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بسط يده ومد جسده لتيسري اليسري يف الدرب العسري )أيب العزيز(.
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أهدي هذا اجلهد املتواضع
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــام ق ــاء ب ــم والثن ــام أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها، ومتــام منــن واالهــا، والصــالة والســالم عــى خــري اخللــق 

أمجعــني حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد: 

فلــم يــزل كالم أمــري املؤمنــني )( منهــاًل للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــني 
ــن  ــا م ــل وغريه ــانية، ب ــوم اإلنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر األم ومل يتق
العلــوم التــي تســري هبــا منظومــة احليــاة وإن تعــددت املعطيــات الفكريــة، إال أن التأصيــل 
مثلــام جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه مــن يشء كــام جــاء يف قولــه تعــاىل: 
ٍء  ٍء﴾، كــذا نجــد جيــري جمــراه يف قولــه تعــاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ ْطنـَـا ِف اْلكَِتــاِب ِمــْن َشْ ﴿َمــا َفرَّ
ــٍن﴾، غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات يف العلــوم كافــة  ــاٍم ُمبِ ــاُه ِف إَِم أْحَصْينَ
حينــام يوفقــون للنظــر يف نصــوص الثقلــني جيــدون مــا ختصصــوا فيــه حــارًضا وشــاهًدا 
ــة )( فيســارعون وقــد أخذهــم  ــم وحديــث العــرتة النبوي فيهــام، أي يف القــرآن الكري
الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــني والقواعــد واملفاهيم والــدالالت يف 

القــرآن الكريــم والعــرتة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات اجلامعيــة 
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 )( املختصــة بعلــوم هنــج البالغــة وبســرية أمــري املؤمنــني اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب
وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الرســائل واألطاريــح 
اجلامعيــة( التــي يتــم عربهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونرشهــا يف داخــل العــراق 
ــم  ــني وإعانته ــني والدارس ــة إىل الباحث ــوم األكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي وخارج
عــى تبــني هــذا العطــاء الفكــري واالنتهــال مــن علــوم أمــري املؤمنــني عــيل )( والســري 

عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة وحقوهلــا املتعــددة.

ــوراه يف فلســفة  ــل شــهادة الدكت ــا لني ــني أيدين ــي ب ــة الت ــا هــذه الدراســة اجلامعي وم
ــا  ــق صاحبه ــي وف ــات الت ــك الدراس ــن تل ــدة م ــالمي إال واح ــخ اإلس اآلداب يف التاري
للغــوص يف بحــر علــم أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )( فقــد أذن لــه بالدخــول 
إىل مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغيــة بيــان أثــر تلــك النصــوص العلويــة يف اإلثــراء 
ــني  ــري املؤمن ــرية أم ــن س ــف ع ــث إىل الكش ــد الباح ــي ، إذ عم ــل العلم ــريف والتأصي املع
ــوال  ــث األح ــد درس الباح ــب، وق ــذك املناق ــص ب ــي ختت ــادر الت ــد املص )( يف أح
ــان  ــة إىل بي ــة، إضاف ــوال العلمي ــني )( واألح ــري املؤمن ــص بأم ــي ختت ــة الت االجتامعي
منزلتــه )( يف احليــاة اإلســالمية، وبيــان دوره الســيايس والعســكري ومــا اشــتملت 

عليــه حياتــه الرشيفــة مــن مآثــر ومناقــب.

فجزى اهلل الباحث غري اجلزاء فقد بذل جهده وعى اهلل أجره.

واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسين الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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مقدمة

نطاق البحث واستعراض املصادر واملراجع 
احلمــد هلل رب العاملــني، اآلمــر بالعــدل واإلحســان، والصــالة والســالم عــى ســيد 
ــى  ــار ع ــه وس ــا بدعوت ــن دع ــتقيم، وم ــق، واىل رصاط اهلل املس ــادي إىل احل ــلني اهل املرس

هنجهــا إىل يــوم الديــن.

أما بعـــد: 

فقــد أيــد اهلل تعــاىل رســوله حممــدًا )( برجــال أمنــوا بــاهلل ورســوله، فكانــوا 
جنــوده امليامــني بحاميــة الديــن، ورســله الذيــن نقلــوا اإلســالم إىل النــاس أمجعــني، 
واســتحقوا أن يكونــوا خــري أمــة أخرجــت للنــاس كــام أخربنــا اهلل تعــاىل عنهــم؛ إذ جتلــت 
فيهــم كفايــات متميــزة يف خمتلــف املجــاالت، ومــن هــؤالء اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب 

ــلمني.  ــالم واملس ــة اإلس ــة يف خدم ــف العظيم ــب املواق )(، صاح

ــى )( يف كنــف الرســول العظيــم )( وحظــي برعايتــه واهتاممــه منــذ  فقــد تربَّ
ســني نشــأته األوىل، فــكان لــه مــن الفضائــل التــي أشــار إليهــا الرســول )( إىل احلــد 
ــه وأخــاه اســتناًدا إىل قولــه الرشيــف »أنــت منــي بمنزلــة هــارون  الــذي جعلــه فيــه وصيَّ
مــن موســى غــر أنــه ال نبــي بعــدي«))( وقولــه )( »أنــت أخــي ف الدنيــا واآلخــرة«))( 

))( مسلم، صحيح مسام، 870/4).
))( احلاكم النيسابوري، املستدرك عى الصحيحني، 38/3). 
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 ،)( وغريهــا مــن األحاديــث الرشيفــة التــي تؤكــد هــذه املنزلــة اخلاصــة لإلمــام عــيل
ودراســتنا كانــت بعنــوان »ســرية اإلمــام عــيل)( دراســة تارخييــة يف ضــوء روايــات 

كتــاب املناقــب للموفــق اخلوارزمــي احلنفــي )ت568هـــ/)7))م(«. 

ــار هــذا املوضــوع هــو إحســايس باحلاجــة املاســة  ــذي شــدين الختي ــا الســبب ال أم
ــن  ــى مل ــل األع ــدوة واملث ــل الق ــي متث ــدة الت ــب احلمي ــرة، واملناق ــرية العط ــس الس إىل تلم
ســار عــى درب اإليــامن احلقيقــي، واملجســد بســلوك شــخص اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب 
)(، كيــف ال، وهــو الــذي تربــى يف أحضــان الرســول منــذ نعومــة أظفــاره وختلــق 
بــأدب رســول اهلل )(  وخلقــه، فــكان حًقــا كل مــا عملــه يمثــل ثمــرة يانعــة ملدرســة 
الرســول الكريــم )(. ومــا أحوجنــا اليــوم إىل معرفــة مناقــب الشــخصيات اإلســالمية 
ــذه  ــا ه ــريهم، وخصوص ــم وس ــى خطاه ــري ع ــار للس ــا املن ــون لن ــدة لتك ــريها الرائ وس
املناقــب جــاءت عــن طريــق مؤلــف حنفــي املذهــب وملعرفــة هــذه املناقــب ومقارنتهــا 
ــث  ــج البح ــذه منه ــتنا ه ــا يف دراس ــرى، اعتمدن ــادر األخ ــع املص ــا م ــا وحتليله ونقده
املقــارن مــع املصــادر األخــرى التــي ســبقت املوفــق اخلوارزمــي التــي عارصتــه والتــي 
ــد  ــك نق ــاح، وكذل ــاج إىل إيض ــي حتت ــات الت ــل الرواي ــة إىل حتلي ــده باإلضاف ــاءت بع ج
بعــض الروايــات التــي ذكرهــا املوفــق عــن مناقــب اإلمــام عــيل)( يف كتابــة )املناقب( 

التــي نعتقــد بعــدم دقتهــا. 

ــي  ــة وتنته ــبقها مقدم ــول تس ــة فص ــى ثالث ــيمه ع ــث تقس ــة البح ــت طبيع واقتض
ــالة. ــداد الرس ــا يف إع ــدت عليه ــي اعتم ــع الت ــادر واملراج ــة املص ــم قائم ــة ث بخامت

ففــي الفصــل األول درســت يف مبحثــني املوفــق اخلوارزمــي، ومــوارده، ومنهجيــة 
اشــتمل املبحــث األول عــى احليــاة االجتامعيــة والعلميــة للموفــق اخلوارزمــي فدرســت 
يف احليــاة االجتامعيــة اســمه ووالدتــه وألقابــه وكنــاه ونشــأته وبيئتــه العلميــة، أمــا احليــاة 
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العلميــة فاشــتملت عــى شــيوخه، وتالمذتــه، ومؤلفاتــه، وشــهرته العلميــة ورحالتــه. 
ــه يف  ــي ومنهجيت ــق اخلوارزم ــوارد املوف ــاب، وم ــف الكت ــاين وص ــث الث ــاء يف املبح وج

هــذا الكتــاب.

 )(ويف الفصــل الثــاين درســت األحــوال االجتامعيــة والعلميــة لإلمــام عــيل
وفًقــا للروايــات الــواردة يف كتــاب املناقــب ويف مبحثــني، األول: يف األحــوال االجتامعيــة 
لإلمــام عــيل)( واشــتمل عــى أســامء أمــري املؤمنــني)( ونســبه، وكنــاه، وألقابــة 
وإســالمه، وصفاتــه، وزواجــه، وزهــده، واستشــهاده )(، واملبحــث الثــاين جــاء يف 
االحــوال العلميــة لإلمــام عــيل)( واشــتمل عــى علــم اإلمــام عــيل)( وقضائــه 

.)(ــه وحكم

وعنــي الفصــل الثالــث بدراســة الروايــات التارخييــة الــواردة يف كتــاب املناقــب عــن 
ــيايس  ــول)(، ودوره الس ــد الرس ــم، وعن ــران الكري ــيل)( يف الق ــام ع ــة اإلم منزل
والعســكري يف مبحثــني متتالــني، األول منهــام: تنــاول منزلــة اإلمــام عــيل)( يف 
اإلمــام  دور  الثــاين:  املبحــث  تنــاول  فيــام   ،)(الرســول وعنــد  الكريــم،  القــران 
ــد،  ــدر، واح ــة ب ــيل)(، ومعرك ــام ع ــة اإلم ــى بيع ــتمل ع ــيايس واش ــيل)( الس ع

ــروان. ــني، والنه ــل، وصف ــة اجلم ــدق، وواقع واخلن

أمــا أهــم املصــادر واملراجــع التــي أفــدت منهــا يف كتابــة هــذه الرســالة فهــي عديــدة 
ــب  ــام، وكت ــخ الع ــات يف التاي ــه، ومؤلف ــث، وفق ــري، وحدي ــب تفس ــني كت ــة، ب ومتنوع
ــى  ــي ع ــأقر حديث ــة. وس ــب جغرافي ــم، وكت ــدن وأقالي ــخ م ــري، وتواري ــات وس طبق
املصــادر التــي هلــا صلــة وثيقــة بموضــوع هــذا البحــث، وبحســب أمهيتهــا يف الدراســة.
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أواًل: كتب التاريخ العام: وهي كثرية ومتنوعة، يأيت يف مقدمتها: 

ــويب  ــب اليعق ــن وه ــوب ب ــن يعق ــح ب ــن واض ــد ب ــه أمح ــويب، ملؤلف ــخ اليعق - تاري
ــن اعتمــد عليهــم  ــرواة الذي ــوىف بعــد عام84)هـــ/897م، فهــو ال يذكــر أســانيد ال املت
بــل يكتفــي بذكرهــم يف أول الكتــاب، ويتبــع يف عــرض مادتــه التارخييــة تسلســل العهــود 

ــاره باالختصــار واإلجيــاز الشــديد.  ــد اتســمت بعــض أخب عــى أســاس اخللفــاء، وق

- تاريــخ الرســل وامللــوك، ملؤلفــه أيب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي املتــوىف 
0)3هـــ/))9م، ويمتــاز هــذا الكتــاب بمعلومــات قيمــة ويعــد مــن أضخــم املصــادر 
التارخييــة، وقــد صنــف بحســب نظــام احلوليــات، فهــو حيتــوي عــى كثــري مــن الروايــات 
واألحــداث التارخييــة التــي تتحــدث عــن تاريــخ الدولــة اإلســالمية، وأفادنــا بمعلومات 

مهمــة وقيمــة خاصــة يف الفصــل الثــاين والثالــث.

- مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، ملؤلفــه أيب احلســن عــيل بــن احلســني بــن 
ــة  ــات التارخيي ــع للمعلوم ــدر جام ــو مص ــوىف 346هـــ/957م، ه ــعودي املت ــيل املس ع

واجلغرافيــة، أمدنــا بمعلومــات مهمــة يف الفصــل الثــاين والثالــث. 

- الكامــل يف التاريــخ، لعــز الديــن أيب احلســن عــيل بــن أيب الكــرم ابــن األثــري املتــوىف 
630هـــ/33))م وهــو مــن املصــادر التارخييــة املهمــة التــي أمــدت البحــث بمعلومــات 

مهمــة وقيمــة يف الفصــل األول والثــاين والثالــث.

ثانًيــا: كتــب الطبقــات والرتاجــم: وهــي مــن املصــادر املهمة؛ ألهّنــا حتتــوي يف طياهتا 
ترمجــة حليــاة كثــري مــن الشــخصيات، وخاصــة لبعــض شــيوخ املوفــق اخلوارزمــي، ومــن 

بــني هــذه املصــادر مــا يــأيت: 

- الطبقــات الكــربى، ملؤلفــه أيب حممــد بــن ســعد الزهــري املتــوىف 30)هـــ/844م 
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الــذي أفــاد البحــث فوائــد مجــة خاصــة يف الفصــل الثــاين والثالــث.

- رجــال الربقــي، ملؤلفــه أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الربقــي املتــويف 74)هـــ، قــدم 
لنــا هــذا املصــدر معلومــات كثــرية جــًدا عــن ترمجــة لكثــري مــن الشــخصيات التــي جــاء 

ذكرهــا يف البحــث.

املتــوىف  الطــويس  احلســن  بــن  حممــد  جعفــر  أيب  ملؤلفــه  الطــويس،  رجــال 
وأغنتــه  البحــث  أفــادت  التــي  الرجــال  كتــب  أهــم  مــن  وهــو  460هـــ/067)م، 

كثــرية. بمعلومــات 

سري أعالم النبالء، ملؤلفه الذهبي املتويف )748هـ(.

عنــد  أمهيــة  تقــل  ال  التــي  األخــرى  الرتاجــم  كتــب  مــن  العديــد  إىل  إضافــة 
ــاهرودي  ــث للش ــال احلدي ــتدركات رج ــن داود )707هـــ(، ومس ــال اب ــابقاهتا كرج س
)ت))4)هـــ(، كذلــك كان ملعجــم الســيد اخلوئــي رمحــه اهلل فضــل كبــري يف ذكــر كثــري 

مــن الشــخصيات يف هــذا البحــث.

ــا: كتــب التفاســر: كان هلــذه الكتــب دور مهــم يف إيضــاح وتفســري عــدد مــن  ثالث
ــا: ــي، ومنه ــق اخلوارزم ــات املوف ــة يف رواي ــة التارخيي ــة ذات الدالل ــات القرآني اآلي

- تفسري العيايش، حممد بن مسعود العيايش )ت 0)3هـ(.

- جممع البيان يف تفسري القران، حلسن بن الفضل الطربيس )ت 548هـ(

- الربهان يف تفسري القران، هلاشم بن سليامن البحراين )ت 07))هـ(.

رابًعــا: كتــب احلديــث: هــذه الكتــب أفــادت البحــث بمعلومــات كثــرية وقيمــة فيــام 
خيــص موضــوع الروايــات الــواردة يف املناقــب وإجــراء املقارنــة فيــام بينهــا وبــني املناقــب 

يف الفصــل الثــاين والثالــث، ومنهــا: 
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- مسند أمحد بن حنبل/أمحد بن حممد بن أمحد الشيباين املتوىف )4)هـ/854م. 

املتــوىف  البخــاري  إســامعيل  بــن  حممــد  اهلل  عبــد  البخــاري/أيب  صحيــح   -
869م.  56)هـــ/

- صحيح مسلم/ أيب احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري املتوىف )6)هـ.

- الــكايف/ حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي املتــوىف 9)3هـــ الــذي يعــد مــن 
املصــادر الشــيعية املهمــة يف احلديــث والفقــه. 

- كتاب من الحيرضه الفقيه للشيخ الصدوق)ت )38هـ(.

)ت460هـــ(  الطــويس  الشــيخ  أمــايل  وكذلــك  الصــدوق،  للشــيخ  األمــايل   -
ــب  ــن كت ــا م ــد )ت3)4هـــ( وغريه ــامن املفي ــد النع ــن حمم ــد ب ــيخ حمم ــاد للش واإلرش

احلديــث. 

خامًســا: كتــب املقاتــل: كان هلــذه املجموعــة مــن الكتــب أمهيــة خاصــة يف توضيــح 
ــل  ــا يف الفص ــا كان واضح ــالة وأثره ــل الرس ــداث يف مفاص ــات األح ــن مالبس ــري م كث

الثــاين والثالــث، ومنهــا:

ــوىف  ــاين املت ــد األصفه ــن حمم ــني ب ــن احلس ــيل ب ــرج ع ــني، أليب الف ــل الطالبي - مقات
ــرية وقيمــة يف  ــت البحــث بمعلومــات كث ــي أغن ــب املهمــة الت 356هـــ، وهــو مــن الكت

ــه. ــر فصول أكث

- وقعــة صفــني، لنــر بــن مزاحــم املنقــري )ت)))هـــ(، الــذي يعــد كتاًبــا خمتًصــا 
بواقعــة صفــني أفادنــا بمعلومــات مهمــة يف البحــث، وخصوصــا يف الفصــل الثالــث.

ــوىف  ــابوري املت ــال النيس ــن الفت ــد ب ــني ملحم ــرية املتعلم ــني وبص ــة الواعظ - روض
508هـــ وتــأيت أمهيــة هــذا الكتــاب ملــا جــاء فيــه مــن معلومــات غنيــة بــام ختــص البحــث. 
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سادســًا: كتــب األدب واملعاجــم اللغويــة: وقــد أفــادت هــذه الكتــب البحــث 
باملعلومــات الوافيــة باملعــاين التــي وردت يف كتــاب العيــون، ومــن هــذه الكتــب: 

- العني، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي املتوىف 70)هـ/)79م.

 هتذيب اللغة، ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت370هـ(.

لســان العــرب أليب الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن منظــور املتــوىف 
))7هـــ/))3)م. 

ســابًعا: كتــب اجلغرافيــة والرحــالت: أغنــت البحــث باملعلومــات الوافيــة عــن 
ــا:  ــث، ومنه ــال البح ــص جم ــي خت ــن الت األماك

املتــوىف  احلمــوي  ياقــوت  بــن  اهلل  عبــد  أيب  الديــن  لشــهاب  البلــدان،  معجــم 
8)))م. 6)6هـــ/

ثامنًــا: املراجــع: وقــد اعتمــدت عــى جمموعــة كثــرية مــن املراجــع التــي ســاعدتني يف 
رســم اخلطــوط العريضــة ملوضــوع البحــث، ونذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال احلــر: 

- منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، للخوئي، حبيب اهلل اهلاشمي )304)هـ(.

- الصحيح من سرية اإلمام عيل)( جلعفر مرتىض العاميل.   

- حياة اإلمام احلسني)( ملؤلفه باقر رشيف القريش. 





الفصل األول
املوفق اخلوارزمي احلنفي وموارده ومنهجيته

 يف كتابه املناقب
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املبحث األول
احلياة االجتماعية والعلمية للموفق اخلوارزمي احلنفي

أواًل: حياته االجتماعية:

  - امسه: 

املوفــق بــن أمحــد بــن حممــد املكــي احلنفــي اخلوارزمــي))(، وهنــاك اختــالف يف 
اســمة بــني املصــادر فمــن يســميه »أمحــد بــن مكــي«))(، ومــن يســميه »موفــق بــن أمحــد« 

والظاهــر ان االســم الثــاين هــو األصــح؛ التفــاق أغلــب املصــادر عليــه )3(.

))( القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)33؛ ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 
ــريش،  ــان، 369/5، الق ــات األعي ــكان، وفي ــن خل ــم، )/6، اب ــام األعظ ــي، مســانيد اإلم 66)؛ اخلوارزم
ــه الوعــاة، )/308؛ حاجــي  ــة، 3/3)5؛ الفــايس، العقــد الثمــني، 0/7)3؛ الســيوطي، بغي اجلواهــر املضي
خليفــه، كشــف الظنــون، )/844)؛ اللكنــوي، الفوائــد البهيــة، )4؛ اخلوانســاري، روضــات اجلنــات، 
)/90)، جرجــي زيــدان، تاريــخ آداب اللغــة العربيــة، 66/3؛ رسكيــس، معجــم املطبوعــات، 7)8)؛ 
القمــي، الكنــى واأللقــاب، )/5)؛ الــزركيل، األعــالم، )/5))-333/7؛ أغــا بــرزك، الذريعــة يف تصانيــف 
الشــيعة، ))/5)3- 6)3؛ األمينــي، الغديــر، 397/4؛ البغــدادي، هديــه العارفــني، )/)48؛ جــواد شــرب، 

ــار، 9)/47).  ــات األزه ــالين، نفخ ــني، 940/3؛ املي ــم املؤلف ــه، معج ــف، 87/3)؛ كحال أدب الط
))( أبو احلسنات، الفوائد البهية، )4؛ الزركيل، األعالم، )/5))-333/7. 

)3( القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)33؛ ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 
ــريش،  ــان، 369/5، الق ــات األعي ــكان، وفي ــن خل ــم، )/6، اب ــام األعظ ــي، مســانيد اإلم 66)؛ اخلوارزم
ــي  ــاة، )/308؛ حاج ــه الوع ــيوطي، بغي ــني، 0/7)3؛الس ــد الثم ــايس، العق ــة، 3/3)5؛ الف ــر املضي اجلواه
ــخ  ــدان، تاري ــات، )/90)، جرجــي زي ــون، )/844)؛ اخلوانســاري، روضــات اجلن ــه، كشــف الضن خليف
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ــد«))(،  ــره بـــ »حمم ــن يذك ــهم م ــده فمنــ ــم، ج ــالف يف اس ــا االختـــ ــظ أيض ويالح
ومنــــهم مــن يذكــره بـــ »أيب ســعيد إســحاق«))(، واالســم األول هــو األكثــر شــهرة 

ــك. ــى ذل ــه ع ــت ل ــي ترمج ــادر الت ــب املص ــاق أغل التف

 - والدته: 

ــه ولــد يف )إقليــم  اتفقــت أغلــب املصــادر التــي متكنــا مــن االطــالع عليهــا أنَّ
)484هـــ()4(. عــام  خــوارزم()3( 

 - القابه وكناه: 

لقــب بـ)اخلوارزمــي( نســبة إلقليــم خــوارزم مســقط رأســه)5(، كام لقب بـ )أخطــــب 

ــاب، )/5)؛  ــى وااللق ــي، الكن ــات، 7)8)؛ القم ــم املطبوع ــس، معج ــة، 66/3؛ رسكي ــة العربي آداب اللغ
ــة العارفــني، )/)48؛ جــواد  أغــا بــرزك، الذريعــة يف تصانيــف الشــيعه، ))/5)3-6)3؛ البغــدادي، هدي

ــة، معجــم املؤلفــني، 940/3.  شــرب، أدب الطــف، 87/3)؛ كحال
ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان،  اليقــني، 66)؛  ابــن طــاووس،  الــرواة، 3/)33؛  أنبــاه  ))( القفطــي، 
الغديــر،  األمينــي،  الثمــني، 0/7)3؛  العقــد  الفــايس،  املضيــة، 3/3)5؛  اجلواهــر  القــريش،   ،369/5

.48(/( العارفــني،  هديــه  البغــدادي،  397/4؛ 
))( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)؛ الســيوطي، بغيــه الوعــاة، )/308؛ الــزركيل، األعــالم، 
)/5))؛ أغــا بــرزك، الذريعــة يف تصانيــف الشــيعة، ))/5)3- 6)3؛ جــواد شــرب، أدب الطــف، 87/3)؛ 

امليــالين، نفخــات األزهــار، 9)/47). 
)3( خــوارزم: وهــو إقليــم منقطــع عــن خراســان وعــام وراء النهــر، فتــح املســلمون األقليــم ســنه )93هـــ-
))7م( بقيــادة قتيبــة بــن مســلم الباهــيل. االصطخــري، املســالك واملاملــك، 68)؛ وللمزيــد مــن التفاصيــل 
عــن إقليــم خــوارزم ينظــر: العامــري، عبــد الســتار نصيــف جاســم، احليــاة الفكريــة يف إقليــم خــوارزم حتــى 

هنايــة القــرن الســادس اهلجــري، رســالة ماجســتري، غــري منشــورة. 
)4( القــريش، اجلواهــر املضيــة، 3/3)5؛ الســيوطي، بغيــه الوعــاة، )/308؛ اللكنــوي، الفوائــد البهيــة، )4؛ 
رسكيــس، معجــم املطبوعــات، 7)8)؛ الــزركيل، اإلعــالم، )/5))-333/7؛ االمينــي، الغديــر، 397/4؛ 

البغــدادي، هديــه العارفــني، )/)48؛ امليــالين، نفخــات اإلزهــار، 9)/47). 
)5( القــريش، اجلواهــر املضيــة، 3/3)5؛ الســيوطي، بغيــه الوعــاة، )/308؛ اللكنــوي، الفوائــد البهيــة، )4؛ 
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خــوارزم())(، و)خطيــب خــوارزم())(، واملقصــد واحــد وهــو تضلعــه يف إنشــاء اخلطــب 
وإلقائهــا بجامــع خــوارزم، كــام لقــب بـــ )املكــي( نســبة إىل مدينــة مكــة املكرمــة، نظــًرا ملــا 
ــه قصــد مكــة املكرمــة حاجــا  ــه مكــي األصــل، واملرجــح أنَّ نــص عليــه القفطــي)3( مــن أنَّ
وجــاور بيــت اهلل احلــرام مــدة مــن الزمــن للــدرس عــى أيــدي علامئهــا فلقــب بـ)املكــي( 
اعتــزازا هبــذه املدينــة ومكانتهــا لــدى املســلمني، ويكنــى بــأيب املؤيــد، وأيب الوليــد نســبة 

إىل ولديــة)4(. 

 - نشأته: 

مل تــرش املصــادر التارخييــة التــي ترمجــت للموفــق إىل أرستــه ونشــأته األوىل، ولكــن 
عــن طريــق تراجــم شــيوخه وتالمذتــه اســتطعنا التعــرف عــى بعــض مــن أرستــه، وهــم 
أبيــه أمحــد)5(، وأخيــه أبــو الفــرج شــمس األئمــة حممــد بــن أمحــد املكــي)6(، وولديــة املؤيــد 
والوليــد)7(، ونــرى أنَّ ســبب قلــت املعلومــات املتوفــرة عــن نشــأته؛ ألنــه ال ينحــدر مــن 

رسكيــس، معجــم املطبوعــات، 7)8)؛ الــزركيل، االعــالم، )/5))-333/7؛ األمينــي، الغديــر، 397/4؛ 
البغــدادي، هديــه العارفــني، )/)48؛ امليــالين، نفخــات األزهــار، 9)/47).

))(  ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 66)؛ اخلوارزمــي، مســانيد 
اإلمــام األعظــم، )/6؛ الســيوطي، بغيــه الوعــاة، )/308؛ اخلوانســاري، روضــات اجلنــات، )/90)؛ 

القمــي، الكنــى واأللقــاب، )/5)؛ األمينــي، الغديــر، 397/4؛ جــواد شــرب، أدب الطــف، 87/3).
))( القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)33؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 369/5؛ القــريش، اجلواهــر املضيــة، 
ــني،  ــه العارف ــدادي، هدي ــه، )4؛ البغ ــد البهي ــوي، الفوائ ــني، 0/7)3؛ اللكن ــد الثم ــايس، العق 3/3)5؛ الف

ــار، 9)/47).  ــات األزه ــالين، نفخ )/)48؛ املي
)3( القفي، أنباه الرواة، 3/)33. 

)4( القفطي، أنباه الرواة، 3/)33؛ القمي، الكنى وااللقاب، )/)). 
)5( املناقب، مقدمة املحقق، 8). 

)6( األميني، الغدير، 400/4. 
)7( القفطي، أنباه الرواة، 3/)333؛ القمي، الكنى واأللقاب، )/)). 
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عائلــة ذات شــأن اجتامعــي أو دينــي أو علمــي، وأنَّ شــهرته العلميــة بــدأت مــع بدايــة 
ــب  ــب أخط ــه بلق ــى ذاع صيت ــب حت ــة اخلط ــة وصناع ــوم الديني ــة العل ــه لدراس توجه

خــوارزم، أو خطيــب خــوارزم.

ــوا  ــامء واملشــاهري، كان ــري مــن العل ــن أمحــد هبــذه الظاهــرة، فكث وال ينفــرد املوفــق ب
مغموريــن يف بدايــة حياهتــم، فــام أن يلجــوا طريــق العلــم تصبــح املعلومــات أكثــر وفــرة 
ــا مــن طريــق شــيوخهم أو تالميذهــم أو أنَّ بعضهــم مــن يقوم بتســجيل ســريته  عنهــم، أمَّ
ــات يف التعــرف  ــة املدون ــه، وبعــد أن أدرك املســلمون أمهي ــة يف كتب ــة و العلمي االجتامعي
ــكان  ــرأه، ف ــه أو ق ــا ألف ــا م ــدون فيه ــم ي ــدد منه ــىض ع ــامء، م ــم والعل ــخ العل ــى تاري ع

لذلــك أمهيتــه وأثــرة يف حفــظ أســامء املؤلفــني وعنوانــات كتبهــم وســريهم الذاتيــة. 

 - البيئة العلمية: 

ــاًم  ــا مه ــا وثقافًي ــا وعلمًي ــا حضارًي ــم فتًح ــذا اإلقلي ــالمي هل ــح اإلس ــد كان الفت لق
فازدهــرت العلــوم بــام يف ذلــك اللغــة واألدب والشــعر، وقــد اتفقــت املصــادر التارخييــة 
عــى أّن إقليــم خــوارزم فتحــه قتيبــة بــن مســلم الباهــيل ســنة)93هـ/))7م( صلحــًا))( 
وبأنتقــال اإلســالم إىل خــوارزم انتقلــت إليــه اللغــة واألدب العــريب مــع الفاحتــني، وكان 
معهــم مجاعــة كثــرية مــن العلــامء واألئمــة فصــار هــذا اإلقليــم مركــزًا مــن املراكــز الثقافيــة 
ــة  ــذه النهض ــم ه ــل اإلقلي ــل أه ــد تقب ــامء))( وق ــار العل ــا لكب ــالمية وموطنً ــة اإلس العربي
العلميــة اإلســالمية واللغويــة، فصــار أهلــه كبــار العلــامء ملــا يتمتــع بــه أهلــه مــن قــدرة 

))( ملزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة فتــح إقليــم خــوارزم ومراحلهــا ينظــر: العامــري، احليــاة الفكريــة يف 
إقليــم خــوارزم، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(، ص5). 

))( ملزيــد مــن التفاصيــل حــول دور علــامء خــوارزم يف احليــاة الفكريــة، ينظــر: : العامــري، احليــاة الفكريــة يف 
اقليــم خــوارزم، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(.
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عقليــة، و)قــد خصهــم اهلل بصحــة القــراءة والذهــن())(.

وقــال املقــديس عــن خــوارزم))(: إنــه أجــّل األقاليــم، ومســتقر العلــم، وأهلــه 
أصحــاب فهــم وعلــم وقرائــح وأدب، ويف كاث )وهــي مــن مــدن اإلقليــم( علــامء 

وأدبــاء وقــراء ليــس مثلهــم يف العــراق يف جــودة القــراءة.

وهــذا الوصــف يظهــر لنــا احلياة العلميــة ومكانــة العلامء ومــا يتمتع بــه اخلوارزميون 
مــن الــذكاء والفطنــة، وأحــب أهــل خــوارزم العــرب والعربيــة، فأصبــح أهــل خــوارزم 
يفتخــرون هبــا فقــال الزخمــرشي: »أمحــد اهلل عــى أن جعلنــي مــن علــامء العربيــة وجبلنــي 

عــى الغضــب للعــرب والعصبية«ولذلــك ســاروا يف تأليفهــم عــى النهــج العــريب)3(.

ويف القـرن السـادس الـذي عاشـه املوفـق بن أمحـد اخلوارزمـي كانت العلـوم الدينية 
مـن تفسـري، وقـراءات، وحديـث، وفقه، وعلـوم العربيـة، والعلوم األخـرى قد انترشت 
يف خـوارزم وأصبـح فيهـا خمزوًنـا فكرًيـا عظيـاًم، وقـد أوردت كتـب الطبقـات والرتاجـم 
اعـداًدا كثـرية مـن علامء خـوارزم الذين عارصهـم املوفق بن أمحد منهم، عـيل بن أمحد بن 
ارسـالن بـن حممـد بـن أيب عيل أبو احلسـن الكاتـب، من أهل مـرو ورد يف خـوارزم واقام 
هبا حتى وفاته سـنة 536هـ، وقد صنف كتاًبا يف التاريخ اسـمه »تعلة املشـتاق إىل سـاكني 
العـراق«)4( عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن أمحـد بـن مـروان العمـراين اخلوارزمـي، امللقـب 
بــ )حجـه االفاضـل( و )فخـر املشـايخ( ايًضـا، تـويف سـنة 560هــ)5(، تتلمـذ للزخمـرشي 

))( املقديس، أحسن التقاسيم، 7)). 
))( املقديس، أحسن التقاسيم، )))، 7))-9)). 

)3(  احلويف، الزخمرشي، املقدمة، ). 
)4(  البغدادي، هدية العارفني، )/697. 

)5( ياقــوت احلمــوي، معجــم االدبــاء، 6/5)9)؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ))/)6؛ البغــدادي، هديــة 
العارفــني، )/698؛ كحالــه، معجــم املؤلفــني، 5/7)). 



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي26

وصـار مـن أبـرز أصحابـه، سـمع أيضـًا عـن عمـر الرتمجـاين، واإلمام احلسـن بن سـليامن 
اخلجنـدي، والقـايض عبـد الواحد الباقرجـي وغريهم))( وكان عى ذكـر ياقوت احلموي 
»ولوًعـا بالسـامع كتوًبـا جعل آخـر أيامه مقصورة وأوقاته موقوفة عـى نرش العلم وأفادته 
لطالبيـه، وإفاضتـه عـى الراغبـني فيـه فحـول عليـه العلـامء يرجعـون إليـه ويقـرأون عليـه 
ويفزعـون يف حـل املشـكالت ورشح املعضـالت إليـه«))(، ولـه تصانيـف حسـان منها يف 
التفسـري كتـاب »تفسـري القـرآن »)3(، وأيضـا عبـد الغفـور بـن لقـامن بن حممـد اخلوارزمي 
الكـردري )4(، ، املتـويف بحلـب سـنة )56هــ لقب بـ )تـاج الدين( و )شـمس األئمة()5(، 
ولقـب أيضـًا بــ )أيب املفاخـر()6(، أحـد أئمـة احلنفيـة، تفقـه عـى أيب الفضـل عبـد الرمحـن 
بـن حممـد الكرمـاين)7(، وكان يف غايـة مـن الزهد وتوىل قضـاء حلب للسـلطان نور الدين 
حممـود زنكنـي)8(، وصنـف كتـب عدة يف الفقه منهـا »أصول الفقـه« و »رشح التجريد« و 
»رشح اجلامـع الكبـري« و »رشح اجلامـع الصغري« الذي نحا فيه نحو رشح اجلامع الكبري، 
إذ ذكـر لـكل بـاب أصـاًل ثـم خيـرج عليـه املسـائل)9(، ومـن تصانيفـه أيضـا كتـاب »حـرية 
الفقهـاء« مجـع فيـه املسـائل التـي يتحـري يف حلهـا العلـامء، وكتـاب »املفيـد املؤيـد يف رشح 

))( ياقوت احلموي، معجم األدباء، 6/5)9)؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ))/)6. 
))( معجم األدباء، 6/5)9)

)3( ياقــوت احلمــوي، معجــم االدبــاء، 6/5)9)؛ ذكــر البغــدادي يف هديــة العارفــني، ، )/698 إن مصنفــه 
اســمه »تاريــخ الــدرر يف تفســري الــرأي والســور .

)4(  الكردري، نسبة إىل كردر قرية بخوارزم: ينظر: املقديس، ، أحسن التقاسيم، 88)-89). 
)5(  القريش، اجلواهر املضية، )/3)3. 

)6( اللكنوي، الفوائد البهية، 98؛ الزركيل، األعالم، 4/)3. 
)7( القريش، اجلواهر املضية، )/3)3. 
)8( القريش، اجلواهر املضية، )/3)3.
)9( القريش، اجلواهر املضية، )/3)3. 
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التجريـد« لشـيخه أبـو الفضل الكرمـاين، وكتاب يف بيـان ألفاظ جتري عى ألسـنة العوام 
فيكفـرون هبـا وهـو لطيـف نفيـس))(، ولـه أيضـًا رشح الزيـادات للشـيباين يف الفـروع))( 
أبـو الفضـل حممـد بـن أيب القاس ابـن بابجـوك اخلوارزمـي البقـايل)3( املعـروف باألدمي 
حلفظـه كتـاب االدمـي يف النحـو، وامللقـب بــ )زيـن املشـايخ()4(، ولـد يف خـوارزم سـنه 
490هــ، وتـويف بجرجانيتهـا سـنة )56هــ)5(، وتلقـى علومـه األولية بخـوارزم عى أيب 
القاسـم الزخمـرشي وخلفـه يف جملسـه، وكان قـد رحـل إىل مـرو فـدرس عـى احلافظ أيب 
طاهـر حممـد ابـن أيب بكـر بـن حممـد السـنجي، وأيب حفـص عمـر بـن حممـد القرغـويل 
وغريهـم)6(، ولـه مصنفـات كثـرية منهـا يف التفسـري، كتـاب »تفسـري القـرآن« و »ومفتاح 
التنزيـل« و »التنبيـه عـى إعجـاز القـرآن«)7(. وكذلـك حممـود بـن حممـد بـن العبـاس بـن 
أرسـالن أبـو حممـد العبـايس، مظهر الديـن اخلوارزمي، ولـد بخـوارزم يف اخلامس عرش 
مـن شـهر رمضـان سـنة 496هــ، وتـويف فيهـا سـنة 568هــ)8(، وكان بيتـه بيـت العلـم 

))( اللكنوي، الفوائد البهية، 98. 
))( البغادي، هدية العارفني، )/587. 

)3( وهــو البقــال الــذي يبيــع األشــياء اليابســة والعجــم يزيــدون اليــاء، وهــي زيــادة العجــم ال نســبة، ينظــر 
ــر  ــريش، اجلواه ــة، )6)؛ الق ــد البهي ــوي، الفوائ ــاء، 6/ 8)6)؛ اللكن ــم األدب ــوي، معج ــوت احلم ــه: ياق في
ــني، ))/37)؛  ــم املؤلف ــة، معج ــني، )/ 98؛ كحال ــة العارف ــدادي، هدي ــة، )/ )37، )/7))؛ البغ املضي

ــالم، 335/6. ــزركيل، األع ال
)4( ياقوت احلموي، معجم األدباء، 8/6)6)؛ السيوطي، طبقات املفرسين، )/7)). 

)5( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/ 8)6)؛ وذكــر اللكنــوي يف الفوائــد البهيــة، )6)؛ والقــريش يف 
اجلواهــر املضيــة، )/ )37؛ والبغــدادي يف هديــة العارفــني، )/98 إنــه تــويف ســنة 576 هـــ.

)6( ياقوت احلموي، معجم األدباء، 8/6)6)؛ السيوطي، طبقات املفرسين، )/7)). 
)7( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 8/6)6)؛ اللكنــوي، الفوائــد البهيــة، )6)؛ القــريش، اجلواهــر املضيــة، )/ 
)37؛ الســيوطي، طبقــات املفرسيــن، )/7))؛ البغــدادي، هديــة العارفــني، )/89؛ الــزركيل، األعــالم، 335/6. 

)8( الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 7/ 89)؛ األســنوي، طبقــات الشــافعية، )/)35؛ الســخاوي، 
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والصـالح))(، ورحـل إىل مرو، وسـمرقند، وبخاري، وبغداد يف طلـب احلديث، وعندما 
دخـل بغـداد وعـظ باملدرسـة النظامية وحـدث))(، سـمع احلديث من أبيه وجـده العباس 
بـن أرسـالن وإسـامعيل بن أمحـد البيهقي بخـوارزم، وحممد بن عبـداهلل احلفصوي بمرو، 
وأمحـد بـن عبـد الواحـد الفـاريس بسـمرقند، وحممـد بـن عـيل املطهـري ببخـاري، وحينام 
رجـع إىل بـالده أخـذ ينـرش العلـم ويفيـد النـاس، ان هـؤالء العلـامء وغريهـم)3(، الذيـن 
عارصهـم املوفـق بـن أمحـد اخلوارزمـي يظهـر لنـا البيئـة العلميـة التـي عـاش فيهـا املوفق 

ن فيهـا خمزونـه العلمـي والفكري.  وكـوَّ

ثانًيا: حياته العلمية: 

أ: شيوخه:

ــتى  ــامء يف ش ــن العل ــرية م ــة كب ــد طائف ــى ي ــي ع ــد اخلوارزم ــن أمح ــق ب ــذ املوف  تتلم
ــامء  ــى العل ــوارزم، وع ــامء خ ــى عل ــذه ع ــق تتلم ــن طري ــك ع ــالمية، وذل ــوم اإلس العل
الذيــن التقــى هبــم يف أثنــاء رحالتــه إىل البلــدان اإلســالمية، وتفادًيــا لإلطالــة ســنقتر 

عــى ذكــر بعــض منهــم.

1-سعيد بن حممد بن الصرف )ت 532هـ/1137م(.

ســعيد بــن حممــد بــن أيب بكــر الصــرييف، أبــو الفــرج الــدوري، مــن أهــايل أصبهــان، 

ــني، ))/96)؛  ــم املؤلف ــة، معج ــني، )/97؛ كحال ــة العارف ــدادي، هدي ــخ، )/)6)؛ البغ ــالن بالتوبي اإلع
ــون، )/ 9)).  ــريب واملؤرخ ــخ الع ــى، التاري ــاكر مصطف ش

))(  األسنوي، طبقات الشافعية، )/ )35. 
))( السبكي، طبقات الشافعية الكربى، 7/ 89). 

)3( ملزيــد مــن التفاصيــل حــول علــامء خــوارزم ودورهــم يف احليــاة الفكريــة، ينظــر: العامــري، احليــاة الفكريــة 
يف أقليــم خــوارزم، رســالة ماجســتري )غــري منشــورة(. 
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ث يف أصفهــان))(، وقــال الســمعاين))( إنَّه »كان شــيخا  ولــد عام)440هـــ(، وســمع وحــدَّ
ــه املوفــق  ــويف عــام ))53هـــ()3(، روى عن ــرا مســندا ســديدا«، وت ــح الســامع مكث صحي

ســامًعا)4( يف خــوارزم)5(.

2-عمر بن حممد النسفي )ت537هـ/1142م(

عمــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إســامعيل بن حممــد بــن لقــامن النســفي الســمرقندي)6(، 
ولــد بنســف)7( ســنة ))46هـــ()8(، وكان عــامل بالتفســري واألدب والتاريــخ واللغــة 

))(  الســمعاين، األنســاب، 398/5؛ الذهبــي، ســري أعــالم النبــالء، 9)/))6؛ العــرب، )/)44؛ ابــن العــامد 
احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 64/6). 

))( السمعاين، األنساب، 398/5. 
العــرب،  النبــالء، 9)/))6؛  أعــالم  الذهبــي، ســري  أيًضــا:  وانظــر  األنســاب، 398/5  )3( الســمعاين، 

.(64/6 الذهــب،  شــذرات  احلنبــيل،  العــامد  ابــن  )/)44؛ 
ــه. الســيوطي، معجــم  ــا مــن حفظــه أو كتابت ــالء، أو حتديث ــيخ ام ــظ الش ــث عــن لف ــذ احلدي )4(  الســامع: أخ

ــوم، 44.  ــد العل مقالي
)5( اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/)5. 

)6(  الســمعاين، التحبــري، )/7)5؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/593؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/674؛ 
ابــن حجــر العســقالين، لســان امليــزان، 39/6)؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/9))؛ الســيوطي، طبقــات 
ــة،  ــالم، 60/5؛ كحال ــزركيل، األع ــب، 89/6)؛ ال ــذرات الذه ــيل، ش ــامد احلنب ــن الع ــن، )/88؛ اب املفرسي

معجــم املؤلفــني، 305/7.
)7( نســف: هــي مدينــة كبــرية كثــرية األهــل والرســتاق بــني جيحــون وســمرقند. ياقــوت احلمــوي، معجــم 

ــالع، 3/)37).  ــد االط ــدادي، مراص ــدان، 58/5)؛ البغ البل
ــم،  ــاج الرتاج ــا، ت ــن قلطوبغ ــالم، ))/674؛ اب ــخ اإلس ــي، تاري ــري، )/8)5؛ الذهب ــمعاين، التحب )8(  الس
)/0))؛ الســيوطي، طبقــات املفرسيــن، )/88؛ الــزركيل، األعــالم، 60/5؛ كحالــة، معجــم املؤلفــني، 
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والفقــه))(، وقــال الســمعاين))( إنــه »إمــام فقيــه فاضــل، عــارف باملذهــب، واألدب، 
صنــف التصانيــف يف الفقــه واحلديــث ونظــم »اجلامع الصغــري« وجعله شــعًرا«، وصنف 
العديــد مــن التصانيــف منهــا »القنــد يف ذكــر علــامء ســمرقند« و »نظــم اجلامــع الصغــري« 
ورد بغــداد حاًجــا وســمع وحدثــًا هبــا )3(، تــويف يف ســمرقند)4( ســنة )537هـــ()5(، روى 

عنــه املوفــق بــن أمحــد باملكاتبــة)6( مــن ســمرقند)7(.

3-أبو القاسم جاراهلل الزخمرشي )ت 538هـ/1143م(: 

ويلقــب  القاســم)8(،  أبــو  يكنــى  عمــر  بــن  حممــد  بــن  عمــر  بــن  حممــود   

))( األربــيل، تاريــخ أربــل، )/593؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/674؛ ابــن حجــر العســقالين، لســان 
امليــزان، 39/6)؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/0))؛ الســيوطي، طبقــات املفرسيــن، )/88؛ ابــن العــامد 

احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 89/6)؛ الــزركيل، االعــالم، 5/)6؛ كحالــة، معجــم املؤلفــني، 305/7. 
))( التحبري، )/8)5. 

)3( األربــيل، تاريــخ أربــل، )/593؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/674؛ ابــن حجــر العســقالين، لســان 
امليــزان، 39/6)؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 89/6)؛ كحالــة، معجــم املؤلفــني، 306/7.

)4( سمرقند: مدينة مشهورة بام وراء النهر خلف هنر جيحون. القزويني، آثار البالد، )/535. 
)5( الســمعاين، التحبــري، )/9)5؛ األربــيل، تاريــخ اربــل، )/593؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/674؛ 
ابــن حجــر العســقالين، لســان امليــزان، 39/6)؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/0))؛ الســيوطي، طبقــات 
ــة،  ــالم، 60/5؛ كحال ــزركيل، االع ــب، 89/6)؛ ال ــذرات الذه ــيل، ش ــامد احلنب ــن الع ــن، )/88؛ اب املفرسي

معجــم املؤلفــني، 305/7. 
ــة  ــه، إمــا مقرتن ــة: هــي أن يكتــب الشــيخ مســموعه لغائــب أو حــارض بخطــه أو بخــط غــريه بإذن )6( املكاتب
باإلجــازة أو جمــردة عنهــا. الســيوطي، معجــم مقاليــد العلــوم، 45؛ التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطالحــات 

الفنــون والعلــوم، )/634). 
)7( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/66. 

ــاء، 687/6)؛ ابــن خلــكان، وفيــات  )8( الســمعاين، األنســاب، 5/6)3؛ ياقــوت احلمــوي، معجــم االدب
األعيــان، 68/5)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/697؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/55)؛ ابــن قلطوبغــا، 
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بــ)الزخمــرشي())( و)جــاراهلل())(، ولــد يف زخمــرش عــام )467هـــ()3(، كان امــام عــره 
نحويــًا زكيــًا فقيهــًا مناظــرًا متمكنــًا أديبــًا شــاعرًا مفــرسًا مــن كبــار احلنفيــة)4(، دخــل خراســان 
ــد  ــه العدي ــاك مــدة )5(، ل ــام هن ــدم إىل بغــداد وســمع هبــا، وتوجــه إىل احلجــاز فحــج وأق وق
مــن التصانيــف منهــا كتــاب »الكشــاف« يف التفســري وكتــاب »الفائــق« يف تفســري احلديــث، 
وكتــاب »املفصــل« يف النحــو وغريهــا مــن التصانيــف)6(، تويف يف خــوارزم عــام )538هـ()7(، 

تاج الرتاجم، )/)9)؛ السيوطي، بغية الوعاة، )/79)؛ طبقات املفرسين، )/0)).
ــة مــن قــرى خــوارزم، وإنَّ العــامرة وصلــت اليهــا وشــملتها فصــارت مــن  ))( نســبة اىل زخمــرش: وهــي قري
مجلــة حماهلــا. ينظــر: الســمعاين، األنســاب، 5/6)3؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 65/3)؛ ابــن خلــكان، وفيــات 

ــان، 68/5).  األعي
))( ســافر إىل مكــة، وجــاور هبــا زماًنــا، فصــار يقــال لــه »جــار اهلل«، ينظــر: ابن خلــكان، وفيــات األعيــان، 69/5)؛ 

الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/697؛ الســيوطي، بغية الوعــاة، )/79)؛ طبقــات املفرسين، )/0)). 
)3( الســمعاين، األنســاب، 5/6)3؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 67/3)؛ الذهبــي، تاريخ اإلســالم، ))/697؛ 
ــن، )/0))؛  ــات املفرسي ــاة، )/79)؛ طبق ــة الوع ــيوطي، بغي ــم، )/)9)؛ الس ــاج الرتاج ــا، ت ــن قلطوبغ اب

الــزركيل، األعــالم 78/7). 
)4( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 687/6)؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 68/5)؛ الســيوطي بغيــة 

الوعــاة، )/79)؛ طبقــات املفرسيــن، )/0))؛ الــزركيل، األعــالم، 78/7). 
)5(  القفطــي، أنبــاه الــرواة، 66/3)؛ الذهبــي، تاريخ اإلســالم، ))/697؛ ســري أعالم النبــالء، 0)/53)؛ 

الســيوطي، بغيــة الوعــاة، )/79)؛ طبقات املفرسيــن، )/0))؛ الــزركيل، األعالم، 78/7). 
)6( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)69)؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 68/5)؛ الذهبــي، تاريخ 
اإلســالم، ))/697؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/)5)؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/)9)؛ الســيوطي، 

بغيــة الوعــاة، )/79)؛ طبقــات املفرسيــن، )/0))؛ الــزركيل، األعــالم، 78/7).
)7( الســمعاين، األنســاب، 5/6)3؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 68/3)؛ الذهبــي تاريــخ اإلســالم، ))/967؛ 
ــاة،  ــة الوع ــيوطي، بغي ــم، )/)9)؛ الس ــاج الرتاج ــا، ت ــن قلطوبغ ــة، )/394؛ اب ــر املضيئ ــريش، اجلواه الق

)/79)؛
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روى عنة املوفق بن أمحد سامًعا يف خوارزم))(. 

4-عبد الرمحن الكرماين)543هـ/1148م(

عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمريويــه بــن حممــد بــن إبراهيم، أبــو الفضــل الكرمــاين))(، 
ولــد يف كرمــان)3( عــام )457هـــ()4(، وقــدم مــرو)5( فتفقــه وبــرع حتــى صــار إمــام احلنفيــة 
ــاب  ــد« ورشحــه بكت ــاب »التجري ــاب »رشح اجلامــع الكبــري« وكت ــه كت بخراســان)6(، ول
ســامه »اإليضــاح« وكتــاب »إشــارات األرسار« وكتــاب »النكــت عى اجلامــع الصغري«)7(، 

))( اخلوارزمي، املناقب، 7)3. 
))( الســمعاين، األنســاب، ))/85؛ التحبــري، )/405؛ املنتخــب، )/007)؛ ابــن األثــري، اللبــاب يف 
هتذيــب األنســاب، 93/3؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/9)8؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/06)؛ القــريش، 
اجلواهــر املضيــة، )/304؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/84)؛ الســيوطي، طبقــات املفرسيــن، )/64؛ 

ــزركيل، االعــالم، 7/3)3.  ال
ــارس  ــني ف ــعة ب ــدن واس ــرى وم ــالد وق ــورة ذات ب ــرية معم ــة كب ــهورة وناحي ــة مش ــي والي ــان: وه )3( كرم

ــوي، معجــم البلــدان، 454/4.  ــان. ياقــوت احلم ومكــران وسجســتان وخراس
)4( الســمعاين، األنســاب، ))/85؛ التحبــري، )/405؛ املنتخــب، )/007)؛ ابــن األثــري، اللبــاب يف 
هتذيــب األنســاب، 93/3؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/9)8؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/06)؛ القــريش، 

ــزركيل، األعــالم، 7/3)3. ــاج الرتاجــم، )/84)؛ ال ــن قلطوبغــا، ت ــة، )/304؛ اب اجلواهــر املضي
)5( مــرو: مــن أشــهر مــدن خراســان وأقدمهــا وأكثرهــا خــرًيا، وأحســنها منظــًرا وأطيبهــا خمــرًبا. القزوينــي، 

اثــار البــالد، )/456.
)6( الســمعاين، التحبــري، )/405؛ املنتخــب، )/007)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/9)8؛ ســري 
أعــالم النبــالء، 0)/06)؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/84)؛ الســيوطي، طبقــات املفرسيــن، )/64؛ 

ــالم، 7/3)3. ــزركيل، األع ال
)7( القــريش، اجلواهــر املضيــة، )/304؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/84)؛ الــزركيل، األعــالم، 
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وتــويف بمــرو عــام )543هـــ())(، وقيــل عــام )544هـــ())(، روى عنــه اخلوارزمــي ســامًعا 
يف خــوارزم)3(. 

5-أبو الفتح عبد امللك الكروخي )ت 548هـ/1153م(.

ــروي،  ــم اهل ــن أيب القاس ــح ب ــو الفت ــن أب ــهل ب ــن أيب س ــد اهلل ب ــن عب ــك ب ــد املل عب
الكروخــي)4( نســبة إىل بلــدة كــروخ)5( التــي ولــد فيهــا عــام ))46هـــ()6(، وروى »جامــع 
ــدث يف  ــه، وح ــع، ويبيعــه ويتقــوت ب ــخ اجلام ــداد، وكان ينس ــذي« وانتقــل إىل بغ الرتم
بغــداد وانتقــل إىل مكــة وتــويف فيهــا عام)548هـــ()7(، روى عنــه املوفــق ســامًعا منــه يف 

بغــداد)8(.

))( السمعاين، األنساب، ))/85؛ ابن األثري، اللباب يف هتذيب األنساب، 93/3.
))( الســمعاين، التحبــري، )/405؛ املنتخــب، )/007)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/9)8؛ ســري أعــالم 
النبــالء، 0)/06)؛ القــريش، اجلواهــر املضيــة، )/304؛ ابــن قلطوبغــا، تــاج الرتاجم، )/84)؛ الســيوطي، 

طبقــات املفرسيــن، )/64؛ الزركيل، األعــالم، 7/3)3. 
)3(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/97. 

ــخ،  ــل يف التاري ــري، الكام ــن األث ــم، 8)/93؛ اب ــوزي، املنتظ ــن اجل ــاب، ))/)9؛ اب ــمعاين، األنس )4( الس
9/)))؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/9))؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)93؛ ســري أعــالم النبــالء، 

0)/ 73)؛ العــرب، 6/3؛ ابــن قنفــذ، الوفيــات، )/)8).
)5( كروخ: وهي مدينة صغرية بينها وبني هراة عرشة فراسخ. ياقوت احلموي، معجم البلدان، 458/4. 

ــخ،  ــل يف التاري ــري، الكام ــن األث ــم، 8)/93؛ اب ــوزي، املنتظ ــن اجل ــاب، ))/)9؛ اب ــمعاين، األنس )6( الس
9/)))؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/9))؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)93؛ ســري أعــالم النبــالء، 

0)/ 73)؛ العــرب، 6/3؛ ابــن قنفــذ، الوفيــات، )/)8). 
ــخ،  ــل يف التاري ــري، الكام ــن األث ــم، 8)/93؛ اب ــوزي، املنتظ ــن اجل ــاب، ))/)9؛ اب ــمعاين، األنس )7( الس
9/)))؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/9))؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)93؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/ 

73)؛ العــرب، 6/3؛ ابــن قنفــذ، الوفيــات، )/)8)، ابــن قلطوبغــا، الثقــات، 6/)45. 
)8(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/)0). 
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6-الفضل بن سهل احللبي )ت 548هـ/1153م(

الفــرج  أيب  بــن  املعــايل  أبــو  بــن ســعيد  أمحــد  بــن  بــرش  بــن  بــن ســهل  الفضــل 
اإلســفرايني))(، يعــرف باألثــري))(، ولــد بمــر ســنة ))46هـــ()3(، ونشــأ ببيــت املقــدس، 
ث هبــا، وســافر بالتجــارة إىل خرســان)4(،  ورحــل إىل دمشــق وســمع هبــا، وورد بغــداد وحــدَّ
ــه يف بغــداد)6(. ــه املوفــق بــن أمحــد ســامًعا من وتــويف يف بغــداد ســنة )548هـــ()5(، روى عن

7-العباس بن حممد الطويس)ت 549هـ/1154م(.

 العبــاس بــن حممــد ابــن أيب منصــور ابــن أيب القاســم، العصــاري الطــويس الطــرباين، 
املعــروف بعباســة )7(، ولــد عام )460هـ()8(، وقال الســمعاين)9( إنَّه »كان شــيخًا، صاحلًا، 

))( ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 5/48)3؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/93؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
))/938؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/6))؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 4)/36؛ ابــن حجــر العســقالين، 

لســان امليــزان، 6/)34. 
))( ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 5/48)3؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/93؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 

))/938؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/6))؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 4)/36.
)3( ابن عساكر، تاريخ دمشق، 6/48)3.

)4( ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 5/48)3؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/93؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
))/938؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/6))؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 4)/36. 

)5( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/93؛ الذهبــي، تاريخ اإلســالم، ))/938؛ ســري أعالم النبــالء، 0)/6))؛ 
الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 4)/36؛ ابــن حجر العســقالين، لســان امليــزان، 6/)34. 

)6( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/93). 
ــخ  ــي، تاري ــدان، )/)34؛ الذهب ــم البل ــوي، معج ــوت احلم ــري، )/)60-603؛ ياق ــمعاين، التحب )7( الس

ــتبه، 85/6).  ــح املش ــن، توضي ــارص الدي ــن ن ــالء، 0)/ 88)؛ اب ــالم النب ــري أع ــالم، ))/ 964؛ س اإلس
)8( السمعاين، التحبري، )/604. 

)9( املصدر نفسه، )/603. 
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ــان يف  ــف والبي ــاب »الكش ــات«، روى كت ــض األوق ــظ يف بع ــابور، وكان يع ــكن نيس س
ــام  ــابور ع ــى نيس ــز))( ع ــة الغ ــويف يف وقع ــي))(، ت ــحاق الثعالب ــرآن« أليب إس ــري الق تفس

)549هـــ()3(، روى عنــه اخلوارزمــي باملكاتبــة مــن نيســابور)4(.

8-الفضل بن حممد الزيادي )ت 550هـ/1155م(.

الفضــل بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن إســامعيل الزيــادي أبــو حممــد)5(، ولــد 
يف رسخــس)6( ســنة )458هـــ()7(، تــوىل قضــاء رسخــس مــدة مــن الزمــن، وكان فقيًهــا، 
عابــًدا، متزهــًدا، تــارًكا للتكلــف، متــودًدا)8(، ورد بغــداد مرتــني)9( وقــال الســمعاين)0)( 

))( السمعاين، التحبري، )/604؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، ))/ 964؛ سري أعالم النبالء، 0)/ 89).
))( وقعــة الغــز: وهــي هجــوم الغــز األتــراك عــى نيســابور هنايــة عــام )548هـــ( وقتلــوا كل مــن وجــدوا فيهــا 
وهنبــوا أمواهلــا حتــى مل يبــق فيهــا مــن يعــرف، وخربوهــا وأحرقوهــا. ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/95؛ ابــن 

األثــري، الكامــل، 00/9). 
)3(  الســمعاين، التحبــري، )/604؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/ 964؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/ 89)؛ 

ابــن نــارص الديــن، توضيــح املشــتبه، 85/6) 
)4( اخلوارزمي، املناقب، 67).

ــافعية  ــات الش ــبكي، طبق ــالم، ))/989؛ الس ــخ اإلس ــي، تاري ــاب، 6/)36؛ الذهب ــمعاين، األنس )5( الس
ــب، )/)50.  ــد املذه ــن، العق ــن امللق ــة، )/407؛ اب ــر املضي ــريش، اجلواه ــربى، 63/7)؛ الق الك

)6( رسخــس: مدينــة قديمــة مــن نواحــي خراســان كبــرية واســعة وهــي بــني نيســابور ومــرو يف وســط الطريق. 
ياقــوت احلمــوي، معجم البلــدان، 08/3). 

)7( الســمعاين، األنســاب، 6/)36؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/989؛ الســبكي طبقــات الشــافعية 
الكــربى، 63/7)؛ القــريش، اجلواهــر املضيــة، )/407؛ ابــن امللقــن، العقــد املذهــب، )/)50.

)8( الســمعاين، األنســاب، 6/)36؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/989؛ الســبكي طبقــات الشــافعية 
الكــربى، 63/7)؛ ابــن امللقــن، العقــد املذهــب، )/)50. 

)9( القريش، اجلواهر املضية، )/407؛ ابن امللقن، العقد املذهب، )/)50.
)0)( األنساب، 6/)36. 
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إنــه »إمــام رسخــس يف عــره كان مســنا كبــريا جليــل القــدر فقيهــا«، تــويف ســنة 
ــادي)3(. )550هـــ())(، روى اخلوارزمــي باالجــازة))( مــن الزي

9-حممد بن نارص السالمي )ت 550هـ/1155م(

حممــد بــن نــارص بــن حممــد بــن عــيل بــن عمــر الســالمي، أبــو الفضــل البغــدادي)4(، 
ــم  ــب العل ــي بطل ــيوخ، وعن ــن الش ــد م ــمع العدي ــنة )467هـــ()5(، س ــداد س ــد يف بغ ول
وأصبــح حمـــِدث العــراق يف عــره)6(، كان عــى املذهــب الشــافعي ثــم خالــط احلنابلــة، 

ــافعية  ــات الش ــبكي، طبق ــالم، ))/989؛ الس ــخ اإلس ــي، تاري ــاب، 6/)36؛ الذهب ــمعاين، األنس ))( الس
ــب، )/)50.  ــد املذه ــن، العق ــن امللق ــة، )/407؛ اب ــر املضي ــريش، اجلواه ــربى، 63/7)؛ الق الك

))(  اإلجــازة: إِذن الشــيخ ملعــني، أو غــري معــني يف الروايــة عنــه، أي اإلذن يف مروياتــه ومســموعاته. 
 .86/(5 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،  44؛  العلــوم،  مقاليــد  معجــم  الســيوطي، 

)3( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/3). 
أربــل، )/4)؛  تاريــخ  املنتظــم، )/8)؛ األربــيل،  ابــن اجلــوزي،  )4( الســمعاين، األنســاب، 4/7)3؛ 
القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)))؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 93/4)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
))/)99؛ تذكــرة احلفــاظ، 58/4؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/65)؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 5/)7؛ 
ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 0/5)3؛ الســيوطي، طبقــات احلفــاظ، )/467؛ ابــن العــامد احلنبــيل، 

ــني، ))/)7.  ــم املؤلف ــة، معج ــالم، 7/)))؛ كحال ــزركيل، األع ــب، 56/6)؛ ال ــذرات الذه ش
)5( الســمعاين، األنســاب، 4/7)3؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)))؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 
93/4)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)99؛ تذكــرة احلفــاظ، 58/4؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/65)؛ 
الســيوطي، طبقــات احلفــاظ، )/467؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 56/6)؛ الــزركيل، األعــالم، 

ــني، ))/)7.  ــم املؤلف ــة، معج 7/)))؛ كحال
)6( الســمعاين، األنســاب، 4/7)3؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، )/8)؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)))؛ ابــن 
خلــكان، وفيــات األعيــان، 93/4)؛ الذهبــي، تذكــرة احلفــاظ، 58/4؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/65)؛ ابــن 

العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 56/6).
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وانتقــل للمذهــب احلنبــيل))(، تــويف يف بغــداد ســنة )550هـــ())(، روى عنــه اخلوارزمــي 
ســامًعا يف بغــداد)3(. 

10-ابو احلسن الغزنوي )ت 551هـ/1156م(.

عــيل بــن احلســني بــن عبــد اهلل بــن حممــد أبــو احلســن الغزنــوّي الواعــظ)4(، يلقــب 
بالربهــان)5(، ســمع بغزنــة)6(، وقــدم إىل بغــداد عــام )6)5هـــ()7(، فســمع احلديــث وكان 
ــه  ــت علي ــاب األزج ووقف ــاط بب ــه رب ــى ل ــتظهر فبن ــة املس ــون زوج ــرت خات ــظ فأم يع
الوقــوف وصــار لــه جــاه عظيــم متيــل األعاجــم إليــه، وكان الســلطان يأتيــه فيــزوره وكثــر 
زبــون جملســه بأســباب منهــا طلــب جاهــه وكثــرة املحتشــمني عنــده والقــراء واســتعبد 

الــوايف بالوفيــات، 5/)7؛ الســيوطي، طبقــات  ))( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/994؛ الصفــدي، 
احلفــاظ، )/467؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 56/6).

أربــل، )/4)؛  تاريــخ  املنتظــم، )/8)؛ األربــيل،  ابــن اجلــوزي،  ))( الســمعاين، األنســاب، 4/7)3؛ 
القفطــي، أنبــاه الــرواة، 3/)))؛ ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 94/4)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
))/)99؛ تذكــرة احلفــاظ، 60/4؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/70)؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 5/)7؛ 
ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 0/5)3؛ الســيوطي، طبقــات احلفــاظ، )/467؛ ابــن العــامد احلنبــيل، 

ــني، ))/)7. ــم املؤلف ــة، معج ــالم، 7/)))؛ كحال ــزركيل، األع ــب، 56/6)؛ ال ــذرات الذه ش
)3(  اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/88. 

)4( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/08)؛ ابــن األثــري، الكامــل، 8/)68؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/33؛ 
ســري أعــالم النبــالء، ))/03)؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، ))/34)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهرة، 

3/5)3؛ ابــن العــامد احلنبيل، شــذرات الذهــب، 64/6).
)5( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/0))؛ ابــن األثــري، الكامــل، 8/)68؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 
))/34)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 3/5)3؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 64/6). 
ــد.  ــان واهلن ــني خراس ــّد ب ــي احل ــان، وه ــرف خراس ــعة يف ط ــة واس ــة ووالي ــة عظيم ــي مدين ــه: وه )6( غزن

ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان، 4/)30.
)7( ابن اجلوزي، املنتظم، 8)/08)؛ ابن األثري، الكامل، 8/)68.
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كثــريا مــن العلــامء والفقــراء بنوالــه وعطائــه))(، تــويف يف بغــداد عــام ))55هـــ())(، روى 
عنــه املوفــق ســامعا يف بغــداد)3(.

11-عيل بن أمحد اليزدي )ت 551هـ/1156م(:  

ــافعي،  ــي الش ــه اجلوين ــني حمموي ــن احلس ــد ب ــن أمح ــني ب ــن احلس ــد ب ــن أمح ــيل ب ع
املحــدث، الزاهــد، نزيــل بغــداد)4(، ولــد بيــزد)5( عــام )473هـــ()6(، وحــدث وســمع يف 
أصبهــان، ومهــدان، والكوفــة، والبــرة، واحلجــاز، وتفقــه يف واســط وبغــداد، وصنــف 
يف الفقــه، واللغــة، والزهــد، كان مــن أعيــان الفقهــاء ومشــهوري الزهــاد وأهــل الــورع 

واجلهــاد، تــويف عــام ))55هـــ()7(، روى عنــه املوفــق ســامًعا بخــوارزم)8(.

))( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/08)؛ الذهبــي، تاريخ اإلســالم، ))/33؛ ســري أعالم النبــالء، ))/03)؛ 
ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، ))/34)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 3/5)3؛ ابــن العــامد احلنبــيل، 

شــذرات الذهــب، 64/6).
))( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/08)؛ ابــن األثــري، الكامــل، 8/)68؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/33؛ 
ســري أعــالم النبــالء، ))/03)؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، ))/34)؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهرة، 

3/5)3؛ ابــن العــامد احلنبيل، شــذرات الذهــب، 64/6).
)3( اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/65). 

)4( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)3؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/334؛ معرفــة القــراء الكبــار، )/90)؛ 
الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 0)/89؛ ابــن اجلــزري، غايــة النهايــة، )/7)5.

ــوي،  ــوت احلم ــارس. ياق ــامل ف ــدودة يف أع ــان مع ــرياز وأصبه ــابور وش ــني نيس ــطة ب ــة متوس ــزد: مدين )5(  ي
ــدان، 435/5. ــم، البل معج

)6( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ))/ )3؛ سري أعالم النبالء، 0)/ 334.
)7( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)3؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/334؛ معرفــة القــراء الكبــار، )/90)؛ 

الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 0)/89؛ ابــن اجلــزري، غايــة النهايــة، )/7)5.
)8( اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/5). 
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12-حممد بن عبيد اهلل بن نرص الزاغوين )ت 552هـ/1157م(

حممــد بــن عبيــد اهلل بــن نــر بــن رسي أبــو بكــر ابــن الزاغــوين))(، نســبة إىل 
ــا)4(، تــويف  قريــة زاغــون))(، ولــد عــام )468هـــ()3(، كان جملــًدا للكتــب واســتاًذا حاذًق

ســنه))55هـ()5(، روى عنــه املوفــق ســامًعا يف بغــداد)6(.

13-عبد الواحد بن احلسن الباقرجي )553هـ/1158م(.

عبــد الواحــد بــن احلســن بــن حممــد بــن إســحاق بــن إبراهيــم بــن خملــد بــن جعفــر، 
أبــو الفتــح الباقرجــي)7(، ولــد عــام ))48هـــ()8(، فقيــه شــافعي فاضــل، مــن أوالد 

ــيل،  ــة احلنب ــن نقط ــدان، 6/3))؛ اب ــم البل ــوي، معج ــوت احلم ــم، 8)/)))؛ ياق ــوزي، املنتظ ــن اجل ))( اب
التقييــد، )/80؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/ 30)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/54؛ ســري أعــالم النبــالء، 
0)/78)؛ ابــن تغــري بــردي؛ النجــوم الزاهــرة، 7/5)3؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 6/)7). 

))( زاغون: قرية من قرى بغداد، ياقوت احلموي، معجم البلدان، 6/3)). 
)3( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/)))؛ ياقــوت احلمــوي، معجــم البلــدان، 6/3))؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، 

)/ 30)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/54. 
ــخ  ــي، تاري ــد، )/80؛ الذهب ــيل، التقيي ــة احلنب ــن نقط ــدان، 3/ 6))؛ اب ــم البل ــوي، معج ــوت احلم )4( ياق

اإلســالم، ))/54؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/78).
ــيل،  ــة احلنب ــن نقط ــدان، 6/3))؛ اب ــم البل ــوي، معج ــوت احلم ــم، 8)/)))؛ ياق ــوزي، املنتظ ــن اجل )5( اب
التقييــد، )/80؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/ 30)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/54؛ ســري أعــالم النبــالء، 
0)/78)؛ ابــن تغــري بــردي؛ النجــوم الزاهــرة، 7/5)3؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 6/)7).

)6( اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/34. 
)7( الريفينــي، املنتخــب مــن كتــاب الســياق، )/ )37؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)7؛ الصفــدي، 

الــوايف بالوفيــات، 9)/67)؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 04/7). 
)8( الريفينــي، املنتخــب مــن كتــاب الســياق، )/ )37؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)7؛ الصفــدي، 

الــوايف بالوفيــات، 9)/67)؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 04/7).
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املحدثــني، ســمع الكثــري يف بغــداد وخراســان تغــرب وجــال يف اآلفــاق))(، وتــويف عــام 
)553هـــ())(، روى عنــه املوفــق ســامًعا يف خــوارزم)3(. 

14-حممد بن أيب جعفر الطائي)ت 555هـ/1160م(.

ــذاين)4(،  ــي اهلم ــوح الطائ ــو الفت ــد أب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب ــر حمم ــن أيب جعف ــد ب حمم
صاحــب كتــاب »األربعــني الطائيــة«)5(، ولــد ســنة )475هـــ()6(، وكان شــيخًا صاحلــًا، 
واعظــًا، حمّدثــًا، وانتقــل إىل مــرو وتفقــه هبــا)7(، وورد بغــداد حاًجــا عــام )0)5هـــ()8(، 
ث هبــا، وتــويف فيهــا ســنة )555هـــ()9(، روى  وبعدهــا عــاد إىل مهــذان، وقــد ســمع وحــدَّ

))( الريفينــي، املنتخــب مــن كتــاب الســياق، )/ )37؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)7؛ الصفــدي، 
الــوايف بالوفيــات، 9)/67)؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 04/7). 

))( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/)7؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 9)/67)؛ الســبكي، طبقــات 
 .(04/7 الكــربى،  الشــافعية 

)3(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/78. 
)4(  الســمعاين، األنســاب، ))/5)5؛ ابــن الفوطــي، جممــع اآلداب، 5/4)5؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
ــامد  ــن الع ــربى، 88/6)؛ اب ــافعية الك ــات الش ــبكي، طبق ــالء، 0)/360؛ الس ــالم النب ــري أع ))/)0)؛ س

ــب، 6/)9). ــذرات الذه ــيل، ش احلنب
ــالء،  ــالم النب ــري أع ــالم، ))/)0)؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــع اآلداب، 5/4)5؛ الذهب ــي، جمم ــن الفوط )5( اب
0)/360؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 88/6)؛ ابــن العــامد احلنبيل، شــذرات الذهــب، 6/)9).
ــافعية  ــات الش ــبكي، طبق ــالء، 0)/)36؛ الس ــالم النب ــري أع ــالم، ))/)0)؛ س ــخ اإلس ــي، تاري )6( الذهب

ــام 576ه. ــد ع ــه ول ــع اآلداب، 5/4)5 ان ــي يف جمم ــن الفوط ــر اب ــربى، 88/6)؛ وذك الك
ــالء،  ــالم النب ــري أع ــالم، ))/)0)؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــع اآلداب، 5/4)5؛ الذهب ــي، جمم ــن الفوط )7( اب

0)/)36؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 89/6). 
)8( ابن الفوطي، جممع اآلداب، 5/4)5.

ــالء،  ــالم النب ــري أع ــالم، ))/)0)؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــع اآلداب، 5/4)5؛ الذهب ــي، جمم ــن الفوط )9( اب
0)/)36؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 89/6)؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 93/6) 



41فص1: املوفق اخلوارزمي احلنفي وموارده ومنهجيته يف كتابه املناقب

عنــه املوفــق باملكاتبــة مــن مهــذان))(.

15-شهردار بن شرويه )ت 558هـ/1163م(.

شــهردار بــن شــريويه بــن شــهردار بــن شــريويه))( بــن فاخــرسه بــن خــرسكان 
ــن املــؤرخ أيب شــجاع  ــو منصــور اب ــه بــن خــرسو الديلمــي)3(، أب ــن زينون ــن أســتنب ب ب
ــه »كان عامًلــا فاضــاًل،  اهلمــذاين، ولــد هبمــذان ســنة )483هـــ()4(، وقــال الســمعاين)5( إنَّ
حافًظــا، قيــاًم، عارًفــا بــاألدب، ظريًفــا خفيًفــا. الزم مســجده، متبًعــا أثــر والــده يف كتابــة 
ــاب  ــانيدًا لكت ــرج أس ــاظ، أخ ــامء واحلف ــاء العل ــن أبن ــه«، كان م ــامعه وطلب ــث وس احلدي
والــده املســمى بالفــردوس يف ثــالث جملــدات ورتبــه ترتيبــا حســنا ويســمى الفــردوس 
ــويف ســنة )558هـــ()7(، روى  ــه إىل اصفهــان واىل بغــداد، وت ــري)6(، ورحــل مــع ابي الكب

))(  اخلوارزمي، مقنل احلسني، )/43. 
ــي،  ــافعية، )/484؛ الذهب ــاء الش ــات الفقه ــالح، طبق ــن الص ــد، )/97)؛ اب ــيل، التقيي ــه احلنب ــن نقط ))( اب
ســري أعــالم النبــالء، 0)/375؛ ابــن قــايض شــهبه، طبقــات الشــافعية، )/7)3؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم 

الزاهــرة، 364/5؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 6/ 305؛ الــزركيل، األعــالم، 79/3).
الــوايف  الصفــدي،  ))/37)؛  اإلســالم،  تاريــخ  الذهبــي،  )/7)3-8)3؛  التحبــري،  )3( الســمعاين، 

.((0/7 الشــافعية،  طبقــات  الســبكي،  6)/3))؛  بالوفيــات، 
ــخ  ــي، تاري ــافعية، )/484؛ الذهب ــاء الش ــات الفقه ــالح، طبق ــن الص ــري، )/8)3؛ اب ــمعاين، التحب )4( الس
اإلســالم، ))/37)؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/376؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 6)/3))؛ ابــن قــايض 

شــهبه، طبقــات الشــافعية، )/7)3؛ الــزركيل، األعــالم، 79/3).
)5( التحبري، )/8)3.

)6(  الذهبــي، ســري أعــالم النبــالء، 0)/376؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 6)/3))؛ ابــن قــايض شــهبه، 
طبقــات الشــافعية، )/7)3؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 6/ 305؛ 

ــن الصــالح، طبقــات الفقهــاء  ــد، )/97)؛ اب ــيل، التقيي ــن نقطــه احلنب ــري، )/330؛ اب )7( الســمعاين، التحب
الشــافعية، )/484؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/37)؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/376؛ الصفــدي، 
الــوايف بالوفيــات، 6)/3))؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية، 0/7))؛ ابــن قــايض شــهبه، طبقــات الشــافعية، 
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ــة مــن مهــذان))(. ــه املوفــق باملكاتب عن

16-أبو سعد السمعاين )ت 562هـ/1167م(.

عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور))( بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار املــروزي، أبــو ســعد 
ــنة )506هـــ()4(،  ــرو س ــد بم ــث، ول ــاظ احلدي ــن حف ــة م ــؤرخ رحال ــمعاين)3(، م ــن الس ب
وانتقــل مــع والــده إىل نيســابور ســنة )509هـــ()5(، رحــل إىل العديد مــن البلدان اإلســالمية 
ث هبــا، لــه العديــد مــن التصانيــف منهــا »األنســاب« و »التحبــري يف املعجــم  وســمع وحــدَّ
ــرو  ــويف يف م ــام«)7(، ت ــاكني الش ــرام إىل س ــرط الغ ــرو«)6( و »ف ــة م ــخ مدين ــري« و »تاري الكب

)/7)3؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 364/5؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، 6/ 305؛ 
الــزركيل، األعــالم، 79/3).

))(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/39. 
))( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 8)/87)؛ ابــن األثــري، الكامــل يف التاريــخ، 334/9؛ الذهبــي، تاريخ اإلســالم، 
ــو  ــة، 6)/6)4؛ أب ــة والنهاي ــري، البداي ــن كث ــالء، 0)/456؛ اب ــالم النب ــري أع ــرب، 37/3؛ س ))/74)؛ الع

اليمــن، األنــس اجلليــل، )/)30؛ الــزركيل، األعــالم، 55/4.
)3( ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 447/36؛ ابــن نقطــة احلنبــيل، التقييــد، )/367؛ الصفــدي، الــوايف 
بالوفيــات، 9)/)6؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 80/7)؛ ابــن قــايض شــهبة، طبقــات الشــافعية، 

ــب، )/)4.  ــذرات الذه ــيل، ش ــامد احلنب ــن الع ــرة، 378/5؛ اب ــوم الزاه ــردي، النج ــري ب ــن تغ )/))؛ اب
)4(  ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 447/36؛ ابــن نقطــة احلنبــيل، التقييــد، )/367؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
))/74)؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/456؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 80/7)؛ ابــن قــايض 
شــهبة، طبقــات الشــافعية، )/))؛ ابــن العــامد احلنبــيل، شــذرات الذهــب، )/)4؛ الــزركيل، األعــالم، 55/4.
ــالء،  ــخ اإلســالم، ))/74)؛ ســري أعــالم النب ــي، تاري ــخ دمشــق، 447/36؛ الذهب ــن عســاكر، تاري )5( اب

ــربى، 80/7).  ــافعية الك ــات الش ــبكي، طبق 0)/456؛ الس
)6( ابــن األثــري، الكامــل يف التاريــخ، 335/9؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/74)؛ ســري أعــالم النبــالء، 
0)/457؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، 80/7)؛ ابــن قــايض شــهبة، طبقــات الشــافعية، )/3)؛ 

الــزركيل، األعــالم، 55/4.
)7( ابن نقطة احلنبيل، التقييد، )/367؛ ابن العامد احلنبيل، شذرات الذهب، )/)4. 
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ســنة ))56هـــ())(، روى عنــه املوفــق بــن أمحــد اخلوارزمــي باملكاتبــة مــن مــرو))(.

17-حممد بن أيب الربيع املازين )ت 565هـ/1169م(. 

حممــد بــن أيب الربيــع بن ســليامن بــن ربيع املــازين، القيــي، أبو حامــد)3(، عــامل أديب، 
ث  حافــظ، رحالــة، ولــد بغرناطــة)4( ســنة )473هـــ()5(، ودخــل االســكندرية)6(، وحــدَّ
ث هبــا)7(، وتــويف ســنة )565هـــ()8(،  بدمشــق، وســمع ببغــداد، ودخــل خــوارزم، وحــدَّ

قــرأ عــى املوفــق بــن أمحــد كتــاب »العــامل واملتعلــم« أليب حنيفــة يف خــوارزم)9(.

18-حممد بن عيل املطهر املرتىض احلسيني)ت 566هـ/1170م(.

ــاء،  ــب النقب ــيني)0)(، نقي ــىض احلس ــن املرت ــر ب ــن املطه ــد ب ــن حمم ــيل ب ــن ع ــد ب حمم

))( ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 447/36؛ ابــن نقطــة احلنبــيل، التقييــد، )/368؛ الذهبــي، تاريخ اإلســالم، 
))/74)؛ ســري أعــالم النبــالء، 0)/463؛ العــرب، 37/3؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 9)/63؛ الســبكي، 
ــيل،  ــامد احلنب ــن الع ــافعية، )/3)؛ اب ــات الش ــهبة، طبق ــايض ش ــن ق ــربى، 83/7)؛ اب ــافعية الك ــات الش طبق
ــن  ــم، 8)/78)؛ واب ــوزي يف املنتظ ــن اجل ــر اب ــالم، 55/4. وذك ــزركيل، األع ــب، )/)4؛ ال ــذرات الذه ش

األثــري، يف الكامــل، 334/9؛ وابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة، 6)/6)4 انــه تــويف ســنة )563هـــ(. 
))(  اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/4. 

)3( السمعاين، األنساب، 0)/8)؛ الزركيل، األعالم، 99/6)؛ كحالة، معجم املؤلفني، 0)/58). 
)4( السمعاين، األنساب، 0)/8)؛ الزركيل، األعالم، 99/6)؛ كحالة، معجم املؤلفني، 0)/58).

)5( الزركيل، األعالم، 00/6)؛ كحالة، معجم املؤلفني، 0)/58).
)6( االسكندرية: وهي املدينة املشهورة بمر، عى ساحل البحر. القزويني، اثار البالد، )/43). 

)7( السمعاين، األنساب، 0)/8)؛ الزركيل، األعالم، 99/6)؛ كحالة، معجم املؤلفني، 0)/58).
)8( الزركيل، األعالم، 99/6)؛ كحالة، معجم املؤلفني، 0)/58). 

