ( الرشح 122/4. وانظر: ابن املغازيل: مناقب ص404. ابن طلحة: مطالب السئول ص30. 

ابن اجلوزي:  املازندراين: مناقب آل أيب طالب 19/2. سبط  الطربيس: االحتجاج 112/1. 

تذكرة ص107. اهليتمي: الصواعق املحرقة ص 130.

) 4 ( الرشح 115/11.
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هذه  يف  اإلمامية  نظر  وجهة  يعرف  أن  أراد  احلديد  أيب  ابن  ان  والظاهر 
رأي  فكان  املذهب.  اإلمامي   )  1 جعفر)  أبو  النقيب  شيخه  إىل  فتوجه  املسألة، 
النقيب؛ أن هناك من األدلة التي تثبت أن محزة لو كان حيًا لتابع عليًا ولبايعه، 

ومن هذه األدلة:

.كان صاحب دين متني، وتصديق خالص للرسول إن محزة

إن محزة لو عاش لرأى من أحوال اإلمام عيل مع الرسول ما يدفعه 
وبيعته. ملتابعته 

محزة  خلق  من  املمزوج   عيل اإلمام  خلق  من  السبعي،  محزة  خلق  أين 
السبعي. وخلق عيل الروحاين، فاتصفت نفس عيل باخللقـتني معًا.

أين هيوالنية) 2 ( نفس احلمزة، وخلوها من العلوم من نفس عيل القدسية 
الفالسفة  مدققي  نفوس  تدركه  مل  ما  التعليمية  بالقوة  ال  بالفطرة  ادركت  التي 
االهليني! فلو أن محزة كان قد بقي حيًا ورأى من عيل ما رأى غريه لكان 

أتبَع من ظله وأطوَع له من أيب ذر واملقداد.

بذل خدماته  العباس، وقد  كان  العم واألعىل سنًا، فكذلك  أما كون محزة 
لعيل، ثم أن األعامم ما زالت ختدم ابن االخ، كام فعل أبو طالب ومحزة والعباس 
يف موقفهم من ابن اخيهم الرسول، وكام خدم اوالد عيل العبايس ابن اخيهم 

) 1 ( ملزيد من التفاصيل عنه أنظر: مصطفى جواد: أبو جعفر النقيب ص8 وما بعدها.

) 2 ( هي القوة يف االنسان وهي يف النفس بمنزلة القوة الناظرة يف العني. أنظر: اخلوارزمي: مفاتيح 

العلوم ص81. بنيس: مذهب الذرة ص41-46. صليبا: املعجم الفلسفي 536/2 ـ537.
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أبا العباس السفاح.) 1 (

 ويرى ابن أيب احلديد ان لقب »سيد الشهداء« الذي اطلق عىل محزة
يقصد منه الشهداء يف حياة النبي وال يشمل عليًا ألن عليًا أفضل من محزة 

وسيده، بل هو سيد كل الناس، وهذه املسألة الخالف فيها بني املعتزلة) 2 (.

أيب  بن  جعفر  أخوه  فضائله  من  ويعد   عيل اإلمام  به  يفتخر  كان  وممن 
طالب) 3 ( حيث يقول فيه مفتخرًا) 4 (:

ــة ابـــن امــي ــك ــالئ ــطــي مـــع ال ي ويميس يضحي  ــذي  ال وجعفر 

الذي أسلم منذ بواكري الدعوة االسالمية، واستجاب ألمر والده يف نرصة 
احلبشة حيث  إىل  الرسول سفريًا  اختاره  ثم   ،) 5  (أخيه عيل النبي مع 

) 1 ( الرشح 116-115/11.

) 2 ( الرشح 193/15. وإىل هذا الرأي يذهب أيضًا احلسن البرصي. الرشح 96/4.

ص10-3.  الطالبيني  مقاتل  الفرج:  أبو   .495– ص494  املنتخب  الطربي:  ترمجته:  أنظر   )  3  (

احلاكم: املستدرك 230/3-235. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 511/1. ابن االثري: اسد الغابة 

286/1. ابن حجر: االصابة 238-237/1. 

تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط   .112/1 االحتجاج  الطربيس:  ص404،  مناقب  املغازيل:  ابن   )  4  (

ص 107. ابن طلحة: مطالب السئول ص30. اجلويني: فرائد السمطني ص427. اهليتمي: 

الصواعق ص130.

) 5 ( كان لالمام أخوة اخرين أكربهم طالب، الذي ال يعرف عنه يشء سوى انه هلك يف اجلاهلية، 

ولعله شخصية اسطورية، مأخوذة من كنية أيب طالب ليس إال، والثاين عقيل الذي أسلم متأخرًا 

وكان البعض يروي ان النبي حيبه حبني حب حلب أيب طالب له وحب له. ويعد عقيل ممن 

عرف بعلم االنساب عند العرب. وقد أيسء فهم موقفه من اإلمام عيل ومعاوية –كام سنالحظ- 

ويشار إىل أن أوالده رصعوا كلهم مع احلسني يف كربالء. وكان لإلمام أخت تدعى أم هاينء 
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تزعم مهاجري احلبشة، فكانت أول هجرة يف اإلسالم، حيث بقي هناك حتى 
السنة السابعة للهجرة) 1 (.

جتدر االشارة إىل أن اختيار )جعفر( هلذه املهمة من بني سائر املسلمني فيه 
مهام  إليه من  أسند  ما  الرسول وقدرته عىل  لدى  املتميزة  داللة عىل مكانته 

فكان أول سفري يف اإلسالم) 2 (.

وبعد عودته يف أيام فتح خيرب سنة 7هـ، قال: ال أدري بأهيام أشد فرحًا 
بفتح خيرب أم بقدوم جعفر؟) 3 ( ثم قال له: أشبهت خلقي وخلقي) 4 (.

من  ثالثة  له  رتب  البيزنطيني،  الروم  حلرب  جيشًا   الرسول سري  ثم 
القادة، اختلف يف األول هل هو جعفر أم زيد بن حارثة، وأضاف هلام عبد اهلل 

ابن رواحة.) 5 (

أشاد الرسول بشجاعتها، قائال ً: لو أن أبا طالب اولد كل الناس لولدوا شجعانًا وكان هلا ولد 

يدعى هبرية كان من املساندين لإلمام أيام خالفته. أنظر: الزخمرشي: ربيع االبرار 869/1. ابن 

حجر: االصابة 494/2، 503/4. 

) 1 ( عن اهلجرة إىل احلبشة. أنظر: الطربي: تاريخ 332-328/2.

) 2 ( ال زالت سفارة جعفر إىل احلبشة بحاجة إىل مزيد من الدراسة إللقاء الضوء عىل أسباب بقائهم 

خلمس عرشة سنة وما النتائج التي اسفرت عن بقائهم؟

اهليثمي: جممع  العقبى ص218، 224.  الدين: ذخائر  الغابة 287/1. حمب  ( ابن االثري: اسد   3 (

الزوائد 271/9-272. ابن عنبة: عمدة الطالب ص35.

) 4 ( الرشح 29/1. وانظر اليعقويب: التاريخ 106/2. أبو الفرج: مقاتل ص10. احلاكم: املستدرك 

.233/3

) 5 ( عن تفاصيل غزوة مؤته أنظر: الرشح 61/15-73. الواقدي: املغازي 755/2- 767. ابن 

هشام: سرية ابن هشام 389-373/3.
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بن  وكعب  ثابت،  بن  حسان  شعر  خالل  من  احلديد  أيب  ابن  استنتج  وقد 
مالك أن جعفرًا هو األول) 1 (، حيث جاء يف قصيدة حسان) 2 (:

جعفر اجلناحني  ذو  منهم  بمؤتة  تتابعوا قــتــل  اهلل  يــبــعــدن  ــال  ف

الــنــيــة ختطر مجــيــعــًا واســـيـــاف  تتابعوا حــني  اهلل  وعــبــد  وزيـــد 

أما قصيدة كعب بن مالك االنصاري) 3 (:
السبل الرباب  وكف  كام  سحًا  يمل عينك  ــع  ودم العيون  نــام 

ينقلوا مل  ــدوا  ــن اس بمؤتة  قتل  تتابعوا الذين  النفر  عل  ــدًا  وج

الشبل ــر  ــزب اهل يــقــودهــم  طـــود  كأهنم السلمني  ــام  امـ ــاروا  ــ س

الول ــم  ــعـ ونـ اوهلـــــم  قـــــدام  ولــوائــه بــجــعــفــر  يـــتـــدون  إذ 

جتدر اإلشارة أن هناك من األدلة ما تفيد قيادة جعفر للجيش منها:

مل  إذ  اهلاشمي،  يقدم موىل عىل جعفر   النبي ان  يعقل  فال  زيدًا موىل  إن 
يعهد من النبي فعٌل كهذا.

كام  هاشميًا  كونه  حيث  من  املقدم  هو  جتعله  جعفر  هبا  متيز  التي  املكانة  إن 
ذكرنا. وأول سفري يف اإلسالم واتصافه بخلق الرسول، وشجاعته املعروفة.

) 1 ( الرشح 62/15-64، 249/10. وانظر: اليعقويب: التاريخ 55/2. الطربيس: اعالم الورى 

ص102.

) 2 ( الرشح 62/15-63. وانظرها يف الديوان 99-100. ابن هشام: سرية ابن هشام 384/4-

.385

) 3 ( الرشح 63/15-64. وانظرها يف الديوان 260-263. ابن هشام: السرية 385/4-386. أبو 

الفرج: مقاتل الطالبيني ص9-8.
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إن املالحظ ألحداث معركة مؤتة، ال جيد هناك من صدى إال جلعفر، فهو 
يف  هبام  يطري  بجناحني  اهلل  عوضه  حيث  املعركة،  ساحة  يف  يداه  قطعت  الذي 
اجلنة، لذا عرف بجعفر الطيار) 1 (. وحينام تستعرض الروايات أحداث املعركة 

ال تفيض يف احلديث إال عن موقفه.

بل  والشعراء،   )  2  (  الرسول لدى  ماثلة  جعفر  موقف  أصداء  أن  نجد 
كان األجدر بشعراء األنصار مدح صاحبهم عبداهلل بن رواحة، ولكنهم اشادوا 

بموقف جعفر.

وإشادة حسان وكعب دليل عىل تقدمه كام اوضح ابن أيب احلديد.

البالغة  املنتخب ص494-495. الرشيف الريض: هنج  ) 1 ( الرشح 182/15. وانظر: الطربي: 

386. احلاكم: املستدرك 231/3-232. حمب الدين: ذخائر العقبى ص228-226. 

جممع  اهليثمي:  ص228-226.  العقبى  ذخائر  الدين:  حمب   .56-55/2 التاريخ  اليعقويب:   )  2  (

الزوائد 373-327/9.





الثاني الفصل 

نش��أة اإلم��ام علي


الرس��الة بي��ت  يف 





155

الثاني الفصل 

نشأة اإلمام علي يف بيت الرسالة
اخلضوع  عن  وجهه  اهلل  وكرم  املرشفة،  الكعبة  داخل   عيل اإلمام  ولد 
والسجود لألصنام، فكأنام كان ميالده إيذانا بعهد جديد للكعبة والعبادة فيها.) 1 (

هذه الفضيلة التي انفرد هبا اإلمام عيل، حيث الكعبة) 2 (بيت اهلل احلرام، 
قبلة للموحدين يف آخر  الوجود، وقد جعله اهلل سبحانه وتعاىل  اقدس بيت يف 

الزمان رغم وجوده منذ القدم.

أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يضع منهاجه يف األرض عن طريق خليفة  لقد 
يتخذه:

﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي اْلَْرِض َخلِيَفًة﴾) 3 (.

فأوجد سبحانه وتعاىل اإلنسان الذي أدخله يف جتربة طويلة، حيث تكفلت 

) 1 ( العقاد: عبقرية اإلمام عيل ص43.

) 2 ( الكعبة لغة: كعبت اليشء أي ربعته، والكعبة: البيت املربع، وسمي البيت احلرام بالكعبة لتكعبيه 

اي تربيعه، والعرب تسمى املكان املرتفع كعبة. ابن منظور: لسان العرب 213/2.

) 3 ( سورة البقرة، آية 30.
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األنبياء،  بسلسلة  عرف  ما  طريق  عن  النظام،  الدستور،  املنهج،  برسم  السامء 
فكان هناك )124( ألف نبي، كل أرسل إىل قومه:

بِيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسواًل﴾) 1 (. ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

أما طريقة احلياة فكان عىل اإلنسان أن يدخل يف رصاع مع الطبيعة، وكان 
ثم  الزراعة،  اكتشف  املعرفة حيث  أثره يف حصول اإلنسان عىل  لذلك الرصاع 
زمن  بعد  إال  ليتم  ذلك  كان  وما  الدولية.  العالقات  ثم  التجارة،  ثم  الصناعة، 

ورصاع طويل مع الطبيعة.

درجة  إىل  وصلت  قد  البرشية  وكأن  امليالدي،  السابع  القرن  حل  إن  وما 
التعامل مع الطبيعة، وتعامل اإلنسان مع اإلنسان أينام كان لذا  من التكامل يف 
وصل اإلنسان إىل الدرجة التي تؤهله ليكون خليفة اهلل يف األرض، فاملعروف 
إىل  أرسل  وكل  العزم،  أويل  عدا  ما  قوميني  أنبياء  كانوا  السابقني  األنبياء  أن 
قومه )أنظر سورة األعراف 59، 65، 73(. والكتب الساموية، كانت متباينة، 
وخاضعة لعنرص الزمن، وخمتصة بقوم دون قوم، فام تلبث أن تنسخ ألهنا مل تعد 

مالئمة لتطور اإلنسان.

فأرادت السامء هنا أن تضع منهاجا واحدًا، حيث ال أنبياء متعددون بعد اآلن 
وال كتبًا متعددة، وال اديان متعددة، فالدين الذي سيسود هو الدين االسالمي:

ْساَلُم﴾) 2 (. ِه اإْلِ يَن ِعنَْد اللَّ ﴿إِنَّ الدِّ

:والنبي الوحيد الذي سيكون للبرشية امجع هو النبي حممد

) 1 ( سورة االرساء، آية 15.

) 2 ( سورة آل عمران، آية 19.
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ِه َوَخاَتَم النَّبِيِّيَن﴾) 1 (. ﴿َوَلكِْن َرُسوَل اللَّ

أحكامه  أن  حيث  القرآن  هو  مجعاء  البرشية  حياة  ينظم  الذي  والدستور 
قبلة  نحو  ستتوجه  والكل  واملكان  الزمان  متغريات  كل  مع  طرديًا  ستتناسب 
القبلة  اليوم  فهي  للموحدين،  قبلة  اصبحت  التي  املرشفة،  الكعبة  هي  واحدة 

الوحيدة التي حتظى بقبول السامء، قال تعاىل:

َماِء َفَلنَُولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك  ﴿َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك فِي السَّ
َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾) 2 (.

القبلة موضعًا لوالدة اإلمام عيل بن أيب طالب فكانت  وقد كانت هذه 
هذه الفضيلة مما انفرد به) 3 (، حتى عرف باسم )وليد الكعبة(.

امامية  رواية  هي  الكعبة  يف  والدته  رواية  ان  احلديد  أيب  ابن  تصور  وقد 
والواقع إن مسألة والدته هي امجاع املسلمني) 4 (.

وأقدم من أشار إليها الشاعر –السيد احلمريي ت173هـ ) 5 (- يف قصيدة 

) 1 ( سورة االحزاب، آية 40.

) 2 ( سورة البقرة، آية 144.

) 3 ( هناك روايات لوالدة حكيم بن حزام يف الكعبة، لكنها روايات مراسيل. أنظر ابن بكار: مجهرة 

نسب قريش ص353. ابن حبيب: املحرب ص176. تنظر دراستنا عن والدة حكيم يف كتابنا: 

فضائل أمري املؤمنني املنسوبة لغريه ص243 284.

امري  فضائل  تأليفنا:  ينظر  التفاصيل  من  وملزيد   .14/1 البالغة  هنج  رشح  احلديد:  أيب  ابن   )  4  (

املؤمنني املنسوبة لغريه، الوالدة يف الكعبة ص 149ـ 238.

ديوان شعر  وله  كان شاعرًا ظريفًا  احلمريي،  بالسيد  املعروف  يزيد  بن  بن حممد  اسامعيل  ( هو   5  (

مطبوع. أنظر ترمجته. ابن املعتز: طبقات الشعراء ص 32-36. أبو الفرج: االغاين: 248/7-
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له إذ قال) 1 (:
والسجد فــنــاؤه  حيث  والبيت  ــه وأمــنــه ــ ــرم االل ولــدتــه ف حـ

والولد وليدها  ــاب  وط طابت  كريمة الثياب  طــاهــرة  بيضاء 

االسعد الــنــي  القمر  مــع  وبـــدا  نجومها نحوس  غابت  ليلة  ف 

ممد ــي  ــب ــن ال آمـــنـــة  ابــــن  اال  مثله القوابل  خــرق  ف  لــف  مــا 

وممن ذكرها املسعودي املعتزيل ت 346هـ ) 2 ( والصدوق ت 381هـ ) 3 (، 
اسد  بنت  فاطمة  أن  االخبار  »تواترت  405هـ  ت  النيسابوري  احلاكم  وقال 

ولدت امري املؤمنني عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه يف جوف الكعبة«) 4 (.

 .)  5 الكعبة غريه«)  مولودًا يف  نعلم  »مل  406هـ:  ت  الريض  الرشيف  وقال 
والطويس   ،)  7  ( ت436هـ  املرتىض  والرشيف   ،)  6 ت413هـ)  املفيد  هلا  واشار 
ت460هـ ) 8 (، وابن املغازيل ت483هـ ) 9 (.................................

=  =97.الطويس: الفهرست ص108. الكيش: رجال ص242-245. اخلوانساري: روضات 

اجلنات 111-103/1.

) 1 ( ديوانه ص155.

) 2 ( مروج الذهب 358/2. وينظر الكتاب املنسوب له: إثبات الوصية ص 33.

) 3 ( االمايل ص116. علل الرشائع 135/1. معاين االخبار ص 62.

) 4 ( املستدرك عىل الصحيحني 550/3.

) 5 ( خصائص األئمة، ط جممع البحوث اإلسالمية ص39.

) 6 ( اإلرشاد ص 7. املقنعة ص461. مسار الشيعة ص59.

) 7 ( القصيدة املذهبية ص119.

) 8 ( االمايل: ط دار الثقافة ص706. مصباح املتهجد ص805. 

) 9 ( مناقب عيل بن أيب طالب ص 7.
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الدين  وعامد   ،)  2  ( ت548هـ  والطربيس   )  1  ( ت508هـ  والفتال   ...........
الطربيس ت بعد 553 هـ ) 3 ( واملازندراين ت 588هـ ) 4 (.

ونّوه هبا ابن طلحة الشافعي ت652هـ ) 5 (، وسبط ابن اجلوزي الشافعي 
قبله  يولد  »ومل  قال  الذي  هـ،  ت658  الشافعي  والكنجي   ،)  6  ( ت654هـ 
من  ملحله  وإجالالً  بذلك،  له  إكرامًا  سواه  احلرام  اهلل  بيت  يف  مولود  بعده  وال 

التعظيم«) 7 (.

وقال احلسن بن حممد اهلادي إىل احلق أحد ائمة الزيدية يف اليمن) 8 (:
تقصده ال  ــت  ــل دخ إذ  وامــــه  مولده العتيق  البيت  ف  ــان  وك

وأشار هلا االربيل ت 693هـ ) 9 ( والعالمة احليل ت 726هـ ) 10 ( واجلويني 
 ،)  12  ( للمستدرك  تلخيصه  يف  748هـ  ت  الذهبي  وأكدها   ،)  11  ( 730هـ  ت 

) 1 ( روضة الواعظني 76/1.

) 2 ( اعالم الورى ص153.

) 3 ( بشارة املصطفى: ص 8-7.

) 4 ( مناقب آل أيب طالب 23-22/2.

) 5 ( مطالب السئول ص29.

) 6 ( تذكرة خواص األمة ص10.

) 7 ( كفاية الطالب ص406- 407. 

) 8 ( األميني: الغدير 653/5. وعن احلسن بن حممد أنظر: الغدير 660-653/5.

) 9 ( كشف الغمة 61-60/1.

) 10 ( كشف اليقني: ص17.

) 11 ( فرائد السمطني 426-425/1.

) 12 ( تلخيص املستدرك 550/3.
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حدود  يف   )  1 األوايل)  الرسحيي  حممد  بن  العزيز  عبد  السيد  الشاعر  هلا  وأشار 
750هـ إذ قال) 2 (:

ــدوان وحــاطــه اهلل مــن بــاس وع مولده الرحن  حرم  ف  كان  من 

من  بن احلسني  الشيخ عيل  الدين  أبو احلسن عالء  أيضًا يف شعره  وذكرها 
رجاالت القرن الثامن اهلجري إذ قال) 3 (:

يولد مــكــة  ببيت  ــواه  سـ ــرًا  بـ باسهم العالني  ف  تــرى  هل  م 

يتعبد حـــولـــه  ــدس  ــقـ الـ ــأل  ــ ال مع ــا  ب جـــاء  جــبيــل  ليلة  اف 

السجد الــبــقــاع  دون  بــه  رشفـــًا  ــام عــال ــ ــام جمــــــدًا ك ــ فــلــقــد س

وذكرها من املتأخرين ابن عنبه ت828هـ) 4 (، والديلمي ت 841هـ) 5 (، 
 ،)  7 894هـ)  ت  الشافعي  والصفوري   ،)  6 ت855هـ)  املالكي  الصباغ  وابن 
والسكتواري ت1007هـ) 8 (، وعيل القاري احلنفي ت 1014هـ) 9 (، واحللبي 
...............................................،)  10 1044هـ)  ت  الشافعي 

) 1 ( نسبة إىل اوال جزيرة يف البحرين. احلموي: معجم البلدان 274/1.

) 2 ( األميني: الغدير 34/6. وعن الشاعر أنظر الغدير 34-33/6، 58.

) 3 ( األميني: الغدير 508/6. وعن الشاعر أنظر: الغدير 556-503/6.

) 4 ( عمدة الطالب ص59-58.

) 5 ( إرشاد القلوب 211/2.

) 6 ( الفصول املهمة ص 13.

) 7 ( نـزهة املجالس 205-204/2.

) 8 ( حمارضة االوائل ص120. 

) 9 ( رشح الشفا 151/1. نقال ً عن األميني: الغدير ص37/6.

) 10 ( السرية احللبية 154/1، 405/3.
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هـ   1278 ت  العمري  والشاعر   ،)  1 ت1176هـ)  احلنفي  .........والدهلوي 
بقوله:

وضعا إذ  البيت  عند  مكة  ببطن  العل رفعا الذي فوق  العيل  أنت 

البيت أعاله: »ويف كون االمري  وقال اآللويس ت بعد 1270هـ يف رشحه 
األئمة  بإمام  وأحرى  الدنيا…  يف  مشهور  أمر  البيت  يف  ولد  وجهه  اهلل  كرم 
يف  االشياء  يضع  من  سبحان  للمؤمنني.  قبلة  هو  موضع  يف  وضعه  يكون  أن 
والشنقيطي ت   ،) 3 الشبلنجي)  ونّوه هبا   .) 2 احلاكمني«)  مواضعها وهو أحكم 

1363هـ) 4 (، والفريوزآبادي) 5 (.

بيت  إىل  اهلل  بيت  من  لينتقل   املؤمنني أمري  والدة  عىل  فرتة  مضت 
يف  تربيته  رشف  هو   سواه هبا  حيظ  مل  التي  الفضائل  من  إذ   ،اهلل رسول 
قريشًا  أن  الروايات  تروي  منذ كان عمره ست سنوات، حيث   ،النبي بيت 
أصابتها أزمة اقتصادية فاقرتح الرسول عىل عمه العباس التخفيف عن أيب 
طالب، فقال أبو طالب إن تركتام يل عقياًل افعال ما شئتام، فاختار العباس جعفرًا 

واختار الرسول عليا ) 6 ( وقال:

) 1 ( ديوانه ص97.

) 2 ( رسح اخلريدة الغيبية برشح القصيدة العينية ص15، 75.

) 3 ( نور االبصار ص36.

) 4 ( كفاية الطالب ص37.

) 5 ( فضائل اخلمسة من الصحاح الستة 176/1.

) 6 ( ان عدم ورود )طالب( بن أيب طالب يف هذه احلادثة فيها داللة عىل أنه ال وجود له، وأن أبا طالب 

كنية أو اساًم أليب طالب. وقد أشار لذلك احلاكم: املستدرك 116/3.
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»قد اخرتت من اختاره اهلل يل«) 1 (.

حتى  الرتبية  وحسن  والشفقة  االحسان  من   لعيل يسدي   فكان
بعث) 2 (، لذا كان عيل يقول:

واْلَنِْزَلِة  اْلَقِريَبِة،  بِاْلَقَراَبِة   ،اهلل َرُسوِل  ِمْن  َمْوِضِعي  َعلِْمُتْم  »وَقْد 
فَِراِشه  ِف  وَيْكنُُفنِي  َصْدِره،  إىَِل  نِي  َيُضمُّ َوَلٌد  وَأَنا  ِحْجِره  ِف  َوَضَعنِي  ِصيَصِة،  اْلَ
يِل  َوَجَد  وَما  ُيْلِقُمنِيه،  ُثمَّ  َء  ْ الشَّ َيْمَضُغ  وَكاَن  َعْرَفه،  نِي  وُيِشمُّ َجَسَده،  نِي  وُيِمسُّ

َكْذَبًة ِف َقْوٍل واَل َخْطَلًة ِف فِْعٍل«) ) (.

وكالمه هذا يؤكد بأنه تربى يف بيت النبي وعمره أقل من ست سنوات 
عىل خالف ما ذهب إليه ابن أيب احلديد.

إن والدته يف الكعبة وتربيته يف بيت الرسالة تعني إنه كاد أن يولد مسلاًم، 
بل ولد مسلاًم عىل التحقيق إذا نظرنا إىل ميالد العقيدة والروح، ألنه فتح عينه 

: عىل اإلسالم، ومل يعرف عبادة االصنام ) 4 (. حيث يقول

»إن ولدت عل الفطرة«) 5 (.

) 1 ( الرشح 15/1. وانظر: البالذري: انساب االرشاف 90/2. أبو الفرج: مقاتل الطالبيني ص15. 

احلاكم: املستدرك 667/3. اخلوارزمي: املناقب ص 17. مع اننا نتحفظ عىل هذه الرواية ألهنا 

وضعت للطعن يف تربية االمام يف بيت الرسالة!!؟ وقد ناقشنا ذلك يف بحثنا: اإلمام عيل يف 

فكر معتزلة البرصة ص 7 8.

) 2 ( الرشح 15/1.

) 3 ( الرشح 197/13.

) 4 ( العقاد: عبقرية االمام ص43.

) 5 ( الرشح 54/4.
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:هنا نتسائل: إن كل مولود يولد عىل الفطرة، يقول

»كل مولود يولد عل الفطرة، وإنام أبواه يودانه وينرانه«) 1 (.

 فامذا يقصد االمام بذلك؟

هنا ابن أيب احلديد يطرح عدة آراء يف تفسري الفطرة:

البعثة  قبل  والدته  كانت  حيث  اجلاهلية،  يف  يولد  مل    االمام  إن  أوالً: 
لإلسالم  مقدمة  احلديد  أيب  ابن  يعدها  العرش  السنوات  وهذه  سنوات،  بعرش 
وارهاصات للنبوة، حيث يقول: »وقد جاء يف االخبار الصحيحة إنه مكث 
أحد وكان  الضوء، وال خياطبه  ويرى  الصوت  يسمع  الرسالة سنني عرشًا  قبل 
ذلك ارهاصات لرسالته، فحكم تلك السنني العرش حكم أيام رسالته؛ 
النبوة،  أيام كأيام  فاملولود فيها إذا كان يف حجره وهو املتويل لرتبيته، مولود يف 
وليس بمولود يف جاهلية حمضة«. وهذا هو وجه املقارنة بمعنى والدته عىل 
الفطرة، ووالدة غريه من الصحابة، حيث أكد ابن أيب احلديد أن هذه السنة هلا 

أثر يف حياة النبي وذلك:

برسالة  فيها  بدء  التي  السنة  هي    عيل  اإلمام  فيها  ولد  التي  السنة  ان 
الرسول، حيث سمع اهلتاف من االحجار واالشجار، وكشف عن برصه، 

فشاهد انوارًا، واشخاصًا، ومل خياطب فيها بيشء.

يف هذه السنة ابتدأ النبي بالتبتل، واالنقطاع والعزلة يف غار حراء، فلم 
يزل به حتى كوشف بالرسالة، ونزل عليه الوحي.

صحيح  الرتمذي:   .202/6 سنن  البيهقي:   .240  .207/16 الصحيح  مسلم:  اخرجه:   )  1  (

303/8-304. ابن حزم: الفصل 168/3، 134-131/4.



164................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

اخلري  سنة  ويسميها  فيها،    عيل  وبوالدة  السنة،  بتلك  يتيمن   وكان
الكرامات  من  شاهد  ما  فيها  شاهد  وقد  والدته،  ليلة  الهله  وقال  والربكة؛ 
الليلة مولود يفتح  لنا  والقدرة اإلهلية، ومل يكن من قبل شاهد ذلك: »لقد ولد 
صحة  احلديد  أيب  ابن  أكد  وقد  والرمحة«.  النعمة  من  كثرية  ابوابًا  به  علينا  اهلل 
ذلك بقوله: وكان كام قال صلوات اهلل عليه، فإنه كان نارصه واملحامي عنه، 
وكاشف الغامء عن وجهه، وبسيفه ثبت دين اإلسالم، ورست دعائمه ومتهدت 

قواعده) 1 (.
ثانيًا: معنى والدته عىل الفطرة أي الفطرة التي مل تتغري، ومل حتل، وذلك ان 

:معنى قوله
»كل مولود يولد عل الفطرة«.

وبصحة  فيه،  خلقه  الذي  بالعقل  هيأه  قد  تعاىل  اهلل  فإن  مولود  كل  إن 
من  يمنعه  مانعًا  فيه  جيعل  ومل  والعدل،  التوحيد  يعلم  ألن  واملشاعر  احلواس، 
الظن  وحسن  العتقادمها،  وااللف  الوالدين،  والعقيدة يف  الرتبية  ولكن  ذلك، 
فيهام، يصده عام فطر عليه، وامري املؤمنني دون غريه، ولد عىل الفطرة التي مل 
حتل، ومل يصد عن مقتضاها مانع، ال من جانب األبوين، وال من جهة غريمها، 

وغريه ولد عىل الفطرة، ولكنه حال عن مقتضاها، وزال عن موجبها«) 2 (.
كان  وال  قبيحًا،  يواقع  مل  ولد  منذ  وإنه  –العصمة-  بالفطرة  أراد  إنه  ثالثًا: 
أيب  ابن  وقال  بالوالدين  يتعلق  يشء  يف  غالطًا  وال  خمطئًا  وال  عني،  طرفة  كافرًا 

) 1 ( الرشح 115-114/4.

) 2 ( الرشح 115/4. وانظر عن أثر االرسة يف تنشئة االبناء: كاظم، التنشئة االجتامعية ص149- 

.155
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احلديد »وهذا تفسري اإلمامية«) 1 (. ولكنه مل يعلق عليه ال سلبًا وال اجيابًا.

وما إن بزغ نور اإلسالم حتى كان اإلمام عيل  يف مقدمة معتنقيه، حيث 
يقول:

»وسبقت إىل اإليامن«) ) (.
ولكن كيف يتفق هذا مع ان هناك من يقول بأسبقية أيب بكر أو زيد!!؟) 3 (

هو    عليًا  اإلمام  أن  يرون  احلديث  أهل  أكثر  إن  احلديد  أيب  ابن  أشار 
إحدى  أورد  الذي  الرب-  عبد  ابن   – روايات  استعرض  حيث  أسلم،  من  أول 
»إنه  هنايتها  يف  ويقول  لالسالم،    عيل  اإلمام  أسبقية  تفيد  رواية  وعرشين 
الشك عندنا أن عليًا أوهلام إسالمًا«) 4 (. لذا يقول ابن أيب احلديد: »ان شيوخنا 
 »الناس إسالمًا عيل بن أيب طالب أن أول  املتكلمني ال يكادون خيتلفون يف 
إال من عساه خالف يف ذلك من اوائل البرصيني، فأما الذي تقررت املقالة عليه 
تصانيفهم  اليوم يف  نجد  نكاد  اإليامن، ال  إىل  الناس  اسبق  بأنه  القول  فهو  اآلن 

وعند متكلميهم واملحققني منهم خالفا يف ذلك«) 5 (.

وأضاف: »إن امري املؤمنني ما زال يّدعي ذلك لنفسه، ويفتخر به، وجيعله 

) 1 ( الرشح 116-115/4. 

) 2 ( الرشح 54/4.

) 3 ( أنظر االختالفات: الرشح 215/13 وما بعدها. اجلاحظ: العثامنية ص3 وما بعدها. االسكايف: 

تقض العثامنية ص282 وما بعدها.

) 4 ( الرشح 116/4- 122. وانظر: ابن قتيبة: املعارف ص168-169. ابن عبد الرب: االستيعاب 

.1096-1090/3

) 5 ( الرشح 122/4. وانظر القايض: املغني 141-138/2/20.
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يف أفضليته عىل غريه، ويرصح بذلك. وقد قال غري مرة: »أنا الصديق األكرب، 
والفاروق األول، أسلمت قبل إسالم أيب بكر، وصليت قبل صالته«) 1 (. وكان 

–- يقول) 2 (:

حلمي اوان  بلغت  مــا  غــالمــا  ــرا ط ــالم  ــ ــ اإلس إىل  ســبــقــتــكــم 

وخلص للقول: »واالخبار الواردة يف هذا الباب كثرية جدًا، ال يتسع هذا 
عرف  والتواريخ  السري  كتب  تأمل  ومن  مظاهنا  من  فلتطلب  لذكرها،  الكتاب 

من ذلك ما قلناه«) 3 (.

: ثم أشار إىل أن هذا يطابق قوله

»لقد عبْدُت اهللَ قبل أن يعبده أحد من هذه المة سبع سنني«.

وقوله:

»كنت أسمُع الصوَت، وأبُر الضوَء سننَي سبعًا«.

ألنه  وذلك  والتبليغ؛  اإلنذار  يف  له  أذن  ما  صامت،  حينئذ   والرسول
 إذا كان عمره يوم اظهار الدعوة ثالث عرشة سنة، وتسليمه إىل رسول اهلل
بأمجعهم  الناس  قبل  اهلل  يعبد  كان  انه  صح  فقد  سنوات،  ست  وعمره  أبيه  من 

أبو  املعارف ص169.  قتيبة:  العثامنية ص29.ابن  ( الرشح 122/4. وانظر: االسكايف: نقض   1 (

هالل العسكري: االوائل ص110-107.

) 2 ( الرشح 122/4. وانظر: ابن املغازيل: مناقب ص404. املازندراين: مناقب 19/2. احلموي: 

تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط  ص30.  السئول  مطالب  طلحة:  ابن   .48/14 االدباء  معجم 

السرية  احللبي:  ص131.  الصواعق  اهليتمي:  ص427.  السمطني  فرائد  اجلويني:  ص108. 

احللبية 294/1.

) 3 ( الرشح 123/4.
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سبع سنني، وابن ست تصح منه العبادة إذا كان ذا متييز، عىل ان عبادة مثله هي 
من  شيئًا  شاهد  إذا  اجلوارح  واستخذاء  القلب،  وخشوع  واالجالل،  التعظيم 
 .) 1 ( الصبيان  الباهرة، ومثل هذا يوجد عند  جالل اهلل سبحانه وتعاىل، وآياته 
وقد الحظنا من خالل كالم اإلمام أن عمره  أقل من ست سنوات ملا تربى 

.يف بيت النبي

عرشة  ثالث  كان  أسلم  يوم    عيل  اإلمام  عمر  أن  املعتزلة  أكثر  ويرى 
وإن   ،) 3 الشيطان)  رنة  يسمع  كان  ارهاصات، حيث  2 (، وقد سبق ذلك  سنة) 
الرسول قال له: لوال أين خاتم االنبياء لكنت رشيكًا يف النبوة، فإن ال تكن 

نبيًا، فإنك ويص نبي ووارثه بل أنت سيد األوصياء وإمام األتقياء) 4 (.

وملا كان رسول اهلل حممد نبيًا فقد أصبح اإلمام عيل  وزيرًاوذلك يوم 
اإلنذار بعد نزول قوله تعاىل:

﴿َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اْلَْقَربِيَن﴾) 5 (.

يؤازروه،  فلم  مؤازرته،  منهم  وطلب  وأبلغهم  هاشم  بني   فدعا
.) 6 (إالعيل

) 1 ( رشح هنج البالغة 15/1.

رشح هنج البالغة 14/1.  ) 2 (

رشح هنج البالغة 209/13.  ) 3 (

رشح هنج البالغة 210/13.  ) 4 (

) 5 ( سورة الشعراء 214.

تاريخ  الطربي:  ص303.  العثامنية  نقض  االسكايف:   .245-244  ،212-210/13 (الرشح   6  (

.322-321/2
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الكتاب  نص  من   اهلل رسول  وزير  أنه  »عىل  احلديد  أيب  ابن  واستدل 
والسنة، قول اهلل تعاىل: 

  َأْزِري  بِِه  اْشُدْد    َأِخي  َهاُروَن    َأْهلِي  ِمْن  َوِزيًرا  لِي  ﴿َواْجَعْل 
ْكُه ِف َأْمِري﴾) 1 (. َوَأرْشِ

وقال النبي يف اخلرب املجمع عىل روايته بني سائر فرق اإلسالم:

»أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي«.

 اهلل رسول  وزير  هو  فإذن  موسى،  من  هارون  مراتب  مجيع  له  فأثبت 
وشاد أزره، ولوال أنه خاتم النبيني لكان رشيكًا يف أمره«) 2 (.

وأكد اإلمام عىل سبقه حتى يف اهلجرة إذ يقول:

»وسبقت إىل اإليامن واهلجرة«) ) (.

ألنه  الكثريون  سبقه  بل  هاجر  من  أول  يكن  مل  االمام  أن  املعروف  ولكن 
بات يف فراش الرسول كام هو معلوم.

كل  سبقت  يقل  مل   بأنه أعاله  عيل  اإلمام  كالم  احلديد  أيب  ابن  ويفرس 
الناس، وإنام سبق املهاجرين، إذ أن سيل اهلجرة استمر حتى قبيل فتح مكة يف 

السنة الثامنة من اهلجرة ) 4 (.

بل  السابق،  للمعهود  تكون  ال  أن  جيوز  اهلجرة  يف  الالم  »إن  وأضاف: 

) 1 ( سورة طه، اآليات 31-29.

) 2 ( الرشح 211/13.

) 3 ( الرشح 54/4.

) 4 ( الرشح 125/4.
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تكون للجنس، وامري املؤمنني سبق أبا بكر وغريه إىل اهلجرة التي قبل هجرة 
املدينة، فإن النبي هاجر من مكة مرارًا يطوف عىل احياء العرب، وينتقل من 

ارض قوم إىل غريها، وكان عيل معه دون غريه«) 1 (.

لقد كان اإلمام عيل ذا صلة وثيقة بالنبي حيث إهنام ذوا أصل واحد 
مل  أمهات رسول اهلل، وهو منوط حلمه ودمه،  اهلل، وأمهاته  آباء رسول  »فآباؤه 
وايب  اهلل  عبد  األخوين  بني  املطلب  عبد  مات  أن  إىل  آدم،  اهلل  خلق  منذ  يفارقه 
التايل، وهذا  الناس؛ هذا األول وهذا  طالب، وأمهام واحدة، فكان منهام سيدا 

املنذر وهذا اهلادي«) 2 (.

رواه  ما  املنشود  الواحد  اهلدف  نحو  املشرتكة  االنطالقة  هذه  يؤكد  ومما 
 والزخمرشي حسبام  – يف حق اإلمام عيل  البرصة  – أحد معتزلة  الزخمرشي 
يصفه ابن أيب احلديد: »مذهبه يف االعتزال ونرصة اصحابنا معلوم، وكذلك يف 

انحرافه عن الشيعة، وتسخيفه ملقاالهتم- إن رسول اهلل قال:

ثم  اجلنة،  درانيك  من  درنوك  عل  فأقعدن  جبيل،  أخذن  يب،  أسي  »لا 
أحسن  أر  مل  جارية  منها  فخرجت  انفلقت،  أقلبها  أنا  فبينام  سفرجلة،  ناولني 
منها، فسلمت، فقلت: من أنت؟ قالت: أنا الراضية الرضية، خلقني اجلبار من 
ثم  مسك.  من  وأسفيل  كافور،  من  وأوسطي  عنب،  من  أعالي  اصناف؛  ثالثة 
عجنني بامء احليوان. وقال يل: كون كذا، فكنت. خلقني لخيك، وابن عمك 

) 1 ( الرشح 126-125/4.

) 2 ( الرشح 30/1.
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عيل بن أيب طالب«) 1 (.

ولذا كان اإلمام عيل  بالنسبة للنبي »شعاع من شمسه، وغصن من 
غرسه، وقوة من قوى نفسه، ومنسوب إليه نسبة الغد إىل يومه واليوم إىل أمسه، 
فام مها إال سابق والحق، وقائد وسائق، وساكت وناطق، وجمل ومصل، سيفا 
وتناوح  خبري  استخلب  ما  عليهام  اهلل  صىل  الغاسق،  سدنة  وأنارا  البارق،  ملحة 

حراء وثبري) 2 («) 3 (.

وكان اإلمام يفتخر هبذه العالقة ويقول) 4 (:
ــداء عمي ــه ــش ال ــزة ســيــد  ــ وح ــبــي اخـــي وصــهــري ــن مــمــد ال

ونرصه  عنه  حامى  ثم  حجره،  يف  »كونه  سببها  بينهام  القريبة  القرابة  هذه 
عند اظهار الدعوة دون غريه من بني هاشم، ثم ما كان بينهام من املصاهرة التي 

أفضت إىل النسل األطهر دون غريه من االصهار«) 5 (.

بل وصل األمر أن شّبه ابن أيب احلديد ومعارصيه سياسة النبي والظرف 
تأملت  »وإذا  يقول:  إذ  فيه،  عاش  الذي  والظرف  االمام  بسياسة  عاشه  الذي 
احواله يف خالفته كلها وجدهتا هي خمترصة من أحوال رسول اهلل يف حياته، 

) 1 ( الرشح 280/9-281. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 286/1. اخلوارزمي: املناقب ص210. 

اجلويني: فرائد السمطني 48/1. 

) 2 ( جبالن قرب مكة. أنظر احلموي: معجم البلدان 47-72/2، 233- 234.

) 3 ( الرشح 3/1.

) 4 ( الرشح 122/4. وانظر ابن املغازيل: مناقب ص404. ابن طلحة: مطالب السئول ص30.

) 5 ( الرشح 198/13. سنتناول يف حلقة من حلقات تأليفنا )فضائل اإلمام عيل املنسوبةلغريه( 

فضيلة مصاهرة النبي لنرى مدى صحة مصاهرة اآلخرين له.
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كأهنا نسخة مستنسخة منها، يف حربه وسلمه، وسريته وأخالقه، وكثرة شكايته 
علاًم  ذلك  تعلم  ان  اردت  وإذا  ألمره،  واملخالفني  أصحابه  من  املنافقني  من 

واضحًا، فاقرأ سورة براءة ففيها اجلم الغفري من املعنى الذي أرشنا إليه«) 1 (.

وحلمه  وأخاه  النسب  يف   الرسول عم  --ابن  عيل  اإلمام  كان  وملا 
وثانيه  نوره،  من  قبس  وهو   ،الرسول فضائل  من  مشتقة  وفضائله  ودمه، 
سرية  جمرى  نفس  --جارية  سريته  نجد  لذا  هلام،  ثالث  وال  احلقيقة  عىل 

.) 2 ( الرسول

ابن أيب احلديد:   يف اقسام أصحابه، قال  وحينام رشح كالم اإلمام عيل 
»إن حاله كانت مناسبة حلال النبي، ومن تذكر احواهلام وسريهتام، وما جرى 

هلام إىل أن قبضا، علم حتقيق ذلك«) 3 (.

ولذا نجده  يقول ألصحابه: »واهلل ما أسمعكم الرسول شيئًا، إال وها أنا 
اليوم بدون أسامعكم باألمس، وال شقت  اليوم مسمعكموه، وما أسامعكم  ذا 
لكم االبصار وال جعلت هلم االفئدة يف ذلك الزمان، إال وقد اعطيتم مثلها يف 
وحرموه،  به  أصفيتم  وال  جهلوه،  شيئًا  بعدهم  برصتم  ما  وواهلل  الزمان،  هذا 

ولقد نزلت بكم البلية جائاًل حطامها…«) 4 (.

 قائاًل: »… املخاطبون  ولقد علق ابن أيب احلديد عىل كالم اإلمام عيل 
ألنك  وذلك  احلال،  خمتلف  املخاطب  أن  إال  متساويا،  واحدا  نوعًا  كانوا  وإن 

) 1 ( الرشح 229/6.

) 2 ( الرشح 190/6.

) 3 ( الرشح 147/16.

) 4 ( الرشح 387/6.
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من  مشتقة  وفضائلك  ودمه،  وحلمه  وأخاه  النسب  يف  عمه  ابن  كنت  وإن 
مل  أنك  إال  لكام؛  ثالث  احلقيقة، وال  وثانيه عىل  نوره،  من  قبس  وأنت  فضائله، 
له،  انفعاهلا  حسب  لك  الناس  نفوس  انفعلت  وال  رزقه،  الذي  القبول  ترزق 

وتلك خاصية النبوة التي امتاز هبا عنك«) 1 (.

أبو  ابن أيب احلديد وهو  أيضًا شيخ  السريتني أكدها  توافق  الرؤية يف  هذه 
وهذا  شجاع  هذا  وخصائصهام،  أخالقهام  إىل  »أنظر  قال:  ثم  النقيب  جعفر 
شجاع، هذا فصيح وهذا فصيح، هذا سخي جواد وهذا سخي جواد، وهذا 
اإلهلية  واألمور  والرشيعة  بالفقه  عامل  وهذا  اإلهلية،  واألمور  بالرشائع  عامل 
الدقيقة الغامضة، وهذا زاهد يف الدنيا غري هنم وال مستكثر منها، وهذا زاهد 
والعبادة،  الصالة  يف  نفسه  مذيب  وهذا  بلذاهتا،  متمتع  غري  هلا  تارك  الدنيا  يف 
وهذا  النساء  إال  العاجلة  االمور  من  يشء  إليه  حمبب  غري  وهذا  مثله.  وهذا 
أخوان ألب  أبوامها  قعدده،  بن هاشم، وهذا يف  املطلب  عبد  ابن  مثله. وهذا 
واحد دون غريمها من بني عبد املطلب، وريب حممد يف حجر والد هذا أيب 
طالب، فكان جاريا عنده جمرى أحد أوالده. ثم ملا شب، وكرب استخلصه 
من أيب طالب وهو غالم، فربى يف حجره مكافأة لصنيع أيب طالب به، فامتزج 
بالرتبية  ظنك  فام  بالقرين،  القرين  كان  وإذا  السجيتان،  ومتاثلت  اخللقان، 

.)  2 الطويل!«)  الدهر  والتثقيف 

وأردف قائاًل: »فواجب أن تكون أخالق حممد كأخالق أيب طالب، 
وتكون أخالق عيل كأخالق أيب طالب أبيه، وحممد مربيه، وأن يكون 

) 1 ( الرشح 390/6.

) 2 ( الرشح 221/10.
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وال  منقسمة  غري  ونفسًا  مشرتكة  وطينة  واحدا،  وسوسًا  واحدة،  شيمة  الكل 
اهلل  ان  لوال  فضل،  وال  فرق  وبعض  هؤالء  بعض  بني  يكون  وأال  متجزئة، 
مصالح  من  يعلمه  ملا  لوحيه،  واصطفاه  برسالته،    حممدًا اختص  تعاىل 
فامتاز  وأعم،  أتم  بمكانه  والنفع  اكمل،  به  اللطف  ان  ومن  ذلك،  يف  الربية 
االحتاد،  أمر  عىل  الرسالة  عدا  ما  وبقي  سواه،  عمن  بذلك   اهلل رسول 
الناس  بعدي، وختصم  نبوة  بالنبوة فال  أشار: »اخصمك  املعنى  وإىل هذا 
ال  أنه  إال  موسى،  من  هارون  بمنزلة  مني  »أنت  أيضًا  له  وقال   .)  1 بسبع«) 
الفضائل  مجيع  من  عداها  ما  له  وأثبت  بالنبوة،  منه  نفسه  »فأبان  بعدي  نبي 

.)  2 بينهام«)  مشرتكا  واخلصائص 

أيضًا  تتمثل  نجدها    عيل  واإلمام   النبي بني  الوثيقة  العالقة  هذه 
جواره  إىل    عيل  اإلمام  كان  حيث   النبي عمر  من  األخرية  األيام  يف 
توىل  الذي  هو  ثم  الشام،  إىل  زيد  بن  أسامة  رسية  ضمن  يرسله  مل  حيث 

ودفنه. وكفنه   غسله

مقتل  إىل  رس  له:  وقال  حارثة،  بن  زيد  بن  أسامة  دعا   مرض ملا  إذ 
وجوه  اجليش  ضمن  وكان  اجليش.  هذا  عىل  وليتك  فقد  اخليل  فأوطئهم  ابيك 
أشار  فقد  أوال؟  ضمنه  موجود  هل  بكر  أيب  يف  اختلف  ولكن   )  3  ( املهاجرين 

) 1 ( اخرجه: أبو نعيم: حلية االولياء 65/1- 66. ابن طلحة الشافعي: مطالب السؤول ص34. 

الكنجي: كفاية الطالب ص139. حمب الدين: الرياض النظرة 292/2. 

) 2 ( الرشح 222/10.

) 3 ( الرشح 159/1. وانظر: البخاري: الصحيح 39/6-40. الطربي: تاريخ 184/3.
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بينام  اجليش  يف  وجوده  لعدم   )  3 والطربي)   )  2 والواقدي)   )  1 عقبة)  بن  موسى 
اجليش  ضمن   )  6 واجلوهري)   ،)  5 العسكري)  هالل  وأبو   )  4 اليعقويب)  ذكره 
اخلارج للشام) 7 (، فيام مل يذكر أي مصدر أن اإلمام عليًا كان ضمن اجليش 

.وهذا فيه داللة عىل مدى اختصاصه بالرسول

وفاته  بعد   الرسول خماطبًا  بقوله    عيل  اإلمام  احلقيقة  هذه  أكد  وقد 
»وفاضت بني نحري وصدري نفسك«) 8 (.

السيدة عائشة أهنا قالت: »تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه  ولكن روي عن 
]وآله[ وسلم بني سحري ونحري«) 9 (. لذا حاول ابن أيب احلديد التوفيق بني 
الروايتني بقوله »اهلل أعلم بحقيقة هذا احلال، وال يبعد عندي أن يصدق اخلربان 
فقد  إىل عيل وعائشة مجيعًا،  الوفاة مستندًا  يكون رسول اهلل وقت  بأن  معًا، 

) 1 ( الرشح 183/17.

) 2 ( املغازي 1120-1118/3.

) 3 ( تاريخ 184/3.

) 4 ( التاريخ 103/2.

) 5 ( االوائل ص337.

) 6 ( الرشح 159/1، 183/52،17/6.

) 7 ( أنظر تفاصيل محلة أسامة وآراء املعتزلة فيها. الرشح 159/1-62، 175/17-194. القايض: 

املغني 349-343/1/20.

البيهقي: املحاسن ص298.  الطبقات 263-262/2.  ابن سعد:  ( الرشح 265/10. وانظر   8 (

الزخمرشي: ربيع االبرار 197/4. 

اجلوزي:  ابن  سبط   .262  -261/4 الفريد  العقد  ربه:  عبد  ابن  وانظر:   .267/10 ( الرشح   9  (

تذكرة ص43.
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موته،  بعد  يقلبه  كان  الذي  وهو  ملوته،  وهو حارض  مات  أنه  االتفاق عىل  وقع 
وهو الذي كان يعلله ليايل مرضه، فيجوز أن يكون مستندًا إىل زوجه وابن عمه، 
ومثل هذا ال يبعد وقوعه يف زماننا هذا، فكيف يف ذلك الزمان الذي كان النساء 
تعمل  فكيف  قلت:  فإن  البعض،  عن  البعض  يسترت  ال  خمتلطني،  والرجال  فيه 
نزوهلا؟  بعد  الناس  الرسول عن  ازواج  استتار  بآية احلجاب، وما صح من 
 للرسول مالزمًا  كان  العباس  ان  عىل  كلهم  املحدثني  اتفاق  وقع  قد  قلت 
أيام مرضه يف بيت عائشة، وهذا ال ينكره أحد، فعىل القاعدة التي كان العباس 
ال  نساءه  بأن  إما  أمرين:  بأحد  يكون  وذلك  مالزمه،   عيل كان   مالزمه
كن  النساء  لعل  أو  منه.  وجزء  الرجل  أهل  لكوهنام  وعيل  العباس  من  يسترتن 
عائشة  كانت  وما  وجههن،  يرون  فال  الرجال  وخيالطن  بأمخرهتن،  خيتمرن 
وحدها يف البيت عند موته، بل كان نساءه كلهن يف البيت، وكانت إبنته فاطمة 

.) 1 (»عند رأسه

ان الذي يالحظ عىل الروايتني أعاله:

وصدره . 1 االمام  سحر  بني  مات   النبي بأن  القائلني  رواة  تعدد 
الزبري  بن  عروة  اختها  ابن  وعىل  عليها  عائشة  عىل  القائلني  واقتصار 

.املعروف بعدائه اللدود لإلمام عيل

2 . ان الذي يستقرىء الروايات التي تتحدث عن األيام األخرية للنبي
ليشهد الدور الكبري لإلمام والزهراء دون سوامها.

النبي مات . 3 السيدة عائشة مل تأت لتوضح أن  إن املالحظ ان رواية 

) 1 ( الرشح 268-267/10.
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وكأهنا   .اإلمام عن  الوصية  لتنفي  وإنام  ونحرها،  سحرها  بني 
وضعت هلذا الغرض.

فهل وضعت الرواية من قبل عروة بن الزبري باعتباره من ضمن اللجنة . 4
التي وضعها معاوية الختالق فضائل مقابل فضائل اإلمام عيل!!؟

الرسول ومراسيم جتهيزه ودفنه  وفاة  استعراضه ألحداث  ومن خالل 
يقول:  إذ  لذلك،  لكل  املتصدي  كان   عليًا اإلمام  ان  احلديد  أيب  ابن  الحظ 
يف  والتفصيل  واجلملة  االصل  كان   عليًا أن  علم  االخبار،  هذه  تأمل  »من 
أن أوس بن خويّل) 1 ( ال خياطب أحدًا من  الرسول وجهازه، أال ترى  أمر 
اجلامعة غريه، وال يسأل غريه يف حضور الغسل والنزول يف القرب! ثم أنظر إىل 
املقامات  بمثل هذه  كرم عيل وسجاحة اخالقه وطهارة شيمته، كيف يضن 
بام  وأطلبه  حقه  له  فعرف  األنصار،  من  غريب  رجل  وهو  أوس؛  عن  الرشيفة 
طلبه! فكم بني هذه السجية الرشيفة، وبني قول من قال: لو استقبلت من امري 
املقام غريه من  ما استدبرت ما غسل الرسول إال نساؤه، ولو كان يف ذلك 
لزجر  ذلك  أوس  سأل  وقد  والغلظة،  الفظاظة  وأرباب  اخلشنة  الطباع  أويل 

وانتهر ورجع خائبًا« ) 2 (.

 شديد الورع يف ما يرويه عن النبي  وبعد وفاته كان اإلمام عيل 

يشاركوا يف دفن  ان   اإلمام عيل األنصار من  النبي، وطلب  ( هو ممن شهد سائر مشاهد   1 (

النبي فسمح ألحدهم فنـزل أوس بن خويل: أنظر: ابن االثري: اسد الغابة 145-144/1. 

ابن حجر: االصابة 84/1.

) 2 ( الرشح 40/13-41. يقصد بالقائل )لو استقبلت من امري ما استدبرت...( السيدة عائشة. 

أما صاحب الطباع اخلشنة فيقصد اخلليفة عمر.
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حيث بلغ من تعظيمه له، وإجالله لقدره واحرتام حديثه، أاّل يرويه إال بألفاظه، 
ال بمعانيه، وال بأمر يقتيض فيه إلباسًا وتعمية، ولو كان مضطرًا إىل ذلك ترجيحًا 

للجانب الذي عىل جانب مصلحته يف خاص نفسه) 1 (.

ولقد أثار ذلك التساؤل لدى ابن أيب احلديد فتوجه نحو شيخه أيب جعفر 
رسول  يعظم  من  فيها  أر  فلم  وخطبهم  الصحابة  كالم  عىل  وقفت  قد  قائاًل: 
البالغة  هنج  من  وقفنا  قد  فإنا  كدعائه،  يدعو  وال  الرجل،  هذا  تعظيم   اهلل
ومن غريه عىل فصول كثرية مناسبة هلذا الفصل، تدل عىل جالل عظيم، وتبجيل 

.شديد منه لرسول اهلل
فأجاب أبو جعفر: ان عليًا كان قوي اإليامن برسول اهلل والتصديق 
 له، ثابت اليقني، قاطعا باألمر، متحققًا له، وكان مع ذلك حيب رسول اهلل
لنسبته منه، وتربيته له، واختصاصه به من دون أصحابه، وبعد فرشفه له ألهنام 
نفس واحدة يف جسمني: االب واحد، والدار واحدة؛ واألخالق متشاهبة فإذا 
عّظمه فقد عّظم نفسه وإذا دعا إليه فقد دعا إىل نفسه، ولقد كان يود أن تطبق 
دعوة اإلسالم مشارق االرض ومغارهبا، ألن مجال ذلك الحق به، وعائد عليه، 

فكيف ال يعّظمه ويبّجله وجيتهد يف إعالء كلمته) 2 (.
يشء،  كل  يف   للرسول وريثًا    عيل  اإلمام  أصبح  ذلك  لكل  ونتيجة 
 حتى فيام كانت العرب تعتقده من ثارات حيث »إن كل دم أراقه رسول اهلل
بسيف عيل وبسيف غريه، فإن العرب بعد وفاته عصبت تلك الدماء بعيل 
ابن أيب طالب وحده، ألنه مل يكن يف رهطه من يستحق يف رشعهم وسنتهم 

) 1 ( الرشح 132/6.

) 2 ( الرشح 175-174/7.
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وعاداهتم أن يعصب به تلك الدماء إال بعيل وحده، وهذه عادة العرب إذا قتل 
مطالبته،  عليها  تعذرت  أو  مات  فإن  القاتل،  الدماء  بتلك  طالبت  قتىل  منها 
طالبت به أمثل الناس من أهله … ومن نظر يف أيام العرب ووقائعها ومقاتلها 

عرف ما ذكرناه«) 1 (.

 عىل سائر األمة، وُعدَّ من فضائله؛ زواجه من  ومما امتاز به اإلمام عيل 
فاطمة بنت النبي حممد ) 2 (، حيث كان يفتخر بذلك قائاًل:

»ومنا خي نساء العالني«) ) (.

ال  ذلك،  عىل   اهلل رسول  نص   ،فاطمة »يعني  احلديد:  أيب  ابن  قال 
خالف فيه. وقد تواتر اخلرب عنه انه قال: فاطمة سيدة نساء العاملني) 4 (، إما 
أنه قال وقد رآها تبكي عند  املعنى. روي  اللفظ بعينه، أو لفظ يؤدي هذا  هبذا 

) 1 ( الرشح 300/13- 301.

) 2 ( روي ان عمر بن اخلطاب أو سعد بن أيب وقاص قال: لعيل ثالث لو كانت يل واحدة أحب إيل من 

محر النعم: زواجه بفاطمة، وسكناه يف املسجد، واعطاءه الراية يوم خيرب. الرتمذي: الصحيح 

املناقب ص238.  اخلوارزمي:  املستدرك 135/3، 117، 126.  احلاكم:   .172-171/12

البداية  كثري:  ابن   .135/3 املستدرك  تلخيص  الذهبي:  ص128.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط 

والنهاية 341/7- 343. اهليثمي: جممع الزوائد 120/9. اهليتمي: الصواعق ص125.

) 3 ( الرشح 182/15.

) 4 ( ابن سعد: الطبقات 248/2. النسائي: خصائص ص114-120. البيهقي: املحاسن ص80-

نعيم:  أبو   .174  ،172-171/3 املستدرك  احلاكم:   .50/1 االثار  مشكل  الطحاوي:   .82

هتذيب  النووي:   .1895  -1893/4 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .42  ،40/2 االولياء  حلية 

االسامء 158/1/1، 344. حمب الدين: ذخائر العقبى ص 36، 49-50. ابن تيمية: منهاج 

السنة 169/2. املتقي اهلندي: كنز العامل 93/13-95. اهليتمي: الصواعق ص189-118.
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موته: أال ترضني أن تكوين سيدة نساء هذه األمة) 1 (. وروي انه قال: سادات 
نساء العاملني أربع: خدجية بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد، وآسية بنت مزاحم، 

ومريم بنت عمران) 2 («) 3 (.

وناقش ابن أيب احلديد أهيام رشف باالخر اإلمام عيل أم فاطمة؟ تساءل ابن 
أيب احلديد أوالً: ما املقصود باألفضل؟

العلم  نحو  الناس،  هبا  تتفاضل  التي  للمناقب  األمجع  باألفضل  أريد  ان 
والشجاعة ونحو ذلك، فعيل أفضل.

رأي  عليه  استقر  فالذي  اهلل،  عند  منزلة  األرفع  باألفضل:  أريد  وإن 
بعد رسول  تعاىل  اهلل  عند  كافة  املسلمني  أرفع  عليًا  أن  اصحابنا،  من  املتأخرين 
اهلل من الذكور واالناث، وفاطمة امرأة من املسلمني، وإن كانت سيدة نساء 
العاملني ويدل عىل ذلك انه قد ثبت إنه أحب اخللق إىل اهلل تعاىل بحديث الطائر، 
ما  عىل  القيامة  يوم  ثوابًا  أعظم  سبحانه  إليه  اخللق  وأحب  اخللق،  من  وفاطمة 

فرّسه املحققون من أهل الكالم.

آدم  أباها سيد ولد  ففاطمة أفضل ألن  نسبًا،  باألفضل األرشف  أريد  وإن 
من األولني واآلخرين، فليس يف آباء عيل مثله وال مقارنة.

اآلثار  الطحاوي: مشكل  ص20-118.  خصائص  النسائي:  الطبقات 248/2.  ابن سعد:   )  1  (

49/1. أبو نعيم: حلية االولياء 40/2.

 .255/13 الصحيح  ص49.الرتمذي:    النبي  ازواج  كتاب  من  منتخب  زبالة:  ابن   )  2  (

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .172/3 املستدرك  احلاكم:   .50/1 االثار  مشكل  الطحاوي: 

1895/4-1896. احلافظ العراقي: طرح التثريب 150-149/1.

) 3 ( الرشح 197/15. وانظر أيضًا الرشح 30/1، 266-265/10.
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وان أريد باألفضل: من كان رسول اهلل أشّد عليه حنوًا، وأمّس به رمحًا، 
وهي  جدًا،  عليها  واحلنو  هلا،  احلب  شديد  وكان  إبنته،  ألهنا  أفضل،  ففاطمة 

اقرب إليه نسبًا من ابن العم، ال شبهة يف ذلك.) 1 (

فت به؟  ف بفاطمة أم فاطمة رُشِّ ابن أيب احلديد هل عيل رُشِّ ثانيًا: تساءل 
فمنها  متنوعة،  الناس  عىل  ومتيزه  رشفه  أسباب  كانت   عليًا »إن  فأجاب: 
ومنها  عليه،  اهلل  صلوات  بأبيها  متعلق  هو  ما  ومنها   ،بفاطمة متعلق  هو  ما 
وعفته،  شجاعته،  فنحو  بنفسه،  مستقل  هو  الذي  فأما  بنفسه.  مستقل  هو  ما 
متعلق  هو  الذي  وأما  نفسه،  وسامحة  اخالقه،  وسجاحة  وقناعته،  وحلمه 
اإلسالم،  إىل  وسبقه  وعبادته،  وزهده،  ودينه،  علمه،  فنحو   اهلل برسول 
بينه  صار  حتى  هلا،  فنكاحه   بفاطمة يتعلق  الذي  واما  بالغيوب.  وإخباره 
وبني رسول اهلل الصهر املضاف إىل النسب والسبب، وحتى ان ذريته منها 
صارت ذرية لرسول اهلل، وأجزاء من ذاته؛ وذلك ألن الولد إنام يكون 
أبدًا  ثم هكذا  واالم،  االب  ذايت  من  املراة، ومها جزءان  ودم  الرجل  مني  من 
 عيل رشف  يف  القول  هو  فهذا  دائاًم.  البطون  من  بعده  ومن  الولد  ولد  يف 
زوجة  كوهنا  أن  إال  العاملني  سيد  ابنة  كانت  وإن  فإهنا  به،  رشفها  فأما  بفاطمة 
أن  ترى  أال  األول؛  الرشف  ذلك  عىل  زائدًا  آخر  رشف  من  نوعا  أفادها  عيل 
العظمة واجلاللة  أو أنس بن مالك مل يكن حاهلا يف  أبا هريرة  أباها لو زوجها 
مل  مالك،  بن  أيب هريرة وأنس  بنوها وذريتها من  كان  لو  اآلن، كذلك  كحاهلا 

يكن حاهلم يف أنفسهم كحاهلم اآلن«) 2 (.

) 1 ( الرشح 20-19/16.

) 2 ( الرشح 21-20/16.
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شأن  شأنه  الرشيفة  حياهتا  طيلة  فاطمة  عىل    عيل  اإلمام  يتزوج  مل  لذا 
الرسول بعدم زواجه يف حياة خدجية ، إال أن هناك رواية تفيد أن اإلمام 

عليًا أراد أن يتزوج عىل فاطمة حيث خطب جويرية بنت أيب جهل.

ففي استعراض ابن أيب احلديد ملا جاء به –أبو جعفر االسكايف- قال األخري 
إن أبا هريرة روى احلديث »الذي معناه أن عليًا خطب ابنة أيب جهل يف حياة 
ويل  ابنة  جتتمع  ال  اهلل!  الها  وقال  املنرب،  عىل  فخطب  فأسخطه،   اهلل رسول 
كان  فان  يؤذهيا،  ما  يؤذيني  مني  فاطمة بضعة  إن  أيب جهل!  اهلل  وابنة عدو  اهلل 
معناه،  أو كالما هذا  يريد«.  ما  ابنتي، وليفعل  فليفارق  ابنة أيب جهل  يريد  عيل 

واحلديث مشهور من رواية الكرابييس) 1 («) 2 (.

مسلم  صحيحي  يف  خمرج  أيضًا  احلديث  »هذا  احلديد:  أيب  ابن  وأضاف 
والبخاري عن املسور بن خمرمة الزهري، وقد ذكره املرتىض يف كتابه املسمى تنزيه 
االنبياء واالئمة، وذكر انه رواية حسني الكرابييس، وأنه مشهور باالنحراف عن 

أهل البيت، وعداوهتم واملناصبة هلم فال تقبل روايته«) 3 (.

فيه  املؤمنني  امري  عىل  يكن  مل  صح  لو  اخلرب  هذا  أن  »وعندي  قال:  ثم 
مضافًا  جهل،  أيب  ابنة  نكح  لو  أنه  عىل  جممعة  األمة  ألن  قدح،  وال  غضاضة، 
األربع؛  للنساء  املبيحة  اآلية  عموم  حتت  داخل  ألنه  جلاز،   فاطمة نكاح  إىل 

) 1 ( هو أبو عيل احلسني بن عيل بن يزيد املهلبي الكرابييس، كان من املجربة، وعارفًا باحلديث والفقه، 

وله كتاب املدلسني يف احلديث، وكتاب اإلمامة ويف األخري غمز عىل عيل. أنظر ابن النديم: 

الفهرست ص256. اخلطيب: تاريخ بغداد 66/8. ابن حجر: لسان امليزان 305-303/2.

) 2 ( الرشح 64/4.

) 3 ( الرشح 65-64/4.
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فابنة أيب جهل املشار إليها كانت مسلمة، ألن هذه القصة، كانت بعد فتح مكة، 
وإسالم أهلها طوعًا وكرهًا، ورواة اخلرب متوافقون عىل ذلك، فلم يبق إال أنه إن 
كان هذا اخلرب صحيحًا فإن رسول اهلل، ملا رأى فاطمة قد غارت وادركها 
الولد  رأي  الوالد  يستثبت  األهل، وكام  عتاب   عليًا النساء، عاتب  يدرك  ما 
الكالم  هذا  بعض  كان  الواقع  ولعل  وصلح زوجته،  أهله  إىل رضا  ويستعطفه 

فحرف وزيد فيه«) 1 (.

بينه  جيري  كان  وما  زوجاته،  مع   النبي أحوال  تأملت  »لو  وأضاف: 
وبينهن من الغضب تارة، والصلح أخرى، والسخط تارة والرضا أخرى، حتى 
مرة،  والقطيعة  مرة  اهلجر  وإىل  مرة،  اإليالء  وإىل  مرة،  الطالق  إىل  األمر  بلغ 
إياه،  ويسمعنه  به،   يلقينه كن  مما  الصحيحة  الروايات  يف  ورد  ما  وتدبرت 
لعلمت ان الذي عاب احلسدة والشانئون عليًا به بالنسبة إىل تلك األحوال 
رسول  بني  جرى  وما  مارية،  قصة  إال  يكن  مل  ولو  املحيط،  البحر  من  قطرة 
اهلل، وبني تينك اإلمراتني من األحوال واألقوال، حتى أنزل فيها قرآن يتىل 
يف املحاريب، ويكتب يف املصاحف، وقيل هلام ما ال يقال لالسكندر ملك الدنيا 

:لو كان حيًا، منابذًا لرسول اهلل

اْلُمْؤِمنِيَن  َوَصالُِح  َوِجْبِريُل  َمْواَلُه  ُهَو  َه  اللَّ َفإِنَّ  َعَلْيِه  َتَظاَهَرا  ﴿َوإِْن 
َواْلَماَلئَِكُة َبْعَد َذلَِك َظِهيٌر﴾) 2 (.

ثم أردف ذلك بالوعد والتخويف:

) 1 ( الرشح 66-65/4.

) 2 ( سورة التحريم، آية 4.
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.) 1 (﴾ َقُكنَّ ُه إْن َطلَّ ﴿َعَسى َربُّ

خانتا  اللتني  لوط  وامرأة  نوح  امرأة    ً مثال  هلام  رضب  ثم  بتاممها.  اآليات 
اخلرب  ما روي يف  فهل  معلوم،  اآلية  اهلل شيئًا ومتام  يغنيا عنهام من  فلم  بعليهام، 
بنكاح  له  املغرية  بني  تعريض  من  وغريهتا   عيل عىل   فاطمة تعصب  من 
عقيلتهم، إذا قيس إىل هذه األحوال وغريها مما كان جيري اال كنسبة التأفيف إىل 

حرب البسوس! ولكن صاحب اهلوى والعصبية ال عالج له«) 2 (.

جويرية،  االمام  خلطبة  أشارت  التي  التارخيية  الروايات  لنستعرض  واآلن 
وآراء بعض الباحثني فيها، ثم نحاول أن نديل برأي يف ذلك.

أواًل: ابن سعد ت230هـ: قال يف ترمجة جويرية بال سند )وجويرية هذه هي 

يستأمرونه   اهلل رسول  إىل  املغرية  بنو  فجاء  طالب،  أيب  بن  عيل  خطبها  التي 
ما  يسوؤين  مني  بضعة  فاطمة  إنام  وقال:  يزوجوه  أن  هلم  يأذن  فلم  ذلك،  يف 

ساءها«) 3 (.

ثانيًا: الزبريي ت236هـ: قال بال سند: »خطب عيل بن أيب طالب جويرية 

بنت أيب جهل فشق ذلك عىل فاطمة، فأرسل إليها عتاب )بن أسيد(: أنا أرحيك 
منها. فتزوجها«) 4 (.

وقال أيضًا: »وكان عيل بن أيب طالب قد خطب جويرية بنت أيب جهل قبل 

) 1 ( سورة التحريم، آية 5. راجع التفاصيل عند تفسري الطربي والزخمرشي والقرطبي والسيوطي يف 

تفسري سورة التحريم، آية 4، 5.

) 2 ( الرشح 67-66/4.

) 3 ( الطبقات 262/8.

) 4 ( نسب قريش ص187.
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عتاب، وهم بنكاحها، فكره ذلك رسول اهلل، وقال: إين ألكره أن جتمع بني 
بنت ويل اهلل وبني بنت عدو اهلل، فرتكها عيل وتزوجها عتاب«) 1 (.

ثالثًا: ابن بكار ت256هـ: أورد رواية مرسلة إىل ابن عباس حتكي حماورة 

بني ابن عباس واخلليفة عمر بشأن اإلمام. فقال ابن عباس: يا امري املؤمنني إن 
صاحبنا ما قد علمت إنه ما غرّي وال بدل، وال سخط رسول اهلل أيام صحبته 
له. فقطع عيل الكالم فقال: وال يف ابنة أيب جهل ملا أراد أن خيطبها عىل فاطمة! 

قلت: قال اهلل تعاىل:

﴿َومَل َنِجْد َلُه َعْزَمًا﴾) 2 (.

يقدر  التي ال  يعزم عىل سخط رسول اهلل، ولكن اخلواطر  مل  وصاحبنا 
بأمر  العامل  العامل  اهلل،  دين  يف  الفقيه  من  كان  وربام  نفسه  عن  دفعها  عىل  أحد 

اهلل«) 3 (.

املسور بن خمرمة قال: إن عليًا خطب بنت  البخاري ت256هـ: عن  رابعًا: 

وسلم،  ]وآله[  عليه  اهلل  صىل  النبي  فأتت  فاطمة،  بذلك  فسمعت  جهل،  أيب 
جهل.  أيب  بنت  ناكح  عيل  وهذا  لبناتك،  تغضب  ال  انك  قومك  يزعم  فقالت: 
فقام رسول اهلل. فسمعته حني تشهد يقول: أما بعد، فإين أنكحت أبا العاص 
أكره أن يسوؤها.  الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإين  بن 
بنت رسول اهلل وبنت عدو اهلل عند رجل واحد، فرتك عيل  واهلل ال جتتمع 

) 1 ( نسب قريش ص312.

) 2 ( سورة طـه، آية 115.

) 3 ( املوفقيات ص619. وردت كذلك يف الرشح 50/12- 51.
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مسور  عن  عيل  عن  شهاب  ابن  عن  حلحلة  بن  عمرو  بن  حممد  وزاد  اخلطبة 
مصاهرته  يف  عليه  فأثنى  شمس،  عبد  بني  من  له  صهرًا  ذكر   النبي سمعت 

إياه فأحسن قال: فصدقني ووعدين فوىف يل«) 1 (.

من  مني  بضعة  فاطمة  قال:   اهلل رسول  »إن  املسور  عن  أيضًا  وقال 
أغضبها أغضبني«) 2 (.

خامسًا: مسلم ت263هـ: أورد أربع روايات:

عن املسور: »انه سمع رسول اهلل عىل املنرب، وهو يقول: ان بني هشام 
ابن املغرية إستاذنوين أن ينكحوا ابنتهم عيل بن أيب طالب. فال آذن، ثم ال آذن. 
ثم ال آذن إال أن حيب ابن أيب طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فإنام ابنتي 

بضعة مني يريبني ما راهبا، ويؤذيني ما آذاها«) 3 (.

:عن املسور قال: قال رسول اهلل«

إنام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها«) ) (.

من  املدينة  قدموا  حني  اهنم  حدثه  احلسني  بن  عيل  ان  شهاب:  ابن  »عن 
عند يزيد بن معاوية )بعد( مقتل احلسني بن عيل ريض اهلل عنه لقيه املسور بن 
له:  قال  له: ال،  فقلت  قال:  تأمرين هبا؟  له: هل لك يل من حاجة  فقال  خمرمة 
هل أنت معطي سيف رسول اهلل، فإين أخاف أن يغلبك القوم عليه. وأيم 

) 1 ( الصحيح 95/5-96. وأوردها الصبان: اسعاف الراغبني ص86-85.

) 2 ( الصحيح 105/5. وأوردها املتقي اهلندي: كنز العامل 93/13.

) 3 ( الصحيح: 2/16. وذكرها: الرتمذي: الصحيح 246/13-7. النسائي: خصائص ص120.

) 4 ( الصحيح 3-2/16.
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طالب  أيب  بن  عيل  ان  نفيس  تبلغ  حتى  أبدًا،  إليه  خيلص  ال  أعطيتنيه  لئن  اهلل 
الناس  خطب بنت أيب جهل عىل فاطمة، فسمعت رسول اهلل وهو خيطب 
اختوف  وأنا  مني  فاطمة  إن  فقال:  حمتلم،  يومئذ  وأنا  هذا،  منربه  عىل  ذلك  يف 
يف  عليه  فأثنى  شمس،  عبد  بني  من  له  صهرًا  ذكر  ثم  قال:  دينها.  يف  تفتن  أن 
لست  وإين  يل،  فأوىف  ووعدين  فصدقني،  حدثني  قال:  فأحسن  إياه  مصاهرته 
وبنت  اهلل  رسول  بنت  جتتمع  ال  واهلل  ولكن  حرامًا،  أحّل  وال  حالالً،  أحّرم 

عدو اهلل يف مكان واحد أبدًا«) 1 (.

عن املسور: »إن عيل بن أيب طالب خطب بنت أيب جهل وعنده فاطمة بنت 
إن قومك  له:  فقالت   النبي أتت  فاطمة،  بذلك  فلام سمعت   رسول اهلل
ابنة أيب جهل. قال املسور:  لبناتك، وهذا عيل ناكحًا  يتحدثون إنك ال تغضب 
العاص  أبا  أنكحت  فإين  بعد،  أما  قال:  ثم  تشهد  حني  فسمعته   النبي فقام 
أكره  وإنام  مني،  مضغة  حممد  بنت  فاطمة  وإن  فصدقني،  فحدثني  الربيع،  ابن 
أن يفتنوها واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل، وبنت عدو اهلل عند رجل واحد أبدًا. 

فرتك عيل اخلطبة«) 2 (.

سادسًا: الرتمذي ت279 هـ: ذكر روايتني االوىل سبق وأوردها مسلم، اما 

بنت أيب جهل  »ان عليًا ذكر  الزبري:  بن  اهلل  مليكة عن عبد  أيب  ابن  الثانية: عن 
ما  وينصبني  آذاها  ما  يؤذيني  مني  بضعة  فاطمة  ان  فقال:   النبي ذلك  فبلغ 
أنصبها. قال أبو عيسى )الرتمذي( هذا حديث حسن صحيح هكذا قال ايوب 

) 1 ( الصحيح 4-3/16.

) 2 ( الصحيح 4/16، وذكرها ابن االثري: اسد الغابة 419/5. حمب الدين: ذخائر العقبى ص47-

8. املتقي اهلندي: كنز العامل 92-91/13.
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عن ابن أيب مليكة عن ابن الزبري، وقال غري واحد عن ابن أيب مليكة عن املسور 
ابن خمرمة. وحيتمل أن يكون ابن أيب مليكة روى عنهام مجيعًا«) 1 (.

سابعًا: احلاكم النيسابوري ت405هـ: ذكر أربع روايات:

له  قل  له:  فقال  إبنته.  خيطب  حسن  بن  حسن  إليه  بعث  »إنه  املسور:  عن 
وأما  قال:  ثم  عليه  وأثنى  املسور  اهلل  فحمد  فلقيه:  قال:  العتمة.  يف  فليلقاين 
بعد وأيم اهلل، ما من نسب وال سبب وال صهر أحب إيل من نسبكم وسببكم 
وصهركم. ولكن رسول اهلل. قال: فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، 
وسببي  نسبي  غري  تنقطع  القيمة  يوم  االنساب  وإن  يبسطها.  ما  ويبسطني 

وصهري. وعندك ابنتها. ولو زوجتك لقبضها ذلك. فانطلق عاذرًا له«.) 2 (

عن سويد بن غفلة: »خطب عيل ابنة أيب جهل إىل عمها احلارث بن هشام، 
فاستشار النبي. فقال: أعن حسبها تسألني؟ قال عيل: قد أعلم ما حسبها. 
ولكن أتامرين هبا، فقال: ال! فاطمة مضغة مني، وال أحسب إال وأهنا حتزن أو 

جتزع، فقال عيل: ال آيت شيئًا تكرهه«.) 3 (

عن أيب حنظلة رجل من أهل مكة: »إن عليًا خطب ابنة أيب جهل فقال له 
أهلها: ال نزوجك عىل ابنة رسول اهلل. فبلغ ذلك رسول اهلل، فقال: إنام 

فاطمة مضغة مني فمن آذاها فقد آذاين«.) 4 (

الرواية أعاله التي أشار هلا الرتمذي.

) 1 ( الصحيح 247/13-248. وذكرها احلاكم: املستدرك 173/3.

) 2 ( املستدرك 172/3. وذكرها حمب الدين: ذخائر العقبى ص48.

) 3 ( املستدرك 173/3.

) 4 ( املستدرك 173/3.
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به هذه  ملا جاءت  مغايرة  436هـ: طرح رؤية  املرتضى ت  الشريف  ثامنًا: 

معروف  غري  موضوع  باطل  خرب  »هذا  قائاًل:  موضوعة  عدها  حيث  الروايات 
املؤمنني  امري  عىل  به  طاعنا  الكرابييس  ذكره  وإنام  النقل،  أهل  عند  ثابت  وال 
صلوات اهلل عليه وآله، ومعرضًا بذكره لبعض ما يذكره شيعته من االخبار يف 
اعدائه وهيهات أن يشبه احلق الباطل ولو مل يكن يف ضعفه إال رواية الكرابييس 
له، واعتامده عليه وهو من العداوة ألهل البيت، واملناصبة هلم، واالزراء عىل 

فضائلهم ومآثرهم عىل ما هو مشهور لكفى«) 1 (.

عىل  ويقيض  ببطألنه،  يشهد  ما  تضمن  قد  اخلرب  هذا  أن  »عىل  وأضاف: 
كذبة، من حيث ادعى فيه أن النبي ذم هذا الفعل، وخطب بإنكاره عىل املنابر. 
ومعلوم ان امري املؤمنني لو كان فعل ذلك عىل ما حكي ملا كان فاعاًل ملحظور 
ينكره  نبينا حممد، واملباح ال  يف الرشيعة ألن نكاح األربع حالل عىل لسان 
الرسول، ويرصح بذمه، وبأنه متأذ به؛ وقد رفعه اهلل عن هذه املنزلة، وأعاله 
من كل منقصة ومذمة، ولو كان نافرًا من اجلمع بني بنته وبني غريها بالطباع 
يبالغ يف  تنفر من احلسن والقبيح، ملا جاز أن ينكره بلسانه، ثم ما جاز أن  التي 
لقلبه  ايالمه  بلغ  ولو  األشهاد،  رؤوس  وفوق  املنابر،  عىل  به  ويعلن  االنكار، 
مجيل  من  بأنه  اهلل  ووصفه  والكظم  احللم  من   به اختص  فالذي  مبلغ  كل 
االخالق، وكريم األدب، ينايف ذلك وحييله، ويمنع من إضافته إليه، وتصديقه 
 يف هذا األمر، إذا ثقل عىل قلبه، أن يعاتب عليًا عليه وأكثر ما يفعله مثله

رسًا، ويتكلم يف العدول عنه خفيًا عىل وجه مجيل وبقول لطيف«) 2 (.

) 1 ( تنزيه االنبياء ص190.

) 2 ( تنزيه االنبياء ص190.
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ثم رضب املرتىض مثال ً  باملأمون ملا زوج إبنته من أيب جعفر حممد بن عيل 
فأجاهبا  ألبيها،  شاكية  فكتبت  عليها  تزوج  ثم  املدينة،  إىل  معه  فأخذها  اجلواد 
ان  املرتىض  يرى  ولذا  له«.  اهلل  أباحه  ما  عليه  لنحظر  أنكحناه  ما  »إنا  املأمون 
الباب  هذا  من  للمنع  أمجل  وحاله  إبنته،  غرية  من  باالمتعاض  اوىل  »املأمون 

واالنكار له«) 1 (.

الطعن  من  أعظم  هو   النبي عىل  اخلرب  هذا  يف  الطعن  أن  املرتىض  وأكد 
 لذا وصف واضع هذا الطعن بأنه »ال يبايل أن يشفي غيظه  عىل اإلمام عيل 

بام ال يرجع عىل أصوله بالقدح واهلدم«) 2 (.

ثم قال »عىل أنه ال خالف بني أهل النقل أن اهلل تعاىل هو الذي اختار امري 
املؤمنني لنكاح سيدة النساء صلوات اهلل وسالمه عليها، وأن النبي رّد عنها 
جلة أصحابه وقد خطبوها، وقال: إين مل ازوج فاطمة عليًا عليهام السالم حتى 
زوجها اهلل يف سامئه، ونحن نعلم أن اهلل سبحانه ال خيتار هلا من بني اخلالئق من 

غريها ويؤذهيا، فإن ذلك من أول دليل عىل كذب الراوي هلذا اخلرب«) 3 (.

وقدم دلياًل آخر عىل وضع اخلرب »وبعد؛ فان اليشء إنام حيمل عىل نظائره، 
 املؤمنني امري  يعهد  مل  إنه  االخبار  سمع  من  كل  علم  وقد  بأمثاله،  ويلحق 
خالفًا عىل الرسول، وال كان قط بحيث يكره، عىل اختالف األحوال، وتقلب 
من  أحدًا  أن  مع  افعاله،  من  يشء  عىل   عاتبه وال  الصحبة،  وطول  االزمان 
أصحابه مل خيل من عتاب عىل هفوة ونكيري ألجل زلة فكيف خرق هبذا الفعل 

) 1 ( تنزيه االنبياء ص190.

) 2 ( تنزيه االنبياء ص190- 191.

) 3 ( تنزيه االنبياء ص191.
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عادته وفارق سجيته وسنته لوال خترص األعداء وتعدهيم«) 1 (.

وختم كالمه بآخر دليل »فأين كان اعداؤه … من هذه الفرصة املنتهزة، 
حتملوا  وكيف  والفروق،  العيوب  من  يتخرصونه  ملا  عنوانًا  جيعلوها  مل  وكيف 
يذكر  مل  متقدمًا  األعداء  من  أحدا  بأن  علمنا  ويف  احلق،  عن  وعدلوا  الكذب، 

ذلك، دليل عىل أنه باطل موضوع«) 2 (.

أبو  أيضًا  »وولد  خمزوم  لبني  اشارته  يف  قال  ت456هـ:  حزم  ابن  تاسعًا: 

جهل احلنفاء، أراد عيل أن يتزوجها؛ فكره ذلك رسول اهلل فتزوجها عتاب 
بن أسيد«) 3 (.

والظاهر ان ابن حزم قد وهم ألن ابن سعد ذكر ان احلنفاء وهي بنت ثانية 
أليب جهل غري جويرية تزوجها سهيل بن عمرو ثم أسامة بن زيد) 4 (.

عاشرًا: ابن حجر ت852هـ: أورد ترمجتني البنة أيب جهل:

االوىل حتت اسم »مجيلة بنت أيب جهل بن هشام ابن املغرية املخزومية. روت 
ابن منده من طريق سامك بن  النبي، روى عنها زوجها، اخرج حديثها  عن 
حرب عن عبداهلل بن عمره عن زوج بنت أيب جهل، واسمها مجيلة. قالت: مر 
 … يلوهنم  الذين  ثم  قرين  القرون  وقال: خري  فسقيناه.  فاستسقى   النبي بنا 

وقيل إهنا هي التي خطبها عيل. واملحفوظ إهنا جويرة«) 5 (.

) 1 ( تنزيه االنبياء ص191.

) 2 ( تنزيه االنبياءص191.

) 3 ( مجهرة انساب العرب ص145.

) 4 ( الطبقات 262/8.

) 5 ( االصابة 263-262/4.
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الثانية: جويرية بنت أيب جهل التي خطبها عيل بن أيب طالب فقال رسول 
اهلل: ال جتتمع بنت رسول اهلل وبنت عدو اهلل عند رجل واحد أبدًا. فرتك 
غري  من  خمرمة  بن  املسور  حديث  من  الصحيحني  يف  وقصتها   … اخلطبة  عيل 

ان تسمى«) 1 (.
 – منغم  در  –اميل  املسترشق  وظفها  أعاله  الروايات  إن  عشر:  حادي 

للطعن يف شخص اإلمام عيل  إذ يقول: »ولكن حممدًا مع امتداحه قدم عيل 
يف اإلسالم ارضاء البنته، كان قليل االلتفات إليه، وكان صهرا النبي األمويني 
يأمل من عدم  للنبي من عيل، وكان عيل  أكثر مداراة  العاص  الكريم وايب  عثامن 
عمل النبي عىل سعادة إبنته، ومن عّد النبي له غري قوام بجليل االعامل، فالنبي 
عيل  إراد  وقد  له،  قيادة  تسليم  يتجنب  وكان  الرقاب،  رضب  إليه  يفوض  كان 
يومًا ان يتزوج عىل فاطمة فغضب النبي واحتج عىل ذلك، جهرا من فوق املنرب، 
وهذا ألن عليًا كان غري لبق يف ميله للزواج من ابنة أيب جهل ومجعه حتت سقف 
له يف  النبي  إذن  منه عيل عدم  آمل  اعدائه ومما  أشد  اهلل وبنت  بنت رسول  واحد 

الزواج من أخرى مع فاطمة كام صنع مع صهريه اآلخرين«) 2 (.

هذه  لنا  لتصوغ  الروايات  هذه  من  استفادت  الشاطئ:  بنت  عشر:  ثاني 

)اإلمام  »لكنه  فقالت:  خياهلا.  من  شيئًا  عليه  اضفت  أديب  بأسلوب  احلادثة 
عيل( كاد يأيت – غري متعمد- شيئًا تكرهه فاطمة أشد الكره، وتأمل منه أفدح 
عمها  وابن  زوجها  يأتيها  أن  من  كالزهراء  زوجة  إىل  أبغض  يشء  وأي  األمل.. 
برضة ؟ لقد همَّ عيل بالزواج عىل فاطمة، ويف حسبانه إنه إنام جيري عىل مألوف 

) 1 ( االصابة 265/4.

) 2 ( حياة حممد ص199.
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أباحه له اإلسالم من تعدد  عادة قومه يف اجلمع بني زوجتني وأكثر، ويفعل ما 
الزوجات، دون أن خيطر بباله أن يف هذا ما تنكره بنت نبي اإلسالم! لكن األمر 
أبا  يرى  أن  راعه  حتى   … بالزواج  هيّم  كاد  فام  عيل..  قدر  ما  غري  عىل  جرى 
ابن أيب طالب  الناس منكرًا عىل  يقبل عىل املسجد مغضبًا، وخيطب يف  الزهراء 

أن يتزوج عىل فاطمة«) 1 (.

ثم تساءلت: »ولكن كيف واالسالم يبيح تعدد الزوجات، والنبي كان 
جيمع يف بيته يومئذ بني زوجات ثالث أو أربع، فيهن عائشة بنت أيب بكر الصديق، 
وحفصة بنت عمر بن اخلطاب الذي أعز اهلل به اإلسالم؟ كيف حيرم النبي ما احله 
اهلل، وينكر عىل ابن عمه ما مل ينكره عىل نفسه؟ ليكن هذا الزواج مؤذيًا لفاطمة، 
افلم تتعرض ملثله بنتا أيب بكر وعمر؟ وهل يأبى النبي أن جيوز عىل إبنته ما جيوز 
الذي  نبيه  بنات  الزوجات  تعدد  من  اإلسالم  استثنى  وهل   … مسلمة  عىل كل 
بلغ رسالته؟ ياله من موقف بالغ الدقة والصعوبة واحلرج، فالنبي يعلم حق عيل 
يف الزواج ولو عىل فاطمة.. وحممد يف أبوته الرحيمة وبرشيته السوية، يؤذيه أن 
ترّوع أحب بناته برضة، ويشفق عليها من جتربة قاسية كهذه، يعلم انه ال قبل هلا 
باحتامهلا.. أال ليت عليًا قد صرب عىل واحدة أسوة بابن عمه حني اكتفى بخدجية 
زوجة، مدى ربع قرن من الزمان! اذن ألعفى االب النبي من احلرج، وأغناه من 
ذلك املوقف الشائك الصعب… وإين ألمتثله –صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم–يرنو 
الغالية وهي ترتقب املحنة يف خوف وقهر، فتكاد لفرط أساها وقلقها،  إبنته  إىل 
تذوب من ضعف وكمد، ويود بكل ما استطاع ان يدفع عنها ما تكره، وأن حيميها 
يبدو  األمر  لكن  ليإليها،  ويؤرق  امنها،  ويروع  أجفاهنا  يقرح  الذي  اخلوف  من 

) 1 ( بنات النبي ص176-175.
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من  شعاع  يلوح  احلرية،  ظلامت  ويف  اهلل!  أحّل  ما  حيرم  أن  لنبي  كان  فام  معقدًا، 
الضوء ينري السبيل: إن عليا ذكر بنت عمرو بن هشام املخزومي فهل يرىض اهلل 
ان جيمع بيت عيل بني بنت رسول اهلل، وبنت عدو اهلل؟ فعمرو هذا هو أبو احلكم 
بن هشام أبو جهل، الذي مل ينس الرسول واملؤمنني ما اقرتف من آثام يف اضطهاد 

الدعوة االسالمية …«) 1 (.

قائلة:  الدعوة االسالمية، وأردفت  أيب جهل من  تعدد مواقف  ثم أخذت 
»أتكون بنت هذا الرجل رضة لفاطمة بنت النبي؟ يأبى الرسول ذلك … ويأباه 
––إىل املسجد مغضبا حتى بلغ املنرب فخطب يف صحبه:  اإلسالم! وانطلق 
ان بني املغرية استأذنوين… ثم ذكر ––صهره أبا العاص، وهو من بني عبد 
شمس، ال من بني عبد املطلب كعيل–فأثنى عليه يف مصاهرته إياه أحسن الثناء 
الرواة مل  الستة األمهات ولكن أحدًا من  الكتب  … وقد ورد هذا احلديث يف 
يذكر لنا وقعه عىل املسلمني وصداه يف املدينة. فهل ترى يعيينا أن نتصور مدينة 
الرسول، وقد باتت ليلتها ساهرة، تؤمن عىل قول النبي، وترى فيه مظهرًا مجياًل 
من مظاهر برشيته التي طاملا أرص عىل االعرتاف هبا. وآية ناطقة بأبوته الرحيمة 
التي كانت مرضب االمثال، ودلياًل جديدًا من أدلة حبه لبناته، هذا احلب الذي 
شاء اهلل أن يمال به قلب النبي املختار يف بيئة وأدت بناهتا؟ أو هل يقرص خيالنا 
 ،النبي صهره  خطبة  سامعه  إثر  املسجد  من  ينرصف  وهو  عيل  متابعة  عن 
حقًا  أتراه  كان؟  فيام  يفكر  القلب،  مثقل  اخلطو،  بطيء  بيته  إىل  طريقه  ويأخذ 
بنت عدو اإلسالم؟.. كيف هان عليه جهاده  فاطمة، من  الزواج عىل  أراد  قد 

) 1 ( بنات النبي ص177-176.
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أمن  يروع  أن  عليه  هان  كيف  بل  املحمدية؟  الدعوة  سبيل  يف  الباسل  الطويل 
احلبيبة بنت احلبيب، ويكرس قلبها بزواج كهذا ال يمكن أن يؤول إال بالرغبة يف 

متاع حيس مادي، ال جيده لدهيا«) 1 (.

اخلاصة،  له مربراته  املتعدد   النبي زواج  ان  الشاطئ  بنت  اوضحت  ثم 
وظروفه وإال فام باله ––قد اكتفى بخدجية مخسًا وعرشين سنة، فلم يتزوج 
بلغ اخلمسني. ثم أن االمام كان يشغله اجلهاد يف سبيل  عليها حتى ماتت وقد 
الدين اجلديد، اذن »فلتكن بنت أيب جهل من حظ غريه، أما هو، فليس بالذي 
هو  وليس  صهرًا..  هشام  بن  جهل  أبا  بالنبي  فيستبدل  الباسل،  جهاده  حيبط 
العاص  أبو  يكون  ولن  إليه،  بناته  أحب  يف  عمه،  وابن  وأباه  نبيه  يؤذي  بالذي 
ابن الربيع قبل إسالمه أبر منه ببنت حممد، ابن عمه عبد اهلل بن عبد املطلب وال 

ارعى يف مصاهرته للنبي ذماما«.) 2 (
–عليهام  للزهراء  عيل  اإلمام  من  اعتذارًا  الشاطئ-  -بنت  اختلقت  ثم 
يا  اخطأت يف حقك  هبيني  معتذرا:  تبكي، مهس  رآها  »واذ  فقالت:   – السالم 
فاطمة، فمثلك أهل للعفو واملغفرة، ومضت قطعة من الليل قبل أن جتيب: غفر 

اهلل لك يا ابن عم«) 3 (.

وختمت كالمها بالسؤال: متى َهمَّ عيل بالزواج عىل الزهراء؟

قالت: »صمت املؤرخون ورجال احلديث فلم يشريوا إىل موعد اخلطبة عىل 
ما لذلك من أمهية وخطر، لكنا نطمئن إىل أهنا كانت يف الفرتة االوىل من زواجها. 

) 1 ( بنات النبي ص181-177.

) 2 ( بنات النبي ص181.

) 3 ( بنات النبي ص181.



 .................................................... 195الفصل الثاين:نشأة اإلمام عيل

وهو اطمئنان ال يسنده دليل نقيل، وإنام يغرينا به فهمنا لطبيعة املوقف، وتقديرنا 
انه اقرب احتامال قبل أن يرزقا الولد، حني كانت فاطمة وعيل يف مستهل حياهتام 
الزوجية، مل تألف بعد شدته ورصامته، ومل يروض هو نفسه عىل احتامل ما كانت 
االطمئنان  وهبذا  األول!  بيتها  لفراق  وشجو  امها،  لفقد  حزن  من  جتد  تزال  ال 
نميل إىل توقيت احلادثة عىل وجه التقريب بالعام الثاين من اهلجرة، قبل ان يأتيهام 
العام الثالث بأوىل الثمرات املباركة للزواج.. انقشعت السحابة التي ظللت افق 
الزهراء حينًا ال نحدد مداه، وعاد البيت اصفى جوًا مما كان قبل أن يمتحن بتلك 
من  يرجوان  ما  عىل  الكريمني  بالزوجني  تسري  احلياة  ومضت  القاسية،  التجربة 
تعاون ومودة؛ فاطمة يف الدار تقوم عىل خدمة زوجها ما وسعها وتتخلص شيئًا 
يبذل هلا من احلب  إىل جانبها  وانقباض، وعيل  يعتادها من شجن  فشيئًا مما كان 
والرعاية ما يعينها عىل مشقة العيش الكادح يف جو املدينة الذي مل تسعفها صحتها 
عىل أن تألفه برسعة كام ألفه كثري من املهاجرين. وحياول قدر ما أطاق أن يرتفق هبا 
ويروض نفسه عىل يشء من اللني واليرس. ثم شاء اهلل أن يقر عني الزهراء وعيون 

من حيبوهنا فوضعت بكرها احلسن بن عيل يف السنة الثالثة من اهلجرة«) 1 (.

وأضاف  الشاطئ  بنت  عند  جاء  ما  علم-  أبو  –توفيق  وردد  عشر:  ثالث 

قال  والتي  إليه  بناته  أحب  يف  عمه  وابن  وأباه  نبيه  يؤذي  الذي  هو  عيل  »ليس 
التي قال فيها أيضًا  هلا: إن اهلل غري معذبك وال أحد من ولدك«) 2 (. وهي 
»إذا كان يوم القيمة مجع اهلل األولني واآلخرين يف صعيد واحد، ثم ينادي مناد 

) 1 ( بنات النبي ص183-182.

) 2 ( اخرجه: الطرباين: املعجم الكبري 210/11، اهليتمي: الصواعق ص158. املتقي اهلندي: كنـز 

العامل 96/13. الصبان: اسعاف الراغبني ص109.الشبلنجي: نور االبصار ص45. 



196................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

إن اجلليل جل جالله يقول: نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فإن هذه فاطمة 
بنت حممد تريد أن متر عىل الرصاط«.) 1 (

فيها  فرأيت  وقال:  السابعة.  السامء  يف  مّر   انه اخلدري  سعيد  أيب  وعن 
ملريم وألم موسى وآلسية امراة فرعون وخلدجية بنت خويلد قصورا من ياقوت، 
من  وأرّسهتا  أبواهبا  باللؤلؤ  امحر  مرجان  من  قرصًا  سبعني  حممد  بنت  ولفاطمة 

عود واحد ) 2 («.) 3 (

وأضاف: »هذه هي الزهراء التي حيبها الرسول كام رأينا فيام سبق وتكرر انه 
مل يكن من املعقول ان جيمع بنت رسول اهلل وبنت عدو اهلل بيت واحد. وعن 
النبي ال  القطان قال: ذاكرت عبد اهلل بن داود احلرثي قول  حييى بن سعيد 
آذن إال أن حيب عيل بن أيب طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، قال ابن داود: 

حرم اهلل عىل عيل ان ينكح عىل فاطمة طيلة حياهتا لقول اهلل عز وجل:

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا﴾) 4 (. ﴿َوَما َآَتاُكُم الرَّ

فلام قال النبي: ال آذن مل يكن حيل لعيل أن ينكح عىل فاطمة إال أن يأذن 
الرسول: فاطمة بضعة  قال  ملا  يقول:  رسول اهلل. قال: وسمعت عمر بن داود 
مني يريبني ما راهبا، ويؤذيني ما آذاها حرم اهلل عىل عيل أن ينكح عىل فاطمة، إذ 

أنه بنكاحه عليها يؤذي الرسول، واهلل تعاىل يقول:

الصواعق  اهليتمي:   .175  ،166/3 املستدرك  احلاكم:   .108/1 املعجم  الطرباين:  اخرجه   )  1  (

ص188. املتقي اهلندي: كنـز العامل 91،93/13. الشبلنجي: نور االبصار ص46. 

) 2 ( الشبلنجي: نور االبصار ص46.

) 3 ( أهل البيت: ص156-155.

) 4 ( سورة احلرش، آية 7.
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﴿َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه﴾) 1 («) 2 (.

علم،  أبو  وتوفيق  الشاطئ  وبنت  منغم،   – رأينا  إذا  احلسين:  عشر:  رابع 

الروايات  مع  التعامل  يف  )النقيل(  احلريف  املنهج  اعتمدوا   )  3 كحاله)  وكذلك 
الرشيف  هنج  انتهج  قد  احلسني  معروف  هاشم  فإن  احلادثة،  صحة  أكدوا  لذا 
لذلك  النصوص  مع  التعامل  يف  العقيل  النهج  وهو  احلديد  أيب  وابن  املرتىض، 

حكم بعدم صحة الروايات. حيث جاء يف معرض مناقشته للحادثة:

»وأما حديث زواجه )عيل( من غريها، فقد جاء يف بعض املرويات انه كاد 
ويشري  نتائجه  عن  التغايض  من  تتمكن  وال  النساء،  سيدة  تكرهه  شيئًا  يأيت  أن 
 النبي استشاروا  أهلها  وإن  جويرية…  من  يتزوج  أن  همَّ  إنه  الرواة،  إليه 
فأنكر عليهم، ومل يأذن هلم بذلك، وأضاف الرواة هلذه االسطورة: إن الزهراء 
ذهبت إىل أبيها باكية تقول له: ان الناس يزعمون بانك ال تغضب لبناتك، وان 
رسول اهلل قام من ساعته، وأقبل إىل املسجد مغضبًا، وصعد املنرب، وقال عىل 
مأل من املهاجرين واالنصار: إال وإن بني هشام … إىل غري ذلك مما جاء حول 
اخلروج  إىل  العاطفة  به  تستبد  انسان  وكأنه  النبي  تصور  التي  االسطورة  هذه 
الزهراء،  وتصور  اهلل،  احكام  من  حكم  حساب  عىل  إبنته  وحماباة  املألوف  من 
النبي يتخوف عليها  النساء، وإن  الدين والصرب من سائر  وكـأهنا أقل حظًا من 

أن تتعدى حدود ما أنزل اهلل لو تم هذا األمر.

) 1 ( سورة االحزاب، آية 53.

) 2 ( أهل البيت ص156-155.

) 3 ( اعالم النساء 112/4.
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»إن الذين وضعوا هذه االسطورة أرادوا أن يسيئوا إىل النبي، ال إىل عيل 
اهلل  أباحه  مما   عليًا يمنع  أن  أراد  الرواية،  يف  جاء  كام   النبي ألن  وحده، 
أكثرهم، ومع ذلك فهل جيوز  أو  املسلمني  فعله هو ومجيع  الناس، وما  جلميع 
من  حكم  يف  الزهراء  إبنته  وحيايب  املتصلب،  املوقف  هذا  يقف  أن  النبي  عىل 
»اعميل فلن أغني عنك من اهلل  انه كان يقول لفاطمة:  العلم  احكام اهلل، ومع 

.) 1 شيئًا«) 

وقال ملن جاء يستشفع يف امرأة من األنصار قد رسقت: واهلل لو أن فاطمة 
بنت حممد رسقت لقطعت يدها) 2 (.

دينها، هذا  ابنتي عن  تفتن  أن  أخاف  املزعوم:  قوله  أن  إىل  باالضافة  »هذا 
املألوف،  عن  خيرجن  اللوايت  النساء  من  كغريها  إهنا  يعني  تقديره،  عىل  القول 
ويتجاوزن احكام اهلل يف مثل هذه احلاالت، يف حني إنه قال أكثر من مرة: »إن 
املرتبة  تبلغ هذه  فإهنا مل  اهلل يغضب لغضبك، ويرىض لرضاك«) 3 (، وبال شك 
كام  صح  وإذا  اهلل.  أراد  ما  حدود  يف  وأقواهلا  وترصفاهتا  اعامهلا  مجيع  ألن  إال 
يزعم الراوي أن تفتن يف دينها ألمر قد أباحه اهلل لعيل وغريه من سائر الناس، 

الصواعق  اهليتمي:   .120-118/19 البيان  جامع  الطربي:   .80/3 الصحيح  مسلم:   )  1  (

ص6-155.

) 2 ( البيهقي: املحاسن ص368. ابن تيمية: منهاج السنة 17/3.

) 3 ( الطرباين: املعجم الكبري 108/1. احلاكم: املستدرك 167/3. اهليثمي: جممع الزوائد 203/9. 

ابن حجر: االصابة 378/4. املتقي اهلندي: كنز العامل 96/13. وقد اعترب ابن تيمية هذا = 

=احلديث موضوعًا بقوله »ما ورد هذا من النبي وال يعرف هذا من يشء من كتب احلديث 

املعروفة وال االسناد معروف عن النبي ال صحيح وال حسن« منهاج السنة 170/2.



 .................................................... 199الفصل الثاين:نشأة اإلمام عيل

فكيف يربط النبي رضاها برىض اهلل وغضبها بغضبه. هذا باالضافة إىل أهنا أحد 
املعنيني بآية التطهري بال شك يف ذلك عند أحد من املسلمني، ومع ذلك فكيف 
تفتن يف دينها وقد أذهب اهلل عنها الرجس وطهرها من الذنوب وجعلها السيدة 

االوىل لنساء العاملني.

املتصلب،  املوقف  هذا  النبي  إىل  ونسبوا  االسطورة  هذه  رووا  الذين  »إن 
وتلك املقالة البعيدة عن منطقه قد رووا إىل جانبها أنه إذا كان يوم القيمة جيمع 
ينادي منادي اجلليل جل جالله:  ثم  اهلل األولني واآلخرين عىل صعيد واحد، 
مترعىل  أن  تريد  حممد  بنت  فاطمة  فإن  أبصاركم  وغضوا  رؤوسكم  نكسوا 
ومألوف  متاح  ألمر  دينها  عن  تفتن  فكيف  املستوى  هبذا  كانت  وإذا  الرصاط. 

بني املسلمني، ويف بيت أبيها سيد املسلمني أكثر من أربع من النساء.

»عىل أن املتتبع لتاريخ عيل يف تلك الفرتة من تاريخ اإلسالم سواء كان 
بعد  أو  الدعوة،  سبيل  يف  جياهد  جانبه  إىل  وهو   الرسول مع  حياته  يف  منها 
زواجه من سيدة النساء، ال يرتدد يف أن مجيع ما روي عنه يف حماولة زواجه من 
ابنة أيب جهل، ومن اختياره لنفسه بعض اجلواري يف إحدى غزواته الناجحة) 1 ( 

كام حتدث بذلك بعض املؤلفات يف السرية من موضوعات….

»والغريب يف املقام إن أكثر املؤرخني يذهبون إىل أن خطبة عيل جلويرية 
يأتيهام  ان  وقبل  الزهراء،  فاطمة  من  هبا  تزوج  التي  الثانية  السنة  يف  كانت   …
أبا  إن  الغرابة يف ذلك  املباركة لزواجهام… ووجه  الثمرات  بأوىل  الثالث  العام 

احلاكم:   .3-5،172-164/12 الصحيح  الرتمذي:  أنظر  اليمن.   النبي واّله  عندما   )  1  (

املستدرك 119/3.
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وألّد  املرشكني،  اقطاب  من  كان  جهل  وأبو  مكة،  يف  كانوا  املغرية  وبني  جهل 
أعداء اإلسالم ومن أكثرهم حتريضًا وإساءة إىل النبي وأتباعه … وقد قتل 
أبو جهل يف بدر وظل بنوه عىل رشكهم يف مكة إىل السنة الثامنة حيث فتح مكة، 
فأسلموا، فكيف جيتمع هذا مع قول النبي يف مطلع السنة الثالثة للهجرة، وقبل 
والدة احلسن: إال أن بني املغرية قد استأذنوين أن يزوجوا ابنتهم عليا. وخلص 
النساء،  من  فاطمة  فكر يف غري  عليا  ان  افرتضنا  فلو  احلال  كان  »ومهام  للقول: 
وان فاطمة مل تكن طيبة النفس هبذا التفكري، فذلك ال يوجب جترحيا، وال يبيح 

ألحد أن ينال من قداستها شيئًا«) 1 (.

اخلطبة  هذه  شأن  من  نحن  نعلم  »وال  بصددها  قال  العقاد:  عرش:  خامس 
أسلمت  الفتاة ]جويرية[  أن هذه  نعلم  ولكنا  املختلفة.  رواياهتا  ما جاء يف  غري 
وبايعت النبي وحفظت عنه، فلعلها قد خيف عليها الفتنة أن تتزوج بغري كفء 
يرضيهم من هو دون  املكانة واحلسب ال  املسلمني، وأهلها هم من هم يف  من 
عيل بن أيب طالب من ذوي قرابتها. أو لعلها غضبة من غضبات عيل عىل أنفة 
من أنفات فاطمة، أو لعلها نازعة من نوازع النفس البرشية مل يكن يف الدين ما 

يأباها، وإن أباها العرف يف حالة املودة والصفاء«) 2 (.

احلادثة  هذه  يف  رأي  له  كان  انه  علمنا  من  وآخر  الشرهاوي:  عشر:  سادس 

زميلنا- حسني الرشهاوي- الذي قال بصددها:

التي أوردناها حتمل ضعفها بني طياهتا وهي متناقضة إىل درجة  »والرواية 

) 1 ( سرية األئمة االثني عرش 95-92/1.

) 2 ( فاطمة الزهراء ص5-44.



 .................................................... 201الفصل الثاين:نشأة اإلمام عيل

كبرية ال يمكن قبوهلا وهي حتمل إساءة إىل رسول اهلل أوال قبل اإلمام عيل 
ولو  فاطمة…  البنته  حبه   اهلل رسول  اعرتاض  ووجه   ،الزهراء وفاطمة 
افرتضنا جدال أن عليا قدم عىل هذه اخلطبة بالفعل، فانه مل يأت بيشء حمرم 
عىل   اهلل رسول  يقف  فكيف  بأربع،  الزواج  أباح  اإلسالم  ألن  الرشيعة  يف 
املنرب وأمام كل املسلمني وحيرم رشع اهلل الذي أتى به من عند ربه، وذلك ملحبتة 
فاطمة  وكون  التفضيل  وعدم  والعدالة  باملساواة  ينادي  وهو   !فاطمة البنته 
كأي امرأة من نساء املسلمني من منطلق املساواة، ثم يصعد عىل املنرب ويعرض 
باحدى املسلامت وهي جويرية بنت أيب جهل، ويعرّيها بأيب جهل، عىل الرغم 

من إسالمها فهل حتاسب بذنب أبيها«.

املدينة بعد فتح  »وقد روي ان عكرمة بن أيب جهل عندما أسلم هاجر إىل 
مكة فجعل عكرمة كلام مر بمجلس من جمالس األنصار قالوا: هذا ابن أيب جهل 
بسب  االحياء  تؤذوا  ال  فقال:   اهلل رسول  إىل  ذلك  فشكا  جهل،  أبا  وسبوا 
االموات) 1 ( فإذا كان هذا حال رسول اهلل يف مراعاة مشاعر املسلمني فكيف 
املسلمة وينهي عن رشع  املرأة  املسلمني وهيجم عىل هذه  امام  املنرب  يصعد عىل 
الرواية  تذكر  كام   فاطمة ملحبة  بقلبه  األمر  هذا  كره  قد  كان  ان  وحتى  اهلل، 
الترسع  وعدم  الغيظ،  بكظم  املوصوف  هو  أليس  والغضب!  الغيض  به  وبلغ 
يعاتب  مل  فلامذا  اآلداب  وكريم  االخالق،  بجميل  اهلل  وصفه  وقد  باألحكام(. 

عليا رسا وينهاه. دون أن جيرح مشاعره ومشاعر املسلمني«.) 2 (

) 1 ( أنظر: الزبريي: نسب قريش ص311. الزخمرشي: ربيع االبرار 841/2. السيوطي: مسالك 

احلنفا ص15. دحالن: اسنى املطالب ص 15.

) 2 ( السيدة خدجية بنت خويلد ص132-131.
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واآلن لنأِت ملناقشة احلادثة يف احليثيات اآلتية:

أوالً: من هم بنو املغرية؟

ثانيًا: من هي ابنة أيب جهل؟

ثالثًا: مناقشة تناقضات الروايات؟

رابعًا: موقف النبي؟

خامسًا: موقف فاطمة ؟

سادسا: موقف اإلمام عيل؟

سابعًا: من هو راوي الرواية؟

ثامنًا: حتليالت بعض الباحثني؟

أواًل: من هم بنو املغرية؟

موقفا  اختذت  التي  األرس  من  خمزوم.  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  بن  املغرية  هو 

سلبيا من الدعوة االسالمية يف مكة أو فيام بعد يف املدينة، فقد قتل يف بدر منهم 

أبو قيس بن الفاكة بن املغرية، وأبو جهل وأخوه العايص بن هشام، وأرس عثامن 

ابن عبد اهلل بن املغرية ومعبد بن هشام بن املغرية، أما يف اخلندق فقد قتل نوفل 
ابن عبد اهلل بن املغرية.) 1 (

ومن أشهر رجاالهتم الوليد بن املغرية وهو أول من خلع حذائه عند الدخول 

) 1 ( ابن حزم: مجهرة انساب العرب ص145-144.
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للكعبة إعظاما هلا) 1 (، وأول من بدأ بتهديمها ملا أرادت قريش إعادة بنائها وكانت 
ختشى ذلك) 2 (، ولذلك عرف بعظيم قريش، وفيه نزل قوله تعاىل:

َل َهَذا اْلُقْرءاُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعظِيٍم﴾) 3 (. ﴿َوَقاُلوا َلْواَل ُنزِّ

والوليد هو الذي اهتم النبي بالسحر لذا نزل فيه قوله تعاىل

﴿َذْرنِي َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا  َوَجَعْلُت َلُه َمااًل َمْمُدوًدا  َوَبنِيَن ُشُهوًدا 
َعنِيًدا  آِلََياتِنَا  َكاَن  ُه  إِنَّ َكالَّ    َأِزيَد  َأْن  َيْطَمُع  ُثمَّ    َتْمِهيًدا  َلُه  ْدُت  َوَمهَّ  
  َر َر  ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر  َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ َر َوَقدَّ ُه َفكَّ َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا  إِنَّ
ُثمَّ َنَظَر  ُثمَّ َعَبَس َوَبَسَر  ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكَبَر  َفَقاَل إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر ُيْؤَثُر 
 إِْن َهَذا إاِلَّ َقْوُل اْلَبَشِر  َسُأْصلِيِه َسَقَر  َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر  اَل ُتْبِقي َواَل 

اَحٌة لِْلَبَشِر  َعَلْيَها تِْسَعَة َعَشَر﴾) 4 (. َتَذُر  َلوَّ

وقد قتل ابنه أبو قيس يوم بدر مع املرشكني فيام أسلم ابنه خالد بن الوليد 
قبيل فتح مكة.) 5 (

ضمنهم  ومن  مكة  فتح  يوم  اإلسالم  يف  دخلوا  فقد  املغرية  بنو  باقي  أما 

الوسائل  السيوطي:  ص165،  واملساوئ  املحاسن  البيهقي:   ،174/1 مكة  اخبار  األزرقي:   )  1  (

ص33-32.

) 2 ( الطربي: تاريخ 9-288/2.

) 3 ( سورة الزخرف: 31، أنظر: الطربي: جامع البيان 95/25، القرطبي: اجلامع 83/16، ابن 

كثري: تفسريه 395/7.

أسباب  الواحدي:   ،153-152/29 البيان  جامع  الطربي:  أنظر:   .30-11 املدثر:  سورة   )  4  (

النـزول ص296-295. 

) 5 ( ابن حزم: مجهرة انساب العرب ص147.
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احلارث بن هشام أخو أيب جهل الذي أصبح من الطلقاء ثم من املؤلفة قلوهبم 
الذي  هو  أنه  ويشار   )  1 بعري.)  مائة  هوازن  غنائم  من   النبي أعطاه  ولذلك 

أشار عىل اخلليفة عمر بن اخلطاب بوضع ديوان العطاء.) 2 (

َمْن ِمن بني املغرية استأذن النبي؟ هل هو احلارث  ويأيت هنا التساؤل: 
ابن هشام عم جويرية؟ أم خالد بن الوليد؟ أم عكرمة بن أيب جهل؟.

ثانيًا: من هي ابنة أبي جهل؟

الروايات  اختالف  عىل  هكذا  احلنفاء  أو  مجيلة  أو  جويرة  أو  جويرية  إهنا 
ابنة أيب جهل عمرو بن هشام املخزومي املعروف قبل اإلسالم بأيب احلكم) 3 (، 
بأيب   به لقَّ أن  االسالمية  والدعوة   النبي من  سلبيا  موقفا  الختاذه  وكان 
فاجلاهلية  اتباعها،  ورفضه  اإلسالم  مفاهيم  استيعاب  عن  لبعده  وذلك  جهل، 

هي حالة نفسية ترفض االهتداء هبدي اهلل.) 4 (

وأبو جهل هو صاحب فكرة اغتيال النبي ليلة اهلجرة) 5 ( ثم كان )أس( 
البالء عىل قريش يوم بدر حتى أوردها املهالك، فكان أن قتل يوم بدر وقد القى 

) 1 ( ابن هشام: السرية 413،493/4، الطربي: تاريخ 90/3.

الوليد  الوزراء والكتاب ص17. ذكر اسمه  البلدان ص436. اجلهشياري:  البالذري: فتوح   ) 2 (

ابن هشام.

االصابة  حجر:  ابن  ص145.  العرب  انساب  مجهرة  حزم:  ابن   .62/8 الطبقات  سعد:  ابن   )  3  (

.262،265/4

ابحاث  جملة  نفسية؟(.  حالة  أم  زمنية  فرتة  )اجلاهلية  املوسوم  بحثنا  أنظر  اجلاهلية  معنى  عن   )  4  (

البرصة، العدد 31، 2006. ص 5 43. 

) 5 ( الطربي: تاريخ 2-370/2.
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السنة  حتى  أرسته  بقيت  فيام   .)  1 وأصحابه)   النبي لدى  رسورًا  مقتله  خرب 
الدعاة  من  جهل  أيب  بن  عكرمة  ولده  فكان  مكة  فتح  حيث  اهلجرة،  من  الثامنة 
لقتال املسلمني وعدم السامح هلم بالدخول ملكة، وملا فتحت مكة هرب إىل البحر، 

فلحقته زوجته بعد أن أخذت له األمان من النبي فعاد وأعلن إسالمه.) 2 (

ومن أرسة أيب جهل إبنته التي اختلف يف اسمها أعاله، وقد كان هلا موقف 
ن بالل وقال: أشهد أن حممدًا رسول اهلل، قالت  أذَّ ملا دخل املسلمون مكة فلام 
جويرية: )قد لعمري رفع لك ذكرك، أما الصالة فسنصيل، وواهلل ما نحب من 
قتل االحبة أبدًا، ولقد جاء إىل أيب الذي كان جاء إىل حممد من النبوة فردها ومل 

يرد خالف قومه(.) 3 (

بعد  هجرة  فال  اهلجرة،  ختمت  مكة  وبفتح  الفتح،  مسلمة  من  كانت  إذن 
الفتح) 4 ( هذا يعني إنه ال هجرة بعد ذلك للمدينة أال ألغراض خاصة، فأين يا 
ترى كانت خطبة االمام جلويرية هل يف مكة أم يف املدينة؟ ثم ملاذا مل تتحقق اخلطبة 
أ لرفض النبي) 5 (؟ أم رفض بني املغرية أنفسهم) 6 (؟ أم لتدخل عتاب الذي 

) 1 ( الطربي: تاريخ 6-454/2.

االصابة  حجر:  ابن  ص2-501.  املنتخب   .63  ،60-57  ،48  ،44/3 تاريخ  الطربي:   )  2  (

 .7-416/2

) 3 ( األزرقي: اخبار مكة 275-274/1.

) 4 ( حديث للنبي اخرجه ابن حنبل:املسند 22،401/3، 187/5.

) 5 ( ابن سعد: الطبقات 262/8، الزبريي: نسب قريش ص312، البخاري: الصحيح 96-95/5.

) 6 ( احلاكم: املستدرك 173/3.
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وهو  أسيد  بن  عتاب  عنها  كان  أين  التساؤل:  هنا  ويأيت   ،)  1 فتزوجها؟)  خطبها 
أيضًا من مسلمة الفتح؟الذي ولدت لعتاب ولده عبد الرمحن بن عتاب الذي كان 
ضمن أهل اجلمل ضد اإلمام عيل فكان أن قتل يف هذه املعركة) 2 (. وبعد وفاة 

عتاب تزوجها أبان بن سعيد بن العاص بن أمية فلم تلد له شيئًا.) 3 (

عنها زوجها: »عن عبد  النبي، وروى  أهنا روت عن  الروايات  وتشري 
ابنة أيب  فابن عمرية هنا ال يعلم زوج  اهلل بن عمرية عن زوج بنت أيب جهل«. 

جهل؟ ومن هي؟ واملالحظ ان كتب الصحاح مل تذكر اسمها.) 4 (

ثالثًا: تناقض صيغ الروايات

ابنتهم  تزويج  يف   النبي استأذنوا  الذين  هم  املغرية  بني  ان  بعضها  تشري 
لالمام) 5 (، فيام تشري روايات أخرى أن اخلرب كان شائعًا، وأن الناس قد حتدثوا 
لدى  رواية  تأيت  فيام   )  6 وأخربته)   للنبي ذهبت   فاطمة ذلك  بلغ  فلام  به، 
احلاكم لتشري بأن االمام هو الذي طلب اإلذن من النبي فرفض) 7 (، وتذهب 
رواية أخرى لعلم النبي باألمر دون حتديد من الذي اخربه.) 8 ( أما السبب 

) 1 ( الزبريي: نسب قريش ص187. 

) 2 ( الرشح: 123/11-4، الزبريي: نسب قريش ص193، ابن حزم: مجهرة انساب العرب ص113.

) 3 ( ابن سعد:الطبقات 262/8.

) 4 ( ابن حجر: االصابة 265/4.

) 5 ( ابن سعد: الطبقات 262/8. مسلم: الصحيح 2/16. الرتمذي: الصحيح 7-246/3.

) 6 ( البخاري: الصحيح 95/5-96. مسلم: الصحيح 4/16.

) 7 ( املستدرك: 173/3.

) 8 ( املستدرك: 173/3.
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الروايات  فأكثر  الروايات  بني  تناقض  موضع  أيضًا  فهذا  اخلطبة  حتقق  عدم  يف 
البدء ألن  منذ  املغرية  بني  لتشري إىل رفض  تأيت رواية  فيام   ،) 1 (للنبي تعزوه 
ذلك يؤذي النبي برأهيم) 2 (، ولكن رواية الزبريي تشري إىل تدخل عتاب بن 
املؤمن عىل  أليس خطبة  املوقف بخطبته جويرية) 3 (؟ ولكن  الذي حسم  أسيد 

أخيه املؤمن حرامًا) 4 (؟!!.

رابعًا: موقف النيب؟:

اإلمام  بخطبة   ،النبي أخرب  الذي  من  يف  الروايات  تناقض  إىل  أرشنا 
عيل جلويرية.

أنه  يعني  فهذا   ،النبي استأذنوا  املغرية  بن  هشام  بني  بأن  يشري  فبعضها 
رفض ذلك، إذن ملاذا يصعد املنرب معلنا )ان بني هشام بن املغرية استأذنوين 
 .)  5 هلم()  إذن  ال  ثم  إذن  ال  ثم  إذن  فال  طالب،  أيب  بن  عيل  ابنتهم  ينكحوا  أن 
هذا  معنى  فام  اخلطبة؟  لرتك  ويدعوه   عيل لإلمام   النبي يرسل  ال  فلامذا 
أن  النبي  يريد  فهل  الناس؟  وأمام   عيل حيال   النبي من  املتشدد  املوقف 
يقول ان عليا أتى بأمر خطري؟ أم إن النبي أراد أن يسمع من تسّول له نفسه 

ولو مستقبال تزويج عيل كام فعل بنو املغرية؟.

) 1 ( ابن سعد: الطبقات 262/8. الزبريي: نسب قريش ص312. البخاري: الصحيح 96-95/5.

) 2 ( احلاكم: املستدرك: 173/3.

) 3 ( الزبريي: نسب قريش ص312.

) 4 ( اخرجه الطحاوي: رشح معاين االثار 3/3-4. ابن حزم: الفصل 16/4.

) 5 ( مسلم: الصحيح 2/16. الرتمذي: 7-246/13.
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من  املوافقة  طلب  الذي  هو   عليا اإلمام  أن  تفيد  احلاكم  رواية  ولكن 
النبي منذ البدء ولكنه مل يوافق فقال عيل: ال آيت شيئا تكرهه) 1 (، إذا ما 
إن علًيا عاود اخلطبة رغم  يعني  املنرب واستنكاره، فهل هذا  النبي  معنى صعود 

.له!!.إن هذا ال يمكن صدوره عن اإلمام عيل هني النبي

»فلام   :النبي أبلغت  التي  هي  فاطمة  أن  تشري  أخرى  رواية  تأيت  فيام 
تغضب  ال  إنَّك  يتحدثون  قومك  إن  فقالت:   النبي أتت  فاطمة  سمعت 

لبناتك«) 2 (.

بني  أشيع  ولذلك  صحيح،  غري   عيل اإلمام  فعل  أن  يرون  فالقوم  إذن 
لتخربه   النبي أتت  لذا  فاطمة  مسامع  فبلغ  به،  يتحدثون  وأخذوا  الناس 
بمقالة الناس. فلامذا يا ترى هذا التصور لدى الناس؟ واملعروف أن العرب قبل 
اإلسالم ويف ظل عرص الرسول كانوا يتزوجون ألكثر من واحدة، وال نكاد 
نقرأ عن موقف متوتر حيال زواج ثاٍن، إذن ملاذا يستنكر قوم النبي ذلك إىل 
درجة أهنم يقولون: إن النبي ال يغضب لبناته، فمن سبقه وقد غضب لبناته 

حتى يؤخذ عىل النبي عدم غضبه لبناته.

إياه  مقارنا   ،بعيل عرض  هذا  االستنكاري  بموقفه   الرسول إن   .3
أبا العاص  بموقف أحد أصهاره من بني عبد شمس، إذ يقول: )فإين أنكحت 
ووعدين  فصدقني،  )حدثني  أخرى:  رواية  ويف  فصدقني(  فحدثني  الربيع،  بن 

) 1 ( املستدرك: 173/3.

) 2 ( البخاري: صحيح 95/5-96. مسلم: الصحيح 4/16.



 .................................................... 209الفصل الثاين:نشأة اإلمام عيل

فأوىف يل() 1 (. فمن هو أبو العاص هذا؟.

أي  بنت خويلد،  بني عبد شمس وأمه هالة  الربيع من  بن  العاص  أبو  هو 
من  أهنا  البعض  يرى  التي  زينب  اإلسالم  قبل  تزوج    خدجية  السيدة  أخت 
اإلسالمية  الدعوة  بدء  يف  إلسالمها  تشري  الروايات  أن  ورغم   ،النبي بنات 
بقاءها:  لكنها بقيت يف مكة ثالث عرشة سنة عند زوجها وهو مرشك، فام رس 
هل يرضاها؟ فهذا ال جيوز رشعًا؟ أم رغاًم عنها؟ ومع ذلك فلم ترش الروايات 
هذا  أليس  العقيدة،  يف  تناقضهام  رغم  اآلخر  الحدمهاحيال  سلبي  موقف  ألي 
العاص  أبو  زوجها  وأشرتك  اهلجرة  بعد  حتى  بقيت  وقد  اإلستغراب؟!!  يثري 
قالدة  زينب  فأرسلت  املسلمني  بيد  أسرًيا  وقع  فكانأن  مرشًكا،  بدر  معركة  يف 
وأطلق  عليها  وأعادها  هلا   النَّبي َفَرقَّ  زفافها،  ليلة  هلا  أهدهتا  قد  أمها  كانت 
ذلك  يدلك  فهل  ففعل،  له،  زينب  يبعث  أن  عليه  رشط  أن  بعد  زوجها  رساح 
أبيها  تتعاطف مع مرشك ضد  زينب وهي  إسالم  أين  ثم  العاص،  أيب  فقر  عىل 
حيث  للهجرة  السادسة  السنة  حتى  مرشًكا،  العاص  أبو  واستمر  النبي؟!! 
املدينة  إىل  العاص  أبو  فيها وفرَّ  ما  املسلمون وأخذوا  فاعرتضها  قافلة  خرج يف 
أموال،  ما أخذوه من  املسلمون كل  فأجارته وأعاد عليه  بزينب  استجار  حيث 
إسالمه،  فأعلن  املدينة  إىل  جاء  ثم  ألصحاهبا  األموال  وأعاد  مكة  إىل  فمىض 
بالعقد األول، فهل هذا جائز  إليه زينب  الروايات إن الرسول أعاد  وتشري 
الثامنة من  السنة  يف الرشيعة اإلسالمية؟!! وبقيت معه سنتني حيث توفيت يف 

اهلجرة، فيام عاش بعدها أبو العاص حتى تويف يف عهد اخلليفة أيب بكر) 2 (.

) 1 ( البخاري: صحيح 96/5. مسلم: الصحيح 4-3/16.

) 2 ( ابن سعد: الطبقات 30/8-36. الطربي: املنتخب ص499-501. ابن حزم: مجهرة انساب 
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لتقطع عقال   اإلمام عيل العاص ومقارنتها بسرية  أيب  إن مالحظة سرية 
 بالنبي فكيف  الناس،  عامة  عند  مقارنة  أدنى  هناك  تكون  أن  يمكن  ال  بأنه 
وال داعي لبيان سرية اإلمام عيل، فهي معروفة للخاص والعام كمعرفة البلد 
احلرام، أما أبو العاص فال وجود له إال يف بطون الكتب، وقلَّ من يعرفه حتى 

من املتخصصني وليس ذلك إال ألنه شخص من عامة الناس.

ووعدين  فصدقني،  حدثني   :النبي لقول  تشري  الرواية  ان  واملالحظ 
فأوىف يل، والسؤال: متى حدثه؟ ومتى صدقه؟ أبعد ثالث عرشة سنة والرسول 
أسلمت  التي  زينب  عىل  تضيقه  أبعد  به؟  يؤمن  فلم  لإلسالم،  يدعو  مكة  يف 
وبقيت عنده؟ أبعد خروجه مع املرشكني يف بدر ثم وقوعه يف األرس؟ أبعد ست 
جاء   النبي لصالح  يتجه  العربية  اجلزيرة  واقع  رأى  وملا  اهلجرة؟  من  سنني 

معلنًا إسالمه؟.

للنبي: )فحدثني فصدقني، ووعدين فأوىف يل(.  املنسوب  القول  إن  ثم 
هل هذا الكالم ال نجد له مصداقية لدى اإلمام عيل ؟!!.

قريشا  أن  واملعروف  العاص؟  أيب  لدى  زينب  بقاء  رس  عن  لنتساءل  ثم 
سعت لولدي أيب هلب لتطليق بنات النبي ومها من بني هاشم وأبناء عمه؟ 
العاص؟  أبو  العاص؟ وإذا كانت قد سعت ورفض  بالنسبة أليب  فلامذا مل تسع 
إًذا ملاذا مل يقبل دعوته؟  فام هو سبب رفضه؟ هل اعتزاز بمصاهرته النبي؟ 
أم اعتزاز بابنته؟ فهي قد دخلت اإلسالم طاعنة يف ما يعتنقه من الرشك؟ ثم ما 

العرب ص77-78. ابن عبد الرب: االستيعاب 1701/4. ابن االثري: اسد الغابة 8-236/5، 

ابن حجر: االصابة 3-121/4، 3-312. 
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رس بقاءها: هل برضاها؟ فهذا ال جيوز رشعا؟ أم رغام عنها؟ فإذا كان كذلك 
فكيف يقول الرسول إنَّه وعدين فأوىف يل؟ وإن رشط النبي إرسال زينب 

مقابل إطالق رساحه دليل عىل أن بقاءها عنده رغاًم عنها.

فإنَّه مل يثبت تارخييا أن للنبي بنات سوى السيدة فاطمة  ومع كل ذلك 
.الزهراء

إن الرس يف منع النبي من زواج عيل هو »إن فاطمة بضعة مني، وإنَّام 
أكره أن يفتنوها«) 1 ( نعم… إن فاطمة قطعة من رسول اهلل بال شك، ولكن 
النساء، وإن هذا  إنَّه يصيبها ما يصيب  بفتنة فاطمة؟ هل يقصد   ماذا يقصد

سيدعوها لإلنحراف يف التعامل مع زوجها ومع رضهتا؟.

وابنته   النبي حلقيقة  مدرك  غري  شخص  يقوله  التصور  هذا  مثل  إن 
فاطمة التي رصح القرآن الكريم بطهارهتا من الرجس، فال يمكن بحال من 
األحوال أن تشعر بأي يشء حيرمه اإلسالم، واملعروف أن غرية املرأة حمرمة يف 

اإلسالم،) 2 ( وهلذا قطعًا ففاطمة سوف لن ينتاهبا من هذا يشء.

ابنتي  يطلق  أن  طالب  أيب  ابن  حيب  أن  )إالَّ  للقول:   الرسول خيلص 
وينكح ابنتهم(.) 3 (

ما  فإذا  االتباع،  واجبة  سنة  وتقريره  وفعله   الرسول قول  ان  املعروف 
إنه  يعني  فهذا  عليها،  الزواج  أراد  زوجها  ألن  إبنته  طلق   النبي أن  حدث 

) 1 ( مسلم: الصحيح 4/16، ابن االثري: اسد الغابة 419/5.

) 2 ( قال اإلمام عيل: غرية املرأة كفر وغرية الرجل إيامن. الرشح 312/18.

) 3 ( الرتمذي: الصحيح: 247/13.
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إبنته   عىل  يتزوج  أن  شخص  أراد  إذا  أحدنا  فيصبح  األمة،  عليه  ستسري  ترشيع 
.يطلب منه طالقها مقتديا بالنبي

الطالق  أن  الطالق، واملعروف  انه  للمسألة؟   الرسول ما هو عالج  ثم 
رشع كعالج للفساد األرسي، وهو من أبغض احلالل عند اهلل تعاىل.

فإذا صحَّ وطلِّقت فاطمة  أليس الذي سيواجهه النبي هو مشكلة من 
ألنَّه   النبي هم  فردَّ خطبوها  الصحابة  من  كثريا  أن  املعروف  إذ  سيتزوجها؟ 

) 1 (.ينتظر أمر السامء، وقد جاء أمر السامء بتزوجيها من عيل

 اهلل رسول  بنت  بفاطمة   طالب أيب  بن  عيل  »وقدم  اليعقويب:  يقول 
قدومه  بعد   عيل من   اهلل رسول  زوجها  ثم  اها…  إيَّ نكاحه  قبل  وذلك 
بشهرين، وقد كان مجاعة من املهاجرين خطبوها من رسول اهلل فلام زوجها 
عليا قالوا يف ذلك، فقال رسول اهلل: ما أنا زوجته، ولكن اهلل زوجه() 2 (.

أن  للنَّبي  يتزوج عىل فاطمة؟ وأنى  أالَّ   السامء عىل عيل فهل رشطت 
يطلقها من عيل والسامء هي التي زوجته!!

ا واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل، وبنت عدو اهلل  ثم يقول الرسول: )وإِهنَّ
عند رجل واحد أبدًا(.

هل يعقل ان هذا التصور وهذا الكالم يصدر من أيب هذه األمة؟ هل يعقل 
أن يصدر من رمحة اهلل:

) 1 ( ابن سعد: الطبقات 19/8.

ص122.  الصواعق  اهليتمي:  وانظر  ص307.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط   .35/2 التاريخ:   )  2  (

املتقي اهلندي: كنـز العامل 97/201،205،13/12. الشبلنجي: نور االبصار ص46. 
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﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِْلَعاَلِميَن﴾) 1 (؟

هل يعقل أن يصدر ممن وصفه القرآن:

﴿َوإنََّك َلَعل ُخُلٍق َعظيِِم﴾) 2 (.

و:

وا ِمْن َحْولَِك ﴾) 3 (. ﴿َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

و:

َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿َلَقْد 
بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم﴾) 4 (.

بني  يفرق  وهو  الشخص،  هذا  عىل  تنطبق  القرآنية  املواصفات  هذه  فهل 
ابنة عدو اهلل. أليس  إبنته ال جتتمع مع  ابناء أمته!!؟ ويعلن بلسان العصبية بأن 
هذا ترشيعا؟! وما هو ذنب جويرية املسلمة، إن كان أبوها كافرا؟ أليس يف هذا 

طعن هلا وإيذاء!! واهلل سبحانه هنى عن إيذاء املؤمن.

إن الرسول هو الذي جاء عن اهلل مرشعا للمسلمني:

﴿َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوُثاَلَث َوُرَباَع﴾) 5 (.

حيرمها  فكيف  وغريه،  عليا  تضم  فهي  املسلمني  جلميع  عامة  اآلية  وهذه 

) 1 ( سورة االنبياء ، اآلية:107. 

) 2 ( سورة القلم، اآلية: 4.

) 3 ( سورة آل عمران، اآلية: 159.

) 4 ( سورة التوبة، اآلية: 128. 

) 5 ( سورة النساء، اآلية: 3. 
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الرسول عىل عيل )وإينِّ لست أحرم حالال وال أحّل حراما(.

 النبي منع  فكيف  قيل:  فإن  تغفر،  النبي ال  )وأذية  العريب:  ابن  قال 
غاية  النبي ذلك  بنيَّ  قد  قلنا  النكاح،  النكاح وال يقيض ذلك عقد  علًيا من 
أن  أيب طالب  بن  أراد عيل  إذا  إال  اهلل  أحّل  ما  ليس يف حتريم  إنَّه  فقال:  البيان، 
يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فبنيَّ له أن ذلك ليس بحرام، وبني له أنَّه ال عليه أن 
آذاه كان حراما من جهة  يؤذيه، وما  فإنه  الزواج عليها  ا  فأمَّ فاطمة،  يطلق عيل 
 النبي به  خيتص  األمر  هذا  االصل…  يف  النكاح  حتريم  جهة  من  ال  إذايته 

وحده، فاذى غريه مأذون فيه مباح ال حرج عىل أحد أن يفعله(.) 1 (

إزاء هذه احلادثة ال  الكريم  القرآن  النظر هو سكوت  الذي يلفت  واليشء 
تأييدًا ملوقف النبي وال نقدًا له.

اختالف  عىل  كلثوم  أم  أو  لرقية   النبي يغضب  مل  ملاذا  ترى  يا  ولكن 
الروايات يف زواج عثامن عليها، فريوى أن الرسول يف ساعة الدفن رشط أن 
القرب) 2 (، وهلذا  الليلة فلم يدخل عثامن  القرب من قارف زوجته تلك  ال يدخل 
فصاحب الرواية جعل عىل لسان النبي أن حيتج بأيب العاص مع إنه مرشك، 

ومل حيتج بعثامن ألن األخري قد تزوج عىل رقية أو أم كلثوم.

اهتاممه  بكثري  يفوق   بفاطمة اهتامما  لديه  جيد   النبي لسرية  املتتبع 
رشكه  عىل  استمر  والذي  العاص،  أيب  من  تزوجت  التي  فزينب  بناته،  بباقي 

) 1 ( صحيح الرتمذي برشح ابن العريب 247-246/13.

) 2 ( ابن سعد: الطبقات 38/8. الطربي:املنتخب ص498. ابن عبد الرب: االستيعاب 1841/4، 

1952. ابن حجر: االصابة 304/4، 489. 
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أكثر من مخس عرشة سنة وحينام هاجرت  إلحدى وعرشين سنة، قضت معه 
إىل املدينة بقيت ألربع سنوات حتى أسلم أبو العاص فأعادها النَّبي إليه. 
ولدين  له  ولدت  ا  إهنَّ ويقال  للمدينة؟!!  عودهتا  بعد  تتزوج  مل  ملاذا  يعرف  ومل 
 ا تزوجت من اإلمام عيل التي رووا أهنَّ )عيل( وقد مات صغريا، و)أمامة( 
بن  نوفل  تزوجت  وبعده  للزهراء  املزعومة  الوصية  فاطمةبدعوى  بعد 

املغرية ومل تلد ألي منهام.) 1 (

الدعوة  بدء  حال  طلقها  والذي  هلب  أيب  ابن  من  تزوجت  فقد  رقية  ا  أمَّ
حادثة  إثر  ملكة  عاد  ثم  احلبشة  إىل  هبا  هاجر  الذي  عثامن  فتزوجها  االسالمية 
السنة  املدينة يف  النبي؟!!، وتوفيت يف  املوضوعة طعنا يف شخص  الغرانيق 
الثانية من اهلجرة وقد ولدت لعثامن ولدا اسمه عبد اهلل مات صغريا حيث نقره 

الديك.) 2 (

أليب  الثاين  االبن  من  لزواجها  الرواة  أشار  فقد  كلثوم  أم  إىل  بالنسبة  ا  أمَّ
ثم غابت عن  فبقيت  زوًجا  مل جتد  ولكنَّها  فطلقها،  أخيه  أثر  اقتفى  الذي  هلب، 
الرواة خلمس عرشة سنة حتى ماتت رقية فظهرت من جديد يف الروايات حيث 
من  الثامنة  السنة  يف  توفيت  حيث  معه  تطل  مل  ولكنَّها  عثامن  اخلليفة  تزوجها 

الرب:  عبد  ابن   .5-594 ص494،  املنتخب  الطربي:   .36-30/8 الطبقات  سعد:  (ابن   1  (

االصابة  حجر:  ابن   ،8-467/5 الغابة  اسد  االثري:  ابن   .4  -1853/4 االستيعاب 

.3-312/4

) 2 ( ابن زبالة: منتخب ص 42-3. ابن سعد: الطبقات 36/8-37. الطربي: املنتخب ص 594. 

حجر:  ابن   .7-456/5 الغابة  اسد  االثري:  ابن   .43  -1839/4 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن 

االصابة 5-304/4.
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اهلجرة دون أن تلد له ولدا.) 1 (

رسول  بنات  فضائل  إىل  االشارة  من  لتخلو  واحلديث  السرية  كتب  إن 
اهلل ما عدا فاطمة التي أفردت هلا كتب الصحاح بابا يف ذكر مناقبها.) 2 ( 
باإلضافة إىل أنَّه مل يكن للنبي نسل من بناته إالَّ من فاطمة ومل يبق لبناته 
 فاطمة فيه  الذي أصبحت  الوقت  الكتب، يف  بطون  إالَّ يف  الذكر  من  اآلخر 

.الوعاء الوحيد الذي ينتسب إليه املاليني ممن ينتسب إىل رسول اهلل

يدة  السَّ إال  هلنَّ  الصحة  إنَّه  لتؤكد  األربع  البنات  هلذه  متمعنة  دراسة  إن 
مقابل  لآلخرين  فضيلة  لوضع  اختالقهن  تم  والباقيات   الزهراء فاطمة 
تفصيال  سنتناوله  ما  وهذا   ،للنبي مصاهرته  يف   عيل اإلمام  فضيلة 
صهر  الثالثة..  احللقة  لغريه...  تنسب   عيل اإلمام  »فضائل  مرشوعنا  يف 

النبي«؟!!

) 1 ( ابن زبالة: منتخب ص 43. ابن سعد: الطبقات 37/8-9. الطربي: املنتخب ص498. ابن 

عبد الرب: االستيعاب 1952/4- 3. ابن االثري: اسد الغابة 612/5-3، ابن حجر: االصابة 

.490-489/4

) 2 ( أنظر البخاري: الصحيح 91/5-2،105. مسلم: الصحيح 2/16-7. الرتمذي: الصحيح 

-47/1 اآلثار  مشكل  الطحاوي:  ص122-116.  خصائص  النسائي:   .251-246/13

ابن  سبط   .43-39/2 االولياء  حلية  نعيم:  164/3-179.أبو  املستدرك  احلاكم:   .52

اهليتمي:   .151-149/1 التثريب  طرح  العراقي:  احلافظ  ص322-306.  تذكرة  اجلوزي: 

الراغبني  اسعاف  الصبان:   .7-91/13 العامل  كنـز  اهلندي:  املتقي  ص9-188،  الصواعق 

ص104-121،170-173. الشبلنجي: نور االبصار ص47-44.
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: خامسًا: موقف فاطمة

شأن  شأهنا  احلنكة  القليلة  عيفة  الضَّ املرأة  ا  وكأهنَّ   فاطمة  الرواية  تصور 
قومك  )إنَّ  قائلة:  إليه  لتذهب  أبيها  سلطة  وتستغل  فتنفعل،  النساء،  سائر 

يتحدثون إنَّك ال تغضب لبناتك(.

التي تعالج مشاكلها مع زوجها وبدون تدخل أحد  املرأة االصيلة هي  إنَّ 
ا إذا جلأت لتدخل اآلخرين فهذا دليل عىل عدم اصالتها، وهذا  حتى أهلها، أمَّ
هذه  نساء  سيدة  لتكون  ارتقت  التي   فاطمة عىل  ينطبق  ال  معروف  هو  كام 

األمة،) 1 ( أو سيدة نساء اجلنة) 2 (، أو سيدة نساء العاملني.) 3 (

إنَّنا مل نقرأ يف متون الكتب ومل نسمع أنَّ اهلل سبحانه وتعاىل يغضب لغضب 
هذه  إىل  تتوصل  التي  فهل   )  4  (.فاطمة سوى  امرأة  لرىض  ويرىض  امرأة، 

الدرجات العليَّة تقف كهذا موقفًا!!

.سادسًا: موقف اإلمام علي

يتجاهلونه  املغرية  بنو  للحاكم،  رواية  عدا  ما  الروايات  كافة  تتجاهله 
تتجاهله  وفاطمة  ابنتهم،  عليا  يزوجوا  أن  يف  ليستأذنوه   للنبي ويذهبون 
اه، والنَّبي بدوره يتجاهله ويقف منددًا به بدون  وتذهب للنبي شاكية إيَّ

) 1 ( مسلم: الصحيح 6/16-7. احلاكم: املستدرك 170/3. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص309.

احلافظ العراقي: طرح التثريب 149/1.

) 2 ( البخاري: الصحيح 91،105/5. احلاكم: املستدرك 164/3، 168. ابن تيمية: منهاج السنة 

.12/3

) 3 ( ابن ماجة: صحيح سنن 271/1. احلاكم: املستدرك 170/3.

) 4 ( الطرباين: املعجم الكبري 108/1. احلاكم: املستدرك 167/3. اهليثمي: جممع الزوائد 203/9.
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وكأن  الربيع،  بن  العاص  بأيب  به  ومعرضا  طالب(  أيب  ابن  أراد  اسمه)إن  ذكر 
عليا شخص عادي ال ثقل له.

وأين  عيل؟  هو  من  تناسى   الرسول إن  القول  يريد  الراوي  وكأن 
تربى؟ ومتى أسلم؟ ومن هو الذي بات يف فراش النبي ليلة اهلجرة؟ ومن 
هو صاحب السيف يف سائر غزوات الرسول؟ وهو الذي مل جيد لفاطمة ندا 
نسل  الذي حفظ  إّياها؟ وهو  بتزوجيه  السامء  من  الترشيف  والذي جاء  سواه؟ 

الرسول األكرم، فال نسل له إالَّ من اإلمام عيل و…و…و….

احلديد  أيب  ابن  روى  وقد  عليه،  الستار  يسدل  أن  الراوي  يريد  ذلك  كل 
.) 1 (أربعة وعرشين حديثا يف أمهات كتب احلديث يف فضل اإلمام عيّل

السيدة  بالزواج يف حياة  يرغب   اإلمام عيل كان  أ حقًا  لنتساءل:  واآلن 
فاطمة ؟.

يمكن القول إن أكثر الرجال لدهيم الرغبة بأن يتزوجوا ثانيا، ولكن يكون 
ذلك بدافع، وهذا الدافع يكمن يف مسألتني:

االوىل: أن ال توفر الزوجة االوىل االحتياجات الالزمة للزوج.

الثانية: أن جيد الزوج امرأة أسمى من زوجته.

فيا ترى هل كانت فاطمة مقرصة أو قارصة عن تلبية متطلبات زوجها؟ 
أشهر  نسبا؟ ومن  العرب  الطعن؟أليست هي من أرصح  بعض  نسبها  أكان يف 
بضعة  )فاطمة  هي  أليست  املخلوقات؟  سيد  وابنة  هاشم(؟  )بنو  قريش  قبائل 
منِّي( و البضعة هي القطعة من اللحم، ففاطمة قطعة من رسول اهلل عند 

) 1 ( الرشح: 174-166/9.
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عيّل روًحا ودًما وعقاًل، أليست هي سيدة نساء العاملني؟ التي مل حتض أبًدا، 
 لعيّل ولدت  التي  هي  أليست  واجلسدية؟  الروحية  الّطهارة  قمة  يف  فكانت 
أليست  اجلنة؟  أهل  شباب  سيدي  السالم(،  واحلسني)عليهام  احلسن  القمرين، 
هي التي كانت تنهل من علوم أبيها إىل درجة ان أصبح لدهيا كتاب كبري سمي 
الرسول من األحكام الرشعية؟  الكثري مما أخذته عن  فيه  فاطمة  بمصحف 
لذا كانت يف مكانة تؤّهلها لتوازي مكانة عيّل العلمية. إىل غريها من الفضائل 

التي أّهلتها ألن تكون زوجة مثالية لعيّل إًذا فلامذا يبحث عن زوجة ثانية؟

وجه  هناك  هل   بفاطمة قورنت  ما  فإذا  اختارها؟  التي  هذه  هي  من  ثم 
 ا ابنة أيب جهل املعروف بعدائه للرسول مقارنة يف النسب واإليامن والعلم؟ إهنَّ
بعد  حتى  مرشكة  عاشت  وتلك  اإلسالم،  رسول  بنت   وفاطمة واإلسالم، 
اإلسالم إلحدى وعرشين سنة، وحينام فتحت مكة وسمعت بالالً يقول:)أشهد 
فسنصيل،  الصالة  أما  ذكرك  لك  رفع  لعمري  »قد  قالت:  اهلل(  رسول  حممًدا  أن 
وواهلل ما نحب من قتل األحبة ابدا، ولقد جاء أيب الذي كان جاء إىل حممد بالنّبوة، 
فردها ومل يرد خالف قومه«) 1 (،أّما فاطمة فهي التي فتحت عينها عىل اإلسالم، 

ومل تعرف للرشك معنى بل يقال أن نطفتها من تفاحة من اجلنة) 2 (.

عتابا  تزوجت  وتلك  العاملني،  نساء  سيدة   وفاطمة الطلقاء،  من  وتلك 
 الذي كان من رسول  بن أسيد أحد الطلقاء وفاطمة تزوجت من اإلمام عيلِّ

اهلل بمنزلة هارون من موسى.

) 1 ( األزرقي: اخبار مكة 275-274/1.

االبصار  نور  الشبلنجي:  ص46.  العقبى  ذخائر  الدين:  حمب   .169/3 املستدرك  احلاكم:   )  2  (

ص45-44. 
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وقتل،  اجلمل  يوم  عليا  قاتل  الذي  عتاب  بن  الرمحن  عبد  ولدت  وتلك 
اجلنة  أهل  شباب  سيدي  السالم(  واحلسني)عليهام  احلسن  ولدت  وفاطمة 
وولدي رسول اهلل، حيث ال يعرف له نسل إاّل منهام وتلك هنايتها جمهولة، 

وفاطمة ملا توفيت ندبتها الرجال قبل النساء.

سابعًا: مصدر احلادثة: أرجع الرواة مصدر احلادثة خلمسة اشخاص وهم: 

املِْسور بن خمرمة، عبد اهلل بن الزبري، ابن عباس، سويد بن غفلة، أبو حنظلة.

أواًل: امِلْسور بن مرمة) 1 (: هو الذي ترجع إليه أكثر الروايات فمن هو؟

وأّمه  الزهري،  نوفل  بن  خمرمة  بن  السني،  وسكون  امليم  بكرس  املِْسور  إنه 
عاتكة بنت عوف أخت الصحايب عبد الرمحن بن عوف.

املدينة بسنتني ويف عام 8هـ فتحت مكة، ودخل  ولد بمكة بعد اهلجرة إىل 
أهلها اإلسالم، فكان عمره ست سنوات ويف ذي احلجة من هذه السنة )8هـ( 
من؟  ومع  مقدمه  أسباب  تعرف  وال  سنوات  ست  ابن  وهو  املدينة  إىل  قدم 
من  ثم  الطلقاء  من  فكان  الفتح،  يوم  أسلم  الذي  والده  مع  قدم  انه  والظاهر 

املؤلفة قلوهبم.) 2 (.

 روي املِْسور روايتني أيام وجوده يف املدينة. األوىل: »مر يب هيودي والنبي
يتوضأ وأنا خلفه، فرفع ثوبه فإذا خاتم النبوة يف ظهره فقال يل إليهودي: أرفع 

رداءه عن ظهره فذهبت افعل فنضح يف وجهي كفًا من ماء«.

) 1 ( أنظر ترمجته: الطربي: املنتخب 522، 556-7. ابن أيب حاتم: اجلرح والتعديل 297/1/4. 

ابن االثري: اسد الغابة 365/4-6. ابن حجر: االصابة 420-419/3.

مجهرة  حزم:  ابن  ص516.  املنتخب   .90/3 تاريخ  الطربي:   .193/4 السرية  هشام:  ابن   )  2  (

انساب العرب ص129.
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الثانية: »أقبلت بحجر أمحله، ثقيل وعيّل إزار خفيف فانحل فلم أستطع أن 
النّبي: إرجع إىل ثوبك فخذه  به موضعه، فقال يل  بلغت  اضع احلجر حتى 

وال متشوا عراة«) 1 (.
فالروايتان أعاله تدالن عىل صغر سنه يوم جاء إىل املدينة!! ثم انه يتصور أن 
خاتم النبوة هو كاخلواتم املعروفة وألن هذا اخلاتم ال يعرفه إال إليهود ألنَّ لدهيم 
العلم األول كام يزعمون لذا كان ذلك الشخص الذي أعلمه باخلاتم هيوديا، مع 

ان إليهود قد أجالهم النبي عن املدينة منذ معركة اخلندق سنة5 هـ!!؟
عبد  خاله  مع  وكان  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  ملالزمته  الروايات  وتشري 
سار  ثم  عثامن  اخلليفة  قتل  حتى  باملدينة  فأقام  الشورى،  يوم  عوف  بن  الرمحن 
إىل مكة حتى وفاة معاوية، فكره بيعة يزيد وأّيد عبد اهلل بن الزبري يف مكة، وبقي 
معه حتى حصار احلصني بن نمري، حيث أصابه حجر من حجارة املنجنيق فامت 
الزبري  بن  اهلل  عبد  أن  سعد  ابن  وأشار  ودفنه  الزبري  ابن  عليه  فصىل  أثره،  عىل 
ادعى اخلالفة لنفسه بعد وفاة املسور، إذ كان سابقا يّدعي أهّنا شورى بينه وبني 

املِْسور ومصعب بن عبد الرمحن.) 2 (

فإذا كان املِْسور بن خمرمة ابن ست سنوات فهل باالمكان أن يعي ما حيدث 
النبي يغضب ويصعد  التي جعلت  الغرابة ان تلك احلادثة  بتفاصيله؟ ومن 
املنرب ويندد بعيل، وبكل من تسول له نفسه تزويج عيل، وجعلت املدينة تعج 

بأهلها والناس يتحدثون بل وينتقدون النبي ألَنه مل يغضب لبناته!!؟

قريب  وهو  عمره  من  السادسة  يف  طفل  إالَّ  يروهيا  ال  احلادثة  تلك  نعم.. 

) 1 ( ابن حجر: االصابة 419/3.

) 2 ( الطبقات 160/5.



222................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

وقد أحجم  السن؟  املدينة يف هذه  إىل  أسباب جميئه  تعرف  باإلسالم، وال  عهد 
الطفل  هذا  وتذكرها  نسوها  يعرف هل  فال  روايتها،  واألنصار عن  املهاجرون 

الصغري أم أهنم رأوها غري ذات بال!!؟

تشري  حيث   احلسني بن  عيل  اإلمام  من  نقدا  واجه  املِْسور  أن  واملالحظ 
من  األخري  رجوع  بعد   احلسني بن  بعيلِّ  املِْسور  للقاء  الروايات  إحدى 
بأن حيتفظ بسيف اإلمام  تتمثل  التي  املساعدة،  له  ان يقدم  املِْسور  فأراد  الشام، 
احلسني خوفا من أن يؤخذ منه وال أدري من الذي سيأخذه واإلمام قد 
أن  قلنا  إن  هذا  يأخذه!  فمن  األخري  يأخذه  مل  فإذا  يزيد،  حيث  الشام  من  عاد 
اإلمام بقي لديه سيف واملعروف أنَّ سيوف اإلمام احلسني كلها قد أخذت 

يف ساحة املعركة!!؟

بتلك  فجأة  انطلق   احلسني بن  عيل  اإلمام  من  جتاوبا  املِْسور  جيد  مل  وملا 
الرواية، رواية خطبة اإلمام جلويرية، وال يعرف ما الرابط بني طلبه السيف وبني 
إيراده خطبة االمام جلويرية، وأورد قوله »وأنا يومئذ حمتلم« فهل يف هذا إشارة 
لشك اإلمام يف ما يقوله، فأكد املِْسور بقوله إنه يومها قد بلغ احللم، قال ابن 
حجر: »وهذا يدل عىل أنه ولد قبل اهلجرة، ولكنهم أطبقوا أنه ولد بعدها«.) 1 (

 أنكر عىل املِْسور ألنَّ النَّبي ويالحظ أيضًا ان اإلمام عيل بن احلسني
النَّبي: »وإينِّ  هو الذي جاء بترشيع تعدد الزوجات فقال املِْسور حاكيا عن 

لست أحرم حالال وال أحلل حرامًا«.

احلسن  بن  احلسن  من  إبنته  تزويج  املِْسور  رفض  موقفه  يدعم  ولكي 

) 1 ( ابن حجر: االصابة 419/3.



 .................................................... 223الفصل الثاين:نشأة اإلمام عيل

بدعوى: )ما سبب ونسب وصهر أحب إيل من نسبكم وصهركم، ولكن رسول 
يبسطها،  ما  ويبسطني  يغضبها،  ما  يغضبني  مني  بضعة   فاطمة قال:   اهلل
وإن األنساب يوم القيامة تنقطع إال نسبي وسببي وصهري، وعندك إبنته، ولو 

زوجتك لقبضها ذلك(.) 1 (

فام الذي يريد املِْسور أن يقوله؟!! هل إن ذرية الرسول من البنات يكره 
الزواج عليها؟!!.

ثانيًا: عبد اهلل بن الزبري: هو االبن األكرب للزبري بن العوام وقيل إنه أول 

فتح  يوم  فعمره  للهجرة  األوىل  السنة  يف  ولد  اهلجرة،  بعد  للمهاجرين  مولود 
مكة ثامن سنوات، ومل تذكر إال رواية واحدة تنتهي إليه »عن اسامعيل بن علية 
عن ايوب عن ابن أيب مليكة عن عبد اهلل بن الزبري«. وقد شك الرتمذي يف ذلك 
قائاًل: »هكذا قال ايوب عن ابن أيب مليكة عن ابن الزبري، وقال غري واحد عن 
ابن أيب مليكة عن املسور« ثم حاول الرتمذي التوفيق فقال: »وحيتمل أن يكون 

ابن أيب مليكة روي عنهام مجيعا«.) 2 (

إن حادثة خطبة اإلمام عيل جلويرية مل يروها ابن أيب مليكة إال عن املِْسور 
بن خمرمة، فإذا صحت روايته هذه عن ابن الزبري فيحتمل أن األخري أخذها عن 
يزيد  بيعة  الزبري اختذوا من مكة مكانا لرفض  املِْسور وابن  املِْسور، خاصة وأن 
األول  مكة  حصار  يف  املِْسور  قتل  حتى  للخالفة،  نفسيهام  يرشحان  كانا  وأهنام 

عىل يد احلصني بن نمري.

) 1 ( احلاكم: املستدرك 172/3. حمب الدين: ذخائر العقبى ص48.

) 2 ( الرتمذي: الصحيح 248-247/13.
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ابن  عن  مرسلة  بكار  بن  الزبري  أوردها  واحدة  رواية  عباس:  ابن  ثالثًا: 

خاصا  طابعا  اصبغت  التي  الروايات  تلك  ضمن  تكون  أن  تعدو  وال  عباس، 
عىل ابن عباس يف جمادالته ومناظراته مع اخلليفتني عمر وعثامن.) 1 (

الفيل  رابعًا: سويد بن غفلة بن عوسجة اجلعفي: خمرضم قيل ولد يف عام 

وأسلم يف حياة النبي ولكنه مل يدخل املدينة إال بعد دفن النَّبي سنة 11 
هـ. وعاش طويال حتى مات سنة 80 أو 81 أو 82 وله أكثر من مائة وثالثني 

سنة.) 2 (

فإذا كانت خطبة اإلمام عيل جلويرية يف السنة الثامنة من اهلجرة فمن أين 
بعد ثالث سنوات، وإذا كان هناك  إال  املدينة  بذلك سويد وهو مل يدخل  علم 
إىل  تسند  التي  الوحيدة  الرواية  أهنا  عىل  الشخص؟  ذلك  فمن  أخربه،  شخص 
إليه، بعد  سويد هذا، وقد يكون أخذها من املسور، ولكنه تغافل عن إسنادها 

أن بلغ من العمر عتيا.

أبو  يدعى  لشخص  تعود  واحدة  رواية  احلاكم  روى  حنظلة:  أبو  خامسًا: 

حنظلة قال عنه: إنه رجل من أهل مكة وال يعرف عنه شيًئا سوى هذه الكنية، 
وقد بخلت كتب الصحابة والرتاجم، وعجزت أن جتد هلا مكانا تضع فيه ترمجة 

أليب حنظلة هذا!!؟

) 1 ( الرشح 8/9-21. ابن بكار: املوفقيات ص612-604.

ابن حجر: االصابة 118/2. هتذيب  الذهبي: جتريد اسامء الصحابة 250/1.  أنظر ترمجته:   )  2 (

التهذيب 278/4-9. وذكر الطرباين له حديثني يتضح منهام انه مل ير النبي. املعجم الكبري 

.92-91/7
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ثامنًا: حتليلت بعض الباحثني:

وطبقا للفهم اخلاطئ لشخصيتي اإلمام عيل وفاطمة ولعدم تطبيق مبدأ 
آراءهم  البعض  بنى  لذا  النيص،  احلريف  املنهج  عىل  واالعتامد  والتعديل  اجلرح 
ظللت  التي  السحابة  »انقشعت  الشاطئ:  بنت  قالت  فقد  احلادثة  تلك  حول 
أن  قبل  كان  مما  جوا  أصفى  البيت  وعاد  مداه،  نحدد  ال  حينًا   الزهراء أفق 
عىل  الكريمني  بالزوجني  تسري  احلياة  ومضت  القاسية،  التجربة  بتلك  يمتحن 
ما  زوجها  خدمة  عىل  تقوم  الدار  يف   فاطمة ومودة:  تعاون  من  يرجوان  ما 
 وعيّل وانقباض،  شجن  من  يعتادها  كان  مما  فشيئا  شيئا  وتتخلص  وسعها، 
الكادح  العيش  مشقة  عىل  يعينها  ما  والرعاية  احلدب  من  هلا  يبذل  جانبها  إىل 
من  كثري  ألفه  كام  برسعة  تألفه  أن  عىل  صحتها  تسعفها  مل  الذي  املدينة  جو  يف 
املهاجرين، وحياول قدر ما اطاق ان يرتفق هبا ويروض نفسه عىل يشء من اللني 

واليرس«.) 1 (

ورضاوته   عيّل اإلمام  وشدة  وانقباضها،  الزهراء  لشجن  الرؤية  هذه  ان 
هي وليدة تلك الدراسات االسترشاقية) 2 ( التي تناولت جانبا من السرية النّبوية، 
لتصوير  الضعيفة،  الروايات  بعض  يف  جاء  ما  عىل  معتمدة  األمة،  وشواخص 
وضع سلبي لبيت الرسالة واالعالم األمة، فلننظر إىل ما جاء لدى )منغم( أحد 
املسترشقني: »وكان للنبي إبنة غري متزوجة وكانت يف العرشين من عمرها اسمها 
فاطمة، وقد توفيت إبنته رقية منذ زمن غري قليل، وكانت رقية متزوجة بعثامن 

) 1 ( بنت الشاطئ: بنات النبي ص182.

) 2 ( أنظر كلمة للعقاد يف نقده للدراسات االسترشاقية. فاطمة الزهراء ص 37-33.
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وكانت فاطمة نحيفة طويلة القامة مع الشحوب، وكانت فاطمة عابسة ودون 
رقية مجاالً ودون زينب ذكاءا ومل تدر فاطمة حينام أخربها أبوها من وراء الستار 
أن عيّل بن أيب طالب ذكر اسمها، وكانت من عادة البنت إذا وافقت عىل الزواج 
ذلك  فكان  صمتت،  بذلك   فاطمة أخربت  فلام  السرت،  حركت  واال  سكتت 
عن حياء أو حرية، ما دامت قد قالت ألبيها ذات يوم إنه زوجها فقريا، وكانت 
فاطمة تعد عليًّا دمياًم حمدودًا مع عظيم شجاعته، وما كان عيّل أكثر رغبة فيها 

من رغبتها فيه«.) 1 (

الفاترتني  الكبريتني  لعينيه  الوجه  هبي  غري    عيلِّ »وكان  أيضًا:  وقال 
كان   عليَّا أن  إال  كله.  وذلك  وصلعه،  بطنه  وكرب  انفه  قصبة  وانخفاض 
  عيلِّ وكان  وتردد…  توان  مع  صاحلا،  خملصا،  وفيا،  صادقا،  تقيا،  شجاعا، 
ما عاد هبا  إذا  اليهود يف مقابل حفنة متر، فكان  لنخيل أحد  املاء  فيستقي  ينهت 
منافرة،  بعد كل  حيرد  عيّل  وكان  االوالد…  وأطعمي  كيل  عابسا:  لزوجته  قال 
وبني  بينه  ويوفق  ويعظه  كتفه  عىل  يربته  محوه  وكان  املسجد  يف  لينام  ويذهب 
فاطمة إىل حني ومما حدث أن رأى النبي إبنته يف بيته ذات مرة، وهي تبكي من 

 هلا«.) 2 ( لكم عيلِّ

امتداحه قدم عيل يف اإلسالم، إرضاءا  وأضاف: »ولكن حممدا مع 
الكريم  عثامن  األمويان  النبي  صهرا  وكان  إليها،  االلتفات  قليل  كان  البنته 
عمل  عدم  من  يأمل  عيّل  وكان   ،ِّعيل من   للنَّبي مداراة  أكثر  العاص  وأيب 
النَّبي عىل سعادة إبنته ومن عّد النّبي له غري قوام بجليل االعامل، فالنبي 

) 1 ( حياة حممد ص197.

) 2 ( حياة حممد ص199.
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  كان يفوض إليه رضب الرقاب، وكان يتجنب تسليم قيادة له، وقد أراد عيلّ
فوق  من  جهرا  ذلك  عىل  واحتج  النبي  فغضب   ،فاطمة عىل  يتزوج  أن  يوما 
املنرب، وهذا ألن عليًا كان غري لبق يف ميله للزواج من ابنة أيب جهل، ومجعه حتت 
سقف واحد بنت رسول اهلل، وبنت أشد اعدائه، ومما آمل منه عيل عدم إذن النبي 

له يف الزواج من أخرى مع فاطمة كام صنع مع صهريه االخرين«) 1 (.

الرسالة وعىل  اجلناية والتحامل عىل صاحب  فيها من  النصوص أعاله  إن 
ابن عمه وابنته مما جيعلنا نتوقف عندها قليال.

السبب  إنه  البعض  تصور  من  جاء  بالعبوس   فاطمة السيدة  وصف  إن 
يف تأخر زواجها حتى بلغت العرشين حسب رواية والدهتا قبل البعثة بخمس 
بينام تقدم زواج اخواهتا وهنَّ دون العارشة،) 2 ( واألصح أن والدهتا يف  سنني 
بأبيها  االهتامم  مسؤولية  تولت  فقد  صغرها  ورغم  البعثة،  بعد  اخلامسة  السنة 
بعد وفاة أمها خدجية) 3 (، أما بعد اهلجرة فقد أصبحت حمط أنظار الصحابة، 
قال ابن سعد: »إن أبا بكر خطب فاطمة من النبي فقال له: يا أبا بكر انتظر 
هبا القضاء. فذكر ذلك أبو بكر لعمر، فقال له عمر: ردك يا أبا بكر، ثم أن أبا 
بكر قال لعمر: أخطب فاطمة إىل النبي، فخطبها فقال له مثل ما قال أليب بكر، 
انتظر هبا القضاء«) 4 (، إىل أن جاء األمر من السامء بتزوجيها من عيل كام مر.

 فاطمة بخصوص   النبي حديث  يف  جاء  ما  عىل  نظرة  لنلقي  واآلن 

) 1 ( حياة حممد ص199.

) 2 ( للتفاصيل أنظر الرشهاوي: خدجية بنت خويلد ص132-113.

) 3 ( الرشح: 282/6. أنظر البخاري: الصحيح 127/4. املتقي اهلندي: كنز العامل 90-89/2.

) 4 ( الطبقات: 19/8. وانظر املتقي اهلندي: كنز العامل 97/13.
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لنرى إىل أي مدى يصدق كالم منغم؟!!.
قال: »فاطمة حوراء أنسية، كلام اشتقت إىل اجلنة قبلتها«.) 1 (

وقال: »إبنتي فاطمة حوراء آدمية«.) ) (

الشمس  أو  البدر،  ليلة  كالقمر  فاطمة  »كانت  مالك:  بن  أنس  أم  وقالت 
كفر غامما-إذا خرج من السحاب- بيضاء مرشبة محرة، هلا شعر أسود، من أشد 

الناس برسول اهلل شبهًا«) 3 (. ويكفي يف االشارة جلامهلا لقبها بالزهراء.

إن  االثنتني  بني  للمقارنة  وجه  فأي  بزينب  مقارنة  الذكاء  بقلة  وصفها  أما 
صح وجود زينب بال طعن يف زينب؟ فهل ذكاء األخرية يكمن يف بقاءها حتت 
مرشك حيارب أباها ويقع يف األرس مرتني، بينام فاطمة تسهر عىل راحة أبيها حتى 
سميت بأم أبيها) 4 (، ولكن –منغم- مل ينظر لدعوة النبي كدعوة ساموية بل 
تصور إهنا جمرد مسألة دنيوية لطلب السلطة، لذلك نظر لبقاء زينب عند زوجها 

دليل ذكاء، وإهنا مل تصّدق بدعوة أبيها.

:ولننظر ما جاءت به السنة فيام خيص ذكاء فاطمة

برسول  أشبه سمتًا ودال وهديا وحديثا  ما رأيت أحد  السيدة عائشة:  عن 
إليها  قام  اهلل  رسول  عىل  دخلت  إذا  وكانت  فاطمة،  من  وقعوده  قيامه  يف  اهلل 

) 1 ( احلاكم: املستدرك 169/3. اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 87/5. 

العامل  املتقي اهلندي: كنز  الراغبني ص172.  اهليتمي: الصواعق ص158. الصبان: اسعاف   ) 2 (

.94/13

) 3 ( احلاكم: املستدرك 176/3.

) 4 ( الطربي: املنتخب ص499. ملا كانت االم هي االصل ولوالها مل يكن الولد، لذا ملا كانت ذرية 

النبي انحرصت بفاطمة فكانت السبب يف ذلك االمتداد للنبي لذلك سميت بأم أبيها.



 .................................................... 229الفصل الثاين:نشأة اإلمام عيل

فقبَّلها ورحب هبا وأخذ بيدها وأجلسها يف جملسه) 1 (.

يف  نظر  وهال  مصدره،  عىل  دلنا  فليته  بالدمامة،   عيل اإلمام  وصف  اما 
مصادرنا العربية االسالمية وهي تصف اإلمام بأنه حسن الوجه كأنه قمر ليلة 
البدر، وكأن عنقه ابريق فضة) 2 (، ضحوك السن) 3 (، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ 

املنظوم) 4 (.

والتواين،  بالرتدد   عليًّا اإلمام  بوصفه  احلقيقة  منغم-   – ناقض  وكم 
ويكفي أن نحيل القارئ إىل ما كتبناه يف فصل خصائص اإلمام وسجاياه.

أما عن تلك املنافرات بني اإلمام عيل وفاطمة والتي كان مصدرها تلك 
 الرواية التي تفيد أن عليا أغضب فاطمة ثم خرج إىل املسجد، فجاءه الرسول
أبو تراب  إنام أنت  له اجلس  نائام وقد سقط الرتاب عىل جسمه، فقال  ووجده 
 النَّبي إليه ألن   ِوالواقع إن كنية أيب تراب هي من أحب كنى اإلمام عيّل
كنّاه هبا حينام أرسله مع عامر كمقدمة ملعرفة اخبار العدو وبعدما أرهقهم التعب 
أنت  إنَّام  له  ويقول  اإلمام  وجه  عن  الرتاب  يمسح  فأخذ  النَّبي  فأدركهم  ناموا 

املستدرك  احلاكم:   .3-230/3 الفريد  العقد  ربه:  عبد  ابن   .249/13 الصحيح  الرتمذي:   )  1  (

ص51-50.=  العقبى  ذخائر  الدين:  حمب   .1896/4 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .167/3

=احلافظ العراقي: طرح التثريب 150/1. الصبان: اسعاف الراغبني ص171.

) 2 ( ابن عبد الرب: االستيعاب 1123/3. حمب الدين: الرياض النظرة: 205/2. الصفوري: نزهة 

املجالس 24/2.

) 3 ( النووي: هتذيب االسامء واللغات 349/1/1.

) 4 ( البيهقي: املحاسن واملساوئ ص46-47. أبو نعيم: حلية االولياء 84/1. 
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أبوتراب.) 1 (

النبوية  االحاديث  تلك  ويستطلع   املؤمنني امري  سرية  يقرأ  من  إن 
ن: الصادرةعمَّ

﴿َوَما َينْطُِق َعِن اْلَهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾) 2 (.

.للسيدة فاطمة  ليستبعد هذا التصوير ملعاملة اإلمام عيلَّ

قال لعيل:
»أْشبهت َخْلقي وُخُلقي، وأنت من شجرت التي أنا منها«.) ) (

:وقال
»عيل خي أمتي، أعلمهم علام وأفضلهم حلام«.) ) (

وقال لفاطمة:
»زوجتك أقدم أمتي سلام، وأكثرهم علام، وأعظمهم حلام«.) 5 (

 .89-88/5 الصحيح  البخاري:   .10/2 الطبقات  سعد:  ابن   .236/2 السرية  هشام:  ( ابن   1  (

احلاكم: املستدرك 151/3-2. ابن عبد الرب: االستيعاب 1118/3. ابن كثري: البداية والنهاية 

247/3. اهليثمي: جممع الزوائد 136/9. اهليتمي: الصواعق ص123. يوسف حممد عمرو: 

أبو تراب ص31-15.

) 2 ( سورة النجم، اآلية: 3.

) 3 ( اخلطيب: تاريخ بغداد 171/11.

الزوائد 102/9.املتقي اهلندي: كنز العامل  ) 4 ( الطرباين: املعجم الكبري 194/1. اهليثمي: جممع 

.398 .392 .153/6

) 5 ( االسكايف: نقض العثامنية ص289-90. حمب الدين: ذخائر العقبى ص88. الرياض النظرة 

240/2، 255. اجلويني: فرائد 92/1. اهليثمي: جممع الزوائد 101/9، 114. املتقي اهلندي: 
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فهل يمكن تصور اإلمام عيّل وهو يلكم فاطمة كام اّدعى منغم وهو 
يسمع قول الرسول لفاطمة:

»إن اهلل يغضب لغضبك، ويرىض لرضاك«.

:وقوله

»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني«.

كام مر.

ولقد ناقض منغم نفسه، فتارة يقول إن النبي يمدح عليًّا إرضاء البنته، 
بابنته واألغرب من ذلك  اهتاممه  لعدم  النبَّي  يتأمل من  إن عليًّا كان  يقول  وتارة 
 إن النبي الذي كان ال ينطق عن اهلوى، يمدح عليا إرضاء البنته وكأن عليَّا
مل يقدم لإلسالم شيًئا، ويكفي هنا أن نذكر قول امحد بن حنبل حيث يقول )ما 

جاء ألحد من الصحابة من الفضائل بقدر ما جاء لعيلَّ بن أيب طالب() 1 (.

يف  علم  أبو  وتبعها  الشاطئ  بنت  وقعت  التاريخ  بحوادث  األملام  ولعدم 
أنه  العلم  الثانية من اهلجرة، مع  السنة  خوا وقت هذه احلادثة يف  ارَّ اخلطأ حينام 
الثامنة بعد فتح مكة املكرمة ألن جويرية  السنة  يفرتض وقوعها إن صحت يف 

أسلمت يف فتح مكة السنة الثامنة للهجرة.

وختاما ما هو تفسري هذه احلادثة؟

النبي 	  ولكن   النبي عىل   عيل اإلمام  طرحها  فكرة  جمرد  هي  هل 

كنز العامل 205/12. 

) 1 ( احلاكم: املستدرك 116/3. ابن عبد الرب: االستيعاب 1115/3. اهليتمي: الصواعق ص118. 
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كره ذلك، لذا عزف عنها اإلمام كام صورهتا إحدى روايات احلاكم) 1 ( 
بدون ذلك التهويل الذي صورته الروايات األخرى؟

تلك 	  تكون  وقد  بذلك،  لإلمام  عالقة  وال  املغرية،  بني  فكرة  إهنا  أم 
مل  ولكنَّها   عيّل واإلمام   النَّبي بني  إشكال  خلق  باب  من  الفكرة 

تنجح؟

فاطمة 	   :لفاطمة  لقوله مصداقًا  لتكون  موضوعة  الرواية  إن  أم 
.) 2 ابن تيمية)  بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني؟ كام أدىل بذلك 

إن معرفة حقيقة النبي بصفته نبيا مرسال وإنه ما ينطق عن اهلوى إن 	 
هو إال وحي يوحى، والوحي ال يضاد الوحي.

معرفة طبيعة العالقة التي تربط النبي باإلمام عيل من جهة واإلمام 
عيل بفاطمة من جهة أخرى وهي طبيعة اجيابية.

اقتصار مصدر الرواية عىل طفل يف السادسة من عمره أو شخص مل يدخل 
املدينة إاّل بعد وفاة النبي أو شخص جمهول.

عدم استغالل خصوم اإلمام عيل هذه احلادثة للتشنيع به.

أهنا  نقل  مل  إن  كثريا  فيها  بولغ  قد  احلادثة  أن  عىل  دليل  ذلك  كل 
موضوعة!!؟

) 1 ( احلاكم: املستدرك 173/3.

) 2 ( منهاج السنة: 170/2.
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ِركاب  وال  بِخيٍل  املسلمون  عليها  يوجف  مل  أرض   )  2 فــــدك)   )  1 أرض) 
أعادها   وفاته وبعد    لفاطمة  فأعطاها   للرسول خالصة  فأصبحت 
عن  رواه  حديث  إىل  مستندا  املسلمني  جلميع  صدقة  لتكون  بكر  أبو  اخلليفة 

النبي مفاده: إنَّا معارش األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة) 3 (.

هذه املسألة أوالها ابن أيب احلديد أمهية حيث عقد فصوال ثالثة ملناقشتها:

من  ورد  )فيام  يقول:  إذ  فدك،  مسألة  حوادث  مصدر   :)  4 األول)  الفصل 
الشيعة  كتب  من  ال  وكتبهم،  احلديث  أهل  أفواه  من  املنقولة  والسري  االخبار 
يف  نورده  ما  ومجيع  بذلك،  نحفل  أالَّ  أنفسنا  عىل  مشرتطون  النا  ورجاالهتم، 
السقيفة  يف   )  5 اجلوهري)  العزيز  عبد  بن  امحد  بكر  أيب  كتاب  من  الفصل  هذا 

) 1 ( مل يسهب الباحث يف مناقشة هذا املوضوع ألنه من املوضوعات املمنوع مناقشتها مطلقًا يف النظام 

البائد لذا اقترصنا عىل خالصة رأي ابن أيب احلديد. 

) 2 ( قرية باحلجاز تبعد عن املدينة املنورة يومني، فتحت صلحا عىل ان يعطوا نصف ثامرها فاصبحت 

البلدان  معجم  احلموي:  ص47-42.  البلدان  فتوح  البالذري:  أنظر   .للرسول خالصة 

 .40-238/4

) 3 ( اخرجه ابن سعد: الطبقات 314/2-5. البخاري: الصحيح 91/5. البالذري: فتوح البلدان 

الفصل  حزم:  ابن   .47/1 اآلثار  مشكل   .307/3 اآلثار  معاين  رشح  الطحاوي:  ص44. 

155/4. ابن الطيب: املعتمد يف اصول الفقه 646/2. 

) 4 ( الرشح: 210/16-237.س

) 5 ( هو الشيخ املتقدم البارع أبو بكر امحد بن عبد العزيز اجلوهري من رجاالت القرن الرابع اهلجري 

وله مؤلفات تارخيية اعتمدها أبو الفرج وابن أيب احلديد. أنظر: الرشح 44/2-59. االغاين: 

معامل  املازندراين:  الفهرست ص61.  الطويس:  ترمجته:  وانظر   .153 ،8-141 ،9-135/5

العلامء ص22. اخلوانساري: روضات اجلنات 48/2. الربيعي: العذيق النضيد ص4-163.
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بكر  وأبو   ،النبي وفاة  عقب  واالضطراب  االختالف  من  وقع  وما  وفدك، 
ورووا  املحدثون  عليه  أثنى  ورع،  ثقة  األدب،  كثري  حمدث  عامل  هذا  اجلوهري 

عنه مصنفاته(.

وأضاف: )ونحن ال ننرص مذهبا بعينه، وإنام نذكر ما قيل، وإذا جرى بحث 
نظري قلنا ما يقوى يف انفسنا عنه(.

النَّبي يورث أم ال؟ موضحا ذلك  الفصل الثاين) 1 (: ناقش فيه هل إن 
وردَّ  االعتزالية،  الرؤية  حسب  للقايض  املغني  كتاب  يف  جاء  ما  خالل  من 
الرشيف املرتىض يف كتابه الشايف يف اإلمامة حسب الرؤية اإلمامية، وقد وقف 
ابن أيب احلديد ناقدا وحملال ومؤيدا هذا وذلك حسبام يراه أقرب للصحة برأيه.

 لفاطمة الفصل الثالث) 2 (: ناقش فيه هل إن فدك نحلة من الرسول
كتابه  القايض يف  لدى  ما جاء  الفصل من خالل طرحه  تناول هذا  أم ال؟ وقد 
وخلص  ذاك  أو  هلذا  ومناقشا  ومعلقا  الشايف،  كتابه  املرتىض يف  وردَّ   )  3 املغني) 
ا أنا فاألخبار عندي متعارضة، يدل بعضها عىل أن دعوى إالرث  للقول: »فأمَّ

متأخرة، ويدل بعضها عىل أهنا متقدمة، وأنا يف هذا املوضع متوقف«.) 4 (

وأضاف: »وما ذكره املرتىض من أن احلال تقتيض أن تكون البداية بدعوى 
النحل فصحيح، وأما إخفاء القرب، وكتامن املوت، وعدم الصالة وكل ما ذكره 
من  أكثر وأصح  به  الروايات  ويقوى عندي، ألن  يظهر  الذي  فهو  فيه  املرتىض 

) 1 ( الرشح: 268-237/16.

) 2 ( الرشح: 286-268/16.

) 3 ( املغني: 337-332/1/20.

) 4 ( الرشح: 286/16.
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غريها، وكذلك القول يف موجدهتا وغضبها، فأما املنقول عن رجال أهل ألبيت 
فإنه خيتلف فتارة وتارة، وعىل كل حال فميل أهل البيت إىل ما فيه نرصة أبيهم 

وبيتهم«.) 1 (

وأردف: »لقد كان التكرم ورعاية حق رسول اهلل وحفظ عهده يقتيض 
إليها  وتسلم  فدك  من  املسلمون  يستنزل  مل  إن  يرضيها،  بيشء  إبنته  تعّوض  أن 
إذا  املسلمني،  مشاورة  غري  من  ذلك  يفعل  أن  لإلمام  غ  يسوَّ وقد  لقلبها،  تطييبًا 
كان  ما  حقيقة  نعلم  وال  وبينهم،  بيننا  اآلن  العهد  بعد  وقد  فيه،  املصلحة  رأى 

وإىل اهلل ترجع االمور«.) 2 (

فراقه عظيام  ثقل  لذلك كان   أبيها يوم وفاة  فاطمة وحيدة  كانت 
عليها، فكانت تندبه قائلة: »يا أبتاه! جنة اخللد مثواه، يا أبتاه! عند ذي العرش 
مآواه! يا أبتاه! كان جربيل يغشاه! يا أبتاه لست بعد اليوم أراه!«. ويشار إىل أهنا 

»كانت تشوب هذه الندبة بنوع من التظلم والتأمل ألمر يغلبها«.) 3 (

بنفسها عليه مغشيا عليها  الرشيف، وألقت  القرب  إهنا حتاملت نحو  ويذكر 
فلام أفاقت أخذت حفنة من تراب القرب، وأدنتها من عينيها اللتني قرحهام البكاء 

وراحت تشمها وتقول) 4 (:
غواليا ــاِن  م ــزَّ ال ــدى  م يــشــّم  أالَّ  ــَة َأحــٍد ــرب ــاذا عــل مــن شــمَّ ت مـ

) 1 ( الرشح: 286/16.

) 2 ( الرشح: 286/16.

) 3 ( الرشح: 43/13. ابن عبد ربه: العقد الفريد 238/3. احلاكم: املستدرك 61،178/3. ابن 

اجلوزي: صفة الصفوة 227/1. 

) 4 ( الشبلنجي: نور االبصار ص46. العقاد: فاطمة الزهراء ص49.
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لياليا ُعـــدَن  ـــاِم  اليَّ ــْت عــل  ُصــبَّ ــا ــٌب لــو أهنَّ ــيلَّ َمــصــائِ ــت ع ُصــبَّ

ومل تطل حياهتا بعد النَّبي إالَّ أشهرا حيث توفيت وهي يف الثامنة عرشة 
اإلمام  نفس  يف  عظيم  وقع   النَّبي وفاة  قبل  ومن  لوفاهتا  وكان  عمرها  من 

عيل، لذا قال) 1 (:
عليُل الـــامِت  حتى  وصاحُبها  كــثــيًة عـــيلَّ  الــدنــيــا  عــلــَل  أرى 

قـليُل الفراِق  دوَن  الــذي  وكــلُّ  فرقٌة خليلنِي  من  اجــتــامٍع  لكلِّ 

خليُل ــدوَم  يـ ال  أْن  عــل  دلــيــٌل  أحــٍد بعد  فــاطــاًم  افتقادي  وإنَّ 

إذ  بالتأمل،  جديرة  للعقاد  بكلمة  الزهراء  فاطمة  عن  كالمنا  ونختم 
بتقديسها  يتخشع  املقدسة  الكاملة  لألنوثة  صورة  دين  كل  يف  »إن  يقول: 
صورة  املسيحية  يف  تقدست  فإذا  وأنثى،  ذكر  من  اهلل  آية  هي  كأنام  املؤمنون، 
البتول. ولقد  فاطمة  تتقدس صورة  أن  العذراء، ففي اإلسالم ال جرم  مريم 
اسمها  واقرتن  التاريخ  يف  النساء  أعالم  بني  الرفيع  مكاهنا  الزهراء  أخذت 
وكان  احلكام،…  مضاجع  يقض  إليها  املنتسبني  اسم  وظل  الشهداء،  بمئات 
بل  تزيد  أو  قرون  ثالثة  خالل  إليها،  اإلنتساب  رشف  اسالمية  دولة  الكرب 
ا بنت نبي وزوجة إمام وأم  كان االنتساب إليها من أقوى الدعائم، ليس ألهنَّ
واملعذبني  واملحرومني  الضعفاء  سبيل  يف  استشهدوا  الذين  الشهداء  آلالف 
حتى  نفسها  يف  وتأصلت  بدايتها،  منذ  أبيها  دعوة  رافقت  ألهنا  بل  فحسب، 

) 1 ( الرشح: 288/16. وانظر املربد: الكامل 30/4، ابن عبد ربه: العقد الفريد 241/3. احلاكم: 

املستدرك 179/3. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص319. ابن كثري: البداية 11/8.الشبلنجي: 

نور االبصار ص47.
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والدفاع  احلق،  عىل  بالثبات  متدها  وطبيعتها  كياهنا  من  جزء  وكأهنا  اصبحت 
فارقت  أن  إىل  وتناضل  تكافح  غاليا.. وظلت  الثمن  كان  املظلومني مهام  عن 
من  املاليني  مئات  يقدسها  املقدسة  الكاملة  لألنوثة  صورة  تاركة  الدنيا 
اإلنسان  بني  من  خلق  فيام  خلقها  التي  اهلل  آيات  اقدس  من  وكأهنا  البرش، 

)  1 هنايتها«.)  وحتى  اخلليقة  بداية  منذ 

اإلمامان احلسن واحلسني

ومن فضائل اإلمام عيل انه رزق بولدين كان هلام األثر األكرب يف تاريخ 
اللذين   ومها احلسن واحلسني الزهراء فاطمة  األمة اإلسالمية من زوجته 
 إهنام سيدا شباب أهل اجلنة.) 2 (، لذا كان اإلمام عيل قال فيهام رسول اهلل

يفتخر هبام ويقول) 3 (:
كسهمي ــٌم  ــه س لـــُه  ــُم  ــُكـ ــْاُيـ فـ ِمنها ولـــــداَي  ــٍد  ــ أح وســبــطــا 

عصبة  أنثى  بني  »لكل  ويقول:  ولداه  يدعومها   اهلل رسول  وكان 

) 1 ( أنظر العقاد: فاطمة الزهراء ص68. احلسيني: سرية األمة 138-137/1. 

املحاسن  البيهقي:   .26/1 سنن  صحيح  ماجة:  ابن  وانظر   .182/15  ،30/1 الرشح:   )  2  (

الكبري  املعجم  الطرباين:   .312/4 الفريد  العقد  ربه:  عبد  ابن   .80،93 ص78،  واملساوئ 

ابن عبد  االولياء 140-139/4.  نعيم: حلية  أبو  املستدرك 182/3.  احلاكم:   .41-35/3

الرب: االستيعاب 391/1. النووي: هتذيب االسامء 160/1/1، 163. ابن االثري: اسد الغابة 

9/2، 18. ابن حجر: االصابة 330/2. ابن حجر: لسان امليزان 343/2.اهليتمي: الصواعق 

ص135-189. املتقي اهلندي: كنز العامل 93/13، 8-97، 100 

) 3 ( الرشح: 122/4. وانظر الطربيس: االحتجاج 112/1. املازندراين 19/2. سبط ابن اجلوزي: 

تذكرة ص108. اهليتمي: الصواعق ص131. 
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أيضًا  وقال   ،)  1 عصبتهم«)  وأنا  وليهم  فأنا  فاطمة  ولد  إاّل  إليها،  ينتمون 
بن  عيل  صلب  يف  ذريتي  وجعل  صلبه  يف  نبي  كل  ذرية  جعل  تعاىل  اهلل  »إن 

.) 2 أيب طالب«) 

 وقد ناقش ابن أيب احلديد مسألة: هل جيوز أن يقال ان احلسن واحلسني
وولدمها أبناء رسول اهلل وذرية رسول اهلل ونسل رسول اهلل؟

قال »نعم، ألنَّ اهلل تعاىل سامهم )أبناءه( يف قوله تعاىل:

﴿َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم﴾) 3 (.

اوالد  فيه  دخل  بامل  فالن  لولد  أوىص  ولو   واحلسني احلسن  عني  وإنَّام 
البنات وسمي اهلل تعاىل عيسى ذرية ابراهيم يف قوله:

تِِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن﴾إىل أن قال: يَّ ﴿َوِمْن ُذرِّ

﴿َوَيْحَيى َوِعيَسى﴾) 4 (.

ومل خيتلف أهل اللغة يف أن ولد البنات من نسل الرجل«.

وفرس ابن أيب احلديد قوله تعاىل:

ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم﴾) 5 (. ﴿َما َكاَن ُمَحمَّ

) 1 ( احلاكم: املستدرك 179/3. اهليتمي: الصواعق ص154. الصبان: اسعاف الراغبني ص133.

العامل  كنز  اهلندي:  املتقي   .154 ص122،  الصواعق  اهليتمي:   .324/1 فرائد  اجلويني:   )  2  (

201/12. الصبان: اسعاف الراغبني ص132.

) 3 ( سورة آل عمران، اآلية: 61.

) 4 ( سورة االنعام، اآلية: 84، وهبذه اآلية احتج حييى بن معمر عىل احلجاج يف إثبات بنّوة احلسن 

واحلسني للنبي. احلاكم: املستدرك 180/3.

) 5 ( سورة االحزاب، اآلية: 40.
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العرب كانت تقول )زيد بن حممد(.  به زيد بن حارثة ألن  بأن ذلك يعني 
عىل عادهتم يف تبني العبيد، فأبطل اهلل تعاىل ذلك، وهنى عن سنة اجلاهلية وقال: 
»ان حممدا ليس أًبا لواحد من الرجال البالغني املعروفني بينكم ليعتزى إليه 
الرجال  لفظة  عليهم  تطلق  الذين  لألطفال،  أبا  كونه  ينفي  ال  وذلك  بالنبوة، 

كأبراهيم واحلسن واحلسني) 1 («.

املجاز؟  أم  احلقيقة  عىل  ابن  البنت  ابن  أن  هل  احلديد:  أيب  ابن  وتسائل 
احلقيقة،  االطالق  أصل  ألن  أصلية  حقيقة  أنه  إىل  يذهب  أن  »لذاهب  فقال: 
من  يلزم  وال  أشهر،  أحدمها  يف  وهو  مفهومني  بني  مشرتًكا  اللفظ  يكون  وقد 
كونه أشهر يف أحدمها، إال يكون حقيقة يف اآلخر، ولذاهب أن يذهب إىل أنه 
صارت  حتى  جماز،  االكثر  يف  وهي  استعامهلا،  كثر  التي  وهي  عرفية،  حقيقة 
إىل  يذهب  أن  ولذاهب  للمطر،  والسامء  للمزادة،  كالراوية  العرف  يف  حقيقة 
كسائر  واستعامله  حال،  كل  يف  إطالقه  فجاز  الشارع،  استعمله  قد  جماًزا  كونه 

املستعملة«. املجازات 

انه   بالنبي كافة  هاشم  بني  دون  فاطمة  ولد  اختصاص  عىل  يدل  »ومما 
وإن  ذريتهام،  بنات  وال   واحلسني احلسن  بنات  ينكح  أن   له حيل  كان  ما 
الطالبني  من  هاشم  بني  من  غريهم  بنات  نكاح  له  وحيل  الزمان  وطال  بعدت 
وغريهم، وهذا يدل عىل مزيد من األقربية وهي كوهنم أوالده، ألنه ليس هناك 
من القربى غري هذا الوجه، ألهنم ليسوا أوالد أخيه وال أوالد أخته، وال هناك 
وجه يقتيض حرمتهم عليه، إال كونه والدًا هلم وكوهنم أوالدًا له. فان قلت: قد 

) 1 ( الرشح: 27-26/11.
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قال الشاعر) 1 (:
االباعِد الــرجــاِل  ابــنــاُء  بنوُهنَّ  ــنــا ــاتِ ــن ــا وب ــن ــائِ ــن ــو اب ــن ــا ب ــون ــن ب

يلدن  ن  إهنَّ يذمهن:  البنات  يف   )  2 صيفي)  بن  أكثم  العرب:  حكيم  وقال 
األعداء ويورثن البعداء.

املفهوم األشهر: وليس يف قول أكثم ما  الشاعر ما قاله عىل  إنام قال  قلت: 
يدل عىل نفي بنوهتم، وإنام ذكر أهنن يلدن األعداء وقد يكون ولد الرجل لصلبه 

عدوًا، قال اهلل تعاىل:

ا َلُكْم﴾) 3 (. ﴿إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْواَلِدُكْم َعُدوًّ

وال ينفي كونه عدوا كونه إبنًا) 4 (.

 الوالية يف الترصف بأمواله إىل احلسن واحلسني ولذلك جعل اإلمام عيل
لرشفهام من الرسول وقد عّد ابن أيب احلديد ذلك )رمز وازراء بمن رصف األمر 
عن أهل بيت رسول اهلل مع وجود من يصلح لالمر أي كان األليق باملسلمني 
واألوىل أن جيعلوا الرئاسة بعده ألهله، قربة إىل رسول اهلل وتكريام حلرمته وطاعة 
يليهم األجانب ومن ليس من شجرته  أن تكون ورثته سوقًة   لقدره له وأنفة 

العباس  اخبار  جمهول:  مؤلف  أنظر  النحاة:  كتب  يف  شهرته  مع  قائله  يعرف  ال  البيت  هذا   )  1  (

ص131.اجلاحظ: احليوان 206/2. البغدادي: خزانة األدب 213/1. 

فيه.  الدخول  عىل  قومه  وحث  اإلسالم،  أدرك  متيمي  وهو  اإلسالم  قبل  العرب  حكامء  أحد   )  2  (

الثعالبي: التمثيل واملحارضة ص36. ابن نباته: رسح العيون ص14-16. ابن حجر: االصابة 

110/1-2. اآللويس: بلوغ االرب 308/1، 3-172/3. 

) 3 ( سورة التغابن، اآلية: 14.

) 4 ( الرشح: 27/11-28، وانظر القرطبي: اجلامع 104/4. 
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وأصله. أال ترى أن هيبة الّرسالة والنّبوة يف صدور الناس أعظم إذا كان السلطان 
واحلاكم يف اخللق من بيت النّبوة وليس يوجد مثل هذه اهليبة واجلالل يف نفوس 

) 1 (.)الناس للنبوة إذا كان السلطان األعظم بعيد النسب من صاحب الدعوة

حتليله  يف  وقال   )  2  (احلسن اإلمام  عن  فصال  احلديد  أيب  ابن  عقد  وقد 
لصلح احلسن مع معاوية بأن السبب يكمن يف فقدان احلسن لألنصار، فال 
 حيلة له ثم قال: »والذي خاضها )الغمرات( مع عدم األنصار هو احلسني

) 3 (.»وهلذا عظم عند الناس قدره، فقدمه قوم كثري عىل احلسن
ا  وأكد ابن أيب احلديد أن مكانتهام عند املعتزلة هي التساوي يف الفضيلة، »أمَّ

احلسن فلوقوفه مع قوله تعايل:
﴿إال أْن َتتَّقوا﴾) 4 (.

ا احلسني فألعزاز الدين«) 5 (. وأمَّ
أهل  )سيد  فقال  الضيم  أباة  من  احلديد  أيب  ابن  اعتربه  فقد   احلسني ا  أمَّ
عىل  له  اختيارًا  السيوف  ظالل  حتت  واملوت  احلمية  الناس  علم  الذي  اإلباء، 
األمان  عليه  عرض   ،طالب أيب  بن  عيل  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  الدنية، 
مل  إن  اهلوان  من  بنوع  يناله  أن  زياد  ابن  من  وخاف  الذل  من  فأنف  واصحابه، 

يقتله فاختار املوت عىل ذلك(.

) 1 ( الرشح: 149/15.

) 2 ( الرشح: 52-9/16.

) 3 ( الرشح: 65/16.

) 4 ( سورة آل عمران، اآلية: 28.

) 5 ( الرشح: 65/16.
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:) 1 (حتى كأن أبيات أيب متام ما قيلت إالَّ يف احلسني
الُوْعُر واُلُلُق  اُلــرُّ  احِلفاُظ  إليه  ُه ردَّ وقْد كاَن فوُت الوِت سهاًل َفَ

هَو الكفُر يوَم الروِع أو دوَنهُ الكفُر ُه كأنَّ حتى  الضيَم  تعاُف  ونفٌس 

وقال هلا: من حتِت أمخِصِك احَلْرُ رجَلُه الــوِت  مستنقِع  ف  فأْثَبَت 

وهي من سندٍس خُض هلا الليُل إالَّ أتى فام  الــوِت حــًرا  ثياب  تــردى 

مشريا   احلسني حرب  يف  شارك  رجل  لوصف  احلديد  أيب  ابن  وأشار 
يوم  شهد  لرجل  »قيل  فقال:  وأصحابه   احلسني لدى  البطويل  للجانب 
عضضت  فقال:   !اهلل رسول  ذرية  اقتلتم  وحيك!  سعد  بن  عمر  مع  الطف 
باجلندل، إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، ثارت علينا عصابة، أيدهيا 
وتلقي  وشامالً،  يمينا  الفرسان  حتطم  الضارية،  كاألسود  سيوفها،  مقابض  يف 
أنفسها عىل املوت، ال تقبل األمان، وال ترغب يف املال، وال حيول له حائل بينها، 
املنية، أو االستيالء عىل امللك، فلو كففنا عنها رويدا  وبني الورود عىل حياض 

ألتت عىل نفوس العسكر بحذافريها فام كنا فاعلني ال أم لك«.) 2 (

لكنه   احلسني قتلوا  الذين  ألولئك  تربيرا  يمثل  كان  وإن  أعاله  النص 
يشري إىل أهنم رفضوا السالمة املشوبة بالذل واالموال، وقبلوا املوت ألهنم رأوا 
عزهم فيه، وقد انتقد ابن أيب احلديد اجلاحظ لتجاهله ما حدث بكربالء قائاًل: 
»هذا أيضًا حتامل من أيب عثامن )اجلاحظ( هالَّ ذكر قتىل الطفوف وهم عرشون 
سيدا من بيت واحد، قتلوا يف ساعة واحدة، وهذا ما مل يقع مثله يف الدنيا ال يف 

) 1 ( الرشح: 249/3، وانظر ديوان أيب متام ص329.

) 2 ( الرشح: 263/3.
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العرب وال يف العجم، وملا قتل حذيفة بن بدر يوم اهلباءة) 1 ( وقتل معه ثالث أو 
أربعة من أهل بيته رضبت العرب بذلك األمثال واستعظموه، فجاء يوم الطف 

)جرى الوادي فطم عىل القرى() 2 ( ») 3 (.

البرصة  غلبت  »لقد  بقوله:  هذا  اجلاحظ  موقف  احلديد  أيب  ابن  فرس  وقد 
وطينتها عىل إصابة رأيه«.) 4 (

البيت أه���ل 

 لقد عرفت تلك األرسة التي تكونت من عيل وفاطمة واحلسن واحلسني
م عرتة رسول اهلل أي أهله االدنني ونسله  بإسم )أهل البيت( ووصفوا بأهنَّ
وال تشمل رهطه وإن بعدوا وعّقب ابن أيب احلديد عىل قول أيب بكر يوم السقيفة: 
املجازألهنم  سبيل  عىل  انه  عنه«  فقئت  التي  وبيضته  اهلل  رسول  عرتة  »نحن 
بالنسبة إىل األنصار عرتة له ال يف احلقيقة، كام يفاخر العدناين القحطاين بأنه ابن 

عم الرسول وهو ليس ابن عمه حقيقة وإنام جمازا إذا قورن بالقحطاين.) 5 (

فيكم  تارك  »إينِّ  قوله  إليها يف  أشار  ما  الرسول هي  بّينها  التي  والعرتة 

) 1 ( اهلباءة ماء بأعىل أرض نجد كان فيه يوم اهلباءة بني عبس وذبيان قتل فيه حذيفة بن بدر، أنظر. 

ابن حبيب: املحرب ص349.ابن رشيق: العمدة 202/2-3. امليداين: جممع االمثال 252/1، 

115/2-119. النويري: هناية االرب 2-360/15.

املياه الصغرية، أبو هالل العسكري:  ) 2 ( أي جرى سيل الوادي فدفن القرى والقرى هي جماري 

مجهرة االمثال 322/1، امليداين: جممع االمثال 159/1.

) 3 ( الرشح: 251/15.

) 4 ( الرشح: 247/15.

) 5 ( الرشح: 375/6.
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الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، حبالن ممدودان من السامء إىل األرض، ال 
يفرتقان حتى يردا عيلَّ احلوض«.) 1 (

وبني يف مقام آخر أهل بيته ملا طرح عليهم كساءا فنزل قوله تعاىل:

َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  ُه  اللَّ ُيِريُد  َما  ﴿إِنَّ
:َتْطِهيًرا﴾) 2 (، فقال الرسول

»اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم«.

.) 3 (وهم عيل وفاطمة واحلسن واحلسني

أيب  ابن  قال   )  5 احلق)  راية  وأهنا   ،) 4 السبب)  بأهنا  العرتة  اإلمام  نعت  وقد 
 ،)  6 نفسه)  احلقيقة  يف  واألصل  وولديه،  نفسه  إىل  هنا  يشري  اإلمام  )إن  احلديد 
تابعان  ا ولداه فهام  أمَّ بطيئة) 7 (  الكالم( أي  حيث وصف نفسه )دليلها مكيث 
أشار  وقد  املرشقة،  الشمس  طلوع  مع  املضيئة  الكواكب  كنسبة  له  ونسبتهام  له 

االسامء  هتذيب  النووي:   .163  ،118/3 املستدرك  احلاكم:  اخرجه   ،133/9 الرشح:   )  1  (

تذكرة ص3-322. =  اجلوزي:  ابن  املناقب ص93. سبط  اخلوارزمي:   .347 ،159/1/1

=اهليتمي: الصواعق ص124، 8-147. 

) 2 ( سورة االحزاب 33.

ابن   .60-158  ،143  ،117/3 املستدرك  احلاكم:  واخرجه   .6-375  ،169/6 الرشح:   )  3  (

تيمية: منهاج السنة 121/2.

) 4 ( الرشح: 133/9.

) 5 ( الرشح: 85/7.

) 6 ( الرشح: 376/6.

) 7 ( الرشح: 85/7.
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لذلك النَّبي بقوله هلام: وأبوكام خري منكام) 1 ((.

ين، وألسنة الصدق،  وعدَّ اإلمام عيل أهل البيت »أزمة احلق، وأعالم الدَِّ
فأنزلوهم منزلة القرآن«. إن حتت قوله : فأنزلوهم منزلة القرآن، رس عظيم، 
هلا  واإلنقياد  واإلعظام  اإلجالل  يف  العرتة  جيروا  بأن  املكلفني  أمر  أنَّه  وذلك 

والطاعة ألوامرها جمرى القرآن.) 2 (

هذه الرؤية أال تشعر بعصمة العرتة؟ أشار ابن أيب احلديد لرؤية ابن متويه 
ليست  العصمة  ان  حيث  العصمة  واجب  يكن  مل  وأنه   عيل اإلمام  لعصمة 
عصمته،  عىل  دلت  قد  النصوص  »أدلة  أن  إال  املعتزلة،  عند  اإلمامة،  يف  رشطا 
والقطع عىل باطنه ومغيبه، وإن هذا امر اختص هو به دون غريه من الصحابة، 
والفرق ظاهر بني قولنا )زيد معصوم( وبني قولنا: )زيد واجب العصمة(، ألنه 
املعتزلة،  األول مذهب  فاالعتبار  يكون معصوما«  أن  اإلمام  إمام ومن رشوط 

والثاين مذهب اإلمامية.) 3 (

وهم  والفتاوى  الرشعيات  وهي  احلكم(  )ابواب  هم   البيت آل  ان  ثم 
العظيم ال يستطيع أن جيرس  املقام  العقليات والعقائد، وهذا  ضياء األمور، أي 
أحد من املخلوقني عىل ادعائه إالَّ اإلمام عيّل فلو ادعاه غريه لكذب وكذبه 

الناس.) 4 (

:وقد قال

) 1 ( الرشح: 376/6، وانظر ابن عبد ربه: العقد الفريد 312/4. الصبان: اسعاف الراغبني ص116.

) 2 ( الرشح: 373/6، 376.

) 3 ( الرشح: 7-376/6.

) 4 ( الرشح: 289/7.
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)نحن خمتلف الالئكة() 1 (.

ولذا دعا اإلمام عيل الناس إىل »ورودهم ورود اهليم العطاش«، أي احلرص 
ال  مستعصب  »صعب  بأنه  أمرهم  ووصف   ،)  2 منهم)  والدين  العلم  أخذ  عىل 
حيتمله إالَّ عبد امتحن قلبه لإليامن«. »واملعنى أهنم صرٌب عىل التقوى اقوياء عىل 
حتققك  ألنه  املعرفة  موضع  االمتحان  وضع  يكون  أن  وجيوز  مشاقها،  احتامل 
قلوهبم  عىل  اهلل  رضب  املعنى:  يكون  أن  وجيوز   … باختياره  يكون  إنام  اليشء 
أنه  املعنى  يكون  أن  … وجيوز  التقوى  الصعبة ألجل  والتكاليف  املحن  بأنواع 
أخلص قلوهبم للتقوى من قوهلم: امتحن الذهب، إذا أذابه فخلص إبريزه من 

خبثه ونفاه«) 3 (.

ويف رشحه لقوله: )ال يقاس بآل حممد من هذه األمة أحد، وال يسوى هبم 
من جرت نعمتهم عليه ابدا(، قال: »ال شبهة أن املنعم أعىل وأرشف من املنعم 
 -عليَّا هاشم،–السيام  بني  من  األدنني  وأهله   دًا حممَّ أن  ريب  وال  عليه، 
أنعموا عىل اخللق كافة بنعمة ال يقدر قدرها، وهي الدعاء إىل اإلسالم، واهلداية 
ويده،  بلسانه  هبا  قام  التي  بالدعوة  اخللق  هدى  كان  وإن   د فمحمَّ إليه، 
املنتجب،  املتبوع واملصطفى  السيد  وتأييده، وهو  بمالئكته  له  تعاىل  اهلل  ونرصة 
ومصليا  ألول  ثانيا  كان  وإن  أيضًا  اهلداية  من    لعيلِّ أن  إالَّ  الطاعة  الواجب 
عىل أثر سابق ما ال جيحد ولو مل يكن إالَّ جهاده بالسيف أوال وثانيا، وما كان 
له  ما مل تكن  إىل  العرب  القرآن وإرشاد  العلوم، وتفسري  بني اجلهادين من نرش 

) 1 ( الرشح: 218/7.

) 2 ( الرشح: 373/6، 377.

) 3 ( الرشح: 101/13، 105.
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 … قيل:  فإن   ،نعمته وسبوغ  حقه،  وجوب  يف  لكفى  متصورة،  وال  فامهة، 
قاعدون،  وهم  عنهم  اجلهاد  منهام،  األوىل  نعمتان:  قيل:  عليهم؟  له  نعمه  فأي 
 الصطلم املرشكون… وقد علمت  فإن من أنصف علم أنه لوال سيف عيلِّ
فلوال  فاه،  فغر  فيها  الرشك  وإن  وحنني،  وخيرب  واخلندق  وأحد  بدر  يف  آثاره 
بغري  حلكم  لوالها  التي  علومه  والثانية:  كافة،  املسلمني  اللتهم  بسيفه  سّده  أن 
الصواب يف كثري من االحكام وقد اعرتف عمر له بذلك، واخلرب مشهور، لوال 

عيلِّ هللك عمر« ) 1 (.

العرب  ألن  وذلك  آخر،  وجه  عىل  كالمه  خيرج  أن  »ويمكن  وأضاف: 
األدنى  وتفضل  القبائل،  سائر  عىل  األعظم،  الرئيس  منها  التي  القبيلة  تفضل 
منه نسبا، فاألدنى عىل سائر آحاد تلك القبيلة، فإن بني دارم يفتخرون بحاجب 
 وإخوته، وبزرارة ابيهم عىل سائر بني متيم...) 2 ( فكذلك ملا كان رسول اهلل
 رئيس الكل واملنعم عىل الكل جاز لواحد من بني هاشم وال سيام مثل عيّل

أن يقول هذه الكلامت«.) 3 (

الواجبة  والزكاة  التطوع  وصدقة  الصلة  إن   البيت أهل  مميزات  ومن 
غريهم  وأما   ،واحلسني واحلسن  وفاطمة  وعيّل  د  حممَّ وهم  عليهم  حمرمة 
وتسائل  الصلة.  وال  التطوع  صدقة  حترم  وال  الواجبة  الزكاة  عليهم  فتحرم 

) 1 ( الرشح: 1-140/1.

) 2 ( عرف هذا البيت بالوفاء وبأهنم حضان امللوك حيث تربى مالك بن املنذر بن ماء السامء لدهيم. 

أنظر املربد: الكامل 170/1. أبو هالل العسكري: مجهرة االمثال 261/1. القلقشندي: صبح 

االعشى 379/1. اآللويس: بلوغ االرب 311/1.

) 3 ( الرشح: 2-141/1.
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الصلة حمرمة عليهم، وقد أخذ احلسن واحلسني  ان  يقال  ابن أيب احلديد: كيف 
عليهام السالم الصالت من معاوية؟ فأجاب: »كال! مل يقبال صلته ومعاذ اهلل أن 
فإن  املال،  بيت  من  إليهام من مجلة حقهام  يدفعه  كان  ما  منه  قبال  وإنَّام  يقبالها! 
سهم ذوي القربى منصوص عليه يف الكتاب العزيز وهلام غري سهم ذوي القربى 

سهم آخر لإلسالم من الغنائم«) 1 (.

)أهيا  بقوله  املوت  بعد  بخصيصة  البيت  آل  اختصاص  إىل   أشار وملا 
الناس خذوها عن خاتم النبيني إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبىل 
بباٍل(. محل ابن أيب احلديد هذا الكالم عىل وجهني.»األول:  من بيل منا وليس 
النبَّي وعيلّ ومن يتلومها من أطايب العرتةأحياء بأبداهنم التي  أن يكون 
هذا  وعىل  سامواته،  ملكوت  إىل  تعاىل  اهلل  رفعهم  قد  بأعياهنا،  الدنيا  يف  كانت 
األبدإن  جيد  مل  دفنهم  عقب  الطاهرة  األجداث  تلك  احتفر  حمتفرا  أن  قدرنا  لو 
يف األرض، وقد روي يف اخلرب النبوي مثل ذلك، وهو قوله »إن األرض مل 
تسلط عيلَّ وإهنا ال تأكل يل حلام، وال ترشب يل دما«) 2 (. نعم، يبقى اإلشكال يف 
قوله: )ويبىل من بيل منا وليس بباٍل(، فإنه إن صح هذا التفسري يف الكالم األول 
الثانية  القضية  فليس يصح يف  منا وليس بميت(.  وهو قوله: )يموت من مات 
وهي حديث البالء، ألهنا تقتيض أن األبدان تبىل وذاك اإلنسان مل يبَل، فأحوج 
الكالم: يموت من مات  تقدير  تقدير فاعل حمذوف، فيكون  إىل  هذا اإلشكال 
حال موته وليس بميت فيها بعد ذلك من األحوال واألوقات، ويبىل كفن من 

بيل منا وليس هو بباٍل، فحذف املضاف كقوله:

) 1 ( الرشح: 249/11. يقصد اخلمس.

) 2 ( روى ما يشاهبه ابن ماجه: صحيح 179/1، 273. ابن كثري: هناية البداية والنهاية 278/1.
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﴿َوإىِل َمْدَيَن﴾) 1 (.

عرب  عليه  الشتامله  امليت  من  كاجلزء  الكفن  كان  وملا  مدين،  أهل  وإىل  أي 
وعن  السامء  املطر  عن  عربوا  كام  واالشتامل،  للمجاورة  اآلخر  عن  بأحدمها 
الفاعل  حيذف  أن  وجيوز  بالكأس،  اخلمر  وعن  بالغائط،  املخصوص  اخلارج 

كقوله تعاىل:

﴿َحتَّى َتَواَرْت بِاْلِحَجاِب﴾) 2 (.

و:

﴿َفَلْواَل إَِذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم﴾) 3 (.
وقول حاتم: إذا حرشجت.) 4 (

الفعال أجزاء أصلية  أن لإلنسان احلي  إىل  املتكلمني ذهبوا  أكثر  إن  الثاين: 
يف هذه البنية املشاهدة وهي أقل ما يمكن أن تأتلف منه البنية التي معها يصح 
كون احلي حيًا، وجعلوا اخلطاب متوجها نحوها، والتكليف واردا عليها، وما 
عداها من األجزاء فهي فاصلة ليست داخلة يف حقيقة االنسان وإذا صح ذلك 
األنبياء واألوصياء فريفعها  أبدان  اهلل تلك األجزاء األصلية من  ينتزع  أن  جاز 

) 1 ( سورة االعراف، اآلية:  85.

) 2 ( سورة ص، اآلية: 32.

) 3 ( سورة الواقعة، اآلية:   83.

) 4 ( قال حاتم:
إذا حرَجْت يوًما وضاَق با الصدُر الفتى عن  الــثــراُء  ُيغني  ما  أمـــاويُّ 

ديوانه ص50.  
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إليه بعد أن خيلق هلا من األجزاء الفاضلة عنها نظري ما كان هلا يف الدار األوىل، 
فتنعم عنده وتلتذ برضوب  قيامه األنفس واألبدان معا،  إىل  قاله من ذهب  كام 
اللذات اجلسامنية ويكون هذا خمصوصا هبذه الشجرة املباركة دون غريها؛ وال 

عجب فقد ورد يف حق الشهداء نحو ذلك يف قوله تعاىل:

ِهْم  َربِّ ِعنَْد  َأْحَياٌء  َبْل  َأْمَواًتا  ِه  اللَّ َسبِيِل  فِي  ُقتُِلوا  الَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  ﴿َواَل 
ُيْرَزُقوَن﴾) 1 (.

»وعىل الوجه األول لو أن حمتفرا احتفر أجداثهم لوجد األبدان فيها، وإن 
الرفيق االعىل، وهذا  انتزعت منها ونقلت إىل  البنى قد  مل يعلم أن أصول تلك 
القرب  يبىل يف  اجلسد  أوال من احلذف، ألن  قدرناه  ما  تقدير  إىل  الوجه ال حيتاج 
اجلسد  عىل  يصدق  أيضًا  وكذلك  القدس،  حمل  إىل  ونقل  منه  انتزع  ما  قدر  إالَّ 
ارواح  بنيته مل يمت، وقد ورد يف اخلرب الصحيح )إن  انه ميت، وإن كان أصل 
الشهداء من املؤمنني يف حواصل طيور خرض تدور يف أفناء اجلنان، وتأكل من 
ثامرها، وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش() 2 ( فإذا جاء هذا يف 

الشهداء فام ظنك بموايل الشهداء وساداهتم؟«.) 3 (

) 1 (  سورة آل عمران 145.

) 2 ( اخرجه مالك: املوطأ 328/1. ابن حنبل:املسند 386/6..

) 3 ( لرشح: 379-377/6.
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الثالث الفصل 

خصائص اإلمام علي اخللقية وسجاياه النفسية
 عيل اإلمام  هبا  امتاز  التي  النفسية  والسجايا  اخللقية،  اخلصائص  إن 
 )  1  (فضائله فإن   ،الرسول بعد  شخصية  أفضل  جعلته  األمة  سائر  عىل 
لذكرها،  التعرض  2 (معه  يسمج)  مبلغًا  العظم، واجلاللة، واالنتشار  بلغت من 
بن  حييى  بن  اهلل  لعبيد   )  3 العيناء)  أبو  قال  كام  فصارت  لتفصيلها،  والتصدي 

) 1 ( يروى عن اإلمام امحد بن حنبل انه قال »ما جاء ألحد من اصحاب رسول اهلل من الفضائل ما 

جاء لعيل ابن أيب طالب«. احلاكم: املستدرك 116/3. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص168. 

ووضع النّسائي أحد اصحاب السنن والصحاح الستة كتابًا يف فضائل اإلمام أسامه »خصائص 

أمري املؤمنني«. والكتاب مطبوع. وأفرد ابن عساكر يف تاريخ دمشق ترمجة وافية لإلمام. هذه 

الرتمجة نرشها حممد باقر املحمودي يف كتاب مستقل. وخرج الفريوز آبادي فضائل اإلمام من 

كتب الصحاح الستة، ونرشها يف كتاب أسامه »فضائل اخلمسة من الصحاح الستة« يف ثالثة أجزاء.

) 2 ( سمج: قبح. الرازي: خمتار الصحاح ص312.

) 3 ( حممد بن القاسم اهلاشمي بالوالء، أديب مشهور بالكتابة والرتسل، تويف سنة 283. أنظر ترمجته: 

اخلطيب البغدادي: تاريخ بغداد 170/3-179. الشابشتي: الديارات ص52-60. الذهبي: 

ميزان االعتدال 13/4. ابن حجر: لسان امليزان 346-344/5.
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النهار  كاملخرب عن ضوء  فضلك،  وصف  أتعاطى من  فيام  »رأيتني   :)  1 خاقان) 
يب  انتهى  حيث  اين  فأيقنت  الناظر؛  عىل  خيفى  ال  الذي  الزاهر،  والقمر  الباهر، 
إىل  عليك  الثناء  عن  فانرصفت  الغاية،  عن  مقرص  العجز  إىل  منسوب  القول 

الدعاء لك، ووكلت االخبار عنك إىل علم الناس بك«) 2 (.

هذه املناقب التي بلغ من الشهرة والتفرد هبا فرضت عىل اعدائه االعرتاف 
هبا فأقروا له بالفضل، ومل يمكنهم جحد مناقبه، وال كتامن فضائله) 3 (، رغم أن 
واملثالب  املعايب  ووضع  عليه،  والتحريض  نوره،  إطفاء  يف  اجتهدوا  األمويني 
له، ولعنوه عىل مجيع املنابر، وتوعدوا مادحيه باحلبس والقتل، ومنعوا من رواية 
باسمه  التسمية  بمنعهم  األمر  وصل  حتى   ،لفضائله املتضمنة  األحاديث 
–-، ولكن كل ذلك مل يزده إال رفعة وسموًا، »وكان كاملسك كلام سرت انترش 

إن  النهار  وكضوء  بالراح،  تسرت  ال  وكالشمس  نرشه،  تضوع  كتم  وكلام  عرفه، 

-171،185،200،214/9 التاريخ  الطربي  )209-263هـ(:  واملعتمد  املتوكل  وزير  هو   )  1  (

 ،517 ،507 ،474 ،8-357 ،354 ،342 ،336 ،258 ،236 ،234 ،3،228-7،222

ص82.  الديارات  الشابشتي:   .122،406/5  ،816/4 الفريد  العقد  ربه:  عبد  ابن   .532

الذهبي: دول اإلسالم 116/1.

) 2 ( الرشح 16/1. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 157/4.

الرشيف  أنظر   .224/18 الرشح  األخري.  وبكاء  معاوية  إىل  عيل  لالمام  رضار  وصف  أنظر   )  3  (

البلوي:   .8-1107/3 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن  ص481-480.  البالغة  هنج  الريض: 

الصفوة  ابن اجلوزي: صفة  باء 222/1-3.الزخمرشي: ربيع االبرار 97/1، 6-835.  الف 

315/1-6. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص118-9. حمب الدين: الرياض 281/2-2. ابن 

الصباغ: الفصول املهمة ص111.
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حجبت عنه عني واحدة، أدركته عيون كثرية«) 1 (.

وطالع  جالها  النفسانية–ابن  والفضائل  اخللقية،  اخلصائص  يف   كان
قاعدة  عىل  الشيم  وسجاحة  األخالق،  لطافة  من   -– فكان   -)  2 ثناياها) 

عجيبة مجيلة) 3 (.

يأيت  من  اسم  وحما  قبله،  كان  من  ذكر  فيها  أنسى  ففي–الشجاعة–فإنه 
بن  عيل  أم  وبسطام  عنبسة  أشجع  أهيام   :)  4 األمحر)  خلف  سئل  ملا  حيث  بعده، 
أيب طالب؟ فقال: إنَّام يذكر عنبسة وبسطام مع البرش والناس، ال مع من يرتفع 
عن هذه الطبقة، فقيل له: فعىل كل حال؛ قال: واهلل لو صاح يف وجههام ملاتا قبل 

أن حيمل عليهام.) 5 (

قبل  العرب  فرسان  مشاهري  من  مها  وعنبسة  بسطامًا  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 

) 1 ( الرشح 16/1-17. وقد اعترب املفيد ذلك من باب املعجزات اخلارقة للعادة. اإلرشاد ص116.

) 2 ( مأخوذ من بيت شعر قاله –سحيم بن وثيل الرياحي – وهو:
تعِرفون العاممَة  أَضِع  متى  الثنايا  ع  وَطالَّ َجال  ابُن  أنا 

ع الثنايا: كناية عن السمو إىل معايل  وابن جال: جال أي النهار. واملقصود: األمر الواضح، وَطالَّ  

ابن   .31/1 االمثال  جممع  امليداين:  أنظر:  اجلبل.  يف  الطريق  وهي  ثنية  مجع  والثنايا  االمور. 

منظور: لسان العرب 165/18. الفريوزآبادي: القاموس املحيط 313/4.

) 3 ( الرشح 248/11.

) 4 ( أبو حمرز بن حيان املعروف باألمحر. ت نحو 180هـ. راوية وأديب وشاعر برصي وله ديوان 

ابن   .4-673/2 والشعراء  الشعر  قتيبة:  ابن  أنظر:  االصمعي.  معلم  وهو  النحو  يف  ومقدمة 

الوعاة  بغية  السيوطي:   .72-66/11 االدباء  معجم  احلموي:  ص74.  الفهرست  النديم: 

ص242.

) 5 ( الرشح 146/16.
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الشيباين، سيد شيبان،  اإلسالم وبعده، فاالول هو بسطام بن قيس بن مسعود 
ومن أشهر فرسان العرب قبل اإلسالم، وبه يرضب املثل يف الفداء فيقال: »اغىل 
فداء من بسطام بن قيس«) 1 (، وكان قد ادرك اإلسالم إال أنه مل يعتنقه، وتويف يف 

حدود السنة العارشة للهجرة.) 2 (

أما عنبسة بن سحيم الكلبي فهو من فرسان العرب املسلمني يف االندلس، 
توىل االندلس للخليفة األموي هشام بن عبد امللك، وكان من الغزاة الشجعان 

والفاحتني تويف سنة 107هـ اثر جرح أصابه يف حروبه يف االندلس.) 3 (

وقد يتصور البعض أن كالم خلف األمحر فيه غلو، ولكننا لو تأملنا مقاماته يف 
احلروب التي أصبحت مرضب األمثال، حيث كان الشجاع الذي ما فر قط، وال 
ارتاع من كتيبة) 4 (، بل كان يقول بأنه »آنس باملوت كأنس الطفل بثدي أّمه«) 5 (.

فاحتاجت  قتله، وال رضب رضبة  إال  أحدًا  بارز  ما  إنه   عنه واملعروف 
األوىل إىل ثانية بل »كانت رضباته وترًا«) 6 (.

) 1 ( أنظر امليداين 66/2.

) 2 ( ابن حبيب: املحرب ص250. املربد: الكامل يف اللغة واالدب 109/1. ابن االثري: الكامل يف 

التاريخ 224/1. مهدي عريبي الدخييل: بسطام بن قيس ذي اجلدين، رسالة ماجستري، كلية 

الرتبية، جامعة البرصة.

) 3 ( احلميدي: جذوة املقتبس 318/1، 507/2. ابن عذاري: البيان املغرب 27/2.

) 4 ( الرشح 20/1.

) 5 ( الرشح 213/1، 215. وانظر الرشيف الريض: هنج البالغة ص52. سبط ابن اجلوزي: تذكرة 

ص128.

) 6 ( الرشح 50/1. قال ابن فارس يف املجمل: كانت رضبات عيل -- يف احلرب ابكارًا، ان اعتىل 

قد، وان اعرتض قط. املجمل 133/1.
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إرساله  من  بدالً  للرباز  اإلمام عليًّا دعا معاوية يف صفني  أن  إىل  ويشار 
ألصحابه الذين جدهلم اإلمام يف ساحة املعركة، وكان قصده --أن يسرتيح 
الناس من احلرب بقتل أحدمها، وحينام استشار معاوية وزيره عمرًا بن العاص 
له:  قال  العاص  بن  عمر  لكن  املأزق  هذه  من  للتخلص  حيلة  عنده  جيد  لعله 
منذ  ما غششتني  له:  فقال  العاص  بن  نوايا عمرو  معاوية  فأدرك  أنصفك.  لقد 
الشجاع  أنه  تعلم  وأنت  احلسن  أيب  بمبارزة  تأمرين  كيف  اليوم،  إال  نصحتني 

املطرق!) 1 ( أراك طمعت يف إمارة الشام بعدي!) 2 (.

وقد كانت العرب تفتخر بوقوفها يف احلرب يف مقابلته، يشار إىل أن عبد اهلل 
ابن الزبري مازح معاوية قائاًل له: يا أمري املؤمنني، لو شئت أن أفتك بك لفعلت، 
فقال معاوية: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر! واستغرب ابن الزبري من عدم إقرار 
تنكره من شجاعتي،  الذي  الدليل عىل ذلك وهو: وما  معاوية بشجاعته وقدم 
إنه  جرم!  ال  معاوية:  فقال   ،طالب أيب  ابن  عيل  إزاء  الصف  يف  وقفت  وقد 

قتلك وأباك بيرسى يديه، وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله هبا.) 3 (

وكان ذوو قتاله يفتخرون بقتله إياهم، ويعتربون ذلك رشفًا هلم،

حيث قالت أخت عمرو بن عبد ود الذي قتله اإلمام يوم اخلندق) 4 (:

) 1 ( اطرق: الرجل يرخي عينيه ينظر إىل االرض ال يتكلم. الرازي: خمتار الصحاح ص391.

) 2 ( الرشح 20/1، 217/5، وانظر املنقري: صفني ص257. ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ص80.

) 3 ( الرشح 21/1.

البلد هو اليشء املفرد الذي ال نظري له، واملقصود هنا اإلمام، وقد ورد البيت يف بعض  ) 4 ( بيضة 

املصادر:        
وكاَن ُيدعى قدياًم بيضَة البلِد بِه ُيعَاُب  ال  َمن  قاِتُلُه  لكنَّ 
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البِد ف  ُدْمــُت  ما  أبــدًا  بكيُتُه  قاتِلِِه قاتُل عمرٍو غَي  لو كاَن 

الَبَلِد بيضَة  أبوُه  ُيدعى  وكاَن  َلُه َنــظِــَي  ال  ــْن  َم قاتَِلُه  لكنَّ 

وقد وظف اإلمام شجاعته يف اجلهاد يف سبيل اهلل، حتى أصبح معروفًا 
لدى اعدائه وأوليائه أنه سيد املجاهدين) 1 (، وكانت عالئم شجاعته الواضحة 
يف مبيته يف فراش الرسول ليلة اهلجرة يف الوقت الذي أمجعت فيه قريش عىل 
رضب الرسول  رضبة واحدة من قبل أربعني شخصًا ينتمون ألربعني قبيلة، 
فلم يعبأ بذلك، ومل يكتف هبذا الدور بل قام بإرجاع كل الودائع واألمانات 

التي كانت عند الرسول ألهلها ثم هاجر علنًا) 2 (.

علم  ملا  بأنه  بغداد  معتزلة  أحد  االسكايف-  جعفر  أبو   – أشار  ذلك  وإىل 
نفسه،  يف  وأمثلهم  عنده،  الناس  أوثق  »دعا  بقتله  قريش  بخطة   الرسول
وأبذهلم يف ذات اهلل ملهجته، وأرسعهم إجابة إىل طاعته، فقال له: إن قريشًا قد 
حتالفت عىل أن تبيتني هذه الليلة، فامض إىل فرايش، َونْم يف مضجعي، والتف 
يف بردي احلرضمي لريوا أينِّ مل أخرج، وإين خارج إن شاء اهلل، فمنعه أوالً من 
املكايد  انواع  من  بنوع  لنفسه  االستظهار  عن  وصده  احليلة،  واعامل  التحرز 
لظبات  نفسه  يعرض  أن  وأجلأه  لنفوسهم،  الناس  هبا  حيتاط  التي  واجلهات 
سامعًا  ذلك  إىل  فأجاب  والغيظة،  احلنق  أرباب  أيدي  من  الشحيذة  السيوف 

=أنظر: احلاكم: املستدرك 6/3. املفيد: اإلرشاد ص43. ابن منظور: لسان العرب 395/8.  

) 1 ( الرشح 24/1.

السرية  أًيا من كتب  اهلجرة، راجع  ليلة    الرسول  فراش  اإلمام يف  مبيت  ( عن موضوع   2 (

النبوية والتاريخ العام.
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ينتظر  بمهجته،  هبا  واقيًا  حمتسبًا،  صابرًا  فراشه  عىل  ونام  نفسه،  هبا  طيبة  مطيعًا 
طالب؛  يبلغها  وال  صابر،  يلتمسها  درجة  النفس  بذل  فوت  نعلم  وال  القتل، 
أهل  أنه  علم   اهلل رسول  أن  ولوال  اجلود«؛  غاية  أقىص  بالنفس  »واجلود 
له، ولو كان عنده نقص يف صربه، أو يف شجاعته أو يف مناصحته  لذلك، ملا أهَّ
يف  مرضًا  رأيه،  يف  منقوصًا   اختاره من  لكان  لذلك،  واختري  عمه،  البن 
اختياره، وال جيوز أن يقول هذا أحد من أهل اإلسالم، وكلهم جممعون عىل أن 

الرسول عمل الصواب وأحسن االختيار«) 1 (.

 سول الرَّ غزوات  أعظم  من  هي  )2هـ(  الكربى  بدر  معركة  كانت 
 عيّل اإلمام  قتل  رجاًل،  سبعون  منهم  قتل  وقد  باملرشكني،  نكاية  وأشدها 
احلديد  أيب  ابن  قال   .)  2 اآلخر)  النصف  واملالئكة  املسلمون  قتل  بينام  نصفهم 

يمدح اإلمام عليًّا يف موقفه يوم بدر) 3 (:
ــادِر ــب م ــدٍر  ــ ب آِل  ف  ــذٍذ  ــ ف بـــذي  خصوَمُه ــدٍر  ب ــوَم  ي ــُه  ِمــنْ اهللُ  رمــى 

ضامِر فــوق  ضامٌر  إالَّ  ُيْلَف  فلم  وقد جاَشِت الرُض العريضُة بالقنا
حــاِسِ رأَس  ــارٌح  س منها  شــَج  لا  صواِعقًا الــســامِء  أمُّ  َنــَتــَجــْت  فلو 

) 1 ( الرشح 259/13. وانظر االسكايف: نقض العثامنية ص322. وقد حاول البعض التنقص من 

املبيت هذه، وتصدى للرد عليهم االسكايف يف كتابه أعاله. أنظر: الرشح 258/13- فضيلة 

السياسية  اجلاحظ  رسائل  اجلاحظ:  ص326-321.  العثامنية  نقض  االسكايف:   .264

ص153-155. العثامنية ص44. 

) 2 ( الرشح 24/1، 181/10-182. وانظر الواقدي: املغازي 147/1-152. البالذري: انساب 

االرشاف 304-296/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد: القصائد العلويات السبع ص33-32.
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االظافِر ف  ِشلَوُه  فرى  البغاِث  ناهُض كالقطامى  وكــانــوا  فكاَن 

من الوِف وخًدا نحوه ف احلناجِر سى نحَوُهم رساًل فسارْت قلوُبُم

الــحــنــاجــِر مــقــر  إالَّ  يبتغي  فــام  كــأن ضــبــات الــرفــيــة مــن كرى

الزماجِر تلَك  بعِض  من  ولكنَّه  غاممٍه رْجــَس  عــَد  الــرَّ حتسَبنَّ  فال 

بفاقِر الِفَقاِر  ذِي  من  َأَتــى  وميٌض  ــُه ــإنَّ ف نــــارًا  ــبق  ــ ال ــنَّ  ــَب ــس وال حت

ــِر ــاِم أنـــاِمـــُلـــُه تــمــي بــأوطــف ه ــا فــإهنَّ ــزَن تــمــي  ــ اُلـ ــنَّ  وال حتــســَب

أما موقفه يوم اخلندق فقد أجاد يف وصفه ابن أيب احلديد إذ قال: »فأما 
ا أجّل من أن يقال  اخلرجة التي خرجها يوم اخلندق إىل عمرو بن عبد ود، فإهنَّ
جليلة، وأعظم من أن يقال عظيمة، وما هي إال كام قال شيخنا أبو اهلذيل وقد 
سأله سائل: أهيام أعظم منزلة عند اهلل عيل أم أيب بكر؟ فقال ياابن اخي، واهلل 
املهاجرين واالنصار وطاعتهم كلها  اعامل  تعدل  يوم اخلندق  ملبارزة عيل عمرا 

وتربى عليها فضال عن أيب بكر وحده«) 1 (.

رؤية أبو اهلذيل أعاله سبق وأن أشار إليها الصحايب حذيفة بن اليامن حينام 
ميزان  كفة  يف  حممد  أمة  أعامل  مجيع  وضع  لو  بيده  حذيفة  نفس  »والذي  قال: 
اعامل  من  واحد  عمل  ووضع  هذا،  الناس  يوم  إىل  حممًدا  تعاىل  اهلل  بعث  منذ 
هذا  السامعني  أحد  فاعترب  كلهم«.  أعامهلم  عىل  لرجح  األخرى  الكفة  يف  عيل 
املسلمون  كان  وأين  حيمل،  ال  وكيف  لكع،  »يا  حذيفة:  فأجابه  ارسافًا  الكالم 
يوم اخلندق، وقد عرب إليهم عمرو وأصحابه، فملكهم اهللع واجلزع، ودعا إىل 
بيده لعمله ذلك  فقتله والذي نفس حذيفة   إليه عيل املبارزة فأحجموا فربز 

) 1 ( الرشح 60/19.
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اليوم أعظم أجرًا من أعامل أمة حممد إىل هذا اليوم وإىل أن تقوم الساعة«) 1 (.

وقد علق–أبو اخلري مصدق بن خري النحوي) 2 ( شيخ ابن أيب احلديد عىل 
قول عمرو بن عبد ود لإلمام عيل »لقد كان أبوك ندياًم يل وصديقًا، فارجع 
فإين ال أحب أن أقتلك« فقال أبو اخلري: »واهلل ما أمره بالرجوع إبقاًء عليه، بل 
أنه إن ناهضه قتله، فاستحيا أن  ببدر وأحد، وعلم  خوفًا منه، فقد عرف قتاله 

يظهر الفشل، فأظهر اإلبقاء والرعاء، وإنه لكاذب فيهام«) 3 (.

وخيلص ابن أيب احلديد للقول يف أن قتىل اإلمام يف معارك اإلسالم األوىل ال 
معنى لالطناب فيها ألنه من املعلومات الرضورية كالعلم بوجود مكة ومرص) 4 (.

ود  عبد  بن  عمرو  شأن  من  قللوا   اإلمام خصوم  أن  إىل  االشارة  جتدر 
العامري وأنكروا ما يقال من شجاعته، وقد ردَّ عليهم االسكايف يف كتابه نقض 
التي تؤكد فروسية عمرو بن عبد ود قبل اإلسالم وبعده) 5 (.  العثامنية باألدلة 

) 1 ( الرشح 60/19-61. وانظر املفيد: اإلرشاد ص41. االطربيس: اعالم الورى ص4-193. 

وانظر املعنى نفسه عىل لسان الرسول . احلاكم: املستدرك 34/3.

الصلح من سواد رشقي واسط سنة 535هـ.  البارع ولد يف قرية دوران إحدى قرى  ( االديب   2 (

وتويف يف بغداد سنة 605. وانظر ترمجته: احلموي: معجم االدباء 147/19-148: ابن االثري: 

ص66.  الروضتني  ذيل  شامة:  أيب   .5-274/3 الرواة  انباه  القفطي:   .282/12 الكامل 

الوعاة  السيوطي:بغية   .240-239/3 التكملة  املنذري:   .4-273/9 اجلامع  الساعي:  ابن 

ص391.

) 3 ( الرشح 61/19.

) 4 ( الرشح 24/1.

) 5 ( الرشح 287/13-292. أنظر اجلاحظ: رسائل اجلاحظ السياسية ص16-4. العثامنية ص59. 

االسكايف: نقض العثامنية ص9-335. 
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َن ابن أيب احلديد موقف االمام يوم اخلندق قائاًل) 1 (: وقد ثمَّ
ومــدرع ــامم مدجج  احل عن خــوض  يثنيه  ال  االحـــزاب  هــازم  يا 

الصحابة  عىل  اإلمام  نِعم  من  احلديد  أيب  ابن  اعتربه  هذا  االمام  جهاد  إن 
»وإن من أنصف علم أنه لوال سيف عيل الصطلم املرشكون، من أشار إليه 
وخيرب  واخلندق  وأحد  بدر  يف  آثاره  علمت  وقد  )كذا(،  املسلمني  من  وغريه 
وحنني، وان الرشك، فيها َفَغَرفاه، فلوال سّده بسيفه اللتهم املسلمني كافة«) 2 (، 

ولذا يقول ابن أيب احلديد يف شعره) 3 (:
حـافـِر قـالَمـِة  أو  عـنـٍز  كضَطِة  حساُمُه ــوال  ل ــالُم  اإلسـ ــام  إنَّ أال 

ويقول أيضًا) 4 (:
أقتُل اُلَهنَِّد  خمَذِمَك  ــرِب  َغ من  ــطــاِل جمـــُدَك للعدا قــاتِــَل الب يــا 

المــيــُل واســتــقــاَم  ِد  الــتــأوِّ بعد  ــارُع طــوِده ق قــرَّ  بــُذبــاِب سيِفَك 

ُتــكــَمــُل أطــرافــهــا ونــقــيــصــًة ال  ُتتَّقى ال  ثلمًة  أصــبــح  لـــوالَك 

َجْحَفُل قوَلَك  يقلُّ  النزال  يــوَم  أجزائه من  للجزِء  جحفٍل  كم 

ــَمـــُل ــُه بـــالـــزاغـــبـــّيـــِة خَمـ لـــكـــنَـّ نسُجُه الضاَعُف  ــزرُد  ال أثــواُبــُه 

أهــذُل ورضٌب  مــاجــُرُه  ــرٌح  بـ مــنــُه طــعــُن انجل ــَة  ــيَّ الــن حُيــيــى 

َمصَقُل صقيٌل  ــُه  ــُف حيــالِ ــٍت  ــْب َث قلٍب بقلٍب  ســوَرَتــُه  ــُت  ــْه ــنَ هَنْ

) 1 ( ابن أيب احلديد: القصائد السبع العلويات ص43. 

) 2 ( الرشح 141/1.

) 3 ( ابن أيب احلديد: القصائد السبع العلويات ص32. 

)3( القصائد السبع ص55 ـ56  ) 4 (
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إلرهاب  األول–حيدرة-  اسمه  ويوظف  بشجاعته،  يفتخر   وكان
اخلصم، وهو االسم الذي أسمته به أمه أوالً، واملعروف أن–حيدرة- من أسامء 
األسد، وفيه إشارة إىل الشجاعة) 1 (، وقد أصبح هذا اإلسم فيام بعد إساًم عىل 

مسمى، فكان -- ملا برز يوم خيرب ارجتز قائاًل) 2 (:

ي حيدرة أنا الذي أسمتني أمِّ

وكان تكتنفه املالئكة) 3 ( يف محالته اجلهادية فكان يبعثه، وجربيل عن 
يمينه، وميكائيل عن شامله، ولذلك شهد جربيل لإلمام يوم أحد حينام نادى) 4 (:

الفقار ذو  إالَّ  سيَف  ال  عــيّل إالَّ  فــتــى  وال 

احلديد:  أيب  ابن  يقول  حيث  ذلك  حول  أثريت  شكوكًا  هناك  أن  والظاهر 
»وقد روى هذا اخلرب مجاعة من املحدثني وهو من األخبار املشهورة، ووقفت عليه 
منه، وسألت  بعضها خاليًا  بن اسحق) 5 (، ورأيت  يف بعض نسخ مغازي حممد 

حياة  الدمريي:   .205/2 النظرة  الرياض  الدين:  حمب  وانظر   .127/19  ،12/1 الرشح   )  1  (

احليوان الكربى 3/1.

) 2 ( الرشح 12/1. وانظر: مسلم الصحيح 185/12. أبو الفرج: مقاتل الطالبيني ص14. احلاكم: 

ابن   .3/1 النجف  ط  االمايل  الطويس:  ص50.  اإلرشاد  املفيد:   .116  ،41/3 املستدرك 

املغازيل: مناقب ص178، 182. اخلوارزمي: املناقب ص6، 104. سبط ابن اجلوزي: تذكرة 

ص3-4، 26. الكنجي: كفاية الطالب ص102.

الرب:  عبد  ابن  وانظر   .164-157/1 الرشح  املالئكة.  لنزول  احلديد  أيب  ابن  حتليل  أنظر   )  3  (

االستيعاب 1101/3. حمب الدين: الرياض 251/2. اجلويني: فرائد 222/1.

) 4 ( الرشح 219/7.

) 5 ( مل أجده يف القطعة التي حققها سهيل زكار. وقد ورد يف سرية ابن هشام 100/3. وانظر املفيد: 

اإلرشاد ص35. ابن املغازيل: مناقب ص197-9. اخلوارزمي: املناقب ص6، 103 سبط ابن= 
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شيخي عبد الوهاب بن سكينة) 1 ( رمحه اهلل عن هذا اخلرب، فقال: خرب صحيح، 
فقلت: فام بال الصحاح مل تشتمل عليه؟ قال: أو كلام كان صحيحًا تشتمل عليه 

كتب الصحاح؟ كم قد أمهل جامعو الصحاح من االخبار الصحيحة!«) 2 (.

عىل  قاتل   كان فإذا   ،الرسول عهد  عىل   -- جهاده  يقترص  ومل 
قتال  سن  من  أول   كان لذلك   ،)  3 التأويل)  عىل  --قاتل  فعيل  التنزيل، 

= اجلوزي. تذكره ص26. الكنجي: كفاية الطالب ص277-81. حمب الدين: الرياض النظرة 

251/2. ابن تيمية: منهاج السنة 13/3. اجلويني: فرائد 252/1، 8-257.

) 1 ( أبو امحد عبد الوهاب بن أيب مرض عيل البغدادي الصويف املعروف بابن سكينة وهي جدته أم 

أبيه، ولد يف 519هـ ودرس علوم عرصه، ورافق السمعاين صاحب األنساب، وحدث يف مكة 

واملدينة وبغداد والشام ومرص. وتويف يف بغداد يف 607هـ. أنظر ابن االثري: الكامل 295/12. 

املنذري: التكملة 324/3-6. الذهبي: معرفة القراء 464/2-6. الصفدي: الوايف 167/1-

8. ابن كثري: البداية والنهاية 61/13. اجلزري: غاية النهاية 480/1. ابن تغري بردي: النجوم 

الزاهرة 201/6. احلنبيل: شذرات الذهب 26-25/5.

االحاديث  لتخريج  رشوًطا  وضعا  ومسلاًم  البخاري  اإلمام  أن  إىل  يشار   .251/14 الرشح   )  2  (

الصحيحة ولكنهام مل خيّرجا كل األحاديث حسب هذه الرشوط، فاستدرك احلاكم النيسابوري 

ذلك يف كتاب اسامه املستدرك عىل الصحيحني حيث خرج االحاديث الصحيحة وفق رشوط 

الشيخني ومل خيرجاها.

) 3 ( روي عنه إنه قال: »إن منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن، كام قاتلت عىل تنزيله، فاسترشف 

هلا القوم، وفيهم أبو بكر وعمر. قال أبو بكر: أنا هو. قال: ال. قال عمر: أنا هو. قال: ال، 

ولكن خاصف النعل يعني عليًا. فأتيناه فبرشناه، فلم يرفع رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول 

احلاكم:  التنبيه ص25.  امللطي:  املنقري: صفني ص148.  وانظر  الرشح 20-7/3.   .اهلل

كثري:  ابن   .252/2 الرياض  الدين:  حمب   .260/1 االمايل  الطويس:   .132/3 املستدرك 

البداية والنهاية 305/7، 361. املتقي اهلندي: كنز العامل 211/12.
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القبلة، وكان املسلمون قبله يتحاشون ذلك حتى قال االمام الشافعي: ما  أهل 
عرفنا قتال أهل البغي إالَّ من عيل.) 1 (

إن هذه الشجاعة جعلت من اإلمام يأنف أن يموت حتف أنفه، بل القتل 
من  تعاىل  اهلل  منحه  ما  مقتىض  عىل  وذلك  أنفه،  حتف  املوت  من  أهون  عنده 
من  ليجعل  أصحابه  حيرض   نجده ولذا  البرش،  لطبيعة  اخلارقة  الشجاعة 
كام  يفعل  هبذا  وهو  كإقدامه،  احلرب  عىل  وإقدامهم  لطباعه،  موافقة  طبائعهم 

يفعل األمراء يف حث جندهم، فهو هنا كام قال املتنبِّي) 2 (:

وقد َعَجَزْت عنُه اجليوُش الضاِرُم ُه َهَّ اجليَش  الدولِة  سيُف  ُيَكلُِّف 

ِعــيــِه الــضاِغــُم وذلـــَك مــا ال تــدَّ النَّاِس ما عنَد نفِسِه ويطلُب عنَد 

جوهر  من  كلها  النفوس  »ليست  ذلك:  سبب   )  3 احلديد)  أيب  ابن  ويفرس 
ملن  توجد  خاصية  وهذه  واحد،  نوع  من  كلها  واألمزجة  الطباع  وال  واحد، 
وما  املتباعدة؛  والدهور  املتطاولة،  األوقات  يف  عباده،  من  تعاىل  اهلل  يصطفيه 
 ،- عندنا  الطوفان–جمهولة  قبل  من  التواريخ  فإنَّ  الطوفان؛  بعد  من  بنا  اتصل 
فرق  الرجل من مجيع  اعطيه هذا  ما  الشجاعة واإلقدام  أعطي من  إن  أحدًا  إنَّ 
العامل عىل اختالفها؛ من الرتك والفرس والعرب والروم وغريهم؛ واملعلوم من 

أيب حنيفة:  القول لالمام  القايض هذا  الرشح 331/9. وينسب  وانظر  الرابع.  الفصل  ( راجع   1 (

رشح االصول اخلمسة ص141.

) 2 ( الرشح 301/7. وانظر ديوان املتنبي ص289.

) 3 (  الرشح 301/7.
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حاله انه كان يؤثر احلرب عىل السلم) 1 (، واملوت عىل احلياة، واملوت الذي كان 
يطلبه ويؤثره، إنام هو القتل بالسيف، ال املوت عىل الفراش كام قال الشاعر) 2 (:

لاَت -إذ مل يمْت- من شدِة احلزِن   إذا الرماِح  َيمْت بني أطراف  لومل 

وقال آخر) 3 (:
ُقتِلـوا إذا  الدنيـا  من  ييـأسوَن  ال  كـأهّنُم منـاياُهم  يسـتعذبوَن 

الفراش  عىل  ميتة  من  عليه  أهون  بالسيف  رضبٍة  ألف  أن  يرى   كان بل 
أملًا عىل  بالسيف أهون  التساؤل: هل األلف رضبة  يف غري طاعة اهلل. وهنا يأيت 
قاله عىل سبيل  قول  هذا  أم  باحلقيقة،  الفراش  واحدة عىل  موتة  من  املقتول 

املبالغة والتجوز، ترغيبًا ألصحابه يف اجلهاد؟

يقول ابن أيب احلديد يف جواب التساؤل: »احلالف حيلف عىل أحد أمرين: 
أين  أو  الدار،  يف  زيدًا  أن  حيلف  أن  نحو  واعتقاده؛  ظنه  عىل  حيلف  أن  أحدمها 
اعتقد كون زيد يف الدار، أي أنا حالف ومقسم عىل أين أظن أن زيدًا يف الدار، أو 
إين اعتقد كون زيد يف الدار. والثاين: أن حيلف، ال عىل ظنه بل حيلف عىل نفس 
األمر يف اخلارج. فإن محلنا قسم أمري املؤمنني عىل املحمل األول فقد اندفع 
يظن ذلك؛ وهذا  وإنه  يعتقد  إنه  يعتقد ذلك؛ فحلف  كان  قد   السؤال؛ ألنه
ال كالم فيه. وإن محلناه عىل الثاين فاألمر يف احلقيقة خيتلف، ألن املقتول بسيف 

) 1 (  ان مالحظة مواقف اإلمام عيل يف معركة اخلندق واجلمل وصفني والنهروان، تعطينا انطباعًا 

عىل أنه -- كان يؤثر السلم عىل احلرب عىل النقيض مما أشار له ابن أيب احلديد.

) 2 (  مل اهتد إىل قائله.

) 3 ( مل اهتد إىل قائله.
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النزع  دون  امليت  ما جيده  الرضبة  األمل وقت  من  للزهوق ال جيد  صارم معجل 
من املد والكف. نعم قد جيد املقتول قبل الرضبة أمل التوقع هلا، وليس كالمنا يف 
ذلك، بل يف أمل الرضبة نفسها، وألف سيف صارم مثل سيف واحد، إذا فرضنا 
، وتتكرر  رسعة الزهوق. وأما يف غري هذه الصورة نحو أن يكون السيف كاالًّ
الرضبات به، واحلياة باقية بعد؛ وقايسناه بينه وبني ميت يموت حتف أنفه موتًا 
تسقط  ذريع  بإسهال  أو  الشيوخ؛  يموت  كام  الغازية  القوة  بوقوف  اما  رسيعًا، 
معه القوة، ويبقى العقل والذهن إىل وقت املوت، فإن املوت ها هنا أهون وأقل 
املًا، فالواجب أن حيمل كالم أمري املؤمنني إما عىل التحريض؛ فيكون قد بالغ 

كعادة العرب واخلطباء يف املبالغات املجازية.

وإما أن يكون أقسم عىل أنه يعتقد ذلك، وهو صادق فيام أقسم؛ ألنَُّه هكذا 
القتال، وكراهية املوت عىل  بناء عىل ما هو مركوز يف طبعه من حمبة  كان يعتقد 

الفراش«) 1 (.

من  وحده  معاوية  إىل  خرج  فهالَّ  الشهادة  يف  طامعًا  اإلمام  كان  إذا  ولكن 
غري جيش؟

إن ذلك يف رؤية املعتزلة غري جائز، ألنه إلقاء النفس إىل التهلكة، وللشهادة 
رشوط متى فقدت فال جيوز أن حتمل إحدى احلالتني عىل األخرى.) 2 (

كان لإلمام مجلة من اآلداب التي يستخدمها يف حروبه منها:

سواء   االمام ديدن  هو  السالم  إىل  الدعوة  كانت  للسلم:  الدعوة  أوالً: 

) 1 ( الرشح 300/7-303. وانظر النص يف هنج البالغة ص180.

) 2 ( الرشح 147/16.
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املقابل عىل ترك احلرب  مع املرشكني أو مع اخلارجني عىل خالفته، فكان حيث 
العامري يوم اخلندق) 1 (، ومع اصحاب اجلمل  كام فعل مع عمرو بن عبد ود 

وصفني والنهروان أيام خالفته.) 2 (

يف  الغدر  يكره  كان  أنه   -- العسكرية  آدابه  ومن  الغدر:  كراهية  ثانيًا: 
حروبه، وكان -- يقول: »واهلل ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، 
ولوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة 
وال  باملكيدة،  استغفل  ما  واهلل  القيمة.  يوم  به  يعرف  لواء  غادر  ولكل  كفرة، 

استغمز بالشديدة«) 3 (.

فلام استأذنه مالك االشرت يف معركة صفني أن يبيت) 4 ( معاوية، قال إنَّ 
رسول اهلل هنى أن يبيت املرشكون. ويف الواقع إن هذا اخللق قد توارثه بنوه 
يطلبوهنا  وإنام  بسبيل،  الدنيا  كانوا أصحاب دين، وليسوا من  إذ   ،) 5 بعده)  من 

ليقيموا عمود الدين باإلمرة فيها، فلم يستقر هلم، والدنيا إىل أهلها أميل) 6 (.

إذا  املبارزة: كان ال يدعو للمبارزة، ولكنه يستجيب  ثالثًا: ال يدعو إىل 

) 1 ( أنظر: الواقدي: املغازي 471/2. ابن هشام: السرية 225/3. الطربي: تاريخ 574/2.

) 2 ( أنظر الفصل الرابع.

) 3 ( الرشح 211/10.

) 4 ( بيت العدو: اوقع به لياًل، وبيت امرًا: دبره لياًل. أنظر ابن فارس: املجمل ص140. الرازي: 

خمتار الصحاح ص70.

) 5 ( أنظر مواقف –ابراهيم بن عبد اهلل بن احلسن مع املنصور. أبو الفرج: مقاتل الطالبني ص221-

.223

) 6 ( الرشح 314-313/2.
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 دعي إليها، والسبب »ألن الداعي إليها باغ، والباغي مرصوع«) 1 (. فقد ذكر
احلكمة والعلة، ومن خالل استقصاء السرية الرشيفة له مل نجده يومًا يدعو 
بن عبد  ربيعة  بنو  الكربى دعا  بدر  مبارزة وإنام كان يدعى هلا، ففي معركة  إىل 
شمس بنو هاشم للرباز، فخرج عيل وقتل الوليد بن عتبة) 2 (، واشرتك مع 
محزة يف قتل عتبة بن ربيعة) 3 (، أما يف معركة أحد، فقد دعا طلحة بن أيب طلحة 
للرباز، فخرج له اإلمام وقتله) 4 (، وكذلك يوم اخلندق، دعاه عمر بن عبد ود 
له اإلمام وقتله) 5 (، ويف يوم خيرب) 6 ( دعاه مرحب  العامري للرباز فخرج 

اليهودي للرباز فخرج إليه فقتله.) 7 (

رابعًا: التأكيد عىل الروح القتالية، حيث يقول لولده اإلمام احلسن: »يا 

) 1 ( الرشح 60/19. وانظر هنج البالغة ص509.

االسكايف  ذلك.  لتفنيد  وتصدى  وشجاعته،  عتبة  بن  الوليد  شأن  من  التقليل  البعض  ( حاول   2  (

املعتزيل: أنظر الرشح 292/13. اجلاحظ: العثامنية ص59. االسكايف: نقض العثامنية ص339. 

) 3 ( الرشح 130/14-1. وانظر الواقدي: املغازي 69/1. ابن هشام: السرية 277/2. الطربي: 

تاريخ 445/2.

) 4 ( الرشح 235/14-6. وانظر: الواقدي: املغازي 225/1-6. ابن هشام: السرية 127/3، 151.

ابن  السرية 5-224/3.  ابن هشام:  املغازي 1-470/2،  الواقدي:  الرشح 64-60/19.   )  5  (

حبيب: املحرب ص175.

) 6 ( أنظر الواقدي: املغازي 655/2. الطربي: تاريخ 12/9. وقد نسب ابن اسحق مقتل مرحب 

ملحمد بن مسلمة االنصاري، أنظر ابن هشام: السرية 333/3-4. الطربي تاريخ 11-10/3. 

احلاكم: املستدرك 394/3.

) 7 ( الرشح 60/19. وللتفصيل عن مواقف االمام يف حروب الرسول  أنظر: املفيد: اإلرشاد 

ص64-28.
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بني إذا بارزت أحدًا فحدث نفسك بقتله« واإلمام هنا يشري إىل جانب الروح 
املعنوية، فإن املقاتل إذا برز خلصمه وهو يتصور أنه سيتغلب عليه فإنه سيزداد 
محاسة، أما إذا تصور، بأن العدو سيقتله، فإن قواه ستنهار، وما يلبث أن ينهزم 
أو يقتل. ولذلك كان يقول: »ما لقيت أحدًا إالَّ وأعانني عىل قتله«) 1 (. وهنا 
ن  يشري اإلمام إىل أن اخلصم خيشى اإلمام وخيافه، لذلك يزداد ضعفًا مما يمكِّ

اإلمام من قتله.

هو   اإلمام همُّ  كان  )الغنيمة(:  املادي  باجلانب  االهتامم  عدم  خامسًا: 
– إشارته  معرض  ففي  غنائم،  من  خيّلفه  بام  االهتامم  دون  العدو  من  التخلص 
إياه، ثم تأسفه عىل  ملبارزة سعد بن أيب وقاص أليب سعد بن أيب طلحة، وقتله 
عدم قدرته عىل سلبه، حيث هنض سبيع بن عبد عوف، ونفر معه، فحالوا دون 
تعبري  املرشكني عىل حد  أجود سلب رجل من  سعد، ودون سلبه، وكان سلبه 
سعد بن أيب وقاص) 2 ( علق ابن أيب احلديد قائاًل: »شتان بني عيل وسعد! هذا 
يوم  ود  عبد  بن  عمرو  يقتل  وذاك  فواته،  عىل  ويتأسف  السلب  عىل  جياحش 
اخلندق، وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه، فيعرض عن سلبه وهو أنفس 

سلب! فيقول: كرهت أن أبّز السبي ثيابه) 3 (، فكأن حبيبًا عناه بقوله) 4 (:
يوَم الكرَيِة ف السلوِب ال الَسْلِب تها ِهّ الغاب  ذاســوَد  الســوَد  إنَّ 

) 1 ( الرشح 226/19. وانظر: هنج البالغة ص531.

) 2 ( الرشح 237/14. وانظر: الواقدي: املغازي 227/1.

البيهقي:  ص41.  اإلرشاد  املفيد:   .35/3 املستدرك  احلاكم:  وانظر   .8-237/14 الرشح   )  3  (

السنن 18/8.

) 4 ( الرشح 238/14. وانظر ديوان أيب متام حبيب بن أوس الطائي ص17.
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جسدية  بقوة  يتميز  نجده   االمام لدى  القتالية  الروح  هلذه  وباالضافة 
إالَّ رصعه«،  قط  أحدًا  »ما صارع   :)  1 قتيبة)  ابن  يقول  املثل، حيث  هبا  يرضب 
ليقلبوه فلم  الناس  الذي اجتمع عليه عدد من  وكان -- قد قلع باب خيرب 

يستطيعوا) 2 (. وقد أشار لذلك ابن أيب احلديد يف شعره) 3 (:
ــُع َعــَجــَزْت أكــفٌّ أربــعــوَن وأرب ها َهزِّ عن  الــذي  الباِب  قالَِع  يا 

األصنام–هبل-  أكرب  حيث  الكعبة  أعىل  صعد  املرشفة  مكة  فتح  وبعد 
بيده  العظيمة  الصخرة  اقتلع  خالفته  أيام  ويف   .)  4 األرض)  إىل  وألقاه  فاقتلعه 

بعد عجز اجليش كله عنها، وقد انبط املاء من حتتها.) 5 (

) 1 ( املعارف ص210.

) 2 ( قال اليعقويب: »واقتلع باب احلصن، وكان حجارة طوله أربع اذرع يف عرض ذراعني يف سمك 

اليعقويب  تاريخ  املسلمون«.  ودخله  احلصن  ودخل  خلفه  طالب  أيب  بن  عيل  به  فرمى  ذراع، 

47/2. وانظر ابن هشام: السرية 335/3. املفيد: اإلرشاد ص50،124. اخلوارزمي: املناقب 

ص106. الطربيس: اعالم الورى ص181. الشهرستاين: امللل 204/1. سبط ابن اجلوزي: 

ص167.  اخللفاء  تاريخ  السيوطي:   .247/2 النظرة  الرياض  الدين  حمب:  ص27.  تذكرة 

الصبان: اسعاف الراغبني ص150.

) 3 ( ابن أيب احلديد: القصائد السبع العلويات ص43.

) 4 ( أنظر:ابن اخي تبوك: مناقب عيل بن أيب طالب ص429. احلاكم: املستدرك 6/3. اخلوارزمي: 

املناقب ص71. ابن طلحة: مطالب السئول ص34. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص4،27. حمب 

ابن تيمية: منهاج السنة 7/3. اجلويني: فرائد السمطني  النظرة 6-265/2.  الرياض  الدين: 

ص250-249.

) 5 ( الرشح 21/1، 204/3. وانظر املنقري: صفني ص144-5. املفيد: اإلرشاد ص125-124. 

ص176.  الورى  اعالم  الطربيس:  ص9-111.  احلمريي  للسيد  املذهبة  القصيدة  املرتىض: 

االربيل: كشف الغمة 3-282/1.
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أو  وليعة،  بني  يا  »لتنتهني  قائاًل:   )  1 وليعة)  بني   النبي هدد  فقد  ولذا 
ألبعثن عليكم رجاًل عديل نفيس، يقتل مقاتلكم، ويسبي ذراريكم«) 2 (.

الفرنج  ملوك  »وتصور  باالمام خريًا  تتيمن  الشعوب  كانت  لذلك  ونتيجة 
والروم صورته يف بيعها، وبيوت عبادهتا، حاماًل سيفه، مشمرًا حلربه، وتصور 
بن  الدولة  عضد  سيف  عىل  كان  اسيافها!  عىل  صورته  والديلم  الرتك  ملوك 
بويه) 3 (، وسيف أبيه ركن الدولة) 4 ( صورته، وكان عىل سيف الب ارسالن) 5 ( 

وابنه ملكشاه) 6 ( صورته، كأهنم يتفائلون به النرص والظفر«) 7 (.

) 1 ( بطن من بطون كندة، وهي من القبائل القحطانية. اجلوهري: الصحاح 1304/3. ابن منظور: لسان 

العرب 293/10. الفريوزآبادي: القاموس املحيط 97/3. كحالة: معجم قبائل العرب 1253/3.

) 2 ( الرشح 294/1. وانظر سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص40-39.

) 3 ( هو فنا خرسو بن احلسن بن بويه الديلمي املكنى أبو شجاع، أحد األمراء البوهييني عرف باألدب 

وصنفت له بعض الكتب يف اللغة واالدب والتاريخ. تويف ببغداد سنة 372هـ. أنظر: الثعالبي: 

يتيمة الدهر 257/2. ابن االثري: الكامل 669/8 –711)متفرقة( 5/9-18. ابن الطقطقى: 

الفخري ص40. اليافعي: مرآة اجلنان 398/2-399. ابن كثري: البداية والنهاية 299/11-

301. السيوطي: الوسائل ص78.

) 4 ( والد عضد الدولة ولد يف 284 وتويف 366هـ، حكم الدولة البوهيية )44( سنة. أنظر ابن االثري: 

الكامل 360/8-669 )متفرقة(. ابن كثري: البداية والنهاية 288/11.

) 5 ( السلطان السلجوقي ابن جفري بك، توىل السلطة بعد عمه، طغرلبك، وكانت له معارك مع 

البيزنطيني امهها معركة مانزكرت. قتل سنة 465هـ. أنظر ابن كثري: البداية والنهاية 106/12-

107. عبد القادر امحد اليوسف: االمرباطورية البيزنطية ص3-141.

) 6 ( جالل الدين والدولة أبو الفتح ابن السلطان الب ارسالن، امتدت مملكته من اقىص بالد الرتك إىل 

اليمن، تويف سنة 485هـ. اليافعي: مرآة اجلنان 139/3. ابن كثري: البداية والنهاية 143-142/12.

) 7 ( الرشح 29-28/1.
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وأضاف ابن أيب احلديد قائاًل: »ما أقول يف رجل أحب كل واحد أن يتكثر 
التي   )  1 الفتوة)  حتى  إليه،  باالنتساب  ويتحسن  يتجمل  أن  أحد  كل  ووّد  به، 
فإن  تستقبحه من غريك،  ما  نفسك  من  تستحسن  أال  قيل يف حدها:  ما  أحسن 
أهنوه  إسنادًا  لذلك  وجعلوا  كتبًا،  ذلك  يف  وصنفوا  إليه،  أنفسهم  نسبوا  أرباهبا 
بالبيت  إليه  مذهبهم  وعضدوا  الفتيان،  سيد  وسموه   ،)  2 عليه)  وقرصوه  إليه، 

املشهور املروي، انه سمع من السامء يوم أحد) 3 (:
وال سيف إالَّ ذو الفقار ــيّل عـ إالَّ  ــى  ــتـ فـ ال 

وأخريًا أصبح االمام حسبام يرى ابن أيب احلديد موضعًا لنسبة كثري من 
الوقائع واملشاهد احلربية، فكان ما يدعي له العامة من الشجاعة، وقتل االبطال 
حتى يقال أنه محل عىل سبعني ألفًا فهزمهم) 4 (، وقتل اجلن يف البئر) 5 (، وفتل 

الطوق احلديدي يف عنق خالد بن الوليد) 6 (.

والرياضة  للصيد  الفتيان  اعداد  اهلل سنة 578هـ، وهدفه  لدين  النارص  العبايس  اخلليفة  ( أسسه   1 (

واحلرب، وقد عممه النارص عىل سائر االقاليم. أنظر: الدسوقي: الفتوة عند العرب ص24.

) 2 ( أنظر هذا السند يف: الدسوقي: الفتوة عند العرب 243-240.

) 3 ( الرشح 29/1. وانظر مصادره يف ما مىض من هذا الفصل.

) 4 ( ربام يقصد محالت اإلمام يف صفني.

 .127-126 اإلرشاد  املفيد:  أنظر  العامة:  أقاويل  من  ليس  للجن   عيل االمام  قتال  ان   )  5  (

الطربيس: اعالم الورى ص180-181. وينسب لإلمام شعر يف هذا الباب. أنظر ديوان اإلمام 

عيل ص14.

الرسائل  الطويس:  أنظر  خالد  بعنق  الطوق  االمام  فتل  وعن   .106/18  ،49/11 الرشح   )  6  (

 ،256/17 االنوار  بحار  املجليس:   .915/2 واجلرائح  اخلرائج  الراوندي:  ص319.  العرش 

.172/29
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إليه  الدنيا  إن كل شجاع يف  األمر  للقول: »ومجلة  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
ينتهي، وبإسمه ينادي يف مشارق االرض ومغارهبا«) 1 (.

عن  الناس  احلم   فكان واحللم  الصفح  الشجاع  البطل  مميزات  من  إن 
معركة  فبعد  معاركه،  يف  ذلك  صحة  ظهر  وقد  ميسء،  عن  وأصفحهم  ذنب، 
الناس عداوة له، وأ شدهم  اجلمل ظفر بمروان بن احلكم) 2 (، وكان من أكثر 
بغضًا فصفح عنه. وكان عبد اهلل بن الزبري يشتمه عىل رؤوس االشهاد، وخطب 
 اإلمام وكان  طالب،  أيب  بن  عيل  اللئيم  الوغد  اتاكم  قد  فقال:  البرصة  يوم 
يقول: ما زال الزبري رجاًل منا أهل البيت حتى شبَّ عبد اهلل) 3 (. فظفر به يوم 
يزده عىل ذلك.  مل  أَرَينك«  »إذهب فال  قائاًل  اسريًا، وصفح عنه  اجلمل وأخذه 
وظفر اإلمام عيل بسعيد بن العاص بعد معركة اجلمل يف مكة) 4 (، وكان له 

عدوًا فأعرض عنه ومل يقل له شيئًا«) 5 (.

وبعثها  أكرمها  حيث  عائشة،  املؤمنني  أم  من  موقفه  يف   --حلمه وجتىل 
وقلدهن  بالعامئم  َمهن  عمَّ القيس  عبد  بني  من  أمرأة  عرشين  بصحبة  املدينة  إىل 

) 1 ( الرشح 21/1. ومع كل هذه األدلة عىل شجاعة االمام نجد البعض قد حاول التمويه عىل ذلك 

العثامنية  اجلاحظ:   .6-284/3 الرشح  أنظر  وللتفاصيل  شجاعة.  وليس  هتورًا  ذلك  واعتبار 

ص47. االسكايف: نقض العثامنية ص334-333. 

) 2 ( ان الدراسة املتمعنة ألحداث الفتنة تشري إىل أن مروان هو املسؤول عن النهاية األليمة للخليفة 

عثامن بن عفان. الرشح 142/2-156. وانظر الطربي: التاريخ 396-339/4.

) 3 ( عقد ابن أيب احلديد فصاًل عن سرية عبد اهلل بن الزبري. الرشح 149-102/20.

.-- 4 ( مل يعرف عن اإلمام انه ذهب إىل مكة بعد توليه اخلالفة حتى استشهاده (

) 5 ( الرشح 23-22/1.
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السيوف) 1 (، فلام وصلت املدينة ألقى النساء العامئم وقلن هلا: إنام نحن نسوة) 2 (.

إذ شتموه ولعنوه  البرصة،  أهل  وظهر حلمه وصفحه جتاه من حاربه من 
يتبع  »أال  العسكر:  أقطار  يف  مناديه  ونادى  عنهم،  السيف  رفع  هبم  ظفر  فلام 
آمن،  فهو  سالحه  ألقى  ومن  مستأرس،  يقتل  وال  جريح،  عىل  جيهز  وال  موٍل، 
ومن حتيز إىل عسكر اإلمام فهو آمن« ومل يأخذ أثقاهلم وال سبى ذرا رهيم، وال 
غنم شيئًا من أمواهلم ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل، ولكنه أبى إال الصفح 
تربد،  مل  واألحقاد  عفا  فإنه  مكة،  فتح  يوم   الرسول سنة  وتقبل  والعفو، 

واإلساءة مل تنس) 3 (.

فرصة  فاغتنمها  الفرات  رشيعة  عىل  معاوية  سيطر  صفني  معركة  وقبيل 
واهلل وال  قال: ال  املاء  وملا سأهلم  بالعطش،  اإلمام عيل وجنده  للقضاء عىل 
قطرة حتى متوت ضمئًا، فأدرك أنه ال مناص من استخدام القوة، لذا محل عىل 
بأكمله لدى أصحاب اإلمام  املاء  الفرات، وأصبح  عسكر معاوية وأزاحه عن 
وال  منعوك،  كام  املؤمنني  أمري  يا  املاء  إمنعهم  له:  أصحابه  قال  هنا   ،عيل
تسقهم منه قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضًا باأليدي فال حاجة 
عن  هلم  إفسحوا  فعلهم،  بمثل  أكافئهم  ال  واهلل،  ال   :فقال احلرب.  إىل  بك 
بعض الرشيعة، ففي حد السيف ما يغني عن ذلك، »فهذه إن نسبتها إىل احللم 

املؤمنني عرب الصحراء من  أم  النساء، لكي يرسن مع  العدد من  اكتفى االمام هبذا  يا ترى  ) 1 ( هل 

البرصة إىل املدينة؟ وما الضري من ارسال االمام للرجال بصحبة النساء؟ وهو االوىل؟ ثم كيف 

مل يكتشف وضع النساء طوال الطريق، واحوال النساء معروفة؟

) 2 ( الرشح 83/1.

) 3 ( الرشح 23/1-24، 250. وانظر تفاصيل أكثر يف الفصل الرابع.
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والصفح فناهيك هبا مجاالً وحسنًا، وإن نسبتها إىل الدين والورع فأخلق بمثلها 
.) 1 (»أن تصدر عن مثله

لقد كانت الدعاية املضللة التي يبثها معاوية وأتباعه يف أهل الشام، لتشويه 
سمعة اإلمام عيل بمكان، وإال فهذا املوقف منه كفيل بأن يفتح بصائر أهل 

الشام عن حقيقة اإلمام وبطالن دعاوى معاوية.

 الرسول وفاة  عند   أحواله يقرأ  فالذي  فيالصرب،  الغاية   وكان
به من  مني  ما  ثم   أيام خالفته إىل  فاطمة وما جرى من أحداث  والسيدة 
خروج بعض الصحابة عليه، وختاذل أصحابه، حتى عاد البطل الرضغام يقف 

حائرًا أمام أعدائه الذين أخذوا يغريون عىل املدن كغارات الثعالب) 2 (.

وبعد وفاة النبي وقف عىل قربه فقال: إن الصرب جلميل إال عنك، وان 
اجلزع لقبيح إال عليك، وان املصاب بك جلليل، وانه قبلك وبعدك جللل) 3 (.

:) 4 ( والّسيدة فاطمة -– ويؤثر عنه قوله بعد وفاة النبي
وكيُل الــاضــيــاِت  اهلــمــوِم  بِـــَرّد  كأّنني فبتُّ  أروى  ــا  أب ذكـــرُت 

قليُل الــفــراِق  دوَن  ــذي  ال وكــٌل  فرقٌة خليلنِي  من  اجــتــامٍع  لكل 

خليُل ــدوَم  يـ ال  أن  عــل  دلــيــٌل  أحــٍد بعد  فــاطــاًم  افــتــقــادَي  وإن 

) 1 ( الرشح 23/1-24، 313/2. وانظر تفاصيل أكثر يف الفصل الرابع.

) 2 ( أنظر ملزيد من التفاصيل الفصل الرابع.

السعادة  هنج  املحمودي:  ص527.  البالغة  هنج  الريض:  الرشيف  أنظر   .195/19 الرشح   )  3  (

.8-37/1

) 4 ( الرشح 288/10. وانظر املربد: الكامل 30/4. احلاكم: املستدرك 179/3.
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يدة فاطمة فقال) 1 (: وروي أنه مرَّ عىل قرب السِّ
قــَب احلــبــيــِب فــلــْم َيـــرّد جــوايب مسّلاًم القبوِر  عل  ــررُت  م مــايل 

الحــبــاِب خــّلــَة  بعدي  أمللَت  مناديًا تــيــُب  ال  ــَكَ  مــال ــُب  ق يــا 

ــنُي جـــنـــادٍل وُتــــراِب ــ ــا ره ــ وأن بجوابُِكم يل  وكيَف  احلبيُب  قاَل 

أترايب وعن  أهيل  عن  وُحِجْبُت  فنِسيُتكم ماِسني  ــرتاُب  ال أكــَل 

ــاِب ــُة الحــب ــي وِمــنــكــم خــّل مــنِّ تقطَّعْت ــالُم  الــسَّ منِّي  فعليُكُم 

وألينهم  وكبري،  لصغري  تواضعًا  الناس  أشد  فكان  يف–التواضع-  أما 
الصفات  هذه  باحلق،  وأعرفهم  الكرب،  عن  وأبعدهم  خلقًا،  وأسمحهم  عريكة 
كانت ماثلة لديه قبل توليه اخلالفة وبعدها »مل تغريه اإلمرة، وال أحالت خلقه 
الرياسة، وكيف حتيل الرياسة خلقه وما زال رئيسًا! وكيف تغري اإلمرة سجيته 
وما برح أمريا! مل يستفد باخلالفة رشفًا، وال اكتسب هبا زينة! بل هو كام قال أبو 
إن  يعني  زاهنا« هذا  تزنه اخلالفة ولكنَّه  مل   عليًّا »إن  بن حنبل:  امحد  اهلل  عبد 
ا اإلمام فلم يكن فيه نقص حيتاج  غريه قد ازدان باخلالفة وأكملت نقصه، أمَّ
اخلالفة إلمتامه، بل كانت اخلالفة ذاهتا فيها نقص فتم نقصها بواليته إياها«) 2 (.

كان كثريًا ما يتحدث عن نعم اهلل تعاىل عليه، انطالقًا من قوله تعاىل

ْث﴾) 3 (. ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ ﴿َوَأمَّ

) 1 ( الشبلنجي: نور اإلبصار ص47.

) 2 ( الرشح 52-51/1.

) 3 ( سورة الضحى،  اآلية : 11.
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ملا  حيث  والفخر.   )  1 والزهو)  للتيه  قصد  غري  أو  قصد  عن  البعض  فنسبه 
قيل لعمر بن اخلطاب: ولِّ عليًّا أمر اجليش واحلرب، قال: هو أتيه من ذلك. 

وكان زيد بن ثابت يقول: ما رأينا أزهى من عيل وأسامة بن زيد) 2 (.

قال ابن أيب احلديد: »إن من قيل يف وصفه ما قيل، لو رقي إىل السامء وعرج 
يف اهلواء، وفخر عىل املالئكة واألنبياء، تعظاًم وتبجحًا؛ مل يكن ملومًا؛ بل كان 
يشء  يف  والتكرب  التعظيم  مسلك  قط  يسلك  مل   وهو فكيف  جديرًا؛  بذلك 
البرش خلقًا، وأكرمهم طبعًا، وأشدهم  ألطف  أفعاله، وكان  أقواله وال من  من 
من  نسبه  حتى  وجهًا،  وأطلقهم  برشًا،  وأحسنهم  احتامالً،  وأكثرهم  تواضعًا، 

نسبه إىل الدعابة واملزاح، ومها خلقان ينافيان التكرب واالستطالة«) 3 (.

اهلل  نعم  لذكر  اإلمام  يدفع  الذي  الدافع   )  4 احلديد)  أيب  ابن  أوضح  ولقد 
عليه وهو »إنَّام كان يذكر احيانًا ما يذكره من هذا النوع، نفثة مصدور، وشكوى 
مكروب، وتنفس مهموم، وال يقصد به إذا ذكره إالَّ شكر النعمة، وتنبيه الغافل 
عىل ما خصه اهلل به من الفضيلة، فإن ذلك من باب األمر باملعروف واحلض عىل 
اعتقاد احلق والصواب يف أمره، والنهي عن املنكر، الذي هو تقديم غريه عليه 

) 1 ( التيه والزهو هو التكرب: الرازي: خمتار الصحاح ص81،277.

) 2 ( الظاهر إن نسبة التيه إىل أسامة جاءت من تعيينه من قبل الرسول  امريًا عىل اجليش اإلسالمي 

اخلارج ملحاربة الروم. وفيه عدد من كبار الصحابة. الرشح 182/17 وما بعده. أنظر الواقدي: 

التاريخ  الطربي:  اليعقويب 103/2.  السرية 299-291/4.  ابن هشام:  املغازي 1118/3. 

184/3. القايض عبد اجلبار: املغني 9-343/1/20.

) 3 ( الرشح 175-174/9.

) 4 ( الرشح 175/9.
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يف الفضل، فقد هنى اهلل سبحانه عن ذلك بقوله:

َفَما  ُيْهَدى  َأْن  إاِلَّ  ي  َيِهدِّ اَل  ْن  َأمَّ ُيتََّبَع  َأْن  َأَحقُّ  اْلَحقِّ  إَِلى  َيْهِدي  ﴿َأَفَمْن 
َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن﴾) 1 (.

واملالحظ  األفضل،  عىل  املفضول  تقديم  مسألة  إىل  يشري  أعاله  النص  إن 
فضائله  اإلمام  ويذكر  عنه،  ينهي  لذا  املنكر  باب  من  ذلك  يعترب   اإلمام أن 
القرآين  بالنص  مستشهدًا  األفضل،  بكونه  والصواب«  احلق  »اعتقاد  هي  التي 
الذي يؤكد عىل تقديم األفضل. إذن إذا كان تقديم املفضول عىل األفضل برؤية 
االمام التي أدىل هبا ابن أيب احلديد شيئًا منكرًا لذلك كان اإلمام ينهى عنه، 
األفضل؟  مع وجود  املفضول  إمامة  بجواز  احلديد  أيب  ابن  اعتقاد  معنى  ما  إذًا 
بأن  بغداد  معتزلة  من  سبقه  ومن  احلديد،  أيب  ابن  رؤية  االعتبار  بنظر  آخذين 

.) 2 (مصدرهم األول هو اإلمام عيّل

وكان معروفًا يف ـ السخاء واجلود، فنراه سخيًا يف أشد احلاالت صعوبة، 
حيث نجده صائاًم، يؤثر بزاده ويبقى طاويًا، حتى نزل به قوله تعاىل: 

ُنْطِعُمُكْم  َما  إِنَّ  * َوَأِسيًرا  َوَيتِيًما  ِمْسكِينًا  ُحبِِّه  َعَلى  الطََّعاَم  ﴿َوُيْطِعُموَن 
ِه اَل ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا﴾) 3 (. لَِوْجِه اللَّ

ونزل فيه أيضًا:

) 1 (  سورة يونس، اآلية:  35.

) 2 ( أنظر رؤية املعتزلة يف التفضيل يف املدخل ويف الفصل الرابع.

) 3 ( سورة االنسان، اآليتان:  9-10. أنظر القايض: املغني 62/2/20. الطويس: التبيان 211/10. 

والنهاية  البداية  كثري:  ابن  اجلامع 133-128/19.  القرطبي:  الكشاف 670/4.  الزخمرشي: 

.359/7
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ا َوَعاَلنَِيًة﴾) 1 (. ْيِل َوالنََّهاِر ِسرًّ ﴿الَِّذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّ

حيث روى املفرسون أن اإلمام عيل كان يملك أربعة دراهم، فتصدق 
بدرهم لياًل وآخر هنارًا، وبالثالث رسًا، وبالرابع عالنية) 2 (.

وكان يسقي بيده نخل قوم من إليهود، حتى جملت) 3 ( يداه، ويتصدق 
أسخى   عيل كان  الشعبي:  فيه  قال  ولقد  حجرًا.  بطنه  عىل  ويشد  باألجرة، 
الناس، كان عىل اخللق الذي حيبه اهلل: السخاء واجلود: ما قال لسائل: ال قط) 4 (.

وقال معاوية وهو عدوه ومبغضه الذي جيتهد يف وصمه وعيبه –ملحفن بن أيب 
حمفن الضبي) 5 (، قال األخري: جئتك من عند أبخل الناس. فقال معاوية: وحيك! 
كيف تقول أبخل الناس، لو ملك بيتًا من ترب وبيتًا من تبن، ألنفد تربه قبل تبنه) 6 (.

وكان سالم اهلل عليه- سيد الّزهاد وبدل االبدال) 7 (- فإليه يف هذا الباب 

) 1 ( سورة البقرة، اآلية: 274.

) 2 ( أنظر الواحدي: أسباب النزول ص58. الطويس: التبيان 357/2. الثعالبي: اجلواهر احلسان 

223/1. الزخمرشي: الكشاف 319/1. القرطبي: اجلامع 347/3. وانظر عند غري املفرسين: 

االسكايف: نقض العثامنية ص319. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص13-14. ابن تيمية: منهاج 

السنة 62/4. اجلويني: فرائد 356/1. القسطالين: إرشاد الساري 26/3.

) 3 ( املجل: أن يكون بني اجللد واللحم ماء، أو هي قرشة رقيقة جيتمع فيها ماء من اثر العمل. ابن 

فارس: املجمل 823/3. الفريوزآبادي: القا موس 49/4.

) 4 ( الرشح 22-21/1.

) 5 ( مل أجد له ترمجة.

) 6 ( الرشح 22/1. وانظر ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ص86.

) 7 ( االبدال قوم صاحلون ال ختلو الدنيا منهم فإذا مات أحدهم استبدله اهلل بآخر. الرازي: خمتار 

الصحاح ص44.
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الذي ما شبع من طعام قط،  1 (. فهو  الرحال، وعنده تنفض االحالس)  تشد 
وكان أخشن الناس ملبسًا ومأكاًل، دخل عليه أحد أصحابه يوم عيد فقدم 
له:  فقال  يابس مرضوض، فأكل منه،  فيه خبز شعري  2 ( خمتومًا  إليه جرابًا) 
بسمن   )  3 يلتاه)  أن  الولدين  هذين  خفت  فقال:  ختتمه  فلامذا  املؤمنني،  أمري  يا 
ليف،  من  ونعاله  بليف،  وأخرى  بجلد  تارة  مرقوعًا   ثوبه وكان  زيت.  أو 
خيطه،  ومل  شفره،  قطعه  طوياًل  كمه  وجد  فإذا  الغليظ،   )  4 الكرباس)  ويلبس 
يأتدم  وكان  له.  يبقى سدى ال حلمًة  ذراعيه حتى  متساقطًا عىل  يزال  فكان ال 
ارتفع  فإن  نبات األرض،  فإن ترقى عن ذلك فبعض  أو ملح،  ائتدم بخلٍّ  إذا 
عن ذلك فبقليل من ألبان اإلبل. وكان ال يأكل من اللحم إاّل قلياًل، حيث 
قوة،  الناس  أشد  كان  ذلك  ومع  للحيوان.  مقابر  بطونكم  جتعلوا  ال  يقول: 
وأعظمهم يدًا، ال ينقض اجلوع قوته وال خيون إاّلقالل منته. وهو الذي طلق 
الشام، فكان  ما عدا  إليه من مجيع بالد اإلسالم  الدنيا، وكانت األموال جتبى 

5 ( ويقول: يفرقها) 

) 1 ( حلس البيت: كساه ببسط حتته حر الثياب. ابن فارس: املجمل 248/1. الرازي: خمتار الصحاح 

ص149.

) 2 ( هو املزود أو الوعاء. الفريوزآبادي: القاموس 45/1.

) 3 ( اللت هو الدق والشد والفت والسحق، والالت سمي بالذي كان يلت عنده السويق بالسمن. 

الفريوزآبادي: القاموس 156/1.

لسان  منظور:  ابن  لفظ معرب.  الكرابييس، وهو  يدعى  له  والبائع  األبيض،  القطن  ( ثوب من   4 (

العرب 9-78/8.

الرشح 26/1.  ) 5 (
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ــِه ــي فِ إىل  يـــــُدُه  جــــاٍن  كـــلُّ  إذ  ــاَي وخــــيــــاُرُه فــيــِه ــنـ ــذا جـ ــ ه

يب  وهيتدي  القلب،  ليخشع  قال:  قميصك؟  ترقع  مل   :سئل وملا 
املؤمنون) 1 (.

يا  صفراء  يا  ويقول:  املال،  بيت  يف  يصيل  االموال  يوزع  أن  بعد   وكان
ما عدا  بيده  الدنيا  وكانت   ،)  2 مرياثًا)  مل خيلف  الذي  بيضاء غري غريي، وهو 

الشام) 3 (.

ويف رشحه لقوله: واهلل لدنياكم هذه أهون يف عيني من عراق خنزير يف 
ان  صادقًا–حيث  صدق–ومازال  لقد  لعمري  احلديد:  أيب  ابن  قال  جمذوم.  يد 
هذا  صحة  عرف  اخلالفة  وواليته  العمل  من  خلوه  حالتي  يف  سريته  تأمل  من 

القول) 4 (.

مل   املؤمنني أمري  إن  األموال:  أمر  يف  للقول  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
باالموال ويرصفوهنا يف  الذين يصانعون  امللوك  يكن يذهب يف خالفته مذهب 
مصالح ملكهم، ومالذ أنفسهم، وانه مل يكن من أهل الدنيا وإنَّام كان رجاًل 

) 1 ( الرشح 235/9-6.الرشيف الريض: هنج البالغة ص486. وانظر البالذري: انساب االرشاف 

129/2. الزخمرشي: ربيع االبرار 128/4. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 318/1.

) 2 ( قال احلسن بن عيل بعد استشهاد االمام --: »لقد قبض يف هذه الليلة رجل ما خّلف صفراء 

وال بيضاء إالَّ سبعامئة درهم بقيت من عطائه، أراد أن يبتاع هبا خادمًا ألهله«. أبو الفرج: مقاتل 

الطالبيني ص33-32.

) 3 ( الرشح 22/1.

) 4 ( الرشح 67/19. أنظر هنج البالغة ص510.
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متأهلا صاحب حق، ال يريد باهلل ورسوله بدالً) 1 (.

ويروى أنَّه علم بأن قاضيه–رشيح بن احلارث) 2 (- اشرتى دارًا بثامنني 
إنه سيأتيك من ال  أما  إليه -- نظر مغضب وقال: »يا رشيح،  دينارًا، فنظر 
بيتك، حتى خيرجك منها شاخصًا، ويسلمك  ينظر يف كتابك، وال يسألك عن 
إىل قربك خالصًا. فانظر يا رشيح ال تكون ابتعت هذه الدار من غري مالك، أو 
اآلخرة.  ودار  الدنيا  دار  خرست  قد  أنت  فإذا  حاللك،  غري  من  الثمن  نقدت 
هذه  عىل  كتابًا  إليك  لكتبت  اشرتيت،  ما  رشائك  عند  أتيتني  كنت  لو  إنََّك  ا  َأمَّ

النسخة…«) 3 (.

رشيح  إىل  اإلمام  كتبها  التي  الصيغة  نص  احلديد  أيب  ابن  أورد  أن  وبعد 
علق قائاًل: وموضع االستحسان من هذا الفصل–وإن كان كله حسنًا–أمران: 
أحدمها: إنه نظر إليه نظر مغضب، إنكارًا البتياعه دارًا بثامنني دينارًا. وهذا 
يدل عىل زهد شديد يف الدنيا عند اإلمام واستكثار للقليل منها، ونسبه هذا 

املشرتي لالرساف، وخوف من أن يكون ابتاعها بامل حرام.

الثاين: إنه أمىل عليه كتابًا زهديًا وعظيًا، مماثاًل لكتب الرشوط التي تكتب 
يف ابتياع األمالك) 4 (.

) 1 ( الرشح 203-202/2.

 وعيل وعثامن  عمر  خالفة  يف  الكوفة  قضاء  توىل  الكندي،  قيس  بن  احلارث  بن  رشيح  هو   ) 2 (

ومعاوية، تويف سنة 78هـ. أنظر أبو نعيم؛ حلية االولياء 132/4-141. ابن حجر: االصابة 

.146/2

) 3 ( الرشح 27/14. وانظر سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص150-149.

) 4 ( الرشح 31-30/14.
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ابن أيب احلديد »فسبحان من منح هذا الرجل  أثار إعجاب  إن زهدًا كهذا 
الدنيا،  يف  الناس  أزهد  وخرج   … الرشيفة  واخلصائص  النفيسة  املزايا  هذه 

وأعفهم، مع أن قريشًا ذوو حرص وحمبة للدنيا…«) 1 (.

ولكن إذا كان اإلمام عىل هذه الدرجة من الزهد، فام معنى قوله:

»وانتظرنا الغي انتظار الجدب الطر«.

يطابق  ال  وهذا  اخلالفة  لتويل  الفرصة  ترقبه  عىل  يدل  الكالم  هذا  أليس 
كالمه يف طالقه للدنيا.

والواقع انه طلق الدنيا أن ال يقبل منها حظًا دنيويًا، وهذا ال يعني أن ال 
ينهى عن املنكر وإقامة الدين، وال سبيل لذلك إال بتويل اخلالفة) 2 (.

وقد عابت العثامنية) 3 ( عىل اإلمام  بَأنَُّه خلف عقارًا كثريًا، أي نخاًل بينام 
مات أبو بكر ومل خيلف دينارًا وال درمهًا.

 علّيًا أن  أحد  كل  علم  »قد  بقوله:  احلديد  أيب  ابن  فنَّدها  الرؤية  هذه 
..............................  ،)  4 وينبع)  باملدينة،  يده  بكّد  عيونًا  استخرج 

) 1 ( الرشح 146/16.

) 2 ( الرشح 152/9-153. أنظر هنج البالغة ص212.

) 3 ( هم املنارصون لقضية اخلليفة عثامن بن عفان واملؤيدون ملعاوية. وقد وضع اجلاحظ رسالة بإسم 

العثامنية فصل فيها آراء العثامنية. وقد رد عليه االسكايف يف كتاب أسامه نقض العثامنية. والكتابان 

مطبوعان. أنظر رسائل اجلاحظ السياسية ص192-3. وانظر:بلقاسم الغايل:اجلانب االعتزايل 

عند اجلاحظ ص 328 ـ331.

االصبغ  بن  عرام  أنظر  غزيرة.  عذبة  وماء  وعيون  وزروع  نخل  ذات  واملدينة  مكة  بني  تقع   )  4  (

السلمي: اسامء جبال مكة وهتامة، منشور ضمن نوادر املخطوطات 397/2-8. احلموي:= 
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ملكه،  من  أخرجها  ثم  كثريًا،   )  2 مواتًا)  هبا  وأحيا   ،)  1 ..............وسويعة) 
وتصدق هبا عىل املسلمني، ومل يمت ويشء منها يف ملكه، أال ترى إىل ما تضمنته 
يف   )  4 احلسن)  بن  اهلل  وعبد   )  3 عيل)  بن  زيد  منازعة  من  واالخبار  السري  كتب 
إالَّ  كثريًا  وال  املال  من  قلياًل  بنيه   -- عيل  يورث  ومل   ،)  5  (عيل صدقات 
ألهله  خادمًا  هبا  ليشرتي  تركها   ،)  6 عطائه)  من  درهم  وسبعامئة  وإماءه  عبيده 
كانت  وهكذا  دنانري،  اربعة  املائة  حسب  عىل  دينارًا  وعرشون  ثامنية  قيمتها 
ما عاش،  كثريًا ألنه  قلياًل وال  بكر  أبو  يرتك  مل  وإنام  ذاك،  إذ  بالدراهم  املعاملة 

=معجم البلدان 450-449/5.

) 1 ( موضع قرب املدينة يسكنه آل عيل بن أيب طالب زمن ياقوت احلموي. أنظر احلموي: معجم 

البلدان 286/3.

) 2 ( االرض املوات: هي األرض املرتوكة التي حيتاج زرعها إىل استصالح. مالك بن أنس: املوطأ 

287/2-8. البالذري: فتوح البلدان ص453. الرشيف الريض: املجازات النبوية ص255. 

اجلرجاين: التعريفات ص123.

) 3 ( هو زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب، قتل يف الكوفة سنة 121هـ عىل يد وايل الكوفة 

الزيدية  الفرقة  إليه  وتنسب  الشهيد،  بزيد  ويعرف  امللك  عبد  بن  أيام هشام  عمرو  بن  يوسف 

أنظر: اليعقويب: تاريخ 73/2-75. أبو الفرج: مقاتل الطالبيني ص102-86.