)9( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/96. 
)0)(  منتجــب الديــن، الفهرســت، 00)؛ القزوينــي، التدويــن يف أخبــار قزويــن، )/470؛ األردبيــيل، جامــع 

الــرواة، )/58)؛ العامــيل، امــل االمــل، )/90)؛ اخلوئــي، معجــم رجال احلديــث، 8)/9). 
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ــه »فاضــل ثقــة  ــن))( إن ــرازي))(، قــال منتجــب الدي ــو الفضــل ال ــن أب الســيد رشف الدي
راويــة قــرأت عليــه كتبــا مجــة يف األحاديــث«، رحــل إىل قزويــن ســنة )559هـــ(، فســمع 
منــه وســمع أبــا الفضــل اْلَكَرِجــّي وأبــا ســليامن الزبــريي)3(، وتــويف بســاوة)4( ســنة 

ــري)6(. ــة ال ــن مدين ــة م ــق باملكاتب ــه املوف )566هـــ()5(، روى عن

19-ابو العالء اهلمداين )569هـ/1174م(:

حســن بــن أمحــد بــن احلســن العطــار اإلمــام احلافــظ العالمــة شــيخ اإلســالم 
ــوم  ــة وعل ــو واللغ ــا يف النح ــام )488هـــ()7(، كان إماًم ــد ع ــداين، ول ــالء اهلم ــو الع أب
ــا »زاد  ــوم منه ــواع العل ــدة يف أن ــف ع ــه تصاني ــد، ول ــث واالدب والزه ــران واحلدي الق
املســري يف التفســري«، وكان عفيفــا ال يــرتدد إىل أحــد، شــيخ مهــذان بــال مدافــع، حافــظ 
ــام  ــويف ع ــراءات واألدب)8(، ت ــث والق ــرف احلدي ــرية، يع ــل الس ــرئ فاض ــن ومق متق

))( منتجــب الديــن، الفهرســت، 00)؛ األردبيــيل، جامــع الــرواة، )/58)؛ العامــيل، امــل االمــل، )/90)؛ 
اخلوئــي، معجم رجــال احلديــث، 8)/9).

))( الفهرست، 00). 
)3( القزويني، التدوين يف أخبار قزوين، )/470.

)4( ســاوة: مدينــة حســنة بــني الــري ومهــذان يف وســط، بينهــا وبــني كل واحــد مــن مهــذان والــري ثالثــون 
ــدان، 79/3).  ــم البل ــوت احلمــوي، معج فرســخا. ياق

)5( القزويني، التدوين يف أخبار قزوين، )/470.
)6(  اخلوارزمي، املناقب، )3. 

)7( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 08/8)؛ ياقــوت احلمــوي، معجــم االدبــاء، 8/5؛ ابــن األثــري، الكامــل يف التاريــخ، 
9/)40؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 39/ 334؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ))/95)؛ ابــن كثــري، البدايــة 
الوعــاة، )/494؛  بغيــة  الســيوطي،  الزاهــرة، 6/)7؛  النجــوم  بــردي،  تغــري  ابــن  والنهايــة، 6)/496؛ 
ــني، 97/3).  ــم املؤلف ــه، معج ــالم، )/)8)؛كحال ــزركيل، االع ــات، 86/3؛ ال ــات اجلن ــاري، روض اخلوانس
)8( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 08/8)؛ ابــن األثــري، الكامــل يف التاريــخ، 9/)40؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 
ــة، 6)/496؛ ابــن تغــري  ــة والنهاي 39/ 334؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ))/95)؛ ابــن كثــري، البداي
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ــذان))(. ــن مه ــازة م ــد باإِلج ــن أمح ــق ب ــه املوف )569هـــ())(، روى عن

20-حممد بن احلسن البغدادي )ت 571هـ/ 1175م(:

 نجــم الديــن حممــد بــن احلســني بــن حممــد بــن حممــد، أبــو منصــور البغــدادي، ولــد يف 
بـــــــغداد  ســنة ))49هـــ()3(، ودرس الفقــه فيهــا وشــغل منصــب نائــب قايض القضــاة)4(، 
ــاد إىل  ــا ع ــاك، وبعده ــّدث هن ــمع وح ــا وس ــام هب ــذان وأق ــن إىل مه ــن الزم ــدة م ــل م رح
بغــداد وتــويف فيهــا ســنه ))57هـــ()5(، روى عنــه املوفــق عــن طريــق املكاتبة من مهــذان)6(.

21-حممد بن بنيامن )ت 573هـ/ 1177م(:

ــن  ــك ب ــد املل ــن عب ــعد ب ــن أيب س ــر اب ــن أيب بك ــف)7( اب ــن يوس ــامن ب ــن بني ــد ب حمم

بــردي، النجــوم الزاهــرة، 6/)7؛ الســيوطي، بغيــة الوعــاة، )/494؛ اخلوانســاري، روضــات اجلنــات، 
86/3؛ الــزركيل، األعــالم، )/)8)؛كحالــه، معجــم املؤلفــني، 97/3).

))( ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 08/8)؛ ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 8/5؛ ابــن األثــري، الكامــل يف 
التاريــخ، 9/)40؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 39/ 334؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، ))/95)؛ ابــن كثــري، 
البدايــة والنهايــة، 6)/496؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، 6/)7؛ الســيوطي، بغيــة الوعــاة، )/494؛ 
ــه، معجــم املؤلفــني، 97/3).  اخلوانســاري، روضــات اجلنــات، 86/3؛ الــزركيل، األعــالم، )/)8)؛ كحال

))(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/3)). 
)3( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ))/504؛ القريش، اجلواهر املضية، )/50 

)4( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ))/504. 
)5( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ))/504؛ القريش، اجلواهر املضية، )/50

)6( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/34. 
)7( ابــن نقطــة احلنبــيل، التقييــد، )/60؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 3)/)56؛ ســري أعــالم النبــالء، 
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ــه »أديــب فاضل،  عبــد اجلبــار اهلمــذاين))(، ولــد ســنة )488هـــ())(، وقــال الســمعاين)3( إنَّ
مليــح اخلــط، حســن الســرية، مجيــل الطريقــة، لــه ســمت ووقــار وصــالح وتــودد، مكثــر 
ــاًل)4(،  ــا، فاض ــا، أديًب ــيًخا صاحلً ــه، وكان ش ــذان يِف وقت ــنِد مه ــث « وكان مس ــن احلدي م

تــويف ســنة )573هـــ()5(، روى عنــه املوفــق عــن طريــق املكاتبــة مــن مهــذان)6(.

22-محاد بن ابراهيم البخاري )ت 576هـ/1180م(

محــاد بــن إبراهيــم بــن إســامعيل بــن إســحاق الصفــار أبــو املحامــد البخــاري)7(، ولد يف 
بخــاري، وســمع هبــا وحــدث عــن أبيــه)8(، وورد بـــــغداد ســنة )560هـــ( وحــدث هبــا)9(، 

تــويف ســنة )576هـ()0)(، روى عنــه املوفق باملكاتبة مــن بخاري)))(.

23-عيل بن عمر العلوي.

عــيل بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن حممــد بــن محــزة العلــوي احلســيني الكــويف، 

))( السمعاين، التحبري، )/)0). 
))( السمعاين، التحبري، )/)0)؛ الذهبي، تاريخ اإلسالم، 3)/)56؛ سري أعالم النبالء، 0)/598.

)3( التحبري، )/)0). 
)4( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 3)/)56؛ سري أعالم النبالء، 0)/598.
)5( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 3)/)56؛ سري أعالم النبالء، 0)/598. 

)6( اخلوارزمي، املناقب، 309. 
ــالء،  ــالم النب ــري أع ــالم، ))/)58؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــع اآلداب، 3/)49؛ الذهب ــي، جمم ــن الفوط )7( اب

ــزان، 65/3). ــان املي ــه، )/795؛ لس ــري املنتب ــقالين، تبص ــر العس ــن حج ))/)9؛ اب
ــالء،  ــالم النب ــري أع ــالم، ))/)58؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــع اآلداب، 3/)49؛ الذهب ــي، جمم ــن الفوط )8( اب

ــزان، 65/3). ــان املي ــقالين، لس ــر العس ــن حج ))/)9؛ اب
)9( ابن حجر العسقالين، تبصري املنتبه، )/795. 

)0)( الذهبي، تاريخ اإلسالم، ))/)58؛ سري أعالم النبالء، ))/)9. 
)))( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/37).
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أبــو احلســن العلــوي، ســاكن متــودد، فاضــل، مــن أهــل العلــم، وأوالد العلــامء، ولــد يف 
الكوفــة عــام )476هـــ())(، روى عنــه املوفــق ســامعا بالكوفة))(.

25- منصور بن نوح الشهرستاين.

ــو القاســم، يــروى عــن  ــم الشهرســتاين، أب ــن إبراهي ــن نــوح بــن حممــد ب منصــور ب
شــيخ احلفــاظ أيب احلســن، عمــر بــن أيب احلســن عبــد الكريم بن ســعدويه الــروايس روى 

عنــه ابنــه أبــو منصــور حممــد)3(، وروى عنــه املوفــق عــن طريــق الســامع بشهرســتان)4(. 

ب: تالمذته: 

اكتســب املوفــق بــن أمحــد علــم شــيوخه وأضــاف إليــه الكثــري مــن علمــه وأصبــح مــن 
علــامء زمانــه يف علــم احلديــث، وبعــد ذلــك بــدأت مرحلــة عطائــه وأقبــل عليه طــالب العلم 
ينهلــون مــن علومــه ومعارفــه، وتتلمــذ عــى يديــه العديــد مــن التالميــذ الذيــن أصبحــوا فيــام 

بعــد مــن أعــالم املحدثــني، والعلــامء والفقهــاء خاصــة يف علــم احلديــث، وهــم: 

1-ابن شهر آشوب)588هـ/1192(.

ــن)5(، عــامل  ــو جعفــر، رشــيد الدي ــدراين، أب ــن شــهر اشــوب املازن ــن عــيل ب حممــد ب

))( السمعاين، التحبري، )/576-575. 
))(  اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/03).

)3( السمعاين، األنساب، 8/)8).
)4(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )/3. 

ــة  ــادى، البلغ ــات، 8/4))؛ الفريوزآب ــوايف بالوفي ــدي، ال ــالم، ))/860؛ الصف ــخ اإلس ــي، تاري )5( الذهب
يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، )/78)؛ ابــن حجــر العســقالين، لســان امليــزان، 0/5)3؛ الســيوطي، 
ــزركيل،  ــن، )/)0)؛ ال ــات املفرسي ــداوودي، طبق ــن، )/0))؛ ال ــات املفرسي ــاة، )/)8)؛ طبق ــة الوع بغي

االعــالم، 78/6).
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باحلديــث والتفســري واألصــول، مــن فقهــاء الشــيعة األماميــة، وقــال الصفــدي))(: إنــه 
»كان هبــي املنظــر حســن الوجــه والشــيبة صــدوق اللهجــة مليــح املحــاورة واســع العلــم 
كثــري اخلشــوع والعبــادة والتهجــد ال يكــون إاِل عــى وضــوء «، لــه العديــد مــن املؤلفــات 
منهــا، أســباب نــزول القــران، ومتشــابه القــرآن، ومناقــب آل أيب طالــب ))(. تــويف ســنة 

)588هـــ()3(، يــروي عــن املوفــق اخلوارزمــي باملكاتبــة)4(.

2– برهان الدين املطرزي )ت 610هـ/1213م(.

نــارص بــن عبــد الســيد بــن عــى املطــرزي اخلوارزمــي، أبــو الفتح ابــن أيب املــكارم)5(، 
ولــد يف خــوارزم ســنة )538هـــ()6(، كان عاملــا باللغــة والنحــو واآلداب، صنــف يف اللغة 

))( الوايف بالوفيات، 8/4)). 
))( الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 9/4))؛ الفريوزآبــادى، البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، )/79)؛ 

الســيوطي، بغيــة الوعــاة، )/)8)؛ الــزركيل، األعــالم، 79/6). 
)3( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/860؛ الفريوزآبــادى، البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، )/79)؛ 
ــن،  ــات املفرسي ــاة، )/)8)؛ طبق ــة الوع ــيوطي، بغي ــزان، 0/5)3؛ الس ــان املي ــقالين، لس ــر العس ــن حج اب
)/)))؛ الــداوودي، طبقــات املفرسيــن، )/)0)؛ الــزركيل، األعــالم، 78/6). ذكــر الصفــدي يف الــوايف 

بالوفيــات، 8/4))، انــه تــويف ســنة )590هـــ(.
)4( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/)3.

)5( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 339/3؛ ابــن خلــكان، وفيــات 
األعيــان، 5/ 369؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/53)؛ ســري أعــالم النبــالء، ))/8)؛ صــالح الديــن، 
فــوات الوفيــات، 4/)8)؛ القــريش، اجلواهــر املضيــة، )/90)؛ الفريوزآبــادى، البلغــة يف تراجــم أئمــة 
النحــو واللغــة، )/303؛ ابــن قطلوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/309؛ الســيوطي، بغيــة الوعــاة، )/))3؛ ابــن 

ــني، 3)/)7. ــم املؤلف ــة، معج ــالم، 348/7؛ كحال ــزركيل، األع ــالم، 86/4)؛ ال ــوان اإلس ــزي، دي الغ
)6( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، 340/3؛ ابــن خلــكان، وفيــات 
ــان، 370/5؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، ))/53)؛ ســري أعــالم النبــالء، ))/8)؛ صــالح الديــن،  األعي
الوعــاة، )/))3؛  بغيــة  الســيوطي،  املضيــة، )/90)؛  اجلواهــر  القــريش،  الوفيــات، 4/)8)؛  فــوات 
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والعربيــة، قــرأ عــى أبيــه وعــى أيب املؤيــد املكــي خطيــب خــوارزم، ودخــل بغــداد ســنة 
ث بمصنفاتــه، وكان حنفيــا معتزلًيــا داعيــة، ومــن تصانيفــه: املغــرب،  ))60هـــ(، وحــدَّ
ورشح املقامــات احلريريــة، تــويف  ســنة )0)6هـــ())(، قــرأ عــى أخطــب خــوارزم املوفــق 
اخلوارزمــي وأخــذ منــه كــام ذكــر ياقــوت احلمــوي))(، والقفطــي)3(، وغريهــم)4(، ويروي 

عــن املوفــق كــام ذكــر اجلوينــي)5(، والعالمــة املجلــي)6(.

3- مجال الدين ابن معن.

يروي عن املوفق اخلوارزمي كتاب »مقتل احلسني« باإلجازة)7(. 

الــزركيل، األعــالم، 348/7؛ كحالــة، معجــم املؤلفــني، 3)/)7. وذكــر صــالح الديــن يف فــوات االوفيــات، 
ــه ولــد ســنة )536هـــ(. )/)8) وابــن قطلوبغــا يف تــاج الرتاجــم، )/309، أنَّ

ابــن  الــرواة، 339/3-340؛  ))( ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 6/)74)-)74)؛ القفطــي، أنبــاه 
ــالء، ))/8)؛  ــالم النب ــري أع ــالم، ))/53)؛ س ــخ اإلس ــي، تاري ــان، 5/ 370؛ الذهب ــات األعي ــكان، وفي خل
صــالح الديــن، فــوات الوفيــات، 4/)8)؛ القــريش، اجلواهــر املضيــة، )/90)؛ الفريوزآبــادى، البلغــة يف تراجم 
أئمــة النحــو واللغــة، )/303؛ ابــن قطلوبغــا، تــاج الرتاجــم، )/309؛ الســيوطي، بغيــة الوعــاة، )/))3؛ ابــن 

ــة، معجــم املؤلفــني، 3)/)7.  ــوان اإلســالم، 86/4)؛ الــزركيل، األعــالم، 348/7؛ كحال الغــزي، دي
))(  معجم األدباء، 6/)74). 

)3( أنباه الرواة، 339/3. 
)4( ابــن خلــكان، وفيــات األعيــان، 5/ 369؛ الذهبــي، ســري أعــالم النبــالء، ))/8)؛ القــريش، اجلواهــر 
املضيــة، )/90)؛ الفريوزآبــادى، البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، )/303؛ الســيوطي، بغيــة الوعــاة، 

 .3((/(
)5( فرائد السمطني، )/9). 
)6( بحار األنوار، 73/40. 

)7( اجلويني، فرائد السمطني، )/6)). 
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4- طاهر بن أيب املكارم عبد السيد بن عيل اخلوارزمي. 

يروي عن اخلوارزمي كتابه »املناقب« باإلجازة))(. 

5-مسلم بن عيل.

يروي عن املوفق بن أمحد كتابه »املناقب« باالجازة))(.

ج: مؤلفاته

 إن للموفــق العديــد مــن املؤلفــات التــي وردت أســامؤها يف الكتــب واملعاجــم 
ــي:  ــون، وه ــا املؤلف ــل منه ونق

1- املؤلفات املطبوعة: 
ــن  ــبعة وعرشي ــن س ــتنا ويتضم ــه يف دراس ــذي نتناول ــاب ال ــو الكت ــب: وه أ-املناق

ــة.  ــث الالحق ــة يف املباح ــى تفاصيل ــأيت ع ــوف ن ــاًل، وس فص

ب- مقتــل احلســن: للموفــق بــن أمحــد اخلوارزمــي، طبــع مــرة واحــدة ســنة 
)8)4)هـــ(، بتحقيــق الشــيخ حممــد الســاموي، والنــارش دار أنــوار اهلــدى، وتألــف 
مــن جزأيــن، اجلــزء األول اشــتمل عــى أحــد عــرش فصــاًل، تضمنــت ذكــر فضائــل آل 
البيــت)(، وذكــر أحــوال احلســني)( قبــل خروجــه اىل كربــالء، واجلــزء الثــاين 
ــا  ــالء وم ــني)( اىل كرب ــروج احلس ــر خ ــت ذك ــول، تضمن ــة فص ــى أربع ــتمل ع اش
حــدث يف الطريــق، وذكــر واقعــة الطــف ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث، وكذلــك ذكــر 

 .)(ــني ــيل احلس ــن قات ــي م ــد اهلل الثقف ــن أيب عبي ــار ب ــام املخت انتق

ج- مناقــب اإلمــام األعظــم أيب حنيفــة: طبــع مــرة واحــدة يف اهلنــد ســنة )))3)هـــ( 

))( املجلي، بحار األنوار، 04)/69).
))( املجلي، بحار األنوار، 04)/58)؛ األميني، الغدير، 4/)40. 
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بمطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة يف اهلنــد، تألــف الكتــاب مــن جملديــن وقســمه 
ــد  ــت ذكــر مول ــًا، تضمن ــد األول بخمســة عــرش باب ــواب جــاء املجل ــق عــى  إىل أب املوف
أيب حنيفــة ونشــأته وذكــر العديــد مــن مناقبــه، واملجلــد الثــاين أيضــا أشــتمل عــى مخســة 

عــرش بابــًا تضمنــت أيضــا ذكــر مناقبــه ملــا تبقــى مــن حياتــه اىل وفاتــه.

2- املؤلفات األخرى: 
تذكر املصادر هذه املؤلفات ومل نجدها يف املكتبات التي استطعنا الوصول إليها: 

أ- ديوان شعره))(. 
ب- كتاب األربعني))(.

ت- كتاب رد الشمس ألمري املؤمنني)3(.
ث- كتاب قضايا أمري املؤمنني)4(.

ج- كتاب »الكفاية يف علم األعراب)5(. 

شهرته العلمية: 
أثنــى العديــد مــن العلــامء واملؤرخــني عــى املوفــق بــن أمحــد اخلوارزمــي، فقــد ذكــره 
القفطــي)6( )ت 4)6هـــ( بقولــه »أبــو املؤيــد خطيــب خــوارزم أديــب فاضــل، لــه معرفــة 
ــرأ  ــه، أق ــب ب ــئ اخلط ــرية ينش ــنني كث ــوارزم س ــع خ ــب بجام ــه، خيط ــاألدب والفق ــة ب تام
ــه عاملــًا يف اآلداب«، أمــا الفــايس)7()ت 775هـــ(  ــة وغــريه، وختــرج ب النــاس علــم العربي

))( حاجي، كشف الظنون، )/5)8؛ األميني، الغدير، 4/)40. 
))( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/50)؛ األميني، الغدير، 4/)40.
)3( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/73)؛ األميني، الغدير، 4/)40. 
)4( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/73)؛ األميني، الغدير، 4/)40  

)5( حاجي، كشف الظنون، )/498).
)6( انباه الرواة، 3/)33.

)7( العقد الثمني، 0/7)3. 
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فذكــر عنــه »العالمــة خطيــب خــوارزم كان أديبــا فصيحــًا مفوهــًا، خطــب بخــوارزم دهــرًا 
ــه »كان أديبــا  وأنشــأ اخلطــب وأقــرأ النــاس« ووصفــه أيب احلســنات))( )ت304)هـــ( بأنَّ
ــه  ــه معرفــة تامــة بالفقــه«، وجــاء يف وصــف اخلوانســاري))( )ت )33)هـــ( ل وفاضــال ل
بالقــول »وأمــا األخطــب فهــو لقــب الشــيخ املحــدث املتقــن املتبحــر صــدر األئمــة عنــد 
العامــة أخطــب خــوارزم«، ويــرى األمينــي)3( )ت 390)هـــ( بــأّن اخلوارزمــي »كان فقيهــا 
غزيــر العلــم، حافظــا طائــل الشــهرة، حمدثــا كثــري الطــرق، خطيبــا طائــر الصيــت متمكنــا 

يف العربيــة، خبــريا عــى الســرية والتاريــخ، أديبــا شــاعرا لــه، خطــب وشــعر مــدون« 

ــاء  إن أبــرز مــا يالحــظ عــى أقــوال العلــامء بحــق اخلوارزمــي هــو إمجاعهــم يف الثن
عليــه، وبشــهرته العلميــة عــى اختــالف مشــارهبم املذهبيــة، وعصورهــم التارخييــة، وبــام 
ــة التــي  ــة العلمي ــة عــى فكــر هــذا العــامل، ويعكــس البيئ ــدال والعلمي يعــزز صفــة االعت
متيــزت بالرقــي الفكــري يف ذلــك العــر فقــد كانــت املناظــرات العلميــة تــدور هنــاك يف 

آداب مجــة بعيــدة عــن التعصــب)4(.

رحالته العلمية: 

إن احلديــث عــن الرحــالت العلميــة ألخطــب خــوارزم ليــس بأحســن حــال مــن 
ــر  ــا، إذ مل تذك ــا أحيان ــات وانعدامه ــة املعلوم ــك لقل ــأته؛ وذل ــه ونش ــن حيات ــث ع احلدي
وتــرش لنــا املصــادر التــي ترمجــت للموفــق اخلوارزمــي عــن أي رحلــة علميــة لــه، لكــن 
مــن طريــق مــا أشــار إليــه املوفــق إىل بعــض شــيوخه الذيــن قــرأ عليهــم أو ســمع منهــم 
ــه،  ــيوخ يف مؤلفات ــؤالء الش ــن ه ــات ع ــراده الرواي ــدد إي ــدة، يف ص ــالمية ع ــدن إس يف م

))( الفوائد البهيه، )4.
))( روضات اجلنات، )/90).

)3( الغدير، 90/4). 
)4(  بارتولد، تاريخ الرتك يف آسيا الصغرى، 45).
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ــة:   ــه يف املــدن األتي وبالحــاظ ذلــك نســتطيع أن نتتبــع رحالت

بغداد: 

مــن الرحــالت العلميــة التــي قــام هبــا اخلوارزمــي رحلتــه إىل بغــداد، إذ التقــى 
هبــا شــيخه عبــد امللــك بــن أيب قاســم بــن أيب ســهل الكروخــي))(، وســمع منــه بمدينــة 
الســالم))(، وأيضــا التقــى بشــيخه الفضــل بــن ســهل احللبــي)3(، وســمع منــه)4(، وكذلــك 
ســمع مــن شــيخة عــيل بــن احلســني الغزنــوي)5(، بــداره يف مدينــه الســالم يف ربيــع 
األول ســنة )544هـــ()6(، وأيًضــا ســمع مــن شــيخه أبــو بكــر حممــد بــن عبيــد اهلل نــر 
الزاغــوين)7(، عنــد عودتــه مــن الســفرة احلجازيــة)8(، وكذلــك التقــى بشــيخة حممــد بــن 

نــارص الســالمي)9(، وســمع منــه احلديــث)0)(.

الكوفة: 

مــن الرحــالت العلميــة للموفــق بــن أمحــد هــي رحلتــه إىل مدينــة الكوفــة، إذ التقــى 

))(  تنظر ترمجته : 5). 
))(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، )0)؛ االميني، الغدير، 399/4.

)3( تنظر ترمجته : 5)-6).
)4( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة، )/93). 

)5( تنظر ترمجته : 8)-9). 
)6(  اخلوارزمي، مقتل احلسني، 65)؛ األميني، الغدير، 399/4. 

)7(  تنظر ترمجته : )). 
)8( اخلوارزمي، مقتل احلسني، 34؛ األميني، الغدير: 399/4. 

)9( تنظر ترمجته: 8)-9).
)0)( اخلوارزمي، مناقب أيب حنيفة: )/88.
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فيهــا بشــيخه عــيل بــن عمــر بــن إبراهيــم العلــوي))(، وســمع منــه احلديــث))(. 

دير العاقول))): 

ــا  ــى فيه ــول، إذ التق ــر العاق ــه إىل دي ــي، رحلت ــة للخوارزم ــالت العلمي ــن الرح وم
ــول)4(. ــر العاق ــن أمحــد بدي ــق ب ــه املوف ــرأ علي ــن حممــد الســقطي، وق ــارك ب شــيخه املب

الري))): 

الرحلــة العلميــة األخــرى ألخطــب خــوارزم، رحلتــه ملدينــة الــري، إذ التقــى فيهــا 
بشــيخه حممــد بــن احلســني االســرتباذي، الــذي ســمع منه بمدينــة الــري)6(، وأيضــا التقى 
بشــيخه حممــد بــن منصــور بــن عــيل املقــري املعــروف بالديــواين، وســمع منــه احلديــث 

بمحلــة نــر آبــاد بمدينــه الــري)7(.

شهرستان))): 

مــن املــدن التــي رحــل إليهــا أخطــب خــوارزم، والتقــى هبــا بشــيخه منصور بــن نوح 
الشهرســتاين، عنــد عودتــه مــن الســفرة احلجازية عــام 544هـ، وســمع منــه احلديث)9(.

))(  تنظر ترمجته: 7). 
))( األميني، الغدير: 399/4. 

ــوت  ــخا. ياق ــرش فرس ــه ع ــداد مخس ــني بغ ــا وب ــة، بينه ــرسى والنعامني ــن ك ــني مدائ ــع ب ــول: تق ــر العاق )3( دي
احلمــوي، معجــم البلــدان: )/0)5.

)4(  اخلوارزمي، مقتل احلسني: )/67)؛ األميني، الغدير :4/)40. 
)5( الري: تقع يف إيران يف إقليم اجلبال، ياقوت احلموي، معجم البلدان: 6/3)).

)6( املناقب، مقدمة املحقق: 9). 
)7( اخلوارزمي، مقتل احلسني: )/5؛ األميني، الغدير: 4/)40. 

ــدان:  ــم البل ــوي، معج ــوت احلم ــابور. ياق ــة نيس ــن قصب ــارس ضم ــأرض ف ــع ب ــة تق ــتان: مدين )8( شهرس
  .376/3

)9( اخلوارزمي، مقتل احلسني: )/3؛ األميني، الغدير: 4/)40.
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املبحث الثاني
موارد املوفق اخلوارزمي ومنهجيته يف كتابه املناقب 

1- وصف الكتاب: 

أواًل: اختيار العنوان واهلدف من تأليف الكتاب: 

ــري  ــل أم ــر فضائ ــه »ذك ــب بقول ــه للمناق ــدف تأليف ــي إىل ه ــق اخلوارزم ــار املوف أش
املؤمنــني أيب احلســن عــيل بــن أيب طالــب )( بل ذكــُر يشء منهــا، إذ ذكــر مجيعها يقر 
عنــه بــاع اإلحصــاء، بــل ذكــر اكثرهــا يضيــق عنــه نطــاق طاقــة االســتقصاء يدلــك عــى ما 
ذكــرت«))(، واســند ذلــك بأربــع روايــات يف فضائــل أمــري املؤمنــني)( ومناقبــه، إذ 
 :)(إذ قــال الرســول ،)(ذكــر الروايــة األوىل بســند ابــن عبــاس عــن الرســول حممــد
ــا أحصــوا  ــاب م ــس كت ــان، واألن ــن حس ــداد، واجل ــاض أقــالم، والبحــر م ــو أنَّ الغي »ل
 ،)(ــني ــري املؤمن ــند أم ــة بس ــة الثاني ــب )(«))(، والرواي ــن أيب طال ــيل ب ــل ع فضائ
إذ قــال الرســول)( »إنَّ اهلل جعــل ألخــي عــيل فضائــل ال حتــى كثــرية، فمــن ذكــر 
فضيلــة مــن فضائلــه مقــرا هبــا غفــر اهلل لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر...«)3(، والروايــة 

))( املناقب: )3. 
))( املناقــب: )3؛ ابــن شــاذان، مائــه منقبــة: 75)؛ الكراجكــي، كنــز الفوائــد: 9))؛ منتجــب الديــن، 

الفهرســت: 354؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني: )/6). 
الغمــة:  النظيــم: 5)3؛ األربــيل، كشــف  الــدر  العامــيل،  الصــدوق، األمــايل: )0)؛  )3( املناقــب: )3؛ 

 .(09 /(
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الثالثــة ذكــر فيهــا »قــال رجــل البــن عبــاس: ســبحان اهلل مــا أكثــر مناقــب عــيل وفضائلــه، 
أين ألحســبها ثالثــة آالف، فقــال ابــن عبــاس: اوال تقــول إهنــا ثالثــون الفــًا تقريبــا«))(، 
والروايــة الرابعــة ذكــر أنَّ أمحــد بــن حنبــل يقــول: »مــا جــاء ألحــد مــن أصحــاب رســول 

 .)((»)( مــن الفضائــل ماجــاء لعــيل بــن أيب طالــب )( اهلل

ثانًيا: أبواب الكتاب:

كتــاب املناقــب يتضمــن مناقــب وفضائــل إمــام املتقــني، وســيد العارفــني أمــري 
املؤمنــني )(، إذ ذكــر املوفــق يف مقدمــة الكتــاب هــدف تأليفــه الكتــاب وأورد أربــع 
ــه، ويف فضــل  روايــات يف اســتحالة إحصــاء مجيــع فضائــل أمــري املؤمنــني)( ومناقب
ــب  ــن مناق ــة م ــن الصحاب ــد م ــاء ألح ــا ج ــب، وإّن م ــرة املناق ــب، وكث ــة يف املناق الكتاب
وفضائــل مثلــام جــاء ألمــري املؤمنــني )()3(، ثــم ذكــر اخلوارزمــي أّن الكتــاب قســم 
عــى ســبعة وعرشيــن فصــاًل )4(، إذ جــاء الفصــل األول يف بيــان أســاميه وكنــاه والقابــه 
وصفاتــه)(، وأورد املوفــق أربــع روايــات هبــذا اخلصــوص)5(، وجــاء الفصــل 
 )(وأورد املوفــق روايتــني يف بيــان نســب أمــري املؤمنــني ،)( الثــاين يف بيــان نســبه
ــن  ــع تضم ــل الراب ــه)()7(، والفص ــن بيعت ــني ع ــث روايت ــل الثال ــن الفص )6(، وتضم

))( املناقب، 33. 
))( املصدر نفسه، 34. 

)3(  املصدر نفسه، )34-3. 
)4( املصدر نفسه، 36-34. 
)5(  املصدر نفسه، 45-37. 
)6(  املصدر نفسه، 48-46. 
)7(  املصدر نفسه، 50-49.
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ــه مــن  ــان أنَّ ــان إســالمه)())(، أمــا الفصــل اخلامــس يف بي ــة يف بي مخــس عــرشة رواي
 ،)(()( وأؤرد املوفــق مخــس روايــات تضمنــت أنَّه مــن أهل البيــت ،)(أهــل البيــت
والفصــل الســادس جــاء يف حمبــة الرســول )( إيــاه واحلــث عــى حمبتــه ومواالتــه 
روايــة  وثالثــني  أربــع  خــوارزم  أخطــب  وأورد   ،)( بغضــه  عــن   )( وهنيــه 
تضمنــت حــب الرســول)( ألمــري املؤمنــني )(، وحــث املســلمني عــى مواالتــه 
ــه أقــىض  والنهــي عــن بغضــه)3(، وخصــص الفصــل الســابع يف بيــان غــزارة علمــه، وأنَّ
ــىض  ــه أق ــه، وأنَّ ــزارة علم ــول غ ــة ح ــني رواي ــالث واربع ــاب )(، وأورد ث األصح
ــه مع احلق  األصحــاب)()4(، والفصــل الثامــن تضمــن التأكيــد عــى أنَّ احلــق معه وأنَّ
ــه  )(، وفًقــا ألربــع روايــات حــول هــذا احلــق )()5(، والفصــل التاســع يف بيــان أنَّ
أفضــل األصحــاب)(، وأورد املوفــق مخــس عــرشة روايــة تضمنــت أنَّ أمــري املؤمنــني 
ــف مــن اثنتــي عــرشة روايــة يف بيان  )( أفضــل األصحــاب)6(، والفصــل العــارش املؤلَّ
زهــده يف الدنيــا وقناعتــه منهــا باليــرس)()7(، و الفصــل احلــادي عــرش يف بيــان رشف 
ــن  ــدة تضم ــة واح ــا لرواي ــام، وفًق ــرس األصن ــي)( لك ــر النب ــى ظه صعوده)(ع
 ،)(ــان تورطــه ــاين عــرش يف بي هــذا الــرشف ألمــري املؤمنــني)()8(، والفصــل الث
املهالــك يف اهلل تعــاىل ورســوله)( ورشى نفســه ابتغــاء مرضــاة اهلل تعــاىل، وأورد 

))( املناقب، )59-5. 
))( املصدر نفسه، 63-60. 
)3(  املصدر نفسه، 79-64. 

)4( املصدر نفسه، 03-80). 
)5(  املصدر نفسه، 04)-05). 
)6(  املصدر نفسه، 06)-5)).
)7(  املصدر نفسه، 6))-))).
)8( املصدر نفسه، 3))-4)).
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ــان رســوخ  ــث عــرش عــى بي ــات))(، واشــتمل الفصــل الثال ــبع رواي ــذا الفصــل س يف ه
اإليــامن يف قلبــة)(، وأورد املوفــق يف هــذا الفصــل ســت روايــات تضمنــت رســوخ 
اإليــامن يف قلــب أمــري املؤمنــني)())(، ويف الفصــل الرابــع عــرش الــذي محــل عنــوان 
ــه مــوىل كل مــن كان رســول اهلل  ــه)( أقــرب النــاس مــن رســول اهلل)(، وأنَّ بيــان أنَّ
مــواله، معــزًزا ذلــك بخمــس وثالثــني روايــة )3(، وتضمــن الفصــل اخلامــس عرش ثالث 
ــراءة)4(،  ــورة ب ــغ س ــني )( بتبلي ــري املؤمن ــول)( ألم ــر الرس ــت أم ــات تضمن رواي
وجــاء الفصــل الســادس عــرش يف بيــان حماربتــه مــردة الكفــار، ومبارزتــه أبطــال املرشكني 
والقاســطني، واملارقــني، وبيــان مــا جــاء عــن النبــي)( يف حياتــه مــن الفضائــل بذلــك 
ــه  ــان حماربت وقســم املوفــق هــذا الفصــل عــى أربعــة فصــول، جــاء الفصــل األول يف بي
)(للكفــار، وأورد يف هــذا الفصــل اثنتــي عــرشة روايــة تضمنــت قتــال أمــري املؤمنــني
للكافريــن)5(، وجــاء الفصــل الثــاين يف بيــان قتــال أهــل اجلمــل وهــم الناكثــون، ووفًقــا 
خلمــس عــرشة روايــة تضمنــت قتــال أمــري املؤمنــني)( للناكثــني)6(، والفصــل الثالــث 
يف بيــان قتــال أهــل الشــام أيــام صفــني، وهــم القاســطون، وأورد املوفق إحــدى وعرشين 
روايــة تضمنــت قتــال أمــري املؤمنــني)( للقاســطني)7(، والفصــل الرابــع يف بيــان قتــال 
 )(اخلــوارج، وهــم املارقــون، وأورد املوفــق مخــس روايــات عــن قتــال إمــام املتقــني

))( املناقب، 5))-7)).
))(  املصدر نفسه، 8))-)3). 
)3(  املصدر نفسه، 33)-63). 
)4( املصدر نفسه، 64)-65). 
)5(  املصدر نفسه، 66)-75). 
)6( املصدر نفسه، 75)-89).
)7( املصدر نفسه، 89)-58). 
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للخــوارج املارقــني))(، أمــا الفصــل الســابع عــرش خصــص لبيــان مــا نــزل مــن اآليــات 
يف شــأنه)(، وأورد يف هــذا الشــأن تســع وعرشيــن روايــة تضمنــت فيــام نــزل يف 
شــأنه)( مــن اآليــات))(، وجــاء يف الفصــل الثامــن عــرش ثــالث روايــات تضمنــت 
أنَّ أمــري املؤمنــني)( هــو االذن الواعيــة)3(، وجعــل الفصــل التاســع عــرش يف فضائــل 
ــة)4(،  ــني رواي ــامن ومخس ــوص ث ــذا اخلص ــق هب ــني)(، وأورد املوف ــري املؤمن ــتى ألم ش
 )(إيــاه )(وتضمــن الفصــل العــرشون ثــامن روايــات يف تزويــج رســول اهلل
 )(ــه مــن أهــل اجلنــة فاطمــة)()5(، وجــاء الفصــل احلــادي والعــرشون يف بيــان أنَّ
ــه مغفــور الذنــب، وأورد املوفق يف هــذا الفصل أربــع روايات  وأّن اجلنــة تشــتاق إليــه، وأنَّ
تضمنــت أّنَّ أمــري املؤمنــني)( مــن أهــل اجلنــة)6(، وجــاء الفصــل الثــاين والعــرشون 
ــه)( حامــل لــواء الرســول)( يــوم القيامــة، وأورد املوفــق يف هــذا  يف بيــان أنَّ
الفصــل اربــع روايــات تضمنــت أنَّ أمــري املؤمنــني)( حامــل لوائــه يــوم القيامــة)7(، 
وجــاء الفصــل الثالــث والعــرشون يف بيــان أنَّ النظــر إليــه)( وذكــره عبــادة )8(، وجــاء 
 ،)(ــه ــغ حكم ــه وبوال ــع كلم ــن جوام ــان يشء م ــرشون يف بي ــع والع ــل الراب الفص
ــا الفصــل اخلامــس والعــرشون  وأورد املوفــق يف هــذا الشــأن عرشيــن روايــة)9(، أمَّ

))( املناقب، 58)-63). 
))( ا املصدر نفسه، 64)-)8). 
)3(  املصدر نفسه، )8)-83). 
)4( املصدر نفسه، 84)-334. 
)5( املصدر نفسه، 354-335.
)6( املصدر نفسه، 357-355. 
)7(  املصدر نفسه، 360-358.
)8(  املصدر نفسه، )36-)36. 
)9( املصدر نفسه، 377-363. 
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فجــاء يف بيــان مــن غــري اهلل خلقهــم وأهلكهــم بســبهم إيــاَّه)(، وأورد املوفــق أربــع 
روايــات تضمنــت هــالك مــن ســب أمــري املؤمنــني)())(، وتضمــن الفصــل الســادس 
والعــرشون أربــع عــرشة روايــة تضمنــت مقتــل أمــري املؤمنــني)())(، وجــاء الفصــل 
ــان مــا  ــه، وبي ــان مــدة خالفت ــان مبلــغ ســنه، وبي الســابع والعــرشون وهــو األخــري يف بي
جــاء مــن االختــالف يف ذلــك، وأورد اخلوارزمــي يف هــذا الفصــل روايتــني، كــام أورد 
ثــالث قصائــد شــعرية يف مــدح أمــري املؤمنــني)()3(، واختتــم الكتــاب بدعــاء للموفق 
يبــني فيــه موقــف الصحابــة وجهادهــم يف ســبيل الديــن، وتوســل بــاهلل تعــاىل أن حيــرشه 

معهــم)4(.

ثالًثا: طبعات الكتاب.

ــة  ــة للعالم ــع مقدم ــ /895)م(، م ــنة )3)3)ه ــز س ــر يف تربي ــى احلج ــع ع أ- طب
ــذاين)5(.  ــاري اهلم ــر البه ــد باق ــيخ حمم الش

ب- طبــع يف النجــف األرشف باملطبعــة احليدريــة ســنة )385)هــ /965)م(، مــع 
مقدمــة للعالمــة الســيد حممــد رضــا اخلرســان النجفــي)6(.

ــني  ــة املدرس ــورات مجاع ــن منش ــنة )))4)هـــ/990)م( ، م ــم س ــع يف ق ت-طب
بتحقيــق الشــيخ مالــك املحمــودي، ومقدمــة للعالمــة الشــيخ جعفــر الســبحاين، وهــذه 

ــتنا. ــا يف دراس ــي اعتمدناه ــة الت الطبع

))( املناقب، 379-378. 
))(  املصدر نفسه، 394-380. 
)3(  املصدر نفسه، 403-395. 
)4(  املصدر نفسه، 406-404. 

)5( الطبطبائي، أهل البيت يف املكتبة العربية، جملة تراثنا، العدد 5)، ص79. 
)6( الطبطبائي، أهل البيت يف املكتبة العربية، جملة تراثنا، العدد 5)، ص79. 
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)- موارده
اعتمــد املوفــق اخلوارزمــي يف إيــراد رواياتــه يف املناقــب عــى مصدريــن مها: شــيوخه 
الذيــن حدثــوه وهــم الذيــن اقتبــس منهــم العــدد األكــرب مــن رواياتــه، وأيضــا يــروي عــن 
شــيوخ شــيوخه بإســناده إىل شــيوخه ويشــري إىل ذلــك بقوله)هبــذا اإلســناد(، واملصــدر 

الثــاين اقتباســاته مــن الكتــب.

أواًل: شيوخه: 

1-أبو القاسم جار اهلل الزخمرشي )ت 538هـ/1143م()1(.

أخــذ عنــه املوفــق تســع روايــات، روايــة تضمنــت ذكــر عمــر بــن اخلطــاب لفضائــل 
أمــري املؤمنــني)( التــي ســمعها عــن الرســول األكــرم)())(، وروايتــني يف حكــم 
اإلمــام عــيل)( يف قضايــا حصلــت يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب)3(، وأورد روايتــني 
تضمنــت مــدح عمــر بــن اخلطــاب ألمــري املؤمنــني)()4(، وروايــة تضمنــت أنَّ اإلمــام 
ــول)( يف  ــث الرس ــت حدي ــة تضمن ــول)()5(، ورواي ــس الرس ــو نف ــيل)( ه ع
 ،)7()(وروايــة يف مــدح أيب بكــر ألمــري املؤمنــني ،)6()(يــوم خيــرب ألمــري املؤمنــني

وروايــة تضمنــت النظــر إىل اإلمــام عــيل)( عبــادة)8(.

))( تنظر ترمجته يف املبحث األول: 3)-4). 
))( املناقب، 55. 

)3(  املصدر نفسه، 80، 95-94.
)4(  املصدر نفسه، 30)-)3)، 60).

)5(  املصدر نفسه، 36).

)6(  املصدر نفسه، 70).
)7( املصدر نفسه، 96).
)8( املصدر نفسه، 363.
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2-ابو الفتح عبد امللك الكروخي )ت 548هـ/1153م()1(.

روى عنــُه املوفــق روايتــني، األوىل تضمنــت فضائــل أيب بكــر وعمــر وعثــامن وأمــري 
ــول  ــث الرس ــت حدي ــة تضمن ــم))(، والثاني ــد منه ــزة كل واح ــني مي ــني)( وب املؤمن
بحــق اإلمــام احلســن)(، واإلمــام احلســني)( إذ قــال: مــن أحبنــي وأحــب 

ــة)3(. ــوم القيام ــي ي ــي يف درجت ــام كان مع ــا وأمه ــن وأبامه هذي

3-العباس بن حممد الطويس )ت 549هـ/1154م()4(.

ــة  ــني)( وفاطم ــري املؤمن ــد أم ــت، زه ــدة تضمن ــة واح ــق رواي ــه املوف روى عن
وعطاءمهــا)5(.   )(الزهــراء

4-أبو احلسن الغزنوي )ت 551هـ/1156م()6(.

روى عنــُه صاحــب الكتــاب روايــة واحــدة يف خــرب مطــول تضمــن أنَّ أحدهــم بعث 
ــُه مقتــول ال حمالــه فــودع أهلــُه وأوىص وألقــى عــى  إليــه أبــا جعفــر العبــايس ليــاًل وظــن أنَّ
نفســِه يشء مــن احلنــوط وعنــد وصولــه وعــرف باألمــر قــصَّ عليــه مــا كان فيــه مــن حــال 
فقــال: لــُه مــا بعثــت عليــك إال ألســألك عــن فضائــل عــيل ابــن أيب طالــب وكــم تــروي 

عنــُه قلــت: عــرشة آالف حديــث)7(. 

))( تنظر ترمجته يف املبحث األول، ص: 5). 
))( املناقب، 04).
)3( املناقب، 38).

)4( تنظر ترمجته يف املبحث األول، ص: 6). 
)5( املناقب، 67)-)7). 

)6( تنظر ترمجته يف املبحث األول، ص: 9). 
)7( املناقب، 83)-93). 
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5-عبد امللك بن عيل اهلمذاين)ت 552هـ/1157م()1(.

ــول  ــالة الرس ــت، األوىل ص ــة تضمن ــن رواي ــالث وعرشي ــي ث ــُه اخلوارزم ــذ عن اخ
عــى  املالئكــة  روايــة صــالة   ،)(()(املؤمنــني أمــري  قبــل  مــن  مــرة  أول  ورؤيتــه 
 )(ــول ــب الرس ــات يف ح ــرش رواي ــيل )()3(، وأورد ع ــام ع ــول)( واإلم الرس
ألمــري املؤمنــني)()4(، روايــة تضمنــت خطــاب اهلل تعــاىل للرســول)( بلغــة أمــري 
 )(روايــة عــن قــول عائشــة يف حــب الرســول ،)( عنــد ليلــة املعــراج)5(املؤمنــني
ألمــري املؤمنــني)( وفاطمــة)()6(، روايــة يف قــول الرســول)( إنَّ اإلمــام 
عــيل)( اقــىض امتــي)7(، روايتــني يف اختيــار الرســول)( لفاطمــة)( بتزوجيهــا 
مــن أمــري املؤمنــني)()8(، روايــة عــن زهــد أمــري املؤمنــني)()9(، روايــة تضمنــت 
إن إيــامن اإلمــام عــيل)( يرجــح عــى وزن الســموات واألرض)0)(، روايــة تضمنــت 
رؤيــة أيب طالــب، النبــي حممــد)( وهــو يلقــن أمــري املؤمنــني)( إيــامن وحكمــة)))(، 
روايــة تضمنــت املؤاخــاة وأخــذ الرســول اإلمــام عــيل)( أخــا)))(، روايــة قــول 

))( تنظر ترمجته يف املبحث األول: 9). 
))( املناقب، )5.

)3(  املصدر نفسه، 53. 
)4(  املصدر نفسه، )63-6، 78-75.

)5(  املصدر نفسه، 79-78.
)6(  املصدر نفسه، 79. 
)7( املصدر نفسه، )8. 

)8(  املصدر نفسه، 06)، 354-343. 
)9(  املصدر نفسه، 6))-7)). 

)0)( املصدر نفسه، )3).
)))(  املصدر نفسه، )3). 
)))( املصدر نفسه، 40). 
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الرســول ان فاطمــة وعليــا واحلســن واحلســني يف حضــرية القــدس يف قبــة بيضــاء ســقفها 
 )(اســم الرســول وآل بيتــة )(وروايــة تضمنــت رؤيــة الرســول ،)((عــرش الرمحــن
 )(ــني ــري املؤمن ــت كالم أم ــة تضمن ــه))(، ورواي ــة يف معراج ــاب اجلن ــى ب ــًا ع مكتوب
ــى)4(،  ــاب بالعم ــا)( فانص ــض علًي ــاًل أبغ ــت أنَّ رج ــة تضمن ــاس)3(، رواي ــن عب الب

ــة يف أمــر اإلمــام عــيل)( باإلحســان لقاتلــة ابــن ملجــم)5(. ورواي

6-حممد بن عبيد اهلل بن نرص الزاغوين )ت 552هـ/1157م()6(.

أخــذ عنــه املوفــق ثــالث روايــات، روايــة عــن ســؤال الرســول)( هلل تعــاىل 
ــة  ــول)( يف منزل ــث الرس ــة عــن حدي ــني)()7(، ورواي ــال أمــري املؤمن ــن خص ع
اإلمــام عــيل)( منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى)8(، وروايــة تضمنــت زواج اإلمــام 

عــيل)( مــن ســيدة نســاء العاملــني)( بأمــر مــن اهلل)9(.

7-عبد الواحد بن احلسن الباقرجي )ت 553هـ/1158م()10(.

روى عنــُه صاحــب الكتــاب روايــة واحــدة، تضمنــت قــول الرســول)( يف 

))( املناقب، )30. 
))(  املصدر نفسه، )303-30. 

)3(  املصدر نفسه، 374.

)4(  املصدر نفسه، 378.
)5(  املصدر نفسه، )39. 

)6( تنظر ترمجته يف املبحث األول، ص: 0). 
)7( املناقب، 94-93.

)8(  املصدر نفسه، 37)-38).
)9( املصدر نفسه، )34. 

)0)( تنظر ترمجته يف املبحث األول، ص: 0). 
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ــا أفضــل  مبــارزة عــيل ابــن أيب طالــب)( لعمــرو بــن ود العامــري يــوم اخلنــدق، وإهنَّ
ــوم القيامــة))(. ــي إىل ي مــن أعــامل أمت

8- شهردار بن شرويه )ت 558هـ/1163م()2(.
 )(روى عنــُه املوفــق مخــس واربعــني روايــة، روايتــني يف ســبق اإلمــام عــيل
واحلســن  وفاطمــة  لعــيل   )(الرســول ذكــر  تضمنــت  لإلســالم)3(،ورواية 
واحلســني)( ومجعهــم حتــت ثوبــُه والدعــاء هلــم)4(، وأورد أربــع روايــات يف فــرض 
ــة اإلمــام عــيل)( عــى اخللــق عامــة)5(، وســت روايــات يف علــم أمــري  اهلل تعــاىل حمب
ــه ســتقتله  املؤمنــني)()6(، روايــة تضمنــت أخبــار الرســول)(، عــامر بــن يــارس أنَّ
ــري  ــم خ ــيعته وه ــني)( وش ــري املؤمن ــن أم ــات ع ــع رواي ــة)7(، وأورد أرب ــة الباغي الفئ
الربيــة)8(، وروايــة يف رد الشــمس ألمــري املؤمنــني)()9(، وروايــة يف تبليــغ النــاس مــن 
ــه بشــأن اإلمــام عــيل)( يف غديــر خــم)0)(،  قبــل الرســول)( بــام أنــزل إليــه مــن ربَّ
وأورد ثــالث روايــات تضمنــت حــب الرســول)( ألمــري املؤمنــني)()))(، روايــة 

))( املناقب، 06)-07). 
))( تنظر ترمجته يف املبحث األول: )).

)3( املناقب، 56-55. 
)4( ا املصدر نفسه، 63. 

)5(  املصدر نفسه، 68-66.
)6( املصدر نفسه، )8، 84، 89-88، 04)-05).

)7( املصدر نفسه، 05).
)8(  املصدر نفسه، )))-)))، 65)-66)، 3)3.

)9(  املصدر نفسه، 3))-4)).
)0)( املصدر نفسه، 35)-36). 

)))(  املصدر نفسه، 43)-44)، 48)، 5)3. 
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تضمنــت دعــاء الرســول)(، ألمــري املؤمنــني)( يف خيــرب))(، وأورد ســبع روايــات 
يف مــكان أمــري املؤمنــني)( وفضائلــه يف اجلنــة))(، وروايــة يف قتــل عمــر بــن ود 
العامــري مــن قبــل أمــري املؤمنــني)()3(، وروايــة مفادهــا أنَّ علًيــا مــع القــرآن والقرآن 
مــع عــيل)4(، وروايــة يف أنَّ اإلمــام علًيــا)( أمــري الــربرة وقاتــل الفجــرة)5(، وروايتــني 
يف أمــر الرســول)(، لإلمــام عــيل)( يف قتــال الناكثــني، والقاســطني واملارقــني)6(، 
وروايــة يف انفــاق اإلمــام عيل)(وعطائــه، يف الــرس والعالنيــة)7(، وروايــة يف أنَّ اإلمام 
 )(وروايــة يف أنَّ النظــر ألمــري املؤمنــني ،)(، أحــد الصديقــني وأفضلهــم)8(علًيــا
كالنظــر إىل موســى)( وعيســى)()9(، وأورد ثــالث روايــات يف فضــل أمــري 
ــة  ــة ذكــر اإلمــام عــيل)( لنعــم اهلل تعــاىل)))(، ورواي املؤمنــني عــى األمــة)0)(، ورواي
يف حــب اإلمــام عــيل)( وبغضــه)))(، وروايــة يف أنَّ اإلمــام علًيــا)( ســيد الدنيــا 

ــرة)3)(. واآلخ

))(املناقب، 44). 
))( املصدر نفسه، 44)-48)، 0)3.

)3(  املصدر نفسه، )7)-)7).
)4( املصدر نفسه، 76)-77). 

)5( املصدر نفسه، 77). 
)6( املصدر نفسه، 90)-94). 

)7(  املصدر نفسه، )8).
)8(  املصدر نفسه، 0)3. 

)9(  املصدر نفسه، 0)3-))3. 
)0)(  املصدر نفسه، ))3، ))3. 

)))(  املصدر نفسه، 3)3.
)))( املصدر نفسه، 6)3. 
)3)( املصدر نفسه، 337. 
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9-ابو العالء اهلمذاين )ت 569هـ/1174م()1(.

روى عنــُه املوفــق اثنتــني وعرشيــن روايــة منهــا:، روايــة واحــدة عن حديــث املؤاخاة 
 )(ورواية يف إطعام الرســول ،)3()(وروايــة يف أرسة اإلمــام عــيل ،)((بــني املســلمني
)(الرســول حــب  يف  عائشــة  قــول  عــن  وروايــة  بيــده)4(،   )(عــيل لإلمــام 
ألمــري املؤمنــني)()5(، وروايــة يف وصــف اجلنــة مــن قبــل الرســول)( لإلمــام 
 ،)7()(ــول اهلل ــن رس ــيل)( م ــر وع ــة جعف ــت منزل ــة تضمن ــيل)()6(، ورواي ع
وروايــة تضمنــت مــدح الرســول)( يف قضــاء أمــري املؤمنــني)( عندمــا واله قضــاء 
 )( من قـــبل رسول اهلل )(وروايـــة تضـــمنت ذكـــر ألقـــاب أمري املؤمنني ،)اليمن)8
ألنــس بــن مالــك)9(، وروايــة يف معرفــة اإلمــام عــيل)( يف القــرآن الكريــم)0)(، 
وروايــة تضمنــت منزلــة أمــري املؤمنــني)( مــن رســول اهلل)()))(، وروايــة يف فضــل 
 )(وروايــة تضمنــت فضــل الرســول ،)(((وحبــه طريــق للجنــة )(أمــري املؤمنــني

))( تنظر ترمجته املبحث األول: 4)-5). 
))( املناقب، 39. 

)3(  املصدر نفسه، 46.
)4( املصدر نفسه، 64.

)5(  املصدر نفسه، 65-64. 
)6( املصدر نفسه، 65.
)7(  املصدر نفسه، 66.
)8( املصدر نفسه، 83.
)9( املصدر نفسه، 85. 

)0)( املصدر نفسه، 86.
)))( املصدر نفسه، 87-86. 

)))( املصدر نفسه، 4)). 
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واإلمــام عــيل)())(، وروايــة تضمنــت قــول الرســول)( مــا مــن نبــي اال ولــه نظــري 
يف أمتــه وعــيل نظــريي))(، وروايــة تضمنــت أنَّ الرســول)( وفاطمــة)( مهــا ركنــا 
 )(ــا ــام علًي ــول)( يف أنَّ اإلم ــول الرس ــت ق ــة تضمن ــيل)()3(، رواي ــام ع اإلم
ــعرًا)5(،  ــول)( ش ــد الرس ــني )( ينش ــري املؤمن ــت أنَّ أم ــة تضمن ــي)4(، ورواي نف
وروايــة تضمنــت ســؤال معاويــة ألحدهــم عــن حــب أمــري املؤمنــني)()6(، والروايــة 
التــي تضمنــت يف قــول ابــن عبــاس مــا أنــزل اهلل تعــاىل آيــة فيهــا إِنَّ الَِّذيــَن آَمنُــوا 
ــِة)7(، إال وعــيل رأســها وأمريهــا)8(، وروايــة  يَّ ــاِت ُأوَلئـِـَك ُهــْم َخــْرُ اْلَبِ احِلَ َوَعِمُلــوا الصَّ
اِدِقــَن)9(، هــو عــيل ابــن أيب  ُقــوا اهللَ َوُكوُنــوا َمــَع الصَّ تضمنــت، ســبب نــزول اآليــة: اتَّ
 ،)(((ــَن اكِِع ــَع الرَّ ــوا َم ــاىل: َواْرَكُع ــول اهلل تع ــت ق ــة تضمن ــب)()0)(، ورواي طال
ــا نزلــت يف رســول اهلل )( وعــيل)( وفاطمــة)(، ومهــا أول مــن صــى  أهنَّ
وركــع)))(، وروايــة تضمنــت حــث الرســول عــى حــب اإلمــام عــيل )()3)(، روايــة 

))(املناقب، 34)-35).
))( املصدر نفسه، )4). 
)3(املصدر نفسه، )4).
)4(املصدر نفسه، )4).
)5( املصدر نفسه، 57).
)6( املصدر نفسه، 58).

)7( البينة، اآلية: 7. 
)8( املناقب، 66)-67). 

)9( التوبة، اآلية: 9)).
)0)( املناقب، 80). 

)))( البقرة، اآلية: 43.
)))( املناقب، 80). 

)3)( املصدر نفسه، 6)3. 
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تضمنــت ان خــط أمــري املؤمنــني)( هــو الــراط))(. 

10- حممد بن بنيامن )ت 573هـ/ 1177م())(.

روى عنــه املوفــق ثــالث روايــات تضمنــت األوىل أنَّ اهلل أيــد حممــد بعــيل)3(، 
وروايــة يف أفضليــة أمــري املؤمنــني)( عــى الصحابــة)4(، وروايــة تضمنــت يــوم قتــل 
عــيل)( قــال أحدهــم مــا رفعــت حصــاة بيــت املقــدس، إال كان حتتهــا دم عبيــط)5(.

وهنــاك عــدد مــن شــيوخ املوفــق اخلوارزمــي وهــم مــن مجلــة مــوارده التــي اســتقى 
منهــا رواياتــه، تعــذر علينــا العثــور عــى تراجــم هلــم وتواريــخ وفاهتــم يف املصــادر التــي 
تيــرَس لنــا االطــالع عليهــا، وخاصــة أنَّ املوفــق مل يــؤرخ لســنة وفــاة أي شــيخ من شــيوخه 

ممــا جعلنــا نرتبهــم وفًقــا لألحــرف اهلجائيــة. وهــم:

11- كامل الدين أمحد بن حممد.

.)6()(روى عنه املوفق رواية واحدة يف رد الشمس ألمري املؤمنني

12- سعيد بن عبد اهلل بن احلسن اهلمذاين. 

روى عنــُه املوفــق بــن أمحــد ســت روايــات، روايــة تضمنــت قــول عمــر بــن اخلطــاب 

))( املناقب، 0)3. 
))( تنظر ترمجته املبحث األول، ص: 5)-6). 

)3( املناقب، 309.
)4( املصدر نفسه، )33. 
)5( املصدر نفسه، 388. 
)6( املصدر نفسه، 306. 
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 ،)(()(ــب ــن أيب طال ــيل اب ــن ع ــد م ــي)( أزه ــد النب ــة بع ــذه األم ــس يف ه ــه لي إنَّ
ــة  ــه))(، ورواي ــد رأس ــيل)( عن ــام ع ــور اإلم ــول)( وحض ــاة الرس ــة يف وف ورواي
تضمنــت موقــف أمــري املؤمنــني)(  مــن خالفــة أيب بكــر)3(، وروايــة يف فضــل أمــري 
املؤمنــني)()4(، وروايــة يف مــدح أمــري املؤمنــني)( يف جملــس معاويــة بــن أيب 
ــوم  ــه أم كلث ــع ابنت ــب)( م ــن أيب طال ــيل اب ــام ع ــث اإلم ــة يف حدي ــفيان)5(، ورواي س

ــه)6(. ــه علي ــرشه بقدوم ــول اهلل)( يب ــُه رأى رس ــم وإن ــُه مفارقه ــه وأنَّ ــان حال وبي

13- عثامن بن أمحد الرصام.

روى عنــُه اخلوارزمــي روايتــني، األوىل يف أنَّ أمــري املؤمنــني)( أحــب اخللــق 
.)8()(من فضل رســول اهلل )(والثانيــة يف أنَّ فضــل اإلمــام عــيل ،)7()(لرســول اهلل

14- عيل بن أمحد العاصمي اخلوارزمي. 

أخــذ عنــُه اخلوارزمــي ســت وعرشيــن روايــة، روايــة تضمنــت أحــد اســامء اإلمــام 
عــيل)( يف خيــرب)9(، وروايــة حــول استشــهاد فاطمــة الزهــراء)()0)(، وروايــة عن 

))( املناقب، 7))
))( ااملصدر نفسه، 38).

)3( املصدر نفسه، 3)5-3)3. 
)4( املصدر نفسه، 330-)33. 
)5( املصدر نفسه، 334-333. 

)6( املصدر نفسه، 387.
)7( املصدر نفسه، 07). 
)8( املصدر نفسه، 09).
)9( املصدر نفسه، 37. 

)0)( املصدر نفسه، 48-47. 
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 ،)(وخدجيــة الكربى )(وروايــة يف طواف الرســول ،)(()(بيعــة أمــري املؤمنــني
واالمـــــام عــيل)(  حــول الكعبــة وكانــوا املســلمني الوحيديــن يف ذلــك الوقــت))(، 
 ،)4()(من قبل الرســول )(وروايــة يف حــب اإلمام عــيل ،)وروايــة يف آيــة التطهــري)3
 )(وروايــة تضمنــت معرفــة أمــري املؤمنني ،)5()(وروايــة حــول علــم اإلمــام عــيل
ــن  ــة ع ــني)()7(، ورواي ــري املؤمن ــد أم ــن زه ــة ع ــرآن)6(، ورواي ــوم الق ــه يف عل وعلم
صعــود اإلمــام عــيل)( عــى ظهــر الرســول)( وتكســري األصنــام)8(، وروايــة 
تضمنــت منزلــة أمــري املؤمنــني)( مــن الرســول)()9(، وروايــة أّن مــن ســب 
اإلمــام علًيــا)( فقــد ســب النبــي)()0)(، وروايــة بــراءة الرســول)( وأمــري 
املؤمنــني)( مــن كل مــرشك)))(، وروايــة يف قتــل عمــر بــن ود مــن قبــل أمــري 
ــة  ــن الطائف ــة ع ــرة)3)(، ورواي ــة إىل الب ــري عائش ــن مس ــة ع ــني)()))(، ورواي املؤمن

))( املناقب، 49. 
))( املصدر نفسه، 56-55. 

)3( املصدر نفسه، 60. 
)4(املصدر نفسه، 69-68. 
)5( املصدر نفسه، )83-8. 

)6( املصدر نفسه، 90. 
)7( املصدر نفسه، 7))-8)).
)8( املصدر نفسه، 3))-4)). 
)9( املصدر نفسه، 33)-34). 

)0)( املصدر نفسه، 49). 
)))( املصدر نفسه، 64).
)))( املصدر نفسه، )7).
)3)( املصدر نفسه، )8). 
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احلقــة))(، وروايــة يف أنَّ أمــري املؤمنــني)( االذن الواعيــة))(، وروايــة يف فســوق أعــداء 
أمــري املؤمنــني)()3(، وروايــة يف حــب عــيل)( إيــامن، وبغضــه رشك)4(، وروايــة 
 ،)(وروايــة يف خطبــة أمــري املؤمنــني ،)5()(تضمنــت املنافقــني يف حــب عــيل
ــة)7(،  ــيل)( يف اجلن ــام ع ــت اإلم ــود بي ــن وج ــة ع ــراء)()6(، ورواي ــة الزه لفاطم
أمــري  موعظــة  يف  وروايــة  عيل)(عبــادة)8(،  وجــه  يف  النظــر  أنَّ  تضمنــت  روايــة 
املؤمنــني)()9(، وروايــة يف مقتــل أمــري املؤمنــني )()0)(، وروايــة عــن اســتخالف 

 .)((()( ــني ــري املؤمن أم

15- عيل بن أمحد الكربايس.

روى عنــُه املوفــق اربــع روايــات، روايــة تضمنــت حــب أمــري املؤمنــني)( أفضل 
األعــامل)))(، وروايــة يف علــم اإلمــام عــيل)()3)(، وروايــة يف تفضيــل اهلل تعــاىل ألمــري 

))( املناقب، 58)-59). 
))( املصدر نفسه، )8). 
)3( املصدر نفسه، 97).
)4( املصدر نفسه، 6)3. 

)5( املصدر نفسه، )33-)33. 
)6( املصدر نفسه، 336-335.

)7( املصدر نفسه، 355. 
)8( املصدر نفسه، )36. 
)9( املصدر نفسه، 363. 

)0)( املصدر نفسه، 390. 
)))(املصدر نفسه، )39. 

)))(املصدر نفسه، 74-73.
)3)( املصدر نفسه، 93.
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ــري  ــان أم ــت إحس ــة تضمن ــتحقها))(، ورواي ــي اس ــل الت ــة الفضائ ــني)( ومنح املؤمن
املؤمنــني)(، البــن ملجــم بعــد قتلــه))(.

16- الفضل بن حممد االسرتابادي.

.)3()(روى عنه املوفق رواية يف حكمة أمري املؤمنني

17- حممد ابن إبراهيم الوبري اخلوارزمي.

روى عنــه املوفــق روايــة واحــده تضمنــت أنَّ اهلل تعــاىل أمــر الرســول)( بحــب 
 .)4()(ــيل ع

18- حممد بن أمحد بن املؤيد املكي اخلوارزمي

وهــو أخ املوفــق اخلوارزمــي روى عنــه املوفــق ثــالث روايــات، رواية حول اشــرتاط 
دخــول اجلنــة بحــب عــيل وذريتــه)5(، وروايــة تضمنــت مــن ســب علًيــا)( فقــد ســب 

.)7()(وروايــة حــول تصــدق أمــري املؤمنــني ،)( وســب اهلل تعــاىل)6(الرســول

19- حممد بن اسحاق الرساجي اخلوارزمي.

.)8()(روى عنة املوفق رواية واحدة عن فضل أمري املؤمنني

))( املناقب، 6)).
))( املصدر نفسه، 388-378.
)3( املصدر نفسه، 377-374. 

)4( املصدر نفسه، 75-74.
)5( املصدر نفسه، 75. 

)6( املصدر نفسه، 36)-37). 
)7( املصدر نفسه، 64)-65).

)8( املصدر نفسه، 379. 
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20- حممود بن سليامن بن حممد اخليام اهلمداين.

ــاءه  ــرض فجـ ــا )( مـ ــام علًيـ ــني، األوىل يف أنَّ اإلمـ ــق روايتـ ــه املوفـ ــذ عنـ  أخـ
ــال:  ــيل)( وقـ ــا لعـ ــى ودعـ ــجد وصـ ــل املسـ ــه ودخـ ــجاه بثوبـ ــول)( وسـ الرسـ
 )(والثانيـــة عـــن دور أمـــري املؤمنـــني ،)((مـــا ســـألت اهلل شـــيئًا يل إال ســـألت لـــك

ــدر))(.  يف بـ

ثانًيا: الروايات املسندة: 

1- أبو جعفر الطحاوي )ت 321هـ/933م(.

ــد عــام  ــن ســالمة األزدي املعــروف بالطحــاوي، ول ــن حممــد ب ــر أمحــد ب ــو جعف أب
ــم حتــول  ــه عــى املذهــب الشــافعي ث ــد مــر تفق )39)هـــ(، ونشــأ يف طحــا مــن صعي

ــويف يف عام)))3هـــ()3(. ــر، وت ــي يف م ــب احلنف ــة املذه ــل إىل رياس ــًا ووص حنفي

ــن  ــن أمحــد ب ــي جــاءت بســند أيب ذر كــامل الدي ــة الت ــه اخلوارزمــي الرواي أســند إلي
ــد  ــة وق ــا)( يف حاج ــل علًي ــول)( أرس ــت أنَّ الرس ــي تضمن ــدار الت ــن بن ــد ب حمم
صــى النبــي العــر ورجــع عــيل حيــث وضــع النبــي رأســُه يف حجــر عــيل فلــم حيركــُه 
ــى  ــأ وص ــمس فتوض ــت الش ــيل فطلع ــول)( لع ــا الرس ــمس، فدع ــت الش ــى غاب حت

العــر ثــم غابــت الشــمس وذلــك يف غــزوة خيــرب)4(.

))(املناقب، )4)-43). 
))( املصدر نفسه، 308. 

املنتظــم،  اجلــوزي،  ابــن  367/5؛  دمشــق،  تاريــخ  عســاكر،  ابــن  73/4؛  األنســاب،  )3( الســمعاين، 
.(7(/( املضيــة،  اجلواهــر  القــريش،  )/)7؛  األعيــان،  وفيــات  خلــكان،  ابــن  3)/8)3؛ 

)4( املناقب، 307. 
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2- أبو بكر بن مردويه )ت 410هـ/1019م(

أبــو بكــر أمحــد بــن موســى بــن مردويــه بــن فــورك بــن موســى بــن جعفــر احلافــظ))(، 
كان أمامــًا يف احلديــث، ولــه تصانيــف عــدة يف التفســري والتاريــخ، وســمع الكثــري 

بأصبهــان والعــراق))(، وكانــت والدتــه عام)3)3هـــ()3(، وتــويف عــام )0)4هـــ()4(.

ــن  ــهرأدار ب ــند ش ــات بس ــبع رواي ــا س ــة منه ــرشة رواي ــي ع ــق اثنت ــه املوف ــند إلي أس
رشويــه، وهــي روايــة يف حــب الرســول)( ألمــري املؤمنــني)(، وانــه ويص رســول 
اهلل)()5(، وروايــة يف حديــث رســول اهلل)(: عــيل منــي بمنزلــة رأيس مــن بــدين)6(، 
ــة يف قــول الرســول )( حــق عــيل عــى هــذه األمــة كحــق الوالــد عــى ابنــه)7(،  ورواي
ــة  ــني)( احــد الصديقــني الثالث ــول الرســول)( أنَّ أمــري املؤمن ــة مفادهــا ق ورواي
ــة عــن ســؤال الرســول)( لعــيل)( عــن نعــم اهلل تعــاىل  وهــو أفضلهــم)8(، ورواي
فعدهــا لــه)9(، والروايــة التــي تضمنــت قــول الرســول)( يف أنَّ حــق علًيــا)( حلقة 

النبــالء،  أعــالم  ســري  0)/800؛  اإلســالم،  تاريــخ  الذهبــي،  5)/35)؛  املنتظــم،  اجلــوزي،  ))( ابــن 
.(90/3 الذهــب،  شــذرات  احلنبــيل،  العــامد  ابــن  7)/308؛ 

ــن العــامد احلنبــيل، شــذرات  ــخ اإلســالم، 0)/800؛ ســري أعــالم النبــالء، 7)/308؛ اب ــي، تاري ))( الذهب
ــب، 90/3). الذه

)3( الذهبي، تاريخ اإلسالم، 0)/800؛ سري أعالم النبالء، 7)/308.
النبــالء،  تاريــخ اإلســالم، 0)/800؛ ســري أعــالم  الذهبــي،  املنتظــم، 5)/35)؛  ابــن اجلــوزي،    )4(

.(90/3 الذهــب،  شــذرات  احلنبــيل،  العــامد  ابــن  7)/308؛ 
)5( املناقب، 46)-47). 

)6( املصدر نفسه، 48). 
)7( املصدر نفسه، 0)3.
)8( املصدر نفسه، 0)3. 
)9( املصدر نفسه، 3)3. 
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 )( وروايــة مفادهــا قــول الرســول ،)((معلقــة ببــاب اجلنــة مــن تعلــق هبــا دخــل اجلنــة
ألمــري املؤمنــني )( واهلل مــا ابغضــك أحــد إال وقــد شــاركت أبــاه فيــه))(، وروايــة يف 
ــُه قــوم فهلكــوا  ــاًل مــن عيســى، احب ــا عــيل ان فيــك مث قــول النبــي)( لعــيل )( ي
ــى)3(،  ــاًل اال عيس ــُه مث ــا ريض ل ــون: ام ــال املنافق ــه، فق ــوا في ــوم فهلك ــُه ق ــه، وابغض في
ومخــس روايــات بســند أيب النجيــب ســعد بــن عبــداهلل اهلمــداين، وهــي روايــة حــول عهد 
الرســول)( ألمــري املؤمنــني)( لقتــال الناكثــني والقاســطني واملارقــني )4(، روايــة يف 
ــة  ــة رســول اهلل)( ألمــري املؤمنــني)( الرفــق بعائشــة اذا ويل أمرهــا)5(، رواي وصي
ــة  ــة)6(، ورواي ــة احلفظ ــى بقي ــيل ع ــي ع ــار حافظ ــول)( يف افتخ ــول الرس ــت ق تضمن
مفادهــا قــول أمــري املؤمنــني)( تتفــرق هــذه االمــة إىل ثــالث وســبعني فرقــة، اثنتــان 

وســبعون يف النــار وواحــدة يف اجلنــة، وهــم انــا وشــيعتي)7(.

3- أبو احلسن بن شاذان )ت 420هـ/1029م( 

ابــو احلســن حممــد بــن أمحــد بــن عــيل بــن احلســني بــن شــاذان القمــي فقيــه وحمــدث 
مــن علــامء اإلماميــة عــاش يف القــرن الرابــع واخلامــس اهلجريــني رحــل إىل بغــداد والــري 

والكوفــة بغيــة طلــب العلــوم اإلســالمية)8(.

))( املناقب، 4)3. 
))( ااملصدر نفسه، 4)3. 

)3(املصدر نفسه، 5)3.
)4(املصدر نفسه، 75)-76). 

)5( املصدر نفسه، 76).

)6( املصدر نفسه، 6)3.
)7( املصدر نفسه، )33. 

)8( النجايش، رجال النجايش، )6؛ القمي، الكنى وااللقاب، )/3)3.



77فص1: املوفق اخلوارزمي احلنفي وموارده ومنهجيته يف كتابه املناقب

 أسند اليه املوفق اثنتي عرشة رواية جاءت باإلسناد عن طريق أيب العالء اهلمداين، 
.)(()(وانه نفس الرسول )( ألمري املؤمنني )(وكانت مجيعها حول حب الرسول

4- أبو سعد السامن)ت 445هـ/1150م(

أبــو ســعد اســامعيل بــن عــيل بــن احلســني بــن الســامن، عــامل فقيــه وحمــدث، درس 
وصنــف ووعــظ))(، ولــد عــام 370هـــ)3(، وتــويف عــام 445هـــ)4(. 

أســند إليــه اخلوارزمــي تســع عــرشة روايــة كلهــا جــاءت بســند أيب القاســم جــار اهلل 
ــتوقفت  ــا اس ــني)( يف قضاي ــري املؤمن ــم أم ــات يف حك ــرش رواي ــرشي، أورد ع الزخم
 )(ــول ــدح الرس ــات يف م ــع رواي ــه)5(، وتس ــن خالفت ــاب يف زم ــن اخلط ــر ب ــى عم ع

ــه)6(. أمــري املؤمنــني)( وأهــل بيت

5- أمحد بن احلسن البيهقي )ت 458هـ/1067م(

هــو أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني بــن عــيل بــن موســى اخلــرسو جــردي اخلراســاين، لــُه 
عــدة مصنفــات أمههــا: الســنن الكــربى، والســنن الصغــرى، مجــع بــني معرفــة احلديــث 

والفقــه، كانت والدتــه عام)384هـــ(، ووفاتــه عام)458هـ()7(.

))( املناقب، )73-7، 6)9-3)3.
))( السمعاين، األنساب، 3/)9)؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، 8)/55؛ القريش، اجلواهر املضية، )/56). 

)3( السمعاين، األنساب، 3/)9)؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، 8)/56. 
)4( السمعاين، األنساب، 3/)9)؛ الذهبي، سري أعالم النبالء، 8)/55؛ القريش، اجلواهر املضية، )/56). 

)5( املناقب، )8، 95-)0)، 60)-)6). 
)6( املصدر نفسه، )6)-)6)، 97)-)30. 

)7( الســمعاين، األنســاب، )/ )38؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 6)/97؛ الذهبــي، ســري أعــالم النبــالء، 
.(69-(63/(8
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 أسـند إليـه املوفـق مئـة وسـبع روايـة يف فضائـل أمري املؤمنـني)( ومناقبـه جاءت 
مجيعهـا بإسـناد عـيل بـن أمحـد العاصمـي، منهـا روايتـه التـي تضمنـت أنَّ رجـاًل مـن آل 
مـروان أمـر سـهل بـن سـعد))(، أن يشـتم عـيل)( فامتنـع سـهل بـن سـعد مـن شـتم 
أمـري املؤمنـني)())(، وروايـة تضمنـت شـعر خزيمـة بـن ثابـت)3( عندمـا بويـع أمـري 
املؤمنـني)( باخلالفـة)4(، ومخـس روايات عن إسـالم أمـري املؤمنـني)()5(، ورواية 
قـول  تضمنـت  وروايـة   ،)6()(عـيل اإلمـام  خصـال  يف  عبـاس  ابـن  قـول  تضمنـت 
الرسـول)(، يف أنَّ اإلمـام علًيـا)( مـن أهـل البيـت)7(، وأربـع روايـات عـن حـب 
 ،)9()(وثـالث روايات يف قضـاء أمري املؤمنـني ،)8()(لإلمـام عـيل )(الرسـول
قـول  يف  وروايـة   ،)(0()(األنبيـاء صفـات   )(املؤمنـني أمـري  محـل  يف  وروايـة 
 ،)((()(وأربـع روايـات حـول علـم أمـري املؤمنـني ،)(((يف الصحابـة )(الرسـول

))(  ســهل بــن ســعد بــن مالــك الســاعدي األنصــاري يكنــى أبــو العبــاس، وكانــت وفاتــه عام)88هـــ(، وقيــل 
عام))9هـ(.ابــن عبــد الرب، األســتيعاب، )/665-664.

))( املناقب، 38. 
ــات عام)37هـــ(.  ــيل)(، وم ــام ع ــع اإلم ــني م ــهد صف ــي ش ــة اخلمط ــن الفاكه ــت ب ــن ثاب ــة ب )3( خزيم

البغــوي، معجــم الصحابــة، )/48).. 
)4( املناقب، 50. 

)5( املصدر نفسه، )5، )5، 57، 57، 58.
)6( املصدر نفسه، 58.
)7( املصدر نفسه، 60. 

)8( املصدر نفسه، 69، 70-69، 70، 70-)7، 
)9(املصدر نفسه، 83، )9، )9. 

)0)(املصدر نفسه، 83. 
)))( املناقب، 84. 

)))( املناقب، 90-)9، )9، )9-)9، )9. 
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اإلمـام  مبيـت  يف  وروايتـني   ،)(()(املؤمنـني أمـري  زهـد  عـن  روايـات  ثـامن  وأورد 
عـيل)( يف فـراش الرسـول)())(، روايـة مفادهـا رشاء اإلمـام عـيل)( نفسـه 
ابتغـاء مرضـاة اهلل4، وروايـة يف رسـوخ اإليـامن يف قلـب أمـري املؤمنـني)()3(، وأورد 
إحـدى عـرشة رواية يف مدح الرسـول)( ألمري املؤمنـني)()4(، وأورد روايتني عن 
تبليـغ الرسـول)( لإلمـام عـيل)( يف تبليـغ سـورة بـراءة)5(، وأورد ثـالث روايات 
 )(ومخـس روايـات عـن دور أمـري املؤمنـني ،)( يف بـدر)6(عـن دور اإلمـام عـيل
يف خيـرب)7(، وروايـة يف نـزول آيـة بحـق مـن بـرز يف بـدر)8(، وأورد مخـس روايـات عـن 
معركـة اجلمـل)9(، أورد روايتـني عـن استشـهاد عـامر بـن يـارس)0)(، وروايـة عـن كاتـب 
الرسـول)( وهـو اإلمـام عـيل)()))(، وروايـة عـن محـل لـواء فتـح مكـة)))(، أورد 
مخـس روايـات عن صفني)3)(، وروايتني تضمنت قول الرسـول)( حـول املارقني)4)(، 

))( املصدر نفسه، 8))-))). 
))( املصدر نفسه، 7))، 8)). 

)3( املصدر نفسه، 8)). 
)4( املصدر نفسه، 34)، 49)-57). 

)5( املصدر نفسه، 65). 
)6( املصدر نفسه، 66)-67).

)7( املصدر نفسه، 67)-70)، )7)-73).
)8( املصدر نفسه، 73). 

)9( املصدر نفسه، )8)-85). 
)0)( املصدر نفسه، )9)-)9). 
)))( املصدر نفسه، )9)-93).

)))( املصدر نفسه، 95). 
)3)( املصدر نفسه، 95)-98). 

)4)( املصدر نفسه، 59)، 357-356. 
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وثـالث روايـات يف قتـال أمـري املؤمنـني)( للخـوارج))(، روايـة مفادهـا ان اإلمـام 
 )( ان علًيـا )( روايـة تضمنـت قـول الرسـول ،)((هـو االذن الواعيـة )(علًيـا
سـيد الدنيـا واالخـرة)3(، مفادها باب أمـري املؤمنني )( يف املسـجد)4(، رواية تضمنت 
ذكـر عمـر بـن اخلطـاب خلصال أمـري املؤمنني )( ومتنـى ان تكون له واحـدة منهن)5(، 
 )(وأورد روايتـني تضمنـت ان اإلمـام علًيـا ،)( مغفـور لـه)6(روايـة يف ان علًيـا
حامـل لـواء الرسـول)( يـوم القيامـة)7(، وروايـة تضمنـت ان الرسـول)( أول مـن 
 )(وروايـة يف ان النظر إىل أمـري املؤمنني ،)8()( يدخـل اجلنـة ومعـه أمـري املؤمنـني
عبـادة)9(، روايـة يف نصيحـة أمـري املؤمنـني )( لعمـر ابـن اخلطـاب)0)(، وأورد أربـع 
عـرشة روايـة تضمنت درر أمـري املؤمنني)( وحكمـه)))(، وأورد سـبع روايات حول 

 .)((()( استشـهاد أمـري املؤمنـني

))( املناقب، 60)-63). 
))( املناقب، )8)-83). 

)3( املصدر نفسه، 7)3. 
)4( املصدر نفسه، )33.

)5( املصدر نفسه، 356-355. 
)6( املصدر نفسه، 358.

)7( املصدر نفسه، 359-358. 
)8( املصدر نفسه، )36-)36. 
)9( املصدر نفسه، 364-363. 

)0)( املصدر نفسه، 364. 
)))( املصدر نفسه، 374-364. 

)))( املصدر نفسه، 387-380، )396-39.
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ثالًثا: موارد اخلوارزمي األخرى: 

اســتقى املوفــق اخلوارزمــي رواياتــه األخــرى مــن جمموعــة مــن الكتــب واملؤلفــات 
التــي وجدهــا أو اطلــع عليهــا ومنهــا مــا رصح بعنواناهتــا واســامء مؤلفيهــا، ومنهــا مــا مل 

يــرح هبــا، وهــذه االقتباســات بحســب اآليت:

1( روى عــن ابــن اســحاق))(، الــذي مل يــرح باســم كتابــه، أربــع روايــات، روايــة 
واحــدة عــن صفــات أمــري املؤمنــني)())(، وروايــة يف تربيــة الرســول)(ألمري 
ــة  ــيل)4(، ورواي ــى إال ع ــار وال فت ــيف إال ذو الفق ــن ال س ــة ع ــني)()3(، ورواي املؤمن

ــهد)5(. ــني استش ــني)( ح ــري املؤمن ــر أم ــن عم ع

ــة واحــدة عــن  ــه، ورواي ــذي مل يــرح باســم كتاب ــدة)6(، ال ــن من ــه عــن اب 2( روايت
.)7()(ــني ــري املؤمن ــات أم صف

3( روايتــه عــن كتــاب )املحــرب(، ملؤلفــة ابــن حبيــب البغــدادي)8(، الــذي اقتبــس منه 

))( هــو حممــد بــن إســحاق بــن يســار بــن خيــار ولــد عــام )80هـــ(، صاحــب الســري واملغــازي، تــويف عــام 
ــل، 7/)9). ــرح والتعدي ــرازي، اجل ــربى، 7/))3؛ ال ــات الك ــعد، الطبق ــن س ))5)هـــ(. اب

))( املناقب، 45. 
)3( املصدر نفسه، )5-)5. 

)4( املناقب، 73). 
)5( املصدر نفسه، 397.

)6( حممــد بــن اســحاق بــن حممــد بــن حييــى بــن منــدة العبــدي، األصفهــاين، حمــدث، حافــظ، مــؤرخ، ولــد 
ســنة )0)3هـــ(، وتــويف يف أصفهــان ســنة )395هـــ(. أبــو النعيــم األصفهــاين، تاريــخ أصفهــان، )/78).

)7( املناقب، 45. 
)8( حممــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو اهلاشــمي، البغــدادي، عــامل باللغــة والشــعر واألخبــار واألنســاب، 

ولــد ببغــداد، وتــويف بســامراء يف ســنة )45)هـــ(. ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، 480/6). 
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 .)(()(ورواية عن استشهاده ،)(()(روايتني، رواية عن صفات اإلمام عيل

4( روايتــه عــن أيب ســعيد اخلــدري)3(، ثــالث روايــات الــذي مل يــرح باســم 
كتابــه، روايــة عــن آيــة التطهــري)4(، وروايــة عــن قتــال أمــري املؤمنــني)( للخــوارج)5(، 

.)6()( ــني ــري املؤمن ــول اهلل )( ألم ــث رس ــن حدي ــة ع ورواي

5( روايتــه عــن كتاب)معجــم الطــرباين(، ملؤلفــه الطــرباين، الــذي اقتبــس منــه 
ــة  ثــالث روايــات، روايــة يف حــب أمــري املؤمنــني )( وبغضــه)7(، وروايــة يف أنَّ ذري

.)9()(وروايــة يف فضائــل أمــري املؤمنــني ،)8()(يف صلــب عــيل )(النبــي

6( روايتــه عــن أيب الــدرداء)0)(، الــذي مل يــرش إىل كتابــه، وروى عنــه روايــة واحــدة 

))( املناقب، 45. 
))( املصدر نفسه، 396. 

ــاب  ــاء أصح ــن أصفي ــاري م ــي، أنص ــنان اخلزرج ــن س ــك ب ــن مال ــعد ب ــمه س ــدري: اس ــعيد اخل )3( أيب س
 ،)(وهــو من الســابقني الذيــن رجعــوا إىل أمــري املؤمنني )(ومــن أصحــاب اإلمــام عــيل ،)(الرســول
تــويف ســنة )63هـــ(. الربقــي، الرجــال، 3؛ الطــويس، رجــال الكــي، )/7))؛ الرجــال، 40؛ ابــن عبــد الــرب، 
االســتيعاب، 4/)67)؛ احلــيل، خالصــة األقــوال، )30؛ ابــن داود، الرجــال، )0)؛ الذهبــي، تاريــخ 
اإلســالم، )/895؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 5/)6)؛ الكربــايس، إكليــل املنهــج، 546؛ املازنــدراين، منتهــى 

املقــال، 75/7)؛ القمــي، الكنــى واأللقــاب، )/)8؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 49/9.
)4( املناقب، 60. 

)5( املصدر نفسه، 59). 
)6( املصدر نفسه، 9)3. 

)7( املناقب، 78. 
)8( املصدر نفسه، 7)3. 
)9( املصدر نفسه، 8)3. 

)0)(أبــو الــدرداء: عويمــر بــن قيــس بــن أميــة اخلزرجــي، االنصــاري، مــن الذيــن أوتــوا العلــم، تــويف عــام 
))3هـــ(. ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 646/4). 



83فص1: املوفق اخلوارزمي احلنفي وموارده ومنهجيته يف كتابه املناقب

.)(( )( عــن علــم اإلمــام عــيل

ــه  ــس من ــذي اقتب ــويف، ال ــم الك ــن األعث ــه اب ــوح(، ملؤلف ــن كتاب)الفت ــه ع 7( روايت
ــة))(. ــني)( باخلالف ــري املؤمن ــري ألم ــة والزب ــة طلح ــن مبايع ــدة ع ــة واح رواي

ــس  ــالمي)3(، اقتب ــيل الس ــه أيب ع ــان(، ملؤلف ــخ خراس ــاب )تاري ــن كت ــه ع 8( روايت
ومدهتــا   )(املؤمنــني أمــري  خالفــة  ســنه  تضمنــت  واحــدة  روايــة  املوفــق  منــه 

.)4()(واستشــهاده

9( روايتــه عــن كتــاب )املعــارف(، ملؤلفــه ابــن قتيبــة)5(، اقتبــس منــه املوفــق روايــة 
واحــدة تضمنــت تاريــخ استشــهاد أمــري املؤمنــني)(، ومــدة خالفتــه)6(.

3- منهجيته: 

أواًل: استعماله اإلسناد: 
اإلســناد لغــًة جعــل الــيء يتكــيء عــى يشء آخــر، واصطالًحــا رفــع نســبة احلديث 
إىل قائلــه أو سلســلة الــرواة الذيــن نقلــوا احلديــث)7( وهــو طــرق املتــن أي جممــوع مــن 

))( املناقب، )0). 
))( املصدر نفسه، 83). 

)3( أبــو عــيل احلســني بــن أمحــد بــن حممــد الســالمّي البيهقــي، ولــد ونشــأ يف بيهــق، تــويف عــام 300هـــ. ابــن 
فندمــه، تاريــخ بيهــق، )/96). 

)4( املناقب، 396. 
)5( عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة أبــو حممــد الكاتــب الدينــوري، ســكن بغــداد وحــدث هبــا، ثقــة فاضــل، لــه 

تصانيــف كثــرية، تــويف عــام 70)هـــ. اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ))/))4. 
)6( املناقب، 396. 

)7( فتح اهلل، معجم األلفاظ، 34).
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ــاب  ــارزة يف كت ــور الب ــن األم ــه))( وم ــل إىل صاحب ــى يص ــد حت ــن واح ــًدا ع رووه واح
ــندها  ــه، إذ أس ــا يف كتاب ــي ذكره ــه الت ــناد يف روايات ــي اإلس ــتخدام اخلوارزم ــب اس املناق
ــه  ــي يف كتاب ــات اخلوارزم ــيم رواي ــن تقس ــذا يمك ــى ه ــا، وع ــل منه ــوى القلي ــا س كله

املناقــب عــى قســمني: 

أ- روايات غري مسندة وعددها )تسع وثالثون( رواية.

ب- روايات مسندة وعددها )ثالثامئه وسبع وسبعون( رواية.

أ - الروايات غري املسندة 

ونذكر منها: 

ــزل  ــا ن ــال: مل ــه ق ــري إذ يقــول »عــن أيب ســعيد ان ــة التطه ــق عــن آي ــة املوف 1-: رواي
ــاىل...«))(. ــه تع قول

2-: روايــة عــن قــول أيب الــدرداء عــن أمــري املؤمنــني)(، إذ يقــول عــن أيب 
الــدرداء )ريض اهلل عنــه( قــال: ))العلــامء ثالثــة...(()3(.

3-: روايــة عــن قــول أمــري املؤمنــني)(، إذ يقــول »قــال عــيل )(: ما ســمعت 
مــن رســول اهلل )( شــيئا إال حفظتــه ووعيته ومل أنســه«)4(.

ــول  ــيل)(، إذ يق ــام ع ــن زواج اإلم ــول)( ع ــث الرس ــن حدي ــة ع 4-: رواي

))( العاميل، وصول األخيار، )9. 
))( املناقب، 60. 

)3( املصدر نفسه، )0). 
املنثــور،  الــدر  الســيوطي،  القــرآن، 0)/98؛  تفســري  التبيــان يف  الطــويس،  الشــيخ  )4( املناقــب، 83)؛ 

املــرام، 87/4.  غايــة  البحــراين،  العــامل، 3)/77)؛  كنــز  اهلنــدي،  املتقــي  67/8)؛ 
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»عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل)(: أنَّ اهلل زوجــك فاطمــة وجعــل صداقهــا 
االرض، فمــن مشــى عليهــا مبغضــا لــك، مشــى حرامــا«))(.

ب - الروايات املسندة: 

وهذه أمثلة عن تلك الروايات املسندة: 

1- أخربنــا أبــو العــالء، أخربنــا احلســن بــن أمحــد املقــري، أخربنــا أمحــد بــن عبــداهلل 
احلافــظ، أخربنــا أبــو الفــرج أمحــد بــن جعفــر الشــيباين، حدثنــا حممــد بــن جريــر، حدثنــا 
ــاس  ــن عب ــن اب ــة، ع ــن عباي ــش، ع ــا األعم ــري، حدثن ــى الق ــن حيي ــر ب ــن داه ــداهلل ب عب
ــه مــن  ــب، حلمــه مــن حلمــي، ودم ــن أيب طال ــول اهلل)(: »هــذا عــيل ب ــال رس ــال: ق ق
ــه ال نبــي بعــدي، وقــال: يــا أم ســلمة  دمــي، وهــو منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنَّ
اشــهدي واســمعي هــذا عــيل أمــر املؤمنــن وســيد املرســلن وعيبــة علمــي، وبــايب الــذي 

أوتــى منــه، أخــي ف الدنيــا، وخــدين ف اآلخــرة، ومعــي ف الســنام األعــى«))(.

2- أخـربين الشـيخ اإلمـام الزاهـد احلافـظ أبـو احلسـن عـيل بـن أمحـد العاصمـي 
اخلوارزمـي، أخربنـا القـايض اإلمـام شـيخ القضـاة إسـامعيل بـن أمحـد الواعـظ، أخربنـا 
أيب  ابـن  زكريـا  أبـو  أخربنـا  البيهقـي،  احلسـني  بـن  أمحـد  بكـر  أبـو  السـنة  شـيخ  والـدي 
إسـحاق، حدثنـا والـدي، أخربنـا أبو العبـاس الرساج، أخـربين املفرج، حدثنـا جرير، عن 
األعمـش، عـن عـدي بـن ثابـت، عـن زر بـن حبيش، عـن عيل بـن أيب طالـب)( قال: 

))( املناقــب، 8)3؛ ابــن طــاووس، الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطــواف، 54)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، 
)/00)؛ العالمــة احلــيل، هنــج احلــق، 358.

ــع، )/66؛  ــار، )/)0)؛ الشــيخ الصــدوق، علــل الرشائ ))( املناقــب، )4)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخب
ابــن طــاووس، التحصــني، 566.
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قـال يل رسـول اهلل )(:» ال حيبـك إال مؤمـن تقـي وال يبغضـك إال فاجـر ردي«))(.

ــه يســتخدم االختصــار عنــد تكــرار  ومــن مميــزات روايــة املوفــق اخلوارزمــي أنَّ
الســند نفســه للروايــة إذا كثــر عــدد الروايــات بقولــه )وهبــذا اإلســناد( نحــو قولــه »وهبــذا 

اإلســناد عــن أمحــد بــن احلســني البيهقــي احلافــظ...«))(.

كذلــك نجــد اســتخدامه لصيغــة )أخــربين( نحــو قولــه »أخــربين ســيد احلفــاظ 
شــهردار بــن شــريويه بــن شــهردار الديلمــي...«)3(، وأيضا اســتخدم صيغة)أنبــأين( نحو 
قولــه »وأنبــأين مهــذب األئمــة أبــو املظفــر عبــد امللــك بــن عيل بــن حممــد اهلمــداين...«)4(، 
واذا كانــوا اكثــر مــن شــخص ســمعوا مــن الشــيخ فأنــه يســتخدم )اخربنــا( نحــو قولــة 
ــن أمحــد العاصمــي...«)5(،  ــو احلســن عــيل ب ــا الشــيخ اإلمــام الزاهــد احلافــظ أب »أخربن
وكذلــك صيغــة )أنبأنــا( نحــو قولــه »أنبأنــا مهــذب األئمــة أبــو املظفــر عبــد امللــك بــن 

عــيل بــن حممــد اهلمــداين...«)6(.

ثانًيا: إيراده لآليات القرآنية: 

العديــد مــن الروايــات التــي وردت يف كتــاب املناقــب تضمنــت آيــات مــن القــرآن 
 )(الكريــم التــي تبنــت موضوعــات شــتى عــن فضائــل ومناقبــه أمــري املؤمنــني

))( املناقــب، 6)3؛ ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/563؛ املســند، )/36)؛ مســلم، الصحيــح، )/86؛ 
الرتمــذي، الســنن، 93/6؛ النســائي، الســنن الكــربى، 445/7؛ الشــيخ الصــدوق، األمــايل، 97)؛ الشــيخ 
املفيــد، اإلرشــاد، )/40؛ الكراجكــي، كنــز الفوائــد، 5))؛ ابــن محــزة الطــويس، الثاقــب يف املناقــب، 3)). 

))( املناقب، 69. 
)3( املصدر نفسه، ))). 
)4( املصدر نفسه، )3). 

)5( املناقب، 355. 
)6( املصدر نفسه، )5. 
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ــا.  ــت فيه ــي أت ــا الت ــة ومواضيعه ــات القرآني ــك اآلي ــن تل ــة م ــا أمثل ــنقدم هن وس

1- مــن اآليــات التــي نزلــت بحــق أمــري املؤمنــني، التــي خصــص هلــا املوفــق فصــال 
ــاَم َولِيُُّكــُم اهلل  يف كتــاب املناقــب، آيــة يف عطــاء أمــري املؤمنــني )())(، قــال عــز وجــل إِنَّ
َكاَة َوُهــْم َراكُِعــوَن))(، آيــة يف  ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ َوَرُســوُلُه َوالَِّذيــَن آَمنـُـوا الَِّذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ
ــابُِقوَن)4(، آيــة  ــابُِقوَن السَّ ســبق أمــري املؤمنــني)( إىل اإلســالم)3(، بقولــه تعاىلَوالسَّ
ــوا  ــَن امْلُْؤِمنِــَن ِرَجــاٌل َصَدُق يف ثبــات أمــري املؤمنــني عــى اجلهــاد)5(، يقــول عــز وجــل ِم

.)6( ُلــوا َتْبِديــاًل َمــا َعاَهــُدوا اهللَ َعَلْيــِه َفِمنُْهــْم َمــْن َقــىَض َنْحَبــُه َوِمنُْهــْم َمــْن َينَْتظِــُر َوَمــا َبدَّ

2- اآليــات التــي وردت يف أهــل البيــت وشــيعة أمــري املؤمنــني)(، آيــة يف بيــان 
ْجــَس  ــُم الرِّ ــَب َعنُْك ــُد اهلل لُِيْذِه ــاَم ُيِري ــه عــز وجلإِنَّ ــه)( مــن أهــل البيــت)7(، قول أنَّ
َرُكــْم َتْطِهــًرا)8(، وآية يف آل بيــت النبي)()9(، يقول عــز وجلَنْدُع  َأْهــَل اْلَبْيــِت َوُيَطهِّ
ــَت اهللِ  ــْل َلْعنَ ــْل َفنَْجَع ــمَّ َنْبَتِه ــُكْم ُث ــنَا َوَأْنُفَس ــاَءُكْم َوَأْنُفَس ــاَءَنا َونَِس ــْم َونَِس ــا َوَأْبنَاَءُك َأْبنَاَءَن
َعــَى اْلَكاِذبـِـَن)0)(، وآيــة يف أنَّ شــيعة أمــري املؤمنــني)( خــري الربيــة)))(، بقولــة تعــاىل 

))( املناقب، 66).
))( املائدة، اآلية: 55. 

)3( املناقب، 67).
)4( الواقعة، اآلية: 0). 

)5( املناقب، 79).
)6( االحزاب، اآلية: 33. 

)7( املناقب، 60.
)8( االحزاب، اآلية: 08). 

)9( املناقب، 08).
)0)( آل عمران، اآلية: )6. 

)))( املناقب، ))). 
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ــِة))(، آيــة يف دخــول الشــيعة  يَّ ــاِت ُأوَلئـِـَك ُهــْم َخــْرُ اْلَبِ احِلَ إِنَّ الَِّذيــَن آَمنـُـوا َوَعِمُلــوا الصَّ
.)3(ــقِّ َوبـِـِه َيْعِدُلــوَن ــُدوَن بِاحْلَ ــٌة َيْ َِّــْن َخَلْقنَــا ُأمَّ إىل اجلنــة))(، بقولــه عــز وجلَوم

ثالًثا: إيراده لألحاديث النبوية: 

إن مــن الصفــات البــارزة يف كتــاب املناقــب هــي كثــرة األحاديــث النبويــة الرشيفــة 
الــواردة فيــه، قــد كان لألحاديــث النبويــة الرشيفــة الــواردة يف الكتــاب وضــوح بــارز و 
ــه،  ــة الرشيفــة يف كتب ــامم املوفــق الشــديد باألحاديــث النبوي ــدل عــى اهت قــوي، وهــذا ي

وقــد تنوعــت أهــداف إيــراد تلــك األحاديــث يف جمــاالت عديــدة أبرزهــا: 

ــول  ــا، ق ــول منه ــث الرس ــني)( يف أحادي ــري املؤمن ــل أم ــرة فضائ ــاح كث أ- إيض
الرســول)( »لو أنَّ الغيــاض أقــالم، والبحــر مــداد، واجلــن حســان، واالنــس كتــاب 
مــا أحصــوا فضائــل عــيل بــن أيب طالــب )(«)4(، وقــال رســول اهلل)( »ان اهلل جعــل 
ألخــي عــيل فضائــل ال حتــى كثــرة، فمــن ذكــر فضيلــة مــن فضائلــه مقــرا هبــا غفــر اهلل 

لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر...«)5(.

 )(النبــي حممــد قــال  املؤمنــني)( إىل اإلســالم،  أمــري  إثبــات ســبق  ب- 
»أول النــاس ورودا عــى احلــوض يــوم القيامــة، أوهلــم إســالما عــيل بــن أيب طالــب«)6(، 

))( البينة، اآلية: 7. 
))( املناقب، )33. 

)3( االعراف، اآلية: )8). 
)4( املناقــب، )3؛ ابــن شــاذان، مائــه منقبــة، 75)؛ الكراجكــي، كنــز الفوائــد، 9))؛ منتجــب الديــن، 

الفهرســت، 354؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/6). 
)5( املناقــب، )3؛ الشــيخ الصــدوق، األمــايل، )0)؛ العامــيل، الــدر النظيــم، 5)3؛ األربــيل، كشــف الغمــة، 

 .(09/(
ــق،  ــن البطري ــب، 34؛ اب ــازيل، املناق ــن املغ ــار، )/)45؛ اب ــريب، رشح األخب ــامن املغ ــب، )5؛ النع )6( املناق
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ــوا: ومل  ــب ســبع ســنن، قال ــن أيب طال ــه)( »صلــت املالئكــة عــيلَّ وعــى عــيل ب وقول
ذلــك يــا رســول اهلل؟ قــال: مل يكــن معــي مــن اســلم مــن الرجــال غــره«))(، وغريهــا مــن 

ــالم))(. ــيل )( إىل اإلس ــام ع ــبق اإلم ــث يف س االحادي

ــاس  ــب الن ــني)( ورضورة ح ــري املؤمن ــول)( إىل أم ــة الرس ــاح حمب ت- إيض
لــه، قــول النبــي)( »عــيل بــن أيب طالــب )( ينجــز عــديت ويقــي دينــي«)3(، وايضــا 
ــار«)4(،  ــا خلــق اهلل الن ــن أيب طالــب مل ــاس عــى حــب عــيل ب ــو اجتمــع الن ــه)( »ل قول
وكذلــك قــول الرســول)( »مــن أحــب عليــا، فقــد احبنــي، ومــن أبغــض عليــا فقــد 

.)6()(وغريهــا مــن االحاديــث يف حــب أمــري املؤمنــني ،)أبغضنــي«)5

ــال رســول اهلل)( »ان اقــىض  ــه أمــري املؤمنــني)(، ق ــم وقضائ ــد عل ث- تأكي
ــام  ــم اإلم ــول)( يف عل ــث الرس ــا حدي ــب )(«)7(، وايض ــن أيب طال ــيل ب ــي ع أمت

عمدة عيون صحاح األخبار، 66.
ــد،  ــز الفوائ ــارة، 58)؛ الكراجكــي، كن ــد، اإلرشــاد، )/)3؛ الفصــول املخت ))( املناقــب، 53؛ الشــيخ املفي

 .((5
))( املناقب، 55-54. 

)3( املناقــب، 67؛ ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/5)6؛ الشــيخ املفيــد، األمــايل، )6؛ الشــيخ الطــويس، 
األمــايل، )60؛ الشــيخ الطــربيس، األحتجــاج، )/7))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 3/9))؛ املتقــي اهلنــدي، 

كنــز العــامل، ))/604. 
)4( املناقــب، 67؛ الشــيخ الصــدوق، األمــايل، 755؛ أبــو القاســم الطــربي، بشــارة املصطفــى، 7))؛ العالمــة 

احلــيل، الرســالة الســعدية، 3). 
ــني،  ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، املس ــم النيس ــايل، 656؛ احلاك ــدوق، األم ــيخ الص ــب، 70؛ الش )5( املناق
ــى، )/65.  ــر العقب ــربي، ذخائ ــب الط ــالف، )/8)؛ املح ــايل، 45)؛ اخل ــويس، األم ــيخ الط 3/)4)؛ الش

)6( املناقب، 70، 76، 34). 
)7( املناقــب، )8؛ املحــب الطــربي، ذخائــر العقبــى، )/83)؛ الريــاض النظــرة، 67/3)؛ ابــن حجــر 



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي90

 ،)((»)( أعلــم أمتــي مــن بعــدي عــيل بــن أيب طالــب« )(إذ يقــول )(عــيل
 )(إذ قــال رســول اهلل )(يف علــم اإلمــام عــيل )(وأيضــا حديــث آخــر للرســول
»قســمت احلكمــة عــى عــرشة أجــزاء، فأعطــي عــيل تســعة، والنــاس جــزءا واحــدا«))(، 
وأيضــا يف علــم أمــري املؤمنــني قــال رســول اهلل)( »أنــا مدينــة العلــم وعــيل باهبــا، فمــن 

أراد العلــم فليــأت البــاب«)3(.

 )(لعــيل )( ج-بيــان أنَّ أمــري املؤمنــني أفضــل األصحــاب، قــال رســول اهلل
ــه ال نبــي مــن بعــدي«)4(،  »أمــا  تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، إال أنَّ
وايضــا قــال رســول اهلل)( »خــر البيــة عــيل«)5(، وكذلــك قــول رســول اهلل)( »إنَّ 

 .)6(»)( أخــي ووزيــري وخــر مــن أخلفــه بعــدي عــيل بــن أيب طالــب

العسقالين، فتح الباري، 7/8)). 
))( املناقــب، )8؛ الشــيخ الصــدوق، األمــايل، 64؛ الشــيخ املفيــد، اإلرشــاد، )/33؛ العالمــة احلــيل، كشــف 

اليقــني، )5؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/97. 
ــن  ــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/))3؛ اب ــن املغــازيل، املناقــب، 8))؛ اب ))( املناقــب، )8؛ اب

ــار، 379. البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخب
)3( املناقــب، 83؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، ))/65؛ الشــيخ الصــدوق، األمــايل، 656؛ اخلصــال، 574؛ 

الشــيخ املفيــد، اإلرشــاد، )/33.
)4( املناقــب، 08)؛ أبــو داود، املســند، )/70)؛ ابــن حنبــل، فضائــل الصحابة، )/566؛ املســند، 4/3))؛ 
البخــاري، الصحيــح، 3/6؛ مســلم، الصحيــح، 870/4)؛ النســائي، الســنن، 307/7؛ الشــيخ الكلينــي، 
الشــيخ  76/4؛  الرســائل،  املرتــىض،  الرشيــف  ))3؛  التوحيــد،  الصــدوق،  الشــيخ  07/8)؛  الــكايف، 

ــرش، 97. ــائل الع الطــويس، الرس
)5( املحــب الطــربي، ذخائــر العقبــى، )/96؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/55)؛ البحــراين، حليــة 

 .4((/( األبــرار، 
)6( الشــيخ الصــدوق، األمــايل، 7)4؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 38)؛ العامــيل، الــدر النظيــم، 70)؛ األربــيل، 

كشــف الغمــة، )/)5). 
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رابًعا: إيراده الشعر: 

ورد الشــعر يف كتــاب املناقــب، يف كثــري مــن املواطــن، وكان الشــعر يصــف فضائــل 
أمــري املؤمنــني)( ومناقبــه، فذكــر املوفــق أبيــات شــعرية عــدة يف مــدح أمــري املؤمنــني، 

كان مطلعهــا))(: 

طال��ب أب��ي  ب��ن  عل��ي  خ��ر ال��ورى و الغال��ب الطال��بإنَّ 
وه��ل عل��ي  مث��ل  طالب��ا  يف اخلل��ق مث��ل للفت��ى الطال��يي��ا 

ــني كان  ــري املؤمن ــعرية يف أم ــات ش ــق أبي ــر املوف ــاب ذك ــن الكت ــر م ــن أخ ويف موط
مطلعهــا))(: 

وقنات��ه س��يفه  و  اإلل��ه  كالظف��ر ي��وم صيال��ه والن��ابأس��د 

وأورد املوفــق قصيــدة لبديــع الزمــان)3(، يف حــب أمــري املؤمنــني)( جــاء يف 
مطلعهــا)4(: 

الوص��ي حت��ب  ال  ل��ي  الك���اذبيقول��ون  بف���م  الث���رى  فقل���ت 
ال����ني وآل  ال����ني  طال��بأح���������ب  أب��ي  آل  وأخت��ص 

وأورد املـــوفق أبيـــات شـــعرية للصـــاحب كـافـــي الكـــفاة)5( فـــي مـــدح أمـــري  عــدة 

))( املناقب، 37. 
))( املصدر نفسه، 38. 

ــام  ــويف ع ــدان، ت ــراة يف مه ــكن ه ــداين، س ــعيد اهلم ــن س ــى ب ــن حيي ــني ب ــن احلس ــد ب ــان: أمح ــع الزم )3( بدي
)398هـــ(. ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، )/34). 

)4( املناقب، 79. 
املعروف  الطلقاين،  إدريس  بن  أمحد  بن  عباد  بن  العباس  بن  عباد  بن  إسامعيل  الكفاة:  كايف  )5( الصاحب 
بالصاحب، كاتب وأديب، له تصانيف عدة، تويف عام 385هـ. الذهبي، سري أعالم النبالء، 6)/))5-)5 .
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ــا))(:  ــاء فيه ــني)( ج املؤمن

املرتض��ى املؤمن��ن  أم��ر  وقف��اي��ا  ق��د  عندك��م  قلب���ي  إنَّ 

.)(()(وغري ذلك من األبيات الشعرية يف مدح أمري املؤمنني

خامًسا: ذكر املكان والزمان: 

ــان  ــدد زم ــو حي ــه، فه ــر روات ــة إىل ذك ــق إضاف ــج املوف ــارزة يف منه ــور الب ــن األم م
ومــكان ســامعه للروايــة، وهــذه الطريقــة تزيــد يف قيمــة الســند والروايــة)3( ومــن 
ــًا  ــًا الزمــان واملــكان معــًا، وأحيان املالحــظ أنَّ املوفــق يف كتابــه املناقــب كان يذكــر أحيان

ــل: ــان مث ــن دون الزم ــط م ــكان فق ــر امل يذك

أ - يف ذكر الزمان واملكان معا مثال يف قول املوفق: 

أخربنــا الشــيخ اإلمــام برهــان الديــن أبــو احلســن عــيل بــن احلســني الغزنــوي بمدينــة 
الســالم يف داره، ســلخ ربيــع األول مــن ســنة أربــع وأربعــني ومخســامئة)4(.

ــامن  ــن بني ــد ب ــاظ حمم ــل احلف ــاء، أفض ــمس األدب ــن ش ــاج الدي ــربين ت ــة: أخ وقول
ــعني  ــع وتس ــنة أرب ــة س ــدان- يف ذي احلج ــن مه ــب إيلَّ م ــام كت ــف اهلمداين-في ــن يوس ب

وأربعامئــة)5(.

))( املناقب، 03). 
))( املصدر نفسه، 5))، 9))، 4))، 34)، )6)، 74)، 75)، 333، 334.... 

)3( الصدوق، اهلداية، 67). 
)4( املناقب، 84). 

)5( املصدر نفسه، )33. 
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ب - يف ذكر املكان فقط من دون الزمان: 

أخربنــا اإلمــام شــهاب الديــن أفضــل احلفــاظ، أبــو النجيــب ســعد بــن عبــداهلل بــن 
احلســن اهلمــداين املعــروف باملروزي-فيــام كتــب إيلَّ مــن مهــدان))(.

وقولــه: أخــربين الشــيخ اإلمــام أبــو حممــد العبــاس بــن حممــد بــن أيب منصــور 
نيســابور))(. مــن  إيلَّ  الطويس-فيــام كتــب  الغضــاري 

سادسًا: إحالته إىل الكتب: 

ــث  ــض األحادي ــة بع ــي إحال ــب ه ــاب املناق ــق يف كت ــة املوف ــق منهجي ــدى طرائ إح
 )(النبويــة والروايــات إىل كتــب خترجيهــا، فمثــال عندمــا ذكــر حديــث الرســول
»اللهــم ائتنــي بأحــب خلقــك إليــك ليــأكل معــي هــذا الطــر فجــاء عــيل بــن أيب طالــب 
ــث يف  ــذا احلدي ــذي)4( ه ــى الرتم ــو عيس ــرج أب ــق أخ ــال املوف ــه«)3(، ق ــأكل مع )( ف
جامعــه)5(، وكذلــك حديــث الرســول)( »أمــا تــرىض ان تكــون منــي بمنزلــه هــارون 
مــن موســى«)6( ذكــر املوفــق أخرجــه الشــيخان يف صحيحهــام بطــرق كثــرية)7(، وأيضــا 

))( املناقب، 54. 
))( املصدر نفسه، 67). 

ــايل، 753؛  ــدوق، األم ــيخ الص ــيط، 335/6؛ الش ــم الوس ــرباين، املعج ــنن، 6/)8؛ الط ــذي، الس )3( الرتم
ــق، )60/5.  ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــارة، 96؛ اب ــول املخت ــاد، )/83؛ الفص ــد، اإلرش ــيخ املفي الش

ــرح  ــنن، وكالم يف اجل ــاب يف الس ــه كت ــظ، ل ــداد احلاف ــن ش ــورة ب ــن س ــى ب ــن عيس ــد ب ــى حمم ــو عيس )4( أب
والتعديــل، تــويف عــام )79)هـــ(. القمــي، الكنــى واأللقــاب، )/8)).

)5( املناقب، 08). 
ــند، 4/3))؛  ــل  املس ــن حنب ــة، )/566؛اب ــل الصحاب ــل، فضائ ــن حنب ــند، )/70)؛ اب ــو داود، املس )6( أب
البخــاري، الصحيــح، 3/6؛ مســلم، الصحيــح، 870/4)؛ النســائي، الســنن، 307/7؛ الشــيخ الكلينــي، 

ــرشة، 97. ــائل الع ــويس، الرس ــيخ الط ــكايف، 07/8)؛ الش ال
)7( املناقب، 09). 
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ذكــر إن اإلمــام علًيــا)( قــال: إنَّ رســول اهلل)( أخــذ بيــد حســن وحســني وقــال 
»مــن احبنــي واحــب هذين وابـــامها وامـــهام كـــان معي ف درجـــتي يــوم القيامة «))(، ذكـــر 

اخلـــوارزمي أنَّ أبــا عيســى أخرجــه يف جامعــه))(. 

سابًعا: جهوده وآراؤه الشخصية: 

مــن األمــور الواضحــة يف منهجيــة املوفــق يف املناقــب، وجــود بصمتــه الشــخصية يف 
العديــد مــن مواطــن الكتــاب، كالتفســريات اللغويــة لبعــض املفــردات وهــذا يــدل عــى 

قدرتــه العلميــة واللغويــة، وأيضــا أعطــى رأيــه وتوضيحــه لبعــض الروايــات.

 :(( أ - ذكر ألقاب أمري املؤمنني

بعدمــا ذكــر املوفــق ألقــاب أمــري املؤمنــني عــن طريــق الروايــات واألســانيد، 
اسرتســل املوفــق يف ذكــر تلــك األلقــاب التــي اســندها لنفســه إذ قــال«»... شقشــق اخلــري 
رفيــق الطــري، صاحــب القرابــة والقربــة، وكارس أصنــام الكعبــة، منــاوش احلنــوف، قتــال 
األلــوف، املخــرق الصفــوف، رضغــام يــوم اجلمــل، املــردود له الشــمس عنــد الطفل...، 
اخلــارج مــن بيــت املــال صفــر اليديــن عــن الصفــراء واحلمــراء والبيضــاء، مثــكل الكفرة، 
ومفلــق هامــات الفجــرة، ومقــوي أعضــاد الــربرة، وثمــرة بيعــة الشــجرة، وفاقــي عيــون 
الســحرة...، مــوىل كل مــن كان لــه رســول اهلل مــوىل، كثــري اجلــدوى، شــديد القــوى«)3(.

ب - آراءه وتوضيحاته اللغوية: 

كانــت للموفــق آراءه وتوضيحاتــه اللغويــة يف العديــد مــن املفــردات الــواردة 

الشــيخ  90/6؛  الســنن،  الرتمــذي،  )/3)4؛  املســند،  )/693؛  الصحابــة،  فضائــل  حنبــل،  ))( ابــن 
 .(57 الواعظــني،  روضــه  النيســابوري،  الفتــال  99)؛  األمــايل،  الصــدوق، 

))( املناقب، 38). 
)3( املناقب، 45-40. 
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يف املناقــب، فمثــال عــن جابــر بــن عبــداهلل))( قــال »جاءنــا رســول اهلل )( ونحــن 
ــد النخــل  ــده عســيب...« إذ قــال املوفــق العســيب: جري مضطجعــون ف املســجد وف ي
وهــو ســعفه أي غصونــه))(، أيضــا عــن عــيل بــن ربيعــة)3( قــال »رأيــت عليــا يتــزر 
فرأيــت عليــه تبانــا«، فقــال املوفــق إّن التبــان: رساويــل املــالح، وهــي رساويــل قصــرية 

ــة)5(. ــات اللغوي ــن التعقيب ــا م ــرية)4(، وغريه وصغ

ت - تعليقاته على الروايات: 

للموفــق اخلوارزمــي رأيــه يف بعــض الروايــات فمثــال، عــن أيب رافــع)6( قــال »صــى 
ــوم  ــيل ي ــى ع ــني، وص ــوم االثن ــر ي ــه آخ ــت خدجي ــني وصل ــوم االثن ــي )( أول ي النب
الثالثــاء مــن الغــد وصــى مســتخفيا قبــل أّن يصــيل مــع النبــي ســبع ســنني وشــهرا« فعلــق 
املوفــق عــى ذلــك قائــال هــذا احلديــث إن صــح فــأن اإلمــام علًيــا صــى قبــل الصحابــة 

بســبع ســنني وهــذا ال يذكــره أصحــاب التواريــخ)7(. 

))( جابــر بــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن حــرام اخلزرجــي األنصــاري الســميل، صحــايب، مــن املكثريــن يف الروايــة 
عــن النبــي، تــويف عام )78هـــ(. أبــو النعيم األصفهــاين، معرفــة الصحابــة، )/535. 

))( املناقب، 09). 
)3( عــى بــن ربيعــة الوالبــى األســدي الكــويف، كنيتــه أبــو املغــرية، روى عــن اإلمــام عــيل)(، ثقــة صالــح. 

الرازي، اجلــرح والتعديــل، 85/6). 
)4( املناقب، 0)). 

)5( املصدر نفسه، 4))، 33)، 55)، 65)، )8)، 88)، 94)، 98)، 9))، )30، 355. 
)6( أبــو رافــع: مــوىل رســول اهلل)(، واســمه أســلم، وقيــل إبراهيــم، كان للعبــاس بــن عبــد املطلــب فوهبــه 
للنبــي)(، فلــام بــرش النبــي بإســالم العبــاس أعتقــه، روى عــن رســول اهلل، مــات باملدينــة بعــد مقتــل عثــامن. 
ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، )/306؛ النجــايش، رجــال النجــايش، 4؛ الطــويس، الرجــال، 4)؛ 

اخلطيــب التربيــزي، االكــامل يف اســامء الرجــال، 5؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، )/59). 
)7( املناقب، 57. 
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املبحث األول
(( األحوال االجتماعية لإلمام علي 

(( أواًل: أمساء أمري املؤمنني
أورد املوفــق اخلوارزمــي أســامء اإلمــام عــيل )(، إذ ذكــر أنَّ أشــهر أســاميه 

)( ))عــيل(( وجــاء فيــه يف بــدر ســنة ))هـــ())( حــني احســن البــالء))(: 

الفق��ار ذو  إال  س��يف  عل��يال  إال  فت��ى  وال 

اتفقت بعض املصادر)3( مع املوفق اخلوارزمي يف أنَّ املناداة من السامء أن »ال سيف 
إال ذوالفقار وال فتى إال عيل« كانت يوم بدر عندما كان أمري املؤمنني)( قد أحسن 
البالء يف ذلك اليوم، بينام ذكرت مصادر أخرى)4( يف أنَّ هذه املناداة نزلت يف حق أمري 

))( الواقــدي، املغــازي، )/)5)؛ ابــن هشــام، الســرية، )/708-4)7؛ القمــي، التفســري، )/69)؛ املفيــد، 
اإلرشــاد، )/)7-)7؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 494/4؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 

)/))3؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)8)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9)/93).
))( املناقب، 37. 

)3( ابــن حبيــب البغــدادي، املنمــق، )/))4؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )/58)؛ الفتــال النيســابوري، روضــة 
الواعظــني، 8))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )4/)7؛ املحــب الطــربي، ذخائــر العقبــى، )/74؛ 

الريــاض النظــرة، 55/3)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/58).
)4(  ســليم، كتــاب ســليم، 4)4؛ ابــن هشــام، الســرية، 5/3)6؛ الكــويف، املناقــب، )/)49؛ الطــربي، 
ــو  ــري، )/6))؛ أب ــي، التفس ــم القم ــكايف، 0/8))؛ إبراهي ــي، ال ــوك، )/97)؛ الكلين ــل واملل ــخ الرس تاري
الفــرج األصفهــاين، األغــاين، 5)/)9)؛ املغــريب، رشح األخبــار، )/)8)؛ الصــدوق، اخلصــال، 550؛ 
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املؤمنني)( يف معركة أحد سنة )3هـ())(، عندما كانت راية الرسول)( عند أمري 
 )(بقتل كل من حيمل راية املرشكني عندها نزل جربائيل )(فقام ،)(املؤمنني
وقال للرسول حممد)(: يا حممد هذه املؤاساة، قال: نعم، إنَّه مني وأنا منه، قال جربائيل: 
وأنا منكام، فسمعوا صوتا من السامء يقول: »ال سيف اال ذو الفقار، وال فتى اال عيل«، بينام 
أشار الرشيف املرتيض))( إىل إنَّ هذه املناداة من السامء كانت يف غزوة االحزاب)5هـ()3( 
عندما أجهز أمري املؤمنني)( عى عمر بن ود العامري)4(، وقال ابن اجلوزي)5(: إنَّ 
املناداة كانت يف غزوة خيرب )7هـ()6(، ومما تقدم يتضح أنَّ اختالف املؤرخني يف رواياهتم 

ــايل،  ــويس، األم ــاد، )/84؛ الط ــد، اإلرش ــا)(، )/)8؛ املفي ــار الرض ــون أخب ــع، )/7؛ عي ــل الرشائ عل
43)؛ املحســن ابــن كرامــة، تنبيــه الغافلــني )5؛ أبــو القاســم الطــربي، بشــارة املصطفــى، 88)؛ الطــربيس، 
ــان،  ــع البي ــري جمم ــع، )/)34؛ تفس ــع اجلام ــري جوام ــورى، )/378؛ تفس ــالم ال ــاج، )/65)؛ أع االحتج
)/379؛ ابــن األثــري، الكامــل، )/54)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 9/7))؛ ابن ميثــم البحراين، 
رشح هنــج البالغــة، 440/3؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 60؛ اخلطيــب التربيــزي، اإلكــامل، 67؛ الذهبــي، ميــزان 
االعتــدال، 4/3)3؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، )))؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/57)-58)؛ ابــن 
ــة والنهايــة، 54/4؛ العجمــي، الكشــف احلثيــث، 05)؛ ابــن حجــر، لســان امليــزان، 6/)8)؛  كثــري، البداي

املجلــي، بحــار األنــوار، 0)/54.
ــوزي،  ــن اجل ــوك، )/499؛ اب ــل واملل ــخ الرس ــربي، تاري ــاط، )/67؛ الط ــن خي ــخ ب ــاط، تاري ــن خي ))(  اب

ــل، )/39. ــري، الكام ــن األث ــم، 3/)6)؛ اب املنتظ
))( الرسائل، 3/4)).

ــل،  ــري، الكام ــن األث ــم، 7/3))؛ اب ــوزي، املنتظ ــن اجل ــوك، )/564؛ اب ــل واملل ــخ الرس ــربي، تاري )3( الط
.65/(

ــل فــارس  ــة، ب ــن أيب قيــس، كان فــارس قريــش يف اجلاهلي ــد ود ب ــن عب ــن ود العامــري: عمــرو ب )4( عمــر ب
كنانــة، قتلــه عــيل بــن أيب طالــب)( يــوم اخلنــدق. األزدي، االشــتقاق، )/0))؛ املرزبــاين، معجــم 

الشــعراء، )/38)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 53/6. 
)5( تذكرة اخلواص، 6). 

)6( ابن خياط، تاريخ ابن خياط، )/)8؛ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 9/3؛ ابن األثري، الكامل، )/96.
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يف هذه املناداة، ويف املناسبة التي نزلت فيها هذه املناداة، فيام اتفقت هذه الروايات عى 
حصول هذه املناداة وعدم نفيها، ومع أنَّنا نرى بأنَّه ال مانع من أن يكون النداء من السامء 
التي ذكرهتا املصادر )بدر، وأحد، واالحزاب، وخيرب(،  املواطن األربعة  قد حصل يف 
إال أنَّنا يف الوقت ذاته نرجح حدوثها يوم أحد المجاع أكثر املصادر وأقدمها عى ذلك، 
وحتمل هذه الروايات دالالت عدة منها: إنَّ هذه املناداة من السامء تعطي تعزيزًا وبرهانًا 

للدين اإلسالمي، وأيضًا حر الفتوة باإلمام عيل)( دون غريه.

ــة  ــدرة، وأورد رواي ــد، وحي ــامئه: أس ــاء يف أس ــه ج ــي أنَّ ــق اخلوارزم ــاف املوف وأض
ــك يقــول))(:  ــدرة ولذل ــال: كان اســم عــيل أســًدا وحي ــداهلل))( ق ــن عب بســند مصعــب ب

أنا الذي مستين أمي حيدرة

 )( عــى أنَّ أمــري املؤمنــني )وكــدت املصــادر بمـــختلف اتـــجاهاهتا ومشــارهبا)3

))( مصعــب بــن عبــد اهلل بــن مصعــب بــن ثابــت بــن عبــد اهلل بــن الزبــري بــن العــوام، أبــو عبــد اهلل الزبــريي 
ث هبــا، وتــويف عــام 36)هـ.اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ  املدينــي عــم الزبــري بــن بــكار، ســكن بغــداد، وحــدَّ

ــداد، 5)/38). بغ
))( املناقب، 37. 

ــل،  ــن حنب ــد ب ــف، 0/8)5؛ أمح ــويف، املصن ــيبة الك ــن ش ــربى، )/)))؛ اب ــات الك ــعد، الطبق ــن س )3( اب
املســند، 4/)5؛ مســلم، الصحيــح، 95/5)؛ الكــويف، املناقــب، )/500؛ الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 
)/)30؛ ابــن حبــان، الصحيــح، 5)/)38؛ أبــو فــرج األصفهــاين، مقاتــل الطالبــني، 4)؛ الطــرباين، املعجــم 
الكبــري، 8/7)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/49)؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحني، 
ــد  ــن عب ــد، اإلرشــاد، )/7))؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، 9/)3)؛ الطــويس، األمــايل، 4؛ اب 39/3؛ املفي
الــرب، االســتيعاب، )/787؛ الــدرر، 00)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 49)؛ املحســن بــن كرامة، تنبيــه الغافلني، 
54؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 30)؛ الزخمــرشي، الفايــق، )/)3)؛ الطــربيس، تفســري جوامــع 
اجلامــع، 389/3؛ تفســري جممــع البيــان، 0/4)3؛ الراونــدي، اخلرائــج واجلرائــح، )/8))؛ ابــن عســاكر، 
تاريــخ مدينــة دمشــق، )6/4)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/305؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 
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عندمــا بــرز  لقتــال مرحــب اليهــودي))( أنشــد يقــول »أنــا الــذي ســمتني أمــي حيــدرة«.

ومــن أســامء اإلمــام عــيل)( التــي أغفلهــا املوفــق اخلوارزمــي هــو اســمه »زيــد« 
ــبوين،  ــاس، انس ــا الن ــال: »أي ــا)( ق ــام علًي ــادر))( أنَّ اإلم ــن املص ــة م ــرت مجل إذ ذك
فمــن عرفنــي فلينســبني، وإال فأنــا أنســب نفــي، أنــا زيــد بــن عبــد منــاف بــن عامــر بــن 
 )(عــن النبــي )عمــرو ابــن املغــرة بــن زيــد بــن كالب«، وذكــر ابــن شــاذان روايــة)3
قــال »لعــيل ســبعة عــرش اســام فقــال ابــن عبــاس أخربنــا مــا هــي يــا رســول اهلل؟ فقــال: 
اســمه عنــد العــرب عــيل، وعنــد أمــه حيــدرة، ويف التــوراة إليــا، ويف اإلنجيــل بريــا، ويف 
الزبــور قريــا، وعنــد الــروم بظرســيا وعنــد الفــرس نــريوز، وعنــد العجــم شــميا، وعنــد 
ــريا،  ــرتك مح ــد ال ــري، وعن ــة تب ــد احلبش ــم، وعن ــح)4( حي ــد الزب ــا، ...، وعن ــم فريقي الديل
وعنــد األرمــن كركــر، وعنــد املؤمنــني الســحاب، وعنــد الكافريــن املــوت األمحــر، وعنــد 
املســلمني وعــد، وعنــد املنافقــني وعيــد، وعنــدي طاهــر مطهــر، وهــو جنــب اهلل ونفــس 

96/3)؛ ابــن البطريــق، خصائــص الوحــي املبــني، 57)؛ عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 48)؛ ابــن 
األثــري، الكامــل، )/0))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، )/))؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 
07/3)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، )/409؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــربى، )/55)؛ ابــن كثــري، 
البدايــة والنهايــة، 3/4))؛ دمــريي، حيــاة احليــوان الكــربى، )/385؛ ابــن عنبــة، عمــدة الطالــب، 59؛ ابــن 
حجــر، فتــح البــاري، املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 0)/467؛ 367/7؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/4. 
))( مرحــب اليهــودي: مرحــب بــن احلــارث اليهــودي، فــارس خيــرب قتــل كافــرا يف خيــرب قتلــه اإلمــام 

النــووي، هتذيــب األســامء، )/86.   .)(عــيل
))( الصــدوق، األمــايل، 700؛ معــاين األخبــار، 0))؛ الرشيــف الــريض، خصائــص األمــة، 68؛ البحــراين، 

غايــة املــرام، 56؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 35/)5. 
)3( الفضائل، 75). 

)4( الزبح: قرية بنواحي جرجان، ياقوت احلموي، معجم البلدان، 30/3).
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ُرُكــُم اهلل َنْفَســُه))(، وقولــه َبــْل َيــَداُه َمْبُســوَطَتاِن  اهلل ويمــني اهلل عــز وجــل قولــه َوحُيَذِّ
.»)((ُينِْفــُق َكْيــَف َيَشــاُء

(( ثانًيا: نسبه
ذكـــر املوفـــق اخلوارزمـــي نســـب اإلمـــام عـــيل)( هبـــذه الطريقـــة متفقـــًا مـــع 
اغلـــب املصـــادر التـــي اطلعنـــا عليهـــا، هـــو عـــيل بـــن أيب طالـــب بـــن عبـــد املطلـــب 
ـــب  ـــن غال ـــب ب ـــن كع ـــرة ب ـــن م ـــن كالب ب ـــي ب ـــن ق ـــاف ب ـــد من ـــن عب ـــم)3( ب ـــن هاش ب
ـــن  ـــاس ب ـــن إلي ـــة ب ـــن مدرك ـــة ب ـــن خزيم ـــة ب ـــن كنان ـــرض ب ـــن الن ـــك ب ـــن مال ـــر ب ـــن فه ب
ـــد  ـــاف، واســـم عب ـــد املن ـــب عب ـــان)4(، واســـم أيب طال ـــن عدن ـــٍد ب ـــن مع ـــزار ب ـــن ن مـــرض ب

))( ال عمران، اآلية: 8).
))( املائدة، اآلية: 64. 

ــرية،  ــام، الس ــن هش ــند، )/87؛ اب ــأ، 84/6؛ أيب داود، املس ــك، املوط ــا: مال ــر ايًض ــب، 46؛ وانظ )3( املناق
)/45)؛ ابــن ســعد، الطبقــات، 6/))؛ ابــن خيــاط، التاريــخ، )/80)؛ ابــن حنبــل، املســند، )/5؛ 
ــخ، 5/3؛  ــة، التاري ــن خثيم ــة، )/654؛ اب ــخ املدين ــبه، تاري ــن ش ــري، 59/6)؛ اب ــخ الكب ــاري، التاري البخ
اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، )/78)؛ البغــوي، معجــم الصحابــة، 354/4؛ أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 
6/)9)؛ الكلينــي، الــكايف، )/6)5؛ املســعودي، التنبيــه واالرشاف، 55)؛ مــروج الذهــب، )/350؛ 
ابــن قانــع، معجــم الصحابــة، )/59)؛ ابــن حبــان؛ الصحيــح، 5)/363؛ مشــاهري علــامء األمصــار، 4)؛ 
الصــدوق، األمــايل، 700؛ احلاكــم النيســابوري، معرفــة علــوم احلديــث، )7)؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/5؛ 
املقنعــة، )46؛ أبــو نعيــم األصبهــاين، معرفــة الصحابــة، 968/4)؛ البيهقــي، االعتقــاد، )/370؛ الطــويس، 
ــرتق،  ــق واملف ــداد، )/45)؛ املتف ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــال، )4؛ اخلطي ــكام، 9/6)؛ الرج ــب األح هتذي
ــن  ــان، 8/)3)؛ اب ــع البي ــري جمم ــربيس، تفس ــني، 76؛ الط ــة الواعظ ــابوري، روض ــال النيس 3/))6)؛ الفت
عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )0/4)؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 457؛ النــووي، املجمــوع، )/348؛ ابــن 
ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، )/75؛ الذهبــي، ســري أعــالم النبــالء، 80/3)؛ ابــن حجــر، اإلصابــة، 

ــوار، 7/35.  ــار األن ــي، بح ــاري، )/47)؛ املجل ــدة الق ــي، عم 464/4؛ العين
ــة،  ــري، اإلصاب ــن األث ــب، )/3)؛ اب ــازيل، املناق ــن املغ ــاين، 6)/359؛ اب ــاين، األغ ــرج األصفه ــو الف )4( اب
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املطلـــب شـــيبة احلمـــد))(، وأّمـــه فاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف))(، 
وأســـلمت وتوفيـــت قبـــل اهلجـــرة)3(، وقيـــل بعـــد اهلجـــرة )4( والروايـــة التـــي تؤكـــد 
ـــيل  ـــام ع ـــع اإلم ـــم)5( م ـــة الفواط ـــا بقافل ـــًرا هلجرهت ـــح نظ ـــي األص ـــرة ه ـــد اهلج ـــا بع وفاهت

588/3؛ القفطــي، أنبــاه الــرواة، )/45؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، )/)3؛ ذخائــر العقبــى، 
)/55؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 00/9). 

))( البغــوي، معجــم الصحابــة، 354/4؛ أبــو الفــرج األصفهــاين، األغــاين، 6)/359؛ ابــن املغــازيل، 
املناقــب، )/3)؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 369/7.

))( املناقــب، 46؛ وانظــر ايًضــا: ابــن هشــام، الســرية، )/)5)؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 40/8؛ ابــن 
شــيبة، الكتــاب املصنــف، 7/)0)؛ ابــن خيــاط، التاريــخ، )/80)؛ ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/555؛ 
ــارف،  ــة، املع ــن قتيب ــق، )/5)4؛ اب ــدادي، املمن ــب البغ ــرب، )/6)؛ اخلطي ــب، املح ــن حبي ــند، )/86؛ اب املس
)/0))؛ أيب عاصــم، اآلحــاد واملثــاين، )/35)؛الطــربي، تاريــخ، 53/5)؛ الكلينــي، الــكايف، )/)45؛ 
املالكــي، املجالســة، )/8))؛ أبــو فــرج األصفهــاين، مقاتــل الطالبــني، 3؛ الطــرباين، املعجــم االوســط، )/67؛ 
 ،)(ــا ــار الرض ــون أخب ــدوق، عي ــار، 5/3))؛ الص ــريب، رشح األخب ــامن املغ ــري، )/)9؛ النع ــم الكب املعج
)/47؛ كــامل الديــن، 307؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 6/3))؛ الرشيــف الــريض، 
خصائــص األئمــة، 39؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/5؛ االختصــاص، 48)؛ املقنعــة، )46؛ الرشيــف املرتــىض، 
الرســائل، 93/4؛ الطــويس، األمــايل، 470؛ هتذيــب األحــكام، 9/6)؛ ابن عبد الرب، االســتيعاب، 089/3)؛ 
ابــن املغــازيل، املناقــب، )/5)؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 76؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/37)؛ 
ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/7)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، )/3)؛ ابــن طــاووس، 
الطرائــف، 9)5؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، )/75؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 

ــوار، 9)/65.  ــد، 00/9)؛ املجلــي، بحــار األن 04/3)؛ اهليثمــي، جممــع الزوائ
)3( املناقب، 46.

)4( املناقــب، 46؛ ابــن هشــام، الســرية، )/)5)؛ ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/555؛ الكلينــي، 
ــابوري،  ــم النيس ــري، )/)9؛ احلاك ــم الكب ــرباين، املعج ــة، )/8))؛ الط ــي، املجالس ــكايف، )/453؛ املالك ال

املســتدرك، 6/3))؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )/5)؛ النــووي، املجمــوع، )/348. 
)5( الفواطــم: وهــن فاطمــة بنــت أســد، وفاطمــة الزهــراء، وفاطمــة بنــت الزبــري. الطــرباين، املعجــم الكبــري، 
4)/357؛ الطــويس، األمــايل، )47؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/33؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 350/66. 
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إىل يثـــرب))(، وهـــي أول هاشـــمية ولـــدت هلاشـــمي))(.

 ،)(املؤمنــني أمــري  نســب  عــن  أيًضــا  روايتــني  اخلوارزمــي  املوفــق  وأورد 
ــب)4( ال  ــم: طال ــب وه ــاء أيب طال ــر ابن ــكار)3(، تذك ــن ب ــري ب ــند الزب ــة األوىل بس الرواي
ــة«)7(، واشــارت  ــه أم هــاين اســمها »فاخت ــر)6( وعــيل، وابنت ــل)5( وجعف ــه وعقي عقــب ل

))( الطــويس، األمــايل، 470؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/33؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/50)؛ املجلي، 
بحار األنــوار، 9)/64.

ابــن حبيــب  املحــرب، )/)6)؛  البغــدادي،  ابــن حبيــب  الصحابــة، )/555؛  ))( ابــن حنبــل، فضائــل 
البغــدادي، املنمــق، )/5)4؛ ابــن قتيبــة، املعــارف، )/0))؛ الطــربي، تاريــخ، 53/5)؛ الكلينــي، الــكايف، 
)/)45؛ املالكــي، املجالســة، )/8))؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، )/)9؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، 
4/3))؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 08/3)؛ الرشيــف الــريض، خصائــص األئمــة، 
39؛ املفيــد، املقنعــة، )46؛ الرشيــف املرتــىض، الرســائل، 93/4؛ الطــويس، هتذيــب األحــكام، 9/6)؛ ابــن 
املغــازيل، املناقــب، )/5)؛ الفتــال النيســابوري، ورضــة الواعظــني، 76؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج 
البالغــة، )/75؛ منتهــى الطلــب، )/889؛ النــووي، املجمــوع، )/348؛ اهليثمــي، جممع الزوائــد، 00/9). 
ــف  ــل فحل ــتحلفه رج ــدي، اس ــد اهلل األس ــن عب ــت ب ــن ثاب ــب ب ــن مصع ــد اهلل ب ــن عب ــكار ب ــن ب ــري ب )3( الزب
وبــرص، وكان عاملــا بالنســب، عارفــا بأخبــار املتقدمــني ومآثــر املاضــني، ولــه الكتــاب املصنــف يِف نســب قريــش 
ــون  ــان، الثقــات، 57/8)؛ الطــويس، عي ــن حب وأخبارهــا، ويَل القضــاء بمكــة، وورد بغــداد، وحــّدث هبــا. اب
أخبــار الرضــا)(، )/43)؛ اخلطيــب، تاريــخ بغــداد، 486/9؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 8/))).
)4( طالــب: هــو أكــرب أوالد أيب طالــب وبــه يكنــى، وهــو أســنُّ مــن أخيــه عــيل بثالثــني ســنة وإنَّ قريشــا أكرهتــه 
ــه أســلم. الكلينــي، الــكايف، 375/8؛املغــريب، رشح األخبــار، 35/3). عــى اخلــروج معهــا يف بــدر، ويذكــر بأنَّ

)5( عقيــل بــن أيب طالــب أســلم يف عــام احلديبيــة وأحســن إســالمه، يكنــى أبــا زيــد ســكن البــرة وكان عاملــا 
بأنســاب العــرب. ابــن هشــام، الســرية، )/3؛ القــايض النعــامين، رشح األخبــار، )/90).

)6( جعفــر هــو االبــن الثالــث أليب طالــب، ذو اهلجرتــني، وذو اجلناحــني، وكان استشــهد يــوم مؤتــة فقطعــت 
يــداه، فأبدلــه اهلل- عــز وجــل- هبــام جناحــني يطــري هبــام يف اجلنة.ابــن قتيبــة، املعــارف، )/05)؛ الصــدوق، 

األمــايل، 563؛ املفيــد، االختصــاص، 79.
 ،)(وعاشــت مــدة بعــد النبــي )(أم هــاين: تســمى فاختــه بنــت أيب طالــب، روت عــن النبــي )7(
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بعــض املصــادر))( إىل بنــت ثانيــة أليب طالــب تســمى »مجانــة« وهــذه قــد أغفــل ذكرهــا 
املوفــق اخلوارزمــي، وكلهــم أّمهــم فاطمــة بنــت أســد))(، والروايــة الثانيــة بســند أنــس 
ــب  ــن أيب طال ــيل ب ــم أم ع ــن هاش ــد ب ــت أس ــة بن ــت فاطم ــا مات ــال: »مل ــك)3( ق ــن مال ب
)( دخــل عليهــا رســول اهلل )( فجلــس عنــد رأســها، فقــال: يرمحــك اهلل يــا أّمــي، 
كنــت أّمــي بعــد أّمــي، جتوعــني وتشــبعيني وتعريــن وتكســيني، ومتنعــني نفســك طيــب 
الطعــام، وتطعمينــي، تريديــن بذلــك وجــه اهلل تعــاىل والــّدار اآلخــرة، ثــم أمــر أن تغّســل 
ــم  ــة، ث ــده الرشيف ــور ســكبه رســول اهلل )( بي ــه الكاف ــذي في ــاء ال ــغ امل ــام بل ــا، فل ثالًث
ــاه وكّفنهــا بــربد فوقــه، ثــم دعــا رســول اهلل )( أســامة بــن  خلــع قميصــه فألبســها إّي
زيــد، وأبــا أّيــوب األنصــارّي، وعمــر بــن اخلطــاب وغالمــا أســود فحفــر قربهــا رســول 

الطــرباين، املعجــم الكبــري، 4)/405؛ احلاكــم النيســابوري، 4/)5؛ الرشيــف املرتــىض، النارصيــات، 53)؛ 
ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/93)). 

))( ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 48/8؛ ابــن حبيــب البغــدادي، املحــرب، 406؛ البــالذري، أنســاب 
األرشاف، 4/)30؛ ابــن حبــان، الثقــات، 50/3؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، 7/3))؛ ابــن عبــد الــرب، 

ــات، ))/38).  ــوايف بالوفي ــدي، ال ــة، 50/7؛ الصف ــد الغاب ــري، أس ــن األث ــتيعاب، 4/)80)؛ اب االس
))( املناقــب، 47؛ وانظــر أيضــًا: ابــن ســعد، الطبقــات، )/98؛ابــن خيــاط، الطبقــات، )/735؛ ابــن 
حبيــب، املحــرب، )/)6)؛ املنمــق، )/5)4؛ ابــن قتيبــة، املعــارف، )/0))؛ األصبهــاين، مقاتــل الطالبــني، 

ــى، )/07).  ــر العقب ــربي، ذخائ ــتيعاب، 963/4)؛ الط ــرب، االس ــد ال ــن عب )/6)؛ اب
)3( أنــس بــن مالــك: بــن النظــر بــن ضمضــم خــادم رســول اهلل)(، وهــو معــروف ببغضــه ألمــري 
املؤمنــني)(، وهــو أيضــًا مــن الذيــن كتمــوا بيعــة الغديــر ألمــري املؤمنــني)(، ودعــا عليــه أمــري املؤمنــني 
)( فأصابــة اهلل بالــربص وأقســم بعدهــا أن ال خيفــي منقبــة ألمــري املؤمنــني)(. ابــن ســعد، الطبقــات 
الكــربى، 7/))؛ الصــدوق، األمــايل، 84)؛ اخلصــال، 9))؛ الطــويس، رجــال الكــي، )/47)؛ ابــن 
ــد الرجــال،  ــزي، االكــامل، )؛ التفــريش، نق ــب التربي شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/3))؛ اخلطي
)/48)؛ األردبيــيل، جامــع الــرواة، )/09)؛ املازنــدراين، منتهــى املقــال، )/09)؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

احلديــث، 50/4).
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اهلل )( بيــده وأخــرج ترابــه، فلــاّم فــرغ دخــل رســول اهلل )( قربهــا فاضطجــع فيــه، 
ــت  ــة بن ــي فاطم ــر ألم ــوت، اغف ــي ال يم ــو ح ــت، وه ــي ويمي ــذي حيي ــال: »اهلل اّل ــم ق ث
أســد، ولّقنهــا حّجتهــا، ووّســع عليهــا مدخلهــا بحــّق نبيــك حممــد واألنبيــاء الذيــن مــن 
ــاس  ــو والعّب ــد ه ــا الّلح ــا، وأدخلوه ــا أربًع ــّب عليه ــن، وك ــم الرامح ــك أرح ــيل، فإّن قب

وأبــو بكــر«))(.

إّن روايــة املوفــق اخلوارزمــي هــذه التــي أوردهتــا مصــادر أخــرى ال يمكــن قبوهلــا 
ــا ألّن أنــس بــن مالــك الــذي اســندت إليــه الروايــة معــروف ببغضــه ألمــري  ســنًدا ومتنً
 ،)(ــني ــري املؤمن ــر ألم ــة الغدي ــوا بيع ــن كتم ــن الذي ــًا م ــو أيض ــني)(، وه املؤمن
ودعــا عليــه أمــري املؤمنــني )( فأصابــة اهلل بالــربص))(، وعــن اإلمــام الصــادق قــال 
»ثالثــة كانــوا يكذبــون عــى رســول اهلل )( أبــو هريــرة وأنــس بــن مالــك وامــرأة«)3(، 
أمــا متــن الروايــة الــذي يشــري ملشــاركة أيب بكــر وعمــر بــن اخلطــاب، وأســامة بــن زيــد، 
ــدور  ــام ل ــب ت ــيل)( وتغي ــام ع ــدة اإلم ــن وال ــول)( يف دف ــم الرس ــاس ع والعب
اإلمــام عــيل)( يف هــذه املناســبة التــي تتصــل بــه أكثــر مــن غــريه، فليــس هنــاك أدنــى 
شــك يف أنَّ هــذه الروايــة صيغــت ووضعــت وفًقــا للمنهــج األمــوي والعبــايس اهلــادف 
ألقصــاء دور اإلمــام عــيل)( وتغيبــه يف هــذه املناســبة التــي تقــرتن بوفــاة والدتــه، يف 

))(  املناقــب، 47-48؛ وانظــر ايضــًا: الطــرباين، املعجــم األوســط، )/67؛ اهليثمــي، معجــم الزوائــد، 
56/9)؛ العامــيل، الــدر النظيــم، 3))؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )8)؛ الشــامي، ســبل اهلــدى، 

 .(87/((
ــوب،  ــهر اش ــن ش ــي، )/47)؛ اب ــال الك ــويس، رج ــال، 9))؛ الط ــايل، 84)؛ اخلص ــدوق، األم ))( الص
التفــريش، نقــد الرجــال، )/48)؛  مناقــب آل أيب طالــب، )/3))؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل، )؛ 
األردبيــيل، جامــع الــرواة، )/09)؛ املازنــدراين، منتهــى املقــال، )/09)؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 

 .(50/4
)3( ابن شاذان، االيضاح، )54؛ الصدوق، اخلصال، 90)؛ املجلي، بحار األنوار، )/7)). 
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ــدف  ــن هب ــيم الدف ــن بمراس ــخاص حمددي ــور اش ــى حض ــة ع ــذه الرواي ــزت ه ــني رك ح
اإلحيــاء بقــوة عالقتهــم بالرســول)(، وحــرص الرســول )( عــى اصطحاهبــام يف 
 ،)(ــيل ــام ع ــن دون اإلم ــف م ــوي الرشي ــت النب ــة بالبي ــبة اخلاص ــذه املناس ــل ه مث
املعنــي هبــذه املناســبة، والغريــب يف األمــر أنَّ املوفــق اخلوارزمــي اعتمــد هــذه الروايــة، يف 
حــني أنَّ هنــاك روايــة أخــرى أشــارت إليهــا املصــادر الســنية والشــيعية عــى حــد ســواء 
ــي  ــوم إىل النب ــب )( ذات ي ــن أيب طال ــيل ب ــل ع ــال: »أقب ــاس ق ــن عب ــري إىل أنَّ اب تش
)( باكيــا، وهــو يقــول: إنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون، فقــال لــه رســول اهلل )(: مــه يــا 
ــا رســول اهلل، ماتــت أمــي فاطمــة بنــت أســد. قــال: فبكــى  عــيل. فقــال عــيل )(: ي
النبــي )(، ثــم قــال: رحــم اهلل أمــك يــا عــيل، أمــا إهنــا إن كانــت لــك أّمــًا فقــد كانــت 
ــنَّ  ــاء فليحس ــر النس ــام، وم ــا فيه ــن، فكفنه ــويب هذي ــذ ث ــذه وخ ــي ه ــذ عاممت ــا، خ يل أمًّ
ــل النبــي )( بعــد ســاعة،  ــأيَل أمرهــا. قــال: وأقب غســلها، وال خترجهــا حتــى أجــئ ف
ــي )( صــالة مل  ــن أيب طالــب )(، فصــى عليهــا النب وأخرجــت فاطمــة أم عــيل ب
يصــل عــى أحــد قبلهــا مثــل تلــك الصــالة، ثــم كــرب عليهــا أربعــني تكبــرية، ثــم دخــل إىل 
القــرب، فتمــدد فيــه، فلــم يســمع لــه أنــني وال حركــة، ثــم قــال: يــا عــيل ادخــل، يــا حســن 
ادخــل، فدخــال القــرب، فلــام فــرغ ممــا احتــاج إليــه، قــال لــه: يــا عــيل اخــرج، يــا حســن 
اخــرج، فخرجــا، ثــم زحــف النبــي )( حتــى صــار عنــد رأســها، ثــم قــال: يــا فاطمــة، 
أنــا حممــد ســيد ولــد آدم وال فخــر، فــإن أتــاك منكــر ونكــر فســأالك: مــن ربــك؟ فقــويل: 
اهلل ريب، وحممــد نبيــي، واإلســالم دينــي، والقــرآن كتــايب، وابنــي إمامــي ووليــي. ثــم قــال: 
ــا عليهــا حثيــات، ثــم  اللهــم ثبــت فاطمــة بالقــول الثابــت: ثــم خــرج مــن قربهــا، وحث
رضب بيــده اليمنــى عــى اليــرسى فنفضهــام، ثــم قــال: والــذي نفــس حممــد بيــده، لقــد 

ســمعت فاطمــة تصفيــق يمينــي عــى شــاميل...«))(.

))( الصــدوق، األمــايل، )39؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، )4)؛ أيب القاســم الطــربي، بشــارة 
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 :(( ثالًثا: كناه
ــا)( ُيكنــى أبــو تــراب، وأورد روايتــني  ذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ اإلمــام علًي
عــن مناســبة هــذه الكنيــة التــي كنَّــاه هبــا الرســول)(، الروايــة األوىل بســند ســهل بــن 
ســعد))( مفادهــا عــن ســبب تكنيــة أمــري املؤمنــني)( هبــذه الكنيــة فذكــر أنَّ رســول 
ــه  ــم جيــده فســأل فاطمــة الزهــراء)( عن ــام عــيل)( فل ــت اإلم اهلل )( جــاء بي
 )(ــه ــول اهلل)( ل ــاء رس ــجد، فج ــد يف املس ــه راق ــي وأنَّ ــد أغضبن ــه ق ــه أنَّ فأخربت
 )(ــراب، فجعــل رســول اهلل ــه ت وهــو مضطجــع قــد ســقط رداؤه عــن شــقه، فأصاب
ــة املوفــق اخلوارزمــي  ــراب))(، إنَّ رواي ــا ت ــم أب ــراب، ق ــا ت ــم أب ــه ويقــول: ق يمســحه عن
ــن  ــراء)( م ــة الزه ــب فاطم ــول غض ــا ح ــاء هب ــا ج ــبب م ــا بس ــن قبوهل ــذه ال يمك ه
، وأرفــع، وأتقــى، وأورع، مــن  اإلمــام عــيل)(؛ ألنَّ أمــري املؤمنــني)( أجــلُّ
أن يغضــب فاطمــة)(، إذ قــال عــيل)( وكأنــه يتنبــأ بــام ســوف يفرتيــه عليــه 
احلاقــدون: »فــو اهلل مــا أغضبتهــا، وال أكرهتهــا عــى أمــر، حتــى قبضهــا اهلل عــز وجــل، 
ــي اهلمــوم  ــًرا، ولقــد كنــت أنظــر إليهــا؛ فتنكشــف عن ــي، وال عصــت يل أم وال أغضبتن

املصطفى، )37؛ املجلي، بحار األنوار، 70/35.
ــن  ــو م ــيل)(، وه ــام ع ــاب اإلم ــول)( وأصح ــاب الرس ــن أصح ــاعدي: م ــعد الس ــن س ــهل ب ))( س
ــويف  ــاس، ت ــن عب ــر، روي عــن الرســول واإلمــام عــيل واب ــن شــهدوا ألمــري املؤمنــني)( ببيعــة الغدي الذي
باملدينــة واختلــف يف ســنة وفاتــه فقيــل ســنة )88هـ(، وقيل عــام )90هـــ(. البخــاري، التاريخ الكبــري، 93/4؛ 
ابــن حبــان، الثقــات، 68/3)؛ الطــويس، الرجــال، 40، 60؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل، 87؛ التفــريش، 
نقــد الرجــال، )/385؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 9/)37؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال 

احلديــث، 78/4)؛ اجلواهــري، املفيــد يف معجــم رجــال احلديــث، 73). 
))( املناقــب، 38؛ وانظــر ايضــًا، البخــاري، الصحيــح، )/4))؛ مســلم، الصحيــح، 4/7))؛ أيب فــرج 
ــتدرك،  ــابوري، املس ــم النيس ــري، 49/6)؛ احلاك ــم الكب ــرباين، املعج ــني، 5)؛ الط ــل الطالب ــاين، مقات األصفه
ــن املغــازيل، املناقــب، 8)؛ النــووي، املجمــوع، 8/)44.  3/)4)؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، )/446؛ اب
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واألحــزان«))(، وإن أمــري املؤمنــني)( الــذي هــو قســيم اجلنــة والنــار، مل يكــن ليــؤذي 
اهلل تعــاىل والنبــي)(؛ ألنَّ جــزاء مــن يــؤذي اهلل ورســوله ليــس يف اجلنــة قطًعــا، إذ قــال 
الرســول)(: »إن اهلل ليغضــب لغضــب فاطمــة ويــرىض لرضاهــا«))(، وممــا يؤكــد مــا 
ــا اليــه يف هــذه الروايــة أنَّ كثــريًا مــن املصــادر)3( املعتــربة أوردهتــا ولكــن مــن دون  ذهبن

ــة.  ــارة إىل املغاضب اإلش

ــة التــي أوردهــا املوفــق اخلوارزمــي بســند ابــن عبــاس مفادهــا: ملــا  ــة الثاني والرواي
ــني احــد  ــني عــيل)( وب ــؤاخ ب ــن واألنصــار ومل ي ــني املهاجري آخــى الرســول)( ب
منهــم، خــرج عــيل)( مغضًبــا حتــى أتــى جــدواًل مــن االرض فتوســد ذراعه وســفت 
عليــه الريــح فطلبــه النبــي)( حتــى وجــده فوكــزه برجلــه فقــال لــه: قــم فــام صلحــت 
ــب  ــا عت ــن ذكره ــداًء م ــه ابت ــري دقيق ــة غ ــذه الرواي ــراب...)4(، إنَّ ه ــا ت ــون أب إال أنَّ تك
 )(ــه؛ إذ ملــاذا يغضــب ــه حــني آخــى النبــي بــني أصحاب اإلمــام عــيل)( أو غضب
ــد  ــزل يؤك ــم هــو)( مل ي ــرة)5(، ث ــل اهلج ــد آخــاه الرســول)( قب ــس ق ــب؟ ألي ويعت

))( االربيل، كشف الغمة، )/373؛ املجلي، بحار األنوار، 34/43). 
ــايل،  ــد، األم ــادات، 05)؛ املفي ــايل، 467؛ االعتق ــدوق، األم ــند، 459؛ الص ــيل)(، املس ــن ع ــد ب ))( زي
ــن شــهر اشــوب، مناقــب  ــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 49)؛ اب 95؛ الطــويس، األمــايل، 7)4؛ الفت
ــوار، ))/79). ــار األن ــي، بح ــامل، )))/)))؛ املجل ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــب، 06/3)؛ املتق آل أيب طال
ــح،  ــان، الصحي ــن حب ــاين، )/50)؛ اب ــاد واملث ــم، اآلح ــن أيب عاص ــح، 08/4)؛ اب ــاري، الصحي )3( البخ
5)/368؛ الصــدوق، علــل الرشائــع، )/55)؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 78؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون 
صحــاح األخبــار، 6)؛ املحــب الطــربي، ذخائــر العقبــى، 57؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 07)؛ العينــي، 

عمــدة القــاري، 6)/6))؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/6)).
ــي  ــري، ))/75؛ املتق ــم الكب ــط، 40/8؛ املعج ــم األوس ــرباين، املعج ــا: الط ــر أيًض ــب، 39؛ وانظ )4( املناق

ــامل، ))/607. ــز الع ــدي، كن اهلن
)5( الكــويف، املناقــب، )/306؛ ابــن مردويــه، املناقــب، )0)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )96/4؛ 
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عــى أخوتــه لــه، كلــام اقتضــت املناســبة ذلــك، وأيضــًا يف الروايــة أنَّ الرســول)( قــد 
»وكــز برجلــه« اإلمــام عــيل)( وهــذه فيهــا دس وطعــن يف ســلوك وأخالقيــات 
 )(وقــال ،)((ــٍم ــٍق َعظِي ــى ُخُل ــَك َلَع ــه اهلل تعــاىل َوإِنَّ الرســول)( الــذي قــال عن
 )(كــام أهنَّــا تــيء العالقــة بــني الرســول ،)((»عــن نفســة »أدبنــي ريب فأحســن تأديبــي
ــال  ــه، إذ ق ــة وأخي ــة نفس ــبة بمنزل ــن مناس ــر م ــده يف أكث ــذي ع ــيل)( ال ــام ع واإلم
الرســول)( لإلمــام عــيل)(: »أنــت أخــي ف الدنيــا واآلخــرة«)3(، وقــال لــه أيضــًا 

»أمــا تــرىض أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، غــر انــه ال نبــي بعــدي«)4(. 

وقــد علــل ابــن عبــاس هــذه التكنيــة بوجــه دقيــق وعميــق، إذ روى عــن عبايــة بــن 
ــا  ــا )( أب ــى رســول اهلل )( علًي ــاس: »مل كن ــن عب ــد اهلل ب ــال: قلــت لعب ربعــي)5( ق

ــبل  ــامي، س ــب، )/69؛ الش ــر املطال ــقي، جواه ــن الدمش ــرضة، 4/3))؛ اب ــاض الن ــربي، الري ــب الط املح
ــاد، 363/3. ــدى واألرش اهل

))( القلم، اآلية: 4. 
ــد، رشح هنــج  ــن أيب احلدي ــرازي، التفســري، 8)/85)؛ اب ــان، 0)/86؛ ال ))( الطــربيس، تفســري جممــع البي
البالغــة، ))/33)؛ الســيوطي، اجلامــع الصغــري، )/)5؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 4/7))؛ الكاشــاين، 

زبــدة التفاســري، 40/7)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 6)/0)). 
)3( الكــويف، املناقــب، )/9)3؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)9)؛ الصــدوق، اخلصــال، 9)4؛ 
ــز الفوائــد، )8)؛ الطــويس، األمــايل، 94)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب،  املفيــد، األمــايل، 74)؛ الكراجكــي، كن

ــني، 7)6. ــاووس، التحص ــن ط 53؛ اب
)4( الطيالــي، املســند، )/67)؛ ابــن أيب شــبيه الكــويف، املصنــف، 366/6؛ أمحــد بــن حنبــل، املســند، 
الســنن، )/)4؛  ماجــه،  ابــن  الصحيــح، 870/4)؛  الصحيــح، 9/5)؛ مســلم،  البخــاري،  )/566؛ 
الرتمــذي، الســنن، 88/6؛ الصــدوق، األمــايل، 97)-98)؛ علــل الرشائــع، )/38)370)؛ عيــون أخبــار 
الرضــا)(، )/7)؛ معــاين األخبــار، 57؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 54)؛ اجلوينــي، فرائــد 

الســمطني، )/03)-05).
ــام  ــن اإلم ــه، وروى ع ــني)( وخواص ــري املؤمن ــاب أم ــن أصح ــويف م ــدي: ك ــي االس ــن ربع ــة ب )5( عباي
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ــه صاحــب األرض، وحجــة اهلل عــى أهلهــا بعــده، وبــه بقاؤهــا، وإليــه  تــراب؟ قــال: ألنَّ
ســكوهنا. ولقــد ســمعت رســول اهلل )( يقــول: إنــه إذا كان يــوم القيامــة، ورأى الكافــر 
ــال:  ــواب والزلفــى والكرامــة، ق ــارك وتعــاىل لشــيعة عــيل )( مــن الث ــا أعــد اهلل تب م
يــا ليتنــي كنــت تراًبــا، يعنــي: يــا ليتنــي مــن شــيعة عــيل )( وذلــك قــول اهلل عــز وجــل 

.)((»)((َوَيُقــوُل اْلَكافـِـُر َيــا َلْيَتنـِـي ُكنْــُت ُتَراًبــا

ــو  ــن)3(، وأب ــو احلس ــي، أب ــني)( ه ــري املؤمن ــى أم ــن كن ــي أنَّ م ــر اخلوارزم وذك
احلســني)4(، وأبــو حممــد)5(، وأورد روايــة عــن أمــري املؤمنني)( قال: ما ســامين احلســن 
واحلســن يــا أبــه حتــى تــوف رســول اهلل )(، كانــا يقــوالن لرســول اهلل )( يــا أبــه، 
وكان احلســن يقــول يل يــا أبــا احلســن وكان احلســن يقــول يل يــا أبــا احلســن)6(، ومعنــى 
ذلــك أنَّ احلســن واحلســني)( قــد عظــام ثالثــة أشــخاص يف آن واحــد، فــأن دعوهتــام 
رســول اهلل)( بأبيهــام يتضمــن تعظيــام لــه وتكريــاًم، ويتضمــن اعتــزاًزا بانتســاهبام 
ــأيب احلســني،  ــه، وكذلــك دعــوة اإلمــام احلســن)( لعــيل بــن أيب طالــب)( ب إلي

عــيل)(. الربقــي، الرجــال، 5؛ الطــويس، الرجــال، 95؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 7/3)؛ االردبيــيل، 
جامــع الــرواة، )/435؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 0)/40).

))( النبأ، اآلية: 40. 
ــى،  ــارة املصطف ــربي، بش ــم الط ــار، 0))؛ أيب القاس ــاين األخب ــع، )/56)؛ مع ــل الرشائ ــدوق، عل ))( الص

ــوار، 35/)5. ــار األن ــي، بح ــرام، )/60؛ املجل ــة امل ــراين، غاي 9)؛ البح
)3( املناقــب، 38؛ وانظــر ايًضــا: الرتمــذي، اجلامــع، 73/6؛ املســعودي، مــروج الذهــب، )/639؛ املفيــد، 

اإلرشــاد، )/5؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 089/3).
)4( املناقب، 38؛ ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، 6.
)5( املناقب، 38؛ ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، 6.