) 4 ( عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب املعروف باملحض ألنه أول من ولد من احلسن 

واحلسني وعرف بالفضل واحلسن واملنطق، مات يف حبس اهلاشمية حيث حبسه املنصور بسبب 

الطالبيني  مقاتل  الفرج:  551..أبو   -539/7 الطربي  الزكية.  النفس  ذي  حممد  ولده  تغيب 

ص125-122.

) 5 ( أبو الفرج: مقاتل الطالبيني ص90.

) 6 ( أبو الفرج: مقاتل الطالبيني ص33.
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 ،)  1 درهم)  ألف  أربعني  كلثوم  أم  اصدق  عمرًا  أن  ترى  أال  لرتك.  عاش  ولو 
ودفعها إليها! وذلك ألن هؤالء طالت أعامرهم، فمنهم من درت عليه اخالف 
التجارة ومنهم من كان يستعمر االرض ويزرعها) 2 (، ومنهم من استفضل من 

رزقه من الفيء«) 3 (.

وحيرث  بيده،  يعمل  كان  ألنه  --فضلهم  علّيًا  اإلمام  أن  لذلك  مضافًا 
ومع  الرشيفة،  بنفسه  يبارشه  ذلك  كل  النخل،  فيغرس  املاء،  ويسقي  األرض 
ذلك فإنه مل يستبق ال لنفسه وال ألوالده قلياًل وال كثريًا، وإنَّام جعلها صدقة) 4 (.

واملعروف ان الرسول قد تويف وله ضياعًا كثرية يف خيرب وفدك وبني النضري، 
الذي  باخلرب  بعد موته صدقة  بالطائف، فصارت  له وادي نخلة وغريه  وكان 
 ،رواه أبو بكر) 5 (، فإذا كان عيل معابًا يف تركه ضياع فكذلك صدقه الرسول

) 1 ( أنظر: ابن عبد الرب: اإلستيعاب 1955/4. ابن االثري: اسد الغابة 615/5. ابن حجر: االصابة 

وإنَّام هي كنية  تارخييا،  يثبت  مل  أم كلثوم  باسم   بنت لإلمام عيل إن مسألة وجود   .492/4

 .البنته الوحيدة من السيدة فاطمة وهي زينب الكربى

الطبقات  سعد:  ابن  باملدينة.  وغالت  والبرصة  والكوفة  باالسكندرية  خطط  للزبري  وكان   )  2  (

110/3. وانظر نجامن ياسني: تطور االوضاع االقتصادية ص258-252.

) 3 ( الرشح 146/15.

) 4 ( الرشح 147/15.

) 5 ( ملا تويف النَّبي  كانت تركته )1(سبعة حوائط ملخرييق اليهودي أوىص هبا للنَّبي قبل استشهاده 

يف أحد )2( ما وهبه األنصار للنبي من أراضيهم التي ال يبلغها املاء )3(أرض بني النضري التي 

افاء اهلل هبا عىل النبي )4( ثالثة حصون يف خيرب )5( فدك )6( ثلث وادي القرى )7( سوق 

املدرستني  معامل  العسكري:  مرتىض  أنظر:  التفاصيل  من  وملزيد  مهزور.  سوق  يسمى  باملدينة 

168/2 ـ177.
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وهذا كفر وإحلاد؛ ثم إذا كان الرسول ترك تلك الضياع صدقة، فذلك مل يروه إال 
شخص واحد من املسلمني، أما ترك اإلمام عيّل  ضياعه صدقه فقد رواه مجيع 

املسلمني باملدينة. فالتهمة يف هذا الباب أبعد عىل حد تعبري ابن أيب احلديد) 6 (.

ــ  والتبسم  املحيا  وطالقة  الوجه،  وبرش  االخالق،  سجاحة  ــ  خيص  وفيام 
فهو املرضوب به املثل. قال صعصعة بن صوحان واصفًا االمام:

هنابه  وكنا  قياد،  وسهولة  تواضع،  وشدة  جانب،  لني  كأحدنا،  فينا  »كان 
بن  لقيس  معاوية  وقال  رأسه«.  عىل  الواقف  للسياف  املربوط  األسري  مهابة 
مراد  قيس  فعلم  فكاهة  ذا  بشًا  هشًا  كان  فلقد  حسن،  أبا  اهلل  »رحم   :)  7 سعد) 
معاوية فقال: نعم، كان رسول اهلل يمزح ويبتسم إىل أصحابه: وأراك ترس 
حسوًا يف ارتغاء) 8 (، وتعيبه بذلك! أما واهلل لقد كان مع تلك الفكاهة والطالقة، 
أهيب من ذي لبدتني قد مسه الطوى؛ تلك هيبة التقوى، وليس كام هيابك طغام 

أهل الشام.) 9 (

هذا اخللق بقي متوارثًا يف حمبي اإلمام وأوليائه، يف الوقت الذي بقي اجلفاء 
بأخالق  معرفة  أدنى  له  من  أن  حتى  اآلخر،  اجلانب  يف  والوعورة  واخلشونة 

) 6 ( الرشح 147/15.

دهاة  أحد  و    واإلمام عيل    الرسول  أصحاب  من  اخلزرجي  عبادة  بن  بن سعد  قيس   )  7  (

العرب. ابن عبد الرب: اإلستيعاب 1289/3-1293. ابن حجر: االصابة 249/3.

) 8 ( مثل يرضب ملن يقول شيئًا ويريد غريه. أنظر امليداين: جممع االمثال 89/1. ابن منظور: لسان 

العرب 46/19، مادة )رغا(. النويري: هناية االرب 60/3.

) 9 ( الرشح 25/1.
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الناس يعرف ذلك) 1 (.

وعدَّ ابن أيب احلديد موافقة اإلمام عىل مشاركة–أوس بن خويّل- وهو 
وسجاحة   ،اإلمام كرم  عىل  دلياًل  ودفنه   الرسول جتهيز  يف  األنصار  من 
أخالقه، وطهارة شيمته، حيث مل يضن هبذا املقام الرشيف عن أوس بن خويل 
من  استقبلت  لو  القائل:  قول  وبني  الرشيفة  السجية  بني هذه  فكم  االنصاري! 
أمري ما استدبرت ما غّسل الّرسول إاّل نساؤه، و لو كان يف ذلك املقام غري 
الفظاظة والغلظة، ولو سأل أوس عن  الطباع اخلشنة وأرباب  اإلمام من ذوي 

ذلك – لزجر وانتهر ورجع خائبًا) 2 (.

ــ من مميزات كثري من احلكامء والعلامء، وهي دعابة مقتصدة  ــ الدعابة  إن 
ال مرسفة ألن اإلرساف خيرج صاحبه إىل اخلالعة) 3 (، ولكن هذه الفضيلة التي 
امتاز هبا اإلمام عيل اعتربت من قبل البعض منقصة، حيث جعلها عمر بن 
اخلطاب السبب الذي يمنعه من أن يعهد باخلالفة لإلمام قائاًل له: هلل أنت، لوال 

دعابة فيك) 4 (.

وقد وظف–عمرو بن العاص–رؤية عمر بن اخلطاب هذه يف رصاعه مع 
يعافس  دعابة شديدة  ذو    اإلمام  إن  الشام:  قال ألهل  اإلمام عيل حيث 

) 1 ( الرشح 26/1.

صاحب  اما  عائشة،  السيدة  امري...  من  استقبلت  لو  بالقائل  40/13-41.يقصد  الرشح   )  2  (

الطباع اخلشنة فيقصد اخلليفة عمر بن اخلطاب.

الصفات  الدعابة من  ان  فيه  العزيزي مقااًل رائعًا اوضح  ( الرشح 16/19. وقد كتب روكس   3 (

الطيبة املطلوبة يف رجال املجتمع. أنظر اإلمام عيل اسد اإلسالم وقديسه ص182-178.

) 4 ( الرشح 25/1، 186، 326/6.
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النابغة!  البن  عجبًا  قائاًل:  عليه  للرد   عليًّا اإلمام  دعا  مما  النساء،  ويامرس 
قال  لقد  وأمارس!  أعافس  تلعابه  امرؤ  وأين  دعابه،  يفَّ  أن  الشام  ألهل  يزعم 

باطاًل ونطق آثاًم) 1 (.

لقد اوضح ابن أيب احلديد السبب الذي دفع عمر بن اخلطاب العتبار دعابة 
اإلمام منقصة قائاًل: »وأعلم أن الرجل ذا اخللق املخصوص، ال يرى الفضيلة 
اإلمساك  يف  الفضيلة  أن  فيعتقد  يبخل  الرجل  أن  ترى  أال  اخللق،  ذلك  يف  إال 
احلزم،  وإضاعة  التبذير،  إىل  وينسبهم  واجلود،  السامح  أهل  يعيب  والبخيل 
الظن  وسوء  النفس  ضيق  إىل  وينسبهم  البخالء  يعيب  اجلواد  الرجل  وكذلك 
ويعتقد  الشجاعة،  ويعيب  اجلبن،  يف  الفضيلة  أن  يعتقد  واجلبان  املال،  وحب 

كوهنا خرقًا وتغريرًا بالنفس: كام قال املتنبي) 2 (:
يرى اجلبناُء أنَّ اجلبَن حزٌم

والشجاع يعيب اجلبان، وينسبه إىل الضعف ويعتقد أن اجلبن ذل ومهانة! 
وهكذا القول يف مجيع االخالق والسجايا املقتسمة بني نوع االنسان«) 3 (.

وأضاف قائاًل »وملا كان عمر شديد الغلظة، وعر اجلانب، خشن امللمس، 
كان  ولو  نقص،  خالفه  وأن  الفضيلة،  هو  ذلك  أن  يعتقد  كان  العبوس،  دائم 
هو  ذلك  أن  يعتقد  لكان  اخللق،  وسامحة  البشاشة،  عىل  مطبوعًا  طلقًا  سهاًل 
الفضيلة وأن خالفه نقص، حتى لو قدرنا أن خلقه حاصل لعيل وخلق عيل 

النهاية  ابن االثري:  البالغة ص115.  ) 1 ( الرشح 25/1، 280/6. وانظر: الرشيف الريض:هنج 

.194/1

) 2 ( ديوان املتنبي ص324. وعجزه: وتلك خديعة الطبع اللئيم.

) 3 ( الرشح 327/6.
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ّحاصل له، لقال يف عيل: لوال رشاسة فيه، فهو غري ملوم عندي فيام قاله، وال 
أنه أراد الغض من عيل، والقدح فيه، ولكنه أخرب عن خلقه، ظانًا  منسوب إىل 
كان  ما  وملقتىض  الوعورة،  العظيم  الشكيمة،  لشديد  إال  تصلح  ال  اخلالفة  إن 
اه يف مجيع تدابرياه وسياسته  يظنّه من هذا املعنى متم خالفة أيب بكر بمشاركته إيَّ
وسائر احواله) 1 ( لرفق وسهولة كانت يف أخالق أيب بكر، وبمقتىض هذا اخللق 
املتمكن عنده، كان يشري عىل رسول اهلل يف مقامات كثرية، وخطوب متعددة، 
بقتل قوم كان يرى قتلهم، وكان النبي يرى استبقائهم واستصالحهم، فلم 

يقبل مشورته عىل هذا اخللق«) 2 (.

كان اخلليفة عمر صعبًا، عظيم اهليبة، شديد السياسة، ال يميل إىل أحد وال 
يراقب رشيفًا أو مرشوفًا، ولذا فأكابر الصحابة كانوا يتفادون لقاءه) 3 (. وكان 
قد  مل يكن  ما  إراد هبا  أنه  السامع هلا  يف أخالقه وألفاظه خشونة ظاهرة، حيسبه 
إراد، ويفهم من حتكى له أنه قصد به ظاهرًا ما مل يقصده كالكلمة التي قاهلا يف 
عىل  أرسلها  ولكنه  ظاهرها  هبا  يقصد  أن  اهلل  ومعاذ   ،)  4  ( الرسول  مرض 
أو  مغمورًا  يقول  أن  األحسن  وكان  منها،  يتحفظ  ومل  غريزته،  خشونة  مقتىض 

) 1 ( ان استقراء الروايات التارخيية توضح ان عمر بن اخلطاب كان بمثابة الوزير أليب بكر، ومن بني 

ذلك طلب اخلليفة من أسامة بن زيد امري اجليش اخلارج حلرب الروم البيزنطيني بان يسمح إىل 

عمر بن اخلطاب بالبقاء مع اخلليفة. أنظر الرشح 6-175/17.

) 2 ( الرشح 328-327/6.

) 3 ( الرشح 183-173/1.

) 4 ( البخاري:الصحيح 65/1 ـ66.
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مغلوبًا باملرض، وحاشاه أن يعني هبا غري ذلك) 1 (.

ويف تعقيبه عىل وصف عمر لبيعة أيب بكر بأهنا فلتة وقى اهلل رشها) 2 (، قال ابن 
أيب احلديد: »إعلم أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثرية كان يقوهلا بمقتىض 
ما جبله اهلل تعاىل عليه من غلظ الطينة، وجفاء الطبيعة، والحيلة له فيها، ألنه جمبول 
عليها ال يستطيع تغيريها، وال ريب عندنا إنه كان يتعاطى أن يتلطف، وأن خيرج 
ألفاظه خمارج حسنة لطيفة، فينزع به الطبع اجلايس، والغزيرة الغليظة، إىل أمثال هذه 
اللفظات، وال يقصد هبا سوءًا، وال يريد هبا ذمًا، وال ختطئة، كام قدمنا من قبل يف 
اللفظة التي قاهلا يف مرض الرسول وكاللفظات التي قاهلا عام احلديبية) 3 ( وغري 

 1 ( الرشح 183/1. كم يناقض ابن أيب احلديد نفسه فهو يف حتليله ملوقف عمر من وفاة النبي (

ينفي أن عمرًا تصور أن النبي مل يمت كام كان يّدعي، وإنَّام كان لديه مقاصد من إعالنه هذا. 

راجع التفاصيل يف الفصل الرابع.

اجلبار:  عبد  القايض  ص286.  العثامنية  نقض  االسكايف:   .224/13  ،27-26/2 الرشح   )  2  (

املغني 339/1/20. وقد نسب اجلوهري هذا القول للخليفة أيب بكر نفسه. الرشح 47/6.

) 3 ( قال ابن هشام: »فلام التأم األمر ومل يبق إال الكتاب، وثب عمر بن اخلطاب فأتى أبا بكر قال: يا 

أبا بكر، أليس برسول اهلل؟ قال: بىل، قال: أولسنا باملسلمني؟ قال: بىل، قال: أوليسوا باملرشكني؟ 

قال: بىل. قال: فعالم نعطي الدنيَّة يف ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه، فإين أشهد أنه رسول 

اهلل، قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول اهلل، ثم أتى رسول اهلل فقال: يا رسول اهلل ألست برسول 

اهلل؟ قال: بىل. قال: أوليسوا باملرشكني؟ قال: بىل. قال: فعالم نعطي الدنيَّة يف ديننا؟ قال: أنا عبد 

اهلل ورسوله، لن أخالف امره، ولن يضيعني! قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم 

وأصيل وأعتق من الذي صنعت يومئذ! خمافة كالمي الذي تكلمت به، حتى رجوت أن يكون 

ابن  ص8.  التنبيه  امللطي:   .141/12 مسلم  وانظر:صحيح   .317/3 النبوية  السرية  خريا«. 

اجلوزي: مناقب عمر بن اخلطاب ص45-44. 
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ذلك، واهلل تعاىل ال جيازي املكلف إال بام نواه، ولقد كانت نيته من أطهر النيات، 
وأخلصها هلل سبحانه وللمسلمني، ومن أنصف علم أن هذا الكالم حق«) 1 (.

 ملا وقع بعض املرشكني أرسى يوم بدر، أشارت الروايات أن الرسول
بن  عمر  أشار  فيام  الفداء،  بكر  أيب  رأي  فكان  امرهم،  يف  املسلمني  استشار 
اخلطاب بالقتل) 2 (، قال ابن أيب احلديد: فكان الصواب مع عمر ونزل القرآن 

بموافقته) 3 (.

بضد  القرآن  فنزل  الصلح،  وكره  باحلرب  عمر  أشار  فقد  احلديبية  يف  أما 
عىل  جتري  ال  والسياسة  السيف،  لتجريد  يصلح  وقت  كل  ليس  إذ   ،)  4 ذلك) 

) 1 ( الرشح 27/2. ولكن اهلل سبحانه وتعاىل يقول:

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا﴾. ﴿َما َآَتاُكُم الرَّ  

ونالحظ من عمر كثرة املعارضة للنبي، فِلَم هذا الشك يف ما يأيت به النبي؟!!.  

 .24/3 املستدرك  احلاكم:   .107/1 املغازي  الواقدي:  وانظر   .175-173/14 الرشح   )  2  (

الطويس: االمايل ط النجف274-273/1.

) 3 ( يقصد قوله تعاىل:

ُيِريُد  ُه  َواللَّ ْنَيا  الدُّ َعَرَض  ُتِريُدوَن  اْلَْرِض  فِي  ُيْثِخَن  َحتَّى  َأْسَرى  َلُه  َيُكوَن  َأْن  لِنَبِيٍّ  َكاَن  ﴿َما   

اآْلَِخَرَة﴾سورة األنفال، اآليتان:68-67.

وانظر الطربي: جامع البيان 43/10-44. الزخمرشي: الكشاف 236/2. ابن حزم: الفصل   

.12/4

) 4 ( يقصد قوله تعاىل:

ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا﴾ سورة الفتح، آية: 1. ﴿إِنَّ  

  أنظر مسلم: الصحيح 143/12. الطربي: جامع البيان 70/26.
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منهاج واحد وال تلزم نظامًا واحدًا) 1 (.

ولكنه  صحيح  بأنه  احلديبية  يوم  عمر  موقف  عىل  احلديد  أيب  ابن  وعلق 
الطمأنينة  غري مستهجن وال مستقبح، ألنه سأل من باب االسرتشاد، والتامس 
اخلندق  يوم   الرسول عزم  ملا  حيث   ،الرسول مع  الصحابة  يفعل  كام 
معاذ  بن  وسعد  عبادة،  بن  سعد  له  قال  املدينة،  متر  ببعض  اليهود  مصاحلة  عىل 
االنصاريان: أهذا من اهلل أم رأي رايته من نفسك؟ قال: بل من نفيس قاال: 

ال واهلل ال نعطيهم منها مترة واحدة وأيدينا يف مقابض سيوفنا) 2 (.

ويف يوم بدر قال األنصار للرسول وقد نزل نزالً مل يستصلحوه: أنزلت 
هذا املنزل من رأي رأيت أم بوحي أوحي إليك؟ قال: بل من رأي رأيته، فقالوا 

انه ليس لنا بمنزل، ارحل عنه فانزل بموضع كذا) 3 (.

ابن أيب احلديد ان مراد أيب بكر يف قوله لعمر »إلزم  ثم اوضح 
غرزه، فواهلل إنه لرسول اهلل إنام هو تأكيد وتثبيت عىل عقيدته التي يف قلبه، 

وال يدل ذلك عىل الشك، فقد قال تعاىل:

﴿َوَلْواَل َأْن َثبَّْتنَاَك َلَقْد كِْدَت َتْرَكُن إَِلْيِهْم َشْيًئا َقلِياًل﴾) 4 (.

بن  عمر  من  ظهر  وقد  والطمأنينة،  اليقني  زيادة  عن  يستغني  أحد  من  فام 
سفيان  أيب  يف   للرسول كقوله  فيها:  ترسع  ذلك  من  أقل  أحوال  اخلطاب 

) 1 ( الرشح 328/6. إن ما يذكره ابن أيب احلديد من موافقة القرآن لعمر هي من املوضوعات يف 

فضائل عمر التي مل تلق قبوالً لدى عدد من املفرسين.

) 2 ( الرشح 180/10. ابن هشام: السرية 234/3.

) 3 ( الرشسح 181/10. أنظر الواقدي: املغازي 53/1. ابن هشام: السرية 272/2.

) 4 ( سورة االرساء ، آية: 74.
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اهلل  عبد  عنق  أرضب  »دعني  وقوله:   ،)  1 سفيان«)  أيب  عنق  أرضب  »دعني 
وقد هنى   ،)  3 بلتعة()  أيب  بن  حاطب  عنق  )دعني أرضب  وقوله:   ،)  2 ُايب«)  بن 
النَّبي وجذب ثوبه ملا قام عىل جنازة ابن سلول يصيل قائاًل له: كيف تستغفر 
وإنام  منه،  القبيح  وقوع  عىل  يدل  ما  مجيعه  ذلك  يف  وليس   .)  4 املنافقني)  لرأس 
عىل  يقول  ما  يقول  وكان  واخلشونة،  والرشاسة  الشدة  عىل  مطبوعًا  عمر  كان 

مقتىض السجية التي طبع عليها) 5 (.

»وأعلم  قائاًل:  عّلق  عمر  اخلليفة  سجية  احلديد  أيب  ابن  أوضح  أن  وبعد 
نقيبته  ليمن  باملدح  الناس  أوىل  وهو  نذمه،  وكيف  ُه  ذمَّ القول  هبذا  نريد  ال  أنا 
يده! ولكنا  أمور اإلسالم عىل  وانتظام  أيامه،  الفتوح يف  وبركة خالفته، وكثرة 
أردنا أن نرشح حال العنف والرفق، وحال سعة اخللق وضيقه، وحال البشاشة 
ال  كليًا،  ذكرًا  منهام  واحد  كل  فنذكر  والوعورة،  الطالقة  وحال  والعبوس، 
نخص به انسانًا بعينه. فأما عمر فإنه وإن كان وعرًا شديدًا خشنًا، فقد رزق من 
وقوة  احلكم،  ونفوذ  الرعية  وطاعة  املساعي،  ونجح  اإلهلية  والعناية  التوفيق، 
من  ذلك  ما يف  يربى حماسنه وحمامده عىل  ما  الرأي،  النية ومهة  الدين، وحسن 

) 1 ( حينام خرج أبو سفيان قبيل فتح مكة. ابن هشام: السرية 45/4. الطربي: تاريخ 53/3.

) 2 ( يف غزوة بني املصطلق. ابن هشام: السرية 303/3.

املستدرك  احلاكم:   .31-129/6 الصحيح  البخاري:   .41/4 هشام  ابن  مكة:  فتح  قبيل   )  3  (

341/3. املفيد: اإلرشاد ص25.

) 4 ( ابن هشام: السرية 197-196/4.

) 5 ( الرشح 181/10.
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نقص، وليس الكامل املطلق، إال اهلل تعاىل وحده«) 1 (.

ولذلك خيلص ابن أيب احلديد يف حتليله ملقولة عمر يف اإلمام عيل للقول 
أنه مل يقصد عيب عيل وال كان عنده معيبًا، وال منقوصًا، أال  »ومجلة األمر 
ترى أنه قال يف آخر اخلرب: »إن احراهم إن وليها أن حيملهم عىل كتاب اهلل وسنة 
املحجة  عىل  ليحملهم  وليهم  »إن  قال:  بأن  ذلك  أكد  ثم  لصاحبك«.  رسوله 
محلها  ما  هبا  وعنى  اللفظة،  تلك  أطلق  كان  فلو  املستقيم«.  والرصاط  البيضاء 

عليه اخلصوم مل يقل يف خامتة كالمه ما قاله«) 2 (.

بالدعابة  إياه  العاص  بن  عمرو  اهتام  تنفي   اإلمام أحوال  مالحظة  إن 
حديثًا  نجد  ال  حيث  بعده،  من  اخللفاء  عصور  أو   الرسول عرص  يف  سواء 
أنه نسبه إىل  يمكن أن يتعلق به اخلصوم يف دعابته ومزاحه » فكيف يظن بعمر 
إراد سهولة خلقه ال  وإنام  به صديق وال عدو،  ندد  ناقل، وال  ينقله عنه  مل  أمر 
غري، وظن أن ذلك مما يفيض به إىل ضعف أن ويل أمر األمة، العتقاده أن قوام 
سجيته  عليه  وطبعت  نفسه،  ألفته  قد  ما  عىل  بناء  بالوعورة،  هو  إنام  األمر  هذا 
… ومن تأمل كتب السري عرف صدق هذا القول وعرف ان عمر بن العاص 
أخذ كلمة عمر، إذ مل يقصد هبا العيب فجعلها عيبًا، وزاد عليها أنه كثري اللعب، 

يعافس النساء، ويامرسهن، وأنه صاحب هزل«) 3 (.

الناس من ذلك،  أبعد  كان عيل  لقد  اهلل!  ولعمر  احلديد:  أيب  ابن  أقسم  ثم 

) 1 ( الرشح 344-343/6.

) 2 ( الرشح 186/1، 328/6.

) 3 ( الرشح 329-328/6.
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وأي وقت يتسع له حتى يكون عىل هذه املواصفات؟ حيث ان أزمانه كلها يف 
االحكام  يف  إليه  الناس  واختالف  والعلم،  والفتاوى  والذكر  والصالة  العبادة 
أو  كله  وليله  بالصوم،  معظمه مشغوالً  أو  كله  فكان  هناره  أما  القرآن،  وتفسري 
والسنان  الشهري،  فالسيف  احلرب  أيام  يف  أما  السلم،  أيام  يف  بالصالة،  معظمه 
الطرير وركوب اخليل، وقيادة اجليش، ومبارشة احلرب. ولقد صدق -- يف 

قوله: »انني ليمنعني من اللعب ذكر املوت«) 1 (.

ثم أوضح ابن أيب احلديد سبب التهمة بأن الرجل الرشيف النبيل الذي مل 
يتمكن اعداؤه ان جيدوا له عيبًا ياخذون باالحتيال يف حتصيل عيب وإن كان 
ضعيفًا ليجعلوه عذرًا ألنفسهم يف ذمه، ويتوسلون به إىل أتباعهم يف حتسينهم هلم 
 ،الرسول مع  واملنافقون  املرشكون  يفعل  كان  مفارقته، واالنحراف عنه كام 
عمرو   عليًا يعيب  أن  منكر  فغري  منها،  اهلل  برأه  التي  العيوب  من  اهلل  فيربأه 
باعتامدهم عليه  أهنم  املتأمل، علم  تأمله  إذا  بام  أعدائه،  وأمثاله من  العاص  ابن 
وتعلقهم به، قد اجتهدوا يف مدحه والثناء عليه، ألهنم لو وجدوا عيبًا غري ذلك 
لذكروه، ولو بالغ أمري املؤمنني وبذل جهده يف ان يثني اعدائه وشانئيه عليه 
من حيث ال يعلمون، مل يستطع أن جيد إىل ذلك طريقًا ألطف من هذه الطريق 
منه،  يغضون  أهنم  فظنوا  منهاجها،  إىل  وهداهم  فيها،  تعاىل  اهلل  أسلكهم  التي 

وإنام أعلوا شأنه، أويضعون من قدره، وإنَّام رفعوا منزلته ومكانه«) 2 (.

أما يف ــ العبادة ــ فكان أعبد الناس وأكثرهم صالة وصومًا حيث تعّلم 
الناس منه صالة الليل، ومالزمة األوراد، وقيام النافلة، وبلغ من حمافظته عىل 

) 1 ( الرشح 329/6.

) 2 ( الرشح 330-329/6.
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األوراد أن بسط له نطعًا يف صفني ليلة اهلرير وأخذ يصيل، والسهام تقع بني يديه 
ومتر عىل جانبيه فال يرتاع منها، وال يقوم حتى يفرغ من ورده، ولكثرة سجوده 
أصبحت جبهته كثفنة البعري »وإذا تأملت دعواته ومناجاته) 1 (، ووقفت عىل ما 
فيها من تعظيم اهلل سبحانه وإجالله، وما يتضمنه من اخلضوع هليبته، واخلشوع 
لعزته، واالستخذاء له، عرفت ما ينطوي عليه من اإلخالص، وفهمت من أي 
( وكان   2 احلسني)  بن  لعيل  قيل  وقد  لسان جرت.  أي  قلب خرجت، وعىل 
الغاية يف العبادة: أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: »عباديت من عبادة جدي 

.) 3 (»كعبادة جدي من عبادة رسول اهلل

واليشء الذي يثري التعجب يف مزايا اإلمام عيل هوــ اجلمع بني األضداد 
ــ فكان ذلك من عجائبه التي انفرد هبا وامن املشاركة فيها، وأصبح من فضائله 
األشتات،  بني  وألف  األضداد،  بني  مجع  حيث  اللطيفة،  وخصائصه  العجيبة 

) 1 ( راجع أدعية االمام يف هنج البالغة ص 85، 86، 87، 96، 104 وغريها. 

امللك  أنه أشار عىل اخلليفة األموي عبد  انجازاته  التعريف- من  ) 2 ( عيل بن احلسني غني عن 

إىل  الفعل خطأ  له كيفية ذلك، وينسب هذا  ابن مروان برضب عملة عربية إسالمية ثم رشح 

االمام حممد الباقر. أنظر البيهقي: املحاسن واملساوئ ص467-7 ابن كثري: البداية والنهاية 

رسالتنا  يف  تفصيليًا  حتلياًل  وانظر   .64-62/1 الكربى  احليوان  حياة  الدمريي:   .104/9

 عيل اإلمام  فضائل  من  الثانية  احللقة  يف  وماكتبناه  ص148-139.  املقريزي  للامجستري: 

الصحيفة  إلينا  وصلت  حيث  بمناجاته   وعرف االسالمية(.  النقود  )رضب  لغريه  املنسوبة 

الطويس  امايل   .187-178/6 الرشح  أنظر  ومناجاته.  أدعيته  عىل  واملشتملة  باسمه  املعروفة 

ط النجف 14/1-18.الصحيفة السجادية ص16 وما بعدها. وعن الصحيفة السجادية أنظر 

دراسة حتليلية: عيل حسني حمفوظ: الصحيفة السجادية ص2 وما بعدها.

) 3 ( الرشح 27/1.
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فيثري  معارصيه  إىل  به  فيتحدث  الريض  الرشيف  عجب  يثري  كان  ما  وهذا 
إعجاهبم، وهي موضع العربة والفكرة فيها) 1 (، ومن هذه الصفات املتضادة:

واملواعظ،  الزهد  يف  الوارد  كالمه  »إن   :)  2 الريض)  الرشيف  يقول  أوالً: 
والتذكري والزواجر؛ إذا تأمله املتأمل، وفكر فيه املفكر، وخلع من قلبه أنه كالم 
مثله، من عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه، مل يعرتضه الشك يف انه 
العبادة، قد قبع يف كرس  له بغري  الزهادة، وال شغل  كالم من ال حّظ له يف غري 
وال  نفسه،  إال  يرى  وال  حسه،  إال  يسمع  ال  جبل،  سفح  إىل  انقطع  أو  بيت، 
يكاد يوقن بأنه كالم من ينغمس يف احلرب، مصلتًا سيفه، فيقط الرقاب، وجيدل 
االبطال، ويعود به ينطف دمًا، ويقطر مهجًا، وهو مع تلك احلال زاهد الزهاد 

وبدل األبدال«.

أهل  عىل  الغالب  ألن  صحيح  أمر  الريض  الرشيف  له  أشار  الذي  إن 
الشجاعة واإلقدام واملغامرة واجلرأة أن يكونوا ذوي قلوب قاسية، وفتك ومترد 
وجربية، والغالب عىل أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران مالذها، واالشتغال 
بمواعظ الناس وختويفهم املعاد، وتذكريهم املوت، أن يكونوا ذوي رقة ولني، 
.) 3 (وضعف قلب، وخور طبع، فهاتان حالتان متضادتان، وقد اجتمعتا له

يقول ابن أيب احلديد) 4 (: »إين ألطيل التعجب من رجل خيطب يف احلرب 
السباع  من  وأمثاهلا  والنمور  األسود  لطباع  مناسب  طبعه  أن  عىل  يدل  بكالم 

) 1 ( الرشح 49/1. الرشيف الريض: هنج البالغة ص36. 

) 2 ( الرشح 49/1. هنج البالغة ص36-35. 

) 3 ( الرشح 50/1.

) 4 ( الرشح 153/11.
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الضارية، ثم خيطب يف ذلك املوقف بعينه، إذا أراد املوعظة بكالم يدل عىل أن 
طبعه ُمشاِكل لطباع الرهبان البيس املسوح الذين مل يأكلوا حلاًم، ومل يريقوا دمًا! 
فتارة يكون يف صورة بسطام بن قيس الشيباين، وعتبة بن احلارث الريبوعي) 1 (، 
وعامر بن الطفيل العامري) 2 (، وتارة يكون يف صورة سقراط احلرب اليوناين) 3 (، 

الفرسان«  يلقب »سم  وكان  اإلسالم،  قبل  متيم  فارس  التميمي،  بن شهاب  احلارث  بن  ( عتبة   1  (

أبو هالل: مجهرة  أنظر  الفروسية. الرشح 279/3.  املثل يف  به  الفوارس«، ويرضب  و »صياد 

االمثال: 111/2. ابن حزم: مجهرة النسب 224. املرصفي: رغبة االمل 156-155/2.

) 2 ( عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر من بني عامر بن صعصعة، ولد يف حدود 70 ق.هـ وهو 

النبي ومل  فارس قومه، وأحد فّتاك العرب وشعرائهم وساداهتم قبل اإلسالم. وفد عىل 

يسلم اال برشوط رفضها النبي، تويف سنة 11هـ. أنظر اجلاحظ: البيان والتبيني 54/1. 

 ،472  ،303  ،135 ص118،  املحرب  حبيب:  ابن  ص118.  والشعراء  الشعر  قتيبة:  ابن 

البغدادي: خزانة األدب 338/1، 473، 492/3.  473. ابن حجر: االصابة 251/2. 

 ،129/2 االرب  بلوغ  اآللويس:   .243  ،165/8  ،176/2 اآلمل  رغبة  املرصفي: 

القائل: 128/3. وعامر هو 
وفارِسها الندوِب ف كلِّ موكِب عامٍر سيِد  ــن  اب كنت  وإن  إن 

اِب وال  ــأٍم  ب أسمو  أن  اهللُ  أبــى  دتــنــي عــامــٌر عــن قــرابــٍة فــام ســوَّ

ديوان عامر بن الطفيل ص13. السيوطي: رشح شواهد املغني: 4-953/2.   

) 3 ( فيلسوف يوناين من أثينا )469-399 ق.م( مل يرتك أثرا مكتوبًا، ولكن قام تالميذه بتسجيل 

عقول  بإفساد  فاهتم  والتقوى،  والعدل  الفضيلة  عن  ويتحدث  العامة  إىل  ينزل  وكان  آراؤه، 

تاريخ  القفطي:   .190-185/3 والنحل  امللل  الشهرستاين:  باإلعدام.  عليه  فحكم  الشباب 

احلكامء 197-207. املوسوعة امليرسة 986-985/1. 
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ويوحنا املعمدان االرسائييل) 1 (، واملسيح) 2 ( ابن مريم اإلهلي«.

ولقد اوضح ابن أيب احلديد) 3 ( ذلك يف شعره إذ يقول:
ُيقنُِّع ــامة  ــُك ال للُبهِم  ــوِف  ــال ب الوغى ف  الَقنَّع  اهَلــام  ارُب  الضَّ

ــُع ــني االضـــالـــِع أضــُل فــكــأهّنــا ب وتنحني تستقيُم  والسمهريُة 

ُيـــرتُع قــلــيــٌب  وال  يــفــيــُض  واٍد  والرتُع احلوض الدعدع حيُث ال

تمُع حيُث  الحـــزاِب  ومفرق  تألبوا حــيــُث  ــطــال  الب ُد  ــدِّ ــب وم

ُع تَصدَّ القلوُب  هلا  تكاُد  حتى  خاشعًا بالواعِظ  يصدُح  واحلُب 

َتنُقُع ال  بغلٍة  الــدمــاَء  رشَب  متلضيًا الوغى  استعر  إذا  حتَّى 

برُقُع الــالحــِم  نقِع  مــن  يعلوه  قانيًا م  ــدَّ الـ مــن  ــًا  ثــوب متجلببًا 

ــُع ــبَّ ُت ــوٌز  ــ وف كـــسى  بـــِه  أودى  الذي هِر  الدَّ وَفتكُة  السيِح  ُزْهُد 

ثانيًا: إن الغالب عىل ذوي الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوي أخالق 
أن  عليهم  فيغلب  الزهادة  أهل  اما  وحشية،  وغرائز  حوشية،  وطباع  سبعية، 
الناس  من  ونفار  الوجوه،  يف  وعبوس  األخالق،  يف  انقباض  ذوي  يكونوا 

له مكانة لدى املسيحيني،  -- لذا اصبحت  املسيح  بالسيد  الذي برش   -- النبي حييى  ) 1 ( هو 

وكان متقشفًا يف الربية يأكل اجلراد، وأنكر زواج هريوس بأخت امرأته )هرودياد( فنقمت عليه 

وحرضته عىل قتله، فأعدم. أنظر االنجيل: متى ص12-13، 25-26. مرقس ص62-61، 

71-72. لوقا 15، 97-8،1 10-1، 109-110، 114. يوحنا 105-151، 154. حممد 

شقيق غربال: املوسوعة املبرسة 1989/2.

امللطخ إلذهابه. واملسيح هو  أو  السائل  اليد عىل اليشء  إمرار  املسح وهو  ( املسيح: مأخوذ من   2 (

املبارك. الفريوزي آبادي: القاموس 249/1.

) 3 ( القصائد السبع العلويات: ص 42.
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واستيحاش، ألن هدفهم رفض الدنيا والتذكري باآلخرة) 1 (.

ولكن اإلمام علّيًا الذي كان أشجع الناس وأعظمهم إراقة للدم، وهو 
أيضًا أزهد الناس، وأبعدهم عن مالذ الدنيا، وأكثرهم وعظًا وتذكريًا بأيام اهلل 
ومثالته، ثم هو من أشد الناس يف العبادة اجتهادًا، وآدابًا يف املعاملة لنفسه، مع 
وأوفاهم  برشًا،  وأكثرهم  وجهًا،  وأسفرهم  أخالقًا،  العامل  ألطف  فهو  ذاك  كل 
أو  مباعد،  جتهم  أو  نافر،  خلق  أو  موحش،  انقباض  عن  وأبعدهم  هشاشة، 
غلظة، وفظاظة تنفر معها نفس، أو يتكدر معها قلب، حتى عيب بالدعابة، بعد 

ان مل جيدوا فيه مغمزًا وال مطعنًا، واعتمدوا يف التنفري عنه عليها) 2 (.
وتلَك شكاٌة ظاهٌر عنَك عاُرها) 3 (

ثالثًا: إن املعروف عىل من يكون من أهل بيت السيادة والرياسة أن يكون ذا 
كرب وتيه وتعظُّم وتغطرس، خاصة إذا أضيف إىل رشفه من جهة النسب رشف 

من جهات أخرى.

هذا احلال ال نجده عند امري املؤمنني فمع أنه يف ُمصاص الرشف ومعدنه، 
اهلل  صلوات  عمه  ابن  بعد  نسبًا  اهلل  خلق  أرشف  أنه  صديق  وال  عدو  يشك  ال 
أشد  من  فكان  عليه من جهات شتى،  الذي حصل  الرشف  إىل  عليهام، مضافًا 
أو كبري وألينهم عريكة وأسمحهم خلقًا، وأبعدهم عن  الناس تواضعًا لصغري 
بعدها  أو  اخلالفة  توليه  قبل  سواء  واحدًا  هذا  وحاله  باحلق،  وأعرفهم  الكرب، 

) 1 ( الرشح 50/1.

) 2 ( الرشح 51/1.

) 3 ( هو عجز بيت أليب ذؤيب اهلذيل، وصدره: وعرّيها الواشون أين أِحبُّها

ديوان اهلذليني 21/1. ابن منظور: لسان العرب 171/19.
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وذلك ألنه مل يزل امريًا فلم يستفد باخلالفة رشفًا، وال اكتسب هبا زينة، بل هو 
الذي زاهنا) 1 (. وكانت يف نقص فأمتت نقصها بتوليه إياها.) 2 (

وإراقة  األنفس،  وقتل  الشجاعة،  ذوي  عىل  تغلب  التي  الصفة  ان  رابعًا: 
أكبادهم واغرة، وقلوهبم  العفو، ألن  بعيدي  الصفح،  قلييل  يكونوا  أن  الدماء، 
امري  به  يتميز  ما  مع  يتفق  ال  وهذا  شديدة،  عندهم  العصبية  والقوة  ملتهبة، 
لديه  ونجد  بمكان،  والصفح  احللم  يف  نجده  شجاعته  فمع   ،-- املؤمنني 
أحسن  الذي  خالفته  أيام  يف  متامًا  لوحظ  كام  النفس،  هوى  مغالبة  عىل  القدرة 

مهيار الديلمي وصف حاله فيها) 3 (:) 4 (
الــَعــَذْل السيف  وسبق  عليهم  بغيهِم ــى  رح دارت  إذا  حتى 

العَلْل عــل  هَلـــُم  حـــاٍل  للصِب  ــوٍد ــع ــعــفــو مـــاجـــد م عـــــاذوا ب

َكــْل مــن  منهم  ــُد  ــدي احل ــَل  ــ وأَك نجا مــن  عليهم  الُبقيا  ِت  فنجَّ

الغلْل يشِف  ومل  الغيِظ  ــرَة  ــائِ ث ُيطِع فلم  ــم  أرحــاُمــُهُ بم  ــت  أطَّ

الزبري شجاعًا، ولكنه  الشجاعة مع اجلود، حيث كان  تتفق  خامسًا: قد ال 
تؤهله  ال  التي  الصفات  من  اخلطاب  بن  عمر  ذلك  عّد  حتى  بالشح،  عرف 

) 1 ( قال أبو عبد اهلل امحد بن حنبل؛ ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن اجلوزي يف 

تارخيه املعروف باملنتظم، تذاكروا يومًا عند امحد خالفة أيب بكر وعيل وقالوا فأكثروا، فرفع رأسه 

إليهم، قال: قد أكثرتم! »إن عليًا مل تزنه اخلالفة! ولكنه زاهنا«. الرشح 52/1.

) 2 ( الرشح 52-51/1.

) 3 ( الرشح 52/1.

) 4 ( من قصيدة يف )111( بيتًا، يذكر فيها مناقب أمري املؤمنني وهذه األبيات موجودة يف الديوان 

املطبوع ما عدا البيت األخري، أنظر ديوان مهيار 116-109/3.
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 )  2 الصاع)  عىل  البطحاء  يف  الناس  تالطم  لظلت  وليتها  لو   :)  1 قائاًل)  للخالفة 
واملد) 3 (. وملا أراد اإلمام عيل أن حيجز عىل أموال عبد اهلل بن جعفر لتبذيره 
إياها، شارك الزبري يف أمواله وجتاراته، فقال اإلمام عيل أما إنه قد الذ بمالذ، 
أمسك  شحيٌح  ولكنه  شجاعًا،  اهلل  عبيد  بن  طلحة  كان  كذلك  عليه.  حيجز  ومل 
عن االنفاق حتى خلَّف من األموال ما ال يأيت عليه احلرص) 4 (. وكان عبد اهلل 
مروان  بن  امللك  عبد  كذلك   ،)  5 الناس)  أبخل  كان  لكنه  شجاعًا،  الزبري  ابن 

الذي رضب به املثل يف الشح، وسمي –رشح احلجر- لبخله.) 6 (

والسخاء  الشجاعة  يف  معروفة  بحال  الشجاعة  يف   املؤمنني امري  وكان 
) 7 (.وهذه من أعاجيبه

) 1 ( الرشح 185/1.

العلوم  مفاتيح  اخلوارزمي:  الكوفة.  أهل  عند  وثامنية  املدينة،  أهل  عند  امداد  اربعة  الصاع:   )  2  (

ص11.

الرازي: خمتار الصحاح  العراق.  ( املد: مكيال وهو رطل وثلث يف احلجاز، ورطالن عند أهل   3 (

ص618. اخلوارزمي: مفاتيح العلوم ص11.

) 4 ( ابن سعد: الطبقات 2-221/3.

) 5 ( الرشح 103/2. أنظر ابن عبد الرب: االستيعاب 906/3.

) 6 ( أنظر الزخمرشي: ربيع االبرار 365/2.

) 7 ( الرشح 53-52/1.
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الفصل الرابع

اإلمام علي ونظام احلكم
املبح�ث األول

اإلمام علي قبل اخللفة

الرشيفة،  كلامته  وقصار  ورسائله،   ،عيل اإلمام  خطب  بعض  ت  ضمَّ
إشارات إىل اإلمامة) 1 (، فوظفها ابن أيب احلديد لكي يقدم رؤية اإلمام  من 
خالهلا لإلمامة، وقد تباينت طريقة ابن أيب احلديد يف رشحه لتلك اإلشارات، 
فتارة يأخذ كالم اإلمام عيل عىل ظاهره، وتارة يستخدم التأويل) 2 (، ويرصف 

كالمه عن ظاهره إىل معنى آخر ليالئم وجهة نظر املعتزلة.

) 1 ( اإلمامة لغة مأخوذة من أّم القوم: تقدمهم. واإلمام كل من ائتم به قوم سواء كانوا عىل الرصاط 

املستقيم أم ضالني. قال تعاىل:

﴿َيْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَناٍس بِإَِماِمِهْم﴾ سورة اإلرسء: 71.  

وإمام كل يشء قّيمه واملصلح له، فالقرآن إمام املسلمني، والرسول  إمام األئمة، واخلليفة   

إمام الرعية، ابن منظور: لسان العرب 290-289/14.

) 2 ( التأويل: رصف الكلمة عن معناها الظاهري إىل معنى جمازي، اجلرجاين: التعريفات، ص28.
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فبدًء يقرر ابن أيب احلديد أن اإلمامة من أصول الدين )العقائد() 1 (، ثم هي 
 :فاجأب هلل«،  إال  حكم  »ال  قالوا:  ملا  للخوارج   قوله من  انطالقًا  واجبة 
ال  يقولون:  هؤالء  ولكن  هلل،  إال  حكم  ال  إنه  نعم  باطل:  هبا  يراد  حق  »كلمة 
املؤمن،  إمرته  يعمل يف  فاجر،  أو  بر  أمري  من  للناس  بد  وإنه ال  ]إال هلل[.  إمرة 
ويستمتع فيها الكافر، ويبلغ اهلل فيها األجل، وجيمع به الفيء، ويقاتل به العدو، 
ويسرتاح  بر،  يسرتيح  حتى  القوي،  من  للضعيف  به  ويؤخذ  السبل،  به  وتأمن 

من فاجر«) 2 (.

األصم  بكر  أيب  عدا  ما  املعتزلة  عليه  أمجع  أمٌرُ  اإلمامة  بوجوب  القول  إن 
عّده  الرأي  تتظامل«. وهذا  األمة، ومل  تناصفت  إذا  »أهنا غري واجبة:  يرى  الذي 
متأخرو املعتزلة قوالً بالوجوب، وذلك ألنه يف العادة ال تستقيم أمور الناس من 

دون رئيس حيكم بينهم) 3 (.

وقد وّظف ابن أيب احلديد كالم اإلمام عيل-- لتقرير صحة رؤية املعتزلة 
»والظاهر من كالم أمري املؤمنني يطابق ما يقوله أصحابنا، أاّل تراه كيف علل 
قوله: ـ ال بد للناس من أمري بر أو فاجر، يعمل يف إمرته املؤمن، ويستمتع فيها 
به  وتأمن  العدو،  به  ويقاتل  الفيء،  به  وجيمع  األجل،  فيها  اهلل  ويبلغ  الكافر، 

السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي! ـ وهذه كلها من مصالح الدنيا«) 4 (.

) 1 ( الرشح 367/18.

) 2 ( الرشح 307/2.ليس يف النص تلويح بوجوب اإلمامة ألن كالمه يف اإلمارة الدنيوية سواء كان 

الناس أهل دين أم ال!!التسرتي: هبج الصباغة 410/10. 

) 3 ( الرشح 308/2.

) 4 ( الرشح 308/2. أنظر رد حبيب اهلل اخلوئي اهلاشمي: منهاج الرباعة 185-180/4.
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وجتدر االشارة إىل أن اإلمام عليًا-- كان يرى أن االمارة مسألة رضورية 
ألي جمتمع، وذلك ألن فيها:

يعمل املؤمن فيصيل ويصوم ويتصدق، وإن كان األمري فاجرًا يف نفسه.

يستمتع الكافر بمدته، كام قال تعاىل:

﴿ُقْل َتَمتَُّعوا َفإِنَّ َمِصيَرُكْم إَِلى النَّاِر﴾) 1 (.

يبلغ اهلل فيها األجل، ألن إمارة الفاجر كإمارة املؤمن، يف أن املدة املرضوبة 
فيها تنتهي إىل األجل املؤقت لإلنسان.

ويؤخذ  السبل،  وتأمن  العدو،  ويقاتل  الفيء،  الفاجر  إمارة  يف  جيمع 
بالرجل  الدين  هذا  ليؤيد  اهلل  »إن   :الرسول يقول  القوي،  من  للضعيف 

الفاجر«) 2 (.

أمية  بني  أمراء  أن  عىل  املعتزلة  »اتفقت  للقول:  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
الفيء  وكان  الوليد،  بن  ويزيد  العزيز،  عبد  بن  وعمر  عثامن  عدا  فجارًا  كانوا 
والسبل  حموطة  حمصنة  اإلسالمية  والثغور  أيامهم،  يف  تفتح  والبالد  هبم،  جيمع 
هذه  يف  شيئًا  فجورهم  رض  وما  الظامل،  القوي  عىل  منصور  والضعيف  آمنة، 

األمور«) 3 (.

فإذا كانت اإلمامة واجبة، فهل ان وجوهبا يتعني أن يكون اإلمام باالختيار، 
أم بالنص؟

) 1 ( سورة ابراهيم، اآلية:  30. 

) 2 ( اخرجه: ابن حنبل: املسند 309/2. البخاري: الصحيح 166/4.

) 3 ( الرشح 309/2.
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استنتج ابن أيب احلديد من خالل كالم اإلمام عيل أن اإلمامة باالختيار) 1 ( 
احلديد نصني  أيب  ابن  املعتزلة، وقد وظف  إليه  يذهب  ما  بالنص، وهذا  وليس 

من كالم اإلمام إلثبات ذلك:

:األول: قوله

إىل  ما  الناس،  عامة  حتضها  حتى  تنعقد  ال  اإلمامة  كانت  لئن  »ولعمري 
ذلك سبيل؛ ولكن أهلها حيكمون عل من غاب عنها ثم ليس للشاهد أن يرجع، 

وال للغائب أن يتار«) ) (.

انعقادها حضور كل  اإلمامة ال يشرتط يف صحة  أن  يرى  اإلمام  فهنا  إذن 
الناس، ألن ذلك يعني عدم انعقاد إمامة مطلقًا لتعذر اجتامع الناس وإنام ينعقد 
الرجوع  جيوز  فال  عقدت  وإذا  احلارضين،  والعقد  احلل  وأهل  العلامء  بعقد 
عنها إال لسبب يقتيض ذلك، أما الغائب فهو ملزم بعقد احلارضين وال جيوز له 
االحتجاج، وعىل هذا جرت بيعة أيب بكر وعمر وعثامن، »وهذا الكالم ترصيح 
تقوله  ملا  ومبطل  اإلمامة،  إىل  طريق  االختيار  أن  يف  أصحابنا  مذهب  بصحة 

اإلمامية من دعوى النص..«.

بكر  أبا  بايعوا  الذين  القوم  بايعني  »انه  معاوية  إىل   كتابه يف  جاء  الثاين: 
وعمر وعثامن عىل ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن خيتار، وال للغائب أن 
يرّد، وإنام الشورى للمهاجرين واألنصار، فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه إمامًا 
وه إىل ما خرج عنه،  كان ذلك هلل رضا، فإن خرج عن أمرهم بطعن أو بدعة ردُّ

) 1 ( أنظر رد الصاحب بن عباد: نرصة مذاهب الزيدية ص187-185.

) 2 ( الرشح 328/9.
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ه اهلل ما توىل«) 1 (. فإن أبى قاتلوه عىل اتباعه غري سبيل املؤمنني ووالَّ

عّد ابن أيب احلديد هذا النص رصحيًا يف أن االختيار طريق إىل اإلمامة كام يذكره 
املعتزلة، ألن اإلمام عليًّا-- احتج عىل معاوية ببيعة أهل احلل والعقد له، ومل 
يراع اجتامع املسلمني، كام متت بيعة أيب بكر فانه ما روعي فيه إمجاع املسلمني، ألن 
سعد بن عبادة وأهل بيته مل يبايعوا، واإلمام وبنو هاشم ومن انضوى إليهم مل 
يبايعوا يف مبدأ األمر، ولكن مل يتوقفوا يف تصحيح بيعة أيب بكر وتنفيذ أحكامه 
يبايع »وهذا دليل عىل صحة االختيار وكونه طريقًا إىل اإلمامة،  بيعة من مل  عىل 

وأنه ال يقدح يف إمامته، امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام«) 2 (.

عىل  ملعاوية-أعاله-  اإلمام  كالم  اإلمامية  محل  عىل  احلديد  أيب  ابن  وردَّ 
التقية ألن اإلمام عليًّا برأي اإلمامية مل يمكنه الترصيح بالنص عليه ألن ذلك 
ابن  قال  بايعه عليه،  لفساد وخروج من  يؤدي  ثم  تقدمه،  للطعن يف من  يؤدي 
أيب احلديد: »هذا القول من اإلمامية دعوى لوعضدها دليل لوجب أن يقال هبا، 
ويصار إليها ولكن ال دليل هلم عىل ما يذهبون إليه من األصول التي تسوقهم 

إىل محل هذا الكالم عىل التقية«) 3 (.

باالختيار،  اإلمامة  قد حصل عىل   اإلمام عيل كان  ملا  أنه  املعتزلة  ويرى 
طاعته،  بوجوب  اجلهل  يف  املكلفني  من  أحد  يعذر  فال  طاعته  وجبت  فقد  لذا 

وهذا مصداق قوله »عليكم بطاعة من ال تعذرون يف جهالته«) 4 (.

) 1 ( الرشح 35/14.وانظر رد التسرتي: هبج الصباغة 396/9.

) 2 ( الرشح36/14.

) 3 (  الرشح 37-36/14.

) 4 (  الرشح 373/18.وانظر رؤية اإلماميةعند التسرتي: هبج الصباغة 569/3 ـ 572.
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وجيدر بنا أن نوضح هنا كيف تم اختيار أيب بكر للخالفة طبقًا ملبدأ االختيار 
الذي يراه املعتزلة.

قائاًل: »ما مات رسول  أنكر عمر بن اخلطاب وفاته   الرسول بعد وفاة 
اهلل، وال يموت حتى يظهر دينه عىل الدين كله، ولريجعن، فليقطعن أيدي 
اهلل  رسول  مات  يقول:  رجاًل  أسمع  ال  بموته،  أرجف  ممن  وأرجلهم  رجال 
بأيب  أبو بكر وكشف عن وجه رسول اهلل، وقال:  إال رضبته بسيفي. فجاء 
وأمي: طبت حيًا وميتًا، واهلل ال يذيقك اهلل املوتتني أبدًا، ثم خرج والناس حول 
عمر، وهو يقول هلم: إنه مل يمت، وحيلف، فقال له: أهيا احلالف، عىل رسلك: 
ثم قال: من كان يعبد حمّمدًا فإن حمّمدًا قد مات. ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حي 

ال يموت، قال اهلل تعاىل:

م َميِّتوَن﴾) 1 (. ﴿إنََّك َميٌَِّت َوإهنَّ

وقال:

﴿َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِكْم﴾) 2 (.

االرض،  إىل  سقطت  أن  سمعتها  حيث  نفيس  ملكت  ما  فواهلل  عمر  قال 
وعلمت ان رسول اهلل صىل اهلل عليه قد مات«) 3 (.

اخلطاب،  بن  عمر  من  املوقف  هلذا  رؤيته  احلديد  أيب  ابن  يطرح  أن  وقبل 

) 1 ( سورة الزمر، اآلية: )30(.

) 2 ( سورة آل عمران ، اآلية: )144(.

ابن   .6-305/4 السرية  هشام:  ابن  وانظر:   .195/12  ،1-40/9،2-178/1 الرشح   )  3  (

سعد:الطبقات 266/2-9. اليعقويب: تاريخ 104/2. ابن اجلوزي: مناقب عمر ص 50-49. 
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طرح لنا رؤيتني:

أحد  املعتزيل  اجلبار  عبد  القايض  هبا  قال  اعتزالية  رؤية  االوىل:  الرؤية 
موت  جواز  من  يمنع  مل  عمرا  أن  القايض  يرى  حيث  االعتزال،  رجال  كبار 

الرسول، وإنَّام تأول قوله تعاىل:

يِن  الدِّ َعَلى  لُِيْظِهَرُه  اْلَحقِّ  َوِديِن  بِاْلُهَدى  َرُسوَلُه  َأْرَسَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 
ُكلِِّه﴾) 1 (.

الدين  عىل  يظهر  ومل   الرسول يموت  كيف  عمر  استغرب  فقد  ولذلك 
كله، فهنا قال له أبو بكر إذا ظهر دينه فقد ظهر هو، وسيظهر دينه بعد وفاته) 2 (.

تساءل عن  الذي   )  3 املرتىض)  الرشيف  هبا  قال  إمامية  رؤية  الثانية:  الرؤية 
إنكار عمر ملوت الرسول هل إنكاره كليًا أو يف ذلك الوقت فقط؟ ثم كيف 
دخلت هذه الشبهة عىل عمر دون املسلمني؟ وكيف مل يوقن بوفاته ملا رأى ما 
عىل املسلمني من اعتقاد موته؟ ثم كان جيب عليه أن يقول للمسلمني يف مرض 
اهلل  آمنكم  واهللع، وقد  اجلزع  ما هذا   :وقد رأى جزعهم عليه الرسول

من موته؟ إىل غريها من التساؤالت؟؟) 4 (.

) 1 ( سورة التوبه، اآلية:  )33(. 

) 2 ( الرشح41/2. 195/12-6. وانظر القايض: املغني 10-9/2/20.

) 3 ( هو من كبار علامء اإلمامية يف القرن اخلامس اهلجري، وممن له باع كبري يف األدب والكالم، ومن 

أشهر مؤلفاته: األمايل، الشايف يف اإلمامة، أنظر: الثعالبي: تتمة اليتيمة ص69-72. اجلشمي: 

 .7-55/3 اجلنان  مرآة  اليافعي:   .126-120/8 املنتظم  اجلوزي:  ابن  ص383.  الطبقتان 

السيوطي: بغية الوعاة ص335-6. حمي الدين: ادب املرتىض ص3 وما بعدها.

) 4 ( الرشح 2-41/2، 8-197/12. 
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لدى  جاء  ما  عىل  بالرد  تتصف  األوىل:  إجابتني:  احلديد  أيب  ابن  م  وقدَّ
الرشيف املرتىض من شبهات يرى ابن أيب احلديد أنه يمكن تربيرها، مع أنه ال 

يرى وقوعها. الثانية: حتليله ملوقف عمر حسبام يراه.

اإلجابة األوىل: إن عمر أنكر أن يموت الرسول إىل يوم القيامة، واعتقد 
فيه كام يعتقد كثري من الناس يف اخلرض فلام حاجه أبو بكر بقوله تعاىل:

ُم َميِّتوَن﴾. ﴿إَنَك َميٌِّت وإهنَّ

وبقوله:

﴿َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل﴾.

رجع عن ذلك االعتقاد، فعمر ما كان يعتقد استحالة املوت عليه كاستحالة 
املوت عىل البارئ تعاىل أي االستحالة الذاتية.، بل اعتقد استمرار حياته إىل يوم 
يبقى  فإبليس  فيه،  تناقض  ال  وهذا  العقل،  يف  جائزًا  املوت  كون  مع  القيامة، 
العقل. ولكن عمر وقف مع شبهة  القيامة مع كون موته جائزًا يف  حيًا إىل يوم 
حيث  القيامة،  يوم  إىل  يكن  مل  وإن  يتأخر،   موته أن  عنده  اقتضت  أخرى، 

تأول قوله تعاىل:

يِن ُكلِِّه﴾. ﴿ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

كان  وملا  الدين،  عىل  وليس   الرسول عىل  عائدًا  الضمري  فجعل 
الرسول مل يظهر بعد عىل االديان، لذا فإن حياته تستمر إىل أن يظهر عليها، 

.) 1 (ه أبو بكر مبينًا ان املقصود هو ظهور الدين وليس الرسول فحاجَّ

الشبه  تكون  فهكذا  اخللق،  سائر  دون  عمر  عىل  الشبهة  ورود  مسألة  اما 

) 1 ( الرشح9-198/12.
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واالعتقادات تسبق إىل ذهن واحد دون غريه، وإالَّ فكيف دخلت الشبهة عىل 
مانعي الزكاة، أو أصحاب اجلمل وصفني والنهروان وغريهم) 1 (.

وحزهنم  الناس  كآبة  من  رأى  حينام  بموته  عمر  إيامن  عدم  إىل  بالنسبة  أما 
فألن الناس يبنون عىل ظاهر األمور، أما هو فقد نظر يف أمر باطن دقيق، فاعتقد 
ألقى شبهة عيسى عىل  ألقى شبهته عىل غريه كام  الرسول مل يمت، وإنام  ان 

غريه فصلب، ورفع عيسى إىل السامء) 2 (.

يف حني رد عىل عدم قول عمر للناس يف حال مرض الرسول والناس 
يبكون وجيزعون، أن ال جتزعوا فإن الرسول  مل يمت اآلن!!

األوقات،  كل  يف  بالبال  ختطر  أن  جيب  ال  الشبهة  أن  احلديد  أيب  ابن  يرى 
فلعله كان وقتها غافاًل مشغول الذهن بغريها) 3 (.

أما االجابة الثانية: وهي حتليل ابن أيب احلديد ملوقف عمر وننقله بالنص: 
ملا  ولكنه  ؛  الواقعة  هذه  يف  منه  ظهر  ما  يعتقد  أن  من  قدرًا  أجل  كان  عمر  »إن 
علم أن رسول اهلل قد مات، خاف من وقوع فتنة يف اإلمامة، وتغلب أقوام 
أيضًا من حدوث ردة، ورجوع عن  أو غريهم وخاف  األنصار  أما من  عليها، 
اإلسالم، فإنه كان ضعيفًا مل يتمكن، وخاف من تراٍت ُتشّن، ودماء تراق، فإن 
أكثر العرب كان موتورًا يف حياة رسول اهلل لقتل من قتل أصحابه منهم، ويف 
تسكني  عنده  املصلحة  فاقتضت  الغرة،  وهتتبل  الفرصة،  تنتهز  احلال  ذلك  مثل 
الناس بأن أظهر ما أظهره من كون رسول اهلل مل يمت، وأوقع تلك الشبهة 

) 1 ( الرشح 199/12.

) 2 ( الرشح 200/12.

) 3 ( الرشح 201/12.
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بذلك عن حادث  فثناهم  منهم، وظنوها حقًا،  كثري  قلوهبم، فكرس هبا رشه  يف 
حيدثونه، ختياًل منهم أن رسول اهلل ما مات؛ وإنام غاب كام غاب موسى عن 

قومه، وليعودن فليقطعن أيدي قوم أرجفوا بموته«) 1 (.

وأضاف ابن أيب احلديد: »ومثل هذا الكالم يقع يف الوهم فيصّد عن كثري 
من العزم، أال ترى أن امللك إذا مات يف مدينة وقع فيها أكثر األمر هنب وفساد 
وحتريق، وكل من يف نفسه حقد عىل آخر بلغ منه غرضه، أما بقتل أو جرح أو 
وزير  املدينة  كان يف  فإذا  بعده،  ييل  الذي  امللك  قاعدة  تتمهد  أن  إىل  مال،  هنب 
حازم الرأي، كتم موت امللك، وسجن قومًا ممن أرجف نداًء بموته، وأقام فيهم 
ذلك  يلزم  يزال  وال  نافذة،  وكتبه  أوامره  وأن  حي،  امللك  أن  وأشاع  السياسة، 
الناس إىل أن يمهد قاعدة امللك للوايل بعده وكذلك عمر أظهر ما أظهر حراسة 
بعيد عن  بالسنح، وهو منزل  أبو بكر–وكان غائبًا  أن جاء  إىل  للدين والدولة، 
املدينة- فلام اجتمع بأيب بكر قوى به جأشه، واشتد به أزره، وعظم طاعة الناس 
عاها، ألنه قد آمن  له وميلهم إليه، فسكت حينئذ عن تلك الدعوى التي كان ادَّ
إىل  حمببًا  بكر  أبو  وكان  يتجدد،  فساد  أو  حيدث،  خطب  من  بكر  أيب  بحضور 

الناس، ال سيام املهاجرين«) 2 (.

يقول اإلنسان  أن  أيضًا  الشيعة وعند أصحابنا  قائاًل: »وجيوز عند  وأردف 
حلف  كان  إذا  عمر  عىل  وصمة  فال  املعاريض،  جهة  عىل  الكذب  ظاهر  كالمًا 
أن رسول اهلل مل يمت، وال وصمة عليه يف قوله بعد حضور أيب بكر وتالوة 

) 1 ( الرشح 43-42/2.

) 2 ( الرشح 43/2.
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أراد هبذا  تيقنت اآلن وفاته صىل اهلل عليه، ألنه  أو قد  ما تال: كأين مل أسمعها، 
القول تشييد القول األول، وكان هو الصواب، وكان من سيئ الرأي وقبيحه أن 
يقول: إنام قلته تسكينًا لكم، ومل أقله عن اعتقاد، فالذي بدأ به حسن وصواب، 

والذي ختم به أحسن وأصوب«) 1 (.

بعد طرحنا هلذه الرؤى حول موقف عمر نتساءل حول األدلة التي استند 
إليها اولئك يف رؤاهم سيام إذا علمنا أن مصادرنا التارخيية ختلو من ذلك، ولذا 
الذي  فام  ملصدرها؟.  اإلشارة  دون  رؤاهم  بطرح  اكتفوا  الرؤى  أصحاب  فإن 
جعل القايض عبد اجلبار يفرس موقف عمر استنادًا إىل قوله تعاىل: ))هو الذي 
أرسل رسوله باهلدى وديِن احلق ليظهره عىل الدين كله(( ثم أوجد حماورة بني 

أيب بكر وعمر مل ترش هلا املصادر مطلقًا؟

لرد  اندفع  فأنه  القايض،  اورده  بام  اعتقاده  ابن أيب احلديد فهو مع عدم  أما 
تساؤالت الرشيف املرتىض، وخلق املواقف التي يعلن بنفسه عن عدم وجودها، 

ولكنه مل يستبعد ان توجد يف فكر عمر.

عىل  حمتاطًا  كان  كونه  توضح  التي  عمر  موقف  عن  الثانية  إجابته  تأيت  ثم 
اإلسالم وخيشى أن يستغل اعداؤه الفرصة، لذلك أعلن ما أعلنه إللقاء الشبهة 
يف نفوس من يف قلبه مرض حتى جاء أبو بكر فعند ذلك علم عمر أن اخلطر بعد 
ال يؤثر. إذن أين كان عيل بن أيب طالب الذي هو بنظر املعتزلة أفضل شخص بعد 
رسول اهلل؟ ما موقفه من مقولة عمر؟ وما موقف باقي الصحابة؟ أتراهم كانوا 
مقتنعني بعدم وفاة الرسول حتى جاء أبو بكر؟ وهل كان تفسري أيب بكر ملوقف 

) 1 ( الرشح 44/2.
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عمر يتطابق مع تفسري القايض أم مع تفسري ابن أيب احلديد؟ وما الذي جعل اخلليفة 
أبا بكر يتغيب تلك الساعة احلرجة والرسول  ينازع سكرات املوت؟

اجتمع  قد وقع، حيث  فإن حدس عمر  احلديد،  أيب  ابن  ما فرسه  وحسب 
من  اثنان  أرسع  وهنا  عبادة،  بن  سعد  الختيار  ساعدة  بني  سقيفة  يف  األنصار 
عمرًا  فأخربا   ،)  2 عدي«)  بن  »معن  و   )  1 ساعدة«)  بن  »عويم  ومها  األنصار 
موقف  احلديد  أيب  ابن  ويفرس  السقيفة.  نحو  فسارا  بكر  أبا  بدوره  أخرب  الذي 
ذلك  مع  واتفق   ،الرسول حياة  يف  بكر  أليب  حب  »ذوي  ألهنام  االنصاريان 

بغض وشحناء؛ كانت بينهام وبني سعد بن عبادة«) 3 (.

وبعد مداوالت بني كبار األنصار من جهة وبني أيب بكر وعمر وايب عبيدة 
بن  احلباب  اقرتح  األنصار  موقف  ضعف  وإثر  أخرى،  جهة  من  اجلراح  ابن 
املنذر) 4 (: »منا أمري ومنكم أمري، إنا واهلل ما ننفس هذا األمر عليكم أهّيا الرهط، 

ولكنّا نخاف أن يليه بعدكم من قتلنا أبناءهم وآباءهم وإخواهنم«) 5 (.

حجر:  ابن   .1248/3 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .732/3 املستدرك  احلاكم:  ترمجته:  أنظر   )  1  (

االصابة 5-44/3.

) 2 ( أنظر ترمجته: احلاكم: املستدرك 254/3. ابن عبد الرب: االستيعاب 1441/4-2. ابن حجر: 

االصابة 450-449/3.

) 3 ( الرشح 19/6. وأشار ابن أيب احلديد ان هذا السبب مذكور يف كتاب القبائل أليب عبيدة معمر 

ابن املثنى، إال أن ابن أيب احلديد مل يذكر السبب. الرشح 19/6.

االصابة  حجر:  ابن   .316/1 االستيعاب  الرب:  عبد  ابن  ترمجته:  أنظر  األنصار.  كبار  أحد   )  4  (

302/1-3. العبادي: ذو الرأي احلباب بن املنذر اخلزرجي ص183-149.

) 5 ( الرشح 53/2. وقد علق شيخ ابن أيب احلديد وهو أبو جعفر النقيب عىل كالم احلباب قائاًل: 

لقد صدقت فراسة احلباب، فإن الذي خافه وقع يوم احلرة، واخذ من األنصار ثأر املرشكني= 
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وضعف  عمر  من  باقرتاح  بكر  أليب  البيعة  متت  الرأي  يف  مداوالت  وبعد 
جانب األنصار) 1 (، واختلف يف أول من بايع من األنصار هل هو بشري بن سعد 
الفريقني  ألن  االختالف  وسبب  (؟  األويس) 3  حضري  بن  أسيد  أم   ) اخلزرجي) 2 
تدافعوا ذلك تفاديًا لسعد بن عبادة، وكراهية كل حي أن يكون نقض أمر سعد جاء 
من جهة صاحبه، فاخلزرج أهله وقرابته ال يقرون أن بشري بن سعد هو أول من 
بايع أبا بكر، وأبطل أمر سعد، وحييلون ذلك عىل أسيد بن حضري ألنه من األوس 
خصوم اخلزرج. أما األوس فتكره نسبه ذلك إليها حتى ال ترمى باحلسد للخزرج، 
ألن سعد بن عبادة خزرجي فيحيلون انتقاض أمره عىل قبيلته –اخلزرج- ويّدعون 
إن أول من بايع أليب بكر هو بشري بن سعد، والذي ثبت عند ابن أيب احلديد أن 
أول من بايع أليب بكر عمر، ثم بشري بن سعد، ثم أسيد بن حضري، ثم أبو عبيدة ثم 
سامل) 4 ( موىل أيب حذيفة) 5 (. إاّل أن ابن أيب احلديد مل يرش إىل دليله الذي استند إليه.

=يوم بدر، الرشح 53/2. اما يوم احلرة، فبعد استشهاد االمام احلسني يف كربالء، انتفض 

أهل املدينة املنورة، فأرسل يزيد بن معاوية إليهم مسلم املري فأوقع هبم. أنظر اليعقويب: تاريخ 

236/2-237. الطربي: تاريخ 495-482/5. 

) 1 ( أنظر تفاصيل احداث السقيفة: الرشح 21/2-60، 5/6-52. الزبري بن بكار: املوفقيات ص 

577-602. اليعقويب: التاريخ 112/2-116. الطربي: تاريخ 223-218/3. 

) 2 ( أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 172/1-3. ابن حجر: االصابة 158/1.

) 3 ( أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 92/1-4. ابن حجر: االصابة 49/1.

) 4 ( هو الذي قال يف حقه عمر ملا طعن »لو كان أبو عبيدة حيًا الستخلفته، فإن قيل يل، قلت: سمعت رسول 

اهلل  يقول: أبو عبيدة امني هذه األمة، ولو كان سامل موىل أيب حذيفة حيًا الستخلفته، فإن قيل يل،  

قلت: سمعت رسول اهلل يقول: إن سامل شديد احلب هلل تعاىل.« أنظر الطربي: تاريخ 227/4.

) 5 ( الرشح 18/6. وانظر: الزبري بن بكار: املوفقيات ص 578.
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فنّدها اإلمام عيّل حيث  وجتدر االشارة إىل أن حجة األنصار أعاله قد 
فهاّل   فقال أمري؛  ومنكم  أمري  منا  قالت:  قالوا:  األنصار؟  قالت  ما  سأل 
احتججتم عليهم بأن رسول اهلل  وىّص بأن حيسن إىل حمسنهم ويتجاوز عن 
مل  فيهم  اإلمامة  كانت  لو  فقال:  عليهم؟  احلجة  من  هذا  يف  وما  قالوا:  مسيئهم 

تكن الوصية هبم) 1 (.

إن مالحظة موقف األنصار يف السقيفة وما بعدها من مناداهتم: »ال نبايع إاّل 
علّيًا«) 2 ( تعطي انطباعًا إىل أن تأخري بيعة اإلمام أليب بكر هلا عالقة بموقف األنصار.

هذا املوقف الذي استغل للتشنيع هبم من قبل متأخري اإلسالم من قريش، 
ممّا وّلد رد فعل لدى بعض من كبار الصحابة كاإلمام عيّل، وخالد بن سعيد 

ابن العاص، ضد كل من اختذ موقفًا سلبيًا من األنصار) 3 (.

وقد بايع األنصار بعد ذلك كلهم ما خال سعد بن عبادة، الذي رفض بيعة 
أيب بكر ثم عمر، وترك املدينة إىل الشام، ومات هناك مقتوالً، وقد ألقيت تبعة قتلة 
عىل اجلن، ولكن ابن أيب احلديد يستهزئ بفكرة قتل اجلن لسعد قائاًل: »ال أعتقد 
أن اجلن قتلت سعدًا، وال أن هذا شعر اجلن) 4 (، وال ارتاب أن البرش قتلوه، وأن 

) 1 ( الرشح 3/6. أنظر النص يف هنج البالغة ص 98-97.

) 2 ( الطربي: تاريخ 202/3، ابن االثري: الكامل 325/2.

تاريخ  اليعقويب:  ص602-577.  املوفقيات  بكار:  بن  الزبري  وانظر:   .45-4/6 الرشح   )  3  (

.118-117/2

= ) 4 ( حيث قيل انه سمع هاتف يقول بعد قتل سعد بن عبادة:    
ُعـــبـــادْة بـــن  ــَد  ــعـ سـ رِج  ــز نـــحـــُن قــتــلــنــا ســـيِّـــد ال

ـــــِن فـــلـــْم نـــخـــِط فـــــؤادْه ـــ ــي ــم ــه ــس ورمـــــيـــــنـــــاُه ب
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هذا الشعر شعر البرش. ولكن مل يثبت عندي أن أبا بكر أمر خالدًا، وال أستبعد 
أن يكون فعله من تلقاء نفسه لرييض بذلك أبا بكر ـ وحاشاه ـ فيكون اإلثم عىل 

خالد، وأبو بكر بريء من إثمه، وما ذلك من أفعال خالد ببعيد«) 1 (.

أيب  بيعة  من  سلبيًا  موقفًا  أوالً  اختذ  فقد   ،--عيّل اإلمام  إىل  بالنسبة  أما 
بكر، وأبدى احتجاجه يف أكثر من مورد »وقد روى كثري من املحدثني أنه عقيب 
والبيعة،  تأمل وتظلم، واستنجد واسترصخ، حيث ساموه احلضور  السقيفة  يوم 
وإنه قال وهو يشري إىل القرب: يا ابن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلوين) 2 (. 

وإنه قال: واجعفراه وال جعفر يل اليوم! وامحزتاه وال محزة يل اليوم!«) 3 (.

وفاطمة  االمام  من  السلبي  الصحابة  ملوقف  املصادر  بعض  أشارت  وقد 
ورفض  البعض  قبول  بني  وسطًا  موقفًا  احلديد  أيب  ابن  وقف  وقد   ،-  –

عىل  أخرج  حتى  البيعة  من   عيل امتناع  »فأما  قال:  حيث  اآلخر  البعض 
الوجه الذي أخرج عليه، فقد ذكره املحدثون ورواه أهل السري، وقد ذكرنا ما 
قاله اجلوهري يف هذا الباب، وهو من رجال احلديث، ومن الثقات املأمونني، 
الشنيعة  االمور  فأما   ،)  4 كثره)  حيىص  ماال  النحو  هذا  من  غريه  ذكر  وقد 

=الرشح 223/17. وانظر: ابن قتيبة: املعارف 259. احلاكم. املستدرك 283/3.  

) 1 ( الرشح 223/17-4. ولكن قتل سعد بن عبادة كان أيام اخلليفة عمر بن اخلطاب. أنظر: ابن 

عبد ربه: العقد الفريد 260/4.

) 2 ( مأخوذة من نص قرآين جاء عىل لسان هارون ملوسى، سورة األعراف، اآلية:150.

) 3 ( الرشح 111/11.

) 4 ( ابن قتيبة: اإلمامة والسياسية ص 10-12. اليعقويب: التاريخ 115/2-116. الطربي: التاريخ 

 .9-203،208-202/3
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التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إىل بيت فاطمة عليها السالم،  املستهجنة 
و  ماتت،  أن  إىل  أثره  وبقي  كالدملج  عضدها  يف  فصار  بالسوط  رضهبا  وأنه 
يا رسول اهلل، وألقت  أبتاه  يا  الباب واجلدار، فصاحت  أن عمرًا أضغطها بني 
خلفه  وفاطمة  يعتل،  وهو  به  يقاد  حبل   --عيّل عنق  يف  وجعل  ميتًا،  جنينًا 
علّيًا  يبكيان، وأن  وابناه حسن وحسني معهام  والثبور،  بالويل  وتنادي  ترصخ 
ملا أحرض سألوه البيعة فامتنع، فتهدد بالقتل، فقال: إذن تقتلون عبد اهلل وأخا 
فيهم  طعن  وأنه  فال،  اهلل  رسول  أخو  وأما  فنعم،  اهلل  عبد  أما  فقالوا:  رسوله 
التي اجتمعوا عليها وبأهنم أرادوا  بالنفاق، وسطر صحيفة الغدر  يف أوجههم 
العقبة. فكله ال أصل له عند اصحابنا، وال  ليلة   ناقة رسول اهلل ينفروا  أن 
تنفرد  يشء  هو  وإنام  يعرفونه،  وال  احلديث،  أهل  رواه  وال  منهم،  أحد  يثبته 

.)  1 بنقله«)  الشيعة 

اهلاليل  قيس  بن  سليم  كتاب  هو  األمور  هذه  مصدر  أن  إىل  االشارة  جتدر 
عن  فيه  يتحدث  كتابًا  وضع  وقد   عيّل اإلمام  أصحاب  أجالء  من  وهو 
أبان بن  أثناء إمارة احلجاج تويف سليم خمتفيًا لدى  احداث الصدر األول، ويف 
أيب عياش) 2 (، لذا سلم لألخري هذا الكتاب. وقد أكدت املصادر املتقدمة عىل 
وجود هذا الكتاب ومن بينها الفهرست البن النديم، ولكن املالحظ أن النسخة 
األصلية هلذا الكتاب فقدت أو أهنا حرفت وزيد عليها، وهي النسخة املتداولة 
وحديثًا  قدياًم  للدراسة  الكتاب  هذا  املحققون  أخضع  وقد  اآلن،  املكتبات  يف 

 .335-330  ،179 ص116-110،  سليم  كتاب  وانظر   .34/60،20-59/2 الرشح   )  1  (

القايض عبد اجلبار: املغني 29/2/20.

) 2 ( أنظر ترمجته: الطويس: الرجال ص 83، 106، 152.
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وخرجوا بنتائج متباينة) 1 (، وكانت رؤية ابن أيب احلديد له تتمثل بـ: »فأما رواية 
املذهب، ويكفي يف رد  فليست بيشء، وسليم معروف  اهلاليل،  قيس  بن  سليم 
روايته كتابه املعروف بينهم املسمى كتاب سليم، عىل أين قد سمعت من بعضهم 
من يذكر أن هذا االسم غري مسمى، وأنه مل يكن يف الدنيا أحد يعرف بسليم بن 
قيس اهلاليل، وان الكتاب املنسوب إليه منحول موضوع ال أصل له، وإن كان 

بعضهم يذكره يف إسم الرجال«) 2 (.

أكدت  املتقدمة  فاملصادر  هذا،  إنكاره  يف  احلديد  أيب  ابن  نؤيد  ال  أننا  عىل 
وجوده، واملحققون أثبتوا صحة كتابه، ولكن اإلشكال يف صحة نسبه النسخة 

املوجودة اآلن إليه.

إن الطريقة التي متت هبا بيعة أيب بكر وصفت من قبل عمر بأهنا »فلتة وقى 
اهلل رشها«) 3 (، والفلتة هي األمر يقع بغتة بال سابق روية أو مشاورة) 4 (، وأكد 
البعض، وإنام  بيعة أيب بكر كام فهم  ابن أيب احلديد أن عمرا مل يقصد الطعن يف 
هذه اللفظة مناسبة ألسلوب عمر حيث كان جمبوالً عىل ذلك، مع أنه كان حياول 

الفهرست  النديم:  ابن   .7-96 ص  الرجال  الكيش:   .9-4،7 ص  الرجال  الربقي:  أنظر:   )  1  (

 .124  ،74 ص43،68،  الرجال  الطويس:   .343  ،6 ص  الرجال  النجايش:  ص8-307. 

وأيضًا له الفهرست ص107. املازندراين: معامل العلامء ص 58. ابن داود: الرجال ص 178. 

احليل: الرجال ص 82-83.. اخلوانساري: روضات اجلنات 65/4-73. أبو القاسم اخلوئي: 

معجم رجال احلديث 229-218/8. 

) 2 ( الرشح 217-216/12.

) 3 ( الرشح 23/2. أنظر: البالذري: انساب االرشاف 15/5. اليعقويب: تاريخ 146/2. الطربي: 

تاريخ 205/3.

) 4 ( اجلوهري: الصحاح 260/1.
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أن يتلطف يف الفاظه، ولكن طبعه يغلب عليه، ثم أكد أن عمرًا إراد من اللفظة 
معناها يف اللغة حيث أن الفلتة األمر الذي يعمل فجأة من غري تردد وال تدبر، 
بيعة أيب بكر، ألهنا مل تكن عن شورى بني املسلمني وإنام وقعت  وهكذا كانت 

بغتة مل متحص فيها اآلراء، ومل يتناظر فيها الرجال) 1 (.

كان  سواء  –نص-  وجود  احلديد  أيب  ابن  انكر  فقد  مسألة–النص-  أما 
بكر  أيب  يف  املروي  اخلرب  »إن  يقول:  حيث   -- عيل  اإلمام  أو  بكر  أيب  عىل 
عليه  قوله  عن  روي  ما  وهو  صحيح،  غري   )  2 ومسلم)  البخاري  صحيحي  يف 
الصالة والسالم لعائشة يف مرضه: أدع يل أباك، حتى أكتب أليب بكر كتابًا، فإين 

أخاف أن يقول قائل، أو يتمنى متمن، ويأبى اهلل واملؤمنون إاّل أبا بكر«) 3 (.

إن بيعة أيب بكر عند املعتزلة بيعة صحيحة رشعية باالختيار، وليس بالنص 
وهذا االختيار قد ثبت سواء باالمجاع أو بغري اإلمجاع ألنه طريق إىل اإلمامة) 4 (.

ابن أيب احلديد مرارًا موظفًا كالم  أنكره  النص عىل اإلمام عيّل فقد  أما 
اإلمام لالستدالل عىل عدم صحته، ومن هذه النصوص:

أوالً: يف رشحه لكالمه يف آل حممد: »وهلم خصائص حق الوالية، 
وإذا  اإلمرة،  هي  الوالية  إن  احلديد  أيب  ابن  قال  والوراثة«.  الوصية  وفيهم 
املعتزلة  فإن  وأوالده،  عيّل  عىل   النبي نص  عىل  حيملوهنا  اإلمامية  كانت 

) 1 ( الرشح 26/2-37.وانظر:القايض: املغني 339/1/20.

) 2 ( صحيح البخاري 2145/5 ح 5342. صحيح مسلم 10/5 ح 11.

) 3 ( الرشح 13/6. وانظر الصاحب بن عباد: نرصة املذاهب الزيدية ص59-61. احلاكم: املستدرك 

542/3. ابن حزم: الفصل 108،178/4. املتقي اهلندي: كنز العامل 159/12. 

) 4 ( الرشح 7/1.
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 .)  1 اخللق)  عىل   الرسول والية  حق  خصائص   الرسول آلل  أن  يرون 
وهذا التفسري من ابن أيب احلديد غامض، فوالية الرسول عىل اخللق معروفة، 
واليتهم  فإذن  الرسول،  والية  حق  خصائص  ذات  هي  واليتهم  كانت  وإذا 

الرسول عىل اخللق. كوالية 

يكن  مل  »أنه  وجد  األخبار  كتب  يف  احلديد  أيب  ابن  تأمل  خالل  من  ثانيًا: 
هناك نص رصيح ومقطوع به ال ختتلجه الشكوك، وال تتطرق إليه االحتامالت 
 املؤمنني أمري  عىل  نّص   الرسول إن  يقولون:  فإهنم  اإلمامية،  تزعم  كام 
نصًا رصحيًا جليًا ليس بنص يوم الغدير) 2 (، وال خرب املنزلة) 3 (، وال ما شاهبها 
وبإمرة  باخلالفة،  عليه  نص  بل  وغريها،  العامة  طرق  من  الواردة  األخبار  من 
املؤمنني وأمر املسلمني أن يسلموا عليه بذلك، فسلموا عليه هبا، ورصح هلم يف 
كثري من املقامات بأنه خليفة عليهم من بعده، وأمرهم بالسمع والطاعة له«) 4 (. 
وفاة  بعد  الصحابة  أحوال  الحظ  ما  إذا  املنصف  أن  يرى  احلديد  أيب  ابن  لكن 
الرسول يقطع بعدم وجود النص »ولكن قد سبق إىل النفوس والعقول انه 
قد كان هناك تعريض وتلويح، وكناية وقول غري رصيح، وحكم غري مبتوت، 
أو  يراعيها،  ومصلحة  يعلمه،  أمر  بذلك  الترصيح  عن  يصده  كان   ولعله

) 1 ( الرشح 140-139/1.

) 2 ( هو يوم 18 من ذي احلجة من العام العارش للهجرة، حيث قال الرسول للمسلمني: من كنت 

مواله فهذا عيل مواله، أنظر مصادره يف املدخل ص 62. 

) 3 ( يف العام التاسع للهجرة خرج الرسول  إىل تبوك وترك علّيًا والّيًا عىل املدينة بعد أن قال 

له: ]أنت مني بمنزلة هارون من موسى[. أنظر مصادره املدخل ص 63.

) 4 ( الرشح 59/2.
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وقوف مع اذن اهلل تعاىل يف ذلك«) 1 (.

إن ابن أيب احلديد يؤكد عىل أن للنبي توجه نحو اإلمام عيّل ولكن 
الصحابة؟ وما هذه  يراه  فيام  أم  النَّبي؟  يراه  فيام  املصلحة  املصلحه، فهل  تصده 

املصلحة التي تتناىف مع مايراه النَّبي ؟!!

أيب  ابن  استدل  بكر  أيب  عىل   --عيّل اإلمام  احتجاج  خالل  من  ثالثًا: 
احلديد أنه ال وجود للنص، ألنه لو كان هناك نص رصيح الحتج به وإنام كان 
كان هناك نص  ولو  والقرابة  والفضائل  بالسوابق  اآلخر  بعضهم عىل  احتجاج 
عىل أيب بكر الحتج به عىل األنصار والحتج به اإلمام عيّل عىل أيب بكر سيام 
وأن اإلمام قد »كاشفهم، وهتك القناع بينه وبينهم، أال تراه كيف نسبهم إىل 
التعدي عليه وظلمه، ومتنع من طاعتهم، وأسمعهم من الكالم أشده وأغلظه، 

فلو كان هناك نص لذكره.. وهذا هو نص مذهب املعتزلة«) 2 (.

ولكن ما الداعي لالحتجاج بالنص واألمر قد احكم وانتهى دون الرجوع 
لإلمام أصال، ثم أنه بالتاكيد كان اصحاب السقيفة قد اعدوا اجلواب للرد عىل 

مسالة النص!!

رابعًا: ويف حتليله لدخول اإلمام عيل يف الشورى يرى ابن أيب احلديد أن يف 
هذا دليل عىل عدم وجود النص، إذ كيف يدخل الشورى إن كان منصوصًا عليه! 
إهيامًا ظاهرًا ألكثر  أليس يف هذا  النص!  االختيار وعدم  مبنية عىل  الشورى  ألن 
املسلمني خاصة ضعفائهم ومن ال نظر له؟ فكيف جيوز له إضالل املكلفني، ويوقع 

) 1 ( الرشح 59/2.

) 2 ( الرشح 13-12/6.
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يف أنفسهم عدم النص؟ وأضاف ابن أيب احلديد مؤكدًا عدم وجود النص بأنه كان 
عىل اإمام أن يكني كناية لطيفة فيقول هلم »قد كان من رسول اهلل باألمس يف 
حقي ما تعلمون!« وتسائل قائاًل: )أتراهم كانوا يف جواب هذه الكلمة يقتلونه! ما 
أظنهم جيتمعون عىل ذلك، وال بد لو عرض بيشء من ذلك كان من كالم يدور 
بينهم يف املعنى نحو أن يقولوا أن ذلك النص رجع عنه الرسول، أو يقولوا: رأى 
املسلمون تركه للمصلحة، أو جيري بينه و بينهم جدال ونزاع، ومل يكن هناك خليفة 

خياف جانبه، وإنام كان جملس مناظرة وبحث، ومل يستقر األمر ألحد«) 1 (.

إن اإلمام يرى بأن اإلمامة حقه ولذا فمن حقه استخدام أي أسلوب ليصل 
إىل حقه وما دام هناك فرصة عن طريق الشورى فلم ال يستغلها.

إنه  يقول  الشورى  يوم  ملحاججته  حتليله  يف  كالمه  معرض  ويف  خامسًا: 
 )  2 تناوالً)  يريد  ملا  أيرس  و  طريقًا،  وأسهل  كلفة،  أقل  لكان  نص  هناك  كان  لو 
أمرهم بطاعته، وأنه استخلفه   الرسول العهد مل يطل، وأن  بأن  يذّكرهم  أن 
عليهم، وأن يذّكرهم بأنه مل يقع من الرسول ما نسخ النص عليه، وال رفعه، 
السبب يف عدم  الذي يدفعهم لرتكه، والعدول عنه، وإذا كان  املوجب  فام  إذن 
يمتنع من  ملاذا مل خيف وهو  إذًا  البعض،  يرى  القتل كام  إشارته هذه هو خوف 
مبايعتهم ويسترصخ باحلمزة وجعفر واالنصار، وجيمع اجلموع يف داره والبيعة 

قد عقدت ملن عقدت له«) 3 (.
للرئاسة  طلبًا  خولف  النص  هذا  وإن  عليه،  منصوصًا   كان إذا  إنه 

) 1 ( الرشح 272-271/12.

) 2 ( اجاب الصاحب بن عباد عىل هذا التساؤل، نرصة مذاهب الزيدية ص58-51.

) 3 ( الرشح 112-111/11.
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الدنيوية، فإن حال املخالفني ال تعدو أحد أمرين: إما الكفر أو الفسوق، ولكن 
قرائن األحوال وإماراهتا ال تدل عىل ذلك، وإنام تشهد بخالفه) 1 (.

لقد أصبح الشيخان ذوي مكانة مقدسة عند بعض املسلمني إىل درجة أن 
أصبحت سنتهم توضع مع كتاب اهلل وسنة النبي. إن طرح اإلمام عيّل مسألة 
م عىل الشيخني  النص يوم الشورى أمر غري وارد، إذ كيف يريد القول إنه مقدَّ
عهد  يف  اإلسالم  دخلت  إنام  وغريها  والشام  ومرص  العراق  أهل  من  واآلالف 
الشيخني. إن ذلك سيكون فرصة ألعداء اإلمام للطعن فيه وتشويه سمعته، 
سرية  عىل  بالسري  االمام  يطالب  عوف  بن  الرمحن  وعبد  بالنص  احتجاج  فأي 
أنه   اإلمام رأى  لذا  نبيه  وسنة  اهلل  كتاب  عىل  بالسري  يطالبه  مثلام  الشيخني 
الفائدة من االحتجاج بالنص، مع أننا النجزم بعدم احتجاج اإلمام بالنص.

اإلمام  عىل  نّص  قد   النبي بأن  احتج  من  هناك  أن  والظاهر  السادس: 
عيل يف قوله لعائشة ملا سألته: من كنت يا رسول اهلل مستخلفًا عليهم؟ فقال: 
خاصف النعل فنظرت السيدة عائشة ومل تر إالَّ علّياً، فقالت: يا رسول اهلل! 

ما أرى إالَّ علّيًا! فقال هو ذاك) 2 (.

نفى ابن أيب احلديد أن يكون يف هذا النص داللة عىل النص ألنه  مل يقل: 
قد استخلفته وانام قال: لو استخلفت، وذلك ال يقتيض حصول االستخالف، 
وجيوز أن تكون مصلحة املكلفني متعلقة بالنص عليه، لو كان النبي مأمورًا 
بأن ينص عىل إمام بعينه من بعده وأن يكون من مصلحتهم اختيار من شاعوا 

) 1 ( الرشح 112/11.

) 2 ( الرشح 218/6. وانظر: احلاكم: املستدرك 132/3. القايض: املغني 62/2/20.



329الفصل الرابع:اإلمام عيل  ونظام احلكم ........................................... 

إذا تركهم وآرائهم ومل يعني أحدًا) 1 (.

نفسه؟  من  أم  اهلل  من  أمر  عن  يومذاك  النبي  استخالف  كان  هل  ولكن 
فالنبي   النبي من  كان  وإذا  االمور!!  بمستقبل  حميط  فاهلل  اهلل  من  كان  فإذا 
رأي  يتغري  وبدل حتى  أنه غري  اإلمام  يعرف عن  مل  أنه  ثم  اهلوى  ينطق عن  ال 

فيه. النبي 

السابع: وعند رشحه لكتاب اإلمام عيل ملعاوية »إنه بايعني القوم الذين 
بايعوا أبا بكر وعمر وعثامن…«. استدل عىل كون االختيار هو طريق اإلمامة، 
الذي   ألصحابه مراعاة  التقية  عىل  الكتاب  هذا  محلهم  يف  اإلمامية  وانتقد 
يرون صحة إمامة املتقدمني، وقال: »هذا القول من اإلمامية دعوى لو عضدها 
دليل لوجب أن يقال هبا، ويصار إليها، ولكن ال دليل هلم عىل ما يذهبون إليه 

من االصول التي تسوقهم إىل محل هذا الكالم عىل التقية«) 2 (.

إن اإلمام هنا يلزم معاوية بام ألزم به نفسه، فمعاوية وأصحابه يرون صحة 
اإلمام  فبيعة  إًذا  والعقد،  احلل  أهل  لبيعة  استنادا  وعثامن  وعمر  بكر  أيب  بيعة 
صحيحة أيضًا ألهنا متت عىل أيدي أهل احلل والعقد وال يعني هذا أن اإلمام 

ينفي النص عليه.

هلم:  فقال  بالبيعة  الصحابة  كبار  طالبه  عثامن  اخلليفة  مقتل  وبعد  الثامن: 
ظاهره،  عىل   عيّل اإلمام  كالم  املعتزلة  أخذ  هنا  غريي«.  والتمسوا  »دعوين 
كالمه  فإن  بمنزلتها  وأحقهم  باإلمامة  الناس  أوىل  كان  وإن   عيّل فاإلمام 

) 1 ( الرشح 219-218/6.

) 2 ( الرشح 37-35/14.
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هذا فيه داللة عىل أنه غري منصوص عليه) 1 (. وانتقد ابن أيب احلديد اإلمامية 
الكالم  أن حيمل  ببعيد  ليس  ما ذكروه  »إن  قائاًل:  الكالم عن ظاهره  لرصفهم 
جيوز  فال  دليال،  عليه  يدل  مل  إذا  فاما  ذلك،  عىل  دل  قد  الدليل  كان  لو  عليه 
عىل  داللة  تقوم  أن  إال  بالظاهر  نتمسك  ونحن  ظاهره،  عن  اللفظ  رصف 
عن  االلفاظ  ترصف  ان  جاز  ولو  ظاهره  عن  اللفظ  محل  عن  تصدنا  مذهبهم 
عز  اهلل  بكالم  وثوق  يبق  مل  عنها،  ويصد  يصدف  قاهر  دليل  لغري  ظواهرها 

.) 2 (»وجل وبكالم رسوله

قوم  رجع  رسوله  اهلل  قبض  إذ  »حتى   :لكالمه رشحه  عند  التاسع: 
الرحم،  غري  ووصلوا  الوالئج،  عىل  واتكلوا  السبل،  وغالتهم  األعقاب،  عىل 
فبنوه يف  أساسه،  البناء عن رص  ونقلوا  بمودته،  أمروا  الذي  السبب  وهجروا 

غري موضعه«) 3 (.

الذين  أعداءه  قصد  أنه  عىل   -– كالمه  حيملون  املعتزلة  أن  اوضح 
غري  ووصلوا  السبب،  وهجروا  البناء،  نقلوا  الذي  فهم  صفني،  يف  حاربوه 
األعقاب،  عىل  ورجعوا  السبل،  وغالتهم  الوالئج،  عىل  واتكلوا  الرحم، 
عقبة،  بن  احلكم،والوليد  بن  ومروان  شعبة،  بن  واملغرية  العاص،  بن  كعمرو 
وذي  وحوشب،  العاص،  بن  وسعيد  أرطاة،  بن  وبرس  مسلمة،  بن  وحبيب 
هؤالء  أن  إذ  وغريهم،  السلمي  االعور  وايب  السمط،  بن  ورشحبيل  الكالع، 

) 1 ( الرشح 33/7-34. أنظر رأي اإلمامية عند التسرتي: هبج الصباغة 563/9 ـ572. 

) 2 ( الرشح 35-34/7.

) 3 ( الرشح 132/9. 
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نقلوا اإلمامة عنه إىل معاوية) 1 (.

ابن أيب احلديد،  إن لفظ كالم اإلمام عيل أعاله يشري إىل خالف تأويل 
ابن  الرسول وما ذكره  ملا قبض  الرجوع عىل األعقاب  أن  إىل  فهو يشري 
أيب احلديد أعاله وقع بعد أكثر من عرشين سنة، فكيف ذهب إىل هذا التفسري؟

وفاة  بعد  األعقاب  عىل  هؤالء  رجع  ربام  أنه  إىل  احلديد  أيب  ابن  أشار 
الرسول، وأضمروا يف أنفسهم مشاقة اإلمام عيّل وأذاه، حيث كان هناك 
برجوعهم   يقصد وقد  بكر وعمر وعثامن،  أيب  أيام  إليه  ويتعرض  يؤذيه  من 
بعض  إيامن  يف  يطعنون  املعتزلة  من  كثريًا  فإن  بالكلية،  اإلسالم  عن  ارتدادهم 
عن  يقمعهم    الرسول  سيف  وكان  املنافقني،  من  ويعدوهنم  سابًقا،  ذكر  مما 
اإلمام  مع  خاصة  نفاقهم  فأظهروا  بعده  أما  النفاق،  من  أنفسهم  يف  ما  إظهار 
عيّل الذي ورد يف حقه »ما كنا نعرف املنافقني عىل عهد رسول اهلل إالَّ ببغض 
عيل بن أيب طالب«) 2 (.وأكد ابن أيب احلديد أن هذا اخلرب حمقق ووارد يف كتب 

الصحاح) 3 (.

ولقد تعرض ابن أيب احلديد للنقد يف تأويله هذا »يمنعك من هذا التأويل 
قوله: »ونقلوا البناء عن رص أساسه، فجعلوه يف غري موضعه« وذلك ألن »إذ« 
قوله  عليه  عطف  وقد  االعقاب«  عىل  قوم  »رجع  قوله  فيها  والعامل  ظرف، 

) 1 ( الرشح 134/9. أنظر رؤية اإلمامية عند التسرتي: هبج الصباغة 539/3 وما بعدها.

) 2 ( الرتمذي: صحيح 168/12. احلاكم: املستدرك 139/3. ابن عبد الرب: االستيعاب 1110/3.

ابن طلحة: مطالب السئول ص 48. اهليثمي: جممع الزوائد 132/9. السيوطي: تاريخ اخللفاء 

ص170. اهليتمي: الصواعق ص120، 172.

) 3 ( الرشح 135-134/9.
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البناء«؛ فإذا كان الرجوع عىل األعقاب واقعًا يف الظرف املذكور وهو  »ونقلوا 
واقعًا يف  إىل غري موضعه  البناء  نقل  يكون  أن  الرسول، وجب  قبض  وقت 
ذلك الوقت أيضًا، ألن أحد الفعلني معطوف عىل اآلخر، ومل ينقل أحد وقت 
إىل  عنه  نقل  وإنام   ،املؤمنني أمري  عن  معاوية  إىل  إلبناء   الرسول قبض 

شخص آخر، ويف إعطاء العطف حقه إثبات مذهب اإلمامية رصحيًا«) 1 (.

وقت  واقعًا  األعقاب  عىل  الرجوع  كان  إذا  احلديد:  أيب  ابن  جواب  فكان 
قبض النّبي فقد قمنا بام جيب من وجود عامل يف الظرف، حيث ال جيب أن 
البناء إىل غري موضعه واقعًا يف تلك احلال أيضًا، بل جيوز أن يكون  يكون نقل 
تكون  أن  أو  للعطف،  ال  لالستئناف  الواو  تكون  بأن  إما  آخر،  زمان  يف  واقعًا 
للعطف يف مطلق احلدث، ال يف وقوع احلدث يف عني ذلك الزمان املخصوص، 

كقوله تعاىل) 2 (:

﴿َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَدا فِيَها 
ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَْقضَّ َفَأَقاَمُه﴾) 3 (.

وال  إال،  ليس  للمراوغة  إهنا  أعاله  احلديد  أيب  ابن  حتليالت  من  الواضح 
أرى بأنه مقتنع بام يقول.

عارشًا: يف أثناء دراسته عىل يد شيخه اإلمامي–أيب جعفر النقيب- سأل ابن 
الصحابة عصيان  إىل  أنسب  أن  تساحمني  نفيس ال  »إن  قائاًل:  احلديد شيخه  أيب 

رسول اهلل ودفع النص«. وهو هنا يؤكد الرؤية االعتزالية.

) 1 ( الرشح 135/9. 

) 2 ( سورة الكهف، اآلية: 77.

) 3 ( الرشح 136-135/9.
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 فكان جواب النقيب: »وأنا فال تساحمني أيضًا نفيس أن أنسب الرسول
إىل إمهال أمر اإلمامة، وأن يرتك الناس فوىض سدى مهملني، وقد كان ال يغيب 
يؤمر  فكيف ال  عنها،  بالبعيد  ليس  أمريًا وهو حي  عليها  ويؤمر  إال  املدينة  عن 
جاء  التي  الدعوة  أن  أوضح  ثم  حيدث«.  ما  استدراك  عىل  يقدر  ال  ميت  وهو 
النّبي كانت سببًا يف سفك دماء البعض عىل يد اإلمام عيل إذن فعىل  هبا 
وذلك  مستقبلهم  لتأمني  يدعوه  وهذا  بيته،  وأهل  دمه  حقن  رضورة   النّبي

.) 1 (بالنص عىل اإلمام عيّل

وما  العلم  يوجب  بطريق  عندنا  النص  يثبت  مل  »إنه  أخرى:  مرة  له  وقال 
التي  األخبار  من  ذلك  عدا  وما  بنقله،  تنفردون  فأنتم  رصحيًا  انتم  تذكرونه 
باب  فتحنا  »لو  النقيب:  فأجاب  معلومة«  تأويالت  فلها  فيها،  نشارككم 
من  دعني  اهلل.  رسول  حممد  اهلل  إاّل  إله  ال  قولنا:  يتناول  أن  جلاز  التأويالت، 
املتكلمني  وأن  مراده،  أهنا غري  والنفوس  القلوب  تعلم  التي  الباردة  التأويالت 

تكلفوها وتعسفوها«) 2 (.

حقا ما جاء لدى الرشيف النقيب أيب جعفر الذي ادرك أن مايأيت به ابن أيب 
احلديد هومن تعسفات املتكلمني.

 إن ابن أيب احلديد مع إنكاره للنص لكنه يلمح إىل أمور أخرى كان النّبي
يراها يف عيّل »فرسول اهلل أخربه أن اإلمامة حقه، وأنه أوىل هبا من الناس 

) 1 ( الرشح 248/9-250. وانظر أيضًا 53/2. وانظر مناقشة ابن أيب احلديد للنقيب حول موقف 

الصحابة من النص. الرشح 90-82/12.

) 2 ( الرشح 227/10.
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أمجعني«) 1 (. ولذلك كان اإلمام عيل يقول يف آل البيت »وهلم خصائص حق 
إشارة  ليست  ولكنها  اإلمرة،  هي  فالوالية  والوراثة«  الوصية  وفيهم  الوالية، 
للنص كام تقول اإلمامية، بل تعني أن هلم خصائص حق والية الرسول عىل 
وإن   ،اهلل رسول  ويص  كان   علّيًا أن  عندنا  ريب  »فال  الوصية  اما  اخللق 
النص  بالوصية  نعني  ولسنا  العناد،  إىل  عندنا  منسوب  هو  ممن  ذلك  يف  خالف 

واخلالفة، ولكن أمورًا أخرى لعلها-إذا ملحت–أرشف وأجّل«) 2 (.

ولذا دعي االمام بعد وفاة الرسول بانه ويص رسول اهلل، لوصايته إليه 
بام أراد »وأصحابنا ال ينكرون ذلك، ولكن يقولون: إهنا مل تكن وصية باخلالفة، 

.) 3 (»بل بكثري من املتجددات بعده، أفىض هبا إليه

قيل يف صدر اإلسالم،  الذي  الشعر  الكثري من  احلديد  أيب  ابن  أورد  ولقد 
وفيه إشارة إىل أن اإلمام علّيًا ويص الرسول) 4 (: فمنها قول عبد اهلل بن 

أيب سفيان بن احلارث) 5 (:
يقاِرُبه ذا  ــْن  وم يدانيِه  ذا  فمْن  عمِه وابُن  الصطفى  النّبي  وصَّ 

وقال عبد الرمحن بن جعيل ) 6 (:
يِن والتقى ل من صلَّ أخا الدَّ وأوَّ ِه عمِّ وابُن  الصطفى  وصُّ  عليًا 

) 1 (  الرشح 296/2.

) 2 (  الرشح 140-139/1.

) 3 (  الرشح 13/1.

) 4 (  الرشح 147-143/1.

) 5 (  أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 921/3. ابن حجر: االصابة 320/2.

) 6 ( مل اهتد إىل ترمجته.
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وقال أبو اهليثم بن التيهان أحد أصحاب بدر:
االساُر وبــاحــِت  الــفــاُء  ــرَح  ب ــا ــن ــيُّ وول إمــاُمــنــا  ــوصَّ  ــ الـ إن 

وقال رجل من األزد يف معركة اجلمل ) 1 (:
ــبــي ــنَّ ــوَم الـــنـــجـــوِة ال ــ ــاه يـ ــ آخـ هـــــذا عـــــيلُّ وهــــــَو الــــــوِصّ

وقال سعيد بن قيس اهلمداين) 2 (:
ــا ــداهنَ ه تكفيَكها  ــا  ب فــــأدُع  قحطاهنا اقبلت  ــلــوصِّ  ل ُقــل 

وقال زياد بن لبيد األنصاري) 3 (:
لعْب ال  جـــدٌّ  النــصــار  ــام  ــ وإّن غضْب ــن  م الــــوصِّ  ف  ــايل  ــُب ن

وقال حجر بن عدي الكندي) 4 (:
ــاُه بـــعـــَدُه وصـــّيـــًا ــ ــض ــ ــم ارت ثـ ــُه ولـــيـــًا ــ ــِه فـــقـــد كــــــاَن لـ ــيـ فـ

وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتني:
ــارِت الضــعــاُن ــ ــادي وس ــ الع احلـــرُب أْجـــَلـــِت  ــد  ق وّص  ــا  ي

) 1 ( يقصد بالنجوة ما روي من أن النبي دعا اإلمام عليًاً وانتجاه، وأطال نجواه يوم الطائف، 

فتكلم بعض الناس، فقال: ما انتجيته ولكن اهلل انتجاه. الرتمذي: صحيح 173/12. ابن 

تيمية: منهاج السنة 13/3. ابن كثري: البداية والنهاية 357/7. 

) 2 ( من الدهاة واألجواد، ومن خواص اإلمام عيل. الطربي: تاريخ 54/5. اهلمداين: االكليل 

.50-46/10

ابن حجر:  الرب: االستيعاب 4-533/2.  ابن عبد  ( أنظر ترمجته: احلاكم: املستدرك 681/3.   3 (

االصابة 559-558/1.

) 4 ( أحد أبرز الصحابة الذي قتل بأمر معاوية بتهمة اخلروج عليه وكان قتله من ضمن املأخذ الكربى 

عىل معاوية. ابن عبد الرب: االستيعاب 329/1. ابن حجر: االصابة 5-314/2.
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قال األشعث بن قيس) 1 (:) 2 (
الؤمنينا ف  والفضُل  السبُق  له  الــنَّــبــِي وصُّ  ــوصِّ  ــ ال ــوُل  ــ رس

وقال اإلمام عيل يوم صفني) 3 (:
عرا الشَّ يشيُب  اهللِ  عــل  كــذبــا ً  منكرًا َســِمــعــُت  لــقــْد  عجبًا  يــا 

ــرتا ــ والب وصــيَّــه  ُيــقــُرنــوا  أن  أخبا لو  ــدًا  اح ُيـــْرِض  ــاَن  ك ما 
وقال جرير بن عبد اهلل البجيل) 4 (:) 5 (

اَلَثُل ُيَضُب  بِه  احلامي  وفاِرُسُه  أِهلِه دوِن  من  اهللِ  رســوِل  وصُّ 
وقال النعامن بن عجالن األنصاري) 6 (:) 7 (

ــاذال وختـ ــَيًة  ــ ِحـ إاّل  ــَف  ــي ك ال  إماُمنا والـــوصُّ  التَّفرُق  كيَف 

) 1 ( أمري كنده أسلم يف عهد النَّبي ثم امتنع عن تأدية الزكاة يف عهد اخلليفة أيب بكر، فعفى عنه 

الطربي   .297-291/1 الرشح  أنظر  فروة.  أم  أخته  جه  وزوَّ األمان  طلب  أن  بعد  اخلليفة 

.339-335/3

) 2 ( الرشح 147/1. املنقري: صفني ص23.

) 3 ( الرشح 148/1. املنقري: صفني ص 43.

) 4 ( أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 236/1-240. ابن حجر: االصابة 232/1.

) 5 ( الرشح 149/1. املنقري: صفني ص49-48.

) 6 ( أحد األنصار وشاعرهم، شهد صفني مع االمام وتوىل البحرين، الرشح 147/16. ابن عبد 

الرب: اإلستيعاب 1501/4-2. ابن حجر:االصابة 562/3.

) 7 ( الرشح 149/1. املنقري: صفني ص365.
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وقال عبد الرمحن بن ذؤيب االسلمي) 1 ( يف معاوية) 2 (:
ــالٍل وارتــيــاِب ــن ضـ ــُردُّك ع ــ َيـ ــَك حّتى ــي إل الـــوصُّ  يــقــودهــُم 

وقال املغرية بن احلارث بن عبد املطلب) 3 (:) 4 (
ــَرا َن ــُرُه وكــتــاُب اهللِ قــد  ــه وِص وقائُِدُكم اهللِ  رسوِل  وصُّ  فيُكم 

وقال عبد اهلل بن العباس) 5 (:
ُمناِزِل ِمن  هْل  ِقيَل  إْن  وفاِرُسُه  أهلِِه دوِن  من  اهللِ  رســوِل  وصُّ 

واألراجيز  االشعار  هذه  »ذكر  احلديد:  أيب  ابن  قال  األبيات  هلذه  إيراده  وبعد 
من  حمنف  وأبو  اجلمل.  وقعة  كتاب  يف   )  6 حييى)  بن  لوط  خمنف  أبو  بأمجعها 
معدود  وال  الشيعة  من  وليس  باالختيار،  اإلمامة  صحة  يرى  وممن  املحدثني، 

من رجاهلا«) 7 (.

ثم عزز ابن أيب احلديد رؤيته يف الوصية بام أورده نرص بن مزاحم املنقري 

) 1 ( مل اهتد إىل ترمجته.

) 2 ( الرشح 149/1. املنقري: صفني ص 382.

) 3 ( أحد أبطال وشعراء اجلاهلية واإلسالم، أسلم يف فتح مكة، ومات يف خالفة عمر. ابن عبد الرب: 

االستيعاب 1445/4.

) 4 ( الرشح 149/1-150. املنقري: صفني ص 385.

) 5 ( الرشح 150/1. املنقري: صفني ص 7-416.

) 6 (  أحد رواة األخبار يف القرن الثاين للهجرة، ت157 هـ، ومن مدرسة العراق التارخيية، ملزيد من 

التفاصيل عنه أنظر: كفاية طارش العيل: أبو حمنف ودوره يف التدوين التارخيي. رسالة ماجستري 

غري منشورة، البرصة، 1997. 

) 7 (  الرشح 147/1.
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يف كتاب وقعة صفني الذي قال فيه بأنه من رجال احلديث) 1 (. وابن أيب احلديد 
باستخدامه مصطلح-املحدثني- ورجال احلديث إنام يعني املؤرخني.

اللفظة  هذه  تتضمن  »واالشعارالتي  للقول:  احلديد  أيب  ابن  وخلص 
احلربني  هذين  يف  قيل  ما  بعض  هاهنا  منها  ذكرنا  ولكنا  جدًا،  كثرية  ]الويص[ 
فإنه جيّل عن احلرص، ويعظم عن اإلحصاء  ما عدامها،  فأما  ]اجلمل وصفني[، 
والعد، ولوال خوف املاللة واإلضجار لذكرنا من ذلك ما يمأل اوراقًا كثرية«) 2 (.

واستمرارًا لرؤية النبي، يرى املعتزلة أن االمام -- يرى نفسه احق 
والسابقة  والقرابة  األفضلية  أساس  عىل  وإنام  النص،  أساس  عىل  ليس  باألمر، 
اخلالفة  تكون  أن  »واعجبا   قوله ففي   ،)  3 الفضائل)  من  وغريها  واجلهاد 
عمر  قول  إىل  هنا   اإلماًم يشري  والقرابة«.  بالصحابة  تكون  وال  بالصحابة، 
أليب بكر يف السقيفة: أنت صاحب رسول اهلل يف املواطن كلها، شدهتا ورخائها، 
فامدد أنت يدك، فهنا يرى اإلمام عيل إذا احتج عمر عىل استحقاق أيب بكر 
اخلالفة بالصحابة، فهال سلم عمر ذلك إىل من شارك أيب بكر يف ذلك وزاد عليه 

بالقرابة) 4 (.

البطن  قريش، غرسوا يف هذا  األئمة من  »إن  يقول:   علّيًا اإلمام  ولكن 
واجه  لقد  غريهم«.  من  الوالة  تصلح  وال  سواهم،  عىل  تصلح  ال  هاشم،  من 
البالغة  هنج  رشح  أنه  فاملعروف  النص،  هلذا  رشحه  يف  إشكاالً  احلديد  أيب  ابن 

) 1 (  الرشح 147/1.

) 2 ( الرشح 150/1.

) 3 ( الرشح 254/10.

) 4 ( الرشح 416/18.
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إليه اإلمامية، لذا قال: »هذا  املعتزلة، وهذا النص يفيد ما تذهب  طبقًا لقواعد 
املوضع مشكل، ويل فيه نظر: وإن صح أن علّيًا قاله قلت كام قال، ألنه ثبت 
عندي أن النبي قال: »إنه مع احلق، وإن احلق يدور معه حيثام دار«، ويمكن 
اإلمامة كام  به كامل  املراد  أن  فيحمل عىل  املعتزلة  يتأول ويطبق عىل مذهب  أن 
محل قوله: »ال صالة جلار املسجد إالَّ يف املسجد«) 1 ( عىل نفي الكامل ال عىل 

نفي الصحة«) 2 (.

بد لإلمام من  الفاسق، وال  يتوالها  أن اإلمامة ال  كان اإلمام عيّل يرى 
واملغانم  والدماء  الفروج  عىل  يكون  أن  ينبغي  ال  »إنه  منها  خمصوصة،  صفات 
اجلاهل  وال  هنمته  امواهلم  يف  فتكون  البخيل،  املسلمني  وإمامة  واألحكام 
فيتخذ  للدول   )  3 احلائف)  وال  بجفائه،  فيقطعهم  اجلايف  وال  بجهله،  فيظلمهم 
قومًا دون قوٍم، وال املرتيش يف احلكم، فيذهب باحلقوق ويقف هبا دون املقاطع، 

وال املعطل للسنّة، فيهلك األمة«) 4 (.

فلام كان أول السابقني، وجب أن يكون اقرب املقربني، حيث يقول تعاىل:

ُبوَن ﴾) 5 (. ابُِقوَن * ُأوَلئَِك اْلُمَقرَّ ابُِقوَن السَّ ﴿َوالسَّ

وملا كان اقرب املقربني، وجب أن تنتفي عنه املوانع الستة أعاله التي جعلها 
البخل، واجلهل، واجلفاء -أي  اإلمامة، وهي  استحقاق صاحبها  سببًا يف عدم 

) 1 ( اخرجه: الباقالين: التمهيد 370/1.

) 2 ( الرشح 84/9، 87، 88.

) 3 ( هو الظامل واجلائر يف تقسيم االموال فيخص قو مًا دون قوم، الرشح 266/8.

) 4 ( الرشح 264،265/8.

) 5 ( سورة الواقعه،  اآلية: 10.
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وتعطيل  احلكم،  يف  واالرتشاء  آخرين،  عىل  قوم  تقديم  والعصبية،  الغلظة- 
السنّة، فإذا ما انتفت هذه املوانع الستة عنه توجب أن يكون هو اإلمام، ألن 
رشوط اإلمامة موجودة فيه باالتفاق فإذا كانت موانعها عنه منتفية، ومل حيصل 
لغريه اجتامع الرشوط وارتفاع املوانع، وجب أن يكون هو اإلمام، ألنه ال جيوز 

خلو العرص من إمام سواء كانت هذه املسألة عقلية أو سمعية) 1 (.

ويضع اإلمام عيّل رشطني آخرين ملن يتوىل اإلمامة إذ يقول: »إن أحق الناس 
هبذا األمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر اهلل فيه«. والفرق بني االقوى واالعلم، ان 
االقوى هو االحسن سياسة، أما االعلم فهو االكثر علاًم واجراًء للتدبري بمقتىض 
العلم، وبينهام فرق واضح، فقد يكون سائسًا حاذقًا، وال يكون عاملًا بالفقه، وقد 

يكون سائسًا فقيهًا، وال جيري التدبري عىل مقتىض علمه وفقهه) 2 (.

ولذا كان اإلمام يرى ان العدول باإلمامة عنه إىل غريه اخراج هلا إىل غري 
جهة االستحقاق، لذلك شبه ذلك بادالء االنسان بامله إىل احلاكم، فانه اخراج 

للامل إىل غري وجهه) 3 (.

املعنى،  ابن أيب احلديد كالم اإلمام اجلاري يف هذا  الرؤية فرس  وطبقًا هلذه 
ففي رشحه للخطبة الشقشقية) 4 ( قال: »إنه ملا كان أمري املؤمنني هو األفضل 

) 1 ( الرشح 265/8. يقول الصاحب بن عباد:
ــَورى ال ف  َق  تــفــرَّ مــا  فيِه  ع  تمَّ ُد ــدِّ أع فــإن  فاحصوه  الــي  من 

ديوان الصاحب ص34.

) 2 ( الرشح 329-328/9.

) 3 ( الرشح 163-162/1.

سول وقد =  الرَّ بعد  نظام احلكم  إىل  فيها رؤيته  التي أوضح   إحدى خطب اإلمام عيل )  4 (
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واألحق، وعدل عنه إىل من ال يساويه يف فضل، وال يوازيه يف جهاد وعلم، وال 
يامثله يف سؤدد ورشف، ساغ إطالق هذه االلفاظ، وإن كان من وسم باخلالفة 

قبله عدالً تقيًا، وكانت بيعته بيعة صحيحة«) 1 (.

حتولون  وأنتم  يل  حقًا  أطلب  »إنام  الشورى:  أهل  عىل   احتجاجه ويف 
حتمل  املعتزلة  إن  احلديد  أيب  ابن  قال  دونه«  وجهي  وترضبون  وبينه  بيني 
والصواب،  احلق  وهو  واألحقية  باالفضلية  األمر   ادعائه عىل  الكالم  هذا 
املهاجرين  وجوه  تفسيق  أو  تكفري  يعني  بالنص  االستحقاق  عىل  محله  ألن 
ظاهرها  عىل  االلفاظ  هذه  الخذهم  والزيدية  اإلمامية  وانتقد  واالنصار، 
ولكن  القوم؛  يقوله  ما  الظن  عىل  مغلبة  مومهة  االلفاظ  هذه  إن  »ولعمري 
تصّفح األحوال يبطل ذلك الظن؛ ويدرأ ذلك الوهم، فوجب أن جيري جمرى 
البارئ، فإنه ال نعمل هبا، وال نعول  اآليات املتشاهبات املومهة ماال جيوز عىل 
عىل ظواهرها، ألّنا ملا تصفحنا أدلة العقول اقتضت العدول عن ظاهر اللفظ، 

وإن حتمل عىل التأويالت املذكورة يف الكتب«) 2 (.

وكذلك محل املعتزلة كالم اإلمام عيل »اللهم إين أستعديك عىل قريش 

 ابن أيب احلديد أكد صحة وجودها وصدورها عن اإلمام =أثريت الشكوك حوهلا، ولكن 

يف مصادر غري الرشيف الريض. الرشح 151/1-206. وانظر: سبط ابن اجلوزي الذي قال 

عنها: »ذكر بعضها صاحب النهج، وأخل بالبعض، وقد أتيت هبا مستوفاة، أخربنا هبا شيخنا أبو 

القاسم النفييس االنباري بإسناده عن ابن عباس…«. ثم ذكر نص اخلطبة. تذكرة ص5-124. 

الشهرستاين: ما هو هنج البالغة ص40-23.

) 1 ( الرشح 157/1.

) 2 ( الرشح 305،307/9.
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ومن اعاهنم، فاهنم قد قطعوا رمحي؛ واكفئوا إنائي، وامجعوا عىل منازعتي حقًا 
متنعه،  أن  احلق  تأخذه ويف  أن  احلق  إن يف  أال  وقالوا:  به من غريي،  اوىل  كنت 
وتظلمه  تأمله  عىل  املعتزلة  محله  الكالم  هذا  متأسفًا«.  مت  أو  مغمومًا،  فاصرب 

منهم إذ تركوا األوىل واالفضل) 1 (.

ابن أيب احلديد) 2 ( يف ايضاحه للدافع الذي دفع االمام  ولكننا الحظنا أن 
لذكر نعم اهلل عليه إنام هو »من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي هو 

تقديم غريه عليه يف الفضل، فقد هنى اهلل سبحانه عن ذلك بقوله:

َفَما  ُيْهَدى  َأْن  إاِلَّ  ي  َيِهدِّ اَل  ْن  َأمَّ ُيتََّبَع  َأْن  َأَحقُّ  اْلَحقِّ  إَِلى  َيْهِدي  ﴿َأَفَمْن 
َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن﴾) 3 (.

تقديم  عن  هنى  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  عىل  يؤكد  احلديد  أيب  ابن  هنا  إذن 
املفضول عىل األفضل، فكيف يعتقد ابن أيب احلديد بجواز ذلك؟

احتجاجات  توضح  التي  النصوص  قوة  ادرك  احلديد  أيب  ابن  ان  املالحظ 
االمام يف تأكيد حقه لذا أضطر إىل أستخدام التأويل واجراها جمرى اآليات 
املتشاهبة هروبا من احلقيقة التي أشار إليها وهي أن االخذ بظاهر هذه النصوص 

يعني تكفري أو تفسيق الصحابة.

إذا كان اإلمام عيّل  هو من أراده الرسول لتويل قيادة األمة من بعده، 
ليس بطريق النص وإنام باالفضلية، اذن ملاذا اختار املسلمون أبا بكر للخالفة؟ 

) 1 ( الرشح 111-109/11.

) 2 ( الرشح 75/9.

) 3 ( سورة يونس، اآلية:  35.
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وما هو موقف اإلمام من هذا االختيار حسب الرؤية اإلعتزالية؟.

 ،)  1 األفضل)  وجود  مع  املفضول  إمامة  بجواز  تقول  قاعدة  املعتزلة  لدى 
 اإلمام عيّل بكر وعمر وعثامن صحيحة مع وجود األفضل وهو  أيب  فإمامة 
القاعدة وإنام  ابن أيب احلديد مل يستقر عىل رأي واحد حول مصدر هذه  ولكن 

يشري إىل تعدد مصادر هذه القاعدة:

املصدر األول: اهلل سبحانه وتعاىل إذ يقول: »واقتضت حكمته أن ….قدم 
املفضول عىل األفضل ملصلحة اقتضاها التكليف«) 2 (.

: »وانه لوال ما يعلمه اهلل ورسوله من أن  املصدر الثاين: اهلل والرسول 
االصلح للمكلفني تقديم املفضول عليه«) 3 (.

املصدر الثالث: الصحابة: »فاصحابنا رمحهم اهلل ملا أحسنوا الظن بالصحابة- 
اإلسالم،  مصلحة  إىل  نظروا  وإهنم  الصواب،  وجه  عىل  منهم  وقع  ما  ومحلوا 
وخافوا فتنة ال تقترص عىل ذهاب اخلالفة فقط، بل وتفيض إىل ذهاب النبوة وامللة، 

فعدلوا عن األفضل األرشف االحق، إىل فاضل آخر دونه فعقدوا له«) 4 (.

إن الصحابة هنا أما أن يكونوا عدلوا عن األفضل لعلة ومانع يف األفضل، 
باطاًل  فيكون  باهلوى،  للمفضول  عقدًا  ذلك  كان  ملانع  ال  كان  فإن  ملانع،  ال  أو 
أن  العدول عنه، ويعلم  ملانع فكان عىل اإلمام عيّل أن يعذرهم يف  وإن كان 

الزيدية،  مذاهب  نرصة  عباد:  بن  الصاحب  ذلك،  صحة  لعدم  عباد  بن  الصاحب  رؤية  ( أنظر   1  (

ص98-89.

) 2 ( الرشح 3/1. وقد الحظنا أنه استشهد باآلية القرآنية التي تنهى عن ذلك.

) 3 ( الرشح 296/2.

) 4 ( الرشح 157/1، 111/11.
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ذلك  بعد  يشكوهم  أن  منه  حسن  فكيف  لالسالم،  مصلحة  كان  لغريه  العقد 
ويتوجد عليهم! وايضًا فام معنى قوله »فطفقت ارتأي بني أن اصول بيد جّذاء«، 

فإن ترك األوىل ال يصال عليه باحلرب) 1 (.

اوضح ابن أيب احلديد الرؤية االعتزالية حول هذه التساؤالت يف أنه جيوز 
الشغب  من  الصحابة  ظنون  عىل  غلب  ما  ظنه  عىل  يغلب  مل   علّيًا اإلمام  أن 
انسانًا  فنجد  اإلمارات،  باختالف  ختتلف  الظنون  أن  حيث  الفتنة،  وثورات 
 يغلب عىل ظنه أمر، أما غريه فيغلب عىل ظنه خالفه، وتفسري املعتزلة لقوله
»ارتأي بني أن اصول« جيوز أنه أراد هبا صيال اجلدال واملناظرة وليس احلرب، 
الفساد  أن  ظنوننا  عىل  غلب  قد  له:  يقولوا  بأن  خصموه  فربام  جادهلم  كان  فلو 
يعظم ويتفاقم إن وليت األمر، وال جيوز مع غلبة ظنوننا لذلك أن نسلم األمر 
اليك، لذا قال: طفقت ارتأي بني أن اذكر هلم فضائيل عليهم، وأحاّجهم هبا، 
فيجيئوين هبذا اجلواب، الذي تصبح به حجتي جّذاء مقطوعة، وال قدرة يل عىل 

تشييدها ونرصهتا، وبني أن اصرب عىل ما آل إليه األمر) 2 (.

إذا كان مل يغلب عىل ظنه وجود العلة واملانع، وكان قد اسرتاب الصحابة 
وشكاهم لعدوهلم عن األفضل الذي ال علة فيه عنده، اذن فقد ظلم الصحابة، 
ونسبهم إىل غصب حقه، فام الفرق بني ذلك وبني أن يستظلمهم ملخالفة النص؟ 
وكيف هرب املعتزلة من نسبته هلم إىل الظلم لدفع النص، ووقعوا يف نسبته 
إىل الظلم خلالف االوىل من غري علة يف االوىل، ومعلوم أن خمالفة االوىل من غري 

) 1 ( الرشح 158/1.

) 2 ( الرشح 158/1. وانظراهلاشمي: منهاج الرباعة 416/2ـ420.
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علة فيه كتارك النص ألن العقد يف كال املوضعني يكون فاسدًا) 1 (.

اوضح ابن أيب احلديد رؤية املعتزلة بان هناك فرقًا ظاهرًا بني االمرين، ألن 
موجودًا  كان  ولو  النص،  وجود  لوجب  النص،  خمالفة  إىل  نسبهم  لو   اإلمام
لكانوا كفارًا أو فّساقًا ملخالفته، وأما إذا نسبهم لرتك االوىل من غري علة يف االوىل، 
فقد نسبهم إىل أمر يدعون فيه خالف ما يدعي --، وأحد االمرين الزم، وهو 
إما أن يكون ظنهم صحيحًا أو غري صحيح، فإن كان صحيحًا فاملسألة ال كالم 
فإنه معذور، وخمالفة  إذا ظن واخطأ  كاملجتهد  كانوا  يكن صحيحًا  مل  وإن  فيها، 

النص أمر خارج عن هذا الباب ألن خمالفه غري معذور بحال) 2 (.

واشار ابن أيب احلديد أن اإلمام علّيًا –- كان أوالً يظن أن العقد لغريه 
كان عن غري نظر يف املصلحة، وأنه مل يقصد به إاّل رصف األمر عنه، أو االستئثار 
عليه فظهر منه ما ظهر من االمتناع والقعود يف بيته، إىل أن صّح عنده وثبت يف 
نفسه أهنم أصابوا فيام فعلوه، وأهنم مل يميلوا إىل هوى، وال أرادوا الدنيا، وإنام 

فعلوا االصلح يف ظنوهنم) 3 (.

من  جيعل  ثم  االحداث  لتفسري  آراء  يضع  أنه  احلديد  أيب  ابن  عىل  املالحظ 
هذه اآلراء وكأهنا مواقف اإلمام والصحابة، وهذا أمر جدًا خطري والظاهر أن 
 ،اإلمام عيل النص عىل  تؤكد صحة  التي  النصوص  قوة  لذلك  يدفعه  الذي 
النصوص  هذه  لتأويل  جهده  بكل  يعمل  لذلك  الصحابة  تفسيق  يعني  وهذا 
حسب رؤيته االعتزالية، واالغرب ماينسبه لإلمام بأنه ادرك فيام بعد صحة 

) 1 ( الرشح 159-158/1.

) 2 ( الرشح 159/1.

) 3 ( الرشح 112/11.
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رأيه  يف  احلديد  أيب  ابن  اعتمد  نص  أي  عىل  ندري  ال  ولكن  الصحابة  مافعله 
هذا؟!!.

املصدر الرابع: اإلمام عيّل أن اإلمام علّيًا –-ادرك املصلحة لذا ترك 
حقه لغريه) 1 (.

ولكن ما هي هذه املصلحة؟ ومن الذي اوعز لإلمام بذلك؟ هنا يقدم لنا 
ابن أيب احلديد أربع حيثيات:

سول أمر اإلمام بذلك، ففي قوله: »فنظرت يف أمري،  االوىل: إن الرَّ
فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا امليثاق يف عنقي لغريي«) 2 (.

هذه اخلطبة اوضح فيها اإلمام عيّل–- حالة بعد وفاة النبي  وأنه كان 
له  فإن حصل  بالرفق،  يطلبه  بل  فتنة،  يثري  األمر، وال  ينازع يف  اال  إليه  معهودًا 
وإال أمسك، »هكذا كان يقول وقوله احلق، و تأويل هذه الكلامت: فنظرت 
يف أمري فإذا طاعتي لَرسول اهلل أي وجوب طاعتي، فحذف املضاف، واقام 
 اهلل رسول  طاعة  وجوب  أي  للقوم،  بيعتي  سبقت  قد  مقامه،  إليه  املضاف 
، ووجوب امتثايل امره سابق عىل بيعتي للقوم، فال سبيل يلَّ إىل االمتناع من  عيلَّ
أتعدى  أن  يل،  حيل  فلم  واملنازعة  الشقاق  برتك  امليثاق  أخذ عيلَّ   ألنه البيعة 

أمره، أو أخالف هنيه«) 3 (.

وأضاف ابن أيب احلديد أن رسول اهلل أخرب اإلماًم بأن اإلمامة حقه 

) 1 ( الرشح 140/1. وانظر اجلاحظ:استحقاق اإلمامة ص3-182.

) 2 ( الرشح 284/2. وانظر نص كالم اإلمام عيل البيهقي: املحاسن ص51.

) 3 ( الرشح 296-295/2.
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وأنه اوىل هبا من كل الناس، واعلمه أن يف تقديم غريه وصربه عىل التأخر عنها 
ويغيض  طلبها،  عن  يمسك  أن  جيب  وأنه  املكلفني،  إىل  راجعة  للدين  مصلحة 
عنها ملن هو دون مرتبته، فامتثل ما امره به رسول اهلل، ومل خيرجه تقدم من 

تقدم عليه من كونه األفضل واالوىل واالحق) 1 (.

 ،اإلمامة حق لإلمام بأن  يرى   النبي أن  هنا  يقرر  احلديد  أيب  ابن  إن 
مصلحة  مع  يتعارض  ذلك  ولكن  اهلل،  عند  من  بالتاكيد  هو   النبي يراه  وما 
الدين. أليس هذا تناقضا؟!! إذ كيف يفرض اهلل ورسوله أمرًا يتناىف مع مصلحة 

الدين؟!!

وكراهيتهم  له  العرب  حسد  من  الحظ  مّلا  حقه  ترك   اإلماًم إن  الثانية: 
إياه) 2 (. وانحرافهم عنه، وميلهم عليه، والحظ ثورات االحقا       د التي كانت 
التي وترهم هبا، ثم اوضح  تراته  أنفسهم، واحتدام نريان قلوهبم، وتذكروا  يف 

ابن أيب احلديد االسباب التي دفعت العرب للعدول عن اإلمام عيّل وهي:

صغر سنه، واستهجان البعض تقديم الشباب عىل الكهول والشيوخ.

فيجحفون  واحد،  بيت  يف  واخلالفة  النبوة  بني  اجلمع  كراهية  البعض  يرى 
عىل الناس.

استصعاب قوم شكيمته، وخوفهم شدته، وعلمهم بأنه -- ال حيايب وال 
يداجي وال يراقب وال جيامل يف الدين، وأن اخلالفة حتتاج إىل من جيتهد برأيه، 

ويعمل بموجب استصالحه.

) 1 ( الرشح 296/2.

) 2 ( الرشح 140/1.
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 ،بالرسول اختصاصه  لشدة   سول الرَّ عهد  منذ  إّياه  البعض  حسد 
وعلو  شأنه،  رفعة  عىل  الدالة  الفضائل  من  فيه  قال  وما  إّياه  الرسول  وتعظيم 

.مكانه، وما اختص به من مصاهرته وأخوته، وغريها من أحواله معه

البعض،  باحتقاره  العجب والتيه، حيث اهتموه  له  ناسبني  له  البعض  ر  تنكَّ
ذكر،  أمر  و  قيل،  قول  ولكنه  كاذبني،  عندنا  كانوا  »وإن  الناس،  واستصغاره 
وحال نسبت إليه، وأعاهنم عليها ما كان يصدر منه من اقوال توهم مثل هذا، 

نا، والناس بعُد صناُئعٌّ لنا«) 1 (. نحو قوله »فإّنا صناِئُع ربِّ

ولذا فإن اإلمام علّيًا صحَّ عنده أن األمر مل يكن ليستقيم له يومًا واحدًا، 
فيه  يكون  فتقًا  عليه  العرب  لفتقت  األمر  ويل  لو  وأنه  يستمر،  وال  ينتظم  وال 
الطاعة  إىل  وجنح  بالبيعة،  فأذعن  اركانه،  وهدم  اإلسالم،  شأفة  استئصال 
رؤية  هي  الرؤية  وهذه  مضض.  عىل  كان  وإن  اخلالفة،  طلب  عن  وأمسك 

متأخري معتزلة بغداد) 2 (.

أن حيتاج لاليضاح  اإلمام عيّل أشهر من  أن حال  أيب احلديد  ابن  وأكد 
سنة  وعرشين  مخس  بعد  للخالفة  بويع  ملا  عليه  العرب  انتقاض  لوحظ  حيث 
الرتات،  ومتوت  األحقاد،  تنسى  املدة  هذه  من  أقل  ويف   ،سول الرَّ وفاة  من 
وتربد االكباد احلامية، وتسلو القلوب الواجدة، ويميض جيل من الناس، ويأيت 
جيل جديد، وال يبقى من ارباب تلك الشحناء والبغضاء إاّل القليل، ومع كل 
سول حيث ظهر ما  ذلك فإن حاله مع قريش كانت كأهنا حاله بعد وفاة الرَّ

) 1 ( الرشح 113-112/11.

) 2 ( الرشح 114-113/11.



349الفصل الرابع:اإلمام عيل  ونظام احلكم ........................................... 

يشهدوا  مل  الذين  واالحفاد  االبناء  أن  حتى  القلوب،  يف  ما  وهاج  النفوس،  يف 
موجودين  اآلباء  كان  لو  ما  به  فعلوا  وآبائهم،  أسالفهم  يف  وفتكاته   وقائعه
وفاة  بعد  اخلالفة  توىل  لو  حاله  يكون  كيف  ترى  يا  إذن  فعلهم،  عن  لقرصوا 
الرشيعة،  رسوم  وتنعفي  امللة،  أعالم  تندرس  كانت  إذن  مبارشة،   سول الرَّ
اهلل  عناية  من  فكان   ،سول الرَّ أصلحه  ما  وُيفَسُد  اجلهالء،  اجلاهلية  وتعود 

هبذا الدين أن أهلم الصحابة ما فعلوه) 1 (.

لإلمام  معاوية  قول  عىل  رده  يف  هذا  رأيه  ناقض  احلديد  أيب  ابن  ولكن 
عيّل: »لو وليتها حينئذ ]بعد وفاة الرسول – -[ لفسد األمر، واضطرب 

اإلسالم«.

اإلسالم  األمر  وصلح  استقام  وليها حينئذ  لو  »لعله  احلديد:  أيب  ابن  قال 
هان  قد  أمره  ألن  إاّل  عثامن  بعد  واليته  عند  االضطراب  وقع  ما  فإنه  وتعهد، 
عندهم بتأخره عن اخلالفة وتقدم غريه عليه، فصغر شأنه يف النفوس، وقرر من 
أنه ال يصلح هلا كل الصالحية، والناس عىل ما حيصل  الناس  تقدمه يف قلوب 
أيام  عليها  كان  التي  احلالة  تلك  عىل  وهو  ابتداء  وليها  كان  ولو  نفوسهم،  يف 
الرسول وبتلك املنزلة الرفيعة، واالختصاص الذي كان له، لكان األمر غري 

الذي رأيناه عند واليته بعد عثامن«) 2 (.

بيعة  وقعت  ملا  حيث  باألمر  القائمني  نزاع  ترك  يف  املصلحة  إن  الثالثة: 
منه  خياف  ألنه  النّزاع  ترك  لإلسالم  األصلح  أن   عيّل اإلمام  الحظ  بكر  أيب 

) 1 ( الرشح 114/11.

) 2 ( الرشح 252/17، 256.
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حدوث فتنة حتل معاقد امللة، وتزعزع اركاهنا، فحرض اإلمام وبايع طوعًا) 1 (.

غريي  من  هبا  أحق  أين  علمتم  »لقد  الشورى:  ألهل   قوله يف  وكذلك 
خاصة  عيل  إالَّ  جور  فيها  يكن  ومل  املسلمني،  امور  سلمت  ما  السلمن  وواهلل 

التامسًا ألجر ذلك وفضله، وزهدًا فيام تنافستموه من زخرفة وزبرجة«.

يفرس ابن أيب احلديد هذا الكالم، بأن اإلمام علّيًا –- يرى بأن الصحابة 
يعلمون بأنه احق باخلالفة، ومع ذلك فهو يقسم بأنه سيسامل ويرتك املخالفة إذا 
كان يف تسليمه و نزوله عن حقه سالمة امور املسلمني، ومل يكن اجلور واحليف 
اال عليه، وهذا الكالم طبقه اإلمام عيّل ألنه إذا علم أو غلب عىل ظنه أنه إن 
نازع وحارب دخل عىل اإلسالم وهن وثلم، مل خيرت له املنازعة، حتى وإن كان 
الثلم  حقه، وإذا ما علم أو غلب عىل ظنه باإلمساك عن طلب حقه إنام يدخل 
والوهن عليه خاصة، ويسلم اإلسالم من الفتنة، وجب عليه أن يغيض ويصرب 

عىل ما أتوا إليه من أخذ حقه ، وكف يده، حراسة لإلسالم من الفتنة) 2 (.

إذا كان هذا هو التفسري ملوقف االمام فلامذا مل يسلم األمر ألصحاب اجلمل 
أو معاوية، ويغض عىل اغتصاب حقه حفظًا لإلسالم من الفتنة؟

إن اجلور الداخل عليه هنا من اصحاب اجلمل ومعاوية مل يكن مقترصًا عليه، 
بل كان يعم املسلمني مجيعًا، ألهنم مل يكونوا عنده ممن يصلح لرياسة األمة، وحتمل 
فيه  الذي اشرتطه متحققًا وهو قوله: »ومل يكن  فلم يكن الرشط  اعباء اخلالفة، 
جور إاّل عيّل خاصة« وهذا الكالم يدل عىل أنه مل يكن يذهب إىل أن خالفة 

) 1 ( الرشح 255/10. وانظر الصاحب بن عباد، نرصة مذاهب الزيدية ص 53.

) 2 ( الرشح 167-166/6، 390/18.
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عثامن كانت تتضمن جورًا عىل املسلمني واالسالم، وإنام عليه فقط، وأهنا وقعت 
عىل جهة خمالفة االوىل، ال عىل جهة الفساد الكيل والبطالن األصيل) 1 (.

الشورى وإن كان  يوم  الرمحن وغريه  إن ما جرى من عبد  للقول  وخيلص 
مل يقع عىل وجه األفضل، فإنه معفو عنه مغفور لفاعله، ألنه لو كان فسقًا غري 

مغفور، مل يقل اإلمام: عفا اهلل عام سلف) 2 (.

الرابعة: إن السبب الذي دفع اإلمام لرتك األمر هو عدم وجود من ينرصه 
حيث يقول: »لوال حضور احلارض، وقيام احلجة بوجود النارص«، أشار ابن 
أيب احلديد أن اإلمام هنا يشري إىل أن الذي دفعه للقيام باألمر بعد عثامن هو 

وجود النارص) 3 (.

موقف  هو  فام  األفضل،  عىل  املفضول  تقديم  املصلحة  اقتضت  ملا  إذن 
املعتزلة من بيعة املفضول؟

ال  من  إىل  عنه  العدول  ولكن  األفضل،  هو   علّيًا اإلمام  أن  صحيح 
يساويه يف فضل، وال يوازيه يف جهاد وعلم، وال يامثله يف سؤدد ورشف، فإن 
يف  يوجد  قد  إنه  مثاالً  احلديد  أيب  ابن  ويرضب  صحيحة،  أيضًا  املفضول  بيعة 
قاضيًا،  علاًم  األقل  السلطان  فيجعل  اآلخر،  من  أعلم  أحدمها  فقيهان  ما  بلد 
يف  طعنًا  يكون  ال  ذلك  ولكن  والشكوى،  والتأمل  التوجد  إىل  باآلخر  يؤدي  مما 

القايض األقل، وال تفسيقًا له، وال حكمنا فيه بأنه غري صالح) 4 (.

) 1 ( الرشح 167/6.

) 2 ( الرشح 63/10.

) 3 ( الرشح 203/1. وانظر: الصاحب بن عباد: نرصة مذاهب الزيدية ص 54-53.

) 4 ( الرشح 157/1. قارن رؤية األمامية. اهلاشمي: منهاج الرباعة 151-145/4.
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اإلمامة،  موضوع  يامثل  ال  احلديد  أيب  ابن  رضبه  الذي  املثال  هذا  إن 
القضاء  عن  ختتلف  احلياة  مناحي  لشتى  ودنيوية  دينية  رئاسة  وهي  فاإلمامة 
عىل  اإلرشاف  فإىل  تعدت  وإن  اخلصوم،  بني  الفصل  مهمته  تتعدى  ال  الذي 

املالية. املسائل  بعض 

هو  باإلمامة  االحق  أن  يرى  املعتزلةـ  برأي  ـ   علّيًا اإلمام  أن  ومع 
إمامة  إن  يقل  مل   ألنه املفضول  إمامة  صحة  ينايف  ال  فهذا  واالعلم  األقوى 
 بأنه تعرتف  واملعتزلة  احق،  االقوى  أن  يرى  ولكنه  فاسدة،  االقوى  غري 
احق ممن تقدمه مع قوهلم بصحة امامة املتقدمني، ألنه ال منافاة بني كونه احق 

وبني صحة إمامة غريه) 1 (.

بلحاظ موقف اإلمام عيل يف حالة  املفضول حيكم بصحتها  بيعة  ولكن 
ا لو نازع اإلمام حلكم بتفسيق هذا املنازع. عدم تنازعه، أمَّ

يقول أبو القاسم البلخي الكعبي، أحد كبار معتزلة بغداد »لو نازع عقيب 
كام  عليه  وتقدم  خالفه  من  كل  هبالك  حلكمنا  سيفه  وسل   ،اهلل رسول  وفاة 
حكمنا هبالك من نازعه حني اظهر نفسه. ولكنه مالك األمر وصاحب اخلالفة 
إذا طلبها، وجب علينا القول بتفسيق من ينازعه فيها، وإذا امسك عنها وجب 
 اهلل رسول  حكم  ذلك  يف  وحكمه  عليها،  له  اغىض  من  بعدالة  القول  علينا 
ألنه قد ثبت عنه يف االخبار الصحيحة إنه قال: »عيّل مع احلق، واحلق مع عيّل 

يدور حيثام دار« وقال غري مرة »حربك حريّب وسلمك سلمّي«) 2 (.

) 1 ( الرشح 823/9.

) 2 ( الرشح 297-296/2.
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اجلليل،  سؤدده  يقتضيه  ما  -عىل   – عيّل  اإلمام  كالم  حتمل  املعتزلة  إن 
حيث  سلف  ممن  سلف  عام  اإلغضاء  من  القويم،  ودينه  العظيم،  ومنصبه 
فرتكه  حقه  أو  حقهم  فيه  كانوا  ما  يكون  أن  فإما  دهرا،  باملعروف  صاحبهم 
ان  املعتزلة  رأى  التقديرين  رآها، وعىل كال  أو ملصلحة  املنازلة  لنفسه عن  رفعًا 
يتناول من كالمه،  ما  تأويل  بعد  ما  فإذا  اقواله وافعاله وأوهلا،  يطبقوا بني آخر 
بعدها من  يمنع  مل  املتشاهبات حيث  املعتزلة لآليات  تأويل  بأبعد من  ليس  فهو 
اخلوض يف تأويلها حمافظة عىل االصول املقررة) 1 (، لذا وجب عىل املعتزلة بعد 
مبايعته أليب بكر ورضاه به ان يرضوا و يطيعوا ألنه اإلمام القدوة وأفضل من 
سول يف  تركه الرسول) 2 (، حيث إن اإلمام علّيًا عند املعتزلة بمنزلة الرَّ
تصويب قوله، واالحتجاج بفعله ووجوب طاعته، وإذا ما صح عن اإلمام 
عيل براءته من شخص ما، فإن املعتزلة تربئ من هذا الشخص كائنا من كان 
بعد التأكد من صحة براءة اإلمام منه، ألنه اُكثر من الكذب عليه، وولدت 
بن  املغرية وعمرو  من  االمام  براءة  فان  ولذلك  هلا،  احاديث ال أصل  العصبية 
فاملعتزلة ال  واملتواترة، ولذا  املعتزلة  لدى  املعلومة  االمور  العاص ومعاوية من 
إاّل  املهاجرين  من  سلف  من  ذكر  يكون  أن   لالمام حاشا  ولكن  تتوالهم، 
يف  وإخالصه  الدين،  يف  رئاسته  تقتضيه  ما  بموجب  احلسن  والذكر  باجلميل 
خالف  الظاهر  يف  يوهم  مما  عنه  روى  ما  تتبع  أحب  »ومن  العاملني  رب  طاعة 
ذلك، فلرياجع هذا الكتاب، أعني رشح هنج البالغة، فإنا مل نرتك موضعًا يوهم 

) 1 ( الرشح 136/9.