ــوب،  ــهر اش ــن ش ــث، 50؛ اب ــوم احلدي ــة عل ــابوري، معرف ــم النيس ــًا، احلاك ــر أيض ــب، 40؛ وانظ )6(  املناق
مناقــب آل أيب طالــب، )/307؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 63/35.
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 )(ــه أيضــًا تعظيــم للحســني ــه، وفي ــه تعظيــم لعــيل)(، حيــث خوطــب بكنيت في
ــه أهــل ألن يكتنــي بــه مــن هــو  مــه اإلمــام احلســن)( عــى نفســه، ورأى أنَّ حيــث قدَّ

 .)(مثــل عــيل

ــاه)( التــي ذكرهتــا املصــادر األخــرى ومل يذكرهــا املوفــق اخلوارزمــي  ومــن كن
 )(إذ جــاء يف حديث الرســول ،)(هــي »أبــو الرحيانتــني« أيضــاـ كنـّـاه هبــا رســول اهلل
ــي مــن  ــا الرحيانتــن أوصيــك برحيانت ــال: »ســالم عليــك أب ــه ق ألمــري املؤمنــني)( أنَّ

.)( إشــاره إىل اإلمامــني احلســن واحلســني ،)((»...الدنيــا

 (( رابًعا: ألقابه
ذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ القــاب أمــري املؤمنــني)( هــي: »أمــري املؤمنــني، 
ــطني  ــني والقاس ــل الناكث ــني، وقات ــرشك واملرشك ــري ال ــلمني، ومب ــن واملس ــوب الدي يعس
واملارقــني، ومــوىل املؤمنــني، وشــبيه هــارون، واملرتــىض، ونفس الرســول وأخــوه، وزوج 
البتــول، وســيف اهلل املســلول، وابــو الســبطني، وأمــري الــربرة، وقاتــل الفجــرة، وقســيم 
اجلنــة والنــار، وصاحــب اللــواء، وســيد العــرب والعجــم، وخاصــف النعــل، وكاشــف 
يــق األكــرب، وأبــو الرحيانتــني، وذو القرنــني، واهلــادي، والفــاروق،  الكــرب، والصدِّ
ــة، وبيضــة البلــد، والــويل، والــويص، وقــايض ديــن  ــاب املدين والواعــي، والشــاهد، وب
ــي  ــة الت ــذه الرواي ــر ه ــي ذك ــق اخلوارزم ــظ أنَّ املوف ــده«))(، يالح ــز وع ــول ومنج الرس

ــن كرامــة،  ــة، املناقــب، 04)؛ املحســن ب ــن مردوي ــار، 403؛ اب ))( الصــدوق، األمــايل، 98)؛ معــاين األخب
تنبيــه الغافلــني، 43؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، )5)؛ الزخمــرشي، الفايــق، )/)6)؛ ابــن 
ــيل،  ــب 36/3)؛ األرب ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــق؛ 4)/66)؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري عس
كشــف الغمــة، )/66؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 98؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/5)6؛ املجلي، 

ــوار، 73/43). ــار األن بح
))( املناقب، 40. 
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ــه أفــرغ هــذه الروايــة مــن مضموهنــا  تتضمــن عــدد مــن القــاب اإلمــام عــيل)( إال أنَّ
ــام  ــة، ك ــند الرواي ــر س ــو مل يذك ــا، فه ــة فيه ــب مهم ــه جوان ــق إغفال ــن طري ــي ع احلقيق
ــه أمهــل أســباب تلقيــب اإلمــام عــيل)( هبــذه األلقــاب التــي انتحلهــا غــريه ممــن  أنَّ
ــق  ــني، والصدي ــري املؤمن ــهرها أم ــم، وأش ــت هب ــده والتصق ــاءوا بع ــن ج ــارصوه، ومم ع
والفــاروق، وايًضــا تغافــل عــن ذكــر مــن لقــب اإلمــام)( هبــذه األلقــاب، ونحــن 
نــرى أن املوفــق اخلوارزمــي كانــت لــه مقاصــد مذهبيــة وعقائدية مــن وراء ذلــك؛ ليعطي 
رشعيــة ملنتحــيل هــذه األلقــاب لتبقــى ملتصقــة هبــم كــام فعــل غــريه كثــري مــن املؤرخــني، 
وســنورد بعــض األحاديــث والروايــات التــي تثبــت أن هــذه األلقــاب اختصــت باالمــام 
عــيل)( دون غــريه، فلقــب »أمــري املؤمنــني« هــذا اللقــب لالمــام)( اطلقــه عليــه 
ــيل،  ــا ع ــه)(: »ي ــا: قول ــث، منه ــن األحادي ــري م ــه يف كث ــه ب ــول اهلل)( وخاطب رس
أنــت أمــري املؤمنــني، وإمــام املســلمني، وقائــد الغــر املحجلــني، ويعســوب املتقــني...«))(، 
وهــذا اللقــب اختــص بــه اإلمــام عــيل)( وال حيــق ألي أحــد أن يلقــب بــه حتــى وان 
كان مــن ســائر األئمــة األطهــار)(، فعــن اإلمــام الباقــر)( قــال »مل يســم هبــا واهلل 
 )(ومــن األلقــاب التــي أطلقهــا عليــه .)((»بعــد عــيل أمــر املؤمنــن إال مفــرت كــذاب
ــول  ــل ق ــاروق بدلي ــرب والف ــق األك ــن والصدي ــوب الدي ــب يعس ــو لق ــول)( ه الرس
ــن  ــرق ب ــذي يف ــاروق ال ــت الف ــب وأن ــق األك ــت الصدي ــيل)( »أن ــول)( لع الرس

ــار، )/397؛ الصــدوق، األمــايل، 450؛  ))( فــرات الكــويف، التفســري، 66)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخب
ــى،  ــارة املصطف ــربي، بش ــم الط ــد، 85)؛ أيب القاس ــز الفوائ ــي، كن ــة، 8)؛ الكراجك ــة منقب ــاذان، مائ ــن ش اب
)0)؛ ابــن طــاووس، التحصــني، 539؛ اليقــني، 37)؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 843/3؛ 

ــوار، 7)/63. ــار األن ــي، بح املجل
))( الكلينــي، الــكايف، 88/8)؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 6)؛ البحــراين، مدينــة املعاجــز، )/73؛ املجلــي، 

بحــار األنــوار، 4)/5)3. 
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ــني،  ــل الناكث ــه)( قات ــن ألقاب ــًا م ــن«))(، وأيض ــوب الدي ــت يعس ــل وأن ــق والباط احل
والقاســطني، واملارقــني، وذلــك لقــول الرســول)( »يــا أم ســلمة، اســمعي واحفظــي 
واشــهدي، هــذا عــيل قاتــل الناكثــن والقاســطن واملارقــن«))(، واللقــب اآلخــر هو موىل 
املؤمنــني أيضــًا لقبــه بــه رســول اهلل)( إذ قــال)( »يــا عيل أنت مــوىل املؤمنــن...«)3(، 
ــرىض أن  ــا ت ــول اهلل)( »أم ــه رس ــال ل ــارون، إذ ق ــبيه ه ــًا ش ــه )( أيض ــن ألقاب وم
ــه ال نبــي بعــدي«)4(، واملرتــىض اللقــب  تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، غــري أنَّ
ــة  ــوب رواي ــهر اش ــن ش ــل اب ــول اهلل، ونق ــه رس ــامه ب ــيل )( إذ أس ــام ع ــر لإلم اآلخ
ــا حممــد إنَّ اهلل  ــّي)( ســامه املرتــىض ألنَّ جربئيــل هبــط إليــه وقــال: ي مفادهــا »أن النّب

))( اجلاحــظ، العثامنيــة، 90)؛ الكــويف، املناقــب، )/84)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/64)؛ 
الصــدوق، األمــايل، 74)؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 6))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــه 
دمشــق، )4/)4؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/87)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 
األنــوار،  بحــار  املجلــي،  6/4)3؛  البحــراين،  ميثــم  ابــن  )50؛  اليقــني،  طــاووس،  ابــن  3)/8))؛ 

.435/((
))( النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)0)؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/89)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 
مدينــة دمشــق، )468/4؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/90؛ القمــي، العقــد النضيــد، 56؛ ابــن كثــري، البدايــة 

ــوار، )304/3.  ــار األن ــي، بح ــة، 339/7؛ املجل والنهاي
ــد، األمــايل، 78؛ الكراجكــي،  ــة، 8)؛ املفي ــة منقب ــر، 85)؛ ابــن شــاذان، مائ ــة األث )3( اخلــزار القمــي، كفاي
كنــز الفوائــد، 85)؛ الطــويس، األمــايل، 9))؛ ابــن طــاووس، التحصــني، 539؛ اليقــني، 37)؛ ســليامن 

ــوار، 7)/63.  ــار األن ــي، بح ــر، )5)؛ املجل ــيل، املخت احل
)4( الطيالــي، املســند، )/67)؛ ابــن أيب شــبيه الكــويف، املصنــف، 366/6؛ أمحــد بــن حنبــل، املســند، 
الســنن، )/)4؛  ماجــه،  ابــن  الصحيــح، 870/4)؛  الصحيــح، 9/5)؛ مســلم،  البخــاري،  )/566؛ 
الرتمــذي، الســنن، 88/6؛ الصــدوق، األمــايل، 97)-98)؛ علــل الرشائــع، )/38)370)؛ عيــون أخبــار 
الرضــا)(، )/7)؛ معــاين األخبــار، 57؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 54)؛ اجلوينــي، فرائــد 

الســمطني، )/03)-05).
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تعــاىل قــد ارتــىض علًيــا لفاطمــة وارتــىض فاطمــة لعــيل«))(، وعــن ابــن عبــاس قــال: »كان 
عــيل يتبــع يف مجيــع أمــره مرضــاة اهلل تعــاىل ورســوله فلذلــك ســمي املرتــىض«))(، وأيضــًا 
عــيل)( نفــس الرســول)( وأخــوه بدليــل قــول الرســول)( لعــيل)( »أنــت 
ــب  ــرة«)4(، ولق ــا واآلخ ــي ف الدني ــت أخ ــه)( »أن ــك قول ــك«)3(، وكذل ــا من ــي وأن من
ــة  ــا زوج ــام أهن ــراء)( وب ــة الزه ــيدة فاطم ــاب الس ــن ألق ــول م ــول، والبت زوج البت
ــيف اهلل  ــب »س ــيل)(، ولق ــام ع ــى اإلم ــول ع ــق زوج البت ــيل)( فيطل ــام ع اإلم
املســلول« هــذا اللقــب مــن خمتصــات عــيل)( ولكنــه رسق أو ســلب يف مجلــة كثــرية 
مــن فضائلــه، ومناقبــه)(، يف غــارات شــعواء مــن الشــانئني، واحلاقديــن، واملبطلــني، 
واملزوريــن للحقائــق، فقــد روي عــن النبــي)( أنــه قــال: »عــيل ســيف اهلل يســله عــى 
ــك بعــيل، وهــو ســيف  ــوي الرشيــف: »وأّيدت ــث النب ــار واملنافقــن «)5(، ويف احلدي الكف
بالّســبطني مهــا اإلمــام  الســبطني«)7( واملقصــود  اهلل عــى أعدائــي«)6(، ولقــب »أبــو 

))( مناقب آل أيب طالب، )/304. 
))( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/304؛ املجلي، بحار األنوار، 60/35. 

ــار،  ــريب، رشح األخب ــامن املغ ــب، )/496؛ النع ــويف، املناق ــليم، 96)؛ الك ــاب س ــس، كت ــن قي ــليم ب )3( س
ــي،  ــزار القم ــا )(، )/64؛ اخل ــار الرض ــون أخب ــال، 573؛ عي ــايل، 66؛ اخلص ــدوق، األم )/93؛ الص
ــويس،  ــايل، 3))؛ الط ــاد، )/46؛ األم ــد، اإلرش ــة، 65)؛ املفي ــه منقب ــاذان، مائ ــن ش ــر، 58)؛ اب ــة األث كفاي
األمــايل، 00)؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 96)؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 

ــوار، 0)/373.  ــار األن ــي، بح 46)؛ املجل
)4( الكــويف، املناقــب، )/9)3؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)9)؛ الصــدوق، اخلصــال، 9)4؛ 
ــز الفوائــد، )8)؛ الطــويس، األمــايل، 94)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب،  املفيــد، األمــايل، 74)؛ الكراجكــي، كن

ــني، 7)6. ــاووس، التحص ــن ط 53؛ اب
)5( الطويس، األمايل، 506؛ املجلي، بحار األنوار، ))/97). 

)6( املحب الطربي، ذخائر العقبى، 93؛ املجلي، بحار األنوار، 43/40. 
)7( الصــدوق، التوحيــد، )8)؛ الطــربي، املسرتشــد، 307؛ ابــن شــاذان، مائــه منقبــة، 44)؛ الطــويس، 
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 )(؛ ألهنــام ســبطا الرســول األعظــم)(احلســن املجتبــى و اإلمــام احلســني الشــهيد
فيطلــق عــى كل منهــام ســبط النبــي)(، وكذلــك لقــب »أمــري الــربرة« وأيضــًا »قاتــل 
الفجــرة«، وهــذان اللقبــان أطلقهــام عليــه الرســول األعظــم)(، إذ روي يف احلديــث 
ــه قــال: »عــيل أمــر الــبرة وقاتــل الفجــرة، منصــور مــن  النبــوي عــن الرســول)( ان
نــرصه، خمــذول مــن خذلــه«))(، واللقــب اآلخــر الــذي أطلقــه عليــه رســول اهلل)( هــو 
ــار...«))(،  ــة والن ــا عــيل أنــت قســيم اجلن ــار«، إذ قــال)(: »ي ــة والن لقــب »قســيم اجلن
ــا قســيم اجلنــة والنــار«)3(، ولقــب  ــارة اإلمــام عــيل »الســالم عليــك ي وأيضــًا جــاء يف زي
»صاحــب اللــواء« أيًضــا مــن األلقــاب التــي لقبهــا بــه رســول اهلل)(؛ إذ قــال لعــيل: 
ــه رســول  ــه ب ــا واآلخــرة«)4(، واللقــب اآلخــر الــذي لقب »أنــت صاحــب لوائــي ف الدني
اهلل)( »ســيد العــرب والعجــم«، إذ جــاء يف احلديــث النبــوي أنَّ رســول اهلل)( قــال 

هتذيب األحكام، 8/6))؛ ابن طاووس، اليقني، )30؛ املجلي، بحار األنوار، 8)/397. 
))( الصــدوق، علــل الرشائــع، )/3))؛ الطــربي، املسرتشــد، ))6؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى 
الصحيحــني، 9/3))؛ الطــويس، األمــايل، 483؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 3/)8)؛ ابــن املغازيل، 
ــخ  ــاكر، تاري ــن عس ــا، 94؛ اب ــون حديًث ــة، األربع ــن بابوي ــاج، )/03)؛ اب ــربيس، االحتج ــب، 87؛ الط املناق
مدينــة دمشــق، )4/)6)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/55)؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون 
صحــاح األخبــار، )9)؛ ابــن طــاووس، التحصــني، 7)6؛ الطرائــف، 03)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، 

)/75)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/09).
))( الصــدوق، األمــايل، )0)؛ اخلصــال، 496؛ عيــون أخبــار الرضــا )(، )/30؛ اخلــزار القمــي، كفايــة 
االثــر، )5)؛ ابــن شــاذان، مائــه منقبــة، )3؛ املفيــد، األمــايل، 3))؛ الفتــال، النيســابوري، روضــة الواعظــني، 
)0)؛ ابــن البطريــق، عمــدة صحــاح األخبــار، 65)؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 76؛ املجلــي، بحــار 

ــوار، 87/7). األن
)3( الكليني، الكايف، 570/4؛ املشهدي، املزار، 7))؛ املجلي، بحار األنوار، 94/97). 

)4( الصــدوق، األمــايل، ))4؛ اخلصــال، )55؛ ســليامن احلــيل، املختــر، 307؛ البحــراين، حليــة األبــرار، 
)/))3؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9)/4).
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ــا ســيد ولــد آدم وأنــت ســيد العــرب والعجــم«))(، ولقــب »خاصــف  لعــيل)(: »أن
النعــل« أطلقــه عليــه رســول اهلل))(، واللقــب »ذو القرنــني« أيضــًا مــن األلقــاب التــي لقبه 
هبــا رســول اهلل)( إذ قــال: »يا عــيل إن لــك كنــزا ف اجلنــة  وأنــت ذو قرنيهــا...«)3(، 
ولقــب »اهلــادي« وهــو مــن ألقــاب اإلمــام عــيل)( التــي رصح هبــا النبــي)( ففــي 
ــذر،  ــا املن ــول اهلل)( »أن ــال رس ــاٍد)4( ق ــْوٍم َه ــُكلِّ َق ــِذٌر َولِ ــَت ُمنْ ــاَم َأْن ــاىل إنَّ ــه تع قول
ــدون«)5(، ولقــب »الواعــي« هــو أحــد القــاب  ــدي املهت ــا عــيل بــك يت وعــيل اهلــادي، ي

))( الطــربيس، االحتجــاج، )/08)؛ املشــهدي، املــزار، 06)؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/47؛ املجلــي، 
بحــار األنــوار، 99/)). 

))( ابــن شــاذان األزدي، اإليضــاح، )45؛ الكــويف، املناقــب، )/)46؛ الكلينــي، الــكايف، 5/))؛ النعــامن 
ــار، )/03)؛ الصــدوق، اخلصــال، 76)؛ الطــربي، املسرتشــد، 357؛ اخلــزار القمــي،  املغــريب، رشح األخب
ــايل،  ــويس، األم ــاص، 9))؛ الط ــاح، 35)؛ اإلختص ــاد، )/)))؛ اإلفص ــد، اإلرش ــر، 88؛ املفي ــة األث كفاي
54)؛ هتذيــب األحــكام، 6/4))؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 07)؛ ابــن شــهر اشــوب، 

مناقــب آل أيب طالــب، )/44)؛ املجلــي، 0)/344.
)3( املناقــب، وانظــر ايضــًا: ابــن أيب شــيبة الكــويف، املصنــف، 0/3)4؛ أمحــد بــن حنبــل، املســند، )/59)؛ 
الكــويف، املناقــب، )/93؛ الطحــاوي، رشح معــاين االثــار، 5/3)؛ النحــاس، معــاين القــران، 4/))5؛ 
الصــدوق، معــاين األخبــار، 05)؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 3/3))؛ ابــن مردويــه، 
ــار، )6)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة،  ــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخب املناقــب، 86)؛ اب
83/3)؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 63/8؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 468/5؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

.4(/39
)4( الرعد، اآلية: 7. 

)5( العيــايش، التفســري، )/04)؛ فــرات الكــويف، التفســري، 05)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)7)؛ 
ــن شهراشــوب،  ــان، 5/6)؛ اب ــان يف تفســري القــران، 3/6))؛ الطــربيس، تفســري جممــع البي الطــويس، التبي
مناقــب آل أيب طالــب، 80/3)؛ ابــن البطريــق، خصائــص الوحــي املبــني، 40)؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 
79؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/0)؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 90؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 

))/0)6؛ الكاشــاين، زبــدة التفاســري، 430/3؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 07/9). 
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ــا قلــب اهلل الواعــي...«))(، واللقــب اآلخــر هــو  ــال)(: »أن ــام عــيل)( إذ ق اإلم
ــوه  ــه ويتل ــن رب ــة م ــى بين ــن كان ع ــيل)(: »أفم ــام ع ــال اإلم ــاهد« إذ ق ــب »الش لق
شــاهد منــه رســول اهلل عــى بينــة مــن ربــه وأنــا الشــاهد«))(، ولقــب »بــاب املدينــة« مــن 
ألقــاب اإلمــام عــيل)( وبتريــح مــن الرســول)(، إذ قــال النبــي)( »أنــا مدينــة 
العلــم وعــيل باهبــا، فمــن أراد العلــم فليــأت البــاب«)3(، »الــويل« وهــو أيضــًا أطلقــه عليــه 
ــن وااله  ــم وال م ــواله، الله ــيل م ــواله فع ــت م ــن كن ــال)(: »م ــول اهلل)( إذ ق رس
وعــاد مــن عــاداه وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه«)4(، ولقــب »الــويص« لقبــه بــه 

))( املفيد، االختصاص، 8)؛ املجلي، بحار األنوار، 6)/57). 
))( العيــايش، التفســري، )/43)؛ فــرات الكــويف، التفســري، 88)؛ املفيــد، األمــايل، 45)؛ الطــويس، األمــايل، 
ــوب،  ــهر اش ــن ش ــق، )360/4؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــب، 0))؛ اب ــازيل، املناق ــن املغ )7)؛ اب
ــة،  ــف الغم ــيل، كش ــني، )4)؛ األرب ــي املب ــص الوح ــق، خصائ ــن البطري ــب، )/)8)؛ اب ــب آل أيب طال مناق

ــوار، 67/30.  ــز العــامل، 0)/0)4؛ املجلــي، بحــار األن ــدي، كن )/))3؛ املتقــي اهلن
)3( الطــرباين، املعجــم الكبــري، ))/55؛ الصــدوق، األمــايل، 655؛ التوحيــد، 307؛ اخلصــال، 547؛ 
عيــون أخبــار الرضــا )(، )/)))؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 6/3))؛ املفيــد، 
ــرب،  ــد ال ــن عب ــايل، 559؛ اب ــويس، األم ــارة، 0))؛ الط ــول املخت ــاص، 38)؛ الفص ــاد، 33؛ االختص اإلرش
االســتيعاب، 3/)0))؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/)0)؛ ابــن محــزة الطــويس، الثاقــب يف املناقــب، 30)؛ 
ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 9/7))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 4/9))؛ الســيوطي، اجلامــع 

ــامل، 3)/48). ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــري، )/5)4؛ املتق الصغ
)4( أمحــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/586؛ املســند، )/)6)؛ ابــن شــاذان األزدي، اإليضــاح، 99؛ 
ــنن  ــائي، الس ــند، )/33)؛ النس ــزار، املس ــنة، )/605؛ الب ــاين، 5/4)3؛ الس ــاد واملث ــم، األح ــن أيب عاص اب
اآلثــار، 5/5)؛  الطحــاوي، رشح مشــكل  املســند، )/8)4؛  املوصــيل،  يعــى  أبــو  الكــربى، 438/7؛ 
ــن االعــرايب، املعجــم، )/803؛ اآلجــري، الرشيعــة، 050/4)؛ الطــرباين،  ــكايف، )/95)؛ اب ــي، ال الكلين
املعجــم االوســط، )/75)؛ املعجــم الكبــري، 70/5)؛ الصــدوق، األمــايل، 50؛ اخلصــال، 66؛ عيــون أخبــار 
الرضــا )/58؛ كــامل الديــن، 7)3؛ مــن ال حيــرضه الفقيــه، 558؛ ابــن املقــرئ، املعجــم، )/36؛ ابن شــاهني، 
ــتدرك  ــابوري، املس ــم النيس ــات، )/3)3؛ احلاك ــص، املخلصي ــنة، )/03)؛ املخل ــل الس ــب أه رشح مذاه
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رســول اهلل)( إذ قــال)(: »هــذا عــيل أخــي ف الدنيــا واآلخــرة، وخليفتــي ف أهــيل، 
ووصيــي...«))(، اللقــب اآلخــري الــذي ذكــرة املوفــق اخلوارزمــي هــو لقــب »قــايض ديــن 
الرســول ومنجــز وعــده« وهــذا اللقــب مــن قبــل الرســول)( لإلمــام عــيل)( إذ 
قــال)( »عــيل يقــي دينــي وينجــز موعــدي«))(، كل هــذه األلقــاب وغريهــا كانــت 
ألمــري املؤمنــني)( وكان معظمهــا قــد صــدر مــن رســول اهلل)( وبأحاديــث نبويــة 
رصحيــة لكــن البعــض منهــا قــد انتحلهــا غــري اإلمــام عــيل)( يف حماولــه واهيــه منهــم 

.)(ومناقبــه وفضائلــه وإطالقهــا عــى غــريه )(لرسقــة ألقــاب أمــري املؤمنــني

وأورد حديثــًا بســند أيب ليــى)3(، قــال: قــال النبــي)( »ســيكون مــن بعــدي فتنــة، 

عــى الصحيحــني، 7/3))-8))؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/76)؛ املقنعــة، 03)؛ابــو نعيــم األصبهــاين، فضائــل 
اخللفــاء، )/43؛ الرشيــف املرتــيض، الرســائل، 4/)3)؛ الطــويس، األمــايل، 47)؛ الرســائل العــرشة، 33)؛ 

ابــن املغــازيل، املناقــب، )/46؛ الشــجري، ترتيــب األمــايل، )/90).
))( النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/07)؛ الصــدوق، علــل الرشائــع، )/70)؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/7؛ 
الطــويس، اخلــالف، )/8)؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، )0)؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/73؛ 

ابــن طــاووس، اليقــني، 7)4؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 7/)8).
ــب، )0)؛  ــة، املناق ــن مردوي ــار، )/95)؛ اب ــريب، رشح األخب ــامن املغ ــب، )/335؛ النع ــويف، املناق ))( الك
املفيــد، األمــايل، )6؛ الطــويس، األمــايل، )60؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/)5)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب 
آل أيب طالــب، )/396؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 76؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، ))؛ 

األربــيل، كشــف الغمــة، )/56)؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/443؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 5/)). 
ــه  ــد الرمحــن األنصــاري، مــن أصحــاب اإلمــام عــيل، وشــهد معــه مشــاهده، كــويف، رضب ــى: عب ــو لي )3( أب
احلجــاج حتــى اســودت كتفــاه عــى ســب اإلمــام عــيل. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 66/6)؛ العجــيل، 
ــة  ــال، )7؛ العالم ــويس، الرج ــات، 00/5)؛ الط ــان، الثق ــن حب ــال، 6؛ اب ــي، الرج ــات، )/86؛ الربق الثق
ــيل،  ــال، 40/3؛ األردبي ــد الرج ــريش، نق ــال، 8))؛ التف ــن داود، الرج ــوال، 04)؛ اب ــة األق ــيل، خالص احل

ــث، 0)/3)4.  ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــرواة، )/443؛ اخلوئ ــع ال جام
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ــل«))(،  ــق والباط ــن احل ــاروق ب ــه الف ــب، فإنَّ ــن أيب طال ــيل ب ــوا ع ــك، فالزم ــاذا كان ذل ف
ذكــر هــذا احلديــث األربــيل))(، وغــريه )3(، بينــام زاد عــى هــذا احلديــث منتجــب الديــن 
بــن بابويــه)4(، إذ ذكــر »ســتكون مــن بعــدي فتنــة، فــإذا كان ذلــك فالزمــوا عــيل بــن أيب 
طالــب، فانــه أول مــن يــراين، وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــو الصديــق األكــب، 
وهــو فــاروق هــذه االمــة، يفــرق بــن احلــق والباطــل، وهــو يعســوب املؤمنــن، واملــال 

يعســوب املنافقــن«.

 :((خامًسا: والدته
أمــري  لــوالدة  الكعبــة املرشفــة موضعــا  أن تكــون  القديــر  العــيل  إرادة  شــاءت 
ــب  ــت يف كت ــة، وروي ــل اخلاص ــة قب ــا العام ــي ذكره ــوالدة الت ــك ال ــني)(، تل املؤمن
التاريــخ واحلديــث، فبعــد ثالثــني ســنة مــن عــام الفيــل ويف التحديــد يــوم اجلمعــة 
الثالــث عــرش مــن شــهر رجــب، كانــت الكعبــة عــى موعــد تنتظــر بفــارغ الصــرب 
 )(فالتجــأت إليهــا فاطمــة بنــت أســد )(وبمنتهــى الشــوق والدة أمــري املؤمنــني
وبإهلــام ربــاين بعــد أن أمتــت شــهرها التاســع، وألصقــت نفســها بجــدار الكعبــة، ودعــت 
رهبــا قائلــة: »ربَّ إيّن مؤمنــة بــك وبــام جــاء مــن عنــدك مــن رســل وكتــب، وإين مصدقــة 
بــكالم جــدي إبراهيــم اخلليــل )(، وإنــه بنــى البيــت العتيــق، فبحــق الــذي بنــى هــذا 
البيــت، وبحــق املولــود الــذي يف بطنــي ملــا يــرست عــيلَّ والديت«)5(، بعــد هــذا انشــق ظهر 

))( املناقب، 05). 
))( كشف الغمة، )/)4). 

)3( احليل، كشف اليقني، 33)؛ الشريازي، األربعني، 93؛ املجلي، بحار األنوار، 38/)3. 
)4( األربعون حديًثا، 65. 

ــايل، 707؛  ــويس، األم ــار، )6؛ الط ــاين األخب ــع، )/35)؛ مع ــل الرشائ ــايل، 95)؛ عل ــدوق، األم )5( الص
الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 76؛ ابــن محــزة الطــويس، الثاقــب يف املناقــب، 97)؛ ابــن البطريــق، 
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الكعبــة فدخلــت فاطمــة بنــت أســد)( فحاولــوا بعــض رجــال قريــش أن يفتحــوا هــذا 
 )(الشــق، لكــن مــن دون جــدوى، وبعــد اليــوم الرابــع خرجــت فاطمــة بنــت أســد
ــام أردت أن  ــد)(: »فل ــت أس ــة بن ــرت فاطم ــني)(، فذك ــري املؤمن ــل أم ــي حتم وه
أخــرج هتــف يب هاتــف: يــا فاطمــة، ســميه عليــا، فهــو عــيل، واهلل العــيل األعــى يقــول: 
إين شــققت اســمه مــن اســمي، وأدبتــه بــأديب، ووقفتــه عــى غامــض علمــي، وهــو الــذي 
ــدين،  ــني ويمج ــي، ويقدس ــر بيت ــوق ظه ــؤذن ف ــذي ي ــو ال ــي، وه ــام ف بيت ــرس األصن يك

فطوبــى ملــن أحبــه وأطاعــه، وويــل ملــن أبغضــه وعصــاه«))(. 

هــذه الروايــات وغريهــا تؤكــد والدة أمــري املؤمنــني)( يف جــوف الكعبــة))( 
ــام أنَّ  ــيل)(، عل ــام ع ــة لإلم ــذه املنقب ــر ه ــن ذك ــي ع ــق اخلوارزم ــل املوف ــن تغاف لك
هــذه املنقبــة قــد اختــص هبــا أمــري املؤمنــني)( فلــم يرشكــه أحــٌد هبــا ال مــن الســلف 
ــا  ــو تبًع ــة ه ــذه الفضيل ــر ه ــن ذك ــي ع ــق اخلوارزم ــل املوف ــام تغاف ــف، ورب ــن اخلل وال م
ــري  ــب أم ــض مناق ــاء بع ــق، وإخف ــس احلقائ ــي لطم ــايس الرام ــوي والعب ــج األم للمنه

خصائــص الوحــي املبــني، 3)؛ ابــن ســليامن احلــيل، املختــر، 64)؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/))؛ 
املجلــي، بحــار األنــوار، 8/35.

ــايل، 707؛  ــويس، األم ــار، )6؛ الط ــاين األخب ــع، )/36)؛ مع ــل الرشائ ــايل، 95)؛ عل ــدوق، األم ))( الص
الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 77؛ أيب القاســم الطــربي، بشــارة املصطفــى، 7)؛ ابن محــزة الطويس، 
الثاقــب يف املناقــب، 97)؛ املشــغري العامــيل، الــدر النظيــم، 35)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)6؛ العالمــة 
ــايض، الــراط املســتقيم، )/)33؛  احلــيل، كشــف اليقــني، 9)؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، )/)))؛ البي
ــنية،  ــر الس ــيل، اجلواه ــر العام ــني، )6؛ احل ــاب األربع ــريازي، كت ــر، 64)؛ الش ــيل، املخت ــليامن احل ــن س اب
ــز، )/48؛  ــة املعاج ــرام، )/53؛ مدين ــة امل ــرار، )/))؛ غاي ــة األب ــان، 3/4)؛ حلي ــراين، الربه 9))؛ البح

املجلــي، بحــار األنــوار، 9/35.

 )(ينظــر: النــر اهلل، فضائــل أمــري املؤمنــني عــيل )(ملزيــد مــن االطــالع عــى والدة أمــري املؤمنــني )((
املنســوبة لغــريه.
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.)(وفضائلــه وســائر أئمــة أهــل البيــت )(املؤمنــني

:((سادًسا: إسالم أمري املؤمنني
 ،)( أورد املوفــق اخلوارزمــي العديــد مــن الروايــات عــن إســالم أمــري املؤمنــني
ــة بســنده عــن حممــد بــن إســحاق،  وســبق إســالمه، وعمــره حــني أســلم، إذ ذكــر رواي
قــال: »ثــم كان أول ذكــر مــن النــاس آمــن برســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــة وصــّدق بــام 
جــاء مــن اهلل عــيل بــن أيب طالــب، وهــو ابــن عــرش ســنني يومئــذ، وكان ممــا أنعــم اهلل بــه 
ــالم«))(،  ــل اإلس ــول )( قب ــر الرس ــه كان يف حج ــب )( أنَّ ــن أيب طال ــيل ب ــى ع ع

وأورد هــذه الروايــة ابــن هشــام))(، وابــن خثيمــة)3(، وغريهــم)4(.

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي بســنده روايــة أخــرى عــن ســلامن املحمــدي قــال: قــال 
ــب«)5(،  ــن أيب طال ــيل ب ــالما ع ــم إس ــوض أوهل ــيلَّ احل ــاس ورودا ع ــي)( »أول الن النب

وذكــر هــذا احلديــث يف مصــادر عديــده)6(. 

ــه قــال: قــال الرســول)( »صلــت  وعــن ابــن عبــاس ذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ
املالئكــة عــيلَّ وعــى عــيلَّ بــن أيب طالــب ســبع ســنن وذلــك إنــه مل يكــن معــي مــن أســلم 

))( املناقب، )5. 
))( السرية النبوية، )/45). 
)3( التاريخ الكبري، )/)6). 

)4( الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، )/))3؛ الســهييل، الــروض االنــف، )/87)؛ الصاحلــي الشــامي، 
ســبل اهلــدى واإلرشــاد، )/300. 

)5( املناقب، )5. 
)6( ابــن خثيمــة، التاريــخ الكبــري، )/84)؛ ابــن عــرايب، املعجــم، )/)65؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، 
)/)45؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )/)4؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 66؛ األربــيل، 

ــوار، 39/38). كشــف الغمــة، )/78؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 7)، املجلــي، بحــار األن
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مــن الرجــال غــره«))(، ذكــر هــذا احلديــث الشــيخ املفيــد))(.

وذكــر املوفــق يف هــذا املوضــوع حديثــًا بســنده، وعــن ابــن عبــاس أيضــًا قــال: قــال 
رســول اهلل)( »الســبق ثالثــة: فالســابق إىل موســى )( يوشــع بــن نــون، والســابق 
إىل عيســى )( صاحــب يــس، والســابق إىل حممــد )( عــيل بــن أيب طالــب«)3(، ذكــر 
ــرية)7(،  ــيل)6(، ومصــادر أخــرى كث ــة)5(، واألرب ــن مردوي هــذا احلديــث الطــرباين)4(، واب
ــرت  ــابُِقوَن)8(، وذك ــابُِقوَن السَّ ــاىل َوالسَّ ــال تع ــالم ق ــبق إىل اإلس ــوع الس ويف موض

.)(أنَّ هــذه اآليــة نزلــت بحــق أمــري املؤمنــني )املصــادر)9

وأورد املوفــق روايــة بســنده عــن زيــد بــن أرقــم)0)( قــال: »أول مــن صــى مــع النبــي 

))( املناقب، 53. 
))(  الفصــول املختــارة، 57)؛ وانظــر ايضــا: الكراجكــي، كنــز الفوائــد، 5))؛ اخلطيــب البغــدادي، املتفــق 
واملفــرتق، 3/)48)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )/38؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 3/5))؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ دمشــق، )36/4؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/98)؛ ابــن طــاووس، 
ــاض النظــرة،  ــى، )/64؛ الري ــر العقب ــربي، ذخائ ــف، 9)؛ املحــب الط ــة مذاهــب الطوائ ــف يف معرف الطرائ

3/)))؛ الكاشــاين، زبــدة التفاســري، 58/3). 
)3(  املناقب، 55. 

)4( املعجم الكبري، ))/93. 
)5( املناقب، 57). 

)6( كشف الغمة، )/)8 
)7(  اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 9/)0)؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 7/)5؛ اجلامــع الصغــري، )/66؛ املتقــي 
اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/)60؛ املنــاوي، فيــض القديــر، 78/4)، املجلــي، بحــار األنــوار، 43/38). 

)8( الواقعة، اآلية: 0). 
)9( املغــريب، رشح األخبــار، )/350؛ الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا)(، )/70؛ املفيــد، األمــايل، 98)؛ 
الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 99؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/0)3، الســيوطي، الدر املنثــور، 6/8. 
ــي  ــد عم ــكنها، وق ــني وس ــد يف الكوفي ــي، يع ــاري اخلزرج ــرو األنص ــو عم ــى أب ــم: يكن ــن أرق ــد ب )0)( زي
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ــة ابــن حنبــل))(، والطــرباين)3(،  )( عــيل بــن أيب طالــب )(«))(، ذكــر هــذه الرواي
وغريهم)4(.

 )( قــال: ســمعت علًيــا )وذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة بســند حبــة العــرين)5
يقــول: »أنــا أول مــن أســلم«)6(، وقــد وردت هــذه الروايــة أيضــا يف مصــادر كثــرية)7(. 

ــني،  ــوم االثن ــي )( أول ي ــال: »صــى النب ــع ق ــة بســند أيب راف ــق رواي وأورد املوف
وصلــت خدجيــة آخــر يــوم االثنــني، وصــى عــيل يــوم الثالثــاء مــن الغــد، وصــى 

بــره، وهــو مــن أصحــاب رســول اهلل)(، واإلمــام عــيل)(، واإلمــام احلســن)(، واإلمــام 
ــن  ــنه )66هـــ(. اب ــات س ــني)(، م ــري املؤمن ــوا إىل أم ــن رجع ــابقني الذي ــن الس ــد م ــني)(، ويع احلس
ــل، 554/3؛  ــم، اجلــرح والتعدي ــن أيب حات ســعد، الطبقــات الكــربى، 8/6)؛ الربقــي، الرجــال، ) و 7؛ اب
ابــن حبــان، الثقــات، 39/3)؛ الطــويس، الرجــال، 39؛ احلــيل، خالصــة األقــوال، 48)؛ ابــن داود، الرجــال، 

ــث، 343/8.  ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــال، )/)8)؛ اخلوئ ــد الرج ــريش، نق 99؛ التف
))( املناقب، 56. 

))( فضائل الصحابة، )/609. 
)3( املعجم االوسط، )/90). 

ــار، )6؛ احلــيل،  ــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخب ــار، 94/9؛ اب ــة الســنن واآلث )4( البيهقــي، معرف
كشــف اليقــني، 6). 

ــام  ــاب اإلم ــني)(، وأصح ــري املؤمن ــاب أم ــن أصح ــة، م ــو قدام ــى أب ــن يكن ــن جوي ــرين: اب ــة الع )5( حب
ــات، )/05)؛  ــيل، الثق ــدي. العج ــادة األس ــه عب ــيل)(، وروى عن ــام ع ــن اإلم ــن)(، روى ع احلس
الربقــي، الرجــال، 6؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 53/3)؛ الطــويس، الرجــال، 60؛ العالمــة احلــيل، 

ــث، 5/)9). ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــن داود، 69؛ اخلوئ ــوال، 309؛ اب ــة األق خالص
)6( املناقب، 57. 

)7( ابــن اجلعــد، املســند، )/87؛ الكــويف، املناقــب، )/75)؛ املحامــيل، أمــايل، )/)))؛ ابــن مردويــة، 
املناقــب، 47؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )/)4؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 3)/44)؛ ابــن الصبــاغ، 

الفصــول املهمــة، )/64)).
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ــة  مســتخفًيا قبــل ان يصــيل مــع النبــي أحــٌد ســبع ســنني وأشــهًرا«))(، ذكــر هــذه الرواي
البــزاز))(، وابــن عــرايب)3(، والطــرباين)4(، وغريهــم)5(.

مــن ممــا تقــدم مــن روايــات وأحاديــث نبويــة رشيفــة اختلفــت يف أســانيدها ومتنهــا 
ــالف يف  ــن االخت ــلم، لك ــن أس ــو أول م ــا)( ه ــام علًي ــى أنَّ اإلم ــت ع ــا اتفق إال أهنَّ
عمــره)( حــني أســلم، إذ ذكــر أن اإلمــام علًيــا)( أســلم هــو ابــن تســع ســنني)6(، 
ــه  ــح أن ــن مخــس عــرشة ســنة)8(، لكــن املشــهور الصحي ــل اب ــامن ســنني)7(، وقي ــن ث أو اب
 )(أكــرب مــن اإلمــام عــيل )(ذلــك ألنَّ الرســول ،)أســلم وهــو ابــن عــرش ســنني)9
بثالثــني ســنة، وألن الرســول ولــد بعــام الفيــل)0)(، واإلمــام عــيل)( ولــد بعــد عــام 
الفيــل بثالثــني ســنة)))(، والنبــي)( بعــث بعمــر أربعــني ســنة، لذلــك ســيكون ســن 

))( املناقب، 57. 
))( مسند البزاز، 9/))3. 

)3( معجم ابن عرايب، 967/3. 
)4( املعجم الكبري، )/0)3. 

)5( احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 3/)0)؛ الكراجكــي، كنــز الفوائــد، 5))؛ الفتــال 
النيســابوري، روضــة الواعظــني، 85؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 03/9).

)6( ابن سعد، الطبقات الكربى، 3/)). 
)7( البخاري، التاريخ الكبري، 59/6). 

)8( ابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب، 336/7. 
)9( ابــن اســحاق، الســري واملغــازي، )/37)؛ ابــن هشــام، الســرية النبويــة، )/45)؛ ابــن خثيمــة، التاريــخ 
الــروض األنــف، )/87)؛  الســهييل،  الرســل وامللــوك، )/))3؛  تاريــخ  الطــربي،  الكبــري، )/)6)؛ 

ــاد، )/300. ــدى واإلرش ــبل اهل ــامي، س الش
)0)( ابــن هشــام، الســرية، )/58)؛ ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، )/)0)؛ ابــن خثيمــة، أخبــار املكيــني، 

)/48)، الكلينــي، الــكايف، )/9)4؛ املفيــد، املقنعــة، 456. 
)))( الكلينــي، الــكايف، )/)45؛ الرشيــف الــريض، خصائــص األئمــة، 39؛ املفيــد، املقنعــة، )46؛ الفيــض 
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اإلمــام عــيل)( حــني اســلم عــرش ســنني. 

 )(والبــد مــن توضيــح مســألة مهمــه وهي مــا املقصــود من إســالم أمــري املؤمنني
ــر  ــن جاه ــه كان أول م ــلم؟ أم إنَّ ــرشًكا فأس ــلم؟ أم كان م ــلاًم فأس ــن مس ــه مل يك ــل إنَّ ه
 )(ــني ــري املؤمن ــري، ألن أم ــول األخ ــب الق ــواب الصائ ــاء، واجل ــد اخلف ــالمه بع بإس
ولــد داخــل الكعبــة، وقــد كــرم اهلل وجهــه عــن الســجود ألصنامهــا، وقــد ولــد مســلاًم؛ 

ــه فتــح عينــه عــى اإلســالم))(، ومل يعــرف عبــادة االوثــان))(. ألنَّ

:(( سابًعا: صفاته
لإلمــام  اجلســدية  الصفــات  عــن  روايــات  ثــالث  اخلوارزمــي  املوفــق  أورد 
 )( قــال: »رأيــت علًيــا )(، الروايــة األوىل كانــت عــن أيب إســحاق)3(عــيل
أبيــض الــرأس واللحيــة ضخــم البطــن ربعــة مــن الرجــال«)4(، أمــا الروايــة الثانيــة 
ــه كان شــديد األدمــة، ثقيــل العينــني عظيمهــا، ذا بطــن،  فكانــت عــن ابــن منــدة قــال: »إنَّ

الكاشاين، الوايف، 744/3. 
))( الكليني، الكايف، )/)45. 

))( ابن سعد، الطبقات الكربى، 3/)). 
)3( أبــو إســحاق الســبيعي بــن كليــب، مــن أصحــاب اإلمــام احلســن)(، وروى عنــه)( وعــن عــيل بن 
احلســني)( وغريهــم. الطــويس، الرجــال، 96؛ الســمعاين، األنســاب، 74/3؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب 
آل أيب طالــب، 3/)0)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 6/8)3؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

 .(0/(( احلديث، 
ــة،  ــل الصحاب ــل، فضائ ــن حنب ــف، 86/5)؛ اب ــاب املصن ــيبه، الكت ــًا: أيب ش ــر أيض ــب، 45؛ وانظ )4( املناق
املالكــي،  )/36)؛  واملثــاين،  اآلحــاد  عاصــم،  أيب  )/8))؛  األرشاف،  أنســاب  البــالذري،  )/555؛ 

املجالســة، )/30)؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، )/93.
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ــة الثالثــة جــاءت  أصلــع وهــو إىل القــر أقــرب، أبيــض الــرأس واللحيــة«))(، والرواي
عــن ابــن حبيــب البغــدادي))( صاحــب املحــرب الكبــري قــال: »آدم اللــون، حســن الوجــه، 

ــواء«)3(. ــي س ــس والباق ــم الكرادي ضخ

 إنَّ القــراءة الدقيقــة لروايــات املوفــق اخلوارزمــي عــن الصفــات اجلســمية لإلمــام 
ــا نقــر ارتبــاط معانيهــا ومقاصدهــا باملنهــج الــذي اعتمــده األمويــون  عــيل)( جتعلن
والعباســيون يف اإلســاءة لشــخص اإلمــام عــيل)(، ومنهــا اهنــم حاولــوا رســم 
صــورة جســدية مشــوهه لإلمــام عــيل)( وعملــوا عــى ترســيخها يف أذهــان النــاس 
جيــاًل بعــد جيــل، حتــى إنَّ البعضهــم ألفهــا واعتربهــا تراثــًا مفروغــًا مــن صحتــه عــى 
ــة« و  ــديد األدم ــام)( »ش ــروا أنَّ اإلم ــر، فذك ــدس والتزوي ــن ال ــا م ــا فيه ــم مم الرغ
»أدم اللــون« وهــذا الوصــف غــري دقيــق، ألّن الروايــات املعتــربة ذكــرت أن اإلمــام 
علًيــا)( كان »عنقــه كإبريــق فضــة«)4(، فكيــف يكــون إنســان شــديد الســمرة، وعنقــه 
كأبريــق فضــه؟، بــل زادت الروايــات عــى ذلــك بقوهلــم كان)( »حســن الوجــه كأن 
وجهــه ليلــة البــدر حســنًا«)5(، وقــال ابــن عبــاس: »وكان عــيل أمــري املؤمنــني يشــبه القمــر 

))( املناقب، 45.
ــار واللغــة  ــو جعفــر البغــدادي عالمــة باألنســاب واألخب ــة اهلاشــمي والء، أب ــن أمي ــن حبيــب ب ))( حممــد ب
ــه عــدة مؤلفــات منهــا »املحــرب« و»املنمــق«  ــوىف بســامراء ســنة )45)هـــ(، ل ــود يف بغــداد واملت والشــعر، الول
و»أمهــات النبــي« وغريهــا. ابــن النديــم، الفهرســت، )/36)؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/)3)؛ الــزركيل، 

ــني، 74/9). ــم املؤلف ــة، معج ــالم، 78/6؛ كحال األع
)3( املناقب، 45.

ــن أيب  ــب، 3/)9؛ اب ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــتيعاب، 3/3)))؛ اب ــرب، االس ــد ال ــن عب )4( اب
احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 78/5؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 07/3)؛ البحــراين، حليــة األبــرار، 

)/395؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 35/). 
)5( املنقــري، وقعــة صفــني، 33)؛ ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، )/88؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب 
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الباهــر...«))(، وهــذا تناقــض مــع مــا ورد يف إحــدى الروايــات بأنــه)( كان شــديد 
 )(الســمرة، والوصــف الثــاين الــذي كان مدسوســا ومــزوًرا يف وصــف أمــري املؤمنني
ــه)( كان كبــري البطــن، وهــذا حمــض افــرتاء، و ألنــه  ــه »ذو بطــن« وقــد روجــوا أنَّ يف أنَّ
مــن املعلــوم أنَّ العامــل األســاس يف البطنــة هــو األكل كــاّم ونوعــا ولكــن مــن كان طعامــه 
ــى  ــرسه ع ــذي يك ــس ال ــز الياب ــول، واخلب ــري املنخ ــعري غ ــز الش ــل، وخب ــت، واخل الزي
ركبتــه))(، كيــف يكــون مبطاًنــا، وكيــف يكــون مبطانــا مــن يمتنــع عــن أكل الفالــوذج)3( 
ــه ال يريــد أن يعــّود نفســه عــى مــا مل تعتــد عليــه)4(، وأيضــًا قــول الرســول)( ألمــري  ألنَّ
املؤمنــني)(: »كنــت ضعيفــا ف بدنــك، قويــا ف أمــر اهلل...«)5(، كــام أهنّــم حرفــوا يف 
ــزع  ــب »األن ــو لق ــول اهلل)( وه ــه رس ــه ب ــذي لقب ــيل)( ال ــام ع ــب اإلم ــى لق معن
ــني  ــرشك والبط ــن ال ــزوع م ــو املن ــزع ه ــام االن ــان، بين ــو املبط ــني ه ــو البط ــني« وقال البط

طالــب، 3/)9؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/75؛ املــزي، هتذيــب الكــامل، 0)/489؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول 
املهمــة، 598؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/394؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 35/).

))( فــرات الكــويف، التفســري، )43؛ الزخمــرشي، ربيــع األبــرار، 03/5)؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 393؛ ابــن 
منظــور، لســان العــرب، 4)/6))؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )605/3. 

))( الصــدوق، األمــايل، 356؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 7))؛ الطــربيس، تفســري جممــع 
البيــان، 47/9)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/368؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 

ــوار، 7/40)3. ــار األن ــي، بح ــرار، )/73)؛ املجل ــة األب ــراين، حلي )/6)؛ البح
)3( الفالوذج: حلوى تصنع من لب احلنطة. الزبيدي، تاج العروس، 454/9.

)4( الكـويف، الغـارات، )/88؛ البيهقي، شـعب االيامن، 36/5؛ األربيل، كشـف الغمة، )/63)، الديلمي، 
ارشـاد القـوب، )/5))؛ البحـراين، حلية األبرار، )/)4)؛ املجلـي، بحار األنوار، 353/34. 

)5( الكلينــي، الــكايف، )/455؛ الصــدوق، األمــايل، 4)3؛ كــامل الديــن، 389؛ مــن ال حيــرضه الفقيــه، 
ــرضة، )/63)؛  ــاض الن ــربي، الري ــب الط ــق، 30/)44؛ املح ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس )/593؛ اب
اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 48/9؛املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/544؛ البحــراين، مدينــة املعاجــز، 67/3؛ 

ــوار، )304/4.  ــار األن ــي، بح املجل
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هــو املبطــون بالعلــم، إذ قــال رســول اهلل)( »يــا عــيل ان اهلل قــد غفــر لــك ولذريتــك 
ــزوع مــن الــرشك مبطــون  ــزع البطــن من ــك األن ولشــيعتك وملحبــي شــيعتك فأبــرش فإنَّ

مــن العلــم«))(.

ومـن الروايـات األخـرى عـن الصفـات اجلسـدية لإلمـام عـيل)( التـي وصفتـه 
وصفـًا دقيقـًا إذ ذكـرت إحدى الروايـات أنَّه)( »ربعـة من الرجال، أدعـج العينني))( 
عظيمهـام، حسـن الوجـه كأنـه قمر ليلـة البدر، عريـض ما بـني املنكبني، ملنكبه مشـاش)3( 
كمشـاش السـبع الضـاري، ال يبـني عضـده قـد ادمـج إدماجـا، شـثن)4( الكفـني، عظيـم 
الكراديـس، أغيـد كأنَّ عنقـه إبريـق فضـة، أصلـع ليـس يف رأسـه شـعر إال مـن خلفـه، 
كثـري شـعر اللحيـة، وكان ال خيضـب وقـد جـاء عنـه اخلضـاب، واملشـهور أنـه كان أبيض 
اللحيـة، وكان إذا مشـى تكفـأ)5(، شـديد السـاعد واليـد، وإذا مشـى إىل احلـروب هرول، 

ثبـت اجلنـان)6(، قـوي مـا صـارع أحـدا إال رصعـه، شـجاع منصـور عنـد من القـاه«)7(.

 :)(ــي ــال النب ــال: ق ــدة)8( ق ــن حي ــة ب ــن معاوي ــناده ع ــة بإس ــق رواي وأورد املوف

 ،)((، 57)؛ الصــدوق، عيون أخبــار الرضا(زيــد بــن عــيل، املســند، 456؛ الغازي، مســند الرضــا )((
)/)5؛ الطــويس، األمــايل، 93)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )6)؛ املجلي، بحار األنــوار، 7)/79.

))( ادعج العينني: شدة سواد العني ومقلتها. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )/83). 
)3( املشاش: وهي رؤوس العظام. ابن منصور، هتذيب اللغة، ))/00). 

)4( الشثن، اخلشن الغليظ. الفراهيدي، العني، 50/6).
)5( إذا مشى تكفأ: والتكفؤ هو التاميل إىِل قدام كام تتكفأ السفينة يف جرهيا. الزبيدي، تاج العروس، )/)40. 

)6( ثبت اجلنان: أي ثابت القلب ال يذل وال يرع. احلمريي، شمس العلوم، )/809.
)7( املحب الطربي، الرياض النرضة، 07/3)؛ ذخائر العقبى، 57.

)8( معاويــة بــن حيــدة بــن قشــري بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر، جــد هبــز بــن حكيــم ســكن البــرة، أســلم 

يف زمــن الرســول، وهــو مــن أصحــاب رســول اهلل )( وروي عنــه أحاديــث، وروى عنــه ابنــه حكيــم. ابــن 
ســعد، الطبقــات الكــربى، 5/7)؛ العجــيل، الثقــات، )/)43؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 376/8؛ 
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»ملبــارزة عــيل بــن أيب طالــب لعمــرو بــن عبــد ود يــوم اخلنــدق أفضــل مــن عمــل أمتــي إىل 
يــوم القيامــة«))( يف هــذه الروايــة يرجــح الرســول)( مبــارزة اإلمــام عــيل)( عــى 
ــوف  ــم خ ــع حج ــرو م ــة عم ــجاعته )( يف حمارب ــه وش ــة؛ ألنَّ جرأت ــامل االم كل اع
الصحابــة منــه وانســحاهبم))(، ومــا كان لتلــك الرضبــة مــن أثــر يف تغيــري جمــرى احلــرب، 
وحتديــد النــر، وذل الكفــر، واعــزاز الديــن، وقــد أورد هــذه الروايــة مجــع غفــري مــن 

مصنفــي املســلمني)3(. 

 )(قــال: قــال رســول اهلل )أورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة بســند معــاذ بــن جبــل)4

ابن حبان، الثقات، 374/3؛ ابن عبد الرب، االستيعاب، 5/3)4). 
))( املناقب، 07). 

))( الطرباين، املعجم األوسط، 74/5)؛ احلاكم النيسابوري، 33/3؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 37/6). 
اخلطيــب  التنزيــل، )/4)؛  احلاكــم احلســكاين، شــواهد  املســتدرك، 3/))؛  النيســابوري،  )3( احلاكــم 
ــوب،  ــهر اش ــن ش ــق، 333/50؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــداد، 3)/9)؛ اب ــخ بغ ــدادي، تاري البغ
مناقــب آل أيب طالــب، )/7)3؛ الــرازي، التفســري، )3/)3؛ ابــن طــاووس، إقبــال األعــامل، )/67)؛ 
الطرائــف، 60؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/48)؛ الديلمــي، إرشــاد القلــوب، )/9))؛ البيــايض، الــراط 
املســتقيم، )/)7؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/3)6؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 368/5؛ 

ــوار، 65/36). ــار األن ــي، بح ــرار، )/60)؛ املجل ــة األب حلي
ــوا  ــن كتب ــة الذي ــاب الصحيف ــن أصح ــه م ــك ان ــول اهلل)(، وكذل ــاب رس ــن أصح ــل: م ــن جب ــاذ ب )4( مع
صحيفــة والتزمــوا بإزالــة اإلمامــة عــن عــيل)(، وهــو مــن مجلــة مــن شــهر ســيفه مــع عمــر، وأصعــد أبــا بكر 
املنــرب بعــد أن أنكــر عــى أيب بكــر مجاعــة قيامــه مقــام النبــي)(، روى عــن رســول اهلل )(، وروى عنــه أبــو 
األســود الــدؤيل، مــات بالطاعــون يف خالفــة عمــر. ســليم بــن قيــس اهلــاليل، كتــاب ســليم، 345؛ الطــويس، 
الرجــال، 46؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 383/4؛ األردبيــيل، جامــع الــرواة، )/35)؛ الربوجــردي، طرائــف 
املقــال، )/47)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 6/7)4؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

ــث، 9)/)0)-03). احلدي
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ــٌد  ــه أح ــك في ــبع وال حياج ــم بس ــدي وختتص ــوة بع ــوة وال نب ــك)1( بالنب ــيل أخصم ــا ع »ي
مــن قريــش: أنــت أوهلــم إيامًنــا بــاهلل، وأوفاهــم بعهــد اهلل، وأقومهــم بأمــر اهلل، وأقســمهم 
بالســوية، وأعدهلــم ف الرعيــة، وأبرصهــم بالقضيــة، وأعظمهــم عنــد اهلل مزيــة«))(، هــذه 
ــة وإنَّ  ــة اإلمــام عــيل)( عــى كل الصحاب ــة تشــري وبشــكل رصيــح إىل أفضلي الرواي
الرســول)( أفصــح عــن أمريــن أوهلــام: أفضليــة عــيل)( عــى مجيــع الصحابــة يف 
ــة،  ــل واملامرس ــم يف العم ــامن، وأوهل ــم يف اإلي ــو أوهل ــالمية، فه ــخصيته اإلس ــه، وش ذات
فإنــه أوفاهــم بعهــد اهلل، ثانيهــام: إنــه)( فضــل علًيــا)( عليهــم بأمــور ترتبــط 
ــه أقومهــم بأمــر اهلل، وأعدهلــم يف الرعيــة، وأقســمهم بالســوية،  باحلكومــة والســلطة، ألنَّ
واألقــوم بأمــر اهلل)3(، وذكــر هــذه الروايــة، الصــدوق)4(، وأبــو نعيــم األصبهــاين)5(، وابــن 

عســاكر)6(، وغريهــم)7(.

وعــن جابــر بــن عبــد اهلل ويف الســياق نفــس أورد املوفــق اخلوارزمــي هــذه الروايــة 
بطريقــه أخــرى إذ قــال: »كنَّــا عنــد النبــي )( فأقبــل عــيل بــن أيب طالــب )( فقــال 
ــم قــال: والــذي  ــده، ث ــة فرضهبــا بي ــم التفــت إىل الكعب ــي )( قــد أتاكــم أخــي، ث النب

))( أخصمك: أغلبك. ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 0)/))). 
))( املناقب، 0)). 

 .(65/8 ،)( العاميل، الصحيح من سرية اإلمام عيل )3(
)4( اخلصال، 363. 

)5( حلية األبرار، )/65. 
)6( تاريخ مدينة دمشق، )58/4. 

)7( ابــن أيب احلديــد، 73/9)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 67/3)؛ ذخائــر العقبــى، 83؛ األربــيل، 
ــي  ــب، )/04)؛ الصاحل ــر املطال ــافعي، جواه ــني، 83)؛ الش ــف اليق ــيل، كش ــة، )/)5)؛ احل ــف الغم كش
ــز العــامل، ))/7)6؛ الشــريازي، كتــاب  الشــامي، ســبل اهلــدى واإلرشــاد، ))/96)؛ املتقــي اهلنــدي، كن

ــوار، 0/38).  االربعــني، 453؛ املجلــي، بحــار األن
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ــا  ــه أولكــم إيامن نفــي بيــده، إنَّ هــذا وشــيعته هلــم الفائــزون يــوم القيامــة، ثــم قــال: إنَّ
معــي، وأوفاكــم بعهــد اهلل، وأقومكــم بأمــر اهلل، وأعدلكــم يف الرعيــة، وأقســمكم 
بالســوية، وأعظمكــم عنــد اهلل مزيــة، قــال: فنــزل قولــه تعــاىل إنَّ الَِّذيــَن آَمنـُـوا َوَعِمُلــوا 
 )( قــال: وكان أصحــاب حممــد رســول اهلل )((ــِة يِّ ــَك ُهــْم َخــْرُ اْلَبِ ــاِت ُأولئِ احِلَ الصَّ
ــر العامــيل)3(:  ــال الســيد جعف ــة«))(، ق ــد جــاء خــري الربي ــوا: ق ــل عــيل )( قال إذا أقب
عــن طريــق هــذه الروايــة يمكــن االلتفــات إىل أمــور عــدة منهــا قــول الرســول)( »قــد 
 )(أتاكــم اخــي« هــو للتذكــري وللتأكيــد عــى أمــر ســابق وهــو األخــوة بــني الرســول
واالمــام عــيل)(، وكذلــك إنَّ رضب الكعبــة بيــده انــام يريــد بــه لفــت النظــر إىل مــا 
يريــد قولــه، وإنَّ كالم الرســول)( قــد فضــل فيــه علًيــا)( عــى مجيــع الصحابــة يف 
ــه أوهلــم إيامنــا وكذلــك تفضيلــه عليهــم يف أمــور ترتبــط باحلكومــة والســلطة، وايًضــا  أنَّ
 )(يف حــق أمــري املؤمنــني )(فــأن نــزول اآليــة الكريمــة أكــد مــا قالــه رســول اهلل
وشــيعته، وهــذه الروايــة مــن الروايــات املشــهورة واملتفــق عليهــا يف أغلــب املصــادر)4(. 

عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل)(: »النظر إىل وجه عيل عبادة«)5(، 
ملا يتوسم  النظر إىل عيل)( يدعو إىل ذكر اهلل،  أنَّ  لنا  الرواية يتضح  عن طريق هذه 

))( احلرش، اآلية: 9. 
))( املناقب، )))/))). 

 .(66/8 ،)( الصحيح من سرية اإلمام عيل )3(
)4( ابــن مردويــه، املناقــب، 346؛ الطــويس، األمــايل، )5)؛ أبــو القاســم الطــربي، بشــارة املصطفــى، 97)؛ 
ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )4/)37؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/67)؛ األربــيل، 
ــراين،  ــور، 379/6؛ البح ــدر املنث ــيوطي، ال ــر، 68)؛ الس ــيل، املخت ــليامن احل ــة، )/)5)؛ س ــف الغم كش
الصــايف،  التفســري  الكاشــاين،  الفيــض  األبــرار، )/407؛  القــران، 5/))7؛ حليــة  تفســري  الربهــان يف 

ــوار، 5/38. ــار األن ــي، بح 355/5؛ املجل
)5( املناقب، )36. 
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فيه من نور اإلسالم، وملا يرى عليه هبجة اإليامن، وملا يتبني فيه من أثر السجود وسيامء 
اخلشوع))(، أورد هذه الرواية الكويف))(، والطرباين)3(، والنعامن املغريب)4(، وغريهم)5(.

ويف روايــة أخــرى وبإســناده عــن عائشــة قالــت: قــال رســول اهلل)(: »ذكــر عــيل 
ــن  ــاذان)8(، واب ــن ش ــه)7(، واب ــن مردوي ــة اب ــذه الرواي ــر ه ــادة«)6(، ذك ــب عب ــن أيب طال ب

وغريهــم)0)(. املغــازيل)9(، 

:((ثامًنا: زواج اإلمام علي
أورد املوفــق اخلوارزمــي العديــد مــن الروايــات عــن زواج اإلمــام عــيل)( مــن 

))( امليالين، قادتنا كيف نعرفهم، )/)).
))( املناقب، )/99).

)3( املعجم الكبري، 0)/77. 
)4( رشح األخبار، )/579. 

)5( الصــدوق، األمــايل، 444؛ الطــربي، املسرتشــد، 94)؛ احلاكم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحني، 
3/)4)؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 75؛ ابــن شــاذان، مائــه منقبــه، )5)؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 
ــدة  ــق، عم ــن البطري ــق، 9/40؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــب، )7)؛ اب ــازيل، املناق ــن املغ )/49؛ اب
عيــون صحــاح األخبــار، 366؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 97/3)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 449؛ 

املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/)60؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 5)/4)3.
)6( املناقب، )36. 

)7( املناقب، 75. 
)8( مائة منقبة، 37). 

)9( املناقب، )7). 
)0)( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )356/4؛ ابــن شــهر اشــوب، 6/3؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون 
ــامل، ))/)60؛  ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــري، )/665؛ املتق ــع الصغ ــيوطي، اجلام ــار، 365؛ الس ــاح األخب صح

املجلــي، بحــار األنــوار، 99/38). 
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 )(فقــد ذكــر املوفــق روايــة بســند بريــدة قــال: قــال رســول اهلل ،)(فاطمــة الزهــراء
ــا فاطمــة أن أزوجــك خــر أمتــي أقدمهــم ســلام  لفاطمــة الزهــراء)(: »أمــا ترضــن ي
وأكثرهــم علــام وأفضلهــم حلــام واهلل إنَّ ابنيــك لســيدا شــباب أهــل اجلنــة«))(، هــذه 
ــري  ــا)( خ ــام علًي ــد)( أنَّ اإلم ــِة حمم ــول األّم ــان رس ــى لس ــرح وع ــة ت الرواي
ــه أول مــن أســلم، وأيًضــا أنَّ احلســن واحلســني)( ســيدا شــباب أهــل اجلنــة،  األّمــِة وأنَّ

ــة يف أغلــب املصــادر اإلســالمية))(. وردت هــذه الرواي

 )( قــال: »خطبــت فاطمــة إىل رســول اهلل )(ذكــر روايــة عــن أمــري املؤمنــني
فقــال يل مــوالة يل هــل علمــت أن فاطمــة قد خطبت إىل رســول اهلل)( قلــت: ال قالت: 
فقــد خطبــت فــام يمنعــك أن تأتــى رســول اهلل فيزوجــك؟ فقلــت: وعنــدي شء أتــزوج 
ــك إن جئــت رســول اهلل )( زوجــك، فــواهلل مــا زالــت ترجينــي حتــى  بــه؟ قالــت: إنَّ
دخلــت عــى رســول اهلل )( وكان لرســول اهلل )( جاللــة وهيبــة. فلــام قعــدت 
بــن يديــه أفحمــت فــواهلل مــا اســتطعت أن أتكلــم فقــال رســول اهلل مــا جــاء بــك ألــك 
حاجــة؟ فســكت، فقــال: لعلــك جئــت ختطــب فاطمــة؟ فقلــت نعــم، فقــال: وهــل عندك 
مــن شء فتســتحلها بــه؟ فقلــت: ال واهلل يــا رســول اهلل قــال: مــا فعلــت درع ســلحتكها؟ 
ــدي  ــة درهــم فقلــت: عن ــا إال أربعامئ ــا ثمنه ــة م ــا حلطمي ــده إهنَّ ــذي نفــس عــيل بي ــو ال ف
فقــال: قــد زوجتكهــا فابعــث إليهــا هبــا فاســتحلها هبــا فإهنــا كانــت لصــداق فاطمــة بنــت 

))( املناقب، 06). 
))( النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/8))؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 50؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/36؛ 
الفصــول املختــارة، 9))؛ الكراجكــي، كنــز الفوائــد، )))؛ الطــويس، األمــايل، 55)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 
مدينــة دمشــق، )4/)3)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 3/)))؛ ابــن أيب احلديــد، 3)/7))؛ 
األربــيل، كشــف الغمــة، )/48)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 60/3)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

.(33/43
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.)((»)( رســول اهلل

يتضــح مــن هــذه الروايــة أنَّ اإلمــام علًيــا )( هــو الــذي هــمَّ بالتزويــج، وكانــت 
املســألة يف خاطــره إال أنَّ احليــاء والتعظيــم الــذي يكنــه للنبــي جعلــه حيجــم عــن املبــادرة، 
وإنَّ الرســول )( هــو الــذي بــادر اإلمــام علًيــا )( يف خطبتــه للزهــراء)( حينــام 
ســأله عــن رغبتــه يف الــزواج، وحتديــد مهــر فاطمــة الزهــراء)( وهــو درع اإلمــام 
عــيل)(، وقــد وردت هــذه الروايــة عنــد ابــن اســحاق))(، والبيهقــي)3(، واألربــيل)4(، 

وغريهــم)5(.

وعــن أنــس بــن مالــك قــال: »كنــت عنــد النبــي )( فغشــيه الوحــي، فلــام أفــاق 
قــال يل: يــا أنــس أتــدري مــا جــاءين بــه جبئيــل مــن عنــد صاحــب العــرش؟ قلــت: اهلل 
ورســوله أعلــم، قــال: أمــرين أن أزوج فاطمــة مــن عــيل...، إذ أقبــل عــيل )(، فتبســم 
إليــه رســول اهلل )( ثــم قــال: يــا عــيل، إن اهلل أمــرين أن أزوجــك فاطمة، وقــد زوجتكها 
عــى أربعامئــة مثقــال فضــة، أرضيــت؟ فقــال: قــد رضيــت يــا رســول اهلل )(، ثــم قــام 
عــيل فخــر هلل ســاجدا شــاكرا، فقــال النبــي )(: جعــل اهلل فيكــام اخلــر الطيــب وبــارك 
فيكــام. قــال أنــس: فــواهلل قــد أخــرج منهــام الكثــري الطيــب كــام دعــا هلــام«)6(، يتضــح لنــا 
ــة  ــراء)( كان بعناي ــة الزه ــن فاطم ــيل)( م ــام ع ــة أنَّ زواج اإلم ــذه الرواي ــن ه م

))( املناقب، 335.
))( سرية ابن إسحاق، 30). 

)3( دالئل النبوة، 60/3). 
)4( كشف الغمة، )/358. 

)5( الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، )/)4)؛ ابــن كثــري، الســرية النبويــة، )/544؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 
3)/683؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 0/43)).

)6( املناقب، 337-336. 
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ومباركــة إهليــة بأمــر اهلل تعــاىل عــن طريــق تبليــغ جربئيــل للنبــي لــزواج فاطمــة)( مــن 
عــيل)(، فعــن اإلمــام الباقــر)( قــال: قــال رســول اهلل)( »إّنــام أنــا بــرش مثلكــم 
أتــزوج فيكــم وأزوجكــم إال فاطمــة )( فــإّن تزوجيهــا نــزل مــن الســامء«))(، وكذلــك 
حتديــد مهــر فاطمــة الزهــراء بأربعامئــة مثقــال فضــة، ذكــر هــذه الروايــة ابــن عســاكر))(، 

واالربــيل)3(، واملحــب الطــربي)4(، وغريهــم)5(.

وأورد املوفــق اخلوارزمــي روايــات أخــرى وبأســانيد خمتلفــة تؤكــد عنايــة اهلل 
ســبحانه وتعــاىل ومباركتــه زواج اإلمــام عــيل مــن فاطمــة الزهــراء )( فعــن عبــد 
ــه  ــا وإنَّ ــيدا ف الدني ــك س ــة زوجت ــا فاطم ــي)( »ي ــال النب ــال: ق ــعود)6( ق ــن مس اهلل ب
ــاىل  ــر اهلل تع ــيل أم ــكك بع ــاىل ان يمل ــا أراد اهلل تع ــة مل ــا فاطم ــن ي ــن الصاحل ــرة مل ف اآلخ
جبئيــل فقــام ف الســامء الرابعــة فصــف املالئكــة صفوفــا، ثــم خطــب عليهــم فزوجــك 
مــن عــيل ثــم أمــر اهلل ســبحانه شــجر اجلنــان فحملــت احلــيل واحللــل، ثــم أمرهــا فنثرتــه 

))( الكلينــي، الــكايف، 568/5؛ الصــدوق، مــن الحيــرضه الفقيــه، 393/3؛ الطــربيس، مــكارم األخــالق، 
04)؛ الفيــض الكاشــاين، الــوايف، ))/5)3. 

))( تاريخ مدينة دمشق، )445/5. 
)3( كشف الغمة، )/359. 

)4( الرياض النرضة، 45/3). 
)5( احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 86)؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، 658؛ الشــافعي، جواهــر املطالــب، 

)5)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 0/43)). 
)6( عبــد اهلل بــن مســعود أبــو عبــد الرمحــن اهلــذيل، مــن أصحــاب الرســول)(، ســكن الكوفــة ومــات يف 
ــة ســنة ))3 هـــ(. ابــن ســعد، ، الطبقــات الكــربى، 3/))-6))؛ البخــاري، التاريــخ الكبــري، 5/)؛  املدين
ــات، 08/3)؛  ــان، الثق ــن حب ــل، 49/5)؛ اب ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــات، )/78)؛ اب ــيل، الثق العج
ــه »خلــط«؛ وقــال عنــه الشــيخ الطــويس يف رجالــه ص)4، انــه مــن  وقــال عنــه الكــي يف رجالــه )/38، إنَّ

ــه »معــروف«. ــه ص3)) إنَّ ــو داود يف رجال ــه أب ــال عن ــه؛ وق أصحــاب الرســول وروى عن
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ــوم  ــه إىل ي ــر ب ــره افتخ ــذه غ ــا أخ ــر م ــيئا أكث ــذ ش ــم يومئ ــذ منه ــن أخ ــة فم ــى املالئك ع
القيامــة«))(، ويتضــح لنــا يف ضــوء هــذه الروايــة أنَّ اإلمــام علًيــا)( هــو ســيد 
ــا)( كان بأمــر اهلل تعــاىل  الدنيــا، ويف اآلخــرة مــن الصاحلــني، وأنَّ زواج اإلمــام علًي
ومشــاركة املالئكــة وشــجر اجلنــان يف فرحــة زواج اإلمــام عــيل )( وكذلــك افتخــار 
الرســول )( بأمــري املؤمنــني )( إىل يــوم القيامــة، ذكــر هــذه الروايــة أيضــًا اخلطيــب 

ــم)4(.  ــاكر)3(، وغريه ــن عس ــدادي))(، واب البغ

وعـن اإلمـام السـجاد)( قال: قال احلسـني)( »بينا رسـول اهلل )( ف بيت 
أم سـلمة فهبط عليه ملك له عرشون رأسـا، ف كل رأس ألف لسـان، يسـبح اهلل ويقدسـه 
بلغـة ال تشـبه األخـرى، راحتـه أوسـع مـن سـبع سـاموات وسـبع أرضـن، فحسـب النبي 
)( أنـه جبئيـل فقـال: جبئيـل مل تأتنـي ف هـذه الصـورة قـط، قـال: مـا أنـا جبئيـل، 
أنـا رصصائيـل)5( بعثنـي اهلل إليـك لتـزوج النـور مـن النـور، فقـال النبي )(: مـن؟ وإىل 
مـن؟ قـال: ابنتـك فاطمـة مـن عـيل بـن أيب طالـب )( فـزوج النبـي )( فاطمـة مـن 
عـيل بشـهادة جبئيـل وميكائيـل ورصصائيـل. قـال: فنظـر النبـي )( فـإذا بـن كفـي 
رصصائيـل مكتـوب: ال إلـه إال اهلل حممد رسـول اهلل عيل بن أيب طالـب مقيم احلجة، فقال 
النبـي: يـا رصصائيـل منـذ كـم كتـب هـذا بـن كفيـك؟ قـال: مـن قبـل أن خيلـق اهلل الدنيا 

))( املناقب، 337. 
))( تاريخ بغداد، 4/)35. 

)3( تاريخ مدينة دمشق، )8/4)). 
)4( ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/7))؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/359؛ الشــريازي، 

كتــاب االربعــني، 459؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 69/37. 
ــام.  ــوات اهلل عليه ــيل صل ــن ع ــة م ــزوج فاطم ــول اهلل)( لي ــاىل إىل رس ــه اهلل تع ــك بعث ــل: مل )5( رصصائي

االشــاهرودي، مســتدرك ســفينة البحــار، 63/6).
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باثنـي عـرش ألـف سـنة«))(، هـذه الروايـة هـي األخـرى التـي تؤكـد زواج النور مـن النور 
 )(بأمـر اهلل تعـاىل وبشـهادة املالئكـة، وإنَّ أمـري املؤمنني )(مـن فاطمـة )(عـيل

مقيـم احلجـة، أورد هـذه الروايـة ابـن شـاذان))(، واألربـيل)3(، وغريهـم)4(. 

وذكــر روايــة بســنده عــن ابــن عبــاس قــال: قــال النبــي)( »ملــا كانــت الليلــة التــي 
ــارها  ــن يس ــل ع ــا وميكائي ــن يمينه ــل ع ــا وجبئي ــول اهلل قدامه ــة كان رس ــت فاطم زف
وســبعون الــف ملــك عــن خلفهــا يســبحون ويقدســون حتــى طلــع الفجــر«)5(، يتضــح 
ــه وهــم  ــالئكة في ــق مشــاركة املـــ ــزواج عــن طري ــذا ال ــية ه ــة قدس ــذه الرواي ــا مــن ه لن
ــب  ــة)6(، اخلطي ــن مردوي ــة اب ــذه الرواي ــر، أورد ه ــع الفج ــون إىل مطل ــبحون ويقدس يس

ــم)9(. ــابوري)8(، وغريه ــال النيس ــدادي)7(، والفت البغ

وعــن اإلمــام عــيل)( ذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة بحديــث طويــل، يتحــدث 
هبــا عــن مهــر زواج النــور مــن النــور إذ ذكــر أنَّ مهرهــا وجهازهــا هــو بيــع درع اإلمــام 

))( املناقب، )34. 
))( مائة منقبة، 35. 

)3( كشف الغمة، )/)36. 
)4( احليل، املختر، 35)؛ البحراين، مدينة املعاجز، )/))4؛ املجلي، بحار األنوار، 3/43)). 

)5( املناقب، )34. 
)6( املناقب، 99). 

)7( تاريخ بغداد، 5/))). 
)8( روضة الواعظني، 47). 

)9(  الطــربيس، أعــالم الــورى، )/398؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 30/3) ابــن طــاووس، 
ــيل، كشــف الغمــة، )/)36؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 99)؛ املجلــي، بحــار  ــال االعــامل، 3/)9؛ األرب اقب

األنــوار، 43/)9.
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ــن آدم  ــا))( م ــوف، ونطًع ــًوا بالص ــر حمش ــش))( م ــن خي ــراش م ــيل)( ورشاء ف ع
ووســادة مــن آدم حمشــوة ليــف النخيــل، وعبــاءة خيربيــة وقربــة للــامء، وكيزاًنــا، وجــرارًا 
ومطهــرة للــامء، وســرت صــوف رقيــق)3(، وقــد اختلفــت املصــادر يف حتديــد مقــدار 
ــراش كان  ــرد، ودرع، وف ــرد ب ــه ج ــروا أنَّ ــا  فذك ــا وجهازه ــوع مهره ــة )(، ون فاطم
ــه  ــوا أنَّ ــا)5(، وقال ــني درمه ــوي ثالث ــة يس ــه درع حطيم ــروا أنَّ ــش)4(، وذك ــاب كب ــن أه م
مخســامئة درهــم)6(، وذكــر ابــن شــهر اشــوب)7( واملجلــي)8(، أنَّ أصــح الروايــات، عــن 
اإلمــام احلســني)( قــال »إنَّ اهلل تعــاىل مهــر فاطمــة ربــع الدنيــا، فربعهــا هلــا، ومهرهــا 
اجلنــة والنــار فتدخــل أولياءهــا اجلنــة وأعداءهــا النــار«، ويف روايــة أخــرى عــن اإلمــام 
الباقــر)( قــال: »وجعلــت نحلتهــا مــن عــيل)( مخــس الدنيــا وثلــث اجلنــة، 
ــخ،  ــر بل ــروان، وهن ــرص، وهن ــل م ــرات، وني ــار: الف ــة أهن ــا ف األرض أربع ــت هل وجعل

ــه«)9(. فزوجهــا الرســول حممــد بخمســامئة درهــم لتكــون ســنة ألمت

ــة،  ــع النري ــاء، املطال ــو الوف ــان. أب ــن الكت ــة م ــوط، مصنوع ــالظ اخلي ــج غ ــق النس ــاب رقي ــش: ثي ))( اخلي
.(04/(

))( النطع: بساط من األديم. الزبيدي، تاج العروس، ))/)6).
)3( املناقب، 354-344. 

)4( الكليني، الكايف، 377/5؛ الفيض الكاشاين، الوايف، ))/455.
)5( احلمــريي القمــي، قــرب اإلســناد، 73)؛ الكلينــي، الــكايف، 377/5؛ الطــويس، هتذيــب األحــكام، 

364/7
)6( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، 8/3))؛ املجلي، بحار األنوار، 43/))). 

)7( مناقب آل أيب طالب، 8/3)). 
)8( بحار األنوار، 43/))). 

ــه  ــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 8/3))؛ البحــراين، مدين ــل اإلمامــة، )9؛ اب )9( الطــربي، دالئ
ــوار، 3/43)).  ــار األن ــي، بح ــز، )/338؛ املجل املعاج
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ويف زواج النــور مــن النــور قــال اهلل تعــاىل َمــَرَج اْلَبْحَرْيــِن َيْلَتِقَيــاِن * َبْينَُهاَم َبــْرَزٌخ اَل 
ُكــاَم  ْؤُلــُؤ َوامْلَْرَجــاُن * َفبـِـَأيِّ آاَلِء َربِّ ــُرُج ِمنُْهــاَم اللُّ َبــاِن * خَيْ ُكــاَم ُتَكذِّ َيْبِغَيــاِن * َفبـِـَأيِّ آاَلِء َربِّ
ــي))(،  ــر القم ــت)(، إذ ذك ــل البي ــة يف أه ــات املبارك ــذه اآلي ــل ه ))(، تأوي ــانِ َب ُتَكذِّ
والشــيخ الصــدوق)3(، أنَّ  َمــَرَج اْلَبْحَرْيــِن َيْلَتِقَيــاِن مهــا عــيل وفاطمــة)( بحــران 
ــه،  ــى صاحب ــا ع ــي أحدمه ــاِن أي ال يبغ ــْرَزٌخ اَل َيْبِغَي ــاَم َب ــان، َبْينَُه ــم عميق ــن العل م

 ،)(ــني ــن واحلس ــا احلس ــاُن، ومه ــُؤ َوامْلَْرَج ْؤُل ــاَم اللُّ ــُرُج ِمنُْه خَيْ

بينـــام ذكـــر فـــرات الكـــويف)4(، واحلاكـــم احلســـكاين)5(، أنَّ َمـــَرَج اْلَبْحَرْيـــِن 
ــْرَزٌخ  ــاَم َبـ ــان، وَبْينَُهـ ــم عميقـ ــن العلـ ــران مـ ــة)( بحـ ــيل وفاطمـ ــا عـ  مهـ ــانِ َيْلَتِقَيـ
، قـــال: مهـــا  ْؤُلـــُؤ َوامْلَْرَجـــانُ ـــُرُج ِمنُْهـــاَم اللُّ اَل َيْبِغَيـــاِن هـــو النبـــي حممـــد)(، وخَيْ

.)(احلســـن واحلســـني

وكان زواج النوريــن أمــري املؤمنــني)( وفاطمــة الزهــراء)( يف الســنة الثانيــة 
للهجــرة)6(، وكان حينهــا عمــر فاطمــة الزهــراء)( تســع ســنني)7(، وعمــر اإلمــام 

ــهر)9(. ــة أش ــنة ومخس ــن س ــع وعرشي ــل أرب ــنة)8( وقي ــن س ــس وعرشي ــيل)( مخ ع

))( الرمحن، اآلية: 8)-)). 
))( تفسري القمي، )/344. 

)3( اخلصال، 65. 
)4( تفسري فرات الكويف، 460. 

)5( شواهد التنزيل، )/84). 
)6( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب 405/3. 

)7( الكليني، الكايف، 340/8. 
)8( ابن الصباغ، الفصول املهمة، )3.

)9( ابن العامد احلنبيل، شذرات الذهب، )/)5. 
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 :((تاسًعا: زهد اإلمام علي
ــه  ــا علي ــن أيب اهلذيــل))( قــال: »رأيــت علي ــد اهلل ب أورد املوفــق اخلوارزمــي عــن عب
قميــص رازي))(، إذا مــده بلــغ الظفــر، وإذا أرســله كان مــع نصــف الــذراع«)3(، وهــذا 
يشــري إىل زهــد اإلمــام عــيل)( بلباســه وقناعتــه بالقليــل يف الدنيــا، وهــي مــن صفــات 

العظــامء، أورد هــذه الروايــة ابــن ســعد)4( وأيب شــيبة الكــويف )5( وغريهــم)6(. 

وعــن احلــارث بــن احلصــرية)7( قــال: »قــال عمــر بــن عبــد العزيــز: مــا علمنا أن 
 ،)8(»)( أزهد من عــيل بن أيب طالــب )( أحــدا كان يف هــذه األمــة بعــد النبــي

ذكــر هــذه الروايــة ابن مردويــه)9(، وابن شــهر آشــوب)0)(، وغريهم)))(.

))( عبــد اهلل بــن أيب اهلذيــل: أبــو املغــرية العنــزي، كــويف تابعــي روى عــن اإلمــام عــيل)( وعــامر بــن يــارس 
ــاهرودي،  ــج، 573؛ الش ــل املنه ــايس، اكلي ــربى، 70/6)؛ الكرب ــات الك ــعد الطبق ــن س ــعود. اب ــن مس واب

ــم رجــال احلديــث، 4/)47؛ األنصــاري، معجــم الرجــال واحلديــث، )/3)).  مســتدركات عل
))( قميص رازي: نسبة إىل الري فيسمى الثياب بالرازي. ابن منظور، لسان العرب، 4)/)35.

)3( املناقب، 7)). 
)4( الطبقات الكربى، 8/3). 

)5( املصنف، 6/)3. 
)6( البــالذري، أنســاب األرشاف، )/8))؛ الكــويف، املناقــب، )/9)؛املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 

3/)))؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/37).
)7( احلــارث بــن احلصــرية: كــويف، مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق)(، روى عنــه عــيل بــن احلكم وســعدان 

بــن مســلم. الربقــي، الرجــال، 40؛ الطــويس، الرجــال، )6؛ اخلوئــي، معجــم رجال احلديــث، 69/5).
)8( املناقب، 7)). 

)9( املناقب، 95. 
)0)( مناقب آل أيب طالب، )/364. 

ــرار، )/38)؛  ــة األب ــراين، حلي ــني، 86؛ البح ــف اليق ــيل، كش ــة، )/)6)؛ احل ــف الغم ــيل، كش )))( األرب
ــوار، 0/40)3.  ــار األن ــي، بح املجل
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وبســنده عــن عــدي بــن ثابــت))( قــال: »أويت عــيل بــن أيب طالــب )( بفالــوذج 
فأبــى أن يــأكل منــه وقــال: يشء مل يــأكل منــه رســول اهلل )( ال أحــب أن آكل منــه«))(، 
هــذه الروايــة تشــري إىل أنَّ اإلمــام علًيــا)( كان زاهــًدا يف كل لــذات الــــحياة وزينتهــا 
وتوجــــه نــــحو اآلخــرة، أورد هــذه الروايــة أيضــًا الكــويف)3(، والبيهقــي)4(، وغريهــم)5(.

وبسـنده عن جممع التيمي)6( قال املوفق:»خرج عيل بن أيب طالب بسـيفه إىل السـوق، 
فقـال: مـن يشـرتي منـي سـيفي هـذا، فلو كان عنـدي أربعـة دراهم اشـرتي هبـا إزرارًا ما 

بعتـه«)7(، وأكـد هـذه الرواية أيًضا ابن عبـد الرب)8(، وابن عسـاكر)9(، وغريهم)0)(.

))( عــدي بــن ثابــت األنصــاري، كــويف شــيعي ثقــة روى عــن عبــد اهلل بــن يزيــد اخلمطــي والــرباء بــن عــازب، 
تــويف عــام )6))هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 307/6؛ البخــاري، التاريــخ الكبــري، 44/7؛ العجــيل، 
الثقــات، )/330؛ ابــن أيب حاتــم اجلــرح والتعديــل، 7/)؛ ابــن حبــان، الثقــات، 70/5)؛ األندلــي، 
ــم رجــال احلديــث، 8/5))؛ األنصــاري،  ــح، 030/3)؛ الشــاهرودي، مســتدركات عل ــل والتجري التعدي

معجــم الرجــال واحلديــث، )/6)).
))( املناقب، 9)). 

)3( الغارات، )/88. 
)4( شعب اإليامن، 36/5. 

)5( األربــيل، كشــف الغمــة، )/63)، الديلمــي، ارشــاد القلــوب، )/5))؛ البحــراين، حليــة األبــرار، 
)/)4)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 353/34. 

)6( جممــع التيمــي: هــو جممــع بــن ســمعان التيمــي احلائــك، يكنــى أبــو محــزة، كــويف روي عــن أيب صالــح، 
ثقــة، تــويف عــام ))))هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 8/6)3؛ البخــاري، التاريــخ الكبــري، 409/7؛ 
ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 96/8)؛ ابــن حبــان، الثقــات، 497/7؛ الســمعاين، األنســاب، )/60)؛ 

الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 3/)49.
)7( املناقب، ))). 

)8( االستيعاب، 4/3))). 
)9( تاريخ مدينة دمشق، )4/)48. 

ــب،  ــر املطال ــافعي، جواه ــرضة، 0/3))؛ الش ــاض الن ــربي، الري ــب الط ــرة، 90؛ املح ــربي، اجلوه )0)( ال
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ــت  ــال: خرج ــر))( ق ــن أيب مط ــنده ع ــرى بس ــة أخ ــي رواي ــق اخلوارزم وأورد املوف
ــى  ــك وأنق ــى لثوب ــه أبق ــع إزارك فإنَّ ــي: ارف ــن خلف ــادي م ــل ين ــإذا رج ــجد ف ــن املس م
لك،وخــذ مــن رأســك إن كنــت مســلام، فمشــيت خلفــه وهــو متــزر بــإزار ومرتــد بــرداء، 
ــه أعــرايب بــدوي فقلــت: مــن هــذا؟ - فقــال يل رجــل أراك غريبــا هبــذا  ومعــه الــدرة كأنَّ
ــار  ــني فس ــري املؤمن ــيل أم ــذا ع ــال: ه ــرة، ق ــل الب ــن أه ــل م ــل، رج ــت: أج ــد؟ قل البل
حتــى انتهــى إىل دار بنــي معيــط وهــو ســوق اإلبــل فقــال: بيعــوا وال حتلفــوا فــإنَّ اليمــني 
تنفــق الســلعة ومتحــق الربكــة، ثــم أتــى أصحــاب التمــر فــإذا خادمــة تبكــي فقــال: مــا 
يبكيــك؟ قالــت: باعنــي هــذا الرجــل متــرا بدرهــم فــرده مــوالي وأبــى البائــع أن يقبلــه، 
ــع،  ــه البائ ــر، فدفع ــا أم ــس هل ــة لي ــا خادم ــا فإهنَّ ــا درمهه ــرك وأعطه ــذ مت ــه: خ ــال ل فق
فقلــت: أتــدري مــن هــذا؟ - قــال: ال، قلــت: هــذا عــيل بــن أيب طالــب أمــري املؤمنــني، 
فصــب متــره وأعطاهــا درمههــا وقــال لــه: يــا مــوالي أحــب أن تــرىض عنــي، قــال: مــا 
ــة ذاهتــا  ــق يف الرواي ــف املوف ــاس حقوقهــم«))(، ويضي ــت الن ــك.. ! إذا وفي أرضــاين عن
ــا)( مــرَّ جمتــازا بأصحــاب التمــر فقــال: يــا أصحــاب التمــر أطعمــوا  أنَّ اإلمــام علًي
املســاكني فريبــو كســبكم، ثــم مــر جمتــازا ومعــه املســلمون حتــى أتــى أصحــاب الســمك 
ــة  ــا بثالث ــه قميص ــرتى من ــا فاش ــا حدث ــى غالم ــايف)3(... فأت ــوقنا ط ــاع يف س ــال: ال يب فق

84)؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 0)/3)3؛ املتقــي، اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/78)؛ البحــراين، حليــة 
 .(44/( األبــرار، 

ــامرة  ــن ع ــدرك ب ــني و م ــري املؤمن ــن أم ــويف روى ع ــزاري ك ــرو الف ــن أيب عم ــث ب ــو حري ــر: وه ))( ايب مط
وروى عنــه املختــار التــامر. البخــاري، التاريــخ الكبــري، 3/)7؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 64/3)؛ 
اخلطيــب البغــدادي، املتفــق واملفــرتق، )/))8؛ الذهبــي، الكاشــف، )/8)3؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

احلديــث، 3)/60؛ التســرتي، قامــوس الرجــال، ))/6)5.
))( املناقب، ))). 

)3( الطايف: السمك الذي يموت يف املاء ثم يعلو فوق وجهه. أبو منصور، هتذيب اللغة، 4)/4).
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دراهــم ولبســه مــا بــني الرســغني إىل الكعبــني فقــال حــني لبســه: احلمــد هلل الــذي رزقنــي 
مــن الريــاش مــا أجتمــل بــه يف النــاس، وأواري بــه عــوريت، فقيــل لــه: يــا أمــري املؤمنــني 
هــذا يشء ترويــه عــن نفســك أو يشء ســمعته عــن رســول اهلل )(؟ - قــال: بــل يشء 
ســمعته مــن رســول اهلل )( يقولــه عنــد الكســوة، فجــاء أبــو الغــالم صاحــب الثــوب 
فقيــل لــه: يــا فــالن قــد بــاع ابنــك اليــوم مــن أمــري املؤمنــني قميصــا بثالثــة دراهــم، قــال 
 ،)( البنــه: أفــال أخــذت منــه درمهــني، فأخــذ أبــوه درمهــا وجــاء بــه إىل أمــري املؤمنــني
ــا  ــم ي ــذا الدره ــك ه ــال: أمس ــلمون فق ــه املس ــة))( ومع ــاب الرحب ــى ب ــس ع ــو جال وه
ــني،  ــص درمه ــن القمي ــال: كان ثم ــم؟ - ق ــذا الدره ــأن ه ــا ش ــال: م ــني، فق ــري املؤمن أم
قــال: باعنــي برضــاي وأخــذه برضــاه«))(، هــذه الروايــة حتمــل كثــري مــن املعــاين منهــا: 
ــل  ــًا تعام ــا، وأيض ــلمني حينه ــة املس ــس، وكان خليف ــني)( يف امللب ــري املؤمن ــد أم زه
أمــري املؤمنــني)( مــع البائعــني وجتولــه يف األســواق، وسياســته يف الســوق ووصايــاه 
إىل البائعــني، وحكمتــه وعدلــه يف رشاء القميــص وزهــده فيــه، أورد هــذه الروايــة أيًضــا 

الكــويف)3(، وغــريه)4(. 

لقــد كان الزهــد معلــاًم بــارًزا مــن معــامل شــخصية اإلمــام عــيل)(، وســمة 
ــا،  ــاىل هب ــاه اهلل تع ــي حب ــة الت ــك الصف ــواهد تل ــن ش ــا، وكان م ــاىل هب ــه اهلل تع ــزة زين ممي
زهــده)( عــن كل ملــذات احليــاة وزينتهــا، وتوجهــه نحــو اآلخــرة، وعــاش عيشــة 

))( الرحبــة: عــى مرحلــة مــن الكوفــة، عــى يســار احلجــاج إذا أرادوا مكــة. البغــدادي، مراصــد االطــالع، 
.608/(

))( املناقب، )))-))).
)3( الغارات، )/3)7. 

ــرار، )/34)؛  ــة األب ــراين، حلي ــد، 94؛ البح ــد النضي ــي، العق ــة، )/63)؛ القم ــف الغم ــيل، كش )4( األرب
ــوار، 40/)33.  ــار األن ــي، بح املجل
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ــا وزخرفهــا زهــدًا  ــه، لقــد زهــد اإلمــام)( بالدني ــة مــن رعّيت املســاكني وأهــل املرتب
تاًمــا وصادًقــا إذ زهــد يف املــال والســلطان وكّل مــا يطمــع بــه الطامعــون، وعــاش يف بيت 
ــة، وكان يــأكل خبــز الشــعري تطحنــه  متواضــع ال خيتلــف عــاّم يســكنه الفقــراء مــن األّم
امرأتــه أو يطحنــه بنفســه قبــل خالفتــه وبعدهــا، حيــث كانــت جُتبــى األمــوال إىل خزانــة 
ــواع  ــط أن ــس أبس ــا، وكان يلب ــن رشق األرض وغرهب ــا م ــع بقيادهت ــي يضطل ــة الت الدول
الثيــاب، فــكان ثمــن قميصــه ثالثــة دراهــم، وذكــر بــن أيب احلديــد))( عــن زهــد اإلمــام 
ــه  ــدال، وإلي ــدل األب ــا: فهــو ســيد الزهــاد، وب ــاًل: »وأمــا الزهــد يف الدني عــيل)( قائ
ــن  ــط. وكان أخش ــن طعــام ق ــبع م ــا ش ــالس))(، م ــض األح ــده تنف ــال، وعن ــد الرح تش
ــر  ــال: »كان أم ــني )( ق ــد اهلل احلس ــو عب ــام أب ــن اإلم ــا«، وع ــأكال وملبس ــاس م الن
املؤمنــن )( أشــبه النــاس طعمــة برســول اهلل )( كان يــأكل اخلبــز واخلــل والزيــت 

ــز واللحــم«)3(. ويطعــم النــاس اخلب

أمــري  »قــال  اخلوارزمــي:  املوفــق  قــال  عقيــل)4(  بــن  حييــى  عــن  وبإســناده 
املؤمنــني)( لعمــر: إن رسك أن تلحــق بصاحبــك فأقــرص األمــل، وكل دون الشــبع 
وأقــرص اإلزار وأرقــع القميــص وأخصــف النعــل تلحــق هبــم«)5(، وهبــذا يشــري إىل 

))( رشح هنج البالغة، )/6). 
))( األحالس: هو الكساء الذي عى ظهر البعري. ابن منظور، لسان العرب، 55/6. 

)3( الربقي، املحاسن، )/483؛ الكليني، الكايف، 8/6)3.
ــري  ــن أم ــرة وروى ع ــكن الب ــي س ــي، تابع ــري اخلزاع ــل الب ــن عقي ــى ب ــو حيي ــل: ه ــن عقي ــى ب )4( حيي
ــد، وعــن أيب محــزة. ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 76/9)؛ ابــن  املؤمنــني)( وعــن عاصــم بــن محي
حبــان، الثقــات، 8/5)5؛ الذهبــي، الكاشــف، )/)37؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 

ــث، ))/)7.  ــال احلدي ــم رج ــي، معج 9/8))؛ اخلوئ
)5( املناقب، 364. 
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أمــري املؤمنــني)( يف الزهــد والقناعــة يف الدنيــا، ذكــر هــذه الروايــة بــن أيب الدنيــا))(، 
والبيهقــي))(، وغريهــم)3(.

ــد اهلل بــن ســالم ومعــه نفــر مــن قومــه، ممــن قــد  ــاس قــال: »أقبــل عب ــن عب عــن اب
آمنــوا بالنبــي )(، فقالــوا: يــا رســول اهلل: إنَّ منازلنــا بعيــدة، وليــس لنــا جملــس، وال 
متحــدث دون هــذا املجلــس، وإن قومنــا ملــا رأونــا آمنــا بــاهلل ورســوله، وصدقنــاه، 
رفضونــا وآلــوا عــى نفوســهم أنَّ ال جيالســونا، وال يناكحونــا، وال يكلمونــا، فشــق ذلــك 
ــاَم َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَِّذيــَن آَمنُــوْا الَِّذيــَن ُيِقيُمــوَن  علينــا ! فقــال هلــم النبــي ) :)أنَّ
َكاَة َوُهــْم َراكُِعــوَن )4(، ثــم إن النبــي خــرج إىل املســجد والنــاس  ــوَن الــزَّ َلــوَة َوُيْؤُت الصَّ
بــني قائــم وراكــع، فبــر بســائل، فقــال النبــي: هــل أعطــاك أحــد شــيئا؟ فقــال: نعــم 
خاتــم مــن فضــة، فقــال النبــي )(: مــن أعطــاك؟ قــال: ذلــك القائــم - وأومــى بيــده 
إىل عــيل )( - فقــال النبــي )(: عــى أي حــال أعطــاك؟ قــال: أعطــاين وهــو راكــع. 
ــُم  ــْزَب اهلل ُه ــإِنَّ ِح ــوا َف ــَن آَمنُ ــوَله والَِّذي ــَولَّ اهلل وَرُس ــْن َيَت ــرأ: وَم ــم ق ــي، ث ــرب النب فك

اْلغالُِبــوَن)5( فأنشــأ حســان بــن ثابــت يقــول يف ذلــك)6(: 

))( التواضع واخلمول، 84). 
))( شعب اإليامن، 36/5. 

)3( اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 5/5)4؛ الزخمــرشي، ربيــع األبــرار، 340/5؛ ابــن عســاكر، 
تاريــخ مدينــة دمشــق، 88/44)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 8)/)9؛ املحــب الطــربي، الريــاض 

ــامل، . 6)/00). ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــى، 83؛ املتق ــر العقب ــرضة، 66/3)؛ ذخائ الن
)4( املائدة، اآلية: 55. 
)5( املائدة، اآلية، 56. 

)6( املناقب، 65). 
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وكل بط��ئ يف اهل������������دى ومس��ارعأب��ا حس��ن تفدي��ك نفس��ي ومهج��ي
ضائع��ا احمل��ر  مدحي��ك  امل��دح يف جن��ب االل��ه بضائ��عأيذه��ب  وم��ا 
زكاة فدت��ك النف��س ي��ا خر راكعفأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا
فبينه��ا يف حم���������������كمات الش��رائعفأنزل ف��������������يك اهلل خ�����������ر والية

 أورد هــذه الروايــة هبــذا الشــكل والصيغــة النعــامن املغــريب))(، الشــيخ الصــدوق))(، 
والطــربي)3(، وغريهــم)4(، وقــد ذكــرت مصــادر أخــرى)5( هــذه الروايــة مــن دون ذكــر 
ــة  ــزول اآلي ــروا ن ــام ذك ــول)(، بين ــم للرس ــة جميئه ــه وكيفي ــالم وقوم ــن س ــد اهلل ب عب
ــال: عــن أيب  ــد اهلل)( ق ــة التصــدق عــن أيب عب الكريمــة ومــا بعدهــا، ويف تفســري آي
ــاَم َولِيُُّكــُم اهلل َوَرُســوُلُه َوالَِّذيــَن َآَمنُــوا »قــال:  عبــد اهلل )( يف قــول اهلل عــز وجــل: إِنَّ
إنــام يعنــي أوىل بكــم أي أحــق بكــم وبأموركــم وأنفســكم وأموالكــم، اهلل ورســوله 
ــا وأوالده األئمــة )( إىل يــوم القيامــة، ثــم وصفهــم اهلل عــز  والذيــن آمنــوا يعنــي علي
ــري  ــوَن وكان أم ــْم َراكُِع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال ــاَلَة َوُيْؤُت ــوَن الصَّ ــَن ُيِقيُم ــال:  الَِّذي ــل فق وج

))( رشح األخبار، )/6)). 
))( األمايل، 86). 

)3( دالئل اإلمامة، 54. 
)4( احلاكــم احلســكاين، شــواهد التنزيــل، )/34)؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 37)؛ الطــربيس، تفســري جممــع 
البيــان، 3/)36؛ الواحــدي النيســابوري، اســباب نــزول القــران، 33)؛ أيب القاســم الطــربي، بشــارة 
املصطفــى، 409؛ ابــن البطريــق، خصائــص الوحــي املبــني، 74؛ عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، )))؛ ابــن 
ــاض النظــرة، 08/3)؛  ــيل، كشــف الغمــة، )/306؛ املحــب الطــربي، الري طــاووس، اليقــني، 3))؛ األرب
احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 87؛ فتــح اهلل الكاشــاين، )/)8)؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 

)/0)3؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 96/35).
)5( الكــويف، املناقــب، )/)5)؛ احلاكــم النيســابوري، روضــة الواعظــني، )0)؛ ابــن طــاووس، اقبــال 

.(4(/( االعــامل، 
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ــه حلــة قيمتهــا  املؤمنــني )( يف صــالة الظهــر وقــد صــى ركعتــني وهــو راكــع وعلي
ألــف دينــار، وكان النبــي )( كســاه إياهــا، وكان النجــايش أهداهــا لــه، فجــاء ســائل 
فقــال: الســالم عليــك يــا ويل اهلل وأوىل باملؤمنــني مــن أنفســهم، تصــدق عــى مســكني، 
ــة  ــذه اآلي ــه ه ــل في ــز وج ــزل اهلل ع ــا: فأن ــه أن امحله ــده إلي ــأ بي ــه وأوم ــة إلي ــرح احلل فط
ــذه  ــون هب ــة، يك ــغ اإلمام ــن أوالده مبل ــغ م ــن بل ــكل م ــه ف ــة أوالده بنعمت ــري نعم وص
 )( ــني ــذي ســأل أمــري املؤمن ــون وهــم راكعــون، والســائل ال ــه فيتصدق النعمــة مثل
ــع  ــة«))(، وامج ــن املالئك ــون م ــن أوالده يكون ــة م ــألون األئم ــن يس ــة، والذي ــن املالئك م
ــاَلَة  ــوْا الَِّذيــَن ُيِقيُمــوَن الصَّ ــاَم َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَِّذيــَن آَمنُ املفــرسون))( أنَّ اآليــة أنَّ

.)(نزلــت بحــق اإلمــام عــيل ــوَن ــْم َراكُِع َكاَة َوُه ــزَّ ــوَن ال َوُيْؤُت

والروايــة األخــرى التــي ذكرهــا املوفــق اخلوارزمــي بســنده عــن ابــن عبــاس قــال: 
»كان لعــيل )( أربعــة دراهــم فأنفقهــا، واحــدا ليــال، وواحــدا هنــارا، وواحــدا رسا، 
ا  ــاِر رِسًّ ــِل والنَّه ْي ــْم بِاللَّ ــوَن َأْمواهَلُ ــَن ُينِْفُق ِذي ــاىل: الَّ ــه تع ــزل قول ــة، فن ــدا عالني وواح
َزُنــوَن)3(«)4(. وقــال  ــْم وال َخــْوٌف َعَلْيِهــْم وال ُهــْم حَيْ ِ ــَد َرهبِّ ــًة َفَلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعنْ وَعالنَِي

ــوايف،  ــاين، ال ــض الكاش ــكايف، 6/6))؛ الفي ــول ال ــدراين، رشح أص ــكايف، )/89)؛ املازن ــي، ال ))( الكلين
ــرار، )/79). ــة األب ــراين، حلي ــيعة، 8/5)؛ البح ــائل الش ــيل، وس ــر العام )/77)؛ احل

))( مقاتــل بــن ســليامن، التفســري، )/307؛ الطــربي، تفســري الطــربي، 388/6؛ العيــايش، التفســري، 
)/7)3؛ ابــن أيب حاتــم الــرازي، التفســري، 4/)6))؛ القمــي، التفســري، )/70)؛ فــرات الكــويف، التفســري، 
5))؛ اجلصــاص، أحــكام القــران )/557؛ الســمرقندي، التفســري، )/4)4؛ املفيــد، تفســري القــران املجيــد، 
ــران،  ــه الق ــدي، فق ــع، )/0)5؛ الراون ــع اجلام ــري جوام ــربيس، تفس ــري، )/47؛ الط ــوي، التفس 58)؛ البغ
ــري، ))/0)؛  ــرازي، التفس ــن ال ــر الدي ــة، )/9)؛ فخ ــران وخمتلف ــابه الق ــوب، متش ــهر اش ــن ش )/6))؛ اب

ــري، 6/))). ــي، التفس القرطب
)3( البقرة، اآلية: 74).

)4( الكــويف، املناقــب، )/66)؛ العيــايش، تفســري العيــايش، )/)5)؛ ابراهيــم الكــويف، تفســري فــرات 
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الشــيخ الطــويس))( يف معنــى هــذه اآليــة: ثــم بــني ســبحانه كيفيــة االنفــاق وثوابــه، فقــال 
ــاالت  ــذه احل ــًة يف ه ا وَعالنَِي ــاِر رِسًّ ــِل والنَّه ْي ــْم بِاللَّ ــوَن َأْمواهَلُ ــَن ُينِْفُق ــاىل: الَِّذي اهلل تع
أي: ينفقــون عــى الــدوام؛ ألنَّ هــذه األوقــات معينــة للصدقــات، وال وقــت هلــا ســواها 
ـِـْم أتــى بالفــاء ليــدل عــى أن اجلــزاء إنــام هــو مــن أجــل االنفاق  َفَلُهــْم َأْجُرُهــْم ِعنْــَد َرهبِّ
ــى اجلــزاء وال  ــه معن ــه ليــس في ــه درهــم، ألنَّ ــد فل يف طاعــة اهلل، وال جيــوز أن يقــال زي
َزُنــوَن فيهــا وقيــل: ال  َخــْوٌف َعَلْيِهــْم مــن أهــوال يــوم القيامــة وأفزاعهــا وال ُهــْم حَيْ

خــوف مــن فــوت األجــر ونقصانــه عليهــم، وال هــم حيزنــون عــى ذلــك.

 (( عاشًرا: استشهاد أمري املؤمنني
أورد املوفــق اخلوارزمــي عــن أيب ســنان الــدؤيل))( قــال: »إنــه عــاد عليــا )) يف 
شــكوى لــه أشــكاها، قــال: فقلــت لــه: لقــد ختوفنــا عليــك يــا أمــري املؤمنــني يف شــكواك 
 )( ــول اهلل ــمعت رس ــه، ألين س ــي من ــى نف ــت ع ــا ختوف ــي واهلل م ــال: لكن ــذه، فق ه
ــا، وأشــار إىل  ــة هــا هن ــا ورضب ــة هــا هن الصــادق املصــدق يقــول: إنــك ســترضب رضب
ــام كان  ــقاها، ك ــا أش ــون صاحبه ــك، ويك ــب حليت ــى ختتض ــك حت ــيل دم ــه، فيس صدغي

الكــويف، 70؛ الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا)(، )/67؛ املفيــد، الفصــول املختــارة، 40)؛ الطــويس، 
ــال النيســابوري، روضــة الواعظــني،  ــن املغــزيل، املناقــب، 6))؛ الفت ــان يف تفســري القــران، )/357؛ اب التبي
05)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/345؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، )/))؛ ابــن 

طــاووس، الطرائــف، 99؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 4/6)3؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 36/)6. 
))( تفسري جممع البيان، )/04).

))( أبــو ســنان الــدؤيل: وهــو يزيــد بــن أميــة الــدَؤيل يــروي عــن اإلمــام عــيل وابــن عبــاس روى عنــه الزهــري، 
وأراده هشــام بــن إســامعيل َأن يســب اإلمــام عــيل فقــال ال أســبه ولكــن إِن شــئت قمــت فأذكــر أيامــه الصاحلــة. 
البخــاري، التاريــخ الكبــري، 0/8)3؛ ابــن حبــان، الثقــات، 537/5؛ الدارقطنــي، املؤتلــف واملختلــف، 

4/3)))؛ الذهبــي، الكاشــف، )/380؛ ابــن حجــر االصابــة، 545/6؛ تقريــب التهذيــب، )/599. 
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عاقــر الناقــة أشــقى ثمــود«))(، وهبــذه الروايــة يشــري اإلمــام عــيل)( إىل علمــه املســبق 
بقاتلــه ومــكان الرضبــة التــي ســيتلقاها مــن امللعــون ابــن ملجــم))( وذلــك عــن طريــق 
تبليــغ الرســول)( لــه بذلــك، وقــد امجعــت أغلــب املصــادر عــى ذكــر هــذه الروايــة 

ــا)3(.  ســنًدا ومتنً

ــي  ــق اخلوارزم ــه روى املوف ــل حدوث ــه قب ــيل)( بمقتل ــام ع ــة اإلم ــول معرف وح
ــا  ــّل م ــا أراين إال وق ــة م ــا بني ــوم: ي ــيل ألم كلث ــال ع ــت: »ق ــى)4( قال ــن أم موس ــة ع رواي
أصحبكــم قالــت ومل يــا أبــه؟ قــال رأيــت رســول اهلل )( البارحــة يف املنــام وهــو يمســح 
الغبــار عــن وجهــي وهــو يقــول: إيلَّ يــا عــيل، ال عليــك قضيــت مــا عليــك«)5(، وهبــذا 
يــدل أنَّ اإلمــام علًيــا)( يعلــم بوقــت استشــهاده وبــرشه الرســول)( بأنــه قــىض مــا 

))( املناقب، 380. 
))( ابــن ملجــم: عبــد الرمحــن بــن ملجــم املــرادي، أشــقى أهــل الدنيــا واآلخــرة، خارجــي ملعــون قــام بقتــل 
اإلمــام عــيل)( وهــو يصــيل. الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، )/373؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال 

احلديــث، 3/4)4.
)3( ابــن أيب عاصــم، اآلحــاد واملثــاين، )/46)؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، )/06)؛ النعــامن املغــريب، رشح 
األخبــار، )/445؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 3/3))؛ احلاكــم احلســكاين، شــواهد 
التنزيــل، )/438؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، 59/8؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )543/4؛ 
ــد، 37/9)؛  ــع الزوائ ــي، جمم ــمطني، 36)؛ اهليثم ــم درر الس ــي، نظ ــة، )/55؛ احلنف ــف الغم ــيل، كش األرب
ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/))6؛ املتقــي اهلنــديس، كنــز العــامل، 3)/89)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

 .(93/4(
 ،)(وروت عنه ،)( أم موســى: نــرضة األزديــة تكنــى أم موســى، وكانــت خادمــة عند اإلمــام عــيل )4(
وروى عنهــا املغــرية. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 353/8؛ العجــيل، ، الثقــات، )/)46؛ الربقــي، 
ــث،  ــال احلدي ــم رج ــي، ، معج ــال، 3))؛ اخلوئ ــن داوود، الرج ــال، 89؛ اب ــويس، الرج ــال، )6؛ الط الرج

.(3(/(4
)5( املناقب، 387. 
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عليــه يف هــذه الدنيــا، ذكــر هــذه الروايــة أيًضــا ابــن مردويــه))(، واملفيــد))(، وغريهــم)3(.

 )( قــال: »ملــا ان دخــل رمضــان كان عــيل ،)وبإســناده عــن عثــامن بــن املغــرية)4
ــد عــن  ــاس وال يزي ــن عب ــد اب ــة عن ــد احلســني وليل ــة عن ــد احلســن وليل ــة عن يتعشــى ليل
ــب  ــان فأصي ــة أو ليلت ــي ليل ــام ه ــص إنَّ ــا أمخ ــر اهلل وأن ــي أم ــول: يأتين ــم ويق ــالث لق ث
مــن الليــل«)5(، ذكــر هــذه الروايــة الفتــال النيســابوري)6(، وغــريه)7(، وذكــرت مصــادر 
ــام ذكــرت  ــاس، بين ــن عب ــدالً عــن اب ــن جعفــر ب ــد اهلل ب ــد عب ــة عن ــه كان ليل أخــرى)8( أنَّ

))( املناقب، )9). 
))( اإلرشاد، )/5). 

ابــن  )/33)؛  واجلرائــح،  اخلرائــج  الراونــدي،  35)؛  الواعظــني،  روضــة  النيســابوري،  )3( الفتــال 
ــز،  ــة املعاج ــراين، مدين ــة، )/60؛ البح ــف الغم ــيل، كش ــب، 94/3؛ األرب ــب آل أيب طال ــوب، مناق شهراش

.((4/4( األنــوار،  بحــار  املجلــي،  3/)))؛ 
ــري،  ــن جب ــعيد اب ــة وس ــن ربيع ــيل ي ــن ع ــويف، روى ع ــرية، ك ــا املغ ــى أب ــي، ويكن ــرية الثقف ــن املغ ــامن ب )4( عث
ســمع منــه شــعبة والثــوري. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 9/6)3؛ البخــاري، التاريــخ الكبــري، 48/6)؛ 
ــات، 93/7)؛  ــان، الثق ــن حب ــل، 67/6)؛ اب ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــات، )/9)3؛ اب ــيل، الثق العج

ــف، )/3).  ــي، الكاش الذهب
)5( املناقب، )39. 

)6( روضة الواعظني، 35). 
)7( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )555/4؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، )8)؛ األربــيل، كشــف 

الغمــة، )/63؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 36)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/95). 
ــورى، )/309؛  ــالم ال ــربيس، أع ــرار، 06/3)؛ الط ــع األب ــرشي، ربي ــاد، )/4)؛ الزخم ــد، اإلرش )8( املفي
ــوب؛  ــهر اش ــن ش ــة، 89/9؛ اب ــرة احلمدوني ــدون، التذك ــن مح ــح، )/)0)؛ اب ــج واجلرائ ــدي، اخلرائ الراون
ــة، 35/4؛ الكامــل، 388/3؛ املشــغري العامــيل،  ــري، أســد الغاب ــن األث مناقــب آل أيب طالــب، )/06)؛ اب
ــاغ،  ــن الصب ــب، 60؛ اب ــدة الطال ــة، عم ــن عنب ــة األرب، 0)/3))؛ اب ــري، هناي ــم، 4)4؛ النوي ــدر النظي ال

ــوار، )300/4. ــار األن ــي، بح ــة؛ )/633؛ املجل ــول املهم الفص
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ــن  ــروا ال اب ــني ومل يذك ــد احلس ــة عن ــن وليل ــد احلس ــة عن ــه كان ليل ــرى))( أنَّ ــادر أخ مص
ــر.  ــن جعف ــد اهلل ب ــاس وال عب عب

ــق  ــر املوف ــه ذك ــم وأعوان ــن ملج ــن اب ــراء م ــة النك ــط للجريم ــة التخطي ــن كيفي وع
اخلوارزمــي روايــة مطولــة بإســناده عــن إســامعيل بــن راشــد))( قــال: »كان مــن حديــث 
ابــن ملجــم وأصحابــه لعنهــم اهلل، أنَّ عبــد الرمحــن بــن ملجــم لعنــه اهلل والــربك بــن عبــد 
اهلل)3(، وعمــرو بــن بكــر التميمــي)4(، اجتمعــوا بمكــة فذكــروا أمــر النــاس وعابــوا عــى 
والهتــم، ثــم ذكــروا أهــل النهــروان فرتمحــوا عليهــم، وقالــوا: مــا نصنــع باحليــاة بعدهــم، 
وقالــوا إخواننــا الذيــن كانــوا دعــاة النــاس لعبــادة رهبــم الذيــن كانــوا ال خيافــون يف اهلل 
لومــة الئــم فلــو رشينــا بأنفســنا أنفســهم فأتينــا أئمــة الضاللــة فالتمســنا قتلهــم، فأرحنــا 
منهــم البــالد وثأرنــا هبــم إخواننــا، فقــال ابــن ملجــم: انــا أكفيكــم عــيل بــن أيب طالــب 
وكان مــن أهــل مــر، وقــال الــربك بــن عبــد اهلل: إنــا أكفيكــم معاويــة بــن أيب ســفيان، 
وقــال عمــرو بــن بكــر التميمــي: أنــا أكفيكــم عمــرو بــن العــاص، فتعاهــدوا وتواثقــوا 
ــوت  ــه أو يم ــى يقتل ــه حت ــه إلي ــذي وج ــه ال ــن صاحب ــم ع ــل منه ــص الرج ــاهلل ال ينك ب

))( النعامن املغريب، رشح األخبار، )/)9)؛ ابن شاذان القمي، الفضائل، 04).
))( إِســامعيل بــن راشــد: هــو إِســامِعيل بــن َأيب إِســامعيل الســلمي، كــويف، ســمع ســعيد بــن جبــري، روى عنــه 
ــان،  ــن حب ــل، )/69)؛ اب ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــري، )/353؛ اب ــخ الكب ــاري، التاري ــني. البخ حص

ــات، 34/6. الثق
)3( الــربك بــن عبــد اهلل: خارجــي وهــو أحــد الثالثــة الذيــن ائتمــروا باإلمــام عــيل)(، ومعاويــة، وعمــرو 
ابــن العــاص ليقتلوهــم ســنة 40 هــ ، وكان الــربك اراد ان يقتــل معاويــة لكنــه مل ينجــح يف ذلــك. الدارقطنــي، 

املؤتلــف واملختلــف، )/48).
)4( عمــرو بــن بكــر التميمــي: خارجــي، أحــد الثالثــة الذيــن ائتمــروا باإلمــام عيل)(،ومعاويــة، وعمــرو 
ابــن العــاص ليقتلوهــم ســنة 40 هــ ، وكان عمــرو اراد ان يقتــل عمــرو بــن العــاص لكنــه مل ينجــح يف ذلــك. 

الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 8/6).



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي154

دونــه، فأخــذوا أســيافهم فســموها واتعــدوا لتســع عــرشة مــن شــهر رمضــان، يثــب كل 
واحــد منهــم إىل صاحبــه الــذي توجــه إليــه، فأقبــل كل رجــل إىل املــر الــذي كان فيــه 
صاحبــه الــذي طلــب، فأمــا ابــن ملجــم املــرادي لعنــه اهلل فخــرج فلقــي أصحابــه بالكوفة 
وكامتهــم أمــره كراهــة أن يظهــروا شــيئا مــن أمــره فــرأى ذات يــوم أصحابــا لــه مــن تيــم 
ــوم النهــروان عــددا، فذكــروا قتالهــم ولقــي  ــل منهــم ي ــاب، وكان عــيل )( قت الرب
ــل  ــاب، يقــال هلــا قطــام، وقــد كان عــيل )( قت ــم الرب مــن يومــه ذلــك امــرأة مــن تي
أباهــا وأخاهــا وكانــت فائقــة اجلــامل«))(. ويواصــل املوفــق اخلوارزمــي يف رسد روايتــه 
عــن دور ابــن ملجــم يف عمليــة اســتهداف اإلمــام عــيل وقتلــه فيقــول »أنَّ ابــن ملجــم ملــا 
رأى قطــام التســت بعقلــه ونــي حاجتــه التــي جــاء هلــا فخطبهــا فقالــت: ال أتزوجــك 
حتــى تشــفي قلبــي قــال: ومــا تشــائني؟ قالــت: ثالثــة آالف وعبــد وقينــة وقتــل عــيل بــن 
أيب طالــب، فقــال هــو مهــرك، فأمــا قتــل عــيل فــال أراك تدركينــه، قالــت: تريــدين، قــال: 
بــى قالــت: فالتمــس غرتــه فــإن أصبتــه انتفعــت بنفســك ونفــي وحتفــد العيــش معــي، 
وإن هلكــت فــام عنــد اهلل خــري وأبقــى مــن الدنيــا وزبــرج أهلهــا، فقــال: واهلل مــا جــاء يب 
إىل هــذا املــر إال قتــل عــيل بــن أيب طالــب، قالــت: فــإذا أردت ذلــك فــإيّن أطلــب لــك 
مــن يشــد ظهــرك ويســاعدك عــى أمــرك، فبعثــت إىل رجــل مــن قومهــا مــن تيــم الربــاب 
يقــال لــه »وردان« فكلمتــه يف ذلــك فأجاهبــا وجــاء ابــن ملجــم رجــال مــن أشــجع يقــال 
ــال: ومــا ذاك؟  ــا واآلخــرة؟ ق ــه: هــل لــك يف رشف الدني ــن بحــرة فقــال ل ــه شــبيب ب ل
قــال: قتــل عــيل بــن أيب طالــب، قــال ثكلتــك أمــك، لقــد جئــت شــيئا، إذا كيــف تقــدر 
عــى ذلــك؟ قــال: أكمــن لــه يف املســجد فــإذا خــرج لصــالة الغــداة، شــددنا عليــه فقتلنــاه 
فــإن نجونــا شــفينا أنفســنا وأدركنــا ثارنــا، وإن قتلنــا فــام عنــد اهلل خــري مــن الدنيــا، قــال 

))( املناقب، 380.
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، قــد عرفــت بــالءه يف اإلســالم وســابقته  لــه: وحيــك لــو كان غــري عــيل كان أهــون عــيلَّ
ــاد  ــل أهــل النهــروان العب ــه قت ــال أمــا تعلــم أنَّ ــه، ق ــي ومــا أجــدين أنــرشح لقتل مــع النب
ــة املوفــق  ــا«))(. يبــدو مــن رواي املصلــني، قــال: بــى، قــال فاقتلــه بمــن قتــل مــن إخوانن
 ،)(اخلوارزمــي أنَّ ابــن ملجــم متكــن مــن اقنــاع شــبيب يف املشــاركة باغتيــال اإلمــام
ــم  ــجد األعظ ــي يف املس ــام وه ــى قط ــوا ع ــى دخل ــاؤوا حت ــه فج ــه »أجاب ــر أنَّ ــث ذك حي
معتكفــة فيــه، فقالــوا هلــا: لقــد اجتمــع رأينــا عــى قتــل عــيل، قالــت: فــإذا أردتــم ذلــك 
فأتــوين ثــم عــادوا ليلــة اجلمعــة التــي قتــل عــيل يف صبيحتهــا ســنة أربعــني، فقــال هــذه 
الليلــة التــي وعــدت فيهــا صاحبــي أن يقتــل كل واحــد منا صاحبــه، فدعت هلــم باحلريرة 
 ،)( ــيل ــا ع ــرج منه ــي خي ــدة الت ــل الس ــوا مقاب ــيافهم وجلس ــذوا أس ــم وأخ فعصبته
فلــام خــرج شــد عليــه شــبيب لعنــه اهلل بالســيف فرضبــه بالســيف فوقــع ســيفه بعضــادة 
البــاب أو بالطــاق، ورضبــه ابــن ملجــم لعنــه اهلل فأقرنــه بالســيف وهــرب وردان حتــى 
دخــل منزلــه فدخــل عليــه رجــل مــن بنــي أميــة وهــو ينــزع احلريــرة مــن صــدره فقــال مــا 
هــذه احلريــرة والســيف؟ فأخــربه بــام كان فانــرف فجــاد بســيفه فعــى بــه وردان حتــى 
قتلــه، وخــرج شــبيب نحــو أبــواب كنــدة يف الغلــس))(، فصــاح النــاس فلقيــه رجــل مــن 
حرضمــوت يقــال لــه عويــص ويف يــد شــبيب الســيف فأخــذه وجثــم عليــه احلرضمــي، 
ــه وســيف شــبيب يف يــده خشــى عــى نفســه فرتكــه  فلــام رأى النــاس قــد أقبلــوا يف طلب
فنجــا بســيفه ونجــا شــبيب يف غــامر النــاس فشــدوا عــى ابــن ملجــم لعنــه اهلل، فأخــذوه 
إال أنَّ رجــال مــن مهــدان يكنــى أبــا إد أخــذه فــرضب رجلــه فرعــه، وتأخــر عــيل فدفــع 
يف ظهــر جعــدة بــن هبــرية املخزومــي فصــى بالنــاس الغــداة ثــم قــال عــيل )(: عــيل 
ــام  ــال: ف ــى، ق ــال: ب ــك؟ ق ــن إلي ــدو اهلل، أمل أحس ــال: أي ع ــه فق ــل علي ــل، فأدخ بالرج

))( املناقب، )38-)38. 
))( الغلس: الظلمة آخر الليل. الفراهيدي، العني، 378/4.
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محلــك عــى هــذا قــال: إنَّ ســيفي هــذا شــحذته أربعــني صباحــا فســألت اهلل أن يقتــل بــه 
رش خلقــه، فقــال عــيل )(: فــال أراك إال مقتــوال بــه وال أراك إال مــن رش خلــق اهلل))(، 
ــل  ــط لقت ــه عــى التخطي ــن ملجــم امللعــون وأعوان ــدام اب ــة إق ــة تــرشح كيفي هــذه الرواي
ــم هبــا تنفيــذ اجلريمــة النكــراء، وردت  اإلمــام عــيل)( يف املســجد، والكيفيــة التــي تَّ

هــذه الروايــة عــن الطــربي))(، واملســعودي)3(، والطــرباين)4(، وغريهــم)5(.

ــه  ــق اخلوارزمــي أنَّ ــاة ذكــر املوف ــه الوف ــا حرضت ــة اإلمــام عــيل)( مل وعــن وصي
قــال »بســم اهلل الرمحــن الرحيــم: هــذا مــا أوىص بــه أمــر املؤمنــن عــيل بــن أيب طالــب. 
ــده ورســوله،  ــه، وأنَّ حممــدا عب ــك ل ــه إال اهلل، وحــده ال رشي ــه يشــهد أن ال إل أوىص بأن
ــوات  ــون، صل ــره املرشك ــو ك ــه ول ــن كل ــى الدي ــره ع ــق ليظه ــن احل ــدى ودي ــله باهل أرس
ــه  ــك ل ــن ال رشي ــايت هلل رب العامل ــاي وم ــكي وحمي ــاليت ونس ــه. إنَّ ص ــه علي اهلل وبركات
وبذلــك أمــرت وأنــا أول املســلمن. أوصيــك يــا حســن ومجيــع ولــدي وأهــل بيتــي ومــن 
بلغــه كتــايب هــذا بتقــوى اهلل ربنــا وال متوتــن إالّ وأنتــم مســلمون، واعتصمــوا بحبــل اهلل 
مجيعــا وال تفرقــوا، فــإيّن ســمعت رســول اهلل يقــول: إصــالح ذات البــن أفضــل مــن عامــة 
الصــالة والصيــام، وإنَّ املبيــدة احلالقــة للديــن فســاد ذات البــن. وال حــول وال قــوة إال 

))( املناقب، 383-380. 
))( التاريخ، 0/4))-))). 

)3( مروج الذهب، )/))3-4)4. 
)4( املعجم الكبري، )/99-97. 

ــني،  ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، املس ــم النيس ــني، 9)-0)؛ احلاك ــل الطالب ــرج األصفهــاين، مقات ــو ف )5( اب
43/3)-45)؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/8)-0)؛ ابــن مســكويه، جتــارب األمــم، )/565-567؛ الفتــال 
ابــن  5/6))؛  البالغــة،  هنــج  رشح  احلديــد،  أيب  ابــن  )3)-34)؛  الواعظــني،  روضــة  النيســابوري، 
شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 94/3-95؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، )4)-44)؛ اهليثمــي، 

جممــع الزوائــد، 39/9)-)4)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )39/4)-40).
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بــاهلل العــيل العظيــم. انظــروا إىل ذوي أرحامكــم فصلوهــم يــون اهلل عليكــم احلســاب. 
اهلل اهلل ف األيتــام فــال تغبــوا أفواههــم بجفوتكــم، اهلل اهلل ف جرانكــم فإهنــا وصيــة رســول 
اهلل )( مــا زال يوصينــا هبــم حتــى ظننــا أنــه ســيورثهم. اهلل اهلل ف القــرآن فــال يســبقنكم 
إىل العمــل بــه غركــم، اهلل اهلل ف الصــالة فإهنــا عــامد دينكــم. اهلل اهلل ف بيــت ربكــم فــال 
خيلــون منكــم مــا بقيتــم، فإنــه إن تــرك مل تناظــروا وإنــه إن خــال منكــم مل تنظــروا. اهلل اهلل 
ــم  ــبيل اهلل بأموالك ــاد ف س ــار. اهلل اهلل ف اجله ــن الن ــة م ــه جن ــان فإن ــهر رمض ــام ش ف صي
ــم  ــة نبيك ــم. اهلل اهلل ف أم ــب ربك ــئ غض ــا تطف ــم فإهن ــكم. اهلل اهلل ف زكاة أموالك وأنفس
فــال يظلمــن بــن أظهركــم. اهلل اهلل ف أصحــاب نبيكــم فــان رســول اهلل )( أوىص 
هبــم. واهلل اهلل ف الفقــراء واملســاكن فأرشكوهــم ف معايشــكم. واهلل اهلل فيــام ملكــت 
ــا كانــت آخــر وصيــة رســول اهلل )( إذ قــال: أوصيكــم بالضعيفــن فيــام  أيامنكــم فإهنَّ
ــه يكفكــم  ــم، فإنَّ ــوا ف اهلل لومــة الئ ــال الصــالة الصــالة. ال ختاف ــم ق ملكــت أيامنكــم. ث
ــوا  ــم اهلل. وال ترتك ــام أمرك ــنا ك ــاس حس ــوا للن ــوء، قول ــم بس ــم وأرادك ــى عليك ــن بغ م
األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، فيــويل األمــر عنكــم وتدعــون فــال يســتجاب 
لكــم. عليكــم بالتواضــع والتبــاذل والتبــار. وإياكــم والتقاطــع والتفــرق والتدابــر. 
ــوا اهلل إن اهلل  ــدوان، واتق ــم والع ــى اإلث ــوا ع ــوى وال تعاون ــرب والتق ــى ال ــوا ع وتعاون
ــري  ــتودعكم اهلل خ ــه اس ــم نبي ــظ فيك ــت، وحف ــل البي ــم اهلل أه ــاب. حفظك ــديد العق ش
ــام  ــا اإلم ــي أوىص هب ــة الت ــذه الوصي ــه«))(، ه ــالم اهلل ورمحت ــم س ــرأ عليك ــتودع وأق مس
ــع  ــى مجي ــتملت ع ــلم، إذ اش ــظ للمس ــدروس واملواع ــن ال ــري م ــل الكث ــيل )( حتم ع
أمــور احليــاة وكيفيــة معرفــة حــدود اهلل وتنفيذهــا والســري عــى هنــج اهلل تعــاىل واإلســالم، 

))( املناقب، 386-385. 
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ــرج  ــي)3(، وأيب ف ــن قيــس اهلــاليل))(، والطــربي))(، والكلين ــة ســليم ب ذكــر هــذه الوصي
ــم)5(. ــاين)4(، وغريه األصفه

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ اإلمــام علًيــا)( هنــى اإلمــام احلســن)( عــن 
التمثيــل بابــن ملجــم، إذ قــال: »يــا بنــي عبــد املطلــب ال ألفينكــم ختوضــون دمــاء املســلمن 
ــا مــت  ــا حســن إذا أن ــيل انظــر ي ــنَّ يب إال قات ــن، أال ال تقتل ــل أمــر املؤمن ــون قت خوضــا تقول
 )( مــن رضبتــه هــذه فارضبــه رضبــة برضبــة، وال يمثــل بالرجــل فــإين ســمعت رســول اهلل
ــا)( أراد أن ال  ــام علًي ــأنَّ اإلم ــذا ف ــو بالكلــب العقــور«)6(، وهب ــة ول يقــول: إياكــم واملثل
يســفك دم احــد بــال ذنــب، والقصــاص مــن قاتلــه فقــط، والنهــي هنــا لتعليــم األمــة ال لتعليم 
ــه منــزه مــن اهلل عــن فعــل مــا ال جيــوز رشعــًا، ذكــرت هــذه الوصيــة  اإلمــام احلســن)(؛ ألنَّ

يف هنــج البالغــة)7(، وذكــر ذلــك الطــرباين)8(، واملفيــد)9(، وغريهــم مــن املصنفــني)0)(.

))( كتاب سليم، 446-445. 
))( التاريخ، 3/4))-4)). 

)3( الكايف، 7/)5-)5. 
)4( مقاتل الطالبني، 4)-5). 

)5( الصــدوق، مــن ال حيــرضه الفقيــه، 90/4)-)9)؛ الطــويس، هتذيــب األحــكام، 77/9)؛ ابــن أيب 
احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 0/6))-)))؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/59-60؛ احلنفــي، نظــم درر 

الســمطني، 46)-47)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )48/4)-49). 
)6( املناقب، 386. 

 .77/3 ،)(خطب اإلمام عيل )7(
)8( املعجم الكبري، )/00). 

)9( االختصاص، 50). 
)0)( الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 37)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 7)/6؛ ابــن 
ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 0/5))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 9/)4)؛ املازنــدراين، رشح أصــول 

ــوار، 05/40). ــكايف، 50/6)؛ احلــر العامــيل، وســائل الشــيعة، 9)/8))؛ املجلــي، بحــار األن ال
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ــه بعــد أن استشــهد اإلمــام عــيل)( يف  وذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة تؤكــد أنَّ
رمضــان ســنة أربعــني للهجــرة غســله اإلمــام احلــس واحلســني وعبــد اهلل بن جعفر ســالم 
اهلل عليهــم وُكِفــَن يف ثــالث أثــواب ليــس فيهــا قميــص، وكــرب عليــه احلســن)( تســع 

ــا ســبع تكبــريات.  تكبــريات))(، بينــام ذكــر ابــن األثــري))( أهنَّ

وذكـرت مصـادر أخـرى)3( أنَّـه »كان عنـد عـيل )( مسـك فـأوىص ان حينـط بـه 
قـال وقـال عـيل )( هـو أفضل حنوط رسـول اهلل )(«، وتذكر الروايـة »أنَّ جربئيل 
)( نـزل عـى رسـول اهلل )( بحنـوط، وكان وزنـه أربعـني درمًهـا، فقسـمه رسـول 
اهلل )( ثالثـة أجـزاء: جـزء لـه، وجـزء لعـيل، وجـزء لفاطمة صلـوات اهلل عليهـم«)4(.

وعــن الزهــري)5(، قــال: قــال يل عبــد امللــك بن مــروان: أي واحــد أنــت إن أخربتني 
ــة  ــك الليل ــع يف تل ــم، مل ترف ــت: نع ــب، فقل ــن أيب طال ــيل ب ــا ع ــل فيه ــي قت ــة الت بالعالم

))( املناقــب، 386؛ وانظــر ايضــا: الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 4/4))؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، 
)/)0)؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 75/5)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/60؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 

44/9)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )46/4).
))( الكامل، 3/)39. 

)3( ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، )/88)؛ ابن أيب شــيبة الكويف، املصنــف، 43/3)؛ احلاكم النيســابوري، 
املســتدرك عــى الصحيحــني، )/)36؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، 406/3؛ النــووي، املجمــوع، 5/)0)؛ 

الزيلعــي، نصــب الرايــة، )/307؛ العينــي، عمــدة القــاري، 8/)4.
)4( الكلينــي، الــكايف، 3/)5)؛ الصــدوق، علــل الرشائــع، )/)30؛ الطــويس، هتذيب األحــكام، )/90)؛ 

البحــراين، مدينة املعاجــز، 59/3.
)5( الزهري: وهو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن احلارث بن شهاب، مدين، تابعي، ولد سنة ))5هـ(، 
ومات سنة )4))هـ(، من أصحاب الصادق)(. ابن سعد، الطبقات الكربى، 48/5)؛ العجيل، الثقات، 
)/))4؛ ابن أيب حاتم، اجلرح والتعديل، 8/)7؛ ابن حبان، الثقات، 349/5؛ الطويس، الرجال، 94)؛ 

ابن داود، الرجال، 84)؛ األردبييل، جامع الرواة، )/)0)؛ اخلوئي، معجم الرجال واحلديث، 7)/)9).
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حصــاة يف بيــت املقــدس إال حتتهــا دم عبيــط«))(، وهــذا يــدل عــى مــدى هــول احلادثــة 
وفجاعتهــا، إذ وجــود الــدم العبيــط يف بيــت املقــدس الــذي هــو بعيــد مكانيــا عــن مــكان 
استشــهاد اإلمــام عــيل)( يف الكوفــة، ذكــر هــذه الرواية النعــامن املغــريب))(، واملفيد)3(، 
ــام  ــهاد اإلم ــص استش ــة خت ــذه الرواي ــرى)5( أنَّ ه ــادر أخ ــرت مص ــام ذك ــم)4(، في وغريه
ــة بمعجــزة  ــع أن تتكــرر هــذه احلال ــال يمن احلســني)( يف الطــف، وعــى أي حــال ف
إالهيــة لفقــد آل بيــت الرســول)(، وروى ابــن عبــاس يف فجاعــة هــذه احلادثــة وبــكاء 
ــه قــال: »لقــد قتــل أمــري املؤمنــني عــى األرض  الســامء دًمــا لفقــد ســيد األوصيــاء)( أنَّ

بالكوفــة فأمطــرت الســامء ثالثــة أيــام دمــا«)6(.

ــة  ــة ووصي ــة واخلالف ــن)( يف اإلمام ــام احلس ــى اإلم ــص ع ــة الن ــن قضي ــا ع أم
 )( دخــل عــى عــيل )( لــه ذكــر املوفــق: »أنَّ جنــدب بــن عبــد اهلل)7(اإلمــام عــيل
ــال ال  ــن؟ ق ــع احلس ــدك - فنباي ــال نفق ــاك - ف ــني ان فقدن ــري املؤمن ــا أم ــال: ي ــليه فق يس

))( املناقب، 388. 
))( رشح األخبار، )/447. 

)3( االختصاص، 46).
)4( ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/70)؛ ابــن طــاووس، املالحــم والفتــن، 337؛ األربــيل، 

ــوار، 99/40.  ــاغ، الفصــول املهمــة، )/637؛ املجلــي، بحــار األن ــن الصب كشــف الغمــة، )/)6؛ اب
)5( الطــرباين، املعجــم الكبــري، 9/3))؛ ابــن نــام احلــيل، مثــري االحــزان، 63؛ احللبــي، بغيــة الطلــب، 
ــة  ــراين، مدين ــد، 96/9)؛ البح ــع الزوائ ــي، جمم ــن، 337؛ اهليثم ــم والفت ــاووس، املالح ــن ط 637/6)؛ اب

املعاجــز، 87/4)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 05/45).
)6( ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/70)؛ البحــراين، مدينــة املعاجــز، 69/3؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، )308/4. 
)7( جنــدب بــن عبــد اهلل، األزدي، مــن أصحــاب اإلمــام عــيل)( وشــهد معــه صفــني، وروى عــن رســول 

ــث، 45/5).  ــال احلدي ــم رج ــي، معج اهلل)(. اخلوئ
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آمركــم وال أهناكــم، أنتــم أبــر«))(، وعــى وفــق هــذا النــص أنَّ اإلمــام عــيل)( تــرك 
األّمــة اإلســالمية مــن دون راِع، ومل يــويص ألي أحــد باألمــر مــن بعــده، واحلقيقــة 
خــالف ذلــك؛ ألنَّ أمــري املؤمنــني)( عــن طريــق النصــوص أوىص باألمامــة البنــه 
اإلمــام احلســن)( حيــث أعطــاه مواريــث اإلمامــة بلحــاظ منصــب اإلمامــة أعظــم 
مــن منصــب اخلالفــة، فقــد روي أنَّ اإلمــام علًيــا)( أوىص ابنــه احلســن)(، فقــال 
لــه: »يــا بنــي أمــرين رســول اهلل )( أن أويص إليــك وأن أدفــع إليــك كتبــي وســالحي 
كــام أوىص إيلَّ رســول اهلل )( ودفــع إىل كتبــه وســالحه، وأمــرين أن آمــرك إذا حــرضك 
املــوت أن تدفعهــا إىل أخيــك احلســن )(، ثــم أقبــل عــى ابنــه احلســن )( فقــال، 
ــن  ــن احلس ــيل ب ــد ع ــذ بي ــم أخ ــذا، ث ــك ه ــا إىل ابن ــول اهلل )( أن تدفعه ــرك رس وأم
)( ثــم قــال لعــيل بــن احلســن: وأمــرك رســول اهلل )( أن تدفعهــا إىل ابنــك حممــد 
ــة تأكــد النــص  ــي الســالم«))(، وهــذه الرواي ــن عــيل واقــرأه مــن رســول اهلل )( ومن ب
 ،)(ــيل ــام ع ــول اهلل)( لإلم ــة رس ــق  وصي ــن طري ــن)( ع ــام احلس ــى اإلم ع
وأيضــا فقــد روي أنَّ علًيــا)( ملــا رضبــه ابــن ملجــم دعــا احلســنني )( فقــال هلــام: 
ــر  ــم باألم ــي والقائ ــا حســن وصي ــت ي ــي هــذه فاســمعا قــويل، وأن »إيّن مقبــوض ف ليلت
مــن بعــدي، وأنــت يــا حســن رشيكــه ف الوصيــة فأنصــت مــا نطــق، وكــن ألمــره تابعــا 
ــا فأنــت الناطــق بعــده، والقائــم باألمــر عنــه...«)3(، اذن  مــا بقــي، فــإذا خــرج مــن الدني

.)(ــا بوصيــة أمــري املؤمنــني اإلمــام احلســن)( أصبــح خليفــة رشعًي

))( املناقــب، 384. وانظــر أيضــًا: الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 4/)))؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، 
ــد، 9/)4). ــري، الكامــل، 3/)39؛ اهليثمــي، جممــع الزوائ ــن األث )/00)؛ اب

))( الكلينــي، الــكايف، )/97)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/348؛ الصــدوق، مــن ال حيــرضه الفقيه، 
89/4)؛ الطــويس، هتذيــب األحــكام، 76/9)؛ األربيل، كشــف الغمــة، )/55). 

)3( املشغري العاميل، الدر النظيم، 377؛ البيايض، الراط املستقيم، )/60). 
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وعــن عبــد اهلل بــن ســبع))( ذكــر املوفــق اخلوارزمــي: »قــال عــيل بــن أيب طالــب قبــل 
أن يــرضب بثــالث، أيــن شــقيكم هــذا أم واهلل لتخضبــن هــذه مــن هــذا قــال فلــام رضب 
دخلــت عليــه فقلــت يــا أمــري املؤمنــني اســتخلف قــال: ال فقلــت اتــق اهلل فــام تقــول لربك 
قــال أقــول تركتهــم كــام تركهم رســول اهلل، إن شــئت أصلحتهم وإن شــئت أفســدهتم«))( 
أنَّ النظــر يف هــذا النــص يظهــر مــا فيــه مــن الــدس وتشــويه احلقائــق والنفــاق بمعنــى أنَّ 
الرســول الكريــم)( عندمــا استشــهد مل يــوىَص باخلالفــة مــن بعــده ألي شــخص 
ثــمَّ يطعنــون بوصيــه الرســول)( بخالفــة اإلمــام عــيل)(، أنَّ هــذا احلديــث 
ــث  ــك األحادي ــى ذل ــدل ع ــني)( وت ــري املؤمن ــى أم ــة ع ــث املوضوع ــن األحادي م
ــاب  ــن أصح ــا م ــبات مجع ــن املناس ــري م ــه)( رصح يف كث ــة بأنَّ ــة املرح الصحيح
ــاه فيــه، وقــد ثبــت أيضــا يف الكثــري مــن  رســول اهلل)( بحديــث الغديــر واســتخالفه إيَّ
ــه)( كان قــد نــص عــى إمامــة اإلمــام عــيل)( واســتخالفه)3( وســائر  املناســبات أنَّ
األئمــة )( ولكنهــم مل يطيعــوا أمــره ومل ينفــذوا وصيتــه، فباألحــرى أْن ال ينفــدوا 

.)(ــن ــتخالفه للحس ــوه يف اس ــيل)( وال يطيع ــة ع وصي

ــع  ــل م ــو قائ ــيل )( وه ــاة ع ــرب وف ــة خ ــاء معاوي ــا ج ــال: مل ــرية)4( ق ــن املغ وع

))( عبــد اهلل بــن ســبع: روى عــن اإلمــام عــيل وروى عنــه ســامل بــن أيب اجلعــد، وهــو ضعيــف يف روايتــه. ابــن 
ســعد، الطبقــات الكــربى، 09/6)؛ البخــاري، التاريــخ الكبــري، 98/5؛ املــزي، هتذيــب الكــامل، 5)/5.

ــق،  ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــند، )/30؛ اب ــل، املس ــن حنب ــد ب ــًا: أمح ــر أيض ــب، 390. وانظ ))( املناق
)4/)54؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 47/3؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 37/9)؛ ابــن كثــري، البدايــة 

.368/7 والنهايــة، 
)3( للمزيد ينظر حديث الغدير: األميني، الغدير. 

)4( املغــرية بــن شــعبة بــن أيب عامــر، روى عــن الرســول، وقــال عنــه اإلمــام عــيل »إنــه واهلل دائــام يلبــس احلــق 
بالباطــل«، وقــال اإلمــام احلســني عنــه »لعــن اهلل املغــرة بــن شــعبة كان يكــذب علينــا«، واله عمــر عــى الكوفــة 
وأقــره عثــامن ثــم عزلــة وأعــاده معاويــة يف زمنــه عــى الكوفــة. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 3/4))-4))؛ 
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ــه راجعــون« مــاذا فقــدوا مــن  ــا إلي ــا هلل وإن ــه بنــت قرظــة يف يــوم صائــف قــال »إن امرأت
ــك ال  ــال: ويل ــوم؟ ق ــه الي ــرتجع علي ــه: تس ــه امرأت ــت ل ــري؟ فقال ــل واخل ــم والفض العل
تدريــن مــاذا ذهــب مــن علمــه وفضلــه وســوابقه«))(، إنَّ موقــف معاويــة هــذا مــن 
ــل سياســته اخلادعــة ومكــره وخداعــه ودهــاءه يف تســيري  ــل اإلمــام عــيل)( يمث مقت
ــه،  ــًا علي ــني)( أو حزن ــري املؤمن ــًا ألم ــن حب ــم، ومل يك ــى احلك ــيطرته ع ــة وس الرعي
فقــد قــال اإلمــام عــيل)(: »واهلل لــود معاويــة إنــه مــا بقــي مــن بنــى بنــي هاشــم نافــخ 
ــة أخــرى  ــاىف مــع رواي ــة تتن رضمــة)2( إال طعــن ف نيطــه)3(«)4(، وكذلــك إنَّ هــذه الرواي
ــه ملــا بلــغ  أظهــر فيهــا معاويــة موقفــًا مباينًــا هلــذا املوقــف، فقــد ذكــر الســيد اخلوئــي)5( أنَّ
معاويــة استشــهاد اإلمــام عــيل)( فــرح فرًحــا شــديًدا وقــال: »إنَّ األســد الــذي كان 
يفــرتش ذراعيــه يف احلــرب قــد قــىض نحبــه...«. وأيضــًا أنَّ األمويــني هــم مــن اشــرتكوا 
يف عمليــة اغتيــال اإلمــام)( وأنَّ معاويــة كان عــى رأس األمويــني فلــم تكــن مؤامــرة 
قتــل اإلمــام مقتــرة عــى اخلــوارج فحســب، بــل إن بنــي أميــة كان هلــم األثــر الفاعــل 

الطــويس، الرجــال، 46؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 445/4)؛ ابــن األثــري، أســد الغابــة، 38/5)؛ ابــن 
داود، الرجــال، )9)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، )/08)؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

ــث، 9)/303. احلدي
ــة  ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــني، 79؛ اب ــري املؤمن ــل أم ــا، مقت ــن أيب الدني ــا: اب ــر ايًض ــب، )39. وأنظ ))( املناق

دمشــق، )583/4؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، 34).
))( الرضمة: النار. الزخمرشي، الفايق، )/)8). 

ــد، رشح  ــن أيب احلدي ــه، والنيــط: املــوت. الزخمــرشي، الفايــق، )/)8)؛ اب )3( طعــن يف نيطــه: أي يف جنازت
هنــج البالغــة، 9)/9)).

الفايــق،  الزخمــرشي،  الذهــب، 9/3)؛  مــروج  املســعودي،  )4( الدينــوري، عيــون األخبــار، )/76)؛ 
البالغــة، 9)/9))؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )594/3.  ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج  )/)8)؛ 

)5( منهاج الرباعة، 7/9)). 



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي164

ــالم  ــا اإلس ــب هب ــي أصي ــة الت ــة الرزي ــذه احلادث ــيس هل ــل والتأس ــط والتموي يف التخطي
واســتفاد منهــا أهــل النفــاق والكفــر، وعــى هــذه املشــاركة األمويــة يف قتــل اإلمــام أمــري 

ــا:  ــدة منه ــواهد عدي ــد ش املؤمنني)(توج

أوال: إن أبــا األســود الــدؤيل صاحــب أمــري املؤمنــني)( ألقــى تبعــة مقتــل اإلمــام 
عــى بنــي أميــة، وذلــك يف مقطوعتــه التــي رثــى هبــا اإلمــام والتــي جــاء فيهــا))(: 

ح��رب ب��ن  معاوي��ة  أبل��غ  الش��امتيناأال  عي��ون  ق��رت  ف��ا 
فجعتمون��ا احل��رام  الش��هر  أمجعين��اأيف  ط��را  الن��اس  خب��ر 
املطاي��ا رك��ب  م��ن  خ��ر  وأكرمه��م وم��ن رك��ب الس��فيناقتلت��م 
حذاه��ا وم��ن  النع��ال  لب��س  واملبين��اوم��ن  املثان��ي  ق��رأ  وم��ن 

 )(ــل اإلمــام ــذي فجــع املســلمني بقت ــة هــو ال ــات أن معاوي ــى هــذه األبي ومعن
الــذي هــو خــري النــاس، فهــو مســؤول عــن إراقــة دمــه، ومــن الطبيعــي أنَّ أبــا األســود 
مل ينســب هــذه اجلريمــة ملعاويــة إال بعــد التأكــد منهــا، فقــد كان الرجــل متحرجــا أشــد 

التحــرج فيــام يقــول))(.

ثانيــا: الــذي يدعــو إىل أنَّ احلــزب األمــوي كان لــه الضلــع الكبــري يف هــذه املؤامــرة 
هــو أن ابــن ملجــم كان معلــام للقــرآن وكان يأخــذ رزقــه مــن بيــت مــال املســلمني)3(، ومل 

))( البــالذري، أنســاب األرشاف، )/508؛ الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 6/4))؛ املســعودي، مــروج 
الذهــب، )/6)4؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 3/)3))؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 37)؛ 
ابــن بابويــه، األربعــون حديًثــا، )9؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 98/3؛ ابــن األثــري، الكامــل، 
395/3؛ النويــري، هنايــة األرب، 0)/6))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 44/9)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

.((0/4(
 .(04/( ،)(القريش، حياة اإلمام احلسني )((

)3( الذهبي، تاريخ اإلسالم، )/373؛ ابن حجر، لسان امليزان، 440/3. 



165فص2: األحوال االجتماعية والعلمية لإلمام علي )( من خالل روايات اخلوارزمي 

تكــن عنــده أيــة ســعة ماليــة، فمــن أيــن لــه األمــوال التــي اشــرتى هبــا ســيفه الــذي اغتــال 
ــي أعطاهــا مهــر لقطــام  ــه األمــوال الت ــن ل ــه اإلمــام بألــف وســمه بألــف))(؟ ومــن أي ب
ــا مــن  ــه تلقــى دعــام مالي ــة؟ كل ذلــك يدعــو إىل الظــن أن ــد وقين ــة آالف وعب وهــو ثالث

.)(األمويــني إزاء قيامــه باغتيــال اإلمــام

ثالثــا: اعــرتاف يزيــد بــن معاويــة علنـًـا بأبيــات شــعريه قاهلــا افتخــاًرا عندمــا ادخلــوا 
الســبايا يف جملســه بعــد استشــهاد اإلمــام احلســني)(، إذ قــال))(: 

عل��ي وب��ين  علي��ا  قتلن��ا  ورم��اححن��ن  هن���دية  بس��يوف 
ت��رك س��ي  نساءه���م  نط��احوس��بينا  ف��أي  ونطحناه��م 

.)(فهذه دالئل واضحة عى أن لألمويني يًدا طوىل يف قتل سيد الوصيني 

))( الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 4/)))؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، )/00)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح 
هنــج البالغــة، 8/6))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 9/)4). 

))( الطويس، االحتجاج، )/8)؛ ابن نام احليل، مثري األحزان، 68؛ املجلي، بحار األنوار، 45/))). 
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املبحث الثاني

((األحوال العلمية لإلمام علي 

((أواًل: علم اإلمام علي

ذكــر املوفــق حديــث بســنده عن ســلامن املحمدي قــال: قــال رســول اهلل)( »أعلم 
أمتــي مــن بعــدي عــيل بــن أيب طالــب )(«))(، ذكــر هــذا احلديث الشــيخ الصــدوق))(، 
والرشيــف املرتــىض)3(، وغريهــم)4(، هــذا احلديــث النبــوي الرشيــف يــرح فيــه رســول 

.)(أعلــم هــذه األمــة بعــده )(ــه اهلل)( إىل علــم اإلمــام عــيل)( وإنَّ

وذكــر املوفــق روايــة أخــرى عــن عبداهلل بن مســعود قــال: قــال النبي)( »قســمت 
احلكمــة عــرشة أجــزاء، فأعطــي عــيل تســعة، والنــاس جــزًا واحــدًا«)5(، ذكــر احلديــث ابن 

))( املناقب، )8. 
))( األمايل، 64. 

)3( الرسائل، 93/4. 
)4(  ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/))3؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)))؛ احلــيل، كشــف 
اليقــني، 50؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/9)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/4)6؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، 49/40).
)5( املناقب، )8. 
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املغــازيل))(، وابــن عســاكر))(، وابــن شــهر اشــوب)3(، وغريهــم)4(، واملقصــود باحلكمــة 
ْكَمــَة َمــْن َيَشــاُء َوَمــْن  حتقيــق العلــم واتقــان العمــل)5(، إذ قــال اهلل عــز وجــل ُيــْؤيِت احْلِ

.)6(ــُر إاِلَّ ُأوُلــو اأْلَْلَبــاب كَّ ا َكثـِـًرا َوَمــا َيذَّ ْكَمــَة َفَقــْد ُأويِتَ َخــْرً ُيــْؤَت احْلِ

وذكـر حديـث بسـنده عـن ابـن عبـاس قال: قـال النبـي)( »أنـا مدينـة العلم وعيل 
 ،)(إنَّ العلم النبوي قـد أودع يف صدر عيل ،)باهبـا، فمـن أراد العلـم فليأت البـاب«)7
فمـن أراد الوصـول إىل منبـع هـذا العلـم فعليـه أن يأخـذه منـه، وهـذا يـدل عـى أن علـم 
اإلمـام عـيل)( مأخـوذ مـن النبـي)( فيكـون أصـوب الطـرق للوصـول إىل احلكم 
الرشعـي هـو اتبـاع واليـة عـيل)(، ويؤيـد ذلـك مـا ورد عـن عـيل)( أنه قـال عن 
نفسـه: »علمنـي رسـول اهلل ألـف بـاب مـن العلـم فانفتـح يل من كل بـاب ألف بـاب«)8(، 
وأمـا مـن حيـث الداللـة فهـو يدل عـى أنه بـاب مدينة علـم الرسـول)(، وليس ألحد 
كائنـا مـن كان أْن يـأيت هـذه املدينـة إالَّ مـن هـذا البـاب، فبنطقـه)( تنفتـح مدينـة علم 

))( املناقب، )/)35. 
))( تاريخ مدينة دمشق، )384/4. 
)3( مناقب آل أيب طالب، )/))3. 

ــيل،  ــؤول، 7))؛ األرب ــب الس ــافعي، مطال ــار، 379؛ الش ــاح األخب ــون صح ــدة عي ــق، عم ــن البطري )4( اب
كشــف الغمــة، )/)))؛ الديلمــي، إرشــاد القلــوب، )/)))؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/6))؛ 

املتقــي اهلنــدي، ))/5)6.
)5( الكاشاين، زبدة التفاسري، )/))4. 

)6( البقرة، اآلية: 68). 
)7( املناقب، 83. 

ــدوق،  ــار، )/308؛ الص ــريب، رشح األخب ــامن املغ ــليم، 330؛ النع ــاب س ــاليل، كت ــس اهل ــن قي ــليم ب )8( س
اخلصــال، )57؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/34؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/3))؛ الشــافعي، مطالــب الســؤول، 

.(60
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اخلاتـم)( عـى أهـل العامل، وبسـكوته تنغلق، أورد هـذا احلديث الطرباين))(، والشـيخ 
الصـدوق))(، واخلـزار القمـي)3(، وغريهم)4(.

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة ثالثــة بســنده عــن أيب احلمــراء)5( قــال: قــال رســول 
اهلل)( »مــن أراد أن ينظــر إىل آدم يف علمــه، وإىل نــوح يف فهمــه، وإىل حييــى يف زهــده، 
ــة  ــذه الرواي ــر ه ــب )(«)6(، ذك ــن أيب طال ــيّل ب ــر إىل ع ــه، فلينظ ــى يف بطش وإىل موس
الفتــال النيســابوري)7(، وابــن عســاكر)8(، وغريهــم)9(، بينــام أشــارت مصادرأخــرى)0)( 
ــر إىل آدم  ــن أراد أن ينظ ــول اهلل)( »م ــال رس ــا، ق ــاظ مفاده ــف باأللف ــة ختتل إىل رواي

))( املعجم الكبري، ))/55. 
 .(((/( ،)( األمايل، 655؛ التوحيد، 307؛ اخلصال، 547؛ عيون أخبار الرضا )((

)3( كفاية االثر، 84). 
)4( احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 6/3))؛ املفيــد، اإلرشــاد، 33؛ االختصاص، 38)؛ 
ــربيس،  ــتيعاب، 3/)0))؛ الط ــرب، االس ــد ال ــن عب ــايل، 559؛ اب ــويس، األم ــارة، 0))؛ الط ــول املخت الفص
االحتجــاج، )/)0)؛ ابــن محــزة الطــويس، الثاقــب يف املناقــب، 30)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 
ــز  ــدي، كن ــي اهلن ــري، )/5)4؛ املتق ــع الصغ ــيوطي، اجلام ــد، 4/9))؛ الس ــع الزوائ ــي، جمم 9/7))؛ اهليثم

ــامل، 3)/48). الع
 .)(ــيل ــام ع ــاب اإلم ــن أصح ــاريس خــادم رســول اهلل)( وم ــارث ف ــن احل ــالل ب ــراء: ه ــو احلم )5( أب
ابــن حبــان، الثقــات، 435/3؛ الطــويس، الرجــال، 86؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 4/)54)؛ ابــن داود، 
ــرواة، )/380؛ الشــريازي، الدرجــات الرفيعــة، )37؛ الشــاهرودي،  ــيل، جامــع ال الرجــال، 6))؛ األردبي

مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 367/8؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، ))/)4). 
)6( املناقب، 83. 

)7( روضة الواعظني، 8)). 
)8( تاريخ مدينة دمشق، )3/4)3. 

)9( املحب الطربي، الرياض النرضة، 96/3)؛ األربيل، كشف الغمة، )/)))؛ احليل، كشف اليقني، )5. 
ــب،  ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــايل، 7)4؛ اب ــويس، األم ــن، 5)؛ الط ــامل الدي ــدوق، ك )0)( الص

 .57/3
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ف علمــه وإىل نــوح ف ســلمه وإىل إبراهيــم ف حلمــه وإىل موســى ف فطانتــه وإىل داود ف 
زهــده، فلينظــر إىل هــذا. فقالــوا: فنظرنــا فــإذا عــيل بــن أيب طالــب قــد أقبــل كأنــام ينحــدر 
مــن صبــب«))(. »وذكــر الشــهيد التســرتي))( يف رشح هــذه الروايــة قائــال: مــع اختــالف 
االلفــاظ بــني الروايتــني لكــن املــراد واحــد هــو محــل اإلمــام عــيل)( لصفــات األنبيــاء 
)(، ويتضــح لنــا عــن طريــق هــذه الروايــة هــو أنَّ اجلامــع ملثــل هــذه الصفــات الفاضلة 
املتفرقــة يف مجاعــة مــن األنبيــاء )( ال يمكــن أن يكــون يف غــريه صفــة فاضلــة راجحــة 
عــى تلــك الفضائــل بــل مســاواته)( لــكل واحــد مــن هــؤالء األنبيــاء )( يف صفــة 
ــن  ــل م ــات أفض ــك الصف ــوع تل ــون بمجم ــب أن يك ــه يوج ــات كامل ــص صف ــي أخ ه
كل واحــد منهــم)(. وقــال النبــي)( »عــيل بــن أيب طالــب فيــه تســعن خصلــة مــن 

خصــال األنبيــاء مجعهــا اهلل فيــه ومل جيمعهــا ف أحــد غــره«)3(.

»يا  قال:   )(عيل اإلمام  عن  بسنده  اخلوارزمي  املوفق  يورد  أخرى  رواية  ويف 
باهلل  إال  توفيقي  وما  وزدت:  فقلتها  استقم،  ثم  اهلل  ريب  قل  فقال:  وصني،  اهلل  رسول 
عليه توكلت وإليه أنيب، قال: ليهنئك العلم أبا احلسن، لقد رشبت العلم رشبا وهنلته 
هنال«)4(، هذه الرواية تشري إىل سعة علم أمري املؤمنني)( ومصدريته اإلهلية، وذكر 

هذه الرواية الكويف)5(، وأيب نعيم األصبهاين)6(، وابن شهر اشوب)7(، وغريهم)8(.

))( الصبب: وهو ما انحدر من األرض. اجلوهري، الصحاح، )/5)6. 
))( الصوارم املهرقة، 76). 

)3( القندوزي، ينابيع املودة، )/307. 
)4( املناقب، 84. 

)5( املناقب، )/573. 
)6( حلية األولياء، )/65. 

)7( مناقب آل أيب طالب، )/78). 
)8( الشــافعي، مطالــب الســؤول، 33)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)))؛ املحــب الطــربي، الريــاض 
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وعــن مــرسوق))( قــال: »شــاممت أصحــاب حممــد )( فوجــدت علمهــم انتهــى 
ــد بــن ثابــت، ثــم  ــد اهلل وأيب الــدرداء ومعــاذ بــن جبــل وزي إىل عــيل )( وعمــر وعب
ــوع  ــوم رج ــن املعل ــد اهلل«))(، وم ــيل وعب ــى إىل ع ــم انته ــدت علمه ــتة فوج ــاممت الس ش
عبــد اهلل بــن عبــاس إىل اإلمــام عــيل)(، بــل ورد التريــح بأعلميــة عــيل عــى ابــن 
عبــاس كــام رصح بذلــك هــو: »علمــي إىل علــم عــيل كالقــرارة)3( يف املثعنجــر)4(«)5(، ذكــر 
هــذه الروايــة ابــن ســعد)6(، والطــرباين)7(، وغريهــم)8(، وزاد األربــيل)9( عــى ذلــك بقوله: 

»ثــم شــاممت االثنــني فوجــدت عــيل أفضــل مــن عبــد اهلل بــن عبــاس«.

النــرضة، 99/3)؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 347/3؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/77)؛ الشــريازي، 
كتــاب األربعــني، 439؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 75/40).

ــن  ــي، روي ع ــويف تابع ــة ك ــو عائش ــى أب ــدان، يكن ــن مه ــداين، م ــك اهلم ــن مال ــدع ب ــن االج ــرسوق ب ))( م

اإلمــام عــيل )( ومعــاذ بــن جبــل، تــويف عــام ))6هـــ(. ابــن ســعد الطبقــات الكــربى، 38/6)؛ البخــاري، 
التاريــخ الكبــري، 35/8؛ العجــيل، الثقــات، )/6)4؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 397/8؛ ابــن 
حبــان، الثقــات، 456/5؛ الطــويس، الرجــال، 8)؛ األربــيل، تاريــخ أربــل، )/6)؛ التســرتي، قامــوس 

الرجــال، 0)/)5؛ األنصــاري، معجــم الرجــال واحلديــث، )/09). 
))( املناقب، 89. 

)3( القرارة: الغدير الصغري. ابن منظور، لسان العرب، 03/4). 
)4( املثعنجر: هو َأكثر موضع يف البحر ماء، أي كالغدير يف البحر. ابن منظور، لسان العرب، 03/4).

)5( الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 394/7؛ ابــن قدامــة، املغنــي، 33/7)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، 
)/66)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 04/89)؛

)6( الطبقات الكربى، )/)35. 
)7( املعجم الكبري، 94/9. 

ــزي،  ــالء، )/494؛ املقري ــالم النب ــري أع ــي، س ــق، 54/33)؛ الذهب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس )8( اب
امتــاع الســامع، 9/)3). 

)9( كشف الغمة، )/3)). 
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ــال: »واهلل  ــيل)( ق ــام ع ــن اإلم ــنده ع ــة بس ــي رواي ــق اخلوارزم ــد أورد املوف وق
مــا نزلــت آيــة إال وقــد علمــت فيــام نزلــت وأيــن نزلــت وعــى مــن نزلــت، إنَّ ريب وهــب 
يل قلبــا عقــوال ولســانا ناطقــا«))(، ذكــر هــذه الروايــة أيضــًا ابــن ســعد))(، والبــالذري)3(، 
والعيــايش)4(، وغريهــم)5(، هــذه الرواية تشــري إىل أنَّ أمري املؤمنــني)( العارف بوجوه 
القــرآن ومعانيــه والعلــامء بناســخه ومنســوخه، حمكمــه ومتشــاهبة، عامــه وخاصــه، 
مطلقــه ومقيــده، جمملــه ومبينــه، وهــو)( مــن بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ومهبــط 
الوحــي والتنزيــل ومنبــت التفســري والتأويــل)6(، وقــال أمــري املؤمنــني)( »نحــن أهــل 
 )(وأيضــا يف علــم اإلمــام عــيل ،)بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة وخمتلــف املالئكــة«)7
ــل  ــة إال وقــد عرفــت بلي ــه ليــس مــن آي ــاب اهلل فإن ــال »ســلوين عــن كت ــه ق يف القــرآن أنَّ

نزلــت أم بنهــار، ف ســهل نزلــت أم ف جبــل«)8(.

ــا كان يف  ــا: »م ــال فيه ــة ق ــي رواي ــق اخلوارزم ــيب أورد املوف ــن املس ــعيد ب ــن س وع
ــة  ــب )(«)9(، الرواي ــن أيب طال ــيل ب ــري ع ــول: غ ــد يق ــول )( أح ــاب الرس أصح

))( املناقب، 90. 
))( الطبقات الكربى، )/338. 

)3( أنساب األرشاف، )/99. 
)4( تفسري العيايش، )/7). 

)5( ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، )398/4؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 637/3؛ التربيــزي، االكــامل، 
8))؛ الســيوطي، االتقــان، )/493؛ تاريــخ اخللفــاء، 03). 

)6( القمي، تفسري القمي، )/0). 
)7( ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، )/83). 

)8( الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 6))؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، )/565؛ املجلــي، بحــار 
األنــوار، 79/89. 

)9( املناقب، )9. 
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اآلنفــة الذكــر تؤكــد أنَّ اإلمــام عــيل)( هــو األعلــم مــن بعــد الرســول)( وهــو 
املتمكــن مــن علمــة ودينــه؛ لذلــك يقــول ســلوين، ذكــر هــذه الروايــة ابــن عبــد الــرب))(، 

ــم)3(. ــوب))(، وغريه ــهر اش ــن ش واب

ــداس  ــة أس ــك مخس ــن ذل ــيل م ــداس لع ــتة أس ــم س ــال: »العل ــاس ق ــن عب ــن اب وع
وللنــاس ســدس ولقــد شــاركنا يف الســدس حتــى هلــو أعلــم بــه منــا«)4(، فاإلمــام 
عــيل)( هــو أعلــم األصحــاب واكثــر هــذه األّمــة علــاًم، ذكــر هــذه الرواية األربــيل)5(، 
واحلنفــي)6(، واحلــيل)7(، بينــام ذكــر ابــن شــهر اشــوب)8(، واملجلــي)9(، أنَّ هــذه الروايــه 

قاهلــا عمــر بــن اخلطــاب وليــس ابــن عبــاس. 

وعــن دور اإلمــام عــيل)( يف مجــع القــران الكريــم واحلفــاظ عليــه أورد املوفــق 
 )( ــول اهلل ــض رس ــا قب ــال »مل ــيل)( ق ــام ع ــن اإلم ــنده ع ــة بس ــي رواي اخلوارزم
أقســمت - أو حلفــت - أن ال أضــع ردائــي عــن ظهــري، حتــى أمجــع مــا بــن اللوحــن، 

))( االستيعاب، 03/3))؛ جامع بيان العلم وفضله، )/4)). 
))( مناقب آل أيب طالب، )/8)3. 

)3( ابــن األثــري، أســد الغابــة، 4/))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 3)/06)؛ ابــن طــاووس، 
ــامل،  ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــرضة، 67/3)؛ املتق ــاض الن ــربي، الري ــب الط ــة، )0)؛ املح ــة الفاطمي ــاء املقال بن

 .(3(/(3
)4( املناقب، )9. 

)5( كشف الغمة، )/5)). 
)6( نظم درر السمطني، 8)). 

)7( كشف اليقني، 64. 
)8( مناقب آل أيب طالب، )/))3. 

)9( بحار األنوار، 47/40). 
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ــري إىل أنَّ  ــة تش ــذه الرواي ــرآن«))(، ه ــت الق ــى مجع ــري حت ــن ظه ــي ع ــت ردائ ــام وضع ف
 )(ــد ــي حمم ــاة النب ــد وف ــم بع ــران الكري ــع الق ــن مج ــو أول م ــا)( ه ــام علًي اإلم
 )(( َعــُه َوُقْرَآَنهُ وبتكليــف منــه والروايــات يف ذلــك كثــرية، ففــي قولــه تعــاىل إِنَّ َعَلْينَــا مَجْ
ــن  ــيل ب ــول اهلل ع ــد رس ــرآن بع ــع الق ــدا أنَّ جيم ــن اهلل حمم ــال »ضم ــاس ق ــن عب ــر اب ذك
أيب طالــب، فجمــع اهلل القــرآن يف قلــب عــيل ومجعــه عــيل بعــد مــوت رســول اهلل بســتة 
ــه مجــع القــرآن  اشــهر«)3(، وعــن اإلمــام الباقــر)( قــال »مــا ادعــى أحــد مــن النــاس أنَّ
كلــه كــام أنــزل إال كــذاب، ومــا مجعــه وحفظــه كــام نزلــه اهلل تعــاىل إال عــيل بــن أيب طالــب 

.)4(»)( واألئمــة مــن بعــده )(

وأورد املوفــق اخلوارزمــي بســنده عــن ابــن ســريين)5( قــال: »إنَّ عمــر ســأل النــاس 
وقــال: كــم يتــزوج اململــوك؟ وقــال لعــيل )(: إيــاك أعنــي يــا صاحــب املغافــري- 
 )(هــذه الروايــة تــرح بعلــم اإلمــام عيل ،)(: ثنتــني«)6( رداء كان عليــه-، فقــال

))( املناقب، 94. 
))( القيامة، اآلية: 7). 

)3( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/9)3؛ املجلي، بحار األنوار، 55/40). 
)4( الكليني، الكايف، )/8))؛ املجلي، بحار األنوار، 88/89.

ــك،  ــن مال ــس ب ــوىل أن ــي، وكان م ــاري، تابع ــري األنص ــر الب ــو بك ــريين أب ــن س ــد ب ــريين: حمم ــن س )5( اب
مــات ســنة )0)) هـــ(، قــال عنــه ابــن ســعد والعجــيل وابــن حجــر انــه »ثقــة«. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 
43/7)؛ البخــاري، التاريــخ الكبــري، )/90؛ العجــيل، الثقــات، )/405؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديل، 
ــتدركات  ــاهرودي، مس ــاب، )/9)3؛ الش ــى األلق ــي، الكن ــات، 349/5؛ القم ــان، الثق ــن حب 80/7)؛ اب
علــم رجــال احلديــث، 7/)3)؛ التســرتي، قامــوس الرجــال، 9/))3؛ األنصــاري، معجــم الرجــال 

واحلديــث، )/59).
)6( املناقب، 96. 
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باألحــكام، ذكــر هــذه الروايــة ابــن شــهر اشــوب))(، واملحــب الطــربي))(، وغريهــم)3(.