) 2 ( الرشح 255/10.
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خالف مذهبنا إالَّ وأوضحناه، وفرسناه عىل وجه يوافق احلق وباهلل التوفيق«) 1 (.

املعتزلة أيضًا ان اإلمام علّيًا أفضل اخللق يف اآلخرة، وأعالهم  ويرى 
منزلة يف اجلنة، وافضلهم يف الدنيا، وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب، وكل 
من عاداه أو حاربه أو ابغضه، فإنه عدو هلل سبحانه وخالد يف النار مع الكفار 
واملنافقني، إالَّ أن يكون ممن ثبتت توبته ومات عىل توليه وحبه، أما بالنسبة إىل 
أنكر   أنه فلو  قبله،  اخلالفة  تولوا  الذي  واالنصار  املهاجرين  من  االفاضل 
نفسه  إىل  دعا  أو  السيف،  شهر  أو  فعلهم،  وسخط  عليهم،  وغضب  خالفتهم 
سول، ودليل املعتزلة عىل  الرَّ حلكم املعتزلة هبالكهم، كام لو غضب عليهم 
ذلك قوله: »حربك حريّب وسلمك سلمّي«. وقوله: »اللَّهم واِل من وااله 
 .)  2 منافق«)  إالَّ  يبغضك  وال  مؤمن،  إالَّ  حيبك  »ال  وقوله:  عاداه«،  من  وعاِد 
ولكن املعتزلة ملا رأته ريض بإمامة من كان قبله، وبايعهم، و صىلَّ خلفهم، 
وانكحهم واكل من فيئهم، فلم يكن هلم أن يتعدوا فعله، أو يتجاوزوا ما علم 
 حكم وملا  ولعنوه  منه  املعتزلة  برئ  ولعنه،  معاوية  من  برئ  ملا  ولذا  عنه، 
بضالل أهل الشام ومن فيهم من بقايا الصحابة كعمرو ابن العاص وابنه عبد 
 اهلل وغريمها حكم املعتزلة بضالهلم: »واحلاصل إنَّا مل نجعل بينه وبني النبَّي

) 1 ( الرشح 35/20.

صحيح  ماجه:  ابن   .177  ،168/12 صحيح  الرتمذي:   .64/2 الصحيح  مسلم:  ( أخرجه:   2  (

الرب:  عبد  ابن   .224/4  ،300/3 الفصل  حزم:  ابن   .145/3 املستدرك  احلاكم:   .25/1

االستيعاب 1100/3. البلوي: ألف باء 223/1. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 312/1. ابن 

تيمية: منهاج السنة 13/3. ابن كثري: البداية 355/7. ابن حجر: االصابة 509/2. السيوطي: 

تاريخ اخللفاء ص170.
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وبينه، ومل  بينه  املشرتك  الفضل  من  ذلك  ما عدا  وأعطيناه كل  النّبوة،  رتبة  إالَّ 
بام  وعاملناهم  فيهم  طعن  أنه  عندنا  يصح  مل  الذين  الصحابة  اكابر  يف  نطعن 

.) 1 عاملهم به«) 

ولذا فأن طاعة اإلمام عيّل واجبة عند املعتزلة سواء باالختيار أم بالنص كام 
عند اإلمامية »وعىل التحقيق فال فرق بيننا وبينهم يف هذا املعنى، ألن من جهل إمامة 
عيّل، وانكر صحتها ولزومها فهو عند اصحابنا خملد يف النار، ال ينفعه صوم وال 
صالة، ألن املعرفة بذلك من االصول الكلية التي هي اركان الدين، ولكن ال نسمي 

منكر إمامته كافرًا-بل نسميه فاسقًا وخارجّيًا ومارقًا ونحو ذلك«) 2 (.

بالصالة  األمة  سائر  بني  من   -– علّيًا  اإلمام  بغداد  معتزلة  خصَّ  وقد 
يقولوا:  ان   -– إذا ذكروه  النبي، فهم يكرهون  عليه شأنه يف ذلك شان 
صىل اهلل عليه، وال يكرهوا ان يقولوا: صلوات اهلل عليه. فجعلوا اللفظة االوىل 
لفظ  يطلقوا  ومل   ،الرسول بني  و  بينه  مشرتكة  والثانية   ،بالرسول خمتصة 

.) 3 (وعيّل سول الصالة إالَّ عىل الرَّ

ابن أيب احلديد  املعتزلة إىل عدم عصمة اإلمام عيل، حيث جيد  وتذهب 
إذ يقول: »أال ال يرعنّي مّدٍع عىل  به عىل ذلك،  البالغة نصًا يستدل  يف هنج 
نفسه، شغل من اجلنة والنار أمامه، ساع جمتهد ينجو، و طالب يرجو، ومقرص 
يف النار؛ ثالثة وإثنان: ملك طار بجناحيه، ونبي أخذ اهلل بيده – السادس«) 4 (.

) 1 ( الرشح 222-221/20.

) 2 ( الرشح 373/18.

) 3 ( الرشح 145/6.

) 4 ( الرشح 275/1.
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أشار ابن أيب احلديد أن تقدير هذا الكالم »املكلفون عىل اقسام مخسة: ساٍع 
اقسام،  ثالثة  فهؤالء  أي  ثالثة،  قال  ثم  هالك.  ومقرص  راج،  وطالب  جمتهد، 
عبادنا  من  اصطفينا  الذين  الكتاب  أورثنا  »ثم  سبحانه:  قوله  إىل  ينظر  وهذا 
ثم   .)  1 اهلل«)  بإذن  باخلريات  سابق  ومنهم  مقتصد  ومنهم  لنفسه،  ظامل  فمنهم 
اهلل  أخذ  ونبي  بجناحيه،  طار  ملك  مها  فقال:  واخلامس  الرابع  القسمني:  ذكر 
يبق  مل  قال: »ال سادس«. أي  ثم  القبيح،  النوعني من  يريد عصمة هذين  بيده؛ 
يف املكلفني قسم سادس، وهذا يقتيض أن العصمة ليست إالَّ لالنبياء واملالئكة 
ولو كان اإلمام جيب أن يكون معصومًا لكان قساًم سادسًا، فإذن قد شهد هذا 
الكالم بصحة ما تقوله املعتزلة يف نفي اشرتاط العصمة يف اإلمامة، اللهم إالَّ أن 
جيعل اإلمام املعصوم داخاًل يف القسم األول، وهو الساعي املجتهد، وفيه بعد 

وضعف«) 2 (.

»هذا  قال:  أخطأ«  إن  بفوق  نفيس  يف  لست  »فأين   لقوله رشحه  ويف 
سبيل  عىل  أو  ظاهره  عىل  كالمه  يكون  أن  فأما  العصمة  بعدم   منه اعرتاف 

اهلظم لنفسه كقوله: وال أنا إال أن يتداركني برمحته) 3 («) 4 (.

أن  يرى  بالتفضيل  القائلني  ومن  البرصة.  معتزلة  متويه–أحد  ولكن–ابن 
العصمة  أن  يرى  العصمة، كذلك  اإلمام علّيًا معصوم، وإن مل يكن واجب 

) 1 ( سورة فاطر )32(.

) 2 ( الرشح 277/1.

) 3 (  اخرجه: مسلم: الصحيح 159/17. ابن ماجة: صحيح 409/2. الرشيف الريض: املجازات 

النبوية ص117.ابن حزم:الفصل 213/3. 

) 4 (  الرشح 102/11، 108-107.
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 ،ليست رشطًا يف اإلمامة، ولكن أدلة النصوص دلت عىل عصمة اإلمام عيّل
ابن  به دون الصحابة، ويرى  أمر اختص  باطنه ومغيبه، وان ذلك  والقطع عىل 
أيب احلديد ان هناك فرقًا بني قولنا »زيد معصوم« وقولنا »زيد واجب العصمة« 
إمام ومن رشط اإلمام أن يكون معصومًا، فاالعتبار األول هو ما يذهب  ألنه 

إليه املعتزلة، والثاين ما تذهب إليه اإلمامية) 1 (.

إذن حسب الرؤية االعتزالية فاإلمام عيل إذا امسك عن طلب اخلالفة–
أن  يرى  احلديد  أيب  ابن  ان  خالفته–؟!!مع  بصحة  املعتزلة  حيكم  يتوالها  فمن 

اإلمام امسك عن اخلالفة ألن الظرف مل خيدمه من حيث األنصار.

اخلارج  بتفسيق  املعتزلة  حيكم  فهنا  منازع،  ونازعه  اخلالفة  طلب  إذا  اما 
.عليه، طبقًا لذلك لنرى رؤية االعتزال الحداث خالفة اإلمام

) 1 (  الرشح 377-376/6.
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ال�ث�ان�ي املبحث 

خ�لف�ة اإلمام علي
اثر مقتل اخلليفة عثامن اجتمع بعض املهاجرين واالنصار يف املسجد النبوي 
وتداولوا الرأي فيمن ييل األمر، فاجتهت االنظار صوب اإلمام علّيًا فاقبلوا 
تكون  أن   علّيًا اإلمام  قرر  معهم  مداوالت  وبعد  للبيعة  ودعوه  بيته،  إىل 
بيعته يف املسجد، فتمت البيعة يف ظرف من أحلك الظروف التي مرت بالدولة 
االسالمية حيث اختلف الناس يف هذه البيعة، فالذي عليه أكثر الناس، ومجهور 

ارباب السري أنَّ طلحة والزبري بايعا اإلمام طائعني غري مكرهني) 1 (.

ومن  بكار،  بن  والزبري  مصعب،  بن  اهلل  كعبد  الزبري  آلل  املنارصون  أما 
وافق قوهلم من بني تيم بن مرة الذين هلم رغبة يف طلحة فاشاروا إىل أن طلحة 
والزبري بايعا مكرهني) 2 (. يف الوقت الذي نجد أبا خمنف يؤكد امجاع املهاجرين 
اشخاص  بضعة  عدا  ما   سول الرَّ مسجد  يف  اجتامعهم  بعد  واالنصار 

) 1 ( الرشح 7/4.

) 2 ( الرشح 7/4.
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اعتزلوا) 1 ( وهم عبد اهلل بن عمر، وسعد بن أيب وقاص، واسامة بن زيد، وأن 
البيعة،  عن  يتخلفوا  مل  هؤالء  أن  املعتزلة  ويرى  البيعة،  عىل  يكرههم  مل  اإلمام 

وإنَّام ختلفوا عن االشرتاك بحرب اجلمل) 2 (.

إنَّ اضطراب االوضاع، ومقتل اخلليفة عثامن، ثم قبول اإلمام باخلالفة 
كان  رأهيم،  بمقتىض  ألنه  للخالفة  اإلمام  قبول  يف  للبعض  طعن  موضع  كان 
الناس من الدخول  بابه، ويمنع  عىل اإلمام عيّل بعد مقتل اخلليفة أن يغلق 
رأهيم–قد  حسب   فهو إليه،  تعود  ثم  العرب  ستضطرب  ذلك  وعند  عليه، 
وبسط  بيته،  فتح   اإلمام ولكن  آنذاك  احلارض  الوضع  بحكم  لألمر  تعني 

انتقض عليه) 3 (. يده، لذلك 

هذا الرأي يرى املعتزلة خالفه، فاإلمام عيّل كان يرى أن القيام باألمر 
بابه،  يغلق  وكيف  للخالفة،  ظنه  يف  يصلح  من  لعدم  يومذاك  عليه  واجب 
عي أن عثامن عهد إليه باخلالفة كعبد اهلل بن الزبري وكان مروان  وهناك من يدَّ
وابن  أمية  بني  من  ألنه  ومعاوية  املقتول،  اخلليفة  عم  ابن  أنه  بشبهة  هبا  يطمع 
 عم اخلليفة املتقول، وأمري الشام لعرشين سنة سابقة، وكيف يسوغ لإلمام
ا ستصري إىل  فإهنَّ امتنع  لو  انه  املسلمون، ويعلم  إذا طلبه  يمتنع عن اخلالفة  أن 
يف  ما  يعلم  أن  يريد  من  امتناع  أوالً  امتنع   فهو ولذلك  هلا،  يصلح  ال  من 

املستدرك 127-124/3.  اجلمل،  بمعركة  اشرتاك هؤالء  احلاكم يف سبب عدم  تفسري  ( أنظر   1  (

وانظر القايض: املغني 68-66/2/20.

) 2 ( الرشح 10-8/4، 8-147/19.

) 3 ( الرشح 256/10.
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 :قلوهبم وملا رأى منهم التصميم وافق لوجوب املوافقة عليه) 1 (، إذ يقول
العلامء  النارص، وما أخذ اهلل عىل  »لوال حضور احلارض، وقيام احلجة بوجود 
و  غارهبا،  عىل  حبلها  اللقيت  مظلوم  سغب  وال  ظامل،  كظه  عىل  يقاروا  اال 

لسقيت آخرها بكاس أوهلا«) 2 (.

عّد اإلمام عيل وصوله للخالفة عودة للحق إىل نصابه إذ يقول: »اآلن 
بأن  النص،  لتأويل  املعتزلة  اضطر  وقد  منتقله«  إىل  ونقل  أهله،  إىل  احلق  رجع 
كام  باالفضلية-  وانام  بالنص  ليس  باألمر  واألحق  االوىل  كان   عليًا اإلمام 
رجع  »قد  يقول:  ان  اسرتجعه  ثم  فرتكه  بيشء  اوىل  كان  ملن  وجائز  الحظنا- 

األمر إىل أهله«) 3 (.

وبعد بيعته اختذ مجلة اجراءات:

االجراء األول: توزيع االموال بالتساوي بني مجيع املسلمني:

رجال  يقولن  ال  »اال  فيها:  جاء  خطبة  مبارشة  بيعته  بعد  اإلمام  ألقى 
اخليول  وركبوا  األهنار  وفجروا  العقار،  فاختذوا  الدنيا  غمرهتم  قد  غدًا  منكم 
ما  إذا  وشنارًا،  عارًا  عليهم  ذلك  فصار  الروقة؛  الوصائف  واختذوا  الفارهة، 
فينقمون  يعلمون،  التي  حقوقهم  إىل  وارصهتم  فيه،  خيوضون  كانوا  ما  منعتهم 
رجل  وأيَّام  اال  حقوقنا!  طالب  أيب  ابن  حرمنا  ويقولون:  ويستنكرون  ذلك، 
عىل  له  الفضل  ان  يرى   اهلل رسول  اصحاب  من  واالنصار  املهاجرين  من 

) 1 ( الرشح 257-256/10.

) 2 ( الرشح 203-202/1.

) 3 ( الرشح 140/1.
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من سواه لصحبته، فان الفضل النري غدًا عند اهلل، وثوابه واجره عىل اهلل، وأيَّام 
رجل استجاب هلل وللرسول، فصدق ملتنا، ودخل يف ديننا، واستقبل قبلتنا، قد 
استوجب حقوق اإلسالم وحدوده؛ فانتم عباد اهلل، واملال مال اهلل، يقسم بينكم 
اجلزاء،  احسن  غدًا  اهلل  عند  وللمتقني  أحد،  عىل  ألحد  فيه  فضل  ال  بالسوية، 
فاغدوا  اهلل  شاء  إن  غدًا  كان  وإذا  لالبرار،  خري  اهلل  عند  وما  الثواب،  وافضل 
علينا، فإن عندنا ماالً نقسمه فيكم، وال يتخلفن أحد منكم، عريب وال اعجمي، 

كان من أهل العطاء، أو مل يكن إالَّ حرض، إذا كان مسلاًم حرًا«) 1 (.

كان توزيع االموال بالتساوي مدعاة لتذمر بعض كبار الصحابة وغريهم) 2 ( 
عىل  القائمة  عمر  اخلليفة  طريقة  خالف  االمام  ألن  العطاء،  يستلموا  مل  لذا 
لذا  اإلسالم.  يف  واحلاجة  والغناء  والسابقة  القرابة  حسب  العطاء  يف  التفضيل 
وبني  بيننا  وسويت  غرينا  كحق  القسم  يف  حقنا  جعلت  »إنَّك   :لإلمام قالوا 
بخيلنا  عليه  واوجفنا  ورماحنا،  باسيافنا  علينا  تعاىل  اهلل  افاء  فيام  يامثلنا  ال  من 
اال  اإلسالم  يرى  ال  ممن  قهرًا  قرسًا  واخذناه  دعوتنا،  عليه  وظهرت  ورجلنا، 

كرها«) 3 (.

 ،الرسول به  أمر حكم  العطاء  التساوي يف  ان  اجابته  االمام يف  اوضح 
 ونطق به القرآن، واما مسألة ما افاء به اهلل »باسيافنا ورماحنا« فأكد اإلمام عيّل
 ،أنه سبق إىل اإلسالم قوم نرصوه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم الرسول

) 1 ( الرشح 37/7. وانظرها يف املحمودي: هنج السعادة 9-208/1.

) 2 ( القايض عبد اجلبار: املغني 68/2/20.

) 3 ( الرشح 41/7.
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ألن اهلل سبحانه موف السابق واملجاهد يوم القيامة) 1 (.

جتدر االشارة أن سياسة التساوي يف العطاء كانت من مجلة سياسة اخلليفة 
أيب بكر، والتي سار هبا حمتذيًا سياسة الرسول، ومل تكن تقابل بالتذمر، إذن 

ملاذا قوبلت سياسة اإلمام عيّل بالتذمر؟

يف الواقع إن اخلليفة أبا بكر قسم حمتذيًا بالرسول فلام توىل عمر اخلالفة، 
ألِفوا ذلك، ونسوا القسمة االوىل، وقد طالت خالفة  وفضل قومًا عىل آخرين 
عمر عرش سنوات، فاعتادت القلوب عىل االموال وكثرة العطاء، ومل يكن خيطر 
بالبال تغري احلال، فلام توىل عثامن اخلالفة الثنتي عرشة سنة اجرى األمر عىل ما 
كان عليه عمر، فازداد وثوق الناس بذلك، ومن الف شيئًا شق عليه فراقه، فلام 
جاء االمام وارجع األمر إىل ما كان أيام الرسول وايب بكر، وقد ُنيس ذلك 

وختلله اثنتان وعرشون سنة، شق ذلك عليهم، وأنكروه وأكربوه) 2 (.
االجراء الثاني: إعادة القطائع إىل بيت املال:

االرسة  الفراد  اقطعت  التي  القطائع  ازاء  متشددًا  موقفًا  االمام  اختذ 
وجدته  لو  »واهلل  يقول:  إذ  املال  لبيت  ملكيتها  تعاد  ان  رأيه  وكان  األموية، 
قد تزوج به النساء، وملك به االماء؛ لرددته، فإن يف العدل سعة، ومن ضاق 
من  بعضًا  اقطع  عثامن  اخلليفة  كان  وقد  اضيق«.  عليه  فاجلور  العدل،  عليه 
اخلليفة  كان  فإذا  اخلراج،  ارض  من  قطائع  واصحابه  األموية  االرسة  افراد 
عمر قد اقطع الرباب الغناء يف احلرب واجلهاد، ثمنًا ملا بذلوه من مهجهم يف 
طاعة اهلل سبحانه، فان عثامن اقطع صلة لرمحه عن غري غناء يف اجلهاد، لذا أمر 

) 1 ( الرشح 42-41/7.

) 2 ( الرشح 43-42/7.
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االمام باعادة كل ذلك لبيت املال) 1 (.

االجراء الثالث: عـزل الوالة:

صور االمام ان الدين كان عند الوالة يف عهد عثامن اسريًا، ألهنم مل يقضوا 
باحلق، وإنام باهلوى لطلب الدنيا، لذا اختذ قرار عزهلم بأمجعهم) 2 (.

 هذه االجراءات زادت من حدة موقف االرسة األموية من اإلمام عيل
نوايا  من  برسالة حيذره  معاوية  إىل  فابرق  ذلك،  العاص  بن  استغل عمرو  وقد 
الوليد بن عقبة بن أيب معيط شعرًا عده اخلليفة العبايس  اإلمام عيّل، وانشد 
اإلمام  بسياسة  ندد  حيث  مناف،  عبد  بني  بني  التفريق  يف  السبب  املنصور 

.) 3 (عيل

دعا  اخلليفة  مقتل  درجة  إىل  املسلمون  إليه  آل  الذي  الوضع  ان  واملالحظ 
توزيع  مسألة  من  للدولة،  العامة  السياسة  يف  جذري  تغيري  الحداث  اإلمام 
اججت  التي  االمور  من  املسائل  هذه  دامت  ما  والوالة،  والقطائع،  االموال، 

الوضع.

 عيل اإلمام  عىل  للخروج  عليها  الناقمني  دفعت  السياسة  هذه  ن  إ 
مستغلني قميص عثامن ورقة سياسية للوصول إىل غاياهتم، لذا وجهت لالمام 
اجلمل  ملعارك  املربر  هو  ذلك  وكان  قتلته،  مع  التواطؤ  أو  اخلليفة،  مقتل  هتمة 

.وصفني وباقي احداث خالفة اإلمام

) 1 ( الرشح 269/1. وانظر قول االمام: املحمودي: هنج السعادة 187-186/1.

) 2 ( الرشح 6/17. وانظر الطربي: تاريخ 442/4.

) 3 ( الرشح 27/1. وانظر املسعودي: مروج الذهب 356/2. أبو الفرج: االغاين 134/5، 163.
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حسب  عثامن  اخلليفة  مقتل  –-من  عيل  اإلمام  موقف  هو  ما  ترى  فيا 
الرؤية االعتزالية؟

أيب  ابن  استنتج   عيل اإلمام  كالم  يف  وردت  نصوص  بضعة  خالل  من 
ضعف  عثامن  أن  يرى  كان   عيل فاإلمام  إليه،  نسب  مما  اإلمام  براءة  احلديد 
عن تدبري أمر اخلالفة، وأن أهله غلبوا عليه، واستبدوا باألمر دونه، واستعجزه 
ارسه  أو  عمي،  إذا  اإلمام  حكم  حكمه  صار  لذا  رأيه،  واستسقطوا  املسلمون، 

العدو فإنه ينخلع من اإلمامة) 1 (.

به،  امرت  »لو  عثامن:  يف   اإلمام كالم  لتأويل  احلديد  أيب  ابن  واضطر 
لكنت قاتاًل، أو هنيت عنه لكنت نارصًا، غري أن من نرصه ال يستطيع أن يقول: 
خذله من أنا خري منه، ومن خذله ال يستطيع أن يقول: نرصه من هو خري مني؛ 
وأنا جامع لكم امره، استأثر فاساء االثرة، وجزعتم فأسأتم اجلزع، وهلل حكم 

واقع يف املستأثر واجلازع«.

هنا مل حيمل ابن أيب احلديد الكالم عىل ظاهره لسببني: األول: ثبوت عصمة 
دم عثامن. الثاين: ثبت يف السري واالخبار أنه كان ينهى الناس عن قتله.

إذن جيب أن حيمل لفظ )النهي( عىل املنع، كام يقال: االمري ينهى عن هنب 
منع  بقتله وال  أمر  ما   الكالم، ألنه يستقيم  فحينئذ  يمنع،  أي  الرعية،  اموال 
املنكر واجب،  النهي عن  باليد، ولكن  وليس  باللسان  ينهى  كان  قتله ألنه  عن 

فهال منع من قتله باليد؟

ترى املعتزلة »أن املنع باليد جيب إذا كان حسنًا، وإنام يكون اإلنكار حسنًا 

) 1 ( الرشح 154-152/9.
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إذا مل يغلب عىل ظن الناهي عن املنكر أن هنيه ال يؤثر، فإن غلب عىل ظنه أن هنيه 
ال يؤثر قبح انكار املنكر، ألنه إن كان الغرض تعريف فاعل القبيح قبيح ما أقدم 
عليه، فذلك حاصل من دون االنكار؛ وان كان الغرض أاّل يقع املنكر، فذلك 
غري حاصل؛ ألنه قد غلب عىل ظنه أن هنيه وإنكاره ال يؤثر، لذلك ال حيسن من 
االنسان االنكار عىل اصحاب املآرص ما هم عليه من أخذ املكوس، ملا غلب عىل 
الظن أن اإلنكار ال يؤثر، وهذا يقتيض أن يكون أمري املؤمنني قد غلب عىل 

ظنه أن انكاره ال يؤثر فلذلك مل ينكر«) 1 (.

وأشكل عىل ابن أيب احلديد تأويل كالم ورد يف كتاب اإلمام عيل ألهل 
يف  عيص  حني  هلل  )غضبوا  م  بأهنَّ وصفهم  إذ  االشرت  مالكًا  عليهم  وىل  ملا  مرص 

ارضه، وذهب بحقه«.

هم  مرص  أهل  ألن  تأويله،  عيل  يشكل  الفصل  »هذا  احلديد:  أيب  ابن  قال 
يف  عيص  حني  هلل  غضبوا  اهنم   املؤمنني امري  شهد  وإذا  عثامن،  قتلوا  الذين 
ارضه، فهذه شهادة قاطعة عىل عثامن بالعصيان، واتيان املنكر، ويمكن ان يقال 
والته  من  بل  عثامن،  من  ال  االرض  يف  عيص  تعاىل  اهلل  ان  متعسفًا:  كان  وان 
وامرائه واهله، وذهب بينهم بحق اهلل ورضب اجلور رسادقه بواليتهم، وامرهم 

عىل الرب والفاجر واملقيم والظاعن، فشاع املنكر، وفقد املعروف«) 2 (.

ولكن هؤالء الذين غضبوا هلل قد آل امرهم أهنم قطعوا املسافة من مرص إىل 
املدينة فقتلوا اخلليفة: فال تعدوا حالتهم امرين:

) 1 ( الرشح 126/2-129. وانظر نص كالم اإلمام: املحمودي: هنج السعادة 219/1.

) 2 ( الرشح 157-156/16.
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أن يكونوا أطاعوا اهلل فيكون عثامن عاصيًا، أو يكونوا اسخطوا اهلل بقتل عثامن، 
فعثامن عىل حق وهم فساق، فكيف يبجلهم اإلمام وخياطبهم خطاب الصاحلني؟

هنا يرى ابن أيب احلديد أن أهل مرص ملا غضبوا هلل وجاءوا إىل املدينة، وأنكروا 
عىل عثامن تأمريه االمراء الفساق وحرصوه يف داره طلبًا ان يدفع هلم مروان عىل 
ما كتبه يف امرهم، فلام حرص اخلليفة طمع فيه مبغضوه واعداؤه من أهل املدينة، 
وصار معظم الناس إلبًا عليه، فهنا أصبح عدد املرصيني قلياًل بالنسبة إىل ما اجتمع 
نفسه، وتسليم مروان، وعزل  بعزل  يطالبون اخلليفة  الذين  الناس  املدينة من  يف 
روا داره فرماهم عبيد  الوالة، ومل يكونوا يطلبون اخلليفة نفسه، ولكن البعض تسوَّ
اخلليفة، وجرحوا بعضهم، فدعاهم احلال للنزول واالحاطة باخلليفة، فترسع إليه 
احدهم فقتل اخلليفة، ومتكن عبيد عثامن من قتل القاتل، فال يلزم من فسق ذلك 
القاتل، أن يفسق الباقون، ألهنم ما انكروا اال املنكر، واما القتل فلم يقع منهم، 

فجاز لالمام ان يقول اهنم غضبوا هلل، وان يثني ويمدحهم) 1 (.

بن  قيس  يرويه  الذي  اإلمام  كالم  لتأويل  احلديد  أيب  ابن  اضطر  وكذلك 
أئمة  إنفروا إىل  املهاجرين؛  ابناء  »يا  إذ يقول: سمعت عليًا يقول:  أيب حازم 
محال  دم  عىل  يقاتل  من  إىل  إنفروا  الشيطان،  وأولياء  االحزاب،  وبقية  الكفر، 
يوم  إىل  خطاياهم  ليحمل  إنه  النسمة،  وبرأ  احلبة،  فلق  الذي  فواهلل  اخلطايا، 

القيامة ال ينقص من اوزارهم شيئًا«.

الراوي وهو قيس بن أيب حازم ألنه قال يف  ابن أيب احلديد يف  أوالً: طعن 
من  بأن  ترى  واملعتزلة  قلبي«.  يف  بغضه  فدخل  »فابغضته،   عيّل اإلمام  حقِّ 

) 1 ( الرشح 157/16.
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يبغض اإلمام علّيًا ال تقبل روايته) 1 (.

ثانيًا: يرى أن االشهر يف الرواية صدر احلديث، واما عجزه فليس بمشهور.

ثالثا: إذا صحت الرواية حيملها املعتزلة عىل أن اإلمام يقصد معاوية وسمى 
نارصيه مقاتلني عىل دمه، ألهنم حيامون عن دمه، ومن حامى عن دم انسان فقد 

قاتل عليه) 2 (.

وسيلة  اخلليفة-  عيل–دم  اإلمام  سياسة  الساخطون  استغل  لقد 
وقد  قتلته،  مع  التواطؤ  أو  بقتله،   علّيًا اإلمام  فاهتموا  غاياهتم،  لتحقيق 
ينه  مل  »أو  قائاًل:  األمويني  قبل  من  بذلك  اهتامه  من   عيل اإلمام  استغرب 
وملا  هتمتي!  عن  سابقتي  اجلهال  وزع  ما  أو  قريف!  عن  يب  علمها  أمية  بني 

لساين«. من  ابلغ  به  اهلل  وعظهم 

قال ابن أيب احلديد يف رشحه ان اإلمام يرى أن معرفة حاله ومنزلته تفرض 
–- التي ال يوجد أعىل منها،  عىل بني أمية عدم اهتامه بدم اخلليفة، فمنزلته 

كالذي نطق به القرآن من طهارته، وطهارة ابنائه وزوجته، يف قوله تعاىل:

َرُكْم َتْطِهيًرا﴾. ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ُه لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ َما ُيِريُد اللَّ ﴿إِنَّ

وقول النبي: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى« وهذا يقتيض عصمته 
عن الدم احلرام؛ كام ان هارون معصوم عن مثل ذلك، ثم أن ترادف اقوال وافعال 
اها إىل أن ِمْثل اإلمام ال  الرسول يف حقه تضطر احلارضين هلا واملشاهدين إيَّ

) 1 ( أشار الرشيف الريض النحراف قيس بن أيب حازم عن اإلمام عيل. املجازات النبوية ص9-48.

) 2 ( الرشح 195-194/2.
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جيوز أن يسعى يف إراقة دم مسلم، مل حيدث حدثًا يستوجب به إحالل دمه) 1 (.

رؤية اإلمام هذه أكد ابن أيب احلديد صحتها وذلك أن من يظهر ناموس 
نفوس  يف  يتقرر  والتقوى،  بالورع  ويتصف  العبادات،  عىل  ويواظب  الدين، 
بالعيوب  تقرفه  لئال  الناس  يدفع  مما  اه،  إيَّ واعتقاده  الدين  استشعاره  الناس 
مع   عيل اإلمام  العداء  ساغ  فكيف  فيه،  يطعن  من  واستبعاد  الفاحشة، 
املسلمني،  من  أحد  إليها  يصل  مل  التي  الدين،  يف  العالية  بمنزلته  علمهم 
وقد  السيام  عليه،  املامألة  أو  اخلليفة،  لقتل  ونسبته  فيه،  السنتهم  اطالق 
براءة  إىل  املعتزلة  وفعاًل، وخيلص  قوالً  عنه  املدافعني  من  كان  انه  لدهيم  ثبت 

.) 2 اإلمام من دم اخلليفة) 

بدم  الهتامه  اإلمام  مناوئي  دفعت  التي  االسباب  بني  من  أن  البعض  يرى 
اخلليفة هو بقائه يف املدينة يف الوقت الذي حورص فيه اخلليفة، فريى هؤالء انه 

كان عىل اإلمام مغادرة املدينة فال يكون عذرًا للطاعنني فيه.

يف الواقع ان اإلمام علّيًا مل يكن خيطر له ان يتهم بدم اخلليفة مع براءته 
مرارًا  حرض  حيث  اخلليفة،  مصلحة  يف  باملدينة  مقامه  ان  يرى   وكان منه، 
له  وأبعد املحارصين عنه، وأرسل ولديه وابن أخيه عبد اهلل بن جعفر حيمالن 
ملقام  اخلليفة، وكان  تأخر مقتل  ملا  املدينة  اإلمام عيل يف  املاء، ولوال حضور 
املعتزلة إىل احلكم برباءة اإلمام  الناس عنه) 3 (، وخيلص  اإلمام دور يف تراخي 
من دم اخلليفة، وقد رصح اإلمام بذلك مرارًا ومنها قوله: »واهلل ما قتلت عثامن، 

) 1 ( الرشح 170-169/6.

) 2 ( الرشح 171-170/6.

) 3 ( الرشح 256/10.
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وال ماألت عىل قتله«) 1 (.

بويع  ملا   أنه إىل  فيشار  اخلليفة،  قتلة  من   ملوقفه املعتزلة  رؤية  اما 
باخلالفة قيل له: لو عاقبت قومًا ممن اجلب عىل عثامن فقال: »يا اخوتاه! إينِّ 
لست اجهل ما تعلمون؛ ولكن كيف يل بقوة والقوم املجلبون عىل حد شوكتهم 
يملكوننا وال نملكهم! وهاهم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم، والتفت إليهم 
عىل  لقدرة  موضعًا  ترون  وهل  شاءوا؛  ما  يسومونكم  خاللكم  وهم  اعرابكم، 
يشء تريدونه، إن هذا األمر أمر جاهلية؛ وإن هلؤالء القوم ماده، ان الناس من 
هذا األمر إذا حرك عىل امور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما ال ترون، وفرقة 
ال ترى هذا وال هذا فاصربوا حتى هيدأ الناس، وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ 
فعلة  تفعلوا  وال  امري،  به  يأتيكم  ماذا  وانظروا  عني  فاهدؤا  مسمحة  احلقوق 

تضعضع قوة، وتسقط منه، وتورث وهنًا وذلة«.

يرى  علّيًا كان  اإلمام  ان  أيب احلديد  ابن  استنتج  النص  من خالل هذا 
بارش  بقي ممن  كان  إن  قتلته،  من  واالقتصاص  اخلليفة،  حرصوا  الذين  عقاب 
قتله، ولكنه اعتذر بعدم التمكن وذلك لوجود عامل كثري جاء من االمصار 
ولو  وصفه،  كام  جاهلية  أمر  األمر  فأصبح  والبادية،  املدينة،  ألهل  مضافًا 
الصواب،  هو   اإلمام فعل  يرى  من  فمنهم  الناس،  الختلف  ساكنًا  حرك 
 فاإلمام لذا  خمطئًا،  وال  مصوبًا  ال  يقف  من  ومنهم  خطأ،  يراه  من  ومنهم 
االصوب  أن  يرى   عيّل فكان  أعظم،  أو  كاالوىل  فتنة  جتدد  من  خيشى 
الفتنة،  سكون  حني  إىل  االمساك  هو  والعقل  الرشع  يوجبه  والذي  بالتدبري، 

) 1 ( الرشح 200/1.



 ................................... 371الفصل الرابع: املبحث الثاين: خالفة اإلمام عيل

حيرض  وأن  وغريه،  معاوية  يطيعه  أن  يؤمل   وكان الشعوب،  تلك  وتفرق 
للقتل  فبعض  املتهمني،  ويعيِّنون  ابيهم،  بدم  يطالبون  عنده  املقتول  اخلليفة  بنو 
بحكم  العمل  من   اإلمام يتمكن  وحينها  للتسور،  وثالث  للحصار  واخر 
ورثة  وجلأ  الشام،  واهل  معاوية  امتنع  إذ  هكذا،  يقع  مل  األمر  ولكن  الكتاب، 
القصاص بصورة رشعية،  إّياه، ومل يطلبوا  إليه، وفارقوا اإلمام متهمني  عثامن 
خروج  معاوية  وسبق  اجلاهلية،  عصبية  معاوية  وجعلها  مغالبة،  طلبوه  وانام 
للقصاص،  التصدي  اإلمام عن  منع  مما  ذلك  فكان  عليه،  اجلمل  اصحاب 
وقد قال ملعاوية »فأما طلبك قتلة عثامن، فادخل يف الطاعة، وحاكم القوم 
ايّل امحلك وإيَّاهم عىل كتاب اهلل وسنة رسوله«. وهذا هو ما يراه املعتزلة »ألنه 
جيب دخول الناس يف طاعة اإلمام، ثم تقع املحاكمة إليه، فإن حكم باحلق 

.) 1 انتفض امره وتعني خلعه«)  امامته، وإن حكم باجلور  استديمت 

ما  عىل  موقوفًا  اخلليفة  قتلة  من  القصاص  كان  إذا  التساؤل  جيدر  ولكن 
عىل  واجب  هو  الذي  املنكر  عن  النهي  باب  من  عليه  جيب  كان  ا  أمَّ  ذكره

العامة فكيف عىل اإلمام؟

فإذا  يقع،  ال  حتى  وقوعه  قبل  جيب  املنكر  عن  النهي  أن  املعتزلة  ترى 
اخلليفة  قتل  عن  االمصار  أهل  هنى  قد   وكان بعد،  للنهي  معنى  فال  وقع، 
تفاقم  حتى  فائدة،  دون  وبأوالده  ولسانه،  بيده  ونابذهم  مرارًا،  قتله  قبل 
األمر إىل قتل اخلليفة، وال جيب بعد القتل اال القصاص، فإذا ما امتنع اولياء 
فالقصاص  القاتلني،  من  يقتص  أن  عليه  جيب  مل   ،اإلمام طاعة  من  الدم 

) 1 ( الرشح 294-293/9.
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أن  املعتزلة  وأكدت   ،اإلمام عىل  ببغيهم  سقط  وقد  الدم،  اولياء  حق 
اخلليفة  قتل  يوم  قتلوا  القتل  بارشوا  والذين  القتل،  بارش  من  عىل  القصاص 
عىل  الدار  يوم  قتال  وكالمها   ،)  1 محران)  بن  وسودان  وهب،  بن  ومها–قترية 
اخلليفة،  حرصوا  وإنَّام  القتل،  يبارشوا  فلم  االخرون  ا  أمَّ اخلليفة،  عبيد  يد 
مل  أو  قتله  حمرض  وحرض  الدار  تسور  من  ومنهم  وتوعدوه،  عليه  واجلبوا 

.)  2 عليهم)  قصاص  ال  املعتزلة  عند  فهؤالء  حيرض، 

بقتل اخلليفة عثامن بمساعدة  املدينة، وقام سودان  إىل  اهايل مرص خرجا سنة 35 هـ  ( ومها من   1 (

قترية، فقام غالم للخليفة فقتل سودان، فثأر قترية وقتل الغالم فقام غالم آخر للخليفة وقتل 

قترية. أنظر الطربي: 348/4، 391.

) 2 ( الرشح 16/4-17، 37/14-38. وانظر املنقري: وقعة صفني ص 189.
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معركة اجلمل 36 ه�/658 م
لدى طلحة والزبري، فخرجا من  اتبعها اإلمام قبوالً  التي  السياسة  مل تالق 
للسيدة  السلبي  باملوقف  سمعا  أن  بعد  مكة  إىل   عيل اإلمام  بيعة  بعد  املدينة 
هلم  متت  حيث  البرصة،  صوب  حتركا  هناك  ومن   ،عيل اإلمام  من  عائشة 
أهل  داعيًا  البرصة  إىل  للخروج   عيل اإلمام  فاضطر  عليها،  التامة  السيطرة 
طلحة  مع  مفاوضات  يف  دخل  للبرصة  وصوله  وبعد  معه،  للخروج  الكوفة 
ساحة  يف  طلحة  بمقتل  انتهت  التي  احلرب،  حالة  عن  اال  تسفر  مل  والزبري 
املعركة، فيام خرج الزبري من املعركة فاغتاله-ابن جرموز–يف وادي السباع) 1 (، 
وبعد ذلك القى أهل البرصة السالح، ومتت إعادة السيدة عائشة إىل املدينة) 2 (.

اخوة  باسامء  سمي  قيل  البرصة،  عن  اميال  مخسة  بعد  وعىل  ومكة  البرصة  بني  السباع:  ) 1 (  وادي 

ص  املعطار  الروض  احلمريي:   .4-343/5 البلدان  معجم  احلموي:  السباع  اسامء  حيملون 

.4-603

) 2 (  أنظر تفاصيل ذلك متناثرة يف الرشح: 9/1، 201، 7-225، 6-230، 66-243، 305-

-109  ،39/9  ،46-35/7  ،229-128  ،11-6/4  ،8-187  ،170-166/2  ،311

-121 ،20-10/11 ،8-9،247-4/27،10-310 ،4-293 ،200-190 ،162 ،115

8/6،14-25، 254/17-255. وانظر الطربي: تاريخ 546-444/4.
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للحروب  فاحتة  كان  الذي  املسلمني،  تاريخ  يف  املهم  التارخيي  احلدث  هذا 
يف  الرؤية  هذه  ولنناقش  له؟  املعتزلة  رؤية  هي  ما  ترى  يا  اإلسالم،  يف  االهلية 

املباحث االتية:

.بيعة طلحة والزبري لإلمام عيّل

مدى اهلية طلحة والزبري للخالفة.

موقف اإلمام عليًَّا إزاء اصحاب اجلمل قبل وبعد املعركة.

رؤية االعتزال الصحاب اجلمل.

.أواًل: بيعة طلحة والزبري للمام علي

كانت  هل   ،عيل لالمام  والزبري  طلحة  بيعة  بشأن  الروايات  تناقضت 
طوعًا أم كرهًا؟ فقد »اختلف الناس يف بيعة امري املؤمنني، فالذي عليه أكثر 
ثم  بايعاه طائعني غري مكرهني،  أن طلحة والزبري  السري  ارباب  الناس ومجهور 
تغريت عزائمهام…. قال الزبرييون منهم عبد اهلل بن مصعب، والزبري بن بكار، 
العصبية لطلحة: اهنام  ارباب  تيم بن مرة،  بني  وشيعتهم، ومن وافق قوهلم من 
سيف  واللج  قفى،  عىل  واللج  بايعت  يقول:  كان  الزبري  وان  مكرهني؛  بايعا 

االشرت«) 1 (.

فيام صورت روايات أيب هالل العسكري) 2 ( وايب خمنف دور عامر واالنصار 
النجاح محل طلحة والزبري  بيعة اإلمام عيّل) 3 (، والظاهر أن هذا  انجاح  يف 

) 1 ( الرشح 7/4.

) 2 ( الرشح 7/4-8. وانظر أبو هالل: االوائل ص 162.

) 3 ( الرشح 7/4-11. وانظر الطربي 430-427/4.
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تارة  ـ »وكان يدعي  بقلبي  بيدي ال  الزبري يقول:–بايعت  البيعة. ولذا كان  عىل 
ال  بمعاريض  وأتى  دخيلة  ونوى  البيعة،  يف  ورى  أنه  أخرى  ويدعي  أكره،  أنه 

حتمل عىل ظاهرها«) 1 (.

وقد رد اإلمام عيّل عىل ادعاءات الزبري قائاًل: »يزعم انه بايع بيده، ومل 
وإالَّ  يعرف،  بأمر  عليها  فليأت  الوليجة،  وادعى  بالبيعة،  اقر  فقد  بقلبه،  يبايع 
عليه  يقم  مل  آخر  امرًا  وادعى  بالبيعة،  اقر  هنا  فالزبري  منه«.  خرج  فيام  فليدخل 

دليل، فاما ان يقيم دلياًل عىل فساد البيعة الظاهرة وإالَّ فليعود للطاعة«) 2 (.

»إينِّ  البيعة:  وقت  له  قال  لذا  الزبري  لنوايا  مدركًا  كان  اإلمام  أن  والظاهر 
خلائف أن تغدر يب، وتنكث بيعتي، قال: ال ختافن ؛ فإن ذلك ال يكون منِّي أبدًا، 

فقال فيل اهلل عليك بذلك راع وكفيل، قال نعم: اهلل لك عيّل راع وكفيل.

إىل  املدينة  باخلروج من  اإلمام لطلحة والزبري  أِذَن  فلامذا  إذا كان هكذا 
مكة ملا استئذناه الداء العمرة؟

يف الواقع ان الرواة اختلفوا يف خروج طلحة والزبري من املدينة: هل كان بإذن 
اإلمام عيّل أم ال؟ فإن كان اجلواب بغري إذنه، فالسؤال أعاله المعنى له، وإذا 
ُه قال هلام: واهلل ما تريدان العمرة، وإنَّام تريدان  كانا خرجًا بإذنه، فاملعروف أنَّ
الغدرة، وخوفهام باهلل من الترسع إىل الفتنة، وما كان جيوز لإلمام ال يف الرشع 
مل  بام  معاقبة شخص  عليه  كان حمظورًا  الرشع  ففي  أن حيبسهام،  السياسة  وال يف 
ُه لو اظهر التهمة هلام  ا يف السياسة فألنَّ يفعل بعد وربام ال يقع هذا الفعل. وأمَّ

) 1 ( الرشح 230/1.

) 2 ( الرشح 230/1.وانظر رد احلسن بن عيل عىل عبد اهلل بن الزبري.القايض:املغني 80/2/20.



376................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

ومها من املهاجرين السابقني، لكان يف ذلك من التنفري عنه ما ال خيفى، ويؤدي 
إىل الطعن فيه، كأن يقال: انه ليس عىل ثقة من إمامته فلذلك يتهم الرؤساء وال 
يأمن الفضالء، والسيام وطلحة أول من بايعه والزبري مل يزل معروفًا بنرصته، فلو 

حبسهام واظهر الشك فيهام مل يسكن أحد إىل جهته، ولتفرق الناس عنه) 1 (.
اذن ملاذا مل يستصلحهام ويوليهام، ويرتبطهام باالجابة الغراضهام؟

قال ابن أيب احلديد يف جواب هذا التساؤل: »فحوى هذا انكم تطلبون من 
تدبريه،  يف  عليه  مقتاتًا  رأيه،  عىل  مغلوبًا  اإلمامة  يف  يكون  أن   املؤمنني أمري 
فيقر معاوية عىل والية الشام غصبًا، ويويل طلحة والزبري مرص والعراق كرهًا؛ 
اإلمامة  من  هلم  يكون  أن  رضوا  وال  قبله؛  ممن  أحد  حتته  دخل  ما  يشء  وهذا 
بعض  يعزل  أن  عىل  وحرص  عثامن  حورب  ولقد  اللفظ،  اخلالفة  ومن  االسم، 
الدنية  هبذه  امره  يفتتح  أن   علّيًا تسومون  فكيف  ذلك.  إىل  جيب  فلم  والته 

ويرىض بالدخول حتت هذه اخلطة! وهذا ظاهر«) 2 (.
ثانيًا: مدى اهلية طلحة والزبري للخلفة؟

إن املعتزلة يرون عدالة أكثر الصحابة ومنهم طلحة والزبري–كام سيتضح فيام 
بعد–ولكن اإلمام عليًا يف اشارته لطلحة والزبري أكد عدم اهليتهم للخالفة 
إذ يقول: »لقد اتلعوا اعناقهم إىل أمر مل يكونوا أهله، فوقصوا دونه«) 3 (. فكيف 
املخالفة  االعتزال  رؤية  وبني  هذا   عيّل اإلمام  كالم  بني  التوفيق  يتم  ترى  يا 
لكالمه، خاصة إذا علمنا أن ابن أيب احلديد يعد ان كل ما جاء يف هنج البالغة 

) 1 ( الرشح 248-247/10.

) 2 ( الرشح 248/10.

) 3 ( الرشح 123/11. وانظر ابن االثري: النهاية 194/1.
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.هو من كالم اإلمام عيل

للخالفة  والزبري  طلحة  اهلية  إىل  االعتزال  لرؤية  احلديد  أيب  ابن  يشري  هنا 
يف حالة عدم طلب اإلمام عيل للخالفة، اما إذا طلبها فلم يكونا ال مها وال 
حيكم  مل  هبم،  ورضاه  باخلالفة،  تقدمه  ملن   ،طاعته ولوال  هلا،  اهاًل  غريمها 

معتزلة بغداد بصحة خالفتهم) 1 (. كام مر بنا.

ثالثًا: موقف اإلمام علي من اصحاب اجلمل قبل املعركة وبعدها:

االمساك  آثر  لكنه  للبيعة،  نكثًا  والزبري  طلحة  خروج   عيّل اإلمام  عّد 
عن حرهبم أوالً، »وسأمسك األمر ما استمسك، وإذا مل اجد بدًا فآخر الدواء 
الكي«. أي امسك نفيس عن حماربة هؤالء ما امكنني، وادفع األيام بمراسلتهم، 
الطاعة ترغيبًا وترهيبًا، فإذا مل اجد  وختويفهم وإنذارهم، واجتهد يف ردهم إىل 
بدًا من احلرب، فآخر الدواء الكي، أي احلرب، فهي الغاية التي إليها ينتهي أمر 

اخلارجني) 2 (.

الرجاعهم  القوة  استخدام  عليه  حيتم  الرشعي  الواجب  أن  وجد   لكنه
إىل الطريق الصحيح »فام وجدتني يسعني إالَّ قتاهلم أو اجلحود بام جاء به حممد 
صىل اهلل عليه وسلم، فكانت معاجلة القتال أهون من معاجلة العقاب، وموتات 

الدنيا أهون َعيّل من موتات اآلخرة« ) 3 (.

) 1 ( الرشح 126/11. إن دعوى طاعة اإلمام ملن تقدمه هي حمض افرتاء وتكفي اخلطبة الشقشقية 

التي أكد ابن أيب احلديد صحتها عىل ان موقف اإلمام يفرس لعدم وجود النارص.

) 2 ( الرشح 291/9، 294.

املغني  القايض:   ،125-124/3 املستدرك  احلاكم:  عند  النص  معنى  ورد   .6/4 الرشح   )  3  (

.75/2/20
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ولكن كيف يكون تارك الواجب جاحدًا ملا جاء به النبي؟.

ترى املعتزلة أنه يف حكم اجلاحد ألنه خمالف وعاص، السيام معتزلة بغداد 
التي ترى أن تارك الواجب خملد يف النار حتى ولو مل جيحد النبوة، وترى املعتزلة 
أن جهاد اخلارجني عن طاعة اإلمام واجب عىل اإلمام يف حالة إذا وجد انصارًا. 

فإذا أخّل بذلك يكون قد أخّل بواجب، فيستحق العقاب) 1 (.

عىل  بل  حكمه  رشعية  عىل  قتاله  يف  يستند  ال   علّيًا اإلمام  أنَّ  واملالحظ 
رصيح  اخبار  ألنه   نبوته دالئل  من  وهذا   )  2  (للنبي تنسب  احاديث 

بالغيب، ال حيتمل التمويه والتدليس، كام حتمله االخبار املجملة) 3 (.

إن ما حدث من خروج طلحة والزبري امٌر غري مألوف مسبقًا عند املسلمني 
 :لذلك كان من الصعب اختاذ موقف بصددهم، وهنا كان موقف اإلمام عيل
»فإينِّ فقأت عني الفتنة، ومل يكن ليجرتئ عليها أحد غريي بعد أن ماج غيهبها، 

واشتد كلبها« ) 4 (.

يعلمون  وال  القبلة،  أهل  قتال  هيابون  كانوا  اجلمل  معركة  قبل  الناس  إن 
أم  جرحيهم  عىل  جيهزون  وهل  ال؟  أم  موليهم  يتبعون  هل  يقاتلوهنم؟  كيف 

) 1 ( الرش ح 6/4.

املغني  القايض:   .150/3 املستدرك  احلاكم:  ص45.  واملساوئ  املحاسن  البيهقي:  أنظر:   )  2  (

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .187/13  ،1-340/8 بغداد  تاريخ  اخلطيب:   .74/2/20

فرائد  اجلويني:   .110 ص  املناقب  اخلوارزمي:   .158/1 الشهرستاين:امللل   .1117/3

السمطني 150/1. ابن كثري: البداية والنهاية 361/7. 

) 3 ( الرشح 201-200/1.

) 4 ( الرشح 44/7. وانظر: أيب هالل: الغارات: ص5.
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بآذان  يؤذن  من  قتال  يستعظمون  وكانوا  غنائمهم؟  مع  يتعاملون  وكيف  ال؟ 
وطلحة  املؤمنني  أم  حرب  استعظموا  وكذلك  بصالهتم،  ويصيل  املسلمني، 
احلرب،  هذه  يف  الدخول  عن  مجاعتهم  وتوقف  اإلسالم،  يف  ملكاهنم  والزبري، 

كاالحنف بن قيس وغريه.

فلوال أن اإلمام علّيًا اجرتأ عىل سل السيف ما أقدم أحد عىل احلرب) 1 (. 
حيث قال: »قد فتح باب احلرب بينكم وبني أهل القبلة، وال حيمل هذا العلم 
وقفوا  به،  تؤمرون  ملا  فامضوا  احلق،  بمواقع  والعلم  والصرب  البرص  أهل  إالَّ 
عندما تنهون عنه، وال تعجلوا يف أمر حتى تتبينوا، فإن لنا مع كل أمر تنكرونه 
القبلة، حتى أن الشافعي  الناس من قتال أهل  غريًا«. فهنا اإلمام يشري هليبة 
يقول: »لوال عيّل ملا ُعِرَف يشء من احكام البغي«، وأكد اإلمام عيّل أن مثل 
 ،)  2 والعلم)  بالبصرية  اهلل  خصه  من  إالَّ  به  العمل  مواقع  يعرف  ال  احلال  هذا 
ولذا قال: »لو مل أُك فيكم ملا قوتل أهل اجلمل واهل النهروان«. وذلك ألن 
الشبهة كانت يف أهل اجلمل ظاهرة االلتباس فالزبري وطلحة موعودان باجلنة، 
وام املؤمنني زوجة رسول اهلل يف الدنيا واالخرة، وحال طلحة والزبري يف السبق 
قراء  وهم  والزهد،  العبادة  من  حالة  يف  النهروان  أهل  وكان  معروفة،  واجلهاد 
العراق، يف حني كان معاوية مشهورًا بقلة الدين وكذاك من نارصه وهو عمرو 
بن العاص، ومن تابعهم من أهل الشام وأعراهبم فاولئك كان حاهلم معروفًا يف 

) 1 ( الرشح 44/7-46. وانظر كتاب سليم ص 208-207.

) 2 ( الرشح 330/9-331. ولذلك ملا اعرتض أحد االشخاص عىل اإلمام، قال: انه ملبوس 

عليك، إن احلق ال يعرف بالرجال، إعرف احلق تعرف أهله، اجلاحظ: البيان والتبيني 211/2. 

القايض عبد اجلبار: املخترص يف اصول الدين ص 171. 
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االنحراف فال يستحرمون قتاهلم) 1 (.

إثر  منها  خرج  الزبري  أن  فاملعروف  املعركة،  بعد  اإلمام  موقف  عن  أما 
وسيف  برأس  وجاء  فاغتاله  جرموز-  فاتبعه–ابن  عليه،   اإلمام احتجاج 
مبارزة  الزبري  يقتل  مل  جرموز  ابن  ان  اإلمام  وادرك   ،عيل لإلمام  الزبري 
لئياًم. ولكن احلني  ابن صفية جبانًا وال  ما كان  له: »واهلل  قال  وإنَّام غدرًا حيث 
ومصارع السوء«،  ثم أخذ سيف الزبري وقال: »سيف طاملا جىلَّ به الكرب عن 
أما   :فقال املؤمنني!  أمري  يا  اجلائزة  ابن جرموز:  فقال   » اهلل  وجه رسول 
بالنار«  ابن صفية  قاتل  اين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: برش 

فخرج ابن جرموز خائبًا، وقتل يف النهروان مارقًا) 2 (.

اما طلحة فقد قتل يف ساحة املعركة، واهتم مروان بن احلكم بقتله، بل كان 
مروان يرصح بذلك، حيث ملا ضعف اصحاب اجلمل قال مروان: »ال اطلب 

ثأر عثامن من طلحة بعد اليوم! فانتحى له بسهم فاصاب ساقه« ) 3 (.

املعركة  ملا مر بساحة   انه املعتزلة  وعن موقف اإلمام عيل منه، فرتى 
معفرًا  اراك  أن  حممد  أبا  يا  عيل  »أعزز  قال:  ثم  اجلسوه،  قال:  طلحة  عىل  ومر 
حتت نجوم السامء، ويف بطن هذا الوادي! ابعد جهادك يف اهلل، وذبك عن رسول 
اهلل! فجاء إليه انسان فقال: أشهد يا امري املؤمنني، لقد مررت عليه بعد أن 
اصابه السهم وهو رصيع، فصاح يب، فقال: من اصحاب من أنت؟ فقلت: من 

) 1 ( الرشح 58/7.

الكبري  املعجم  الطرباين:  املغتالني 159/6.  ابن حبيب: اسامء  ( الرشح 233/1-236. وانظر   2 (

123/1. ا حلاكم: املستدرك 414/3.

) 3 ( الرشح 113/9.
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اصحاب امري املؤمنني، فقال: امدد يدك البايع امري املؤمنني فمددت إليه 
يف  وبيعتي  اال  اجلنة  طلحة  يدخل  ان  اهلل  ابى   :عيل فقال  لك.  فبايعني  يدي 

عنقه«) 1 (.

مسألة  العاقبة  هلذه  وتأمله  فتأسيه  طلحة،  من  اإلمام  موقف  نستعبد  ال  إننا 
بذرة  زال  ال  اإلسالم  كان  أن  منذ  اجلهاد  درب  يف  زميله  وهو  كيف  طبيعية! 
انحاء  عىل  يرفرف  اإلسالم  أصبح  حتى  الصعاب  األيام  بتلك  مرورًا  مكة،  يف 
وهو   ،عيّل اإلمام  لدى  الشجون  سيثري  قطعًا  ذلك  إن  وحوإليها.  اجلزيرة 

الذي تأمل ألشقى االخرين –ابن ملجم- كيف ال يتأمل ألحد الصحابة.

الوضع  آثار  أن  إذ  الراوي  فربكه  الذي  التمثييل  املشهد  نتحفظ عىل  ولكننا 
غري خافية؟!!

حممَّ                                                       الخيها  امرها   املؤمنني أمري  اوكل  فقد  املؤمنني  أم  إىل  بالنسبة  اما 
د بن أيب بكر، ثم اعادها إىل املدينة بصحبة اربعني من نساء بني عبد القيس) 2 (.

يف  وجد  ما  قبض   -– أنَّه  عىل  الرواة  »اتفقت  فقد  الناس  باقي  عن  اما 
عسكر اجلمل من سالح ودابة، ومملوك ومتاع وعروض فقسمه بني أصحابه، 
م قالوا له: اقسم بيننا أهل البرصة فاجعلهم رقيقًا، فقال: ال، فقالوا: فكيف  وإهنَّ
ُم علينا سبيهم! فقال: كيف حيل لكم ذرية ضعيفة يف دار  رِّ حتلُّ لنا دماؤهم وحُتَ
هجرة وإسالم، اما ما اجلب به القوم يف معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم، واما 
يشء  يف  لكم  نصيب  وال  الهله،  فهو  االبواب  عليه  واغلقت  الدور  وارت  ما 

) 1 ( الرش ح 248/1-249. وانظر ابن عبد ربه: العقد الفريد 321/4. احلاكم: املستدرك 421/3.

) 2 ( الرشح 229/6. وانظر اليعقويب: تاريخ 170/2.
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القرعة!  تصيبه  من  إىل  عائشة الدفعها  فاقرعوا عىل  قال:  عليه  اكثروا  فلام  منه، 
فقالوا: نستغفر اهلل يا امري املؤمنني: ثم انرصفوا«) 1 (.

رابعًا: رؤية املعتزلة خلامتة اصحاب اجلمل:

حتكم املعتزلة لكل فاسق مات عىل فسقه بالنار، ويعدون الباغي عىل اإلمام 
 احلق، واخلارج عليه بشبهة أو بغري شبهة فاسق) 2 ( ومن خالل حديث للنبي
»تقاتل   :فقال املؤمنني  أم  خروج  فيه  ذكر  اليامن  بن  حذيفة  الصحايب  يرويه 
معها مرض مرضها اهلل يف النار، وازد عامن سلت اهلل اقدامها، وإنَّ قيسًا لن تنفك 
باملالئكة فال يمنعوا ذنب تلعة«) 3 (. أشار  تبغي دين اهلل رشًا، حتى يركبها اهلل 
املعتزلة ان هذا احلديث يؤكد مذهب املعتزلة يف فسق اصحاب اجلمل، إالَّ من 
ثبتت توبته وهم الرؤساء فقط–طلحة والزبري وعائشة) 4 (- وهذه التوبة كانت 

بعد املعركة وان اإلمام شهد هلم باجلنة بعد حرب اجلمل) 5 (.

ويف معرض نقده لطعن معاوية عىل اإلمام حلربه طلحة والزبري وعائشة، 
ام تابا، وفارقا الدنيا نادمني عىل  قال ابن أيب احلديد: »واصحابنا يذهبون إىل أهنَّ
اجلنة  أهل  من  فهام  بذلك،  كثرت  االخبار  فإن  نحن؛  نقول  وكذلك  صنعا،  ما 
حيايب  ال  تعاىل  اهلل  فإن  غريمها،  هلك  كام  هالكني  لكانا  توبتهام  ولوال  لتوبتهام، 

) 1 ( الرشح 250/1.

) 2 ( الرشح 9/1.

) 3 ( ابن قتيبة: غريب احلديث 250/2.

واحد.  اجر  له  اخطأ  إذا  واملجتهد  اجتهدوا،  أهنم  االشاعرة  يرى  فيام   .2-121/11 ( الرشح   4  (

الرشح 24/14.

) 5 ( الرشح 34/20. القايض عبد اجلبار: املغني: 89-84/2/20.
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أحدًا يف الطاعة والتقوى:

﴿لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّنٍَة َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن َبيِّنٍَة﴾) 1 (.

واما الوعد هلام باجلنة فمرشوط بسالمة العاقبة، والكالم يف سالمتهام، وإذا 
بالنار«  ابن صفية  قاتل  »برش  وقوله  و حتقق؛  الوعد هلام  فقد صح  توبتهام  ثبتت 
امري  كالم  هو  احلديث،  وعلامء  السري  ارباب  من  قوم  فقال  فيه،  اختلف  فقد 
حق  فهو  حال  كل  وعىل  مرفوعًا،  جعلوه  منهم  وقوم  مرفوع،  غري   املؤمنني
قتله عىل  فقد  للحرب،  مفارقًا  الصف،  من  خارجًا  موليًا  قتله  جرموز  ابن  ألن 

توبة وإنابة ورجوع من الباطل، وقاتل من هذه حاله مستحق للنار«) 2 (.

عّد  وعمال«  امال  فيام  املساءة  »وارمها  والزبري  طلحة  عىل   دعائه ويف 
ابن أيب احلديد هذه املساءة مساءة الدنيا ال االخرة، ألن اهلل وعدمها عىل لسان 

رسوله باجلنة التي استوجباها بالتوبة) 3 (.

استشهاد  بعد  سيام  ندمت  قد  املعتزلة  عند  فإهنا  املؤمنني  أم  إىل  وبالنسبة 
اإلمام عيل، حيث يرى املعتزلة أهنا اعرتفت يوم اجلمل باخلطأ المري املؤمنني، 
ليته  تقول:  كانت  وإهنا  الندم،  باظهارها  تواترت  االخبار  وإن  العفو،  وسألته 
بن  احلارث  بن  الرمحن  عبد  مثل  كلهم  عرشة،  بنون   اهلل رسول  من  يل  كان 
قبل  مت  ليتني  تقول:  كانت  وإهنا  اجلمل!  يوم  يكن  ومل  (–وثكلتهم،   4 هشام) 

) 1 ( سورة االنفال )42(.

) 2 ( الرشح 254/17.

) 3 ( الرشح 39-38/9.

) 4 ( هو عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي، أسلم ابوه يوم فتح مكة، وكان صغريًا ملا تويف 

الرسول وامه فاطمة بنت الوليد اخت خالد، وملا تويف ابوه تزوج عمر بن اخلطاب امه فنشأ يف= 
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يوم اجلمل، وإهنا كانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل مخارها) 1 (.

إن االخبار الواردة يف توبتها أكثر من الواردة يف توبة طلحة والزبري، ألهنا 
املؤمنني  امري  عىل  وليس  منها،  خطأ  كان  جرى  فالذي  زمانًا،  بعدمها  عاشت 

ذنب، عىل أنه اكرمها وصاهنا وعظم من شأهنا) 2 (.

ولكن كالم اإلمام »وهلا بعد حرمتها االوىل، واحلساب عىل اهلل« يدل عىل 
توقفه يف امرها، فكيف اجلمع بني كالمه، ومذهب االعتزال؟

اخلرب  تواتر  قبل  كان  هذا  كالمه  أن  جيوز  أنه  احلديد  أيب  ابن  يرى  هنا 
وقالت:  وندمت،   ،مقتله بعد  تابت  أهنا  يرون  املعتزلة  فإن   ،)  3 بتوبتها) 
لوددت أن يل عرشة بنون من الرسول، وكلهم ماتوا، ومل يكن يوم اجلمل، 
وأهنا كانت بعد مقتله تثني عليه، وتنرش مناقبه، مع أن املعتزلة أيضًا روت أهنا 
ألمري  يبلغ  مل  ولكن  اهلل.  وتستغفر  مخارها،  تبل  حتى  تبكي  كانت  اجلمل  بعد 
املؤمنني حديث توبتها بعد اجلمل بشكل يقطع العذر ويثبت احلجة، والذي 
شاع من ندمها وتوبتها بعد مقتله إىل أن ماتت وهي عىل ذلك، والتائب عند 

= حجر عمر، ثم تزوج مريم بنت عثامن بن عفان، وكان أحد االربعة الذين عهد إليهم عثامن بنسخ 

املصاحف، خرج مع طلحة والزبري يف اجلمل، تويف سنة 43 هـ. أنظر مصعب الزبريي نسب قريش 

ص 303، 308. الطربي 112/4، 471، 507، 513، 67/5، 278، 528. احلاكم: املستدرك 

313/3. ابن عبد الرب: االستيعاب 426/2. ابن حجر: االصابة 394/2، 66/3. 

) 1 ( الرشح 24/14. البيهقي: املحاسن 297-8. احلاكم: املستدرك 128/3-9. القايض: املغني 

89/2/20-91. سبط ابن اجلوزي: تذكرة: ص81.

) 2 ( الرشح 255-254/17.

) 3 ( ولكن ابن أيب احلديد قد أشار إىل أهنا اعرتفت لإلمام وسألته العفو.!!.
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االهلي،  العدل  باب  من  املعتزلة  عند  واجب  التوبة  وقبول  له،  مغفور  املعتزلة 
إذن فيجب عند  الدنيا واآلخرة،  الرسول يف  أهنا زوجة  ثبت  أنه  واملعروف 
املعتزلة تكلف إثبات التوبة هلا إذا مل يكن هناك ما يدل عليها، كيف وقد أكدت 

الروايات واألدلة عىل توبتها) 1 (.

وايضًا استفاد ابن أيب احلديد يف إثبات توبتها من قوله: »ايتكن صاحبة 
كثرية،  قتىل  وشامهلا  يمينها  عن  يقتل  احلوأب،  كالب  تنبحها  االدبب،  اجلمل 

كلهم يف النار، وتنجو بعدما كادت«) 2 (.

لفظة  ألن  النار،  من  نجاهتا  عىل  »وتنجو«   :قوله املعتزلة  حيمل  حيث 
نحاة  وإن  الباب،  هذا  يف  معترب  والقرب  »القتل«،  لفظة  من  اقرب  النار«  »يف 
البرصيني اعملوا اقرب العاملني، نظرًا إىل القرب) 3 (. وخيلص ابن أيب احلديد 
يف أمر أم املؤمنني ان املعتزلة ترى يف إهنا اخطأت فيام فعلت، ثم تابت وماتت 

تائبة وأهنا من أهل اجلنة) 4 (.

اما توبة الزبري فإنَّه رجع عن احلرب معرتفًا باخلطأ ملا ذكره عيل بام مىض 
من حديث الرسول. يف حني إن طلحة مر به–وهو رصيع–فارس، فقال له: 
قف، فوقف قال: من أي الفريقني أنت؟ قال: من اصحاب امري املؤمنني، قال 

) 1 ( الرشح 189/9، 200.

) 2 ( الرشح 311/9. اخرجه الطربي: تاريخ 457/4. ابن عبد الرب: االستيعاب 745/2. اهليثمي: 

جممع الزوائد 234/7، 289/8.
) 3 ( الرشح 311/9.

) 4 ( الرشح 214/6.
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اقعدين، فاقعده، فقال: امدد يدك ابايعك المري املؤمنني، فبايعه) 1 (.

التوبة حيكم هبا للمكلف عىل غالب  الروايات وإن كانت احادًا، فإن  هذه 
الظن يف مجيع املواضع، وليس عىل القطع) 2 (.

إن الذي يالحظ عىل ابن أيب احلديد:

1 حكمه بتوبة الزعامء الثالثة فقط مع أن العامة كانوا اتباعا وقد اعتقدوا 
بصحة دعواهم يف حرب االمام فمن باب اوىل ان حيكم لالتباع.

يرى  وتارة  متواتره  كانت  توبتهم  بأن  يرى  فتارة  متناقضا يف كالمه  كان   2
بأهنا أخبار آحاد؟!!

) 1 (  الرشح 24/14.

الرشح 25/17. وأوضح البغدادي رؤية االشاعرة بقوله »وقالوا ]االشاعرة[ بتصويب عيل يف   ) 2 (

حروبه بالبرصة وبصفني وبالنهروان، وقالوا: بأن طلحة والزبري تابا ورجعا عن قتال عيل لكن 

الزبري قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع بعد منرصفه من احلرب. وطلحة ملا هم َّباالنرصاف 

قصدت  عائشة...  أن  وقالوا:  فقتله،  بسهم  اجلمل  اصحاب  مع  وكان  احلكم  بن  مروان  رماه 

االصالح بني الفريقني فغلبها بنو ضبة واالزد عىل رأهيا وقاتلوا عليًا دون إذهنا حيث كان من 

األمر ما كان«. الفرق بني الفرق ص 212-211.



387

معركة صفني 37ه�
من  بدالً  الكوفة  نحو  توجه  البرصة  يف  اجلمل  معركة  من  اإلمام  انتهاء  بعد 
املدينة ألن الواقع يفرض عليه اعتامد قوة االمصار، ازاء االخطار املحدقة بخالفته 
اخلليفة  مقتل  مستغالً  اإلمام  بيعة  الشام  وايل  سفيان  أيب  بن  معاوية  رفض  حيث 
من  املؤمنني  وام  والزبري  لطلحة  السلبي  املوقف  من  ومستفيدًا  سياسية،  كورقة 
 فيها اإلمام عيّل ، والتي احرز  اإلمام عيل فكانت وقعة صفني سنة 37 هـ 
نرصًا عسكريًا، ولكن معاوية وباشارة من عمرو بن العاص متكنا من ايقاف احلرب 
بخدعة املصاحف، والدعوة إىل االحتكام إىل كتاب اهلل تعاىل، وكان ذلك سببًا يف 
اتباع اإلمام بني داع لالستمرار باحلرب، وبني من اهنكه القتال ورأى يف  انشقاق 
رفع املصاحب عذرًا له، وازاء ذلك اضطر اإلمام للقبول بالتحكيم، حيث مّثل أبو 
موسى االشعري أهل العراق تلبية لطلب الداعني لوقف القتال، وإن كان اإلمام 
أّما أهل الشام فرشحوا عمرو بن العاص، وانتهى األمر  عيّل غري راٍض عنه. 

بفشل التحكيم) 1 (.

 ،188-166  ،118-70/3  ،260-206/2  ،9/1 الرشح  يف  احلديد  أيب  ابن  حتليل  أنظر    ) 1 (

 ،317-302/6  ،258-131،175-129/5  ،32-13/4  ،338-215،312-202
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وسنناقش حتليل ابن أيب احلديد الحداث صفني يف املحاور اآلتية:

أواًل: دعوة اإلمام معاوية للدخول يف البيعة.

ثانيًا: االسس اليت اعتمدها معاوية يف حربه للمام.

1. نسبه.

2. واليته للشام.

3. مقتل اخلليفة.

4.الطعن يف سرية اإلمام.

5. موقف اإلمام من عائشة وطلحة والزبري.

ثالثًا: معركة صفني

1.موقف اإلمام من معاوية واهل الشام.

2.احداث املعركة.

3.التحكيم.

رابعًا: رؤية االعتزال ألهل صفني.

أواًل: دعوة اإلمام معاوية للدخول يف البيعة:

بعد انتهاء معركة اجلمل، ومسري اإلمام عيل إىل الكوفة كتب لعامله بخرب 
أهل اجلمل، ومنهم جرير بن عبد اهلل البجيل وايل مهدان، الذي بايع لالمام ثم 
بايعني  »إنه  فيه  بكتاب جاء  معاوية،  إىل  اإلمام رسوالً  فارسله  الكوفة  إىل  جاء 
يكن  فلم  عليه،  بايعوهم  ما  عىل  وعثامن  وعمر  بكر  أبا  بايعوا  الذين  القوم 

.7-133/124،16-120/15 ،40 ،38/14 ،4-293/9 ،102-9/8
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واالنصار،  للمهاجرين  الشورى  وإنام  يرد،  أن  للغائب  وال  خيتار،  أن  للشاهد 
فإن اجتمعوا عىل رجل وسموه امامًا كان ذلك هلل رضًا، فإن خرج من امرهم 
غري  اتباعه  عىل  قاتلوه  أبى  فإن  منه،  خرج  ما  إىل  ردوه  بدعة،  أو  بطعن  خارج 

سبيل املؤمنني، وواله اهلل ما توىل« ) 1 (.

وملا قرأ معاوية الكتاب اغتم بام فيه، وذهبت به افكاره كل مذهب وطاول 
عثامن،  بدم  الطلب  مسألة  يف  الشام  أهل  من  اناسًا  كلم  حتى  اجلواب  جرير 
بن أيب  اخاه عتبة  فاستشار  الزيادة يف االستظهار،  له، واحب  فاجابوه، ووثقوا 
سفيان فاشار عليه باالستعانة بعمرو بن العاص، »فانه من قد علمت من دهائه 
له  تثمن  أن  إال  اعتزاالً،  أشد  المرك  وهو  حياته،  يف  عثامن  اعتزل  وقد  ورأيه، 

دينه، فيتبعك فإنه صاحب دنيًا« ) 2 (.

كان عمرو بن العاص واليًا عىل مرص للخليفة عمر ثم لعثامن، وبعد ذلك عزله 
فاختذ منه موقفًا سلبيًا، وتشري بعض الروايات ملجاهرته بنقد اخلليفة عثامن وإعألنه 
الرصيح بأنه من وراء قتله) 3 (. وملا جاءه كتاب معاوية استجاب لدعوته بعد طول 
تفكري ومناقشة مع ولديه وغالمه) 4 (، مع أن هناك إشارة تفيد أن عمرو بن العاص 
كان املحرض األول ملعاوية عىل اإلمام بعد مقتل عثامن قائالً له: »ما كنت صانعًا 

) 1 ( الرشح 70/3-118. 35/14. وانظر املنقري: وقعة صفني ص 51-61. ابن قتيبة: اإلمامة 

والسياسة ص71.

) 2 ( الرشح 61/2. املنقري: وقعة صفني ص 33-27.

) 3 ( الرشح 135/2-7، 143-4. وانظر الطربي: تاريخ 334/4، 7-356.

) 4 ( الرشح 61/2-64، املنقري: وقعة صفني ص 34-36. اليعقويب: تاريخ 3-172/2.



390................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

فاصنع، إذ قرشك ابن أيب طالب من كل ما متلكه كام تقرش عن العصا حلاها« ) 1 (.

اإلمام  من  املوقف  بخصوص  الرأي  معه  تداول  ملعاوية  وصوله  وبعد 
لك  ليس  بعري،  بحميل  وعيل  أنت  ما  معاوية:  يا  »واهلل  عمرو:  فقال   ،عيل
هجرته، وال سابقته، وال صحبته، وال جهاده، وال فقهه، وال علمه، وواهلل إن 
له مع ذلك حلظًا يف احلرب ليس ألحد غريه، ولكني قد تعودت من اهلل تعاىل 
احسانًا وبالءًا مجياًل ؛ فام جتعل يل إن أنا شايعتك عىل حربه، وأنت تعلم ما فيه 
ثم  معاوية،  عليه  فتلكأ  طعمة،  مرص  فقال  حكمك،  قال:  واخلطر؟  الغرر  من 
إنَّام دخلت يف  إنك  العرب عنك  تتحدث  ان  أكره لك  اين  اهلل!  أبا عبد  يا  قال: 
هذا األمر لغرض الدنيا، قال عمرو: ال لعمرو اهلل ما مثيل خيدع ألنا اكيس من 
ذلك، قال معاوية: أدُن مني اسارك، فدنا منه عمرو ليساره، فغّض معاوية أذنه، 

وقال: هذه خدعة! هل ترى يف البيت أحدًا؟ ليس غريي وغريك«) 2 (.

الذي  العاص بمرص، ألنه هو  بن  الرس يف مطالبة عمرو  اجلاحظ  واوضح 
قد  وما  صدره،  يف  وجاللتها  نفسه  يف  لعظمها  فكان  عمر،  خالفة  يف  افتتحها 

عرفه من امواهلا وسعة الدنيا، ال يستعظم أن جيعلها ثمنًا لدينه) 3 (.

وبعد مداوالت وتدخل عتبة بن أيب سفيان وافق معاوية عىل اعطاء مرص 
رشط  ينقض  أال  »عىل  فيه:  جاء  كتابًا  بذلك  وكتب  العاص  بن  لعمرو  طعمه 
منهام  واحد  كل  فكايد  رشطًا«.  طاعه  تنقض  اال  »عىل  عمرو:  فكتب  طاعة« 
صاحبه، وتفسريه ان معاوية قال للكاتب: اكتب »عىل اال ينقض رشط طاعه«. 

) 1 ( الرشح 270/1.

) 2 ( الرشح 65/2. وانظر املنقري: وقعة صفني ص 38-37.

) 3 ( الرشح 66/2. 
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يريد أخذ إقرار عمرو له أن قد بايعه عىل الطاعة بيعة مطلقة غري مرشوطة بيشء. 
وهذه مكايدة له؛ ألنه لو كتب ذلك لكان ملعاوية أن يرجع يف اعطائه مرص، ومل 
اعطائه مرص، ألن  أن يرجع عن طاعته، وحيتج عليه برجوعه عن  يكن لعمرو 
مقتىض املشارطة املذكورة، أن طاعة معاوية واجبة عليه مطلقًا سواء كانت مرص 
»عىل  اكتب:  بل  للكاتب:  فقال  للمكيدة  انتبه  عمرو  ولكن  ال،  أم  إليه  مسّلمة 
اال تنقض طاعه رشطًا« يريد أخذ اقرار معاوية له بانه إذا كان اطاعه ال تنقض 
أيضًا مكايدة من عمرو  إليه، وهذا  إياه ما شارطه عليه من تسليم مرص  طاعته 

ملعاوية، ومنع له من أن يغدر بام أعطاه من مرص) 1 (.

ثم بدءا العمل حيث استشار معاوية عمرًا يف امور ثالثة:

األول: خروج حممد بن أيب حذيفة) 2 (.

الثاين: حترك قيرص الروم) 3 (.

) 1 ( الرشح 67/2-68. املنقري: وقعة صفني ص41-40. 

اخلليفة  من  موقفًا  اختذ  ممن  كان  شمس،  عبد  بن  ربيعة  بن  عتبة  بن  حذيفة  أيب  بن  حممد  ( هو   2  (

عثامن، ثم سيطر عىل مرص يف اواخر أيام اخلليفة عثامن، وقد تم قتله عىل يد معاوية- الطربي: 

تاريخ 291/4-2، 353، 357-8، 399، 421، 546-7. ابن حزم: مجهرة انساب العرب 

ص77.

) 3 ( الطربي 441/4.

)4( الرشح 71/2. املنقري: وقعة صفني ص44.

)5( الرشح 71/2ـ 72. وانظر: املنقري: وقعة صفني ص43ـ 47.

)6( الرشح 71/10.

واالدب  اللغة  يف  الكامل  املربد:  ص77.  والسياسة  اإلمامة  قتيبة:  ابن  وانظر:   .88/3 الرشح   )7(

.325/1
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.الثالث: املوقف من اإلمام عيل

وكان رأي عمرو أن يرسل مالك بن هبرية الكندي ملحمد بن أيب حذيفة، 
فانفذه إليه وقتله، واما القيرص فأن يوادعه باهلدايا و االموال يف حني قال يف حق 
اإلمام: »إنه قد اتاك يف طلب البيعة خري أهل العراق، ومن عند خري الناس يف 
البيعة خطر شديد، ورأس أهل  الشام إىل رد هذه  الناس، ودعواك أهل  انفس 
الشام رشحبيل بن السمط الكندي وهو خصم جلرير رسول عيل، »فابعث إليه، 
ووطن له ثقاتك، فليفشوا يف الناس أن علّيًاً قتل عثامن وليكونوا أهل رضا 
عند رشحبيل، فإهنا كلمة جامعة لك أهل الشام عىل ما حتب، وان تعلقت بقلب 

رشحبيل مل خترج منه بيشء أبدًا(.

التي  اخلطة  وفق  اقناعه  من  ومتكن  رشحبيل،  إىل  معاوية  ارسل  وفعاًل 
ونتيجة   عيل اإلمام  عىل  عثامن  اخلليفة  قتل  مسؤولية  رمي  يف  عمرو  رسمها 
رؤساء  تقريب  سياسة  استخدامه  بعد  ملعاوية،  تأييدها  يف  الشام  احتدت  لذلك 
الشام،  وساكني  اليمن  من  القبائل  رؤساء  يعطي  كان  معاوية..  »ان  القبائل 
العرب  من  اتباعهم  الرؤساء  اولئك  ويدعو  هبا،  يستعبدهم  اجلليلة،  االموال 
من  وعوارف  ألياد  يطيعهم  من  ومنهم  محية،  يطيعهم  من  فمنهم  فيطيعوهنم، 
ومل  عثامن،  بدم  للطلب  زعموا  دينًا،  يطيعهم  ومنهم  عندهم،  الرؤساء  اولئك 

يكن يصل إىل هؤالء االتباع من اموال معاوية قليل وال كثري«.

وبعد حصول معاوية عىل تأييد أهل الشام عاد اجلواب معلنا رفضه للبيعة، 
بايعوك  الذين  القوم  بايعك  لو  فلعمري  بعد،  »أما  اخلليفة:  بدم  إياه  ومطالبًا 

)8( أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 699/2 ـ700. ابن حجر: االصابة 143/2 ـ 144.
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وأنت بريء من دم عثامن، كنت كأيب بكر وعمر و عثامن؛ ولكنك أ غريت بعثامن 
املهاجرين، وخذلت عنه األنصار، فاطاعك اجلاهل، وقوى بك الضعيف. وقد 
ابى أهل الشام اال قتالك، حتى تدفع إليهم قتلة عثامن، فإن فعلت كانت شورى 
ام  بني املسلمني، ولعمري ليس حججك عيل كحججك عىل طلحة والزبري ألهنَّ
بايعاك، ومل ابايعك، وما حجتك عىل أهل الشام كحجتك عىل أهل البرصة، ألن 
أهل البرصة اطاعوك، ومل يطعك أهل الشام. فاما رشفك يف اإلسالم، وقرابتك 

من النبي صىل اهلل عليه، وموضعك من قريش. فلست ادفعه«.

عثامن،  مسألة  الفصل هي  نقطة  معاوية جيعل  ان  الكتاب  هذا  يالحظ عىل 
فاإلمام عيّل وإن مل يكن القاتل، فهو الذي اغرى املهاجرين وخذل األنصار، 
ويعاد  االمام  تلغى خالفة  ذلك  وبعد  قتلة عثامن  بتقديم  أوالً  فهو مطالب  إذن 
اختذت  التي  املدينة  يف  فهل  الشورى،  تكون  ترى  يا  أين  ولكن  شورى،  األمر 
موقفًا سلبيًا حيال مقتل اخلليفة، أم يف العراق، وهذا ما ال يقبل به معاوية، اذن 
فمعاوية ال يقصد من الشورى اال يف الشام، وهو ما يعني توليه اخلالفة، ثم أكد 
ان اإلمام ليست لديه حجة عىل معاوية كام كانت لديه حجة عىل طلحة والزبري 
ألهنام بايعاه، وال له حجة عىل أهل الشام كام كانت له حجة عىل أهل البرصة، 

ألهنم استجابوا ألمره بعزل الوايل القديم وتولية واٍل جديد، وبايعوا لإلمام.

ثانيًا: األسس اليت اعتمدها معاوية يف حربه للمام:

نسبه:

لنسب  املكافئ  نسبه  عىل  اإلمام  مع  رصاعه  يف  استند  معاوية  أن  املالحظ 
قليب  من  ننزع  نزل  مل  مناف،  عبد  بني  »فإنا  كتبه:  أحد  يف  له  يقول  إذ  اإلمام، 
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لقائمنا  وال  فضل،  بعض  عىل  لبعضنا  ليس  واحدة،  حلبة  يف  ونجري  واحد، 
كرم  جيمعنا  واحدة،  ودارنا  جامعة،  والفتنا  مؤتلفة،  كلمتنا  فخر،  قاعدنا  عىل 
فقرينا،  غنينا  ويوايس  ضعيفنا،  عىل  قوينا  وحينو  النجار،  رشف  وحيوينا  العرق، 
نزل  فلم  النية،  خبث  من  انفسنا  وطهرت  احلسد،  وغل  من  قلوبنا  خلصت  قد 

كذلك حتى كان منك ما كان من االدهان يف أمر ابن عمك…«) 1 (.

والظاهر أن معاوية إراد التغطية عىل تارخيه يف ظل اإلسالم، فالتجأ إىل ما 
قبل اإلسالم مؤكدًا عىل مسألة النسب التي هي من رضورات اجلاهلية، مدعيًا 
 ألهنام من أصل واحد، لكن اإلمام علّيًا -– أنه ال يوجد فضل لالمام عيّل
كهاشم،  أمية  ليس  ولكن  نحن،  »كذلك  قال:  حيث  الفضل  يف  التساوي  أنكر 
وال حرب كعبد املطلب، وال أبو سفيان كايب طالب، وال املهاجر كالطليق، وال 
اخللف  ولبئس  كاملدغل،  املؤمن  وال  كاملبطل،  املحق  وال  كاللصيق،  الرصيح 

خلفًا يتبع سلفًا هوى يف نار جهنم« ) 2 (.

كان الرتتيب يقتيض أن جيعل اإلمام هاشاًم بإزاء عبد شمس ألهنام أخوة يف 
بازاء عبد املطلب، وأن  قعدد، وكالمها ولد عبد مناف لصلبه، وأن يكون أمية 
يكون حرب بإزاء أيب طالب، وأن يكون أبو سفيان بازاء أمري املؤمنني، ألن 
كل واحد منهم يف قعدد صاحبة إال أن اإلمام ملا كان يف صفني بإزاء معاوية 

اضطر جلعل هاشم بازاء أمية بن عبد شمس) 3 (.

هاشاًم  نافر  الذي  هو  فأمية  فعاًل،  الواقع  يالئم  ما  هو  اإلمام  ترتيب  إن 

) 1 ( الرشح 251/17.

) 2 ( الرشح 117/15.

) 3 ( الرشح 118/15.
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اما  املطلب،  عبد  نازع  غلبه هاشم، وحرب  أن  بعد  الشام  إىل  للرحيل  واضطر 
بالنسبة للدعوة االسالمية بالضد من موقف أيب طالب، ثم  أبو سفيان فموقفه 

.جاءت مواقف معاوية املقابلة ملواقف اإلمام

له  اإليامن  مسالة  عىل  تأكيده  يف  ملعاوية  مقاباًل  نفسه  يضع  وهو  اإلمام  ان 
ونفيها عن معاوية، وقد سبق أن قابل بني أجداده وأجداد معاوية، واملالحظ أن 
املقابلة حول نفس املسألة وهي اإليامن، فمثلام كان اإلمام مؤمنًا فكذلك اسالفه، 
ومثلام نفى اإلمام اإليامن عن معاوية فكذلك عن اسالفه، لذلك خلص اإلمام 

عيّل للقول: ))ولبئس اخللف خلفًا يتبع سلفًا هوى يف نار جهنم((.

وأضاف اإلمام عيل: »ويف ايدينا بعد فضل النبوة التي اذللنا هبا العزيز، 
ونعشنا هبا الذليل، وملا ادخل اهلل العرب يف دينه افواجًا، واسلمت له هذه األمة 
طوعًا وكرهًا، كنتم ممن دخل يف الدين«. أي إذا فرضنا تساوي االقدام يف مآثر 
اسالفكم كان يف ايدينا بعد الفضل عليكم بالنبوة التي نعشنا هبا اخلامل، وامخلنا 

هبا النبيه) 1 (.

 بل إنه ،إن تفسري ابن أيب احلديد األخري ال يتفق مع كالم اإلمام عيل
بعد أن ذكر فضائله قبل اإلسالم اضاف لذلك مأثرة جديدة وهي النبوة.

ورد اإلمام عيل عىل ما جاء يف كتاب معاوية يف مسألة توحدمها وكوهنام 
من أصل واحد فقال: »أّنا كنا نحن وانتم عىل ما ذكرت من األلفة واجلامعة؟!، 
ففرق بيننا وبينكم امس أن آمنا وكفرتم، واليوم أنا استقمنا وفتنتم، وما أسلم 

) 1 ( الرشح 117/15، 119.
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مسلمكم اال كرهًا وبعد أن كان انف اإلسالم كله لرسول اهلل حربًا«() 1 (.

ولكن ملاذا مل يقل اإلمام عيل ملعاوية: وال أنا كأنت؟. قال ابن أيب احلديد: 
قبيح أن يقال ذلك، كام يقال: السيف امىض من العصا، بل قبيح به أن يقوهلا مع 
أحد من املسلمني كافة، نعم قد يقوهلا ال ترصحيًا، بل تعريضًا، ألنه يرفع نفسه 

عن أن يقيسها بأحد«) 2 (.

من  كل  هو:  والطليق  الطلقاء،  من  معاوية  ان  عىل   عيل اإلمام  أكد  ثم 
دخل عليه الرسول مكة عنوة فملكه بالسيف، ثم َمنَّ عليه عن إسالم أو غري 
إسالم، كصفوان بن أمية الذي مل يسلم، ومعاوية الذي اعلن إسالمه، وكذلك 
طليق،  أيضًا  فهو  فداء  غري  أو  بفداء  عليه  فّمنَّ   الرسول حرب  يف  ارس  من 
فممن امتنَّ عليه بفداء كسهيل بن عمرو وبغري فداء مثل أيب عزة اجلمحي، ومن 
املسلمني عمرو بن أيب سفيان أخو  امتن عليه معاوضة مقابل اطالق اسري من 

معاوية، فهؤالء كلهم من الطلقاء) 3 (.

معاوية  نسب  يف  فهل  اللصيق،  لفظة  عليه  اطلق  ملعاوية   وصفه ويف 
شبهة؟

يرى ابن أيب احلديد أن اإلمام هنا مل يقصد النسب، وإنَّام إراد بالرصيح 
من  فهو  اللصيق  اما  واخالصًا،  اعتقادًا  أسلم  ممن  فهو  نفسه،  ويعني  باالسالم 

بني عبد  بني هاشم عىل  فيه فضل  ابن أيب احلديد فصاًل اوضح  ( الرشح 250/17. وقد عقد   1 (

شمس قبل اإلسالم وبعده، الرشح195/15-295. وانظر اجلاحظ: رسالة فضل هاشم عىل 

عبد شمس ضمن رسائل اجلاحظ السياسية ص 460-407.

) 2 ( الرشح 118/15.

) 3 ( الرشح 119/15.
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ممن  »كنتم  ملعاوية  كتبه  أحد  يف  جاء  وقد  دنيا،  يف  رغبة  أو  السيف،  حتت  أسلم 
»ولبئس  اإلمام كالمه  (. وختم   1 رهبة«)  واما  رغبة  اما  الدين  هذا  دخل يف 
عىل  معاوية  يعيب   فاإلمام جهنم«،  نار  يف  هوى  سلفًا  يتبع  خلفًا  اخللف 
كفار،  يعبه ألن سلفه  مل   فهنا آثارهم، واحتذى حذوهم،  اتبع  اسالفه، ألنه 

بل ألنه كان متبعًا هلم) 2 (.

وأشار اإلمام عيّل-- أن معاوية ممن مل يسلم حتى رضخت له الرضائخ، 
والرضيخة يشء قليل يعطاه االنسان يصانع به عن يشء يطلب منه كاالجر، وذلك 
دفعت  والطاعة، بجامل وشاء  الذين رغبوا يف اإلسالم  قلوهبم،  املؤلفة  ألنه من 
إليهم، وهم قوم معروفون كمعاوية واخيه يزيد وابيهام أيب سفيان ، وحكيم ابن 
حزام، وسهيل بن عمرو، واحلارث بن هشام بن املغرية، حيث »كان إسالم هؤالء 

للطمع واالغراض الدنياوية، ومل يكن عن أصل، وال عن يقني وعلم« ) 3 (.

وكان اإلمام يؤكد عىل املوقف السلبي الذي اختذه معاوية من اإلسالم يف 
األمة،  أمر  ووالة  الرعية،  ساسة  معاوية  يا  كنتم  »ومتى  االسالمية  الدعوة  بدء 
بغري قدم سابق، وال رشف باسق«. وهذا ينبغي أن حيمل عىل نفي كوهنم سادة 

يف اإلسالم، وليس قبله بدليل:

املعروف رياسة عبد شمس عىل عدد من بطون قريش، وهم قادة يوم بدر، 
واخلندق  أحد  يف  اما  العري،  فصاحب  سفيان  أبو  أما  النفري،  قائد  عتبة  فكان 

) 1 ( الرشح 119/15. وربام قصد اإلمام ما ذكره أبو الفرج يف كتابه األغاين بأّن أمية كان عبدا 

لعبد شمس ثم تبنَّاه.

) 2 ( الرشح 119/15.

) 3 ( الرشح 226-225/17.
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فالزعامة أليب سفيان.

لفظة– ألن  اإلسالم،  يف  ذلك  يقصد  أنه  يفيد  األمة«  أمر  »والة   قوله
األمة- تعني العرب يف ظل اإلسالم) 1 (.

إن اإلمام ينكر عىل معاوية أن يكون له احلق يف قيادة األمة ألنه ال يوجد لديه 
وال أهل بيته »قدم سابق، وال رشف باسق« أي القدم يف اإلسالم واجلهاد يف سبيله.

ولذا أنكر اإلمام عيّل عىل معاوية دخوله يف املفاضلة بني كبار الصحابة 
وما  واملسوس!  والسائس  واملفضول،  والفاضل  أنت  »وما  الطلقاء:  من  ألنه 
درجاهتم،  وترتيب  األولني،  املهاجرين  بني  والتمييز  الطلقاء،  وابناء  للطلقاء 
فيها  حيكم  وطفق   ،)  2 منها)  ليس  قدح  حن  لقد  هيهات،  طبقاهتم!  وتعريف 
من عليه احلكم هلا! اال تربع اهيا االنسان عىل ضلعك، وتعرف قصور ذرعك، 
فانك  الظافر،  ظفر  وال  املغلوب،  غلبة  عليك  فام  القدر!  اخرك  حيث  وتتأخر 

لذهاب يف التيه، رّواغ عن القصد«) 3 (.

جدك  قاتل  احلسن  أبو  »فانا  لالسالم  بيته  واهل  معاوية  قتال   أكد ثم 
القى  القلب  وبذلك  معي،  السيف  وذلك  بدر،  يوم  شدخًا  وخالك  واخيك 
نبيًا وإيّن لعىل املنهاج الذي تركتموه  عدوي، ما استبدلت دينًا، وال استحدثت 

طائعني، ودخلتم فيه مكرهني« ) 4 (.

) 1 ( الرشح 79،81/15.

االمثال  مجهرة  العسكري:  هالل  أبو  منهم:  ليس  القوم  يف  نفسه  يدخل  ًللرجل  مثال  ( يرضب   2  (

370/1. ابن نباتة: رسح العيون ص 296.

) 3 ( الرشح 181/15.

) 4 ( الرشح 79/15.
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وإن  السيف،  صاحب  املطلب  عبد  ابن  »فأنا  أخرى  مناسبة  يف  له  وكتب 
وفراعنة  شمس،  عبد  بني  صناديد  من  قتلت  من  علمت  وقد  يدي،  لفي  قائمه 
واذكرك  نسائهم  وايمت  ابناءهم،  وايتمت  خمزوم،  وبني  ومجح  سهم،  بني 
مالست له ناسيًا، يوم قتلت اخاك حنظلة، وجررت برجله إىل القليب، وارست 
اخاك عمرًا، فجعلت عنقه بني ساقيه رباطًا، وطلبتك ففررت ولك حصاص؛ 
فلوال اين ال اتبع فارًا جلعلتك ثالثهام، وأنا أويل لك باهلل إليه برة غري فاجرة، لئن 
مجعتني واياك جوامع االقدار التركنك مثال ً  يتمثل به الناس أبدًا، وألجعجعنَّ 

بك يف مناخك حتى حيكم اهلل بيني وبينك«) 1 (.

معاوية هل شهد  احلديد عن  أيب  ابن  النقيب سأله  مع شيخه  له  ويف حماوره 
بدرًا؟ قال: نعم، شهدها ثالثة من اوالد أيب سفيان: حنظلة وعمرو ومعاوية، قتل 
انتفخت  الثاين، وافلت معاوية هاربًا عىل رجليه، فقدم مكة، وقد  احدهم وارس 
ومناظرته؟  االعمش  نادرة  سمعت  اما  الشيخ:  قال  ثم  ساقاه.  وورمت  قدماه، 
سأل رجل االعمش–وكان قد ناظر صاحبًا له-: هل معاوية من أهل بدر أم ال؟ 

فقال له: اصلحك اهلل، هل شهد معاوية بدرًا؟ فقال: نعم من ذلك اجلانب) 2 (.

إمام  سواء،  ال  »فإنه   :للنبي عدوًا  معاوية   عيّل اإلمام  اعترب  وقد 
اهلدى، وامام الردى، وويل النبي، وعدو النبي«. فاإلمام هنا يشري إىل نفسه 
كامام للهدى، وإىل معاوية كامام للردى، وسمى معاوية امامًا من قوله تعاىل: 

) 1 ( الرشح 84/15. إن اسلوب هذه الرسالة ال يتناسب مع سجايا اإلمام وخصاله وبالغته، 

فطابع التحريف واضح عليها بدليل أهنا مل ترد يف هنج البالغة.

) 2 ( الرشح 86-85/15.
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ًة َيْدُعوَن إَِلى النَّاِر﴾) 1 (. ﴿َوَجَعْلنَاُهْم َأئِمَّ

 :لعيّل  لقوله  ،للرسول عداوته  وهي  اال  أخرى  بصفة  نعته  ثم 
عدوك عدوي، وعدوي عدو اهلل«) 2 (.

وخلص اإلمام للقول: »وأعلم أنك من الطلقاء الذين ال حتل هلم اخلالفة، 
وال تفرض هبم الشورى«) 3 (.

إذن كان قتل اإلمام جلد واخ وخال معاوية سببًا يف خلق كراهيته لالمام، 
فكان »عىل اس الدهر مبغضًا لعيل شديد االنحراف عنه، وكيف ال يبغضه، 
جده.  يف  عمه  ورشك  عتبة،  بن  الوليد  وخاله  بدر،  يوم  حنظلة  اخاه  قتل  وقد 
الطامة  جاءت  ثم  واماثلهم،  اعياهنم  من  كثريًا  نفرًا  شمس  عبد  بني  من  وقتل 
من  كثري  وانضواء  عنه،  امساكه  بشبهة  إليه  كلها  فنسبها  عثامن،  واقعة  الكربى 
قتلته إليه، فتأكدت البغضة، وثارت االحقًاد، وتذكرت تلك الرتات االوىل، 

حتى افىض األمر إىل ما افىض عليه«) 4 (.

2. واليته للشام:

 .اعتمد معاوية، واليته الطويلة للشام–عذرًا يف رصاعه مع اإلمام عيّل
وكان قد توالها بعد وفاة أخيه يزيد بن أيب سفيان منذ خالفة عمر بن اخلطاب 

) 1 ( سورة القصص اية 41.

) 2 ( الرشح 170/15-171. واحلديث اخرجه احلاكم: املستدرك 138/3. اخلطيب: تاريخ بغداد 

41/4. حمب الدين: الرياض 220/2. الذهبي: تلخيص املستدرك 138/3. الفريوز آبادي: 

فضائل اخلمسة 20/2.

) 3 ( الرشح 36/14.

) 4 ( الرشح 338/1.



 ................................... 401الفصل الرابع: املبحث الثاين: خالفة اإلمام عيل

خالفته،  طوال  اقره  عثامن  جاء  وملا  اخلليفة!!  وفاة  حتى  واستمر  سنة18هـ، 
ملا جاء  فإنه مل يعزل. ولذا  للعزل يف عهد اخلليفتني،  الوالة  أكثر  ورغم تعرض 
اإلمام كان معاوية قد امىض سبعة عرش عامًا يف واليته للشام ويف هذه الفرتة 
الرتف  نحو  يميل  واخذ  أهله.  ود  وكسب  الشام،  بإقليم  باالهتامم  نفسه  اجهد 
والبذخ رغم هني اخلليفة عمر إياه، لكنه كان يعتذر بأنه يف ثغر، ولذا فهو بحاجة 
معاوية،  ازدادت مكانة  توىل عثامن  وملا   .) 1 الروم)  امام  بمظهر خاص  للظهور 
والذين  الثائرين،  لنفي  املناسب  املكان  الشام  كانت  الفتنة  ظهور  بواكري  ومع 
دخلوا يف مناقشات مع معاوية، الذي احتج عليهم قائاًل: »ليس يف زماين أحد 
اقوى عىل ما أنا فيه مني، ولقد رأى عمر بن اخلطاب ذلك فلو كان غريي اقوى 
مني مل يكن عند عمر هوادة يل وال لغريي«. وملا وثب عليه هؤالء اخذين براسه 
وحليته قال هلم: »مه! إن هذه ليست بارض الكوفة، واهلل لو رأى أهل الشام ما 
صنعتم يب وأنا امامهم، ما ملكت أن أهناهم عنكم حتى يقتلوكم«) 2 (. ويف هذا 

إشارة ملدى متكنه من قلوب أهل الشام.

عليه  أشار  الذي  وهو  ومستشاريه،  عثامن  والة  اكرب  من  معاوية  كان 
التهديد  مستخدمًا  نفسه  يف  ما  اظهر  وقد  الفتنة،  أيام  الشام  إىل  معه  باخلروج 
أنشب  اليوم  لعثامن) 3 (، و))من هذا  إذا حصل حادث  فيام  الصحابة  ضد كبار 
معاوية اظفاره يف اخلالفة ؛ ألنه غلب عىل ظنه قتل عثامن، ورأى أن الشام بيده، 
غرضه؛  إىل  ذريعة  وجيعلها  عليهم،  هبا  حيتج  حجة  له  وأن  يطيعونه  أهلها  وأن 

) 1 ( الرشح 338/1. 300-299/8.

) 2 ( الرشح 133/2. وانظر الطربي: تاريخ 321-318/4، 5-324.

) 3 ( الرشح 139/2. وانظر الطربي: تاريخ 5-344/4.
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عىل  اقدر  وال  منه،  اقوى  عثامن  امراء  يف  ليس  وأنه  قتل،  إذا  عثامن  قتل  وهي 
تدبري اجليوش، واستاملة العرب، فبنى امره من هذا اليوم عىل الطمع يف اخلالفة. 
عمر  وإن  االمارة،  عىل  مني  اقوى  أحد  ليس  »إنه  لصعصعة  قوله  إىل  ترى  أال 
استعملني، ورىض سرييت! أو ال ترى إىل قوله للمهاجرين األولني: إن رشعتم 
يف اخذها بالتغالب، وملتم عىل هذا الشيخ، اخرجها اهلل منكم إىل غريكم، وهو 
عىل االستبدال قادر، وانام كان يعني نفسه، وهو يكني عنها، وهلذا تربص بنرصة 

عثامن ملا استنرصه ومل يبعث إليه أحدًا«) 1 (.

العرب  واعرتاف  النفوس،  يف   عيّل اإلمام  قدر  عظم  معاوية–مع  وكان 
بشجاعته، وانه البطل الذي ال يقام له–يتهدده وعثامن بعد حي باحلرب واملنابذة، 
اقسم  »إيّن  له مرة يف وجهه  قال  اللهجة، حتى  برسائل شديد  الشام  ويكاتبه من 

باهلل إن مل ترتكوا شيخكم يموت عىل فراشه ال اعطيكم اال هذا السيف«) 2 (.

وقد وصف ابن أيب احلديد يف امارته »إنه كان كثري اهلزل واخلالعة، صاحب 
جلساء وسامر، ومعاوية مل يتوفر، ومل يلزم قانون الرياسة اال منذ خرج عىل امري 
شديد  عثامن  أيام  يف  كان  فقد  واال  والسكينة،  الناموس،  إىل  واحتاج  املؤمنني، 
منه،  خوفًا  قلياًل  نفسه  يسرت  عمر  أيام  يف  وكان  قبيح،  بكل  موسومًا  التهتك، 
ويركب  والفضة،  الذهب  آنية  يف  ويرشب  والديباج  احلرير  يلبس  كان  أنه  إال 
وكان  والويش،  الديباج  جالل  وعليها  هبا،  املحالة  الرسوج  ذوات  البغالت 
السلطان واالمرة... وال  الشبيبة، وسكر  الصبا، واثر  نزق  حينئذ شابًا، وعنده 

خالف يف انه سمع الغناء وطرب عليه، واعطى ووصل عليه«) 3 (.

) 1 ( الرشح 140-139/2.

) 2 ( الرشح 338/1-340. وانظر : أبو هالل العسكري: االوائل ص 146.

) 3 ( الرشح 161/16.
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3. مقتل عثمان

ملا بويع اإلمام عيّل باخلالفة كتب إىل معاوية: »أما بعد، فإن الناس قتلوا 
عثامن عن غري مشورة مني، وبايعوين عن غري مشورة منهم، واجتامع، فإذا أتاك 

كتايب فبايع يل، واوفد ايل ارشاف الشام قبلك«) 1 (.

كان معاوية ينتظر الفرصة املناسبة للوصول إىل احلكم، حيث مل يزل »ذا مهة 
عالية، يطلب معايل االمور، ويرشح نفسه للرياسة« وجاءت الفرصة إثر مقتل 
عثامن، خاصة وإن الذي توىل من بعده، ممن يكن له معاوية أشد العداء، حيث 

.) 2 (كان عىل اس الدهر مبغضا لعيّل

الذي  القرار  ذلك  البيعة،  بعد  مبارشة  معاوية  عزل  قرار  اإلمام  اختذ  وقد 
اخطاء  من  البعض  واعتربه  واملغرية،  عباس،  كابن  البعض  قبل  من  بنقد  جوبه 
اإلمام ألنه »لو كان حني بويع له باخلالفة يف املدينة اقر معاوية عىل الشام إىل أن 
بعد ذلك؛ لكان  يعزله  ثم  الشام  له ويتوطد، ويبايع معاوية واهل  يستقر األمر 

قد كفى ما جرى بينهام من احلرب«) 3 (.

يف الواقع إن أمري املؤمنني-–علم من قرائن األحوال أن معاوية ال يبايع 
يف  وآكد  معاوية،  حلال  اقوى  اقراره  إن  بل  الشام،  والية  عىل  اقره  لو  حتى  له 
ذلك  ويقرن  بالبيعة  معاوية  يطالب  أن  ا  إمَّ اإلمام  عىل  ألن  البيعة،  عن  امتناعه 
وتتأخر  الشام  اإلقرار عىل  منه  يتقدم  أو  فقط،  بالبيعة  يطالبه  أو  الشام،  بتقليده 

) 1 ( الرشح 231-230/1، 68/18.

) 2 ( الرشح 338/1.

) 3 ( الرشح 232/10.
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املطالبة بالبيعة إىل وقت آخر، فإن كان األول، فمن املمكن أن يقرأ معاوية كتاب 
التقليد عىل الناس، فيؤكد حاله عندهم، ويقرر يف أنفسهم لوال أنه أهل لذلك ملا 
اعتمده عيّل، ثم يامطله بالبيعة، وإن كان الثاين فهو عني ما فعله اإلمام، وإن 
كان الثالث فهو كالقسم األول بل آكد ملا يريده معاوية من اخلالف والعصيان. 
الشام  عىل  اقره  لو  له،  يبايع  كان  معاوية  أن  السري  يعرف  من  يتوهم  »كيف  إذ 
الذي  وهو  واالحقًاد،  القديمة  الرتات  من  عليه،  االبل  تربك  ال  ما  وبينه  وبينه 
بينهام  قتل حنظلة اخاه، والوليد خاله، وعتبه جده يف مقام واحد، ثم ما جرى 
أيام عثامن، حتى اغلظ كل واحد منهام لصاحبه، وحتى هتدده معاوية وقال  يف 
لئن  واهلل  عثامن-  –يعني  الشيخ  هذا  عندك  وتارك  الشام،  إىل  شاخص  إين  له: 

انحصت منه شعرة واحدة، الرضبنك بامئة الف سيف«) 1 (.

ابن  رؤية  من  اصح  معاوية  عزل  يف  اإلمام  رؤية  احلديد  أيب  ابن  عّد  ولذا 
تقبل  ال  وأهنا  معاوية،  مع  بحاله  أعلم  »كان   :عيّل فاإلمام  واملغرية،  عباس 
وما  ودهائه،  ومكره  معاوية  بحال  عارف  ببال  خيطر  وكيف  والتدبري،  العالج 
اقرار  يقبل  وانه  قتل عثامن،  قبل  قتل عثامن، ومن  نفسه من عيل من  كان يف 
معاوية  إن  يمينه!  صفقه  ويعطي  ويبايع  بذلك،  وينخدع  الشام،  عىل   عيل
الدهى من أن يكاد بذلك، وإن علّيًا العرف بمعاوية ممن ظن أنه لو استامله 
لبايع له، ومل يكن عند عيل دواء هلذا املرض اال السيف؛ ألن احلال  باقراره 

إليه كانت تؤول ال حمالة، فجعل اآلخر أوالً«.

إن مسألة انجذاب معاوية لعيل واعطائه البيعة امر مستحيل، إذ أن مباينته 

) 1 ( الرشح 233-232/10.
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لالجياب،  السلب  وكمباينة  أبدًا،  جيتمعان  ال  للبياض،  السواد  كمباينة   لعيّل
فإهنا مباينة ال يمكن زواهلا اصاًل) 1 (.

لقد احسن معاوية استخدام مقتل عثامن كورقة سياسية، بل كان يمهد هلا 
قبل مقتله، إذ ملا وصله كتاب مروان خيربه بحصار اخلليفة، ارسل معاوية جيشًا 
مروان  كتاب  جاء  وملا   ،)  2 اوامره)  تأتيه  ريثام  له  حدده  مكان  يف  باالقامة  امره 
الثاين يعلمه بمقتل اخلليفة، اوعز للجيش باالنسحاب إىل الشام، وأكد ابن أيب 
احلديد أن معاوية كانت له يد يف خروج طلحة والزبري، حيث ابرق لكل واحد 
منهام بكتاب يدعوه للسري نحو العراق، بعد االلتقاء بوايل عثامن املعزول لليمن، 
يعيل بن منيه–يف مكة ألن األخري أخذ اموال اليمن وسار إىل مكة، حيث وظفها 
انه  معاوية  أكد  والزبري  طلحة  إىل  رسالته  ويف  للبرصة  اخلارج  اجليش  لصالح 
حتديد  دون  بعده،  من  والثاين  باخلالفة،  الحدمها  بايع  حيث  الشام،  هلام  ضمن 
من هو األول ومن الثاين) 3 (. وهكذا اشغل معاوية اإلمام علّيًا-- فرتة من 

الزمن حيث معركة اجلمل.

ومل يكتف معاوية بذلك، بل راسل كبار الشخصيات األموية أو املترضرة 

) 1 ( الرشح 233/10.

تاريخ  الطربي:   .72-71/5 االرشاف  انساب  البالذري:   .154/16  ،151/2 الرشح   )  2  (

368/4. وقد محل ابن عباس معاوية مسؤولية تربصه وخذألنه لعثامن إذ قال: فاقسم باهلل النت 

املرتبص بقتله، واملحب هلالكه، واحلابس الناس قبلك عنه عىل بصرية من امره ولقد اتاك كتابه 

ورصخيه يستغيث بك ويسترصخ، فام حفلت به حتى بعثت إليه معذرًا بآخره، أنت تعلم اهنم لن 

يرتكوه حتى يقتل، فقتل كام كنت اردت..(. الرشح 155-154/16.

) 3 (
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من خالفة اإلمام عيّل، وهم –مروان بن احلكم) 1 (، وسعيد بن العاص) 2 (، 
 .)  5 منيه)  بن  ويعىل   ،)  4 عقبة)  بن  والوليد   ،)  3 احلرضمي)  عامر  بن  اهلل  وعبد 
الذي  املجهول  واملستقبل  اخلليفة،  إليه  آل  الذي  املأساوي  الوضع  هلم  يوضح 
ينتظرهم، لذا دعاهم إىل رص الصفوف، والوقوف بوجه اخلليفة اجلديد، مؤكدًا 
عليهم بأهنم سيقعون حتت طائلة احلساب عىل اعامهلم السابقة، حيث كتب لعبد 
اهلل بن عامر: »وأعلم أنَّك غري مرتوك وال مهمل« وحذر الوليد بن عقبة »وعن 
قليل جيتث اصلك«، اما يعىل بن منيه فكتب إليه »أن القوم قاصدوك بادئ بدء 

الستنطاق ما حوته يداك من املال، فاعلم ذلك واعمل عىل حسبه«) 6 (.

ويغرونه،  حيرضونه،  ملعاوية  فكتبوا  فيهم  اثرها  الكتب  هذه  تركت  وقد 
وحيركونه وهيجونه ما عدا سعيد بن العاص الذي كتب له بخالف ذلك) 7 (.

) 1 ( كان مستشار عثامن، وتشري الروايات انه يتحمل املسؤولية الكربى عن مقتله. الطربي: تاريخ 

339/4 وما بعدها. 

تاريخ  الطربي:  االشعري،  أيب موسى  تولية  وتم  أهلها،  فرفضه  الكوفة،  وايل عثامن عىل  ( كان   2  (

278/4 وما بعدها.

) 3 ( وايل عثامن عىل مكة وهو الذي ايد اصحاب اجلمل ومجعهم يف مكة ووحد صفوفهم. الطربي: 

تاريخ 50-448/4.

تاريخ  الطربي:  اخلمر،  رشبه  اثر   عيل اإلمام  وجلده  عزل  وقد  الكوفة،  عىل  عثامن  وايل   )  4  (

251/4-277. أبو الفرج: االغاين 114/5-9. الرشح.

) 5 ( وايل عثامن عىل اليمن، أخذ امواهلا ووظفها يف حرب اجلمل. الطربي: تاريخ 443/4. الفريوز 

ابادي: حتفة األبية يف من نسب إىل غري ابيه11/1.

) 6 (الرشح 340-336/10.

) 7 (الرشح 345-340/10.
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إذن اجتمع إىل معاوية فضاًل عن طموحه يف امللك والرياسة، وعلو مهته، 
اجتمع له حتريض املحرضني، ولو مل يكن إالَّ شعر الوليد بن عقبه:

ثــائــُر بــعــثــامن  يــثــأر  ــاُر ومل  ــه ــنّ ال بــأِمــك إن مىض فـــواهلل مــا هــنــٌد 

عاقُر أّمـــك  ليت  تــقــتــلــوُه،  ومل  أهــلـِـِه ــقــوِم ســيــُد  ال أُيــقــَتــل عبد 

الدوائُر عليِه  داَرْت  وقد  قريرًا  ومن عجٍب أن بِتَّ بالشاِم واِدعًا

الشام  نازل يف  إليه،وهو  نفسه  إطاعة عيّل وبيعته، وتسليم  ملعاوية  اذًا فكيف 
وسط قحطان »ودونه حره ال ترام؛ وهم اطوع له من نعله، واالمر قد امكنه الرشوع 
فيه، وتاهلل لو سمع هذا التحريض اجبن الناس واضعفهم نفسا وانقصهم مهة حلركه 

وشحذ من عزمه؛ فكيف معاوية، وقد ايقظ الوليد بشعره من ال ينام«) 1 (.
فيام يرى ابن أيب احلديد »وأعلم ان حقيقة اجلواب هو أن علّيًا، كان ال 
يرى خمالفة الرشع ألجل السياسة سواء كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية. اما 
الدنيوية فنحو أن يتوهم اإلمام يف انسان أنه يروم فساد خالفته من غري أن يثبت 
ذلك عليه يقينًا فإن علّيًا مل يكن يستحل قتله وال حبسه، وال يعمل بالتوهم 
مل  أيضًا  فإنه  بالرسقة،  املتهم  رضب  فنحو  الدينية  واما  املحقق،  غري  وبالقول 
واال  احلد،  عليه  اقمت  بينة،  أو  باقرار  عليه  يثبت  أن  يقول:  بل  به،  يعمل  يكن 
ومذهب  الرأي،  هذا  خالف  يرى  من  منهم  كان  قد   عيّل وغري  اعرتضه.  مل 
مالك بن أنس العمل عىل املصالح املرسلة) 2 (، وإنه جيوز لالمام أن يقتل ثلث 

) 1 ( الرشح 68/18-69. وانظر شعر الوليد: أبو الفرج: االغاين 112/5. 

) 2 (هي الوصف املناسب لترشيع احلكم الذي يرتتب عىل ربط احلكم به جلب نفع أو دفع رضر، 

ومل يدل شاهد من الشارع عىل اعتباره أو الغائه. البهاديل: مفتاح الوصول 160/2. وملزيد من 

التفاصيل ينظر: مذكور: مناهج االجتهاد ص 280 ـ 307. 
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وبغالب  بالرأي  العمل  جيوز  أنه  الناس  أكثر  ومذهب  الثلثني،  الصالح  األمة 
قلناه، وكان معاوية عنده فاسقًا، وقد سبق عنده  الظن، وإذا كان مذهبه ما 
مقدمة أخرى يقينه، وهي أن استعامل الفاسق ال جيوز، ومل يكن ممن يرى متهيد 
قاعدة اخلالفة بمخالفة الرشيعة، فقد تعني جماهرته بالعزل، وإن افىض ذلك إىل 

احلرب«) 1 (.

:رابعًا: الطعن يف سرية اإلمام علي

بتشويه  وذلك   -– عيل  اإلمام  ضد  الدعائية  احلرب  معاوية  استخدم 
سمعته، ومن هذه الطعون:

يف  جاء  حيث  السابقني  اخللفاء  من  سلبيًا  موقفًا  اختذ  اإلمام  أن  اظهار   .1
افساد  ورمت  عليه،  والتويت  بكر،  أبا  حسدت  »لقد   عيّل لالمام  كتبه  أحد 
امره، و قعدت يف بيتك، واستغويت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بيعته، 
واظهرت  بقتله،  ورسرت  مدته،  واستطلت  وحسدته،  عمر  خالفة  كرهت  ثم 
مل  ثم   ،)  2 أبيه)  قاتل  قتل  ألنه  ولده  قتل  حاولت  أنك  حتى  بمصابه،  الشامتة 
تكن أشد منك حسدًا البن عمك عثامن ؛ و نرشت مقابحه، وطويت حماسنه، 
وطعنت يف فقهه، ثم يف دينه، ثم يف سريته، ثم يف عقله؛ واغريت به السفهاء من 
يد، وما  بلسان وال  تدفع عنه  قتلوه بمحرضتك، ال  اصحابك وشيعتك، حتى 
إليه قهرًا، تساق  بيعته، حتى محلت  من هؤالء اال من بغيت عليه، وتلكأت يف 
بخزائم االقتسار، كام يساق ا لفحل املخشوش، ثم هنضت اآلن تطلب اخلالفة، 

) 1 ( الرشح 246/10.

عمر.  اخلليفة  قاتل  ليس  وهو  اهلرمزان  قتل  ألنه  عمر  بن  اهلل  عبيد  قتل  عيل  اإلمام  رأي  ( كان   2  (

البالذري: انساب 24/5. الطربي: تاريخ 239/4.
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النفوس،  اماين  من  وتلك  بك،  واملحدقون  وسجراؤك  خلصاؤك  عثامن  وقتلة 
وضالالت االهواء«) 1 (.

إن اإلمام علّيًا يف موقفه مع من سبقه باخلالفة كان يرى أنه احق باألمر 
طبقًا لالفضلية) 2 (. هذا املوقف استغله معاوية لتصويره كموقف سلبي لالمام 
ترصف  أو  بكلمة  اإلمام  يتفوه  أن  عسى  به  يندد  فاخذ  السابقني،  اخللفاء  من 
أهل  امام  حتى  بل  فحسب  الشام  أهل  امام  ليس  به  للتنديد  معاوية  يستعملها 

العراق) 3 (.

وكان اإلمام عيل يدرك النوايا السلبية ملعاوية لذا رد عليه منكرًا دخوله 
بني  التمييز  يف  احلق  هلم  ليس  الذين  الطلقاء  من  ألنه  واملفضول  الفاضل  يف 
ملعرفة  اإلمام  املهاجرين األولني، وترتيب درجاهتم، وتعريف طبقاهتم، ودعاه 
أيب  ابن  واستنتج   .)  4 املهاجرين)  مكانة  إىل  الوصول  عن  ذرعه  وقصور  نفسه 
 ألنَّه السلف،  يف  يطعن  من  يقوله  ما  ينقض   عيّل اإلمام  كالم  أن  احلديد 
والطبقات  الدرجات  اصحاب  األولني  املهاجرين  بني  املفاضلة  عليه  انكر 
فهذه شهادة  مثل ذلك،  نفسه يف  أن يدخل  الرفيعة، وإن قدر معاوية يصغر يف 

قاطعة عىل علو شأهنام، وعظم منزلتهام) 5 (.

) 1 ( الرشح 186/15.

) 2 ( الرشح 255/17-6.إن النصوص القرآنية واألحاديث النبوية تنص رصاحة عىل إمامة اإلمام 

 .عيّل

) 3 ( الرشح 185/15.

) 4 ( الرشح 181/15.

) 5 ( الرشح 191/15.
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يف  رأيه  لتدعيم   لإلمام كلمة  أي  يقتنص  أن  حياول  احلديد  أيب  أبن  أن 
يكون  أن  معاوية  عىل  أنكر   االمام فإن  أعاله  النص  ويف  السابقني،  اخللفاء 
 التفاضل بني الصحابة ألنه من الطلقاء، ومل يكن يف كالم اإلمام له رأي يف 
ما يؤيد ماذهب إليه ابن أيب احلديد، بل إن االمام أنكر عىل معاوية تفضيله 

الشيخني قائال »وزعمت أن أفضل الناس يف اإلسالم فالن وفالن..«

وندد معاوية بمواقف اإلمام من عثامن واختذ من دمه ورقة سياسية ضده. 
حيث كتب له ».. كان منك ما كان من االدهان يف أمر ابن عمك، واحلسد له، 
ونرصة الناس عنه، حتى قتل بمشهد منك، ال تدفع عنه بلسان وال يد، فليتك 
وإن  بعذر،  الناس  بني  كاملتعلق  فكنت  خربه،  ارسرت  حيث  نرصه  اظهرت 
ضعف، واملتربئ من دمه بدفع وإن وهن، ولكنك جلست يف دارك تدس إليه 
شامتة،  اظهرت  منه،  وطرك  قضيت  إذا  حتى  االفاعي،  إليه  وترسل  الدواهي، 
وابديت طالقة، وحرست لالمر عن ساعدك، وشمرت عن ساقك، ودعوت 

الناس إىل نفسك، واكرهت اعيان املسلمني عىل بيعتك«) 1 (.

املطالبة  له  انكر اإلمام عىل معاوية دخوله يف أمر عثامن، ألن من حيق  وقد 
أنه االقوى، فعليه أن يدخل  ابناؤه لصلبه، فإذا زعم معاوية  بدم عثامن إنام هم 
فيام دخل به املسلمون، ثم حياكم قتلة عثامن إىل اإلمام عيّل) 2 (. وانكر ابن أيب 
احلديد اهتامات معاوية لإلمام فيام خيص مواقفه من اخللفاء واظهار الشامتة، 
دعوى  »فكله  البيعة  عىل  والزبري  طلحة  وكراهة  عثامن،  لقتل  الناس  دعى  وإنه 

) 1 ( الرشح 252-251/17.

) 2 ( الرشح 89/3. وانظر: املنقري: صفني ص 59-57.
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أنه قد هبته، وادَّعى عليه مامل  واالمر بخالفها، ومن نظر يف كتب السرية عرف 
يقع منه«) 1 (.

ومما عاب به معاوية اإلمام اهتامه بالزهو واالستطالة عىل االخرين »إنك 
الشامخ بأنفه، الذاهب بنفسه، املستطيل عىل الناس بلسانه ويده«. وقد ارسف 
معاوية بام وصفه به، وال شك أن اإلمام علّيًا –- كان عنده زهو، ولكن ليس 

كام وصفه معاوية، فكان مع زهوه الطف الناس خلقًا) 2 (.

وندد باإلمام كونه ترك املدينة املنورة واختار الكوفة: »ثم تركك دار اهلجرة 
ي خبثها كام ينقي  التي قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عنها: إن املدينة لتنقِّ
الكري خبت احلديد) 3 (. فلعمري لقد صح وعده وصدق قوله، لقد نفت خبثها، 
وطردت عنها من ليس باهل أن يستوطنها، فاقمت بني املرصين، وبعدت عن 
واحلرية  اخلورنق  وبمجاورة  املدينة،  من  بدالً  بالكوفة  ورضيت  احلرمني،  بركة 

عوضًا عن جماورة خاتم النبوة«) 4 (.

إنه ال مانع وال عيب عىل اخلليفة إذا انتقضت عليه اطراف اإلسالم اخلروج 
من املدينة، إذ ليس كل من خيرج منها كان خبثًا، فقد خرج عمر مرارًا إىل الشام، 
وكذلك معاوية قد خرج من املدينة فهل يعد هذا نفيًا له، وكذلك طلحة والزبري 
وعائشة وغريهم من الصاحلني، والواجب عىل اإلمام أن يقدم االهم عىل املهم، 
فاالقامة يف احلرمني وجماورة الرسول مهمة، ولكن مصالح اإلسالم، وقتال 

) 1 ( الرشح 255/17.

 .2 ( الرشح 252/17، 256. وانظر فصل خصائص اإلمام (

) 3 ( مالك: املوطأ 463/2-4. مسلم: الصحيح 153/9. املتقي اهلندي: كنز العامل 218/13. 

) 4 ( الرشح 252/17. ولكن معاوية نفسه ترك املدينة واختذ دمشق عاصمة ملا توىل احلكم!!؟
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أهل البغي أوىل من ذلك) 1 (.

خامسًا: موقف اإلمام من طلحة والزبري وام املؤمنني:

من الطعون التي وجهها معاوية لالمام قتاله لطلحة والزبري باعتبارمها من 
شيوخ اإلسالم وقتلهام، وترشيد أم املؤمنني، واحالهلا مبتذلة بني االعراب وفسقة 
الكوفة، »ترى ابن عمك هبذه لو رآه راضيًا، اما كان يكون عليك ساخطًا، ولك 

عنه زاجرًا! أن تؤذي أهله وترشد حليلته، وتسفك دماء أهل ملته«) 2 (.

اجاب ابن أيب احلديد »إن طلحة والزبري قتال انفسهام… واما كوهنام شيخني 
إىل  يذهبون  واصحابنا  حيدث،  العيب  ولكن  مدفوع،  فغري  اإلسالم  شيوخ  من 
اهنام تابا… واما الوعد هلام باجلنة فمرشوط بسالمة العاقبة والكالم يف سالمتهام، 
 وإذا ثبتت توبتهام فقد صح الوعد هلام وحتقق« واما قوله »لو عاش رسول اهلل
فرببك هل كان يرىض لك ان تؤذي حليلته«. فلعيّل أن يقلب الكالم عليه، 
فيقول: افرتاه لو عاش اكان يرىض حلليلته أن تؤذي اخاه ووصيه! وايضًا أ تراه 
لو عاش اكان يريض لك يا ابن أيب سفيان أن تنازع عليًا اخلالفة وتفرق مجاعة 
هذه األمة! وايضًا أتراه لو عاش كان يرىض لطلحة والزبري أن يبايعا، ثم ينكثا 
ال لسبب، بل قاال: جئنا نطلب الدراهم، فقد قيل لنا: إن بالبرصة امواالً كثرية! 

هذا كالم يقوله مثلهام«) 3 (.

»وها  باحلرب:   علّيًا اإلمام  معاوية  الطعون هدد  السلسلة من  بعد هذه 

) 1 ( الرشح 255/17.

) 2 ( الرشح 252/17.

) 3 ( الرشح 254/17-255. القايض: املغني 89/2/20.
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ورماح  شامية  سيوف  حتفهم  واألنصار،  املهاجرين  من  مجع  يف  اليك  سائر  أنا 
أي  معاوية  عىل  انكر   علّيًا اإلمام  ولكن  اهلل«.  إىل  حياكموك  حتى  قحطانية، 
ارس  يوم  اهلجرة  انقطعت  »قد  له:  قائاًل  معه،  واالنصار  للمهاجرين  وجود 
اخوك«. فاإلمام يريد أن يقول له إنه ليس معك إالَّ من الطلقاء وابنائهم الذين 
اإلمام  وعربَّ  الفتح،  بعد  هجرة  ال  يقول:   والنَّبي مكة،  فتح  بعد  اسلموا 
عيّل عن يوم الفتح بعبارة فيها تقريع ملعاوية واهله بالكفر، وأهنم ليسوا من 
بن  يزيد  أي  اخوك«  ارس  يوم  اهلجرة  انقطعت  »وقد   :فقال السوابق،  أهل 
أيب سفيان الذي ارس يوم فتح مكة يف باب اخلندمة) 1 (، وقد خرج يف عدد من 
الوليد،  بن  خالد  ارسه  يزيد،  وارس  بعضهم  فقتل   ،الرسول ملحاربة  قريش 

فخلصه أبو سفيان منه، وادخله داره، فاصبح آمنًا) 2 (.

احلديد  أيب  ابن  من  استياء  موضع  كانت  املراسالت  من  السلسلة  هذه  إن 
أن  مجة-  وبدائعه  عجائبه  كانت  وإن  الدهر-  به  جاء  ما  واطرب  »واعجب 
يفيض أمر عيّل إىل أن يصري معاوية ندًا له ونضريًا مماثاًل، يتعارضان الكتاب 
واجلواب، ويتساويان فيام يواجه به احدمها صاحبه، وال يقول له عيل كلمة 
اال قال مثلها واخشن مسًا منها، فليت حممدًا كان شاهدًا ذلك؛ لريى عيانًا 
ال خربًا أن الدعوة التي قام هبا، وقاسى أعظم املشاق يف حتملها، وكابد االهوال 
ومأل  اركاهنا،  وشيد  دولتها،  لتأييد  عليها  بالسيوف  ورضب  عنها،  الذب  يف 
واخرجوه  إليه،  دعا  ملا  كذبوه  الذين  العدائه  عفوًا  صفوًا  خلصت  هبا  اآلفاق 

) 1 ( جبل بمكة جتمع فيه بعض املرشكني ملحاربة املسلمني يوم الفتح، الزخمرشي: كتاب االمكنة، ص 

78. احلموي: معجم البلدان 382/2-3. احلمريي: الروض ص3-222. 

) 2 ( الرشح 250/17، 3-252، 257-256.
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كان  فكأنه  واهله،  عمه  وقتلوا  وجهه،  وادموا  عليها،  حض  ملا  أوطانه  عن- 
يسعى هلم، ويدأب لراحتهم، كام قال أبو سفيان يف أيام عثامن وقد مرَّ بقرب محزة، 
ورضبه برجله، وقال: يا أبا عامرة! إن األمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف امسى 
كام  عليًا  معاوية  يفاخر  أن  إىل  األمر  آل  ثم   !)  1 به)  يتلعبون  اليوم  غلامننا  يد  يف 

يتفاخر االكفاء والنظراء:
ــُل ــاِق ــســا بــالــفــهــاِهــِة ب ع َق ــرَّ ــ وق مــادٌر بالبخِل  الطائَي   َ ــيَّ ع إذا 

وقال الُدجى يا اصُبُحُ لوُنَك حائُِل أنِت خفيٌَّة السها للشمِس:  وقاَل 

وكاثرِت الشهُب احلصاُد اجلنادُل سفاهًة السامَء  الرض  وفاخرت 

هاِزُل  دهَرِك  إنَّ  ُجّدي  نفُس  ويا  ذميمٌة احلــيــاَة  إنَّ  ُزْر  ــوُت  م فيا 

الكتاب  باب  فتح  ملاذا  شعري:  ليت   :املؤمنني ألمري  ثانيًا  أقول  ثم 
واجلواب بينه وبني معاوية! وإذا كانت الرضورة قد قادت إىل ذلك، فهال اقترص 
ال  كان  وإذا  واملنافرة!  للمفاخرة  تعرض  غري  من  املوعظة  عىل  إليه  الكتاب  يف 
واملعارضة  املقابلة  يوجب  آخر  ألمر  تعرض  غري  من  هبام  اكتفى  فهال  منهام  بد 
بمثله. وباشد منه، »﴿َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َفَيُسبُّوا اهللَ َعْدًوا بَِغِي 
السفيه  نفسه عن سباب هذا  اجلليل  العظيم  الرجل  2 (. وهال دفع هذا  ِعْلٍم﴾) 
االمحق، هذا مع انه القائل: من واجه الناس بام يكرهون قالوا فيه ما ال يعلمون! 

أي افرتوا عليه، وقالوا فيه الباطل) 3 (:

) 1 ( املقريزي: النزاع والتخاصم ص3. 

) 2 ( سورة االنعام، اآلية:  108. 

) 3 ( ابيات لعبد الرمحن بن حسان بن ثابت هيجو مسكني الدارمي الرشح 137/16 هـ2 )املحقق(.
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ــُم ــي َت الـــضـــالل  ــَت ف  ــ َأنـ إنـــام  لــُتــحــســب مثيل الــشــامتــي  ــا  ــ أّي

الكريُم ــاِل  ــرج ال مــن  سبي  إن  بسبي ــت  ــس ــل ف ــنــي  ــب تــســب ال 

وهكذا جرى القنوت واللعن، قنت بالكوفة عىل معاوية، ولعنه يف الصالة 
االعور  وابا  موسى،  وابا  العاص،  بن  عمرو  إليه  وأضاف  اجلمعة،  وخطبة 
ولعنه  عليه  فقنت  بالشام،  معاوية  ذلك  فبلغ  مسلمة،  بن  وحبيب  السلمي، 
واالشرت  عباس  وابن  واحلسني  احلسن  إليه  وأضاف  اجلمعة،  وخطبة  بالصالة، 
النخعي، ولعله قد كان يظهر له من املصلحة حينئذ ما يغيب عنا اآلن، وهلل 

أمر هو بالغه«) 1 (.

ثالثًا: وقائع معركة صفني

قدم  أن  بعد  معاوية  مراسلة  من  فائدة  ال  أنه   عيّل اإلمام  ادرك  أن  بعد 
اللجوء  من  مناص  ال  أنه   رأى عثامن،  مقتل  مسألة  يف  ادعاءاته  وردَّ  األدلة 
للقوة، ومل يكن يستند يف ذلك ملرشوعية حكمه فحسب، وإنام أيضًا ملا اثر عن 
الفاسقة  الطائفة  »واما  واملارقني،  والقاسطني  الناكثني  بأنه سيقاتل   الرسول
دالئل  من  اخلرب  وهذا  القاسطني..   اهلل رسول  وسامهم  صفني  فاصحاب 
التمويه والتدليس  بالغيب ال حيتمل  اخبار رصيح  نبوته صلوات اهلل عليه ألنه 
كام حتتمله االخبار املجملة، وصدق قوله.. واما اصحاب صفني فإهنم عند 

اصحابنا رمحهم اهلل خملدون يف النار لفسقهم فصح هبم قوله تعاىل:

ا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا لَِجَهنََّم َحَطًبا﴾) 2 (. ﴿َوَأمَّ

) 1 ( الرشح 137-136/16.

) 2 ( سورة اجلن، اآلية:  15.
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جيش  قبل  الفرات  رشيعة  إىل  الوصول  من  معاوية  جيش  متكن  ولقد 
السيطرة  ولكن  املاء  من  حيرمهم  أن  ملعاوية  ذهبية  فرصة  كانت  لذا  عيل  اإلمام 
اصحاب  طلب  فلذا  وجيشه  عيل  اإلمام  إىل  حتولت  ان  لبثت  ما  الرشيعة  عىل 
اإلمام منه معاملتهم باملثل، فقال: »ال افعل كام فعله اجلاهلون«. وسمح هلم 

باستخدام رشيعة الفرات) 1 (.

هلم  سامحه  ثم  الشام،  ألهل  وازاحته  املاء،  عىل   اإلمام سيطرة  إن 
حيث   اإلمام سياسة  ضد  اثريت  التي  الطعون  ضمن  من  كانت  باستخدامه 
ملكها  معاوية  كان  أن  وبعد  معاوية،  عىل  الفرات  رشيعة  ملك  إذا  هال  قالوا: 
الشام منها؛ فكان يأخذهم  العراق منها، منع معاوية واهل  عليه، ومنعه واهل 
قبضًا بااليدي! فإنه مل يصرب عىل منعهم من املاء، بل فسح هلم يف الورود، وهذا 

خيالف ما يقتضيه تدبري احلرب«) 2 (.

م األدلة عىل السبب الذي دفع اإلمام  هذه الرؤية فنَّدها ابن أيب احلديد وقدَّ
لذلك حيث قال: »إنه مل يكن يستحل ما استحله معاوية من تعذيب البرش 
بالعطش؛ فإن اهلل تعاىل ما أمر يف أحد من العصاة الذين أباح دماءهم بذلك، 
وال فسح فيه يف نحو القصاص، أو حد الزاين املحصن، أو قتل قاطع الطريق، 
املؤمنني ممن يرتك حكم اهلل ورشيعته،  امري  البغاة واخلوارج، وما كان  قتل  أو 
يكن  مل  بالعدو، ولذلك  والظفر  والقهر  الغلبة  فيها ألجل  ما هو حمرم  ويعتمد 
غلب   يكون أن  اجلائز  فمن  وايضًا  النكث،  وال  الغدر  وال  البيات  يستحل 

) 1 ( الرشح 312/3 ـ331.

) 2 ( الرشح 257/10.
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احلمالت  إىل  هلم  ادعى  ذلك  كان  املاء  من  منعوا  إن  الشام  أهل  أن  ظنه  عىل 
عليهم،  فيأتوا  السيوف،  فيهم  يضعوا  وأن  عسكره،  عىل  املنكرة  الشديدة 
أشد  من  ذلك  فإن  املاء،  ورود  إىل  داعيهم  وقوة  حنقهم  بشدة  ويكرسوهم 
جيش  يدي  بني  يقف  الذي  ومن  ويستقتلوا.  القوم  يستميت  أن  إىل  الدواعي 
عظيم عرمرم حنق قد اشتد هبم العطش، وهم يرون املاء كبطون احليات، وال 
ولذلك  عدة،  واضعف  عدة  منهم  أقل  بل  مثلهم،  قوم  اال  وبينه  بينهم  حيول 
فاقتلهم  وروده  المنعهم  وقال:  املاء،  وبني  العراق  أهل  بني  معاوية  حال  ملا 
فليسوا  املاء،  وبني  القوم  بني  خل  العاص:  بن  عمرو  له  قال  الظمأ،  بشفار 
وقال:  رأيه  فسّفه  عنه  هلم  اخيل  ال  واهلل  ال  فقال:  عنه،  ويصرب  املاء  يرى  ممن 
بمعقد  واملاء  عطشًا،  بازائك  يموتون  العراق  واهل  طالب  أيب  ابن  أن  تظن  أ 
قتلوا  كام  قطرة،  اسقيهم  ال  وقال:  معاوية،  فلج  ايدهيم!  يف  وسيوفهم  االزر، 
أن  االشعث  إىل   عيّل أشار  العطش،  العراق  أهل  مس  فلام  عطشًا،  عثامن 
امحل، وإىل االشرت أن امحل، فحمال بمن معهام فرضبا أهل الشام رضبا اشاب 
الغنم  تفر  كام  املاء  عن  قوله  عىل  وتابعه  رأيه  رأى  ومن  معاوية  وفّر  الوليد، 
وينجو  رأسه،  حيفظ  أن  مهته  ومنتهى  امره،  قصارى  وكان  السباع،  خالطتها 
القفر،  الرب  عنه فصاروا يف  املاء، ودفعوهم  العراق عليهم  أهل  بنفسه، وملك 
الذي كان يؤمن  الفرات، مالكني هلا، فام  وصار عيّل واصحابه عىل رشيعة 
وهل  اذاقهم!  ما  مثل  منهم  واصحابه  هو  يذوق  أن  القوم  عطش  لو   علّيًا
السيف حيمله  اال  ملجأ  له  يبقى  االنسان! وهل  أمر خيافه  بالعطش  املوت  بعد 

به فيرضب خصمه إىل أن يقتل احدمها«) 1 (.

) 1 ( الرشح 258-257/10.
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خالهلا  من  كان  مواقف  بعدة  عقبه  بل  املوقف؛  بذلك  اإلمام  يكتف  ومل 
بصحة  الشام  أهل  يستبرص  أن  وهيدف  سلمي،  حلل  يتوصل  أن  يريد  اإلمام 
يف  استبطأوه  ملا  الصحابه  قال  حيث  معاوية  موقف  وبطالن  اإلمام  موقف 
إذنه بالقتال »…فواهلل ما دفعت احلرب يومًا اال وأنا اطمع أن تلحق يب طائفة 
اقتلها عىل ضالهلا، وإن  أن  فتهتدي يب، وتعشوا إىل ضوئي، فهو أحب إيل من 

كانت تبوء بآثامها«) 1 (.

الطرفني،  القتىل من كال  ادت لسقوط عدد من  التي  فكانت معركة صفني 
لعيل  وشيكًا  بات  النرص  ان  معاوية  ادرك  وملا  الصحابة،  كبار  من  عدد  فيهم 
برفع  الشام  أهل  عىل  العاص  بن  عمرو  أشار  ثم  لينهزم،  فرسًا  --طلب 
انقسم  فهنا  تعاىل،  اهلل  كتاب  إىل  االحتكام  إىل  العراق  أهل  ودعوة  املصاحف، 
اصحاب اإلمام عيّل أقسامًا: »فمنهم من دخلت عليه الشبهة برفع املصاحف، 
وغلب عىل ظنه أن أهل الشام مل يفعلوا ذلك خدعة وحيلة، بل حقًا ودعاء إىل 
عىل  االرصار  من  اوىل  للحجة  االستسالم  أن  فرأى  الكتاب،  وموجب  الدين 
يسوغ  ما  رأى شبهة  فلام  السلم،  وآثر  احلرب،  مل  قد  كان  من  ومنهم  احلرب، 
يبغض  إليها. ومنهم من كان  اخلد  العافية  املحاربة وحب  التعلق هبا يف رفض 
الناس السلطان يف الظاهر،  بباطنه، ويطيعه بظاهره، كام يطيع كثري من   عليًا
نحوها،  ارسعوا  نرصته،  وترك  خذألنه  إىل  طريقًا  وجدوا  فلام  بقلبه،  ويبغضه 
فاجتمع مجهور عسكره عليه، وطالبوه بالكف وترك القتال، فامتنع امتناع عامل 
ليسوا  إهنم  منكم،  بالقوم  اعرف  وإين  وخديعة،  حيلة  إهنا  هلم:  وقال  باملكيدة، 

) 1 ( الرشح 12/4.
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منهم  فعرفت  وكبريًا،  صغريًا  وعرفتهم  صحبتهم  قد  دين،  وال  قرآن  اصحاب 
االعراض عن الدين، والركون إىل الدنيا، فال تراعوا برفع املصاحف، وصمموا 
عىل احلرب، وقد ملكتموهم، فلم يبق منهم اال حشاشة ضعيفة، وذمار قليل. 
فأبوا عليه واحلوا وارصوا عىل القعود واخلذالن، وامروه باالنفاذ إىل املحاربني 
من أصحابه. وعليهم االشرت أن يأمرهم بالرجوع، وهتددوه إن مل يفعل بإسالمه 
كيف  فقال:  فأبى  احلرب  وترك  بالرجوع  يامره  االشرت  إىل  فأرسل  معاوية.  إىل 
ارجع وقد الحت امارات الظفر! ليمهلني ساعة واحدة. ومل يكن علم صورة 
وشغبوا،  ونفروا  غضبوا  بذلك.  الرسول  إليه  عاد  فلام  وقعت.  قد  كيف  احلال 
وقالوا: انفذت إىل االشرت رسًا وباطنًا، تأمره بالتصميم، وتنهاه عن الكف، وإن 
فقالوا  الرسل إىل االشرت  قتلنا عثامن. فرجعت  قتلناك كام  الساعة، واال  تعده  مل 
سيف!  الف  مخسون  عليه  سل  قد  املؤمنني  وامري  بمكانك  تظفر  أن  حتب  أ  له: 
عىل  بينهم  قاعد  وهو  به،  احدق  وقد  يأرسه  اجليش  إن  قال:  اخلرب؟  ما  فقال: 
تعد  مل  لئن  يقولون:  تلمع عىل رأسه،  والبارقة  االرض، حتته نطع وهو مطرق، 
االشرت قتلناك! قال: وحيكم! فام سبب ذلك؟ قالوا: رفع املصاحف. قال: واهلل 
لقد ظننت حني رأيتها رفعت أهنا ستوقع فرقة وفتنة، ثم كر راجعًا عىل عقبيه، 
فوجد امري املؤمنني حتت اخلطر، قد ردده أصحابه بني امرين: إما أن يسلموه 
ال  قليل  ونفر  عمه  وابن  ولداه،  اال  منهم  له  نارص  وال  يقتلوه،  أو  معاوية،  إىل 
الظفر  ابعد  وحيكم!  وقال:  وشتمهم،  سبهم  االشرت  رآهم  فلام  عرشة.  يبلغون 
النساء!  اشباه  يا  االحالم!  ضعاف  يا  والفرقة!  اخلذالن  عليكم  صب  والنرص 
املصاحف!  املصاحف،  وقالوا:  وقهروه،  وسّبوه،  فشتموه  العقول!  سفهاء  يا 
التحكيم، دفعًا  إليها، ال نرى غري ذلك! فأجاب امري املؤمنني إىل  والرجوع 
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امريًا  كنت  قال:  فلذلك  االضعف،  املحضور  بارتكاب  االعظم  للمحذور 
فاصبحت مأمورًا، وكنت ناهيًا فرصت منهيا«) 1 (.

إن قبول اإلمام التحكيم وايقاف احلرب بعد ما الحت عالئم النرص ومل 
ه  عدَّ حتكيمه  وإن  التحكيم،  إىل  واخلد  ذلك،  ترك  ثم  معاوية  يأخذ  أن  إال  يبق 

البعض دلياًل عىل شك يف امره، وضعفًا يف سياسته!!؟.

إن أهل الشام ملا رفعوا املصاحف انخذع هبا أهل العراق وقالوا: ال حيل لنا 
التصميم عىل حرهبم وال جيوز لنا اال وضع السالح والرجوع حلكم املصاحف، 
فاشار اإلمام بأهنا خديعة، وكلمة حق يراد هبا باطل ودعاهم للصرب ولو ساعة، 
فأبوا قائلني: ارسل إىل االشرت، وبعد أخٍذ ورٍد عاد االشرت وجرى بينه وبني أهل 
العراق املتخاذلني من السب والشتم، »فإذا كانت احلال هكذا، فأي تقصري وقع 
من أمري املؤمنني، وهل ينسب املغلوب عىل امره، املقهور عىل رأيه إىل تقصري 
يدل  إنام  ألنه  امره:  يف  الشك  عىل  يدل  التحكيم  أن  قوهلم  اما  تدبري!  فساد  أو 
عىل ذلك لو ابتدأ هو به، فأما إذا دعاه إىل ذلك غريه، واستجاب إليه أصحابه، 
أهنا  هلم  وبنيَّ  يفعلوا،  فلم  وشأهنم،  وتريهتم  عىل  يستمروا  أن  وامرهم  فمنعهم 
مكيدة فلم يتبينوا، وخاف أن يقتل أو يسلم إىل عدوه، فإنه ال يدل حتكيمه عىل 
شكه، بل إنه يدل عىل أنه قد دفع بذلك رضرًا عظياًم عن نفسه، ورجا أن حيكم 

احلكامن بالكتاب، فتزول الشبهة عمن طلب التحكيم من أصحابه«) 2 (.

وملا قبل اإلمام التحكيم، ووضعت صيغة الصلح رفض معاوية كتابة لفظة 

) 1 ( الرشح 29/11-31. وانظر الطربي: تاريخ 50-48/5.

) 2 ( الرشح 253-252/10.
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وجهت  التي  املطاعن  من  ذلك  فاصبح  برفعها،   عيّل لإلمام  املؤمنني(  )أمري 
صحيفة  من  باخلالفة  اسمه  حما  حيث  اخطأ  اإلمام  إن  قالوا:  حيث  سياسته  إىل 
ى الشبهة لدى أهل الشام. احلكومة، ألن ذلك مما وهنه عند أهل العراق، و قوَّ

يف الواقع إنه اقتدى يف ذلك بفعل الرسول يف صلح احلديبية، حيث 
لو   :للرسول قال  الذي  عمرو  بن  سهيل  طلب  كام  النبوة  من  اسمه   حما
يومها   قال وقد  البيت.  منعناك  وال  حاربناك،  ملا   اهلل رسول  إنك  علمنا 
من  وهذا  فتجيب.  مثلها  إىل  ستدعى  احلديبية:  لصلح  الكاتب  وكان   لعيّل
عالئم نبوته ، ودالئل صدقه، وقد جرى لإلمام ما جرى للرسول حذو 

القذة) 1 ( بالقذة) 2 (.

واختري أبو موسى االشعري حكاًم عن أهل العراق، وعمرو بن العاص عن 
أهل الشام، وكان ذلك مما اثار الطعن يف سياسة اإلمام عيّل، إذ كيف يرىض 
ريض  وكيف  عنه؟  الكوفة  أهل  بتثبيطه  عنده  فاسق  وهو  موسى  أيب  بحكومة 

بتحكيم عمرو بن العاص وهو افسق الفاسقني؟

فقال  عباس  ابن  بدله  جيعل  ان  واراد  موسى  أبا  كره    علّيًا اإلمام  إن 
أصحابه: ال يكون احلكامن من مرض، فرشح اإلمام االشرت، فقالوا: وهل ارضم 
موسى،  أبا  اال  فأبوا  االشرت!  حكومة  اال  ترى  ما  جر  وهل  االشرت!  اال  النار 
فإنه مل يرض  للقبول عىل مضض. واما حتكيمه عمرًا  ومدحوه، فاضطر اإلمام 

) 1 ( القذة: الريشة التي تركب عىل السهم. واملثل يرضب يف تشابه الشيئني. أبو هالل العسكري: 

مجهرة االمثال 381/1. النويري: هناية االرب 26/3. 

الصلح  صحيفة  يف  رأي  وللجاحظ   .53-52/5 تاريخ  الطربي:  وانظر   .258/10 ( الرشح   2  (

حيث يرى بأهنا حرفت وزيد فيها. رسالة يف احلكمني ص6-172.
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قد  أليس  للخوارج:  قال  حينام  عباس  ابن  اجاب  وقد  خصمه،  رضاه  به،وإنام 
قال اهلل تعاىل:

﴿َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهلِِه َوَحَكًما ِمْن َأْهلَِها﴾) 1 (.! أرأيتم لو كانت املرأة 
هيودية، فبعثت حكاًم من أهلها، أكنَّا نسخط ذلك) 2 (.

وكانت نتيجة التحكيم أن خدع عمرو بن العاص أبا موسى، وذهب للشام 
وبايع ملعاوية، فيام هرب أبو موسى إىل مكة، واصبحت خديعة عمرو له مرضب 

املثل) 3 (.

كانت فلسفة اإلمام يف التحكيم مفادها: »إنا مل نحّكم الرجال، وإنام حّكمنا 
القرآن، هذا القرآن، إنام هو خط مسطور بني الدفتني، ال ينطق بلسان، وال بد له 
من ترمجان، وإنام ينطق عنه الرجل، وملا دعانا القوم إىل أن نحّكم بيننا القرآن، 
تعاىل عز من  اهلل  قال  اهلل سبحانه وتعاىل: وقد  املتويل عن كتاب  الفريق  نكن  مل 

قائل:

ُسوِل﴾) 4 (. ِه َوالرَّ وُه إَِلى اللَّ ﴿َفإِْن َتنَاَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ

سول أن نحكم بسنته، فإذا  فردوه إىل اهلل أن نحكم بكتابه، وردوه إىل الرَّ
حكم بالصدق يف كتاب اهلل تعاىل، فنحن احق الناس به، وإن حكم بسنة رسول 

اهلل، فنحن أحق الناس وأوالهم هبا«) 5 (.

) 1 ( سورة النساء، اآلية: 35.

) 2 ( الرشح 251/10، 253. وانظر الرشيف املرتىض: تنزيه االنبياء ص 170-166. 

) 3 ( الرشح 56/10-57. وانظر: الزخمرشي: ربيع االبرار 707/1.

) 4 ( سورة النساء، اآلية:59.

) 5 ( الرشح 103/8.وانظر: الطربي: التاريخ 166/5.
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قال  الذين  القوم  نكن  مل  الكتاب،  إىل حتكيم  دعينا  ملا  يقول:  هنا  اإلمام  إن 
اهلل تعاىل فيهم:

ِه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْينَُهْم إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم ُمْعِرُضوَن﴾) 1 (. ﴿َوإَِذا ُدُعوا إَِلى اللَّ

بل أجبنا إىل ذلك، وعملنا بقول اهلل تعاىل:

ُسوِل﴾. ِه َوالرَّ وُه إَِلى اللَّ ﴿َفإِْن َتنَاَزْعُتْم فِي َشْيٍء َفُردُّ

باحلق،  هبا  الناس  عمل  فإذا  والسنة،  بالكتاب  نحكم  أن  ذلك  ومعنى 
املنازع  من  اخلالفة  وبوالية  األمة،  بتدبري  احق  كنا  والعصبية،  اهلوى  واطرحوا 
نحن  وقال:  عنها،  فكنَّى  اخلالفة  بذكر  أن يرصح  نفسه   رفَّع وقد  عليها.  لنا 
إذا حكم بالكتاب والسنة اوىل هبام، ويلزم من كونه اوىل هبام من مجيع الناس أن 
يكون أوىل باخلالفة من مجيع الناس، فدل عىل ما كنى عنه باألمر املستلزم له) 2 (.

ويفرسونه،  القرآن  يرتمجون  الذي  الرجال  كان  إذا  التساؤل:  يمكن  ولكن 
القرآن  يدهلم  بام  الشام،  واهل  العراق  أهل  واقعة  يف  حيكموا  أن  كلفوا  وقد 
العراق  أهل  صاحب  فيدعي  وتأويله،  القرآن  تفسري  يف  خيتلفوا  أن  جيوز  عليه، 
ذلك  يقابل  ما  الشام  أهل  وكيل  ويدعي  مراده،  عىل  به  يستدل  ما  تفسريه  من 
مل  اإلمجاع  كون  ومن  عثامن،  دم  من  هبا  متسكوا  التي  الشبهة  بطريق  ويناقضه، 
بينهام  حيكم  أن  إىل  حينئذ  احلكامن  احتاج   ،املؤمنني أمري  بيعة  عىل  حيصل 
حكامن آخران، والقول فيها كالقول يف األول إىل ما ال هناية له؛ وإنَّام كان يكون 
إما  فيه،  تأويل  الذي ال  القرآن ينص بالرصيح  التحكيم قاطعًا للشغب لو كان 

) 1 ( سورة النور، اآلية: 48.

) 2 ( الرشح 105-104/8.
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عىل أمري املؤمنني، وإما عىل معاوية، وال نص رصيح فيه، بل الذي فيه حيتمل 
التأويل والتجاذب، فام الذي يفيد التحكيم واحلال تعود ال حمالة!؟

لو  احلكمني  »أن  يف  تكمن  السؤال  هذا  عن  احلديد  أيب  ابن  اجابة  إن 
أمري  خالفة  صحة  عىل  الرصيح  النص  فيه  لوجدا  التأمل،  حق  الكتاب  تأمال 
يكن  مل  ومعاوية  حجة،  اإلمجاع  أن  عىل  الرصيح  النص  فيه  ألن   ،املؤمنني
خمالفًا يف هذه املقدمة وال أهل الشام، وإذا كان اإلمجاع حجة، فقد وقع اإلمجاع 
ملا تويف رسول اهلل، عىل أن اختيار مخسة من صلحاء املسلمني لواحد منهم 
مخسة   املؤمنني امري  بايع  وقد  خالفته،  وصحة  طاعته  لزوم  توجب  وبيعته 
ت  صحَّ وإذا  خالفته،  تصح  أن  فوجب  مخسون؛  بل  الصحابة  صلحاء  من 
اولياؤه  حرض  إذا  اال  بعثامن،  يقيد  أن  عليه  جيب  ومل  احكامه،  نفذت  خالفته 
القصاص  يطلبون  ذلك  بعد  ثم  الحكامه،  ملتزمني  مبايعني،  له  طائعني  عنده، 
ل حق  ُتُؤمِّ من قوم باعياهنم يدعون عليهم دم املقتول، فقد ثبت أن الكتاب لو 
التامل لكان احلق مع أهل العراق، ومل يكن ألهل الشام من الشبهة ما يقدح يف 

استنباطهم املذكور«) 1 (.

خالفة  صحة  يف  رصحية  وغريها  والبالغ  الوالية  كآية  القرآنية  اآليات  إن 
.اإلمام

رابعًا: رؤية االعتزال ألهل صفني:

ترى املعتزلة هالك أهل صفني الرصارهم عىل البغي، وموهتم عليه سواء 
فكانوا جلهنم  القاسطون  »واما  تعاىل:  قوله  فيهم  لذا صح  االتباع.  أو  الرؤساء 

) 1 ( الرشح 106-105/8.
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حطبًا«) 1 (، ولكن اإلمام علّيًا وصف أهل صفني بأهنم إخوان بقوله: »ولكنا 
إّنام أصبحنا نقاتل اخواننا يف اإلسالم عىل ما دخل فيه من الزيغ واالعوجاج«. 
فكيف  باملسلمني،  صفني  أهل  من  لالمام  املحاربني  املعتزلة  يصف  ال  حني  يف 

التوفيق يف ذلك؟

يسمى  ال  الكبرية  صاحب  أن  إىل  تذهب  كانت  وإن  املعتزلة  إن  الواقع  يف 
مؤمنًا، وال مسلاًم، ولكنهم جييزون اطالق لفظ اإلسالم عليه إذا قصد به متييزه 
عن  خترجه  لفظة  أو  حالة  قرينة  مع  فيطلق  االصنام،  وعابدي  الذمة  أهل  عن 
»مؤمن«  و  »مسلم«  لفظة  ألن  واملدح،  والثناء  التعظيم  به  مقصودًا  يكون  أن 
متييزهم  إالَّ  بذلك  يقصد  مل   عيل واإلمام  كذلك،  األحوال  أكثر  يف  تستعمل 
من كفار العرب وغريهم من أهل الرشك، ومل يقصد مدحهم بذلك، لذا ال ينكر 

اطالق لفظ املسلمني عليهم هبذا القصد) 2 (.

يتوالهم  ال  واملغرية  العاص  بن  وعمرو  كمعاوية  صفني  قادة  فكبار  ولذا 
رؤية  اما  حممود،  غري  مقام  يف  املعتزلة  لدى  وهم  عليهم،  يثنون  وال  املعتزلة 
وقد  اهلل…  رمحهم  شيوخنا  عند  دينه  يف  »مطعون  فهو  خاصة،  ملعاوية  املعتزلة 
ذكرنا يف »نقض السفيانية«) 3 (. عىل شيخنا أيب عثامن اجلاحظ ما رواه يف كتبهم 
الكالمية عنه... ولو مل يكن يشء من ذلك، لكان يف حماربته اإلمام ما يكفي يف 
فساد حاله، السيام عىل قواعد اصحابنا، وكوهنم بالكبرية الواحدة يقطعون عىل 

) 1 ( سورة اجلن، اآلية: 15. الرشح 9/1، 201.

) 2 ( الرشح 299/7.

) 3 ( هو رد عىل كتاب السفيانية للجاحظ. أنظر عيل جواد حمي الدين: ابن أيب احلديد ص 243.
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املصري إىل النار واخللود فيهاإن مل تكفرها التوبة«) 1 (.

من  كثري  طعن  »وقد  واخلوارج:  معاوية  بني  مقارنته  معرض  يف  وقال 
ما  الفاظه  وسقطات  كالمه  فلتات  يف  عنه  ونقلوا  معاوية….  دين  يف  اصحابنا 
كتابه  بكار يف  بن  الزبري  رواه  بام  احلديد  أيب  ابن  استشهد  وقد  يدل عىل ذلك«. 
ابن  أّيد  وقد  خالفته،  اثناء  يف   النَّبي من  معاوية  موقف  من   )  2 املوفقيات) 
متهم  غري  »وهو  بكار:  بن  الزبري  بخصوص  بقوله  الرواية  صحة  احلديد  أيب 
معلوم من حالة من جمانبة  ملا هو  الشيعة،  اعتقاد  إىل  منسوب  معاوية، وال  عىل 

عيّل، واالنحراف عنه«) 3 (.

معاوية  افعال  عىل  التأكيد  خالل  من  رؤيته  صحة  احلديد  أيب  ابن  وأكد 
املجانبة للعدالة الظاهرة من لبسه احلرير، ورشبه يف آنية الذهب والفضة، حتى 
يقول:   اهلل رسول  سمعت  إين  له:  قال  حيث  الدرداء،  أبو  ذلك  عليه  انكر 
إن الشارب فيهام ليجرجر يف جوفه نار جهنم) 4 (. فردَّ معاوية: أما أنا فال أرى 
رسول  عن  اخربه  أنا  معاوية:  من  عذيري  من  الدرداء:  أبو  فقال  بأسًا.  بذلك 
اهلل وهو خيربين عن رأيه: ال اساكنك بارض أبدًا) 5 (. وأكد ابن أيب احلديد 
أن  عىل  االحتجاج  باب  يف  كتبهم  يف  والفقهاء  املحدثون  اخرجه  اخلرب  هذا  أن 
يف  يقدح  كام  عدالته،  يف  يقدح  اخلرب  وهذا  الرشع،  يف  به  معمول  الواحد  خرب 

) 1 ( الرشح 340/1، 101/10، 35/20. وانظر القايض: املغني 94-93/2/20. 

) 2 ( االخبار املوفقيات ص 577-576.

) 3 ( الرشح 130-129/5.

) 4 ( اخرجه ابن ماجه: صحيح 248/2. 

) 5 ( رواه مالك: املوطأ 512/2. النسائي: سنن 279/7. البيهقي: السنن 280/5.
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أنا فال أرى  سول: أما  الرَّ عقيدته، ألن من قال يف مقابلة خرب قد روي عن 
سول، هذا ليس بصحيح العقيدة) 1 (. بأسًا فيام حرمه الرَّ

وأضاف ابن أيب احلديد: »ومن املعلوم أيضًا من حاله استئثاره بامل الفيء، 
اقامة احلد عليه، وحكمه  ورضبه من ألحد عليه، واسقاط احلق عمن يستحق 
 برأيه يف الرعية، ويف دين اهلل، واستلحاقه زيادًا، وهو يعلم قول رسول اهلل
ومل  واصحابه،  عدي  بن  حجر  وقتله   .)  2 احلجر«)  وللعاهر  للفراش  »الولد 
إىل  وإشخاصه  وشتمه،  وجبهه  الغفاري  ذر  أليب  ومهانته  القتل،  عليهم  جيب 
وحسينًا)عليهم  وحسنًا  عليًا  ولعنه  عليه،  النكاره  وطاء  بغري  قتب  عىل  املدينة 
اَلم( وعبد اهلل بن عباس عىل منابر اإلسالم، وعهده باخلالفة إىل ابنه يزيد،  السَّ
مع ظهور فسقه ورشبه املسكر جهارًا، ولعبه بالنرد، ونومه بني القيان املغنيات، 
عىل  للوثوب  أمية  بني  وتطريقه  بينهن،  بالطنبور  ولعبه  معهن،  واصطحابه 
بن  والوليد  امللك  عبد  بن  يزيد  إىل  افضت  حتى  وخالفته   اهلل رسول  مقام 
املصحف  رامي  واالخر  وسالمة،  حبابة  صاحب  الفاسقني،  املفتضحني  يزيد، 

بالسهام، وصاحب االشعار يف الزندقة واالحلاد«) 3 (.

) 1 ( الرشح 130/5. وانظر: اجلاحظ: رسالة يف النابتة ص2-241.

النابتة ص241. مسلم: الصحيح  ) 2 ( اخرجه: اجلاحظ: رسالة يف احلكمني ص 368. رسالة يف 

تاريخ  الطربي:   .3-382/2 سنن  داود:  أيب   .40-339/1 صحيح  ماجه:  ابن   .37/10

279/5. الرشيف الريض: املجازات النبوية ص139. البيهقي: السنن 402/7، 412. ابن 

االثري: النهاية 4-23/1.

) 3 ( الرشح 130/5-131. عن فكرة اخلروج عىل االمام اجلائر عند اخلوارج.أنظر:الزوار: الفكر 

السيايس عند اخلوارج ص 58 ـ73.
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ويرى ابن أيب احلديد أنه إذا كان اخلوارج قد بريء منهم أهل الدين واحلق، 
بتخليد  كالقول  عقائدهم  من  ذلك  عدا  وما  منه،  وبرئوا  اإلمام  فارقوا  ألهنم 
الفاسق يف النار واخلروج عىل امراء اجلور وغريها فاملعتزلة تعتقد هبا، فلم يبق ما 
تقتيض الرباءة منهم اال برائتهم من عيّل، وقد كان معاوية يلعنه عىل رؤوس 
االشهاد عىل املنابر يف اجلمع واالعياد، سواء يف املدينة أو مكة أو سائر االمصار، 
الدين  باظهار  عليه  وامتازوا  فيهم،  املكروه  األمر  يف  اخلوارج  شارك  فقد  إذن 
وااللتزام بقوانني الرشيعة، واالجتهاد يف العبادة، وانكار املنكرات وكانوا احق 
بأن ينرصوا عليه من أن ينرص عليهم، فاتضح بذلك قول اإلمام »ال تقاتلوا 
اخلوارج بعدي«، أي يف ملك معاوية، ومما يؤيد هذا املعنى ان عبد اهلل بن الزبري 
عىل  والديلم  الرتك  شايعني  لو  وقال:  معاوية،  بن  يزيد  عىل  باخلوارج  استنرص 

حماربة بني أمية لشايعتهم، وانترصت هبم. حتى قال فيه الشاعر) 1 (:
الشكُك! ــَزِع  ــن ُت وّلــا  ــاَك  ابـ ُظــلــاًم  َقتلوا فتيًة  ــوى  أت الــزبــِي  ــُن  اب يــا 

يا طيَب ذاَك الدِم الزاكِي الذي سَفُكوا ضاحيًة النحِر  يوَم  بعثامَن  وا  َضحَّ

أيب  ابن  اوضح  وقد  النبي،  عدو  بأنه  معاوية   عيل اإلمام  وصف  وقد 
احلديد ذلك ألن دالئل النفاق كانت ظاهرة عليه من فلتات لسانه، ومن افعاله، 
ولقد أكد املعتزلة عىل هذه املسألة خاصة يف مؤلفات أيب عبد اهلل البرصي، وايب 

جعفر االسكايف، وايب القاسم البلخي) 2 (.

التعاون  كيفية  حول  العاص  بن  وعمرو  معاوية  ملفاوضات  اشارته  ويف 

) 1 ( الرشح 131/5. مل أهتد إىل قائل البيت.

) 2 ( الرشح 1-170/15.
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ضد االمام، فطلب عمرو اقليم مرص طعمه له، فقال معاوية: »إين أكره لك أن 
تتحدث العرب عنك إنك إنام دخلت يف هذا األمر لغرض الدنيا«. فقال عمرو 
بن العاص: دعني عنك قال ابن أيب احلديد: »قال شيخنا أبو القاسم البلخي رمحه 
أي  به،  بل ترصيح  االحلاد،  كناية عن  »دعني عنك«  له:  قول عمرو  تعاىل،  اهلل 
دع هذا الكالم، ال أصل له؛ فإن اعتقاد االخرة، وأهنا ال تباع بعرض الدنيا من 
اخلرافات وقال )رمحه اهلل تعاىل(: وما زال عمرو بن العاص ملحدًا، ما تردد قط 
يف االحلاد والزندقة، وكان معاوية مثله، ويكفي من تالعبهام باالسالم حديث 
الرسار املروي، وأن معاوية عض اذن عمرو. أين هذا من سرية عمر؟ واين هذا 
 .) 1 بالدعابة«)  يعيبانه  من أخالق عيل، وشدته يف ذات اهلل؟ ومها مع ذلك 

وخيلص للقول أن املعتزلة ترى فساد عقيدة معاوية) 2 (.

دينك  جعلت  قد  »فإنك  العاص  بن  عمرو  إىل  االمام  لكتاب  رشحه  ويف 
تبعًا لدنيا امرئ ظاهر غّيه، مهتوك سرته، يشني الكريم بمجلسه، ويسفه احلليم 
بمخالبه،  يلوذ  للرضغام،  الكلب  إتباع  فضله؛  وطلبت  أثره،  فاتبعت  بخلطته، 
باحلق  ولو  وآخرتك،  دنياك  فاذهبت  فريسته،  فضل  من  إليه  يلقي  ما  وينتظر 

اخذت ادركت ما طلبت«.

قال ابن أيب احلديد: إن كل ما قاله االمام هو احلق الرصيح بعينه، فاإلمام 
عيل مل حيمله بغضه وغضبه منهام للمبالغة يف ذمهام، كام يبالغ الفصحاء عند 
سورة الغضب »وال ريب عند أحد من العقالء ذوي االنصاف أن عمرًا جعل 
وضامن  له  جعلها  جعالة  عىل  اال  وتابعه  بايعه  ما  وأنه  معاوية،  لدنيا  تبعًا  دينه 

) 1 ( الرشح 65/2.

) 2 ( الرشح 115/15.
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معجلة،  املال  من  وافرة  وقطعة  مؤجلة،  مرص  والية  وهي  بايصاله،  له  تكّفل 
ولولديه وغلامنه ما مأل اعينهم«.

فيه،  ريب  ال  وبغيه  ضاللة  ظهور  فإن  غّيه،  ظاهر  بأنه  ملعاوية  وصفه  اما 
فكل باغ غاو، اما مهتوك سرته فإنه كان كثري اهلزل واخلالعة، صاحب جلساء 
 ،االمام عىل  خروجه  بعد  اال  الرياسة،  قانون  ويلزم  يتوفر  مل  وهو  وسامر، 
موصوفًا  التهتك  شديد  فكان  ذلك  قبل  واما  والسكينة،  الناموس  إىل  فاحتاج 
احلرير  يلبس  كان  لكنه  منه،  خوفًا  نفسه  يسرت  عمر  أيام  يف  وكان  قبيح،  بكل 
الرسوج  ذوات  البغالت  ويركب  والفضة،  الذهب  آنية  يف  ويرشب  والديباج 
نزق  وعنده  شابًا  حينئذ  وكان  والوشى،  الديباج  جالل  وعليها  هبا،  املحالة 
 عيّل اإلمام  وفاة  بعد  واما  واالمرة.  السلطان  وسكر  الشبيبة  واثر  الصبا، 
واستقرار األمر له وال خالف يف أنه سمع الغناء وطرب عليه، واعطى ووصل 
مل  فألنه  بخلطته«  احلليم  ويسفه  بمجلسه،  الكريم  »يشني   قوله واما  عليه، 
بذكر اإلسالم والطعن  والتعرض  بني هاشم وقذفهم،  اال شتم  يكن يف جملسة 
اتباع  اثره  واتباعه  فضله  عمرو  طلب  واما  إليه،  انتامءه  اظهر  وإن  حتى  عليه، 
الكلب لالسد، فامر ظاهر ومل يقل الثعلب، غضا من قدر عمرو، وتشبيهًا له 

بام هو ابلغ يف اإلهانة واالستخفاف) 1 (.

وعدَّ ابن أيب احلديد معاوية وعمر بن العاص من ائمة الضاللة الذين أشار 
بالزور  النار  إىل  والدعاة  الضاللة،  ائمة  إىل  »فتقربوا  بقوله:   عيّل اإلمام  هلم 
والبهتان، فولوهم االعامل، وجعلوهم حكامًا عىل رقاب الناس«. وذكر بعض 

) 1 ( الرشح 162-160/16.
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ِقِه  »اللهم  معاوية  حق  يف  كحديث   النبي لسان  عىل  املوضوعة  االحاديث 
إىل  تقربًا  العاص  بن  عمرو  وكرواية   )  1 الكتاب«)  وعلمه  واحلساب،  العذاب 
سول قال: »إن آل أيب طالب ليسوا يل بأولياء، إنام ولييَّ  قلب معاوية، إن الرَّ
اهلل وصالح املؤمنني«) 2 (.وكرواية آخرين يف أيام معاوية موضوعات يف فضائل 

عثامن تقربًا ملعاوية) 3 (.

املؤلفة  من  كان  لذلك  رهبة  أسلم  ممن  معاوية  أن  احلديد  أيب  ابن  ويؤكد 
إليهم، فكان  الذين رغبوا يف اإلسالم والطاعة بجامل وشاء دفعت  قلوهبم) 4 ( 

اسالمهم للطمع واالغراض الدنيوية. ومل يكن عن أصل وال علم ويقني) 5 (.

أيب  ابن  قال  لسريته  استعراضه  فعند  العاص،  بن  لعمرو  املعتزلة  رؤية  اما 
احلديد: إن املعتزلة حتكم عىل كل من شهد صفني بام حيكم به عىل االمام الباغي 
اخلارج عىل االمام العادل، فمذهبهم يف صاحب الكبرية إذا مل يتب احلكم بالنار. 
دلياًل  تكون  ال  فلم  األخرية  ساعاته  يف  بالفاظ  تلفظ  العاص  بن  عمرًا  ولكن 
»اللهم خذ مني حتى ترىض« وقوله »امرت فعصيت، وهنيت  لقوله  توبته  عىل 
والندم،  االعرتاف  تفيد  الفاظ  فهي  مستغفر«  بل  »وال مستكرب  وقوله  فركبت« 
وهو معنى التوبة. يستدل ابن أيب احلديد من قوله تعاىل: )وليست التوبة للذين 

) 1 ( رواه اهليتمي: تطهري اللسان واجلنان بذكر سيدنا معاوية بن أيب سفيان ص 16.

) 2 ( اخرجه مسلم: صحيح 87/3. اهليتمي: الصواعق ص156.

) 3 ( الرشح 39/11، 42.

آية  الزكاة كام ورد يف  القرآن نصيبًا من  الدنيا وجعل هلم  أو رغبة بحطام  اسلموا رهبة  ( الذين   4 (

الصدقات اآلية 60 من سورة التوبة. أنظر الطربي: جامع البيان 163-161/10.

) 5 ( الرشح 226/17.
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يعملون السيئات حتى إذا حرض احدهم املوت قال إين تبت اآلن() 1 (. بأن هذه 
وليس  معلومة،  التوبة  رشوط  ألن  توبة،  عمرو  من  بدر  ما  كون  من  متنع  اآلية 
هذا االعرتاف والتأسف منها يف يشء) 2 (. فالتوبة عند املعتزلة هلا رشوط ثالثة:

األول: الندم عىل ما مىض من فعل قبيح.

الثاين: العزم عىل عدم العودة إليه.

الثالث: اللجوء إىل الذنوب السابقة فإن كانت بني العبد وربه سواء كانت 
يف االعتقادات أو املسائل العملية كالصالة والصوم، فعليه تأديتها، وان كانت 

بني العبد والناس فعليه ارجاع كل حق إىل صاحبه) 3 (.

باالرجاء  قال  من  أول  إن  املعتزلة:  شيوخ  أحد  البرصي  اهلل  عبد  أبو  يرى 
املحض معاوية وعمرو بن العاص، كانا يزعامن أنه ال يرض مع اإليامن معصية، 
فقال:  تعلم،  ما  وارتكبت  تعلم،  من  حاربت  له:  قال  ملن  معاوية  قال  ولذلك 

وثقت بقوله تعاىل:

ُنوَب َجِميًعا﴾) 4 (. َه َيْغِفُر الذُّ ﴿إِنَّ اللَّ

العاص البنه) 5 ( بقوله: تركت أفضل من  املعنى أشار عمرو بن  وإىل هذا 
ذلك، شهادة أن ال إله إالَّ اهلل) 6 (.

) 1 ( سورة النساء، اآلية: 18.

) 2 ( الرشح 325/6.

) 3 ( القايض عبد اجلبار: رشح االصول اخلمسة ص 799-789.

) 4 ( سورة الزمر،اآلية 53.

) 5 ( أنظر الكندي: الوالة والقضاة،ص33.

) 6 ( الرشح 326-325/6.



 ................................... 433الفصل الرابع: املبحث الثاين: خالفة اإلمام عيل

العاص يوم صفني: »كم من رجل احسن  بن  تعقيبه عىل قول عمرو  ويف 
»ليت  احلديد:  أيب  ابن  قال  وفالن«  فالن  قتلة  من  ينج  مل  احلال  عظيم  اهلل،  يف 
تعاىل  اهلل  ولكن  تكن؛  مل  لواله  بل  الفتنة  يف  رأسًا  وكان  نفسه!  برأ  مل  شعري 
من  بصرية  عىل  يكن  مل  وإنه  شكه،  بذلك  ليظهر  واشباهه،  الكالم  هبذا  انطقه 

امره«) 1 (.

وقال يف إسالم عمرو أنه مدخول أيضًا، إال أنه مل يكن عن رضيخة، وإنام 
ملعنى آخر) 2 (. ومل حيدد ابن أيب احلديد الوأعز الذي دفع عمرًا لالسالم.

بن  يرويه عمرو  ما كان  بدر حول  الواقدي يف غزوة  ما ذكره  أورد  وحينام 
أخذ  شخصًا  أن  املطلب–يف  عبد  بنت  عاتكة  رؤيا  حول  إسالمه  بعد  العاص 
صخرة من جبل أيب قبيس) 3 ( وارسلها هتوى، فام بقي بيت يف مكة اال ودخلها 
منه فلقة فكان عمرو بن العاص يقول: لقد رأيت كل هذا، ولقد رأيت يف دارنا 
فلقة من الصخرة التي انفلقت من أيب قبيس، ولقد كان ذلك عربة، ولكن اهلل مل 

َر اسالمنا إىل ما أراد) 4 (. يرد أن نسلم يومئذ لكنه آخَّ

أن  عمرًا  يكف  مل  يقول:  اصحابنا  بعض  »كان  معلقًا:  احلديد  أيب  ابن  قال 
عىل  باطنًا  االستهزاء  خمرج  ذلك  فيخرج  مكة،  دور  يف  الصخرة  رأيت  يقول: 
القول  ذلك  إىل  يضيف  حتى  زعم  املسلمني  بعقول  واستخفافه  النفاق،  وجه 

) 1 ( الرشح 256/5.

) 2 ( الرشح 227/17.

ما استعجم 1040/3. احلمريي:  البكري: معجم  ( أحد جبال مكة، ويقال عنه شيخ اجلبال:   3 (

الروض ص 452.

) 4 ( الرشح 92/14. وانظر الواقدي: املغازي 29/1.
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باجلرب الرصاح فيقول: إن اهلل تعاىل مل يكن إراد منه اإلسالم يومئذ«) 1 (.

اما أبو موسى االشعري فهو عند املعتزلة من ارباب الكبائر، لذا حكمه عندهم 
حكم من واقع كبرية ومات عليها بال توبة-قال فيه–ابن متويه-أحد معتزلة البرصة 
»اما أبو موسى االشعري فإنه عظم جرمه بام فعله، وأدَّى ذلك إىل الرضر الذي مل 
خيف حاله، وكان عيل يقنت عليه وعىل غريه، فيقول: اللهم العن معاوية أوالً، 

وعمرًا ثانيًا، وابا االعور السلمي ثالثًا، وابا موسى االشعري رابعًا.
منه  وسلخ  صبغًا  بالعلم  صبغ  موسى:  أيب  يف  يقول  كان  أنه   عنه روي 
بني ارسائيل  كان يف  قال:  أنه   النَّبي الذي روى عن  وأبو موسى هو  سلخًا 
قيل  وأنه  اتبعهام  من  ضال  ضاالن،  حكامن  امتي  يف  وسيكون  ضاالن،  حكامن 
به،  بيل  معناه–فلام  هذا  ما  كالما  ال–أو  فقال:  احدمها؟  تكون  أن  جيوز  أال  له: 
قيل فيه: البالء موكل باملنطق) 2 (. ومل يثبت يف توبته ما ثبت يف توبة غريه، وإن 
أمري  إىل  أنه جاء  آخر كتاب احلكمني  قد ذكر يف  ]اجلبائي[  أبو عيل  الشيخ  كان 
املؤمنني يف مرض احلسن بن عيّل، فقال له: أجئتنا عائدًا أم شامتًا؟ فقال: بل 

ث بحديث يف فضل العبادة. وهذه إمارة ضعيفة يف توبته«) 3 (. عائدًا، وحدَّ

) 1 ( الرشح 93-92/14.

) 2 ( قول للرسول أصبح يرضب كمثل. أبو هالل العسكري: مجهرة االمثال 207/1. ابن منقذ: 

لباب االداب ص332.

) 3 ( الرشح 315/13-316. القايض: املغني 92/2/20. وقد اوضح البغدادي رؤية االشاعرة. 

ألهل صفني: »وقالوا يف صفني ان الصواب كان مع عيل)ريض اهلل عنه(، وإن معاوية واصحابه 

بغوا عليه بتأويل اخطئوا فيه ومل يكفروا بخطأهم. وقالوا: إن عليًا اصاب يف التحكيم غري أن 

اآلخر«.  احلكمني  أحد  وخدع  خلعه  اوجب  سبب  غري  من   عيّل خلع  يف  اخطئا  احلكمني 

الفرق بني الفرق ص 212.
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ومتت  أصحابه،  ختاذل  حتت  بالتحكيم  للقبول   اإلمام اضطر  أن  بعد 
بطائفة  وإذا  احلكمني،  وتعيني  والشام،  العراق  أهل  بني  اهلدنة  صحيفة  كتابة 
باالستمرار   علّيًا اإلمام  ويطالبون  هلل«.  اال  حكم  »ال  ينادون  أصحابه  من 
أن ذلك غري جائز، كفروه وخرجوا   اإلمام عيّل يف احلرب، وملا اوضح هلم 
عليه معسكرين يف النهروان) 1 (، وبعد مناظرات له معهم دون فائدة كانت 
اخلوارج  استئصال  من  االمام  متكن  التي  النهروان  معركة  وهي  الثالثة  املعركة 
فيها، لكنهم تفرقوا يف البالد) 2 (. فيا ترى ما هو حتليل ابن أيب احلديد واملعتزلة 

الحداث النهروان؟.
املعروف عن سياسة اإلمام احلربية انتهاجه أوالً الدعوة إىل السلم، وفتح 
د هلم أنه ال بد للناس من  باب احلوار، اما احلرب فهي آخر الدواء، فبعد أن أكَّ

) 1 ( النهروان: نسبة إىل هنر يسمى النهروان. البكري: معجم ما استعجم 1336/4-7. احلموي: 

معجم 324/5-7. احلمريي: الروض ص 582 ـ 583.

) 2 ( عن احداث معركة النهروان أنظر الرشح 9/1، 201، 7-191/2، 83-265، 11-307، 

 ،251  ،249/10  ،37/9  ،3-292/7  ،32-129/6  ،131-78/5  ،51-127/3

27/18، 72-3، 113/8-8. وانظر الطربي: تاريخ 92-72/5. 
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امري بر أو فاجر يعمل يف امرته املؤمن ويستمتع فيها الكافر-كام اوضحنا ذلك 
بالقرآن  ختاصمهم  »ال  إياه:  موصيًا  ملناظرهتم  عباس  ابن  اوفد  الفصل  بدء  يف 
فإن القرآن محال ذو وجوه، تقول ويقولون. ولكن حاججهم بالسنة، فإهنم لن 
جيدوا عنها حميصًا«) 1 (. اعترب ابن أيب احلديد وصية االمام هذه »كالم ال نظري له 
يف رشفه وعلو معناه«. حيث أن القرآن يضم اآليات املحكمة واملتشاهبة، والتي 

يغلب عىل ظن البعض أهنا متناقضة نحو قوله تعاىل:

﴿اَل ُتْدِرُكُه اْلَْبَصاُر﴾) 2 (.

وقوله:

َها َناظَِرٌة﴾) 3 (. ﴿إَِلى َربِّ

ونحو قوله:

اَل  َفُهْم  َفَأْغَشْينَاُهْم  ا  َسدًّ َخْلِفِهْم  َوِمْن  ا  َسدًّ َأْيِديِهْم  َبْيِن  ِمْن  ﴿َوَجَعْلنَا 
ُيْبِصُروَن﴾) 4 (.

وقوله:

ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى﴾) 5 (. ﴿َوَأمَّ

) 1 ( الرشح 71/18. وانظر مؤلف جمهول: اخبار العباس ص39-40. ابن عبد الرب: جامع بيان 

حمب  ص99.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط   .80-179/8 السنن  البيهقي:   .4-103/2 العلم 

الدين: الرياض 320/2.

) 2 ( سورة االنعام، اآلية:  103.

) 3 (  سورة القيامة، اآلية:  23.

) 4 (  سورة يس، اآلية:  9.

) 5 ( سورة فصلت، اآلية:  17.
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ونحو ذلك، وهو كثري جدًا، واما السنة فليست كذلك، وذلك ألن الصحابة 
كانت تسأل رسول اهلل وتستوضح منه االحكام يف الوقائع، وما عساه يشبه 
عليهم من كالمه؛ يراجعونه فيه، ومل يكونوا يراجعونه يف القرآن اال فيام قل؛ بل 
كانوا يأخذونه منه تلقفًا، وأكثرهم ال يفهم معناه، ال ألنه غري مفهوم، بل ألهنم 
أو  عنه،  يسألوه  أن   اهلل لرسول  أو  له  اجالالً  اما  فهمه،  يتعاطون  كانوا  ما 
جيرونه جمرى االسامء الرشيفة له التي إنام يراد منها بركتها ال االحاطة بمعناها؛ 
فلذلك كثر االختالف يف القرآن، وايضًا فإن ناسخه ومنسوخه أكثر من ناسخ 
كلمة  معنى  عن   النبي يسأل  الصحابة  بعض  كان  وقد  ومنسوخها  السنة 
ملا  حيث  فهمها،  يستوعب  فال  مقتضبًا،  تفسريًا  له  فيفرسها  القرآن  يف  وردت 

نزلت آية الكاللة) 1 (، وقال تعاىل يف آخرها:

ُه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا﴾) 2 (. ﴿ُيَبيُِّن اللَّ

سأل عمر النبَّّي عن آية الكاللة، فاجابه يكفيك منها آية الصيف، مل 
مات  حتى   الرسول مراد  يفهم  ومل  يراجعه  ومل  عمر  فسكت  ذلك،  عىل  يزد 
عمر، وكان يقول بعد ذلك: اللهم مهام بينت، فإن عمرًا مل يتبني. يشري لقوله تعاىل:

ُه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا﴾. ﴿ُيَبيُِّن اللَّ

وفهم   سول الرَّ خماطبة  من  ذلك  خالف  عىل  كانوا  السنّة  يف  ولكنهم 
ألفاظه، لذا دعا االمام ابن عباس ملحاججتهم بالسنّة.

) 1 (  ابن ماجه: صحيح 115/2. أيب داود: سنن 120/3. ابن الطيب: املعتمد 302/1، 357. 

البيهقي: السنن 224/6، 150/8. القرطبي: اجلامع 29/6. 

) 2 (  سورة النساء، اآلية:  12.
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ولكن ابن عباس حاججهم بالقرآن، كقوله تعاىل:

﴿َفاْبَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْهلِِه َوَحَكًما ِمْن َأْهلَِها ﴾) 1 (.

وقوله:

﴿َيْحُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم﴾) 2 (.

من   عيّل اإلمام  غرض  وكان  احلرب.  فالتحمت  يرجعوا  مل  ولذلك 
 عيّل اإلمام  بحق  احاديث  من   الرسول عن  اثر  ما  هو  بالسنة  املحاججة 
كقوله »عيّل مع احلق واحلق مع عيّل يدور معه حيثام دار« وقوله »اللهم واِل 
من وااله وعاِد من عاداه وانرص من نرصه واخذل من خذله«. »ونحو ذلك من 
االخبار التي كانت الصحابة قد سمعتها من فلق فيه صلوات اهلل عليه، وقد بقي 
ممن سمعها مجاعة، تقوم احلجة وتثبت بنقلهم، ولو احتج هبا عىل اخلوارج يف انه 
املؤمنني يف  ال حيل خمالفته والعدول عنه بحال حلصل من ذلك غرض أمري 
حماجتهم، واغراض أخرى أرفع واعىل منهم، فلم يقع األمر بموجب ما إراد، 

وقيض عليهم باحلرب، حتى اكلتهم عن آخرهم، وكان أمر اهلل مفعوالً«) 3 (.

اخلوارج  اقناع  من  النهروان  معركة  قبل  متكن   علّيًا اإلمام  أن  ويروى 
حينام قالوا له: أنا اذنبنا ذنبًا عظياًم بالتحكيم، وقد تبنا، فتب إىل اهلل كام تبنا نعد 
لك. فقال: أنا استغفر اهلل من كل ذنب، فرجعوا معه وهم ستة االف. لكن 
االشعث جاء لالمام فقال له: يا أمري املؤمنني، إن الناس قد حتدثوا إنك رأيت 

) 1 ( سورة النساء، اآلية: 35.

) 2 ( سورة املائدة، اآلية: 95. 

) 3 ( الرشح 73-71/18.
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احلكومة ضالالً واالقامة عليها كفرًا، فقام وقال: من زعم أين رجعت عن 
احلكومة فقد كذب، ومن رآها ضالالً فقد ضل، فخرجت حينئذ اخلوارج من 

املسجد فحكمت) 1 (.

فاصله  اضطراب  وكل  االمام،  خالفة  يف  فساد  كل  ان  احلديد  أيب  ابن  عّد 
معركة  كانت  ملا  املرة  هذه  احلكومة  معنى  يف  االمام  حماقته  فلوال  االشعث، 
اهلل  صلوات  فإنه  الشام،  وملك  ملعاوية،  باصحابه  هنض   ولكان النهروان، 
النبوي  للمثل  طبقًا  واملواربة  التعريض  مسلك  معهم  يسلك  أن  حاول  عليه 
ننهض  تبنا  كام  فعلت  مما  اهلل  إىل  تب  له:  قالوا  ملا  أهنم  وذلك  خدعة«  »احلرب 
معك إىل حرب الشام، فقال هلم كلمة جمملة مرسلة، يقوهلا االنبياء وهي قوله: 
له  وصفت  لسؤاهلم،  اجابة  واعتربوها  هبا  فرضوا  ذنب.  كل  من  اهلل  استغفر 
نياهتم، واستخلص هبا ضامئرهم، من غري أن تتضمن تلك الكلمة اعرتافًا بكفر 
وهاتكًا  احلال  عن  وكاشفًا  مستفرسًا  إليه  وجاء  االشعث،  يرتكه  فلم  ذنب،  أو 
سرت التورية والكناية، وخمرجًا هلا من ظلمة االمجال وسرت احليلة إىل تفسريها بام 
يفسد التدبري، ويوغر الصدور، ويعيد الفتنة، ومل يستفرسه عنها إالَّ بحضور 
من ال يمكنه أن جيعلها معه هدنة عىل دخن) 2 ( وال ترقيقًا من صبوح) 3 (، واجلأه 

) 1 ( الرشح 279/2. وانظر املربد: الكامل 1-210/3.

االمثال  امليداين: جممع  النبوية ص248–9.  املجازات  الريض:  الرشيف  املصالح.  مثل يرضب عىل   )  2 (

382/2. الزخمرشي: الفائق 196/3-7. ابن االثري: النهاية 109/2. النويري: هناية االرب 55/3.

) 3 ( مثل يرضب ملن كنى عن يشء ويريد غريه. أبو هالل العسكري: مجهرة االمثال 29/1. الثعالبي: 

ابن  الفائق 500/1.  الزخمرشي:  االمثال 21/2.  امليداين: جممع  التمثيل واملحارضة ص37. 

االثري: النهاية 253/2.
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بتضييق اخلناق عليه إىل أن يكشف ما يف نفسه، وال يرتك الكلمة عىل احتامهلا، 
وال يطوهيا عىل غرها، فخطب بام صدع به عن صورة ما عنده جماهرة، فانتقض 
ما دبره، وعادت اخلوارج لشبهتها االوىل. وهكذا الدول التي تظهر فيها إمارات 

االنقضاء والزوال، يتاح هلا امثال االشعث من اويل الفساد يف االرض:

ِه َتْبِدياًل﴾) 1 (. ِه فِي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَّ ﴿ُسنََّة اللَّ

الرشعية  سلطته  عىل  للخوارج  قتاله  يف  يستند   عيل اإلمام  يكن  مل 
فحسب، وانام أيضًا إىل ما أثر عن الرسول يف قتال االمام هلؤالء حيث قال 
هم  املارقني  ان  واملعروف  واملارقني  والقاسطني  الناكثني  بعدي  ستقاتل   :له
الدين كام يمرق السهم  باملارقني »يمرقون من  اخلوارج، وقال: يف وصفهم 

من الرمية«) 2 (.

وبعد أن اشتبك معهم اإلمام عيّل-–كان يرفع رأسه إىل السامء تارة ثم 
من  املوقف  هذا  بُت«،  ُكذِّ وال  بت  َكذَّ »ما  ويقول:  أخرى  تارة  لالرض  يطرق 
البرصة،  معتزلة  النظام–أحد  سيار  ين  من–ابراهيم  طعن  موضع  كان  االمام 
من  عليه  موحى  أنه  أو  عليه،  الوحي  بنزول  إما  االمام،  من  اهيامًا  عّده  الذي 
اَلم(:  السَّ ألبيه)عليهام  احلسن  لسؤال  النظام  واشار  بأمر.  اخلوارج  بشأن  قبل 
أكان رسول اهلل  تقدم إليك يف أمر هؤالء بيشء؟ فقال: ال، ولكن رسول 

) 1 ( سورة االحزاب، اآلية: 62.

) 2 ( اخرجه مسلم: الصحيح 159/7. امللطي: التنبيه ص182-3. البيهقي: السنن 71-169/8. 

اخلصائص:  السيوطي:   .318/2 الرياض  الدين:  حمب   .198 ص  الورى  اعالم  الطربيس: 

16/3-17. الفريوز آبادي: فضائل اخلمسة 410-400/2.
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اهلل أمرين بكل حق، ومن احلق أن اقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني) 1 (.

يف  عندنا  اخطأ  النظام  »إن  قائاًل:  النظام  طعن  عىل  احلديد  أيب  ابن  علَّق 
عقابه،  من  له  اهلل  نستغفر  منكرًا،  قوالً  وقال  قبيحًا،  خطأ  الرجل  هبذا  تعريضه 
ونسأله عفوه عنه، وليست الرواية التي رواها عن احلسن وسؤاله ألبيه)عليهام 
اَلم( وجوابه له، بصحيحه وال معروفة، واملشهور املعروف املنقول نقاًل يكاد  السَّ
اخلوارج  معنى  اهلل يف  ما روي عن رسول  االخبار،  من  املتواتر  درجة  يبلغ 
وإن  وقاتلهم  مقاتلهم  »إنك   :لعيّل  وقوله بصفاهتم،  وذكرهم  بأعياهنم، 
املخدج ذا الثدية منهم) 2 (، وإنك ستقاتل بعدي الناكثني والقاسطني املارقني«. 
معجزات  من  وهذا  عليه.  احلال  وقعت  ما  حسب  ثالثة  اصنافًا  فجعلهم 
النظام  الرسول، واخباره عن الغيوب املفصلة. فام أعلم من أي كتاب نقل 
هذه الرواية، وال عن أي حمدث رواها، ولقد كان رمحة اهلل تعاىل بعيدًا عن معرفة 
كمسألة  الدقيقة  النظرية  االمور  يف  نفسه  جمهدًا  فكره،  منصبًا  والسري  االخبار 
اجلزء، ومداخلة االجسام وغريها، ومل يكن احلديث والسري من فنونه وال من 

علومه؛ وال ريب أنه سمعها ممن ال يوثق بقوله، فنقلها كام سمعها«) 3 (.

»ما  وقوله  االرض  إىل  واخرى  السامء  إىل  تارة    االمام  نظر  سبب  واما 
كذبت وال ُكذبت«، فهذا إشارة الستبطائه وجود املخدج )ذا الثدية( مع القتىل، 

) 1 ( الرشح 129/6. وانظر الطربيس: اعالم الورى ص 170.

تاريخ  الطربي:  يا حممد.  اعدل   :للرسول قال  الذي  ) 2 ( هو حرقوص بن زهري ذو اخلويرصة 

88/5. أيب داود: سنن 245/3. ابن حزم: الفصل 55/4. البيهقي: السنن 171-170/8. 

الشهرستاين: امللل 157/1. السيوطي: اخلصائص 16/3. 

) 3 ( الرشح 130/6.
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يكرر  فاخذ  سيقتل،  بأنه  اخربهم  ألنه  أصحابه  عىل  الشبهة  دخول   وخيش
سول، وال  الرَّ  مل يكذب عىل  بُت« أي إن اإلمام  قوله »ما كذبُت وال كذِّ
السامء  يرفع رأسه إىل  به اإلمام. فكان حني  فيام أخرب  سول كذب  الرَّ
يدعو ويترضع إىل اهلل يف تعجيل الظفر باملخدج وحينام يطرق إىل االرض يغلبه 

اهلم والتفكري) 4 (.

وعدَّ النّظام قول اإلمام »إذا حدثتكم عن رسول اهلل فهو كام حدثتكم، 
وإذا   ،اهلل رسول  عىل  أكذب  أن  من  إيل  أحب  السامء  من  َر  أخَّ ألن  فواهلل 
جمرى  جيري  خدعة«  احلرب  فإنام  وبينكم،  بيني  فيام  احدثكم  سمعتموين 
باملعاريض، وعىل طريق   الرسول فلو مل حيدثهم عن  التدليس يف احلديث، 
ومل  وهم  قد  النظام  أن  يرى  احلديد  أيب  ابن  ولكن  ذلك.  من  اعتذر  ملا  االهيام 
بني  ما  للسامعني  يميز  أن  أراد  ورعه  لشدة  فاإلمام   ،اإلمام مقصد  يفهم 
ربام  الرضورة  ألن  وذلك   ،الرسول عن  يرويه  وما  نفسه،  عن  به  خيرب  ما 
والرأي،  اخلديعة  عىل  القائمة  احلرب  يف  سيام  ال  املعاريض،  الستعامل  تدعوه 
فأخربهم أن ما يقوله هلم بلفظ قال رسول اهلل فهو سليم من املعاريض، 
حديث  يف  االلغاز  يستحل  وال  يستجيز  ال   ألنه والكناية،  الرمز  من  خال 
ألن  املعاريض  فيه   يستعمل فلربام  نفسه  عن  به  حيدثهم  ما  اما   ،النبي

احلرب خدعة) 5 (.

وعدَّ ابن أيب احلديد كالم اإلمام  هذا كالم من استعمل التقوى والورع 

) 4 ( الرشح 130/6-131. فكرة ابن أيب احلديد هذه نـجدها ماثلة لدى الرشيف املرتىض والذي قد 

يكون هو مصدر ابن أيب احلديد مع عدم إشارة األخري له. أنظر: تنـزيه االنبياءص 189-171.

) 5 ( الرشح 131/6. وانظر: االربيل: كشف الغمة 127/1.
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يف مجيع اموره، حيث بلغ من تعظيم أمر الرسول، واجالل قدره، واحرتام 
حديثه اال يرويه اال بالفاظه ال بمعانيه، وال بأمر يقتيض فيه إلباسًا وتعمية، حتى 
الذي عىل جانب مصلحته يف خاص  للجانب  ترجيحًا  لذلك؛  كان مضطرًا  لو 
نفسه، اما إذا قال كالمًا من نفسه فيجوز استعامل املعاريض إذا اقتضت احلكمة 
والتدبري، كام كان يفعل الرسول، ففي فتحه ملكة قال الصحابه كالمًا يقتيض 
أنه يقصد بني بكر بن عبد مناة من كنانة، ومل يعرفوا احلقيقة حتى شارفوا مكة، 
وقال العرايب ملا سأله ممن أنت؟ قال من ماء. فتحري االعرايب وقال من ماء فالن 

أو فالن. وكان النبي يقصد انه من نطفة) 1 (.

ملا  باملعاريض   الرسول عن  حيدث  مل  لو  االمام  أن  إىل  النظام  وذهب 
نفى  االمام  وإنام  لالمام،  اعتذار  وجود  احلديد  أيب  ابن  فأنكر  ذلك،  من  اعتذر 
أن يدخل املعاريض يف روايته عن الرسول واجازها بالنسبة لنفسه، وهذا ال 
ما   أنه السامء« دليل عىل  أِخرُّ من  بقوله: »ألن  اعتذارًا، واستدل  يتضمن 

فعله وال يفعله) 2 (.

أي  ندري  فام  هبا،  امرتنا  ثم  احلكومة،  عن  »هنيتنا  اخلوارج  شبهات  ومن 
ثانيًا،  ثم امرت هبا  االمرين ارشد«. ومعنى ذلك إنك هنيت عن احلكومة أوالً 
فإن كانت قبيحة كنت بنهيك عنها مصيبًا، وبامرك فيها خمطئًا، وإن كانت حسنة، 

كنت بنهيك عنها خمطئًا وبأمرك هبا مصيبًا، فال بد من خطأ عىل كل حال.

يرى ابن أيب احلديد أن لإلمام أن يعمل حسبام يغلب عىل ظنه من املصلحة، 

) 1 ( الرشح 132/6.

) 2 ( الرشح 132/6.
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فهو ملَّا هناهم أوالً كان هنيه مصلحة، وملا امرهم هبا كانت املصلحة يف ظنه قد 
تغريت، فامرهم عىل حسب ما تبدل وتغري يف ظنه) 1 (.

وكان اإلمام عيل قد ردَّ عىل قول اخلارجي أعاله: »هذا جزاء من ترك 
العقدة« أي الرأي الوثيق، وقد استنتج ابن أيب احلديد من هذا الكالم أن االمام 
احلرب،  والثبات عىل  كان هو االرصار  الرأي االصلح  ان  بعد  فيام  له  قد ظهر 
محلهم  يرى  كان   إنه أي  اخلري  فيه  جيعل  تعاىل  فاهلل  مكروهًا  ذلك  كان  وإن 
ما  فإذا  املصاحف،  االلتفات ملكيدة معاوية وعمرو من رفع  عىل احلرب وترك 

استقاموا له فقد اهتدوا، وإذا مل يستقيموا فسينقسموا إىل قسمني:

األول: اعوجاجهم وعصياهنم وفتور مهتهم وقلة اجلد يف احلرب.

والثاين: التأين واالمتناع املطلق عن احلرب.

فإذا كان األول فسيقوم االمام بتقويمهم بالتأديب واإلرشاد وارهاق اهلمم 
تدارك  الثاين:  كان  وإن  والتشجيع.  والتحريض  والوعظ  بالتصبري  العزائم  و 
 األمر باالستنجاد بغريهم من قبائل العرب واهل خراسان واحلجاز، فكان
يرى انه لو فعل ذلك لكانت هي العقدة الوثقى أي الرأي االصوب واالحزم. 
ولكن هذا ال يعني أن االمام اخطأ بمعنى االثم وإنام فعل ما غلب عىل ظنه أنه 
املصلحة، وليس الواجب عليه اال ذلك، ولكنه ترك الرأي االصوب، فاالثم ال 
يلحق من غلب عىل ظنه يف حكم السياسة أمر فاعتمده، ثم بان له أن االصوب 

كان خالفه، وقد قيل انه أشار هلذا املعنى بقوله) 2 (:

) 1 ( الرشح 292-291/7.

) 2 ( الرشح 292/7-293. وانظر الرشيف املرتىض: تنزيه االنبياء ص 171-170.
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واستِمر بعَدها  أكــيــُس  ســوف  ــرًة ال تــنــجــِبْْ ــث لــقــد َعـــَثـــرُت ع

وأمجُع الرأَي الشتيَت اُلنَتِر

ولقد اوضح االمام السبب الذي دعاه لعدم استخدام هذا الرأي وهو لعدم 
وجود من يطيعه فالذين معه قد عصوه وخالفوه، اما الغائبون يف البالد البعيدة، 

فإىل أن يصلوا إليه يكون العدو قد بلغ منه غرضه) 1 (.

مل يكن ابن أيب احلديد مصيبا فاالمام يقصد بالذي ترك العقدة إنام أصحابه 
الذين ارصوا عىل التحكيم رغم ايضاح االمام هلم انه مكيدة.

ونّوه ابن أيب احلديد برؤية أحد كبار معتزلة البرصة أال وهو اجلاحظ حول 
االنقياد  يف  ملوم  غري  أنه  عرف  عرفه  »من  وهي:  التحكيم  من  االمام  موقف 
ملت  حتى  وهنارًا،  لياًل  السيف  وجتريد  القتل  من  مّل  فإنه  التحكيم،  إىل  معهم 
دوام  من  وضجر  هبا،  االهوال  تقحمه  من  اخليل  وملت  هلا،  اراقته  من  الدماء 
االيدي  وتطاير  االنفس،  واستالب  العظيمة،  واالرزاء  اجلليلة،  اخلطوب  تلك 
السواعد،  وعطلت  واعداءه،  أصحابه  احلرب  واكلت  يديه،  بني  واالرجل 
مل  الشام  أهل  أن  ولو  هبا،  السيوف  وقائع  من  سلمت  التي  االيدي  وخدرت 
املقارعة واملصادمة، الدت احلال إىل قعود  يستعفوا من احلرب، ويستقيلوا من 
بعظمها  أفضت  احلال  فإن  السالح،  والقائهم  االرض  ولزومهم  معًا،  الفيلقني 

وهوهلا إىل ما يعجز اللسان عن وصفه«) 2 (.

إن رؤية اجلاحظ هذه تبدو عليها ميوله اخلاصة، إنه تناسى أن معاوية طلب 

) 1 ( الرشح 294/7.أنظر رؤية اإلمامية عند التسرتي 382/10 ـ 383.

) 2 ( الرشح 293/7-294. وانظر: الصاحب بن عباد: نرصة مذاهب الزيدية ص 83-71.
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اجلاحظ  وتناسى  اهلزيمة،  حلول  ادرك  أن  بعد  اال  كان  ما  وهذا  لينهزم،  فرسًا 
احلربية  لالغراض  املصاحف  واستخدامه  ودهائه  العاص  بن  عمرو  عبقرية 
عىل  الشبهة  القيت  أن  بعد  أنه  وتناسى  الربانية،  االغراض  من  بدالً  الشخصية 
أهل العراق انسحب أكثرهم ما خال االشرت وثلة معه وهو يتقدم شربًا شربًا ويف 
هذا داللة عىل هزيمة واضحة ألهل الشام، فأين يا ترى هذا من رؤية اجلاحظ 
إنه لو مل يطلب أهل الشام ايقاف احلرب، للجأ الطرفان للجلوس عىل االرض 
يفرسه  اجلاحظ  الرأي من  إن هذا  بالقتال،  تساوهيام  السالح، داللة عىل  وإلقاء 

ميله كاحد شخصيات معتزلة البرصة!!؟.

من  التحكيم  عدوا  وقد  الكبرية  مرتكب  تكفري  إىل  تذهب  اخلوارج  إن 
الكبائر لذا كفروا اإلمام عليًا وكل من قبل التحكيم، وقد ردَّ االمام  عىل 
الزاين ثم صىل  الكبرية، فقد رجم  النَّبّي مل يكفر مرتكب  بأن  اعتقادهم هذا 
وجلد  السارق  يد  وقطع  أهله،  مرياثه  وورث  القاتل  وقتل  أهله،  وورثه  عليه، 
واحتجاج  املسلامت  من  وزوجهام  الفيء،  من  هلام  قسم  ثم  املحصن  غري  الزاين 
عليه  صىل  ملا  كافر  الكبرية  مرتكب  كان  لو  ألنه  وصحيح  الزم  هذا  االمام 
الرسول، وال ورثه، وال زوجه املسلامت، وال أعطاه من الفيء، والخرجه 

من لفظ اإلسالم) 1 (.

تقاتلوا  »ال  قائاًل:  بعده  من  اخلوارج  قتال  بعدم  اوىص  االمام  ولكن 
اخلوارج من بعدي، فليس من طلب احلق فاخطأه، كمن طلب الباطل فادركه«. 
فمرادهان اخلوارج ضلوا بشبهة دخلت عليهم مع أهنم كانوا يطلبون احلق، 

) 1 ( الرشح 114-112/8.
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يف  فيها،  خمطئني  كانوا  وإن  اعتقدوها  عقيدة  عن  وحماماة  الدين  يف  متسك  وهلم 
حني ان معاوية »مل يكن يطلب احلق، وإن كان ذا باطل، وال حيامي عن اعتقاد 
قد بناه عىل شبهة، واحواله كانت تدلل عىل ذلك، فإنه مل يكن من ارباب الدين، 
الفيء يف مآربه؛  ُيذهب مال  وال ظهر عنه نسك وال صالح حال، وكان مرتفًا 
بانسالخه  مؤذنة  كلها  احواله  وكانت  سلطانه،  عن  به  ويصانع  ملكه  ومتهيد 
املسلمون  ينرص  أن  جيز  مل  كذلك  كان  وإذا  الباطل،  عىل  وارصاره  العدالة،  من 
حاالً  احسن  ألهنم  ضاللة؛  أهل  كانوا  وأن  عليه،  اخلوارج  وحتارب  سلطانه، 

منه، فاهنم كانوا ينهون عن املنكر، ويرون اخلروج عىل ائمة اجلور واجبًا«) 1 (.

و املعتزلة تتفق مع اخلوارج يف وجوب اخلروج عىل ائمة اجلور وإن الفاسق 
املتغلب بغري شبهة يعتمد عليها ال جيوز نرصه عىل من خيرج عليه ممن ينتمي إىل 
عليه،  اخلارجون  ُينرص  أن  بل جيب  املنكر،  وينهى عن  باملعروف  ويأمر  الدين، 
اعدل  دينية دخلت عليهم، ألهنم  بشبهة  اعتقدوها  كانوا ضالني يف عقيدة  وإن 
العكس من  بالدين، وعىل  أن اخلوارج ملتزمون  منه واقرب للحق، واملعروف 

معاوية) 2 (.

وبعد رسده الحداث وسري رجاالت اخلوارج) 3 ( قال ابن أيب احلديد »فهذا 
يسري مما هو معلوم من حال هذا الطائفة يف خشونتها يف الدين، وتلزمها بناموسه، 
النبي، تستحقر صالة  وإن كانت يف أصل العقيدة عىل ضاللة، وهكذا قال 

) 1 ( الرشح 78/5.

) 2 ( الرشح 78/5-79، 131. ومن هنا سمي املعتزلة: خمانيث اخلوارج ألهنم مل حيملوا السالح. 

البغدادي: الفرق ص 71.

) 3 ( الرشح 129-80/5.
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احدكم يف جنب صالهتم، وصيام احدكم يف جنب صيامهم«) 1 (.

الطريقة طريقتهم؛  أمية مل تكن هذه  بني  ومعلوم أن معاوية ومن بعده من 
وال هذه السنّة سنّتهم، وأهنم كانوا أهل دنيا واصحاب لعب وهلو وانغامس يف 

امللذات، وقلة مباالة يف الدين، ومنهم من هو مرمي بالزندقة واالحلاد«) 2 (.

يقل  ومل  والنهروان  اجلمل  أهل  قوتل  ملا  فيكم  أُك  مل  ولو   قال ولذلك 
أهل صفني ألن الشبهة كانت يف أهل اجلمل والنهروان ظاهرة االلتباس، فكان 
أهل النهروان أهل قرآن وعبادة واجتهاد، وعزوف عن الدنيا وإقبال عىل امور 
بقلة  مشهور   …« معاوية  واما  وزهادهم،  العراق  قراء  كانوا  وهم  االخرة، 
اتبعهام  ومن  العاص؛  بن  عمرو  امره  عىل  ومظاهره  نارصه  وكذلك  الدين…؛ 
يف  خافيًا  امرهم  يكن  فلم  االعراب،  ال  وجهَّ واجالفهم  الشام  أهل  طغام  من 

جواز حماربتهم واستحالل قتاهلم، بخالف حال من تقدم ذكره«) 3 (.

للقول:  اخلوارج  إىل  املعتزلة  لرؤية  ايضاحه  يف  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
»واما اخلوارج فإهنم مرقوا عىل الدين باخلرب النبوي املجتمع عليه، وال خيتلف 

اصحابنا يف أهنم من أهل النار«) 4 (.

يف   علّيًا اإلمام  استشار  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  أن  إىل  االشارة  جتدر 
اخلروج لغزو الروم فكان جواب االمام: »إنك متى ترس إىل هذا العدو بنفسك، 

) 1 ( الزخمرشي: ربيع االبرار 354/2-355. الشهرستاين: امللل 157/1.. السيوطي: اخلصائص 

الكربى 16/3. 

) 2 ( الرشح 129/5.

) 3 ( الرشح 58/7.

) 4 ( الرشح 9/1.
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فتلقهم فتنكب، ال يكن للمسلمني كهف دون اقىص بالدهم. ليس بعدك مرجع 
والنصيحة،  البالء  أهل  معه  واحفز  حمربًا،  رجاًل  إليهم  فابعث  إليه،  يرجعون 
ومثابة  للناس  ردءًا  كنت  االخرى،  تكن  وإن  حتب،  ما  فذاك  اهلل  أظهْر  فإن 

للمسلمني«.

فيذهب  أن يصاب،  اخلروج حذرًا من  بعدم  اخلليفة  يشري عىل  االمام  فهنا 
وفرس  هلم  ردءًا  باملدينة  ويقيم  امريًا  يبعث  بل  الرأس،  لذهاب  كلهم  املسلمون 
بالنرص،  موعودًا  كان  ألنه  باحلروب   الرسول خروج  سبب  احلديد  أيب  ابن 

وآمنا عىل نفسه بالوعد االهلي يف قوله تعاىل:

ُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾) 1 (. ﴿َواللَّ

وليس عمٌر كذلك، اذًا فام بال االمام شارك باحلرب بنفسه يف اجلمل وصفني 
والنهروان ومل يبعث امريًا حمربًا واقام هو باملدينة ردءًا ومثابة! هنا قدم ابن أيب 
هذه  يف  يقتل  بأاّل   النبي جهة  من  عاملًا  كان   إنه األول:  جوابان؛  احلديد 
احلروب، ويشهد لذلك قوله: ستقاتل بعدي الناكثني والقاسطني واملارقني 
والثاين: قد يكون غلب عىل ظنه أن ال يقوم أحد بمقامه، فلم جيد امريًا حماربًا 
من أهل البالء والنصيحة، فمن كان يف أصحابه حمربًا مل يكن من أهل النصيحة 

له، ومن كان من أهل النصيحة مل يكن حمربًا، فدعاه ذلك ملبارشة احلرب) 2 (.

.حتليل ابن أيب احلديد لسياسة اإلمام عيل

بحروبه  مرورًا  البدء  منذ   عيّل اإلمام  خالفة  حوادث  سري  مالحظة  إن 

) 1 ( سورة املائدة، اآلية:  67.

) 2 ( الرشح 298-296/8.
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وفرار  أصحابه،  ختاذل  من  النهروان  معركة  بعد  حاله  إليه  آل  ما  ثم  الثالث 
معاوية  به  قام  ما  ثم  امواهلا،  أخذ  بعد  ترك والياته  من  أو  معاوية،  إىل  بعضهم 
جانبه  من  واالمام  مرص،  فتح  حتى  لالمام  املوالية  املدن  عىل  الغارات  شن  من 

يسترصخ أصحابه دون جدوى) 1 (.

هذا احلال دفع البعض لالعتقاد بأن السبب يكمن يف حسن سياسة معاوية، 
وسوء تدبري اإلمام، يقول ابن أيب احلديد: »إن قومًا ممن مل يعرف حقيقة فضل 
امري املؤمنني، زعموا أن عمرًا كان اسوس منه، وإن كان هو أعلم من عمر، 
2 (،وكان شيخنا  احلكمة)  الشفاء يف  بذلك يف  بن سينا  أبو عيل  الرئيس  ورصح 
أبو احلسني ]البرصي[ يميل إىل هذا، وقد عرض به يف كتاب العزر) 3 (، ثم زعم 

اعداؤه ومباغضوه أن معاوية كان اسوس منه، واصح تدبريًا«) 4 (.

ومن خالل مقارنته بني سياسة االمام وسياسة معاوية، أورد ابن أيب احلديد 
اسبابًا ادت إىل تغاير السياستني وما نتج عنهام، وهي:

 اعتمد يف سياسته السري عىل كتاب اهلل وسنّة رسوله أوالً: إن اإلمام علّيًا
يف الوقت الذي اعتمد معاوية سياسة احليل واملكايد، وقد اوضح ذلك يف طرحه 
لرؤية اجلاحظ) 5 ( وهو من كبار معتزلة البرصة، حيث يقول اجلاحظ: »ربام رأيت 

) 1 ( أنظر تفاصيل خالفة االمام عند الطربي: تاريخ 576-427/4، 157-5/5. 

) 2 ( مل يتسن يل وجود هذا الرأي يف كتاب الشفاء.

) 3 ( أحد كتبه الكالمية، وقد رشحه ابن أيب احلديد بكتاب رشح مشكالت الغرر. عيل جواد حمي 

الدين: ابن أيب احلديد ص 238.

) 4 ( الرشح 212/10. وانظر رؤية العثامنية. رسائل اجلاحظ السياسية ص 192-190. 

) 5 ( رسالة يف احلكمني ضمن رسائل اجلاحظ السياسية ص 368-365.
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بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز–وهو من العامة ويظن 
رؤية،  واجود  فكرًا،  واصح  غورًا،  ابعد  كان  معاوية  أن  اخلاصة–يزعم  من  أنه 
وابعد غاية، وادق مسلكًا ؛ وليس االمركذلك، وسأرمي اليك بجملة تعرف هبا 

موضع غلطه و املكان الذي دخل عليه اخلطأ من قبله..«.

ثم أبان اجلاحظ االشكال الذي وقع فيه هؤالء إذ قال: »كان ال يستعمل 
الكتاب  خالف  يستعمل  معاوية،  وكان  والسنة  الكتاب  وافق  ما  اال  حربه  يف 
والسنة؛ كام يستعمل الكتاب والسنة، ويستعمل مجيع املكايد، حالهلا وحرامها، 
ويسري يف احلرب بسرية ملك اهلند إذا القى كرسى، وخاقان إذا القى رتبيل) 1 (. 
وال  مدبرًا،  تتبعوا  وال  يبدؤوكم،  حتى  بالقتال  تبدؤوهم  ال  يقول:   وعيّل
ويف  الكالع،  ذي  يف  سريته  وهذه  مغلقًا؛  بابًا  تفتحوا  وال  جريح،  عىل  جتهزوا 
أيب االعور السلمي، ويف عمرو بن العاص، وحبيب بن مسلمة) 2 (، ويف مجيع 
ان  احلروب  واصحاب  والسفلة  واالتباع  واحلشو  احلاشية  يف  كسريته  الرؤساء 
قدروا عىل البيات بيتوا، وإن قدروا عىل رضخ اجلميع باجلندل وهم نيام فعلوا، 
من  اعجل  الغرق  كان  وإن  إىل ساعة،  يؤخره  مل  ذلك يف طرفة عني  امكن  وان 
امكن  وإن  الغرق،  وقت  إىل  احلرق  يؤخروا  ومل  الغرق  عىل  يقترصوا  مل  اخلرق 
 ،)  4 والعرادات)   ،)  3 املجانيق)  ينصبوا  أن  يدعوا  ومل  احلصار،  يتكلفوا  مل  اهلدم 

) 1 ( خاقان لقب ملوك الرتك. اما رتبيل فهو اسم أحد ملوك الرتك أيام احلجاج. اخلوارزمي: مفاتيح 

العلوم ص 73. ابن نباتة: رسح العيون ص 11. 

.-- 2 ( كل هؤالء كانوا يف صف معاوية ضد اإلمام عيل (

) 3 ( آلة ترمي احلجارة الرشح: 228/10.

 = البعيدة  االماكن  نحو  احلجارة  لرمي  تستخدم  املنجنيق  من  واصغر  احلربية،  االالت  من   )  4  (
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وال  السموم،  دس  يدعوا  ومل  والكمني،   ،)  1 والدبابات)  والترسيب،  والنقب 
الترضيب بني الناس بالكذب، وطرح الكتب يف عساكرهم بالسعايات، وتوهيم 
االمور، واحياش بعض من بعض، وقتلهم بكل آلة أو حيلة؛ كيف وقع القتل، 

وكيف دارت هبم احلال«) 2 (.

وقد اوضح اجلاحظ أن من يقترص تدبريه عىل الكتاب والسنة يكون قد منع 
»الكذب– ألن  املكايد  من  يتناهى  ال  وما  التدبري؛  من  العريض  الطويل  نفسه 
حفظك اهلل–أكثر من الصدق، واحلرام أكثر عددًا من احلالل، ولو سمى انسان 
انسانًا باسمه لكان قد صدق، وليس له اسم غريه، ولو قال: هو شيطان أو كلب 
أو محار أو شاة أو بعري أو كل ما خطر عىل البال، لكان كاذبًا يف ذلك، وكذلك 
وكذلك  والباطل،  احلق  وكذلك  واملعصية،  الطاعة  وكذلك  والكفر  اإليامن 

السقم والصحة، وكذلك اخلطأ والصواب«) 3 (.

اذًا ملا كان االمام ملجاًم بالورع عن مجيع القول اال ما هو رضا هلل، وممنوع 
اهلل  يرضاه  فيام  اال  الرضا  يرى  وال  هلل،  رضا  هو  ما  اال  بطش  كل  من  اليدين 
وحيبه، وما دل عليه الكتاب والسنة، دون ما يعتمده اصحاب الدهاء والنكراء 
يف  وغرائبه  املكايد،  يف  معاوية  نوادر  كثرة  العوام  ابرصت  ملا  لذا  واملكايد، 
عقوهلم،  بقرص  »ظنوا-   لعيّل ذلك  جيدوا  ومل  يده،  عليه  حصل  وما  اخلداع، 

=الرشح:228/10. 

) 1 ( آلة حربية تتخذ للحصار، يدخل فيها الرجال ثم تدفع داخل احلصن، ويعمل الرجال عىل تنقيبه.

الرشح:228/10. 

) 2 ( الرشح 9-228/10.

) 3 ( الرشح 229/10.
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فانظر   .عيل عند  ونقصان  معاوية  عند  رجحان  من  ذلك  علومهم–أن  وقلة 
بعد هذه كله، هل يعد له من اخلدع اال رفع املصاحف! ثم أنظر هل خدع هبا اال 

من عىص رأي عيل، وخالف امره!«) 1 (.

ثم أكد اجلاحظ أن ما ناله معاوية من اختالف اصحاب االمام ال يعود إىل 
وترسعهم  وعجلتهم   عيل اصحاب  »غرارة  إىل  وانام  االمام  سياسة  ضعف 

وتنازعهم«) 2 (.

نقول  »ال  ولذا  واملكر،  بالدهاء  يوصفون  ال  الصاحلني  ان  اجلاحظ  ويرى 
يقول  انكر عمر بن اخلطاب! وال  أبا بكر بن أيب قحافة! وما كان  انكر  ما كان 
وانكر  والعجم،  العرب  ادهى   اهلل رسول  كان  اخلري:  من  يشء  عنده  أحد 
االرب  اصحاب  مديح  يف  وضعت  إنام  الكلمة  هذه  ألن  كنانة؛  وامكر  قريش 
فاما اصحاب  اركاهنا،  الدنيا وزبرجها وتشييد  توكيد  الرأي يف  يتعمق يف  ومن 
عىل  يصلحون  وإنام  البرش،  تدبري  عىل  يصلحون  ال  الناس  يرون  الذين  اآلخرة 
تدبري خالق البرش، فإن هؤالء ال يمدحون بالدهاء والنكراء، ومل يمنعوا هذا اال 
ً  يف وصف املغرية لعمر بن اخلطاب  ليعطوا أفضل منه، ورضب اجلاحظ مثال 
قائاًل فيه: »كان عمر اعقل من أن خيدع، وافضل من أن خيدع«. ومل يصفه املغرية 
انه إذا اطلق عىل األئمة االلفاظ التي ال تصلح يف  بالدهاء والنكراء، ألنه علم 

أهل الطهارة، لكان ذلك غري مقبوالً) 3 (.

) 1 ( الرشح 229/10.

) 2 ( الرشح 229/10.

) 3 ( الرشح 230-229/10.
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ثم أشار اجلاحظ لعذر معاوية: »أخرجوا إلينا قتلة عثامن، ونحن لكم سلم« 
فتسائل: فاجهد كل جهدك، واستعن بمن شايعك إىل أن تتخلص إىل صواب 
رأي يف ذلك الوقت اضله عيل، حتى تعلم أن معاوية خادع، وإن علّيًا كان 
 -- عيّل  اإلمام  ابتالء  يف  يكمن  معاوية  نجاح  أن  اجلاحظ  وأكد  املخدوع.. 
والتشاح  واملنازعة،  االختالف  من  قبله  امام  يمتحن  مل  »بام  ودهره  باصحابه 
املكان«. ورضب  الرياسة والترسع والعجلة! وهل أيت عيّل اال من هذا  من 
 ومعاوية وعمرًا، »فكان من  ً  بمؤامرة اخلوارج عىل قتل عيّل  اجلاحظ مثال 

االتفاق أو من االمتحان، أن كان عيل من بينهم هو املقتول«) 1 (.
يتبع  تأمل كالم اجلاحظ بعني االنصاف، ومل  أنه من  ابن أيب احلديد  وعلق 
اهلوى علم صحة مجيع ما ذكر، وأن الذي وقع لالمام نتيجة اختالف أصحابه 
الذي  الوقت  يف  العدل،  ومنهج  الرشيعة،  سنن  لزم  وألنه  له،  طاعتهم  وسوء 
خرج معاوية وعمرو بن العاص عن قاعدة الرشع يف استاملة الناس إليهم رغبة 
أمر  وتدبري  السياسة  بوجوه  عارفًا  كان   أنه »فلوال  للقول:  وخيلص  رهبة  أو 
الناس، وهم  القليل من  السلطان واخلالفة، حاذقًا يف ذلك، مل يتجمع عليه اال 
حني  األمر  دبر  وجدناه  فلام  الدنيا،  إىل  هلم  ميل  ال  الذي  خاصة؛  اآلخرة  أهل 
العد واحلرص، وقاتل هبم  العساكر واالتباع ما يتجاوز  وليه؛ واجتمع عليه من 
اعداءه الذي حاهلم حاهلم، فظفر يف أكثر حروبه، ووقف األمر بينه وبني معاوية 
عىل سواء، وكان هو االظهر واالقرب إىل االنتصار-علمنا أنه من معرفة تدبري 

الدول والسلطان بمكان مكني«) 2 (.

) 1 ( الرشح 231-230/10.

) 2 ( الرشح 231/10.
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ويرى ابن أيب احلديد أن السائس ال يتمكن من السياسة البالغة اال إذا كان 
يعمل برأيه، وبام يرى فيه صالح ملكه، سواء وافق الرشيعة أم ال، وإذا مل يعمل 
بالرشيعة  مقيدًا  االمام  كان  وملا  حاله،  يستوثق  أو  امره  ينتظم  أن  فبعيد  بذلك، 
ومتبعًا هلا ورافضًا ما يصلح اعتامده من آراء احلرب والكيد والتدبري إذا مل يكن 

للرشع موافقًا، لذا مل تكن قاعدته يف اخلالفة كقاعدة غريه) 1 (.

–رض- وسياسة اإلمام  ويف معرض مقارنته بني سياسة عمر بن اخلطاب 
بالقياس واالستحسان  يعمل  »كان ]عمر[ جمتهدًا  احلديد:  أيب  ابن  قال   عيل
من  وباالستنباط  باآلراء  النص  عمومات  ختصيص  ويرى  املرسلة،  واملصالح 
اصول تقتيض خالف ما يقتضيه عموم النصوص، ويكيد خصمه، ويأمر امراءه 
بالكيد واحليلة، ويؤدب بالدرة والسوط من يتغلب عىل ظنه أن يستوعب ذلك، 
ويصفح عن اخرين قد اجرتموا ما يستحقون به التأديب، كل ذلك بقوة اجتهاده 

وما يؤديه إليه نظره«) 2 (.
»كان  عيّل ألنه:  اإلمام  منهج  يطابق  احلديد ال  أيب  ابن  يرى  املنهج  هذا 
يقف مع النصوص والظواهر، وال يتعداها إىل االجتهاد واالقيسة، ويطبق امور 
اال  يرفع  وال  يضع  وال  واحدًا،  مساقًا  الكل  ويسوق  الدين،  امور  عىل  الدنيا 
مع  عمر  وكان  والسياسة،  اخلالفة  يف  طريقتامها  فاختلفت  والنص،  بالكتاب 
والتجاوز،  والصفح  احللم  كثري   عيّل وكان  والسياسة،  الغلظة  شديد  ذلك 
فازدادت خالفة ذاك قوة، وخالفة هذا لينا؛ ومل ُيمَن عمر بام ُمنَِي به عيّل من 
لالضطراب  ومقاربتهم،  وجنده  أصحابه  مداراة  إىل  احوجته  التي  عثامن؛  فتنة 

) 1 ( الرشح 212/10.

) 2 ( الرشح 213-212/10.
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الواقع بطريق تلك الفتنة ثم تال ذلك فتنة اجلمل، وفتنة صفني، وفتنة النهروان، 
يتفق  ومل  ملكه،  معاقد  وانحالل  الوايل  اضطراب  يف  مؤثرة  االمور  هذه  وكل 
وحتى  اململكة  انتظام  إىل  يعود  فيام  اخلالفتني  بني  فشتان  ذلك،  من  يشء  لعمر 

تدبري اخلالفة«) 1 (.

ولكن إذا كان السري عىل النصوص هو السبب يف ما عاناه اإلمام، فلامذا 
سول وهو أيضًا ممن كان يعمل بالنصوص وال يتعداها؟ انتظمت سياسة الرَّ

ألنه  وغريه   النبي سياسة  بني  املقارنة  يمكن  ال  أنه  احلديد  أيب  ابن  أكد 
بواجب  الرجلني  هذين  من  واحد  وال  افعاله،  إىل  الغفلة  تتطرق  ال  معصوم 
 سول للرَّ أذن  اهلل  أن  إىل  ذهبوا  الناس  من  كثريًا  فان  وايضًا  عندنا  العصمة 
للحكم بالرشعيات برأيه، وحتى إذا كان الرسول  جمتهدًا كام يرى البعض، 

فان اجتهاد االمام ال يرقى إىل اجتهاده) 2 (.

قال:  بام اوضحنا فساد قول من  بان  »فقد  للقول:  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
واحسنهم  تدبريًا  الناس  اصح  أنه  وبان  تكن صاحلة،  مل  تدبريه وسياسته  إن 

سياسة، وإنام اهلوى والعصبية ال حيلة فيهام!«) 3 (.

الناس عن  ابتعاد  كانت سببًا يف  االموال  توزيع  إن سياسة  االموال:  ثانيًا: 
اساس  عىل  قائمة   اإلمام سياسة  ان  حيث  معاوية،  إىل  وانجذاهبم  االمام 

) 1 ( الرشح 213/10.

من  وغريها  املنزلة  وحديث  واملباهلة  التطهري  آية  تدلل  اال  ولكن   .214-213/10 ( الرشح   2  (

النصوص القرآنية واألحاديث النبوية عىل عصمة اإلمام عيل$، والقول بالعصمة قال به أيضًا 

ابن متويه من معتزلة البرصة كام مر بنا قبل قليل.

) 3 ( الرشح 260/10.
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توزيع االموال بالتساوي وذلك بالرجوع إىل سياسة الرسول وايب بكر. يف 
حني ان سياسة معاوية قائمة عىل دس االموال لرؤساء القبائل لكسب ودهم، 
ففي رشحه لكالم اإلمام »أوليس عجبًا أن معاوية يدعو اجلفاة الطغام فيتبعونه 
إىل  الناس  وبقية  تريكة اإلسالم  وانتم  ادعوكم  وأنا  عىل غري معونة وال عطاء، 

املعونة أو طائفة من العطاء، فتتفرقون عني، وختتلفون عيل!«.

املعونة  وجه  عىل  جنده  يعطي  يكن  مل  معاوية  أن  احلديد  أيب  ابن  اوضح 
الوجهاء  من  الشام  وسكان  اليمنية،  القبائل  رؤساء  يعطي  كان  وإنام  والعطاء، 
اتباعهم  بدعوة  الرؤساء  اولئك  يقوم  ثم  هبا،  يستعبدهم  اجلليلة،  االموال 
ومنهم  عندهم،  الرؤساء  اولئك  من  وعوارف  الياد  أو  محية،  اما  فيطيعوهنم 
من يطيعهم تدينًا بدعوى الطلب بدم عثامن، إال أنه ال يصل هلؤالء االتباع من 
اموال معاوية ال قليل وال كثري. يف الوقت الذي يقسم فيه اإلمام عيل العطاء 
واالرزاق عىل وجه املساواة بني الرؤساء واالتباع، وال يرى رشفًا لرشيف عىل 
مرشوف »فكان من يقعد عنه هبذا الطريق أكثر ممن ينرصه ويقوم بامره، وذلك 
ألن الرؤساء من أصحابه كانوا جيدون يف أنفسهم من ذلك اعني املساواة بينهم 
اتباعهم  احس  وإذا  النرص،  له  اظهروا  وإن  باطنًا،   فيخذلونه االتباع  وبني 
بتخاذهلم وتواكلهم ختاذلوا وتواكلوا أيضًا، ومل جُيِد عيل )صلوات اهلل عليه( ما 
اعطى االتباع من الرزق، ألن انتصار االتباع له وقتاهلم دونه ال يتصور وقوعه، 

والرؤساء متخاذلون، فكان يذهب ما يرزقهم ضياعًا«) 1 (.

املال،  أمر  هو   عيّل اإلمام  نرصة  عن  العرب  تقاعد  سبب  مسالة  إن 

) 1 ( الرشح 67/10، 71-70.
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وال  اعجمي،  عىل  عربيًا  وال  مرشوف،  عىل  رشيفًا  يفضل  يكن  مل  االمام  ألن 
لنفسه،  أحدًا  يستميل  وال  االخرون،  يفعل  كام  القبائل  وامراء  الرؤساء  يصانع 
 اإلمام بمعاوية، وقد شكا  والتحقوا  عليًا  الناس  ترك  لذا  معاوية،  يفعل  كام 
قاتلنا  إنا  املؤمنني؛  امري  يا  االشرت:  فقال  إليه،  املقربني  أحد  االشرت  ملالك  ذلك 
اختلفوا  وقد  واحد،  الناس  ورأي  الكوفة،  واهل  البرصة  باهل  البرصة  أهل 
بعد وتعادوا وضعفت النية، وقل العدد، وأنت تاخذهم بالعدل، وتعمل فيهم 
عىل  منزلة  فضل  عندك  للرشيف  فليس  الرشيف  من  الوضيع  وتنصف  باحلق، 
العدل  من  واغتموا  فيه،  إذ عموا  احلق  من  طائفة ممن معك  الوضيع، فضجت 
أنفس  فتاقت  والرشف،  الغناء  أهل  عند  معاوية  صنائع  ورأوا  فيه،  صاروا  إذ 
الناس إىل الدنيا، وقل من ليس للدنيا بصاحب، وأكثرهم جيتوي احلق ويشرتي 
الرجال،  اعناق  اليك  املؤمنني متل  يا أمري  املال  تبذل  الدنيا، فإن  الباطل، ويؤثر 
وتصُف نصيحتهم لك وتستخلص ودهم، صنع اهلل لك يا امري املؤمنني! وكبت 

اعداءك، وفض مجعهم.

فكان جواب اإلمام عيل: »اما ما ذكرت من عملنا وسريتنا بالعدل فإن 
اهلل عز وجل يقول: »من عمل صاحلًا فلنفسه، ومن اساء فعليها وما ربك بظالم 
ثقل  احلق  أن  من  ذكرت  ما  واما  اخوف.  مقرصًا  اكون  من  وأنا   ،)  1 للعبيد«) 
إذ  جلاؤا  وال  جور،  من  يفارقونا  مل  أهنم  اهلل  علم  فقد  لذلك،  ففارقونا  عليهم 
فارقونا إىل عدل، ومل يلتمسوا اال دنيا زائلة عنهم، وكأن قد فارقوها، وليسألن 
االموال،  بذل  من  ذكرت  ما  واما  عملوا؟  هلل  أم  أرادوا  اللدنيا  القيمة؛  يوم 
وقد  حقه،  من  أكثر  الفيء  من  امرءًا  نؤيت  أن  يسعنا  ال  فإنه  الرجال،  واصطناع 

) 1 ( سورة فصلت، اآلية: 46.
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قال اهلل سبحانه وتعاىل:

ابِِريَن﴾) 1 (. ُه َمَع الصَّ ِه َواللَّ ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِْذِن اللَّ

بعد  فئته  القلة، وأعّز  بعد  ثره  فكَّ اهلل عليه وحده  اهلل حممدًا صىل  بعث  وقد 
الذلة، وأن يرد اهلل أن يولينا هذا األمر يذلل لنا صعبة، ويسهل لنا حزنه«) 2 (.

وخيلص ابن أيب احلديد للقول أن أمري املؤمنني مل يكن يذهب يف خالفته 
ومالذ  ملكهم  مصالح  يف  ويرصفوهنا  باالموال،  يصانعون  الذين  كامللوك 
أنفسهم، ومل يكن --من أهل الدنيا، وإنام كان رجاًل متأهلًا صاحب حق، ال 

يريد باهلل ورسوله بدالً) 3 (.

فال  يدعوهم  باصحاب   عيّل اإلمام  ابتيل  لقد  االصحاب:  ثالثًا: 
من  جيد  ال  معاوية  فيه  كان  الذي  الوقت  يف  فيكذبونه،  ويكلمهم  يستجيبون، 
ويصور  أمر،  إذا  ويطيعونه  قال،  إذا  فيصدقونه  والطاعة،  السمع  اال  أصحابه 
مل  بام  دهره  ويف  أصحابه  يف  امتحن  قد  بأنه   عيّل اإلمام  موقف  اجلاحظ  لنا 
طاعة  من  يريد  ال   وكان ونزاعهم.  أصحابه  اختالف  من  قبله  امام  يمتحن 
أصحابه اال نرصة دين اهلل والقيام بحدوده، وحقوقه، ال يريدهم حلظ نفسه، اما 
ملنافع  املوصلة  العطاء والتقريب، واالسباب  أنفسهم من  هم فرييدونه حلظوظ 

الدنيا، ولذا كان يقول: »إين اريدكم هلل، وانتم تريدونني النفسكم«) 4 (.

بام  لعامل  »وإين  بالسيف  إالَّ  يكون  ال  اصالحهم  أن  مدركًا  االمام  وكان 

) 1 ( سورة البقرة، اآلية: 249.

) 2 ( الرشح 198-197/2.

) 3 ( الرشح 203-202/2.

) 4 ( الرشح 32-31/9.
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يصلحكم، ويقيم اودكم، ولكني واهلل ال ارى اصالحكم بافساد نفيس«. ألنه ال 
يستحّل من دماء أصحابه ما يستحله من يريد الدنيا وسياسة امللك) 1 (، ويتساءل 
ابن أيب احلديد: اليست نرصة االمام واجبة؟ فلم ال يقتلهم إذا اخلوا هبذا الواجب؟

ترى املعتزلة انه ليس كل اخالل بواجب عقوبته القتل، كاحلج مثالً  ، ولربام 
تكون عاقبة القتل فسادهم عليه وشغبهم الذي يفيض لقتلهم إياه وقتل أوالده 
أو تسليمه ملعاوية، وإذا علم ذلك أو غلب عىل ظنه ال جيوز أن يسوسهم بالقتل، 

فلو ساسهم واحلال هذه لكان آثاًم ومواقعًا لقبيح ويف ذلك افساد لدينه) 2 (.

وإنام  اختيارًا  يأهتم  مل  أنه  إىل   عيّل اإلمام  أشار  منهم  املعاناة  هلذه  ونتيجة 
اضطرارًا ألنه لوال يوم اجلمل مل حيتج للخروج من املدينة إىل العراق استنجادًا باهل 
الكوفة عىل أهل البرصة–ألن جيشه احلجازي مل يكن وافيًا باهل البرصة، فخروجه 
سول وقرب فاطمة ليس عن إيثار  من املدينة وهي دار اهلجرة، ومفارقته لقرب الرَّ

وحمبة، ولكن األحوال حتكم وتسوق الناس إىل ما ال خيتارونه ابتداًء) 3 (.

واشار اإلمام  لنكتة لطيفة فقال: »ولقد اصبحت االمم ختاف ظلم رعاهتا، 
واصبحت أخاف ظلم رعيتي« حيث من تأمل احواله --يف خالفته، علم أنه 
كان كاملحجور عليه، وال يتمكن من بلوغ ما يف نفسه، ألن العارفني بحقيقة حاله 
اقلية، اما السواد االعظم فال يعتقدون فيه األمر الذي جيب اعتقاده فيه، ويرون 
أنه  ويرون  باخلالفة،  االفضلية  أن  ويظنون  عليه،  اخللفاء  من  تقدمه  من  تفضيل 

) 1 ( الرشح 4-102/9.

) 2 ( الرشح 104/6.

) 3 ( الرشح 128-127/6.
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موهم، وال يرونه إال بعني التبعية  لوال أن االوائل علموا فضل املتقدمني عليه ملا قدَّ
ملن سبقه، وأنه كان رعية ملن سبقه، وكان أكثرهم حيارب معه محية وبنخوة العربية 
ال بالدين والعقيدة، نتيجة لذلك اضطر ملداراهتم ومقاربتهم؛ ومل يكن قادرًا 
عىل واظهار ما عنده، »أال ترى إىل كتابه إىل قضاته يف االمصار وقوله: فاقضوا كام 

كنتم تقضون، حتى تكون للناس مجاعة، واموت كام مات اصحايب«) 1 (.

اتبعوا  انه قال هلم:  وهذا الكالم ال حيتاج إىل تفسري، ومعناه واضح، وهو 
أن  إىل  التي كنتم تقضون هبا  بعاجل احلال يف االحكام والقضايا  دعاتكم اآلن 
يكون للناس مجاعة، أي إىل أن تستقر هذه االمور واخلطوب عن االجتامع وزوال 
الفرقة وسكون الفتنة وحينئذ اعرفكم ما عندي يف هذه القضايا واالحكام التي 
قد استمررتم عليها… أال ترى إىل قوله عىل املنرب يف امهات االوالد »كان رأيي 
فقال  السلامين،  عبيدة  إليه  فقام  بيعهن«.  اآلن  أرى  وأنا  يبعن،  اال  عمر  ورأي 
فهل  حرفا،  عليه  عاد  فام  وحدك،  رأيك  من  إلينا  أحب  اجلامعة  مع  »رأيك  له: 
يدل هذا عىل القوة والقهر، أم عىل الضعف يف السلطان والرخاوة! وهل كانت 
السكون واالمساك!«. وأضاف  الوقت غري  تقتيض يف ذلك  املصلحة واحلكمة 
ابن أيب احلديد مثاالً آخر عىل أن اإلمام  كان يصيل صالة الصبح مجاعة، فقرأ 

:احدهم رافعًا صوته خمالفة لقراءة اإلمام عيّل

ِه َيُقصُّ اْلَحقَّ َوُهَو َخْيُر اْلَفاِصلِيَن﴾) 2 (. ﴿إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ لِلَّ

قرأ  بل  وراءه،  يلتفت  ومل  صالته،  يقطع  ومل   عيّل اإلمام  يضطرب  فلم 

) 1 ( اورده البخاري 90/5.

) 2 ( سورة األنعام، اآلية: 57.
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معارضًا عىل البدهية:

نََّك الَِّذيَن اَل ُيوِقنُوَن﴾) 1 (. ِه َحقٌّ َواَل َيْسَتِخفَّ ﴿َفاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَّ
وهذا صرب عظيم وأناة عجيبة وتوفيق بنّي.) 2 (

وهبذا وامثاله استدل املعتزلة عىل حسن سياسة االمام وصحة تدبريه، ألن 
واملتمرد عليه،  له  العايص  االهواء، وهذا اجليش  املختلفة  الرعية  مني هبذه  من 
ثم كرس هبم األعداء، وقتل الرؤساء، فليس يبلغ أحد يف حسن السياسة وصحة 
التدبري مبلغه وال قدره، ويرى بعض املعتزلة أن سياسة اإلمام عيّل إذا تأملها 
جرت  فإهنا  اصحابه،  مع  إليها  دفع  التي  احواله  عن  فضاًل  هلا  متدبرًا  املنصف 

جمرى املعجزات، لصعوبة األمر وتعذره، ألن أصحابه كانوا فرقتني:

االوىل: ترى أن عثامن قتل مظلومًا–وتتواله وتربأ من اعدائه.

والثانية: وهم مجهور اصحاب احلرب واهل الغناء والبأس، فيعتقدون أن 
عثامن قتل الحداث اوجبت قتله.

وكل من هاتني الفرقتني تعتقد أنه يتفق معها يف الرأي، وتطالبه بابداء رأيه 
تركته  الفرقتني  إحدى  وافق  ما  متى  أنه  يعلم   فكان عثامن،  اخلليفة  قتل  يف 
االخرى، وخذلته، فاخذ --يعتمد يف كالمه ما تظن كل واحدة أنه يوافقها 
يف الرأي كقوله: »اهلل قتله وأنا معه« وقوله: »ما امرت به وال هنيت عنه« وقوله: 
»لو امرت به لكنت قاتاًل، ولو هنيت عنه لكنت نارصًا«. واخذت كل فرقة تؤول 

) 1 ( سورة الروم، اآلية: 60.

السياسة  اجلاحظ  رسائل  ضمن  احلكمني  يف  رسالة  اجلاحظ:  وانظر   .73-72/7 الرشح   )  2  (

ص382.
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كالمه بام يوافق توجهها، واستمر عىل هذا احلال حتى وفاته »فلو مل يكن له من 
السياسة اال هذا القدر–مع كثرة خوض الناس حينئذ يف أمر عثامن واحلاجة إىل 
فيها،  الناس هبا، واحذقهم  اعرف  أنه  الداللة عىل  ذكره يف كل مقام–لكفاه يف 

واعلمهم بوجوه خمارج الكالم وتدبري أحوال الرجال«) 1 (.

أهل  عىل  يتغلبون  الشام  أهل  بأن  تنبأ  اصحابه  من  التخاذل  هلذا  ونتيجة 
ومدار  المريهم،  اطوع  ألهنم  وإنام  حق،  عىل  الشام  أهل  ألن  ليس  العراق، 
ليس  فإنه  احلق،  اعتقاد  ال  امره،  وانتظام  اجليش  طاعة  هو  احلرب  يف  النرصة 
يغني يف احلرب أن يكون اجليش حمقًا يف العقيدة إذا كان خمتلف اآلراء غري مطيع 

ألمر املدبر له) 2 (.

وقد تباينت وجهة نظر االمام ألهل الكوفة بني املدح والذم، فلام حقق هبم 
االنتصار عىل أهل البرصة مدحهم مدحًا ليس باليسري وال باملستصغر، وقال يف 
ويثني  اهلل،  قصمه  اال  بكيد  جبار  ارادك  ما  وبأهلك،  بك  أهاًل  وأهلها:  الكوفة 
عليها وعىل أهلها حسب ذّمه للبرصة وعيبه هلا، ودعائه عليها وعىل أهلها، ولكن 
ملا خذله أهل الكوفة يوم التحكيم، وتقاعدوا عن نرصته، وخرج منهم اخلوارج، 
واستنفرهم فلم خيرجوا معه، ورأى منهم دالئل الوهن وإمارات الفشل، انقلب 
لقد  الكوفة،  أهل  »يا  هلم  فقال  وهتجينًا  تقريعًا  استزاده  الثناء  وذلك  ذمًا  املدح 
رضبتكم بالدرة التي اعظ هبا السفهاء فام اراكم تنتهون! ولقد رضبتكم بالسياط 
التي أقيم هبا احلدود، فام اراكم ترعوون!! فلم يبق إال أن ارضبكم بسيفي، وإين 

) 1 ( الرشح 74-73/7.

) 2 ( الرشح 72/7.
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العلم بام يقّومكم، ولكنّي ال أحب أن أيل ذلك منكم«) 1 (.

ولقد فسد حال أهل الكوفة اواخر خالفته، فكان الرجل خيرج من منازل 
قبيلته فيمر بمنازل قبيلة أخرى وينادي باسم قبيلته يقصد الرش والفتنة، فيتآلب 
عليه فتيان القبيلة التي يمر هبا وهيتفون باسم قبيلتهم، فيرضبوه، وتسل السيوف 
وتثار الفتن، وهي ال أصل هلا سوى تعرض الفتيان بعضهم لبعض. لذا خطب 
هبم االمام قائاًل: »فإن كان ال بد من العصبية، فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال 
من  والنجداء  املجداء  فيها  تفاضلت  التي  االمور،  وحماسن  االفعال،  وحمامد 
العظيمة،  واالحالم  الرغيبة،  باالخالق  القبائل،  ويعاسيب  العرب،  بيوتات 

واالخطار اجلليلة، واالثار املحمودة«) 2 (.

إن سياسة االمام يف السري عىل احكام الكتاب والسنة، والشدة عىل الوالة 
برضورة السري عليها، ومعاملته للجميع بالتساوي وخاصة يف توزيع االموال، 
طاعته  عىل  اخلروج  أو  بمعاوية،  وااللتحاق  لرتكه  أصحابه  من  البعض  دفع 
مستغلني الظرف السلبي له، لذا كان من مجلة االنتقادات املوجهة لسياسته »أن 
مجاعة من اصحابه فارقوه؛ وصاروا إىل معاوية، كعقيل بن أيب طالب أخيه، 
والنجايش شاعره؛ ومصقلة بن هبرية أحد الوجوه من أصحابه؛ ولوال أنه كان 
حكم  خيالف  وهذا  عدوه،  إىل  ويصريوا  يفارقوه  مل  يستميلهم  وال  يوحشهم، 

السياسة، وما جيب من تآلف قلوب االصحاب والرعية«) 3 (.

مالذها  من  العاجل  وحيب  وزخرفها،  الدنيا  حطام  يف  يرغب  الذي  إن 

) 1 ( الرشح 196-195/2.

) 2 ( الرشح 168-166/13.

) 3 ( الرشح 250-249/10.
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الدنيا كل مطلوب، ويسمح بكل  وزينتها فال ينكر ميله ملعاوية الذي يبذل من 
مأمول، ويطعم خراج مرص لعمرو بن العاص، ويضمن لذي الكالع، وحبيب 
ابن مسلمة، ما يويف عىل الرجاء واالقرتاح واإلمام عيل –- ال يعدل فيام هو 
خالد  قال  حتى  امللة،  وحكم  الرشيعة  قضية  عن  املسلمني  مال  من  عليه  امني 
االمام  مفارقته  عىل  يريده  وهو   )  2 اهليثم)  بن  لعلباء   )  1 السدويس)  معمر  بن 
واللحاق بمعاوية: اتق اهلل يا علباء يف عشريتك، وانظر لنفسك ولرمحك: ماذا 
اَلم(  السَّ واحلسني)عليهام  احلسن  عطاء  يف  يزيد  أن  عىل  اردته  رجل  عند  تؤمل 

درهيامت يسرية ريثام يرأبان ظلف عيشهام، فأبى وغضب ومل يفعل) 3 (.

عقيل بن أبي طالب:

اإلمام  من  اكرب  طالب–وهو  وجود  صح  إذا  طالب  أليب  الثاين  االبن  وهو 
 سول عيّل بعرشين سنة، خرج يف بدر مع املرشكني، ووقع اسريًا فاطلقه الرَّ
 سول بفداء، ثم أسلم قبيل فتح مكة، يعد من نسايب العرب، وقد قال يف حقه الرَّ

إين احبك حبني حب لك وحب حلب أيب طالب لك) 4 (.

تشري الروايات أن عقياًل كان يرتاد جملس معاوية فسأله ذات مرة قائاًل: 
قال:  عليهام،  فقد وردت  اخيك،  يزيد: أخربين عن عسكري وعسكر  أبا  »يا 

) 1 ( هو أحد قادة اإلمام عيل يف معركة صفني. أنظر الطربي: تاريخ 574/4، 5-33/5.

تاريخ  الطربي:  أنظر:  فيها.  وقتل  اجلمل  حرب  يف  االمام  مع  واشرتك  الكوفة  أهل  من  هو   )  2  (

.542 ،513 ،4-493/4

) 3 ( الرشح 250/10. وانظر اجلاحظ: رسالة يف احلكمني ضمن رسائل اجلاحظ السياسية ص350.

) 4 ( أنظر ترمجته: ابن عبد الرب: االستيعاب 1078/3-9. ابن حجر: االصابة 494/2.
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أخربك، مررت واهلل بعسكر اخي، فإذا ليل كليل رسول اهلل وهنار كنهار 
مصليًا،  اال  رأيت  ما  القوم،  يف  ليس   اهلل رسول  أن  إال   ،اهلل رسول 
نفر  ممن  املنافقني  من  قوم  فاستقبلني  بعسكرك  ومررت  قارئًا  اال  سمعت  وال 
حول  منهم  واحد  كل  وجلساءه  معاوية  أخرب  ثم  العقبة«.  ليلة  اهلل  برسول 

.)  1 نسبه) 

ولكن هل كان هذا االلتحاق بمعاوية يف خالفة اإلمام عيل أو يف حكم 
وعقيل  يومًا  قال  معاوية  وأن  االمام،  خالفة  يف  أنه  يرى  من  فهناك  معاوية، 
عنده: هذا أبو يزيد، لوال علمه أين خري له من أخيه ملا اقام عندنا وتركه. فقال 
عقيل: اخي خري يل يف ديني، وأنت خري يل يف دنياي، وقد آثرت دنياي، اسأل 

اهلل خامتة اخلري) 2 (.

وهناك من يرى أنه التحق بمعاوية بعد وفاة اإلمام عيّل، واستدلوا عىل 
اإلمام عليه  االمام، وجواب  آخر حياة  إليه عقيل يف  كتبه  الذي  بالكتاب  ذلك 
كتاب  يف  جاء  حيث   ،)  3 سنرى)  كام  الكوفة  نواحي  عىل  الضحاك  غارة  حول 
بقرقر!  فقع  الضحاك؟  وما  الضحاك!  عليك  جرأ  دهر  يف  حلياة  »فأٍف  عقيل: 
يا  ايل  فاكتب  خذلوك،  وانصارك  شيعتك  أن  ذلك  بلغني  حيث  تومهت  وقد 

) 1 ( الرشح 125-124/2.

) 2 ( الرشح 252/11.

اثناء رشحه لكتاب االمام أعاله لعقيل قائاًل:  ) 3 ( الرشح 252/11. وقد سها ابن أيب احلديد يف 

أول  يف  اليمن  عىل  وغارته  ارطأة  بن  برس  حال  ذكر  اقتصاصنا  يف  الكتاب  هذا  ذكر  تقدم  »قد 

-118/2 الرشح  احلديد.  أيب  ابن  هلا  أشار  وفعاًل  الضحاك،  غارة  أهنا  والصحيح  الكتاب«. 

.148/16 ،125
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ابن امي برأيك، فإن كنت املوت تريد، حتملت اليك ببني اخيك، وولد ابيك، 
الدنيا  يف  ابقي  أن  أحب  ما  فواهلل  مت؛  إذا  معك  ومتنا  عشت،  ما  معك  فعشنا 
هني،  لغري  احلياة  يف  بعدك  نعيشه  عيشًا  إن  االجل  باألعز  واقسم  فواقًا،  بعدك 
ايل  مسريك  من  به  عرضت  ما  »اما   :اإلمام فاجابه  نجيع«.  وال  مري  وال 
ابيك، فال حاجة يل يف ذلك، فاقم راشدًا حممودًا، فواهلل ما أحب  ببنيك، وبني 
أن هتلكوا معي إن هلكت، وال حتسبن ابن امك–ولو اسلمه الناس- متخشعًا 

وال مترضعًا«) 1 (.

واشارت الروايات ان عقياًل جاء للكوفة يف خالفة االمام وقد كف برصه، 
أعطاه  بمعاوية  بعد  فيام  التحق  ملا  لكنه  و  إياه،  فاعطاه  عطاءه،  االمام  فانتظر 

معاوية مائة الف دينار) 2 (.

وخيلص ابن أيب احلديد للقول: »الصحيح الذي اجتمع ثقات الرواة عليه 
ومل  املدينة،  الزم  ولكنه   ،املؤمنني أمري  وفاة  بعد  اال  معاوية  مع  جيتمع  مل  أنه 
كتب  قد  و   ،املؤمنني أمري  بإذن  ذلك  كان  و  وصفني،  اجلمل  حرب  حيرض 
أهله،  وبقية  بولده  الكوفة  عليه  القدوم  يف  يستأذنه  احلكمني  بعد  إليه  عقيل 
فأمره باملقام، وقد روي خرب مشهور، أن معاوية وّبخ سعيد بن العاص عىل 
تأخريه عنه يف صفني، فقال سعيد: لو دعوتني لوجدتني قريبًا، ولكني جلست 

بمجلس عقيل وغريه من بني هاشم ولو اوعبنا الوعبوا«) 3 (.

) 1 ( الرشح 119/2-120، 148/16. وانظر ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة ص43-5. الزخمرشي: 

ربيع االبرار 527/2.

) 2 ( الرشح 125-124/2.

) 3 ( الرشح 250/10.
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الشاعر: النجاشي 

السبب الذي دفعه لرتك االمام و االلتحاق بمعاوية أنه رشب اخلمر يف شهر 
رمضان، فأقام اإلمام عيّل احلد عليه، وزاده عرشين جلدة، فقال النجايش: ما 

هذه العالوة؟ قال جلرأتك عىل اهلل يف شهر رمضان، فهرب إىل معاوية) 1 (.

مصقلة بن هبرية) 2 (:

القضاء  من  االمام  قائد  متكن  قد  و  االمام،  وحاربوا   )  3 ناجية)  بنو  ارتد 
باألموال  االمام  طالبه  وملا  وعتقهم،  السبي  مصقلة  فاشرتى  وسبيهم،  عليهم 

هرب إىل معاوية، فقال: فعل فعل السادة وأبق إباق العبيد) 4 (.

قال ابن أيب احلديد وليس تعطيل احلدود واباحة حكم الدين، وإضاعة مال 
بالدين، وال  التآلف والسياسة، ملن يريد وجه اهلل تعاىل، والتلزم  املسلمني، من 

يظن بعيّل التساهل والتسامح يف صغري من ذلك وال كبري) 5 (.

الوالي اجملهول:

املقربني  اقرب  من  بحق شخص  اصدار حكم  احلديد يف  أيب  ابن  وتوقف 
لالمام عيّل الذي استغل الظرف السيئ لالمام، فاخذ اموال واليته وتركها، 
شعاري  وجعلتك  امانتي،  يف  ارشكتك  كنت  فإين  بعد،  أما  االمام:  له  فكتب 

) 1 ( الرشح 250/10-251. وانظر ترمجته أيب هالل: الغارات ص 365.

) 2 ( من والة اإلمام عيل ، الرشح 127/3.

) 3 ( عن بني ناجية: أنظر: ابن حزم: مجهرة انساب العرب ص13.

) 4 ( الرشح 148-119/3، 74/10، 175/16.

) 5 ( الرشح 251/10.
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وبطانتي، ومل يكن يف اهيل رجل اوثق منك يف نفيس ملواسايت وموازايت، واداء 
حرب،  قد  والعدو  كلب،  قد  عمك  ابن  عىل  الزمان  رأيت  فلام  ايل؛  االمانة 
تنكبت وشغرت، قلبت البن عمك  الناس قد خزيت، وهذه األمة قد  وامانة 
ظهر املجن، ففارقته مع املفارقني، وخذلته مع املتخاذلني، وخنته مع اخلائنني، 
بجهادك،  تريد  اهلل  تكن  مل  وكأنك  اديت،  االمانة  وال  آسيت،  عمك  ابن  فال 
وكأنك مل تكن عىل بينة من ربك وكأنك إنام كنت تكيد هذه األمة عن دنياهم، 
الكرة،  ارسعت  األمة  خيانة  يف  الشدة  امكنتك  فلام  فيئهم  عن  غرهتم  وتنوي 
الراملهم  املصونة  امواهلم  من  عليه  قدرت  ما  واختطفت  الوثبة،  وعاجلت 
احلجاز  إىل  فحملته  الكبرية،  املعزى  دامية  االزل  الذئب  اختطاف  واتباعهم، 
رحيب الصدر بحمله، غري متأثم من اخذه، كأنك–ال أبا لغريك–حدرت إىل 
ختاف  ما  أو  باملعاد!  تؤمن  اما  اهلل!  فسبحان  وامك.  ابيك  من  تراثك  اهلك 
طعامًا  تسيغ  كيف  االلباب،  أويل  من  عندنا  كان  املعدود  اهيا  احلساب!  نقاش 
ورشابًا، وأنت تعلم أنك تأكل حرامًا، وترشب حرامًا، وتبتاع اإلماء، وتنكح 
اهلل  أفاء  الذين  واملجاهدين،  واملؤمنني  واملساكني  اليتامى  اموال  من  النساء 
عليهم هذه االموال، واحرز هبم هذه البالد! فاتق اهلل واردد إىل هؤالء القوم 
امواهلم؛ فانك ان مل تفعل ثم امكنني اهلل منك ألعذرن إىل اهلل فيك، والرضبنك 
بسيفي الذي ما رضبت به أحدًا اال دخل النار، وواهلل لو أن احلسن واحلسني 
ما كانت هلام عندي هوادة، وال ظفرا  فعلت،  الذي  مثل  اَلم(فعال  السَّ )عليهام 
الباطل عن مظلمتهام، وأقسم باهلل  بإرادة، حتى آخذ احلق منهام، و أزيح  مني 
ملن  مرياثًا  أتركه  يل،  حالل  امواهلم  من  اخذته  ما  أن  يرسين  ما  العاملني،  رب 
وعرضت  الثرى،  حتت  ودفنت  املدى،  بلغت  قد  فكأنك  رويدًا،  فضح  بعدي 
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فيه  املضيع  ويتمنى  باحلرسة،  فيه  الظامل  ينادي  الذي  باملحل  اعاملك  عليك 
الرجعة، والت حني مناص«) 1 (.

ابن عباس  انه  إليه إىل قسمني، قسم يرى  املكتوب  انقسمت اآلراء يف  لقد 
وقسم ال يرى ذلك. وقد استدل القائلون بأنه ابن عباس باألدلة:

وهي   اإلمام من  مقرب  شخص  إىل  تشري  فإهنا  الكتاب،  الفاظ  أوالً: 
بطانتي  وجعلتك  امانتي،  يف  »ارشكتك   :كقوله عباس،  ابن  عىل  تنطبق 
وشعاري، وإنه مل يكن يف اهيل رجل اوثق منك«. وقوله: »عىل ابن عمك قد 
عمك  ابن  »فال   :وقوله املجن«.  ظهر  عمك  البن  »قلبت   :وقوله كلب« 
آسيت«. وقوله: »ال أبا لغريك« وهذه كلمة ال تقال ملثله، فاما غريه من افناء 
كان  املعدود  »أهيا   :وقوله لك.  أبا  ال  له:  يقول  كان   اإلمام فإن  الناس، 
عندنا من اويل االلباب«.وقوله: »لو أن احلسن واحلسني وهذا يدل عىل أن 
املكتوب إليه هذا الكتاب قريب من أن جيري جمرى احلسن واحلسني عند االمام.

لتبادل رسائل  ابن عباس بوجود روايات تشري  بأنه  القائلون  ثانيًا: استدل 
بني االمام وابن عباس، حيث كتب ابن عباس لالمام: »قد أتاين كتابك تعظم 
مما  أكثر  املال  بيت  يف  حقي  إن  ولعمري  البرصة،  مال  بيت  من  اصبت  ما  عيّل 
اخذت، والسالم« فرد االمام: »إن من العجب أن تزين لك نفسك أن لك يف 
بيت مال املسلمني من احلق أكثر من رجل واحد من املسلمني، فقد أفلحت إن 
املحرم  لك  وحيل  املآثم،  من  ينجيك  يكون  ال  ما  وادعائك  الباطل،  متنيك  كان 
إنك ألنت املهتدي السعيد إذا! وقد بلغني أنك اختذت مكة وطنًا، ورضبت هبا 

) 1 ( الرشح 167/16-168. وانظر: الكيش: رجال ص 60-58.
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عطنًا، تشرتي هبا مولدات مكة واملدينة والطائف، ختتارهن عىل عينك، وتعطي 
فيهن مال غريك، فارجع هداك اهلل إىل رشدك، وتب إىل اهلل ربك، واخرج إىل 
املسلمني من امواهلم، فعام قليل تفارق من الفت، وترتك ما مجعت، وتغيب يف 
صدع من االرض، غري موسد وال ممهد، قد فارقت االحباب، وسكنت الرتاب، 

وواجهت احلساب، غنيًا عاّم خلفت، فقريًا إىل ما قدمت«.

احتويت  قد  اهلل  القى  اكثرت عيّل، وواهلل ألن  »قد  ابن عباس:  إليه  فكتب 
بدم  اهلل  القى  من  إيل  كلها، وذهبها وعقياهنا وجلينها، أحب  كنوز األرض  عىل 

امريء مسلم«) 1 (.

ابن عباس وأكدوا  فانكروا وقوع ذلك من  الثاين وهم االقل،  القسم  أما 
قتل  حتى  البرصة  عىل  امريًا  زال  ال  وأنه  خالفه،  وال   االمام يفارق  مل  انه 
اإلمام عيّل، واستدلوا بام رواه أبو الفرج يف كتابه مقاتل الطالبيني) 2 (، بأن 
 ،عيل اإلمام  استشهاد  بعد  كتابًا  البرصة  يف  وهو  ملعاوية  كتب  عباس  ابن 
إليه  وجذهبم   االمام اصحاب  أكثر  خدع  قد  معاوية  بأن  أيضًا  واستدلوا 
باالموال، فام باله وقد علم النبوة بني االمام وابن عباس مل جيذب األخري إليه، 
 ،ابن عباس ملعاوية بعد وفاة اإلمام التارخيية تؤكد مشاقة  الروايات  أن  ثم 
 اإلمام يمدح  وكان  اخلصام،  وشديد  الكالم  قوارع  من  به  يلقاه  كان  وما 
ملا  كدر  أو  غبار  بينهام  كان  »فلو  بمناقبه  ويمدح  فضائله،  ويذكر  معاوية،  امام 
كان األمر كذلك، بل كانت احلال تكون بالضد ملا اشتهر به من امرمها«. وقد 

) 1 ( الرشح 171-169/16.

) 2 ( ص34.
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أّيد ابن أيب احلديد آراء هذا الفريق.

ويرى قطب الدين الراوندي) 1 ( أحد رشاح هنج البالغة أن املكتوب له هو 
عبيد اهلل بن عباس وليس عبد اهلل، وقد رد ابن أيب احلديد عىل ذلك ألن عبيد 
اليمن،   )  2 أرطأة)  بن  برس  غزا  40هـ  سنة  ويف  اليمن  عىل  االمام  وايل  كان  اهلل 
أو  امواالً  أخذ  اهلل  عبيد  ان  يفيد  خرب  أو  رواية  ترد  ومل  اهلل،  عبيد  منها  وهرب 

خالف االمام) 3 (.

أنا  الكتاب،فإن  أمر هذا  اشكل عيل  »وقد  القول:  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
كذبت النقل، وقلت: هذا كالم موضوع عىل أمري املؤمنني، خالفت الرواة، 
السري. وإن  أكثر كتب  الكالم عنه وقد ذكر يف  اطبقوا عىل رواية هذا  فإهنم قد 
امري  لطاعة  مالزمته  من  اعلمه  ما  عنه  صّدين  عباس  بن  اهلل  عبد  إىل  رصفته 
املؤمنني يف حياته وبعد مماته، وإن رصفته إىل غريه، ومل أعلم إىل من ارصفه 
وبني  أهله  من  اخلاطب  الرجل  بأن  يشعر  والكالم   ،املؤمنني امري  أهل  من 

عمه، فأنا يف هذا املوضع من املتوقفني«) 4 (.

االخرى،فقد  املصادر  له  أشارت  قد  عباس  ابن  من  املوقف  هذا  إن 

) 1 ( هو سعيد بن هبة اهلل أحد اعالم اإلمامية ت 573هـ. أنظر مصادر ترمجته: الزركيل: األعالم 

.104/3

الذين وقفوا إىل جانب معاوية ضد االمام وقد احدث مذابح رهيبة يف احلجاز  ) 2 ( من الصحابة 

واليمن. أنظر ترمجته: ابن حجر: االصابة 8-147/1

) 3 ( الرشح 172-171/16

) 4 ( الرشح 172/16. وانظر: ابراهيم اخلوئي: الدرة النجفية ص328.
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اإلمام  بني  املتبأدلة  الرسائل  نص   )  2 والطربي)   )  1 البالذري)  من  كل  أورد 
ابن   اإلمام وىّل  اجلمل  معركة  فبعد  وتفاصيلها،  عباس  --وابن  عيل 
عباس  ابن  فمر  املال،  بيت  عىل  الدؤيل  االسود  أبا  ووىّل  البرصة،  عباس 
ولو  مجاًل،  كنت  البهائم  من  كنت  »لو  له:  وقال  االسود  أيب  عىل  مرة  ذات 
أبو  فكتب  املشتى«.  يف  مهنته  واحسنت  املرعى  من  بلغت  ما  راعيًا  كنت 
مؤمتنًا،  واليًا  جعلك  وعال  جّل  اهلل  فإن  بعد،  »أما   :االمام إىل  االسود 
للرعية،  ناصحًا  االمانة،  عظيم  فوجدناك  بلوناك  وقد  مسؤوالً،  وداعيًا 
يف  تريش  وال  امواهلم،  تأكل  فال  دنياهم  عن  نفسك  وتظلف  فيئهم  هلم  توفر 
وال  علمك،  بغري  يده  حتت  ما  اكل  قد  عمك  وابن  عاملك  وإن  احكامهم، 
يسعني كتامنك ذلك، فانظر رمحك اهلل فيام قبلنا من امرك، واكتب ايل برأيك 

إن شاء اهلل والسالم«.

فأجابه اإلمام : »قد فهمت كتابك، ومثلك نصح االمام واالمة، وواىل 
عىل احلق، وفارق اجلور، وقد كتبت إىل صاحبك فيام كتبت ايل فيه من امره ومل 
اعلمه بكتابك ايل فيه، فال تدع إعالمي ما يكون بحرضتك مما النظر فيه لالمة 

صالح، فإنك بذلك حمقوق، وهو عليك واجب، والسالم«.

وكتب االمام البن عباس: »قد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت 
ربك، وأخزيت أمانتك، وخنت املسلمني، بلغني أنك جردت االرض، وأكلت 

) 1 ( انساب االرشاف169/2-171. وانظر: التوحيدي: البصائر والذخائر 490/1-493. سبط 

ابن اجلوزي: تذكرة ص107

) 2 ( الطربي 141/5-2. وايدها من املحدثني:يوليوس:تاريخ الدوله العربيه ص95، 105. طه 

حسني: عيل وبنوه 133/2-142. عيل الوردي: مهزلة العقل البرشي ص58-57.
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حساب  من  أشد  اهلل  حساب  أن  وأعلم  حسابك،  ايل  فارفع  يديك،  حتت  ما 
الناس. والسالم«

يدي اضبط  ملا حتت  باطل، واين  بلغك عني  الذي  »إن  ابن عباس:  فكتب 
واحفظ فال تصدق عيّل األضناء، والسالم«.

اخذت،من  ما  تعلمني  حتى  تركك  يسعني  ال  »إنه   :االمام له  فكتب 
أئتمنت  فيام  اهلل  فاتق  منه،  انفقت  ما  وضعت  وفيام  اخذته،  أين  اجلزية؟ومن 
عليه، واسرتعيتك حفظه، فإن املتاع بام أنت رازيء منه قليل وتباعه ذلك شديد 

والسالم«.

تعظيمك  فهمت  »قد  إليه:  كتب  يعفيه  ال  اإلمام  أن  عباس  ابن  رأى  فلام 
يف  بام  اهلل  القى  ألن  واهلل  البالد،  هذه  أهل  من  رزأته  اين  بلغك  مال  مرزأة  عيل 
أن  إيل من  ما عىل ظهرها أحب  بطن هذه االرض من عقياهنا وجلينها وبطالع 
القاه وقد سفكت دماء األمة ألنال بذلك امللك واالمارة، فابعث إىل عملك من 

احببت، فإين ضاعن عنه، والسالم«.
قال البلذري والطربي:) 1 (

»وملا أراد ابن عباس اخلروج، دعا اخواله من بني هالل بن عامر ليمنعوه 
البرصة، وعبد اهلل بن  الضحاك بن عبد اهلل اهلاليل، وهو كان عىل رشطة  فجاء 
اهلالليون:  فقال  اهلالليني،  من  اهلاليل وغريهم  بن عون  وقبيصة  اهلاليل،  رزين 
ال غناء بنا عن اخواننا من بني هوازن، وال غناء بنا عن اخواننا من بني سليم، 
املحيق  بن  سلمة  بن  سنان  أيضا  عباس  ابن  وصحب  كلها،  قيس  فاجتمعت 

)1( انساب االرشاف 171/2 _4. تاريخ 142/5.  ) 1 (
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اهلذيل،واحلصني ابن أيب احلر العنربي، والربيع بن زياد احلارثي، فلام رأى عبد 
واتبعه  سار،  ثم   )  1 الغرائر)  يف  الف  االف  ستة  وهو  املال  محل  معه  من  اهلل 
البرصة،  من   )  3 فراسخ)  أربع  عىل   )  2 بالطف)  فلحقوا  كلهم  البرصة  امخاس 
تطرف.  عني  ومنا  إليه  يصلون  ال  واهلل  قيس:  فقالت  منه،  املال  أخذ  إرادة 
قيسًا  إن  قوم  يا  االزد  رأس  وهو  احلداين  عكيف  بن  شيبان  بن  صربة  فقال 
املال  هذا  عليكم  رد  ولو  العدو،  عىل  واعواننا  الدار،  يف  وجرياننا  اخواننا 
قال  ما  الرأي واهلل  بن وائل:  بكر  فانرصفوا. وقالت  االقل  منه  كان نصيبكم 
فقال  عليه.  لنقاتلهم  واهلل  متيم:  بنو  فقالت  أيضًا،  واعتزلوا  بن شيبان،  صربة 
ابعد  هو  من  قتاهلم  ترك  وقد  تقاتلوهنم،  ال  أن  احق  واهلل  انتم  االحنف:  هلم 
اساعدكم  ال  واهلل  االحنف:  فقال  عليه  لنقاتلهم  واهلل  فقالوا:  رمحًا.  منهم 
بني  من  وهو  املجاعة  ابن  له  يقال  رجاًل  عليهم  فرأسوا  عنهم.  وانرصف 
فرصعه،  املجاعة  ابن  فطعن  اهلاليل  اهلل  عبد  بن  الضحاك  عليهم  فحمل  متيم، 
رزين  بن  اهلل  عبد  فاعتنقه  فطعنه،  الضحاك  عىل  ذؤيب  بن  سلمة  ومحل 
من  يقتل  ومل  بينهم،  اجلرحى  وكثرت  يعرتكان...  االرض  إىل  فسقطا  اهلاليل 
حيث  شيئًا  صنعتم  ما  واهلل  االمخاس:  من  اعتزل  من  فقال  أحد،  الفريقني 
عن  بعضهم  وجوه  رصفوا  حتى  فجاؤا  يتناحرون  وتركتموهم  اعتزلتموهم، 
منكم،  انفسًا  اسخى  لنحن  واهلل  متيم:  لبني  وقالوا  بينهم،  وحجزوا  بعض، 

) 1 ( مجع غرارة وهي اجلوالق التي يوضع فيها التبن. ابن منظور: لسان العرب 321/6

) 2 ( وهي ما ارشفت من ارض العرب عىل العراق، وسمي بالطف لقربه من الريف. أنظر: الزخمرشي: 

كتاب االمكنة ص 125 احلموي: معجم البلدان 35/4-36.احلمريي: الروض 396.

) 3 ( الفرسخ هو ثالثة اميال أو سته.ابن منظور:لسان العرب 1073/2ـ1074 )مادة فرسخ(.
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ابن  وعن  القوم،  عن  فخلوا  عليه،  تقاتلوهنم  انتم  شيئًا  عمكم  لبني  تركنا 
نحوا  وجوههم  ومعه  عباس  بن  اهلل  عبد  ومىض  ذلك…  ففعلوا  اختهم، 
وعبد  اهلل،  عبد  بن  الضحاك  يفارقه  ومل  وموإليه،  موإليهم  سوى  عرشين  من 
سأله  من  طريقه  يف  يعطي  عباس  ابن  وكان  مكة..  وافاه  حتى  رزين  بن  اهلل 
حصني  استودع  كان  إنه  ويقال  مكة.  قدم  حتى  الضعفاء  من  يسأله  مل  ومن 
ابتاع من حبرية موىل  ابن عباس مكة  إليه. قالوا: وملا قدم  بن احلر ماالً فاداه 
االف  بثالثة  وشادن  وفنور  حوراء  مولدات  ثالث  خزاعة  من  كعب  بني 
يف  ارشكتك  كنت  فإين  بعد،  »أما   :طالب أيب  بن  عيّل  إليه  فكتب  دينار 
ذكرناه يف صدر  الذي  الكتاب  بيتي رجل…«. نص  أهل  يكن يف  ومل  امانتي 
الذي  عليه   اإلمام ردَّ  ثم  عباس  ابن  لرد  البالذري  أشار  ثم  املوضوع. 

.)  1 سابقًا)  ذكرناه 

فيام يرى اخرون أن ابن عباس مل يغادر البرصة حتى صلح احلسن، فذهب 
من  قلياًل  وماالً  اثقاله،  فحمل  البرصة  إىل  رجع  ثم  الصلح  وشهد  الكوفة،  إىل 

بيت املال ادعى بأهنا ارزاقه) 2 (.

ملعاوية-  وميله   )  3 عباس)  بن  اهلل  عبيد  ختاذل  بعد  انه  الفرج  أبو  ذكر  وقد 
وكان قائد جيش احلسن املوجه حلرب معاوية–قام قيس بن سعد بن عبادة) 4 ( 

) 1 ( انساب االرشاف 176-174/2.

) 2 ( البالذري: انساب االرشاف 176/2. الطربي: تاريخ 143/5.

) 3 ( أنظر ترمجته ابن عبد الرب: االستيعاب 1009/3. ابن حجر: االصابة 8-437/2.

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن  وانظر   .65-57/6 الرشح  له.  اخالصًا  االمام  اصحاب  أشد  ( من   4  (

1289/3-1293. ابن حجر: االصابة 249/3.
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خطيبًا يف أصحابه قائاًل: اهيا الناس، ال هيولنكم وال يعظمن عليكم ما صنع هذا 
الرجل الوله الورع أي اجلبان، إن هذا وأباه واخاه مل يأتوا بيوم خري قط، إن اباه 
عم الرسول خرج يقاتله ببدر فارسه أبو اليرس كعب بن عمرو االنصاري) 1 ( 
فأتى به رسول اهلل ، فاخذ فداه فقسمه بني املسلمني وإن اخاه واله عيل امري 
املؤمنني عىل البرصة فرسق مال اهلل ومال املسلمني فاشرتى به اجلواري وزعم 
ولده  وترك  ارطأة  بن  من برس  فهرب  اليمن  ه  والَّ وإن هذا  له حالل.  ذلك  أن 

حتى قتلوا، وصنع اآلن هذا الذي صنع«) 2 (.

باإلمام  جدًا  وثيقة  عالقة  ذا  كان  عباس  بن  اهلل  عبد  أن  إىل  االشارة  جتدر 
عيل إىل درجة انه يعترب تلميذ اإلمام عيل، وملا سئل عن مقدار علمه من 
علم اإلمام عيل، أكد أن نسبة علمه إىل علم اإلمام عيل كالقطرة إىل البحر 
 عيل واإلمام  مجيعًا،  اهلاشميني  باسم  الناطق  عباس  ابن  وكان   ،)  3 املحيط) 
 ،)  5 عفان)  بن  وعثامن   ،)  4 اخلطاب)  بن  عمر  اخلليفتني  مع  مناظراته  يف  خاصة 
وملا  اإلمامة.  يف  اهلاشميني  حلق  واملثبت  املدافع  بمظهر  الروايات  تظهره  حيث 
توىل االمام اخلالفة كان البن عباس دور مشهور يف احداث خالفته، فهو رسول 

) 1 ( أنظر ترمجته: ابن حجر: االصابة 300/3.

) 2 ( مقاتل الطالبيني ص 42.

) 3 ( الرشح 19/1.

 .9-128  ،33 ص  العباس،  اخبار  وانظر   .82-78  ،55-50  ،46  ،1-20/12 الرشح   )  4  (

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .7-146/2 تاريخ  اليعقويب:   .7-16/5 انساب  البالذري: 

1119/3-20. اجلويني: فرائد 6-334/1.

) 5 ( الرشح 22-8/9.



478................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

االمام إىل كل من طلحة والزبري) 1 (، ثم أم املؤمنني عائشة) 2 (، وبعد هناية معركة 
اجلمل أصبح واليًا عىل البرصة لالمام) 3 (، واشار الطربي) 4 ( أنه توالها طيلة 
أيام خالفة االمام، وإذا ما طلبه االمام فكان يعني بدله واليًا من قبله. وكان 

االمام قد عنّي عىل قضاء البرصة وبيت املال أبا االسود الدؤيل.

أشار  الذي  هو  فكان  معروفة،  فيها  وجوده  فمسألة  صفني،  معركة  يف  اما 
عىل االمام أن يكون ممثله يف التحكيم، إال أن االشعث واصحابه مل يوافقوا عليه 
فرقًا بني االمام وابن عباس،  إذ ال جيدون  تبعث نفسك،  قائلني لالمام: كأنك 
وكان ضمن الوفد الذي ارسل للتحكيم برئاسة أيب موسى االشعري وانه كان 

ينصح أبا موسى وحيذره من مكيدة عمرو بن العاص) 5 (.

يناظرهم  بأن  االمام  اوصاه  حيث  اخلوارج،  إىل   االمام رسول  كان  ثم 
عباس  ابن  عاد  ذلك  وبعد  قبل.  من  ذلك  اوضحنا  وقد  بالقران  وليس  بالسنة 

إىل البرصة.

ويف سنة 38 هـ متت ملعاوية السيطرة عىل مرص وتم تسليمها إىل عمرو بن 
بن أيب  االمام- حممد  قبل  وإليها- من  قتل  املربم، وقد  االتفاق  العاص حسب 

) 1 ( الرشح 170-166/2.

) 2 ( اجلاحظ: رسائل اجلاحظ السياسية ص215-6. مؤلف جمهول: اخبار العباس وولده 125-

127. ابن عبد ربه: العقد الفريد 9-328/4.

) 3 ( الطربي 543/4.

) 4 ( تاريخ 93/5، 132، 155.

) 5 ( الرشح 246/2. وانظر: مؤلف جمهول: اخبار العباس ص36-7. الطربي: 51/5، 67، 70-

71. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص3-102.
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إذ  كبري	  باهتامم  عباس  ابن  خص  االمام  أن  الروايات  من  والواضح   ،)  1 بكر) 
كتب له رسالة خيربه بمقتل حممد بن أيب بكر موضحًا اثر ذلك يف نفس االمام. 
مما دعا ابن عباس العادة اجلواب معزيًا االمام بمقتل حممد الذي هو ابن االمام 
بنفسه  الكوفة  إىل  بل سار  بذلك  ابن عباس  2 (، ومل يكتف  بكر)  أيب  من صلب 
انصار  فاستغل  شؤوهنا،  الدارة  البرصة  يف  أبيه  بن  زياد  تاركًا  االمام  لتعزية 
معاوية  فأرسل  الفرصة،  الستغالل  يدعونه  معاوية  إىل  فارسلوا  ذلك  معاوية 
 املؤمنني امري  اطلع  الذي  عباس  ابن  ملراسلة  زيادًا  دعا  مما  ـ  احلرضمي  ابن 
وهنا ال نجد الروايات تشري الي دور البن عباس، فهو مل يرجع إىل البرصة بل 
إن االمام كان يكاتب زياد، وزياد يرشح له احلال وارسل االمام من جانبه 

رسولني ملعاجلة الوضع حتى تم قتل ابن اخلرضمي بجهود زياد) 3 (.

ويف السنة نفسها 38هـ خرج اخلريت بن راشد يف بني ناجية) 4 ( عىل سلطة 
 االمام وتشري الروايات ان ابن عباس كان واليًا عىل البرصة، فكتب له االمام
بان يرسل من قبله رجاًل صليبًا ومعه الفي رجل ملساندة قائد االمام معقل بن 
قيس الذي متكن من تصفية مترد اخلريت) 5 (. وكان معقل قد ارس وسبى اناسًا 
كانوا عىل دين النرصانية فاشرتاهم وايل االمام مصقلة بن هبرية واعتقهم، فطالبه 
باالموال، ألن عامل  ابن عباس  البرصة، فطالبه  إىل  باملال، فجاء مصقلة  االمام 

) 1 ( الرشح 65/6-100. وانظر: الطربي: تاريخ 105-94/5.

) 2 ( الرشح 53/6، 92ـ3، 145/16. الطربي:تاريخ 109/5. أيب هالل: الغارات ص196.

) 3 ( الرشح 34/4ـ53. وانظر الطربي 110/5-113. أيب هالل: الغارات 284-255.

) 4 ( الرشح 127/3ـ148.وانظر الطربي 113/5-129. أيب هالل: الغارات 245-219.

) 5 ( الرشح 136/3.وانظر الطربي 121/5.
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البرصة كانوا حيملون االموال آلبن عباس الذي يقوم بدوره بحمل االموال إىل 
.) 1 (وثم سريه لالمام عيل ،االمام

واضطرابات  حتديًا  واجهت   -– عيل  اإلمام  خالفة  ان  الطربي  واشار 
داخلية بعد معركة النهروان يف بالد فارس حيث اخرجوا وايل االمام سهل بن 
حنيف فاشار ابن عباس عىل االمام بأن يرسل زياد بن أبيه، حيث يقول: فقال 
إليها،  يوجهه  أن   اإلمام عيّل فأمره  بزياد،  فارس  اكفيك   ابن عباس لعيل
تصفية  من  متكن  كثري  مجع  يف  فارس  إىل  زياد  ووجه  البرصة  عباس  ابن  فقدم 

التمرد يف سنة 39هـ) 2 (.

واوضح الطربي ان ابن عباس يف سنة 39هـ مل يكن يف البرصة »كان شخص 
عن عمله بالبرصة، فاستخلف زيادًا عىل اخلراج، وابا االسود عىل القضاء«) 3 ( 
ولكن الطربي مل يوضح سبب شخوص ابن عباس، وربام طلبه االمام للمشاورة 

يف أمر االضطرابات يف بالد فارس وغريها.

ثم تأيت السنة األخرية من خالفة االمام 40هـ وهي السنة التي أشارت 
الروايات الخذ ابن عباس اموال البرصة، والتي ادت لتلك املراسالت الشديدة 
وترتك  البعض،  بعضهام  مع  عالقتهام  تناسب  ال  والتي  الطرفني،  بني  اللهجة 
نجد  لكننا  هناية،  هلا  تضع  أن  دون  السلبي  الوضع  هبذا  العالقة  هذه  الروايات 
ابن عباس ممن  بعد استشهاد اإلمام عيّل كان  أنه  ح  الفرج توضَّ روايات أيب 

) 1 ( الرشح 143/3-148.وانظر الطربي 129/5.

) 2 ( الطربي: تاريخ 122/5، 137.

) 3 ( الطربي: تاريخ 136/5.اجلهشياري: الوزراء والكتاب ص23.
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غسل اإلمام) 1 (، ورثاه) 2 (، ودعا إىل بيعة احلسن) 3 (، وقد يكون هذا تصحيفًا 
وربام الذي قام بذلك هو اخوه عبيد اهلل، ألننا نجد ابن عباس يكتب رسالة إىل 
ما جاء يف  أن  فيها داللة عىل  ورسالته   ،)  4 باألمر)  للقيام  يدعوه  احلسن  االمام 
الروايات  واوضحت  فيه،  مبالغ  أمر  عباس  وابن  االمام  بني  املتبأدلة  الرسائل 
ان معاوية ملا توىل اخلالفة كتب البن عباس برسالة هيدده، فرد عليه ابن عباس 

برسالة مماثلة) 5 (.

الكوفة  إىل  احلسن  خالفة  يف  جواسيسًا  دس  معاوية  أن  الفرج  أبو  واشار 
والبرصة، فقبض عىل اجلواسيس، وكتب ابن عباس من البرصة إىل معاوية يندد 

بفعله هذا) 6 (.

وذكر الطربي ان ابن عباس شخص إىل الكوفة وشهد الصلح بني احلسن 
وارحتل  املال  بيت  مال  من  وبعضًا  اثقاله،  فحمل  للبرصة،  رجع  ثم  ومعاوية 

للحجاز) 7 (.

وهنا نطرح احليثيات التالية:

الوقوف  إن  عباس؟  وابن  الدؤيل  االسود  أيب  بني  العالقة  طبيعة  ما  أوالً: 

) 1 ( الرشح 122/6. 

) 2 ( الرشح126-125/6 

) 3 ( الرشح23-22/16، 31-30 

) 4 ( الرشح 24-23/16

) 5 ( الرشح 154/16

) 6 ( الرشح 32/16. أبو الفرج: مقاتل الطالبيني ص34.

) 7 ( تاريخ 143/5
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عليها قد يكون فيه اضاءة للموضوع؟ وهذا ما مل نجده.

ثانيًا: ماهي ميول رواة تلك املراسالت وخروج ابن عباس وترك واليته؟

ثالثًا: إن من يقرأ االلفاظ التي تبودلت بني االمام وابن عباس سيجد أهنا ال 
تتطابق مع تلك العالقة الودية واحلميمة وذلك االعتقاد الذي حيمله ابن عباس 

.لالمام عيّل

هذه  يف  بام  اهلل  القى  ألن  »واهلل  لالمام:  عباس  ابن  يكتب  أن  يعقل  فهل 
االرض من عقياهنا وجلينها وبطالع من عىل ظهرها أحب إيل من أن القاه وقد 

سفكت دماء األمة النال بذلك امللك واالمارة«؟!

يف  لالمام  االيمن  العضد  نجده  فلامذا  الرأي،  هذا  يرى  عباس  ابن  كان  إذا 
معاركه الثالثة، ويف مناظراته مع خصوم االمام كان حياول بام اويت من قوة جدال 
نجد  ولذلك  خصومه.  خطأ  عىل  والتأكيد  وامامته  االمام  مواقف  صحة  إثبات 
االمام يرشحه ليمثله يف التحكيم، ويرسله للخوارج، ومن قبل إىل طلحة والزبري 

وام املؤمنني، وكل ذلك ليشري إىل مدى الثقة التي يكنّها االمام البن عباس.

ثم ان ابن عباس جيعل رس حروب االمام هو الوصول إىل احلكم وامللك، 
كان  وإذا  يعتقده،  أن  عباس  البن  فأّنى  االمام،  خصوم  يفعله  مل  أمر  وهذا 
اإلمام يريد الوصول إىل احلكم بأية طريقة، ولو بسفك الدماء، فام باله رفض 
رشط عبد الرمحن بن عوف وهو يقول له: أبايعك عىل كتاب اهلل وسنة رسوله 

وسرية الشيخني) 1 (.

وقد علق املحمودي عىل ذلك قائاًل: »الظاهر أن هذا الكتاب وضعه بعض 

) 1 ( الطربي 233/4، 238.
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بالدنيا،واذهب  االخرة  باع  وامثاله ممن  معاوية  يكثروا سواد  األموية كي  اتباع 
طيباته يف نيل االرذل واالدنى، ويلقوا يف روع الناس واذهاهنم أن حروب امري 
ينفرد  كي  حمضة  دنيوية  كانت  وإنام  دينية،  تكن  مل  باألمر،  وقيامه   املؤمنني
بامللك وينال السلطة والرئاسة وكيف يمكن أن يكتب ابن عباس هذا إىل امري 
النواصب واخلوارج مشحونة  الكثرية عىل  أن احتجاجاته  املؤمنني ويعتقده مع 
بتربير عمل أمري املؤمنني، وأنه كان يف مجيع أعامله عىل احلق وأن اعداءه عىل 

الباطل«) 1 (.

ثم كتب االمام البن عباس »فلام رأيت الزمان عىل ابن عمك كلب… إىل 
هنايته« فيه من املبالغات مما ال يتناسب مع شخصية االمام ونظرته البن عباس، 
منها قوله »فاتق اهلل واردد إىل هؤالء القوم امواهلم، فأنك ان مل تفعل ثم امكنني 
أحدًا  الذي ما رضبت  بسيفي هذا  فيك، والرضبنك  اهلل  إىل  اهلل منك ألعذرن 

اال دخل النار«.

ال  الروايات،  ان  ثم  القتل،  عقوبته  فهل  االموال  أخذ  عباس  ابن  أن  هب 
ابن  بأن  يقول   اإلمام أن  يعني  هذا  فهل  االموال،  عباس  ابن  العادة  تشري 

عباس من أهل النار!؟

رابعًا: إن طريقة خروج ابن عباس من البرصة حسبام توضحه الروايات،تشري 
االخرين  محاية  طلب  وإنه  عباس،  ابن  مع  يتناسب  ال  طبيعي  غري  سلوك  إىل 
للخروج، وإذا فهو مقتنع بأن ترصفه غري صحيح، ولذا طلب معونة االخرين 
ماليني،دون  ستة  وهو  املأخوذ  املال  أمر  يف  الروايات  بالغت  وقد  اخواله،  من 

) 1 ( البالذري: انساب االرشاف 171/2هـ3)املحقق(.
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أن حتدد دراهم أو دنانري،وهذا يشء ال يمكن ان يقع من ابن عباس، ومل ترتك 
الروايات خروج ابن عباس حتى جعلته وكأنه رغاًم عىل أهل البرصة وبالقوة، 

رغم حماوالت بني متيم احليلولة دون ذلك.

من  متشددًا  موقفًا  اخذوا  فقط  متيم  بني  ان  الروايات  تصور  ملاذا  خامسًا: 
ابن عباس فهل هذا يعود لتشدده مع بني متيم أبان واليته إىل درجة أن كتب له 
بني متيم كلام غاب منهم نجم ظهر هلم آخر حسب  ينهاه عن ذلك ألن  االمام 

تعبري االمام) 1 (.

ابن عباس وامواله دون أن حتدد موارد رصفها  الروايات  سادسًا: مل ترتك 
التي مل تتجاوز )اجلواري(، وكأن الروايات تريد أن تؤكد عىل دنيوية ابن عباس 
وميله للنساء، فأشارت السامء اجلواري )حوراء وفنور وشادن( إالَّ إهنا مل ترش 

اال إىل رصف ثالثة اآلف دينار فقط.

سابعًا: جتدر االشارة إىل أن معاوية كان يفتعل الكتب، وينرش االخبار غري 
تشويه  أو  إليه  جلذهبم  اما  منه  حماولة  يف  االمام  اصحاب  السن  عىل  الصحيحة 
سمعتهم، أو الدخال الشك يف نفس االمام منهم، كام فعله مع قيس بن سعد) 2 ( 
الكبري الذي ظهر  باله مل يوظف هذا الرشخ  يا ترى ما  واالشرت، وغريمها، اذن 
مل  فإننا   ،لالمام االيمن  الساعد  هو  عباس  ابن  وان  خاصة  عباس  ابن  من 
ابن عباس كان  بأن  نعلم  بعده، ونحن  االمام وال  إشارة ال يف خالفة  نجد أي 
لسان اهلاشميني يف جملس معاوية) 3 ( ومل يرتدد يومًا يف الثناء عىل االمام والطعن 

) 1 ( الرشح 125/15.

) 2 ( الرشح 62-61/6

) 3 ( الرشح 298/6-304. وانظر: البيهقي: املحاسن واملساوئ ص91-88.
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عىل معاوية بل االكثر من ذلك ان معاوية ارشك ابن عباس يف اللعن مع االمام 
واحلسن احلسني  وجعل ابن عباس رابعهم) 1 (؟!!.

اإلمام   )  2 استشهاد)  بعد   احلسن لالمام  عباس  ابن  رسالة  إن  ثامنًا: 
واملعروف  الراسخ  االعتقاد  ذلك  حيمل  كان  عباس  ابن  أن  توضح   ،عيل
إن  االموال  أخذ  مسالة  من  أشهر  بعد  جاءت  رسالته  وأن  خاصة  لالمام،  عنه 

صحت؟!!

ليس  فهو  االموال،  أخذ  قد  عباس  ابن  يكون  أن  نستبعد  ال  إننا  تاسعًا: 
شدته   عنه فاملعروف  هذا،  االمام  موقف  نستبعد  وال  اخلطأ،  من  معصومًا 
ولكن   ،  ً مثال  كأوالده  إليه،  املقربني  اقرب  مع  كان  ولو  االحكام،  تطبيق  يف 
هل إن غلظة االمام وشدته عىل والته توجب عليهم مفارقته، فلامذا مل يفارقه 
عثامن بن حنيف وإليه عىل البرصة الذي حاسبه عىل استجابته ملأدبة طعام) 3 (، 
وقاضيه رشيح القايض الذي ندد به لرشاءه دارًا بثامنني دينارًا) 4 ( إذن إذا كان 
انه قد فارق  االمام قد تشدد مع ابن عباس وهذا ما ال نستبعده فهذا ال يعني 

االمام) 5 (.

إن قراءتنا ملا جاء لدى اليعقويب حول هذه املسألة التي اطلنا احلديث فيها 
جاء  ما  فلنقرأ  بولغ؟  وملاذا  املسألة؟  هذه  يف  بولغ  مدى  أي  إىل  انطباعًا  تعطينا 

) 1 ( الرشح 137/6 الطربي: تاريخ 71/5 

) 2 ( الرشح 24-23/16.

) 3 ( الرشح 205/16 وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 719/2.

) 4 ( الرشح 28-27/14.