وعــن ابــن عبــاس قــال: »كنــا يف جنــازة، فقــال عــيل بــن أيب طالــب )( لــزوج أم 
الغــالم: أمســك عــن امرأتــك فقــال عمــر: ومِلَ يمســك عــن امرأتــه؟ أخــرج ممــا جئــت بــه 
قــال: نعــم، تريــد أن تســتربئ رمحهــا، فــال يلقــى فيــه يشء فيســتوجب بــه املــرياث مــن 
أخيــه، وال مــرياث لــه. فقــال عمــر: أعــوذ بــاهلل مــن معضلــة ال عــيل هلــا«)4(، وهــذا إجراء 
 )(احــرتازي، هيــدف إىل حفــظ احلقــوق ألصحاهبــا، وهــو مــن وظائــف اإلمــام
بالنســبة لرعيتــه، وال تصــح الغفلــة عنــه، وهــو يشــري أيًضــا أنَّ اإلمــام واحلاكــم حيتــاج إىل 
معرفــة تامــة بأحــوال الرعيــة، وأنَّ عليــه أن حيتــاط هلــا انطالقــًا مــن هــذه املعرفــة، ذكــر 

هــذه الروايــة ابــن شــهر اشــوب)5(، واحلنفــي)6(، واملجلــي)7(. 

أورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة بســنده عــن حممــد بــن خالــد الضبــي)8( قــال: 

))( مناقب آل أيب طالب، )/)9). 
))( الرياض النرضة، 64/3). 

)3( اجلويني، فرائد السمطني، )/348؛ البحراين، غاية املرام، )6)؛ املجلي، بحار األنوار، 36/40). 
)4( املناقب، 96. 

)5( مناقب آل أيب طالب، )/)9). 
)6( نظم درر السمطني، )3). 
)7( بحار األنوار، 35/40). 

ــو حييــى، ســمع ســعيد بــن جبــري وعطــاء واحلكــم، روى  ــة الضبــي، وقيــل أب ــو خيب )8( حممــد بــن خالــد: أب
عنــه الثــوري وســعيد بــن خثيــم، وعــدة الشــيخ الطــويس مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق)(. ســليم بــن 
ــف،  ــف واملختل ــي، املؤتل ــل، 7/)4)؛ الدارقطن ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــليم، 45؛ اب ــاب س ــس، كت قي
)/873؛ الطــويس، االبــواب، )8)؛ الذهبــي، الكاشــف، )/68)؛ تاريــخ اإلســالم، 7/3)7؛ التفــريش، 
ــث، 7)/66؛  ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــرواة، )/07)؛ اخلوئ ــع ال ــيل، جام ــال، 96/4)؛ االردبي ــد الرج نق

ــال، 47/9).  ــوس الرج ــرتي، قام التس
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»خطبهــم عمــر بــن اخلّطــاب فقــال: لــو رصفناكــم عــاّم تعرفــون إىل مــا تنكــرون مــا كنتــم 
ــا  صانعــني؟ قــال فســكتوا، فقــال ذلــك ثالًثــا، فقــام عــيّل )( فقــال: يــا عمــر إذن كنّ
نســتتيبك، فــإن تبــت قبلنــاك قــال: فــإن مل أَتــْب؟ قــال: إذن نــرضب الــذي فيــه عينــاك، 
ــا«))(، وذكــر  ــا أقــام أودن ــة مــن إذا اعوججن فقــال: احلمــد هلل الــذي جعــل يف هــذه األّم

هــذه الروايــة األربــيل))(، واحلــيل)3(، واملجلــي)4(.

ــة  ــا)( األذن الواعي ــام علًي ــات يف أنَّ اإلم ــالث رواي ــق اخلوارزمــي ث أورد املوف
الروايــة األوىل جــاءت بســند اإلمــام عــيل)( قــال: »ضمنــي رســول اهلل )( وقــال 
يل أمــرين ريب أن أدنيــك وال أقصيــك وان تســمع وتعــي، وحــق عــى اهلل أن تســمع وتعــي 
فنزلــت: َوَتِعَيَهــا ُأُذٌن َواِعَيــٌة)5(«)6(، هــذه الروايــة تؤكــد وبشــكل رصيــح وعــى 
لســان رســول اهلل)( بــأن األذن الواعيــة هــو أمــري املؤمنــني)(، أورد الروايــة 

الكــويف)7(، والطــربي)8(، وابــن أيب حاتــم الــرازي)9(، وغريهــم)0)(. 

))( املناقب، 99. 
))( كشف الغمة، )/6)) 

)3( كشف اليقني، 64. 
)4( بحار األنوار، 80/40). 

)5( احلاقة، اآلية: )). 
)6( املناقب، )8). 

)7( املناقب، )/)). 
)8( جامع البيان، 9)/69.
)9( التفسري، 0)/3370. 

)0)( فــرات الكــويف، التفســري، )50؛ الصــدوق، اخلصــال، 576؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 337؛ أبــو نعيــم 
األصبهــاين، حليــة األوليــاء، )/67؛ الثعلبــي، التفســري، 0)/8)؛ احلاكــم احلســكاين، شــواهد التنزيــل 
لقواعــد التفضيــل، )/363؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 50)؛ الطــربيس، التبيــان يف تفســري القــران، 0)/07)؛ 
ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/75)؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 90)؛ 
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 :)(ويف روايـة أخـرى بسـند ابـن عبـاس قـال املوفـق اخلوارزمـي: قال رسـول اهلل
»ملـا نزلـت: َوَتِعَيَهـا ُأُذٌن َواِعَيـٌة، قال النبي )(: سـألت ريب عز وجـل أن جيعلها أذن 
عـيل«))(، وهـذا دعـاء رسـول اهلل)( لإلمـام عـيل)( بأن جيعـل أذنـه األذن الواعية، 

أورد هـذه الروايـة البـالذري))(، والكـويف)3(، وابـن أيب حاتم الـرازي)4(، وغريهم)5(. 

 )( ــول اهلل ــن رس ــمعت م ــال: »ماس ــيل)( ق ــام ع ــن اإلم ــرى ع ــة أخ ورواي
شــيئا إال حفظتــه ووعيتــه ومل أنســه«)6(، اإلمــام عــيل)( يف هــذه الروايــة يــرح 
بحفــظ مجيــع مــا ســمعه مــن رســول اهلل)( حفظــه ووعيهــه ومل ينســاه، أورد الروايــة 

ــم)9(. ــرازي)8(، وغريه ــم ال ــن أيب حات ــويف)7(، واب الك

ــز العــامل، 3)/36)؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 5/)47؛ املجلــي، بحــار  ــدي، كن املتقــي اهلن
األنــوار، 7/35)3.

))( املناقب، )8)-83). 
))( أنساب األرشاف، )/))). 

)3( املناقب، )/96). 
)4( التفسري، 0)/3369. 

)5( فــرات الكــويف، التفســري، )50؛ الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا)(، )/67؛ ابــن مردويــه، املناقب، 
338؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 05)؛ القرطبــي، التفســري، 8)/64)؛ ابــن كثــري، التفســري، 
4/)44؛ الزيلعــي، ختريــج االحاديــث واآلثــار، 84/4؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 60/6)؛ البحــراين، 

الربهــان يف تفســري القــران، 5/)47؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9/35)3. 
)6( املناقب، 83). 

)7( املناقب، )/96). 
)8( التفسري، 0)/3369.

)9( فــرات الكــويف، التفســري، )50؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 338؛ ابــن كثــري، التفســري، 4/)44؛ الزيلعــي، 
ختريــج األحاديــث واآلثــار، 84/4؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 5/)47؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، 9/35)3. 
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إنَّ الروايــات التــي ذكرهــا املوفــق وأوردهتــا املصــادر الشــيعية والســنية عــى حــًدا 
ــا  ــة َوَتِعَيَه ــة، ويف تفســري اآلي ــأَن أمــري املؤمنــني)( هــو األذن الواعي ســواء تؤكــد ب

ــٌة بمعنــى أن حتفظهــا أذن حافظــة))(. ُأُذٌن َواِعَي

((ثانًيا: قضاء اإلمام علي
اإلمــام  نبــوغ  عــن  واســانيد خمتلفــة  عــدة  روايــات  اخلوارزمــي،  املوفــق  ذكــر 
 :)(أقــىض الصحابــة إذ قــال )(يف القضــاء، فهــو كــام ذكــر رســول اهلل )(عــيل

ــب«))(. ــن أيب طال ــيل ب ــي ع ــىض أمت »أق

أورد املوفــق روايــة بســنده عــن اإلمــام احلســن)( قــال: »إنَّ عمــر بــن اخلطــاب 
أيت بامــرأة جمنونــة حبــى، قــد زنــت، فــأراد أن يرمجهــا، فقــال لــه عــيل: أو مــا ســمعت مــا 
ــن  ــم ع ــع القل ــول اهلل )(: رف ــال رس ــال: ق ــال؟ ق ــا ق ــال وم ــول اهلل )( ق ــال رس ق
ثالثــة: عــن املجنــون حتــى يــبأ، وعــن الغــالم حتــى يــدرك، وعــن النائــم حتــى يســتيقظ، 
ــزيمة)5(،  ــن خـ ــيسابوري)4(، وابـ ــة احلاكــم النـ ــذه الرواي ــال: فخــّى عنهــا«)3(، ذكــر ه ق

وغريهــم)6(.

))( الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 0)/07)؛ ابــن عــريب، التفســري، )/345؛ املازدنــدراين، رشح أصــول 
الــكايف، 88/7.

))( الصــدوق، األمــايل، )64؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، )/7)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)))؛ 
املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 67/3)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/98)؛ الباعــوين الشــافعي، 

ــوار، 35/40).  ــار األن ــي، بح ــب، )/03)؛ املجل ــر املطال جواه
)3( املناقب، 80. 

)4( املستدرك عى الصحيحني، )/389. 
)5( الصحيح، )/)0). 

)6( الدارقطنــي، الســنن، 63/4)؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، 448/4؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب 
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ــام عــيل)( قــال: »ملــا كان ف واليــة عمــر، أيت بامــرأة  وأورد روايــة عــن اإلم
ــن أيب  ــيل ب ــا ع ــم. فلقيه ــر أن ترج ــر عم ــور، فأم ــت بالفج ــر فاعرتف ــأهلا عم ــل، فس حام
طالــب )( فقــال: مــا بــال هــذه؟ فقالــوا: أمــر هبــا عمــر أن ترجــم. فردهــا عــيل 
ــال  ــور. فق ــدي بالفج ــت عن ــم، اعرتف ــال: نع ــم؟ فق ــا أن ترج ــرت هب ــال: أم )( فق
 :)(هــذا ســلطانك عليهــا، فــام ســلطانك عــى مــا يف بطنهــا؟ قــال عــيل :)( عــيل
فلعلــك انتهرهتــا أو أخفتهــا؟ فقــال: قــد كان ذلــك. فقــال )(: أو مــا ســمعت رســول 
ــه مــن قيــدت أو حبســت أو هتــددت،  اهلل )(  يقــول: ال حــد عــى معــرتف بعــد بــالء؛ إنَّ
فــال إقــرار لــه، قــال: فخــى عمــر ســبيلها، ثــم قــال: عجــزت النســاء أن تلــد مثــل عــيل 
 ،)(()(ذكــر هــذه الروايــة زيــد بــن عــيل ،)((»بــن أيب طالــب، لــوال عــيل هللــك عمــر
 )(وهــذه الروايــة الثانيــة التــي تؤكــد أفضليــة اإلمــام عــيل ،)واألربــيل)3(، وغريهــم)4
ــذه  ــاب هب ــن اخلط ــر ب ــرتاف عم ــي)( واع ــث النب ــن وأحادي ــكام الدي ــه بأح ومعرفت

األفضليــة بقولــه »لــو ال عــيل هللــك عمــر«.

ــة عــن  ــق اخلوارزمــي رواي وعــن تفــوق اإلمــام عــيل)( يف القضــاء يذكــر املوف
اإلمــام عــيل)( قــال »بعثنــي رســول اهلل )(  إىل اليمــن فقلــت: تبعثنــي وأنــا 
شــاب أقــيض بينهــم وال أدري مــا القضــاء؟ فــرضب يف صــدري بيــده وقــال: اللهــم اهــد 

طالب، )/4. 
))( املناقب، )8. 

))( املسند، 335. 
)3( كشف الغمة، )/0)). 

)4( املحــب الطــربي، ذخائــر العقبــى، )/80؛ الريــاض النــرضة، 63/3)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 63؛ 
اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/350-)35. 
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قلبــه وثبــت لســانه، قــال: فــو الــذي فلــق احلبــة مــا شــككت يف قضــاء بــني اثنــني«))(، عــن 
ــا أنَّ بعــث الرســول)( لإلمــام عــيل)( للقضــاء يف  ــة يتبــني لن ــق هــذه الرواي طري
اليمــن وهــو شــاب، وأنَّ القضــاء مــن املناصــب املهمــة فبعثــه الرســول)( وذلــك لثقــة 
ــه وتثبيــت لســانه  ــه بإهــداء قلب الرســول)( بأمــري املؤمنــني)( وكذلــك الدعــاء ل
وعــدم الشــك بعــد هــذه اللحظــة يف قضــاء اإلمــام عــيل)(، ذكــر هــذه الروايــة ايضــا 

ابــن ســعد))(، وأمحــد بــن حنبــل)3(، وابــن ماجــة)4(، وغريهــم)5(.

 )(ويف رواية عن أيب سعيد اخلدري ذكرها املوفق اخلوارزمي قال: قال رسول اهلل
»ارحم هذه األّمة هبا أبو بكر، وأقواهم يف دين اهلل عمر، وأفرضهم زيد، وأقضاهم عيل، 
وأصدقهم حياء عثامن، وأمني هذه األّمة أبو عبيدة بن اجلراح، وأقرأهم لكتاب اهلل أيب 
بن كعب، وأبو هريرة وعاء من العلم، وسلامن علم علاًم ال يدرك، ومعاذ بن جبل أعلم 
الناس بحالل اهلل وحرامة، وما أضلت اخلرضاء وال أقلت الغرباء عى ذي هلجة اصدق 
من أيب ذر«)6(، ذكر هذه الرواية هبذا السند اآلجري)7(، وهذه الرواية جاءت أسانيد بعدة 
وال يمكن قبوهلا؛ وذلك لعدم ذكرها يف املصادر اإلمامية ووردت عن أمحد بن حنبل)8(، 

))( املناقب، 83.
))( الطبقات الكربى، )/337. 

)3( املسند، )/83. 
)4( السنن، )/774. 

)5( الكــويف، املناقــب، )/606؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)30؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/95)؛ ابــن 
املغــازيل، املناقــب، 04)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، )/9)؛ الزيلعــي، نصــب الرايــة، 36/5.

)6( املناقب، 84. 
)7( الرشيعة، 073/4).

)8( فضائل الصحابة، 446؛ املسند، 0)/)5). 
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وغريه))( بسندهم عن أنس بن مالك املعروف بعداء لإلمام عيل)( وهو الذي أكتم 
شهادته يف حديث الغدير فذكرت املصادر))( أنَّ اإلمام عيل)( قال ألنس بن مالك 
يذكرمها شيئا مما سمعه من رسول  البرة  إىل  ملا جاء  إىل طلحة والزبري  بعثه  وقد كان 
 )( يف معنامها فلوى عن ذلك فرجع إليه فقال: إين انسيت ذلك األمر فقال )(اهلل
له: إن كنت كاذبا فرضبك اهلل هبا بيضاء المعة ال توارهيا العاممة، فأصابه اهلل بالربص، 
ووجود سفيان بن وكيع يف سلسلة السند الذي قال عنه البخاري »يتكلمون فيه ألشياء 
لقنوه إياها« وقال عنه أيب زرعة »يتهم بالكذب«)3(، وقال عنه ابن حبان)4(، »ابتى بوراق 
سوء كان يدخل عليه احلديث... يستحق الرتك«، وقال عنه الذهبي)5( »ضعيف«، وذكر 
مرسل،  احلديث  هذا  إنَّ  العسقالين)7(  حجر  ابن  واكد  غريب،  حديث  انه  الرتمذي)6( 
 )(املؤمنني أمري  اسم  ذكر  إنام  واضعه  وأنَّ  موضوع  احلديث  هذا  أنَّ  نعتقد  ونحن 
لريوج باطله عى عوام الناس، وخيدع به املستضعفني، ولريفع شأن اشخاص هم أقل شأًنا 
من اإلمام عيل)( بل أنَّه أراد أن يضيف أفضلية لبعضهم يف جماالت حمدده كالعلم 

))( البــزار، املســند، 3)/59)؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 477/3؛ أبــو نعيــم 
الســنة،  رشح  البغــوي،  345/6؛  الكــربى،  الســنن  البيهقــي،  3/)))؛  األوليــاء،  حليــة  األصبهــاين، 

 .(3( /(4
ــج  ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــم، 64)؛ اب ــون احلك ــطي، عي ــارف، 580؛ الواس ــوري، املع ــة الدين ــن قتيب ))( اب
البالغــة، 74/4؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 398/5؛ الديلمــي، إرشــاد القلــوب، )/8))؛ 

ــوار، )96/3.  املجلــي، بحــار األن
)3( الذهبي، ميزان االعتدال، )/73)؛ ا بن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب، 3/4))- 4)). 

)4( املجروحني، )/359. 
)5( املغني يف الضعفاء، )/69). 

)6( السنن، 35)6. 
)7( فتح الباري، 93/7. 
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واألمانة والصدق واحلياء، وهي منهجية اعتادت اآللة اإلعالمية األموية والعباسية عى 
اخلوارزمي يف  املوفق  قبل  وإنَّ ذكرها من  بيته،  وبآل   )(باإلمام عيل بغضًا  تروجيها 
كتاب خمصص ملناقب وفضائل اإلمام عيل)( يؤكد انحيازه بتلك املنهجية األموية-
العباسية، والرسول يف أكثر من مناسبة يؤكد عى أفضلية اإلمام عيل)( عى الصحابة 
إذ قال)(: »يا عيل أخصمك)1( بالنبوة وال نبوة بعدي وختتصم بسبع وال حياجك فيه 
أحٌد من قريش: أنت أوهلم إيامًنا باهلل، وأوفاهم بعهده اهلل، وأقومهم بأمر اهلل، وأقسمهم 

بالسوية، وأعدهلم ف الرعية، وأبرصهم بالقضية، وأعظمهم عند اهلل مزية«))(. 

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة عــن ابــن عبــاس قــال: »خطبنــا عمــر فقــال: عــيل 
أقضانــا، وأيب أقرأنــا«)3(، هــذه الروايــة تشــري إىل أنَّ اإلمــام علًيا)( أقــىض األصحاب 
بعــد رســول اهلل )(، وقــد ذكرهــا ابــن أيب شــيبة الكــويف)4(، والبــالذري)5(، واحلاكــم 

النيســابوري)6(، وغريهــم)7(.

))( أخصمك: أغلبك. ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، 0)/))). 
))( الصــدوق، اخلصــال، 363؛ أبــو نعيــم األصفهــاين، حليــة األبــرار، )/65؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة 
دمشــق، )58/4؛ ابــن أيب احلديــد، 73/9)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 67/3)؛ ذخائــر العقبــى، 
83؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)5)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 83)؛ الشــافعي، جواهــر املطالــب، )/04)؛ 
الصاحلــي الشــامي، ســبل اهلــدى واإلرشــاد، ))/96)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/7)6؛ الشــريازي، 

كتــاب األربعــني، 453؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 0/38).
)3( املناقب، )9. 

)4( املصنف، 83/7). 
)5( أنساب األرشاف، )/97. 

)6( املستدرك عى الصحيحني، 305/3.
ــي، تذكــرة  ــب الكــامل، 0)/485؛ الذهب ــزي، هتذي ــة دمشــق، )4/)40؛ امل ــخ مدين ــن عســاكر، تاري )7( اب

ــني، 9)4.  ــاب األربع ــريازي، كت ــات، ))/79)؛ الش ــوايف بالوفي ــدي، ال ــاظ، 0/3)8؛الصف احلف
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وعــن قضــاء اإلمــام عــيل)( أورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة عــن رشيــح))( قــال: 
ــا القــايض إيّن جئتــك خماصمــة، فقــال هلــا: وأيــن  ــه امــرأة فقالــت: أهّي ــه تقدمــت إلي »إنَّ
خصمــك؟ فقالــت: أنــت خصمــي، فأخــى هلــا املجلــس وقــال هلــا: تكلَّمــي، فقالــت: 
إيّن امــرأة يل إحليــل ويل فــرج، فقــال: قــد كان ألمــري املؤمنــني مــن ذا قصــة وورث مــن 
حيــث جــاء البــول، وكان رشيــح قــايض عــيل بــن أيب طالــب )(، فقالــت: إّنــه جيــيء 
منهــام مجيعــا، فقــال: مــن أيــن ســبق البــول؟ قالــت: ليــس منهــام شــيئا يســبق جييئــان يف 
ــت:  ــب، فقال ــن بعجي ــك لتخربي ــال: إنَّ ــد، فق ــت واح ــان يف وق ــد وينقطع ــت واح وق
ــا  ــة فوطأهت ــي خادم ــّم يل وأخدمن ــن ع ــي اب ــذا، تزّوجن ــن ه ــب م ــو أعج ــام ه ــربك ب أخ
فأولدهتــا ولــدا، وإنــام جئتــك ملــا ولــد يل لتفــرق بينــي وبــني زوجــي، فقــام مــن جملــس 
القضــاء فدخــل عــى عــيل )( فأخــربه بــام قالــت املــرأة، فأمــر هبــا فأدخلــت وســأهلا 
عــاّم قــال القــايض، فقالــت: هــو الــذي أخــربك، قــال: فأحــرض زوجهــا ابــن عمهــا فقــال 
لــه عــيل أمــري املؤمنــني )(: هــذه امرأتــك وابنــة عمــك؟ قــال: نعــم، قــال: قــد علمــت 
ــد  ــا بع ــّم وطأهت ــال: ث ــا، ق ــا فأولدهت ــة فوطأهت ــا خادم ــد أصدقته ــم ق ــال: نع ــا كان؟ ق م
ذلــك؟ قــال نعــم، قــال لــه عــيل )(: ألنــت أجــرس مــن األســد، عــيّل بدينار اخلــي))( 
- وكان معــدال - وبامرأتــني، فأتــى هبــم، فقــال: خــذوا هــذه املــرأة إن كانــت مــرأة 

))( رشيــح القــايض: بــن احلــارث بــن قيــس بــن اجلهــم، يكنــى أبــا اميــة وهــو مــن التابعــني، وكان القــايض 
يف زمــن عمــر واســتمر يف القضــاء حتــى يف زمــن اإلمــام عــيل )( عــى رغــم مــن اختالفــه معــه يف الكثــري 
مــن املســائل الفقيــه، وطــرده اإلمــام عــيل )( فــرته مــن الزمــن مــن الكوفــة ثــم اعــاده إليهــا، وروي عــن 
اإلمــام عــيل )( وعــن عمــر وروى عنــه ابنــه ميــرسة، وتــويف ســنة )78هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 
ــرب،  ــد ال ــن عب ــل، 4/)33؛ اب ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــاة، )/98)؛ اب ــار القض ــع، أخب 6/)8)؛ وكي
االســتيعاب، )/)70؛ الكربــايس، إكليــل املنهــج، 570؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 

ــي، معجــم رجــال احلديــث، 0)/0).  04/4)؛ اخلوئ
))( دينار اخلي: كان من أصحاب عيل )(، وثقاته. اخلوئي، معجم رجال احلديث، 53/8). 
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فأدخلوهــا بيتــا وألبســوها ثيابــا وجّردوهــا مــن ثياهبــا وعــدّوا أضــالع جنبيهــا، ففعلــوا 
ــة  ــا أمــري املؤمنــني عــدد أضــالع اجلانــب األيــرس ثامني ــه فقالــوا: ي ــّم خرجــوا إلي ذلــك ث
عــرش ضلعــا واجلانــب األيــرس ســبعة عــرش ضلعــا، فدعــا احلّجــام فأخــذ مــن شــعرها 
وأعطاهــا رداء وحــذاء وأحلقهــا بالرجــال، فقــال الــزوج: يــا أمــري املؤمنــني امــرأيت وابنــة 
عمــي أحلقتهــا بالرجــال فمــن أيــن أخــذت هــذه القضيــة؟ قــال: إيّن ورثتهــا مــن أيب آدم، 
ــع،  ــاء بضل ــالع النس ــن أض ــّل م ــل أق ــالع الرج ــع آدم، وأض ــن ضل ــت م ــواء خلق وح
وعــدد أضالعهــا أضــالع رجــل، فأمــر هبــم فأخرجــوا«))(، هــذه الروايــة تــرح بعلــم 
أمــري املؤمنــني)( وقدرتــه اهلائلــة يف الفصــل باألحــكام ملــا يمتلكــه مــن ســعه علــم 
يف مجيــع العلــوم، ذكــر الروايــة أيضــًا ابــن حيــان))(، والشــيخ الطــويس)3(، وغريهــم)4(.

 ،)(ــيل ــام ع ــاء اإلم ــول قض ــات ح ــن رواي ــي م ــق اخلوارزم ــره املوف ــا ذك إنَّ م
ــه كتــب التاريــخ عــى خمتلــف توجهاهتــا ومشــارهبا يف دور  يمثــل غيــض ممــا أفاضــت ب
ــالمية،  ــة اإلس ــة العربي ــي يف الدول ــام القضائ ــد النظ ــاء قواع ــيل)( يف إرس ــام ع اإلم
ــه  ــص إذ إنَّ ــت القص ــيس بي ــام بتأس ــيل)( ق ــام ع ــد)5(، أنَّ اإلم ــن أيب احلدي ــر اب فذك
ــخ اإلســالمي  ــادرة، فــألول مــرة يف التاري ــل عــيل)( هــذه الب مل يعــرف اإلســالم قب
بــادر اإلمــام أمــري املؤمنــني)( يف أثنــاء توّليــه الســلطة، إىل تأســيس »بيــت القصــص« 
لكــي يكــون موضًعــا ملعاجلــة مشــكالت النــاس وتظلامهتــم؛ فمــن ال يســتطيع مــن أبنــاء 

))( املناقب، )0)-)0). 
))( أخبار القضاة، )/97). 

)3( هتذيب األحكام، 354/9.
)4( ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/97)؛ عــامد الديــن األعــرج، كنــز الفوائد يف حل مشــكالت 

القواعــد، 6/3)4 بــن العالمــة، إيضــاح الفوائــد، 66/4)؛ احلر العاميل، وســائل الشــيعة، 6)/86). 
)5( رشح هنج البالغة، 7)/87. 



185فص2: األحوال االجتماعية والعلمية لإلمام علي )( من خالل روايات اخلوارزمي 

الشــعب أن يوصــل مشــكلته شــفويًا أو ال يرغــب أن يعــرب عنهــا هبــذه الصيغــة، بمقــدوره 
أن يكتــب قصتــه، ويوصــل قضيتــه عــن هــذا الطريــق.

 :((ثالًثا: حكم اإلمام علي
أورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة بســنده عــن أيب عبــد الرمحــن الســلمي))( قــال: 
ــا النــاس، إنَّ أخــوف مــا أخــاف عليكــم طــول  »خطــب عــيل )( بالكوفــة فقــال: أيَّ
األمــل واتبــاع اهلــوى، فأمــا طــول األمــل فينــي اآلخــرة، وأمــا اتبــاع اهلــوى فيصــد عــن 
ــون،  ــام بن ــدة منه ــكل واح ــة، ول ــرة مقبل ــرة، واآلخ ــت مدب ــد ول ــا ق ــق، أال وإنَّ الدني احل
فكونــوا مــن أبنــاء اآلخــرة، وال تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا، فــإن اليــوم عمــل وال حســاب، 
واآلخــرة حســاب وال عمــل«))(. ذكــر هــذه الروايــة ابن شــيبه الكــويف)3(، والبــالذري)4(، 
ــن)6( أن  ــة ذكــر الشــيخ حممــد مهــدي شــمس الدي وغريهــم)5(، ويف تفســري هــذه الرواي
اإلمــام)( قــد ذكــر طــول األمــل ينــي اآلخــرة، ومــن البــني أنَّ اإلنســان حــني ينســى 

 )(أبـو عبـد الرمحـن السـلمي: عبـد اهلل بن حبيـب أحد أعـالم التابعني وثقاهتـم، صحب أمـري املؤمنني )((
وسـمع منـه وروى عنـه، كـويف تويف سـنة )74هـ(. ابن سـعد، الطبقـات الكـربى، 6/)))؛ الربقـي، الرجال، 
داود،  ابـن  308؛  األقـوال،  خالصـة  احلـيل،  9/5؛  الثقـات،  حبـان،  ابـن  )/53)؛  الثقـات،  العجـيل،  5؛ 
املازنـدراين، منتهـى  الـرواة، )/397؛  الرجـال، 96/3؛ األردبيـيل، جامـع  نقـد  التفـريش،  الرجـال، 8))؛ 

املقـال، 73/4)؛ القمـي، الكنـى واأللقـاب، )/5))؛ اخلوئـي، معجـم رجـال احلديـث، ))/65).
))( املناقب، 363. 

)3( املصنف، 55/8). 
)4( أنساب األرشاف، )/4)). 

)5( املفيــد، األمــايل، 93؛ البيهقــي، شــعب االيــامن، 369/7؛ الطــويس، األمــايل، 7))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 
ــامل، 8/3)8؛  ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــة، 7/)34؛ املتق ــة والنهاي ــري، البداي ــن كث ــق، )494/4؛ اب ــة دمش مدين

املجلــي، بحــار األنــوار، 77/67. 
)6( دراسات يف هنج البالغة، 45). 
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ــاه،  ــل لدني ــاطه يف العم ــوه نش ــع وج ــر مجي ــه حي ــه، فإنَّ ــيصري إلي ــر س ــا آخ ــة عامل أن ثم
ــَك  ــوى َفُيِضلَّ ــِع اهْلَ ــاع اهلــوى إذ قــال تعــاىل وال َتتَّبِ وهكــذا يدفــع طــول األمــل إىل اتب
ــل  ــو حيم ــق، فه ــن احل ــد ع ــه يص ــام )( بأنَّ ــه اإلم ــذي عرف ))(، وال ــبِيِل أهللِ ــْن َس َع
صاحبــه عــى ارتــكاب املعــايص يف ســبيل الوصــول إىل مــا يريــد، وكنــا نعلــم بــأنَّ املصــري 
ــا:  ــاه مــن أعاملن ــام قدمن ــا ســنصري بعــد املــوت إىل عــامل آخــر نجــزى ب ن هــو املــوت، وإنَّ
 )(ــه ــني أن ــن الب ــر، وم ــن ذوي اجلرائ ــا م ــا إن كن ــذ بجرائرن ــنا ونؤخ ــاب إن أحس نث
ــو  ــام)( يدع ــرة، وكأن اإلم ــل لآلخ ــو إىل العم ــام يدع ــا وإن ــرك الدني ــو إىل ت ال يدع
ــن  ــى ع ــام ينه ــا، وإن ــل للدني ــن العم ــى ع ــو ال ينه ــا، فه ــرة والدني ــني اآلخ ــع ب إىل اجلم
االســتغراق يف هــذا العمــل، حيــث ينســى االنســان اآلخــرة ويقفــر ضمــريه مــن الشــعور 
بــاهلل، وينقطــع مــا بينــه وبــني جمتمعــه مــن أوارص الــود والرمحــة، وذلــك كلــه حيــول بينــه 

وبــني أن يبلــغ املثــل األعــى يف اإلســالم.

ــن أيب  ــيل ب ــل لع ــال رج ــي: »ق ــق اخلوارزم ــر املوف ــدي ذك ــي ع ــن بن ــيخ م ــن ش وع
طالــب )(، يــا أمــري املؤمنــني صــف لنــا الدنيــا، فقــال: ومــا أصــف لــك مــن دار مــن 
صــح فيهــا أمــن، ومــن ســقم فيهــا نــدم، ومــن اســتغنى فيهــا فتــن، ف حالهلــا حســاب وف 
ــم  ــا هل ــا وم ــم يف الدني ــم حاهل ــني)( يعرفه ــري املؤمن ــذاب«))(، إنَّ كالم أم ــا ع حرامه
ــوا عــى بصــرية مــن أمرهــم، وليعــدوا عدهتــم وليأخــذوا حذرهــم،  يف اآلخــرة، ليكون
ــد منــه، وهــو باختيارهــم، إمــا إىل  ولكــي ال تأخذهــم الغفلــة عــن مصريهــم الــذي البَّ
نعيــم األبــد بكرامــة اهلل مترشفــني، أو إىل نــار أبــدت للجباريــن واملتكربيــن)3(، أورد هــذه 

))( ص، اآلية: 6). 
))( املناقب، 364.

)3( اخلراساين، مفتاح السعادة، 380/7. 
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ــة القــايل))(، والكراجكــي))(، وغريهــم)3(. الرواي

وبإســناده عــن محــاد بــن إبراهيــم)4(، قــال: قــال اإلمــام عــيل)( »التوفيــق خــر 
قائــد، وحســن اخللــق خــر قريــن، والعقــل خــر صاحــب، واألدب خــر مــراث، وال 

وحشــة أشــد مــن العجــب«)5(.

ويف روايـة اخـرى عـن محـاد بـن إبراهيـم قـال ذكـر املوفـق اخلوارزمـي: أنَّ عـيل بـن 
أيب طالـب )( مجـع الدنيـا واآلخـرة يف مخـس كلـامت كان يقـول: اللهـم إين أسـألك 
مـن الدنيـا ومـا فيهـا ما أسـد به لسـاين، وأحصـن به فرجـي، وأؤدي بـه أمانتـي، وأِصل به 
رمحـي، وأجتـر بـه آلخـريت«)6(، إنَّ اإلمـام علًيا)(مجـع الدنيا واآلخـرة يف مخس كلامت 
وهـو مـن دعـاء له)(يف الغايـات التي يطلب الدنيـا ألجله وتكون عوًنـا عى اآلخرة، 
ذكـر هـذا الرواية ابن حبان)7(، وابن طاووس)8(، باإلضافـه إىل احلنفي)9(، واملجلي)0)(.

))( األمايل، )/))). 
))( كنز الفوائد، 60). 

ــاء علــوم الديــن، 67/9)؛ االشــرتي، تنبيــه اخلواطــر، )/45)؛ النويــري، هنايــة االرب،  )3( الغــزايل، أحي
ــز العــامل، 0/3)7؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 75/)9.  48/5)؛ املتقــي اهلنــدي، كن

)4( محــاد بــن إبراهيــم اليشــكري روى عــن فاطمــة اليشــكرية وعــن عائشــة روى عنــه عــارم. ابــن أيب حاتــم، 
اجلــرح والتعديــل، 3/)3).

)5( املناقــب، 365؛ وانظــر ايضــا: ابــن حبــان، الثقــات، 75/8)؛ البيهقــي، شــعب االيــامن، 4/)6)؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )509/4؛ الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، 00)؛ الــدر املنثــور، 09/6)؛ املتقــي 

اهلنــدي، كنــز العــامل، 6)/69).
)6( املناقب، 365.

)7( الثقات، 75/8). 
)8( اقبال االعامل، )/30). 

)9( درر السمطني، )5).
)0)( بحار األنوار، 334/94. 
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وبإســناده عــن عبــد خــري))( قــال: قــال أمــري املؤمنــني)( »أحبــب حبيبــك هونــًا 
مــا))(، عســى أن يكــون بغيضــك يومــا مــا، وأبغــض بغيضــك هونــًا مــا، عســى أن يكــون 
حبيبــك يومــا مــا«)3(، قــد أمــر)( يف هــذه احلكمــة برعايــة العدالــة يف إظهــار املحبــة 
ــراط يف  ــن اإلف ــاب م ــدو، واالجتن ــب وع ــكّل حبي ــق ب ــد الئ ــام يف ح ــداوة وحفظه والع
ــا ال  ــى م ــليطه ع ــه وتس ــع األرسار لدي ــف مجي ــب وكش ــبة إىل احلبي ــة بالنس ــار املحب إظه
ينبغــي تســليط العــدو عليــه، وعــدم االرصار عــى إظهــار العــداوة بالنســبة عــى العــدو 
ــام  ــان رب ــان مفارقت ــة والعــداوة عارضت ــإنَّ املحب ــه، ف ــه وبين ــع احلرمــات بين وانتهــاك مجي
ــدل  ــام تتب ــزول ورب ــام ت ــداوة رب ــام أن الع ــداوة، ك ــب إىل الع ــام تنقل ــة، ورب ــزول املحب ت
ــاري)6(،  ــويف)5(، والبخ ــيبه الك ــن أيب ش ــد اب ــة عن ــذه احلكم ــد وردت ه ــة)4(، وق باملحب

ومصــادر أخــرى كثــرية)7(.

ــه، مــن مهــدان. الربقــي، الرجــال، 6؛  ــد خــري اخلــرياين: مــن أصحــاب اإلمــام عــيل)( وروي عن ))( عب
الطــويس، رجــال الطــويس، 78؛ العالمــة احلــيل، خالصــة األقــوال، )47؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 

.3(0/(0
))( اهلون: الرفق واللني والوقار. أبو منصور، هتذيب اللغة، 6/)3). 

)3( املناقب، 367. 
)4( اخلوئي، منهاج الرباعة، ))/354. 

)5( املصنف، 8/)34. 
)6( األدب املفرد، 80). 

)7( ابــن شــبه، تاريــخ املدينــة، 66/4))؛ الرتمــذي، الســنن، 43/3). البــالذري، أنســاب األرشاف، 
الســمرقندي،  املعجــم األوســط، 357/3؛  الطــرباين،  احلــريب، غريــب احلديــث، 059/3)؛  588/5؛ 
التفســري، )/53؛ البيهقــي، شــعي اإليــامن، 60/5)؛ الطــويس، األمــايل، 364؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة 
دمشــق، )5/4؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 6)/0))؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 
56/5؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 88/8؛ الســوطي، اجلامــع الصغــري، )/39؛املتقــي، اهلنــدي، كنــز العــامل، 

ــوار، 34/)33.  ــار األن ــي، بح 4/9)؛ املجل
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وأيضــا عــن عبــد خــري قــال املوفــق اخلوارزمــي: قــال اإلمــام عــيل)( »ال 
يقــل عمــل مــع تقــوى وكيــف يقــل مــا ُيتقّبــل«))(، قــال املازنــدراين))(: إنَّ قــول اإلمــام 
عــيل)( »ال يقــل عمــل مــع تقــوى« بمعنــى أنَّ كلَّ عمــل بنــى عــى التقــوى ال 
 )(ــه ال ينبغــي أن يعــد قليــال بقولــه يقــل لكونــه عظيــاًم يف ذاتــه وكثــرًيا، وكذلــك أنَّ
ــاَم  ــاىل إِنَّ ــه تع ــا لقول ــول قطًع ــوى مقب ــع التق ــل م ــل« ألنَّ العم ــا يتقب ــل م ــف يق »وكي
ــي)5(،  ــرة الكلين ــة)4(، وذك ــج البالغ ــول يف هن ــذا الق ــر ه ــَن)3(، ذك ــَن امْلُتَِّق ــُل اهلل ِم َيَتَقبَّ

ــم)8(. ــد)7(، وغريه ــراين)6(، واملفي ــعبه احل ــن ش واب

وعــن عطــاء بــن أيب ربــاح)9( قــال: اســتعمل عــيل بــن أيب طالــب)( رجــاًل)0)( يف 

))( املناقب، 368. 
))( رشح أصول الكايف، 40/8). 

)3( املائدة، اآلية: 7). 

 .((/4 ،)(خطب اإلمام عيل )4(
)5( الكايف، )/75. 

)6( حتفة العقول، 78). 
)7( األمايل، 94). 

ــز  ــدي، كن ــي اهلن ــور، )/36)؛ املتق ــدر املنث ــيوطي، ال ــظ، )54؛ الس ــم واملواع ــون احلك ــطي، عي )8( الواس
ــيعة، 5)/40)؛  ــائل الش ــيل، وس ــر العام ــكايف، 40/8)؛ احل ــول ال ــازدراين، رشح أص ــامل، 697/3؛ امل الع

ــوار، 35/75).  ــار األن ــي، بح املجل
)9( عطــاء بــن أيب ربــاح: هــو عطــاء بــن أيب ربــاح املكــي أبــو حممــد بــن أســلم، ولــد يف اليمــن ونشــأ يف مكــة، 
وهــو مــن أصحــاب اإلمــام عــيل)( وممــن ســمع منــه، وقيــل عنــه »خلــط«، ســمع ابــن عبــاس وأيب ســعيد 
ــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 0/6)-))؛ العجــيل، الثقــات،  ــويف عــام )4))هـــ(. اب اخلــدري وغريهــم، ت
)/)33؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 330/6؛ ابــن حبــان، الثقــات، 98/5)-99)؛ الطــويس، 
الرجــال، 75؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 77/3)؛ املازنــدراين، منتهــى املقــال، 309/4؛ الربوجــردي، 

ــث، ))/58). ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــال، )/99؛ اخلوئ ــف املق طرائ
ــدون،  ــن مح ــف، 55/8)؛ اب ــويف، املصن ــيبة الك ــن أيب ش ــي. اب ــس الرياح ــن قي ــل ب ــو معق ــل ه )0)( الرج
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رسيــة فقــال لــه: »أوصيــك بتقــوى اهلل، الــذي ال بــد لــك مــن لقائــه، وال منتهى لــك دونه، 
هــو يملــك الدنيــا واآلخــرة«))(، يف رشح هــذه احلكمــة قــال ابــن ميثــم البحــراين))(: يف 
هــذه احلكمــة يتضــح لنــا أمــور عــده أشــار إليهــا أمــري املؤمنــني)( يف وصيتــه أوهلــام: 
ــا  ــه مّل ــه فإّن ــاد علي ــهيل اجله ــة: تس ــاء اهلل، والثاني ــن لق ــف م ــوى بالتخوي ــه إىل التق جذب
كان معتقــدا أّن اجلهــاد طاعــة مقّربــة إىل اهلل تعــاىل أشــعره بوجــوب لقائــه ليســتعّد بتلــك 
ــه أمــره بتقــوى اهلل  ــة: أّن ــه. والثالث ــه مــن لقائ ــا يضطــّر إلي ــي هــو بصددهــا مل ت الطاعــة الَّ
ــه مــن األمــور  ــه وينهــاه عن ــه تعــاىل ليكــون أرسع إىل مــا يأمــره ب ــه بــرضورة لقائ وخّوف
ــن أيب شــيبة  ــة يف هنــج البالغــة)3(، وذكرهــا اب ــه، وردت هــذه الوصي املذكــورة يف وصّيت

الكــويف)4(، وابــن محــدون)5(، والراونــدي)6(، ومصــادر أخــرى)7(.

وبســنده عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري)8( قــال: قــال أمــري املؤمنــني »يــا جابــر 

ــظ،  ــم واملواع ــون احلك ــطي، عي ــة، 5/3)؛ الواس ــاج الرباع ــدي، منه ــة، )/350؛ الراون ــرة احلمدوني التذك
)8؛ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 5)/)9؛ ابــن ميثــم البحــراين، اختيــار مصبــاح الســالكني، )48؛ 

ــوار، )396/3. ــار األن ــي، بح ــة، 379/4؛ املجل ــج البالغ رشح هن
))( املناقب، 368. 

))( رشح هنج البالغة، 380/4. 
.(3/3 ،)(خطب اإلمام عيل )3(

)4( املصنف، 55/8). 
)5( التذكرة احلمدونية، )/350. 

)6( منهاج الرباعة، 5/3). 
ــم  ــن ميث ــة، 5)/)9؛ اب ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــظ، )8؛ اب ــم واملواع ــون احلك ــطي، عي )7( الواس
البحــراين، اختيــار مصبــاح الســالكني، )48؛ رشح هنــج البالغــة، 379/4؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

 .396/3(
ــد اهلل ابــن عمــرو بــن حــزام األنصــاري، اخلزرجــي، نــزل  ــر بــن عب ــد اهلل األنصــاري: جاب ــر بــن عب )8( جاب
املدينــة، وشــهد بــدرا وثــامين عــرشة غــزوة مــع النبــي)(، مــن أصحــاب رســول اهلل)(، ومــن أصحــاب 
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ــواد  ــم، وج ــتنكف أن يتعلَّ ــل ال يس ــه، وجاه ــتعمل لعلم ــامل مس ــة: ع ــن بأربع ــوام الدي ق
ــإذا عطــل العــامل علمــه، اســتنكف  ــاه، ف ــه بدني ــع آخرت ال يبخــل بمعروفــه، وفقــر ال يبي
ــر،  ــا جاب ــاه، ي ــه بدني ــر آخرت ــاع الفق ــه ب ــّى بمعروف ــل الغن ــم، وإذا بخ ــل أن يتعلَّ اجلاه
مــن كثــرت نعــم اهلل عليــه كثــرت حوائــج النّــاس إليــه فمــن قــام هلل فيهــا بــام جيــب فيهــا 
عّرضهــا للــّدوام والبقــاء، ومــن مل يقــم فيهــا بــام جيــب عّرضهــا للــّزوال والفنــاء«))(. قــال 
ــم  ــرة العل ــذا إىل ثم ــور ه ــه املأث ــني)( يف قول ــري املؤمن ــري أم ــي))(: يش ــيد اخلوئ الس
باســتعامله والعمــل بــه، وحيــث إّن العلــم قائــم بوجــود العــامل، والعــامل معــرض للمــوت 
كســائر األفــراد فــال بــدَّ مــن بقــاء العلــم، والعــامل مــن وجــود املتعلــم، فاجلاهــل املتعلــم 
ــه  ــه وإبقائ ــم وتعليم ــل بالعل ــث إّن العم ــه، وحي ــامل وبقائ ــوام الع ــاين لق ــن الث ــو الرك ه
ــدارس  ــم وامل ــل املتعلَّ ــارف حتصي ــامل ومص ــاش الع ــن مع ــة م ــارف مالّي ــاج إىل مص حيت
واملكاتــب والكتــب املحتــاج إليهــا حلفــظ العلــم وللتعليــم، فــال بــّد مــن وجــود األفــراد 
ذوي الثــروة واجلــود ليرفــوا ماهلــم يف هــذا الســبيل، وأيضــًا ال بــدَّ أن يكــون الفقــري 
ــذه  ــع، وكّل ه ــن الراب ــو الرك ــر ه ــري الصاب ــاه، فالفق ــه بدني ــع آخرت ــا ال يبي ــرا دّين صاب
األركان األربعــة يرتبــط بعضهــا ببعــض وإذا أخــّل منهــا ركــن يــرسى خللــه إىل ســائر 

ــه  ــني)(، إن ــري املؤمن ــس أم ــة مخي ــن رشط ــر)(، وم ــجاد والباق ــني والس ــن واحلس ــني واحلس ــري املؤمن أم
مــن الســابقني الذيــن رجعــوا إىل أمــري املؤمنــني)(، مــات ســنة )78هـــ(. الربقــي، الرجــال، )؛ الطــويس، 
ــي،  ــن داود، 60؛ اخلوئ ــال اب ــن داود، رج ــوال، 93؛ اب ــة األق ــيل، خالص ــة احل ــويس، )3؛ العالم ــال الط رج

معجــم رجــال احلديــث، 330/4.
))( املناقب، 369-368. 

))( منهاج الرباعة، ))/459. 
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األركان، ذكــرت هــذه الروايــة يف هنــج البالغــة))(، وذكرهــا الشــيخ املفيــد))( امليــداين)3(، 
والزخمــرشي)4(، وغريهــم)5(.

 )( قال: »قــام رجل إىل عــيل بــن أيب طالب )وبإســناده عــن العــالء بــن عبــد الرمحــن)6
فقــال: يــا أمــري املؤمنــني مــا اإليــامن؟ فقــال: اإليــامن عــى أربــع دعائــم: عــى الّصــب واليقــن 
والعــدل واجلهــاد، والّصــب منهــا عــى أربــع شــعب: عــى الّشــوق والّشــفق والّزهــد والرّتّقــب. 
فمــن اشــتاق إىل اجلنـّـة ســال عــن الّشــهوات، ومــن أشــفق مــن النـّـار اجتنــب املحّرمــات، ومــن 
زهــد ف الّدنيــا اســتهان باملصيبــات، ومــن ارتقــب املــوت ســارع إىل اخلــرات. واليقــن منهــا 
عــى أربــع شــعب: عــى تبــرصة الفطنــة، وتــأّول احلكمــة، وموعظــة العــبة، وســنّة األّولــن. 
ــن  ــبة، وم ــرف الع ــة ع ــه احلكم ــت ل ــن تبّين ــة، وم ــه احلكم ــت ل ــة تبّين ــرّص ف الفطن ــن تب فم
عــرف العــبة فكأّنــام كان ف األّولــن. والعــدل منهــا عــى أربــع شــعب: عــى غائــص الفهــم 
وغــور العلــم، وزهــرة احلكــم، ورســاخة احللــم. فمــن فهــم علــم غــور العلــم، ومــن علــم 

 .88/4 ،)(خطب اإلمام عيل )((
))( رساله يف املهر، )3. 

)3( جممع األمثال، )/))4. 
)4( ربيع األبرار، 96/3). 

)5( الشــافعي، مطالــب الســؤول، 80)؛ ابــن ميثــم البحــراين، اختيــار مصبــاح الســالكني، 664؛ رشح هنــج 
البالغــة، 7/5)4؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، )7)؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/560؛ املجلــي، 

بحــار األنــوار، )8/7)7. 
)6( العــالء بــن عبــد الرمحــن: وهــو العــالء بــن عبــد الرمحــن بــن يعقــوب، مــدين تابعــي، روي عــن أنــس بــن 
مالــك وعبــد اهلل بــن عمــرو، وقالــوا عنــه ثقــة، تــويف ســنة ))3)هـــ(. ابن ســعد، الطبقــات الكــربى، 0/5)4؛ 
البخــاري، التاريــخ الكبــري، 508/6؛ العجــيل، الثقــات، )/343؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 
ــم  ــتدركات عل ــاهرودي، مس ــف، )/05)؛ الش ــي، الكاش ــات، 47/5)؛ الذهب ــان، الثق ــن حب 357/6؛ اب

ــث، 63/5). ــال احلدي رج
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غــور العلــم صــدر عــن رشائــع احلكــم، ومــن حلــم مل يفــّرط ف أمــره وعــاش ف النـّـاس محيــدا. 
واجلهــاد منهــا عــى أربــع شــعب: عــى األمــر باملعــروف، والنّهــي عــن املنكــر، والّصــدق ف 
ــن  ــى ع ــن هن ــن، وم ــور املؤمن ــّد ظه ــروف ش ــر باملع ــن أم ــقن، فم ــنآن الفاس ــن، وش املواط
املنكــر أرغــم أنــوف املنافقــن، ومــن صــدق ف املواطــن قــي مــا عليــه، ومــن شــنا الفاســقن 
ــني  ــري املؤمن ــري أم ــة يش ــذه الرواي ــة«))(، هب ــوم القيام ــاه ي ــه وأرض ــب اهلل ل ــب هلل غض وغض
ــاًل  ــياًم تفصي ــمها تقس ــه وقس ــه ودعائم ــامن وماهيت ــوم اإلي ــن)( إىل مفه ــوىل املوحدي وم
ــج  ــًا يف هن ــة أيض ــذه الرواي ــامن، وردت ه ــام لإلي ــامل والت ــى الش ــا املعن ــن  طريقه ــى ع أعط

البالغــة))(، وأوردهــا الكلينــي)3(، والصــدوق)4(، ومصــادر أخــرى)5(.

ــي: ال  ــن عن ــس، خذوه ــال مخ ــا )( ق ــمعت علًي ــال: »س ــاس ق ــن عب ــن اب وع
ــم  ــم ان يتعل ــن ال يعل ــتحيي م ــه وال يس ــون إال رب ــه وال يرج ــم إال ذنب ــد منك ــن أح خياف
وال يســتحيي مــن يعلــم إذا ســئل عــام ال يعلــم أن يقــول اهلل أعلــم وان الصــب مــن اإليــامن 
ــب  ــرأس ذه ــب ال ــامن إذا ذه ــب اإلي ــب ذه ــب الص ــد إذا ذه ــن اجلس ــرأس م ــه ال بمنزل
ــا،  ــرية لفظ ــرية، قص ــامت من ــي كل ــذه ه ــني)( ه ــري املؤمن ــامت أم ــد«)6(، أنَّ كل اجلس
بعيــدة املــدى معنــى، وجتســدت احلكمــة يف هــذه األمــور، التــي يســمو هبــا اإلنســان لــو 

))( املناقب، )373-37. 
 .9/4 ،)(خطب اإلمام عيل )((

)3( الكايف، )/50. 
)4( اخلصال، )3). 

ــابوري،  ــال النيس ــامن، )/)7؛ الفت ــعب اإلي ــي، ش ــارات، )/35)-36)؛ البيهق ــويف، الغ ــي الك )5( الثقف
روضــة الواعظــني، 43؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )5/4)5؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 
8)/)4)؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 5/)5)؛ املتقــي، اهلنــدي، كنــز العــامل، )/85)؛ 

ــوار، 348/65. ــار األن ــي، بح ــة، 59/8)؛ املجل ــج البالغ ــدراين، رشح هن املازن
)6( املناقب، 374-373. 
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ــن  ــد ب ــام زي ــة اإلم ــذه الرواي ــر ه ــة واألدب، ذك ــى للفضيل ــال أع ــون مث ــا، ويك ــذ هب أخ
ــهورة)4(. ــرى مش ــادر اخ ــي)3(، ومص ــويف))(، والربق ــيبة الك ــن ش ــيل)())(، واب ع

ــه: »مــا انتفعــت بــيء بعــد النبــي  ــن عبــاس قول يذكــر املوفــق اخلوارزمــي عــن اب
 )( انتفاعــي بكلــامت كتــب إيلَّ هبــن أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )(
ــن  ــا مل يك ــأدرك م ــرح ب ــد يف ــرء ق ــأن امل ــد، ف ــا بع ــم أم ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــب يل: بس كت
ــه  ــرنَّ ب ــا شــيًئا فــال تكث ــاك اهلل ف الدني ــأذا أت ــا مل يكــن يدركــه، ف ــه وحيــزن لفــوت م يفوت
ــوت  ــد امل ــا بع ــك مل ــن مهَّ ــًا، وليك ــه حزن ــرن علي ــال تكث ــا شء ف ــك منه ــًا، وإذا فات فرح
ــل  ــام حيص ــرح ب ــدة الف ــن ش ــي ع ــيل)( إىل النه ــام ع ــا اإلم ــري هن ــالم«)5(، ويش والس
مــن املطالــب الدنيوّيــة، وشــدة األســف عــى مــا يفــوت منهــا، وبيــان مــا ينبغــي لإلنســان 
أن ُيــرسَّ بحصولــه ويأســف لفقــده ممـّـا ال ينبغــي لــه، وليكــن هــمَّ اإلنســاِن يف آخرتــه ال 
ــاه)6(، جــاءت هــذه احلكمــة يف هنــج البالغــة)7(، وذكرهــا ابــن مزاحــم املنقــري)8(،  بدني

))( املسند، 446. 
))( املصنف، 56/8). 

)3( املحاسن، )/9.
)4( الدينــوري، عيــون األخبــار، )/35)؛ اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، )/06)؛ الصــدوق، اخلصــال، 
5)3؛ عيــون أخبــار الرضــا)(، )/48؛ ابــن شــعبة احلــراين، حتــف احلقــول، )8)؛ الفتــال النيســابوري، 
ــؤول،  ــب الس ــافعي، مطال ــق، )0/4)5؛ الش ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــني، ))4؛ اب ــة الواعظ روض
)7)؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، )5)؛ الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، 04)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 

ــوار، )/4)). ــار األن ــي، بح 6)/)4)؛ املجل
)5( املناقب، 374. 

)6( ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة، 4/)40. 
 .(0/3 ،)(خطب اإلمام عيل )7(

)8( وقعة صفني، 07) 
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ــادر))(.  ــن املص ــري م ــع كب ــالذري))(، ومج والب

وبســنده عــن أيب الفضــل أمحــد بــن أيب طاهــر)3( قــال: »كان اجلاحــظ يقول لنــا زماًنا: 
ــة كلمــة، كل كلمــة منهــا تفــي ألــف كلمــة، مــن حماســن  إنَّ ألمــري املؤمنــني )( مائ
، وكان يعــدين  كالم العــرب قــال: وكنــت أســأله دهــرًا بعيــدًا أن جيمعهــا ويمليهــا عــيلَّ
هبــا ويتغافــل عنهــا ضنــًا هبــا قــال: فلــام كان آخــر عمــره أخــرج يومــًا مجلــة مــن مســودات 
ــة  ــه، فجمــع منهــا تلــك الكلــامت وأخرجهــا إيلَّ بخطــه، فكانــت الكلــامت املائ مصنفات
ــاس  ــوا، الن ــوا انتبه ــإذا مات ــام ف ــاس ني ــا، الن ــا ازددت يقينً ــاء م ــف الغط ــو كش ــذه: ل ه
ــل،  ــوم األج ــل، مكت ــون العل ــن آدم، مكن ــكني اب ــم... مس ــم بآبائه ــبه منه ــم أش بزماهن
حمفــوظ العمــل، تؤملــه البقــة وتقتلــه الرشقــة وتنتنــه العرقــة«)4(، وهــذه املائــة كلمــة ألمــري 

.)5()(قــد مجعهــا اجلاحــظ نقــاًل عــن اإلمــام عــيل )(املؤمنــني

))( أنساب األرشاف، )/6))
))( اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، )/05)؛ القــايل، األمــايل، )/96؛ اجلوهــري، الصحــاح، )/))؛ ابــن 
شــعبه احلــراين، 00)؛ الرشيــف الــريض، خصائــص األئمــة، 95؛ ابــن محــودون، التذكــرة احلمدونيــة، )/66؛ 
ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )503/4؛ الواســطي، عيــون احلكــم واملواعــظ، 55)؛ ابــن أيب احلديــد، 
ــاغ، الفصــول  ــن الصب ــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 4/)40؛ اب ــن ميث رشح هنــج البالغــة، 85/8)؛ اب

املهمــة، )/)55؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )3/)40.
)3( أمحــد بــن أيب طاهــر: أبــو الفضــل الكاتــب كان أحــد البلغــاء الشــعراء الــرواة، ولــه كتــاب بغــداد املصنــف يف 
أخبــار اخللفــاء وأيامهــم، وكتــاب بالغــات النســاء املشــتمل عــى خطــب الزهــراء)( ونســاء أهــل البيــت يف 
ث عــن عمــر بــن شــبة، وأمحــد بــن اهليثــم الســامي، وغريهــم. روى عنــه ابنــه عبيــد اهللّ، وحممد بن  كربــالء، وحــدَّ
خلــف بــن املرزبــان ســنة )80)هـــ(. ياقــوت احلمــوي، معجــم األدبــاء، )/)8)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 

483/6؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )/))؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، )/50). 
)4( املناقب، 377-375. 

)5( للمزيــد ينظــر: عبــد الوهــاب، رشح كلــامت أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب)(؛ وابــن ميثــم 
 .)(البحــراين، رشح املائــة كلمــة ألمــري املؤمنــني





الفصل الثالث
منزلة اإلمام علي)) يف القران الكريم

 وعند رسول اهلل)) ودوره السياسي
عن طريق روايات املوفق اخلوارزمي احلنفي

يف كتابه املناقب

املبحث األول: منزلة اإلمام علي)) يف القران الكريم 
((وعند رسول اهلل

املبحث الثاني: دور اإلمام علي)) السياسي والعسكري 
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املبحث األول
منزلة اإلمام علي )) يف القران الكريم

((وعند رسول اهلل
ــري إىل  ــي تش ــات الت ــن الرواي ــد م ــب العدي ــه املناق ــات كتاب ــي يف طي أورد اخلوارزم
حمبــة رســول اهلل)( لإلمــام عــيل)( واحلــث عــى حمبتــه، إذ أورد روايــة بســنده عــن 
ــل  ــوز، فجع ــو)1( م ــي )( قن ــدي إىل النب ــال »أه ــيل)( ق ــام ع ــن اإلم ــري ع ــد خ عب
يقــرش املــوزة وجيعلهــا ف فمــي، فقــال لــه قائــل: يــا رســول اهلل إنــك حتــب علًيــا؟ قــال: أمــا 
ــد هــذه الروايــة احلنفــي)3(، وابن شهراشــوب)4(،  علمــت أن علًيــا منــي وأنــا منــه«))(، وأكَّ
واألربــيل)5(، واملجلــي)6(، وهــذا يــدل عــى مكانــة أمــري املؤمنــني)( ومنزلتــه التــي 
بلغــت مــن الــرشف والكــامل إىل أقــى غايتهــا، وتســنم مــن كأهــل املجــد أعــى ذروتــه، 

ــه ونســبته)7(.  ــه من ــه مــن تنبيهــه عــى حمل ــام أثبت ورفعــه رســول اهلل)( ب

))(  القنــو: العــذق، وهــو مــن النخــل واملــوز كالعنقــود مــن العنــب. ابــن ســيده، املحكــم واملحيــط األعظــم، 
)/90)؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، 0)/39). 

))( املناقب، 64. 
)3( نظم درر السمطني، 79. 

)4( مناقب آل أيب طالب، )/60. 
)5( االربيل، كشف الغمة، )/95.

)6( املجلي، بحار األنوار، 75/39). 
)7( االربيل، كشف الغمة، )/95. 
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ــو  ــا وه ــزم علًي ــي )( الت ــت النب ــت: »رأي ــة قال ــن عائش ــنده ع ــة بس وأورد رواي
ــهيد«))(.  ــد الش ــأيب الوحي ــول ب يق

ويف روايــة أخــرى بســند أيب عثــامن اهلنــدي))(، عــن أمــري املؤمنــني)( قــال: 
ــا  ــت ي ــة فقل ــى حديق ــا ع ــة، فأتين ــرق املدين ــض ط ــي )( ف بع ــع النب ــي م ــت أم »كن
رســول اهلل مــا أحســنها مــن حديقــة فقــال: مــا أحســنها ولــك ف اجلنــة أحســن منهــا، ثــم 
أتينــا عــى حديقــة أخــرى فقلــت: يــا رســول اهلل مــا أحســنها مــن حديقــة فقــال: لــك ف 
اجلنــة أحســن منهــا، حتــى أتيننــا عــى ســبع حدائــق، أقــول: يــا رســول اهلل مــا أحســنها 
ــا  ــش باكي ــي وأجه ــق اعتنقن ــه الطري ــال ل ــام خ ــا، فل ــن منه ــة أحس ــك ف اجلن ــول: ل فيق
ــك إال  ــا ل ــوام ال يبدوهن ــدور أق ــن ف ص ــال: ضغائ ــك؟ ق ــا يبكي ــول اهلل م ــا رس ــت ي قل
مــن بعــدي، فقلــت يــا رســول اهلل ف ســالمة مــن دينــي؟ قــال: ف ســالمة مــن دينــك«)3(. 
ــري  ــد)( أم ــي حمم ــري النب ــا تبش ــدة، أوهل ــاين ع ــور ومع ــى أم ــتمل ع ــث يش ــذا احلدي ه
املؤمنــني)( باجلنــة، وكذلــك بــكاء الرســول)( عــى اإلمــام عــيل)( ملــا 
ســيجري عليــه مــن أعدائــه، واألمــر اآلخــر هــو تســاؤل اإلمــام عــيل)( عــن ســالمة 
الديــن وهــو املحــور والقطــب األهــم ألمــري املؤمنــني)( وهــو األصــل الــذي يبــذل 

))( املناقــب، 65؛ أبــو يعــى املوصــيل، املســند، 55/8؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )549/4؛ ابــن 
شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/60؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/96؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 460؛ 

اهليثمــي، جممــع الزوائــد، املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/8)6؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 38/ 98). 
ــد الرمحــن بــن مــل بــن عمــرو بــن عــدي ابــن وهــب بــن ربيعــة بــن ســعد، أدرك  ))( ايب عثــامن اهلنــدي: عب
الرســول ومل يــراه، روي عــن اإلمــام عــيل، ســكن الكوفــة وانتقــل إىل البــرة بعــد واقعــة الطــف، تــويف ســنة 
)00)هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 68/7؛ ابــن حبــان، الثقــات، 75/5؛ األنصــاري، معجــم الرجال 

واحلديــث، )/87). 
)3( املناقــب، 65، وانظــر أيضــًا: أمحــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/)65؛ احلاكــم النيســابوري، 

الصحيحــني، 49/3).  عــى  املســتدرك 



201فص3: منزلته )( يف القرآن وعند الرسول )( ودوره السياسي عن طريق روايات اخلوارزمي

مــن أجلــة الغــايل والنفيــس، وتأكيــد الرســول)( عــى ســالمة الديــن، وهــذا احلديــث 
ــا  مــن األحاديــث املتواتــرة إذ ذكــره بنصــه كل مــن البــزاز))(، وأبــو يعــى املوصــيل))(، أمَّ
ــإنَّ  ــيل، ف ــا ع ــرش ي ــه »فاب ــث وزاد علي ــذا احلدي ــر ه ــد ذك ــاليل)3( فق ــس اهل ــن قي ــليم ب س

حياتــك وموتــك معــي، وأنــت أخــي وأنــت وصيــي...«. 

وذكــر روايــة بســند جابــر األنصــاري قــال: قــال رســول اهلل)( »جــاءين جبئيــل 
مــن عنــد اهلل عــز وجــل بورقــة خــرضاء مكتــوب فيهــا ببيــاض إين افرتضــت حمبــة عــيل 
ــري  ــة يش ــذه الرواي ــي«)4(، ويف ه ــك عن ــم ذل ــي، فبلغه ــى خلق ــب )( ع ــن أيب طال ب
ــل اهلل  ــن ِقَب ــني)( م ــري املؤمن ــة أم ــرض حمب ــح إىل ف ــكل واض ــي بش ــق اخلوارزم املوف
ســبحانه وتعــاىل وتبليــغ الرســول للخلــق عامــة هبــذه املحبــة، وذكــر هــذه الروايــة الشــيخ 

الطــويس)5(، وابــن شــهر اشــوب)6(، وغريهــم)7(.

رســول  قــال  اخلوارزمــي:  املوفــق  قــال  املحمــدي،  ســلامن  بســند  روايــة  ويف 
اهلل)( »عــيل بــن أيب طالــب )( ينجــز عــديت ويقــي دينــي«)8(، وذكــر هــذه 

))(  املسند، )/93). 
))(  املســند، )/6)4؛ وورد احلديــث أيضــًا عنــد ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )4/))3؛ األربــيل، 

كشــف الغمــة، )/96؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 8/9))؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/76).
)3( كتاب سليم، 36). 

)4(  املناقب، 66. 
)5( اآلمايل، 9)6. 

)6( مناقب آل أيب طالب، 3/3. 
)7( األربــيل، كشــف الغمــة، )/98؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 5))؛ البيايض، الــراط املســتقيم، )/50؛ احلر 

العامــيل، اجلواهــر الســنية، 99)؛ البحــراين، مدينــة املعاجــز، )/4)3؛ املجلي، بحار األنــوار، 57/39). 
)8( املناقب، 67. 
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الروايــة الطــرباين))(، وابــن عســاكر))(، ومجــع مــن علــامء املســلمني)3(، وأوردت مصــادر 
أخــرى)4(، روايــة مقاربــة للروايــة الســابقة ونصهــا يقــول »إنَّ وصيي ووارثــي وخليفتي، 
يقــيض دينــي، وينجــز موعــدي عــيل بــن أيب طالــب«، وعــى الرغــم مــن االختــالف يف 
ــأن أمــري  ــام يتفقــان يف املضمــون، وهــو تريــح الرســول)( ب نــص الروايتــني إال أهنَّ
املؤمنــني)( هــو خليفــة رســول اهلل)( وهــو الــذي يقــع عــى عاتقــه عــدة الديــن 

ــالمي. اإلس

وأورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة مشــاهبه للروايــة الســابقة مــع االختــالف يف بعــض 
 :)( قــال: »قــال رســول اهلل )األلفــاظ والســند، إذ ذكــر بســند عــن حبــي بــن جنــادة)5
عــيل منــي وأنــا منــه وال يقــي عنــي دينــي إال أنــا أو عــيل«)6( ذكــر هــذه الروايــة أمحــد بــن 

))(  املعجم الكبري، 6/4). 
))( تاريخ مدينة دمشق، )47/4. 

)3( ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/396؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 3/9))؛ احلنفــي، نظــم 
درر الســمطني، 98؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/50). 

)4( أمحـد بـن حنبـل، فضائـل الصحابـة، )/5)6؛ املفيـد، األمـايل، )6؛ الطـويس، األمـايل، )60؛ الطـربيس، 
األحتجـاج، )/)5)؛ ابـن البطريـق، عمـدة عيون األخبـار، 76؛ املحب الطربي، الريـاض النظرة، 38/3). 
)5( حبــي بــن جنــادة بــن نــر بــن أســامة بــن احلــارث، كــويف لــه صحبــه، شــهد املشــاهد كلهــا مــع أمــري 
املؤمنــني ولــه كتــاب رواه عنــه أمحــد بــن احلســن. ابــن ســعد، الطبقــات، الكــربى، 6/)))؛ البغــوي، معجــم 
الصحابــة، )/09)؛ ابــن حبــان، الثقــات، 96/3؛ النجــايش، رجــال النجــايش، 45)؛ الطــويس، الفهرســت، 
0))؛ ابــن شــهر اشــوب، معــامل العلــامء، )8؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل يف اســامء الرجــال، )5؛ اخلوئــي، 

معجــم رجــال احلديــث، 93/5).
)6( املناقب، 34).
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 )(وهــذا حديــث مشــهور، وقــد قــىض عــيل ،)حنبــل))(، والرتمــذي))(، وآخــرون)3
ــأن  ــر ب ــد أن أم ــك بع ــره بذل ــام أم ــه ك ــد وفات ــه بع ــز عدات ــول اهلل)( وأنج ــن رس دي
ــأت  ــئ فلي ــده بش ــن أو وع ــول اهلل)( دي ــى رس ــه ع ــن كان ل ــاس أال م ــادى يف الن ين
ــاه فيــه)4(، وهــذا ال يفعلــه إال مســتخلف وكان بذلــك  عليــا)( فقــىض ذلــك مــن أت
خليفتــه يف حياتــه وبعــد وفاتــه، وصيــه كــام ذكــر ذلــك)(، فمــن ادعــى اخلالفــة غــريه 
ــذي هــو أعظــم  ــن اهلل عــز وجــل ال ــن دي ــه مــن الدي أبطــل هــذا دعــواه، وممــا قــىض عن
الديــون وذلــك مــا كان افرتضــه عليــه، فقبــض صلــوات اهلل عليــه وآلــه قبــل أن يقضيــه 
ــا النَّبِــيُّ َجاِهــِد  ــا َأيَُّ وأوىص عليــًا)( بقضائــه عنــه وذلــك قــول اهلل عــز وجــل) )5َي
ــاَر َوامْلُنَافِِقــَن)6( فجاهــد الكفــار يف حياتــه، وأمــر عليــًا)( أن جياهــد املنافقــني  اْلُكفَّ
ــاَر  ــِد اْلُكفَّ ــيُّ َجاِه ــا النَّبِ ــا َأيَُّ ــت َي ــا نزل ــال: »مل ــاس، ق ــن عب ــن اب ــه)7(، وع ــد وفات بع

))( املسند، 65/4). 
))( السنن الكربى، 300/5. 

املغــريب، رشح األخبــار،  النعــامن  الكــربى، 45/5؛  الســنن  النســائي،  املناقــب، )/473؛  )3( الكــويف، 
)/3))؛ الطــربي، املسرتشــد، 5)6؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 85)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب 
طالــب، )/96)؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 99)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 
33/3)؛ الســيوطي، اجلامــع الصغــري، )/77)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/603؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، 74/38. 
)4( ابن شهر اشوب، مناقب آل أيب طالب، )/396؛ املجلي، بحار األنوار، 74/38. 

ــري  ــان يف تفس ــويس، التبي ــد، 63)؛ الط ــران املجي ــري الق ــد، تفس ــي، )/377؛ املفي ــري القم ــي، تفس )5( القم
القــران، 59/5). 

)6( التوبة، االية: 73. 
)7( املفيــد، تفســري القــران املجيــد، 63)؛ املســائل العكربيــة، 6))؛ ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 

 .340/(
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َوامْلُنَافِِقــَن))( قــال النبــي )(: ألجاهــدنَّ العاملقــة - يعنــي الكفــار واملنافقــن – فأتــاه 
جبئيــل )( وقــال: أنــت أو عــيل«))(.

وذكــر بســنده عــن اإلمــام احلســني)( قــال: قــال عــيل بــن أيب طالــب)( قــال 
رســول اهلل)( لعــيل »ياعــيل لــو أن عبــدا عبــد اهلل عــز وجــل مثــل مــا أقــام نــوح ف قومه، 
وكان لــه مثــل أحــد ذهبــا، فأنفقــه ف ســبيل اهلل، ومــد ف عمــره حتــى حــج ألــف عــام عــى 
قدميــه، ثــم قتــل مظلومــا بــن الصفــا واملــروة، ثــم مل يوالــك ياعــيل، مل يشــم رائحــة اجلنــة 
ــوب)5(،  ــن شهراش ــربي)4(، واب ــم الط ــو القاس ــة أب ــذه الرواي ــر ه ــا«)3(، وذك ومل يدخله
ــة  ــال والي ــد ب ــال توحي ــد ف ــة بالتوحي ــاط الوالي ــد ارتب ــة تؤك ــذه الرواي ــم)6(، وه وغريه

.)(أمــري املؤمنــني

والروايــة األخــرى التــي ذكرهــا املوفــق اخلوارزمــي بســنده عــن بريــدة)7( قــال: قــال 
ــه  ــبين أن ــايب، وأخ ــن أصح ــة م ــب أربع ــرين بح ــل أم ــز وج ــول اهلل)( »أن اهلل ع رس

))( التوبة، االية: 73. 
القــران، 9/5)4؛  الربهــان يف تفســري  البحــراين،  ))( الطــويس، اآلمــايل، )50؛ االحتجــاج، )/90)؛ 

املجلــي، بحــار األنــوار، )3/)9).
)3( املناقب، 68. 

)4( بشارة املصطفى، 53). 
)5( مناقب آل أيب طالب، 3/3. 

)6( األربيل، كشف الغمة، )/00)؛ احليل، كشف اليقني، 6))؛ املجلي بحار األنوار، 7)/4)). 
ــاب  ــن أصح ــو م ــهل، وه ــو س ــال أب ــد اهلل، ويق ــو عب ــلمي، أب ــد اهلل األس ــن عب ــب ب ــن احلصي ــدة ب )7( بري
ــهد  ــنا وش ــالء حس ــا ب ــى فيه ــرب وأب ــهد خي ــهدها ش ــه مل يش ــدر لكن ــل ب ــلم قب ــه، أس ــول)( وروى عن الرس
الفتــح مــع النبــي)( ســكن املدينــة، ثــم انتقــل إىل البــرة، ثــم إىل مــرو وتــويف هبــا ســنة )63هـــ( . ابــن ســعد، 
الطبقــات الكــربى، 4/)8)؛ العجــيل، الثقــات، )/79؛ ابــن حبــان، الثقــات، 9/3)؛ الطــويس، الرجــال، 
9)؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل يف اســامء الرجــال، 7)؛ مهــدي بحــر العلــوم، الفوائــد الرجاليــة، )/8))؛ 
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حيبهــم، قلنــا: يــا رســول اهلل مــن هــم؟ فكلنــا جيــب أن يكــون منهــم، فقــال: إال ان عليــًا 
منهــم، ثــم ســكت، ثــم قــال، إال أنَّ عليــًا منهــم ثــم ســكت«))(، ذكــر هــذا احلديــث هبــذه 
ــل  ــري مكتم ــوع وغ ــث مقط ــه حدي ــابوري)3(، لكن ــم النيس ــري))(، واحلاك ــة اآلج الصيغ
 )(ــم مل يذكــروا مــن هــم الصحابــة الثالثــة البقيــة الذيــن حيبهــم رســول اهلل املعنــى ألهنَّ
ــة)5(،  ــن ماج ــيل)()4(، واب ــن ع ــد ب ــام زي ــر اإلم ــام ذك ــيل)(، بين ــام ع ــري اإلم غ
والرتمــذي)6(، وغريهــم)7( حديــث الرســول كامــاًل الــذي نصــه »أن اهلل عــز وجــل أمــرين 
بحــب أربعــة مــن أصحــايب، وأخــبين أنــه حيبهــم، قلنــا: يــا رســول اهلل فمــن هــم فكلنــا 
نحــب أن نكــون منهــم فقــال: أال أن عليــا منهــم، ثــم ســكت، ثــم قــال: أال أن عليــا منهــم 
ــاق  ــه واتف ــى في ــامل املعن ــح الكت ــام األص ــث رب ــذا احلدي ــداد«، ه ــلامن واملق ــو ذر وس وأب
 )(ــع الرســول ــاك ســبب منطقــي يمن ــه وأقدمهــا، ألّن ليــس هن اغلــب املصــادر علي
بعــدم التريــح بأســامء الصحابــة اآلخريــن، ويبــدوا أنَّ املوفــق اخلوارزمــي اختــار 
ــة احلقيقــني،  ــة التــي تتفــق مــع فكــره العقائــدي بعــدم التريــح بأســامء الصحاب الرواي

))( املناقب، 69. 
))( الرشيعة، 9/4)0). 

)3( املستدرك عى الصحيحني، 3/)4). 
)4( املسند، 456. 

)5( سنن ابن ماجه، )/53. 
)6( سنن الرتمذي، 79/6. 

)7( احلمــريي القمــي، قــرب اإلســناد، 56؛ الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، ))/)55؛ الصــدوق، 
ــد،  ــاء، )/)7)؛ املفي ــة األولي ــاين، حلي ــم األصبه ــو نعي ــا، )/36؛ أب ــار الرض ــون أخب ــال، 54)؛ عي اخلص
األمــايل، 5))؛ االختصــاص، 9؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 4/)48)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )/356؛ 
ابــن األثــري، أســد الغابــة، 5/)4)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النظــرة، 88/3)؛ الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، 

 .(3(/(
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وال نســتبعد أن يكــون احلــذف هــو بفعــل األيــدي األمويــة التــي اعتمــدت منهًجــا 
متعمــًدا يف تغييــب دور بعــض صحابــة الرســول)( الذيــن بقــوا عنــد بيعتهــم التــي يف 

.)(أعناقهــم لإلمــام عــيل

ــال:  ــارس ق ــن ي ــامر ب ــند ع ــي بس ــق اخلوارزم ــا املوف ــي ذكره ــرى الت ــة األخ الرواي
قــال رســول اهلل)( »يــا عــيل طوبــى ملــن أحبــك وصــدق فيــك، والويــل ملــن أبغضــك 

ــك«))(. ــذب في وك

 )( ذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة مفادهــا »إنَّ رســول اهلل )((وعــن أم عطيــة
ــي  ــم ال متتن ــول: الله ــو يق ــه وه ــا يدي ــه رافًع ــت: فرأيت ــة، قال ــا )( ف رسي ــث علًي بع
حتــى ترينــي عليــا«)3(، هــذا احلديــث فيــه إشــارة رصحيــة إىل حــب الرســول)( وخوفــه 

.)(عــى أمــري املؤمنــني

))( املناقــب، 70؛ وانظــر أيضــًا: أمحــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/680؛ الكــويف، املناقــب، )/)48؛ 
أبــو يعــى املوصــيل، املســند، 78/3)؛ الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا)(، )/36)؛ احلاكم النيســابوري، 
املســتدرك عــى الصحيحــني، 45/3)؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحاح األخبــار، 7))؛ املحــب الطربي، 

ذخائــر العقبــى، )/93؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، )0)؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 9/)3).
))( ام عطيــة األنصاريــة البريــة، اســمها نســيبة بنــت كعــب املازنيــة، وهــي مــن أصحــاب الرســول وغــزت 
كثــريا مــع رســول اهلل لتــداوي اجلرحــى، وروت عــن الرســول، وروى عنهــا حممــد بــن ســريين وعاشــت إىل 
حــدود ســنة )70هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 333/8؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 465/9؛ 
ــال،  ــامء الرج ــامل يف اس ــزي، االك ــب التربي ــال، )5؛ اخلطي ــويس، الرج ــات، 3/3)4؛ الط ــان، الثق ــن حب اب
)))؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، )/743؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 307/5؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

ــث، 4)/05).  احلدي
)3( املناقــب، )7؛ أمحــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/609؛ الرتمــذي، الســنن، 94/6؛ الطــرباين، 
املعجــم االوســط، 48/3؛ املعجــم الكبــري، 5)/68؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)30؛ الكراجكــي، 
كنــز الفوائــد، 36)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، )))؛ ابــن شــهر اشــوب، )/)6؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون 

صحــاح األخبــار، 87).



207فص3: منزلته )( يف القرآن وعند الرسول )( ودوره السياسي عن طريق روايات اخلوارزمي

وعــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال النبــي)( »خلــق اهلل تعــاىل مــن نــور وجــه عــيل 
بــن أيب طالــب )( ســبعن ألــف ملــك، يســتغفرون لــه وملحبيــه إىل يــوم القيامــة«))(، 

وأورد هــذه الروايــة ابــن شــاذان))(، واالربــيل)3(، ووغريهــم)4(.

وعـن عبـداهلل بـن مسـعود قال: قـال رسـول اهلل)( »إذا كان يوم القيامـة يقعد عيل 
بـن أيب طالـب عـى الفـردوس، وهـو جبل قد عـال عى اجلنـة، وفوقه عـرش رب العاملن، 
ومـن سـفحه تنفجـر أهنـار اجلنـة وتتفـرق ف اجلنـان، وهـو جالـس عـى كـريس مـن نـور، 
جتـري بـن يديـه التسـنيم، ال جيـوز أحـد الـرصاط إال ومعـه بـراءة بواليتـه وواليـة أهـل 
بيتـه، يـرشف عـى اجلنـة فيدخـل حمبيـه اجلنـة، ومبغضيـه النـار«)5(، ذكـر هـذا احلديث ابن 
شـهر اشـوب)6(، واالربـيل)7( ومصادر أخـرى)8(، وهذه الرواية تشـري إىل ارتباط الراط 
ودخـول اجلنـة بواليـة أمـري املؤمنـني)( وال يدخـل اجلنـة إال مـن معـه جـواز واليـة 
اإلمـام عـيل)(، إذ روى ابـن عسـاكر)9( بسـنده عـن ابـن عبـاس قـال: »قلـت للنبـي 
)( يـا رسـول اهلل، للنـار جـواز؟ قـال: نعـم، قلـت: ومـا هـو؟ قـال: حـب عـيل بـن أيب 
طالـب«، وروى املحـب الطـربي)0)( روايـة مفادهـا: »التقـى أبـو بكر وعيل بـن أيب طالب 

))( املناقب، )7. 
))( مائه منقبة، )4. 

)3( كشف الغمة، )/)0). 
)4( احليل، منهاج الكرامة، 89؛ البحراين، مدينة املعاجز، 36/3؛ املجلي، بحار األنوار، 3)/0)3. 

)5( املناقب، )7. 
)6( مناقب، آل أيب طالب، )/7. 

)7( كشف الغمة، )/)0). 
)8( القمي، العقد النضيد، 78؛ اجلويني، فرائد السمطني، )/)9)؛ ااملجلي، بحار األنوار، 30/39). 

)9( تاريخ مدينة دمشق، )44/4). 
)0)( ذخائر العقبى، )/)7. 
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)( فتبسـم أبـو بكـر يف وجه عيل، فقال له: مالك تبسـمت؟ قال: سـمعت رسـول اهلل 
)( يقـول: ال جيـوز أحـد الـراط إال مـن كتـب لـه عى اجلـواز«.

وعــن عبــداهلل بــن مســعود قــال: قــال رســول اهلل)( »أول مــن اختــذ عــيل بــن أيب 
طالــب أخــا مــن أهــل الســامء إرسافيــل، ثــم ميكائيــل، ثــم جبئيــل. وأول مــن أحبــه مــن 
أهــل الســامء محلــة العــرش، رضــوان خــازن اجلنــان، ثــم ملــك املــوت وإن ملــك املــوت 
يرتحــم عــى حمبــي عــيل بــن أيب طالــب كــام يرتحــم عــى األنبيــاء )(«))(، ووردت 
هــذه الروايــة نًصــا عــن ابــن شــاذان))(، وابــن شــهر اشــوب)3(، وغريهــم)4(، يشــري 
ــم  ــك يرتح ــًا وكذل ــة أخ ــل املالئك ــن قب ــيل)( م ــام ع ــاذ اإلم ــول)( إىل اخت الرس
ملــك املــوت عــى حمبــي أمــري املؤمنــني)( كــام يرتحــم عــى االنبيــاء)( فالبــد أن 

ــر مــا يرتحــم عليهــم. يرتحــم عــى أمــري املؤمنــني)( أكث

وعــن عبــداهلل بــن مســعود قــال: ســمعت رســول اهلل)( يقــول: »مــن زعــم أنــه 
آمــن يب وبــام جئــت بــه وهــو يبغــض علًيــا )( فهــو كاذب ليــس بمؤمــن«)5(.

ــزول  ــده، ال ت ــي بي ــذي نف ــول اهلل)( »وال ــال رس ــال: ق ــرزه)6(، ق ــو ب ــن أب وع

))( املناقب، )7. 
))( مائة منقبه، )3). 