) 5 ( أنظر ميثم البحراين: رشح هنج البالغة 90/5.
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لدى اليعقويب: »وكتب أبو االسود الدئيل ]كذا[ كان خليفة عبد اهلل بن عباس 
درهم  االف  عرشة  املال  بيت  من  أخذ  اهلل  عبد  أن  يعلمه   عيل إىل  بالبرصة 
له باهلل لرتدهنا، فلام ردها عبد اهلل  يأمره بردها فامتنع، فكتب يقسم  إليه  فكتب 
ليفوته  َدْرُك ما مل يكن  ُه  املرء يرسُّ أما بعد فإن   :إليه عيل اكثرها، كتب  أو رد 
وما  فرحًا،  به  تكثر  فال  الدنيا،  من  اتاك  فام  ليدركه،  يكن  مل  ما  فوت  ويسوؤه 
فاتك منها، فال تكثر به جزعًا، واجعل مهك ملا بعد املوت، والسالم«. فكان ابن 

عباس يقول: ما اتعظت بكالم قط اتعاظي بكالم امري املؤمنني«) 1 (.

والظاهر أن ابن عباس كان يعتقد ان له احلق يف أخذ املال وال ندري بالضبط 
ما هو طبيعة اعتقاد ابن عباس هذا، حيث نجده يربر لإلمام أسباب اخذه املال 
بقوله: »إن حقي يف بيت املال العظم مما اخذت«) 2 ( فهل اعتقاد ابن عباس من 

باب العاملني عليها؟ أم من باب ذوي القربى؟ أم يشء آخر؟

الفرصة ومهامجة  التخاذل من اصحاب االمام دفع معاوية الستغالل  هذا 
عدد من الواليات اثارة للشغب والفتنة، كام فعل يف ارساله دعاة إىل مكة يدعون 
انه  أنفسهم  يف  ويوقعون   املؤمنني امري  نرصة  عن  الناس  وتثبيط  طاعته،  إىل 
وينرشون  خذل،  أو  قتل  فيمن  تصلح  ال  اخلالفة  وان  خاذل،  أو  لعثامن  قاتل 
عندهم حماسن معاوية وأخالقه وسريته، فكتب االمام لعامله عىل مكة قثم 

) 1 ( التاريخ 193/2. وانظر ابن اجلوزي: صفة الصفوة 327/1. ابن االثري: املثل السائر 394/1. 

سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص15. حمب الدين: الرياض 295/2.

) 2 ( البالذري: انساب االرشاف 175/2.
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بن العباس) 1 ( ينبهه لذلك ليعتمد فيه ما تقتضيه السياسة ) 2 (.

فشل  اثر  الشام  صوب  باصحابه  السري  االمام  إراد  النهروان  معركة  وبعد 
بذلك  معاوية  علم  فلام  للكوفة  وعادوا  وختاذلوا،  تقاعسوا  ولكنهم  التحكيم 
نرش  من  فتمكن  الكوفة،  نواحي  عىل  لالغارة   )  3 قيس)  بن  الضحاك  ارسل 
بن  حجر  اخريًا  وخرج  تثاقلوا  لكنهم  للخروج  أصحابه  االمام  فدعا  اخلوف، 

عدي الذي اضطر الضحاك للهرب) 4 (.

 )  6 التمر)  عني  إىل   )  5 االنصاري)  بشري  بن  معاوية–النعامن  ارسل  وبعدها 
فاسترصخ االمام أصحابه للخروج لنجدة وإليها مالك بن كعب االرحبي) 7 ( 

) 1 ( أنظر ترمجته ابن االثري: اسد الغابة 197/4-8 ابن حجر: االصابة 7-226/3.

) 2 ( الرشح 139-138/16.

) 3 ( هو من خواص معاوية حيث شارك يف صفني وتوىل الكوفة يف ايامه ثم صىل عىل معاوية بعد 

وفاته واصبح صاحب رشطة يزيد ثم قتل يف مرج راهط بعد وفاة يزيد. الطربي: 12/5، 71، 

 .7-530 ،327 ،323 ،309 ،300 ،298 ،135 ،98

) 4 ( الرشح 113/2-125. وانظر اليعقويب: تاريخ 12/2-183. الطربي: تاريخ 135/5. 

خمضبًا  عثامن  قميص  محل  الذي  وهو  اهلجرة،  بعد  اإلسالم  يف  لالنصار  مولود  أول  هو  يقال   )  5  (

احلسني  اإلمام  أمر  يف  يزيد  أيام  عزل  ثم  ويزيد،  ملعاوية  الكوفة  توىل  وقد  معاوية،  إىل  بدمه 

 ،338  ،315  ،4-133/5  ،562  ،430/4  ،401/2 الطربي  يزيد.  وفاة  بعد  وقتل   )(

.359،462،481،531،539

) 6 ( حصن يف العراق افتتحه خالد ابن الوليد وهو قريب من االنبار. اهلمذاين: خمترص كتاب البلدان 

ص165/135 احلموي: معجم البلدان 176/4-177. احلمريي: الروض ص423.

) 7 ( من أهل الكوفة شارك يف القادسية وشهد صفني مع اإلمام عيل ثم توىل له عني التمر. الطربي: 

تاريخ 9/4، 54/5، 8-107، 133.
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دون جدوى، ولكن مالك متكن بعد ذلك من صد غارة النعامن الذي عاد دون 
ان حيقق اهدافه) 1 (.

غارة  االمام،  اصحاب  ختاذل  مستغاًل  معاوية  ارسلها  التي  الغارات  ومن 
سفيان بن عوف الغامدي) 2 ( عىل االنبار، الذي متكن من دخوهلا وقتل امريها 
ذلك  بعد  وسار  نفعًا  جيد  مل  أنه  إال  أصحابه  االمام  دعوة  ورغم  امواهلا.  ومحل 

سعيد بن قيس الذي مل يدرك سفيان) 3 (.

ثم كان فتح مرص ومقتل حممد بن أيب بكر عىل يد عمرو بن العاص واملعروف 
ان مرص هي الرشط الذي اشرتطه عمرو مقابل دخوله مع معاوية الرصاع مع 
وإليها  ومقتل  دخوهلا،  ثم  مرص،  يف  الشغب  اثارة  من  فتمكن   ،عيل اإلمام 
عزله  ثم  سعد  بن  قيس  أواًل  مرص  وىل  قد  االمام  وكان   )  4 بكر)  أيب  بن  حممد 
ابن أيب  فاجاب عنه  االمام،  انتقادّا لسياسة  فاثار عزله  بكر،  أيب  بن  ووىل حممد 
باهل  يكن  مل  اهلل  رمحه  حممد  ان  يقال:  ان  املمكن  من  ليس  »ان  قائاًل:  احلديد 
وكان  والرأي،  العقل  صحيح  فاضاًل،  زاهدًا  شجاعًا  كان  ألنه  مرص،  لوالية 
وممن  طاعته،  يف  واملجتهدين   ،املؤمنني امري  حمبة  يف  املخلصني  من  ذلك  مع 
 ،يتهم عليه وال يرتاب بنصحه وهو ربيبه وخرجيه، وجيري جمرى اوالده ال 

) 1 ( الرشح 301/2. وانظر اليعقويب: تاريخ 182/2. الطربي 133/5-4. أيب هالل: الغارات 

ص7-311.

) 2 ( أنظر ترمجته. الطربي: تاريخ 134/5، 234. احلاكم: املستدرك 505/3

) 3 ( الرشح 85/2-90. وانظر الطربي: تاريخ 134/5. 

الغارات  هالل:  أبو   .105-4/5 الطربي  65/6-142/16/101-143.وانظر  الرشح   )  4  (

ص7-184.
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لرتبيته له واشفاقه عليه«) 1 (.

وأضاف: »كان املرصيون عىل غاية املحبة له، وااليثار لواليته، وملا حارصوا 
عثامن، وطالبوه بعزل عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح عنهم، اقرتحوا تأمري حممد بن أيب 
بكر عليهم. فكتب له عثامن بالعهد عىل مرص وصار مع املرصيني حتى تعقبه كتاب 
عثامن إىل عبد اهلل بن سعد يف امره وامر املرصيني بام هو معروف) 2 (. فعادوا مجيعًا، 
وكان من قتل عثامن ما كان، فلم يكن ظاهر الرأي ووجه التدبري اال تولية حممد بن 
أيب بكر عىل مرص ملا ظهر ميل املرصين إليه، وايثارهم له، واستحقاقه لذلك بتكامل 
خصال الفضل فيه، فكان الظن قويًا باتفاق الرعية عىل طاعته وانقيادهم إىل نرصته 

واجتامعهم عىل حمبته فكان من فساد األمر واضطرابه عليه حتى كان ما كان«) 3 (.

إنام  االمور  فأن   ،املؤمنني امري  عىل  بعيب  ذلك  »ليس  قائاًل:  وأردف 
الغيب اال اهلل  فيها من املصلحة، وال يعلم  يعتمدها االمام عىل حسب ما يظن 
تعاىل، وقد توىل رسول اهلل يف مؤته جعفرًا فقتل، ووىل زيدًا فقتل، ووىل عبد 
اهلل بن رواحة فقتل، وهزم اجليش، وعاد من عاد منهم إىل املدينة باسوء حال، 

فهل ألحد ان يعيب رسول اهلل هبذا ويطعن يف تدبريه«) 4 (.

واستغل انصار معاوية يف البرصة غياب وايل البرصة – عبد اهلل بن عباس –الذي 
ذهب للكوفة لتعزية االمام بمقتل حممد بن أيب بكر – فكتبوا ملعاوية، الذي ارسل –ابن 

) 1 ( الرشح 249-248/10.

) 2 ( إشارة إىل كتاب عثامن بقطع ايدي وارجل املرصين. الرشح 149/2ـ151. البالذري: انساب 

65/5-7. الطربي: تاريخ 373/4. اجلهشياري: الوزراء الكتاب ص22-21.

) 3 ( الرشح 249/10.

) 4 ( الرشح 249/10.
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احلرضمي– الثارة البرصة ضد االمام، إال أنه اخفق يف تأدية مهمته حيث قتل«) 1 (.

عىل   – ارطأة  بن  برس   – غارة  هي  معاوية  ارسلها  التي  الغارات  وافضع 
 ،املدينة ومكة والطائف، واليمن، وكانت يف السنة األخرية من خالفة االمام
حيث تشري الروايات لعدد كبري من القتىل الذي طال حتى االطفال) 2 ( وادخل 
برس  عالقة  احلديد  أيب  ابن  وصف  وقد  الناس،  قلوب  يف  واخلوف  الرعب 
كام   )  3 احلرة)  وقعة  يف  باملدينة  عمل  وما  ليزيد،  عقبة  بن  مسلم  »كان  بمعاوية: 

كان برس ملعاوية، وما عمل باحلجاز واليمن، ومن اشبه اباه فام ظلم) 4 («.

ومع حالة التخاذل هذه، والتي نجم عنها التصعيد الذي قام به معاوية من شن 
الغارات عىل الواليات املوالية لالمام، لكن االمام مل يتخل عن فكرة ضم بالد 
الشام وأعادهتا إىل حضرية الدولة، لذا تشري الروايات انه يف اواخر خالفته متكن من 

اعداد جيش كبري الستعادة الشام، إال أن استشهاده املفاجيء حال دون ذلك) 5 (.

ان اعداد هذا اجليش فيه داللة عىل إن ما تشري إليه بعض الروايات من ان اإلمام 
عيل هادن معاوية عىل أن يكون العراق له، والشام ملعاوية) 6 ( ليس له من الصحة 

يشء. 

) 1 ( الرشح 34/4-53. أيب هالل: الغارات ص284-255.

) 2 ( أنظر قصة طفيل عبيد اهلل بن عباس. الرشح 13/2 الطربي: تاربخ 140/5. 

) 3 ( وقعت يف أيام يزيد بن معاوية يف أهل املدينة ملا رفضوا بيعته، أنظر تفاصيلها: الطربي: التاريخ 

.494-482/5

) 4 ( أي مل يضع اليشء يف غري موضعه. امليداين جممع االمثال 300/2. 

) 5 ( الرشح 90/2، 93/7-4. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 243-242/4.

) 6 ( الطربي: تاريخ 140/5. 
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الفصل اخلامس

اإلمام علي

مصدر الفكر العربي االسلمي

امل�بح�ث األول

اإلمام علي مدينة العلم
كانت تربية اإلمام عيل يف بيت الرسالة البداية لتفتح ذهنيته وقدرهتا عىل 
خمصوصًا   كان حيث  املباركة  اهلجرة  بعد  وارساره  الكون  حقائق  استيعاب 
بخلوات خيلو هبا مع رسول اهلل، ال يطلع أحد من الناس عىل ما يدور بينهام، 
مل  وإذا   كالمه ومعاين  القرآن  معاين  عن   النبي يسأل  ما  كثريا   وكان
يسأل ابتدأه النبي بالتعليم والتثقيف) 1 (، وروي انه قال: )كنت إذا سألت 

رسول اهلل اعطاين، وإذا سكت ابتدأين() 2 (.

) 1 ( الرشح: 48/11.

) 2 ( الرتمذي: الصحيح 170/12. 175.احلاكم: املستدرك 135/3. ابن طلحة: مطالب السؤول 

ص49. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص170.
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ومل يكن أحد من اصحاب النبي كذلك، إذ كانوا اقساما:

منهم من هياب الرسول أن يسأله وهم الذين حيبون ان يأيت االعرايب أو 
الطارئ فيسأله وهم يسمعون.

منهم من كان بليدا بعيد الفهم قليل اهلمة يف البحث والنظر.

منهم من كان مشغوال عن طلب العلم.

منهم املعاين اما بعبادة أو دنيا.

منهم املقلد الذي يرى أن فرضه السكوت وترك السؤال.

وقته  يضيع  ما  املوقع  من  عنده  للدين  ليس  الذي  الشانئ  املبغض  منهم 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه) 1 (.

وطهارة  وفطنته،  )ذكاءه   بالنبي  عيّل اإلمام  اختصاص  إىل  واضيف 
املؤثر  الفاعل  كان  متهيئا،  قابال  املحل  كان  وإذا  نفسه وضوئها،  طينته وارشاق 
كام   كان فلذلك  يمكن  ما  أتم  عىل  االثر  حصل  مرتفعة،  واملوانع  موجودا، 
قال احلسن البرصي )رباينَّ هذه األمة، وذا فضلها، ولذا تسميه الفالسفة: امام 

األئمة وحكيم العرب() 2 (.

فكان سيد أهل النظر كافة وامامهم حيث مل يكن مقترصا عىل اوائل 
)أنا  قال:  إذ  العلمية  بمكانته   النبي اشاد  وقد  بالعقليات،  تكليفه  يف  األدلة 

) 1 ( الرشح: 48/11.

االنسانية  العدالة  صوت  عيل  اإلمام  جرداق:  جورج  لدى  جاء  ما  وانظر   .48/11 ( الرشح:   2  (

ص108-103.
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مدينة العلم وعيل باهبا، فمن إراد املدينة فليأهتا من باهبا() 1 (.

نفسه  العلم من مصدره اال وهو  ومن هنا كان يؤكد عىل رضورة أخذ 
الرشيفة، إذ يقول: )فالتمسوا ذلك من عند أهله فإهنم عيش العلم وموت اجلهل 
هم الذين خيربكم حكمهم عن علمهم، وصمتهم عن منطقهم، وظاهرهم عن 
باطنهم، ال خيالفون الدين وال خيتلفون فيه، فهو بينهم شاهد صادق، وصامت 
املسلك  هذا  يسلك  ما  كثريا   فكان  نفسه عن  كناية  القول  وهذا  ناطق(. 

ويعرض هذا التعريض وهو الصادق االمني العارف باالرسار اإلهلية) 2 (.

ولذا نجده الوحيد الذي جترأ وقال: )سلوين قبل أن تفقدوين) 3 ( فألنا بطرق 

) 1 ( الرتمذي: صحيح 171/12. امللطي: التنبيه والرد ص25.الطرباين: املعجم الكبري 55/11. ابن 

اخي تبوك: مناقب ص427. احلاكم: املستدرك: 137/3-8. اخلطيب: تاريخ بغداد 377/2، 

348/4، 173/7، 49/11. 204. ابن عبد الرب: االستيعاب 1102/3. ابن االثري: اسد الغابة 

هتذيب  النووي:  ص48-47.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط   .222/1 باء  الف  البلوي:   .22/4

االسامء 348/1/1. الكنجي: كفاية الطالب ص220-3. ابن طلحة: مطالب السئول ص35. 

حمب الدين: ذخائر العقبى ص 87. الرياض 255/2. اجلويني: فرائد السمطني ص100-98.

الزوائد  اهليثمي: جممع  البداية والنهاية 359/7.  ابن كثري:  الذهبي: تذكرة احلفاظ 1231/4. 

114/9. الدمريي: حياة احليوان 55/1. ابن حجر: هتذيب التهذيب 337/7. السيوطي: تاريخ 

اخللفاء ص170. اجلامع الصغري 46/3.املتقي اهلندي: كنز العامل 201/12-212. اهليتمي: 

الصواعق ص120. املحمودي: ترمجة اإلمام عيل$ 499-457/2.

) 2 ( الرشح: 107-106/9.

اخلوارزمي:   .114/1 العلم  بيان  جامع  الرب:  عبد  ابن   .8-67/1 االولياء  حلية  نعيم:  أبو   )  3  (

املناقب ص46-47. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص27. حمب الدين: ذخائر العقبى ص93. ابن 

تيمية: منهاج السنة 159/4. اجلويني: فرائد 341/1. ابن حجر: االصابة 509/2. هتذيب 

التهذيب 338/7. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص185-171. 
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السامء أعلم مني بطرق االرض(. وقد تأول البعض كالمه هذا )أراد أنا باالحكام 
الرشعية والفتاوي الفقهية أعلم مني باالمور الدنيوية، فعرب عن ذلك بطرق السامء، 

ألهنا احكام اهلية، وعرب عن هذه بطرق االرض ألهنا من االمور االرضية() 1 (.

املالئكة ومعادن  الرسالة وخمتلف  النبوة وحمط  يقول: )نحن شجرة   وكان
العلم، وينابيع احلكم…( أي احلكم الرشعي، فإنه وإن عنى هبا نفسه وذريته، فإن 
األمر فيها ظاهر جدا كام نجده يف حديث الرسول أعاله )أنا مدينة العلم وعيل 

باهبا(. وقوله: )أقضاكم عيّل() 2 (. واملعروف أن القضاء يستلزم علومًا عدة) 3 (.

واشار ابن أيب احلديد) 4 ( إىل عدد من اآليات القرانية النازلة يف حق اإلمام 
عيّل يف هذا املجال كقوله تعاىل )وتعيها اذن واعية(. قال: سألت اهلل أن 

جيعلها اذنك ففعل) 5 (. وقوله تعاىل:

) 1 ( الرشح: 101/13. 106.

االستيعاب  الرب:  عبد  ابن   .145/3 املستدرك  احلاكم:   .9-338/2 الطبقات  سعد:  ابن   )  2  (

هتذيب  النووي:   .221/1 امللل  الشهرستاين:  ص41-39.  املناقب  اخلوارزمي:   .1102/3

البداية والنهاية 360/7.  االسامء واللغات 346/1/1. اجلويني: فرائد 166/1. ابن كثري: 

ابن حجر: هتذيب التهذيب 337/7. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص170. اهليتمي: الصواعق 

ص121.

) 3 ( الرشح: 219-218/7.

) 4 ( الرشح: 220/7، 235/18.

) 5 ( سورة احلاقة: 12.أنظر: الطربي: جامع البيان 55/29. الواحدي: أسباب النزول ص294.

 .264/18 اجلامع  القرطبي:   .600/4 الكشاف  الزخمرشي:   .98/10 التبيان  الطويس: 

السنة  تيمية: منهاج  ابن  الطالب ص9-108.  الكنجي: كفاية  املناقب ص199.  اخلوارزمي: 

46/4، 140. السيوطي: الدر املنثور 260/6. 
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ُه ِمْن َفْضلِِه﴾. ﴿َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َآَتاُهُم اللَّ

أهنا نزلت يف اإلمام عيل ملا خص به من العلم) 1 (. وقوله تعاىل:

ِه َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه﴾. ﴿َأَفَمْن َكاَن َعَلى َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

.) 2 (أن الشاهد هو اإلمام عيل

 :لفاطمة  كقوله النبوية  االحاديث  من  بعدد  املعنى  هذا  وأكد 
)زوجتك اقدمهم سلام، واعظمهم حلام، واعلمهم علاًم(. وقال: )من أراد 
أن ينظر إىل نوح يف عزمه، وموسى يف علمه، وعيسى يف ورعه، فلينظر إىل عيل 

ابن أيب طالب() 3 (.

وإىل هذا املعنى كان يشري بقوله: )وعندنا ـ أهل البيت ـ ابواب احلكم، 
وضياء األمر(. فاحلكمة هنا الرشعيات والفتاوى، وضياء األمر هي العقليات 
والعقائد )وهذا مقام عظيم ال جيرس أحد من املخلوقني أن يّدعيه سواه، ولو 

اقدم أحد عىل ادعائه لكذب) 4 ( وكذبه الناس() 5 (.

الراغبني  اسعاف  الصبان:  حممد   .8-227/3 التبيان  الطويس:   .54 اآلية:  النساء،  سورة   )  1  (

ص109.

) 2 ( سورة هود: 17. الطربي: جامع البيان 15/12. الطويس: التبيان 461/5. 

مناقب  املغازيل:  ابن   .220 ص41-40،  املناقب  اخلوارزمي:   .168/9  ،220/7 الرشح:   )  3  (

فرائد  الرياض 290/2. اجلويني:  الدين:  الطالب ص122. حمب  الكنجي: كفاية  ص212. 

 .240/2 املجالس  نزهة  الصفوري:   .357/7 كثري:البداية  ابن   .3-172/1 السمطني 

املحمودي: ترمجة اإلمام عيل 506/2.

) 4 ( أنظر بعض ذلك يف الرشح 107/13-9. اخلطيب: تاريخ بغداد 163/13-166. الذهبي: 

طبقات احلفاظ 755/2.

) 5 ( الرشح: 289/7.
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وكان عىل درجة من اليقني إذ يقول: )وما شككت يف احلق منذ أريته(. 
منذ  أو  منذ عرفه،  باهلل  مل يشك  أنه  عليه يف  اهلل  لنعمة  يشري  هنا   فاإلمام عيل
ظاهرة  له  مزية  )وهذه  والفقهية  واالصولية  الكالمية،  العقائد  يف  احلق  عرف 
عىل غريه من الناس فإن أكثرهم أو كلهم يشك يف اليشء بعد أن عرفه وتعرتيه 
الشبه والوساوس ويران عىل قلبه، وختتلجه الشياطني عام ادي إليه نظره() 1 (. 
اضطراب  الضطربتم  به،  بحت  لو  علم  عىل  اندجمت  )بل  يقول:   نجده لذا 

االرشية) 2 ( يف الطوى البعيدة() 3 (.

الذين  )أين  بقوله:  دونه  العلم  البعض  ادعاء   عيل اإلمام  انكر  وقد 
زعموا اهنم الراسخون يف العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا اهلل ووضعهم، 
واعطانا وحرمهم، وادخلنا واخرجهم، بنا يستعطى اهلدى، ويستجىل العمى(. 
أنَّه افرض،  وهذا الكالم كناية وإشارة ملن ينازعه الفضل، فهناك من يقال عنه 
أو أقرأ، أو اعرف باحلالل واحلرام) 4 (، مع تسليم الكل له، ولكنه مل يرض 

بذلك وعدَّ هذا الكالم موضوعا حسدا) 5 (.

)علومه  ونعمة  اجلهاد  نعمة  الصحابة  عىل  نعمتان   عيل لالمام  كان  لذا 

) 1 ( الرشح: 274/18.

) 2 ( االرشية: هي احلبال، والطوى البعيدة: البئر البعيدة القعر. الرشح 215/1.

السئول  مطالب  طلحة:  ابن  ص128.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط  وانظر   .213/1 الرشح:   )  3  (

ص39. 

) 4 ( ابن ماجة: صحيح 31/1. احلاكم: املستدرك 305/3-6. البيهقي: السنن الكربى 210/6. 

الشهرستاين: امللل 221/1. اهليثمي: جممع الزوائد 135/1. 

) 5 ( الرشح: 84/9. 86.
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عمر  له  اعرتف  وقد  االحكام،  من  كثري  يف  الصواب  بغري  حكم  لوالها  التي 
بذلك، واخلرب املشهور، )لوال عيل هللك عمر() 1 (.

 له حقَّ  لذا  قاربه،  وال  أحد  يلحقه  مل  رفيعة  حال   فحاله وامجاال 
بعد  منه  هبا  احقَّ  أحد  فال  احلكم،  وينابيع  العلم  معادن  بأنه  نفسه  يصف  أن 

.) 2 (الرسول

الفضائل  إليه وتتجاذبه كل طائفة ألنه رئيس  تنتسب  فرقة  لذا اخذت كل 
وينبوعها وأبو عذرها، وسابق مضامرها، وجمل حليتها، فكل من بزغ فيها بعده 

فمنه أخذ وله اقتفى، وعىل مثاله احتذى) 3 (.

) 1 ( الرشح: 141/1.

) 2 ( الرشح: 220/7.

) 3 ( الرشح: 17/1. 
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الثاني املبحث 

اإلمام علي والعلم االهلي
العلم االهلي هو العلم الذي خيتص بدراسة الذات اإلهلية وصفاهتا، لذا يعد 
املوجودات،  ارشف  ومعلومه  املعلوم،  برشف  العلم  رشف  ألن  العلوم  ارشف 

فكان هو ارشف العلوم) 1 (.

يعد اإلمام عيل امام املتكلمني، ومل يعرف علم الكالم) 2 ( ممن سبقه من 
به  انفرد  العرب، وال نقل يف ما جاء من االكابر واالصاغر منه يشء، وهو فن 
أوال اليونان، اما من العرب فأول من خاض به منهم هو اإلمام عيل، وهلذا 
وخطبه،  كالمه  فرش  يف  عنه  مبثوثة  والعدل  التوحيد  يف  الدقيقة  املباحث  نجد 
وال  ذلك،  من  واحدة  كلمة  والتابعني  الصحابة  من  أحد  كالم  يف  نجد  وال 

يتصورونه، بل حتى لو ُفهموه مل يفهموه) 3 (.

قاطبة،  زمانه  يف  العرب  عن   املؤمنني امري  به  بان  الذي  هو  الفن  وهذا 

) 1 ( الرشح: 17/1. 257/9. وانظر: ابن خلدون:املقدمة ص826.

) 2 ( عن علم الكالم أنظر: صبحي امحد حممود: يف علم الكالم 101-1/1.

) 3 ( الرشح: 1-370/6. 6/10.
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ولذا استحق التقدم والفضل عليهم امجعني )وذلك ألن اخلاصة التي يتميز هبا 
االنسان عن البهائم هي العقل والعلم، أال ترى انه يشاركه غريه من احليوانات 
االرادة  سبيل  عىل  الكائنة  واحلركة  والقدرة،  والقوة  والدموية  اللحمية  يف 
كان  فكلام  العاملة،  العاقلة  اي  الناطقة،  بالقوة  اال  االمتياز  فليس  واالختيار 
انفرد هبذا  الرجل  أن هذا  أتم، ومعلوم  انسانيته  كانت  منها  أكثر حظًا  االنسان 
أحد  عن  ينقل  ومل  املعلومات،  ارشف  معلومه  ألن  العلوم،  ارشف  وهو  الفن، 
إىل هذا،  اذهاهنم تصل  كانت  الفن حرف واحد، وال  العرب غريه يف هذا  من 
وال يفهمونه هبذا الفن فهو منفرد فيه، وبغريه من الفنون، وهي العلوم الرشعية 
ادخل يف  أن االعلم  بيَّنَّا  قد  اكمل منهم ألّنا  مشارك هلم وراجح عليهم، فكان 

صوره االنسانية وهذا هو معنى االفضلية() 1 (.

النظر  سمع  )لو  احلديد  أيب  ابن  عّقب   )90( رقم  للخطبة  رشحه  ويف 
 ،)  3 جريج)  بن  العباس  بن  عيل  قاله  ما  لقائله،  لقال  الكالم  هذا   )  2 كنانة)  ابن 

السامعيل بن بلبل) 4 (.) 5 (:

) 1 ( الرشح: 257-256/9.

) 2 ( النظر بن كنانة بن خزيمة أحد اجداد النبي وسمي بالنظر جلامله. أنظر ابن حبيب: املحرب 

ص50. الطربي: تاريخ 264/2-5. النويري: هناية االرب 15-13/16.

ص289.  الشعراء  معجم  املرزباين:  ترمجته:  أنظر  221-283هـ  الرومي(.  )ابن  الشاعر  هو   )  3  (

اخلطيب: تاريخ بغداد 23/12-6. ابن خلكان: وفيات 62-358/3.

) 4 ( هو كاتب املوفق العبايس سنة 272هـ. الطربي: تاريخ 10/10. اهلمذاين: تكملة تاريخ الطربي 

ص231. 

) 5 ( الرشح: 32/7. مل أجد األبيات  يف ديوان ابن الرومي .
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شيباُنقالوا أبو الصقِر من شيباَن قلُت هَلْم منُه  لعمري  ولكن  كــاّل، 

ــاُنَوَكْم أٍب قد عال بابٍن ذرى رشٍف عــدَن اهللِ  بــَرســوِل  َعــال  كــام 

إذ كان يفخر به عىل عدنان وقحطان بل كان يقر به عني أبيه ابراهيم خليل 
الرمحن، ويقول له: إنه مل يعف ما شيدت من معامل التوحيد، بل اخرج اهلل لك 
من ظهري ولدا ابتدع من علوم التوحيد يف جاهلية العرب ما مل تبتدعه أنت يف 
تعاىل  بأنه  القائل   ،)  1 طاليس)  ارسطو  الكالم  هذا  سمع  لو  بل  النبط،  جاهلية 
ال يعلم اجلزيئات، خلشع قلبه ووقف شعره واضطرب فكره، أال ترى ما عليه 
من الرواء واملهابة، والعظمة والفخامة، واملتانة واجلزالة! مع ما قد ارشب من 
يكون  أن  اال  هذا  يشبه  كالما  ارى  ال  والسالسة،  واللطف  والطالوة  احلالوة 
كالم اخلالق سبحانه، فإن هذا الكالم نبعه من تلك الشجرة وجدول من ذلك 

البحر، وجذوة من تلك النار وكأنه رشح قوله تعاىل:

َوَما  َواْلَبْحِر  اْلَبرِّ  َما فِي  َوَيْعَلُم  ُهَو  إاِلَّ  َيْعَلُمَها  اَل  اْلَغْيِب  َمَفاتُِح  ﴿َوِعنَْدُه 
َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة فِي ُظُلَماِت اْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس 

إاِلَّ فِي كَِتاٍب ُمبِيٍن﴾) 2 (.

الرشيفة  واملباحث  والعدل  التوحيد  )إن  للقول  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 
اإلهلية، ما عرفت اال من كالم هذا الرجل، وإن كالم غريه من اكابر الصحابة 

امللل  الشهرستاين:  ص352-345.  الفهرست  النديم:  ابن  ترمجته:  أنظر:  طاليس:  ارسطو   )  1  (

االنباء  عيون  اصيبعة:  أيب  ابن  ص53-27.  احلكامء  تاريخ  القفطي:   .53-37/3 والنحل 

ص86-105. ابن نباته: رسح العيون ص144-141. 

) 2 ( سورة االنعام  اآلية: 59.
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وهذه  لذكروه،  تصوروه  ولو  يتصورونه  كانوا  وال  اصال،  ذلك  من  يتضمن  مل 
.) 1 (الفضيلة عندي أعظم فضائله

وقد اثار ذلك استغراب ابن أيب احلديد فعّلق قائال: )فسبحان من منح هذا 
الرجل هذه املزايا النفيسة واخلصائص الرشيفة! أن يكون غالم من ابناء عرب 
العلوم  ودقائق  باحلكمة  اعرف  وخرج  احلكامء  خيالط  مل  أهله،  بني  ينشأ  مكة، 
واآلداب  اخللقية  احلكم  ارباب  يبارش  ومل  وارسطو،   )  2 افالطون)  من  اإلهلية 
النفسانية، ألن قريشا مل يكن أحد منهم مشهورا بمثل ذلك وخرج اعرف هبذا 

الباب من سقراط) 3 (() 4 (.

وهلذا انتسب املتكلمون الذين جلجوا يف بحار املعقوالت إليه خاصة دون 
نفسها  إىل  الفرق  من  فرقة  كل  واجتذبته  ورئيسهم،  استاذهم  وسموه  غريه، 
الناس  تعلم  ومنهم  النظر،  وارباب  والعدل  التوحيد  أهل  هم  الذين  )فاملعتزلة 
هذا الفن، تالمذته واصحابه، ألن كبريهم واصل بن عطاء تلميذ أيب هاشم عبد 

) 1 ( الرشح: 346/6.

) 2 ( هو افالطون بن ارسطو من فالسفة اليونان. درس عىل يد سقراط وفيثاغورس وتتلمذ عىل يديه 

ارسطو طاليس. أنظر ابن النديم: الفهرست ص343-4. الشهرستاين امللل 193-190/2. 

نباته:  ابن  ص86-79.  االنباء  عيون  اصيبعة:  أيب  ابن  ص27-17.  احلكامء  تاريخ  القفطي: 

رسح العيون ص140-141. ابن منقذ: لباب االداب ص467-447.

) 3 ( من اهايل اثينا: ومن اوائل من تكلم بالفلسفة وقد قتله اليونانيون بسبب ارائه. أنظر ابن النديم: 

ص197- احلكامء  تاريخ  القفطي:   .190-185/2 امللل  الشهرستاين:  ص343.  الفهرست 

206. ابن أيب اصيبعة: عيون االنباء ص9-70.

) 4 ( الرشح: 146/16.
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.) 1 ()اهلل بن حممد بن احلنفية، وأبو هاشم تلميذ أبيه، وابوه تلميذه

 :عيل باإلمام  واتصاله  املعتزلة  سند  إىل   )  2 اجلشمي)  احلاكم  أشار  وقد 
)وبيان اتصاله )سند املعتزلة( بواصل وعمرو، أنه اخذه القايض عن أيب عبد اهلل 
البرصي وأبو عبد اهلل اخذه عن أيب اسحق بن عياش) 3 ( وأبو اسحق اخذه عن 
اجلبائي، وأبو عيل اخذه  أبيه أيب عيل  أيب هاشم وطبقته، وأبو هاشم اخذه عن 
عن أيب يعقوب الشحام، والشحام اخذه عن أيب اهلذيل وأبو اهلذيل اخذه عن 
الطويل) 4 (، وطبقته، وعثامن اخذه من واصل وعمرو، ومها اخذاه عن  عثامن 
)ابن احلنفية(، وحممد  أبيه حممد بن عيل  عبد اهلل بن حممد، وعبد اهلل اخذه عن 
اخذه عن أبيه عيل، وعيل اخذه عنه وسلم وما ينطق عن اهلوى() 5 (.

واما االشعرية الذين ينتمون أليب احلسن االشعري) 6 ( الذي هو تلميذ أيب 
الشحام،  يعقوب  أيب  تلميذ  عيل  وأبو  املعتزلة،  رجال  كبار،  أحد  اجلبائي  عيل 
عثامن  وأبو  الطويل،  عثامن  أبو  تلميذ  اهلذيل  وأبو  اهلذيل  أبو  تلميذ  والشحام 

) 1 ( الرشح: 17/1. 371/6. 60/10. 47/13.

) 2 ( هو من متأخري املعتزلة. أنظر: ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص116.

) 3 ( أنظر ترمجته:القايض:فرق طبقات املعتزله ص 113.

) 4 ( أنظر ترمجته:ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص42.

) 5 ( ابن املرتىض: طبقات املعتزلة ص7.

) 6 ( كان معتزليًا ثم ترك االعتزال مؤسسًا مذهبًا توفيقيًا حيث أخذ افكار التيار السلفي واثبتها بأدلة 

التيار العقيل. حمارضات القاها د. حممد جواد املوسوي عىل طلبة الدكتوراه عام 2000-1999. 

وانظر ترمجته:السمعاين: االنساب 266/1-7. محودي غرابة: أبو احلسن االشعري ص2 وما 

بعدها. احلفني: موسوعة الفرق ص68-66.
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.) 1 (تلميذ واصل فعاد األمر إىل انتهاء االشعرية إىل عيل

واما اإلمامية) 2 ( والزيدية) 3 ( والكيسانية) 4 ( فانتامؤهم إليه ظاهر، وكذلك 
تعلموا  ان  بعد  فيه، ألهنم كانوا أصحابه، وانحرفوا عنه،  اخلوارج، مع طعنهم 
واعمى  قلوهبم  ران عىل  الشيطان  ولكن  وصفني،  اجلمل  انصاره يف  وهم  منه، 

ابصارهم) 5 (.

وتنتهي مقالة الكرامية) 6 ( إىل اإلمام عيّل عن طريقني:

األول: إهنم يسندون اعتقادهم عن شيخ بعد شيخ حتى ينتهون إىل سفيان 
الثوري وهو من الزيدية.

اإلمام  اصحاب  من  الكوفة  علامء  إىل  ينتهون  الكرامية  مشايخ  إن  الثاين: 

) 1 ( الرشح: 17/1. 371/6.

أنظر.  العسكري:  احلسن  بن  إىل حممد   اإلمام عيل من  امامًا  اثني عرش  بامامة  القائلني  ( هم   2  (

االشعري: مقاالت االسالميني 87/1-88.البغدادي: الفرق بني الفرق ص40. الشهرستاين: 

امللل والنحل 218/1-224. 2/2-5. احلفني: موسوعة الفرق ص95-89. 

) 3 ( هم القائلون بامامة زيد بن عيل بن احلسني. أنظر امللطي: التنبيه والرد ص33.البغدادي: الفرق 

ص22-26. الشهرستاين: امللل 218-207/1. 

العباس ص165.البغدادي:  بامامة حممد بن احلنفية. أنظر مؤلف جمهول: اخبار  القائلني  ) 4 ( هم 

الفرق ص26-34. الشهرستاين: امللل 7-196/1. 

) 5 ( الرشح: 17/1. 372-371/6.

الفرق  البغدادي:  بن كرام: االشعري: مقاالت االسالميني 215-205/1.  ( اصحاب حممد   6 (

امللل  الشهرستاين:  الفصل 5/2، 111، 288/3، 233، 260.  ابن حزم:  ص137-130. 

والنحل 144/1-154. احلفني: موسوعة الفرق ص532-530.
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عيّل وهم سلمة بن كهيل) 1 ( وحبه العرين) 2 ( وسامل بن اجلعد) 3 ( والفضل 
وايب   )  7 مريم)  بن  وهبرية   )  6 وعلقمة)   )  5 واالعمش)  وشعبة   )  4 دكني)  ابن 
فهو   عيل اإلمام  عن  اخذوا  كلهم  وهؤالء  وغريهم.   )  8 السبيعي)  اسحق 

رئيس اجلامعة واقواهلم منقولة عنه ومأخوذة منه) 9 (.

) 1 ( أنظر ترمجته: الطربي: املنتخب ص 644. الكيش: رجال ص205. 

ص6.ابن  الصحابة.الربقي:رجال  من  العرين.يعد  متيم  عبد  بن  عيل  بن  جوين  بن  حبه  هو   )  2  (

حجر:االصابه 372/1 ـ 3.

) 3 ( سامل بن اجلعد االشجعي الكويف. أنظر: الربقي: رجال ص33.ابن داود احليل:رجال ص166. 

بغداد  اخلطيب:تاريخ  ترمجته:  ومسلم.أنظر  البخاري  شيوخ  ومن  الكوفه  حمدثي  من  هو   )  4  (

346/12 ـ 357. الذهبي: تذكرة احلفاظ 372/1 ـ 373. 

) 5 ( هو سليامن بن مهران االعمش: الطربي: املنتخب ص652. أبو نعيم: حلية االولياء 46/5-

60. الذهبي: تذكرة احلفاظ 154/1. 

أبو  ترمجته:  هـ.أنظر   73 ـ   61 بني  ت  الكويف  النخعي  مالك  بن  اهلل  عبد  بن  قيس  بن  علقمة   )  6  (

نعيم: حلية االولياء 98/2 ـ 102.اخلطيب:تاريخ بغداد 296/12 ـ 300. ابن اجلوزي: صفة 

الصفوة 27/3 ـ28.الذهبي:تذكرة احلفاظ 48/1 ـ 49.

) 7 ( هبرية بن مريم أو بريم احلمريي.الربقي:رجال ص6.

الذهبي:  نعيم: حلية االولياء 350-338/4.  أبو  املنتخب ص647.  الطربي:  أنظر ترمجته:   )  8 (

تذكرة احلفاظ 114/1. 

) 9 ( الرشح:371/6 ـ 372.
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ال�مبح�ث ال�ث�ال�ث

اإلمام علي مصدرا للتصوف االسلمي
من خالل ما ورد يف هنج البالغة من اشارات إىل أحوال التصوف) 1 ( حيث 
)بني من مقامات العارفني التي يرمز إليها يف كالمه ما ال يعقله اال العاملون وال 
يدركه اال الروحانيون() 2 ( لذا عّد ابن أيب احلديد اإلمام علّيًا مصدر التصوف 
االسالمي إذ يقول: )إن ارباب هذا الفن يف مجيع بالد اإلسالم إليه ينتهون وعنده 
يقفون، وقد رصح بذلك الشبيل) 3 ( واجلنيد) 4 ( ................................

) 1 ( عن معنى التصوف أنظر عمر فروخ: تاريخ الفكر العريب ص470-471. السامرائي: تاريخ 

الفكر العريب ص8-277.

) 2 ( الرشح: 5/1.

) 3 ( أبو بكر دلف بن جحدر ت334هـ. نشأ يف بغداد وتفقه عىل مذهب مالك. السلمي: طبقات 

صفة  اجلوزي:  ابن   .375-366/10 االولياء  حلية  نعيم:  أبو   .348–  337 ص  الصوفية 

الصفوة 456/2-461. ابن فرحون: الديباج املذهب ص117-116.

الصوفية  طبقات  السلمي:  297هـ.  ت  هناوند  من  اصله  اخلزاز  حممد  بن  اجلنيد  القاسم  أبو   )  4  (

الصفوة  صفة  اجلوزي:  ابن   .287-255/10 االولياء  حلية  نعيم:  أبو  ص163-155. 

416/2-24. السبكي: طبقات الشافعية 37-28/2.
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.......................................ورسى) 1 ( وأبو يزيد البسطامي) 2 ( وأبو 
حمفوظ معروف الكرخي) 3 ( وغريهم، ويكفيك داللة عىل ذلك اخلرقة) 4 ( التي 

.) 5 ()هي شعارهم إىل اليوم وكوهنم يسندوهنا باسناد متصل إليه

)هذا   :)  6 والكفر)  اإليامن  شعب  يف   عيل اإلمام  لكالم  رشحه  يف  وقال 
يف  فنوهنم  من  كثريا  واحلقيقة  الطريقة  واصحاب  الصوفية  منه  اخذت  الفصل 
علومهم، ومن تأمل كالم سهل بن عبد اهلل التسرتي) 7 ( وكالم اجلنيد والرسي 

وغريهم رأى هذه الكلامت يف فرش كالمهم تلوح كالكواكب الزاهرة() 8 (.

ومن خالل قوله: )إن من أحب عباد اهلل إليه عبد أعانه اهلل عىل نفسه، 

) 1 ( رسى ابن املغلس السقطي من مدرسة بغداد الصوفية وامامها يف وقته ت 251هـ. السلمي: 

طبقات الصوفية ص48-55. أبو نعيم: حلية االولياء 116/10-127. ابن اجلوزي: صفة 

الصفوة 386-371/2.

) 2 ( طيفور بن عيسى من أهل بسطام بلده بقومس ت 261هـ. السلمي: طبقات الصوفية ص67-

74. أبو نعيم: حلية االولياء 33/10-40. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 114-107/4.

) 3 ( معروف بن عيل من كبار املتصوفة وهو استاذ الرسي. وكان قد أسلم عىل يد عيل بن موسى 

الرضا تويف وقربه معروف ببغداد. أنظر: السلمي: طبقات الصوفية ص83-90. أبو نعيم: 

حلية االولياء 360/8-8.ابن اجلوزي: صفة الصفوة 324-318/2.

) 4 ( عن اخلرقة عند الصوفيه أنظر:الواسطي:طبقات خرقة الصوفية )الصفحات مجيعها(.

) 5 ( الرشح: 19/1.

) 6 ( الرشح: 143-142/18.

) 7 ( من أهل تسرت ولد يف 200 هـ وتويف 283 هـ.أنظر:أبو نعيم.حلية األولياء 189/10 ـ 212.

ابن خلكان:وفيات األعيان 429/2 ـ 430.

) 8 ( الرشح: 143/18.
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القرى  واعّد  قلبه،  يف  اهلدى  مصباح  فزهر  اخلوف،  وجتلبب  احلزن،  فاستشعر 
ليومه النازل به، فقرب عىل نفسه البعيد، وهون الشديد(.

من هذا الكالم أخذ اصحاب علم الطريقة واحلقيقة علمهم، وهو ترصيح 
العارف، ومكانته من اهلل تعاىل، والعرفان درجة حال رفيعة رشيفة جدا  بحال 
مناسبة للنبوة وخيتص اهلل تعاىل هبا من يقربه إليه من خلقه. والعارف هو الواصل 
املعشوق  نفسه متثل  والباري سبحانه متمثل يف  ببدنه،  بنفسه ال  إىل اهلل سبحانه 
تصور  يمكن  ال  حيث  زاهدا  العارف  يكون  أن  ويستلزم  العاشق،  ذات  يف 
العرفان مع تعلق النفس بمالذ الدنيا. وقد حيصل بعض العرفان لبعض العلامء 
احواهلم،  يف  كاملني  يكونون  ال  لكنهم  الدنيا،  بشهوات  تعلقهم  مع  والفضالء 
ألن احلالة الكاملة قد حتصل ملن رفض الدنيا، والتي تستلزم أن يكون العارف 
عابدا عبادة ما، ولكن ال يشرتط يف حصول العرفان أن يكون عىل قدم عظيمة 
من العبادة، بل االكثار من العبادة حجاب لكن البد من القيام بالفرائض وقليل 
وكتبه  ورسله  ومالئكته  وصفاته  تعاىل  باهلل  العارف  هو  والعارف  النوافل.  من 
طبقات  وتركيب  والكواكب  االفالك  السيام  العامل  نظام  يف  املودعة  وباحلكمة 

العنارص واالحكام ويف تركيب االبدان االنسانية) 1 (.

وأكد ابن أيب احلديد أن هذه الصفات والرشوط التي ذكرها يف رشح حال 
العارف إنام يعني هبا نفسه فهذا من الكالم الذي له ظاهر وباطن، فظاهره ان 
يرشح حال العارف املطلق، وباطنه ان يرشح حال عارف معني، وهو نفسه. ثم 
ذكر ابن أيب احلديد هذه الصفات وهي ستة عرش آخرها العدالة وهي َملكة تصدر 

) 1 ( الرشح: 6-365/6.
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هبا عن النفس االفعال الفاضلة خلقا ال ختلقا، وهذه العدالة هلا اقسام ثالث هي 
االصول وما عداها تعد من الفروع االوىل: الشجاعة ويدخل فيها السخاء ألنه 
شجاعة وهتوين املال، كام أن الشجاعة االصلية هتوين للنفس، فالشجاع باحلرب 

جواد بنفسه، واجلواد باملال شجاع يف انفاقه. وهلذا يقول أبو متام الطائي) 1 (:
شجاعة السامحِة  ِمَن  أنَّ  ُجوداأيقنت  الشجاعِة  ِمَن  وأنَّ  تدمى، 

والثانية: الفقه ويدخل فيها القناعة والزهد والعزلة، والثالثة: احلكمة وهي 
ارشفها) 2 (.

 يعد ابن أيب احلديد العدالة الكاملة مل حتصل ألحد من البرش بعد الرسول
اال لالمام عيل )ومن انصف علم صحة ذلك فإن شجاعته وجوده، وعفته 
اإلهلية،  االمور  والبحث يف  احلكمة  واما  االمثال.  هبا  وقناعته وزهده، يرضب 
فلم يكن من فن أحد من العرب، وال نقل يف جهاد اكابرهم واصاغرهم يشء 
احلكمة  واساطني  احلكامء  واوائل  اليونان  كانت  فن  وهذا  اصال،  ذلك  من 
ينفردون به، وأول من خاض فيه من العرب عيل وهلذا جتد املباحث الدقيقة 
يف التوحيد والعدل مبثوثة عنه يف فرش كالمه وخطبه وال جتد يف كالم أحد من 
الصحابة والتابعني كلمة واحدة من ذلك وال يتصورونه ولو فهموه مل يفهموه 

وأّنى للعرب ذلك!() 3 (.

وأكد ابن أيب احلديد من خالل رشحه خطبة لالمام أشار فيها إىل اولياء اهلل 

) 1 ( ديوانه. ص18. 

) 2 ( الرشح: 370-367/6.

) 3 ( الرشح: 371-370/6.



513الفصل اخلامس: اإلمام عيل مصدر الفكر العريب .................................. 

يأخذه  العرفان مل  الكالم يف  أن  يقول )أعلم  إذ  التصوف  بأن االمام هو مصدر 
الغايات  اقىص  منه  بلغ  لقد  ولعمري  الرجل،  هذا  عن  اال  االسالمية  امللة  أهل 
وانتجبهم  تعاىل،  اهلل  اصطفاهم  الذين  القوم  هم  والعارفون  النهايات،  وابعد 

لنفسه واختصهم بأنسه، احبوه فاحبهم وقربوا منه وتقرب منهم() 1 (.

الوالية  ومها  الصوفية  مقامات  من  مقامني  إىل   عيل اإلمام  أشار  وقد 
واملحبة بقوله: )يتواصلون بالوالية ويتالقون باملحبة() 2 (.

واشار ابن أيب احلديد أن مسألة )الربوق الالمعة( التي يقول هبا احلكامء 
وامات  عقله،  احيا  )قد  قوله:  ففي   عيل اإلمام  عن  اخذوها  واملتصوفة 
فأبان  الربق،  كثري  المع  له  وبرق  غليظه،  ولطف  جليله،  دق  حتى  نفسه، 
ودار  السالمة،  باب  إىل  االبواب  وتدافعته  السبيل،  به  وسلك  الطريق،  له 
استعمل  بام  الراحة  و  االمن  قرار  يف  بدنه  بطمأنينة  رجاله  وثبتت  االقامة، 

.) 3 قلبه، وارىض ربه() 

الربق( هو حقيقة مذهب احلكامء وحقيقة  له المع كثري  فقوله: )وبرق 
قول الصوفية اصحاب الطريقة واحلقيقة، وقد رصح به الرئيس أبو عيل بن سينا 
فقال يف ذكر السالك إىل مرتبة العرفان: )إنه إذا بلغت به االرادة والرياضة حدا 
ما عنت له خلسات من اطالع نور احلق إليه لذيذة كأهنا بروق تومض إليه ثم 
ختمد عنه، وهي التي تسمى عندهم اوقاتا، وكل وقت يكتنفه، وجد إليه، ووجد 

) 1 ( الرشح: 72/11.

) 2 ( الرشح: 75/11.

) 3 ( الرشح: 127/11.
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املخطوب  فيصري  وقته سكينة  له  ينقلب  مبلغا  الرياضة  به  لتبلغ  انه  ثم  عليه… 
مألوفا، والوميض شهابا بينًا، وحيصل له معارف مستقرة، كأهنا صحبة مستمرة، 

ويستمتع فيها ببهجته، فإذا انقلب عنها انقلب حريان اسفًا() 1 (.

االشارات،  يف  سينا  بن  عيل  أيب  احلكيم  الفاظ  )فهذه  احلديد:  أيب  ابن  قال 
وهي كام تراها مرصح فيها بذكر الربوق الالمعة للعارف() 2 (.

وأضاف: )وقال القشريي يف الرسالة) 3 ( ملا ذكر احلال واألمور الواردة عىل 
لو  احالها  ما  ختفى،  ثم  تبدو  وانوار  ختمد،  ثم  تلمع  بروق  هي  قال:  العارفني 

بقيت مع صاحبها! ثم متثل بقول البحرتي) 4 (:
َخْطَرة ِمنها  الــنَّــوِم  ف  اضَمَحْلَخــَطــَرْت  ثم  بــدا  ــبِق  ال َخــطــَرَة 

سى قــصــدا  ــو  ل ــك  ل زور  ــٍم بـــَك لـــو َحـــقـــًا َفــَعــْلأي  ــّلـ ومـ

فهو كام تراه يذكر الربوق الالمعة حسبام ذكره احلكيم وكالمها يتبع الفاظ 
امري املؤمنني ألنه حكيم احلكامء، وعارف العارفني، ومعلم الصوفية، ولوال 
اهتدى  ملا  بفعله،  وتارة  بقوله،  تارة  الفن  هذا  للناس  وتعليمه  وكالمه  اخالقه 

أحد من هذه الطائفة وال علم كيف يورد وال كيف يصدر() 5 (.

وبعد أن أورد نصوصا للقشريي) 6 ( علق يف آخرها )أفال ترى كالم القوم 

) 1 ( الرشح: 137/11-8. ابن سينا: االشارات 830-828/4.

) 2 ( الرشح: 138/11.

) 3 ( الرسالة القشريية ص272.

) 4 ( ديوانه 1716-1715/3.

) 5 ( الرشح: 139-138/11.

) 6 ( الرشح: 139/11-141. الرسالة القشريية ص69-67.
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كله مشحون بالربوق واللَّمعان() 1 (.

رشح   كالمه ظاهر  بأن   خطبه ألحد  رشحه  يف  احلديد  أيب  ابن  وقال 
النكار  واملتصدين  والطرقات،  املجامع  يف  املواعظ  وارباب  القصاص،  حال 
القبائح، اما باطنه فهو رشح حال العارفني الذين هم صفوة اهلل تعاىل من خلقه، 
املوقع قد رصح هبم يف  أنه يف هذا  إليهم، عىل  دائاًم يكني عنهم ويرمز   وهو
وقد  يسمعون(.  ال  ما  ويسمعون  الناس،  يرى  ال  ما  يرون  كأهنم  )حتى  قوله 
ذكر من مقامات العارفني يف هذا الفصل مقام الذكر، وحماسبة النفس، والبكاء 
والنحيب، والندم والتوبة والدعاء والفاقة، والذلة، واحلزن وهو األسى الذي 

ذكرانه جرح قلوهبم بطوله) 2 (.

) 1 ( الرشح: 141/11.

) 2 (  الرشح: 180/11.
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املبحث ال�راب�ع

اإلمام علي وعلم الفقه
الفقه لغة: فهم غرض املتكلم من كالمه) 1 (. قال تعاىل:

ا َتُقوُل﴾) 2 (. ﴿َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َما َنْفَقُه َكثِيًرا ِممَّ

اصطالحا: العلم باالحكام الرشعية العملية املكتسبة من ادلتها التفصيلية 
ال  وهلذا  والتأمل  النظر  إىل  فيه  وحيتاج  واالجتهاد،  بالرأي  يستنبط  علم  وهو 

يسمى اهلل فقيها، ألنه ال خيفى عليه يشء) 3 (.

فهو  اإلسالم  يف  فقيه  وكل  واساسه،  الفقه  علم  أصل   عيل اإلمام  كان 
 سول عيال عليه، ومستفيد من فقهه) 4 ( وقد بدأت بواكري ذلك يف عهد الرَّ
اإلمام  فقال  لسانه(  وثبت  قلبه،  اهد  )اللهم  له:  داعيا  اليمن  إىل  ارسله  حيث 

) 1 ( الرازي: خمتار الصحاح ص509. اجلرجاين: التعريفات ص90.

) 2 ( سورة هود، اآلية: 91.

الوصول  مفتاح  البهاديل:  ص90.  التعريفات  اجلرجاين:   .804 ص  املقدمة  خلدون:  ابن   )  3  (

.24-22/1

) 4 ( الرشح: 18/1. وانظر: رد ابن تيمية عىل ذلك: منهاج السنة 4-143/4.
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)اقضاكم   :قال ولذا   )  1 اثنني()  بني  قضاء  يف  بعدها  شككت  )فام   :عيّل
والقران  بالفرائض،  ملام  يكون  ألن  صاحبه  حيتاج  والقضاء  بنا،  مر  كام  عيل(، 

واحلالل واحلرام وغريها) 2 (.

 يقول: )فألنا أعلم بطرق السامء مني بطرق االرض(. أي أنه وكان
عن  فعرّب  الدنيوية  االمور  من  الفقهية  والفتاوى  الرشعية  باالحكام  أعلم 
االمور  من  ألهنا  االرض  بطرق  وهذه  اهلية،  احكام  ألهنا  السامء  بطرق  تلك 

االرضية) 3 (.

وأكد أن االحكام الرشعية ال جيوز أن تنقض باجتهاد) 4 ( أو قياس) 5 ( 
بعد ثبوت األدلة عليها عن طريق النص )القرآن والسنّة( حيث )كل ما ورد به 
النص تتبع مورد النص فيه، فام استحللته عام أول، فهو يف هذا العام حالل لك، 
وكذلك القول يف التحريم(. إذ يقول )إن ما احدث الناس ال حيل لكم شيئا 

) 1 ( الرشح: 18/1. 289/7. واخرجه: ابن سعد: الطبقات 337/2. ابن ماجة: صحيح 33/2. 

االستيعاب 1100/3.  الرب:  عبد  ابن  املستدرك 146/3.  احلاكم:  داود: سنن 301/3.  أبو 

السمطني  فرائد  اجلويني:  ص44.  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط  ص41.  املناقب  اخلوارزمي: 

املتقي  ص170.  اخللفاء  تاريخ  السيوطي:   .337/7 التهذيب  هتذيب  حجر:  ابن  ص167. 

اهلندي: كنز العامل 220/12. اهليتمي: الصواعق ص121. 

) 2 ( الرشح: 84/9.

) 3 ( الرشح: 101/13. 106.

االجتهاد  مناهج  التفصيلية.مذكور:  ادلتها  من  الرشعية  االحكام  استنباط  يف  اجلهد  بذل  هو   )  4  (

ص337.

) 5 ( القياس هو التسوية بني الفرع واالصل يف احلكم الشرتاكهام يف علته. اخلوارزمي: مفاتيح العلوم 

ص7-8. ابن الطيب: املعتمد 697/2.
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تقديم  يمنع من  القياس واالجتهاد، حيث  احدثوه من  ما  أي  مما حرم عليكم، 
القياس عىل النص() 1 (.

فيه  ما  بنا  سبحانه  فعل  فإذا  للمكلفني،  مصالح  الرشعيات  أن   واشار
فعله  ما  الرشعيات  من  تعريفنا  صالحنا  مجلة  ومن  إلينا،  احسن  فقد  صالحنا 
جيب  واملحسن  االحسان،  من  يكون  ما  ابلغ  وهذا  الثواب،  إىل  ومفض  لطف 
تعظيمه وشكره، واهلل سبحانه وتعاىل مل يرتك شيئا اال وجعل له نصا ظاهرا يدل 
عليه أو علام يستدل به عليه، اما منصوص عليه رصحيا أو يمكن استنباط حكمه 
من القرآن اما بذكره أو برتكه، فيبقى عىل الرباءة االصلية) 2 ( وحكم العقل، اما 
جيتهدوا  أن  للعلامء  جيوز  فليس  النظر  حمل  يف  هو  بل  رصحيا،  عليه  ينص  مل  إذا 
سخطه،  وكذلك  واحد،  اهلل  رضا  أن  مع  اخرون،  وحيرمه  بعضهم  فيحله  فيه، 
كأن  وهنا  باحلرمة،  وآخرون  باحلل  البعض  فيه  يفتي  يشء  يكون  أن  جيوز  فال 
اإلمام علّيًا يقول بتحريم االجتهاد ثم أن اهلل ال يرىض من عباده االختالف 
)إن  اختالفهم  اهلل  فسخط  السابقة،  االمم  اختلفت  كام  واالحكام،  الفتاوى  يف 

الذين فرقوا دينهم وكانوا ِشيَعًا لسَت منهم يف يشء) 3 (() 4 (.

أهل  عىل  يرد  أنه   )  5  (عيل لالمام  كالم  من  احلديد  أيب  ابن  استنتج  وقد 

) 1 ( الرشح: 290/1. 31-30/10.

وظيفته.  أو  الشارع  حكم  بلوغ  عن  املكلف  عجز  عند  العقل  قبل  من  املؤمنة  الوظيفة  هي   )  2  (

البهاديل:مفتاح الوصول: 251/2.

) 3 ( سورة االنعام، اآلية: 159.

) 4 ( الرشح: 118/10.

) 5 ( الرشح: 882/1.



520................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

مصيب.  جمتهد  كل  قال:  من  قول  وافساد  الرشعية  االحكام  يف  االجتهاد 
ويتلخص احتجاجه يف مخسة وجوه:

والكتاب واحدًا وجب  والرسول واحدًا  االله واحدًا،  كان  ملا  األول: 
أن يكون احلكم يف الواقعة واحدًا.

الثاين: ال خيلو االختالف الذي ذهب إليه املجتهدون أن يكون مأمورا به أو 
منهيا عنه. واالول باطل حيث ليس يف الكتاب والسنة ما يشري لذلك، والثاين 

حق ويلزم منه حتريم االختالف.

الثالث: اما أن يكون دين اإلسالم ناقصا أو تاما، فإن كان ناقصا فإن اهلل سبحانه 
استعان باملكلفني المتامه سواء عىل سبيل النيابة أو املشاركة، وهذا كفر، وإن كان 
سول قرص عن تبليغه أو إنه بلغه عىل كامله ومتامه، واالول  تامًا فإما أن يكون الرَّ

كفر وإن كان الثاين بطل االجتهاد ألن االجتهاد إنام يكون فيام مل يتبني.

الرابع: االستدالل بقوله تعاىل:

ْطنَا فِي اْلكَِتاِب ِمْن َشْيٍء﴾) 1 (. ﴿َما َفرَّ

وقوله:

﴿تِْبَياًنا لُِكلِّ َشْيٍء﴾) 2 (.

وقوله:

﴿َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس إاِلَّ فِي كَِتاٍب ُمبِيٍن﴾) 3 (.

) 1 ( سورة األنعام، اآلية: 38.

) 2 ( سورة النحل، اآلية: 99.

) 3 ( سورة األنعام، اآلية:  59.
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ففيها داللة عىل اشتامل الكتاب عىل كل االحكام فكل ما ليس يف الكتاب 
وجب أن ال يكون يف الرشع.

اخلامس: قوله تعاىل:

ِه َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا﴾) 1 (. ﴿َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْيِر اللَّ

فجعل االختالف دليال عىل أنه ليس من اهلل تعاىل، لكن القرآن من عند اهلل 
باألدلة القاطعة الدالة عىل صحة النبوة فوجب أن ال يكون فيه اختالف.

وخلص ابن أيب احلديد للقول )إن هذه الوجوه هي التي يتعلق هبا اإلمامية 
وتفاة القياس واالجتهاد يف الرشعيات، وقد تكلم) 2 ( عنها اصحابنا يف كتبهم 
عىل  الصحابة  امجاع  عوا  وادَّ ويقيس،  جيتهد  كان   املؤمنني امري  ان  وقالوا: 
الكتاب  هذا  يف  املنسوب  الكالم  هذا  صحته  ودفعوا  والقياس  االجتهاد  صحة 
ترويه  بام  معارض  وهو  اإلمامية،  رواية  من  إنه  وقالوا:   املؤمنني امري  إىل 
الزيدية ألئمة  واالجتهاد وخمالطة  القياس  ابنائه يف صحة  عنه وعن  الزيدية 

) 1 ( سورة النساء، اآلية: 82.

) 2 ( لكي نعرف موقف اإلمامية من االجتهاد جيب أن نعرف أن هذه الكلمة مرت بمصطلحات 

عديدة يف تارخيها، فقد كانت هذه الكلمة عند بعض املذاهب السنّية تعني باالصطالح بام يرادف 

الرأي )التفكري الشخيص( فيكون االجتهاد عند ذلك دلياَلً من أدلة الفقيه بعرض األدلة األخرى 

كالقرآن والسنّة وعىل هذا املصطلح نحمل الروايات الواردة عن أئمتنا يف ذم االجتهاد، ولكن 

الكلمة )االجتهاد( تطورت عند فقهائنا العظام إىل ما دل اصطالحًا عىل )االستنباط( فخرج عن 

كونه دلياًل إىل ما يعني بذل اجلهد يف استخراج احلكم الرشعي من أدلته وخرج عن كونه مصدرًا 

من مصادر االستنباط إىل كونه نفس عملية االستنباط وهو جائز بداهًة )أنظر احللقة األوىل من 

دروس يف علم األصول للشهيد الصدر ، التمهيد(.
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باقواهلم واحواهلم ومذاهبهم  البيت كمخالطة اإلمامية هلم، ومعرفتهم  أهل 
 )  1 جاروديتها)  قاطبة  والزيدية  ذلك.  يف  الفئتني  بني  فرق  ال  اإلمامية  كمعرفة 
أهل  عن  نصوصا  ذلك  يف  وينقلون  واالجتهاد،  بالقياس  تقول   )  2 وصاحليتها) 
هذه  يف  املذكورة  األدلة  إىل  وعدنا  تساقطتا  الروايتان  تعارضت  وإذا   البيت
إبطال  يف  احتجاجه  عىل   )  3 للمرتىض)  الذريعة  اعتبار  يف  تكلمت  وقد  املسألة 

القياس واالجتهاد بام ليس هذا موضع ذكره() 4 (.

واضطر ابن أيب احلديد إىل ختصيص كالم اإلمام: )ما اختلفت دعوتان 
عمومه  عىل   كالمه اصحابنا  حيمل  )وال  فقال:  ضاللة(.  احداها  كانت  اال 
وال  ليسوا  اقواهلم،  وتضادت  اختلفوا  وان  الرشيعة،  فروع  يف  املجتهدين  ألن 
واحد منهم عىل ضالل(. ولذا خصص ابن أيب احلديد كالمه هنا باختالف 

الدعوة يف اصول الدين) 5 (.

كان االمام مرجع الصحابة يف كثري من االحكام الفقهية ومنهم اخلليفة 
عمر بن اخلطاب، وعبد اهلل بن عباس، فأما اخلليفة عمر فتواتر عنه رجوعه إليه 

) 1 ( اتباع أيب اجلارود زياد بن أيب زياد إحدى فرق الزيدية. امللطي: التنبيه ص23-24. البغدادي: 

الفرق ص22-24. الشهرستاين: امللل والنحل 4-211/1. 

) 2 ( اتباع احلسن بن صالح بن حي: إحدى فرق الزيدية.. الشهرستاين: امللل والنحل 8-216/1. 

اجلرجاين: التعريفات ص69.

) 3 ( كتاب الذريعة إىل اصول الرشيعة للرشيف املرتىض. رشحه ابن أيب احلديد يف ثالث جملدات.

أنظر حمي الدين: ابن أيب احلديد ص239.

) 4 ( الرشح: 290-289/1.

) 5 ( الرشح: 367/18.
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يف كثري من املسائل التي اشكلت عليه، وعىل غريه من الصحابة حتى قال مرارا 
 .)  2 احلسن()  أبو  هلا  ليس  ملعضلة  بقيت  )ال  وقوله   )  1 عمر()  هللك  عيل  )لوال 

وقوله )ال يفتنيَّ أحد يف املسجد وعيل حارض() 3 (.

اخلليفة  فاراد  أشهر  لستة  ولدت  التي  املرأة  يف  فتواه  املشهورة  فتاواه  ومن 
يقول  حيث  احلمل  صحة  القرآين  النص  من   عيل اإلمام  استنبط  وقد  رمجها 

تعاىل:

﴿َوَحْمُلُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َشْهًرا﴾) 4 (.

ثم جاءت آية أخرى حددت مدة الفطام:

﴿َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن﴾) 5 (.

) 1 ( أنظر القايض: املغني 13/2/20. ابن عبد الرب: االستيعاب 1103/3. اخلوارزمي: مناقب 

ص39. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص147. ابن تيمية:منهاج السنة 160/4. اجلويني: فرائد 

السمطني ص337-351. ابن الصباغ: الفصول املهمة ص17. املناوي: فيض القدير 357/4.

باء  الف  البلوي:  الرب: االستيعاب 1103/3.  ابن عبد  الطبقات 339/2.  ابن سعد:  أنظر:   )  2 (

222/1. ابن اجلوزي: صفة الصفوة 314/1. االربيل: كشف الغمه116/1. اجلويني: فرائد 

ص344-5. ابن كثري: البداية والنهاية 359/7-360. ابن حجر: االصابة 509/2. هتذيب 

تاريخ اخللفاء ص171.  الفصول املهمة ص17. السيوطي:  ابن الصباغ:  التهذيب 337/7. 

وهلذا  املسيب:  ابن  قال   .195/3 الساري  إرشاد  القسطالين:  ص125.  الصواعق  اهليتمي: 

القول سبب وهو ان ملك الروم كتب إىل اخلليفة عمر يساله عن مسائل فلم جيد جوابا اال عند 

عيّل. أنظر نص املسائل يف سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص147-133.

) 3 ( الرشح: 247/15.

) 4 ( سورة االحقًاف،  اآلية: 15. 

) 5 ( سورة البقرة، اآلية: 233.
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فتواه  وايضا   )  1 احلمل.)  مدة  أشهر  ستة  فيبقى  شهرا،  وعرشين  اربعة  أي 
يف احلامل الزانية التي إراد رمجها فقال له اإلمام عيّل هذا سلطانك عليها فام 

سلطانك عىل ما يف بطنها! فرتكها حتى ولدت ثم رمجها) 2 (.

اإلمام  واستشار  اجلهاد  يف  لتوظيفها  الكعبة  حيل  أخذ  عمر  اخلليفة  واراد 
اموال  اربعة:  واالموال   ٍد حممَّ عىل  أنزل  القرآن  هذا  )إن   :فقال  علّيًا
مستحقيه،  عىل  وقسمه  والفيء  الفرائض،  يف  الورثة  بني  فقسمها  املسلمني 
واخلمس فوضعه اهلل حيث وضعه، والصدقات فجعلها اهلل حيث جعلها، وكان 
عنه  خيف  ومل  نسيانا،  يرتكه  ومل  حاله،  عىل  اهلل  فرتكه  يومئذ،  فيها  الكعبة  حيل 

ه اهلل ورسوله(. مكانا، فأقّره حيث أقرَّ

هذا االستدالل قال املعتزلة بصحته إذ يمكن أن يورد بوجهني:

بغداد  معتزلة  أكثر  مذهب  هو  كام  والتحريم  احلظر  األشياء  أصل  األول: 
فال جيوز الترصف يف يشء من األموال واملنافع إال بإذن رشعي، ومل يوجد إذن 

رشعي يف حيل الكعبة، فبقيت عىل االصل.

الرب: االستيعاب 1103/3.  ابن عبد  املفيد: اإلرشاد ص80.  ) 1 ( الرشح: 18/1-19. وانظر: 

 .351-349/7 املصنف  الصنعاين:  ص50.  مناقب  اخلوارزمي:   .442/7 السنن  البيهقي: 

النظرة  الرياض  ص92.  العقبى  ذخائر  الدين:  ص148.حمب  تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط 

256/2. اجلويني: فرائد ص346-7. السيوطي: الدرة املنثورة 288/1. 40/6. ابن الديبغ: 

تيسري الوصول 2/2.

املفيد: اإلرشاد ص80. اخلوارزمي: مناقب ص39.القرطبي:  ) 2 ( الرشح: 18/1-19. وانظر: 

 .110/1 الغمة  كشف  ص36-7.االربيل:  السئول  مطالب  طلحة:  ابن   .193/16 اجلامع 

حمب الدين: ذخائرالعقبى ص91. اجلويني: فرائد ص351-350. 
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الثاين: إن حيل الكعبة مال خمتص هبا، وجيري جمرى ستورها وباهبا، فكام ال 
جيوز الترصف يف الستور والباب اال بنص، فكذلك حيل الكعبة، واجلامع بينهام 

االختصاص اجلاعل كل واحد من ذلك كاجلزء من الكعبة) 1 (.

أنك حجر  اخلليفة عمر خاطب احلجر االسود: )إين العلم  أن  إىل  ويشار 
ال ترض وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهلل قبَّلك واستلمك ملا قبلتك وال 
استلمتك( فقال له اإلمام عيل: )إنه ليرض وينفع، ولو علمت تأويل ذلك من 

كتاب اهلل لعلمت أن الذي أقول لك كام أقول، قال اهلل سبحانه وتعاىل:

َعَلى  َوَأْشَهَدُهْم  َتُهْم  يَّ ُذرِّ ُظُهوِرِهْم  ِمْن  َآَدَم  َبنِي  ِمْن  َربَُّك  َأَخَذ  ﴿َوإِْذ 
ُكْم َقاُلوا َبَلى﴾) 2 (. َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربِّ

يف  ميثاقهم  كتب  العبيد  وأهنم  وجّل  عّز  الرب  أنه  له  واقروا  اشهدهم  فلام 
رق ثم القمه هذا احلجر، وإن له لعينني ولسانا وشفتني، تشهد ملن وافاه باملوافاة 
فهو امني اهلل عز وجل يف هذا املكان، فقال عمر: »ال ابقاين اهلل بارض لسَت هبا 

يا أبا احلسن«) 3 (.

ابن عباس فهو تلميذه وأكثر علمه مأخوذ عن اإلمام عيل سواء يف  اما 
الفقه أو تفسري القرآن) 4 (.

) 1 ( الرشح: 158/19-159. وانظر: الزخمرشي: ربيع االبرار 26/4.

) 2 ( سورة االعراف، اآلية:  172.

) 3 ( الرشح: 101/12. وانظر: ابن ماجة: صحيح 160/2. ابن اجلوزي: مناقب ص3-122. 

احللبي: السرية احللبية 175/1-6. القسطالين: إرشاد الساري 195/3.

) 4 ( الرشح: 247/15.

)3( البخاري: الصحيح 92/5.
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وكان اإلمام عيل يذهب إىل خمالفة الصحابة يف بعض االحكام الرشعية 
كقطع يد السارق من رؤوس االصابع، وبيعه امهات االوالد، إال أن الذي يمنعه 
أيام خالفته، ولذا كان يقول لقضاته: )اقضوا كام  انشغاله باحلرب  من تغيريها 
كنتم تقضون حتى يكون للناس مجاعة(. ولفظة )حتى( تعني أنه أباح هلم اتباع 
عادهتم يف القضايا واالحكام التي يعهدوهنا إىل أن يصري للناس مجاعة )وحدة( 
 وما بعد )إىل وحتى( ينبغي أن يكون خمالفا ملا قبلها ويرى املعتزلة أن اإلمام

كان جمتهدا يف احكامه وجيوز لغريه من املجتهدين خمالفته) 1 (.

ومن فتاواه املسألة املنربية) 2 ( حيث سئل وهو عىل املنرب عن حصة امرأة 
معها ابوين وابنتني فقال: صار ثمنها تسعا )وهذه املسألة لو فكر فيها الفريض 

الواقعية  باألحكام  املعرفة  لديه  وإنام  فاإلمام غري جمتهد  اإلمامية  اما عند  الرشح: 161/19.   )  1 (

.بعينها وأحكامه كأحكام الرسول

) 2 ( سأل رجل اإلمام عيل وهو عىل املنرب: ان ابنتي قد مات زوجها وهلا من تركته الثمن وقد 

وابواه  قال:  نعم.  قال:  بنتني.  صهرك  خلف   :فقال االنصاف.  فاسألك  التسع.  اعطوها 

النهاية  االثري:  ابن  أنظر:  ارثا.  سواه  تطلب  فال  تسعا.  ثمنها  صار  قد  قال:  نعم.  قال:  باقيان. 

 .513-512/13 العرب  لسان  منظور:  ابن   .130/1 الغمة  كشف  االربيل:   .139/3

التوحيدي: البصائر والذخائر 148/1/2-9. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص121. ومن فتاواه 

أيضًا املسألة الدينارية حيث قالت له امرأة: يا أمري املؤمنني إن اخي مات وخلف ستامئة دينار. 

وقد دفعوا يل من ماله دينارا واحدا. فقال خلف اخوك بنتني؟ قالت: نعم. قال: هلام الثلثان 

اربعامئة. وخّلف أمًا؟: قالت: نعم. قال: هلا السدس مائة. وخلف زوجة؟ قالت: نعم. قال: هلا 

اثني عرش اخا. قالت: نعم. قال: لكل اخ ديناران ولك  الثمن مخسة وسبعون. وخلف معك 

دينار واحد. فقد أخذت حقك فانرصيف. فسميت باملسألة الدينارية. أنظر: االربيل: كشف الغمة 

 .130/1
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بدهية،  قاله  بمن  فام ظنك  اجلواب،  النظر هذا  بعد طول  منه  طويال الستحسن 
واقتضبه ارجتاال() 1 (.

ومما يؤثر من احكام اإلمام عيّل أن العبد التابع إىل بيت املال إذا رسق ال 
تقطع يده، واما البعيد عنه فتقطع، وهذا مطابق لرؤية اإلمامية يف أن عبد املغنم 
إذا رسق من املغنم ال تقطع يده، اما العبد الغريب إذا رسق منه فتقطع إذا كان 
القطع،  فيه  جيب  الذي  النصاب  بمقدار  القيمة  من  يستحقه  عام  زائدا  رسقه  ما 
وهو ربع دينار، وكذلك احلر إذا رسق من املغنم حكمه هذا احلكم بعينه فوجب 
أن حيمل كالم اإلمام عىل ان العبد املقطوع كان قد رسق ازيد من حقه من 

القيمة بمقدار النصاب املذكور أو أكثر) 2 (.

بيع  كيفية  فيه  اوضح   )  3 القايض)  رشيح  لقاضيه  كتابه  خالل  ومن 
أيب  ابن  ما موجود يف عرص  تطابق  ان طريقته  احلديد  أيب  ابن  أشار  االمالك، 
احلديد )وهذا يدل عىل أن الرشوط املكتوبة اآلن قد كانت يف زمن الصحابة 
الرشط  نقل صيغة  أنه  منهم  أحد  ما سمعنا من  أنا  اال  أو نحوها  مثلها  تكتب 
إىل  سباقًا  زال  فام  غرو  وال   ،هو نظمه  قد  كام  آخر،  معنى  إىل  الفقهي 

) 1 ( الرشح: 19-18/1.

) 2 ( الرشح: 160/19.

عهد  منذ  الكوفة  يف  القضاء  توىل  التابعني  من  ويعد  اجلاهلية.  ادرك  القايض  رشيح  أمية  (أبو   3  (

اخلليفة عمر وحتى وفاته أيام احلجاج سنة 87هـ مما يثري ذلك االستغراب. أنظر ابن عبد الرب: 

االستيعاب 701/2-2. ابن حجر: االصابة 146/2. وانظر الدوري: القايض رشيح وآراؤه 

الفقهية. رسالة ماجستري ص224-5.
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.)  1 والغرائب()  العجائب 

 )  2 شاهد)  وهو  اخلصومة  يف  الشخص  عن  وكيل  اقامة  جييز   وكان
ويرى انه ال قربة بالنوافل إذا ارضت بالفرائض، حيث ال يصح التنفل ممن 

عليه قضاء فريضة فاتته ال يف صالة وال يف غريها) 3 (.

اصحاب  فإن  الفقهية،  املذاهب  أصل   عيل اإلمام  أصبح  وبذلك 
أيب  عن  اخذوا   )  5 احلسن)  بن  وحممد   )  4 يوسف)  كايب  حنيفة  أيب  االمام 
اما امحد  حنيفة. والشافعي قرأ عىل حممد بن احلسن فريجع فقهه أليب حنيفة، 
عىل  قرأ  حنيفة  وأبو  حنيفة،  أليب  أيضًا  فريجع  الشافعي،  عىل  فقرأ  حنبل  بن 
حتى   الباقر د  حممَّ أبيه  عىل  قرأ   ادق والصَّ  ،ادق الصَّ جعفر  اإلمام 
قرأ عىل  فقد  أنس  بن  اما مالك   ،بن أيب طالب إىل اإلمام عيّل  ينتهي األمر 

) 1 ( الرشح: 27/14، 31.

) 2 ( الرشح: 107/19.

) 3 ( الرشح: 158/18.

نرش  من  وأول  حنيفة  أيب  االمام  تلميذ  )113-182هـ(  االنصاري  ابراهيم  بن  يعقوب  هو   )  4  (

مذهبه. توىل القضاء حتى وفاته واشتهر بكتابة اخلراج. أنظر ابن النديم: الفهرست ص286. 

الفوائد  اللكنوي:  الرتاجم ص81.  تاج  بغا:  ابن قطلو  املضية 2-220/2.  القريش: اجلواهر 

البهية ص226. 

) 5 ( تلميذ االمام أيب حنيفة وممن نرش مذهبه )131-189( توىل القضاء ومات يف الري. ابن النديم: 

املضية  اجلواهر  القريش:   .182-172/2 بغداد  تاريخ  اخلطيب:  ص8-287.  الفهرست 

42/2-44. اللكنوي: الفوائد البهية ص163. 
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عباس  ابن  عىل  قرأ  وعكرمة   )  2 عكرمة)  عىل  قرأ  وربيعه   ،)  1 الرأي)  ربيعة 
الشافعي،  فإن  وكذلك   ،عيل اإلمام  تلميذ  هو  عباس  ابن  ان  واملعروف 
فقه  فقهه لالمام عيل. واما  درس من طريق آخر عىل مالك ومالك يرجع 

.)  3 إليه واضح)  فرجوعه  الشيعة 

الذي  للفقيه  يعد مصدرًا  البالغة  ان هنج  تنبئ عىل  القليلة  هذه االضاءات 
يرغب يف أن يكون نافذ الفكر مستنري البصرية) 4 (.

ابن  إذا مل جيد حديثا.  برأيه  يقول  الراي ألنه  بربيعة  التيمي ت 136هـ. لقب  ( ربيعة بن فروخ   1 (

بغداد  تاريخ  اخلطيب:   .177/2 الصفوة  صفة  اجلوزي:  ابن  ص285.  الفهرست  النديم: 

420/8. ابن خلكان: وفيات االعيان 288/1-290. الذهبي: تذكرة احلفاظ 8-157/1. 

) 2 ( عكرمة بن عبد اهلل الرببري موىل بن عباس )25-105( من التابعني طاف البلدان. واستقر فرتة 

يف املغرب حيث اخلوارج هناك ثم عاد ومات باملدينة. ابن سعد: الطبقات 385/2. أبو نعيم: 

حلية االولياء 347-326/3. 

 اإلمام بأسبقية  القائلني  وانتقدت  لذلك  مغايرة  فكرة  العثامنية  طرحت   .18/1 الرشح:   )  3  (

يف علم الفقه. أنظر رسائل اجلاحظ السياسية ص185-190. وقال أيضًا برأي العثامنية. ابن 

تيمية: منهاج السنة 4-143/4. 

) 4 ( العزيزي: اإلمام عيل اسد اإلسالم ص225.
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املبحث اخلامس

اإلمام علي وعلوم القرآن
كان اإلمام عيل املنظور إليه يف هذا الباب، حيث اتفق الكل عىل حفظه 
للقران عىل عهد النبي وهو أول من مجعه بعد وفاة النَّبّي حيث يرى أهل 
احلديث انه تشاغل بجمع القرآن، وهذا يدل عىل أنه أول من مجعه، ألنه لو كان 

جمموعا يف حياة الرسول ملا احتاج أن يتشاغل بجمعه) 1 (.

وايضاح  عليه،  التأكيد  يف  عنايته  الكريم  القرآن   عيل اإلمام  اوىل  لقد 
امهيته ومكانته فمن اقواله فيه: )إن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل كتابا هاديا بنّي فيه 
اخلري والرش، فخذوا هنج اخلري هتتدوا، واصدفوا عن سمت الرش تقصدوا() 2 (.

وقال أيضًا: )واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي 
الذي ال يضل، واملحدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحدًا إالَّ قام 
ليس  أنه  واعلموا  نقصان من عمى،  أو  زيادة يف هدى،  نقصان،  أو  بزيادة  عنه 

) 1 ( الرشح: 27/1. وملزيد من التفاصيل عن عالقة االمام بالقرآن. أنظر التسرتي: هبج الصباغة 

1/13 ـ94. 

) 2 ( الرشح: 288/9.
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من  فاستشفوه  غنى،  من  القرآن  قبل  ألحد  وال  فاقة،  من  القرآن  بعد  أحد  عىل 
الكفر  وهو  الداء  اكرب  من  شفاء  فيه  فإن  آرائكم،  عىل  به  واستعينوا  ادوائكم، 
تسألوا  وال  بحبه،  إليه  وتوجهوا  به،  اهلل  فأسالوا  والضالل،  والغي  والنفاق، 
وقائل  ومشفع،  شافع  أنه  واعلموا  بمثله،  اهلل  إىل  العباد  توجه  ما  إنه  خلقه،  به 
القرآن  به  حمل  ومن  فيه،  شفع  القيامة  يوم  القرآن  له  شفع  من  وانه  ومصدق، 
مبتىل  حارث  كل  إن  أال  القيامة:  يوم  مناٍد  ينادى  فإنه  عليه،  صدق  القيامة  يوم 
يف حرثه وعاقبة عمله، غري حرثة القرآن. فكونوا من حرثته واتباعه، واستدلوه 
فيه  واستشفعوا  ارائكم،  عليه  واهتموا  انفسكم،  عىل  واستنصحوه  ربكم،  عىل 

اهوائكم() 1 (.

خلقه،  عىل  اهلل  حجة  ناطق،  وصامت  زاجر،  آمر  )فالقرآن  أيضًا:  وقال 
أخذ عليهم ميثاقهم، وارهتن عليهم أنفسهم، أتم نوره، واكرم به دينه، وقبض 

نبيه وقد فرغ إىل اخللق من احكام اهلدى به() 2 (.

وقال بعد تالوته لقوله تعاىل:

﴿ُيَسبُِّح َلُه فِيَها بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصاِل * ِرَجاٌل اَل ُتْلِهيِهْم تَِجاَرٌة َواَل َبْيٌع َعْن 
ِذْكِر اللَّه﴾) 3 (.

الوقرة،  به بعد  الذكر جالء للقلوب تسمع  و)إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل 
وتبرص به بعد العشوة، وتنقاد به بعد املعاندة() 4 (.

) 1 ( الرشح: 19-18/10.

) 2 ( الرشح: 115/10.

) 3 ( سورة النور، اآلية: 37-36.

) 4 ( الرشح: 176/11.
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هتدم  ال  وبيت  لسانه  يعيا  ال  ناطق  اظهركم  بني  اهلل  )وكتاب  أيضًا:  وقال 
اركانه، وعز ال هتزم اعوانه() 1 (.

وقال: )كتاب اهلل تبرصون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، 
ويشهد بعضه عىل بعض، وال خيتلف يف اهلل، وال خيالفه بصاحبه عن اهلل() 2 (.

هذه املالمح فيها إشارة إىل مدى العالقة الوثيقة بني االمام والنص القرآين، 
وقد اتضحت يف خصوصية فهمه إىل درجة يصورها يف قوله ملن سأله: )هل 
عندكم يشء من الوحي؟ فقال: ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، إال أن يعطي 
اهلل عبدا فهام يف كتابه(. وإنعام النظر يف قوله يثبت أن أقل ما يدل عليه إن ما 
نقل عنه من اعاجيب املعارف الصادرة عن مقامه العلمي الذي يدهش العقول 

مأخوذ من القرآن الكريم، لذا أصبح دائرة معارف القرآن) 3 (.

ما  احسن  فيه  نجد  القرآن،  عن   كالمه يف  جاء  ما  مالحظة  خالل  ومن 
بني  الوثقى،  العالقة  بتلك   النبي شهد  وقد   .)  4 واجالله)  تعظيمه  يف  ورد 
القرآن واإلمام عيل بقوله: )عيّل مع القرآن، والقران مع عيّل ال يفرتقان حتى 

يردا َعيَلَّ احلوض() 5 (.

) 1 ( الرشح: 273/8.

) 2 ( الرشح: 287/8.

) 3 ( االعرجي: منهج املتكلمني يف فهم النص القرآين ص19-18. 

) 4 ( الرشح: 2/10.

) 5 ( اخرجه: احلاكم: املستدرك 134/3. اخلوارزمي: املناقب ص110-111. الذهبي: تلخيص 

املستدرك 134/3. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص173. السيوطي: اجلامع الصغري 356/4. 

املتقي اهلندي: كنز العامل 203/12. اهليتمي: الصواعق ص122. 124. 
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لذا نجد اإلمام علّيًا أصبح مصدرا لعلوم القرآن كعلم القراءات حيث 
أيب  بن  وعاصم   )  1 العالء)  بن  عمرو  أيب  مثل  إليه  يرجعون  القراءات  أئمة  أن 
النجود) 2 ( وغريمها ألهنام يرجعان أليب عبد الرمحن السلمي) 3 ( القارئ، وهو 
تلميذ اإلمام عيل وعنه أخذ القرآن فصار فن القراءات من الفنون التي تنتهي 

.) 4 (إىل اإلمام عيل

اما يف علم التفسري فكان املعّول عليه، حيث عنه أخذ ابن عباس )وقد علم 
وخرجيه،  تلميذه  وأنه  إليه،  وانقطاعه  له،  مالزمته  يف  عباس  ابن  حال  الناس 
وقيل له: أين علمك من علم ابن عّمك؟ فقال: كنسبة قطرة من املطر إىل البحر 

املحيط() 5 (.

ومتام  العدات،  وإمتام  الرساالت،  تبليغ  علمت  )لقد  يقول:   وكان
الكلامت…( واملقصود بعلم متام كلامت اهلل تعاىل أي تأويلها وبياهنا الذي يتم 

) 1 ( هو زبان بن العالء املازين أخذ عنه مشايخ البرصيني. أنظر ابن النديم: الفهرست ص46-42. 

الذهبي: معرفة القراء الكبار 83/1.

الفهرست  النديم:  ابن  أنظر  التابعني.  يف  يعد  128هـ.  أو   127 ت  بالوالء  االسدي  الكويف   )  2  (

االعتدال  ميزان   .73/1 الكبار  القراء  معرفة  الذهبي:   .128/1 العرب  الذهبي:  ص43. 

357/2-8. اجلزري: غاية النهاية 346/1. 

) 3 (  عبد اهلل بن حبيب الكويف تصدر االقراء أيام عثامن بن عفان حتى تويف سنة 73هـ. أبو نعيم: 

حلية االولياء 191/4-195. السمعاين: االنساب 181/7.الذهبي: تذكرة احلفاظ 58/1. 

الذهبي: معرفة القراء الكبار 45/1. 

) 4 (  الرشح: 28-27/1.

) 5 (  الرشح: 19/1. 247/15.
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به، ألن يف كالمه تعاىل املجمل الذي ال يستغني عن متم ومبنّي يوضحه) 1 (.

للخوارج  رسوله  نصح  لذا  القرآن  بأساليب  ملاّمً   عيّل اإلمام  كان  وملا 
أنه  القرآن محال ذو وجوه( حيث  بالقران )ألن  بان ال حياججهم  )ابن عباس( 
تشري  وايات   )  3 تنفيها)  واخرى   )  2 اهلل)  رؤية  تفيد  ايات  فهناك  االشتباه،  كثري 
إىل أن اهلداية والضاللة من اهلل) 4 ( واخرى تنسبها لالنسان) 5 (. ثم أن القرآن 
للمحاججة  عباس  ابن   عيّل اإلمام  دعا  ذلك  اجل  ومن  ومنسوخ،  ناسخ 

بالسنّة النبوية خللوها من هذه االشكاالت) 6 (.

سورة  من  آية  أول  أن  إىل   عيل اإلمام  أشار  النزول  أسباب  علم  ويف 
العنكبوت وهي )امل أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا امنا وهم ال يفتنون…(. 
 ،)  7 مكية)  أهنا  املفرسون  أشار  الذي  الوقت  يف  بدر،  معركة  بعد  نزلت  إهنا 
احلال  بدر، وكذا  معركة  بعد  نزلت  تكون وحدها  ربام  اآلية  أن هذه  واملالحظ 
نزلت  التي  الثالث األخرية  التي هي مكية ما عدا اآليات  النحل) 8 (  يف سورة 

) 1 ( الرشح: 289/7.

َها َناظَِرٌة﴾. سورة القيامة، اآلية: 23.  ) 2 ( كقوله تعاىل: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَرٌة )))( إَِلى َربِّ

ْبَصاَر﴾. سورة االنعام، اآلية: 103. ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَ ) 3 ( كقوله تعاىل: ﴿اَل ُتْدِرُكُه اْلَ

ُه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾. سورة ابراهيم، اآلية:  4. ) 4 ( كقوله تعاىل: ﴿َفُيِضلُّ اللَّ

سورة  َيَرُه﴾.  ا  َشرًّ ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َوَمْن   * َيَرُه  َخْيًرا  ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  ﴿َفَمْن  تعاىل:  كقوله   )  5  (

الزلزال 8-7. 

) 6 ( الرشح: 73-71/18.

) 7 ( أنظر: الطويس: التبيان 185/8. القرطبي: اجلامع 323/13.

) 8 ( أنظر: الطويس: التبيان 357/6. القرطبي: اجلامع 65/10.
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باملدينة بعد معركة أحد) 1 (.

وكان يؤكد معرفته باسباب النزول بقوله: )سلوين عن كتاب اهلل، واهلل 
ا بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبٍل() 2 (. ما من آية إالَّ أنا أعلم إهنَّ

) 1 ( الرشح: 207/9.

) 2 ( أنظر: ابن سعد: الطبقات 338/2. األزرقي: اخبار مكة 50/1. البالذري:انساب 99/2. 

ابن عبد الرب: االستيعاب 1107/3. جامع بيان العلم وفضله 114/1. اخلوارزمي: املناقب 

ص49. البلوي: الف باء 222/1. حمب الدين: الرياض النظرة 262/2. ابن حجر: االصابة 

الصواعق  اهليتمي:  تاريخ اخللفاء ص185.  السيوطي:  التهذيب 338/7.  509/2. هتذيب 

ص126. 
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املبحث السادس
اإلمام علي والنحو والبلغة

النحو: علم 

يعد علم النحو من علوم اللغة العربية التي ابتدعها اإلمام، فاملعروف أنه 
أمىل عىل أيب األسود الدؤيل جوامعه وأصوله التي منها: الكالم عىل ثالثة أقسام: 
اسم وفعل وحرف. والكلمة: إما نكرة أو معرفة. وتقسيم وجوه اإلعراب من 
حيث الرفع والنصب واجلر واجلزم. إن هذا اإلملام »يكاد يلحق باملعجزات ألن 

القوة البرشية ال تفي هبذا احلرص، وال تنهض هبذا االستنباط«.) 3 (
اإلمام  من  بإشارة  النحو  علم  وضع  من  أول  الدؤيل  األسود  أبو  كان 
أبو  أخذ  وغريه:  املثنى  بن  معمر  عبيدة  أبو  »وقال  األنباري  قال   .)  4  (عيل

 .298-296 ص  األوائل  العسكري:  هالل  أبو   .20/1 البالغة  هنج  رشح  احلديد:  أيب  ابن   )  3  (

احلموي: معجم األدباء 42/14ـ49. ابن األثري: املثل السائر 61/1. ابن تيمية: منهاج السنة 

142/4. السيوطي: تاريخ اخللفاء ص181.

) 4 ( أبو الطيب: مراتب النحويني ص 20، أبو هالل: األوائل ص 267، ابن النديم: الفهرست ص 

45، املفيد: الفصول املختارة ص91، القفطي: أنباه الرواة 39/1ـ  40، املازنداين: رشح أصول 

الكايف 298/2، املجليس: بحار األنوار 142/41، الشريازي: كتاب األربعني ص415. 
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األسود النحو عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه«) 1 (.

ويذكر االنباري أيضا) 2 (: »أعلم أيدك اهلل تعاىل بالتوفيق، وأرشدك إىل سواء 
أمري  حدوده،  وحّد  قواعده،  وأسس  العربية،  علم  وضع  من  أول  أن  الطريق، 
املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، واخذ عنه أبو األسود... وسبب وضع 
عيل ريض اهلل عنه هلذا العلم، ما روى أبو األسود، قال: دخلت عىل أمري املؤمنني 
أمري  يا  ما هذه  فقلت:  يده رقعة،  اهلل عنه، فوجدت يف  أيب طالب ريض  بن  عيل 
املؤمنني؟ فقال: إين تأملت كالم الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه احلمراء 
ثم  إليه، ويعتمدون عليه،  أن أضع هلم شيئا يرجعون  فأردت  ـ  يعني األعاجم  ـ 
ألقى إليه الرقعة، وفيها مكتوب، الكالم كله اسم، وفعل، وحرف، فاالسم ما أنبأ 
عن املسمى، والفعل ما أنبأ به، واحلرف ما جاء ملعنى، وقال يل: انح هذا النحو، 
وأضف إليه ما وقع إليك، وأعلم يا أبا األسود، إن األسامء ثالثة، ظاهر، ومضمر، 
واسم ال ظاهر وال مضمر، وإنام يتفاضل الناس يا أبا األسود فيام ليس بظاهر وال 

مضمر، وأراد بذلك االسم املبهم.

فلام  »لكن«.  خال  ما  وأخواهتا  »إن«  إيل  وقع  ما  فكان  األسود:  أبو  قال 
منها،  حسبتها  ما  فقال:  لكن؟  وأين  يل:  قال  عنه،  اهلل  ريض  عيل  عىل  عرضتها 
فلذلك  نحوت!  الذي  النحو  هذا  أحسن  ما  قال:  ثم  فأحلقها،  منها  هي  فقال: 

سمي النحو نحوا«.

وذكر األنباري أيضا »وروي أن سبب وضع عيل ريض اهلل عنه هلذا العلم 

) 1 (  األنباري: نزهة االلباء يف طبقات األدباء ص 18 ـ 19. 

) 2 (  األنباري: نزهة االلباء يف طبقات األدباء ص 14 ـ 15. 
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أنه سمع أعرابيا يقرأ »ال يأكله إال اخلاطئني« ) 1 (، فوضع النحو) 2 (.

وضع  يف  الريادة  صاحب  هو  من  يف  اآلراء  األنباري  يستعرض  أن  وبعد 
أيب  بن  عيل  النحو  وضع  من  أول  أن  »والصحيح  للقول:  خيلص  النحو  علم 
إىل أيب األسود، وأبو األسود  الروايات كلها تسند  اهلل عنه، ألن  طالب ريض 
يسند إىل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، فإنه روي عن أيب األسود أنه سئل 
النحو؟ فقال: لفقت حدوده من عيل بن أيب طالب  فقيل له: من أين لك هذا 

ريض اهلل عنه«) 3 (.

البلغة:

باملطابقة  واملقصود  احلال مع فصاحته،  ملقتىض  الكالم  البالغة هي مطابقة 
ختتلف  ولذلك  طبقات  الناس  ان  حيث  السامع  حلال  مناسبا  الكالم  يكون  أن 
اساليب الكالم تبعا الختالف حال السامع، اما الفصاحة فهي أن تكون االلفاظ 
القياس الرصيف، وليس هناك  سهلة واضحة عذبة خفيفة احلركات جارية عىل 
الغموض  من  خاليا  املؤلف(  )الكالم  الرتكيب  يكون  وأن  حروفها،  بني  تنافر 

والتعقيد والتكرار) 4 (.

البلغاء  وسيد  الفصحاء  امام  فهو  بمكان  الفصاحة  من   عيل اإلمام  كان 

) 1 ( الصحيح »ال يأكله إال اخلاطئون«.سورة احلاقة، اآلية: 37. 

) 2 (  األنباري: نزهة االلباء يف طبقات األدباء ص 17. 

) 3 ( األنباري: نزهة االلباء يف طبقات األدباء ص 19 ـ20. 

ص26.  التعريفات  اجلرجاين:   .250-241/1 العمدة  رشيق:  ابن  يف  متعددة  معاين  أنظر   )  4  (

احلالوي: البالغة والتطبيق ص8-7.
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الناس  تعلم  املخلوقني(. ومنه  ويف كالمه قيل )دون كالم اخلالق، وفوق كالم 
من  سبعينًا   )  1 الكاتب)  حييى  بن  احلميد  عبد  حفظ  حيث  والكتابة  اخلطابة 
حيث  وكثرة،  سعة  اال  االنفاق  يزيده  ال  )كنزا   )  2 نباتة)  ابن  وحفظ   .خطبه

حفظ مائة فصل من مواعظه) 3 (.

وقد شهد معاوية له هبذا االمتياز فلام دخل عليه حمفن بن أيب حمفن قائال له: 
)جئتك من عند اعيا) 4 ( الناس. فقال معاوية: وحيك! كيف يكون اعيا الناس! 

فواهلل ما سن الفصاحة لقريش غريه() 5 (.

الفصاحة،  يف  جيارى  ال   أنه عىل  االشارة  يف  البالغة  هنج  كتاب  ويكفي 
العرش   ) 6 الصحابة)  مل يدون ألحد من فصحاء  الفصاحة، حيث  يبارى يف  وال 
ن له، وقد حفظ اجلاحظ أحد معتزلة البرصة، يف كتابه  وال نصف العرش مما دوَّ

) 1 ( هو عبد احلميد بن حييى بن سعد العامري بالوالء اختص بمروان بن حممد وقتل معه، وكان 

خلكان:  ابن  ص83-72.  والكتاب  الوزراء  اجلهشياري:  أنظر  البالغة،  يف  املثل  به  يرضب 

الوفيات 228/3-232. ابن نباتة: رسح العيون ص5-162. 

ميافارقني  يف  ولد  )335-374هـ(  الفارقي  نباتة  بن  اسامعيل  بن  حممد  بن  الرحيم  عبد   )  2  (

فاكثر  الغزوات  كثري  األخري  وكان  احلمداين  الدولة  سيف  خدمة  يف  ودخل  حلب  وسكن 

العرب  الذهبي:   .8-156/3 الوفيات  خلكان:  ابن  أنظر  اجلهادية.  اخلطب  من  نباتة  ابن 

.143/2

) 3 ( الرشح: 25-24/1.

) 4 ( العي ضد البيان أي ليست لديه القدرة عىل الكالم الفصيح، الرازي: خمتار الصحاح ص467.

) 5 ( الرشح: 25-24/1، 247/15.

) 6 ( قال املدائني: كان أبو بكر خطيبا وكان عمر خطيبا وكان عثامن خطيبا وكان عيل اخطبهم، أنظر 

اجلاحظ: البيان والتبني 353/1.
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البيان والتبني) 1 ( الكثري من خطبه) 2 (.

فلام أورد اجلاحظ قوله: )قيمة كل امريٍء ما حيسن( علق قائال: )لو مل 
الكلمة لوجدناها شافية، وجمزئة مغنية، بل  الكتاب اال عىل هذه  نقف من هذا 
لوجدناها فاضلة عن الكفاية، وغري مقرصة عن الغاية. واحسن الكالم ما كان 
البسه  قد  وجّل  عّز  اهلل  وكأن  لفظه،  ظاهر  يف  ومعناه  كثريه،  عن  يغنيك  قليله 
فإذا  قائله.  نية صاحبه وتقوى  من اجلاللة، وغشاه من نور احلكمة عىل حسب 
االستكراه،  من  بعيدا  الطبع  صحيح  وكان  بليغا،  واللفظ  رشيفا،  املعنى  كان 
يف  الغيث  صنع  القلوب  يف  صنع  التكلف،  عن  مصونا  االختالل،  عن  ومنزها 
الرتبة الكريمة، ومتى فصلت الكلمة عىل هذه الرشيطة، ونفذت من قائلها عىل 
هذه الصفة، اصحبها اهلل من التوفيق، ومنحها من التأييد، ما ال يمتنع معه من 

تعظيمها صدور اجلبابرة، وال يذهل عن فهمها معه عقول اجلهلة() 3 (.

األولني  من  العرب  بلغة  ناطق  كل  من  افصح   عيل اإلمام  كان  لقد 
فضيلة  ألّن  )وذلك   :رسوله وكالم  سبحانه  اهلل  كالم  اال  واآلخرين، 
امرين مها: مفردات االلفاظ  تعتمد عىل  اخلطيب والكاتب يف خطابته وكتابته 
معقدة،  وال  وحشية  غري  سلسة  سهلة  تكون  فأن  املفردات،  اما  ومركباهتا. 
إىل  وصوله  ورسعة  املعنى  فحسن  املركبات  واما  كذلك،  كلها   والفاظه

 ،106 ،101 ،99 ،88 ،78-77 ،56-50 ،22-20 ،14/2 .297 ،256 ،202 ،83/1 ) 1 (

 ،141 ،98/3 ،350 ،316 ،311 ،285 ،279 ،274 ،200 ،197 ،190 ،172 ،165

.93 ،8/4 ،301 ،285 ،5-274 ،260 ،211 ،155 ،148

) 2 ( الرشح: 25/1.

) 3 ( البيان والتبيني 83/1. وانظر كلمة االمام لدى سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص154.
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عىل  الكالم  بعض  فضل  باعتبارها  التي  الصفات  عىل  واشتامله  االفهام، 
املقابلة  من  البديع  املتأخرون  التي سامها  الصناعة  الصفات هي  وتلك  بعض، 
 )  1 والرتصيع)  صدره،  عىل  الكالم  آخر  ورّد  التقسيم،  وحسن  واملطابقة، 
املجاز،  استعامل  ولطافة  واالستعارة،  واملامثلة،   )  3 والتوشيح)   )  2 والتسهيم) 

واملشاكلة(.  )  4 والتسميط)  والتكافؤ،  واملوازنة، 

يف  ومتفرقة  مبثوثة  وكتبه   خطبه يف  موجودة  كلها  االساليب  هذه  إن 
 كان فإن  غريه،  أحد  كالم  يف  االمران  هذان  يوجد  وليس   كالمه فرش 
بالعجب  أتى  فقد  ونثرها،  رصفها  يف  رويته  واعمل  فيها،  وفكر  تعلمها،  قد 
ومل  له،  املبتكر  ألنه  ذلك،  يف  الناس  امام  يكون  أن  وجب  لذا  العجاب، 
مرجتلة،  لسانه  عىل  وفاضت  ابتداء،  اقتضبها  قد  كان  إذا  اما  قبله،  من  يعرف 
وعىل  وأعجب!  فأعجب  اعتامل  وال  روية،  غري  من  بدهيه،  طبعه  هبا  وجاش 
)وأعلم  اثره  عىل  انفاسهم  تنقطع  والفصحاء  جمليا،  جاء  فلقد  االمرين  كال 
منسوب  وصاحبه  يتعب،  مضيئة  الشمس  أن  عىل  االستدالل  تكلف  أن 

) 1 ( هو أن تكون االلفاظ مستوية االوزان متفقة االعجاز كقوله تعاىل:

﴿إِنَّ إَِلْينَا إَِياَبُهْم * ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا ِحَساَبُهْم ﴾.  

اَر َلِفي َجِحيٍم﴾. وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ اْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم * َوإِنَّ اْلُفجَّ  

التعريفات  ص47.اجلرجاين:  العلوم  مفاتيح  اخلوارزمي:   .26/2 العمدة  رشيق:  ابن  أنظر   

ص30. 

) 2 ( هو أن يكون معنى البيت مقتفيا قافيته وشاهدا هبا داال عليها. ابن رشيق: العمدة 34-32/2.

) 3 ( هو نفس التسهيم. ابن رشيق: العمدة 31/2.

) 4 ( هو تصيري كل بيت اربعة اقسام ثالثتها عىل سجع واحد مع مراعاة القافية يف الرابع حتى تنقيض 

القصيدة، اخلوارزمي: مفاتيح العلوم ص61. اجلرجاين: التعريفات ص31، 700. 
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رام  مما  سفها  باشد  رضوريا،  علام  املعلومة  االمور  جاحد  وليس  السفه،  إىل 
اسامء   خطبه بعض  عىل  اطلق  لقد   )  1 عليها()  النظرية  باألدلة  االستدالل 
احلديد  أيب  ابن  اعجاب  اثارت  التي  املالئكة،  أي  االشباح  كخطبة  لشهرهتا، 
فقال عنها: )هذا موضع املثل)إذا جاء هنر اهلل بطل هنر معقل«) 2 ( إذا جاء هذا 
الفصيح  نسبة  وكانت  العرب،  فصاحة  بطلت  القديس  واللفظ  الرباين  الكالم 
أن  افرتضنا  لو  وحتى  اخلالص،  النضار  إىل  الرتاب  كنسبة  إليه،  كالمها  من 
لكن من  االلفاظ  املقاربة هلذه  أو  املناسبة  الفصيحة  االلفاظ  تقدر عىل  العرب 
بل  اجلاهلية  تعرف  أين  ومن  عنها!  االلفاظ  هذه  عربت  التي  املادة  هلم  أين 
هلا  ليتهيأ  السامئية،  الغامضة  املعاين  هذه   سول للرَّ املعارصون  الصحابة 
أو  بعري  صفة  يف  فصاحتهم  تظهر  كانت  إنام  فإهنم  اجلاهلية  اما  عنها!  التعبري 
ذلك.  ونحو  فلوات،  أو  جبال،  صفة  أو  فالة،  ثور  أو  وحش  محار  أو  فرس 
إنام كان منتهى فصاحة احدهم  فاملذكور منهم بفصاحة  بالنسبة للصحابة،  اما 
أو  املوت،  ذكر  تتضمن  إما يف موعظة  الثالثة،  أو  السطرين  تتجاوز  كلامت ال 

ذم الدنيا، أو ما يتعلق بحرب أو قتال ترغيبا أو ترهيبا() 3 (.

وتسبيحها  وعباداهتا،  وصورها  وصفاهتا،  املالئكة  يف  الكالم  ان  حني  يف 
ومعرفتها بخالقها وحبها له، ووهلها إليه، وما جرى جمرى ذلك ملا يتضمنه كالم 

) 1 ( الرشح: 279-278/6.

) 2 ( امليداين: جممع االمثال 88/1. نسبة إىل الصحايب معقل بن يسار املزين، حيث ملا حفر زياد هنرًا 

بالبرصة وأراد فتحه، أشهد معقل بن يسار فنسب النهر إليه. الزخمرشي: ربيع االبرار 226/1-

.227

) 3 ( الرشح: 426-425/6.
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تفصيل  الصحابة  وال  اجلاهلية  عند  معروفا  يكن  مل  فإذا  اخلطبة،  هذه  يف  اإلمام 
هبكذا وقد يكونوا علموه مجلة غري مقسمة هذا التقسيم وال مرتبة هذا الرتتيب، 

بام سمعوه من ذكر املالئكة يف القرآن العظيم) 1 (.

اما من كان له علم هبذا املوضوع كعبد اهلل بن سالم) 2 (–أحد إليهود–وامية 
بن أيب الصلت) 3 ( فلم تكن هلم هذه العبادة،وال قدروا عىل هذه الفصاحة، إذن 
 ثبت أن هذه االمور الدقيقة يف مثل هذه العبادة الفصيحة، مل حتصل أال لإلمام
قلبه،  جلده،ورجف  اقشعر  اللبيب،  تأمله  إذا  الكالم  هذه  ان  »واقسم  وحده 
واستشعر عظمة اهلل يف روعه وجلده،وهام نحوه،وغلب الوجد عليه، وكاد أن 

خيرج من مسكه شوقًا، وأن يفارق هيكله صبابة ووجدا() 4 (.

كان عىل درجة من التمكن يف استخدام األلفاظ يف ما يناسبها، فيعطي 
لفظه  املتباينات  ويعطي  القرب  بإزاء  البعد  )مقرب(،ألن  لفظه  املتباعدات 
ألن  )مؤلف(  لفظه  املتعاديات  واعطى  املقارنة،  بإزاء  البينونة  ألن  )مقارن( 

اإلتالف بإزاء التعادي) 5 (.

) 1 ( الرشح: 426/6.

) 2 ( هو عبد اهلل بن سالم بن احلارث ممن أسلم من إليهود يف عرص النبي تويف سنة 43هـ.أنظر:ابن 

سعد: الطبقات 352/2-1. مسلم: صحيح 41/16. احلاكم: املستدرك 467/3-471. ابن 

عبد الرب:االستيعاب 921/3.ابن حجر:اإلصابة 321-320/2 

نبذ عبادة األصنام،وحرم عىل نفسه  الثقفي،كان ممن  ) 3 ( أمية بن عبداهلل أيب الصلت بن أيب ربيعة 

–372.النووي   369 والشعراء  قتيبة:الشعر  ابن  يسلم.ت5هـ.  ومل  اإلسالم  اخلمر،وادرك 

هتذيب االسامء 126/1/1 اآللويس: بلوغ االرب 253/2، 21/3.

) 4 ( الرشح 426/6. 

) 5 ( الرشح75-74/13.



545الفصل اخلامس: اإلمام عيل مصدر الفكر العريب .................................. 

ووقف ابن أيب احلديد معجبًا بأسلوب كتاب ارسله االمام البن عباس بعد مقتل 
حممد بن أيب بكر قائالً »أنظر إىل الفصاحة كيف تعطي هذا الرجل قيادها،ومتلكه 
زمامها، واعجب هلذه االلفاظ املنصوبة،يتلو بعضها بعضًا كيف تواتيه وتطاوعه، 
سلسة سهلة، تتدفق من غري تعسف وال تكلف، حتى انتهى إىل آخر الفصل فقال 
»يومًا واحدًا وال التقي هبم أبدًا« وأنت وغريك من الفصحاء، إذا رشعوا يف كتاب أو 
خطبه، جاءت القرائن أو الفواصل تارة مرفوعة، وتارة منصوبة، فإن أرادوا قرسها 

بإعراب واحد. ظهر منها يف التكلف أثر بنّي، وعالمة واضحة«) 1 (.

سورة  إىل  )أنظر  القرآين،  االعجاز  انواع  أحد  هو  البيان  من  الصنف  هذا 
فيها  ليس  والثانية  الفواصل  منصوبة  االوىل  املائدة،  سورة  وبعدها  الناس 
أثر  وظهر  متتزجا،  مل  باالخرى  السورتني  إحدى  مزجت  ولو  اصال  منصوب 

الرتكيب والتأليف بينهام() 2 (.

البيان  بمقتىض  سياقة  تساق   عيل اإلمام  كالم  يف  الفواصل  هذه  إن  ثم 
واملوصوفات يف  الصفات  إىل  أنظر  »ثم  التكليفية.  الصناعة  حسب  ال  الطبيعي 
و  قاطعًا(  )سيفا  و  كادحًا(  )عامال  و  ناصحًا(  )ولدًا  قال:  كيف  الفصل  هذا 
)ركنًا دافعًا( ولو قال: )ولدًا كادحًا( و )عامال ناصحًا( وكذلك ما بعده ملا كان 

صوابا، وال يف املوقع واقعا«) 3 (.

إن هذه البالغة جعلت من أيب احلديد يتعجب قائال )فسبحان من منح هذا 
الرجل هذه املزايا النفيسة، واخلصائص الرشيفة! أن يكون غالم من ابناء عرب 

) 1 ( الرشح: 146-145/16.

) 2 ( الرشح: 146/16.

) 3 ( الرشح: 146/16.
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مكة، ينشأ بني أهله… وخرج افصح من سحبان) 1 ( وقس) 2 (، ومل تكن قريش 
بافصح العرب، كان غريها افصح منها، قالوا افصح العرب جرهم، وإن مل تكن 
هلم نباهة…. وال غرو فيمن كان حممد مربيه وخمرجه، والعناية اإلهلية متده 

وترفده أن يكون منه ما كان() 3 (.

املثال نجده دائام  املعنى فعىل سبيل  وكان أيضًا مقتدرا عىل الترصف يف 
يذم الدنيا ولكنه أيضًا احيانا يمدحها، وهو صادق يف املدح والذم) 4 (.

وقد القى كالمه استحسانا لدى من كان له باع مشهود يف البالغة حيث 
لو وزن  الكالم  الريض عن اخلطبة احلادية والعرشين: )إن هذا  الرشيف  يقول 
بعد كالم اهلل سبحانه، وبعد كالم رسول اهلل بكل كالم ملال به راجحا وبرز 
العبارات  غريب  )من  فيها  بأن   )48( رقم  اخلطبة  ووصف   .)  5 سابقا()  عليه 
وعجيبها() 6 (. وقد خصص الرشيف الريض آخر كتابه هنج البالغة) 7 ( لقصار 

) 1 ( سحبان بن زفر بن اياس ت 54هـ، أحد خطباء العرب. خطب امام معاوية من الظهر حتى 

.109/2 االصابة  حجر:  ابن   .9-248/1 االمثال  مجهرة  العسكري:  هالل  أبو  العرص. 

اآللويس: بلوغ االرب 156/3. 

) 2 ( قس بن ساعدة االيادي أول من خطب عىل عصا، ت 23ق هـ. اجلاحظ: البيان والتبني 42/1-

معجم  املرزباين:   .249/1 االمثال  مجهرة  العسكري:  هالل  أبو   .309-308  ،52،45  .3

الشعراء ص338.

) 3 ( الرشح: 147-146/16.

) 4 ( الرشح: 326/18.

) 5 ( الرشح: 301/1.

) 6 ( الرشح: 200/3.

) 7 ( هنج البالغة ص559-469.
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ابن  وصف  وقد  الفصاحة،  منتهى  يف  اجيازها  عىل  كانت  والتي  االمام  كلامت 
أيب احلديد هذا الباب بأنه: )كالروح من البدن، والسواد من العني، وهو الدرة 
هذه  من  بعض  عىل  يعلق  نجده  لذا   .)  1 صدفها()  الكتاب  سائر  التي  املكنونة 

بالثناء ومنها: الكلامت 

الصفحةتعليق ابن أيب احلديدكالم اإلمام

ملكتني عيني
من فصيح الكالم يريد غلبني 

النوم.
12/6

ونسأله املعافاة يف 
األديان كام نسأله 
املعافاة يف األبدان

لقد اظرف وابدع، وذلك ألن 
لالديان سقاًم وطبًا وشفاًء، كام أن 

لالبدان سقاًم وطبًا وشفاًء.

81/7

افأعبد ما ال أرى!
مقام رفيع جدًا ال يصلح أن يقوله 

غريه.
64/10

العار أمامكم واجلنة 
أمامكم.

303/9هذا كالم رشيف جدًا.

فإن البخل واحلرص 
غرائز شتى جيمعها 

سوء الظن باهلل.
41/17هذا كالم رشيف من كالم احلكامء.

) 1 ( الرشح: 81/18.
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املرء خمبوء حتت لسانه.
هذه اللفظة ال نظري هلا يف االجياز 

والداللة عىل املعنى وهي من 
ألفاظه املعدودة.

353/18

تكلموا ُتعرفوا، فإن 
املرء خمبوء حتت لسانه.

هذه إحدى كلامته التي ال قيمة هلا، 
وال يقدر قدرها.

340/19

هلك امرؤ مل يعرف 
قدره

355/18هذه الكلمة من كلامته املعدودة.

ما أكثر العرب وأقل 
االعتبار

ما اوجز هذه الكلمة وما أعظم 
فائدهتا!

203/19

الناس أعداء ما جهلوا
هذه من الفاظه الرشيفة التي ال نظري 

هلا.
86/20

أو تعتدل عىل عقول 
أهل الدنيا

هذا كالم لطيف فصيح غامض، 
ومعناه أن غمرات املوت واهواله 

عظيمة جدًا، ال تستقيم عىل العقول، 
وال تقبلها إذا رشحت هلا، ووصفت 
كام هي عىل احلقيقة بل تنبو عنها وال 

تصدق بام يقال فيها فعرب عن عدم 
استقامتها عىل العقول، بقوله: )أو 
يعتدل( كأنه جعلها كاليشء املعوج 

عند العقل فهو غري مصدق به. 

8-167/11
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لتفسري، كام يف كالمه )219( حيث  بحاجة  ليس   يكون كالمه واحيانا 
أن  املفرس  إراد  لو  بام  عليها  وتدل  تعطيها  الفصيحة  والفاظه  ظاهرة،  معانيه  أن 
يعرب عنه بعبارة غري عبارته لكان لفظه أوىل أن يكون تفسريا لكالم ذلك 
املفرس) 1 (. وكذلك كالمه ذو الرقم )183( الذي هو من فصيح الكالم ونادره، 

ويتضمن من توحيد اهلل تعاىل ومتجيده، والثناء عليه ما يشهد لنفسه) 2 (.

لو ذكر غريها  البعض، بحيث  لبعضها  املناسبة  االلفاظ  يستخدم   وكان
ولكن  املعنى،  يكرر   وكان  .)  3 قرارها)  يف  استقرت  وال  عليها،  انطبقت  ملا 

بالفاظ خمتلفة وذلك القتداره عىل العبارة وسعة مادة النطق عنده) 4 (.

يكن  مل  عنها  بحث  إذا  اجوبة  )وهي  االقناعي  اجلواب   اساليبه ومن 
مقام  يف  ملصادمته  صاحلة  للخصم  مسكتة  النظر  ببادئ  وكانت  حتقيق،  وراءها 
املجادلة() 5 (. فلام سئل: كم بني السامء واالرض؟ أجاب: دعوة مستجابة. 

وسئل أيضًا: ما بني املرشق واملغرب؟ فقال: مسرية يوم للشمس) 6 (.

وهي اجوبة صحيحة ال ريب فيها ألن السائل سأل بحضور العامة، حتت 
والدليل  بالدليل،  السائل  طالبه  لربام  عددا،  بمقدارها  االمام  اجابه  فلو  املنرب 

) 1 ( الرشح: 144/11.

) 2 ( الرشح: 88/10.

) 3 ( الرشح: 272-271/7.

) 4 ( الرشح: 360/18.

) 5 ( الرشح: 172/2.

 .275-274/3 والتبني  البيان  اجلاحظ:  وانظر   .199/19  ،173-172/2 الرشح:   )  6  (

الزخمرشي: ربيع االبرار 663/1.
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السائل  فهم  إىل  ايصاله  لشق  حصل  لو  وحتى  البدهية،  عىل  حصوله  يصعب 
االمام إىل جواب امجايل  لذا عدل  فتنة،  فيها خالف وربام  واحلارضين، ولصار 
نتائج  من  وهذا  واستحسنوه،  به  السامعون  واقتنع  السائل  اسكت  صحيح 

.) 1 (حكمته

ابن أيب احلديد  وملا كان كالم اإلمام عيل متميزا عمن سواه، لذا مل جيد 
مشقة يف متييزه عن غريه، ففي رشحه خلطبة االمام الرابعة قال: )هذه الكلامت 
اشياء  قوم  فيها  زاد  فقد   إليه منسوبة  طويلة  خطبة  من  ملتقطة  واالمثال 
تناسب  وال  اخلطب،  يف   طريقته الفاظها  توافق  ال  اهواؤهم،  عليها  محلتهم 
فصاحتها فصاحته وال حاجة إىل ذكرها فهي شهرية، ونحن نرشح هذه االلفاظ 
اخلطباء  بمذاهب  ومعرفة  ونقد  ذوق  له  من  ذلك  يف  يشك  ال   كالمه ألهنا 
والفصحاء يف خطبهم، ورسائلهم وألن الرواية هلا كثرية، والن الريض رمحة اهلل 

تعاىل عليه قد التقطها ونسبها إليه وصححها وحذف ما عداها() 2 (.

وملا نسبت بعض خطبه وكالمه للغري متكن علامء البيان من إعادة نسبتها 
لالمام فمثال اخلطبة رقم)32( التي نسبها من ال علم له إىل معاوية مع إهنا من 
العذب من  واين  الرغام!  من  الذهب  أين  إذ  فيه،  الذي ال يشك   اإلمام كالم 
االجاج! وقد دل عىل ذلك اخلريت، ونقده الناقد البصري، عمرو بن بحر اجلاحظ 
حيث ذكرها يف كتابه البيان والتبني) 3 (، واشار إىل أن هناك من نسبها ملعاوية ثم انكر 
الناس، ويف  ذلك قائال: )وهذا الكالم بكالم عيّل أشبه، وبمذهبه يف تصنيف 

) 1 ( الرشح: 199/19.

) 2 ( الرشح: 208/1.

.61-59/2 ) 3 (
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االخبار عام هم عليه من القهر واإلذالل، ومن التقية واخلوف أليق، ومتى وجدنا 
معاوية يف حال من األحوال يسلك يف كالمه مسلك الزهاد، ومذاهب العباد!() 1 (.
 )  2 الفجاءة)  بن  قطري  إىل  رقم)110(  االمام  خطبة  اجلاحظ  ونسب 
بكالم  وهي   )  3 )املونق()  كتابه  يف  املرزباين  رواها  حيث  لإلمام  أهنا  واملعروف 
اإلمام اشبه، وليس يبعد عند ابن أيب احلديد أن يكون قطري خطب هبا بعد 

أن اخذها من اصحاب اإلمام الذين صاروا فيام بعد خوارج) 4 (.
ومما يؤثر عن االمام قوله: )ال تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا، وأنت 

جتد هلا يف اخلري حمتمال( إال أن هناك من رواها للخليفة عمر بن اخلطاب) 5 (.
ال  أنه  اهلل  عىل  الدنيا  هوان  )من   :قوله  )  6 الغزايل()  حامد  )أبو  ونسب 
والصحيح   ،)  7 الدرداء)  أيب  إىل  برتكها(  اال  عنده  ما  ينال  وال  فيها،  إالَّ  يعىص 

) 1 ( الرشح: 175/2-176، ونسبها ملعاوية أيضًا األيب: نثر الدرر 21-19/3.

) 2 ( هو قطري بن الفجاءة بن مازن التميمي من رؤساء االزارقة من اخلوارج، وتوىل امرة اخلوارج 

ثالث عرشة سنة، وقتل يف حروبه. اجلاحظ: البيان والتبني 2-341/1، 126/2، 1-310/9. 

ابن قتيبة: املعارف ص411. الطربي: تاريخ 7-126/6، 169، 259، 310-300، 318. 

) 3 ( مل اعثر عىل هذا الكتاب.

االخبار  عيون  قتيبة:  ابن   .9-126/2 والتبني  البيان  اجلاحظ:  وانظر   .236/7 الرشح:   )  4  (

250/2-1. النويري: هناية االرب 250/7-3. القلقشندي: صبح االعشى 5-223/1.

) 5 ( الرشح: 277/19.

) 6 ( مل أهتد إليها يف كتابه إحياء علوم الدين. 

) 7 ( عويمر بن مالك بن قيس بن أمية االنصاري اخلزرجي أحد الصحابة الذين عرفوا بالعبادة، توىل 

القضاء للخليفة عمر يف دمشق تويف سنة 32هـ. أبو نعيم: حلية االولياء 208/1-227. ابن عبد الرب: 

االستيعاب 1646/4-8. الذهبي: معرفة القراء الكبار 38/1. ابن حجر: االصابة 46-45/3.



552................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

بكالم  اعرف  وهو   )  1 اجلاحظ)  ذلك  ذكر  حيث   عيّل اإلمام  كالم  من  أهنا 
الرجال) 2 (.

 وذكر املربد) 3 ( خطبة االعرايب بالبادية )وأكثر الناس يرون أهنا من كالم اإلمام
وجيوز أن يكون االعرايب حفظها وأوردها كام يورد الناس كالم غريهم() 4 (.

منسوبة  اجله(  إىل  خطاه  املرء  )نفس  االمام  كلمة  احلديد  أيب  ابن  ووجد 
إىل عبد اهلل بن املعتز) 5 ( فعلق قائال: )فال ادري هل هي البن املعتز أم اخذها 
وألن  اشبه،  بكالمه  فإهنا   املؤمنني ألمري  أهنا  والظاهر   !املؤمنني امري  من 

الريض قد رواها عنه، وخرب العدل معمول به() 6 (.

البيان: اساليب 

كان  ما  وايضاح  املعنى  اظهار  أي  املعرب،  الفصيح  النطق  هو  البيان: 
الفصاحة  البيان هو  للسامع) 7 ( وموضوع علم  املراد  اظهار  ليتم  قبله،  مستورا 

) 1 ( مل اهتد إليها يف أي من مؤلفات اجلاحظ.

) 2 ( الرشح: 326/19.

) 3 ( الكامل يف اللغة واالدب 108/4.

) 4 ( الرشح: 4-3/11.

) 5 ( هو عبد اهلل بن حممد املعتز باهلل بن اخلليفة العبايس املتوكل كان شاعرا وله جمموعة من الكتب 

اخلطيب  خمنوقا،  296هـ  سنة  وتويف  عزل  ثم  وليلة  يومًا  املقتدر  بعد  اخلالفة  توىل  االدبية. 

الكتبي:  الشعراء ص255.  املحمدون من  القفطي:  بغداد 101-95/10.  تاريخ  البغدادي: 

فوات الوفيات 246-239/2. 

) 6 ( الرشح: 221/18.

) 7 ( ابن رشيق: العمدة 254/1. اجلرجاين: التعريفات ص26، 83.
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والبالغة) 1 (، وجيب عىل صاحب علم البيان األملام بعلوم تسمى )ادوات علم 
البيان( وهي: النحو والترصيف والفاظ اللغة وامثال العرب وايامهم )التاريخ( 
السلطانية  واالحكام  البيان،  علم  يف  كتبت  التي  السابقة  باملؤلفات  واالحاطة 

وحفظ القرآن الكريم والسنّة النَّبوية) 2 (.

كالمه  ثنايا  يف   عيّل اإلمام  استخدمها  التي  البيان  اساليب  تنوعت  لقد 
ومنها:

ذكر  طي  مع  بينهام  ملشاركة  لفظ  إىل  لفظ  من  املعنى  نقل  االستعارة:  أوالً: 
املنقول إليه) 3 ( وقد استخدم االمام هذا االسلوب عىل نطاق واسع.

املفاخرة.  تيجان  النجاة… وضعوا  بسفن  الفتن  امواج  قوله: )شقوا   -

افلح من هنض بجناح(. قال ابن أيب احلديد: )إن احسن االستعارات ما تضمن 
قد  الفتن  ألن  وذلك  االستعارات…  كهذه  منه  واملستعار  املستعار  بني  مناسبة 
البحر املضطربة. وملا كانت السفن  بامواج  تتضاعف وترتادف فحسن تشبيهها 
من  ينجي  ملا  السفن  لفظ  يستعار  أن  حسن  البحر.  امواج  من  تنجي  احلقيقية 
به  يعظم  مما  كان  ملا  التاج  ألن  املفاخرة(  تيجان  )وضعوا  قوله  وكذلك  الفتن. 
قدر االنسان استعارة ملا يتعظم به االنسان من االفتخار وذكر القديم. وكذلك 
صار  عنهم  يديه  نفض  ملا  كأنه  الناس،  اعتزل  ملن  باجلناح  النهوض  استعارة 

) 1 ( ابن االثري: املثل السائر 51/1.

) 2 ( ابن االثري: املثل السائر 86-57/1.

السائر  املثل  االثري:  ابن  ص47.  العلوم  مفاتيح  اخلوارزمي:   .268/1 العمدة  رشيق:  ابن   )  3  (

88/1. اجلرجاين: التعريفات ص13.
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كالطائر الذي ينهض من االرض بجناحيه() 1 (.

إذ  القبور  اصحاب  يصف  له  خطبه  يف  االستعارة  من  االمام  وأكثر 
فاكلت  فيه،  عليهم  االرض  سلطت  سبيال  الربزخ  بطون  يف  )سلكوا  يقول 
ال  مجادا  قبورهم  فجوات  يف  فاصبحوا  دمائهم،  من  ورشبت  حلومهم،  من 
تنكر  حيزهنم  وال  االهوال،  ورود  يفزعهم  ال  يوجدون،  ال  وضامرا  ينمون، 
ينتظرون  ال  غيبا  للقواصف،  يأذنون  وال  بالرواجف،  حيفلون  وال  األحوال، 
وشهودا ال حيرضون، وإنام كانوا مجيعا فشتتوا، واالفا فافرتقوا، وما عن طول 
سقوا  ولكنهم  ديارهم،  وصمت  اخبارهم  عميت  حملهم،  بعد  وال  عهدهم 
فكأهنم  سكونا،  وباحلركات  صمام،  وبالسمع  خرسا،  بالنطق  بدلتهم  كأسا 
يتزاورون،  ال  واحياء  يتأنسون،  ال  جريان  سبات،  رصعى  الصفة،  ارجتال  يف 
وحيدا  فكلهم  االخاء،  أسباب  منهم  وانقطعت  التعارف  عرى  بينهم  بليت 

وهم مجيع وبجانب اهلجر وهم أِخاّلء() 2 (.

فإشارته  مستحسنة(،  لطيفة  استعارات  كلها  )هذه  احلديد:  أيب  ابن  قال 
الدنيا  واهل  امليت  بني  حجز  القرب ألنه  به  يقصد  أن  وجيوز  احلاجز  أي  للربزخ 
وجيوز أن يقصد به الوقت الذي بني حال املوتى إىل حال النشور. ولفظتا )اكلت 
أي  بالفجوة  واملقصود  مستعارتان  دمائهم(.  من  االرض من حلومهم ورشبت 
الفرجة املتسعة بني الشيئني. )ومجادا ال ينمون( أي خرجوا عن صورة احليوانية 
إىل صورة اجلامد الذي ال ينمى وال يزيد وقوله: )ال حيفلون بالرواجف( أي ال 

) 1 ( الرشح: 215/1. وانظر نص كالم اإلمام، سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص28.

) 2 ( الرشح: 150/11.
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يكرتثون بالزالزل، وقوله: )وال يأذنون للقواصف( أي ال يسمعون االصوات 
يف  حارضين  وغري  الصورة  يف  شهود  أي  ينتظرون(  ال  )غيبا  وقوله:  الشديدة، 
املعنى، وقوله: )وبالسمع صمام( أي مل يسمعوا فيها نداء املنادي وال نوح النائح 
أو مل يسمع يف قبورهم صوت منهم. وقوله: )كأهنم رصعى سبات( وهو النوم 

حيث ال فرق يف الصورة بني امليت حال موته، والنائم املسبوق() 1 (.

- وقال: )وبادروا للموت وغمراته، وامهدوا له قبل حلوله( فامهدوا 
له اختذوا مهادا وهو الفراش) 2 (.

إىل  وتعشوا  يب،  فتهتدي  طائفة  يب  تلتحق  أن  اطمع  )وأنا   :وقال  -
ضوئي(. شبه به من يلتحق به من أهل الشام بمن يعشوا ليال إىل النار، وذلك 
ألن بصائرهم ضعيفة، فهم من االهتداء هبداه كمن يعشو ببرص ضعيف إىل 

النار يف الليل) 3 (.

ويبسطها  يشء،  لكل  الباسط  الضياء  )يقبضها  اخلفافيش:  يف   وقوله  -
الشمس  من  تستمد  أن  من  أعينها  عشيت  وكيف  حي،  لكل  القابض  الظالم 
املضيئة نورا هتتدي به يف مذاهبها، وتتصل بعالنية برهان الشمس إىل معارفها، 
)وتتصل  فعبارة  ارشاقها(.  سبحات  يف  امليض  عن  ضيائها،  بتلؤلؤ  وردعها 

بعالنية برهان الشمس( كالم جيد يف مذاهب االستعارة) 4 (.

) 1 ( الرشح: 155-154/11.

) 2 ( الرشح: 112/13.

) 3 ( الرشح: 13-12/4.

) 4 ( الرشح: 182-181/9.
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- قوله: )وجلب اسيافهم( أي ما اجلبته اسيافهم، وساقته إليهم، واجللب: 
املال املجلوب، وجناه الثمر ما جينى منه. وهذه استعارة فصيحة) 1 (.

- قوله: )من أحدَّ سنان الغضب هلل َقِوَي عىل قتل اشداء الباطل( وهذه 
الكلمة تتضمن استعارة تدل عىل الفصاحة) 2 (.

به  خفاء  ال  ما  الصنعة  وبديع  االستعارة  حسن  من  االشباح  خطبة  ويف   -
هنا،  االستعارة  ووجه  اجلبال(.  معادن  عنه  تنفست  ما  وهب  )ولو   :كقوله
كأن اجلبال ملا اخرجت املعادن، شبهها بوالدة احليوان يتنفس فيخرج من صدره 
وانشقت،  عنه  تفتحت  أي  االصداف(  عنه  )وضحكت  وقوله:  اهلواء،  ورئته 
يقال للطلع حيث ينشق: الضحك بفتح الضاد، وانام سمي الضاحك ضاحكا 

ألنه يفتح فاه) 3 (.

وقوله يف اخلطبة أعاله: )أنت اهلل الذي مل تتناه يف العقول، فتكون يف مهب 
فِكرها مكيَّفا(. فعبارة مهب فكرها استعارة حسنة) 4 (.

قال ابن أيب احلديد يف هناية رشحه هلذه اخلطبة: )ملا تأمل العلامء شعر امريء 
القيس ووجدوا فيه من االستعارة بيتا أو بيتني نحو قوله يصف الليل) 5 (:

ــى بــُصــلــبـِـِه ــّط ــا مت ــُه ل ــُت لـ ــل ــُق بَكْلَكِلف ــاَء  ون إعــجــازًا  وأرَدَف 

) 1 (  الرشح: 11/13.

) 2 (  الرشح: 405/18.

) 3 (  الرشح: 403/6.

) 4 (  الرشح: 415-413/6.

) 5 ( ديوانه ص18.
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وقوله) 1 (:
خليقٌة ِمنِّي  ساَءْتِك  قد  يُك  ثــيــابِــِك تنسيلوإن  ثــيــايب مــن  فــســيّل 

الشعراء  امام  بأنه  له  حكموا  اجلاهلية،  اشعار  يف  ذلك  مثل  ينشدوا  ومل 
االستعارة  من  اشتمل  قد   املؤمنني أمري  كالم  من  الفصل  وهذا  ورئيسهم، 
العجيبة، وغريها من ابواب البديع عىل ما لو كان موجودا يف ديوان شاعر مكثر 
االمواج  وصف  كيف  تراه  أال  بذلك.  التقديم  مستحق  لكان  مكثر  مرتسل  أو 
وصفه  ثم  مجاحا،  املاء  جعل  ثم  االبل،  فحول  رغاء  ترغو  وأهنا  مستفحلة  بأهنا 
بالذل  املاء  به، ووصف  للامء  باخلضوع وجعل لالرض كلكال، وجعلها واطئة 
واالستخذاء ملا جعل االرض متمعكة عليه كام يتمعك احلامر أو الفرس وجعل 
هلا كواهل، وجعل للذل حكمة وجعل املاء يف حكمه الذل منقادًا أسريًا وساجيا 
خاضعا  االرض  ته  فردَّ واعتالء  وبأو  نخوة  ذا  كان  قد  املاء  وجعل  مقهورا، 
وجعل  له،  كأعمة  وجعلها  غلوائه  وسمو  انفه  شموخ  من  وطأطأت  مسكينا، 
املاء ذا كظة بامتالئه، كام تعرتي الكظة املستكثر من االكل، ثم جعله هامدا بعد 
اكتافا  االرض  جعل  ثم  وثبات،  له  كانت  أن  بعد  والبدا  نزقات،  له  كانت  أن 
اجلنوب  وجعل  الربق  وميض  عن  النوم  نفى  ثم  وخياشيم،  وانوفا  وعرانني 
مادية درد السحاب، ثم جعل للسحاب صدرا وبوانا، ثم جعل االرض مبتهجة 

مرسورة مزدهاة، وجعل هلا ريطًا من لباس الزهور وسموطًا حتىل هبا() 2 (.

ابن أيب احلديد قائاًل: )فيا هلل وللعجب من قوم زعموا أن الكالم  وأردف 

) 1 ( ديوانه ص13.

) 2 ( الرشح: 452-451/6.



558................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

مائة  يف  وجدوا  فإذا  الصنعة  هذه  امثال  عىل  الشتامله  بعضا  بعضه  يفضل  إنام 
الصحف  وملئوا  الصور  يف  ونفخوا  القيامة  اقاموا  منها،  ثالثا  أو  كلمتني  ورقة 
باالستحسان لذلك واالستطراف ثم يمرون عىل هذا الكالم املشحون كله هبذه 
واحسن  معنى  وادق  عبارة  وارشق  وجه،  وارصع  وجه،  الطف  عىل  الصنعة 
امجلوا  إذا  تفضيله  عن  السكوت  عىل  والعصبية  اهلوى  حيملهم  ثم  مقصد 
 واحسنوا ومل يتعصبوا لتفضيل غريه عليه! عىل أنه ال عجب، فإنه كالم عيّل

وحظ الكالم حظ املتكلم وأشبه امرؤ بعض بزه) 1 (() 2 (.

فاطاهلا  فيها االستعارة قوله: )وخلق االجال  التي استخدم  - ومن كلامته 
ألشطاهنا،  خاجلا  وجعله  اسباهبا،  باملوت  ووصل  رها،  وأخَّ وقدمها  وقرصها 
مجع  القرائن  ومرائر  قرن،  مجع  احلبال  هي  والقرائن  اقراهنا(.  ملرائر  وقاطعا 
باب  من  الكالم  وهذا  فتله،  واشتد  احلبال  من  وطال  لطف  ما  وهو  مرير، 

االستعارة() 3 (.

ثانيا: التجنيس: هو أن يتفق اللفظ وخيتلف املعنى وال يكون احدمها حقيقة 
واالخر جمازا، بل يكونان حقيقيني، وهو سبعة اقسام.

منها التجنيس احلقيقي ويسمى )اجلناس التام( وهو الذي تتساوى حروف 
الفاظه يف تركيبها ووزهنا كقوله تعاىل:

 ،25/1 االمثال  مجهرة  العسكري:  هالل  أبو  العدواين.  االصبع  ذو  أو  عمرو  بن  قاله سهيل   )  1  (

504. ابن نباته: رسح العيون ص288.

) 2 ( الرشح: 452/6.

) 3 ( الرشح: 2/7.
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اَعُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلبُِثوا َغْيَر َساَعٍة﴾) 1 (،) 2 (. ﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ

ومما ورد من هذا النوع يف كالم اإلمام عيّل قوله: )فالبصري منها شاخص 
األول  فالشاخص  التجنيس  مستحسن  من  فهو  شاخص(.  إليها  واالعمى 
اليشء  نحو  عينيه  فتح  إذا  بالفتح  برصه  شخص  من  الثاين  والشاخص  الراحل 
متشابه  من  فهي  االخرى  الستة  االقسام  اما   .)  3 يطرق)  ال  وجعل  له،  مقابال 

.) 4 (التجنيس ومل اجد هلا نامذجا يف رشح ابن أيب احلديد لكالم اإلمام عيل

وضده  اليشء  بني  اجلمع  وهو  املعاين  بني  املطابقة  هو  البديع:  ثالثا: 
كالسواد والبياض، والليل والنهار واسامه ابن االثري مقابلة ألنه ال خيلو احلال 
فيه من وجهني، إما يقابل اليش بضده أو يقابل بام ليس ضده. واالول مقابلة 
اللفظ  يف  مقابلة  احدمها  قسمني،  إىل  ينقسم  والبياض  كالسواد  بضده  اليشء 
اللفظ واملعنى  املقابلة يف  اللفظ. فمثال  واملعنى، واآلخر مقابلة يف املعنى دون 

تعاىل: قوله 
﴿َفْلَيْضَحُكوا َقلِياًل َوْلَيْبُكوا َكثِيًرا﴾) 5 (

وأنت  ويب،  خفيف  والباطل  مري،  ثقيل  احلق  )إن   :عيّل اإلمام  وقول 
والثقيل  بالباطل  احلق  مقابل  وإن كذبت رضيت(.  إن صدقت سخطت  رجل 

) 1 ( سورة الروم، اآلية: 55.

) 2 ( الرشح: 276/8. وانظر ابن رشيق: العمدة 321/1-2. ابن االثري: املثل السائر 379/1-

.380

) 3 ( الرشح: 276/8.

) 4 ( ابن االثري: املثل السائر 397-386/1.

) 5 ( سورة التوبة، اآلية: 82.
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مخسة  وهذه  بالرضا.  والسخط  بالكذب،  والصدق  الويب  باخلفيف  املري 
للخوارج: )كلمة حق   قوله 1 ( وكذلك  القصار)  الكلامت  مقابالت يف هذه 
بحوله،  عال  الذي  هلل  )احلمد  الغراء:  اخلطبة  يف   وقوله  )  2 باطل()  هبا  ُأريد 
عىل  امحده  وازل،  عظيمة  كل  وكاشف  وفضل،  غنيمة  كل  مانح  بطوله،  ودنا 
هاديا،  قريبا  واستهديه  باديًا،  أوالً  به  وأؤمن  نعمه،  وسوابغ  كرمه،  عواطف 

واستعينه قاهرا قادرا، واتوكل عليه كافيا نارصا() 3 (.

فيها  العجيبة  االمام  خطب  من  الريض  الرشيف  اعتربها  التي  اخلطبة  هذه 
رضوب من البديع، فمنها ان لفظة )دنا( يف مقابلة )عال( لفظا ومعنى، وكذلك 
القوة  هو  احلول  ألن  والطول،  احلول  بني  املقابلة  ووجه  )طوله(  و  )حوله( 
وهي مشعرة بالسطوة والقهر، ومنه منشأ االنتقام، والطول: االفضال والتكرم 
وهو نقيض االنتقام والبطش، ومنها ان )مانحا( يف وزن )كاشف( و )غنيمة( 
ومنها  )ازل(  و  )فضل(  وكذلك  املعنى،  يف  وضدها  اللفظ،  يف  )عظيمة(  بازاء 
ما  الطف  -وهو  ومنها  )كرمه(.  بازاء  )نعمة(  و  )سوابغ(  بازاء  )عواطف(  ان 
)استهديته( ألن  قوله  قريبا هاديا مع  أنه جعل  الصناعة-  ارباب هذه  يستعمله 
قوله  مع  جيعله  ومل  النازح،  البعيد  من  هيديك  بأن  اجدر  منك  القريب  الدليل 
ان  يليق  القاهر  القادر  ألن  قادرا(  )قاهرا  االستعانة  مع  وجعل  )واستعينه( 
يستعان ويستخدم به، ومل جيعله قادرا قاهرا مع التوكل عليه، وجعل مع التوكل 

) 1 ( ابن االثري: املثل السائر 171/3-173. اجلرجاين: التعريفات ص83.

) 2 ( ابن االثري: املثل السائر 173/3.

) 3 ( الرشح: 241/6.
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)كافيا نارصا( ألن الكايف النارص أهٌل ألن يتوكل عليه) 1 (.

قال:  فلو  تشمريا(  وجّد  جتريدا،  ر  شمَّ من  تقاة  اهلل  )اتقوا   :قوله ويف 
)وجرد تشمريا( لكان قد أتى بنوع مشهور من انواع البديع لكنه مل حيفل بذلك، 

وجرى عىل مقتىض طبعه من البالغة اخلالية من التكلف والتصنع) 2 (.

الرائقة  البديع  صناعة  من  الكثري  عىل   )236( الرقم  خطبته  واشتملت 
املستحسنة الربيئة من التكلف ما ال خيفى) 3 (.

الصناعة مذهبا،  اشبق هذه  يلزم( وهو من  ما ال  البديع )لزوم  انواع  ومن 
وابعدها مسلكا، وذلك ألن مؤلفه يلتزم ما ال يلزم، فإن الالزم يف هذا املوضع 
الكالم  من  الفواصل  اجزاء  تساوي  هو  الذي  للسجع  هو  إنام  جمراه  جرى  وما 
قبل  التي  احلروف  تكون  أن  وهو  ذلك  عىل  زيادة  فيه  وهذا  قوافيها،  يف  املنثور 

الفاصلة حرفا واحدا) 4 (.

ويف ذلك قوله: )أمحده استتامما لنعمته… فإنه ارجح ما وزن وأفضل ما 
اي من باب لزوم ما ال يلزم) 5 (. خزن( فلفظتا وزن وخزن بلزوم الزَّ

وخيلص ابن أيب احلديد للقول عىل أن فن البديع ال يوجد منه يف كالم غري 

) 1 ( الرشح: 243-242/6.

) 2 (  الرشح: 30/19.

) 3 (  الرشح: 114/13.

املعري  العالء  أبو  السائر 401/1-2. وقد وضع  املثل  ابن االثري:  الرشح: 133/1. وانظر:   ) 4 (

كتابا حتت عنوان )لزوم ما ال يلزم( جاء فيه باجليد والرديء. الرشح: 135/1. املثل السائر: 

402/1. وقد طبع الكتاب يف بريوت سنة1961. 

) 5 (  الرشح: 133/1.



562................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

االمام ممن تقدمه اال الفاظا يسرية غري مقصودة، ولكنها واقعة باالتفاق كام وقع 
التجنيس يف القرآن العزيز اتفاقا غري مقصود كقوله تعاىل:

﴿َيا َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف﴾) 1 (.

وقوله تعاىل:

اَمَء َرَفعَها َوَوَضَع الِيَزاَن﴾) 2 (. ﴿َوالسَّ

عىل أهنا ليست مقابلة يف املعنى بل يف اللفظ فقط) 3 (.

ويقول باحث معارص عن موقف ابن أيب احلديد من البديع عند اإلمام عيل: 
موقف  البديع،  صنعة  ارباب  امام  جعله  اإلمام عيل يف  من  موقفه  ان  )يبدو 

نقدي انفرد به عمن سبقه من النقاد() 4 (.

النطق  يف  عرض  لفظة  ابدال  وهي  املجاز،  اقسام  من  هي  الكناية:  رابعا: 
هبا مانع بلفظة ال مانع من النطق هبا) 5 (. لقوله يف اخلوارج: )إهنم نطف يف 
اصالب الرجال وقرارات النساء( فإنه ملا وجد الناس قد تواضعوا عىل استهجان 
 .)  6 االرحام)  عن  كناية  النساء  قرارات  لفظة  استخدم  النساء(  )ارحام  لفظة 
كثريا   كان حيث   نفسه عن  كناية  أهله(  عند  ذلك  )فالتمسوا   :وقوله

) 1 ( سورة يوسف، اآلية:84.

) 2 ( سورة الرمحن، اآلية:  7. 

) 3 ( الرشح: 30/19.

) 4 ( حسن محيد حمسن فياض: ابن أيب احلديد ناقدًا. ص61-60. 

 .83  ،59/3 السائر  املثل  االثري:  ابن   .313/1 العمدة  رشيق:  ابن   .59  ،15/5 الرشح:   )  5  (

اجلرجاين: التعريفات ص99.

) 6 ( الرشح: 59/5.
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العارف  االمني  الصادق  وهو  التعريض  هذا  ويعرض  املسلك  هذا  يسلك  ما 
لعزته،  واستسالما  لنعمته،  استتامما  )امحده   :وقوله  )  1 اإلهلية)  باالرسار 
فالفاظ )إستتامما، إستسالما، إستعصاما( من لطيف  واستعصاما من معصيته( 
الكناية وبديعها، فسبحان من خصه بالفضائل التي ال تنتهي السنة الفصحاء إىل 

وصفها، وجعله امام كل ذي علم، وقدوة كل صاحب خصيصة) 2 (.

خامسا: االعرتاض: هو كل كالم ادخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو سقط 
لبقي األول عىل حاله) 3 (. كقوله: )اال ويف غد- وسيأيت غد بام ال تعرفون–

يأخذ الوايل من غريها عامهلا عىل مساوئ اعامهلا(.

اعرتاضية  الكالم مجلة  الوايل(. وبني  )يأخذ  )اال ويف غد( متامه   :فقوله
املوعود  الغد  شان  تعظيم  واملراد  تعرفون(  ال  بام  غد  )وسيأيت  قوله  وهي 

بمجيئه) 4 (.

وقوله: )يتنافسون يف دنيا دنية، ويتكالبون عىل جيفة مرحية، وعن قليل 
يتربأ التابع من املتبوع، والقائد من املقود، فيتزايلون بالبغضاء، ويتالعنون عند 

اللقاء، ثم يأيت بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف، والقاصمة الزحوف…() 5 (.

ملا ذكر تنافس الناس عىل اجليفة املنتنة وهي الدنيا، أراد أن يقول بعدها 

) 1 ( الرشح: 107/9.

) 2 ( الرشح: 133/1.

التعريفات  اجلرجاين:   .47/3 السائر  املثل  االثري:  ص61.ابن  العلوم  مفاتيح  اخلوارزمي:   )  3  (

ص18.

) 4 ( الرشح: 42-41/9.

) 5 ( الرشح: 137/9.
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بال فصل )ثم يأيت بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف( لكنه ملا تعجب من تزاحم 
بجملة  فجاء  التعجب،  ذلك  يؤكد  أن  أراد  اجليفة،  تلك  عىل  وتكالبهم  الناس 
قد  ما  عىل  إهنم  فقال:  منهم،  تعجبهم  معنى  لتأكيد  الكالميني،  بني  اعرتاضية 
بعضهم  ويلعن  بعض،  من  بعضهم  يتربأ  قليل  عن  عليها،  تكالبهم  من  ذكرنا 
والتهارش  التكالب  يرتكوا  أن  إىل  يعقلون-  كانوا  لو  هلم  أدعى  وذلك  بعضا، 
عىل هذه اجليفة اخلسيسة، ثم عاد إىل نظام الكالم فقال: )ثم يأيت بعد ذلك 

طالع الفتنة الرجوف() 1 (.

فبينام  املعاين،  من  معنى  يف  الكالم  مؤلف  يأخذ  أن  هو  التخلص:  سادسا: 
هو فيه إذ أخذ يف معنى آخر غريه، وجعل األول سببا إليه، فيكون بعضه آخذ 
مجيع  يكون  بل  آخر،  كالما  ويستأنف  كالمه  يقطع  أن  غري  من  بعض،  برقاب 
كالمه كأنام افرغ افراغا. وذلك مما يدل عىل حذق الشاعر وقوة ترصفه من اجل 
ان نطاق الكالم يضيف عليه، ويكون متبعا للوزن والقافية، فال تواتيه االلفاظ 
عىل حسب ارادته، واما الناثر فهو مطلق العنان يميض حيث شاء، فلذلك يشق 

التخلص عىل الشاعر أكثر من الناثر) 2 (.

إذا  به  حيس  )هل  املوت:  ملك  ذكر  يف  قوله   اإلمام كالم  يف  جاء  ومما 
دخل منزال، أم هل تراه إذا توىف أحدا! بل كيف يتوىف اجلنني يف بطن امه! ايلج 
يف  معه  ساكن  هو  أم  رهبا،  بإذن  اجابته  الروح  أم  جوارحها،  بعض  من  عليه 

احشائها!() 3 (.

) 1 ( الرشح: 142/9.

) 2 ( ابن االثري: املثل السائر 147/3.

) 3 ( الرشح: 237/7.



565الفصل اخلامس: اإلمام عيل مصدر الفكر العريب .................................. 

يصف  )كيف  فقال:  به،  ابتدأ  مما  وارشف  أعظم  آخر  ألمر   خرج ثم 
الغرض كان يرتامى، وإياه  مثله!(. وإىل هذا  اهله من يعجز عن وصف خملوق 
املعنى الرشيف، والرس  امللك واجلنني توطئه هلذا  كان يقصد وإنام مّهد حديث 

الدقيق() 1 (.

كانتقال من  إىل صيغة  الكالم من صيغة  االنتقال يف  االلتفات: هو  سابعا: 
أو من فعل ماٍض  أو من خطاب غائب إىل حارض،  خطاب حارض إىل غائب، 
إىل مستقبل، أو من مستقبل إىل ماٍض، ويسمى )شجاعة عربية( ألن الشجاعة 
هي اإلقدام، والرجل الشجاع يركب ما ال يستطيعه غريه، وكذلك االلتفات يف 

الكالم فان اللغة العربية ختتص به دون باقي اللغات) 2 (.

ومما ورد يف كالم اإلمام قوله: يف توحيد اهلل تعاىل: )كل يشء خاشع له، 
وكل يشء قائم به، غنى كل فقري، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل 
ملهوف، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم رسه، ومن عاش فعليه رزقه، 
اخلطاب،  أسلوب  إىل  الغيبية  أسلوب  من  انتقل  ثم  منقلبه(  فعليه  مات  ومن 

فقال: )مل ترك العيون، فتخري عنك، بل كنت قبل الواصفني من خلقك() 3 (.

ثامنا: باب حسن التوصيل بايراد كالم غري مزعج، عوضا عن لفظ يتضمن 
عن  وانحيازكم  جولتكم،  رأيت  )وقد  الصحابه:   كقوله وتقريعا،  جبها 
صفوفكم(. فمراد االمام من جولتكم أي هزيمتكم، فأمجل يف اللفظ وكنى 

) 1 ( الرشح: 239/7.

) 2 ( الرشح: 181/2.أنظر: اخلوارزمي: مفاتيح العلوم ص60.ابن رشيق: العمدة 47-45/2. 

ابن االثري: املثل السائر 81/2. اجلرجاين: التعريفات ص20. 

) 3 ( الرشح: 196-194/7.
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عن اللفظ املنفر، عادال عنه إىل لفظ ال تنفري فيه، وكذلك قوله: وانحيازكم 
عن صفوفكم، كناية عن اهلرب أيضًا، وهو مأخوذ من قوله تعاىل:

ًفا لِِقَتاٍل َأْو ُمَتَحيًِّزا إَِلى فَِئٍة﴾) 1 (. ﴿إاِلَّ ُمَتَحرِّ

املقابل إىل االذعان والتسليم،  تاسعًا: االستدراج: هو استاملة واستدراج 
االلفاظ  بايراد  انتفاع  ال  ألنه  عليه  كلها  البالغة  مدار  أن  االثري  ابن  ويرى 
الدقيقة، دون أن تكون جملية لبلوغ غرض  اللطيفة  الرائقة، وال املعاين  املليحة 

املخاطب هبا) 2 (.

ومثال ذلك قول االمام البن عباس ملا ارسله للزبري: )يقول لك ابن خالك 
االستاملة  باب  من  جدا  لطيف  وهو  بالعراق(  وانكرتني  باحلجاز،  عرفتني 

واالذكار بالنسب والرحم) 3 (.

واحد،  املنثور عىل حرف  الكالم  الفواصل يف  تواطؤ  هو  السجع:  عارشا: 
 مثل )الغريب، القريب، النسيب() 4 (، وقد جاء السجع يف كالم اإلمام عيل
كقوله: )وفرض عليكم حج بيته احلرام، الذي جعله قبلة لالنام، يردونه ورود 
لعظمته،  لتواضعهم  عالمة  سبحانه  وجعله  احلامم،  وله  إليه  ويوهلون  االنعام، 
كلمته  وصدقوا  دعوته،  إليه  اجابوا  سامعًا  خلقه  من  واختار  لعزته،  واذعاهنم 
ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا بمالئكته املطيفني بعرشه، وحيرزون االرباح يف 
متجر عبادته، ويتبادرون إليه موعد مغفرته، جعله سبحانه وتعاىل لالسالم علام، 

) 1 ( سورة االنفال، اآلية:  16. 

) 2 ( ابن االثري: املثل السائر 259/2.

) 3 ( الرشح: 3-162/2، 170.

) 4 ( الرشح: 154/3. ابن االثري: املثل السائر 308/1. اجلرجاين: التعريفات ص63.
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وللعائذين حرما، وفرض حقه، واوجب حجه، وكتب عليكم وفادته() 1 (.

منه  اخلالية  اخلطب  ألن   ،)  2 السجع)  عاب  من  هناك  أن  إىل  االشارة  جتدر 
كخطبة  العرب  خطب  وهي  التكلف،  من  واخلالية  املستحسنة  هي  برأهيم 
النبي يف حجة الوداع. ولكن إذا كان السجع عيبا لكان كالم اهلل )القرآن( 
معيبا ألنه مسجوع كله ذو قرائن وفواصل، ويكفي هذا دليال يف بطالن ما ذهب 
إليه هؤالء، وكذلك فإن خطب الرسول اكثرها مسجوع، كقوله )ان مع 
العز ذال، وان مع احلياة موتا، وإن مع الدنيا اخرة، وإن لكل يشء حسابا، ولكل 
قرين  من  بد  ال  وإنه  رقيبا،  يشء  كل  عىل  وإن  عقابا،  سيئة  ولكل  ثوابا،  حسنة 
يدفن معك هو حي وأنت ميت، فإن كان كريام اكرمك، وإن كان لئيام اسلمك، 
ثم ال حيرش إاّل معك، وال تبعث إاّل معه، وال تسأل إاّل عنه، فال جتعله اال صاحلا، 

فانه ان صلح انست به، وإن فسد مل تستوحش إاّل منه، وهو عملك() 3 (.

السجع  إىل  بالنسبة  اما  مسجوع،  اكثره  أعاله   النَّبّي كالم  أن  فاملالحظ 
املذموم من التكلف فهو الذي تظهر سامجته وثقله للسامعني، يف حني ال عيب 
الوزن،  اقامة  تكلف  من  فيه  بد  ال  الشعر  أن  فاملالحظ  املستحسن،  التكلف  يف 
 :قوله السجع  عائبو  به  احتج  مما  وكان  ذلك.  يف  يطعن  من  يوجد  وليس 
)اسجعا كسجع الكهان( فقالوا: لوال أن السجع منكر ملا انكر سجع الكهان 
وامثاله والواقع أنه أنكر سجع الكهان ال مطلق السجع، وكان قد ابطل 
الكهانة والتنجيم والسحر، وهنى عنها، ولو كان أنكر السجع مطلقا ملا قاله 

) 1 ( الرشح: 123/1.

) 2 ( ابن االثري: املثل السائر 308/1.

) 3 ( الرشح: 128-126/1.
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كام هو واضح يف خطبته أعاله) 1 (.

املنثور،  الكالم  من  الفواصل  الفاظ  تكون  أن  املوازنة: وهي  حادي عرش: 
االلفاظ  تساوي  وعجزه  الشعري  البيت  صدر  يكون  وأن  الوزن  يف  متساوية 
اعتداال  السجع  يف  ألن  املامثلة،  دون  املعادلة  يف  السجع  اخت  واملوازنة  وزنا، 
واحد  حرف  عىل  لورودها  الفواصل  اجزاء  متاثل  وهي  االعتدال  عىل  وزيادة 
فيقال  املوجود يف السجع، وال متاثل يف فواصلها،  املوازنة ففيها االعتدال  واما 
اخص  فالسجع  هذا  وعىل  سجعا(  موازنة  كل  وليس  موازنة،  سجع  )كل  إذا: 
ألجل  الفصاحة  فيه  يقصد  الذي  الكالم  يف  مطلوبة  واملوازنة   .)  2 املوازنة)  من 

االعتدال الذي هو مطلوب الطبع يف مجيع االشياء) 3 (.

ومثال املوازنة يف القرآن قوله تعاىل:

َراَط اْلُمْسَتِقيَم﴾) 4 (. ﴿َوَآَتْينَاُهَما اْلكَِتاَب اْلُمْسَتبِيَن * َوَهَدْينَاُهَما الصِّ

وقوله:

ا * َكالَّ َسَيْكُفُروَن بِِعَباَدتِِهْم  ِه َآلَِهًة لَِيُكوُنوا َلُهْم ِعزًّ ﴿َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ
ُهْم  َياطِيَن َعَلى اْلَكافِِريَن َتُؤزُّ ا َأْرَسْلنَا الشَّ ا * َأَلْم َتَر َأنَّ َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضدًّ

ا﴾) 5 (،) 6 (. َما َنُعدُّ َلُهْم َعدًّ ا * َفاَل َتْعَجْل َعَلْيِهْم إِنَّ َأزًّ

) 1 ( الرشح 128/1 ـ 129.

) 2 ( الرشح: 154/3. ابن االثري: املثل السائر 414/1-415. اجلرجاين: التعريفات ص124.

) 3 ( الرشح: 154/3.

) 4 ( سورة الصافات، اآلية:  118.

) 5 ( سورة مريم، اآليات 84-81.

) 6 ( الرشح: 154/3. ابن االثري: املثل السائر 415/1.
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منقوط(  )غري  بألفاظ  جاء   )45( رقم  اخلطبة  ففي   اإلمام كالم  يف  اما 
)وال  ولفظة  مفعول  وزن  عىل  منهام  واحدة  فكل  خملو(  )وال  بلفظه  موازنا 
بلفظه  االتيان  من  يمكنه  مل  الرابعة  الفقرة  يف  لكنه  مفعول،  وزن  عىل  ميئوس( 
وإن  وهو  مستفعل  وزن  عىل  مستنكف(  )وال  بلفظه  فجاء  االوىل  يف  امكنه  ما 
مفعول  )مستفعل(  ألن  املفعولية  خارج عن  لكنه غري  الوزن،  خارجا عن  كان 
يف احلقيقة، كقولك: )زيد مستحسن(، ثم وازن بني قوله )ال تربح( وقوله 
الطالوة  من  الكالم  املوازنات  هذه  فاعطت  )نعمة(  و  )رمحة(  وبني  تفقد(  )ال 
والصنعة ما ال نجده عليه لو قال: )احلمد هلل غري خملو من نعمته، وال مبعد من 
بل هو  ملفعول،  مماثل  )مفعل( وهو غري مطابق، وال  بوزن  )مبعد(  رمحته( ألن 
املامثلة  يف  ليست  )تزول(  فإن  رمحة(  منه  تزول  )ال  قال:  لو  وكذلك  آخر،  بناء 
واملوازنة لـ)تفقد( كـ)تربح( حيث أهنا معتلة، وتلك صحيحة! وكذلك لو قال: 

)ال تربح منه رمحة وال يفقد له إنعام( فإن )إنعام( ليس يف وزن )رمحة() 1 (.

ثاين عرش: التقسيم: هو ما يقتضيه املعنى مما يمكن وجوده من غري أن يرتك 
منها قسم واحد، وإذا ذكرت قام كل قسم منها بنفسه. ومل يشارك غريه، فتارة 
وتارة  وكذا(  كذا  )بني  كقولنا:  )بني(  بلفظة  وتارة  )إما(  بلفظة  التقسيم  يكون 
بلفظ )منهم( كقولنا )كذا ومنهم كذا( وتارة بأن يذكر العدد املراد أوال بالذكر 
وشعبة  يمينا،  ذهبت  فشعبة  اربعا،  شعبا  القوم  )فانشعب  كقولنا  يقسم،  ثم 
يف  جاء  ومما  ورائها(  إىل  رجعت  وشعبة  بمكاهنا،  وقفت  وشعبة  شامال،  ذهبت 
فمنهم ظامل  عبادنا،  الذين اصطفينا من  الكتاب  أورثنا  )ثم  التقسيم  من  القرآن 

) 1 ( الرشح: 154-153/3.
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نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق باخلريات) 1 (() 2 (.

مرامهه،  احكم  قد  بطبه،  دوار  )طبيب  قوله:   اإلمام كالم  يف  جاء  ومما 
 ، صمٍّ وآذاٍن  عمي،  قلوب  من  إليه،  احلاجة  حيث  ذلك  يضع  مراسمه،  وامحى 

والسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة، ومواطن احلرية(.

بثالثة  يكون  احلق  وخمالفة  الضالل  ألن  حارص،  صحيح  التقسيم  وهذا 
عن  باالمساك  أو  واحلجج،  املواعظ  سامع  بعدم  أو  القلب،  بجهل  اما  امور: 

شهادة التوحيد وتالوة الذكر، فهذه الضالل) 3 (.

وقال يف ذكر ملك املوت وكيفية قبضه لروح اجلنني يف بطن امه: )ايلج عليه 
من بعض جوارحها، أم الروح اجابته بإذن رهبا، أم هو ساكن معه يف احشائها!(.

يف  التي  االرواح  يقبض  جسام  إياه  فرضنا  مع  ألنه  حارص  التقسيم  وهذا 
االجسام، اما أن يكون مع اجلنني يف جوف امه لقبض روحه عند حضور اجله 
أو خارجا عنها، والقسم الثاين ينقسم قسمني احدمها أن يلج جوف أمه لقبض 
جوفها.  إىل  الولوج  إىل  حاجة  غري  من  يقبضها  أن  والثاين:  فيقبضها.  روحه 
فقبضها.  إليه  امتدت  قبضها  إراد  إذا  مسخرة  وتكون  الروح  تطيعه  بان  وذلك 

وهذه القسمة ال يمكن الزيادة عليها، ولو قسمها واضع املنطق ملا زاد) 4 (.

ثالث عرش: التكرار: هو داللة اللفظ عىل املعنى مرددا وينقسم عىل قسمني 

) 1 ( سورة فاطر، اآلية: 32.

التعريفات  السائر 195/3. اجلرجاين:  املثل  االثري:  ابن  العلوم ص48.  مفاتيح  ( اخلوارزمي:   2 (

ص34. 

) 3 ( الرشح: 184-183/7.

) 4 ( الرشح: 239-237/7.
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يف  يوجد  والثاين  ارسع(  )ارسع  تستدعيه  ملن  كقولك  واملعنى،  اللفظ  يف  يوجد 
عن  هني  بالطاعة  األمر  فإن  تعصني(  وال  )اطعني  كقولك  اللفظ،  دون  املعنى 

املعصية فحصل التكرار) 1 (.

وقد اشتبه ذلك عىل البعض وتصوروا أنه اطناب أو تطويل) 2 ( كام ُأخذ عىل 
اإلمام يف ذكره كلمة االجل مرتني، واملالحظ أنه استعمل هذه اللفظة يف 
موضعني خمتلفني املعنى، فقوله )استقربوا االجل( يعني املدة وقوله: )فالحظوا 

االجل( يعني املوت) 3 (.

موضع  احلادثة  بني  يقارن  املثل  ألن  الشبه،  هو  املثل  االمثال:  عرش:  رابع 
الكالم وبني احلادثة التي رضب من اجلها املثل) 4 (.

أشار ابن أيب احلديد أن اإلمام علّيًا سبق الخرتاع ثالثة امثال وإن كان 
النوم  انقض  )ما  و  ووليمة(  عزيمة  جتتمع  )ال  قوله:  وهي  بمعناها،  سبق  قد 

لعزائم اليوم( )أحمى الظلم لتذاكري اهلمم() 5 (.

أورد االمام الغريب) 6 ( من االلفاظ يف كلامته وملا كان الرشيف الريض 
مل يورد اال القليل) 7 (، فآثر ابن أيب احلديد أن ينقل ما آثر من غريب كالم اإلمام 

) 1 ( ابن رشيق: العمدة 73/2-78.ابن االثري: املثل السائر 7/3. اجلرجاين: التعريفات ص35. 

) 2 ( ابن االثري: املثل السائر 7/3. 

) 3 ( الرشح 255/7. 

) 4 ( ابن رشيق: العمدة 286-277/1.

) 5 ( الرشح: 143/11.

) 6 ( كون الكلمة وحشية غري ظاهرة املعنى وال مأنوسة االستعامل. اجلرجاين: التعريفات ص86.

) 7 ( هنج البالغة 517-520. الرشح: 117/19.
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عبيد  أليب  احلديثني  غريب  ككتاب  الريض  للرشيف  السابقة  املصنفات  من 
املثال  فعىل سبيل   .) 2 قتيبة)  احلديث البن  1 ( وكتاب غريب  بن سالم)  القاسم 
قوله )واهلل ال أكون كالضبع تسمع اللدم حتى خترج فتصاد(، واللدم صوت 
احلجر) 3 ( وقوله: )ال مجعة وال ترشيق اال يف مرص جامع(. والترشيق صالة 

العيد ألهنا بعد رشوق الشمس) 4 (.

والزواجر  الزهدية   )  5 املواعظ)  من  بكثري   عيل اإلمام  كالم  حفل  وقد 
موضع  )هذا  احلديد:  أيب  ابن  قال   )216( رقم  للخطبة  رشحه  ففي  الدينية، 
املثل- ملعا يا ظليم واال فالتخوية) 6 (- من أراد أن يعظ وخيوف، ويقرع صفاة 
القلب، ويعرف الناس قدر الدنيا وترصفها باهلها، فليأت بمثل هذه املوعظة يف 
الفصيح، واال فليمسك، فإن السكوت اسرت، والعي خري من  مثل هذا الكالم 
فيه:  قوله  معاوية يف  الفصل علم صدق  تأمل هذا  يفضح صاحبه، ومن  منطق 
العرب قاطبة  لو اجتمع فصحاء  الفصاحة لقريش غريه( وينبغي  )واهلل ما سنَّ 
يف جملس، وتيل عليهم أن يسجدوا كام سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع قلم 

اصاب من الدواة مدادها) 7 (

) 1 ( غريب احلديثني: 159-129/2.

) 2 ( غريب احلديث: 151-88/2.

) 3 ( الرشح: 117/19. وانظر أبو عبيد: غريب احلديثني: 130/2.

) 4 ( الرشح: 120/19. وانظر أبو عبيد: غريب احلديثني: 139/2.

) 5 ( الوعظ: هو التذكري باخلري فيام يرق له القلب. اجلرجاين: التعريفات ص132-123.

) 6 ( مل اجد معنى هذا املثل يف كتب االمثال.

) 7 ( مل اجده يف ديوانه.
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فلام قيل هلم يف ذلك قالوا: إنا نعرف مواضع السجود يف الشعر كام تعرفون 
مواضع السجود يف القرآن() 1 (.

اخلطبة  هذه  قرأت  لقد  كلها،  االمم  به  تقسم  بمن  )واقسم  أيضًا:  وقال 
منذ مخسني سنة وإىل اآلن أكثر من الف مرة، ما قرأهتا قط اال واحدثت عندي 
روعة وخوفا وعظة، واثرت يف قلبي وجيبا، ويف اعضائي رعدة، وال تأملتها اال 
وذكرت املوت من اهيل واقاريب، وارباب ودي، وخيلت يف نفيس اين أنا ذلك 

الشخص الذي وصف حاله() 2 (.

وأردف قائال: )وكم قد قال الواعظون واخلطباء والفصحاء يف هذا املعنى! 
تأثري  مثل  منه  ليشء  اجد  فلم  عليه!  وقويف  وتكرر  قالوه  ما  عىل  وقفت  وكم 
هذا الكالم يف نفيس، فإما أن يكون ذلك لعقيديت يف قائله، أو كانت نية القائل 
يف  قوله  تأثري  فكان  خالصا،  حمضا  كان  واخالصه  ثابتا،  كان  ويقينه  صاحلة، 

النفوس أعظم، ورسيان موعظته يف القلوب ابلغ() 3 (.

احلسن  لولده   اإلمام عيل أيام صباه–وصية  احلديد–يف  أيب  ابن  قرأ  وملا 
وقد  حيفظها،  احلديد  أيب  ابن  كان  حيث   ،)  4 عباد)  بن  حممد  الفرج  ابن  عىل 
قد  كأن  الظالم  يسفر  )رويدا   قوله إىل  وصل  فلام  املواعظ،  من  تضمنت 
وردت االضعان! يوشك من ارسع أن يلحق!( فصاح أبو الفرج صيحة شديدة 

) 1 ( الرشح: 153-152/11.

) 2 ( الرشح: 153/11.

) 3 ( الرشح: 154-153/11.

) 4 ( مل اعثر عىل ترمجته.
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وسقط، وكان جبارا قايس القلب() 1 (.

واستنكر ابن أيب احلديد شغف الناس يف املواعظ بابن الشخباء العسقالين) 2 ( 
وهو كاتب حمدث، أورد له ابن أيب احلديد احسن ما وجده له )ليعلم الفرق بني 
الكالم االصيل واملولد( وعلق قائال: )هذه احسن خطبة خطبها هذا الكاتب، 

وهي كام تراها ظاهرة التكلف بينة التوليد، ختطب عىل نفسها() 3 (.

إذن فرجل الوعظ املسلم الذي يريد أن يكون واسع االفاق حمتاج إىل هنج 
م لنفسه، قليل االحرتام لعقله) 4 (. البالغة وإن مل يفعل فإنه ظالَّ

يف الواقع إن كالمه الوارد يف النهج ما هو اال يشء قليل مجعه الرشيف 
أورد كل  ولو  اإلمام،  من كالم  الفصيح  من  النادر  إىل  يقصد  كان  الريض ألنه 
النهج:  رشاح  أحد  البحراين  أشار  وقد   ،)  5 النهج)  كتاب  اضعاف  جلاء  كالمه 
)قال قطب الدين الراوندي رمحه اهلل: سمعت بعض العلامء باحلجاز يقول: إين 

وجدت بمرص جمموعا من كالم عيّل يف نيف وعرشين جملدا() 6 (.

وخطبه  اإلمام  كالم  من  استطاع  ما  جيمع  أن  احلديد  أيب  ابن  حاول  لذا 
اآلن  )ونحن  قال:  للرشح  ختامه  ويف  للنهج  رشحه  ثنايا  يف  كلامته  وقصار 

) 1 ( الرشح: 91-90/6.

العسقالين ت 482هـ له خطب ورسائل وديوان  ) 2 ( هو احلسن بن عبد الصمد بن أيب الشخباء 

شعر، قتل بالقاهرة مسجونا. ابن خلكان: وفيات االعيان 91-89/2.

) 3 ( الرشح: 127-126/10.

) 4 ( العزيزي: اإلمام عيل ص228.

) 5 ( الرشح: 153/3.

) 6 ( البحراين: رشح هنج البالغة 101/1.
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وبعضه  عنه،  مشهور  فبعضه  إليه،  قوم  نسبه  مما  الريض  يذكره  مل  ما  ذاكرون 
ليس بذلك املشهور، لكنه قد روي عنه وعزي إليه، وبعضه من كالم غريه من 
احلكامء، ولكنه كالنظري لكالمه واملضارع حلكمته، وملا كان ذلك متضمنا فنونا 
من احلكمة نافعة رأينا اال نخيل هذا الكتاب منه، ألنه كالتكملة والتتمة لكتاب 
هنج البالغة وقد عددنا ذلك كله فوجدناه الف كلمة( لكنه أورد 998 فقط) 1 (.

الشتقاق  االخرين  واقتباس  استشهاد  موضع  اصبحت  الفصاحة  هذه  إن 
اإلمام  الواقع من خطب  املربد خطبة العرايب هي يف  أورد  فقد  منها،  آخر  كالم 
عيل وكان هذا االعرايب حيفظها) 2 (. واقتبس زياد بن أبيه واحلجاج بن يوسف 
من الفاظ االمام يف خطبه) 3 (.واخذ عبد اهلل بن الزبري قوله: )لوددت واهلل ان 
معاوية صارفني بكم رصف الدينار بالدرهم(. فقال ابن الزبري عىل هذا املنوال: 
الشام رصف  أهل  العراق واحدا من  أهل  بكل عرشة من  ان يل  لوددت  )فواهلل 
الدينار بالدراهم(.) 4 ( واقتبس من كالمه أيضًا )اطرح عنك واردات اهلّم بحسن 
الصرب وكرم العزاء( فقال ابن الزبري ملا بلغه مقتل مصعب: )لقد جاءنا من العراق 
له  كان  ذلك  فألن  رسورنا  فاما  مصعب  مقتل  خرب  جاءنا  وارسنا،  احزننا  خرب 
فراقه  عند  احلميم  فلوعة جيدها  احلزن  واما  ِخرَية،  اهلل  إن شاء  لنا  شهادة، وكان 

محيمه، ثم يرعوي بعدها ذوي الرأي إىل حسن الصرب وكرم العزاء() 5 (.

) 1 ( الرشح: 349-252/20.

) 2 ( الرشح: 3/11-4. وانظر املربد: الكامل يف اللغة واالدب 108/4.

) 3 ( الرشح: 279-278/1.

) 4 ( الرشح: 57/7.

) 5 ( الرشح: 117/16.
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واخذ الفرزدق قوله: )وصار دين احدكم لعقة عىل لسانه( فقال لإلمام 
احلسني )اما قلوهبم فمعك واما سيوفهم فعليك، والدين لعقة عىل السنتهم، 

فإذا حمصوا قل الديانون«) 1 (.

واخذ يزيد بن املهلب) 2 ( لفظ االمام: »اعر اهلل مججمتك« فقال: »اعريوين 
فيها  استغنى  »من   :قوله إىل  البرصي  احلسن  ونظر   .)  3 ساعة«)  سواعدكم 
غنيًا  كان  إن  بمن  مرحبًا  »ال  له:  مولود  يف  فقال  حزن«.  فيها  افتقر  ومن  فتن، 
واخذ   .)  4 مات هّدين«)  وإن  كّدين،  وإن عاش  احزنني،  فقريًا  كان  وإن  فتنني، 
أيضًا قوله: »وال تسخط اهلل برضا أحد من خلقه، فإن يف اهلل خلقًا من غريه، 
اهلل  »إن  العراق:  امري   )  5 هبرية)  بن  لعمر  فقال  غريه«.  يف  خلق  اهلل  من  وليس 

مانعك من يزيد، ومل يمنعك يزيد من اهلل«) 6 (.

اثر  »عىل   :قوله امللك:  عبد  بن  يزيد  بن  الوليد  األموي  اخلليفة  واخذ 
عقبي  »إن  امللك:  عبد  بن  مسلمة  موت  بعد  فقال  الباقي«  يميض  من  املايض 
الثغر  رمى،واختل  ملن  الصيد  مسلمة  بعد  افتقد  وقد  مىض،  من  حلوق  بقي  من 

) 1 ( الرشح: 249/7.

) 2 ( هو أحد االمراء األمويني يف العراق واملرشق، ولكنه بعد ذلك ثار عىل يزيد بن عبد امللك وقتل 

اليعقويب:  أنظر:   .225-144/4 الرشح  102هـ.  سنة  امللك.  عبد  بن  مسلمة  مع  حروبه  يف 

تاريخ 44/3. الطربي: تاريخ 325/6-604. صفحات متفرقة. 

) 3 ( الرشح 242/1.

) 4 ( الرشح 239/6.

) 5 ( هو أحد االمراء األمويني، توىل العراق وخرسان واجلزيرة. تويف سنة 110هـ. أنظر الطربي: 

تاريخ 9-296/6، 622-523، 40-10/7.

) 6 ( الرشح 168-167/15.
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فوهى، وارتج الطود فهوى، وعىل اثر من سلف ما يميض من خلف، فتزودوا 
فإن خري الزاد التقوى«) 1 (.

وتشتت  عدونا  وكثرة  نبينا،  غيبة  اليك  نشكو  إنا  »اللهم   :دعائه ومن 
اليك  نشكو  أنا  »اللهم  فقال:  املنصور  جعفر  أيب  موىل  سديف  اخذه  اهواءنا«. 
غيبة نبينا، وتشتت اهوائنا، وما شملنا من زيغ الفتن، واستوىل علينا من غشوة 
احلرية، حتى عاد فيئنا دولة بعد القسمة«. وقد وجد ابن أيب احلديد هذا الدعاء 
منسوبًا إىل عيّل بن احلَُسني َزين الَعابِِدين) 2 (، ولعله من كالمه وكان سديف 

يدعو به) 3 (.

ومن قوله »ال مرحبًا بوجوه ال ترى اال عند كل سوءة« اخذه املستعني باهلل 
فقال ملا دخل عليه ابن أيب الشوارب القايض ومعه الشهود ليشهدوا عليه أنه قد 
خلع نفسه من اخلالفة وبايع للمعتز فقال: »ال مرحبًا هبذه الوجوه التي ال ترى 

اال يوم سوء«) 4 (.

واشهر من اقتبس من كالم اإلمام، اخلطيب عبد الرحيم بن نباته الذي 
يزيده االنفاق اال سعة وكثرة، حفظت مائة  قال: »حفظت من اخلطابة كنزًا ال 
فصل من مواعظ عيل بن أيب طالب«) 5 (. وقد أخذ من خطبة االمام رقم )236( 
جلبها،  عال  كلبها،  »شديد   :كقوله خطبه،  واودعها  الفاظها،  من  الكثري 

) 1 ( الرشح 83/7.

) 2 ( مل اعثر عليه يف الصحيفة السجادية.

) 3 ( الرشح 113-112/15.

) 4 ( الرشح 20/19.

) 5 ( الرشح 24/1.
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ساطع هلبها، متغيظ زفريها، متأجج سعريها، بعيد مخودها، ذاٍك وقودها، خموف 
»فإن  امورها«.  فظيعة  قدورها،  حامية  اقطارها،  مظلمة  قرارها،  عم  وعيدها، 
خطبه،  فيها  ط  وسمَّ واغتصبها،  عليها  واغار  اختطفها،  قد  كلها  االلفاظ  هذه 

وشّذر هبا كالمه«) 1 (.

واستفاد ابن نباته من قوله: »فلو مثلتهم بعقلك، أو كشف عنهم حمجوب 
أو  ليلتني  بعد  االجداث،  اغطية  عنهم  كشفتم  »فلو  وقال:  اخذه  لك«.  الغطاء 
ثالث، لوجدتم االحداق عىل اخلدود سائلة، وااللوان من ضيق اللحود حائلة، 
وهوام االرض يف نواعم االبدان جائلة، والرؤوس املوسدة عىل اإليامن زائلة، 

ينكرها من كان هلا عارفًا، ويفر عنها من مل يزل هلا آلفًا«) 2 (.

كان ابن نباته مالزمًا لسيف الدولة) 3 ( لذا كثرت خطبه يف اجلهاد، وكانت 
نباته،  ابن  عن  االمام  بالغة  يف  فرقًا  هناك  أن  إالَّ   ،االمام خلطب  مشاهبة 
فحينام أورد ابن أيب احلديد خطبة ابن نباته يف اجلهاد) 4 ( علق قائاًل: »هذه آخر 
خطبة ابن نباته، فانظر إليها وإىل خطبته بعني االنصاف، جتدها بالنسبة إليها 
كمخنث إىل فحل، أو كسيف من رصاص باالضافة إىل سيف من حديد، وانظر 

) 1 ( الرشح 114/13.

) 2 ( الرشح 162/11.

عرف   ،)356-303( الدولة  بسيف  امللقب  التغلبي  محدان  بن  اهلل  عبد  بن  عيل  االمري  هو   )  3  (

ابن   .56-37/1 الدهر  يتميه  الثعالبي:  أنظر  البيزنطيني.  الروم  مع  وقائعه  وكثرة  بالشجاعة 

خلكان: وفيات االعيان 401/3 ـ 406.

) 4 ( الرشح 80/2-82. وقارن خطبته بخطبة لالمام. الرشح 74/2-5. اجلاحظ: البيان والتبني 

.55-53/2
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التكليف، وفجاجة كثري من االلفاظ، أال ترى  التوليد، وشني  اثر  ما عليها من 
استكبار  قلوبكم هبا  الوعظ، وكأن  ودائع  أسامعكم متج  »كأن  قوله  إىل فجاجة 
عىل احلفظ«. وكذلك ليس خيفى نزول قوله: »تندون من عدوكم نديد االبل، 

وتدرعون له مدارع العجز والفشل«) 1 (.

وفضاًل عن أن خطبة ابن نباته. يغلب عليها التوليد والتكلف، فإن الفاظها 
اجلهاد  فإن  بعد  أما   :قوله إىل  ترى  »أال   :املؤمنني امري  كالم  من  مرسوقة 
قواعد  اثبت  اجلهاد  فإن  فقال:  نباته  ابن  رسقه  وقد  اجلنة.  ابواب  من  باب 
من   :-– وقوله  اجلنان.  درجات  وارفع  الرضوان،  ابواب  واوسع  اإليامن، 
فقال:  أيضًا،  رسقه  حقكم.  عن  وتفرقكم  باطلهم،  عىل  القوم  هؤالء  اجتامع 
فخالفتموه.  حقه  إىل  الرمحان  وندبكم  فاجابوه،  باطله  إىل  الشيطان  هبم  رصخ 
فقال:  أيضًا  آخره، رسقه  إىل   … القوم  قتال هؤالء  إىل  قد دعوتكم   :وقوله
كم تسمعون الذكر فال تعقلون! وتقرعون بالزجر فال تقلعون، وقوله: حتى 
شنَّت عليكم الغارات، وملكت عليكم االوطان. رسقه أيضًا وقال: وعدوكم 

يعمل يف دياركم عمله، ويبلغ بتخلفكم عن جهاده امله«) 2 (.

أيضًا من خطب  نباته مرسوقة  ابن  باقي خطب  أن  احلديد  أيب  ابن  أّكد  ثم 
قائاًل:  وغريه   اإلمام كالم  بني  للتمييز  مقياسًا  اوضح  ثم  لالمام  أخرى 
القيس  امريء  شعر  إىل   )  3 ومسلم)  نؤاس  وايب  والبحرتي  متام  أيب  »نسبةشعر 

) 1 ( الرشح 82/2.

) 2 ( الرشح 82/2.

ص217-193،  الشعراء  طبقات  املعتز:  ابن  يف:  ترامجهم  أنظر  العبايس.  العرص  من  ( شعراء   3  (

.5-394 ،7-283 ،240-235
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والنابغة وزهري واالعشى) 1 (، هال إذا تأملت اشعار هؤالء واشعار هؤالء، جتد 
نفسك حاكمة بتساوي القبيلتني! وبتفضيل أيب نؤاس واصحابه عليهم؟ ما اظن 
البيان،  أن ذلك مما تقوله أنت وال قاله غريك، وال يقوله اال من ال يعرف علم 
املتقدم  ومزية  املصنوع،  عىل  املطبوع  وفضيلة  البالغة،  وكنه  الفصاحة،  وماهية 
الفاضل  بالفرق والفضل، وعرفت فضل  اقررت من نفسك  فإذا  املـتأخر،  عىل 
النسبة،  هذه  هؤالء  إىل   املؤمنني أمري  كالم  نسبة  أن  فأعلم  الناقص،  ونقص 
التعجرف. والكالم  القيس واصحابه من  امريء  اظهر، ألنك جتد يف شعر  بل 
امري  ذلك يف كالم  كثريًا، وال جتد من  املستكره شيئًا  الغريب  واللفظ  احلويش، 

املؤمنني شيئًا، وأكثر فساد الكالم ونزوله إنام هو باستعامل ذلك«) 2 (.

وأضاف قائاًل: »فان شئت ان تزداد استبصارًا فانظر إىل القرآن العزيز وأعلم 
أن الناس قد اتفقوا عىل أنه يف أعىل طبقات الفصاحة، وتأمله تأماًل شافيًا، وانظر 
والكالم   ،)  3 والتقعيب)  التقعري  عن  والبعد  الفصاحة  مزية  من  به  خّص  ما  إىل 
الفاظه،  من  مشتقًا  جتده  فإنك   ،املؤمنني أمري  كالم  وانظر  الغريب،  احلويش 
ومقتضبًا من معانيه ومذاهبه، وحمذوًا به حذوه، ومسلوكًا به يف منهاجه، فهو وإن 
مل يكن نظريًا وال ندًا، يصلح أن يقال أنه ليس بعده كالم افصح منه، وال أجزل، 
وال اعىل وال افخم وال انبل، إاّل أن يكون كالم ابن عمه، وهذا أمر ال يعلمه 
اال من ثبتت له قدم راسخة يف علم هذه الصناعة، وليس كل الناس يصلح النتقاد 

والشعراء  الشعر  قتيبة:  ابن  يف  وترامجهم  معلقاهتم،  أنظر  اإلسالم.  قبل  ما  عرص  من  شعراء   )  1  (

.186-178 ،109-92 ،88-48/1

) 2 ( الرشح: 83/2.

) 3 ( أي التعمق يف الكالم والتشدق به. أنظر اجلوهري:الصحاح 204/1، 797/2.
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اجلوهر، بل وال النتقاد الذهب، ولكل صناعة أهل، ولكل عمل رجال«) 1 (.

يقارن  واخذ  اجلهاد،  يف  نباته  البن  أخرى  خطبة  احلديد  أيب  ابن  أورد  ثم 
قد  نباته، وإن كان  ابن  أن  للتامل حيث  القارئ  داعيًا  االمام  بينها وبني خطب 
االمام نجد كالمه يف  باملقارنة مع بالغة  لكنه  بنصيب،  البديع  أخذ من صناعة 
حضيض االرض بينام كالم اإلمام يف اوج السامء، فلو قورن ما جاء يف استخدام 
»كنز«  قوله  نحو  وكتابة  قوة  مقتدرًا  فيه  نجده  الذي  يلزم  ال  ما  لزوم  نباته  ابن 
بازاء »حوز« و »عز« وقوله »مشاهدة« بازاء »جماهدة« و »مغالبة« بازاء »حماربة« 

و »وحدوده« بازاء »تشييده«) 2 (.
لكن هذا الكالم إذا قورن بكالم اإلمام عيّل يكون كدار مبنية من اللبن 
والطني، مموهة اجلدران بالنقوش والتصاوير مزخرفة بالذهب من فوق اجلص 
عمد  بينه  املسبوك  الصلد  االصم  بالصخر  مبنية  دار  إىل  قياسًا  واالستيداج، 
الرصاص والنحاس املذاب، وهي مكشوفة غري مموهة وال مزخرفة، حيث بني 
اإلمام  كالم  من  نباته  ابن  اقتبس  فقد  عظياًم،  وفرقًا  بعيدًا  بونًا  الدارين  هاتني 
عبارة: »ما غزي قوم يف عقر دارهم اال ذلوا«، فكانت هذه العبارة »تصيح من 
بني اخلطبة صياحًا، وتنادي عىل نفسها نداءًا فصيحًا، وتعلم سامعها أهنا ليست 
من املعدن الذي خرج باقي الكالم منه، وال من اخلاطر الذي صدر ذلك السجع 
منه، ولعمر اهلل لقد مجلت اخلطبة وحسنتها وزانتها، وما مثلها فيها اال كآية من 
الكتاب العزيز يتمثل هبا يف رسالة أو خطبة، فإهنا تكون كاللؤلؤة املضيئة تزهر 

) 1 ( الرشح 83/2.

) 2 ( الرشح 84/2.



582................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

وتنري، وتقوم بنفسها وتكتيس الرسالة هبا رونقًا، وتكتب هبا ديباجة«) 1 (.

وأضاف: وإذا اردت حتقيق ذلك، فانظر إىل السجعة الثانية التي تكلفها ليوازهنا 
هبا، وهي قول: »وال قعدوا عن صون ديارهم اال اضمحلوا« فانك إذا نظرت إليها 

وجدت عليها من التكلف والغثاثة ما يقوى عندك صدق ما قلته لك) 2 (.

عىل أن بعض من كالم ابن نباته ليس بجيد: »وحرز طهر اهلل به اجسادكم« 
فإنه ال يقال يف احلرز إنه يطهر االجسام، وكان األليق أن يقول: »حصن اهلل به 
التقابل  فأّداه حب  بازاء »وقر« واظهر«  اجسامكم«. ولكنه ذكر »طهر« ليكون 

إىل ما ليس بجيد) 3 (.

وملا كان ابن نباته الفائز بقصبات السبق من اخلطباء يف عرصه فكان للناس 
الذي  بوصفه اخلطيب  من خطبه  احلديد فصوالً  أيب  ابن  أورد  لذا  غرام بخطبه، 
وقع اإلمجاع عىل خطابته وحسنها، وان مواعظه هي الغاية التي ليس بعدها غاية. 
وبعد ايراده خلطبة، قال ابن أيب احلديد: »فلينظر املنصف هذا الكالم، وما عليه 
بالنسبة إىل ذلك الكالم العريب املحض، ثم لينظر فيام عليه  من اثر التوليد، أوالً 
من الكسل والرخاوة، والفتور والبالدة، حتى كأن ذلك الكالم لعامر بن الطفيل، 
مستلئاًم كته، راكبًا جواده، وهذا الكالم للدالل املديني املخنث) 4 ( آخذ زمارته، 
متابطًا دفه«) 5 (. وأضاف: »واملح ما يف قوله »بوق الرحيل« من السفسفة واللفظ 

) 1 ( الرشح 85-84/2.

) 2 ( الرشح 85/2.

) 3 ( الرشح 85/2.

) 4 ( اسمه ناقد، وكنيته أبو زيد من أهل املدينة. أبو الفرج: االغاين 295-266/4.

) 5 ( الرشح 213-211/7.
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العامي الغث، وأعلم اهنم كلهم عابوا عىل أيب الطيب املتنبي قوله) 1 (:
وطبوُلفإن كاَن بعُض الناِس سيفًا لدولٍة هلا  بوقاٌت  الناِس  ففِي 

قوله:  عىل  ما  واملح  أبدًا.  يفلح  كالم  يف  »بوق«  لفظة  تدخل  ال  وقالوا: 
وأين  كرى(  حبو  )أم  منها  واهجن  اهلجنة،  من  متكررة  القهقري«  »القهقري، 
هذا اللفظ احلويش، الذي تفوح منه روائح الشيح والقيصوم وكأنه من اعرايب 
يفهمون  احلرض  أهل  وال  احلرض،  أهل  حماورة  يفهم  ال  نجد  من  قدم  قد  قح 
وتتساقط  لينها،  تنثني من  أن  تكاد  التي  االلفاظ  اللينة  اخلطبة  حواره؛ من هذه 

من ضعفها!«) 2 (.

ثم  »املرا«  ثم  »القرى«  اوهلا  التي  والسجعات  الفقرة  هذه  املح  »ثم 
الكالم  هذا  حتت  ترى  هل  يرى«  ملن  »عربت  قوله  إىل  »الكرى«  ثم  »يفرتى« 
معنًى لطيفًا، أو مقصدًا وشيقًا! أو هل جتد اللفظ نفسه لفظًا جذالً فصيحًا، أو 
الفاظ قد ضم بعضها إىل بعض، والطائل حتتها قليل  عذبًا معسوالً! وإنام هي 
ركب  فقد  قرصها  كان  فإن  اللغة،  يف  حمدودة  فإهنا  »مرا«  لفظة  وتأمل  جدًا. 
إراد مجع مرية، فقد خرج من الصناعة، ألنه يكون قد  رضورة مستهجنة وإن 
عطف اجلمع املفرد، فيصري مثل قول القائل »ما اخذت منه دينارًا وال دراهم« 

يف أنه ليس باملستحسن يف فن البيان«) 3 (.

نباته: فليتأمل أهل املعرفة بعلم الفصاحة  وقال يف وصفه كالمًا آخر البن 

) 1 ( ديوانه ص225.

) 2 ( الرشح 213/7.

) 3 ( الرشح 214-213/7.



584................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

هنج  كالم  من  واحدًا  سطرًا  أن  يعلموا  االنصاف،  بعني  الكالم  هذا  والبيان 
البالغة يساوي الف سطر منه، بل يزيد ويربى عىل ذلك، فإن هذا الكالم ملزق 

عليه اثار كلفة، وهجنة ظاهرة يعرفها العامي فضاًل عن العامل) 1 (.

وقال أيضًا: هل جيد من يتصفح كالم ابن نباته هذا عذوبة أو معنى يمدح 
الكالم الجله؟ وهل هو اال الفاظ مضموم بعضها لبعض، ليس هلا حاصل، كام 
»إن  للقول  »بعر ظباء ونقط عروس«) 3 ( وخيلص   ،) 2 الرمة)  قيل يف شعر ذي 
كالم ابن نباته يتميز بالركاكة والتكلف، ولو قاله خطيب من خطباء السواد، مل 

يستحسن منه، بل ترك واسرتذل«) 4 (.

ولكن أليس مما يعاب عليه أن نوازن بني كالم اإلمام عيل وكالم ابن نباته، 
عىل  غضاضة  هذا  ويف  العصا«.  من  امىض  »السيف  القول:  بمنزلة  اال  هذا  وما 

السيف!؟.

ويف الواقع انه قد اشتملت كتب املتكلمني عىل املقايسة بني كالم اهلل تعاىل 
وبني كالم البرش ليبينوا فضل القرآن، وزيادة فصاحته عىل فصاحة كالم العرب، 

نحو مقايستهم بني قوله تعاىل:

﴿َوَلُكْم فِي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأولِي اْلَْلَباِب﴾) 5 (.

) 1 ( الرشح 214/7.

) 2 ( هو غيالن بن عقبة بن هنيس بن مسعود العدوي )77-87( أحد الشعراء يف العرص األموي. 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء 437/2-447. ابن خلكان: وفيات االعيان 17-11/4.

) 3 ( هو وصف جرير لشعر ذي الرمة. أنظر ابن قتيبة: الشعر والشعراء 437/2.

) 4 ( الرشح 215/2.

) 5 ( سورة البقرة، اآلية:  179.
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وبني قول القائل »القتل أنفى للقتل« وبني قوله تعاىل:

﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِيَن﴾) 1 (.

وبني قول الشاعر) 2 (:
مًا وإن َكَتموا عنَك احلديَث فال َتَسْلفإن َعَرضوا بالشعِر فاصَفْح تكرُّ

وكذلك عند مقايسة كالم مسيلمة، وامحد بن سليامن املعري، وعبداهلل بن 
يقارهبا.  وال  القرآن،  درجة  كالمهم  يبلغ  ال  أنه  لبيان  الكريم،  بالقرآن  املقفع 
اذن فال مانع من ذكر كالم ابن نباته مع كالم اإلمام عيّل لتظهر فضيلة كالم 
اإلمام، بالنسبة إىل هذا اخلطيب الفاضل الذي اتفق عىل أنه اوحد عرصه يف 
فنه. وهذا أمر ال ينكر »ولكن قومًا من أهل العصبية والعناد، يزعمون أن كالمه 
أن  فاحببت  ذلك  يف  بعضهم  ناظر  وقد  ويامثله،   املؤمنني أمري  كالم  يساوي 
بمنزلة  وأنه   اإلمام إىل كالم  نسبة لكالمه  انه ال  الكتاب  للناس يف هذا  أبنّي 

شعر األبله) 3 ( وابن املعلم) 4 ( مقارنة بشعر زهري والنابغة«) 5 (.

والرشيق  واالفصح،  الفصيح  معرفة  »إن  للقول:  احلديد  أيب  ابن  وخيلص 

) 1 ( سورة آل عمران، اآلية: 199.

) 2 ( مل يتسن يل معرفة قائله.

) 3 ( هو حممد بن بختيار بن عبداهلل أحد شعراء بغداد ت579هـ، وسمي باالبله لقوة ذكائه. القفطي: 

الصفدي:   .5-463/4 االعيان  وفيات  خلكان:  ابن  ص6-235.  الشعراء  من  املحمدون 

الوايف 242/2.ابن تغري: النجوم الزاهرة 95/6.

) 4 ( هو حممد بن عيل بن فارس اهلرثي من شعراء واسط، ت 592هـ. ابن خلكان: وفيات االعيان 

5/5-9. ابن تغري: النجوم الزاهرة 102/6، 104.

) 5 ( الرشح 216-215/7.
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اال  يدرك  ال  أمر  الكالم  من  واالعىل  والعايل  واالحىل،  واحللو  واالرشق، 
جاريتني:  بمنزلة  وهو  عليه،  املنطقية  الداللة  إقامة  يمكن  وال   ،)  1 بالذوق) 
العينني، اسيلة  الثغر، كحالء  نقية  الشفتني،  احدمها بيضاء مرشبة بحمرة دقيقة 
اخلد، دقيقة االنف، معتدلة القامة. واالخرى دوهنا يف هذه الصفات واملحاسن؛ 
سبب  الي  يدرى  وال  واصلح،  واليق  منها،  والقلوب  العيون  يف  احىل  ولكنها 
بالذوق واملشاهدة يعرف وال يمكن تعليله، وهكذا الكالم.  كان ذلك، ولكنه 
بعضها  وتفضيل  ومالحتها،  الوجوه  حسن  إن  املوضعني  بني  الفرق  يبقى  نعم 
أهل  اال  يعرفه  فال  الكالم  واما  صحيحة،  عني  له  من  كل  يدركه  بعض  عىل 
الذوق، ليس كل من اشتغل بالنحو واللغة أو بالفقه كان من أهل الذوق، وممن 
يصلح النتقاد الكالم؛ وإنام أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان، وراضوا 
دربةوملكة  بذلك  هلم  وصارت  والشعر،  والكتابة  واخلطب  بالرسائل  أنفسهم 
تامة) 2 (، فاىل اولئك ينبغي أن نرجع يف معرفة الكالم وفضل بعضه عىل بعض 

ان كنت عادمًا لذلك من نفسك«) 3 (.

باستطاعة أي  ليس  أنه  يتضح  ابن أيب احلديد أعاله  إليه  ما أشار  من خالل 
شخص أن يرجع النص إىل النصوص السابقة عليه، التي أخذ منها، إذ أن شخصًا 
ذوق  قابلية  وممتلكًا  واحلفظ،  واالطالع  املعرفة  واسع  يكون  أن  جيب  هذا  مثل 
عالية كي يكشف النصوص املعدلة، وهذا النوع من النقاد هو الذي يتمكن من 
كشف املصادر التي استعان هبا مؤلفو النصوص دون االشارة إليها، إذ كثريًا ما 
ومعرفة  االصيل،  مصدرها  إىل  التنبيه  دون  كاملة  نصوصًا  املؤلفني  بعض  يرسق 

) 1 ( عن معنى الذوق عند ابن أيب احلديد أنظر: حامد الظاملي: ابن أيب احلديد ص76-72.

) 2 ( أنظر حامد الظاملي: ابن أيب احلديد ص75-73.

) 3 ( الرشح 217-216/7.
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يقع يف خطأ  لئال  الباحث معرفته  اهم ما جيب عىل  النصوص املرسوقة من  هذه 
بني  التام  للتطابق  أوالً  يعود  املرسوقة  النصوص  هلذه  االنتباه  وإن  االستنتاج 
هذه  إخفاء  حياول  معينًا  نصًا  األول  من  الثاين  يرسق  احيانًا  ولكنه  النصوص. 
الرسقة بتعديل أو تغيري االلفاظ يف النص، وقد الحظنا ابن أيب احلديد قد قارن 
التقاطع  هو  والتناص  بينهام،  املوجود  التناص  وجود  عىل  وأكد  النصوص،  بني 
والتعديل املتبادل بني وحدات عائدة لنصوص خمتلفة وقد استخدم ابن أيب احلديد 
عدة الفاظ تدل عىل وجود التناص أو الرسقة وهي »رسقة،مصاله، اخذه، بعينه، 
اختطفها، أغار عليها، اغتصبها« وهذه الكلامت تطلق عىل اقبح انواع الرسقات 

حيث ملح ابن أيب احلديد أن السارق كان ياخذ النص بعينه أو بمعناه) 1 (.

اكالت«  متنع  اكلة  من  »كم   :كلمته ت516هـ   )  2 احلريري)  واخذ   -
فقال يف املقامات »رب اكلة هاضت اآلكل، ومنعته مآكل«) 3 (- وأثبت ابن أيب 
احلديد معنى قوله: »أهل الدنيا كركب يسار هبم وهم نيام« يف رسالة كتبها 
الناس احواهلم، وتبينوا مآهلم، لعلموا  إىل أحد اصدقائه يعزيه فقال: »لو تأمل 
ان املقيم منهم بوطنه، والساكن إىل سكنه، أخو سفر يرسي به وهو ال يرسي، 

وراكب بحر جيري به وهو ال يدري«) 4 (.

نظر  فقد  شعرهم  يف  ووظفوه   كالمه من  اقتبسوا  فقد  الشعراء  -اما 

) 1 ( حامد الظاملي: ابن أيب احلديد وجهوده النقدية ص57-56.

احلريرية  املقامات  صاحب  )446-516هـ(  البرصي  احلريري  حممد  بن  عيل  بن  القاسم  هو   )  2  (

ومؤلفات آخر. ابن خلكان: وفيات االعيان 63/4-68. السبكي: طبقات الشافعية 295/4-

7. البغدادي: خزانة األدب 118-117/3.

) 3 ( الرشح 397/18. وانظر املقامات ص43.

) 4 ( الرشح 209/18.
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الفرزدق ت110هـ إىل قوله: ))وفّروا إىل اهلل من اهلل« فقال يمدح سعيد بن 
العاص) 1 (:

ــاٍد زي ومــن  منَك  َفـــَررُت  ــالالًاليك  ــُكــم َح َل ــي  ومل أحــســب دم

- ومن قوله: »وظهرت آثار صنعته، ودالئل حكمته يف خملوقاته فكانت 
إىل  فنظر  سبحانه«  وربوبيته  بوجوده  املعنى  يف  ناطقة  الصورة  يف  صامتة  وهي 

ذلك أبو العتاهية ت211 وقال) 2 (:
ــُه اإلل ُيــعــى  كيف  عجبًا  ــوا  اجلـــاحـــُدف جيـــحـــُدُه  كـــيـــَف  أم 

آيــــٌة لــــــُه  يشٍء  كــــــلِّ  ــــــــُه واِحـــــــُدوف  تـــــــدلُّ عــــل أنَّ

ونظر أبو العتاهية أيضًا لقوله:«وقد مضت اصول نحن فروعها فام بقاء 
فرع بعد ذهاب اصله« فرصح بنفس معناه قائال) 3 (:

ممـــــاِت إىل  حـــــيـــــاٍة  حيــــوُلكـــــــلُّ  جـــــــدٍة  ذِي  وكـــــــلُّ 

ــًا ــوم ــروِع ي ــ ــف ــ ــوُل!كــيــَف بـــقـــاُء ال ــ الص َقــبــلــَهــا  ذوِت  وقـــد 

وكذلك نظر لقوله: »ال جاٍء يرد وال ماض يرتد« فقال أبو العتاهية) 4 (:
ــٌع مــا َقـــْد َمـــىَض يل ــا راجـ ــا ســـوَف يــأتفــال أن ــٌع م ــ أنـــا داف وال 

ومن قول االمام يعزي االشعث بن قيس »يا اشعث! إن صربت جرى 
عليك القدر وأنت مأجور، وان جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور« فقال 

) 1 (  الرشح 133/1. وانظر ديوان الفرزدق 07/2.

) 2 ( الرشح 214/6. وانظر ديوان أيب العتاهية ص221.

) 3 ( الرشح 39/9.مل اجده يف ديوان أيب العتاهية.

) 4 ( الرشح 652/6. مل اجده يف ديوان أيب العتاهية.
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أبو العتاهية ملن يعزيه يف ولد له:وال بد من جريان القضاء اما مثابًا واما اثيام) 1 (.

ابناؤها؛  هم   :فقال للدنيا!  الناس  حب  أكثر  ما  سأله:  ملن   قال وملا 
ايالم االنسان عىل حب امه. فقال حممد بن وهب احلمريي ت 225هـ) 2 (:

لَغِيها ُخلِْقنا  الدنيا  بنو  مّبُبونحُن  يشٌء  فهَو  منُه  كنَت  ومــا 

ومن قوله لالشعث: إن صربت صرب االكارم، واال سلوت سلّو البهائم. 
قال أبو متام ت231 ) 3 (:

الشعٍث التعازي  ف  عــيلُّ  الآثِموقــال  تلَك  بعَض  عليه  وخــاَف 

وِحسبًة عـــزاًء  للبلوى  البهائِماتــصــُب  ُسلوُّ  َتسلو  أم  فتؤجُر 

ونظر البحرتي لقوله: »عال بحوله، ودنا بطوله« فقال) 4 (:
ــْدرًا َق وعلوَت  تواُضعًا  ــوَت  ــفــاُعدن ــخــفــاٌض وارت ــاَك ان فــشــان

تسامى إن  تبعُد  الشمُس  والــشــعــاُعكــذاَك  ِمنها  ــوُر  ــن ال ــو  ويــدن

متنع  اكلة  من  »كم   كلمته ت318هـ  الشاعر   )  5 العالف)  أبو  -واخذ 
اكالت« فقال يرثي سنّوره) 6 (:

وال الـــِفـــراَخ  ــأكــَل  ت أن  مضطهِدأردت  ــَل  أك الــدهــُر  يــأُكــُلــَك 

) 1 ( الرشح 192/19. مل اجده يف ديوان أيب العتاهية.

) 2 ( الرشح 290/8.

) 3 ( الرشح 5/20. وانظر إىل ديوان أيب متام ص282.

) 4 ( الرشح 242/6. وانظر ديوان البحرتي 1247/2.

) 5 ( هو أبو بكر هبة اهلل بن احلسني.أنظر: الثعالبي:يتيمة الدهر 485/3 ـ 487.

) 6 ( الرشح 397/18. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 9-428/4.
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ــُه ــَع ــُذ الـــِفـــراخ أوَق ــذي ــا َمـــن ل ــَت بــالــقــدِري ــع ــنَ ــاّل ق وحَيــــَك هـ

ٍه رَشِ ــارْت حــَشــا  أكــلــٍة خـ ــَن اجَلــَســِدَكـــْم  ــُه م فــأخــرَجــْت روَحـ

واقتبس املتنبي من قوله »واكتحلت ابصارهم بالرتاب« فقال) 1 (:
ويمش بعضًا  بعُضنا  ــُن  ــدُف االوايلوَي ــاِم  هــ عـــل  آواِخــــُرنــــا 

ــواص ــن ــِة ال ــَل ــبَّ ــاِلوَكــــْم عــني مــق ــرمـ ــٍل بـــاجلـــنـــادِل والـ كــحــي

لطٍب ُيغيض  ال  ــاَن  ك ــزاِلومغٍض  ــ ــاَن يــفــكــُر ف اهل ــ وبــــاٍل ك

غوائلهم«  من  أمن  أخالقهم  يف  الناس  »مقاربة   :لقوله نظر  وكذلك 
فقال) 2 (:

ــِه با ــي ــق أّت ــٌة ف جــلــيــٍس  ــَلـ الَوهِنوِخـ ف  مثالِن  أننا  يــرى  كيام 

أعِرُبا ِخفُت  الطريِق  ف  اللحِنوكلمٍة  عل  أقِدر  َفلم  يل  فيهتدي 

الريض  الرشيف  اقتبس  فناء«  وآخرها  عناء  »أوهلا  للدنيا:   وصفه ومن 
ت406هـ فقال) 3 (:

َطــَلــعــنــا إذا  ــاء  ــن ــع ال ــا  ــ ــن ــ ُل ــاُبوأوَّ ــذه ال وآخـــُرنـــا  الــدنــيــا  إىل 

الوارث  رشيكان:  ماله  يف  امرئ  »لكل  كالمه:  من  اقتبس  وكذلك 
واحلوادث«. فقال) 4 (:

) 1 ( الرشح 163/11. وانظر ديوانه ص204.

) 2 ( الرشح 30/20. وانظر ديوانه ص350-349.

) 3 ( الرشح 238/6. وانظر ديوانه 101/1.

) 4 ( الرشح 251/19. وانظر ديوانه 228/1.
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فإنام استطعَت  ما  ُتراثَِك  من  اُثُخْذ  ــورَّ ــ ــ رشكــــاؤك اليـــــاُم وال

معٌر إالَّ  ــاِل  الـ ــَق  ح يــقــِض  َفعاثوامل  فيِه  ُيعَث  الزماَن  َنظروا 

واخذ الطغرائي) 1 ( قوله: »خيار خصال النساء رشار خصال الرجال: 
املرأة مزهوة مل متكن من نفسها، وإذا كانت  فإذا كانت  الزهو واجلبن والبخل، 
بخيلة حفظت ماهلا ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل يشء يعرض 

هلا«. فقال الطغرائي) 2 (:
فـِـتــيــاهِنــم ــداُم ف  ــ ــ ــوُد واالق ــ واإلشفاُقاجل الفتياِت  ف  والبخُل 

ــداُقوالطعُن ف االجداِث دآُب ُرماِتِم الح ِسهاُمها  امــيــاُت  والــرَّ

اما ابن أيب احلديد فقد أشار لعدة اقتباسات له من كالم اإلمام وتوظيفه 
يف شعره، فمن قوله: »ومن ابرص هبا برصته، ومن ابرص إليها اعمته«. فقال 

ابن أيب احلديد) 3 (:
اليَك ــدن  ُت شمٍس  مثَل  ــوَة الــهــلِــِكدنــيــاَك  ــ الـــضـــوَء لــكــن دع

نــوِرهــا إىل  ــرَت  ــ اب ــَت  أنـ ُتــــدِرِكإن  ــِه  بـ ــِر  ــب ُت وإن  تــعــش 

يشكرك  فقد  لك،  يشكره  ال  من  املعروف  يف  يزهدّنك  »ال   :قوله ومن 
عليه من ال يستمتع بيشء منه، وقد يدرك من شكر الشاكر أكثر مما اضاع الكافر، 

الوزراء والكّتاب لدى السالجقة يف  ) 1 ( هو احلسني بن عيل بن حممد )455-513( شاعر ومن 

املوصل. ابن خلكان: وفيات االعيان 185/2-190. األعالم: الزركيل 146/2.

) 2 ( الرشح 65/19. أنظر ديوان الطغرائي ص261.

) 3 ( الرشح 239/6.



592................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

واهلل حيب املحسنني«. فقال ابن أيب احلديد) 1 (:
َمكُرَمًة اللؤِم  ذي  إىل  ُتسديَّن  الَشجراال  ُيــنــبــُت  ال  ســبــٌخ  فــإنــه 

بمضيعٌة فمحفوظ  زرعــَت  واكُل زرِعَك شكر الغي إن َكَفرافإن 

للقدرة  شكرًا  عنه  العفو  فاجعل  عدوك،  عىل  قدرت  »إذا   :قوله ومن 
عليه« فقال ابن أيب احلديد) 2 (:

ــاَن أكــســاُب اجلــهــوِل فال والطراإن االمـ الهوال  واركب  با  تقنَْع 

ــَذراواجعل من العقِل جهاًل واطَّرح َنَظرا احَل تستشِعِر  وال  الوبقاِت  ف 

ُمنترًا ــداِء  الع عل  ــَدرَت  َق الَظَفَراوإن  اعدائَِك  عن  بعفِوَك  فاشكر 

ويفري  حلمه  يعرق  نفسه،  من  عدوه  يمّكن  امرءًا  إن  »واهلل   قوله ومن 
ذاك  فكن  أنت  صدره،  جوانح  عليه  ضمت  ما  ضعيف  عجزه،  لعظيم  جلده، 
أيب  ابن  قال   »… باملرشفية  اعطى ذلك رضبًا  أن  فواهلل دون  أنا  فاما  إن شئت، 

احلديد) 3 (:
نفسِه مــن  امـــَكـــَن  امـــــرءًا  ه جيــــــــدُح آراَبــــــــــُهإن  عــــــــــدوُّ

الذُّ ينُكر  وال  الضيَم  يــدَفــُع  جـــلـــبـــاَبـــُهال  حيــــِصــــُن  وال  ل 

الِقوى ضعيُف  ــرأِي  الـ ــُهلفائُِل  ــاَب ــب أس الـــــذالُن  َم  رَصَ قـــد 

ــرٌؤ امـ ــإّن  ــ ف ذاك  فــُكــْن  ــَت  ــ نــابــُهأن إذا  الــطــَب  يـــرَهـــُب  ال 

) 1 ( الرشح 24/19. وانظر عبد اجلبار سامل عبد الكريم: شعر عبد احلميد هبة اهلل ص202.

) 2 ( الرشح 109/18.

) 3 ( الرشح 189/2، 192. عبد الكريم: شعر عبد احلميد بن هبة اهلل ص148.
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اوشــحــا ُيــطــع  مل  ــٌر  دهـ ــاَل  قـ ــُهإن  ــ ــاب ــ ــي ــ ان ادرد  ــم  ــ ــ ف ــه  ــ ــ ل

وانتىض أيب  الــســف  ســامــه  قرضابُهأو  ــِف  ــُس ال مـــراِم  دوَن 

السطا ــَد  شــدي غــضــبــاَن  ــَزُر  ــ ــُهاخ ــ راب ــا  مـ َيـــــــرُتَك  أن  ــِدُر  ــ ــق ــ ي

وفاعل  منه،  خري  اخلري  »فاعل  احدمها:  لالمام  قولني  من  اقتبس  وكذلك 
اال عقابه، وليس يشء بخري  الرش  منه« واالخر: »ليس يشء برش من  الرش رش 

من اخلري اال ثوابه«. فقال ابن أيب احلديد) 1 (:
مكرمٌة لالنساِن  البضائِع  بضائُِعُهخــُي  بــاَرت  إذا  وتزكو  ُتنمي 

فاِعُلُه منُه  وخــُي  ــٌي  خ صانعُهفــالــُي  مــنــُه  ورشُّ  رشُّ  والـــرُّ 

أن  يريد  فإنه  االمحق،  ومصادقة  »اياك   :احلسن البنه   وصيته ومن 
ينفعك فيرضك«. قال ابن أيب احلديد) 2 (:

اجلــهــُول تصحَبنَّ  ال  ــال خـــَي ف صــحــبــِة االخـــرِقحــيــاَتــك  ف

الضالَل أنَّ  اجلــهــِل  أخــو  ــييظنُّ  ــِق ــّت ــال ي ــ ــاِد ف ــ ــرشـ ــ ــنُي الـ ــ عـ

ــُه ُحـــَقـــُه ــَبـ ــاِحـ ــُب صـ ــِسـ ــكـ َيـــــُسِقوُيـ وال  ــُه  ــنـ مـ ــُسُق  ــ ــي ــ ف

اللبيَب الـــعـــدَو  أنَّ  ــِق الحــــِقواُقـــِســـُم  ــِفـ ــشـ خــــٌي مـــن الـ

االمام  كلامت  من  الشعراء  من  عدد  اقتباس  إىل  احلديد  أيب  ابن  واشار 
وتوظيفها يف اشعارهم، لكنه مل يذكر اسامء الشعراء.

فمن قوله يف مصقلة بن هبرية أحد والته حينام هرب ملعاوية: »قبح اهلل 

) 1 ( الرشح 257/7، 149/18. وانظر عبد الكريم: شعر عبد احلميد هبة اهلل ص219.

) 2 ( الرشح 157/18. وانظر عبد الكريم: شعر عبد احلميد هبة اهلل ص225.
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وال  اسكته،  حتى  مادحه  انطق  فام  العبيد،  فرار  وفّر  السادة  فعل  فعل  مصقلة! 
موفورة«.  له  بام  وانتظرنا  ميسورة،  الخذنا  اقام  ولو  بكته،  حتى  واصفه  صدق 

اقتبس أحد الشعراء) 1 (:
ــا ــن ــَذَب ــأك ــْن مـــدحـــنـــاُه ف ــ ــا َمـ ــا َخـــَجـــاليـ ــ ــن ــ ــاَب ــ ــِفـــعـــالـــه وأث بِـ

ــا ــن ــِح ــردًا قــشــيــبــًا مـــن مــدائِ ــ ــ ــُت فـــــــارُدْدُه لــنــا َســِمــالَب ــل سب

ِمن الستَور  تتُك  التجارَب  ُجـــالإنَّ  ــِرُج الـــرَّ ــهـ ــبـ ــا وُتـ ــه ــائِ ــن اب

عقاب«،  حرامها  ويف  حساب  حالهلا  »يف   لقوله الشعراء  أحد  ونظر 
فقال) 2 (:

ــيـــوٌم مىض ــْدالـــدهـــُر يـــومـــاِن فـ ــدي ــه ويـــــوٌم ج ــي ــك بـــام ف ــن ع

ــيــك حــســاٌب وف ــوَم ــالُل ي ــ شديْدح عـــذاٌب  يــوَمــيــك  حـــراِم 

وارٌث يـــأُكـــُلـــُه  مـــا  ــٌد فــريــْدتـــَمـــُع  ــي ــِب وح ــق وأنـــت ف ال

ــارٌك ــ تـ واعـــــــٌظ  ــيي  ــغـ لـ بعيْدإن  فــعــايل  ــن  م ــويل  وقـ نــفــيس 

ــَل مــا ال يــريــْدحـــــــالوُة الـــُدنـــيـــا ولــــّذاُتــــا ــاق ــع ــُف ال ــكــلِّ ت

ال  ما  ويبني  ياكل،  ال  ما  »جيمع   قوله من  مقتبسًا  الشعراء  أحد  وقال 
يسكن«) 3 (:

نجمُعَها الــياث  لــذوي  نبنيهااموالنا  الــدهــر  ــراِب  لـ ــا  ــ ودوُرن

) 1 ( الرشح 119/3.

) 2 ( الرشح 239/6.

) 3 ( الرشح 256/6.
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ومن قوله: »ما اقرب احلي من امليت للحاق به، وما ابعد امليت من احلي 
النقطاعه عنه« اقتبس أحد الشعراء فقال) 1 (:

ــي بـــِه ســمــيــٌع قــريــُبيــا بــعــيــد عــنــي ولــيــَس بــعــيــدًا ــاق ــن حِل م

كام غريبًا  ــورى  الـ ــنَي  ب غريُبُحـــْدَت  وحيٌد  الثرى  حتَت  ــك  إنَّ

واخذ شاعر قوله يف احلرب: )حلوًا رضاعها،علقاًم عاقبتها( فقال) 2 (:
فتيًة ــوُن  ــك ت ــا  م أول  َجــهــوِلاحلــــرُب  لــكــِل  بزينَتِها  تسعى 

حلِيِلحتى إذا اشتَعَلْت وشبَّ رِضاُمها ذاِت  غي  عجوزًا  عادت 

وتنَكَرْت رأَسها  ْت  جزَّ ــلــشــمِّ والــتــقــبــيــِلشمطاَء  مــكــروهــًة ل

ومن قوله: »جديد بىل« أخذ شاعر فقال) 3 (:
ــالِك ب جــلــيــَل  غــــادرت  داُر  ــا  لــذاِكي رتبِت  فهْل  اجلــديــُد  رثَّ 

وقال شاعر مقتبسًا من كالمه: »شتان ما بني عملني، عمل تذهب لذته، 
وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته، ويبقى اجره«) 4 (:

ُبغَيَتُه ــاَل  ن ــْن  َـّ مِم ــذاَذُة  ــل ال والعاُرَتفنى  االثــُم  ويبقى  ــراِم  احل من 

َمَغبَّتِها ف  ســوٍء  عــواقــُب  الناُرَتبقى  بعِدها  من  ــّذٍة  ل ف  خَي  ال 

وقال ساعة دفنه للنَّبّي: »إن الصرب جلميل اال عنك وإن اجلزع لقبيح 

) 1 ( الرشح 257-256/6.

) 2 ( الرشح 119/41،12/9.

) 3 ( الرشح 163/11.

) 4 ( الرشح 163/11.
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اال عليك، وإن املصاب بك جلليل وإنه بعدك لقليل«. فقال أحد الشعراء) 1 (:
ُكُلوُم للدموِع  بَجفنَي  رسوُمامَست  الــدوِد  وف  عليَك  ُحزنًا 

ُكلِّها الواطِن  ف  حُيَمُد  ب  َمـــذمـــوُموالصَّ فـــإنـــُه  ــك  ــي ــل ع إالَّ 

نطفة،  اوله  والفخر!  آدم  البن  »ما   :كالمه من  مقتبسًا  احدهم  وقال 
وآخره جيفة، ال يرزق نفسه، وال يدفع حتفه«) 2 (.

ــٌة ــطــف ــن اولــــــه ن ــ ــا بــــــاُل م ــ وجـــيـــفـــٌة اخــــــــرُه َيـــْفـــَخـــُرم

ــمــلــُك تــقــديــَر ما ــا َي حيـــُذُرُيــصــبــُح م مـــا  تـــأخـــَي  وال  ــو  ــرج ي

لقد كان مصدر اإلمام األول يف هذه القمة من الفصاحة هو كالم اهلل وكالم 
رسوله، فكان كثريًا ما يستشهد باآليات القرآنية واالحاديث النبوية، ويوظفها 
يف خطبه ورسائله، وقد أكد عىل ذلك الرشيف الريض بقوله: »ألن كالمه الكالم 

الذي عليه مسحة من العلم االهلي، وفيه عبقة من الكالم النبوي«) 3 (.

سمع  ذي  كل  وال  بلبيب،  قلب  ذي  كل  »وما   :قوله املثال  سبيل  فعىل 
بسميع، وال كل ذي ناظر ببصري«. فانه مأخوذ من قوله تعاىل:

اَل  َآَذاٌن  َوَلُهْم  بَِها  ُيْبِصُروَن  اَل  َأْعُيٌن  َوَلُهْم  بَِها  َيْفَقُهوَن  اَل  ُقُلوٌب  ﴿َلُهْم 
َيْسَمُعوَن بَِها ﴾) 4 (،) 5 (.

) 1 ( الرشح195/19.ونسبها املربد اىل  حممد بن عبد اهلل العتبي مع اختالف باللفظ.الكامل 41/2.

) 2 ( الرشح 150/20.

) 3 ( الرشح 45/1.

) 4 (  سورة االعراف، اآلية: 179.

) 5 (  الرشح 386-385/6.
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وقوله: »فاعتربوا بنزولكم منازل من كان قبلكم وانقطاعكم عن اوصل 
إخوانكم«. مأخوذ من قوله تعاىل:

﴿َوَسَكنُْتْم فِي َمَساكِِن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َوَتَبيََّن َلُكْم َكْيَف َفَعْلنَا بِِهْم 
َوَضَرْبنَا َلُكُم اْلَْمَثاَل﴾) 1 (،) 2 (.

ومن قوله تعاىل:

إاِلَّ  َيْخُرُج  اَل  َخُبَث  َوالَِّذي  ِه  َربِّ بِإِْذِن  َنَباُتُه  َيْخُرُج  الطَّيُِّب  ﴿َواْلَبَلُد 
فام طاب  مثاله،  باطنًا عىل  ان لكل ظاهر  »فاعلم  فقال:   اقتبس  .) 3 َنكًِدا﴾) 

ظاهره، طاب باطنه، وما خبث ظاهره، خبث باطنه«) 4 (.

مناص«.  حني  والت  الغيلة،  واقبلت  احليلة،  ادبرت  »وقد   :قوله اما 
:فالعبارة األخرية لفظة قرآنية بعينها) 5 (. وكذلك قوله

َماُء﴾) 6 (. ﴿َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

مقرتًا«.  تكن  وال  مقّدرًا  وكن  مبذرًا،  تكن  وال  سمحًا  »كن   :وقوله
مأخوذ من قوله تعاىل:

َفَتْقُعَد  اْلَبْسِط  ُكلَّ  َتْبُسْطَها  َواَل  ُعنُِقَك  إَِلى  َمْغُلوَلًة  َيَدَك  َتْجَعْل  ﴿َواَل 

) 1 (  سورة ابراهيم، اآلية:  45.

) 2 (  الرشح 283-282/7.

) 3 (  سورة االعراف، اآلية: 58.

) 4 (  الرشح 178/9.

) 5 (  سورة ص، آية: 3. الرشح 125/1.

) 6 (  سورة الدخان 29. الرشح 126/13.
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َمُلوًما َمْحُسوًرا﴾) 1 (.

وقوله تعاىل:

ِه َكُفوًرا﴾) 2 (. ْيَطاُن لَِربِّ َياطِيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الشَّ ﴿إِنَّ اْلُمَبذِّ
»فليعمل   قوله املثال  سبيل  فعىل   .الرسول كالم  من  اقتباساته  اما 
اوان شغله، ويف  قبل  فراغه  اجله، ويف  ارهاق  قبل  مهله،  أيام  منكم يف  العامل 
متنفسه قبل ان يؤخذ بكظمه، وليعهد لنفسه وقدمه، وليتزود من دار ظعنه لدار 
اقامته«. فهذا مأخوذ من خطبة للرسول: »اهيا الناس إن لكم معامل فانتهوا 
إىل معاملكم، وان لكم غاية فانتهوا إىل غايتكم. إن املؤمن بني خمافتني، بني اجل 
فيه،  قاض  اهلل  ما  يدري  ال  بقى  قد  واجل  به،  صانع  ماهلل  يدري  ال  مىض  قد 
فليأخِذ العبد قبل املوت، فوالذي نفس حممد بيده، ما بعد املوت من مستعتب، 

وما بعد الدنيا من دار اال اجلنة أو النار«) 3 (.

وملا حتدث عن املالئكة ذكر »منهم يف حظائر القدس«) 4 ( وهي لفظة وردت 
يف حديث النَّبّي) 5 (. وقوله: »إيّن احذركم الدنيا فإهنا حلوة خرضة«) 6 ( 
مأخوذ من قوله: »إن الدنيا حلوة خرضة، وإن اهلل مستخلفكم فيها، فناظر 

كيف تعملون!«) 7 (.

) 1 ( سورة االرساء 27.

) 2 ( سورة االرساء 29.

) 3 ( الرشح 351-350/6.

) 4 ( الرشح 426/6.

) 5 ( مل اهتد إليه يف كتب احلديث.

) 6 ( الرشح 228/7.

) 7 ( اخرجه اجلاحظ: البيان والتبني 21/2.مسلم:الصحيح 2098/4.اليعقويب:التاريخ80/2.
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وكآبة  السفر  وعثاء  من  بك  اعوذ  إين  »اللهم   :النبي دعاء  من  وكان 
السفر،  الصاحب يف  أنت  اللهم  والولد.  واملال  األهل  املنظر يف  املنقلب، وسوء 
وأنت اخلليفة يف األهل«. وقد دعا به ملا عزم عىل املسري إىل الشام، ولكنه اضاف 
إليه: »وال جيمعهام غريك، ألن املستخلف ال يكون مستصحبا، واملستصحب ال 

يكون مستخلفا«) 1 (.

ففي  والشعراء  بالشعر  معرفة  االمام عىل  كان  فقد  الشعر،  نطاق  اما يف 
حماورة بينه وبني أيب االسود الدؤيل حول اشعر الشعراء، وكان رأي األخري أنه 
أبو دواد االيادي) 2 (. اما االمام فريى أن اشعرهم هو الذي مل يقل عن رغبة وال 

رهبة، امللك الضليل ذو القروح امرؤ القيس) 3 (.

األبيات  من  طائفة  عىل  احلديد  أيب  البن  البالغة  هنج  رشح  احتوى  وقد 
بالبعض  شكك  فيام  لإلمام،  بعضها  نسبة  صحة  احلديد  أيب  ابن  قرر  الشعرية، 

اآلخر، وبعضها جاء عىل شكل اراجيز يف احلرب.

وسوف نرتب هذا الشعر عىل اساس القوايف:

الباء قافية 

ــِه ــابِ ــًا عــن ن ــف ــاش ــِهلــقــد أتــانــا ك ــذابِ ــت ــُط الـــنـــاَس عــل اع ــم ي
فليأتنا الدهُر بام أتى بِِه) 4 (

) 1 ( الرشح 165/3-166. وذكر الرشيف الريض هذا الدعاء للنبي املجازات النبوية ص141.

) 2 ( هو جارية بن احلجاج أو حنظلة بن الرشيف من قبيلة اياد من شعراء قبل اإلسالم ابن قتيبة: الشعر 

والشعراء 163-161/1.

) 3 ( الرشح 153/20-4. وانظر ابن رشيق: العمدة/41-42. الزخمرشي: ربيع االبرار 272/4.

) 4 ( قاله ملا رأى نزول معاوية يف صفني. الرشح 314/3. أنظر املنقري: صفني ص159.
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الطلْب ــِد  عــب وابــــُن  ــيلٌّ  عـ ــا  بالكتْبأنـ اوىل  اِل  لعمُر  نــحــُن 

َكــِذْب غُي  الصطفى  النبي  ــاِم احلــُجــْبِمنْا  ــق ــواِء وال ــل أهـــُل ال
نحُن نرناه عل كِل العرب) 1 (

ُغيَُّبفإن كنَت بالشورى ملكت اموَرُهم ــيوَن  ــش واُل بــذا  فكيف 

ــربوإن كنت  بالُقربى حجبت خصيمهم واق بالنبي  اوىل  ) 2 (فــغــيك 

صديقه عن  عينه  يغمض  مل  وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبومن 

عثرة ــل  ك جــاهــدًا  يتبع  ) 3 (جيدها وال يسلم له الدهر صاحبومـــن 

اخوههم  دعاهم  ان  قومي  تر  اجابوا، وان يغضب عل القوم يغضبواأمل 

حافظًا كنت  كــام  غيبي  يغيبواحفظوا  ان  مثلها  أخـــرى  لقومي 

امهاتم بــم  تقعد  مل  احلــرب  فانجبوابنو  صــدق  ــاء  آب ) 4 (وآبــاؤهــم 

قافية الدال

حتمــــد ابيــك  طعن  با  ال خـي فــي احلـرب إذا لــم تـوقـدإطعن 

بالرف والقنا السدد) 5 (

) 1 ( قاله يوم صفني ملا برز إىل حريث موىل معاوية: الرشح 215/5-216. وانظر املنقري: صفني 

ص273-272.

) 2 ( قاله يوم السقيفة. الرشح 416/18. الرشيف الريض: هنج البالغة ص503.

) 3 ( الرشح 34/19.

) 4 ( قاله يف جواب له عىل كتاب ملعاوية. الرشح 314/3. املنقري: صفني ص160.

وانظر:   .243/1 الرشح  اللواء.  حيمل  كان  حيث  اجلمل  يوم  احلنفية  بن  حممد  لولده  قاله    ) 5 (
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فــاشــهــد عـــيل  اهلل  شـــاهـــدا  أحــديـــا  الــنــبــي  ديــــن  عـــل  إن 

من شك ف اهلل فإن مهتد) 1 (

قافية الراء

أفــر ــوت  ــ ال مـــن  يـــوم  قـــدْرمـــن أي  ــوم  ــ ي أم  يــقــدر  مل  أيــــوم 

ارهـــبـــه ال  يـــقـــدر  ال  احلــذْرفـــيـــوم  يغني  ال  ر  قــدَّ قد  ) 2 (ويــوم 

ــرّي ــاظـ ــنـ ــواد لـ ــ ــسـ ــ ــنـــت الـ ــك الـــنـــاظـــُركـ ــيـ ــلـ ــى عـ ــكـ ــبـ فـ

ــُمــت ــي ـــاء بـــعـــدك فــل ــ ــن ش ــ ــت احـــــــاذُرم ــنـ فــعــلــيــك كـ
) 3 (

أعـتذْر ال  عـثرة  عـثرت  سـو ف اكـيس بـعد ها و ا ستمـْرلـقد 
وأمجع المر الشتيت النتْر) 4 (

منكرا سمعت  لقد  عجبًا  ــا  الشعراي يشيب  اهلل  عــل  ــًا  كــذب

البغدادي: الفرق ص26. اخلوارزمي: املناقب ص119. 

) 1 (  قاله للخوارج ملا طلبوا منه أن يقر بالكفر ويعلن توبته. الرشح 278/2. وانظر املربد: الكامل 

189/3. املرزباين: معجم الشعراء ص280.

) 2 ( قاله يوم صفني حينام محل عىل أهل الشام. الرشح 132/5، 55/8. أنظر املنقري: وقعة صفني 

ص 392. ابن عبد ربه: العقد الفريد 123/1.

) 3 ( قاله يوم وفاة الرسول. الرشح 197/19.

) 4 (  قاله بعد إن علم أن الكتاب الذي كتبه ملحمد بن أيب بكر وقع بيد معاوية بعد مقتل حممد بن 

أيب بكر. الرشح 73/6. بينام ذكر الطربي انه قاله بعد مبايعته باخلالفة. تاريخ 437-436/4. 

وانظر: ابن تيمية: منهاج السنة 180/4.



602................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

البرا ويغش  السمع  مــا كــان يــرض أحـــًدا لــو اخــبايسرتق 

والبــــرتا وصــيــه  ــوا  ــرن ــق ي الخزراأن  واللعنِي  الرسوِل  شان 

عسكرا ــد  ق جــنــده  ف  ــا  ــالُه ــذا ديـــنـــه فــأفــجــراك ــ ــاع ه ــ ــد ب قـ

خــسا ــد  ق بيعه  بــدنــيــا  ذا  ــن  الظفرا!م أصاب  إن  مر  بُملِك 

وحـــضا دنـــا  ــوُت  ــ الـ إذا  قنباإن  ــوت  ــ ودع ثـــويب  ــرُت  ــمَّ ش

ــر حــذرا ــؤخ ــدم لــوائــي ال ت ــد ُقــدراقـ ــا ق ــذاُر م ــ ــُع احل ــدف ال ي

ــَيالــــا رأيــــــــُت الــــــــوَت احــــرا ــ ــوا ْحِ ــب ــأُت هــــداَن وع ــب ع

ــرا ــط ــامن يــعــظــمــون ال ــ ــساحـــي ي ك ــرن  ــ ق نــاطــح  إذا  ــرن  ــ ق

المرا تدب  ال  حرب  البن  الضجراقل  منك  أبــد  قلياًل  أرود 

عمرا ــٍد  هــن ابـــن  ــا  ي حتــســبــنَّ  ــل بــنــا بــــدرًا مــعــا وخــيــباال  وسـ

ــدر جـــزرا ــب جعفرايـــوم جــعــلــنــاكــم ب هنٍد  ابن  يا  عندي  أن  لو 

ــرا ــقــرم اهلـــامم الزهـ ال ُظُهراأو حــزة  ليل  نجم  قريش  ) 1 (رأت 

رشرا ــا  ــرامـ عـ ــرب  ــح ــل ل ــإن  ــ ــرتراف ــش ع ــدًا  ــ ــائ ــ ق عــلــيــهــا  إن 

تنمرا أو  أحــجــر  ــن  م ــهــا مـــزجـــًا زجمـــراينصف  ــواصــي عـــل ن
إذا ونني ساعة تغشمرا) 2 (

حفرا حــفــرُت  قــد  ــرون  ــ ت ــراأال  ــك ــن م أمــــــــرًا  رأيــــــت  إن 

) 1 ( قاله بعد إن علم باإلتفاق الذي جرى بني معاوية وعمرو بن العاص عىل حربه. الرشح 148/1، 

69/2-70. وانظر: املنقري: صفني ص43ـ44.

) 2 ( قاله يف جواب له عىل كتاب معاوية. الرشح 314/3. املنقري: صفني ص159.
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أوقدت ناري ودعوت قنبا) 1 (
حيدرة ــي  أم سمتني  الــذي  ــا  النظرةأن ــِه  ــري ك ــات  ــاب غ كليث 

 أوفيهم بالصاع كيل السندرة) 2 (

قافية الزاي
أتــــا فــــقــــد  ــّن  ــ ــل ــ ــج ــ ــع ــ ت ــي عــاجــْزال  َكــــ جمــيــب صــوتــك غ

وبـــــــصـــــــيٍة نــــــــيَّــــــــٍة  ــاة فــائــْزذو  ــداة نـــجـ ــ ــغ ــ يـــرجـــو ال

ـــ ــ ــي ــ أق أن  لرجـــــــــــو  ــك نــائــحــة اجلــنــائــْزإن  ــي ــل ــــم ع

ـــ ــبـ ــد اهلـــزاهـــْزمــــــن رضبــــــــة تـــفـــنـــى ويـ ) 3 (قـــى ذكـــرهـــا عــن

ليوجزوا الكالم  ف  انــاس  وللصمت ف بعض االحايني أوجْزيوض 

) 4 (فأنت عن االبالغ ف القول أعجْزإذا كنت  عن   أن حتسن الصمت عاجزًا

قافية الصاد

الــعــاص بــن  الــعــاص  الــنــواصلوردن  عــاقــدي  الــفــا  سبعني 

القالصمــســتــحــقــبــني حــلــق الــــدالص مــع  الــيــل  جنبوا  قــد 

) 1 ( قاله بحق الغالة الذين أهلوه. الرشح 5/5، 19/8. امللطي: التنبيه والرد ص18. ابن تيمية: 

منهاج السنة 7/1.

) 2 ( قاله يوم خيرب ملا برز إىل مرحب إليهودي. الرشح 12/1، 127/19. وانظر: الطربي: تاريخ 

املغازيل:مناقب  ابن  ص280.  الشعراء  معجم  املرزباين:   .41/3 املستدرك  احلاكم:   .13/3

ص178، 182.الكنجي: كفاية الطالب ص102.

 ،292/13 الرشح  العامري.  ود  عبد  بن  عمرو  إىل  برز  ملا  5هـ  سنة  اخلندق  معركة  يف  قاله   )  3  (

63/19. وانظر االسكايف: نقض العثامنية ص339-338.

) 4 ( قاله يف معنى الكالم والصمت. الرشح 265/19.
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اسّود غيل حني ال مناص) 1 (

قافية العني

أحد نــر  ف  بالصب  ــرن  ــأم وواهلل ما قلت الذي قلت جازعًاات

ُنرت ترى  أن  أحببت  طائعًاولكنّي  لــك  أزل  مل  أن  وتعلم 

أحٍد نر  ف  اهلل  لوجه  ) 2 (نبي اهلدى الحمود طفاًل ويافعًاسأسعى 

قافية الكاف

مــن كــان معك احلــق  ــاك  أخ لينفعكإنَّ  ــه  ــس ــف ن يـــض  ومــــن 

صدعك الزمان  ريــب  إذا  ليجمعكومــن  شمله  فيك  ) 3 (شتت 

قافية اللم

ــْهغــــــــر جــــــــهــــــــوالً أمــــلــــه ــ ــل ــ يــــمــــوت مـــــن جـــــا أج

حـــيـــلـــْهومــــــــن دنــــــــا مــــــن حــتــفــه ــه  ــ ــنـ ــ عـ ــن  ــ ــغـ ــ تـ مل 

ــه أولــــــــْهمـــــــــــا بــــــــــقــــــــــاء آخــــــــر ــ ــن ــ قــــــد غــــــــاب ع

ــه ــبـ يـــصـــحـ ال  عـــمـــلـــْهوالــــــــــــــرء  إال  ــب  ــ ــقـ ــ الـ ) 4 (ف 

حفيظة يطاق  ال  بأمر  قليُلسمحت  الــوفــاء  ــوان  وصــدقــا وإخـ

) 1 ( قاله يوم صفني ردًا عىل عمرو بن العاص. الرشح 669/3. املنقري: صفني ص137-136. 

الطربي: تاريخ 56/4.

) 2 ( قاله ألبيه أيب طالب ملا امره اباه بنرصة النبي. الرشح 64/14.

) 3 ( يف معنى االخوة. الرشح 113/18.

) 4 ( يف إتباع اهلوى وصده عن تذكر اآلخرة. الرشح 320/4.
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فأنه ــاس خـــيًا  ــن ال الـــه  جزيُلجـــزاك  هناك  ما  فضل  ) 1 (لعمرك 

ــدال ــلــني ع ــقــائ ــال ــًا ب ــب ــرح ــًا واهـــاليـــا م ــب ــرح ) 2 (وبـــالـــصـــالة م

يرن يمت  مــن  هـــدان  ــار  ح قباًليــا  مــنــافــق  أو  ــن  ــؤم م ) 3 (مــن 

قافية امليم

قومي عصمت  اطــعــت  أن  ــامِمفلو  شـ أو  الــيــاممــة  ــن  ــ رك إىل 

الطعاِمولــكــنــي مــتــى أبـــرمـــت أمــــرًا آراء  بخلف  ) 4 (منيت 

عصبة القوم  من  فليأت  لئامدعــوت  ــي  ــدان غ ــن هـ ــوارس م ــ ف

بعزٍل ليسوا  هدان  من  مــن شاكر وشــامفــوارس  الــوغــى  غــداة 

ــب ختــالــه ــص ــكــل رديـــنـــي وغ رضامب شعل  االقــوام  اختلف  إذا 

تزينهم كـــرام  أخـــالق  خصامهلــمــدان  وحــد  القــو  إذا  وبـــأس 

آثـــاموجد وصدق ف احلروب ونجده ــي  ــغ ب ــالـــوا  قـ إذا  وقــــوم 

تستضيفه ــم  داره ف  تأتم  ــاًم ف خــدمــة وطــعــاممتى  ــاع تــبــت ن

فاهنا اجلــنــان  هـــدان  اهلل  ــزى  ــوم زحــامجم ــامم الــعــدا ف كــل ي س

) 1 ( قاله يوم صفني إىل عبد العزيز بن احلارث اجلمحي. الرشح 243/5. املنقري: صفني ص308.

) 2 ( قاله يوم صفني يف مدح أصحابه. الرشح 14/8. املنقري: صفني ص330.

) 3 ( خاطب به احلارث بن عبداهلل اهلمداين وهو من أصحاب اإلمام. الرشح 43/18.

) 4 ( قاله بعد خديعة معاوية الصحابه يف االرحتال من اماكنهم خوف الغرق. الرشح 19/4. وانظر: 

املنقري: وقعة صفني ص191.
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جنة بــاب  عــل  بــوابــًا  كنت  بسالمفلو  ادخلوا  هلمدان  ) 1 (لقلت 

أسلمية عصبة  ــيًا  خ اهلل  صباح الوجوه رصعوا حول هاشمجــزى 

ومعبد وبـــر  ــدان  ــع وس الكارميــزيــد  ذي  معبد  وابنا  وسفيان، 

وذكـــره ــاه  ــن ث يبعد  ال  ــروه  ــ ) 2 (إذا  اخرتطت يومًا خفاق الصوارموع

ــي ذميم الــســيــف غ ــا  ــم ه ــاط بلئيمأف وال  بــرعــديــد  فــلــســت 

رحيملعمري لقد جاهدت ف نر أحد بالعباد  رب  ) 3 (وطــاعــة 

ملمة اجرضتك  إن  الذي  الدهر وامجًاأخوك  هلا  مل يبح  الدهر  من 

تشعبت ان  بالذي  اخوك  الئاًموليس  يلحاك  ظل  امــور  ) 4 (عليك 

الصمة بــن  احلـــارث  إن  رب  ذمـــةيــا  ذا  ــا  ــنـ وبـ ــًا  ــقـ ــيـ رفـ ــان  ــ كـ

مــهــمــة مـــهـــامـــه  ف  ــل  ــ ظ ــد  ــ شمةق فــيــهــا  اجلــنــة  ) 5 (يــلــتــمــس 

) 1 ( قاله يف مدح مهدان يوم صفني. الرشح 217/5، 78/8. املنقري: وقعة صفني ص274. ابن 

رشيق العمدة 35-34/1.

) 2 ( قاله يف قتل هاشم بن عتبة بن أيب وقاص يوم صفني وكان من اصحاب االمام. الرشح 35/8. 

املنقري: وقعة صفني ص356.

السرية  هشام:  ابن   .35/15 الرشح  أحد.  معركة  بعد   -- الزهراء  فاطمة  للسيدة  قاله   )  3  (

الشعراء  معجم  املرزباين:   .27/3 املستدرك  احلاكم:   .533/2 تاريخ  106/3.الطربي: 

ص280. اخلوارزمي: املناقب ص107. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص165-164.

) 4 ( يف معنى االخوة. الرشح 114/18.

أنظر:  الرشح 16/15.   .الرسول بأمر  يلتمس محزة  احلارث  ان ذهب  بعد  أحد  يوم  قاله   )  5  (

الواقدي: املغازي 289/1.
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ــبــي اخـــي وصــهــري ــن الــشــهــداء عميمــمــد ال ــد  ســي وحــــزة 

طــرا ــالم  ــ اإلسـ إىل  سبقتكم  حلمي  اوان  بلغت  ما  ) 1 (غالمًا 

الياء قافية 
ــة مــعــاوي أرى  وال  ــم  ــ احلاويةأرضبـ العظيِم  الــعــنِي  الخـــزر 

هوت به النار بأم هاوية) 2 (
شعر  من  البالغة  لنهج  احلديد  أيب  ابــن  رشح  يف  جــاء  ما  كل  هو  هــذا 
إىل  االمــام  بشعر  معجبًا  كان  احلديد  أيب  ابن  ان  واملالحظ   ،عيل اإلمــام 
»ال  قائاًل:  عليه  علق  الريض  للرشيف  نادرًا  فصيحًا  شعرًا  أورد  ملا  إنه  درجة 
)  3 النار«.)  تلك  من  القبس  وهذا  الشجرة،  تلك  من  الورقة  هذه  ألن  عجب 

) 1 ( الرشح 122/4. وانظر: الطربيس: االحتجاج 112/1. سبط ابن اجلوزي: تذكرة ص107-

108. احلموي:معجم االدباء 48/14. اجلويني: فرائد السمطني ص427.

) 2 ( قاله يوم صفني. الرشح 59/8. وانظر: املنقري: وقعة صفني ص404. الطربي 42/5. وقد 

نسبه ابن أيب احلديد يف موضع آخر ملجزأة بن ثور. الرشح 240/5. وانظر املنقري: وقعة صفني 

305. املازندراين: مناقب 19/2.

) 3 (  الرشح 266/11.
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إشكالية نهج البلغة والوضع
جتدر اإلشارة إىل أن هناك رؤية لدى البعض بخصوص كتاب هنج البالغة 
فحواها ان هذا الكتاب كاًل أو جزءًا ليس لالمام عيل --بل هو من وضع 
وجدنا  من  اقدم  التي  الرؤية  هذه  املرتىض،  الرشيف  اخيه  أو  الريض  الرشيف 
»وقد  املرتىض:  الرشيف  ترمجة  يف  قال  إذ  )ت681هـ(  خلكان  ابن  هو  يثريها 
أيب  بن  عيّل  اإلمام  كالم  من  املجموع  البالغة  هنج  كتاب  يف  الناس  اختلف 
طالب- ريض اهلل عنه- هل هو مجعه؟! أم مجع أخيه الريض؟ وقد قيل: إنه ليس 
 )  1 أعلم«)  واهلل  وضعه.  الذي  هو  إليه  ونسبه  مجعه  الذي  وإنام  عيّل،  كالم  من 
وقد ذكر اليافعي) 2 ( نص ابن خلكان هذا حرفيًا. واشار له ابن كثري) 3 (. وجاء 
الذهبي فقال يف ترمجة الرشيف املرتىض: »وهو املتهم بوضع كتاب هنج البالغة 
مكذوب  انه  جزم  البالغة  هنج  كتابه  طالع  ومن  العلوم،  يف  قوية  مشاركة  وله 
الركيكة  واالشياء  التناقض  من   … ففيه  عنه  اهلل  ريض  عيل  املؤمنني  امري  عىل 

) 1 (  وفيات االعيان 313/3.

) 2 (  مرآة اجلنان 55/3.

) 3 (  البداية والنهاية، 53/12.
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ممن  غريهم  وبنفس  الصحابة  القرشيني  بنفس  معرفة  له  من  التي  والعبارات 
لذلك  أشار  وممن   )  1 باطل«.)  اكثره  الكتاب  بأن  جزم  املتأخرين  من  بعدهم 

الصفدي يف الوايف بالوفيات) 2 (، وابن حجر يف لسان امليزان) 3 (.

وقد ايد هذا الرأي من املحدثني بروكلامن) 4 (. وجرجي زيدان) 5 (، وشوقي 
ماثلة  كانت  حيث  خلكان،  البن  التهمة، سابقة  هذه  أن  واملالحظ   .)  6 ضيف) 
لدى ابن أيب احلديد، ولكننا مل نجد يف املصادر السابقة له، التي ترمجت للرشيف 
البن  واملنتظم   ،)  7 البغدادي)  للخطيب  بغداد  كتاريخ  لذلك  أشار  من  املرتىض 

اجلوزي) 8 (، وانباه الرواة للقفطي) 9 (.

يف  يأيت  الباحثني  من  جمموعة  قبل  من  الشديد  بالنقد  جوهبت  التهمة  هذه 
بالتهمة، إذ  القائلني  مقدمتهم ابن أيب احلديدي الذي اختذ موقفًا متشددًا حيال 
قال: »إن كثريًا من ارباب اهلوى يقولون: إن كثريًا من هنج البالغة كالم حمدث، 

) 1 (  ميزان االعتدال 124/3. ونّوه بالفكرة أيضًا يف كتابة تذكرة احلفاظ 1109/3.

) 2 (  حيث قال)والناس يزعمون أن هنج البالغة من أنشايه )الريض(، سمعت الشيخ االمام العالمة 

تقي الدين أمحد بن تيمية يقول:ليس كذلك بل الذي فيه من كالم عيل بن أيب طالب معروف 

والذي فيه للرشيف الريض معروف( 375/2.

..223/4  ) 3 (

) 4 (  تاريخ األدب العريب 64/2.

) 5 (  تاريخ اداب اللغة العربية 189/1، 598/2ـ599..

) 6 (  الفن ومذاهبه يف النثر العريب ص62.

..3-402/11  ) 7 (

..126-120/8  ) 8 (

..250-249/2  ) 9 (
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صنعه قوم من فصحاء الشيعة، وربام عزوا بعضه إىل الريض أيب احلسن وغريه، 
وهؤالء قوم اعمت العصبية اعينهم، فضّلوا عن النهج الواضح، وركبوا بنيات 

الطريق، ضاللة وقلة معرفة باساليب الكالم«.

ثم قال:))وأنا اوضح لك بكالم خمترص ما يف هذا اخلاطر من الغلط. فأقول: 
واالول:  بعضه،  أو  منحوالً،  مصنوعًا  البالغة  هنج  كل  يكون  أن  إما  خيلو  ال 
املؤمنني وقد  امري  بالتواتر صحة اسناد بعضه إىل  نعلم  بالرضورة النا  باطل 
نقل املحدثون كلهم أو جّلهم، واملؤرخون كثريًا منه، وليسوا من الشيعة لينسبوا 

إىل غرض يف ذلك.

بالكالم واخلطابة وشدا طرفا  قلناه، ألن من قد أنس  ما  والثاين: يدل عىل 
من علم البيان، وصار له ذوق يف هذا الباب ال بد أن يفرق بني الكالم الركيك 
عىل  وقف  وإذا  واملوّلد،  االصيل  وبني  واالفصح،  الفصيح  وبني  والفصيح، 
بد  ال  فقط،  منهم  الثنني  أو  اخلطباء،  من  جلامعة  كالمًا  يتضمن  واحد  كراس 
بالشعر  معرفتنا  مع  أن  ترى  أال  الطريقتني.  بني  ويميز  الكالمني،  بني  يفرق  أن 
ونقده، لو تصفحنا ديوان أيب متام، فوجدناه قد كتب يف اثنائه قصائد أو قصيدة 
واحدة لغريه، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أيب متام ونفسه، وطريقته ومذهبه يف 
القريض، أال ترى أن العلامء هبذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثرية منحولة 
كثريًا،  نؤاس شيئًا  أيب  الشعر، وكذلك حذفوا من شعر  ملذهبه يف  ملباينتها  إليه، 
ملا ظهر هلم أنه ليس من الفاظه، وال من شعره وكذلك غريمها من الشعراء، ومل 

يعتمدوا يف ذلك اال عىل الذوق خاصة«.

طبقًا لذلك قال ابن أيب احلديد: ))وأنت إذا تأملت هنج البالغة وجدته كله 
ماءًا واحدًا، ونفسًا واحدًا، واسلوبًا واحدًا، كاجلسم البسيط الذي ليس بعض 
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كاوسطه  اوله  العزيز،  وكالقرآن  املاهية،  يف  االبعاض  لباقي  خمالفًا  ابعاضه  من 
والفن  واملذهب  املأخذ  يف  مماثلة  اية  وكل  منه،  سورة  وكل  كآخره،  واوسطه 
منحوالً  البالغة  هنج  بعض  كان  ولو  والسور،  اآليات  لباقي  والنظم  والطريقة 
وبعضه صحيحًا مل يكن ذلك كذلك، فقد ظهر لك هبذا الربهان الواضح ضالل 

.من زعم ان هذا الكتاب أو بعضه منحول إىل امري املؤمنني

ثم اضاف:))وأعلم ان قائل هذا القول يطرق عىل نفسه ما ال قبل له به ألنا 
متى فتحنا هذا الباب، وسلطنا الشكوك عىل انفسنا يف هذا النحو، مل نثق بصحة 
ويقول:  يطعن  أن  لطاعن  وساغ  أبدًا،  وسلم   اهلل رسول  عن  منقول  كالم 
وعمر  بكر  أيب  عن  نقل  ما  وكذلك  مصنوع،  الكالم  وهذا  منحول،  اخلرب  هذا 
من الكالم، واخلطب واملواعظ واالدب وغري ذلك كل أمر جعله هذا الطاعن 
والتابعني،  والصحابة  الراشدين،  واالئمة   ،النبي عن  يرويه  فيام  له  مستندًا 
والشعراء واملرتسلني، واخلطباء، فلنارصي أمري املؤمنني أن يستندوا إىل مثله 

فيام يرونه عنه من هنج البالغة وغريه وهذا واضح«) 1 (.

العقل يف  ابن أيب احلديد كان معتزليًا يعتمد حتكيم  القول بام أن  هنا يمكن 
النصوص، ويعتمد التجربة، واملامرسة، والذوق يف النقد لذا نراه يبعد كل نص 
يبعده العقل أو التجربة، والذوق املنطلق من املامرسة واملران، ال الذوق العادي 
بل  الساذج،  الفطري  الذوق  بالذوق  يقصد  ال  هنا  فهو  اخلربة.  إىل  املستند  بل 
الذوق العلمي الذي اصلته املامرسة والدربة، وكثرة الرواية واحلفظ. والواضح 
إىل  اقرب  درجة  يف  النقيل  املقياس  مرتبة  يف  ليسا  والذوقي  العقيل  املقياس  أن 

) 1 (  الرشح 129-126/10..
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اليقني. وهذا املقياس الذوقي قد اشرتك مع املقياس التصنيفي كام يف قوله »إما 
أن يكون كل النهج مصنوعًا أو بعضه، واألول باطل بالرضورة«. وذلك بسبب 
التواتر. اذن املقياس الذوقي هنا استند إىل أساس املقياس العقيل التصنيفي ثم 

االستدالل باملقياس النقيل وجاء فيام بعد دور املقياس الذوقي) 1 (.

وعلينا اآلن طرح بعض احليثيات يف املسألة أعاله:
أوالً: إن من يستطيع أن يضع مثل هذا الكالم، والذي له هذا القدم الثابت 
يف العلم باهلل واياته، كيف تطاوعه نفسه ان حييل بمثل هذا الكالم غريه، ويعطل 
يكون مصابًا يف عقله،  أن  إال  اخلمول،  زوايا  مهماًل يف  يبقى هو  بحيث  نفسه، 
يف  الورود  وعن  اعجز،  ووضعه  الكالم  هذا  مثل  صنع  عن  عقله  يف  واملصاب 

رشعة هذه الفلسفة املتعالية ابعد) 2 (.
واملواعظ،  واحلكم  اخلطب  من  جمموعة  هو  البالغة  هنج  كتاب  إن  ثانيًا: 
لسؤال،  جوابًا  كان  ما  فمنها  خمتلفة،  مناسبات  يف  قيلت  أهنا  عليها  الواضح 
تتبع  فهل  ذلك،  وغري  موعظة  أو  والنار  للجنة  وصفًا  أو  لالصحاب  خطابًا  أو 
أو  خطبة  حادثة  لكل  ووضع  واحصاها  واملناسبات  احلوادث  هذه  كل  جامعه 

كالما يالئمها) 3 (.
ثالثا: إن تصفحًا ملؤلفات الرشيف الريض تعطينا دلياًل عىل أن الرشيف الريض 
الرشيف  دور  وأن  بذلك،  املرتىض  للرشيف  البالغة وال دخل  لنهج  اجلامع  هو 
الريض هو جمرد جتميع هذه النصوص وترتيبها اخذًا بنظر االعتبار اكثرها بالغة.

) 1 (  الظاملي: ابن أيب احلديد ص55. 

) 2 (  الطباطبائي: عيل والفلسفة اإلهلية ص37.

) 3 (  مغنية: فضائل اإلمام عيل ص73 ـ 74.
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ففي كتابه- املجازات النبوية. ذكر الريض كتاب هنج البالغة مخس مرات 
وهي:

الناس عندي مؤمن خفيف احلاذ، ذو . 1 عند كالمه عىل قوله »أغبط 
املؤمنني عيل يف كالم  أمري  قول  ذلك  »وبنّي  قال  صالة«-  من  حظ 
له: »ختّففوا تلحقوا« وقد ذكرنا ذلك يف كتابنا املوسوم بـ »هنج البالغة« 

الذي أوردنا فيه خمتار مجيع كالمه«) 1 (.

ومثل . 2 قال:  يدًا«  اطولكن  يب،  حلاقًا  »أرسعكن  احلديث  عن  كالمه  يف 
باليد  يعط  القصرية  باليد  يعط  »ومن   املؤمنني أمري  قول  ذلك 

الطويلة«… وقد ذكرنا ذلك يف كتابنا املوسوم »بنهج البالغة«) 2 (

قد . 3 االخرة  وإن  مدبرة،  ارحتلت  قد  الدنيا  وإن  »اال   :قوله يف 
ارحتلت مقبلة«. قال: ))ويروى هذا الكالم عىل تغيري يف الفاظه المري 
املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه الصالة والسالم وقد اوردناه يف كتابنا 
املوسوم بنهج البالغة وهو املشتمل عىل خمتار كالمه يف مجيع املعاين 

واالغراض، واالجناس واالعراض«) 3 (.

يف كالمه عن القرآن: »إن القرآن يتقلب وجوها، وحيتمل من التأويالت . 4
رضوربًا كام وصفه امري املؤمنني عيل يف كالم له فقال: »القرآن محال 

ص87.هنج  النجف،  ط  األئمة،  خصائص  الريض:  301/1.الرشيف  الرشح  ص40-39    ) 1 (

البالغه ص62 ـ63.

) 2 (  ص 67. الرشح 59/19.هنج البالغة، ص 509.

) 3 (  ص199. الرشح 91/2. هنج البالغة، ص 71.
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التأويالت، واحلمل عىل الوجوه  ذو وجوه« أي حيتمل الترصيف عىل 
املختلفات، وقد ذكرنا هذا الكالم يف كتابنا املوسوم بنهج البالغة.) 1 (

قوله: »القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض«. قال »بام نسب هذا . 5
مجلة  يف  ذكرنا  وقد  لفظه،  يف  خالف  عىل   املؤمنني أمري  إىل  الكالم 

كالمه لكميل بن زياد النخعي يف كتاب هنج البالغة«) 2 (.

مؤلف  فان  البالغة  هنج  مؤلف  بأنه  النبوية  املجازات  مؤلف  أشار  ومثلام 
فصاحب  اذًا   ،)  3 النبوية)  املجازات  باسم  كتابًا  له  أن  إىل  أشار  قد  البالغة  هنج 
املجازات النبوية وهو صاحب هنج البالغة أال وهو الرشيف الريض، وال دخل 

للمرتىض هنا.

ومن كتب الرشيف الريض كتاب حقائق التأويل الذي مل يصل إلينا منه اال 
لعلو  إذ قال يف اشارته  البالغة،  فيه إشارة إىل هنج  اجلزء اخلامس، وقد وردت 
بالغة القرآن: »لو كان كالم يلحق بغباره أو جيري يف مضامره بعد كالم رسول 
ال  الفصاحة،  بطريقة  منفردًا  كان  إذ   ،املؤمنني امري  كالم  ذلك  لكان   اهلل
تزامحه عليه املناكب، وال يلحق فيها الكادح اجلاهد، ومن أراد أن يعلم برهان 
البالغة(،  )هنج  بـ  ووسمناه  ألفناه  الذي  كتابنا  يف  النظر  فليمعن  إليه  أرشنا  ما 
ويشمل عىل خمتار مجيع الواقع إلينا من كالم أمري املؤمنني، يف مجيع األنحاء 
واألغراض، واألجناس واألنواع، من خطب وكتب، وموعظ وحكم، وبوبناه 

) 1 (  ص251. الرشح. 71/18. هنج البالغة ص1 465.

) 2 (  ص 391، الرشح. 346/18.هنج البالغة ص495.

) 3 (  الرشح 186/20. هنج البالغة ص557.



616................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

به وكثر  أبوابًا ثالثة تشتمل عىل هذه االقسام مميزة مفصلة، وقد عظم االنتفاع 
الطالبون له، لعظيم ما ضمنه من عجائب الفصاحة وبدائعها، ورشائف الكلم 

ونفائسها…«) 1 (.

وللرشيف الريض كتاب رابع يسمى »اخلصائص« وهو خاص بخصائص 
اإلمام عيل-–، وقد وردت اإلشارة هلذا الكتاب مرتني يف كتاب هنج البالغة، 
مما يدل عىل أن مؤلف اخلصائص هو نفسه مؤلف النهج، ففي املرة األوىل قال 
مؤلف النهج يف املقدمة: »فإين كنت يف عنفوان السن وغضاضة الغصن، ابتدأت 
وجواهر  اخبارهم،  حماسن  عىل  يشتمل    األئمة  خصائص  يف  كتاب  بتأليف 
وملا  الكالم  امام  وجعلته  الكتاب،  صدر  يف  ذكرته  غرض  عليه  حداين  كالمهم 
اهلل عليه وعاقت  عليًا صلوات  املؤمنني  امري  التي ختص  فرغت من اخلصائص 

عن امتام بقية الكتاب حماجزات األيام…«)48(.

اما املرة الثانية فقد أشار إليه عند قوله –- »ختففوا حتلقوا« إذ قال: فام سمع 
كالم أقل منه مسموعًا، وال أكثر حمصوالً، وما ابعد غورها من كلمة وانفع نطفتها 

من حكمة وقد نبهنا يف كتاب اخلصائص عىل عظم قدرها ورشف جوهرها) 2 (.

يرد يف  مل  اإلمام وكالمه  البالغة من خطب  ما ورد يف هنج  إن  رابعًا: هل 
إال يسري مما ورد يف  ما هو  البالغة  ما ورد يف هنج  إن  الواقع  مصادر أخر؟ يف 
الباحثني بجمع خطب  قام عدد من  العريب االسالمي ولذلك  الرتاث  مصادر 
الذي  احلديد  أيب  ابن  كان  أولئك  مقدمة  ويف  املصادر  هذه  من  وكلامته  االمام 

) 1 ( حقائق التأويل ص167.

) 2 ( الرشح 301/1.
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اخلطبة  فيه  وردت  الذي  املصدر  ذكر  وهو  اال  للنهج  رشحه  يف  منهجًا  اختذ 
رشحها:  آخر  يف  قال  فقد   ،)  1 الشقشقية)  اخلطبة  إىل  بالنسبة  املثال  سبيل  فعىل 
وستامئه،  ثالث  سنة  يف  الواسطي  بيب  بن  مصدقًا  اخلري  أبو  شيخي  »حدثني 
قال: قرأت عىل الشيخ أيب حممد عبد اهلل بن امحد املعروف بابن اخلشاب) 2 (، 
صاحب  اخلشاب  ابن  وكان  اخلطبة…  هذه  وستني  وثامن  مخسامئة  سنة  املتوىف 
دعابة وهزل، قال: فقلت له: أتقول إهنا منحولة؟! فقال: ال واهلل وإين ألعلم 
إهنا كالمه كام أعلم انك مصدق، قال: فقلت له: ان كثريًا من الناس يقولون: 
إهنا من كالم الريض- )رمحة اهلل تعاىل(-فقال: إنى للريض ولغري الريض هذا 
النفس وهذا االسلوب؟! قد وقفنا عىل رسائل الريض وعرفنا طريقته وفنه يف 
الكالم املنثور وما يقع من هذا الكالم يف خل وال مخر. ثم قال: واهلل لقد وقفت 
عىل هذه اخلطبة يف كتب صنفت قبل أن خيلق الريض بامئتي سنة، ولقد وجدهتا 
األدب  واهل  العلامء  من  هو  من  خطوط  وأعرف  أعرفها  بخطوط  مسطورة 
قبل ان خيلق النقيب أبو امحد الريض. قلت ]ابن أيب احلديد[: وقد وجدت أنا 
البغداديني  إمام  البلخي  القاسم  أيب  شيخنا  تصانيف  يف  اخلطبة  هذه  من  كثريًا 
من املعتزلة. وكان يف دولة املقتدر قبل أن خيلق الريض بمدة طويلة، ووجدت 
وهو  اإلمامية  متكلمي  أحد   ،)  3 قبة)  بن  جعفر  أيب  كتاب  يف  منها  كثريًا  أيضًا 

) 1 (  مأخوذة من قوله--  تلك شقشقة هدرت ثم قرت، الرشح 203/1.

 567 واهلندسه.تويف  واحلساب  بالفلسفه  املام  وله  عرصه  يف  العربيه  اللغه  علامء  أحد    ) 2 (

هـ.أنظر:الرشح:205/1، 265/7، 67/10، 135/11، 251/19. اخلوانساري: روضات 

اجلنات 22/5.

) 3 (  أنظر ترمجته، ابن النديم: الفهرست: ص250.
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تالمذة  أبو جعفر هذا من  اإلنصاف، وكان  بكتاب  املعروف  املشهور  الكتاب 
الريض- يكون  أن  قبل  العرص  ذلك  يف  )ومات  البلخي  القاسم  أيب  الشيخ 
رمحة اهلل- موجودًا«) 1 (.ثم قام جمموعة من الباحثني بالبحث عن مصادر هنج 
البالغة  هنج  مصادر  كتابة  يف  اخلطيب  احلسيني  الزهراء  عبد  فعل  كام  البالغة 

واسانيده والذي صدر يف أربعة أجزاء وقسم هذه املصادرعىل أربعة اقسام:

أوالً: مصادر الفت قبل سنة 400هـ، وهي سنة صدور هنج البالغة. وال 
زالت موجودة إىل اآلن.

عنها  النقل  وتم  فقدت،  ولكنها  400هـ،  سنة  قبل  الفت  مصادر  ثانيًا: 
بالواسطة.

عيل  اإلمام  كالم  روت  ولكنها  الريض  زمان  بعد  ألفت  كتب  ثالثًا: 
--بإسناد متصل دون املرور بالرشيف الريض وال عىل كتابه هنج البالغة.

 عيل اإلمام  كالم  نقلت  ولكنها  الريض  زمان  بعد  صدرت  كتب  رابعًا: 
بصورة ختتلف عام يف هنج البالغة مما يعتقد أن مصدرها غري هنج البالغة) 2 (.

وذكروا  البالغة  هنج  عىل  وحديثًا  قدياًم  الباحثني  من  جمموعة  استدرك  ثم 
خطبًا ورسائل وكالمًا لإلمام مل يرد يف هنج البالغة، كام فعل عبد اهلل بن اسامعيل 
آل  4 ( والشيخ هادي  البالغة«)  »التذييل عىل هنج  كتابه  3 ( يف  احللبي)  بن أمحد 

) 1 (  الرشح 205/1 ـ206. وانظر كذلك ابراهيم اخلوئي: الدرة النجفية ص 61، 62.

) 2 (  عبد الزهراء اخلطيب: مصادر هنج البالغة واسانيده 27-26/1، 92-48.

) 3 (  مل أجد له ترمجة.

) 4 (  الرشح 225/18. 



619الفصل اخلامس: اإلمام عيل مصدر الفكر العريب .................................. 

كاشف الغطاء يف كتابه مستدرك هنج البالغة) 1 (، والشيخ حممد باقر املحمودي 
يف كتابه -هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة، وهو يف ثامنية جملدات) 2 (.

خامسًا: اما بالنسبة إىل االشكاالت التي أثريت حول بعض مما ورد يف هنج 
أيب  ابن  مقدمتهم  يف  يأيت  الباحثني  من  عدد  عنها  باالجابة  تكفل  فقد  البالغة 
الزهراء اخلطيب) 4 (، وحسن آل ياسني) 5 (،  احلديد) 3 (، ومن املعارصين عبد 
وحسني   ،)  8 ومغنية)   )  7 الغطاء)  كاشف  آل  وهادي   ،)  6 والشهرستاين) 

بستانة) 9 (، والفرطويس) 10 (، والصائغ) 11 (، واألبياري) 12 (.

) 1 (  ص2 ومابعدها.

) 2 (  طبع يف بريوت 1976.

) 3 (  أنظر مثال ً  205/1 ـ6، 129-126/10.

) 4 (  مصادر هنج البالغة واسانيده 222-133/1.

) 5 (  هنج البالغة.. ملن؟ ص 31 ـ 49.

) 6 (  ماهو هنج البالغة؟ ص52 ـ 61.

مدارك هنج البالغة ودفع الشبهات عنه ص195 ـ268.  ) 7 (

) 8 ( فضائل اإلمام عيل ص73-77. وايضًا له: يف ضالل هنج البالغة 10-8/1.

) 9 (  أدب اإلمام عيل بن أيب طالب وهنج البالغة ص195 ـ203.

) 10 ( غرر الفوائد ودرر القالئد، الرشيف املرتىض دراسة منهجية ص22-20.

) 11 (  عيل--  بني أمه وأبيه ص110-105.

) 12 ( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد، جملة تراث االنسانية مج2،ص 4-133.
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السابع املبحث 

اإلمام علّي ––وعلم الفلك
سبق   االمام أن  احلديد  أيب  ابن  اثبت  البالغة  لنهج  رشحه  خالل  من 
االبلة  منطقة  أن  إىل  كإشارته  الفلكية.  املسائل  لبعض  التوصل  يف  الفلكيني 
ابعد موضع يف االرض عن السامء. فقد جاء يف خطبة له عن البرصة إهنا:  هي 
أن  الفلك يف  علامء  إليه  توصل  ما  إىل  يشري  االمام  أن  فأكد  السامء«  »بعيدة عن 
ابعد موضع يف االرض عن السامء هو »االبلة«. ومعنى البعد هنا، هو بعد تلك 
ذلك،  يف  ختتلف  والبالد  والبقاع،  النهار  معدل  دائرة  عن  املخصوصة  االرض 
وأكد ابن أيب احلديد أن االالت الفلكية واالرصاد دلت عىل ان ابعد موضع يف 

املعمورة عن دائرة معدل النهار هو االبلة.) 1 (

إن االشارة أعاله تعد من خصائص امري املؤمنني -- ألنه أخرب عن أمر 
لذا  احلكامء،  من  باملدققني  خاص  أمر  وهو  إليه،  هتتدي  وال  العرب،  تعرفه  ال 

عدت هذه االشارة من ارساره وغرائبه البديعة.) 2 (

) 1 (  الرشح 267/1. وعن االبلة، أنظر احلموي: معجم البلدان 76/1ـ78.

) 2 (  الرشح 268/1. وانظر كالم اإلمام يف: الزخمرشي: ربيع االبرار 308/1.
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ويف قوله: »احلمد هلل الذي ال تواري عنه سامء سامء، وال ارض ارضا«. 
فإنه يدل عىل إثبات ارضني بعضها فوق بعض كالسموات السبع. لكن القرآن 
الكريم مل يرش لعدد االرضني حيث قال تعاىل: »اهلل الذي خلق سبع سموات، 
ومن االرض مثلهن«) 1 (، ولذا قيل أهنا ارض واحدة، ولكنها عىل سبعة اقاليم، 
الوجه، وليس من تعدد االرضني  الكريم من هذا  القرآن  التي أشار هلا  فاملثلية 
اقطار  لكنها  واحدة،  ارض  أهنا   فيقصد ذلك،  عىل  اإلمام  كالم  حيمل  وقد 
واقاليم خمتلفة، وهي كروية الشكل، فمن كان عىل حدبة الكرة ال يرى من حتته، 
والذي حتت ال يرى من فوق، والذي عىل أحد اجلانبني ال يرى من عىل اجلانب 

اآلخر) 2 (.

والحظ ابن أيب احلديد أنه ال منافاة بني قول اإلمام: »سامء ذات ابراج« 
ألن  ضلع،  وال  فيها  زاوية  ال  كرة  السامء  ان  واملتكلمني  احلكامء  يقوله  ما  وبني 
أو  احلصن  اركان  جمرى  جيري  ما  املتمامت  من  فيه  لكنها  كرة  كان  وإن  الفلك 
الفلك  حشو  يف  اجسام  واملتمامت  عليه،  االبراج  لفظة  اطالق  فصح  السور. 
ختف يف موضع، وال مانع من محل لفظة االبراج عىل ما يقوله احلكامء إن الفلك 
اللفظة من  برجًا، واإلمام -- أخذ  يقسم الثني عرش قساًم كل قسم يسمى 

القرآن يف قوله تعاىل: »والسامء ذات الربوج«) 3 (.) 4 (

اما بالنسبة إىل موقفه من التنجيم فهو ذو شقني األول: إذا كان اهلدف 

) 1 (  سورة الطالق، اآلية: 12.

) 2 (  الرشح 304/9.

) 3 (  سورة الربوج، اآلية: 1.

) 4 (  الرشح 393/6.
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كان  إذا  الثاين:  به،  باس  ال  فهذا  والبحرية  الربية  الطرق  معرفة  التنجيم  من 
ألغراض أخرى فهو حمرم، حيث يقول: »اياكم وتعلم النجوم اال ما هيتدي 
ا تدعو إىل الكهانة؛ املنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر،  به يف بر أو بحر، فإهنَّ
فقد  املنجمني  صدق  من  أنه   واشار النار«.  يف  والكافر  كالكافر،  والساحر 
اهلل  بدل  املنجم  سيحمد  أنه  ثم  باهلل،  االستعانة  عن  واستغنى  القرآن،  كذب 

سبحانه وتعاىل.) 1 (

) 1 (  الرشح 199/6.
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املبحث الثامن

اإلمام علّي وعلم احليوان
الذي  اخلفاش  مثل  الطيور  من  عدد  يف  اآلراء  بعض   عيل اإلمام  ابدى 
يبرص لياًل وال يبرص هنارًا، ثم إن طرياهنا باجنحة من حلم وليس من ريش، وهي 
حتمل ولدها مالصقًا هلا فال يقع حتى يكرب. وقد اتى بالعلم الطبيعي يف عدم 
ابصارها هنارًا، وهو انفعال حاسة برصها عن الضوء الشديد، وقد يعرض مثل 
ذلك لبعض الناس، وهو املرض املسمى )روز كور(، أي اعمى النهار، ويكون 
النهار، اصابه قمر، ثم  النوري فإذا لقي حر  ذلك عن افراط التحلل يف الروح 

يستدرك ذلك برد الليل فيزول، فيعود االبصار.) 1 (

 واشار إىل الطاووس وكيفية لقاحه االنثى مشريًا أن وصفه جاء ملعاينته
للطاووس، وقد اثار ذلك طعن البعض إذ أين رأى اإلمام عيل الطاووس؟

عاصمة  الكوفة  كانت  حيث  باملدينة،  وليس  بالكوفة  رآه   أنه والواقع 
الدولة العربية االسالمية جتبى هلا االموال واهلدايا من االصقاع.) 2 (

) 1 (  الرشح 183/9. وانظر نص كالم اإلمام يف بداية هذا الفصل.

) 2 (  الرشح 268/9
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يف  فتقف  مدامعه،  تسفحها  بدمعة  يلقح  أنه  يزعم  »من  عىل:   رد وقد 
انثاه تطعم ذلك، ثم تبيض ال من لقاح فحل سوى الدمع  ضفتي جفونه، وأن 

املنبجس، ملا كان ذلك باعجب من مطاعمة الغراب«.

فتايت  اجفانه،  بني  الدمعة  فتقف  عينه،  تدمع  الذكر  أن  البعض  يرى  حيث 
بالنسبة  ذلك   اإلمام انكر  وقد   .)  1 الدمعة)  تلك  من  فتلقح  فتطعمها  االنثى 
لقاح  أن  البعض  يرى  حيث  الغراب،  مطاعمة  إىل  أشار  ولكنه  للطاووس، 
عن  االنثى  إىل  الذكر  قانصة  يف  املوجود  املاء  من  جزء  بانتقال  يكون  الغراب 

طريق منقارها.) 2 (

واشار إىل بعض احلرشات كالنملة التي قال فيها: »انظروا إىل النملة يف 
الفكر،  تنال بلحظ البرص، وال بمستدرك  صغر جثتها، ولطافة هيئتها، ال تكاد 
وتعدها  جحرها،  إىل  احلبة  تنقل  رزقها،  عىل  وصّبت  ارضها،  عىل  دّبت  كيف 
برزقها،  مكفول  ملصدرها؛  وردها  ويف  بردها،  إىل  حرها  يف  مستقرها، جتمع  يف 
اليابس،  الصفا  يف  ولو  الديان،  حيرمها  وال  املنان،  يغفلها  ال  بوقتها،  مرزوقة 
يف  وما  وسفلها،  علوها  ويف  اكلها،  جماري  يف  فكرت  ولو  اجلامس،  واجلحر 
اجلوف، من رشاسيف بطنها، وما يف الراس من عينها واذهنا لقضيت من خلقها 

عجبًا، ولقيت من وصفها تعبا«.) 3 (

 جتدر االشارة ان للجاحظ حتلياًل للنملة ربام يكون أخذ فكرته من االمام

حياة  االنثى.  لقاحه  يف  يتسرت  الغراب  أن  الدمريي  ويرى   .464  ،177/3 احليوان  ) 1 (  اجلاحظ: 

احليوان الكربى 173/2.

) 2 (  الرشح 270-268/9.

) 3 (  الرشح 55/3. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 482-481/4.
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وزاد يف حتليله.) 1 (

وتطرق اإلمام عيّل للجرادة فقال عنها:

»َخَلَق هلا عينني محراوين، وارسج هلا حدقتني قمراوين، وجعل هلا السمع 
تقرض،  هبام  ونابني  القوي،  احلس  هلا  وجعل  السوي،  الفم  هلا  وفتح  اخلفي، 
ومنجلني هبام تقبض، يرهبها الزراع يف زرعهم، وال يستطيعون ذهبا ولو اجلبوا 
ال  كله  وخلقها  شهواهتا،  منه  وتقيض  نزواهتا،  يف  احلرث  ترد  حتى  بجمعهم، 

يكون اصبعًا مستدمة«.) 2 (

) 1 (  الرشح 57/13-63. وانظر اجلاحظ: احليوان 573-542/5.

االبرار  ربيع  الزخمرشي:   .573-543/5 احليوان  اجلاحظ:  وانظر   .66-56/13 الرشح    ) 2 (

.459/4
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التاسع املبحث 

اإلمام علي وعلم التاريخ

كان اإلمام عيل يوجه عناية فائقة إىل االستفادة من التاريخ حتى أصبح 
 وعنايته اهتاممه  اثارت  التي  املوضوعات  خمتلف  يف  بارزًا  عنرصًا  التاريخ 
ولكنها ليست كعناية القاص أو السيايس الباحث عن احليل السياسية واساليب 
التمويه ليعالج هبا تذمر الشعب، وانام هي عناية رجل الرسالة والعقيدة والقائد 
املشكل  جذور  التاريخ  يف  ليجد  يبحث  فهو  املستقبيل.  واملفكر  احلضاري 
االنساين، وينفض جهود االنسانية عىل التكامل الروحي واملادي، ويعزز قدرته 
يف تامني قدر من السعادة مع احلفاظ عىل الطهارة االنسانية. ولذا فهو مل يتوقف 
عند جزئيات الوقائع اال بمقدار ما تكون شواهدًا ورموزًا، وانام تناول املسألة 
التارخيية بنظرة كلية شمولية واالمام -- ليس مؤرخًا لذا ال نجد عنده نظرة 
الوقائع، وحتليلها واحلكم عليها، وانام هو رجل دولة  املؤرخ واسلوبه يف رسد 
تكون  حركة  باعتباره  التاريخ  مع  يتعامل  فهو  ورسالة  عقيدة  ورجل  وحاكم، 
شخصية االنسان احلارضة واملستقبلية، ولذا فهي تشكل حيزًا هامًا، عىل درجة 
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كبرية من اخلطورة يف عملية الرتبية والتحرك السيايس.) 1 (

يقول:  إذ   احلسن لولده  وصيته  خالل  من  بالتاريخ   عنايته وتتضح 
اعامهلم،  يف  نظرت  فقد  قبيل  كان  من  عمر  عمرت  اكن  مل  وان  اين  ؛  بني  »أي 
بام  كأين  بل  كاحدهم،  عدت  حتى  آثارهم  يف  ورست  اخبارهم،  يف  وفكرت 
انتهى ايل من امورهم، قد عمرت من اوهلم إىل اخرهم، فعرفت صفو ذلك من 

كدره، ونفعه من رضره«) 2 (.

واوضح اهلدف من دراسة التاريخ: »احي قلبك باملوعظة … واعرض 
عليه اخبار املاضني، وذكره بام اصاب من كان قبلك من األولني ورس يف ديارهم 
قد  جتدهم  فانك  ونزلوا،  حلوا  واين  انتقلوا،  وعام  فعلوا  فيام  فانظر  وآثارهم 

رصت كاحدهم«) 3 (.

خالل  من  التارخيية؟  معرفته   عيل اإلمام  استقى  أين  من  ترى  يا  ولكن 
نصوص النهج وسرية اإلمام عيل يتضح ان مصادره كانت متنوعة وهي:

»قل  التاريخ  لدراسة  دعوى  القرآن  تضمن  حيث  الكريم:  القرآن  أوالً: 
ثم   .)  4 قبلكم«)  من  كانوا  الذين  عاقبة  كان  كيف  فانظروا  االرض  يف  سريوا 
مخسة  لقصة  القرآن  أشار  حيث  القرآن  ثلث  مثلت  تارخيية  ملادة  القرآن  شمول 
اشارته  ثم  الشخصيات،  وبعض  السابقة  االقوام  من  عدد  وإىل  نبيًا،  وعرشين 
 :قال حيث  بالقرآن،  علم  عىل   كان وملا  اإلسالم  قبل  العرب  الحداث 

) 1 (  حممد مهدي شمس الدين: حركة التاريخ عند اإلمام عيل. ص32-31.

) 2 (  الرشح 67/16.

) 3 (  الرشح 62/16. وانظر: الرشيف الريض: هنج البالغة 392.

) 4 (  سورة الروم 42.
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ابليل  آية  القرآن، والقرآن مع عيل«) 1 (. وقال: »وال تسألوين عن  »عيل مع 
نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجيل«) 2 (.

منهجًا  التارخيي  االمام  فكر  يف  واضحًا  القرآين  التأثري  نجد  ولذا 
وموضوعًا.) 3 (

التارخيية  ثقافته  يف  االثر  هلا  كان  النبي  بيت  يف   عيل اإلمام  تربية  ثانيًا: 
حتى متيز من بني أصحابه بأنه يملك تسعة اعشار العلم) 4 (، وشارك اآلخرون 
يف العرش العارش، وقد قال فيه: »أنا مدينة العلم وعيل باهبا« كام مر بنا أول 

الفصل.

ثالثًا: السنة النبوية الرشيفة: اشتملت السنة النبوية عىل مادة تارخيية متنوعة 
شكلت مصدرًا افاد االمام يف املعرفة التارخيية.

بغريها  أو  العربية  باللغة  مؤلفات سواء  ملا وجد من  االمام  قراءات  رابعًا: 
وخاصة يف تنقالته بني احلجاز والعراق واليمن.) 5 (

خامسًا: االثار القديمة: مر االمام يف تنقالته بني االقاليم ببعض االثار 
القديمة وهذا واضح من كالمه »ورست يف اثارهم« وكان قد عاش يف اربعة 
اقاليم، وهي احلجاز واليمن والعراق وسوريا، فاحلجاز هو مهده األول حيث 

) 1 (  أنظر مصادره فيام سبق من هذا الفصل.

) 2 (  أنظر مصدره يف مبحث اإلمام عيل وعلوم القرآن.

) 3 (  حممد املهدي: حركة التاريخ عند اإلمام عيل ص34.

1104/3.البلوي:الف  الرب:االستيعاب  عبد  ابن  ص286ـ287  املغازيل:مناقب  ابن  ) 4 (  اخرجه 

باء222/1.النووي:هتذيب االسامء346/1/1.ابن كثري:البدايه والنهايه360/7..

) 5 (  حممد املهدي: حركة التاريخ ص37-34.
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الطائف وغريها من مدن وسط اجلزيرة.  مكة واملدينة وما حوإليهام يف خيرب و 
أيام  العراق  كان  حني  يف   .النبي أيام  قضاءها  واليته  اثناء  ففي  اليمن  اما 

خالفته متنقاًل بني البرصة والكوفة واخريًا سوريا يف اثناء حرب صفني.) 1 (

شكلت  معهم  ومناظراته  االخرى  الثقافات  علامء  مع  لقاءاته  سادسًا: 
فيها«  اضطرب  نفس  مهامه  »وال  االمام  خلطبة  رشحه  ففي  لالمام.  مصدرًا 
فيها  باهلاممة، وهلم  القائلني  والثنوية  املجوس  »فيه رد عىل  احلديد:  أيب  ابن  قال 
امري  ان  يقال:  ما  صحة  عىل  يدل  وهذا  املقاالت،  اصحاب  يذكر  طويل  خبط 
وليس  كلها،  العلوم  ويعلم  واملتأخرين،  املتقدمني  آراء  يعرف  كان   املؤمنني

.) 2 (»ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه

لقد أشار اإلمام عيل إىل سنة من سنني التاريخ اإلهلية »سنة اهلل يف الذين 
من  يلزم  ال  الذنب  ان   فاشار  .)  3 تبديال«)  اهلل  لسنة  جتد  ولن  قبل  من  خلوا 
اقرتفه فقط، بل يشمل من رىض به، ولذلك إذا نزل العذاب شمل اجلميع كام 
حصل لقوم ثمود ملا عقروا الناقة، فكان العاقر شخصًا واحدًا، ولكنهم رضوا 
به لذا شملهم العذاب، يقول »اهيا الناس ؛ إنام جيمع اهلل بالعذاب ملا عموه 

بالرضا«) 4 (.

ومن اشاراته التارخيية االمجالية، أشار إىل هذه االقوام القديمة كالعاملقة) 5 (، 

) 1 (  حممد املهدي:حركة التاريخ ص 38-37.

) 2 (  الرشح 80/1.

) 3 (  سورة االحزاب 62.

) 4 (  الرشح 264-261/10.

) 5 (  الرشح 94-93/1.
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والفراعنة) 1 (، واصحاب مدين) 2 (. وكان هدفه من اشاراته اهذه االقوام هو 
العظة والعربة بحاهلم إذ يقول: »وان لكم يف القرون السالفة لعربة! أين العاملقة، 
الفراعنة! أين اصحاب مدائن الرس الذين  الفراعنة، وابناء  وابناء العاملقة! أين 
الذين ساروا  أين  اجلبارين!  واحيوا سنن  املرسلني،  واطفئوا سنن  النبيني،  قتلوا 

باجليوش، وهزموا االلوف، وعسكروا العساكر، ومدنوا املدائن«) 3 (.

حتت  كانوا  كيف  اإلسالم.  قبل  العرب  حلياة  خطبه  إحدى  يف   واملح
اخلصب  ذات  االرض  عن  العرب  يبعدون  حيث  والقيارصة،  االكارسة  تسلط 
وطرد  والفرات(،  )دجلة  العراق  بحر  عن  العرب  االكارسة  فازاح  والزرع، 
القيارصة عرب الشام عن مراعي ومنتجعات الشام، فاجلؤهم إىل منابت الشيح 
اثره يف  له  العيش وقلته، فكان ذلك  الصحراء- وإىل ضيق  نباتات  – وهو من 
تركهم فقراء، ليس هلم اال االعتامد عىل اجلمل والضأن، مما جعلهم »اذل االمم 
قرارا«  »واجدهبم  فيها،  منيعة  وحصون  معاقل  وجود  لعدم  إشارة  وفيه  دارًا«، 
لعدم الزرع والشجر والنخل هبا. وعلل -- سبب فرقة العرب لعدم وجود 
يعتمدون عىل عزها«،  الفه  إليها، وال هناك »ظل  ينتمون  أو غريها  دينية  دعوة 
وهذا ادى إىل »األحوال مضطربة، وااليدي خمتلفة، والكثرة متفرقة« وهذا ترك 
آثارًا سلبية كان من مجلتها: »بالء ازل، واطباق جهل، من بنات مؤودة، واصنام 

معبودة، وارحام مقطوعة، وغارات مشنونة«) 4 (.

) 1 (  الرشح 94/10. 

) 2 (  الرشح 95-94/10. 

) 3 (  الرشح 92/10.

) 4 (  الرشح 177-171/13. 
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االرض  »واهل  يقول:  حيث  اإلسالم  قبل  العرب  معتقدات  إىل  واشار 
رشحه  يف   االمام مراد   )  1 احلديد)  أيب  ابن  فاوضح  متفرقة(.  ملل  يومئذ 
املعطلة.  وغري  املعطلة  العرب  إىل  قسمهم  حيث  اإلسالم  قبل  العرب  لعقائد 

فكان املعطلة يقسمون إىل:

الدنيا  حياتنا  اال  هي  »ما  وقالوا:  واالعادة.  والبعث  اخلالق  انكر  1-من 
نموت ونحيا وما هيلكنا اال الدهر«) 2 (، حيث جعلوا اجلامع هلم الطبع واملهلك 

الدهر.

»قال  القرآن  عنهم  قال  الذين  وهم  البعث،  وانكر  باخلالق  اعرتف  2-من 
من حييي العظام وهي رميم«) 3 (. وقال احدهم) 4 (:

سنحيا ان  كبشه  ابـــن  ــا  ــبن ــداء وهـــاماي ــ ــاة اصـ ــي ــف ح ــي وك

بمنكبيه مـــال  ــرأس  ــ ال ــا  م الطعامإذا  مــن  االنــيــس  شبع  فقد 

حــيــًا ــت  ــن ك مـــا  إذا  عــظــامــيايــقــتــلــنــي  ــت  ــ رم إذا  ــي  ــن ــي وحي

3- من اقر باخلالق ونوع من االعادة، وانكروا الرسل، وعبدوا االصنام، 
وقربوا  اهلدي،  ونحروا  هلا  وحجوا  اآلخرة،  يف  اهلل  عند  شفعاء  إهنا  وزعموا 

) 1 (  الرشح 117/1 ـ 120. وانظر الشهرستاين: امللل: 219/3. اآللويس: بلوغ االرب:197/2 

ـ 252.

) 2 (  سورة اجلاثية 24.

) 3 (  سورة يس 78.

.)166(

الشهرستاين:   .29/3 السريه  هشام:  بدر.ابن  معركة  قتىل  رثاء  يف  االسود  بن  شداد  قاهلا   )  4  (

امللل221/3.
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القرابني، وحللوا وحرموا وهم مجهور العرب الذين قال عنهم القرآن »وقالوا 
وكانوا لالصنام ذوي   ،)  1 االسواق«)  الطعام ويميش يف  ياكل  الرسول  هلذا  ما 
ال  لبيك،  »اللهم  التلبية:  يف  فيقولون  هلل،  رشيكة  جيعلها  من  فمنهم  خمتلفة  آراء 
عليه  يطلق  ال  من  ومنهم  ملك«.  وما  متلكه  لك،  هو  رشيكا  اال  لك،  رشيك 
لفظ الرشيك، وجيعلها وسائل وذرائع إىل اهلل سبحانه، وهم الذين قالوا: »وما 

نعبدهم اال ليقربونا إىل اهلل زلفى«) 2 (.

4-املشبهة واملجسمة: ومنهم أمية بن أيب الصلت الذي من شعره:
من فوق عرش جالس قد حط رجلـ ـيه إىل كرسيه املنصوب) 3 (

5-ومنهم من يعتقد بالتناسخ، وتنقل االرواح يف االجساد، ومنهم ارباب 
 الرسول انكره  القرب عىل شكل صوت، وقد  اهلامة، واهلامة يشء خيرج من 
حتى  ساريًا  بقي  االعتقاد  وهذا   .)  4 صفر«)  وال  هامة  وال  عدوى  »ال  بقوله: 

العرص األموي.) 5 (

وملوك   ،)  6 التبابعة)  من  كجامعة  إليهودية  إىل  مال  من  العرب  6-ومن 
النرصانية كبني تغلب، والعبادين رهط عدي بن زيد، ونصارى  أو إىل  اليمن. 

) 1 (  سورة الفرقان 7.

) 2 (  سورة الزمر 3.

) 3 (  الرشح 119/1. وانظر ديوانه ص164.

ابن ماجه: صحيح 21/1، 270/2. الطحاوي:رشح معاين االثار 307/4 ـ308.  ) 4 (  اخرجه 

الشهرستاين: امللل والنحل 221/3.

) 5 (  الرشح 119/1. وانظر ديوان توبة بن محري ص48.السيوطي: رشح شواهد املغني 644/2.