)3( مناقب آل أيب طالب، )/)3. 
)4( األربــيل، كشــف الغمــة، )/)0)؛ القمــي، العقــد النضيــد، 84؛ الديلمــي، إرشــاد القلــوب، )/35)؛ 

املجلــي، بحــار األنــوار، 0/339)). 
)5( املناقــب، 76؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/53)؛ الصــدوق، األمــايل، 49)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 
مدينــة دمشــق، )80/4)؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 8/3؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/03)؛ 

احلــيل، كشــف اليقــني، 7))؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 7/)39.
 )(ابــو بــرزة: نضلــة بــن عبيــد اهلل بــن احلــارث األســلمي اخلزاعــي املــدين، مــن أصحــاب رســول اهلل )6(
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قــدم عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأله اهلل تبــارك وتعــاىل عــن أربــع: عــن عمــره فيــام أفنــاه، 
وعــن جســده فيــام أبــاله، وعــن مالــه فيــام كســبه وفيــام أنفقــه، وعــن حبنــا أهــل البيــت، 
فقــال لــه عمــر: فــام آيــة حمبتكــم مــن بعدكــم؟ قــال: فوضــع يــده عــى رأس عــيل -وهــو 
عــى جانبــه- وقــال: ان حبــي مــن بعــدي حــب هــذا«))(، ذكــر هــذه الروايــة ابــن شــهر 

ــيل)3(، واحلــيل)4(، واملجلــي)5(. اشــوب))(، واالرب

ــة أخــرى بســند عبــد اهلل بــن عمــر قــال: »ســمعت  وذكــر املوفــق اخلوارزمــي رواي
ــال:  ــراج؟ فق ــه املع ــك ليل ــك رب ــة خاطب ــأي لغ ــئل ب ــا س ــول عندم ــول اهلل )( يق رس
ــا رب خاطبتنــي أنــت أم عــيل؟  خاطبنــي بلغــة عــيل بــن أيب طالــب فأهلمنــي إن قلــت ي
ــبهات،  ــف بالش ــاس وال أو ص ــاس بالن ــياء ال أق ــس كاألش ــا يشء لي ــد أن ــا أمح ــال ي فق
خلقتــك مــن نــوري وخلقــت علًيــا مــن نــورك فاطلعــت عــى رسائــر قلبــك فلــم أجــد يف 
قلبــك أحــب إليــك مــن عــيل بــن أيب طالــب فخاطبتــك بلســانه كيــام يطمئــن قلبــك«)6(.

وأصحــاب اإلمــام عــيل)(، وأيضــا روى عــن النبــي )( وعــن اإلمــام عــيل)(، تــويف ســنة )65هـــ(. 
ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 3/4))؛ مســلم، الكنــى واأللقــاب، )/58)؛ الربقــي، الرجــال، )؛ ابــن أيب 
حاتــم، اجلــرح والعديــل، 499/8؛ ابــن حبــان الثقــات، 9/3)4؛ الطــويس، الرجــال، 50 و 83؛ اخلطيــب 
التربيــزي، االكــامل يف اســامء الرجــال، ))؛ ابــن حجــر، تقريــب التهذيــب، )/563؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

احلديــث، 0)/76).
))( املناقب، 77. 

))( مناقب آل أيب طالب، )/5. 
)3( كشف الغمة، )/03). 

)4( احليل، كشف اليقني، 9))؛ منهاج الكرامة، 90.
)5( املجلي، بحار األنوار، 7)/))3. 

)6( املناقــب، 78؛ وانظــر أيضــًا: ابــن طــاووس؛ الطرائــف، 55)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/03)؛ احلــيل، 
كشــف اليقــني، 9))؛ الديلمــي، إرشــاد القلــوب، )/3))؛ الفيــض الكاشــاين، التفســري الصــايف، 77/3)؛ 
احلــر العامــيل، اجلواهــر الســنية، 95)؛ البحــراين، مدينــة املعاجــز، )/)40؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 
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وأورد روايــة مرســلة، عــن فاطمــة)( قالــت: قــال رســول اهلل)( »إنَّ اهلل عــز 
وجــل باهــى بكــم وغفــر لكــم عامــة ولعــيل خاصــة، وإين رســول اهلل إليكــم غــر هائــب 
لقومــي وال حمــاب لقرابتــي، هــذا جبئيــل خيــبين: أن الســعيد كل الســعيد، مــن أحــب 
ــه وبعــد  ــا ف حيات ــه، وأن الشــقي كل الشــقي مــن ابغــض علًي ــه وبعــد موت ــا ف حيات علًي
ــد)4(،  ــل))(، والشــيخ الصــدوق)3(، والشــيخ املفي ــن حنب ــه«))( أورد هــذا احلديــث اب موت
وغريهــم)5(، ففــي الروايــة أشــارة إىل الســعادة يف حــب أمــري املؤمنــني)(، والشــقاء 

يف بغضــه.

ــن  ــر ب ــن جاب ــي ع ــق اخلوارزم ــر املوف ــابقة ذك ــة الس ــن الرواي ــة م ــة قريب ويف رواي
ــق الســاموات واألرض  ــا خل ــال رســول اهلل)(:»إّن اهلل مّل ــال: ق ــد اهلل األنصــاري ق عب
دعاهــّن فأجبنــه، فعــرض عليهــّن نبــويت وواليــة عــيّل بــن أيب طالــب فقبلتامهــا، ثــّم خلــق 
يــن، فالســعيد مــن ســعد بنــا، والشــقّي مــن شــقي بنــا، نحــن  اخللــق وفــّوض إلينــا أمــر الدِّ
املحلّلــون حلاللــه واملحّرمــون حلرامــه«)6(، ذكــر هــذه الروايــة ابــن شــاذان)7(، واألربيل)8(، 

.387/(8
))( املناقب، 79. 

))( فضائل الصحابة، )/658. 
)3( األمايل، 49). 
)4( األمايل، )6). 

ــج  ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــى، 37)؛ اب ــارة املصطف ــربي، بش ــايل، )/04)؛ الط ــب األم ــجري، ترتي )5( الش
البالغــة، 69/9)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)9؛ احلــيل، كشــف اليقــني، )3)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

 .75/(7
)6( املناقب، 35). 

)7( مائه منقبه، 5). 
)8( كشف الغمة، )/96). 
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وغــريه))(، وقــال الســيد اخلوئــي))( أنَّ هــذا احلديث يشــري إىل عــرض النبــوة والوالية عى 
الســاموات واألرض وتفويــض أمــور اخللــق إليهــم مــن سياســتهم وتأديبهــم وتكميلهــم 
وتعليمهــم، وأمــر اخللــق بطاعتهــم فيــام أحّبــوا وكرهــوا، وفيــام علمــوا جهــة املصلحة فيه 
ومــا ال يعلمــوا، وأنَّ الســعيد كل الســعادة مــن أحــب علًيــا)( يف حياتــه وبعــد مماتــِه، 
 )3(...َبــاِل ــاَمَواِت َواألْرِض َواجْلِ ــا َعَرْضنَــا األَماَنــَة َعــَى السَّ ويف ذلــك قــال اهلل تعــاىل إنَّ

.)4()(وقيــل إنَّ األمانــة هــي واليــة عــيل

ــعيد  ــن أيب س ــنده ع ــة بس ــق رواي ــر املوف ــوداع ذك ــة ال ــر وحج ــث الغدي ــن حدي وع
ــام كان حتــت  ــر ب ــر خــم، وأم ــاس إىل غدي ــال: »إن رســول اهلل )( دعــا الن اخلــدري ق
الشــجرة مــن الشــوك وذلــك يــوم اخلميــس، ثــم دعــا عليــا وأخــذ بصبعيــه ورفعهــام حتى 
ــُت  ــْوَم َأْكَمْل نظــر النــاس إىل بيــاض إبطيــه، ثــم مل يتفرقــوا حتــى نزلــت هــذه اآليــة اْلَي
ْســاَلَم ِدينًــا)5( فقــال رســول اهلل  َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأمْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
)(: اهلل أكــرب عــى إكــامل الديــن، وإمتــام النعمــة، ورىض الــرب برســالتي، وبالواليــة 
لعــيل مــن بعــدي ثــم قــال: مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله وعــاد 
مــن عــاداه وانــر مــن نــره وأخــذل مــن خذلــه، فقــال حســان بــن ثابــت: ائــذن يل يــا 
رســول اهلل أن أقــول يف عــيل أبياًتــا، قــال: قــل عــى بركــة اهلل، فقــال حســان بــن ثابــت: يــا 

معــرش مشــيخة قريــش اســمعوا قــويل بشــهادة رســول اهلل )( ثــم قــال)6(:

))( احليل، كشف اليقني، 55)؛ سليامن احليل، املختر، 73)؛ املجلي، بحار األنوار، 3)/7). 
))( منهاج الرباعة، 4/)37. 

)3( االحزاب، االية: )7. 
)4( الكليني، الكايف، )/3)4؛ الصدوق، عيون أخبار الرضا)(، )/74)؛ معاين األخبار، 0)). 

)5( املائدة، اآلية: 3. 
)6( املناقب، 35)-36). 
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نب����يهم الغدي��ر  ي����وم  ب����خم وأمس�����ع بالرس����ول م����نادي����ايناديه���م 
ووليك��م موالك��م  فم��ن  فقال��وا: ومل يب��دوا هن��اك التعامي��ايق��ول: 
ولي������نا وأن��ت  م���������والنا  ع�����اصي����ً��ا إهل�������ك  لألم��ر  اخلل��ق  يف  وال 
فإن��ين عل��ي  ي��ا  ق����������م  ل��ه  رضيت��ك م��ن بع��دي إمام��ا وهادي��افق��ال 

التــي نقلتهــا املصــادر  إنَّ حديــث الغديــر مــن األحاديــث املتواتــرة واملشــورة 
اإلماميــة ومصــادر أهــل الســنة عــى حــد ســواء وهبــذا احلديــث نــص مبــارش عــى إمامــة 
أمــري املؤمنــني)( وهــو خليفــة رســول اهلل)( وهــو ويل لــكل مؤمــن ومؤمنــه 
وهــذا احلديــث نــص عليــه باإلمامــة وإجيــاب لفــرض طاعتــه، ألنَّ النبــي)( قــرر أمتــه 
بفــرض طاعتــه))(، ذكــر هــذا احلديــث ســليم بــن قيــس اهلــاليل))( ، وأبــو جعفر املــدين)3(، 

وابــن أيب شــيبة)4(، وغريهــم)5(. 

))( للمزيد حول حديث الغدير ينظر: االميني، الغدير. 
))( كتاب سليم، )9).

)3( احاديث اسامعيل بن جعفر، )/4)5.
)4( املصنف، 6/)37. 

)5( أمحــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/586؛ املســند، )/)6)؛ األزدي، االيضــاح، 99؛ ابــن أيب 
عاصــم، االحــاد واملثــاين، 5/4)3؛ الســنة، )/605؛ البــزار، املســند، )/33)؛ النســائي، الســنن الكــربى، 
438/7؛ أبــو يعــى املوصــيل، املســند، )/8)4؛ الطحــاوي، رشح مشــكل اآلثــار، 5/5)؛ الكلينــي، الــكايف، 
ــن االعــرايب، املعجــم، )/803؛ اآلجــري، الرشيعــة، 050/4)؛ الطــرباين، املعجــم االوســط،  )/95)؛ اب
)/75)؛ املعجــم الكبــري، 70/5)؛ الصــدوق، األمــايل، 50؛ اخلصــال، 66؛ عيــون أخبــار الرضــا )/58؛ 
كــامل الديــن، 7)3؛ مــن ال حيــرضه الفقيــه، 558؛ ابــن املقــرئ، املعجــم، )/36؛ ابــن شــاهني، رشح مذاهــب 
أهــل الســنة، )/03)؛ املخلــص، املخلصيــات، )/3)3؛ احلاكــم النيســابوري، الســتدرك عــى الصحيحــني، 
7/3))-8))؛ املفيــد، األرشــاد، )/76)؛ املقنعــة، 03)؛ابــو نعيــم األصبهــاين، فضائــل اخللفــاء، )/43؛ 
ــازيل،  ــن املغ ــرش، 33)؛ اب ــائل الع ــايل، 47)؛ الرس ــويس، األم ــائل، 4/)3)؛ الط ــيض، الرس ــف املرت الرشي

املناقــب، )/46؛ الشــجري، ترتيــب األمــايل، )/90).
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ــد  ــول اهلل)( لوف ــال رس ــال: »ق ــب))(، ق ــن حنط ــد اهلل ب ــن عب ــب ب ــن املطل وع
، أو ليبعثــنَّ اهلل إليكــم رجــال منــي، - أو قــال: مثــل  ثقيــف حــني جــاؤه: واهلل لتســلمنَّ
نفــي - فليرضبــن أعناقكــم، وليســتبني ذراريكــم، وليأخــذنَّ أموالكــم، قــال عمــر بــن 
اخلطــاب: فــو اهلل مــا اشــتهيت اإلمــارة إال يومئــذ، جعلــت انصــب صــدري لــه رجــاء ان 
يقــول: هــذا، فالتفــت إىل عــيل )( فأخــذ بيــده ثــم قــال: هــو هــذا، هــو هــذا«))(، هــذه 
ــه أقــرب النــاس  ــا)( هــو نفــس الرســول)(  وأنَّ الروايــة تــرح بــأنَّ اإلمــام علًي
مــن رســول اهلل)(، وعــن قــول عمــر بــن اخلطــاب إّنــه مــا اشــتهى اإلمــارة إال يومئــذ 
 )(ــه يف غــزوة خيــرب قــال رســول اهلل يف هــذه املناســبة فــإنَّ بعــض املصــادر)3( ذكــرت أنَّ
ــى  ــه اهلل ورســوله، ال يرجــع حت ــة غــدا رجــال حيــب اهلل ورســوله، وحيب »ألعطــنيَّ الراي
يفتــح اهلل عليــه. قــال عمــر: مــا أحببــت اإلمــارة إال يومئــذ« فهــل هــذا األمــر مــن بــاب 
تضــارب الروايــة يف املصــادر أم أنَّ عمــر بــن اخلطــاب ذكــر هــذه العبــارة يف املناســبتني 
معــا يف اشــارة إىل حبــه لإلمــارة، ذكــر هــذه الروايــة الصنعــاين)4(، والبــالذري)5(، وابــن 

عبــد الــرب)6(، وغريهــم)7(. 

))( املطلــب بــن عبــد اهلل بــن حنطــب القــريش املخزومــى أبــو احلكــم مــدين، ســمع عمــر وروى عنــه حممــد بــن 
العبــاد. البخــاري، التاريــخ الكبــري، 7/8؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 359/8؛ ابــن حبــان، الثقــات، 

450/5؛ الذهبــي، الكاشــف، )/70). 
))( املناقب، 36). 

)3( مســلم، الصحيــح، 7/)))؛ النســائي، الســنن الكــربى، 5/)))؛ الطــويس، األمــايل، 380؛ ابــن 
الطرائــف، 59.  طــاووس، 

)4( املصنف، ))/6)). 
)5( أنساب األرشاف، )/4)). 

)6( االستيعاب، 0/3))). 
)7( ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 97)؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 65؛ الــربي، اجلوهــرة، 
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وأورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة بســنده عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري قــال: 
ــال  ــاه، فق ــف))( فانتج ــوم الطائ ــا ي ــّلم علًي ــه وس ــه وآل ــّى اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس »دع
النــاس لقــد طــال نجــواه مــع ابــن عِمــّه فقــال رســول اهلل صــّى اهلل عليــه وآلــه وســّلم: مــا 
انتجيتــه ولكــن اهلل انتجــاه«))(، وقــال الســيد امليــالين)3( إنَّ هــذه الروايــة تشــري إىل مناجــاة 
 )(بقــول الرســول ،)(بواســطة الرســول )(اهلل ســبحانه وتعــاىل لإلمــام عــيل
»مــا انتجيتــه« أي مــا خصصــت بالنجــوى »ولكــن اهلل انتجــاه« أي إيّن بلغتــه عــن اهلل مــا 
أمــرين إّن أبلغــه إيــاه عــى ســبيل النجــوى فحينئــذ انتجــاه اهلل ال انتجيتــه، وأيضــا تؤكــد 
ــة  ــيل)( املحفوف ــام ع ــول)( واالم ــني الرس ــة ب ــة العالق ــى خصوصي ــة ع الرواي
برعايــة اهلل تعــاىل ومباركتــه، ذكــر هــذه الروايــة الرتمــذي)4(، والشــافعي)5(، وغريهــم)6(. 

وعــن اإلمــام احلســني)(، بإســناده، عــن اإلمــام عــيل)(، أنــه قــال: »أخــذ 
رســول اهلل )( بيــد احلســن واحلســن )( فقــال: مــن أحبنــي، وأحــب هذيــن، 

73؛ األربيل، كشف الغمة، )/96)؛ املجلي، بحار األنوار، 309/38.
))( يــوم الطائــف: وهــي غــزوة حدثــت يف الســنة الثامنــة للهجــرة، بــني املســلمني بقيــاده الرســول)( وقبيلة 
ثقيــف وبعــض مــن قبيلــه هــوازن، وهدفــت الغــزوة إىل فتــح الطائــف والقضــاء عــى قــوات ثقيــف وهــوازن 
اهلاربــة مــن غــزوه حنــني. ابــن خيــاط، تاريــخ ابــن خيــاط، )/89؛ ابــن حبيــب البغــدادي، املحــرب، )/5))؛ 

الطــربي، تاريــخ الرســول وامللــوك، 3/)8؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 3/)34. 
))( املناقب، 38). 

)3( قادتنا كيف نعرفهم، 6/5)3. 
)4( سنن الرتمذي، 303/5. 

)5( مطالب السؤول، )9. 
)6( األربــيل، كشــف الغمــة، )/96)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 70/3)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 
ــز العــامل، ))/6)6؛ البحــراين، مدينــة  ــاغ، الفصــول املهمــة، )3)؛ املتقــي اهلنــدي، كن 54)؛ ابــن الصب

ــوار، 56/39). ــار األن ــي، بح ــز، )/)8؛ املجل املعاج
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وأبامهــا، وأمهــام كان معــي ف درجتــي ف اجلنــة«))(، إذن فاإلمــام عــيل)( وأهــل بيتــه 
ــول اهلل)( يف  ــع رس ــم كان م ــن أحبه ــول اهلل)( وم ــاس لرس ــب الن ــم أح )( ه

اجلنــة وبالدرجــة نفســها، بمعنــى رشط الواليــة للدخــول إىل اجلنــة.

أورد املوفــق اخلوارزمــي حديــث املنزلــة))( بســنده عــن ســعد بــن أيب وقــاص قــال: 
ــة  ــي بمنزل ــون من ــرىض أن تك ــا ت ــب)( »أم ــن أيب طال ــيل ب ــول اهلل)( لع ــال رس ق
ــه ال نبــي بعــدي«)3(، إّن حديــث املنزلــة يــدل عــى أن ألمــري  هــارون مــن موســى، غــر أنَّ
املؤمنــني)( مجيــع منــازل هــارون مــن موســى إال منزلــة النبــوة، واســتثناء النبــوة دليل 
العمــوم جلميــع املنــازل، وإنَّ اخلصوصيــة التــي كانــت بــني هــارون وموســى هــي اخوتــه 
لــه، وشــد أزره، ووجــوب طاعتــه، ووزارتــه، ورشاكتــه يف أمــره وكونــه أوىل النــاس بــه 
حًيــا وميًتــا، حســبام أشــارت إليــه اآليــة الكريمــة) )4 َواْجَعــْل يِل َوِزيــًرا ِمــْن َأْهــيِل َهــاُروَن 
ْكــُه ِف َأْمــِري)5( فــال بــد أن يــراد بمنزلتــه هــذه اخلصوصيــة  َأِخــي اْشــُدْد بـِـِه َأْزِري َوَأرْشِ

))( املناقــب، 38)؛ وانظــر أيضــا: أمحــد بــن حنبــل، املســند، )/77؛ الرتمــذي، الســنن، 305/5؛ النعــامن 
املغــريب، رشح األخبــار، 98/3؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 3)/89)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 
)30؛ القــايض عيــاض، الشــفا، )/0)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 53/3)؛ ابــن البطريــق، 
ــة، )/89؛  ــف الغم ــيل، كش ــف، )))؛ األرب ــاووس، الطرائ ــن ط ــار، 74)؛ اب ــاح األخب ــون صح ــدة عي عم
املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 89/3)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/97؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، 3)/6)). 
))( حديــث املنزلــة: وهــو احلديــث الــذي قــال الرســول)( لإلمــام عــيل)(: أنــت منــي بمنزلــة هــارون 

مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي. حممــد تقــي املجلــي، روضــة املتقــني، 0)/459. 
)3( املناقــب، 39). وينظــر أيضــًا الطيالــي، املســند، )/67)؛ ابــن أيب شــبيه، املصنــف، 366/6؛ أمحــد بــن 
حنبــل، املســند، )/566؛ البخــاري، الصحيــح، 9/5)؛ مســلم، الصحيــح، 870/4)؛ ابــن ماجــه، الســنن، 

)/)4؛ الرتمــذي، الســنن، 88/6.
 .369/(9 ،)(العاميل، الصحيح من سرية النبي االعظم )4(

)5( طه، اآلية: 9)-)3. 
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ــث  ــول)( حدي ــر الرس ــيل)(، وذك ــام ع ــول)( واإلم ــني الرس ــي ب ــها الت نفس
املنزلــة يف اكثــر مــن موقف إذ ذكــره يوم املؤاخــاة))( األوىل))(، ويــوم املؤاخــاة)3( الثانية)4(، 
ويــوم تســمية احلســن واحلســني)()5(، ويف حجــة الــوداع)6(، ويف منى)7(، ويــوم غدير 
خــم)8(، ويــوم املباهلــة)9(، ويف غــزوة تبــوك)0)(، وعنــد الرجــوع بغنائــم خيــرب)))(، ويــوم 

 )(ــه وبــني اإلمــام عــيل ــي اخــى هبــا رســول اهلل)( بين ))( املؤاخــاة األوىل: وهــي املؤاخــاة يف مكــة الت
ــر، 8/9)3.  ــي، الغدي ــري. االمين وبــني أيب بكــر وعمــر وبــني طلحــة والزب

))( الصــدوق، األمــايل، )40؛ ابــن اجلــوزي، تذكــرة اخلــواص، 3)؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/5))؛ 
املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/607؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 334/38. 

)3( املؤاخــاة الثانيــة: وكانــت يف املدينــة بعــد اهلجــرة بخمســة أشــهر، حيــث آخــى الرســول)( بــني 
املهاجريــن واألنصــار، واصطفــى لنفســه منهــم عليــا)( واختــذه مــن دوهنــم أخــا، وقــال لــه: »أنــت منــي 
ــري  ــل يف تفس ــريازي، األمث ــي«. الش ــي ووارث ــت أخ ــدي وأن ــي بع ــه ال نب ــى إال أن ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل

الكتــاب املنــزل، 00/5).
)4( ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، 0)؛ ابن الصباغ، الفصول املهمة، )/0)).

)5( الصــدوق، األمــايل، 97)-98)؛ علــل الرشائــع، )/38)370)؛ عيــون أخبــار الرضــا)(، )/7)؛ 
معــاين األخبــار، 57؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 54)؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/03)-

 .(05
ــد، )8)؛  ــي، كنــز الفوائ ــويس، األمــايل، ))5؛ الكراجك ــاب ســليم، 67)؛ الط ــن قيــس، كت ــليم ب )6( س

املجلــي، بحــار األنــوار، 56/37).
)7( املشغري العاميل، الدر النظيم، 84)؛ املجلي، بحار األنوار 60/37). 

)8( العيــايش، تفســري العيــايش، )/)33؛ النعــامن املغــريب، دعائــم اإلســالم، )/6)؛ الطــربيس، االحتجــاج، 
)/73؛ ابــن طــاووس، اليقــني، 348؛ الفيــض الكاشــاين، التفســري الصــايف، )/57؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، 06/37). 
)9( ابن شهراشوب، مناقب آل أيب طالب، 3/)4)؛ ابن طاووس، الطرائف، 49)؛

)0)( زيــد بــن عــيل، املســند، 407-408؛ ســليم بــن قيــس، كتــاب ســليم، 95) و99)؛ الصــدوق، كــامل 
ــن، 78)؛ الدي

)))( الكــويف، املناقــب، )/94)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/)38؛ الصــدوق، األمــايل، 56)؛ 
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 )(ويف حديــث حلمــه حلمــي، حــني خاطــب ،)(()(مــع اإلمــام عــيل )((كان يمــي
أم ســلمة هبــذا القــول)3(، ويــوم ســد األبــواب )4(()5(، ويف يوم نــام الصحابة يف املســجد)6(، 
ويــوم كان أبــو بكــر، وعمــر، وأبــو عبيــدة يف حــرضة النبــي)(، والنبــي)( متكــئ)7( 

الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، )))؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 9/)3). 
))( روي عــن اإلمــام عــيل)( قــال: بينــام انــا أمــي مــع النبــي)( يف بعــض طرقــات املدينــة... قــال يل: 
.((/( ،)(أنــت منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي. الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا

))( الصدوق، عيون أخبار الرضا، )/)). 
)3( الصدوق، علل الرشائع، )/66؛

)4( ســد األبــواب: روي أنــه ملــا قــدم املهاجــرون إىل املدينــة بنــوا حــوايل مســجده بيوتــا فيهــا أبــواب شــارعة 
يف املســجد، ونــام بعضهــم يف املســجد، فأرســل النبــي)( معــاذ بــن جبــل فنــادى: إن النبــي)( يأمركــم 
أن تســدوا أبوابكــم إال بــاب عــيل، فأطاعــوه إال رجــل، قــال: فقــام رســول اهلل)( فحمــد اهلل وأثنــى عــى 

ــب، )/36.  ــب آل أيب طال ــوب مناق ــهر اش ــن ش ــيل)(. اب ع
الصــدوق، علــل  املغــريب، ورشح األخبــار، )/)0)؛  املناقــب، )/354 - 355؛النعــامن  )5( الكــويف، 
ــي،  ــني، )6)؛ اجلوين ــني، 566؛ اليق ــاووس، التحص ــن ط ــايل، )/50؛ اب ــويس، األم ــع، )/66؛ الط الرشائ
ــي  ــد، 9/)))؛ املتق ــع الزوائ ــي جمم ــدال، )/3؛ اهليثم ــزان االعت ــي، مي ــمطني، )/50)؛ الذهب ــد الس فرائ

اهلنــدي، كنــز العــامل، 54/6)؛ املجلــي، بحــار األنــوار ج )3 ص 348. 
)6( ســليم بــن قيــس، كتــاب ســليم، 400؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )39/4)؛ احلــيل، كشــف 

ــني، )8). اليق
)7( عــن عمــر بــن اخلطــاب قــال: كنــت أنــا وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة ابــن اجلــراح ونفــر مــن أصحــاب رســول 
اهلل )( والنبــي)( متكــئ عــى عــيل بــن أيب طالــب حتــى رضب بيــده عــى منكبــه ثــم قــال: أنــت يــا عــيل 
! أول املؤمنــني إيامنــا وأوهلــم إســالما ! ثــم قــال: أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى.... املحــب الطــربي، 
الريــاض النــرضة، 09/3)-0))؛ ذخائــر العقبــى، 58؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، 0))؛ املتقــي 

ــز العــامل، 3)/3)). اهلنــدي، كن
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.)3()(ويف مــرض موتــه ،)(()(ويــوم عــرج بــه ،)(( )(عــى عــيل

ــى  ــيل )( ع ــدم ع ــا ق ــا: »مل ــال فيه ــلة ق ــة مرس ــي رواي ــق اخلوارزم وأورد املوف
رســول اهلل )( بفتــح خيــرب، قــال لــه رســول اهلل )(: لــوال أن تقــول فيــك طائفــة مــن 
أمتــي مــا قالــت النصــارى يف املســيح، لقلــت فيــك اليــوم قــوال ال متــر بمــأل إال أخــذوا 
الــرتاب مــن حتــت قدمــك ومــن فضــل طهــورك يستشــفون بــه، ولكــن حســبك أن تكون 
ــه ال  ــى إال أن ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــك من ــك، وإن ــي وأرث ــك، ترثن ــا من ــي وأن من
نبــي بعــدي، وإنــك تــربئ، ذمتــي وتقاتــل عــى ســنتي، وإنــك غــدًا يف اآلخــرة أقــرب 
النــاس منــي، وإنــك أول مــن يــرد عــيل احلــوض، وإنــك أول مــن يكســى معــي، وإنــك 
أول داخــل اجلنــة مــن أمتــي، وإن شــيعتك عــى منابــر مــن نــور، وإن احلــق عــى لســانك 
وقلبــك وبــني عينيــك«)4(، فــكان الفتــح يف هــذه الغــزوة ألمــري املؤمنــني)( خاصــة، 
واختــص)( مــن مديــح النبــي)( فيهــا بفضائــل مل حيصــل منهــا شــئ لغــريه، وبــان 
لــه مــن املنقبــة فيهــا مــا مل يرشكــه فيــه ســواء)5(، وهنــا أيضــًا يتكــرر حديــث املنزلــة الــذي 
ذكرنــاه ســلفًا، ويف هــذه الروايــة أكــد الرســول)( إنَّ االستشــفاء والتــربك ليــس 

حرامــًا، وقــد اتفقــت أغلــب املصــادر)6( اإلســالمية عــى صحــة هــذا احلديــث. 

))( املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 09/3)-0))؛ ذخائــر العقبــى، 58؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول 
املهمــة، 0))؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/3)). 

))( الصدوق، كامل الدين، 50)-)5)؛ احليل، املختر، 46)-47). 
)3( الصدوق، كامل الدين، )6). 

)4( املناقب، 58)/59). 
)5( املفيد، اإلرشاد، )/66)-67). 

)6( ســليم بــن قيــس، كتــاب ســليم، ))4؛ الكــويف، املناقــب، )/49)؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، )/0)3؛ 
ــد،  ــد، 634؛ املفي ــربي، املسرتش ــايل، 56)؛ الط ــدوق، األم ــار، )/)38؛ الص ــريب، رشح األخب ــامن املغ النع
ــني،  ــه الغافل ــة، تنبي ــن كرام ــد، )8)؛ اب ــز الفوائ ــي، كن ــاص، 50)؛ الكراجك ــاد، )/65)؛ االختص اإلرش
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وهــو   )( اهلل  نبــي  عــى  »دخلــت  قــال:   )(عــيل اإلمــام  عــن  وبإســناده 
مريــض، فــإذا رأســه يف حجــر رجــل أحســن مــا رأيــت مــن اخللــق والنبــي )( نائــم، 
فلــام دخلــت إليــه قــال الرجــل: ادن إىل ابــن عمــك فأنــت أحــق بــه منــى فدنــوت منهــام، 
فقــام الرجــل وجلســت مكانــه ووضعــت رأس النبــي )( يف حجري كــام كان يف حجر 
الرجــل فمكــث ســاعة ثــم إن النبــي )( اســتيقظ فقــال: أيــن الرجــل الــذي كان رأيس 
يف حجــره؟ فقلــت: ملــا دخلــت عليــك دعــاين ثــم قــال: ادن إىل ابــن عمــك فأنــت أحق به 
منــى، ثــم قــال: فجلســت مكانــه فقــال النبــي )( فهــل تــدرى مــن الرجــل؟ فقلــت: ال 
بــأيب أنــت وأمــي، فقــال النبــي )( ذاك جربئيــل )( كان حيدثنــي حتــى خــفَّ عــيل 
 )(ــة تشــري إىل إنَّ أمــري املؤمنــني وجعــي ونمــت ورأيس يف حجــره«))(، هــذه الرواي
هــو أحــق وأقــرب األشــخاص إىل رســول اهلل )( وأيضــًا تشــري إىل استشــهاد رســول 

.)(يف حجــر أمــري املؤمنــني )(اهلل

وأورد املوفــق اخلوارزمــي بســنده روايــة اخــرى عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري 
قــال: »ســمعت رســول اهلل )( يقــول لعــيل بــن أيب طالــب )( قبــل موتــه بثــالث: 
ســالم عليــك أبــا الرحيانتــني، أوصيــك برحيانتــي مــن الدنيــا، فعــن قليــل ينهــد ركنــاك، 
واهلل خليفتــي عليــك، قــال فلــام قبــض النبــي )( و قــال عــيل )(: هــذا أحــد 

ــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، ؛ أيب القاســم الطــربي، بشــارة املصطفــى، 46)؛ الطــربيس،  7))؛ الفت
أعــالم الــورى، )/366؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/330؛ األربــيل، كشــف الغمــة، 
)/)3)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 07)؛ البحــراين، رشح هنــج البالغــة، )/76؛ القمــي، العقــد الفريــد، )8؛ 

ــوار، ))/79. ــار األن ــي، بح ــايل، 86/4؛ املجل ــوايل اللئ ــائي، ع االحس
))( املناقــب، 39)؛ وانظــر أيضــًا: الطــويس، األمــايل، 385؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/99)؛ املحــب 
ــي، بحــار األنــوار،  ــز العــامل، 7/)5)؛ املجل الطــربي، الريــاض النــرضة، 96/3)؛ املتقــي اهلنــدي، كن
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ركنــي الــذي قــال يل رســول اهلل )(، فلــام ماتــت فاطمــة )( ، قــال )(: هــذا أحــد 
الركــن الثــاين الــذي قــال يل رســول اهلل )(«))(، يف معنــى هــذه الرواية قال الســيد حممد 
رضــا اجلــاليل))(: إنَّ الرســول)( يــويص اإلمــام عــيل)( بالرحيانتــني وهــم احلســن 
 )(وفاطمــة البتــول )(وعندمــا اهنــد الركنــان وهــم الرســول )( واحلســني
فبقــي احلســنان نعــم الســلوة لعــيل)( بعــد أخيــه الرســول)( وبعــد الزهــراء 
 ،)(ــول ــبههام بالرس ــع بش ــام، ويتمت ــر إليه ــرس)( بالنظ ــول)(، ي ــة البت فاطم
ويشــمهام، كــام كانــا الرســول اهلل)( يقــول لفاطمــة)( ادعــي يل بابنــي »فيشــمهام 
ويضمهــام«)3(، وردت هــذه الروايــة يف كثــري مــن املصــادر اإلســالمية)4( ممــا يؤكد شــهرهتا 

واتفــاق علــامء املســلمني عــى صحتهــا.

وعــن أنــس بــن مالــك قــال: قــال رســول اهلل)( »مــا مــن نبــي إال ولــه نظــري يف 
ــيل  ــارون، وع ــري ه ــامن نظ ــى، وعث ــري موس ــر نظ ــم، وعم ــري إبراهي ــر نظ ــو بك ــي فأب أمت
نظــريي«)5(، ذكــر هــذه الروايــة املحــب الطــربي)6(، والذهبي)7(، بينــام زاد ابن عســاكر)8(، 

))( املناقب، )4). 
))( اإلمام احلسني )( سامته وسريته، 43.

)3( الرتمذي، السنن، 3/5)3؛ املجلي، بحار األنوار، 99/43). 
)4( الصــدوق، األمــايل، 98)؛ معــاين األخبــار، 403؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 04)؛ ابــن كرامــة، تنبيــه 
الغافلــني، 43؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، )5)؛ ابــن عســاكر، تاريخ مدينة دمشــق، 4)/66)؛ 
ــز  ــدي، كن ــي اهلن ــة، )/66؛ املتق ــف الغم ــيل، كش ــب، 36/3)؛ األرب ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــن شهراش اب

ــوار، 73/43). ــار األن ــي، بح ــامل، 3)/664؛ املجل الع
)5( املناقب، )4). 

)6( الرياض النرضة، )/50. 
)7( ميزان االعتدال، )/9)). 

)8( تاريخ مدينة دمشق، 90/66). 
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والســيوطي))(، والصاحلــي الشــامي))( واملتقــي اهلنــدي)3(، عــى الروايــة بقوهلــم »ومــن 
رسه أن ينظــر إىل عيســى ابــن مريــم فلينظــر إىل أيب ذر الغفــاري«، وبخــالف هــذا ذكــر 
ــن  ــا م ــول اهلل »م ــول رس ــراين)6(، ق ــافعي)5(، والبح ــوين الش ــربي)4(، والباع ــب الط املح
نبــي إال ولــه نظــر ف أمتــه وعــيل نظــري«، ونحــن نعتقــد بصحــه الروايــة الثالثــة وذلــك 
ــاليب)7(  ــا الغ ــن زكري ــد ب ــود حمم ــا لوج ــن قبوهل ــي ال يمك ــق اخلوارزم ــة املوف ألّن رواي
ــن  ــي)9( م ــره الذهب ــث«، وذك ــع احلدي ــي)8( »يض ــه الدارقطن ــال عن ــذي ق ــندها، ال يف س
الضعفــاء، وأيضــًا وجــود أمحــد بــن عطــاء)0)( الــذي قــال عنــه الدارقطنــي)))( »مــرتوك«، 
ــرتوك«،  ــقالين)3)( »م ــر العس ــن حج ــه اب ــال عن ــاء، وق ــن الضعف ــي)))( م ــره الذهب وذك
ــخاص  ــب ألش ــل ومناق ــاء فضائ ــه اعط ــراد ب ــوع وامل ــث موض ــذا احلدي ــد أنَّ ه ونعتق

))( كفاية الطالب، 67). 
))( سبل اهلدى واإلرشاد، ))/43). 

)3( كنز العامل، ))/757. 
)4( الرياض النرضة، 0/3))؛ ذخائر العقبى، 64. 

)5( جواهر املطالب، )6. 
)6( غاية املرام، 5/)). 

)7( حممــد بــن زكريــا الغــاليب: البــري اإلخبــاري، أبــو جعفــر، روى عــن عبــد اهلل ابــن رجــاء الغدانــى، وأيب 
الوليــد، وروى عنــه أبــو القاســم الطــرباين، وغــريه. الذهبــي، ميــزان االعتــدال، 550/3. 

)8( الضعفاء واملرتوكون، 3/)3). 
)9( املغنى يف الضعفاء، )/)85؛ ميزان االعتدال، 550/3. 

ــم انتقــل عنهــا إىل  ــال، ث ــام هبــا دهــرا طوي ــه نشــأ ببغــداد، وأق ــة يف وقت ــن عطــاء: شــيخ الصوفي )0)( أمحــد ب
ــداد، 5/)55.  ــخ بغ ــدادي، تاري ــب البغ ــام. اخلطي الش

)))( الضعفاء واملرتوكون، )/)5). 
)))( ميزان االعتدال، )/9)). 

)3)( لسان امليزان، )/))). 
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اخريــن وهــي أساســًا غــري موجــودة عندهــم يف حماولــة مــن واضعيــه مســاواهتم بأمــري 
 .)(ــني املؤمن

وبســنده عــن ربعــي بــن حــراش))( قــال: »ســمعت عليــا يقــول وهــو باملدائــن: جــاء 
ســهيل بــن عمــرو))( إىل النبــي فقــال إنــه قــد خــرج إليــك نــاس مــن أرقائنــا ليــس هبــم 
الديــن تعــوذا بــك، فأرددهــم علينــا، فقــال لــه أبــو بكــر وعمــر: صــدق يــا رســول اهلل، 
فقــال رســول اهلل: لــن تنتهــوا معــرش قريــش حتــى يبعــث اهلل عليكــم رجــال امتحــن اهلل 
قلبــه باإليــامن يــرضب رقابكــم وأنتــم جمفلــون عنــه اجفــال النعــم، فقــال أبــو بكــر: انــا 
ــه  ــال: ال، ولكن ــول اهلل؟ ق ــا رس ــو ي ــا ه ــر: أن ــه عم ــال ل ــال ال، ق ــول اهلل؟ ق ــا رس ــو ي ه
نعــل خيصفهــا لرســول اهلل )(«)3(، وقــد  قــال ويف كــف عــيل  النعــل،  خاصــف 
أمجعــت أغلــب املصــادر)4( عــى ذكــر هــذه الروايــة، ويف هــذه الروايــه قــال الســيد جعفــر 

))( ربعــي بــن حــراش بــن جحــش بــن عمــرو بــن عبــد اهلل، أبــو مريــم الكــويف، حــدث عــن عــيل وحذيفــة 
ــنة  ــويف س ــم، وت ــر وغريه ــن املعتم ــور ب ــعبي ومنص ــه الش ــعود، وروى عن ــن مس ــني واب ــن حص ــران ب وعم
ــرح  ــم، اجل ــن أيب حات ــات، )/)5)؛ اب ــيل، الثق ــربى، 79/6)؛ العج ــات الك ــعد، الطبق ــن س )00)هـــ(. اب
9/)43؛  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  اخلطيــب  40/4)؛  الثقــات،  حبــان،  ابــن  509/3؛  والتعديــل، 

 .59/( االنصــاري، 
))( ســهيل بــن عمــرو: اســتجاره رســول اهلل حــني رجــع مــن الطائــف ليتــم عمرتــه، وكان كافــرا وعــارض 

رســول اهلل يف كثــري مــن املواقــف. الشــاهرودي، مســتدركات رجــال علــم احلديــث، 85/4).
)3( املناقب، )4). 

)4( ابــن شــيبه الكــويف، املصنــف، 497/7؛ ابن شــاذان األزدي، األيضــاح، )45؛ الكــويف، املناقب، )/7)؛ 
النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/03)؛ الطحــاوي، رشح معــاين األخبــار، 359/4؛ احلاكــم النيســابوري، 
املســتدرك عــى الصحيحــني، )/38)؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/)))؛ االفصــاح، 35)؛ تفســري القــران املجيــد، 
80)؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )/44)؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 358/3؛ ابــن البطريق، 

خصائــص الوحــي املبــني، 39)؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 70؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 0)/360. 
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ــا،  ــدد قريًش ــد ه ــول)( ق ــة أنَّ الرس ــذه الرواي ــق ه ــن طري ــا ع ــح لن ــيل))(: يتض العام
ــرى أن هلــا احلــق - مــن  ــة بأرسهــا، وت ــرة العربي ــرى نفســها ســيدة اجلزي ــت ت ــي كان الت
موقعهــا الدينــي، وكذلــك مــن موقــع ملكيتهــا ألولئــك األرقــاء أن يكــون القــرار األول 
ــذا  ــا هب ــون هل ــاس يعرتف ــد، والن ــه أح ــا في ــا، ال ينازعه ــا بيده ــبة ألرقائه ــري بالنس واألخ
ــا  ــرتف هل ــط ال يع ــس فق ــي)( لي ــها، وإنَّ النب ــه لنفس ــا تزعم ــى م ــا ع وذاك، ويقروهن
بــيء ممــا تزعمــه لنفســها ويزعمــه النــاس هلــا، وإنــام هــو يعطــي لنفســه احلــق يف شــن 
ــس هــؤالء األســياد  ــاب نف ــد هلــا أن تنتهــي بــرضب رق ــرة، يري ــحة، ومدم حــرب كاس
املتســلطني، حتــى لــو كانــوا مــن قريــش، أو كانــوا ســدنة البيــت احلــرام، ملجــرد ضــامن 
حريــة الفكــر والعقيــدة حتــى ملــن هــم عبيــد أرقــاء هلــم، وقــد اشــرتاهم أولئــك النــاس 
بأمواهلــم، ألنَّ ملكيتهــم هلــم هلــا حــدود وقيــود، وال تصــل إىل حــد منعهــم مــن التفكــري، 
 )(هــذا الوســام الرائــع ألمــري املؤمنــني )(والتدخــل يف اعتقاداهتــم، يســجل النبــي
يف إطــار فريــد ورائــع، حــني بــنيَّ أن هــذا الــذي يســتطيع أن يــرضب رقــاب قريــش عــى 
الديــن، ليــس ممــن يرغــب يف يشء مــن حطــام الدنيــا، وليــس هــو ممــن يميِّــزون أنفســهم 
ــل  ــه أه ــدح ب ــا يم ــيء مم ــال، وال ب ــرة امل ــدح بكث ــان ال يم ــو إنس ــن، وه ــن اآلخري ع
الدنيــا، وال حيتــاج يف اســتحضار صورتــه إىل أي إطــار تظهــر عليــه األلــوان، واألشــكال، 
والزخرفــات، بــل هــو يظهــر يف صورتــه وهــو خيصــف نعــاًل، وهــي صــورة ال يتوقعــون 
ظهــور احلاكــم والقائــد والرئيــس فيهــا يف أي مــن الظــروف واألحــوال، والالفــت: أن 
هــذه النعــل التــي خيصفهــا ليســت لــه، وإنــام هــي لغــريه، إهنــا لرســول اهلل)( األمــر 
الــذي يشــري إىل طبيعــة نظرتــه لنفســه، ويؤكــد صحــة مــا يلهــج بــه)(، حيــث يقــول: 

»أنــا عبــد مــن عبيــد حممــد«))(.

 .((0-((9/4 ،)( الصحيح من سرية اإلمام عيل )((
))( الكلينــي، الــكايف، )/90؛ الصــدوق، التوحيــد، 74)؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/3)3؛ املجلــي، 
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وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل)( »عــيل منــي مثــل رأيس مــن بــدين«))(، 
يشــري هــذا احلديــث إىل أنَّ أمــري املؤمنــني)( هــو كنفــس الرســول)( وهــو بمنزلــة 
ــن  ــويس)3( واب ــيخ الط ــة))(، والش ــن مردوي ــث اب ــذا احلدي ــر ه ــدن، ذك ــن الب ــرأس م ال

املغــازيل)4(، وغريهــم)5(.

قــال:  املحمــدي  بســنده عــن ســلامن  النــور  اخلوارزمــي حديــث  املوفــق  أورد 
ــدي اهلل  ــني ي ــورا ب ــيل ن ــا وع ــت أن ــول: كن ــد )( يق ــى حمم ــي املصطف ــمعت حبيب »س
تعــاىل قبــل أن خيلــق آدم بأربعــة عــرش ألــف عــام، فلــام خلــق اهلل تعــاىل آدم ســلك ذلــك 
النــور يف صلبــه، فلــم نــزل يف يشء واحــد، حتــى افرتقنــا يف صلــب عبــد املطلــب فجــزء 
أنــا وجــزء عــيل«)6(، ذكــرت بعــض املصــادر)7( هــذا احلديــث هبــذه الطريقــة، بينــام ذكرتــه 
ــأن  ــد ب ــن نعتق ــة« ونح ــيل اخلالف ــوة ويف ع ــَي النب ــه »فف ــرى)8( وزادت علي ــادر أخ مص

بحار األنوار، 83/3). 
))( املناقب، 44). 
))( املناقب، 07). 
)3( األمايل، 353.

)4( املناقب، )/98. 
)5( ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/58؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 96)؛ 
ــن طــاووس، الطرائــف، 68؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/300؛ احلــيل، كشــف اليقــني، )8)؛ البيــايض،  اب
الــراط املســتقيم، )/)5)؛ الســيوطي، اجلامــع الصغــري، )/77)؛ الصاحلــي الشــامي، ســبل اهلــدى 

ــوار، 96/38).  ــار األن ــي، بح ــامل، ))/603؛ املجل ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــاد، ))/97)؛ املتق واإلرش
)6( املناقب، 45). 

)7( ابــن مردويــه، املناقــب، 85)؛ الطــربي، املسرتشــد، 630؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، )67/4؛ 
الراونــدي، اخلرائــج واجلرائــح، )/838؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 0/3)).

)8( النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/464؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 94؛ ابــن البطريــق، خصائــص الوحــي 
املبــني، 95؛ عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 88؛ ابــن شــاذان، الروضــة، )8؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 6)؛ 
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املوفــق اخلوارزمــي اعتمــد يف نقلــه عــى املصــادر التــي اجتزئتــه يف حماولــة منهــم اخفــاء 
ــد قضــت مشــيئة  ــث إىل أنَّ ق ــة، ويشــري هــذا احلدي ــة اإلمــام عــيل)( يف اخلالف احقي
اهلل أن ينطلــق النبــي)( وخليفتــه ووليــه مــن بعــده)( مًعــا وأن يكونــا مًعــا حتــى 
يبــني النبــي ديــن اإلســالم، ويكــون قاعدتــه، ويؤســس دولتــه وبعــد ذلــك خيتــار مــا عنــد 
اهلل ويســلم الرايــة لــويل عهــده وخليفتــه مــن بعــده، فينطلــق عــى نفــس البصــرية، ويتابــع 
نفــس الطريــق، وإنَّ اهلل تعــاىل هــو الــذي خلــق النوريــن وســريمها معــا ثــم وزع األدوار 
ــا  ــني أحدمه ــا رجل ــار منه ــل األرض فاخت ــع إىل أه ــذي اطل ــو ال ــاىل ه ــام، واهلل تع بينه
ــي  ــار اإلهل ــة االختي ــده)(، وعملي ــن بع ــويل م ــه وال ــر زوج ابنت ــي)( واآلخ النب

ــرز الثوابــت))(. للرجلــني مــن أب

ــول  ــال رس ــال: ق ــه ق ــيل)( أنَّ ــام ع ــن اإلم ــي ع ــق اخلوارزم ــر املوف ــناده ذك وبإس
ــد  ــه إال اهلل، حمم ــا: ال إل ــوب فيه ــإذا مكت ــه ف ــرش جناحي ــد ن ــل، وق ــاين جبئي اهلل)( »أت
النبــي، ومكتــوب عــى اآلخــر: ال إلــه إال اهلل، عــيل الــويص«))(، هــذه الرواية تســلم بــأنَّ أمري 
املؤمنــني)( هــو ويص رســول اهلل)( وذلــك بأمــر مــن اهلل تعــاىل عــن طريــق مــا 
مكتــوب عــى جناحــي جربئيــل، وقــد أورد هــذه الروايــة كثــري مــن املصــادر اإلســالمية)3(.

وعــن زيــد بــن أرقــم قــال: »قــال النبــي )( لعــيل وفاطمــة واحلســن واحلســني: أنــا 

احلــيل، كشــف اليقــني، البيــايض، الــراط املســتقيم، )/47)؛ الشــريازي، كتــاب األربعــني، )5؛ املجلــي، 
بحــار األنــوار، 4/35). 

))( أمحد حسني يعقوب، نظرية عدالة الصحابة، ))). 
))( املناقب، 48). 

)3( األربــيل، كشــف الغمــة، )/)30؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 0)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/43)؛ 
ســليامن احلــيل، املختــر، 88)؛ الشــريازي، كتــاب األربعــني، 58؛ احلــر العامــيل، اجلواهــر الســنية، 96)؛ 

املجلــي، بحــار األنــوار، 7)/9.
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حــرب ملــن حاربتــم وســلم ملــن ســاملتم«))(، واملــراد هنــا باحلــرب ليــس القتــال فقــط بــل 
املخالفــة ألهــل البيــت )( هــي بذاهتــا حــرب هلــم، والســلم هنــا هــي الطاعــة والواليــة 
ألهــل البيــت )(، وقــد أكــدت هــذه الروايــة أغلــب املصــادر اإلســالمية عــى اختالف 

مشارهبا))(.

وبإســناده عــن أيب ذر الغفــاري قــال: »ســمعت رســول اهلل يقــول لعــيل: اللهــم أعنــه 
ــذه  ــولك«)3(، يف ه ــو رس ــدك وأخ ــه عب ــه، فأن ــتنر ب ــره وأس ــم ان ــه، الله ــتعن ب وأس
الروايــة دعــاء الرســول)( لإلمــام عــيل)( ليعينــه اهلل عــى احقــاق احلــق ويســتعن 
ــو  ــد اهلل وأخ ــه عب ــم، فأن ــه عليه ــتنر ب ــه وان يس ــى اعدائ ــره ع ــك، وان ين ــه يف ذل ب
رســول اهلل، أورد هــذه الروايــة الكــويف)4(، والنعــامن املغــريب)5(، والشــيخ الصــدوق)6(، 

))( املناقب، 50). 
))( ابــن شــيبة الكــويف، املصنــف، 7/))5؛ أمحــد بــن حنبــل، املســند، )/)44؛ الرتمــذي، الســنن، 360/5؛ 
الكــويف، املناقــب، )/56)؛ املحامــيل، املــايل املحامــيل، 447؛ ابــن حيــان، الصحيــح، 5)/434؛ الطــرباين، 
املعجــم الوســيط، 79/3)؛ املعجــم الصغــري، )/3؛ املعجــم الكبــري، 40/3؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبار، 
)/608؛ الصــدوق، االعتقــادات، 05)؛ عيــون أخبــار الرضــا)(، )/64؛ ابــن شــاهني، فضائــل فاطمة، 
)/33؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، ؛ املفيــد، األمــايل، 3))؛ الطــويس، األمــايل، 
336؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 344؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 58)؛ الطــربيس، االحتجــاج، 
)/395؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 8/3)؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 
)5؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، )3)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 8)/)4؛ املحــب الطــربي، 
الريــاض النــرضة، 54/3)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/88)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/96؛ 

املجلــي، بحــار األنــوار، 366/8. 
)3( املناقب، )5)-53). 

)4( املناقب، )/)34. 
)5( رشح األخبار، )/95).

)6( األمايل، 07). 
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ــيل))(، واملجلــي)3(.  ــن عســاكر))(، واألرب واب

)( رسيــة  اهلل  »بعــث رســول  قــال:  بــن حصــني)4(  عــن عمــران  وبإســناده 
ــة،  ــاب جاري ــة، فأص ــىض يف الرسي ــب )(، فم ــن أيب طال ــيل ب ــم ع ــتعمل عليه واس
فأنكــروا ذلــك عليــه، فتعاقــد أربعــة مــن أصحــاب النبــي )( فقالــوا: إذا لقينــا رســول 
اهلل )( أخربنــاه بــام صنــع عــيل، فــكان املســلمون إذا قدمــوا مــن ســفر بــدأوا برســول 
اهلل )( فنظــروا إليــه وســلموا عليــه، ثــم ينرفــون إىل رحاهلــم، فلــام قدمــت الرسيــة 
ــن  ــيل ب ــر إىل ع ــول اهلل أمل ت ــا رس ــال: ي ــة فق ــد األربع ــام أح ــول اهلل، فق ــى رس ــلموا ع س
ــال  ــاين فق ــام الث ــم ق ــول اهلل )(، ث ــه رس ــرض عن ــذا؟ فأع ــذا وك ــع ك ــب صن أيب طال
ــم  ــه، ث ــرض عن ــه، فأع ــل مقالت ــال مث ــث فق ــام الثال ــم ق ــه، ث ــرض عن ــه، فأع ــل مقالت مث
قــام الرابــع فقــال مثــل مــا قالــوا، فأقبــل إليهــم رســول اهلل )( والغضــب يعــرف مــن 
وجهــه، فقــال: مــا تريــدون مــن عــيل؟ مــا تريــدون مــن عــيل؟ مــا تريــدون مــن عــيل؟ 
إن عليــا منــي وأنــا منــه، وهــو ويل كل مؤمــن«)5(، ووردت هــذه يف مصــادر عديــدة)6(، 

))( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، )54/4.  
))( كشف الغمة، )/303. 

)3( بحار األنوار، ))/8)3. 
)4( عمــران بــن حصــني اخلزاعــي يكنــي أبــا نجيــد، مــن أصحــاب رســول اهلل)(، روى عــن رســول 
 ،)(ــني ــن رجعــوا إىل أمــري املؤمن ــزين، هــو مــن الســابقني الذي ــد اهلل امل ــن عب ــه بكــر ب اهلل)(، وروى عن
تــويف ســنه ))5هـــ(. العجــيل، الثقــات، )/373؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 96/6)؛ ابــن حبــان، 
الثقــات، أبــو نعيــم األصبهــاين، 08/4))؛ الطــويس، 43؛ الكربــايس، اكليــل املنهــج، 559؛ الشــاهرودي، 

ــث، 4)/)5).  ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــث، 6/)))؛ اخلوئ ــال احلدي ــم رج ــتدركات عل مس
)5( املناقب، 53). 

)6( الرتمــذي، الســنن، 96/5)؛ النســائي، الســنن الكــربى، 5/)3)؛ خصائــص أمــري املؤمنــني، 97؛ ابــن 
حبــان، الصحيــح، 5)/373؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 0/3))؛ ابــن األثــري، أســد 
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وقــد أوضــح الشــيخ الــرساب التنكابنــي))( معنــى هــذه الروايــة قائــال: يف هــذه الروايــة 
أمــور ينبغــي التنبيــه عليهــا أحدهــا: عرفــان الغضــب مــن وجهــه)(، مــع أنَّ كالمهــم 
انتســاب مــا زعمــوه منكــرا إىل أمــري املؤمنــني)(، فبــأي ســبب حصــل الغضــب مــن 
مقالتهــم؟ مــع أن ظاهــر احلــال يقتــيض بيــان جــواز مــا فعلــه بــال غضــب، ألنَّ الاليــق 
باألمــة عــرض مــا وقــع يف الغنيمــة وغريهــا مــن أمــوال املؤمنــني إذا ظنــوا أنــه مل يقــع عــى 
ــة االنــكار  ــه بيــان حكمــه، وثانيهــا: غاي وجــه رشعــي عــى رســول اهلل)( والاليــق ب
مــن مقالتهــم بتثليــث قولــه »مــا تريــدون مــن عــيل؟«. وثالثهــا: ذكــر قولــه)( »إن عليــا 
منــي وأنــا منــه« مقارنــا للتأكيــد بــ  »إن«، ورابعهــا: قولــه »وهــو ويل كل مؤمــن بعــدي« 
ــة أمــري املؤمنــني)( ومدائحــه املشــهورة، كان  فلعــل وجــه األولــني أن ظهــور جالل
ــف  ــم لضع ــم بعضه ــدم عل ــر ع ــى تقدي ــح، وع ــه قبي ــدر من ــه ال يص ــم بأنَّ ــا يف العل كافي
املــدرك، فــال أقــل مــن جتويــز عــدم القباحــة، فــال وجــه جلزمهــم بصــدور منكــر منــه، كــام 
يــدل تعبريهــم بقوهلــم »أمل تــر إىل عــيل بــن أيب طالــب صنــع كــذا؟« عليــه ظاهــرا، ولعــل 
هــذا الغضــب واإلنــكار منــه ألنَّ منشــأ هــذه الظنــون: إمــا عــداوة عــيل)( الدالــة عى 
النفــاق، أو قلــة مباالهتــم بــام ســمعوا مــن رســول اهلل)( يف شــأنه)( الناشــئة مــن 
ضعــف اإلســالم. ولعــل وجــه األخرييــن تأكيــد مــا ظهــر منــه)( ســابقا، لداللتهــام 
 )(منــه وكونــه )(اســتدل بكــون عــيل )(عــى صــدور منكــر منــه أصــال، فلعلــه

مــن عــيل)( عــى املناســبة التامــة النافيــة جلــواز املنكــر واخلطــأ، وتأكيــدا لإلنــكار.

وبإسـناده عـن سـامل بـن أيب اجلعـد))( قـال: »قيـل لعمـر: نـراك تصنـع بعـيل شـيًئا ال 

ــة، 7/4)؛ الشــافعي، مطالــب الســؤول، )0)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 9/3))؛ احلــيل،  الغاب
ــوا، 49/38).  كشــف اليقــني، )5)؛ اهليثمــي، مــوارد الضــامن، 34/7)؛ املجلــي، بحــار االن

))( سفينة النجاة، 97.
ــن ســلمة األشــجعي، كــويف مــن خــواص أصحــاب أمــري  ــع ب ــن أيب اجلعــد: اســم أيب اجلعــد راف ))( ســامل ب
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تصنعـه بأحـد مـن أصحـاب النبـي )( قـال: إّنـه مـوالي«))(، وقـد علـق السـيد جعفـر 
العامـيل))( عـى هـذه الروايـة قائـاًل: اذا أردنا تربيـر موقف عمـر هنا، وإخراجـه من دائرة 
التناقـض، فـال بـد أن نقـول: إنَّ عمـر بـن اخلطـاب، وهـو يقـر لعـيل)( بأنـه مـواله، 
ومـوىل كل مؤمـن، ويظهـر لـه مـن التبجيـل واالحـرتام مـا لفـت انظـار بعضهـم الـذي مل 
يكـن جيهـل أنَّ هـذا اإلقرار حيتم عليه أن يتنازل لعيل)( عـن املقام الذي اغتصبه منه، 
ولكنـه يريـد أن يوهـم، أن املـراد بمولويتـه لـه، هـو أن لـه مقاًما ينبغـي احرتامـه وتعظيمه 
وهـذا املعنـى يعـد مـن التحريـف الذكـي، وهـو بال شـك ال ينسـجم مع ما قصده رسـول 
اهلل)( حـني قـرر لعـيل هـذه املولويـة، حيـث قرهنا بـام ال يدع جمااًل للشـك بأهنـا مولوية 
شـاملة للسـلطة واإلمامـة، ولذلـك »دعـا ملـن نـره، وعـى من خذلـه يف غدير خـم«)3(، 

املؤمنــني)( وأصحــاب عــيل بــن احلســني)(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 6/)3)؛ العجــيل، 
الثقــات، )/73)؛ الربقــي، الرجــال، 33؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 4/)8)؛ الطــويس، الرجــال، 
66؛ احلــيل، خالصــة االقــوال، 468؛ األردبيــيل، جامــع الــرواة، )/347؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم 

ــي، معجــم رجــال احلديــث، 4/9).  رجــال احلديــث، 4/4؛ اخلوئ
))( املناقب، 60). 

.(58/(( ،)( الصحيح من سرية اإلمام عيل )((
)3( أمحــد بــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، )/586؛ املســند، )/)6)؛ االزدي، االيضــاح، 99؛ ابــن أيب 
عاصــم، االحــاد واملثــاين، 5/4)3؛ الســنة، )/605؛ البــزار، املســند، )/33)؛ النســائي، الســنن الكــربى، 
438/7؛ أبــو يعــى املوصــيل، املســند، )/8)4؛ الطحــاوي، رشح مشــكل اآلثــار، 5/5)؛ الكلينــي، الــكايف، 
ــن االعــرايب، املعجــم، )/803؛ اآلجــري، الرشيعــة، 050/4)؛ الطــرباين، املعجــم األوســط،  )/95)؛ اب
)/75)؛ املعجــم الكبــري، 70/5)؛ الصــدوق، األمــايل، 50؛ اخلصــال، 66؛ عيــون أخبــار الرضــا )/58؛ 
كــامل الديــن، 7)3؛ مــن ال حيــرضه الفقيــه، 558؛ ابــن املقــرئ، املعجــم، )/36؛ ابــن شــاهني، رشح مذاهــب 
أهــل الســنة، )/03)؛ املخلــص، املخلصيــات، )/3)3؛ احلاكــم النيســابوري، الســتدرك عــى الصحيحــني، 
7/3))-8))؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/76)؛ املقنعــة، 03)؛ابــو نعيــم األصبهــاين، فضائــل اخللفــاء، )/43؛ 
ــازيل،  ــن املغ ــرش، 33)؛ اب ــائل الع ــايل، 47)؛ الرس ــويس، األم ــائل، 4/)3)؛ الط ــيض، الرس ــف املرت الرشي
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أورد هـذه الروايـــة مجـع مـن علـامء ومؤلفـي املسـلمني يف  مصنفاهتم))(.

ذكــر املوفــق روايــة بســنده عــن اإلمــام عــيل)( قــال: قــال النبــي)( »رحــم اهلل 
أبــا بكــر، زوجنــي ابنتــه، ومحلنــي إىل دار اهلجــرة، وأعتــق بــالال مــن مالــه، رحــم اهلل عمر 
يقــول احلــق وإن كان مــرا، تركــه احلــق ومالــه صديــق، رحــم اهلل عثــامن تســتحييه املالئكة 
ــذي)3(  ــث الرتم ــذا احلدي ــر ه ــث دار«))(، ذك ــه حي ــق مع ــم أدر احل ــا، الله ــم اهلل علي رح
وقــال عنــه حديــث غريــب، وذكــره البــزاز)4(، وقــال عنــه أبــو يعــى املوصــيل)5( إســناده 
ضعيــف، وذكــره غريهــم)6(، وهــذا احلديــث نعتقــد بعــدم صحتــه وذلــك لوجــود خمتــار 
بــن نافــع يف سلســله الســند، الــذي قــال عنــه البخــاري)7( »منكــر للحديــث«، وقــال عنــه 
الــرازي)8( »منكــر للحديــث«، وقــال عنــه ابــن حبــان)9( »منكــر للحديــث جــًدا كان يــأيت 
ــره أيب  ــك«، وذك ــد لذل ــه كان املتعمِّ ــب أّن ــبق إىل القل ــى يس ــاهري حت ــن املش ــري ع باملناك

املناقب، )/46؛ الشجري، ترتيب األمايل، )/90)؛ 
ــب، )/37)؛  ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــق، )35/4)؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ))( اب
األربــيل، كشــف الغمــة، )/304؛ الشــافعي، جواهــر املطالــب، )/86؛ التســرتي، الصــوارم املهرقــة، 86)؛ 

املنــاوي، فيــض القديــر، 6/)8)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 60/37).
))( املناقب، 04). 

)3( السنن، 75/6. 
)4( املسند، 3/)5. 

)5( املسند، )/8)4. 
الطــربي،  املحــب  املســتدرك، 76/3؛  النيســابوري،  احلاكــم  االوســط، 95/6؛  املعجــم  )6( الطــرباين، 
الريــاض النظــرة، )/48؛ الســيوطي، اجلامــع الصغــري، )/9؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/)64. 

)7( التاريخ االوسط، )/93. 
)8( اجلرح والتعديل، 8/))3. 

)9(  املجروحني، 0/3). 
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نعيــم االصبهــاين))( مــن الضعفــاء، ربــام واملــراد مــن وضــع هــذا احلديــث اعطــاء مناقــب 
.)(للخلفــاء الثالثــة، ومســاواهتم يف منقبــة مــن مناقــب اإلمــام عــيل

وذكــر روايــة بســند أبــو ايــوب األنصــاري))( قــال: قــال رســول اهلل)( لعــامر بــن 
يــارس: »ســتقتلك الفئــة الباغيــة، وأنــت مــع احلــق واحلــق معــك، يــا عــامر إذا رأيــت عليــا 
ســلك واديــا وســلك النــاس واديــا غــريه فاســلك مــع عــيل ودع النــاس فإنــه لــن يدليــك 
ــا عــى  ــه علي ــد ســيفا أعــان ب ــه مــن تقل ــا عــامر إن ــن خيرجــك عــن اهلــدى، ي يف ردى ول
عــدوه قلــده اهلل تعــاىل يــوم القيامــة وشــاحا مــن در، ومــن تقلــد ســيفا أعــان بــه عــدو عــيل 
قلــده اهلل تعــاىل يــوم القيامــة وشــاحا مــن نــار قــال قلنــا: حســبك«)3(، ذكــر هــذه الروايــة 
ــول  ــغ الرس ــا تبلي ــدة منه ــارات ع ــث إش ــم)6(، ويف احلدي ــيل)5(، وغريه ــيل)4(، واحل األرب
لعــامر بقتلــه مــن قبــل الفئــه الباغيــة والتــي حتققــت يف معركــة صفــني عــام )37هـــ( بــني 
جيــش اإلمــام عــيل)( وجيــش معاويــة بــن أيب ســفيان، وكذلــك اتبــاع طريــق اإلمــام 

))( الضعفاء، )/47). 
))( أبــو أيــوب األنصــاري: هــو أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد األنصــاري اخلزرجــي، شــهد بــدر وســائر املشــاهد، 
وهــو مــن الذيــن انكــروا أبــو بكــر خالفتــه وقالــوا لــه ان أمــري املؤمنــني احــق باخلالفــة، وكان مــع عــيل بــن أيب 
ــل،  ــم، اجلــرح والتعدي ــن أيب حات ــه كلهــا، ومــات ســنة ))5هـــ(. الربقــي، الرجــال، 63؛ اب طالــب يف حروب
3/)33؛ ابــن حبــان، الثقــات، 3/)0)؛ الطــويس، رجــال الكــي، )/69)؛ الرجــال، 38؛ احلــيل، خالصــة 
االقــوال، 37)؛ ابــن داود، الرجــال، 87؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل يف اســامء الرجــال، )5؛ ابــن حجــر، 

تقريــب التهذيــب، )/0)6؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 8/)).
)3( املناقب، 05). 

)4( كشف الغمة، )/)4). 
)5( كشف اليقني، 34). 

)6( املحقــق االردبيــيل، زبــدة البيــان، 4)؛ الشــريازي، كتــاب االربعــني، 93؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 
 .3(/38
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ــدة  ــف ض ــن وق ــدر، وم ــاح ال ــل وش ــه حص ــن اتبع ــق، م ــق احل ــو الطري ــيل)( وه ع
تقلــد وشــاح النــار.

وأورد املوفــق اخلوارزمــي حديــث الطــري بإســناده عــن أنــس بــن مالــك قــال: »كان 
ــد النبــي )( طــري فقــال: اللهــّم ائتنــي بأحــّب خلقــك إليــك يــأكل معــي، فجــاء  عن
عــيل بــن أيب طالــب )( وأكل معــه«))(، ورد حديــث الطــري يف املصــادر الشــيعية 
والســنية))( عــى حــد ســواء بنفــس الصيغــة التــي ذكرهــا املوفــق، ويف موضــع اخــر مــن 
ــث  ــة حدي ــرى)4( رواي ــادر أخ ــه مص ــت مع ــي واتفق ــق اخلوارزم ــر املوف ــاب)3( ذك الكت
ــه فيطــرق  ــأيت أحــب خلقــه إلي الطــري مفادهــا: أنَّ رســول اهلل)( كان يدعــو اهلل أن ي
البــاب اإلمــام عــيل)( ويــرده أنــس ويقــول لــه إنَّ رســول اهلل)( مشــغول وتكــرر 
ذلــك ثــالث مــرات حتــى قــال عــيل)( مــا يشــغل رســول اهلل)( عنــي، فســمعه 
رســول اهلل)( فــأذن لــه بالدخــول وقــال لــه: يــا عــيل، إين قــد دعــوت اهلل عــز 
وجــل ثــالث مــرات أن يأتينــي بأحــب خلقــه إليــه وإيل يــأكل معــي مــن هــذا الطائــر، 
ــا  ــيل)(: ي ــال ع ــك، فق ــي ب ــمك أن يأتين ــوت اهلل باس ــة لدع ــي يف الثالث ــو مل جتئن ول

))( املناقب، 08). 
))( البخــاري، التاريــخ الكبــري، )/358؛ الرتمــذي، الســنن، 300/5؛ املفيــد، اإلرشــاد، )/38؛ اإلفصــاح، 
33؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 76/9)؛ أبــو القاســم الطــربي، بشــارة املصطفــى، )6)؛ األربــيل، 

كشــف الغمــة، )/48)؛ الــربي، اجلوهــرة، 63؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 387/7. 
)3( املناقب، 5)). 

ــامن  ــايل، 753؛ النع ــدوق، األم ــري، )/53)؛ الص ــم الكب ــط، )/07)؛ املعج ــم األوس ــرباين، املعج )4( الط
ــار، )/37)؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 30/3)؛ الطــويس،  املغــريب، رشح األخب
ــة دمشــق، )4؛ 45)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب،  األمــايل، 53)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدين
)/5))؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، )7؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 5/9))؛ املحقــق االردبيــيل، زبــدة 

ــز، )/0)3.  ــة املعاج ــراين، مدين ــان، ))؛ البح البي
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ــردين أنــس ويقــول: رســول اهلل  رســول اهلل، إين قــد جئــت ثــالث مــرات، كل ذلــك ي
عنــك مشــغول، فقــال رســول اهلل)(: يــا أنــس مــا محلــك عــى هــذا، فقــال أنــس: يــا 
رســول اهلل، ســمعت الدعــوة، فأحببــت أن يكــون رجــاًل مــن قومــي، أي مــن األنصــار، 
هــذه الطريقــة للروايــة جــاءت بشــكل مفصــل حلديــث الطــري، أْمــا الروايــة األوىل التــي 
ذكرهــا املوفــق وبعــض املصــادر التــي اتفقــت معــه أي الروايــات الســاكتة عــن ذكــر رده 
ومــا فعــل أنــس، فلعلهــا أرادت اختصــار مــا جــرى، أو أهنــا ســعت حلفــظ مــاء وجــه 
ــد  ــيل)( عن ــام ع ــره اإلم ــري ذك ــث الط ــرى))( أنَّ حدي ــادر أخ ــرت مص ــس، وذك أن
ــول  ــوم أيت رس ــد، ي ــم أح ــل فيك ــدتكم اهلل، ه ــال: »نش ــورى، إذ ق ــى الش ــه ع احتجاج
اهلل بالطــر، قــال: اللهــم إئتنــي بأحــب اخللــق إليــك يــأكل معــي مــن هــذا الطــر، فأتــاه 
ــه  ــيل)3( أنَّ ــى املوص ــو يع ــائي)2( وأب ــر النس ــم ال«، وذك ــوا: الله ــري، قال ــه غ ــأكل مع ف
»بعــد دعــاء رســول اهلل)( بــأن يــأيت أحــب اخللــق اليــه جــاءه أبــو بكــر فــرده وجــاءه 

عمــر فــرده وجــاءه عــيل فــأذن لــه وأكل معــه«.

 ،)( قــال: »وجعــت وجًعــا فأتيــت النبــّي )(وبإســناده عــن اإلمــام عــيل
فأناَمنــي ف مكانــه وقــام يصــيّل، فألقــى َعــيَلَّ طــرف ثوبــه فصــّى مــا شــاء اهلل، ثــّم قــال: يــا 
بــن أيب طالــب، قــد بــرأت فــال بــأس عليــك، مــا ســألت اهلل شــيًئا إالّ ســألت لــك مثلــه، 
وال ســألت اهلل شــيًئا إالّ َأعطانيــه، إالّ أّنــه قــال: ال نبــّي بعــدي«)4(، ذكــر هــذه الروايــة ابــن 

))( الصــدوق، اخلصــال، )55؛ الطــربي، املسرتشــد، 336؛ ابــن مردويــة، املناقــب، 8))؛ املفيــد، الفصــول 
املختــارة، 97؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 7))؛ االحســائي، عــوايل الئــايل، 88/4؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، 
)/60)؛ البحــراين، حليــة األبــرار، )/309؛ مدينــة املعاجــز، 8/3)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9)/)). 

 .5( ،)(( السنن الكربى، 07/5)؛ خصائص أمري املؤمنني((
)3( املسند، 05/7).

)4( املناقب، 0)). 
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أيب عاصــم))(، والنســائي))( 

ــري  ــل ألم ــامالت والفضائ ــع الك ــوت مجي ــى ثب ــدل ع ــة ت ــذه الرواي ــم)3(، وه وغريه
ــرب  ــول اهلل)( وأخ ــه رس ــا ب ــذي دع ــاء ال ــك الدع ــوة وكذل ــدا النب ــني)( ع املؤمن
 )(عــن اســتجابة ذاك الدعــاء، وهــو أنــه مــا ســأل اهلل شــيًئا لنفســه إالّ وســأل لعــيل
ــدّل  ــه، في ــه يف حــّق غــري عــيل)( مــن ســائر أصحاب ــرد عن ــإّن هــذا شــئ مل ي ــه، ف مثل
عــى أفضليتــه منهــم، إذ ذكــرت بعــض املصــادر)4( إنَّ اإلمــام علًيــا)( عنــد احتجاجــه 
عــى الشــورى قــال: »نشــدتكم بــاهلل هــل فيكــم أحــد قــال لــه رســول اهلل )( مثــل مــا 

قــال يل: »مــا ســألت اهلل يل شــيئا إال ســألت لــك مثلــه« غــريي؟ قالــوا: اللهــم ال«.

 )(ــول اهلل ــال رس ــال: ق ــيل)( ق ــام ع ــن اإلم ــنده ع ــة بس ــق رواي وأورد املوف
ــيل  ــال ع ــك ق ــا تكلم ــمس فإهن ــم الش ــن كل ــا احلس ــا أب ــب)(: »ي ــن أيب طال ــيل ب لع
ــا  ــالم ي ــك الس ــمس: علي ــت الش ــه، فقال ــع لرب ــد املطي ــا العب ــك أي ــالم علي )(: الس
أمــر املؤمنــن، وإمــام املتقــن وقائــد الغــر املحجلــن، يــا عــيل أنــت وشــيعتك ف اجلنــة، يــا 
عــيل أول مــن تنشــق األرض عنــه حممــد ثــم أنــت، وأول مــن حيبــى حممــد، ثم أنــت، وأول 
ــان بالدمــوع، فانكــب  ــاه تذرف ــم أنــت، فانكــب عــيل ســاجدا وعين مــن يكســى حممــد ث

))( السنة، )/596. 
 .(57/( ،)(خصائص أمري املؤمنني )((

تاريــخ مدينــة دمشــق،  ابــن عســاكر،  الطــرباين، املعجــم االوســط، 7/8؛  )3( املحامــيل، األمــايل، )/03)؛ 
)0/4)3؛ القمــي، العقــد النضيــد، 79؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/50)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 83)؛ احلنفــي، 

ــامل، 3)/70).  ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــد، 0/9))؛ املتق ــع الزوائ ــي، جمم ــمطني، 9))؛ اهليثم ــم درر الس نظ
الطــربيس،  0))؛  املناقــب،  املغــازيل،  ابــن  549؛  األمــايل،  الطــويس،  )56؛  اخلصــال،  )4( الصــدوق، 
االحتجــاج، )/07)؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 7)4؛ الديلمــي، إرشــاد القلــوب، )/)6)؛ املجلــي، بحــار 

 .3(7/3( األنــوار، 
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عليــه النبــي )( وقــال: يــا أخــي وحبيبــي، ارفــع رأســك فقــد باهــى اهلل بــك أهــل ســبع 
ــمس  ــم الش ــا تكلي ــدة منه ــور ع ــا ام ــح لن ــة يتض ــذه الرواي ــالل ه ــن خ ــاموات«))(، م س
ألمــري املؤمنــني)( وهــذه فضيلــة ومعجــزة اختــص هبــا أمــري املؤمنــني)( مل يناهلــا 
ــول  ــيعته يف دخ ــيل)( وش ــام ع ــمس لإلم ــري الش ــخص وتبش ــدة ش ــه وال بع ال قبل
 )(وبــكاء اإلمــام عــيل )(أفضــل النــاس بعــد الرســول حممــد )(ــه ــة وان اجلن
وتبشــري الرســول)( لــه بــأن اهلل تعــاىل باهــى بــه أهــل الســموات الســبع، وأورد 

ــيل)4(، وغريهــم)5(.  ــن طــاووس))(، واملشــغري العامــيل)3(، واالرب ــة، اب هــذه الرواي

وعــن عبــد اهلل بــن مســعود قــال: »كنــت مــع رســول اهلل )( وقــد أصحــر فتنفــس 
الصعــداء، فقلــت: يــا رســول اهلل مالــك قــد تنفســت؟ قــال: يــا بــن مســعود نعيــت إيل 
ــم  ــكت. ث ــر، فس ــا بك ــت: أب ــن؟ قل ــال: م ــول اهلل، ق ــا رس ــتخلف ي ــت: اس ــي، فقل نف
تنفــس، فقلــت: مــايل أراك تتنفــس يــا رســول اهلل؟ قــال: نعيــت إيل نفــي، قلــت: 
اســتخلف يــا رســول اهلل، قــال: مــن؟ قلــت: عمــر بــن اخلطــاب، فســكت. ثــم تنفــس، 
ــت إيل نفــي، قلــت: اســتخلف،  ــال: نعي ــا رســول اهلل؟ ق ــايل أراك تتنفــس ي فقلــت: م
قــال: مــن؟ قلــت: عــيل بن أيب طالــب، قــال: أوه ولن تفعلــوا إذا أبــدا، واهلل لئــن فعلتموه 
ليدخلنكــم اجلنــة«)6(، وقــال الشــيخ املاحــوزي)7(: هــذا اخلــرب يــدل عــى أمــور منهــا عــدم 

))( املناقب، 3))-4)). 
))( اليقني، 65). 

)3( الدر النظيم، 95). 
)4( كشف الغمة، )/53). 

)5( القمــي، العقــد النضيــد، 80؛ اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/84)؛ الشــريازي، كتــاب األربعــني، 58؛ 
البحــراين، مدينــة املعاجــز، )/4))؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )69/4).

)6( املناقب، 4)). 
)7( كتاب األربعني، 5)4. 
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 )(ــراه ــلمني، أال ت ــى املس ــه ع ــر يف خالفت ــر وعم ــن أيب بك ــول اهلل)( ع ــول رس قب
كيــف ســكت ملــا ذكــر الشــخصني وعــاد إىل التنفــس الناشــئ عــن الشــفقة عــى األمــة 
واالمتحــان ملــا يعلــم مكابدهتــم لــه مــن األهــوال بعــده، وملــا ذكــر لــه علًيــا)( تــأوه 
لعلمــه بأهنــم ال يطيعونــه وال ينقــادون لــه، وأكــد ذلــك بقولــه »ولــن تفعلــوا إذا أبــدا« 
ــجيال  ــة« تس ــم اجلن ــوه ليدخلنك ــن فعلتم ــه »واهلل لئ ــب بقول ــد والرتغي ــز يف التأكي ورك

عليهــم حجــه ألعذارهــم الواهيــة مســتقباًل، أورد هــذه الروايــة أيضــا 

ابــن شــاذان))(، واألربــيل))(، وغريهــم)3(، وأوردت مصــادر اخــرى)4( مــا يقــارب 
ــا  ــا ومــا أراكــم فاعلــن أجتــدوه هادي ذلــك بقــول رســول اهلل)(: »إنَّ تســتخلفوا علي

مهديــا حيملكــم عــى املحجــة البيضــاء«.

 )( قــال: »انطلــق يب رســول اهلل )(أورد املوفــق بســنده عــن اإلمــام عــيل
ــة، فصعــد رســول  ــة، فقــال يل: اجلــس، فجلســت إىل جنــب الكعب حتــى أتــى يب الكعب
ــال يل:  ــه ق ــي حتت ــام رأى ضعف ــت، فل ــض، فنهض ــال يل: اهن ــم ق ــي ث ــى منكب اهلل )( ع
اجلــس، فنــزل وجلــس فقــال يل: يــا عــيل اصعــد عــى منكبــي، فصعــدت عــى منكبيــه، 
ثــم هنــض يب رســول اهلل )( فلــام هنــض يب خيــل يل لــو شــئت نلــت أفــق الســامء، 
فصعــدت فــوق الكعبــة وتنحــى رســول اهلل )( فقــال يل: ألــق صنمهــم األكــب: صنــم 
ــول اهلل  ــال يل رس ــد إىل األرض، فق ــن حدي ــادا م ــًدا أوت ــاس موت ــن نح ــش وكان م قري
ــُل  ــَق اْلَباطِ ــقُّ َوَزَه ــاَء احْلَ ــْل َج ــه َوُق ــه إي ــول: إي ــول اهلل )( يق ــه، ورس )(: عاجل

))( مائه منقبه، 8). 
))( كشف الغمة، )/54).

)3( اجلويني، فرائد السمطني، )/67)-68)؛ القمي، العقد النضيد، 80؛ البحراين، غاية املرام، 34). 
)4( الكــويف، املناقــب، )/448؛ أبــو نعيــم االصبهــاين، حليــة األبــرار، )/64؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل 

أيب طالــب، )/80)؛ الباعــوين الشــافعي، جواهــر املطالــب، )/89)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 398/35.
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ــه،  ــه، فقــال يل: اقذف ــى اســتمكنت من ــا)1(، فلــم أزل أعاجلــه حت ــَل َكاَن َزُهوًق إِنَّ اْلَباطِ
فقذفتــه فتكــرس ونــزوت مــن فــوق الكعبــة، فانطلقــت أنــا والنبــي )( نســعى وخشــينا 
أن يرانــا أحــد مــن قريــش أو غرهــم، قــال عــيل فــام صعدتــه حتــى الســاعة«))(، اتفقــت 
جمموعــه مــن املصــادر عــى ذكــر هــذه الروايــة بنصهــا املذكــور)3(، بينــام ذكــر أبــو يعــى 
املوصــيل)4( احلديــث وزاد عليــه ان عمليــة تكســري األصنــام كانــت ليــاًل، وذكــر احلاكــم 
 )(ــول ــراش الرس ــيل )(يف ف ــام ع ــت اإلم ــة مبي ــت بليل ــا حدث ــابوري)5( أهنَّ النيس

قبــل اهلجــرة. 

وعــن معجــزات اإلمــام)( أورد املوفــق اخلوارزمــي رواية عــن زاذان أيب عمر)6( 
قــال: »إن عــيل بــن أيب طالــب )( ســأل رجــاًل بالرحبــة)7( عــن حديــث فكذبــه، فقــال 
عــيّل: إنــك قــد كذبتنــي ! فقــال: مــا كذبتــك، قــال: ادعــو اهلل عليــك إْن كذبتنــي أن يعمي 

))(  االرساء، االية: )8. 
))( املناقب، 3))-4)). 

)3( ابــن أيب شــيبة الكــويف، املصنــف، 403/7؛ أمحــد بــن حنبــل، املســند، )/73-74؛ البــزار، املســند، 
3/))؛ النســائي، الســنن، 7/)45؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/398؛ املحــب الطــربي، 

ــامل، 3)/)7). ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــد، 3/6)؛ املتق ــع الزوائ ــي، جمم ــرضة، 70/3)؛ اهليثم ــاض الن الري
)4( املسند، )/)5). 