) 6 (  ملزيد من التفاصيل عن التبابعة أنظر: حمسن مشكل احلجاج: دولة التبابعه ص9 ومابعدها.
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نجران، ومنهم من مال للصابئة والقول بالنجوم.) 1 (

وهم  القبائح  عن  والتحرج  الورع  اصحاب  املتأهلون  فهم  املعطلة  غري  اما 
عبد املطلب وولديه عبداهلل وأبو طالب، وزيد بن عمرو بن نفيل) 2 (، وقس بن 

ساعدة االيادي وغريهم.) 3 (

»بنو فراس بن  بالشجاعة وهم  العرب عرف  احياء  واشار إىل حي من 
فارس  الف  له  يكون  أن   4 (. حيث متنى كنانة«)  بن  مالك  بن  ثعلبة  بن  غنم 
بني فراس كان حامي الضعن  التي معه. ومن  منهم بدالً من كل هذه االلوف 
بن فراس«.  بن علقمة  بن مكدم بن حرتان بن جذيمة  –ربيعة  حيًا وميتًا وهو 
واتكأ عليه، واشار  ان اصيب نصب رحمًا  فبعد  ميتًا غريه،  احلريم  مل حيم  حيث 
الضعائن  هيامجوا  فلم  حي  انه  اعدائه  وتصور  ومات،  بالرواح،  الضعائن  عىل 

حتى سلمت.) 5 (

االوىل  مرتني  ارس  حيث  قيس،  بن  االشعث  سرية  من  بعض  إىل   واملح
بعري.  االف  بثالثة  فداؤه  وتم  بن كعب،  احلارث  بنو  ارسه  حيث  اإلسالم  قبل 
بن  زياد  امام  وهزمو  وليعة.،  بنو  ارتدت  ملا  وذلك  اإلسالم،  يف  ارس  والثاين: 
أن  فابى مساعدهتم إال  أبو بكر فذهبوا مستنجدين باالشعث  لبيد وايل اخلليفة 
يملكوه عليهم، فملكوه عندها سار إىل زياد فاهنزم امام زياد، وطلب االمان له 

) 1 (  اآللويس: بلوغ االرب 252-197/2.

أحد االحناف قبل اإلسالم. أنظر الشهرستاين: امللل والنحل 227/13، 235.  ) 2 (

اآللويس: بلوغ االرب 224-223/2.  ) 3 (

) 4 (  هم انجد العرب، والواحد يعدل بعرشة. ابن عبد ربة: العقد الفريد 136/1.

) 5 (  الرشح 233/1، 341-2. وانظر املربد: الكامل 89/4. أبو الفرج: االغاين 66/16.



637الفصل اخلامس: اإلمام عيل مصدر الفكر العريب .................................. 

ولعرشة من أصحابه، مقابل تسليم احلصن، فقبل زياد وارسله إىل اخلليفة الذي 
اسم  وهو  النار  بعرف  االشعث  عرف  ولذلك  فروة،  أم  اخته  وزوجه  عنه  عفا 

للغادر عند قومه) 1 (.

وقد قال االمام بحقه »ان امرؤ دل عىل قومه السيف، وساق إليهم احلتف، 
حلري ان يمقته االقرب، وال يأمنه اال بعد«) 2 (.

) 1 (  الرشح 297-292/1.

. الرشح 291/1.  ) 2 (
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العاشر املبحث 

اإلمام علي والغيبيات
يف  تقع  التي  احلوادث  هي  والغيبيات   .)  1 عنك)  غاب  ما  لغة:  الغيب 
عينيه  أمام  من  تنقشع  إنسان  به  يلم  الذي  العلم  فهو  الغيب  علم  أما  املستقبل. 
البعيد أو احلارض املحجوب  حجب القرون، وتنطوي املسافات فيقرأ املستقبل 

كام يقرأ يف كتاب مفتوح، ويعي حوادثه كأهنا بنت الساعة التي هو فيها.) 2 (

 .اشارات مستقبلية تنبأ هبا؛ إذ أن كالمه -- وقد جاء يف كالم اإلمام
»داخل يف باب املعجزات املحمدية إلشتامهلا عىل االخبار الغيبية وخروجها عن 

وسع الطبيعة البرشية«) 3 (.

إن معرفة اإلمور الغيبية أمر غري مستحيل فبعض األنفس يمكن أن ختتص 
ال  املتناهية  القوة  ألن  املغيبات،  كل  ليس  ولكن  املغيبات،  هبا  تدرك  بخاصية 
حتيط بأمور غري متناهية، وكل قوة يف نفس فهي حادثة فهي متناهية، إذن وجب 

) 1 (  الرازي: خمتار الصحاح ص485. ابن منظور: لسان العرب 147/2.

) 2 (  حممد املهدي شمس الدين: دراسات يف هنج البالغة ص 12.

) 3 (  الرشح 5-4/1.
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أن حيمل كالم اإلمام -- يف معرفته الغيب العىل إنه يريد به العاملية، بل يعلم 
لعلمه،  تأهله  أقتضت حكمة اهلل سبحانه وتعاىل  املغيبات مما  أمورًا حمدودة من 

.) 1 (وكذا احلال بالنسبة إىل الرسول

ويقول ابن أيب احلديد: »أنا ال ننكر أن يكون يف نوع البرش أشخاص خيربون 
البارئ سبحانه باقداره ومتكينه، وهتيئة  الغيوب ولكن كل ذلك مستند إىل  عن 
النبوة مل خيرب أن يكون ذلك اال  أسبابه، فان كان املخرب عن الغيوب ممن يدعي 
بان اهلل سبحانه ومتكينه وأن يريد به تعاىل أستدالل املكلفني عىل صدق مدعي 
تعليمه ذلك  تعاىل اجلن من  اهلل  أن يمكن  لو كان كاذبًا لكان جيوز  النبوة، ألنه 
إضالالً للمكلفني وكذلك ال جيوز ان يمكن اهلل سبحانه الكاذب يف ادعاء النبوة 
من األخبار عن الغيب بطريق السحر، وتسخري الكواكب) 2 ( والطلسامت) 3 ( 
من  فيه  ملا  املذكورة  الطرق  من  ذلك  بغري  وال   )  5 بالقيافة)  وال   )  4 بالزجر)  وال 

) 1 (  الرشح 1-12/10.

من  الفلكية  بالتشكالت  االستدالل  منه  يتعرف  علم  وهو  النجوم  احكام  بعلم  عرف  ما  ) 2 (  أي 

والنبات  واملعادن  اجلو  أحوال  من  والفساد  الكون  عامل  يف  الواقعة  احلوادث  عىل  اوضاعها، 

واحليوان. أنظر طاش كربى زادة: مفتاح السعادة: 337/1.

) 3 (  معنى الطلسم: عقد ال ينحل، وهو علم يبحث عن كيفية متزيق القوى الساموية الفعالة بالقوى 

االرضية املنفعلة يف ازمنة مناسبة مع بخورات مناسبة قوية جالبة لروحانية ذلك الطلسم. طاش 

كربى: مفتاح السعادة 40-339/1.

) 4 (  الزجر عكس الفأل ويراد منه طلب اهلرب عن األمر وهو تشاؤم االنسان بيشء يراه أو يسمعه. 

خاصة يف سفره أو اقدامه عىل أمر. طاش كربى زادة: مفتاح السعادة: 3-362/1.

) 5 (  علم يبحث عن تتبع اثار االقدام أو االستدالل هبيئات اعضاء االنسان عىل صحة نسبه. طاش 

كربى زادة: مفتاح السعادة: 4-353/1. 
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للنبوة  مدعيا  الغيوب  عن  املخرب  يكن  مل  إذا  وأما  وإغوائهم،  البرش  استفساد 
كرامة  إنه  إىل  ذلك  نسب  األتقياء  الصاحلني  من  ذلك  كان  فإذا  حاله،  يف  نظر 
أظهرها اهلل تعاىل عىل يده ابانة له ومتييزا من غريه كام يف حق عيل وان مل يكن 
كذلك امكن أن يكون ساحرا أو كاهنا أو نحو ذلك، وباجلملة فصاحب هذه 
كان  فان  هبا،  اختصاصه  حيث  من  فيه،  تكون  ال  ممن  وارشف  أفضل  اخلاصية 
لالنسان منها مزية أخرى خيتص هبا توازهيا، أو تزيد عليها، فرتجع إىل التمييل 
والرتجيح بينهام، واال فاملختص هبذه اخلاصية ارجح واعظم من اخلايل منها عىل 

مجيع األحوال() 1 (.

يقول:  إذ  األيام  ومستقبل  بحوادث  املعرفة  امتالكه  عن  خيرب   كان
)فاسئلوين قبل ان تفقدوين، فوالذي نفيس بيده ال تسألوين عن يشء فيام بينكم 
بناعقها، وقائدها  انبأتكم  وبني الساعة، وال عن فئة هتدي مائة وتضل مائة اال 
وسائقها، ومناخ ركاهبا، وحمط رحاهلا، ومن يقتل من أهلها قتاًل، ومن يموت 
اخلطوب  وحوازب  االمور  كرائه  بكم  ونزلت  فقدمتوين  قد  ولو  موتًا،  منهم 

الطرق كثري من السائلني وفشل كثري من املسؤولني() 2 (.

وقال أيضًا: )واهلل لو شئت ان أخرب كل رجل منكم بمخرجه وموجله ومجيع 
شأنه لفعلت، ولكن أخاف ان تكفروا يف برسول اهلل(. ولذلك اضطر إىل 
أن يبلغه فقط إىل )اخلاصة ممن يؤمن ذلك منه() 3 ( وكان يكيل العلم كيال بال 

) 1 (  الرشح: 13-12/5.

) 2 (  الرشح: 44/7. وانظر املفيد: اإلرشاد ص17. الطويس: آمايل الطويس ط. النجف 58/1. 

الطربيس: اعالم الورى ص174.

) 3 (  الرشح: 10/10.
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ثمن، ولكنه ال جيد محلة هلذا العلم() 1 (.

له،  اإلصيل  املصدر  باعتباره    الرسول  إىل  غيبياته   اإلمام اسند  قد 
حيث بعد أن أشار إىل بعض الغيبيات قام إليه أحد أصحابه وقال: )لقد اُعطيت 
يا أمري املؤمنني علم الغيب!( وهنا ضحك اإلمام واوضح للسائل ما اشكل 
عليه، قائاًل: »ليس هو بعلم غيب وانام هو تعلم من ذي علم، وإنام علم الغيب 
علم الساعة، وما عند اهلل سبحانه وتعاىل بقوله: »ان اهلل عنده علم الساعة…) 2 ( 
فهذا علم الغيب الذي ال يعلمه أحد اال اهلل، وما سوى ذلك فعلم علمه اهلل لنبيه 

فعلمنيه، ودعا يل بان يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي«) 3 (.

ولكن ملاذا ضحك اإلمام من قول الرجل: لقد اوتيت علم الغيب؟ اال 
يعد هذا زهوًا يف النفس وعجبًا باحلال؟

يسقيهم  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  دعا  حينام    للنبي  حدث  ذلك  ان  واقعا 
املدينة،  عن  لينساب  السحاب  عىل  يشري   فأخذ املدينة،  يف  املطر  فكثر 
فأخذ يضحك رسورا بنعمة اهلل سبحانه وتعاىل عليه) 4 (، حيث ان الرسور 
احيانا يؤدي إىل الضحك وذلك ليس بمذموم إذا خال من التيه والعجب، وقد 

قال تعاىل يف صفة اوليائه:

) 1 (  الرشح: 134/6. وانظر ابن اجلوزي: صفة الصفوة 330/2. 

) 2 (  سورة لقامن 34. وتكملتها )ان اهلل عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف االرحام وما 

تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض متوت ان اهلل عليم خبري(. 

) 3 (  الرشح: 215/8.

) 4 (  الرشح: 80/14-81. وانظر ابن هشام: السرية 300/1. 
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ُه ِمْن َفْضلِِه﴾) 1 («) 2 (. ﴿َفِرِحيَن بَِما َآَتاُهُم اللَّ

تدري  »وما  القرآن:  هلا  أشار  التي  اخلمسة  الغيبية  األمور  مجلة  من  وكان 
نفس ماذا تكسب غدًا« أفال يتعارض هذا بام كان يعلمه النبي من اهلل تعاىل 
للناكثني  بقتاله  لإلمام   واعالمه مكة،  كفتح  مستقبال  سيكسبها  أمور  عن 
يف  تكسبه  ما  مجيع  نفس  تدري  ال  بأنه  باآلية  املراد  إن  واملارقني.  والقاسطني 
يف  يكسبه  ما  بعض  االنسان  يعلم  ان  جواز  ينفي  ال  وذلك  زماهنا،  مستقبل 

مستقبل زمانه.) 3 (

الصحابة وال غريهم  تفقدوين« ال من  ان  قبل  قال: »سلوين  ُيعرف أحد  مل 
سوى اإلمام عيل حتى ان أحد الوعاظ قال ذلك عىل املنرب فتعرض للسخرية 
واالستهزاء) 4 (. وقد أكد »فانا أعلم بطرق السامء مني بطرق االرض« فيه 
إشارة إىل ما اختص به من العلم بمستقبل االمور ال سيام املالحم والدول، وقد 
صدق هذا القول عنه ما تواتر من االخبار الغيبية ال مره وال مائه مرة، حتى زال 

الشك واالرتياب يف انه اخبار عن علم وليس اتفاقا.) 5 (

 ،ولكن قصور أدراك بعض الناس جعلهم يشكون بل ويكذبون االمام
وقد صارحوه بذلك مرارا، فكان يرد عىل تكذيبهم فقال: »لقد بلغني انكم 

) 1 (  سورة آل عمران 170.

) 2 (  الرشح: 217/8. 

) 3 (  الرشح: 218-217/8.

تذكرة  163/13-166.الذهبي:  بغداد  تاريخ  اخلطيب:  107/13-109.وانظر:  الرشح:    ) 4 (

احلفاظ 755/2. الدمريي: حياة احليوان الكربى 368/2. 

) 5 (  الرشح: 106/13. 
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تقولون: عيل يكذب، قاتلكم اهلل تعاىل، فعىل من اكذب! اعىل اهلل فانا أول من 
لكنها  واهلل،  »كال   :قال ثم  به«.  صدق  من  أول  فانا  نبيه؟  عىل  أم  به،  امن 
هلجة غبتم عنها، ومل تكونوا من أهلها«. وحيتمل ان االمام يقصد هلجة رسول 
اهلل بتعليمه إياه، أو يقصد هلجته هو فيقول: »إهنا هلجة غبتم عن منافعها، 
واعدمتم انفسكم ثمن مناصحتها«) 1 (. وقال أيضًا: »ال ترتاموا باالبصار عندما 
النبي  عن  به  انبأكم  الذي  ان  النسمة،  وبرأ  احلبة،  فلق  فوالذي  مني،  تسمعونه 

االمي ما كذب املبلغ وال جهل السامع«) 2 (.

بل ان وجهات نظر سامعيه قد تناقضت بعد ما سمعوا كالمه فحينام قال: 
االنجيل  أهل  وبني  بتوراهتم  التوراة  أهل  بني  حلكمت  وسادة  يل  كرست  »لو 
بانجيلهم وبني أهل الفرقان بفرقاهنم، وما من اية يف كتاب اهلل انزلت يف سهل 
والدعوة  ياهلل  رجل:  فقال  نزلت«.  وفيمن  انزلت،  متى  عامل  وأنا  اال  جبل  أو 
الكاذبة! وقال آخر: أشهد انك أنت رب العاملني. وقال قوم: هلل ابوه ما افصحه 

كاذبًا.) 3 (

وبعد إن أوضح مصدر معلوماته قال هلم: »ولتعلمن نبأه بعد حني«) 4 (، 
الناس  حقائقها  يدرك  ال  اإلمام  هبا  خيرب  التي  احلقائق  هذه  أن  إىل  إشارة  وفيه 
ابن أيب احلديد »لقد إمتحنا إخباره فوجدناه  يف حياته وإنام بعد وفاته) 5 (. قال 

. الرشح: 133/6.  ) 1 (

) 2 (  الرشح: 98/7. 

) 3 (  الرشح: 136/6. وانظر املفيد: اإلرشاد ص17. 

) 4 (  سورة ص 88.

. الرشح: 134/6.   ) 5 (
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األخبار  من  له  وكم  املذكورة…  الدعوى  صدق  عىل  بذلك  فاستدللنا  موافقًا، 
كراريس  له  لكرسنا  استقصائه،  أردنا  لو  بام  املجرى  هذا  اجلارية  الغيوب  عن 

كثرية وكتب السري تشتمل عليها مرشوحة«) 1 (.

 النبي من  مأخوذ  باملغيبات   علمه بأن  رصحية  النصوص  هذه  اذن 
احلوادث،  كل  بتفاصيل   لإلمام أفىض   إنه التصور  يمكن  هل  ولكن 
يقول:   فاإلمام ذلك  يسع  ال  باإلمام  النبي  مجع  الذي  الزماين  فالظرف 
فئة  الساعة، وال عن  بينكم وبني  فيام  بيده ال تسألوين عن يشء  »فوالذي نفيس 
أنبأتكم…«) 2 ( ويقول: »فألنا بطرق السامء أعلم  هتدي مائة، وتظل مائة، إال 
منكم  رجل  كل  أخرب  أن  شئت  لو  »واهلل  ويقول:   )  3 االرض…«)  بطرق  مني 
بمخرجه وموجله ومجيع شأنه لفعلت…«) 4 ( فهذا علم واسع ال يسعه الظرف 
بأن علمه مستقى  النبي ولكن اإلمام يرصح  الذي قضاه اإلمام مع  الزماين 

من النبي فكيف التوفيق يف ذلك؟

الظاهر إنه أفىض لإلمام بكليات األمور، ثم كان نشاط القوة اخلفية 
ألن  املكان،  وثنايا  الزمان  أحشاء  من  حمجوب  ما  له  فتكشف  لإلمام  املودعة 
اإلمام كان عىل درجة من الصفاء العقيل والطهارة الروحية والنقاء الوجداين 
أوضح  أن  بعد   وكان املحجوب،  املغيب  إىل  النفوذ  يف  أنشط  القوى  وهذه 
لإلمام الكليات هداه للسبل التي تؤدي به إىل أرفع درجات احلالة الروحية 

) 1 (  الرشح: 50-48/7. 

) 2 (  الرشح: 44/7.

) 3 (  الرشح: 101/13.

) 4 (  الرشح: 10/10.
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امجله  ما  تفصيل  بسببها  فيعي  اخلارق  عملها  تعمل  ان  اخلفية  لقواه  تتيح  التي 
.) 1 (الرسول

ويف حتليله للخطب التي يرد فيها ذكر اإلمور الغيبية )املالحم( وجد ابن أيب 
احلديد إن هناك خطبا جتوز نسبتها لإلمام وأخرى ال جيوز لذا مل يوردها) 2 (. 

ومن هذه اخلطب والتنبؤات) 3 (:

:أواًل: يف خلفته

»دعوين  قال:  عثامن  اخلليفة  مقتل  بعد  البيعة  الناس   منه طلب  ملا   -
والتمسوا غريي، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه والوان، ال تقوم له القلوب وال 
العقول، وإن اآلفاق قد أغامت واملحجة قد تنكرت«. فكالمه هذا  تثبت عليه 
له باطن وغور عميق ومعناه األخبار عن غيب يعلمه هو وجيهلونه هم، وهو 

اإلنذار بحرب املسلمني بعضهم لبعض، وإختالف الكلمة وظهور الفتنة) 4 (.

خلف  حممدًا…  »وإن  فقال:  خالفته  من  الثالثة  اجلمعة  يف   وخطب  _
وأرشتم  رقابكم،  له  النتم  أنتم  فإذا  الكالم…  مكيث  دليلها  احلق…  راية  فينا 
وإعلمهم  نفسه،  عن  كنى   هنا به…«.  فذهب  املوت  جاءه  بأصابعكم،  إليه 
أهل  فان  األمر  وقع  وهكذا  له،  وطاعتهم  عليه  إجتامعهم  بعد  سيفارقهم،  بأنه 

) 1 (  حممد املهدي شمس الدين. دراسات يف هنج البالغة ص141-138. 

) 2 (  الرشح: 14/10.

) 3 (  لقد نقل اهلاشمي أكثر ما جاء لدى ابن أيب احلديد يف موضوع املغيبات. عند رشح األول هنج 

 ،2-171  ،4-82/7  ،80-375  ،50-340/4 أنظر  الرباعة.  منهاج  اسامه  كتاب  البالغة 

215-44، 298، 93/8، 204، 210، 346 ـ361، 165/9، 183/10ـ7، 347.

الرشح: 34-33/7.  ) 4 (
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فيه، حيث عقد البنه  قتل  الذي  الشهر  اجتامعا عليه من  مل يكونوا أشد  العراق 
احلسن عىل عرشة االف، وأليب ايوب االنصاري عىل عرشة االف حتى اجتمع له 
مائة الف، واخرج مقدمته للشام فرضبه ابن ملجم فانفضت تلك اجلموع) 1 (.

قائاًل:  اإلمام  كتب  صفني  معركة  قبيل  معاوية  مع  مراسالته  أثناء  ويف   _
»كأين بجامعتك يدعونني جزعا من السيف إىل كتاب اهلل«. وهذا أما أن يكون 
فراسة نبوية صادقة وهذا عظيم، أو أخبار عن غيب مفصل وهو أعظم وأعجب 

وعىل كال األمرين فهو غاية العجب) 2 (.

_ وفد غالب بن صعصعة) 3 ( عىل اإلمام ومعه ولده الفرزدق فقال له 
قال:  ابني وهو شاعر،  قال:  الغالم معك؟  4 ( من هذا  االخطل)  أبا  يا  اإلمام: 

علمه القرآن فهو خري له من الشعر.

الغالم ولده وهو  إن ذلك  يعلم  أن  قبل  أبا األخطل(  )يا   :قوله فتحت 
شاعر، رس غامض، ويكاد يكون أخبارا عن غيب.) 5 (

_ كان جالسا يف مسجد الكوفة فأقبلت امرأة خمتمرة ال تعرف، فقالت 

) 1 (  الرشح: 84/7، 94-93. 

) 2 (  الرشح: 83/15. 

) 3 (  هو ابن صاحب املواقف املعروفة يف مسألة وأد البنات. فكان ابوه صعصعة يشرتي البنت من 

أبيها لذا قال الفرزدق:

واحيا الوئيد فلم يوأد وجدي الذي منع الوائدات 

ديوان الفرزدق 173/1. 

) 4 (  االخطل: هو اخلفيف الرسيع، واملتفوه يف القول. ابن منظور: لسان العرب 2-221/13. 

) 5 (  الرشح: 21/10-22. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار 78/2. 
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النساء!  لالمام: يا من قتل الرجال، وسفك الدماء، وايتم الصبيان، وارمل 
هذه  هلي  وإهنا   ،)  3 املجعة)   )  2 اجللعة)   )  1 السلقلقة)  هذه  هلي  وإهنا   :فقال
رأسها،  منكسة  هاربة  فولت  قط.  دما  رأت  ما  التي  والنساء!  الرجال  شبيهة 
فتبعها أحدهم فقال هلا: لقد رسرت بام كان منك اليوم إىل هذا الرجل فادخيل 
منزيل حتى أهب لِك واكسوِك، فلام دخلت منزله أمر جواريه بتفتيشها وكشفها 
ونزع ثياهبا لينظر صدق قول االمام فبكت وسألته اال يكشفها، وقالت: أنا 
قط.  دما  رأيت  وما  الرجال،  كأنثى  وانثيان  النساء،  ركب  يل  يل،  قال  كام  واهلل 
فرتكها ورجع لالمام واخربه، فقال اإلمام: إن خلييل رسول اهلل أخربين 

باملتمردين عيل من الرجال والنساء حتى تقوم الساعة) 4 (.

ثانيا: مصري أصحابه:

لذا كان  إليهم بأرساره وعلومه  كان لإلمام عدد من اإلصحاب يفيض 
إلينا، وأولئك الصحابة كانوا موضع   السبيل لوصول بعض معارف اإلمام
انتقام من الدولة األموية التي استلمت مقاليد احلكم. لذلك كان اإلمام قد 

بمصريهم: تنبأ 

رأسك  وان  بعدي،  ملقتول  »إنك   :)  5 اخلزاعي)  احلمق  بن  لعمر   قال

) 1 (  من السلق وهو شدة القول باللسان، قال تعاىل )سلقوكم بالسنة ِحداد( سورة األحزاب )19(. 

الرازي: خمتار الصحاح ص310. ابن منظور: لسان العرب 25/12.

) 2 (  هي املرأة التي ترتك احلياء وتتكلم بالقبيح. ابن منظور: لسان العرب 402/9. 

هي املرأة املتكلمة بالفحش والقليلة احلياء. ابن منظور: لسان العرب 210/10.   ) 3 (

) 4 (  الرشح: 288/2.

) 5 (  أسلم بعد احلديبية وهاجر إىل املدينة، وقد شهد حروب اإلمام عيل. أنظر ابن قتيبة: املعارف= 
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ملنقول، وهو أول رأس ينقل يف اإلسالم، والويل لقاتلك! اما انك ال تنزل بقوم 
اال اسلموك برمتك، اال هذا احلي من بني عمرو بن عامر من االزد، فاهنم لن 
يسلموك ولن خيذلوك، قال: فواهلل ما مضت اال أيام حتى تنقل عمرو بن احلمق 
يف خالفة معاوية يف بعض احياء العرب، خائفا مذعورا حتى نزل يف قومه من 
بني خزاعة، فاسلموه، فقتل ومحل رأسه من العراق إىل معاوية بالشام وهو أول 

راس محل من بلد إىل آخر يف اإلسالم«.) 1 (

لتعتلن إىل  بيده  العبدي) 2 (: »أما والذي نفيس  قال: جلويرية بن مسهر 
فواهلل  قال:  يدك ورجلك وليصلبنك حتت جذع كافر،  فليقطعنَّ  الزنيم،  العتل 
أبيه جويرية، فقطع يده ورجله  أيام عىل ذلك حتى أخذ زياد بن  ما مضت إال 

وصلبه«) 3 (.

وقال مليثم التامر) 4 (: »إنك تؤخذ بعدي وتصلب، فإذا كان اليوم الثاين 
الثالث طعنت  اليوم  فإذا كان  أبتدر منخراك وفمك دما، حتى ختضب حليتك، 
بحربة يقىض عليك فانتظر ذلك، واملوضع الذي تصلب فيه عىل باب دار عمرو 

= ص291. الطربي: تاريخ 326/4، 3-372، 4-393، 179/5، 236، 9-258، 265. 

الكيش: رجال ص46 ـ48. ابن حجر: االصابة 3-532/2.

واملساوئ  املحاسن  البيهقي:  ص490.  املحرب  حبيب:  ابن  وانظر   .290-289/2 الرشح:    ) 1 (

ص366. 

. أنظر ترمجته: الكيش:رجال ص98.   ) 2 (

. الرشح: 290/2-291. وانظر ابن املفيد: اإلرشاد ص120. الطربي: اعالم الورى ص172.   ) 3 (

اإلمام عيل واعتقه واصبح من اخلص  فاشرتاه  التامر االسدي، كان موىل إلمرأة  ميثم  ) 4 (  هو 

أصحابه. أنظر: ابن حجر: االصابة 5-504/3. 
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املطهرة-  إىل  واقرهبم  خشبة  اقرصهم  أنت  عرشة  لعارش  انك   ،)  1 حريث)  ابن 
يعني األرض- وألرينك النخلة التي تصلب عىل جذعها«.

عىل  رفع  فلام  الكوفة،  زياد  بن  اهلل  عبيد  والية  أيام  ميثم  عىل  قبض  وقد 
اخلشبة أجتمع الناس حوله عىل باب دار عمرو بن حريث، فأخذ ميثم حيدثهم 
بفضائل آل البيت، فأمر ابن زياد بإجلامه، فكان أول خملوق يلجم يف اإلسالم، 
فلام كان يف اليوم الثاين فاضت منخراه وفمه دما، فلام كان يف اليوم الثالث طعن 

بحربة فامت.) 2 (

خليلك  قال  ما  زياد:  له  فقال   )  3 اهلجري)  رشيد  عىل  أبيه  بن  زياد  وقبض 
الكذبن  واهلل  اما  زياد:  فقال  وتصلبونني.  ورجيل  يدي  تقطعون  قال:  لك؟ 
تزال  انك ال  قال لك صاحبك،  مما  نجد شيئا اصلح  قال: ردوه ال  ثم  حديثه. 
تبغي لنا سوءًا إن بقيت، أقطعوا يديه ورجليه، ثم قال: اصلبوه خنقا يف عنقه، 

ثم قطعوا لسانه.) 4 (

أيام معاوية؛ ليؤخذن  وكان مزرع) 5 (، أحد أصحاب اإلمام حيدث يف 
رجل فليقتلن، وليصلبن بني رشفتني من رشف املسجد، فقيل له: انك لتحدث 

. عمرو بن حريث من أهل الكوفة روى عن النبي. ابن حجر: االصابة 531/2.   ) 1 (

. الرشح: 291/2-294. وينظر ابن املفيد: اإلرشاد ص120-121. الطربيس: اعالم الورى   ) 2 (

ص174-172. 

) 3 (  ُرشيد بضم الراء.أنظر، الكيش:رجال ص71ـ73. 

 .168-167/1 االمايل  الطويس:  ص36.  اإلرشاد  املفيد:  ابن  وانظر   .294/2 الرشح:    ) 4 (

الطربيس: اعالم الورى ص174. 

) 5 (  هو مزرع بن عبد اهلل أحد اصحاب اإلمام عيل. املفيد: اإلرشاد ص121ـ122. 
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الثقة عيل بن أيب طالب- قال: فام أتت مجعة حتى أخذ  بالغيب. فقال: حدثني 
مزرع وقتل وصلب بني رشفتني من رشف املسجد) 1 (.

- كان مالك بن ضمرة الرؤايس) 2 ( يدعو: اللهم ال جتعلني أشقى الثالثة، 
يداه  تقطع  ورجل  طامر  فوق  من  يرمى  رجل  فيقول:  الثالثة؟  وما  له:  فيقال 
تستهزأ  الناس  فكانت  فراشه،  عىل  يموت  ورجل  ويصلب،  ولسانه  ورجاله 
بن  هاينء  وان  خواصه،  من  كان  ألنه  تراب،  أيب  أكاذيب  من  هذا  وتقول:  به 
 بن عقيل سفري احلسني مع مسلم  لوقوفه   )  3 قد رمي من قرص طامر)  عروة 
أما مالك بن  بن زياد، وُرشيد اهلجري قطع وصلب،  اهلل  أيام عبيد  الكوفة  إىل 

ضمرة فامت عىل فراشه) 4 (.

ثالثًا: الدولة األموية:

تنبأ اإلمام عيل بقيام الدولة األموية من بعده، حيث قال ألصحابه »أما 
إنه سيظهر عليكم من بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن يأكل ما جيد، 
مني،  والرباءة  بسبي  سيأمركم  إنه  إال  تقتلوه،  ولن  فاقتلوه  جيد،  ال  ما  ويطلب 

) 1 (  الرشح 294/2-295. وانظر املفيد: اإلرشاد، ص122-121. 

) 2 (  ينظر ابن حجر: االصابة 4-383/3. 

) 3 (  هو قرص بالكوفة. البغدادي: مراصد االطالع 982/2. وإىل ذلك يقول الشاعر يف مسلم بن 

عقيل وهاين بن عروة الشيباين:
إذا كنت ال تدرين ما الوت فأنظري

وجهه السيف  هشم  قد  بطل  إىل 

عقيل وابــــن  ــوق  ــسـ الـ ف  هــانــئ  إىل 

ــيــل ــت ــن طــــــامر ق ــ واخــــــــر يــــــوي مـ

مقاتل الطالبييني:  ص72.

) 4 ( الرشح 295/2.
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فاما السب فسبوين، فأنه يل زكاة ولكم نجاة، واما الرباءة فال تتربؤا مني، فإين 
ولدت عىل الفطرة وسبقت إىل اإليامن واهلجرة«) 1 (.

بالنهم وكثرة  واإلمام هنا يقصد تويل معاوية للحكم، حيث كان موصوفًا 
األكل،  كثرة  حيب  وكان  فخذيه،  عىل  جلس  إذا  بطنه  يقعد  بطينًا  وكان  األكل، 

حتى قال فيه الشاعر) 2 (:
ــُه كــاهلــاويــة بــطــنُ مــعــاويــْةوصــاحــٌب يل  أحـــشـــائـــه  ف  كــــأن 

هذا التنبؤ قد وقع، حيث ملا توىل معاوية احلكم أمر يف مجيع األقاليم بسب 
اإلمام والرباءة منه، وإستمر ذلك حتى خالفة عمر بن عبد العزيز) 3 (، ولذلك 

مدحه الرشيف الريض) 4 (:
يا ابن عبد العزيز لو بكت العنَي
طبَت ــد  ق إنــك  ــول  أقـ أن  غــي 
والقذَف السب  عن  نزهتنا  أنت 

ــْك ــت ــكــي ــب ــن أمـــيـــة ل ــى مــ ــتـ فـ
بيتك ــزل  يـ ومل  يــطــب  مل  وإن 
ــزاء جــزيــتــْك ــ ــن اجلـ ــك فــلــو أم

واستمر خلفاء بني أمية ووالهتم عىل هذا املنوال) 5 (.

قال االسكايف- أحد معتزلة بغداد-:))إن معاوية وضع قومًا من الصحابة 
وقومًا من التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف عيل، تقتيض الطعن فيه، والرباءة 

) 1 ( الرشح 54/4، 108. وانظر أبو الفرج األصفهاين: مقاتل الطالبيني. ص44. الطربيس: أعالم 

الورى ص172..

) 2 ( الرشح 54/4-55. امليداين: جممع االمثال 87/1.

) 3 ( الرشح 56/4-63. وانظر كتاب سليم بن قيس ص 149-144.

) 4 ( الرشح 60/4. مل أجده يف الديوان املطبوع.

) 5 ( الرشح 63-56/4.
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منه، وجعل هلم عىل ذلك جعاًل يرغب يف مثله. فاختلقوا ما أرضاه، منهم عمرو 
بن العاص، واملغرية بن شعبة، ومن التابعني عروة بن الزبري«) 1 (.

وتنبأ لوصول مروان بن احلكم إىل تويل احلكم إذ يقول: »حيمل راية 
ضاللة بعدما يشيب صدغاه، وإن له امرء كلعقة الكلب انفه، وهو أبو األكبش 

األربعة. وستلقي األمة منه ومن ولده يومًا أمحر«) 2 (.

بلغ  ان  بعد  للحكم  وصل  فمروان  وقع،  قد   اإلمام إليه  أشار  ما  إن 
امللك  عبد  بأوالد  األربعة-  األكبش  البعض-  فرس  وقد  والستني،  اخلامسة 
أيب  ابن  يرى  فيام  هشام-  يزيد،  سليامن،  اخلالفة-الوليد،  تولوا  الذين  األربعة 
وعبد  امللك،  عبد  وهم  لصلبه  مروان  أوالد  هو  األربعة  األكبش  إن  احلديد 
فتويل  العزيز  عبد  وأما  اخلالفة،  امللك  عبد  توىل  حيث  وحممد،  وبرش،  العزيز، 

مرص، فيام توىل برش العراق، يف حني توىل حممد أقليم اجلزيرة) 3 (.

_ وتنبأ لعبد امللك بن مروان حيث جاء يف إحدى خطبه: »لكأين أنظر إىل 
ضليل قد نعق بالشام، وفحص براياته يف ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته، 
بأنياهبا،  أبناءها  الفتنة  وعضت  وطأته،  األرض  يف  ونقلت  شكيمته،  واشتدت 
الليايل كدوحها فإذا  وماجت احلرب بأمواجها، وبدأ من األيام كلوحها، ومن 
رايات  عقدت  بوارقه،  وبرقت  شقائقه،  وهدرت  ينعه،  عىل  وقام  زرعه،  أينع 

) 1 ( الرشح 63/4.

) 2 ( الرشح 146/6. وانظر: ابن سعد: الطبقات 43/5. الرشيف الريض: هنج البالغة. ص 102. 

الطربيس: اعالم الورى ص172.

) 3 ( الرشح 148-147/6.
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الفتن املعظلة، وأقبلن كالليل املظلم والبحر امللتطم«) 1 (.

-64( مروان  بن  امللك  عبد  األموي  اخلليفة  عن  كناية  أعاله  اإلمام  كالم 
86هـ(، ألن هذه الصفات واإلمارات فيه أتم منها يف غريه- ألنه قام يف الشام 
حني  تارة  بالكوفة.  راياته  وفحصت  نعيقه  معنى  وهو  نفسه،  إىل  دعا  حني 
شخص بنفسه إىل العراق، وقتل مصعبًا، وتارة ملا أستخلف اإلمراء عىل الكوفة 
أشتداد  إىل احلجاج وهو زمان  األمر  أنتهى  أخيه وغريه حتى  كبرش من مروان 
الفتن  وتفاقمت  جدًا،  األمر  صعب  وحينئذ  وطأئه،  وثقل  امللك  عبد  شكيمة 
معنى  امللك- وهو  عبد  أمر  فلام كمل  األشعث،  بن  الرمحن  اخلوارج وعبد  مع 
التي  كاحلروب  بعده،  من  املعظلة  الفتن  رايات  وعقدت  هلك،  زرعه«  »أينع 
يوسف  أيام  الكوفة  وفتن  عيل،  بن  وزيد  املهلب،  بني  وبني  أوالده  بني  دارت 
استئصال  من  جرى  وما  وغريهم،  هبرية  بن  وعمر  القرسي  وخالد  عمرو  بن 

األموال واألنفس) 2 (.

األخري  ألن  معاوية  هو  أعاله  اإلمام  يكون قصد  أن  احلديد  أيب  ابن  ونفى 
كان يف أيام اإلمام نعق بالشام، ودعاهم لنفسه، والكالم يدل عىل إنسان ينعق 

فيام بعد، حيث يقول: »كأين أنظر إىل ضليل قد نعق بالشام«) 3 (.

إذ  امللك  عبد  إىل  به  أشار  لإلمام  آخر  بكالم  ذلك  احلديد  أيب  ابن  وأكد 
فعطف  كوفان،  ضواحي  يف  براياته  وفحص  بالشام،  نعق  قد  به  قال:«كأين 
بالرؤوس، قد فغرت فاغرته، وثقلت  عليهام عطف الرضوس وفرش االرض 

) 1 ( الرشح 98/7.

) 2 ( الرشح 99/7.

) 3 ( الرشح 100/7.
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أطراف  يف  ليرشدنكم  واهلل  الصولة  عظيم  اجلولة،  بعيد  وطأته،  األرض  يف 
األرض حتى ال يبقي منكم إال قليل كالكحل يف العني، فال تزالون كذلك حتى 

تؤوب إىل العرب عوازب أحالمها«) 1 (.

ذلك  بعد  وملكه  بالشام،  وظهوره  مروان  بن  امللك  عبد  عن  إخبار  وهذا 
بن  ومصعب  األشعث  بن  الرمحن  عبد  أيام  فيها  العرب  من  قتل  وما  العراق، 

الزبري) 2 (.

يأكل  امليال،  الذيال  ثقيف  غالم  عليكم  ليسلطن  واهلل  »أما  كالمه  ودل   -
ثقيف،  غالم  فهو  احلجاج  عىل  وذحة«.  أبا  اية  شحامتكم،  ويذيب  خرضتكم 
لو  التي  والذنوب،  باملعايص  ونجاسته  احلجاج  حال  من  يعلم   -– وكان 
شوهدت بالبرص لكانت بمنزلة البعر امللتصق بشعر الشاة، لذا كنّاه »أبا وذحة«، 
كان  حيث  خلقته،  وتشويه  منظره،  وحقارة  نفسه،  يف  لدمامته  إما  الكنية  وهذه 
جمدور  الساعدين،  قصري  الساقني،  معوج  العينني  أخفش  نحيفًا،  ذمياًم  قصريًا 

الوجه، أصلع الرأس، فكناه اإلمام بأحقر األشياء وهو البعرة) 3 (.

-وحينام كان اإلمام خيطب بذكر بعض املالحم، قال له أعشى مهدان) 4 ( 

) 1 ( الرشح 47-46/9.

) 2 ( الرشح 47/9، 89.

) 3 ( الرشح 8-277/7، 281-280.

العرص  الكوفة يف  أهل  من  املصبح، شاعر  أبا  يكنى  احلارث،  بن  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  ( هو   4  (

االغاين  الفرج:  أبو  صربا.  وقتله  احلجاج  بيد  اسريًا  فوقع  االشعت  ابن  مع  خرج  األموي، 

.71-41/6
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»يا أمري املؤمنني، ما أشبه هذا احلديث بحديث خرافة«) 1 ( فقال: »إن كنت 
آثاًم فيام قلت ياغالم، فرماك اهلل بغالم ثقيف، ثم سكت، فقام رجال فقالوا: ومن 
بلدتكم هذه ال يرتك هلل حرمة  يملك  قال: غالم  املؤمنني؟  أمري  يا  ثقيف  غالم 
إال انتهكها يرضب عنق هذا الغالم بسيفه، فقالوا: كم يملك يا أمري املؤمنني؟ 
قال: عرشين إن بلغها، قالوا: يقتل قتاًل أم يموت موتًا؟ قال: بل يموت حتف 
أنفه بداء البطن، يثقب رسيره لكثرة ما خيرج من جوفه«. وفعاًل فقد أرس أعشى 

مهدان بعد خروجه مع عبد الرمحن بن األشعث، وأمر به احلجاج فقتل«) 2 (.

 ملا قام به عبد اهلل بن الزبري يف احلجاز بعد مقتل اإلمام احلسني وتنبأ -
إلصطياد  الدين  حباله  ينصب  يدركه،  وال  أمرًا،  يروم  صنب،  »صنب  فقال: 

الدنيا، وهو بعد مصلوب قريش«) 3 (.

_ وأشار إىل الوايل األموي- يوسف بن عمرو الثقفي بقوله:«…يأتيكم 
صاحب اليمن، حتى حيل بني أظهركم، فيأخذ العامل وعامل العامل، رجل يقال 
داع  فإنه  فانرصوه  البيت  أهل  منا  بن عمرو، ويقوم عند ذلك رجل  له يوسف 
إىل احلق«. وقيل إن قصد اإلمام هذا هو زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب 

.) 4 ( -– طالب

) 1 ( هو رجل من عذرة استهوته اجلن، وملا رجع أخذ يكلم عنهم فكذب وسمي حديثه حديث 

خرافة: امليداين: جممع االمثال 195/1.

) 2 ( الرشح 289/2. ابن حبيب: اسامء املغتالني 265/7-7 وذكرها أبو الفرج مع االشعث: مقاتل 

الطالبني ص20.

) 3 ( الرشح 48/7.

) 4 ( الرشح 306/2. روي االصفهاين أن اإلمام عليًا --قال: خيرج بظهر الكوفة رجل يقال له=  
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_ وصف الوالة األمويني: »اثروا عاجاًل، وأخروا آجاًل وتركوا صافيًا، 
به  وبسى  فألفه،  املنكر  صحب  وقد  فاسقهم،  إىل  أنظر  كأين  أجنا،  ورشبوا 
كالتيار  أقبل مزبدًا  ثم  به خالئقه،  ووافقه، حتى شابت عليه مفارقه، وصبغت 

ال يبايل ماغرق أو كوقع النار يف اهلشيم ال حيفل ما حرق«) 1 (.

ثالثًا: كربلء:

كانت كربالء قد شغلت آل البيت كثريًا ألنه رغم تعدد الفجائع التي حلت 
بآل البيت النبوي، مل يشهدوا فاجعة كفاجعة كربالء، إذ تعرض بيت زعيم الدولة 
االسالمية للسبي يف دولته، وكأهنم يف ذلك جيازون النبي مقابل تبليغه للدعوة. 
َة يِف اْلُقْرَبى	) 2 ( ومثلام تنبأ النبي بأحداث  امْلََودَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِل  	ُقْل ال 

كربالء) 3 (. نجد اإلمام عليًا تشغله تلك الفاجعة فيذكرها بمزيد من األمل.

- فلام توجه إىل صفني وقف يف موضع كربالء وقال: ذات كرب وبالء. 
وأومأ بيده إىل مكان، فقال: هاهنا موضع رحاهلم، ومناخ ركاهبم، ثم أومأ إىل 

= زيد يف أهبة )واالهبة امللك( ال يسبقه األولون وال يدركه األخرون إال من عمل بمثل عمله، 

أعناق اخلالئق  يتخطوا  الطوامري حتى  أو شبه  الطوامري  القيامة هو وأصحابه معهم  يوم  خيرج 

فتلقاهم املالئكة فيقولون هؤالء خلف اخللف ودعاة احلق، ويستقبلهم رسول اهلل فيقول: 

يابني قد عملتم ما أمرتم به فادخلوا اجلنة بغري حساب. مقاتل الطالبيني ص 88 وانظر الصاحب 

بن عباد: عنوان املعارف ص50.

) 1 ( الرشح 88/9. 

) 2 ( سورة الشورى،23. وأنظر تفسريها القرطبي: اجلامع 23-21/16.

) 3 ( أنظر يف ذلك املحب الطربي: ذخائر العقبى ص156-158. وأنظر احلاكم: املستدرك 194/3، 

196. املتقي اهلندي: كنز العامل 108/13، 111ـ 114.
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مكان آخر، فقال: ها هنا مراق دمائهم. فسأله رجل: وما ذاك يا أمري املؤمنني؟ 
فقال  منهم،  لكم  وويل  منكم،  هلم  فويل  هنا،  ها  ينزل  حممد  آلل  ثقل  قال: 
وويل  تقتلوهنم،  منكم  هلم  ويل  قال:  املؤمنني؟  أمري  يا  ذلك  معنى  ما  الرجل: 

لكم منهم يدخلكم اهلل بقتلهم النار) 1 (.

ياثرى!  لك  واهًا  قال:  ثم  فشمها  تراهبا  من  أخذ  كربالء  اإلمام  نزل  ملا   -
فلام  سليم،  بن  هرثمة  فسمعه  حساب،  بغري  اجلنة  يدخلون  قوم  منك  ليحرشن 
كان أيام ابن زياد كان ضمن اجليش اخلارج حلرب احلسني-- ، فلام وصل 

كربالء عرف املكان وتذكر قول اإلمام-- فرتك اجليش وأنسحب) 2 (.

- وفهم ابن أيب احلديد من قول اإلمام »فاألرض لكم شاغرة وأيديكم 
فيها مبسوطة وأيدي القادة عنكم مكفوفة، وسيوفكم عليهم مسلطة، وسيوفهم 
وكأنه  وأهله،   احلسني قتل  من  سيقع  ما  إىل  يرمز   بأنه مقبوضة«  عنكم 
واألمر  له،  سنح  الذي  اخلاطر  عىل  ويتكلم  عليه  وخيطب  عيانًا،  ذلك  يشاهد 

الذي كان أخرب به) 3 (.

- قال للرباء بن عازب) 4 (: يابراء: أيقتل احلسني وأنت حي فال تنرصه! 

) 1 ( الرشح 170/3-1، 48/7. وأنظر: املنقري: صفني 141-2. املفيد: اإلرشاد ص123. ابن 

طاووس: املالحم والفتن ص92-93. املحمودي: هنج السعادة 132-131/1.

) 2 ( الرشح 169/3-170. املنقري: صفني ص140-141. املفيد: اإلرشاد ص123.

) 3 ( الرشح 117/7، 120. وأنظر النص يف هنج البالغة ص151.

) 4 ( هو من األنصار ويعد من الصحابة، غزا مع الرسول أربع عرشة غزوة، وفتح الري، وشهد 

–- ومات أيام مصعب بن الزبري: الكيش:رجال  اجلمل وصفني والنهروان مع اإلمام عيل 

45ـ46. ابن حجر: االصابة 3-142/1.
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يذكر  الرباء  كان   احلسني قتل  فلام  املؤمنني.  أمري  يا  ذلك  كان  ال  الرباء  فقال 
ذلك: ويقول: أعظم هبا حرسة! إذ مل أشهده وأقتل دونه) 1 (.

فئة  عن  تسألوين  ال  اهلل  فو  تفقدوين،  أن  قبل  قائاًل:«سلوين   وخطب  -
ولو شئت ألخربت كل  بناعقها وسائقها،  أنبأتكم  إال  مائة  أو هتدي  مئة  تضل 
بن  أسامة  بن  متيم  إليه-  فقام  شأنه«.  ومجيع  ومدخله،  بمخرجه  منكم  واحد 
زهري بن دريد التميمي- فقال: فكم يف رأيس طاقة شعر؟ فقال: أما واهلل إين 
ألعلم ذلك، ولكن أين برهانه لو اخربتك به؟ ولقد أُخربت بقيامك ومقالك، 
وقيل يل: إن عىل كل شعرة من شعر رأسك ملكًا يلعنك وشيطان يستفزك واية 

ذلك ان يف بيتك سخاًل يقتل ابن رسول اهلل وحيض عىل قتله.

يدعى– ولد  لتميم  وقتها  كان  حيث  وقع  قد   اإلمام به  أخرب  ما  إن 
بن  اهلل  بعد صاحب رشطة عبيد  فيام  اللبن، وأصبح  يرضع  2 (- طفاًل  حصني) 
 فقتل احلسني زياد فـأرسله األخري إىل عمر بن سعد يأمره بمحاربة احلسني

صبيحة اليوم الذي ورد فيه احلصني بالرسالة يف ليلته) 3 (.
أخربين  النخعي:  أنس  له  قال  تفقدوين«  أن  قبل  »سلوين   :قال وملا   _
إن عىل  لقد حدثني خلييل  فقال: »واهلل  ما يف رأيس وحليتي من طاقة شعر، 
يلعنك، وان كل طاقة شعر من حليتك شيطانًا  كل طاقة شعر من رأسك ملكًا 
ابنه سنان) 4 (  يغويك، وان يف بيتك سخاًل يقتل ابن رسول اهلل، ولقد كان 

) 1 ( الرشح 15/10. وانظر املفيد: اإلرشاد ص123. االربيل: كشف الغمة 282/1.

) 2 ( ينظر الطربي: تاريخ 372/5، 392- 405، 434، 449)متفرقة(.

) 3 ( الرشح 14/10-15. وانظر: الطربيس: اعالم الورى ص 174.

) 4 ( ينظر: الطربي: تاريخ 468/4-45/5.
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.) 1 (يومها صغريًا وهو من اشرتك يف قتل احلسني

 ،)  2 القرى)  بوادي  مررت  إين  املؤمنني،  أمري  »يا   :لإلمام رجل  قال   _
مات  ما  واهلل   فقال له«.  فاستغفر  مات،  قد   )  3 عرفطة)  بن  خالدًا  فوجدت 
وال يموت حتى يقود جيش ضاللة، صاحب لوائه حبيب بن محار(، فقام رجل 
وقال: يا أمري املؤمنني: أنا حبيب بن محار، واين لك شيعة وحمب. فقال أنت 
حبيب بن محار؟ قال: نعم. فقال له ثانية: واهلل انك حلبيب بن محار؟ فقال: أي 
واهلل. قال: أما واهلل إنك حلاملها ولتحملنها، ولتدخلن هبا من هذا الباب- 
رأيت  حتى  ما مت  فواهلل  الراوي:  قال  الكوفة.  بمسجد  الفيل  باب  إىل  وأشار 
بن عرفطة عىل  إىل احلسني وجعل خالد  بن سعد  بعث عمر  زياد، وقد  ابن 

مقدمته، وحبيب بن محار صاحب رايته فدخل هبا من باب الفيل) 4 (.

رابعًا: اخلوارج:

البالغة باإلشارات ملستقبل اخلوارج منذ  الوارد يف هنج  حفل كالم اإلمام 

) 1 ( الرشح 286/2. وانظر املفيد: اإلرشاد ص123. الطربيس: اعالم الورى ص 175-174.

 ،9-338 البلدان  معجم  احلموي:  املدينة،  اعامل  من  وهو  والشام  املدينة  بني  القرى:  وادي   )  2  (

.345/5

تاريخ 489/3، 530- الطربي،  القادسية.  بني زهرة، شارك يف  بني عذرة وحالف  ( هو من   3 (

2، 537، 565، 574، 578، 619، 53/4، 268/5، 19/6، 84/7. احلاكم: املستدرك 

316/3. ابن حجر: االصابة 410/1.

ابن  ص175.  الروى  اعالم  الطربيس:  ص123-122.  املفيد  وانظر   .7-286/2 الرشح   )  4  (

طاووس: املالحم ص92. ابن حجر: االصابة 410/1 وذكر االصفهاين عىل إهنا راية معاوية 

ملا دخل الكوفة. مقاتل الطالبيني ص47-46.
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عرصه إىل العرص العبايس.

-يف لقاءه باخلوارج يوم النهروان، قال له أصحابه: ان القوم قد عربوا 
منهم عرشة، وال  يفلت  النطفة، واهلل ال  فقال: مصارعهم دون  النهروان  جرس 

هيلك منكم عرشة) 1 (.

هذا اخلرب من األخبار التي تكاد تكون متواترة باإلشتهار ونقل الناس كافة 
له، لذا أصبح من معجزات اإلمام، وأخباره املفصلة عن الغيوب، واألخبار 
التي ال أعجاز فيها كام يفعل امللوك  تنقسم عىل قسمني، فهناك األخبار املجملة 
اخبار  ذلك عىل  يدل وقوع  فال  بالنرص،  يعدون أصحاهبم  عادة حيث  واإلمراء 
عن غيب يتضمن إعجازًا، أما األخبار املفصلة عن الغيوب مثل هذا اخلرب، فانه ال 
حيتمل التلبيس لتقيده بالعدد املعني يف أصحابه ويف اخلوارج، وقد وقع األمر بعد 
املعركة كام أخرب به-- من غري زيادة أو نقص »وذلك أمر اهلي عرفه من جهة 
رسول اهلل وعرفه رسول اهلل من جهة اهلل سبحانه وتعاىل والقوة البرشية 

تقرص عن إدراك مثل هذا، ولقد كان له من هذا الباب مامل يكن لغريه«) 2 (.

ذي  املخدج  جثة-  عن  بالبحث  أصحابه  أمر  النهروان  معركة  بعد   -
ملا أخربه  فقال: »ما كذبت وال كذبت« وهذه إشارة  فلم جيده أصحابه،  الثدية 
وأنك  منهم،  الثدية  ذا  املخدج  وإن  وقاتلهم،  مقاتلهم،  »إنك   :الرسول
وجود   اإلمام إستبطأ  فلام  واملارقني  والقاسطني  الناكثني  بعدي  ستقاتل 

ص  البالغة.  هنج  الريض:  الرشيف  ص119-118.  اإلرشاد  املفيد:  وانظر:   .3/5 الرشح   )  1  (

93.اخلوارزمي: املناقب ص185.

) 2 ( الرشح 4-3/5، 48/7.
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املخدج مع القتىل، وأشفق من دخول شبهه عىل أصحابه ملا كان أخربهم بقتله 
بُت« أي ما كذبت عىل رسول اهلل. وال كذبني رسول  قال: »ما َكَذْبُت وال ُكذَّ

.) 1 ( اهلل

قاطعًا،  وسيفًا  شاماًل  ذالً  بعدي  ستلقون  إنكم  »أما  للخوارج:   وقال  -
وأثره يتخذها الظاملون فيكم سنة«. إن هذا األخبار عن مستقبل اخلوارج قد وقع، 
من  واألثر  القاطع،  والسيف  الشامل،  الذل  اإلمام  بعد  عليهم  اهلل  سلط  حيث 

السلطان، وما زال حاهلم يضمحل، حتى فني أكثرهم بسيف املهلب وبنيه) 2 (.

 :فقال بأمجعهم«  القوم  »هلك  النهروان  بعد  اإلمام  أصحاب  قال  وملا 
منهم  نجم  وكلام  النساء  وقرارات  الرجال،  أصالب  يف  نطف  إهنم  واهلل،  »كال 

قرن قطع حتى يكون اخرهم لصوصًا سألبني«) 3 (.

وان  النهروان،  يف  مجيعهم  هيلكوا  مل  اخلوارج  فإن  صحيح  إخبار  وهذا 
بأن  اإلمام  نبؤة  أيضًا  وحتققت  اإلمام،  أيام  خيلقوا  مل  قوم  هبا  سيدعو  دعوهتم 
آخرهم لصوٌص سألبني، فإن دعوهتم اضمحلت، وفني رجاهلم، حتى انقىض 
األمر هبم إىل أن صاروا قطاعًا للطرق متظاهرين بالفساد والفسوق مثل الوليد 

) 1 ( الرشح 130/6. وانظر: الطربيس: اعالم الورى ص170.

التفاصيل الرشح 132/4-278، 80/5-129. وانظر املربد:  ) 2 ( الرشح 132/4. وملزيد من 

الكامل 403/3-414، الطربي التاريخ 127-119/6، 174، 199-195، 215-211، 

.311-300 ،284-257 ،256-216

) 3 ( الرشح 14/5. وانظر املحمودي: هنج السعادة 316/2.
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املتوكل  أيام   )  2 اخلثعمي)  عمرو  وابن   ،)  1 الرشيد)  أيام  الشيباين  طريف  ابن 
)232-247( الذي ذمه البحرتي) 3 ( يف إحدى قصائده) 4 (.

الذين تم هبم صدق  برأي اخلوارج  املشهورين  ابن أيب احلديد: »ومن  قال 
النساء(:  وقرارات  الرجال،  اصالب  يف  نطف  )إهنم   :املؤمنني أمري  قول 
عكرمة موىل ابن عباس) 5 ( … واملنذر بن اجلارود العبدي) 6 ( ومنهم يزيد بن 
أيب مسلم) 7 ( موىل احلجاج…ومنهم صالح بن عبد الرمحن) 8 ( صاحب ديوان 
بن  وعمرو   )  9 زيد)  بن  جابر  السلف  من  الرأي  هذا  إىل  ينسب  وممن  العراق. 

) 1 ( الرشح 73/5-4. وانظر: الطربي: تاريخ 256/8. ابن خلكان: وفيات 34-31/6. 

) 2 ( الرشح 74/5ـ76.

) 3 ( ديوان البحرتي 1373/2.

) 4 ( الرشح 76-74/5.

) 5 ( ذكر الشهرستاين انه من اخلوارج. امللل 285/1.

) 6 ( الشهرستاين: امللل 218/1. الطويس:الفهرست ص70.الكيش:رجال ص199.

امللك سنة 95حتى عزله  بن عبد  الوليد  أيام  الكوفة والبرصة  ( هو موىل احلجاج وتوىل خراج   7 (

سليامن سنة 96وقتل يف افريقيا سنة 102هـ الطربي: 374/6، 493، 506، 617.

) 8 ( واله سليامن بن عبد امللك سنة 96هـ عىل خراج العراق: الطربي 506/6، 508، 3-522، 525.

أبو نعيم: حلية االولياء 85/3-91. الطويس:الفهرست  ) 9 ( الطربي:املنتخب ص646، 679. 

ص70.الذهبي:تذكرة احلفاظ ص72/1.
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كان  إنه  يقال:   ،)  3 التميمي)  املثنى  بن  معمر  عبيدة  وأبو   )  2 وجماهد)   )  1 دينار) 
يرى رأي الصفرية) 4 (، ومنهم اليامن بن رباب) 5 (، وكان عىل رأي البيهسية) 6 (، 
وهؤالء   ،)  9 كامل)  بن  وحييى   )  8 حرب)  بن  وحممد   ،)  7 يزيد)  بن  اهلل  وعبد 

) 1 ( هو راو وفقيه وممن خرج عىل احلجاج مع ابن االشعث.الطربي: تاريخ 115/1، 225، 344، 

.488/6 ،345/5 ،39/4 ،32،240/3 ،90-389 ،384 ،219/2 ،366

) 2 ( هو جماهد بن جرب من الرواة يف الفقه والتفسري، خرج عىل احلجاج مع ابن االشعت، فحبسه 

الطربي  مسلمة.  98مع  عام  القسطنطينية  غزوة  يف  وشارك  احلجاج.  مات  حتى  احلجاج 

.530 ،488/6

مقاالت  االشعري:  ص543.  املعارف  قتيبة:  ابن  واألخبار.  اللغة  يف  املؤلفات  صاحب  هو   )  3  (

اإلسالميني 184/1. ابن النديم: الفهرست ص79-80. ابن خلكان: وفيات 243-235/5.

) 4 ( هي إحدى فرق اخلوارج تنسب إىل زياد بن االصفر. األشعري: مقاالت االسالميني 169/1. 

امللطي: التنبيه والرد ص52، 178. الشهرستاين: امللل 5-183/1.

) 5 ( هو من زعامء اخلوارج وله مؤلفات يف ذلك اكثرها ردود عىل خمالفني. أنظر ابن النديم: الفهرست 

ص258. الشهرستاين: امللل 185/1.

االسالميني  مقاالت  األشعري:  الوليد.  أيام  قتل  الذي  جابر  بن  اهليصم  بيهس  أيب  إىل  نسبة   )  6  (

177/1-182. امللطي: التنبيه ص180. الشهرستاين: امللل 172-169/1.

ص258.  الفهرست  النديم:  ابن  املعتزلة.  عىل  الرد  يف  كتب  وله  األباضية،  اخلوارج  من  هو   )  7  (

الشهرستاين: امللل 185/1.

امللل  الشهرستاين:  الفهرست ص258.  النديم:  ابن  مؤلفات.  وله  اخلوارج  متكلمي  ( هو من   8 (

.185/1

) 9 ( كان مرجئيًا ثم أصبح خارجيًا وله مؤلفات يف الرد عىل املخالفني. ابن النديم: الفهرست ص 

258. الشهرستاين: امللل 185/1.
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 ،) 2 العبدي)  أبو هارون  قبل  أيضًا من  املذهب  إىل هذا  1 (. وقد نسب  اباضية) 
وأبو الشعثاء) 3 (، واسامعيل بن سميع) 4 ( وهبرية بن بريم) 5 ( …. ونسب أبو 
املعروف  كتابه  يف  به  الطنا  اخلوارج  رأي  إىل   ،)  6 املربد)  يزيد  بن  حممد  العباس 

بـ-الكامل- يف ذكرهم وظهور امليل منه إليهم) 7 ((.

خامسًا: زوال الدولة األموية وقيام الدولة العباسية

يف أكثر من نص نجد اإلمام قد أشار إىل أن الدولة األموية ستزول وتقوم 
مقامها الدولة العباسية، ومنها:

- »إن لبني أمية مرودًا جيرون فيه، ولو قد أختلفوا فيام بينهم، ثم لو كادهتم 
لغلبتهم«. الضباع 

منتظاًم  ملكهم  يزل  مل  فاألمويون  رصيح،  غيب  عن  هو  أعاله  األخبار  إن 
حينام مل يكن هناك أختالف بينهم، بل حروهبم مع غريهم كحرب معاوية لإلمام 
الزبري يف  يف صفني، وحرب يزيد ألهل املدينة يف موقعة )احلرة(، وعبد اهلل بن 

امللل: 182-180/1.  الشهرستاين:  اباض وهي إحدى فرق اخلوارج.  ( نسبة إىل عبد اهلل بن   1 (

امللطي: التنبيه ص52، 178.

) 2 ( الشهرستاين: امللل 185/1.

) 3 ( هو جابر بن زيد.الطربي 224/5، 237، أبو نعيم: حلية االولياء 85/3-91. الشهرستاين: 

امللل 185/1.

) 4 ( هو اسامعيل بن سميع. الطربي: تاريخ 73/5. الشهرستاين: امللل 185/1.

) 5 ( ترمجناه ص 253 يف هناية موضوع اإلمام عيل والعلم االهلي.

) 6 ( هو صاحب كتاب -الكامل يف األدب- وقد حتدث كثريًا عن اخلوارج لذا اعتمده ابن أيب احلديد 

كمصدر عن اخلوارج. أنظر الكامل 164/3 414.

) 7 ( الرشح 77-76/5.
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مكة، وحرب مروان بن احلكم للضحاك، وحرب عبد امللك بن مروان مع ابن 
املهلب، وحرب هشام  لبني  امللك  بن عبد  يزيد  الزبري، وحرب  األشعث وابن 
ابن عمه  يزيد وخرج عليه  الوليد بن  ملا توىل  لزيد بن عيل، لكنه  امللك  بن عبد 
يزيد بن الوليد وقتله، أختلفت بنو أمية فيام بينها وجاء الوعد، وصدق من وعد 
بن  مروان  وأقبل  بخراسان،  العباس  بني  دعاة  دعت  الوليد  قتل  منذ  فإنه  به، 
الوليد، وقتل قومًا من بني  حممد من اجلزيرة يطلب اخلالفة، فخلع إبراهيم بن 
بدايته أضعف خلق اهلل،  يد أيب مسلم، وكان يف  أمية، وكان زوال ملكهم عىل 
الضباع  لو كادهتم  ثم   -– فقرا ومسكنة، ويف ذلك تصديق قوله  وأعظمهم 

لغلبتهم) 1 (.

- وقال باملعنى نفسه: »فأقسم باهلل يابني أمية عام قليل لتعرفنها يف أيدي 
غريكم، ويف دار عدوكم«. وقد وقع األمر بموجب ما أخرب به، فان اخلالفة 
أشد  بأيدي  منهم  اهلل  وإنتقم  للهاشميني،  عادت  ثم  سنة  تسعني  بأيدهيم  بقيت 

الناس عداوة هلم) 2 (.

الظلمة  وأدخله  اال  وبر  وال  مدر  بيت  يبقى  ال  ذلك  فعند  ثالثة:  وأشار   -
األرض  يف  وال  عاذر  السامء  يف  هلم  يبقى  ال  فيومئذ  نقمة،  فيه  وأدجلوا  ترحة، 
ال  ثم  النخامة،  تلفظ  كام  بعدي  من  أمية  لتنخمنها  أقسم  ثم  فأقسم  نارص… 

تذوقها وال تتطعم بطعمها أبدًا، ما كّر اجلديدان«.

تفاقم  بعد  أمرهم  وزوال  األموية،  الدولة  عن  إخبار  أيضًا  النص  وهذا 

) 1 ( الرشح 183-182/20.

) 2 ( 117/7، 120-121. وانظر املحمودي: هنج السعادة 3-222/1.
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أحواهلم.) 1 (.

_ ويف نص تنبأ اإلمام لزوال الدولة األموية وقيام الدولة العباسية إذ يقول: 
»أال وإن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية فإهنا فتنة عمياء مظلمة عمت 
خطتها، وخصت بليتها، وأصاب البالء من أبرص فيها، وأخطأ البالء من عمي 
الرضوس،  كالناب  بعدي  سوء  أرباب  لكم  أمية  بني  لتجدون  اهلل  وأيم  عنها، 
حتى  بكم  يزالون  وال  درها،  ومتنع  برجلها،  وتزين  بيدها،  وختبط  بفيها،  تعذم 
نافعًا هلم، أو غري ضائر هبم. وال يزال بالؤهم عنكم حتى  ال يرتكوا منكم إال 
من  والصاحب  ربه،  من  العبد  انتصار  مثل  إال  منهم  أحدكم  انتصار  يكون  ال 
منار  فيها  ليس  جاهلية،  وقطعًا  خمشية،  شوهاء  فتنتهم  عليكم  ترد  مستصحبه 
هدى وال علم يرى، نحن أهل البيت منها بنجاة، ولسنا فيها بدعاة، ثم يفرجها 
ويسقيهم  عنفا،  ويسوقهم  خسفًا،  يسومهم  بمن  االديم،  كتفريج  عنكم  اهلل 
السيف، وال حيلسهم إال اخلوف، فعند ذلك تود  بكأس مصربة ال يعطيهم إال 
ما  منهم  ألقبل  جزر  قدر  ولو  واحدًا،  مقاما  يرونني  لو  فيها  وما  بالدنيا  قريش 

أطلب اليوم بعضه فال يعطونيه«) 2 (.

الكل  تعم  سوف  أمية،  بني  فتنة  أن  إىل  إشارة  أعاله  اإلمام  كالم  إنَّ   _
من  وشيعتهم  البيت  أهل  وحظ  أحد،  لكل  شاملة  رياسة  كانت  حيث  من 
ينفعهم  األمن  يرتكوا  ال  حتى  قتاًل  بالناس  يزالون  ال  والذين  أعظم،  بالءها 
العبد  كانتصار  منهم  الناس  إنتصار  يكون  حتى  تركه،  يرضهم  ال  أو  أبقاؤه، 
مواله  من  ينترص  ال  العبد  ألن  منهم  ينترصون  ال  اهنم  يعني  هذا  مواله،  من 

) 1 ( الرشح 218/9.

) 2 ( الرشح 45/7.
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ويوليهم  خسفا  يسومهم  بمن  عنكم  ينفرج  حتى  كذلك  األمر  يزال  وال  أبدًا. 
وانقراض  العباس،  بني  ورايات  املسودة  ظهور  عن  أخبار  الكالم  وهذا  ذالً، 
تود  »لقد  قوله  يف  وصدق   --أخرب كام  األمر  وقع  وقد  األموية،  الدولة 
قريش ….« حيث إن اخلليفة األموي األخري مروان بن حممد قال يوم الزاب 
أيب  بن  عيل  أن  لوددت  خراسان:  صف  يف  بإزائه  عيل  بن  اهلل  عبد  شاهد  ملا 

طالب حتت هذه الراية بدالً من هذا الفتى) 1 (.

_ وبعد أن أشار إىل »ضليل قد نعق بالشام« وهو إشارة إىل عبد امللك 
وحيطم  القائم،  وحيصد  بالقرون،  القرون  تلتف  قليل  »وعن  قال:  مروان  ابن 
القائم  )حيصد   وقوله العباسية،  الدولة  ظهور  عن  كناية  وهو  املحصود«. 
املأسورين  األمويني يف احلرب، وقتل  األمراء  قتل  كناية عن  املحصود(  وحيطم 
صربًا، فحصد القائهم هو قتل املحاربة، وحطم احلصيد هو القتل صربًا، وهكذا 

وقعت احلال مع عبد اهلل بن عيل والسفاح) 2 (.

سادسًا: الدولة العباسية:

-ويرى بعض املعتزلة أن قوله »لتعطفن الدنيا علينا بعد شامسها عطف 
الرضوس عىل ولدها« يف هذا إشارة إىل خالفة أيب العباس السفاح وأيب جعفر 
املنصور، حيث أزالوا الدولة األموية، وهبم عطفت الدنيا عىل بني عبد املطلب 

عطف الرضوس) 3 (.

_ أخرب عبد اهلل بن عباس بانتقال األمر ألوالده، حيث ملا ولد لعبد اهلل 

) 1 ( الرشح 57-53/7.

) 2 ( الرشح 98/7، 101.

) 3 ( الرشح 29/19.
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حنكه اإلمام بتمرة قد الكها ثم دفعه ألبيه قائاًل: »خذ اليك أبا األمالك«) 1 (.

أحجار  عند  يقتل  »إنه  يف  الزكية  النفس  ذي  حممد  مقتل  إىل   أشار  _
يظهر،  أن  بعد  »يقتل   )  3 بامخرى)  قتيل  ابراهيم  أخيه  عن  (.وقوله   2 الزيت«) 
ويقهر بعد أن يقهر« وقوله فيه أيضًا »يأتيه سهم غرب يكون فيه منيته فيا بؤسًا 

للرامي: شلت يده ووهن عضده«) 4 (.

_ وتنبأ لألئمة من ولده يف طربستان) 5 ( كالنارص) 6 ( والداعي) 7 ( وغريمها 
حق،  دعاؤه  شاء،  إذا  اهلل  سيظهره  كنزًا   )  8 بالطالقان)  حممد  آلل  »وإن  بقوله: 

يقوم بأذن اهلل فيدعو إىل دين اهلل«) 9 (.

) 1 ( الرشح 49/7-50. وانظر: مؤلف جمهول: اخبار العباس، ص134.

) 2 ( احجار الزيت: موضع باملدينة املنورة.احلموي: معجم البلدان 109/1.

) 3 ( بامخرى: موضع بني الكوفة وواسط. احلموي: معجم البلدان 316/1.

) 4 ( الرشح 48/7. وانظر 307/3-312. االصفهاين: مقاتل الطالبيني 256-157.

) 5 ( طربستان: من أقاليم بالد فارس فتحت مدهنا منذ عهد اخلليفة عثامن. احلموي: معجم البلدان 

13/4-16. احلمريي: الروض ص5-383.

) 6 ( هو الداعي نارص احلق احلسن بن عيل بن احلسن بن زيد بن عمر بن احلسني بن عيل. ابن النديم. 

الفهرست ص273-4. الشهرستاين: امللل218/1. ابن املرتىض طبقات املعتزلة ص117.

) 7 ( هو احلسن بن زيد بن حممد بن اسامعيل بن احلسني بن احلسن بن احلسني بن عيل أنظر: اهلمذاين: 

تكملة تاريخ الطربي ص344. ابن النديم: الفهرست ص274. الشهرستاين: امللل218/1. 

ابن املرتىض: طبقات املعتزلة، ص117.

) 8 ( الطالقان: بلدتان يف خراسان. احلموي: معجم البلدان 6/4-8. احلمريي: الروض ص1-380.

) 9 ( الرشح 48/7.
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_ وأشار إىل قتىل-وج) 1 (–وقوهلم فيهم »هم خري أهل االرض«.) 2 (

 ابن أيب احلديد أن اإلمام الفاطمية) 3 (، واشار  الدولة  _ وتنبأ لقيام 
رصح بذكر قبيلة كتامة) 4 ( التي كان هلا الدور األكرب يف منارصة الدولة الفاطمية- 
»ثم  املهدي:  اهلل  عبد  أيب  يف   وقوله ذكرها-  الذي  النص  إىل  يرش  مل  أنه  إال 
يظهرصاحب القريوان الغض البض، والنسب املحض، املنتجب من ساللة ذي 
البداء، املسجى بالرداء«. وقد كان عبيد اهلل املهدي أبيض مرتفًا مرشبًا بحمرة، 
 البداء فهو اسامعيل بن جعفر الصادق البدن، ناء االطراف، أما ذو  وخص 
وهو املسجى بالرداء، ألن أباه الصادق قد سجاه بردائه ملا مات، وادخل إليه 

وجوه أصحابه ليعلموا موته وتزول الشبهة عليهم يف امره) 5 (.

العاملقة، وملا أحاطها قيس وهو  بن عبد احلي من  إىل وج  نسبة  قديام،  الطائف  يطلق عىل  ( أسم   1 (

ثقيف بطوف سميت الطائف. أنظر: اهلمداين: خمترص كتاب البلدان، ص22. الرشيف الريض: 

املعطار  الروض  البلدان 9/4، 361/5.احلمريي:  احلموي: معجم  النبوية ص63.  املجازات 

ص17، 379، 608.

) 2 ( الرشح 48/7. مل يتسن يل معرفة قصد اإلمام، ومل يوضح ابن أيب احلديد مراد اإلمام من قتىل_

وج_، وقد ذكر أبو عدي عبد اهلل بن عمر بن عبد اهلل العبيل األموي القريش ت145، وهو شاعر 

الدولة األموية يذمهم  أيام  املدينة، وكان يف  الدولتني األموية والعباسية، ومن أهل  خمرضم يف 

ويميل لبني هاشم وملا آل األمر إىل العباسيني اكرموه. وقد ذكر »وج« يف شعر له إذ = =يقول: 

من يثرب خيما انفس وقتل بوٍج وبالالبتني      

أبو الفرج: األغاين 332/4-3. ومل يتضح يل املقصود بقتىل وج.

) 3 ( ملزيد من التفاصيل عنها، أنظر: املقريزي، أتعاظ اخللفا بذكر األئمة الفاطميني اخللفا. املقريزي: 

اخلطط 348/1-496. حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية.

) 4 ( إحدى القبائل املغربية، أنظر موسى لقبال: دور كتامة يف تاريخ الدولة الفاطمية.

) 5 ( الرشح 49-48/7.
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بقوله:  القرامطة  كحركة  العبايس  العرص  يف  احلركات  لبعض   وتنبأ  _
قتلهم  ذلك  واية  والقىل،  البغض  لنا  ويضمرون  واهلوى،  احلب  لنا  »ينحلون 

وارثنا وهجرهم احداثنا«.
عددًا  طالب  بني  آل  من  قتلت  القرامطة  ألن   – وقع  قد   به أخرب  ما  إن 
بارض  بجيشه  مر   -)  1 اجلنايب)  احلسن  بن  سليامن  طاهر  أن–أبا  ويذكر  كثريًا. 
الغري) 2 ( واحلائر) 3 (، ومل يزر ايًا منهام وال دخل وال وقف. واشار-- إىل 
إن  وحيهم  هاهنًا،  منصوبًا  األسود  باحلجر  »كأين  االسود:  باحلجر  يفعلونه  ما 
وأشار  برهة-  هنا  ها  يمكث  واسمه،  موضعه  يف  بل  نفسه،  يف  ليست  فضيلته 
البحرين- ثم يعود إىل مأواه، وام مثواه« وقد وقع األمر يف احلجر االسود  إىل 

.) 4 (حسبام أخرب به

البرصة،  يف  سيجري  ما  لبعض  أشار  قيس  بن  لألحنف   كالمه -ويف 
به وقد سار باجليش  »يا احنف، كأين  الزنج  ومنها اشارته إىل ظهور حركة) 5 ( 

) 1 ( هو أحد زعامء القرامطه.أنظر ترمجته:أبن خلكان:وفيات االعيان 148/2ـ150.ابن تغرى:النجوم 

الزاهره 225/3.

) 2 ( هو القطعة من اجلبل، واليشء احلسن، وسمي املوقع الذي فيه مرقد اإلمام عيل. بالغري. 

احلموي: معجم البلدان 200-198/4.

) 3 ( هو املوضع الذي يتحري فيه املاء. وسمي مرقد احلسني –- باحلائر. احلموي: معجم البلدان 

.9-208/2

) 4 ( الرشح 13/10-14. وعن اخذهم احلجر االسود ثم ارجاعه أنظر: اهلمداين: تكملة تاريخ 

الطربي ص4-263، 371.

الطربي مصدرًا عن  تاريخ  ناجي:  تاريخ 661-410/9.  الطربي:  أنظر  التفاصيل  ( ملزيد من   5 (

ثورة الزنج ص37-92. التنظيم العسكري جليش صاحب الزنج ص 116ـ157. صاحب = 
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يثريون  خيل،  مححمة  وال  جلم،  قععقة  وال  جلب،  وال  غبار  له  يكون  ال  الذي 
يقصد  االمام  ان  الريض:  الرشيف  أشار  النعام«  اقدام  كاهنا  بأقدامهم  االرض 
ترك  وقد   ،)270-255( العبايس  العرص  يف  ظهرت  التي  الزنج  حركة  بذلك 
لسككم  »ويل  االمام:  يقول  حيث  البرصة  مدينة  عىل  سلبية  اثارًا  ظهورها 
العامرة، والدور املزخرفة التي هلا اجنحة كاجنحة النسور! وخراطيم كخراطيم 

الفيلة؛ من اولئك الذين ال يندب قتيلهم، وال يفقد غائبهم«) 1 (.

وتنبأ بفتن ترتك اثار سلبية عىل مدينة البرصة) 2 ( إذ يقول: »فتن كقطع 
الليل املظلم، ال تقوم هلا قائمة، وال ترد هلا راية، تأتيكم مزمومة مرحولة حيفزها 
قائدها، وجيندها راكبها، أهلها قوم شديد كلبهم، قليل سلبهم، جياهدهم يف اهلل 
لك  فويل  معروفون  السامء  ويف  جمهولون،  االرض  يف  املتكربين،  عىل  اذلة  قوم 
يا برصة عند ذلك من جيش من نقم اهلل! ال رهج له وال حس، وسيبتىل اهلك 

باملوت االمحر، واجلوع االغرب«.

وقد اختلفت اآلراء يف طبيعة هذا اجليش، ورأى البعض أن اإلمام يقصد 
ذا  كان  الزنج  يرى ذلك، ألن جيش  احلديد ال  أيب  ابن  الزنج. ولكن  به حركة 
حس ورهج خالف ما وصفه اإلمام أعاله، وألنه انذر البرصة هبذا اجليش عند 
فتن شديدة عىل  الزنج  قبل خروج صاحب  يكن  مل  الفتن، حيث  تلك  حدوث 

=الزنج، ص11ـ23.: فوزي: التاريخ االسالمي ص366-323.

) 1 ( الرشح 125/8. ابن طاووس: املالحم ص101، 109. جتدر االشارة إىل أن ابن أيب احلديد 

حتدث بالتفصيل عن حركة الزنج واقتبس ما جاء لدى الطربي ولكن يشار إىل انه حذف كثريًا مما 

جاء لدى الطربي ومل يأت بيش جديد ومل يبد أي حتليل للموضوع لذا فال فائدة مما جاء به خاصة 

وان الطربي موجود لدينا. أنظر: الرشح 126/8ـ214.. ناجي: تاريخ الطربي ص82-81.

) 2 ( ينظر سنن أيب داود 4-113/4.
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.) 1 (الصفات التي ذكرها اإلمام

_ وتنبأ لظهور البوهييني بقوله: »خيرج من ديلامن بنو الصياد« حيث كان 
أبوهم صياد سمك وهي مهنته التي يتقوت منها، فأخرج اهلل من صلبه ثالثة ملوك، 
يملكوا  حتى  أمرهم  يسترشي  »ثم  امرهم  لزيادة   أشار ثم  ذريته،  وأنترشت 
الزوراء، وخيلعوا اخللفاء«. فقال له قائل: فكم مدهتم يا أمري املؤمنني؟ قال: مائة 
أو تزيد قلياًل. وقال فيهم: »املرتف ابن األجذم، يقتله ابن عمه عىل رجله« ويف 
هذا إشارة إىل عز الدولة بختيار) 2 ( بن معز الدولة أيب احلسني، وكان معز الدولة 
أقطع اليد، قطعت يده للنكوص يف احلرب، وكان ابنه عز الدولة بختيار مرتفًا، 
صاحب هلو ورشب قتله- عضد الدولة فننا خرسو- ابن عمه بقرص اجلص عىل 
دجلة يف احلرب، وسلبه ملكه) 3 (. واما خلعهم للخلفاء العباسيني، فقد خلع معز 
الدولة- اخلليفة العبايس املستكفي ورتب بدله املطبع) 4 (، وهباء الدولة أبو نرص 
بن عضد الدولة خلع الطائع ووضع مكانه القادر، أما مدة حكمهم فكان كام ذكر 

--بلغت مائة سنة وثالث عرشة)447-334() 5 (.
املجان  وجوههم  كأن  قومًا  اراهم  »كأين  بقوله  التتار  لظهور   تنبأ وقد   _
املطرقة، يلبسون الرسق والديباج، ويعتقبون اخليل العتان، ويكون هناك استحرار 

) 1 ( الرشح 104/7.

الثعالبي:  الكامل 6-575/8، 6-631، 643، 651، 691.  االثري:  ابن  أنظر:  بختيار  ( عن   2 (

تيمية الدهر 260/2، أبو حيان: االمتاع واملؤانسة، 78/3، 152، 154، 157.

) 3 ( ينظر ذلك يف ابن االثري: الكامل 691/8.

) 4 ( ينظر ذلك يف ابن االثري: الكامل 451-450/8.

) 5 ( الرشح 49/7.
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قتل حتى يميش املجروح عىل املقتول ويكون املفلت أقل من املأسور«) 1 (.

رأيناه  قد  عنه   أخرب الذي  الغيب  هذا  أن  »وأعلم  احلديد:  أيب  ابن  قال 
نحن عيانًا، ووقع يف زماننا، وكان الناس ينتظرونه من أول اإلسالم، حتى ساقه 

القضاء والقدر إىل عرصنا وهم التتار«) 2 (.

وقد استنتج ابن أيب احلديد من كالم اإلمام »ويكون هناك استحرار قتل« 
فنقول  البعد،  أفادت  إذا وقعت عقيب اإلشارة  بالكاف، حيث  أتى  بأن اإلمام 
للقريب هنا، وللبعيد هناك كام هو يف لغة العرب إذ لو كان هلم استحرار قتل يف 
العراق فال يقول: هناك، بل املفروض أن يقول: هنا ألنه-- خطب خطبته 
هذه يف البرصة وهي وبغداد ضمن بلد واحد وهو العراق. وعلق قائاًل: »فليمح 

هذا املوضع فإنه لطيف«) 3 (.

إن ابن أيب احلديد كان وقت إحاطة املغول لبغداد يكتب رشح هنج البالغة، 
ادى  مما  املغول  عىل  االنتصارات  بعض  حققوا  قد  بغداد  جند  أن  الحظ  وقد 
من  هبا  انتهى  التي  السنة  وهي  649هـ  عام  قبيل  بغداد  عن  املغول  النسحاب 
الرشح. وقد تناسى ابن أيب احلديد أن بغداد أيام اإلمام مل تكن موجودة، وانه ال 

) 1 ( الرشح 215/8. وانظر التفاصيل الرشح 218/8-243. وورد كذلك يف سنن أيب داود 112/4. 

ابن طاووس: املالحم ص109. وجتدر االشارة ان ابن أيب احلديد اعتمد يف ما جاء لديه عن التتار 

عىل ما جاء لدى ابن االثري يف الكامل يف التاريخ وإن كان ابن أيب احلديد قد اغفل االشارة عنها يف 

ذلك، وادعى أنه مل يسبقه أحد للكتابة عن التتار، وبعد املقارنة وجدنا ابن أيب احلديد ينقل مادته من 

ابن االثري حتى سنة 627هـ، اما ما جاء يف الفرتة )627-643( وهي قليلة جدًا فلم يرش للمصادر  

ويمكن أن يكون هو مصدرها. قارن: الكامل يف التاريخ 504-358/10.

) 2 ( الرشح 218/8.

) 3 ( الرشح 241/8.
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يمكن أستخدام ضمري اإلشارة القريب ملكان يبعد حوايل )600( كم عن البرصة.

_ وتنبأ لغرق مدينة البرصة بقوله: »كأين أنظر إىل قريتكم هذه قد طبقها 
املاء، حتى ما يرى منها إال رشف املسجد كأنه جؤجؤ طري يف جلة بحر«) 1 (.

قال ابن أيب احلديد يف رشحه: »أما أخباره بأن البرصة تغرق عدا املسجد 
اجلامع هبا، فقد رأيت من يذكر إن كتب املالحم تدل عىل أن البرصة هتلك باملاء 
به قد  املخرب  إن  فتغرق ويبقى مسجدها. والصحيح  ينفجر من أرضها  األسود 
وقع، فإن البرصة غرقت مرتني، مرة يف أيام القادر باهلل، ومرة يف أيام القائم بأمر 
اهلل غرقت بامجعها ومل يبَق منها إال مسجدها اجلامع بارزًا بعضه كجؤجؤ الطائر، 
حسب ما أخرب به أمري املؤمنني، جاءها املاء من بحر فارس من جهة املوضع 
 ،)  2 السنام)  بجبل  املعروف  اجلبل  جهة  الفرس،ومن  بجزيرة  اآلن  املعروف 
وخربت دورها، وغرق كل ما يف ضمنها، وهلك كثري من أهلها وأخبار هذين 

الغرقني معروفة عند أهل البرصة، يتناقلها خلفهم من سلفهم«) 3 (.

وما  بغداد،  مدينة  بناء  بعد  وكثرهتا  األجنبية  العنارص  لظهور   وتنبأ  -
يتبع ذلك من تطور يف اجلوانب العمرانية إذ يقول: »إذا كثرت فيكم األخالط، 
أثل وأهنار،  ذات  مدينة  بنيت  إذا  العراق، ذلك  دنا خراب  األنباط،  وأستولت 
فإذا غلت فيها األسعار، وشيد فيها البنيان، وحكم فيها الفساق، وأشتد البالء، 
قبل  وستكون  واجلالء،  اهلرب  وطاب  البيداء،  خسوف  دنا  الغوغاء؛  وتفاخر 
ويبهت  الفصيح،  وخيرس  الكبري،  ويعطب  الصغري،  منها  يتشيب  أمور  اجلالء 

) 1 ( الرشح 251/1. اخلوارزمي: املناقب، ص121. ابن طاووس: املالحم ص 102.

) 2 ( هو جبل قريب من البرصة، احلموي: معجم البلدان 260/3.

) 3 ( الرشح 253/1. وانظر، اخلوئي: الدرة النجفية ص71.
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عيشهم  من  غضارة  يف  ذلك  قبل  كانوا  وقد  صلتا،  بالسيف  يعاجلون  اللبيب، 
والويل  الطويل،  والبكاء  العقيم،  البالء  من  حينئذ!  مصيبة  فياهلا  يمرحون، 

والعويل، وشدة الرصيخ، يف ذلك أمر اهلل- وهو كائن«) 1 (.

األمان:  عدم  يف  سببًا  يكون  مما  الزمان  مستقبل  يف  جيري  ما  إىل   واشار-
»ذلك عند مترد اإلرشار، وطاعة أوىل اخلسار، ذاك أوان احلتف والدمار، ذاك ادبار 
العصيان،  الفتكم؛ وإنام كان ذلك عند ظهور  أمركم، وإنقطاع أصلكم، وتشتت 
اكتساب  املؤمنني من  بالسيف اهون عىل  الفسوق، حيث يكون الرضب  وانتشار 
اهلل يف سامئه، حني تسكرون من  بمعصية  إال  املعيشة  تنال  درهم حالل؛ حني ال 
غري رشاب، وحتلفون من غري اضطرار، وتظلمون من غري منفعة وتكذبون من غري 
إحراج. تتفكهون، وتبادرون باملعصية، قولكم البهتان، وحديثكم الزور، واعاملكم 
الغرور، فعند ذلك ال تأمنون البيات، فياله من بيات ما أشد ظلمته! ومن صائح 
البالء  وبانواع  تقتلون،  ذلك  فعند  صاحبه،  ينمي  ال  بيان  ذلك  صوته!  افظع  ما 
يعض  كام  البالء  ويعظكم  تصريون،  النار  وإىل  حتصدون،  وبالسيف  ترضبون، 
الغارب القتب) 2 (. ياعجبًا كل العجب، بني مجادى ورجب) 3 (. من مجع أشتات، 

وحصد نبات، ومن أصوات بعدها أصوات… سبق القضاء.. سبق القضاء«) 4 (.

_ وأشار أنه سيأيت عىل الناس زمان تتقلب فيه األمور الدينية إىل أضدادها 

) 1 ( الرشح 135-134/6.

) 2 ( الغارب: كاحل البعري. والقتب: رحل صغري عىل قدر السنام: ابن منظور: لسان العرب 136/2.

) 3 ( أول من قاهلا عاصم بن املقشعر. حيث ملا قتل اخلسفي بن حرشم الشيباين أخو عاصم وأسمه 

رجب  هالل  قبل  اخلنسفي  يقتل  أن  عاصم  أراد  األخرى،  مجادى  أيام  من  يوم  آخر  يف  أبيده، 

فأدركه وقتله وقال املثل امليداين: جممع األمثال 24/2.

) 4 ( الرشح 135/6.
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ونقائضها، وقد شهد ذلك ابن أيب احلديد يف عرصه إذ يقول »سيأيت عليكم 
زمان يكفأ فيه اإلسالم كام يكفأ فيه اإلناء بام فيه«) 1 (. وقال أيضًا: »انه سيأيت 
عليكم من بعدي زمان ليس منه يشء أخفى من احلق. وال أظهر من الباطل، وال 
أكثر من الكذب عىل اهلل ورسوله، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من 
الكتاب إذا تيل حق تالوته، وال أنفق منه إذا حرف عن مواضعه…« وقد وقعت 

هذه املواصفات عىل عرص ابن أيب احلديد وعرص من كان قبله بشهادته.) 2 (

الناس زمان ال يقرب فيه إال املاحل وال يظرف  وقال أيضًا: »يأيت عىل 
فيه عزمًا، وصله  املنصف، يعدون الصدقة  فيه إال  الفاجر، وال يضعف  فيه إال 
بمشورة  السلطان  يكون  ذلك  فعند  الناس،  عىل  أستطالة  والعبادة  منًا،  الرحم 
اإلماء، وإمارة الصبيان وتدبري اخلصيان«) 3 (.-وتنبأ-- خلروج جيش حتى 

إذا كان بالبيداء خسف به) 4 (.

سابعًا: االمام املهدي:

شغلت فكرة اإلمام املهدي) 5 ( حيزًا يف كالم اإلمام عيل وهو وإن مل 

) 1 ( الرشح 113-100/7.

) 2 ( الرشح 105-104/9.

) 3 ( الرشح 260/18. وانظر اخلوئي: الدرة النجفية ص 362. 

) 4 ( الرشح 295/2. وانظر: أيب داود: سنن 108/4. ابن طاووس: املالحم ص53.

الورى ص380- اعالم  الطربيس:  داود: سنن 109-106/4.  أيب  أنظر  املهدي:  ( عن فكرة   5 (

االربيل:  ص150-13.  املالحم  طاووس:  ابن   .5-363 تذكرة  اجلوزي:  ابن  سبط   .478

الصواعق  اهليتمي:   .41-37/1 والنهاية  البداية  كثري:  ابن   .263-233/3 الغمة  كشف 

املحرقة ص160-167. الصبان: اسعاف الراغبني ص133-148. الشبلنجي: نور االبصار 

ص172-168.
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يرصح به ولكن أشار له بالرمز، وقد وظف ابن أيب احلديد كالم اإلمام بام يطابق 
وجهة نظر اإلعتزال وإذا ما أشكل عليه يلجأ إىل التأويل أو طرح اإلحتامالت. 

ومن النصوص الواردة يف النهج بخصوص اإلمام املهدي:

- »وبنا ختتم ال بكم«) 1 (.

إال  رحيم  رب  من  قريب  بنرص  أبرش  تنتظر،  متى  االماء،  حرة  بن  »فيا   -
العرش  ذي  عصاة  الفاسقني،  وقتل  احلاصدين  حصاد  عند  للمتكربين،  فويل 
حينئذ  دنا  قد  جمهولة.  اإلرض  يف  أسامؤهم  قليلة  عدة  من  وأمي  فبأيب  العظيم، 

ظهورها«) 2 (.

أستنرصوكم  وإن  فألبدوا،  لبدوا  فإن  نبيكم،  بيت  أهل  »فأنرصوا   -
اإلماء،  خرية  ابن  بأيب  البيت،  أهل  منا  برجل  الفتنة  اهلل  فليفرجن  فإنرصوهم، 
حتى  أشهر،  ثامنية  عاتقه  عىل  موضوعًا  هرجًا،  هرجًا  السيف،  اال  يعطيهم  ال 
تقول قريش: لو كان هذا من ولد فاطمة لرمحنا يغريه اهلل ببني أمية حتى جيعلهم 
حطامًا ورفاتًا، ملعونني اينام ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتياًل، سنة اهلل يف الذين خلوا 

من قبل ولن جتد لسنة اهلل تبدياًل) 3 («) 4 (.

وبعد أن أشار اإلمام –- إىل نفسه كناية قال: »فلبثـتم بعده ما شاء اهلل، 
حتى يطلع اهلل لكم من جيمعكم ويضم نرشكم«) 5 (.

) 1 ( الرشح 281/1.

) 2 ( الرشح 135/6.

) 3 ( مأخوذة من قوله تعاىل يف سورة االحزاب اية 62.

) 4 ( الرشح 58/7. وانظر سليم ص212-211. 

) 5 ( الرشح 84/7. وانظر سليم ص212.
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»يعطف اهلوى عىل اهلدى، إذا عطفوا اهلدى عىل اهلوى ويعطف الرأي عىل 
القرآن، إذا عطفوا القرآن عىل الرأي«) 1 (.

إبان ورود كل موعود، ودنو من طلعة ما ال تعرفون. أال وإن  يا قوم هذا 
من أدركها منا يرسي فيها برساج منري، وحيذر فيها عىل مثال الصاحلني، ليحل 
فيها ربقًا، ويعتق منها رقًا، ويصدع شعبًا، ويشعب صدعًا، ويف سرته عىل الناس 

ال يبرص القائف) 2 ( أثره، ولو تابع نظره«) 3 (.

عليها،  االقبال  من  ادهبا،  بجميع  واخذها  جنتها،  للحكمة  لبس  »قد 
واملعرفة هبا،والتفرغ هلا، فهي عند نفسه ضالته التي يطلبها، وحاجته التي يسأل 
عنها، فهو مغرتب إذا اغرتب اإلسالم، ورضب بعسيب ذنبه، والصق االرض 

بجرانه، بقيه من بقايا حجته وخليفة من خالئف انبيائه«) 4 (.

.) 5 (»إن الدنيا تسع الرب والفاجر حتى يبعث اهلل أمام احلق من آل حممد«

»لتعطفن الدنيا علينا بعد شامسها عطف الرضوس عىل ولدها«) 6 (.

»فإذا كان ذلك رضب يعسوب الدين بذنبه، فيجتمعون ايل كام جيتمع فزع 

) 1 ( الرشح 4/9.

العرب.  لسان  منظور:  ابن  وابيه.  باخيه  الرجل  شبه  ويعرف  ويعرفها  االثار  يتبع  الذي  هو   )  2  (

.202/11

) 3 ( الرشح 126/9.

) 4 ( الرشح 95/10.

) 5 ( الرشح 45/13. وانظر أبو الفرج: مقاتل الطالبيني 44..

) 6 ( الرشح 29/19. وانظر الزخمرشي: ربيع االبرار، 80/1..
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اخلريف«) 1 (.

يف  املعتزلة  نظر  وجهة  احلديد  أيب  ابن  يطرح  السابقة  النصوص  خالل  من 
ولكنه   ،الرسول اسم  اسمه   الزهراء فاطمة  ولد  من  فهو  املهدي،  فكرة 
(. ومن   3 الزمان)  آخر  اهلل  وانام سيخلقه   -) 2 اإلمامية)  تقول  كام  بعد-  مل خيلق 
ضخم  االنف،   )  5 اقنى)  اجلبني،   )  4 اجىل)  وانه   احلسني ولد  من  انه  صفاته 
الثنايا، بفخذه األيمن شامة) 7 (، اما أمه فهي  البطن، أزيل) 6 ( الفخذين، أبلج 

أم ولد حيث يقول »يابن خرية االماء«) 8 (.

دابة  كخروج  واإلضطرابات  بالفتن  تتميز  املهدي  لظهور  السابقة  الفرتة  إنَّ 
األرض، وفتنة الدجال، وظهور السفياين) 9 (، ولذا نجد اإلمام املهدي يف بدء أمره 

) 1 ( الرشح 104/19..

) 2 ( عن رؤية اإلمامية للمهدي أنظر املفيد: اإلرشاد ص240ـ254.

) 3 ( الرشح 281/1، 59/7، 94، 96/10، 45/16، 29/19، 105.

) 4 ( االجىل: اخلفيف الشعر والذي انجىل الشعر عن جبهته. ابن منظور: لسان العرب 165-164/8.

) 5 ( هو ارتفاع يف اعىل االنف، واحديداب يف وسطه وسبوغ يف طرفه. ابن منظور: لسان العرب 

.65/20

) 6 ( االزل: هو اخلفيف الوركني، ابن منظور: لسان العرب 328/13.

ابن  داود: سنن 107/4.  أيب  قتيبة: غريب احلديث 117/2.  ابن  وانظر:  الرشح 2-281.   )  7 (

البداية  هناية  كثري:  ابن   .164/18 العرب  لسان  منظور:  ابن  ص113.  املالحم  طاووس: 

والنهاية 39/1..

) 8 ( الرشح 58/7.

البداية  هناية  كثري:  وابن   .11518/4 سنن  داود:  أيب  128/9وانظر   ،5-134/6 الرشح   )  9  (

والنهاية 165-50/1، 190.



681الفصل اخلامس: اإلمام عيل مصدر الفكر العريب .................................. 

مسترتًا فرتة من الزمن، وهذا ما يذهب إليه اإلمامية، ولكن ابن أيب احلديد يرى أن 
هذا اإلستتار يتكون يف آخر الزمان بعد أن خيلق إذ يقول: »ليس ذلك بنافع لإلمامية 
يف مذهبهم، إن ظنوا أنه ترصيح بقوهلم، وذلك ألنه من اجلائز أن يكون هذا اإلمام 
خيلقه اهلل تعاىل يف آخر الزمان، ويكون مسترتًا مدة وله دعاء يدعون إليه، ويقدرون 
امره ثم يظهر بعد ذلك االستتار. ويملك املاملك: ويقهر الدول ويعهد االرض«) 1 (.

لو  حتى  اثره  يعرف  وال  القائف،  يبرصه  ال  املهدي  ان   عيل اإلمام  أكد 
تابع النظر والتأمل) 2 (.

ويف إشارته إىل أن املهدي سيقيض عىل األمويني يأيت التساؤل: وهل هناك 
االوىل: رؤية  يطرح رؤيتني:  احلديد  أيب  ابن  هنا  الزمان؟  آخر  أمية  لبني  وجود 
الدنيا  إنه سيعاد قوم باعياهنم إىل  اإلمامية. حيث يقولون بالرجعة) 3 (، ويرون 
ويسمل  البعض  وارجل  أيدي  فيقطع  املهدي  ظهر  إذا  وغريهم،  األمويني  من 

.-– عيون آخرين ويصلب وينتقم من أعداء ال البيت

يف  الوارد  السفياين  ظهور  بعد  يظهر  املهدي  إنَّ  االعتزال:  رؤية  الثانية: 
األخبار الصحيحة) 4 ( وهو من ولد أيب سفيان بن حرب بن أمية فيسيطر عىل 
السيد  ينزل  ثم  أنصاره،  ويقتل  ويقتله  املهدي  فيظهر  اإلسالم،  ممالك  من  كثري 
التكليف-  ويبطل  األرض،  دابة  وتظهر  الساعة،  أرشاط  وتبدو   املسيح

) 1 ( الرشح 9-128/9.

) 2 ( الرشح 126/9.

) 3 ( عن فكرة الرجعة، أنظر: اخلوارزمي:مفاتيح العلوم ص18.

) 4 ( عن السفياين أنظر.سنن أيب داود 107/4 ـ108.
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ويتحقق قيام األجساد عند النفخ يف الصور) 1 (.

يستقر  ثم  أوالً مضطربًا  يكون  املهدي  أمر  أن  إىل   اإلمام عيل ويشري 
ويف هذا ما يؤيد رؤية اإلمامية، إال أن ابن أيب احلديد يرى، »ال يبعد عىل مذهبنا 
أن يكون اإلمام املهدي الذي يظهر آخر الزمان مضطرب األمر، منترش امللك يف 
أول مرة ملصلحة يعلمها اهلل تعاىل ثم بعد ذلك يثبت ملكه وتنتظم اموره«) 2 (.

وقد اطلق االمام لفظة حجة عىل املهدي وهو أيضًا ما يطابق رؤية اإلمامية، 
فيام يرى ابن أيب احلديد إن لفظة )حجة( غري مقترصة عىل اإلمامية، بل يطلقها 
أهل التصوف عىل اصحاهبم، ويستخدمها أيضًا الفالسفة، اما املعتزلة فيطلقوها 

عىل العلامء املؤمنني يف كل عرص، ألهنم حجج اهلل) 3 (.

وأشار إىل بعض من سياسة املهدي، ومنها العمل بالقرآن وترك الرأي 
تنقيض  والتكليف ال  الدنيا  أن  االسالمية عىل  الفرق  أتفقت  وقد   )  4 والقياس) 

إال بعد ظهور املهدي) 5 (.

جتدر االشارة إىل أن بعض ما تنبأ به اإلمام –- وفرسه ابن أيب احلديد، 
مل يرش إىل مصدر معلوماته، ومل يرش للدليل الذي يثبت قصد اإلمام-- بأن 

هذا عبد امللك، أو الزنج أو التتار.

) 1 ( الرشح 59/7.

) 2 ( الرشح 105/19.

) 3 ( الرشح 98/10-99. وانظر رد ابراهيم اخلوئي: الدرة النجفية ص213-212.

) 4 ( الرشح 40/9..

) 5 ( الرشح 96/10. 
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 )  1 احلديد)  أيب  ابن  --خيلص  عيل  اإلمام  لفكر  العرض  هذا  وبعد 
للقول: »إن قيل جهاد وحرب فهو سيد املجاهدين واملحاربني، وإن قيل وعظ 
رئيس  فهو  وتفسري  فقه  قيل:  وإن  واملذكرين،  الواعظني  أبلغ  فهو  وتذكري، 
الفقهاء واملفرسين وإن قيل عدل وتوحيد فهو إمام أهل العدل واملوحدين) 2 (.

بمستنكر اهلل  ــل  عـ ــس  ــي ــِدل واحـ ف  الــعــامل  جيــمــع  ان 

) 1 ( الرشح 203/7.

) 2 ( بيت أليب نؤاس: ديوان أيب نؤاس ص454. الثعالبي: التمثيل واملحارضة ص80..
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ملحق رقم )1(

قصيده البن أبي احلديد

يف مدح اإلمام علي

زعـزُع ريــح  الرسـمتك  خـروُعيارسـم  عراصك  فـي  بليل  وست 

بلقعـا فــؤادي  من  صــدري  الف  بـلـقـُعمل  االحــبـــــة  مـن  وأنـــت  اال 

فأنثنت بك  مدامعي  الغامم  جون السحائب فهي حسى ضلـُعجارى 

مـحا فقد  اللث  اهلـتن  االدمـُعاليمحك  متك  مـذ  دثــورك  صبي 

أيـمـن أسعد  وهــو  يومك  تــم  أشـنـُعمــا  أنكـد  فهـو  تــبــدل  حـتى 

مسفر صبح  يضيىء  الزمان  أسـفـُعرشوى  ــالم  ـــ ض فيشـفعه  فـــــيــه 

يــقـــــودن ــالل  ـــ ــض وال درك  فأتبـُعلــلـــــه  ــرون  احل فـأنا  الـهوى  بـيد 

والصبـا الصبابـه  سكر  فأسمـُعيقتادن  الغرام  داعي  بـي  ويصـيح 

من عيب  ما  راحــال  تقوض  ــُعدهــرا  ـــ ــرج ـــ الي ــه  ــ أن إال  ــاه  ـــ ــب ــقـــ عـــ

فأخضـُعيــاأيـــــهــا الــــوادي أجـــــلــك واديـــا ــامك  ـــ ح ف  إال  ــز  ـــ وأع

وأذل صــاغــرا  ــك  ــرب ت فأخنـُعواســــوف  اجلـليد  وأنا  الربـى  تلك  ف 
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هوغابـة إذ  مغناك  عــل  مهيـُع()أســفــي  حلب  هي  و  سبيلك  وعـل 

ــه ـــ ــم قــضـــــعــب دري ــج ـــ ــام أن ــ تطلـُعأيـ ال  مطلع  ــه  اوجـــ غيـر  ف 

فرتتوي الوريد  ف  تــورد  فتشـرُعوالبيض  الوتني  ف  تــرع  والسمر 

كأنـها الــالحــقــًات  ومتـزُعوالــســابــقــات  الشـكيم  ف  تردى  العـقبان 

مضمـخ بالنسيم  ــور  أنـ ــع  ــرب مـــــردُعوال بالعـبيـر  ــر  أزهـــ ــو  واجلـــ

كأنـام الــزمــان  ــو  ه الــزمــان  قــيــظ الــطـــــوب بـــــه ربــيــع ممـــــرُعذاك 

ــوره ــط ــة مم ــ ــو روضـ ـــ التـقلُعوكــأنـــــام ه عـــارض  فـي  مـزنـه  أو 

الدجى شق  الــذي  للبق  قلت  ــدُعقد  ــاك جيـــ ــن فـــــكـــــأن زنـــــجــيــا ه

لـه فقل  الــغــري  جئت  إن  مـودعيــابــرق  بارضك  من  تعلم  أتـــــراك 

وبعـده الكليم  عمران  ابــن  يـتبُعفيك  وأحـــــمـــــد  يقـفيه  عـيسى 

واســ ومــيــكــال  جــبيــل  فيك  أجـمـُعبــل  الــقـــــدس  والـــآ  ـــرافــيــل 

جـاللـه ــل  ج اهلل  نـــور  فــيــك  ــل  ويلمُعب يـستشف  البصـائر  لــذوي 

الوص فيك  الرتىض  ــام  اإلم ــزُعفيك  االنـ البطيـن  فــيــك  الـجتبى 

الـوغى ف  القنع  ــام  اهل يقنُعالــضــارب  ــكــامة  ال لـلـبهم  بالـخوف 

وتنحـنـي تستقيم  أضلُعوالسمهريه  االضـالـع  بـني  فـكأنـها 

ال حيث  الدعدع  احلوض  يـرتُعوالــرتع  قـليـب  ال  و  يفـيض  واد 

تـألبوا حــيــث  ــال  ــطـــ الب ــدد  ــب تـجمواوم حيـث  االحــزاب  ومفـرق 

خاشعـا بالواعظ  يصدع  ــب  تصدُعواحل القـلوب  هلـا  تكاد  حـتى 

متـلـظيا الوغى  أستعر  إذا  تـنقُعحتى  ال  بغـله  ــاء  الــدمـــ شـــــرب 

قانيا ــدم  الـ مـــــن  ثــوبـــــا  برقـُعمتجلببا  الـمالحم  نقع  من  يـعلـوه 
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الذي الدهر  وفتكة  السيح  تـبُعزهــد  ــوز  ـــ وف كـــــسى  بـــــه  أودى 

عـن ــود  ــوج ال الــعــامل  ضمي  ــذا  ــوده الــســتــودُعه ـــ عـــــدم وســـــر وج

بـحملها ــقــوم  الي ــه  ــان الم ــُعهــذي  أرف واطـلس  هـابطـه  خلـقاء 

تقليدهـا عــن  الشم  اجلــبــال  يـولُعتأبى  وتـــــثــفــل  تــيـــــهــاء  وتــضـــــج 

عذباتـه ــذي  ـــ ال ــور  ــن ال ــو  ه تتطـلُعهـــذا  آدم  بـجبـهـة  كــانـــــت 

ليلُه أظلم  حيث  موسى  تتشـعشـُعوشهاب  الالؤه  لـــــه  رفـــــعــت 

يفـز ومل  ــاء  ـــ ذك ردت  ــه  ل ــامــن  يوشُعي إال  قبل  مـن  بنـظـيهـا 

عـن اليثنيه  االحــــزاب  ــدرُعيــاهــازم  ومـــ مدجـج  احلـــامم  ــوض  خ

الـــذي عــن هزها ــبــاب  ال ــا قــالــع  ــُعي وأرب أربعـون  أكـف  عـجزت 

جاعل ــك  ان قلت  حــدوثــك  ــوال  والـمتنزُعل االشـباح  ف  الرواح 

باسـط ــك  انـ قــلــت  ــك  ــات مم ــوال  وتوسُعلـ العـطا  ف  تقـدر  الرزاق 

تربة اال  الــعــلـــــوي  الــعــالـــــم  مضجُعمــا  الشـريفه  جلثـتك  فيها 

الـذي القن  عبدك  إال  الــدهــر  مــولــُعمــا  الــبـــــريــه  ف  ــرك  ـــ ام بـنفوذ 

اهــتــدي الــكــن ال  مــدحيــك  الصقُعأنـــا ف  ــري  ــزب اهل الـطيب  وأنـــا 

ــال وال ــول فــيــك ســـــمــيــدع ك ــ سميدُعأأق يقال  أن  لـمثـلك  حاشا 

حـاكم القيامة  ــوم  ي ف  ــت  أن ومشفُعبــل  وشــافــع  العالـمني  فـي 

عامل ــذق  اح وكنت  جهلت  اقـطعولقد  حسامك  أم  عزمـك  اغــرار 

بعارف فلست  معرفتـي  أم جنابك اوسعوفقدت  هل فضل علـمك 

سـره ســاكــشــف  معتقد  فــيــك  وليسمعوايل  الـنهى  اربــاب  فـليصغ 

بردها يطفىء  الــصــدور  نفثة  دعواهي  أو  فاعذلونـي  الصبابة  حـر 
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ــِت كــان مـــا  ــدٍر  ـــ ــي ح ــوال  ـــ ل جممُعواهلل  الــبيـــــه  ــَع  ـــُ مَج وال  الـــــُدنــيــا 

وضوئت الــزمــان  خلق  أجله  أردُعمن  ليـل  ــن  وج كنـسن  شهب 

مدافـع غــي  إلــيــه  الــغــيــوب  اليدفُععــلــم  مسفـر  ابيض  والصبـح 

حسـابنـا ــاد  ــع ال ــوم  يـ ف  ــه  ــي والـمفزُعوإل لناغدا  الـمالذ  هـو  و 

غطاءه كشفت  قد  إعتقادي  يـنفُعهــذا  أو  ــه  ـــ ل مــعــتــقــدا  ســـــيــض 

منزل مــنــزيل  أرض  ف  لـه  مــن  السرتبُعيــا  و  الــرحــب  ــراد  الـ نعـم 

مهجتي حشاشة  ف  حتى  تلذُعأهــواك  و  ــواك  هـــ عــل  تشب  نـــــار 

صبابه ــذوب  تـ ان  نــفــيس  ــاد  ــك يتطبُعوت كمـن  ال  وطــبــعــا  خـلقا 

أنني و  ــزال  ـــ اإلعــت ديــن  يتـشيُعورأيـــت  مــن  كــل  لجــلــك  أهـــوى 

ــه البـــد من ـــ ــد عـــــلــمــت أن ـــ ــق ــه اتـــــوقـــــُعول ــوم ــي مـــــهـــــديـــــكــم ول

كتـائب ــه  ــ اإلل جــنــد  مــن  ــر ايــتـــــدفـــــُعحيــمــيــه  ــ كــالـــــيــم اقـــــبــل زاخ

صـــوارم احلـــديـــد  أيب  الل  ــرُعفــيــهــا  مــشـــــهــوره ورمــــاح خــط شـــ

كانـهم مــقــدمــون  ــوت  م ــال  تتكعكـُعورجـ ال  الــربــد  العـرين  اســد 

فيل عنها  ــب  اغ ــا  ام الـمنى  يـنزُعتلك  ــوق  وشـ زعــنــي  تــنــا  نفـس 

مـحمد آل  لقتل  بكيت  ــقــد  مدمُعول عضو  كــل  حتى  بالطـف 

درت هل  االعوجيه  بنات  يصنُععقرت  ومــــاذا  ــا  ب يسـتباح  مـــــا 

الــعــدا بيـن  مـحمد  آل  ــم  الــرضــُعوحــري الــلــئــام  تقاسـمه  نـهب 

تسق متى  كاالماء  الضعائن  تـقنُعتلك  والــســيــاط  بـــــهــا  يــعـــــنــف 

يشلـها اجلـــامل  أقــطــاب  ــوق  ف ــوُعمــن  ـــ ــد اك ــب ــق وع ــكــع عـــل حــن ل

منـ تشـق  أذل  ــل  ب السبايا  ــامر ويــســتــبــاح الــبقـــــُعمثل  ــ ـــهــن ال
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اليــفــتـــــدي ــده  ـــ ــي ق ف  يــنــزُعفــمــصــفــد  ــرط  ــ وق تـسبى  وكــريـــــمــة 

أنـــــســى احلــســني وشــلــوه ــك بــالــعــراء مــوزُعتـــاهلل ال  حتــت الــســنــا ب

غد وف  ــثــيــاب  الـــ حـــــر  يـتلفُعمتلفعا  فـــردوســـه  مــن  بـــــالــض 

وجبينه ــدره  ـــ ص الــســنــابــك  وتضعضُعتــطــأ  خيفة  ترجف  والرض 

ثاكل الــذوائــب  ــارشة  ن مقنُعوالشمس  الـــرداء  مشـقوق  والـــــدهــر 

ف تـــراق  ــاء  ــدم ال تلك  عــل  تــضــيــُعهلفي  و  ــوة  ــن ـــ ع أمــيــة  ــــــدي  أيـ

ــه ويمنُعبــــأيب أبــــو الـــعـــبـــاس أحــــد أّنـ يطل  أن  من  الــورى  خـي 

احلمو ــو  وه لــثــارهــا  الــولـــــي  يضلُعفهو  عـــــود  كـل  إذ  لعـبئها  ُل 

غضٌة والــشــبــيــبــة  ــوع  طـــ ــر  مشيُعالــدهـــ والــفــؤاد  عضب  والسـيف 
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اآليب: أبو سعيدمنصور بن احلسني ت 1))هـ.

نثر الدرر، تح:حممد عيل قرنة، اهليئة املرصية للكتاب، 1984.. 2
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الرفاعي، الرياض، 83- 1403/1984—1404.
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رسالة احلكمني، ضمن رسائل اجلاحظ السياسية، تح: عيل أبوملحم، ط1، . 62

بريوت، 1987.

رسالة صناعة الكالم، ضمن رسائل اجلاحظ الكالمية، تح: عيل أبوملحم، . 63

ط1، بريوت، 1987.

أبوملحم، ط1، . 64 السياسية، تح: عيل  العثامنية، ضمن رسائل اجلاحظ  رسالة 

بريوت، 1987.

رسالة يف فضل بني هـاشم عىل عبد شمس، ضمن رسائل اجلاحظ السياسية، . 65

تح: عيل أبوملحم، ط1، بريوت، 1987،

اجلاحظ . 66 رسائل  ضمن  شمس،  عبد  بني  عىل  هـاشم  بني  فضل  يف  رسالة 

للسندويب، ط1، 1933، ص67 116.

رسالة يف خلق القرآن، ضمن رسائل اجلاحظ الكالمية، تح: عيل أبوملحم، . 67

ط1، بريوت، 1987.

رسالة يف النابتة، ضمن رسائل اجلاحظ الكالمية، تح: عيل أبوملحم، ط1، . 68

بريوت، 1987.

العريب،مرص . 69 الكتاب  دار  حممدهـارون،  السالم  عبد  ورشح:  تح  العثامنية، 
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.1955

اجلرجان: أبو احلسن عيل بن ممد بن عيل 0)7 ــ816هـ/0))1ــ)1)1م.

التعريفات، ب.حمق. الدار التونسية للنرش، تونس، 1971.. 70

اجلزري: شمس الدين أبو اليممد بن ممد ت ))8هـ

غاية النهاية يف طبقات القراء، عني بنرشه بر جسرتارس، 1352هـم 1933م.. 71

اجلهشياري: أبو عبد اهلل ممد بن عبد ربه ت 1))هـ/))9م.

الوزراء والكتاب، تح:مصطفى السقا وآخرين، ط1، القاهرة، 1938.. 72

ابن اجلوزي: مجال الدين: أبو الفرج عبد الرحن بن عيل ت 510 ــ597هـ

صفة الصفوة، تح:حممود فاخوري حممد روايس قلعه جي، ط2، دار املعرفة، . 73

.1979

القاروط، ط1، بريوت، . 74 زينب  تح:  بن اخلطاب،  املؤمنني عمر  أمري  مناقب 

.1980

املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ب.حمق، الدار الوطنية، بغداد، 1990.. 75

اجلوهري: إسامعيل بن حاد ت )9)هـ/)100م.

الصحاح، تح: امحد عبد الغفور عطار، دار الكتاب العريب،مرص، 1956.. 76

اجلويني: إبراهيم بن ممد ت ))6ــ0)7هـ

فرائد السمطني، تح:حممد باقر املحمودي، ط1، بريوت؛ 1978م.. 77

ابن أيب حاتم: أبوممد عبد الرحن ت 7))هـ

كتاب اجلرح والتعديل، ط1، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1952 1953.. 78

حاجي خليفة:مصطفى بن عبد اهلل ت 1061هـ.

الدين . 79 رشف  تصحيح:حممد  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كـشف 
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بالتقايا رفعت بيلكه الكلبييس، ب.مكا، 1941.

احلاكم اجلشمي: أبو السعد الحسن بن ممد ت )9)هـ

الطبقتان احلادية عرشه والثانية عرشة من كتاب رسح العيون، نرشمع كتاب . 80

فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، تح: فؤاد سيد، تونس، 1974.

احلاكم النيسابوري: أبو عبد اهلل ممد بن عبد اهلل 1)) ـ05)هـ/))9 ـ)101.

القادر عطا، ط1، . 81 الصحيحني، دراسة وحتقيق مصطفى عبد  املسحبيب: ىل 

بريوت، 1990.

ابن حبيب:ممد البغدادي متا بعد 79)هــ

نوادر . 82 ضمن  منشور  واإلسالم،  اجلاهلية  يف  األرشاف  من  املغتالني  أسامء 

القاهرة،  ط1،  هـارون،  السالم  عبد  تح:  السادسة،  املجموعة  املخطوطات، 

1954 ص 106 ــ235.

بريوت، . 83 والنرش،  للطباعة  التجاري  املكتب  شتري،  ليختن  أيلزه  تح:  املحرب، 

.1942

ــاهلند، . 84 الدكن  اباد  حيدر  ط1،  ؛  فاروق  امحد  خورشيد  تح:  املنمق، 

1384هـ/1964م.

ابن حجر العسقالن: أحد بن عيل ت )77ـ )85هـ.

االصابة يف متييز الصحابة، ط1مطبعة السعادة، مرص 1328هـ. 85

تقريب التهذيب، ت؛ عبد الوهاب عبد اللطيف، املدينه املنورة، 1382هـ.. 86

87 . 1325 اهلند،  الدكن،  ــ  اباد  حيدر  ب.حمق،  ط1،  التهذيب،  هتذيب   

ـــ1327هـ

 لسان امليزان، ب.حمق، ط1، حيدر اباد الدكن، اهلند، 1330 ـ1331هـ.. 88
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ابن أيب احلديد: عز الدين عبد احلميد بن هـبة اهلل املدائني )576 656هـ(. 89

 رشح هنج البالغة، تح:حممد أبو الفضل، ط1، دار اجليل، بريوت، 1987.. 90

القصائد السبع العلويات، رشح:حممد صاحب املدارك، دار الفكر، بريوت، . 91

.1955

احلريري: أبو القاسم بن عيل ت 6)) ــ516هـ

املقامات، تح: عيسى سابا، بريوت، 1965.. 92

ابن حزم: ابوممد بن أحد ت 56)هـ

مجهرة انساب العرب، ت؛ عبد السالم حممدهـارون، دار املعارف، القاهره، . 93

.1971

الرمحن . 94 عبد  نرص  ابراهيم  تح:حممد  والنحل،  واالهواء  امللل  يف  الفصل 

عمرية، ط1، الرياض، 1982.

احللبي: عيل بن برهان الدين الشافعي 975 ))10هـ/1567 ــ5)16م.

السريه احللبية، ب.حمق، مطبعة االستقامة، القاهرة، 1971.. 95

احليل: احلسن بن يوسف بن عيل بن الطهر )8)6 ــ6)7هـ(

النجف، . 96 ط2،  العلوم،  بحر  صادق  السيدحممد  تح:  احليل،  العالمة  رجال 

.1961

كشف اليقني، ط1، وزارة الثقافة واإلرشاد االسالمي، 1411هـ.. 97

احلموي: ياقوت 6)6هـ

معجم االدباء، ط االخريه،مكتبة عيسى احللبي، مرص 1936.. 98

معجم البلدان، ب.حمق، ب. ط. بريوت، 1955 ــ1957.. 99

احلميدي: أبو عبد اهلل ممد بن أيب نر فتوح )0)) 88)هـ(
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ط2، . 100 األبياري،  ابراهيم  تح:  االندلس،  علامء  تاريخ  يف  املقتبس  جذوة 

بريوت، 1989.

ابن حي: توبة ت 85هـ

ديوان توبة بن محري، تح: خليل العطيه، بغداد، 1968.. 101

احلميي: السيد إسامعيل بن ممد )105 )17هـ(

احلياة، . 102 دارمكتبة  شكر،  شاكرهـادي  وتح:  مجع  احلمريي،  السيد  ديوان 

بريوت، ب. ت.

احلميي:ممد بن عبد النعم ت 7)7هـ

الروض املعطار يف خرب االقطار، تح: احسان عباس، بريوت، 1975.. 103

ابن حنبل: أبو عبد اهلل احد ))16 ـــ1))هـ(

املسند، ب.حمق. القاهره، 1896م.. 104

احلنبيل: أبو الفالح عبد احلي بن العامد ت 1089هـ.

105 . 1350 القديس،  ب.حمق.مكتبة  ذهب،  اخبارمن  يف  الذهب  شذرات 

ــ1351هـ

أبو حيان التوحيدي: عيل بن ممد ت نحو 00)هـ

106 . 1950 بريوت،  الزين،  امحد  و  امني  امحد  صححه:  واملؤانسة،  االمتاع 

ــ1951.

الطيب البغدادي: أبو بكر أحد بن عيل ت)6)هـ

تاريخ بغداد، ب.حمق.مط السعادة، القاهرة، 1931.. 107

ابن خلدون: عبد الرحن بن ممد ت 808هـ/06)1م.

العرب وديوان املبتدأ و اخلرب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1959.. 108
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املقدمه، ب.حمق. ط2، بريوت، 1961.. 109

ابن خلكان: أبو العباس احد بن ممد )608 ــ681هـ(.

وفيات االعيان، تح: احسان عباس، دار الثقافة، بريوت، 68 ــ1971.. 110

الوارزمي: أبو عبداهلل ممد بن احد بن يوسف 87)هـ

مفاتيح العلوم، ب.حمق. ط1مرص، 1342هـ.. 111

الوارزمي: أبو الؤيد الوفق بن احد بن ممد البكري )ت القرن السادس اهلجري(

املناقب، قدم له:حممد رضا اخلرسان، النجف، 1385هـ.. 112

الوانساري:ممد باقر الوسوي ت )1)1هـ.

روضات اجلنات، تح: أسد اهلل إسامعيليان، بريوت، 1390 ــ1391هـ.. 113

الياط: أبو احلسني عبد الرحيم بن ممد )ت 00)هــ(

االنتصار، تصحيح: نيربج، بريوت، 1957.. 114

ابن داود احليل: تقي الدين احلسن بن عيل )فرغمن الكتاب 707هـ(.

الرجال، نرش: جالل الدين احلسيني، طهران، 1383هـ.. 115

أبو داود: سليامن بن االشعث ))0)ــ75)هـ(

سنن أيب داود، تح:حممدحمي الدين عبد احلميد، بريوت، ب. ت.. 116

الداوودي: شمس الدين ممد بن عيل بن احد 5)9هـ

طبقات املفرسين، ط1، بريوت، 1983.. 117

دحالن: احد زيني ت )0)1886/1م.

أسنى املطالب يف نجاة أيب طالب، تعليق: عيل بن احلسني اهلاشمي، طهران، . 118

1382هــ

القاهره، . 119 ب.حمق.  احللبية،  السرية  هبامش  املحمدية،  واالثار  النبوية  السريه 
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.1971

الدميي: كامل الدين ت 806هـ.

حياة احليوان الكربى ب.حمق. املكتبة التجارية، مرص، 1956.. 120

الديار بكري: حسني بن ممد بن احلسن ت 966هـم1559م.

تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس، بريوت، 1283هـ.. 121

ابن الديبغ: عبد الرحن بن عيل ت ))9هـت

تيسري الوصول إىل جامع االصول، ب.حمق.مرص، 1934.. 122

الديلمي: احلسن بن أيب احلسن ت 1)8هـ

إرشاد القلوب، دار الرشيف الريض، 1412هــ.. 123

الديلمي:مهيار ت 8))هـ

ديوان مهيار الديلمي، تح: امحد نسيم، ط1، القاهرة، 1925.. 124

الذهبي: شمس الدين ممد بن احد 8)7هـ/7))1م.

تذكرة احلفاظ، تح: عبد الرمحن بن حييى املعلمس، ط4، دار إحياء الرتاث . 125

العريب، 1974.

جتريد أسامء الصحابة، بمحق، دار املعرفة، بريوت، ب ت.. 126

مصطفى . 127 تح  املستدرك،  هبامش  ط1،  الصحيحني،  عىل  املستدرك  تلخيص 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 1990.

دول اإلسالم، ب.حمق، ط2، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1364هـ.. 128

الكتب . 129 دار  بريوت،  السعيد  ابوهـاجرحممد  تح:  غرب،  خربمن  يف  العرب 

العلمية، ب.ت.

القاهرة، . 130 ط1،  احلق،  جاد  سيد  تح:حممد  الكبار،  القراء  معرفة 
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1378هـ/1967م.

العربية، . 131 الكتب  إحياء  دار  البجاوي، ط1،  ميزان االعتدال، تح: عيل حممد 

.1963

الرازي:ممد بن أيب بكر بن عبد القادر ت بعد 666هــ/68)1م.

خمتار الصحاح. ب.حمق، دار الرسالة، الكويت، 82 19. 132

الراوندي: قطب الدين ت )57هـ.

اخلرائج واجلرائح، مؤسسة اإلمام املهدي، قم، ب.ت.. 133

أبو رشيد النيسابوري: سعيد بن حممد بن سعيد ت حوايل 400هـ.. 134

رضوان . 135 زياده  د.معن  تح:  والبغداديني،  البرصيني  بني  اخلالف  يف  املسائل   

السيد، ط1، بريوت، 1979.

ابن رشيق: أبو عيل احلسن ت )6)هـ/1071م.

العمدة، تح:حممدحمي الدين عبد احلميد، ط4، دار اجليل، بريوت، 1972.. 136

ابن زباله:ممد بن احلسن ت 199هـ.

املدينه . 137 ط1،  العمري،  ضياء  اكرم  تح:   النبي أزواج  كتاب  من  منتخب 

املنورة، 1981.

الزبيي أبو عبد اهلل مصعب بن عبد اهلل )156 ـ6))هـ(

نسب قريش، تح: ليفي برو فنسال، دار املعارف، القاهرة، 1953.. 138

أبو زرعه الرازي: عبيد اهلل بن عبد الكريم 00) ــ6))هـ/815 ــ878م.

الضعفاء، دراسة وتح: سعدي اهلاشمي، ط1، املدينة املنورة، 1982.. 139

الزخمري: جار اهلل ممود بن عمر ت 8)5هـ

بغداد، . 140 العاين،  مط  النعيمي،  سليم  تح:  االخبار،  ونصوص  االبرار  ربيع 
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.1982

الفائق يف غريب احلديث، تح: عيل حممد البجاوي حممد أبو الفضل ابراهيم، . 141

ط1، القاهره، 1945 ـ1948.

كتاب االمكنة واملياه، تح: ابراهيم السامرائي، بغداد، 1947.. 142

الكتاب . 143 دار  االقاويل،  وعيون  التنزيل  وغوامض  حقائق  عن  الكشاف 

العريب، بريوت، ب. ت.

زين العابدين: عيل بن احلسني 8) ــ95هـ

الصحيفة السجادية، بخط احلاج حييى سلوم السامرائي، بغداد، ب. ت.. 144

ابن الساعي: أبو طالب عيل بن أنجب )67هـ/75)1م.

 اجلامع املخترص، تح:مصطفى جواد، بغداد، 1934.. 145

سبط ابن اجلوزي: يوسف بن قرا غيل بن عبد اهلل البغدادي 581 ــ)65هـ.

النجف، . 146 العلوم،  بحر  صادق  له:حممد  قدم  اخلواص،  تذكرة 

1383هـ/1964م.

السبكي: تاج الدين أبو نر عبد الوهاب ت 771هـ

طبقات الشافعية الكربى، ب.حمق. ط2، دار املعرفة، بريوت، 1324هـ.. 147

ابن سعد:ممد ت 0)).

الطبقات الكربى: تح: احسان عباس، بريوت، 1978.. 148

السكتواري: عيل دده بن مصطفى اللقب بشيخ الرتبة، ت 1007هـ/1598م.

حمارضة االوائل ومسامرة االواخر، ب.حمق. ط1، املطبعة العامرية الرشقية، . 149

1311هــ.

السلمي: عرام بن االصبغ ت نحو 75)هـ/888م.
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أسامء جبال هتامة وسكاهنا، تح: عبد السالم هـارون، ط1، 1955، منشور . 150

ضمن نوادر املخطوطات، املجموعه الثامنة، ص 374 ــ388.

السلمي: ابوعبد الرحن ممد بن احلسني ت )1)هـ

مرص، . 151 العريب،  الكتاب  دار  ط1  رشيبة،  الدين  نور  تح:  الصوفية،  طبقات 

1372هـ/1953م.

السمعان: أبو سعد عبد الكريم بن ممد بن منصور ت )56هـ/1166م.

االنساب، تصحيح: عبد الرمحن بن حييى املعلمي، ط1، حيدر آباد الدكن، . 152

هلند، 1962 ــ1978.

السهييل: أبو القاسم عبد الرحن بن عبد اهلل 501 ـ581هـ.

الروض اآلنف، مط اجلاملية، مرص، 1332هـ/1914.. 153

ابن سينا: أبو عيل احلسني بن عبد اهلل )70) –8))هـ/980—)107م(.

154 . 1975 املعارف،مرص،  دار  دنيا،  سليامن  تح:  والتنبيهات،  االشارات 

ــ1958.

السيو طي: جالل الدين عبد الرحن ت 9)8 –911هـ

اإلتقان يف علوم القرآن، ب.حمق، القاهره، 1368هـ.. 155

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، ط1، تصحيح:حممد أمني اخلانجي، . 156

القاهرة، 1326هـ

تاريخ اخللفاء، تح:حممدحمي الدين عبد احلميد، ط1، بريوت، 1952.. 157

آباد . 158 حيدر  ط2،  ب.حمق.  اجلنة،  يف  اهلل  رسول  أبوي  أن  يف  واملنة  التعظيم 

الدكن، اهلند، 1334هـ.

اجلامع الصغري، رشح:حممد عبد الرؤوف املناوي، ط1،مرص، 1938م.. 159
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اخلصائص الكربى، تح:حممد خليل هـواس، مط املدين، مرص، 1967.. 160

الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ب.حمق. بغداد، 1377هـ.. 161

اهلند، . 162 الدكن،  آباد  حيدر  ط2،  ب.حمق،  الرشيفة،  االباء  يف  املنيفة  الدرج 

1334هـ.

السبل اجللية يف االباء العلية، ب.حمق. ط2، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1334.. 163

العريب، . 164 الرتاث  جلنة  كوجان،  ظافر  امحد  تعليق:  املغني،  شواهد  رشح 

ب.مكا، ب.ت.

الدكن . 165 اباد  حيدر  ط2،  ب.حمق.   ، املصطفى  والدي  يف  احلنفا  مسالك 

اهلند، 1334هـ.

اهلند، . 166 الدكن،  آباد  حيدر  ط2،  املصطفوية،  النسبة  يف  السندسية  املقامه 

1334هـ.

الوسائل اىل مسامرة االوائل، ب.حمق.مط النجاح، بغداد، 1950.. 167

نرش العلمني املتيقن يف إحياء االبوين، ب.حمق. ط2، حيدر آباد الدكن اهلند، . 168

1334هـ

الشابشتي: أبو احلسن عيل بن ممد ت 8))هـ/998م.

الديارات، تح: كوركيس عواد،مط املعارف، بغداد، 1951م.. 169

الشافعي:ممد بن ادريس )150 )0)هـ(

االم، تصحيح:حممد النجار، ط2، بريوت، 1973.. 170

أبو شامه القديس: شهاب الدين ابوممد عبد الرحن بن اسامعيل ت 665هـ.

ذيل الروضتني، تح:حممد زاهد الكوثري، ط1، دار الكتب امللكيه، القاهرة، . 171

.1947
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الريف الرض: أبو احلسن بن احلسني )59) ــ06)هـ/970 ــ1015م.

الغطاء، . 172 كاشف  آل  رضا  رشح:حممد  التنزيل،  متشابه  يف  التاويل  حقائق 

بريوت، ب. ت.

خصائص األئمة، ب.حمق،جممع البحوث اإلسالمية، 1406هـ.. 173

خصائص األئمة، ب.حمق، النجف، 1396هـ.. 174

ديوان الرشيف الريض، ب.حمق، بريوت، 1961.. 175

املجازات النبوية، تح: طه حممد الزيني، القاهرة، مؤسسة احللبي، 1967.. 176

هنج البالغة،  ضبط نصه: صبحي الصالح، ط1، بريوت، 1967/1387.. 177

الريف الرتىض: أبو القاسم عيل بن احلسني علم اهلدى )55)ــ6))هـ(

تنزيه األنبياء واالئمة، ط3، النجف، 1974.. 178

الشايف يف االمامة، ب.حمق. ط حجرية، ب.مكا، 1301هـ.. 179

الكتاب . 180 دار  ط1،  اخلطيب،  تح:حممد  احلمريي،  للسيد  املذهبة  القصيدة 

اجلديد، بريوت، 1970.

الشهرستان: أبو الفتح ممد بن عبد الكريم ت 8)5هـ

امللل والنحل، هبامش الفصل يف امللل واالهواء والنحل، ب.حمق. ب.مكا. . 181

ب.ت.

الصاحب بن عباد اسامعيل )6))ــ85)هــ( 177.

ديوان الصاحب بن عباد، تح:حممد حسن آل ياسني، ط1، بغداد، 1965.. 182

املعارف وذكر اخلالئف، منشور ضمن نفائس املخطوطات ص 61 . 183 عنوان 

-63( تح:حممد حسن آل ياسني ط2، بغداد، 1383هـ/1963م،

نرصة مذاهب الزيدية، تح: ناجي حسن، بغداد، 1975.. 184
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ابن الصباغ الالكي: نور الدين عيل بن ممد ))78 ــ855هـ/)8)1 ــ51)1م.

الفصول املهمة.ب.حمق، ط2، النجف، ب.ت.. 185

الصبان:ممد بن عيل ت 06)1هـ/)179م.

اسعاف الراغبني، هبامش: نور االبصار للشبلنجي، بريوت، ب.ت.. 186

الصدوق: ابوجعفرممد بن عيل )05) ـ81)هـ(.

االمايل. ب.حمق. ط1، النجف، 1970.. 187

علل الرشائع،مكتبة الداوودي، قم، ب. ت.. 188

معاين االخبار،مؤسسة النرش االسالمي، قم، 1403هـ.. 189

الصفدي: صالح الدين خليل بن أيبك ت )76هـ.

فيسبادن، . 190 هـلموتريرت،  باعتناء:  ط2،  ج1،  بالوفيات،  الوايف 

1381هـ/1961.

الوايف بالوفيات، ج2، باعتناء: س. دريدينغ، مط وزارة املعارف، استانبول، . 191

.1949

الوايف بالوفيات، ج3، باعتناء: س. دريد ينغ،مط اهلاشمية، دمشق، 1953.. 192

الوايف بالوفيات، ج4، باعتناء: س. دريد ينغ،مط اهلاشمية، دمشق، 1959.. 193

الصفوري الشافعي: عبد الرحن بن عبد السالم )89هـ/89)1م.

بريوت، . 194 العلمية،  الكتب  دار  ب.حمق،  النفائس،  ومنتخب  املجالس  نزهة 

1346هـ.

ابن أيب الصلت: أمية

بغداد، . 195 ط2،  احلديثي،  هبجة  وتح:  دراسة  الصلت،  أيب  ابن  اميه  ديوان 

.1991
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الصنعان: أبو بكر عبد الرزاق بن هـامم ت 11)هـ/7)8م.

املصنف، تح: حبيب عبد الرمحن االعظمي، ط1، بريوت، 1970 ــ1972.. 196

الطائي: حاتم ت 605م.

ديوان حاتم الطائي، تح: كرم البستاين، بريوت، 1963.. 197

طاش كبى زادة: احد بن مصطفى ت 968هـ/1561م.

لبو . 198 الوهاب  عبد  بكري  كامل  كامل  تح:  السيادة،  ومصباح  السعادة  مفتاح 

النور، دار الكتب احلديثه، ب. ت.

أبو طالب بن عبد الطلب ت ) قهـ.

العبدي، . 199 املهزمي  امحد  بن  اهلل  عبد  هـفان  ايب  مجع:  طالب،  أيب  ديوان 

تصحيح:حممد صادق ال بحرالعلوم، النجف، 1356هـ.

ديوان أيب طالب، صنعه: عيل بن محزة البرصي ت 375هـ، تح:حممد حسن . 200

آل ياسني، ب.مكا، ب.ت.

ابن طاووس: رض الدين أبو القاسم عيل بن موسى احلسني ت )66هـ

املالحم والفتن، ط 4،مط احليد رية النجف، 1972. 201

الطبان: أبو القاسم سليامن بن احد )60) ــ60)هـ(

املعجم الكبري، تح: محدي السلفي، ط2، دار إحياء الرتاث العريب االسالمي، . 202

املوصل، 1986.

الطبيس: عامد الدين أبو جعفرممد بن أيب القاسم ت بعد )55هـ

بشارة املصطفى، ط2، املكتبه احليدرية، النجف، 1963.. 203

الطبيس: ايب منصور: احد بن عيل بن أيب طالب نحو 560هـ/1165م.

االحتجاج، ب.حمق،مؤسسة االعلمي، بريوت، ب.ت.. 204
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الطبيس: أبو عيل الفضل بن احلسن ت 8)5هـ.

النجف1، . 205 ط3،  السيدحممدمهدي،  له:  قدم  اهلدى،  بأعالم  الورى  إعالم 

1 970

الطبي: أبو جعفرممد بن جرير ت 10)هـ.

تاريخ الرسل وامللوك، تح:حممد أبو الفضل ابراهيم، ط4، دار املعارف، 61 . 206

ــ1968. 202.جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ب.حمق، ط3، 1978.

دار . 207 ابراهيم،  الفضل  أبو  تح:حممد  ط2،  املذيل،  ذيل  كتاب  من  املنتخب 

املعارف، القاهره، 1982.

الطحاوي: أبو جعفر احد بنمحمد ت 1))هـ.

العلميه، . 208 الكتب  دار  ط1،  النجار،  زهدي  تح:حممد  االثار،  معاين  رشح   

بريوت، 1979.

مشكل االثار، ب.حمق، ط1، حيدر اباد الدكن، اهلند، 1333هـ. الطغرائي: . 209

أبو اسامعيل احلسني بن عيل )453 ــ515هـ(

ديوان الطغرائي، تح: عيل جواد الطاهر حييى اجلبوري، بغداد، 1972.. 210

ابن الطفيل: عامر ت 11هــ.

ديوان عامر بن الطفيل، تح: كرم البستاين، بريوت، 1963.. 211

ابن الطقطقى:ممد بن عيل طباطبا ت 709هـ/09)1م.

 الفخري يف االداب السلطانية والدول اإلسالمية، ب.حمق، بريوت، 1960.. 212

ابن طلحه الشافعي: كامل الدين أبو سامل ممد )65هـ/)5)1م.

سول، ب.حمق، النجف، ب.ت.. 213 مطالب السؤول يف مناقب آل الرَّ

الطويس: أبو جعفرممد بن احلسن ت 60)هـ/1067م.
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النجف، . 214 النعامن،  العلوم،مط  بحر  صادق  السيدحممد  له:  قدم  االمايل،   

.1964

 االمايل، ب.حمق، دار الثقافه للنرش، قم، 1414هــ.. 215

بريوت، . 216 االندلس،  دار  العاميل،  حبيب  امحد  تح:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 

ب.ت.

النجف، . 217 العلوم،  بحر  آل  حسني  السيد  تح:  الشايف،  تلخيص   

1383هـ/1963م.

الرجال، تح:حممد صادق ال بحر العلوم، ط1، النجف، 1961.. 218

 الرسائل العرش، تح: واعظ زادة اخلراساين، مجاعة املدرسني، قم، 1404هـ.. 219

الفهرست، صححه وعلق عليه:حممد صادق ال بحر العلوم، ط2، النجف، . 220

.1960

أبو . 221 البرصي:  الطيب  ابن  1411هـ.  بريوت،  ب.حمق،  املتهجد،  مصباح 

احلسن حممد بن عيل ت 436هـ.

املعتمد يف اصول الفقه، تح:حممد محيد اهلل، وآخرين، دمشق، 64 ــ1965.. 222

العامري: عامد الدين حييى بن أيب بكر )816 ــ)89هـ(

هبجة املحافل وبغية االماثل، ب.حمق، املدينه املنورة، 1331هـ.. 223

ابن عبد الب: أبو بكر يوسف ت )6)هـ.

االستيعاب يف معرفة االصحاب، تح: عيل حممد البجاوي، القاهرة، 1960.. 224

جامع بيان العلم وفضله، ب.حمق، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، ب.ت.. 225

ابن عبد ربه: أبو عمر احد بن ممد ت )))هـ.

العقد الفريد، تح: امحد امني وآخرين، القاهره، 1940.. 226
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أبو عبيد: القاسم بن سالم اهلروي ت )157ــ)))هـ/)77 ــ8)8م(

غريب احلديثني، ب.حمق، بريوت، 1964.. 227

أبو العتاهيه: اسامعيل بن القاسم ت 1))هـ/6)8م.

ديوان أيب العتاهية، تح: كرم البستاين، بريوت، 1964.. 228

ابن عدي: أبو احد عبد اهلل اجلرجان )77) ـ65)هـ(

الكامل يف ضعفاء الرجال، تح: عادل امحد عبد املوجود وآخرين، ط1، دار . 229

الكتب العلمية، بريوت، 1997.

ابن عذاري: أبو العباس احد بن ممد )كان حيا ف )71هـ/)1)1م.

ط2، . 230 بروفنسال،  كوالن  تح:  واملغرب،  االندلس  اخبار  يف  املغرب  البيان 

بريوت، 1981.

العراقي: احلافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم )5)7 ــ806هـ(

طرح التثريب يف رشح التقريب، بريوت، دار إحياء الكتاب العريب، ب.ت.. 231

ابن العريب الالكي:ممد بن عبداهلل )68) ـ))5هـ(

صحيح الرتمذي برشح ابن العريب، ب.حمق. ط1، املطبعة املرصية باالزهر، . 232

31ــ1934.

ابن عطاء: واصل )80ــ1)1هـ(

نوادر املخطوطات، املجموعة . 233 كتاب خطبة واصل بن عطاء، منشور ضمن 

الثانية، ط2، 1973، تح: عبد السالم حممدهـارون، ص 118ــ136.

أبو العالء العري: .احد بن عبد اهلل بن سليامن ))6) ــ9))هـ/)97 ــ1057م(

الزند، تح:مصطفى السقا وآخرين، نسخة مصورة عن نسخة . 234 رشوح سقط 

دارالكتب، 1964.



716................................................... اإلمام عيل يف فكر معتزلة بغداد

لزوم ما ال يلزم، ب.حمق، بريوت، 1961.. 235

العمري: عبد الباقي ))0)1 ــ78)1هـ(.

املوصل، . 236 املوصيل،  عثامن  احلافظ  تصحيح:  العمري،  الباقي  عبد  ديوان 

1316هـ.

ابن عنبه: السيد مجال الدين احد بن عيل احلسيني ت 8)8هـ/)))1م.

عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب، دار االندلس، النجف، 1358هـ.. 237

الغزايل: أبو حامدممد بن ممد ت 505هـ

املستقىص من علم االصول، ط2، بريوت، دار الكتب العلميه، ب.ت.. 238

ابن فارس: أبو احلسن احد ت 95)هـ/)100م.

املجمل، دراسة وتح: زهري عبد املحسن سلطان، ط1، بريوت، 1984.. 239

الفتال: أبو جعفرممد بن احلسن ت 508هـ

روضة الواعظني، ب.حمق، دار الريض، ب.ت.. 240

أبو الفداء: اللك الؤيد عامد الدين اسامعيل ت ))7هـ

املخترص يف اخبار البرش، ب.حمق، ط2، املطبعه احلسينيه، ب.ت.. 241

أبو الفرج االصفهان: عيل بن احلسني ت 56)هـ/966م.

العلميه، . 242 الكتب  دار  بريوت،  ط1،  جابر،  وسمري  عيل  عبد  رشح:  االغاين، 

.1986

مقاتل الطالبيني، ب.حمق، مط الديواين، بغداد، 1965.. 243

ابن فرحون: برهان الدين ابراهيم بن عيل بن ممد ت 779هـ/97)1م.

الديباج املذهب يف معرفة اعيان علامء املذهب، ط1، مرص، 1351هـ.. 244

الفرزدق:هـامم بن غالب ت )11هـ/))7م.



717فهرس املصادر واملراجع ............................................................. 

ديوان الفرزدق، تح: كرم البستاين، دار صادر، بريوت، 1966.. 245

الفيوز آبادي:جمد الدين ممد بن يعقوب ت 817هـ.

املخطوطات، . 246 نوادر  ضمن  منشور  أبيه،  غري  إىل  نسب  فيمن  األبيه  حتفة 

املجموعة االوىل، تح: عبد السالم هـارون، ط2، 1972.ص 97 ــ110.

القاموس املحيط، بريوت، دار الفكر، 1983.. 247

الفيوز آبادي:

فضائل اخلمسة من الصحاح الستة، النجف، 1383 1384هـ.. 248

القايض عبد اجلبار عامد الدين أيب احلسن بن امحد ت 415هـ.. 249

رشح االصول اخلمسة، تح: عبد الكريم عثامن، ط1، القاهرة، 1965.. 250

عيل، . 251 حممد  الدين  عصام  و  النشار  سامي  عيل  تح:  املعتزله،  وطبقات  فرق 

االسكندرية، 1972.

فؤاد . 252 تح:  املخالفني،  لسائر  ومباينتهم  املعتزلة  وطبقات  االعتزال  فضل 

السيد، تونس، 1974.

املخترص يف اصول الدين، ضمن رسائل العدل والتوحيد، تح:حممد عامره، . 253

دار اهلالل، 1971.

دينا، . 254 وسليامن  النجار  احلليم  عبد  تح:  والتوحيد،  العدل  ابواب  يف  املغني 

الدار املرصية، ب.ت.

القايل: أبو عيل اسامعيل بن القاسم )288ــ356هـ/901 ــ967م(. 255

ذيل االمايل والنوادر، ب.حمق، دار الفكر للطباعة والنرش، ب.ت.. 256

ابن قتيبه: ابوممد عبد اهلل بن مسلم ت 76)هـ.

االمامة والسياسة )املنسوب(، ب.حمق، القاهرة، ب.ت.. 257
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الشعر والشعراء، ب.حمق، دار الثقافة، بريوت، 1384هـ/1964م.. 258

عيون االخبار،مطبعة دار الكتب املرصية، القاهرة، 25 ــ1930.. 259

غريب احلديث، تح: عبد اهلل اجلبوري، ط1، بغداد، 1977.. 260

املعارف، تح: ثروت عكاشة، ط2، دار املعارف، مرص، 1969.. 261

القريش: عبد القادر بنمحمد ت 775هـ/)7)1م.

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1332هـ.. 262

القرطبي: أبو عبد اهلل ممد بن احد االنصاري ت 671هـ/)7)1م.

اجلامع الحكام القرآن، ط2، القاهره، دار الكتب املرصية، 1960.. 263

القسطالن: احد بن ممد بن أيب بكر ت 851 ـ))9هـ.

إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري، ب.حمق، بوالق، 1293هـ.. 264

القشيي: أبو القاسم عبد الكريم بن هـوازن )76) ــ65)هـ(

الرسالة القشريية يف علم التصوف، ب.حمق. بغداد. ب.ت.. 265

ابن قطلو بغا: أبو العدل زين الدين قاسم ت 879هـ.

تاج الرتاجم يف طبقات احلنفية، ب.حمق، بغداد، 1962.. 266
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