)5(  املستدرك عى الصحيحني، 6/3. 
ــن  ــيل واب ــام ع ــن اإلم ــني، روي ع ــري املؤمن ــواص أم ــن خ ــويف، م ــي ك ــدي، تابع ــرو الكن ــو عم )6( زاذان أب
مســعود وســلامن والــرباء بــن عــازب، وروى عنــه عمــرو بــن مــرة واملنهــال بــن عمــرو، تــويف ســنة ))8هـــ(. 
ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 6/6))؛ العجــيل، الثقــات، )/63)؛ الربقــي، الرجــال، 5؛ ابــن أيب حاتــم، 
اجلــرح والتعديــل، 4/3)6؛ الطــويس، الرجــال، 64؛ ابــن داود، الرجــال، 0))؛ الذهبــي، ســري أعــالم 

ــث، 9/8)).  ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــج، 568؛ اخلوئ ــل املنه ــايس، اكلي ــالء، 4/)8)؛ الكرب النب
)7( الرحبه: ما اتسع من األرض. أبو منصور، هتذيب اللغة، 8/5)). 
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بــرك؟ قــال: ادع اهلل، فدعــا اهلل عليــه، فلــم خيــرج مــن الرحبــة حّتــى قبــض بــره«))(، 
وهــذه هــي كرامــات ومعجــزات أمــري املؤمنــني)( واســتجابة دعوتــه مــن قبــل اهلل 
تعــاىل هلــالك مــن يبغضــه)(، أورد هــذه الروايــة ابــن مردويــه))(، وابــن عســاكر)3(، 

وابــن شــهر اشــوب)4(، وغريهــم)5(.

ــام كان يف  ــة ك ــوم القيام ــول)( يف ي ــواء الرس ــل ل ــو حام ــيل)( ه ــام ع واإلم
ــام  ــأّن اإلم ــد ب ــات تأك ــع رواي ــي أرب ــق اخلوارزم ــوع أورد املوف ــذا املوض ــا، ويف ه الدني
علًيــا)( هــو حامــل لــواء الرســول يــوم القيامــة، الروايــة األوىل جــاءت بســند جابــر 
بــن ســمرة)6( قــال: »قيــل يــا رســول اهلل مــن حيمــل رايتــك يــوم القيامــة؟ قــال: مــن عســى 
أن حيملهــا يــوم القيامــة، إال مــن محلهــا يف الدنيــا، عــيل بــن أيب طالــب«)7(، واتفقــت كثــري 

))( املناقب، 378. 
))( املناقب، 77). 

)3( تاريخ مدينة دمشق، )4/)49. 
)4( مناقب آل أيب طالب، )/))).

)5( املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 3/)0)؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 6/8؛ اهليثمــي، جممــع 
الزوائــد، 6/9))؛ الباعــوين الشــافعي، جواهــر املطالــب، 64)؛ الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، 97)؛ املجلي، 

ــوار، )06/4).  ــار األن بح
)6( جابــر بــن ســمرة، كنيتــه أبــو عبــد اهلل الســوائي، مــن أصحــاب رســول اهلل، نــزل الكوفــة ومــات هبــا ســنة 
)74هـــ(، وهــو مــن رواة حديــث الغديــر والواليــة، روى عــن رســول اهلل وعــن أبيــه، ورورى عنــه الشــعبي 
وســامك بــن حــرب. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 6/)0)؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، )/493؛ 
ابــن حبــان، الثقــات، 3/)5؛ الطــويس، الرجــال، )3؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل يف أســامء الرجــال، 34؛ 
التفــريش، نقــد الرجــال، )/))3؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، )/98؛ اخلوئــي، معجم 

رجــال احلديــث، 9/4)3. 
)7( املناقب، 358. 
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من املصادر عى ذكر هذه الرواية))(.

وعــن مالــك بــن دينــار))( قــال: »ســألت ســعيد بــن جبــري)3( فقلــت: يــا أبــا عبــد اهلل 
مــن كان حامــل رايــة رســول اهلل )(؟ قــال: كأنــك رخــي البــال فغضبــت وشــكوته 
إىل إخوانــه مــن القــراء فقالــوا: إنَّــك ســألته جهــرة وهــو خائــف مــن احلجــاج، وقــد الذ 
ــا عــيل«)4(،  ــيل )( كان حامله ــا ع ــت فاســأله األن فســألته فقــال: كان حامله بالبي
وهــذه الروايــة تؤكــد بــأن حامــل لــواء ورايتــه رســول اهلل)( يف الدنيــا هــو اإلمــام عــيل 
إذ جــاءت مرتــني للتأكيــد إذ قــال ســعيد »كان حاملهــا عــيل )( كان حاملهــا عــيل«، 

أورد هــذه الروايــة احلاكــم النيســابوري)5(، وابــن شــهر اشــوب)6(، وغريهــم)7(.

))( الكــويف، املناقــب، )/5)5؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 67)؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/80)؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )75/4؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، العينــي، عمــدة القــاري، 

املطالــب، )8).  الشــافعي، جواهــر  الباعــوين  6)/6))؛ 
ــل احلديــث، وكان يكتــب املصاحــف، تــويف  ــاد البــرة قلي ــو حييــى، مــن عب ــى أب ــار: يكن ــن دين ))( مالــك ب
ســنة)7))هـ( وقيــل ســنة )30)هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 80/7)؛ العجــيل، الثقــات، )/8)4؛ 
ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 08/8)؛ ابــن حبــان الثقــات، 383/5؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 

ــث، )/7). ــال واحلدي ــم الرج ــاري، معج ــج، 575؛ األنص ــل املنه ــايس، اكلي 488/3؛ الكرب
ــجاد  ــام الس ــاب اإلم ــن أصح ــي، م ــة تابع ــزل بمك ــة ون ــن الكوف ــه م ــرية أصل ــو املغ ــري: أب ــن جب ــعيد ب )3( س
واكــن يأتــم باألمــام الســجاد وكان الســجاد يثنــى عليــه وهلــذا الســبب قتلــه احلجــاج ســنه)95هـ(. ابــن ســعد، 
ــان،  ــن حب ــل، 9/4؛ اب ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــال، 8؛ اب ــي، الرج ــربى، 67/6)؛ الربق ــات الك الطبق
ــوال، 57)؛  ــة األق ــيل، خالص ــال، 4))؛ احل ــي، )/335؛ الرج ــال الك ــويس، رج ــات، 75/4)؛ الط الثق

ــث، 8/9)). ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــال، )0)؛ اخلوئ ــن داود، الرج اب
)4( املناقب، 359-358. 

)5( املستدرك عى الصحيحني، 37/3). 
)6( مناقب آل أيب طالب، 85/3. 

)7( املحب الطربي، ذخائر العقبى، 75؛ املجلي، بحار األنوار، )60/4. 
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وذكــر املوفــق اخلوارزمــي روايــة اكثــر تفصيــال عــن الروايتــني الســابقتني فبإســناده 
ــأيت عــى النــاس يــوم القيامــة وقــت  عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول اهلل)(: »ي
مــا فيــه راكــب إال نحــن أربعــة، فقــال لــه العبــاس بــن عبــد املطلــب عمــه: فــداك أيب 
وأمــي، ومــن هــؤالء األربعــة؟ قــال: أنــا عــى الــرباق، وأخــي صالــح عــى ناقــة اهلل التي 
عقرهــا قومــه، وعمــي محــزة أســد اهلل وأســد رســوله عــى ناقتــي العضبــاء، وأخــي عــيل 
بــن أيب طالــب عــى ناقــة مــن نــوق اجلنــة، مدبجــة اجلنبــني، عليــه جنتــان خــرضاوان 
مــن كســوة الرمحــن، عــى رأســه تــاج مــن نــور، لذلــك التــاج ســبعون ركنــا، عــى كل 
ــادي:  ــواء احلمــد ين ــده ل ــام، وبي ــة أي ــة محــراء تــيضء للراكــب مســرية ثالث ركــن ياقوت
ــي  ــرب، أو نب ــك مق ــذا، مل ــن ه ــق: م ــول اخلالئ ــول اهلل، فيق ــد رس ــه إال اهلل حمم ال إل
مرســل، أو حامــل عــرش؟ فينــادي منــاد مــن بطــن العــرش: ليــس بملــك مقــرب، وال 
نبــي مرســل، وال حامــل عــرش، هــذا عــيل بــن أيب طالــب ويص رســول رب العاملــني، 
وأمــري املؤمنــني، وقائــد الغــر املحجلــني يف جنــات النعيــم«))(، هــذه الروايــة تشــري إىل 
فضائــل عــدة ألمــري املؤمنــني)( فهــو مــن هــؤالء األربعــة الــركاب، وهــو بيــده لواء 
احلمــد يــوم القيامــة، وأيضــًا وبمنــاداة منــادي مــن الســامء هــو الــويص وأمــري املؤمنــني 
ــندها  ــة بس ــذه الرواي ــر ه ــى ذك ــادر ع ــب املص ــت أغل ــني، واتفق ــر املحجل ــد الغ وقائ

وبمتنهــا املفصــل))(.

ــن  ــا ه ــع م ــب )( أرب ــن أيب طال ــيل ب ــال: »لع ــاس ق ــن عب ــن اب ــًا روي ع وأيض

))( املناقب، 360-359. 
ــون  ــال، 03)، عي ــايل، 75)؛ اخلص ــدوق، األم ــار، )/469-)47؛ الص ــريب، رشح األخب ــامن املغ ))( النع
أخبــار الرضــا)(، )/53؛ املفيــد، األمــايل، )7)؛ الطــويس، األمــايل، 59)؛ اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ 
بغــداد، ))/3))؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 08)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 

ــوار، 35/7). ــار األن ــي، بح ــني، 435؛ املجل ــني، )57؛ اليق ــاووس، التحص ــن ط )6/4)3؛ اب
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ــه يف  ــب لوائ ــو صاح ــول اهلل )( وه ــع رس ــى م ــي ص ــريب وعجم ــو أول ع ــد: ه ألح
ــرَّ النــاس. وهــو الــذي أدخلــه  كل زحــف. وهــو الــذي ثبــت معــه يــوم املهــراس))( وف

ــربه«))(.  ق

ومــن املعلــوم أنَّ اللــواء ال يعقــد إال ملــن عــرف بالشــجاعة والشــهامة، والنبــل 
والــرشف؛ هــذا مــع أّن اللــواء يف نفســه مفخــرة كبــرية، ومكرمــة عظيمــة، ووســام 
رشيــف، ولــه منزلــة يف نفــوس النــاس ولــدى مجيــع األمــم والشــعوب، وعــى مــرِّ 
األزمنــة والعصــور، كــام أنَّ حلامــل اللــواء مكانــة راقيــة، ودرجــة رفيعــة، ومرتبــة ســامية، 
ال مــن حيــث شــجاعة حامــل اللــواء وشــهامته فحســب، بــل مــن حيــث انتظــام اجليــش 
واســتامتته مقابــل العــدو، ولقــد جــاء يف تعليــامت اإلمــام أمــري املؤمنــني)( فيــام 
خيــص آداب احلــرب والقتــال، حيــث يقــول)(: »... ورأيتكــم فــال متيلوهــا وال 
ــن  ــإّن الصابري ــار منكــم؛ ف ــدي شــجعانكم واملانعــن الذم ختلوهــا، وال جتعلوهــا إالّ بأي
عــى نــزول احلقائــق هــم الذيــن حيّفــون براياهتــم، ويكتنفوهنــا حفاَفيهــا، ووراءهــا 

وأمامهــا؛ ال يتأّخــرون عنهــا فيســلموها، وال يتقّدمــون عنهــا فيفردوهــا...«)3(.

وعـن اإلمـام عـيل)( قـال: قال رسـول اهلل)(: »يا عـيل اال أعلمـك كلامت إْن 
ـه مغفور لـك: ال إلـه إال اهلل العيل العظيم، ال إلـه إال اهلل احلليم  ْقلتهـنَّ غفـر اهلل لـك عـى أنَّ
الكريـم، سـبحان اهلل رب العـرش العظيـم احلمـد هلل رب العاملـن«)4(، وهبـذا فـإن اإلمـام 

))( املهــراس: حجــر منقــور مســتطيل عظيــم هــرس كاحلــوض يتوضــأ منــه النــاس ال يقــدر أحــد عــى حتريكه. 
ابن ســالم، غريــب احلديــث، 85/4). 

ــاكر،  ــن عس ــاد، )/79؛ اب ــد، اإلرش ــني، 3/)))؛ املفي ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، املس ــم النيس ))( احلاك
ــوار، 0)/)8.  ــار األن ــي، بح ــة، )/70)؛ املجل ــف الغم ــيل، كش ــق، )4/)7؛ األرب ــة دمش ــخ مدين تاري

)3( هنج البالغة، )/3. 
)4( املناقب، 357. 
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علًيـا )( مغفـور إليه، ذكـر هذه الرواية ابـن أيب عاصم))(، والطـرباين))(، وغريهم)3(.

ويف تبليــغ ســورة بــراءة )التوبــة( أورد املوفــق اخلوارزمــي ثــالث روايــات يف هــذا 
املوضــوع، إذ أورد روايــة بســند ابــن عبــاس قــال: »إن رســول اهلل )( بعــث أبــا بكــر 
ــق  ــو بكــر يف بعــض الطري ــا أب ــا، فبين ــم اتبعــه علي ــادي هبــؤالء الكلــامت، ث وأمــره أن ين
ــول اهلل  ــه رس ــن أنَّ ــا وظ ــر فزع ــو بك ــرج أب ــول اهلل )(، فخ ــة رس ــاء ناق ــمع رغ إذ س
)(، فــإذا عــيل، فرفــع إليــه كتــاب رســول اهلل )(، فأمــره عــى املوســم، وأمــر عليــا 
أن ينــادي هبــؤالء الكلــامت، فانطلقــا فحجــا، فقــام عــيل أيــام الترشيــق)4( فنــادي فقــال: 
أنَّ اهلل ورســوله )( بريئــان مــن كل مــرشك، فســيحوا ف األض أربعــة أشــهر وال 
ــن،  ــة إال مؤم ــل اجلن ــان، وال يدخ ــت عري ــنَّ بالبي ــرشك، وال يطوف ــام م ــد الع ــنَّ بع حيج
فــكان عــيل ينــادي هبــذا«)5(، هــذه الروايــة تؤكــد عــى أنَّ رســول اهلل)( أرجــع أبــا بكــر 
مــن تبليــغ ســورة بــراءة ودفــع اإلمــام علًيــا)( لتبليغهــا بــداًل عنــه، أورد هــذه الروايــة 
الرتمــذي)6(، وابــن أيب حاتــم الــرازي)7(، والطــرباين)8(، وغريهــم مــن العلــامء واملؤرخــني 

))( السنة، )/596. 
))( املعجم االوسط، 367/3. 

)3( الدارقطنــي، العلــل، 7/4؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــيل الصحيحــني، 38/3)؛ احلنفــي، نظــم 
درر الســمطني، 53). 

)4( َأيــام الترشيــق: َثالثــة َأيــام بعــد َأيــام األضحــى ســميت بذلــك ألهنــم كانــوا يرشقــون فيها حلــوم االضاحي 
َأي يقددوهنــا ويقطعوهنــا وينرشوهنــا للشــمس. ابــن األثــري، النهاية يف غريــب احلديث واالثــر، )/464.

)5( املناقب، 64). 
)6( السنن، 339/4. 

)7( التفسري، 745/6). 
)8( املعجم االوسط، )/84)؛ املعجم الكبري، ))/6)3. 
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املسلمني))(. 

ويف روايــة أخــرى يذكــر املوفــق اخلوارزمــي وبســنده عــن أيب بكــر قــال: »إنَّ النبــي 
)( بعثــه بــرباءة إىل أهــل مكــة: ال حيــج العــام مــرشك وال يطــوف بالبيــت عريــان، وال 
يدخــل اجلنــة اال نفــس مســلمة، ومــن كان بينــه وبــني رســول اهلل مــدة فأجلــه يف مدتــه، 
واهلل بــريء مــن املرشكــني ورســوله قــال: فســار هبــا ثالًثــا ثــم قــال لعــيل احلقــه فــردَّ عــيّل 
ــا  ــال: ي ــى، وق ــر بك ــو بك ــي أب ــى النب ــدم ع ــام ق ــل، فل ــال ففع ــت، ق ــا أن ــر وبلغه ــا بك أب
رســول اهلل أحــدث يشء؟ قــال ال، ولكــن أمــرت أن ال يبلغهــا إال أنــا أو رجــل منــي«))(، 
ــراءة،  ــورة ب ــغ س ــن تبلي ــر م ــع أيب بك ــري إىل من ــي تش ــرى الت ــي األخ ــة ه ــذه الرواي وه
واإلمــام عــيل)( هــو الــذي بلغهــا، وذلــك بأمــر اهلل تعــاىل ألنَّ الرســول)( قــال 
»أمــرت أن ال يبلغهــا إال أنــا أو رجــل منــي«، وقــد أوردت هــذه الروايــة أغلــب املصــادر 

اإلســالمية عــى اختــالف توجهاهتــا)3(.

والروايــة األخــرية التــي أوردهــا املوفــق اخلوارزمــي يف تبليــغ ســورة بــراءة كانــت 
ــم  ــر، ث ــع أيب بك ــراءة م ــورة ب ــث س ــي )( بع ــال: »إنَّ النب ــك ق ــن مال ــس ب ــند أن بس

))( احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 3/)5؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 53)؛ ابــن البطريــق، 
عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 66)؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 0/3)).

))( املناقب، 65). 
)3( أمحــد بــن حنبــل، املســند، )/3؛ الكــويف، املناقــب، )/)47؛ النســائي، الســنن الكــربى، 9/5))؛ 
خصائــص أمــري املؤمنــني)(، )9؛ أبــو يعــى املوصــيل، املســند، )/00)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، 
)/78)؛ الصــدوق، علــل الرشائــع، )/90)؛ كــامل الديــن، 45)؛ معــاين األخبــار، )9؛ ابــن مردويــه، 
املناقــب، )5)؛ الطــويس، التبيــان يف تفســري القــران، 69/5)؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 8/5؛ 
ــد،  ــع الزوائ ــي، جمم ــف، 39؛ اهليثم ــاووس، الطرائ ــن ط ــق، )7/4))؛ اب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس اب
9/3)3؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 09/3)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، )/7)4؛ املجلــي، بحــار 

.(66/(( األنــوار، 
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أرســل فأخذهــا فدفعهــا إىل عــيل وقــال: ال يــؤدي عنــي إال أنــا أو رجــل منــي، مــن أهــل 
بيتــي«))(، وهــذه الروايــة جــاءت متامشــية مــن حيــث املضمــون مــع الروايتــني الســابقتني 
ــام  ــع اإلم ــراءة، ودف ــورة ب ــغ س ــن تبلي ــر ع ــول)( أيب بك ــى رد الرس ــا ع يف تأكيدمه
ــة كســابقاهتا مــن  ــي)(، وهــذه الرواي ــت النب ــه مــن أهــل بي ــا)( لتبليغهــا ألنَّ علًي

ــد مشــاهري املصنفــني املســلمني))(. ــات املشــهورة عن الرواي

ومــن هــذه الروايــات التــي أوردهــا املوفــق اخلوارزمــي تتضــح لنــا امــور عــدة منهــا: 
إنَّ الرســول)( بعــث أبــا بكــر لتبليــغ ســورة بــراءة يف بــادئ األمــر، لكــن وبأمــر مــن 
اهلل تعــاىل بعــث اإلمــام علًيــا)( وراءه لتبليــغ الســورة كــام أشــارت الروايــات اآلنفــة 
الذكــر، وذكــرت بعــض املصــادر)3( أنَّ جربئيــل قــال للرســول)( »ال يبلــغ عنــك إال 

أنــت أو رجــل منــك«.

وبإسـناده عـن اإلمـام عـيل قـال: »حدثنـي رسـول اهلل )( وأنـا مسـنده إىل صدري 
ـاِت ُأوَلئَِك ُهْم  احِلَ فقـال: يـا عـيل أمل تسـمع قول اهلل تعـاىل: أنَّ الَِّذيـَن آَمنُوا َوَعِمُلـوا الصَّ
ـِة)4(، أنـت وشـيعتك، موعدي وموعدكم احلوض إذا جثت األمم للحسـاب  يَّ َخـْرُ اْلَبِ

))( املناقب، 65). 
))( ابــن هشــام، الســرية، 4/)97؛ ابــن أيب شــيبة الكــويف، املصنــف، 506/7؛ الكــويف، املناقــب، )/484؛ 
أبــو يعــى املوصــيل، املســند، 3/5)4؛ الصــدوق، علــل الرشائــع، )/990)؛ ابــن عبــد الــرب، الــدرر، 50)؛ 
الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 9/5؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، )6)؛ ابــن طــاووس، 
الطرائــف، 38؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، )/)43؛ الشــريازي، كتــاب االربعــني، 7))؛ املجلــي، بحــار 

األنــوار، ))/66).
ــار  ــي، بح ــران، )/733؛ املجل ــري الق ــان يف تفس ــراين، الربه ــار، 98)؛ البح ــاين األخب ــدوق، مع )3( الص

األنــوار، 93/35). 
)4( البينة، اآلية: 7. 



245فص3: منزلته )( يف القرآن وعند الرسول )( ودوره السياسي عن طريق روايات اخلوارزمي

تدعـون غـرًا حمجلن«))(، يؤكد رسـول اهلل)(عـن طريق هذه الروايـة أنَّ اآلية الكريمة 
نزلـت بحـق عـيل)( وشـيعته، وهـم خـري الربيـة وموعدهـم مـع الرسـول)( عنـد 
احلـوض، ويأتـون غـّرًا حمجلـني أي وجوههـم منـرية مـن البيـاض، ذكـر هـذه الروايـة 
سـليم بـن قيـس اهلـاليل))(، وأبـو محزة الثـاميل)3(، وغريهـم)4(. وعـن ابن عباس قـال: قال 
ـا الذيـَن آَمنُـوا إالَّ وعـيل عـى رأسـها  َ رسـول اهلل)(: »مـا أنـزل اهلل آيـة فيهـا يـا أيُّ
وأمرهـا«)5(، وهـذا يـدل عـى أنَّ أمـري املؤمنني)( هو أمـري الذين أمنوا وعى رأسـهم 

وهـو أفضلهـم، ذكـر هـذه الرواية أمحـد بـن حنبـل)6(، والكـويف)7(، وغريهم)8(.

))( املناقب، 56). 
))( كتاب سليم، 359. 

)3( التفسري، )36. 
ــل،  ــواهد التنزي ــكاين، ش ــم احلس ــب، 347؛ احلاك ــه، املناق ــن مردوي ــري، 583؛ اب ــويف، التفس ــرات الك )4( ف
ــان، 0)/5)4؛ ابــن  ــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 05)؛ الطــربيس، تفســري جممــع البي )/459؛ الفت
شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/66)؛ عــيل الطــربيس، مشــكاة األنــوار، 67)؛ األربيل، كشــف الغمة، 
)/307؛ احلنفــي، نظــم درر الســمطني، )9؛ الســيوطي، الــدر املنثــور، 379/6؛ الفيــض الكاشــاين، التفســري 

الصــايف، 355/5؛ احلــر العامــيل، وســائل الشــيعية، 6)/83)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/458. 
)5( املناقب، 67). 

)6( فضائل الصحابة، )/654. 
)7( املناقب، )/))). 

ــواهد  ــكاين، ش ــم احلس ــب، 9))؛ احلاك ــه، املناق ــن مردوي ــار، )/453؛ اب ــريب، رشح األخب ــامن املغ )8( النع
ــن  ــة، املناظــرات، 56)؛ اب ــن عطي ــل ب ــرار، )/64؛ مقات ــة األب ــم االصبهــاين، حلي ــو نعي التنزيــل، )/65؛ أب
البطريــق، خصائــص الوحــي املبــني، 05)؛ عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، )36؛ ابــن طــاووس، بنــاء املقالــة 
الفاطميــة، 44)؛ الطرائــف، 88؛ اليقــني، 7))؛ أمحــد آل طــاووس، عــني العــربة، )3؛ األربــيل، كشــف 
الغمــة، )/307؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 355؛ منهــاج الكرامــة، 37)؛ هنــج احلــق، 09)؛ الســيوطي، الــدر 
املنثــور، )/04)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/604؛ املنــاوي، فيــض القديــر، 60/3؛ املجلــي، بحــار 

ــوار، 35/)35. األن
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ــه  ــال: يف قول ــاس ق ــن عب ــن اب ــنده ع ــا بس ــة مفاده ــي رواي ــق اخلوارزم وأورد املوف
ه ُمْســَتطًِرا))( مــرض احلســن واحلســني  تعــاىل ُيوُفــوَن بِالنَّــْذِر َوخَياُفــوَن َيْوًمــا كاَن رَشُّ
ــو  ــن، ل ــا احلس ــا أب ــا: ي ــال أحدمه ــرب، فق ــة الع ــول اهلل)( وعام ــا رس )(، فعادمه
نــذرت يف ابنيــك نــذرا إنَّ اهلل عافامهــا. فقــال)(: أصــوم ثالثــة أيــام شــكرا هلل 
عــز وجــل، وكذلــك قالــت فاطمــة)(، وكذلــك قــال احلســنان )(، وكذلــك 
قالــت جاريتهــام فضــة، فألبســهام اهلل العافيــة، وانطلــق عــيل)( إىل جــار لــه مــن 
ــه: شــمعون، يعالــج الصــوف، فقــال: هــل لــك أن تعطينــي جــزة مــن  اليهــود، يقــال ل
ــة أصــوع مــن شــعري، قــال: نعــم، فأعطــاه، فجــاء  ــة حممــد بثالث صــوف تغزهلــا لــك ابن
ــت  ــدت فغزل ــم عم ــت، ث ــت وأطاع ــة)(، فقبل ــرب فاطم ــعري، وأخ ــوف والش بالص
ثلــث الصــوف. ثــم أخــذت صاًعــا مــن الشــعري فطحنتــه وعجنتــه، وخبــزت منــه مخســة 
ــم  ــرب، ث ــي)( املغ ــع النب ــيل)( م ــى ع ــرص وص ــم ق ــد منه ــكل واح ــراص، ل أق
ــه، فوضــع اخلــوان، وجلســوا مخســتهم، فــأول لقمــة كرسهــا عــيل )( إذا  أتــى منزل
مســكني قــد وقــف بالبــاب، فقــال: الســالم عليكــم يــا أهــل بيــت حممــد، أنــا مســكني مــن 
مســاكني املســلمني أطعمــوين ممــا تأكلــون أطعمكــم اهلل عــى موائد اجلنــة، فأعطــوا ما كان 
عندهــم إىل املســكني، وباتــوا جياًعــا، وأصبحــوا صياًمــا مل يذوقــوا إال املــاء القــراح، ثــم 
عمــدت إىل الثلــث الثــاين مــن الصــوف فغزلتــه، ثــم أخــذت صاًعــا مــن الشــعري، فطحنته 
وعجنتــه، وخبــزت منــه مخســة أقــراص لــكل واحــد قــرص. وصــى عــيل)( املغــرب 
ــه وجلســوا مخســتهم،  ــه، فلــام وضــع اخلــوان بــني يدي مــع النبــي)( ثــم أتــى إىل منزل
فــأول لقمــة كرسهــا عــيل)( إذا يتيــم مــن يتامــى املســلمني قــد وقــف بالبــاب، فقــال: 
الســالم عليكــم يــا أهــل بيــت حممــد، أنا يتيــم مــن يتامى املســلمني، أطعمــوين ممــا تأكلون 

))( االنسان، اآلية: 7. 
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أطعمكــم اهلل عــى موائــد اجلنــة... ثــم عمــدت، فأعطتــه مجيــع مــا عــى اخلــوان، وباتــوا 
جياًعــا مل يذوقــوا إال املــاء القــراح، فأصبحــوا صياًمــا. وعمــدت فاطمــة)( فغزلــت 
الثلــث الباقــي مــن الصــوف، وطحنــت الصــاع الباقــي وعجنتــه، وخبــزت منــه مخســة 
ــم  ــي )( ث أقــراص، لــكل واحــد منهــم قــرص، وصــى عــيل)( املغــرب مــع النب
 )(ــه اخلــوان، فجلســوا مخســتهم، فــأول لقمــة كرسهــا عــيل أتــى منزلــه، فقــرب إلي
إذا أســري مــن أرساء املرشكــني قــد وقــف بالبــاب، فقــال: الســالم عليكــم يــا أهــل بيــت 
حممــد، تأرسوننــا وتشــدوننا وال تطعموننــا... وعمدوا إىل مــا كان عى اخلــوان، فأعطوه، 
وباتــوا جياًعــا، وأصبحــوا مفطريــن وليــس عندهــم يشء، وأقبــل عــيل)( باحلســن 
واحلســني )( نحــو رســول اهلل )( ومهــا يرتعشــان كالفــراخ مــن شــدة اجلــوع، فلــام 
بــر هبــم رســول اهلل)( قــال: يــا أبــا احلســن، أشــد مــا يســؤين مــا أرى بكــم. انطلــق 
ــا  ــا بظهره ــق بطنه ــد لص ــا ق ــي يف حمراهب ــا وه ــوا إليه ــة)(، فانطلق ــي فاطم إىل ابنت
ــال:  ــه وق ــا إلي ــول اهلل)( ضمه ــا رس ــام رآه ــا، فل ــارت عيناه ــوع، وغ ــدة اجل ــن ش م
»واغوثــاه، بــاهلل أنتــم منــذ ثــالث فيــام أرى« فهبــط جربائيــل)(، فقــال: »يــا حممــد، 
خــذ مــا هيــأ لــك يف أهــل بيتــك »فقــال: ومــا آخــذ يــا جربائيــل؟ ! قــال: َهــْل َأَتــى َعــَى 
ْهــِر مَلْ َيُكــْن َشــْيًئا َمْذُكــوًرا حتــى بلــغ: إِنَّ َهــَذا َكاَن َلُكــْم َجــَزاًء  ْنَســاِن ِحــٌن ِمــَن الدَّ اإْلِ
 ،)(حتــى دخــل منــزل فاطمــة )(فوثــب النبــي ،)((َوَكاَن َســْعُيُكْم َمْشــُكوًرا
فــرأى مــا هبــم، فجمعهــم ثــم انكــب عليهــم يبكــي، وقــال: أنتــم منــذ ثــالث فيــام أرى، 
ُبــوَن ِمــْن َكْأٍس َكاَن  ــَراَر َيرْشَ وأنــا غافــل عنكــم فهبــط جربائيــل هبــذه اآليــات: إِنَّ اأْلَْب
ــني يف دار  ــي ع ــًرا))(، ه ــا َتْفِج ُروهَنَ ــاُد اهللِ ُيَفجِّ ــا ِعَب ُب هِبَ ــرْشَ ــا َي ــوًرا َعْينً ــا َكاُف ِمَزاُجَه

))( اإلنسان، من اآلية: )-)). 
))( اإلنسان، من اآلية 6-5. 
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النبــي)( تفجــر إىل دور األنبيــاء واملؤمنــني))(. وقــال الســيد جعفــر العامــيل))( ان هــذه 
ــار يف ســبيل اهلل  ــاء واالنفــاق وااليث ــذر والوف ــاء بالن ــة فيهــا دروس عــدة يف اإليف الرواي
ــه )(، إن  ــل بيت ــيل)( وأه ــة يف ع ــات املبارك ــذه اآلي ــزول ه ــى ن ــدل ع ــاىل وت تع
ــام  ــة أي ــة الرشيفــة، قــد صامــوا ثالث ــن تتحــدث عنهــم اآلي كان الباذلــون للطعــام، الذي
كاملــة، واحتاجــوا إىل الطعــام بصــورة حقيقيــة وفعليــة، وضعفــت أجســادهم، وال ســيام 
أجســاد األطفــال الذيــن يف مجلتهــم، وكانــوا صائمــني أيضــًا، وهــؤالء األطفــال ليســوا 
كســائر األطفــال بــل هــم خــرية اهلل ســبحانه مــن خلقــه، وصفوتــه مــن عبــاده، واضافــة 
ــذات يف  ــدًا، وبال ــة ج ــاعة حرج ــني، يف س ــبة للباذل ــاء كان بالنس ــذا العط ــك أّن ه إىل ذل
ــه، إذ  ــاظ ب ــو إىل االحتف ــام، وتدع ــة بالطع ــس باملطالب ــح النف ــث تل ــار، حي ــاعة اإلفط س
لــو طلــب منهــم بــذل الطعــام، قبــل حلــول ســاعة اإلفطــار، فــإن التخــيل عــن الطعــام 
يكــون أيــرس، لعــدم وجــود هــذا اإلحلــاح عــى االحتفــاظ بــه، بفعــل قــوة احلاجــز، مــع 
اإلفســاح يف األمــل بإمكانيــة احلصــول عــى البديــل فيــام تبقــى مــن الوقــت، هــذا االنفــاق 
هــو رس عظمــة هــذا احلــدث، وهــو أقــوى تعبــري عــن حقيقــة هــؤالء الصفــوة األطهــار، 
ــي اختصهــم اهلل هبــا،  ــة لفهــم رّس كل هــذه الكرامــة الت ــه يؤســس بصــورة حي حيــث إن
ــة الصــدوق)3(،  ــه، أورد هــذه الرواي وهــذا الترشيــف العظيــم الــذي حباهــم ســبحانه ب

ــي)4(، وغريهــم)5(.  والثعلب

))( املناقب، 67)-)7). 
))( تفسري سورة هل أتى، )/7)). 

)3( األمايل، 9)333-3. 
)4( التفسري، 0)/99. 

)5( احلاكــم احلســكاين، شــواهد التنزيــل، )/399؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 0)/09)-0))؛ ابــن 
البطريــق، خصائــص الوحــي املبــني، 76)-78)؛ عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 346-348؛ فخــر الديــن 
ــف، 07)- ــامل، )/374-376؛ الطرائ ــال األع ــاووس، اقب ــن ط ــري، 43/30)-44)؛ اب ــرازي، التفس ال
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ـُـْم  وأورد املوفــق روايــة مرســلة عــن أيب اســحاق قــال: »يف قولــه تعــاىل وَِقُفوُهــْم إهِنَّ
َمْســُؤوُلوَن))(، يعنــي عــن واليــة عيل«))(. 

ــي أيب  ــال: »حدثن ــني)( ق ــام احلس ــن اإلم ــناده ع ــي بإس ــق اخلوارزم ــر املوف ذك
ــك  ــألت ريب في ــيل إين س ــا ع ــول اهلل )(: ي ــال رس ــال: ق ــب )( ق ــن أيب طال ــيل ب ع
مخــس خصــال فأعطــاين: أمــا أوهلــا فســألت ريب أن تنشــق عنــي األرض وانفــض الــرتاب 
عــن رأيس وأنــت معــي فأعطــاين، وأمــا الثانيــة فســألت ربــى أن يوقفنــي عنــد كفــة امليــزان 
وأنــت معــي فأعطــاين، وأمــا الثالثــة فســألت اهلل أن جيعلــك حامــل لوائــي وهــو لــواء اهلل 
األكــب، عليــه املفلحــون الفائــزون باجلنــة فأعطــاين، وأمــا الرابعــة فســألت ريب ان تســقي 
أمتــي مــن حــويض فأعطــاين، وأمــا اخلامســة فســألت ريب أن جيعلــك قائــد أمتــي إىل اجلنــة 
ــري  ــام أم ــص اهلل اإلم ــد خ ــك«)3(، لق ــيل )( بذل ــن ع ــذي م ــد هلل ال ــاين، فاحلم فأعط
 )(ــه ــاء نبي ــتجاب دع ــد اس ــة، وق ــكل فضيل ــه ب ــة وفضل ــكل مكرم ــني)( ب املؤمن

09)؛ القرطبــي، التفســري، 9)/)3)-34)؛ البيضــاوي، التفســري، 70/5)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، 
)/308؛ احلــيل، كشــف اليقــني، 93؛ الفيــض الكاشــاين، التفســري الصــايف، 5/)6)؛ املجلــي، بحــار 

.(40-(37/35 األنــوار، 
))( الصافات، اآلية: 4). 

ــم القمــي، تفســري القمــي، )/)))؛  ))( املناقــب، 75). وانظــر ايضــًا: الكــويف، املناقــب، )/36)؛ إبراهي
فــرات الكــويف، تفســري فــرات الكــويف، 355؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/34)؛ الصــدوق، عيــون 
أخبــار الرضــا)(، )/64؛ معــاين األخبــار، 67؛ ابــن شــاذان، مائــة منقبــة، 37؛ الطــويس، األمــايل، 90)؛ 
احلاكــم احلســكاين، شــواهد التنزيــل، )/60)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/4؛ شــاذان بــن 
جربئيــل القمــي، الروضــة، 66؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، 74؛ ســليامن احلــيل، املختــر، 70)؛ البحــراين، 

الربهــان يف تفســري القــران، 593/4؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 68/8.
)3( املناقب، 94). 
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ــيل))(،  ــن ع ــد ب ــام زي ــة اإلم ــذ الرواي ــر ه ــة، ذك ــال الكريم ــذه اخلص ــه ه ــه أن يمنح في
والصــدوق))(، وغريهــم مــن مصنفــي املســلمني)3(.

ــة  ــوم القيام ــول اهلل: »اذا كان ي ــال رس ــال: ق ــني ق ــام احلس ــن اإلم ــنده ع ــا بس وأيض
نوديــت مــن بطنــان العــرش: يــا حممــد نعــم األب، أبــوك إبراهيــم اخلليــل، ونعــم األخ، 
ــذا  ــريش)5( وهب ــف الق ــر رشي ــيد باق ــال الس ــب )(«)4(، وق ــن أيب طال ــيل ب ــوك ع أخ
ــة  ــه مــن ذري ــي منهــا: إنَّ ــوان الفضــل الت ــع أل ــم)( بجمي ــه العظي خــص اهلل تعــاىل نبي
إبراهيــم خليــل اهلل، وإنَّ أخــاه اإلمــام أمــري املؤمنــني)( املدافــع عــن كلمــة التوحيــد، 

والــذاب عــن قيــم اإلســالم ومبادئــه.

ــه قــال: قــال رســول اهلل)(: »أول   وعــن ابــن عبــاس ذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ
مــن يكســى يــوم القيامــة إبراهيــم خللتــه، ثــم أنــا لصفــويت، ثــم عــيل بــن أيب طالــب يــزف 

بينــي وبــن إبراهيــم زفــا إىل اجلنــة«)6(.

))( املسند، 455. 
 .33/( ،)( ( اخلصال، 4)3؛ عيون أخبار الرضا((

)3( اجلوينــي، فرائــد الســمطني، )/05)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 3)/)5)؛ البحــراين، غايــة املــرام، 
08/5)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 40/)7. 

ــال  ــار الرضــا)(، )/34؛ الفت )4( املناقــب، 94)؛ وانظــر ايضــا: الصــدوق، األمــايل، 4)5؛ عيــون أخب
ــع  ــرشي، ربي ــى، 70)؛ الزخم ــارة املصطف ــربي، بش ــم الط ــني، 3))؛ أيب القاس ــة الواعظ ــابوري، روض النيس
األبــرار، )/59)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )58/4؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 
ــة املعاجــز،  )/33؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، )/08)؛ البحــراين، مدين

ــوار، 330/7.  ــار األن ــي، بح 84/3)؛ املجل
 .(4(/( ،)( حياة اإلمام الرضا )5(

)6( ابــن مردويــه، املناقــب، 336؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل اب طالــب، 6/3)؛ احلنبــيل، االنــس اجلليــل، 
)/54؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 0/39))؛ القنــدوزي، ينابيع املــودة، )/)4). 
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املبحث الثاني
دور اإلمام علي )) السياسي والعسكري

)- معركة بدر))هـ/4)6م): 
كان لإلمــام عــيل)( دور كبــري و بــارز يف حماربــة أعــداء اإلســالم الكفــرة، ولــه 
دور كبــري يف املعــارك التــي دارت مــا بــني املســلمني والكفــار، اإلمــام عــيل)( ذلــك 
ــه  ــا الشــجاعة: فإنَّ ــد))( يف شــجاعته »وأم ــن أيب احلدي ــال اب ــذي ق الشــخص الشــجاع ال
أنســى النــاس فيهــا ذكــر مــن كان قبلــه، وحمــا اســم مــن يــأيت بعــده، ومقاماتــه يف احلــرب 
مشــهورة يــرضب هبــا األمثــال إىل يــوم القيامــة، وهــو الشــجاع الــذي مــا فــر قــط، وال 
ارتــاع مــن كتيبــة، وال بــارز أحــدا إال قتلــه، وال رضب رضبــة قــط فاحتاجــت األوىل إىل 

ثانيــة«.

وأورد املوفــق اخلوارزمــي روايــة مرســله تقــول: »قــول اهلل تعــاىل َأْم َحِســَب الَِّذيــَن 
احِلــاِت َســواًء حَمْياُهــْم  ــيِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهــْم َكالَِّذيــَن آَمنُــوا وَعِمُلــوا الصَّ ُحــوا السَّ اْجرَتَ
ــن  ــدة ب ــزة وعبي ــيل ومح ــدر يف ع ــة ب ــت يف قص ــل نزل ــوَن))(، قي ــا حَيُْكُم ــْم ســاَء م وَماهُتُ
ِذيــَن آَمنـُـوا عــيل ومحــزة وعبيــدة،  احلــارث ملــا بــرزوا لقتــال عتبــة وشــيبة والوليــد، فـــ الَّ

))( رشح هنج البالغة، )/0).
))( اجلاثية، اآلية: )). 
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ــيِّئاِت عتبــه وشــيبة والوليــد«))(، وهــذه إحــدى مناقــب اإلمــام  ُحــوا السَّ ِذيــَن اْجرَتَ الَّ
عــيل)( ملــا بــى بــالًء حســنًا يــوم بدر.

ــة  ــزل عتب ــال »ن ــدر ق ــة ب ــيل)( يف قص ــام ع ــن اإلم ــي ع ــق اخلوارزم ــر املوف ذك
واتبعــه أخــوه شــيبة بــن ربيعــة والوليــد بــن عتبــة فقــال: مــن يبــارز؟ فانتــدب لــه شــاب 
ــا، فقــال رســول اهلل  ــي عمن ــد بن ــا نري ــا يف قتالكــم، إن مــن األنصــار فقــال: ال حاجــة لن
)(: قــم يــا عــيل، قــم يــا محــزة، قــم يــا عبيــدة، فقتــل محــزة عتبــة، وقــال عــيل: عمــدت 
إىل شــيبة فقتلتــه، واختلــف الوليــد وعبيــدة رضبتــني فأثخــن كل واحــد منهــام صاحبــه، 
ــبعني«))(، يف  ــم س ــا منه ــبعني وقتلن ــم س ــا منه ــاه وأرسن ــد فقتلن ــى الولي ــا ع ــال: فملن ق
هــذه الروايــة قــد يكــون هنــاك تصحيــف وهــي تذكــر أّن اإلمــام علًيــا)( قتــل شــيبة 
بينــام أشــارت أغلــب املصــادر)3( أنــه )( قتــل الوليــد، وذكــر ابــن حجــر)4( أنَّ الــذي 
بــارزه عــيل)( هــو الوليــد هــو املشــهور وهــو الالئــق باملقــام؛ ألنَّ عبيــدة وشــيبة كانــا 
ــر  ــه)( يذك ــابني، وروي أنَّ ــا ش ــد فكان ــيل والولي ــالف ع ــزة بخ ــة ومح ــيخني كعتب ش

))( املناقــب، 75)؛ وانظــر ايضــا: الســمرقندي، تفســري الســمرقندي، )/5)6؛ احلاكــم احلســكاين، شــواهد 
التنزيــل، )/)7)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/))3؛ القرطبــي، تفســري القرطبــي، 
6)/65)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/))3؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 9/5)؛ املجلــي، 

ــوار. ــار األن بح
))( املناقب، 66)؛ وانظر ايضًا: أيب داود، السنن، )/)60؛ املتقي اهلندي، كنز العامل، 0)/398. 

ــان،  ــن حب ــوك، )/34)؛ اب ــل واملل ــخ الرس ــربي، تاري ــف، 473/8؛ الط ــويف، املصن ــيبة الك ــن أيب ش )3( اب
املســتدرك عــى  النيســابوري،  احلاكــم  الفــرج األصفهــاين، األغــاين، 388/4؛  أبــو  الثقــات، )/67)؛ 
ــد  ــري، أس ــن األث ــربى، 76/3)؛ اب ــنن الك ــي، الس ــاد، )/74؛ البيهق ــد، اإلرش ــني، 94/3)؛ املفي الصحيح
الغابــة، 357/3؛ الكامــل، )/5))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 3)/83)؛ ابــن ميثــم البحــراين، 

ــوار، 9)/79). ــار األن ــي، بح ــة، 366/4؛ املجل ــج البالغ رشح هن
)4( فتح الباري، 7/)3). 
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بــدرا وقتلــه الوليــد فقــال)( يف حديثــه: »كأيّن أنظــر إىل وميــض خامتــه يف شــامله ثــّم 
رضبتــه رضبــة أخــرى فرعتــه وســلبته فرأيــت بــه ردًعــا مــن خلــوق فعلمــت أنــه قريب 

عهــد بعــرس))(.

ــوم  ــيل ي ــة إىل ع ــع الراي ــول اهلل )( دف ــال: »إّن رس ــاس ق ــن عب ــن اب ــناده ع وبإس
بــدر وهــو ابــن عرشيــن ســنة«))(، وذكــر بعــض املؤرخــني)3( إنَّ اإلمــام علًيــا)( كان 

ــاهد.  ــول اهلل يف كل املش ــة رس ــب راي صاح

وذكـر املوفـق اخلوارزمـي عن جابر األنصاري قال: »قال رسـول اهلل )( يوم بدر: 
هـذا رضـوان ملـك مـن مالئكة اهلل ينـادي: ال سـيف إال ذو الفقـار وال فتـى إال عيل«)4(، 

وتطرقنـا إىل هـذا الرواية يف سـياق هذه الرسـالة يف موضوع أسـامء أمـري املؤمنني)5(. 

وروى املوفــق اخلوارزمــي عــن أمــري املؤمنــني)( قــال: »إنَّ ملــا كانــت ليلــة بــدر 
قــال النبــي)( مــن يســتقي لنــا مــن املــاء؟ فأحجــم النــاس فقــام عــيل فاحتضــن فرســه 

ــة،  ــف الغم ــيل، كش ــة، 4)/)3)؛ األرب ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــاد، )/74؛ اب ــد، اإلرش ))( املفي
)/85)؛الديلمــي، ارشــاد القلــوب، )/39)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9)/80).

))( املناقــب، 67)؛ وانظــر ايضــًا: البيهقــي، الســنن الكــربى، 07/6)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 
)4/)7؛ الزيلعــي، نصــب الرايــة، 355/4؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 366/4؛ املجلــي، 

بحــار األنــوار، 9)/79).
)3(  ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 3/3)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )74/4؛ املحــب الطــربي، 
ــب،  ــر املطال ــافعي، جواه ــوين الش ــالم، 5/3)6؛ الباع ــخ اإلس ــي، تاري ــرضة، 56/3)؛ الذهب ــاض الن الري

.(89/(
)4( املناقــب، 67)؛ وانظــر ايًضــا: ابــن حبيــب البغــدادي، املنمــق، )/))4؛ ابــن املغازيل، املناقــب، )/58)؛ 
الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 8))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )4/)7؛ املحــب 

ــتقيم، )/58). ــراط املس ــايض، ال ــرة، 55/3)؛ البي ــاض النظ ــى، )/74؛ الري ــر العقب ــربي، ذخائ الط
)5( راجع الرسالة، ص: 65-64.
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ــل  ــل وميكائي ــى اهلل إىل جبئي ــا فأوح ــدر فيه ــة فانح ــر مظلم ــدة القع ــرا بعي ــى بئ ثم أت
ــن  ــر م ــط يذع ــم لغ ــامء هل ــن الس ــوا م ــه، فهبط ــد وحزب ــرصة حمم ــوا لن ــل، تأهب وإرسافي

يســمعه فلــام حــاذوا البئــر ســلموا عليــه مــن عنــد آخرهــم اكرامــا وتبجيــال))(.

ــه  ــدر أن يأتي ــزوة ب ــا)( يف غ ــث علي ــول اهلل)( بع ــرى إّن رس ــة أخ ويف رواي
باملــاء حــني ســكت أصحابــه عــن إيــراده، فلــام أتــى القليــب ومــال القربــة املــاء فأخرجهــا 
جــاءت ريــح فهرقتــه ثــم عــاد إىل القليــب ومــال القربــة فأخرجهــا فجــاءت ريــح فأهرقتــه 
وهكــذا يف الثالثــة فلــام كانــت الرابعــة مالهــا فأتــى هبــا النبــي فأخــرب بخــربه فقــال رســول 
اهلل)(: أمــا الريــح األوىل فجربئيــل يف ألــف مــن املالئكــة ســلموا عليــك، وأمــا الثانيــة 
ــة إرسافيــل يف الــف مــن  ميكائيــل يف ألــف مــن املالئكــة ســلموا عليــك، والريــح الثالث

املالئكــة ســلموا عليــك))(.

وحــول عــدد قتــى املرشكــني يف معركــة بــدر عــى الرغــم مــن االختــالف بــني 
ــه هنــاك اتفــاق ان أمــري املؤمنــني)( قــد قتــل نصفهــم أو مــا يقــارب  الروايــات إالَّ أنَّ

ــر)3(. ــف اآلخ ــن النص ــض م ــل بع ــرتك يف قت ــف واش النص

ــق، عمــدة  ــن البطري ــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/80؛ اب ))( املناقــب، 308؛ وانظــر ايضــًا: اب
ــز، )/95؛  ــة املعاج ــراين، مدين ــف، 74-75؛ البح ــاووس، الطرائ ــن ط ــار، 74)؛ اب ــاح األخب ــون صح عي

ــوار، 3/39)).  ــار األن ــي، بح املجل
))( الطــربيس، أعــالم الــورى، )/375؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/80؛ البحــراين، غايــة 

املــرام، 8/6)3؛ مدينــة املعاجــز، )/94؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9)/86). 
)3( الواقــدي، املغــازي، )/)5)؛ ابــن هشــام، الســرية، )/708-4)7؛ القمــي، التفســري، )/69)؛ املفيــد، 
اإلرشــاد، )/)7-)7؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 494/4؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 

)/))3؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/)8)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 9)/93). 
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2- معركة أحد )3هـ/625م): 
ــذا  ــد وه ــة أح ــيل)( يف معرك ــام ع ــي إىل دور اإلم ــق اخلوارزم ــرق املوف  مل يتط
ــاذل  ــن خت ــدث ع ــات حت ــاك رواي ــك أنَّ هن ــبب ذل ــد س ــه ونعتق ــل يف منهجيت ــد خل يع
ــة، وثبــات اإلمــام عــيل)( مــع الرســول)( لذلــك جتنــب املوفــق  بعــض الصحاب

ــة.  ــه املذهبي ــه وعقيدت ــع مواقف ــق م ــا ال تتف ــًا أو ألهنَّ ــا حترج ــوض هب ــي اخل اخلوارزم

3 - غزوة اخلندق )5هـ/627م): 
ــا  ــة واضحــة، ولكنه ــش الفشــل يف القضــاء عــى املســلمني حقيق ــام قري ــح أم أصب
ــه  ــرى لتوجي ــرة أخ ــأ م ــش تتهي ــادت قري ــر، فع ــى الكف ــاد واإلرصار ع ــة والعن اجلاهلي
رضبــة قاضيــة للمســلمني، وذلــك بالتحالــف مــع القبائــل اجلاهليــة األخــرى واليهــود 
أيضــا، حتــى بلــغ عددهــم عــرشة آالف يقودهــا أبــو ســفيان، وبعــد أن استشــار الصحابة 

رســول اهلل)( أشــار ســليامن املحمــدي بحفــر اخلنــدق))(.

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي عــن ابــن إســحاق قــال: وخــرج عمــرو بــن عبــد ود فنــادى: 
ــه عمــرو، اجلــس، ونــادى عمرو:  مــن يبــارز؟ فقــام عــيل فقــال: أنــا هلــا يا نبــي اهلل، فقــال: إنَّ
أال رجــل وهــو يؤنبهــم ويقــول: أيــن جنتكــم التــي تزعمــون أنــه مــن قتــل منكــم دخلهــا، 
ــه عمــرو، قــال: وإن  أفــال تــربزون إيل رجــال؟ فقــام عــيل فقــال: يــا رســول اهلل أنــا، فقــال: إنَّ

كان عمــرا، فــإذن لــه رســول اهلل )( فمشــى إليــه حتــى أتــاه وهــو يقــول: 

ــرب،  ــد ال ــن عب ــوك، )/34)؛ اب ــل واملل ــخ الرس ــربي، تاري ــربى، )/66؛ الط ــات الك ــعد، الطبق ــن س ))( اب
التفســري،  القرطبــي،  4/4)3؛  املشــكل،  كشــف  83/6)؛  املســري،  زاد  اجلــوزي،  ابــن  69)؛  الــدرر، 

4)/9))؛ ابــن اســيد النــاس، عيــون االثــر، )/35.
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أت��اك فلق��د  تعجل��ن  جمي��ب صوت��ك غ��ر عاج��زال 
وبص��رة ني��ة  فائ��زذو  كل  منج��ا  والص��دق 
أقي��م أن  ألرج��و  اجلنائ��زإن��ى  نائح��ة  علي��ك 
يبق��ى جن��اء  ضرب��ة  اهلزاه��زم��ن  عن��د  ذكره��ا 

ــيل  ــا ع ــال أن ــاف؟ ق ــد من ــن عب ــال اب ــا عــيل، ق ــال: أن ــت؟ ق ــرو: مــن أن ــه عم ــال ل      فق
ــك،  ــق دم ــره أن أري ــإين أك ــك، ف ــن أعامم ــي م ــن أخ ــا ب ــريك ي ــال: غ ــب، ق ــن أيب طال ب
ــه  ــيفه كأن ــل س ــزل فس ــب ون ــك، فغض ــق دم ــره أن أري ــا أك ــي واهلل م ــيل: لكن ــال ع فق
شــعلة نــار، ثــم أقبــل نحــو عــيل مغضبــا، واســتقبله عــيل بدرقتــه فرضبــه عمــرو 
عــيل  ورضبــه  فشــجه  رأســه  وأصــاب  الســيف،  فيهــا  وأثبــت  فقدهــا  الدرقــة،  يف 
التكبــري،   )( اهلل  رســول  وســمع  العجــاج،  وثــار  فســقط  العاتــق  حبــل  عــى 
ــل))(.  ــه يتهل ــول اهلل )( ووجه ــو رس ــيل نح ــل ع ــم أقب ــه، ث ــد قتل ــا ق ــرف أنَّ علي فع

 :)(النبـي قـال  قـال:  حيـدة))(  بـن  معاويـة  عـن  بإسـناده  روايـة  املوفـق  وأورد 

))( املناقــب، 69)-70)؛ وانظــر ايضــًا: القمــي، التفســري، )/83)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، 
)/3)3؛ احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 3/)3؛ الكراجكــي، كنــز الفوائــد، 37)؛ 
ــة  ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــان، 8/)3)؛ اب ــع البي ــري جمم ــربيس، تفس ــوة، 438/3؛ الط ــل النب ــي، دالئ البيهق
دمشــق، )79/4؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/35)؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 33/3)؛ ابــن 
ــة،  ــة والنهاي أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 9)/63؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/97)؛ ابــن كثــري، البداي

ــوار، 0)/03).  ــار األن ــي، بح ــة، )/340؛ املجل ــول املهم ــاغ، الفص ــن الصب 4/)))؛ اب
))( معاويــة بــن حيــدة بــن قشــري بــن كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر، جــد هبــز بــن حكيــم ســكن البــرة، أســلم يف 
زمــن الرســول)(، وهــو مــن أصحــاب رســول اهلل )(وروي عنــه احاديــث، وروى عنــه ابنــه حكيــم. ابــن 
ســعد، الطبقــات الكــربى، 5/7)؛ العجــيل، الثقــات، )/)43؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 376/8؛ 

ابــن حبــان، الثقــات، 374/3؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 5/3)4). 
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»ملبـارزة عـيل بـن أيب طالـب لعمـرو بـن عبـد ود يـوم اخلنـدق أفضـل مـن عمـل أمتـي إىل 
يـوم القيامـة«))( يف هـذه الروايـة يرجح الرسـول)( مبـارزة اإلمام عـيل)( عى كل 
أعـامل األمـة؛ ألنَّ جرأتـه وشـجاعته)( يف حماربـة عمـرو مـع حجم خـوف الصحابة 
منـه وانسـحاهبم))(، ومـا كان لتلـك الرضبة من أثـر يف تغيري جمرى احلـرب وحتديد النر 

وذل الكفـر واعـزاز الديـن، أورد هـذه الروايـة مجـع مـن مصنفـي املسـلمني)3(.

4- فتح خيرب )7هـ/628م): 
أخذتــه  ربــام   )( اهلل  إنَّ رســول  قــال:  بريــدة  اخلوارزمــي عــن  املوفــق  روى 
الشــقيقة فيلبــث اليــوم واليومــني ال خيــرج، فلــام نــزل خيــرب أخذتــه الشــقيقة فلــم خيــرج 
إىل النــاس، وأن أبــا بكــر أخــذ رايــة رســول اهلل )( فلــم يفلــح، فأخذهــا عمــر وأيضــا 
مل يفلــح، فأخــرب بذلــك رســول اهلل )( فقــال رســول اهلل )( ألعطينهــا غــدا رجــال 
ــه اهلل ورســوله، يأخذهــا عنــوة، ، فتطاولــت هلــا قريــش ورجــا  حيــب اهلل ورســوله وحيب
كل واحــد منهــم أن يكــون صاحــب ذلــك، فأصبــح وجــاء عــيل وهــو أرمــد قــد عصــب 
عينــه بشــقة بــرد قطــري، فقــال رســول اهلل )(: مالــك؟ قــال رمــدت بعــدك، فقــال ادن 
منــى، فتفــل يف عينــه فــام وجعهــا حتــى مــىض لســبيله، ثــم أعطــاه الرايــة فنهــض بالرايــة 

))( املناقب، 07). 
))( الطرباين، املعجم االوسط، 74/5)؛ احلاكم النيسابوري، 33/3؛ اهليثمي، جممع الزوائد، 37/6). 

اخلطيــب  التنزيــل، )/4)؛  احلاكــم احلســكاين، شــواهد  املســتدرك، 3/))؛  النيســابوري،  )3( احلاكــم 
البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 3)/9)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 333/50؛ ابــن شهراشــوب، 
مناقــب آل أيب طالــب، )/7)3؛ الــرازي، التفســري، )3/)3؛ ابــن طــاووس، أقبــال األعــامل، )/67)؛ 
الطرائــف، 60؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/48)؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، )/9))؛ البيــايض، الــراط 
املســتقيم، )/)7؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/3)6؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 368/5؛ 

ــوار، 65/36). ــار األن ــي، بح ــرار، )/60)؛ املجل ــة األب حلي
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معــه وعليــه جبــة أرجــوان محــراء، قــد أخــرج مخلهــا فأتــى مدينــة خيــرب وخــرج مرحــب 
صاحــب احلصــن وعليــه مغفــر مظهــر يــامين، وحجــر وقــد ثقبــه مثــل البيضــة عــى رأســه 

وهــو يقــول: 

ش��اكي الس��اح بط��ل جم��ربق��د علم��ت خي��ر أن��ى مرح��ب
تله��ب أقبل��ت  اللي��وث  املغل��بإذا  صول��ة  ع��ن  وأحجم��ت 

:)( قال عيل

القس��ورةان��ا ال��ذي مست��ين أم��ي حي��درة غاب��ات ش��ديد  هزب��ر 

أكيلكم بالسيف كيل السندرة

 فاختلفــا رضبتــني فرضبــه عــيل فقــد احلجر واملغفر ورأســه، حتى وقــع يف األرضاس 
وأخــذ املدينــة))(، هــذه الروايــة تشــري إىل عــدم قــدرة أيب بكــر عــى فتــح خيــرب، وكذلــك 

))( املناقــب، 68)؛ وانظــر ايضــًا: ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، )/)))؛ ابــن شــيبة الكــويف، املصنــف، 
0/8)5؛ أمحــد بــن حنبــل، املســند، 4/)5؛ مســلم، الصحيــح، 95/5)؛ الكــويف، املناقــب، )/500؛ 
الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، )/)30؛ ابــن حبــان، الصحيــح، 5)/)38؛ أبــو فــرج األصفهــاين، 
مقاتــل الطالبــني، 4)؛ الطــرباين، املعجــم الكبــري، 8/7)؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/49)؛ احلاكــم 
ــد، اإلرشــاد، )/7))؛ البيهقــي، الســنن الكــربى،  النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 39/3؛ املفي
9/)3)؛ الطــويس، األمــايل، 4؛ ابــن عبــد الــرب، األســتيعاب، )/787؛ الــدرر، 00)؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 
49)؛ املحســن بــن كرامــة، تنبيــه الغافلــني، 54؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 30)؛ الزخمــرشي، 
الفايــق، )/)3)؛ الطــربيس، تفســري جوامــع اجلامــع، 389/3؛ تفســري جممــع البيــان، 0/4)3؛ الراونــدي، 
اخلرائــج واجلرائــح، )/8))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )6/4)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل 
ــني، 57)؛  ــي املب ــص الوح ــق، خصائ ــن البطري ــم، 96/3)؛ اب ــوزي، املنتظ ــن اجل ــب، )/305؛ اب أيب طال
عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 48)؛ ابــن األثــري، الكامــل، )/0))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 
)/))؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 07/3)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، )/409؛ الســبكي، 
طبقــات الشــافعية الكــربى، )/55)؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 3/4))؛ الدمــريي، حيــاة احليــوان 
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فشــل عمــر يف فتــح احلصــن، وقــول الرســول)( »ألعطــن الرايــة غــدا لرجــل حيــب 
ــة هــذا الرجــل الــذي ســيعطيه  ــه اهلل ورســوله« تــدل عــى ســمو مكان اهلل ورســوله وحيب
الرايــة رســول اهلل)( وهــو اإلمــام عــيل)( وكذلــك تشــري إىل صعوبــة فتــح خيــرب 
ــة  ــذه الرواي ــا يف ه ــني)(، وايض ــري املؤمن ــل أم ــل مث ــا رج ــول)( هل ــار الرس ليخت

تأكيــد لقتــل اإلمــام عــيل)( ملرحــب وفتــح املدينــة. 

وعــن أيب رافــع قــال: »خرجنــا مــع عــيل حــني بعثــه رســول اهلل )( برايتــه، فلــام دنــا 
مــن احلصــن خــرج إليــه أهلــه فقاتلهــم فرضبــه رجــل مــن هيــود، فطــرح ترســه مــن يــده 
فتنــاول عــيل بــاب احلصــن فــرتس بــه عــن نفســه، فلــم يــزل يف يــده وهــو يقاتــل حتــى 
فتــح اهلل عليــه، ثــم ألقــاه مــن يــده فلقــد رأيتنــي يف نفــر مــن ســبعة أنــا ثامنهــم نجهــد عــى 
ــي  ــوة الت ــري إىل الق ــة تش ــذه الرواي ــه«))(، ه ــتطعنا أن نقلب ــا اس ــاب م ــك الب ــب ذل أن نقل
يمتلكهــا أمــري املؤمنــني)( يف رفــع بــاب بيــد واحــده مل يســتطع ثــامن رجــال حتــى عى 

قلبهــا، أورد هــذه الروايــة البيهقــي))(، والطــربيس)3(، وغريهــم)4(.

الكــربى، )/385؛ ابــن عنبــة، عمــدة الطالــب، 59؛ ابــن حجــر، فتــح البــاري، املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، 
0)/467؛ 367/7؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/4. 

))( املناقب، )7). 
))( دالئل النبوة، 4/))). 

)3( تفسري جممع البيان، 9/)0)؛
)4( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، )0/4))؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، )/))4؛ اجلوينــي، فرائــد 
الســمطني، )/)6)؛ املقريــزي، امتــاع الســامع، )/0)3؛ الســيوطي، تاريــخ اخللفــاء، 84)؛ الكاشــاين، زبــدة 

التفاســري، 393/6؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/4.
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وبإســناده عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري قــال: »محــل عــيل )( بــاب خيــرب 
ــه اجتمــع عليه ســبعون  يومئــذ فجــرب بعــده فلــم حيملــه إال أربعــون رجــال«))(، وروي أنَّ
رجــال، فــكان جهدهــم أن أعــادوا البــاب))(، وذكــر ابــن أيب احلديــد)3( انــه عندمــا ســأل 
ــوة  ــرب بق ــاب خي ــت ب ــا قلع ــاب: »واهلل م ــك، فأج ــت ذل ــف فعل ــيل)( كي ــام ع اإلم

جســدانية، بــل بقــوة إهليــة«. 

إِْذ  امْلُْؤِمنِــَن  َعــِن  َلَقــْد َريِضَ اهلل  ذكــر املوفــق اخلوارزمــي ان قــول اهلل تعــاىل: 
ــة  ــا يــوم احلديبي ــر: كن ــة، قــال جاب )4( نزلــت يف أهــل احلديبي ــَجَرةِ ــَت الشَّ ــَك حَتْ ُيَبايُِعوَن
ــا النبــي )(: »أنتــم اليــوم خيــار أهــل األرض، فبايعنــا حتــت  ــة فقــال لن ألفــا وأربعامئ
الشــجرة عــى املــوت، وأوىل النــاس هبــذه اآليــة عــيل بــن أيب طالــب )( ألنــه قــال ] 
ــْم َفْتًحــا َقِريًبــا)5( - يعنــى فتــح خيــرب - وكان ذلــك عــى يــد عــيل بــن أيب  تعــاىل [:َ َأَثاهَبُ

 .)6(»)( طالــب

))( املناقــب، )7)؛ وانظــر ايضــا: ابــن أيب شــيبة الكــويف، املصنــف، 507/7؛ الكــويف، املناقــب، )/)56؛ 
اخلطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ))/3)3؛ الفتــال النيســابوري، روضــة الواعظــني، 7))؛ ابــن عســاكر، 
تاريــخ مدينــة دمشــق، )4/)))؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/6))؛ ابــن طــاووس، 
ــي،  ــامل، 3)/36)؛ املجل ــز الع ــدي، كن ــي اهلن ــاء، 84)؛ املتق ــخ اخللف ــيوطي، تاري ــف، 64)؛ الس الطرائ

ــوار، )4/)8).  ــار األن بح
))( البيهقــي، دالئــل النبــوة، 4/)))؛ الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 9/)0)؛ ابــن محــزة الطــويس، 
الثاقــب يف املناقــب، 57)؛ املحــب الطــربي، الريــاض النــرضة، 3/)5)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/4. 

)3( رشح هنج البالغة، 7/5. 
)4( الفتح، اآلية: 8).
)5( الفتح، اآلية: 8). 

)6( املناقــب، 76)؛ وانظــر ايضــا: املحســن بــن كرامــة، تنبيــه الغافلــني، 60)؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل 
أيب طالــب، )/304؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/))3؛ البحــراين، الربهــان يف تفســري القــران، 88/5؛ غايــة 

املــرام، 88/4).
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5 - بيعة اإلمام علي)) )35هـ/655م) 
ــاء  ــامن ج ــل عث ــا قت ــال: »مل ــيب))( ق ــن املس ــعيد ب ــند س ــة بس ــي رواي أورد اخلوارزم
النــاس إىل أمــري املؤمنــني )(، حتــى دخلــوا داره، فقالــوا: نبايعــك، فمــد يــدك، فــال 
بــدَّ للنــاس مــن أمــري، فقــال: ليــس ذلــك إليكــم وإنــام ذلــك ألهــل بــدر، فمــن رضــوا 
ــا )(، وقالــوا: مــا نــرى  بــه فهــو خليفــة، فلــم يبــق أحــد مــن أهــل بــدر إال أتــى علًي
أحــدًا أحــق هبــا منــك، فمــد يــدك نبايعــك، فقــال: أيــن طلحــة والزبــري؟ فــكان أول مــن 
بايعــه طلحــة، فبايعــه بيــده وكانــت إصبــع طلحــه شــالء))( فتطــري منهــا عــيلٌّ وقــال: مــا 
اخلقــه أن ينكــث، ثــم بايعــه الزبــري وســعد وأصحــاب النبــي )( مجيًعــا«)3(، ذكــر هــذه 
ــف  ــث نتوق ــذا احلدي ــوء ه ــم)6(، يف ض ــاكر)5(، وغريه ــن عس ــالذري)4(، واب ــة الب الرواي
ــدر« وإنَّ حــر األمــر بأهــل  ــام ذلــك ألهــل ب ــه)( »وإن ــد أمــور عــدة منهــا قول عن
بــدر يمنــع الطلقــاء وأبنائهــم مــن مشــاركة االختيــار وكذلــك؛ ألنَّ أهــل بــدر هــم أهــل 
تضحيــات وجهــاد وهلــم تاريــخ جميــد، فحــر األمــر بيدهــم ســيعطي مدلــول واضــح 

))( ســعيد بــن املســيب بــن حــزن أبــو حممــد املخزومــي، ربــاه أمــري املؤمنــني)( وهــو مــن الصــدر األول 
وســمع منــه وروى عنــه، وكان مــن ثقــات اإلمــام عــيل بــن احلســني)(، وقيــل ان مرســالته أصــح 
املراســيل، تــويف عــام )93هـــ(. البخــاري، التاريــخ الكبــري، 3/))5؛ الربقــي، الرجــال، 8؛ ابــن أيب حاتــم، 
اجلــرح والتعديــل، 4/)6؛ الطــويس، رجــال الكــي، )/)33؛ الرجــال، 4))؛ ابــن داود، الرجــال، 03)؛ 

ــث، 38/9).  ــال احلدي ــم رج ــي، معج ــال، 43/4؛ اخلوئ ــد الرج ــريش، نق التف
))( اليــد الشــالء: وهــي قطعــت ثلــث ديتهــا هــي املنتــرشة العصــب التــي ال تــوايت صاحبهــا عــى مــا يريــد ملــا 

هبــا مــن اآلفــة. ابــن األثــري، النهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر، )/498.
)3( املناقب، 49. 

)4( أنساب األرشاف، 560/5. 
)5( تاريخ دمشق، 9/39)4. 

)6( ابــن األثــري، أســد الغابــة، 0/3)6؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/77، الشــافعي، جواهــر املطالــب، 
 .(94 /(
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ــر اآلخــر الالفــت للنظــر  ــر، واألم ــذا األم ــن والســابقة عــى ه ــامع أهــل الدي وهــو اجت
ــدوا  ــم مل جي ــًا أهن ــجلوا اعرتاف ــل س ــه)(، ب ــادرة إىل بيعت ــوا باملب ــدر مل يكتف ــل ب أنَّ أه
احــق مــن أمــري املؤمنــني )( باخلالفــة، ورصحــت الروايــة بــأن طلحــة أول مــن بايعــه 
والزبــري وســعد بــن أيب وقــاص، واإلشــارة األخــرى املهمــة هــي اجتــامع مجيــع املســلمني 

.)(()(عــى بيعــة أمــري املؤمنــني

ــا  ــال)( »أم ــة إذ ق ــول اخلالف ــه لقب ــني)( إىل كراهيت ــري املؤمن ــار أم ــد أش وق
بعــد، فــإين قــد كنــت كارًهــا هلــذه الواليــة يعلــم اهلل ف ســامواته وفــوق عرشــه عــى أمــة 
ــد  ــر: »إين ق ــص آخ ــه«))(، ويف ن ــت في ــك، فدخل ــى ذل ــم ع ــى اجتمعت ــد )( حت حمم
كنــت كارهــًا ألمركــم، فأبيتــم إال أن أكــون عليكــم«)3(، وقولــه)( هلــم حــن عرضــوا 
ــًرا خــر مــن أن أكــون أمــرا«)4(، أمــا ســبب  الواليــة عليــه: »ال تفعلــوا فــإين أكــون وزي
قبولــه الواليــة فقــد ذكــره)( إذ قــال: »واهلل يعلــم أين مل أجــد بــدًا مــن الدخــول ف هــذا 
األمــر، ولــو علمــت أن أحــدًا أوىل بــه منــي ملــا تقدمــت إليــه«)5(، ويف نــص آخــر» واهلل مــا 
تقدمــت عليهــا إال خوًفــا مــن أن ينــزو عــى األمــر تيــس مــن بنــي أميــة، فيلعــب بكتــاب 

اهلل عــز وجــل«)6(. 

 .(4(/(8 ،)(العاميل، الصحيح من سري اإلمام عيل )((
))( الطويس، األمايل، 8)7؛ املجلي، بحار األنوار، )6/3). 

)3( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 8/4)4. 
)4( البــالذري، أنســاب األرشاف، )/0))؛ ابــن األثــري، الكامــل يف التاريــخ، )/554؛ ابــن خلــدون، 

 .60(/( التاريــخ، 
)5( املفيد، اجلمل، 40). 

)6( البالذري، أنساب األرشاف، )/03)؛ الكويف، الغارات، )/95). 
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وذكــر املوفــق اخلوارزمــي بســنده عــن األســود بــن يزيــد النخعــي))( قــال: ملــا بويــع 
أمــري املؤمنــني باخلالفــة انشــد خزيمــة بــن ثابــت األنصــاري))( وهــو واقــف بــني يــدي 

املنــرب)3(: 

فحس��بنا علي��ا  بايعن��ا  حن��ن  أب��و حس��ن مم��ا خن��اف م��ن الف��نإذا 
أط��ب قري��ش بالكت��اب وبالس��ننوجدن��اه أوىل الن��اس بالن��اس إن��ه
غب��اره تش��ق  ال  قريش��ا  إذا ما جرى يوما على الضمر البدنوإن 
وما فيهم مثل الذي فيه من حسنففي��ه ال��ذي فيهم م��ن اخلر كله

وذكر هذه األبيات الشيخ املفيد)4(، واحلاكم النيسابوري)5(، وابن شهر اشوب)6(.

6- موقعة اجلمل )36هـ/656م)
بعــد مقتــل عثــامن بايــع املســلمون أمــري املؤمنــني)( للخالفــة، وقــام أمــري 
ــم  ــرآن الكري ــو الق ــة، وه ــة املنتخب ــد للحكوم ــتور اجلدي ــالن الدس ــني)( بإع املؤمن

ــه،  ــيل)( وروى عن ــام ع ــاب اإلم ــن أصح ــويف م ــي ك ــرو تابع ــا عم ــي، أب ــد النخع ــن يزي ــود ب ))( االس
تــويف عــام )75هـــ(. البخــاري، التاريــخ الكبــري، )/449؛ الطــويس، الرجــال، 35؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

احلديــث، 4/4)).
))( خزيمــة بــن ثابــت االنصــاري، أبــو عــامره، ذو الشــهادتني مــن أصحــاب الرســول شــهد معــه بــدر ومــا 
ــام  ــني ع ــهد بصف ــني، واستش ــل وصف ــه اجلم ــهد مع ــيل)( ش ــام ع ــاب اإلم ــة أصح ــن صفي ــا، وم بعده
ــي،  ــار، )/77؛ الك ــامء األمص ــاهري عل ــان، مش ــن حب ــري، 06/3)؛ اب ــخ الكب ــاري، التاري )37هـــ(. البخ
الرجــال، ؛ الطــويس، الرجــال، 40؛ ابــن داود، الرجــال، )/88؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 50/8.

)3( املناقب، 50. 
)4( الفصول املختارة، 67). 

)5( املستدرك عى الصحيحني، 4/3)). 
)6( مناقب آل أيب طالب، )/375. 
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والســنة النبويــة الرشيفــة، وبــني اخلطــوط العريضــة هلــذه احلكومــة، وبعــد هــذا اإلعــالن 
أيقــن أصحــاب االطــامع أن ال نفــوذ هلــم يف ظــل هــذا الدســتور، كــام أنَّ عدالــة اإلمــام 
عــيل)( ومتســكه بمبــادئ اإلســالم ال تــروق ألولئــك الذيــن اكتنــزوا الكنــوز وبنــوا 
القصــور مــن أمــوال املســلمني، بــل هــي تشــكل هتديــدا هلــم ولوجودهــم، فنكــث قــوم 
البيعــة ومتــرد آخــرون عــى اخلليفــة الرشعــي ظلــام وعدوانــا، وكان يف طليعتهــم طلحــة 

ــري وعائشــة.  والزب

أورد املوفــق اخلوارزمــي عــن اإلمــام عــيل)( قــال: »عهــد إيلَّ رســول اهلل 
ــم  ــن ه ــن م ــر املؤمن ــا أم ــه ي ــل ل ــن، فقي ــطن واملارق ــن والقاس ــل الناكث )( أن أقات
ــل  ــطن أه ــوارج، والقاس ــن اخل ــل، واملارق ــاب اجلم ــون أصح ــال: الناكث ــون؟ ق الناكث
ــول  ــول رس ــك ق ــن ذل ــق وم ــى احل ــا)( ع ــام علًي ــد ان اإلم ــن املؤك ــام«))(، وم الش
ــك ســيكون أعــداءه عــى باطــل  اهلل )(: »عــيل مــع احلــق واحلــق مــع عــيل«))(، لذل
ومــن بينهــم الناكثــني والقاســطني واملارقــني، وهــم رش خلــق اهلل ومــن ســيقاتلهم هــو 
خــري خلــق اهلل)(، أورد هــذه الروايــة اإلمــام زيــد بــن عــيل)()3(، والكــويف)4(، 

ــو يعــى املوصــيل)5(، وغريهــم)6(. وأب

))( املناقب، 76). 
50)؛  األمــايل،  الصــدوق،  )/60؛  األخبــار،  رشح  املغــريب،  النعــامن  )/))4؛  املناقــب،  ))( الكــويف، 
ــوار،  ــارة، 97؛ الطــويس، االحتجــاج، )/97؛ املجلــي، بحــار األن اخلصــال، 496؛ املفيــد، الفصــول املخت

 .3(3/33
)3( املسند، 0)4. 

)4( املناقب، )/3)3. 
)5( املسند، )/397. 

)6( ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، )/550؛ الطــرباين، املعجــم االوســط، 3/8))؛ النعــامن املغــريب، دعائــم 
اإلســالم، )/388؛ رشح األخبــار، )/38؛ الصــدوق، اخلصــال، 45)؛ عيــون أخبــار الرضــا، )/66؛ 
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وبإســناده عــن ســامل بــن أيب اجلعــد قــال: »ذكــر النبــّي )( خــروج بعــض ُأمهــات 
املؤمنــني، فضحكــت عائشــة، فقــال: »انظــري يــا محــريا، ال تكونــني هــي، ثــّم التفــت إىل 
عــيّل بــن أيب طالــب فقــال: يــا أبــا احلســن، إن وليــت مــن أمرهــا شــيًئا فارفــق هبــا«))(، إنَّ 
ــي  ــل ه ــة اجلم ــأن صاحب ــا ب ــا أو تلميًح ــول)( تلوحًي ــا الرس ــرح هب ــة ي ــذه الرواي ه
عائشــة، وكذلــك، إنَّ النبــي)( يــويص أمــري املؤمنــني)( بالرفــق هبــا وفعــال رفــق 
ــامن  ــة، النع ــذه الرواي ــول اهلل)(، أورد ه ــة رس ــذا لوصي ــيل)( تنفي ــام ع ــا اإلم هب

املغــريب))(، واحلاكــم النيســابوري)3(، وغريهــم)4(.

وعــن شــهر بــن حوشــب)5( قــال: »كنــت عنــد أم ســلمة )رىض ااهلل عنهــا( فســلم 

احلاكــم النيســابوري، املســتدرك عــى الصحيحــني، 39/3)؛ ابــن مردويــة، املناقــب، 60)؛ املفيــد، الفصــول 
املختــارة، )3)؛ ابــن محــزة الطــويس، الثاقــب يف املناقــب، 05)؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 468؛ 
ــة، 33/4؛ ابــن ميثــم البحــراين،  ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، 8/3)؛ ابــن األثــري، أســد الغاب
رشح هنــج البالغــة، )/3))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 38/7)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/)9)؛ 

املجلــي، بحــار األنــوار، 8)/9)). 
))( املناقب، 76). 

))( رشح األخبار، )/338. 
)3( املستدرك عى الصحيحني، 9/3)).

)4( ابــن مردويــة، املناقــب، 63)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/335؛ الصاحلــي الشــامي، 
ــز العــامل،  ــدي، كن ــدى واإلرشــاد، 0)/48)؛ الســيوطي، اخلصائــص الكــربى، 36)؛ املتقــي اهلن ســبل اهل

ــوار، )84/3).  ))/36)؛ املــدين، وقعــه اجلمــل، )4؛ املجلــي، بحــار األن
)5( شــهر بــن حوشــب: هــو شــهر بــن عبــد اهلل بــن حوشــب مــن أصحــاب اإلمــام عــيل، روي عــن الرســول، 
وعــن اإلمــام عــيل وعــن أم ســلمة، وســلامن املحمــدي، وروي عنــه أبــو محــزة الثــاميل، مــات ســنة )98هـــ(. ابــن 
ســعد، الطبقــات الكــربى، 5/8؛ العجــيل، الثقــات، )/3))؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 4/)38؛ 
ــي،  ــرواة، )/403؛ اخلوئ ــيل، جامــع ال ــد الرجــال، )/)40؛ االردبي الطــويس، الرجــال، 68؛ التفــريش، نق

معجــم رجــال احلديــث، 0)/50.
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رجــل، فقيــل مــن أنــت؟ قــال: أنــا أبــو ثابــت مــوىل أيب ذر، قالــت: مرحبــا »بــأيب ثابــت، 
أدخــل فدخــل فرحبــت بــه فقالــت: أيــن طــار قلبك حني طــارت القلــوب مطايرهــا، قال 
مــع عــيل بــن أيب طالــب )(، قالــت وفقــت والــذي نفــس أم ســلمة بيــده لســمعت 
ــردا  ــى ي ــا حت ــن يفرتق ــيل، ل ــع ع ــرآن م ــرآن والق ــع الق ــيل م ــول: ع ــول اهلل )( يق رس
عــيل احلــوض، ولقــد بعثــت ابنــي عمــًرا، وابــن أخــي عبــد اهلل – أيب أميــة - وأمرهتــام أن 
يقاتــال مــع عــيل مــن قاتله ولوال أن رســول اهلل )( أمرنا أن نقر يف حجالنــا أو يف بيوتنا، 
خلرجــت حتــى أقــف يف صــف عــيل«))(، يف هــذه الروايــة دالئــل كثرية منهــا، إّن أم ســلمة 
 )(كانــت تريــد اخلــروج مــع احلــق أي مــع عــيل )(وهــي زوجــة رســول اهلل
ــف  ــروج، فكي ــدم اخل ــه بع ــول اهلل)( لزوجات ــر رس ــوال أم ــل ل ــاب اجلم ــد أصح ض
خرجــت عائشــة وهــي إحــدى زوجــات الرســول)( الذيــن أمرهــنَّ بعــدم اخلــروج 
والبقــاء يف البيــت؟ وبذلــك خالفــت أمــر رســول اهلل)(، وكذلــك أنًّ أم ســلمة بعثــت 
ابنهــا وابــن اخيهــا للقتــال مــع اإلمــام عــيل)(، امــا حديــث الرســول)( يف أنَّ عــيل 
ــا  ــك أنَّ كل م ــى ذل ــوراين))( أنَّ معن ــيخ الك ــر الش ــيل، ذك ــع ع ــرآن م ــرآن، والق ــع الق م
ــاك مــن علــم، فهــو يف القــرآن، وهــو يف صــدر عــيل)( عديــل القــرآن، نعــم كل  هن
مــا هنــاك مــن علــم، ال يســتثنى منــه إال علــم اهلل تعــاىل املختــص بــه فهــو العلــم الربــويب 
الوحيــد املســتثنى مــن ذلــك، أمــا مــا دونــه فهــو يف صــدر عــيل)(، وبــام أن القــرآن 
ــه علــم األولــني واآلخريــن، وعلــم مــا كان ومــا يكــون، وكل  ــه في ــان كل شــئ، فإن تبي
 ،)(علــوم نظــام التكويــن ونظــام الترشيــع، فكلهــا يف القــرآن، وكلهــا يف قلــب عــيل
ــام ال يفرتقــان حتــى يــردا احلــوض عــى رســول اهلل)(. أورد هــذه الروايــة احلاكــم  وإهنَّ

))( املناقب، 76)-77). 
))( احلق املبني، 36).
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النيســابوري))(، وابــن مردويــة))(، وغريهــم)3(.

ــوا  ــري؟ قال ــن الزب ــال أي ــال: »وقــد كان عــيل )( ق ــاس ق ــن عب وبإســناده عــن اب
هــوذا واقــف، فأرســل إليــه رســوال: ادن منــي حتــى أخــربك، قــال وهــو يف الســالح قــال 
وعليــه قباطــان وبرنــس وســيف وقلنســوة، فقــال لــه احلســن: يــا أمــري املؤمنــني ذاك يف 
الســالح وليــس عليــك إال مــا أرى، قــال لــه عــيل: أنتــه عنــي، قــال فدنــا كل واحــد منهــام 
مــن اآلخــر حتــى اختلفــت رؤوس دابتيهــام، فقــال لــه عــيل: تذكــر يــوم كنــت أنــا وأنــت 
يف مــكان كــذا وكــذا، فمــر رســول اهلل )( فقــال: لتقاتلــنَّ هــذا وأنــت ظــامل لــه؟ قــال 
لــه الزبــري: ذكرتنــي مــا قــد نســيت، فلــن أســل عليــك ســيفا فأدبــر، فقــال لــه عبــد اهلل 
ابنــه: مــا هــذا الــذي ذكــر لــك عــيل؟ قــال: ذكــرين شــيئا كنــت قــد نســيته، فقــال: بعــد مــا 

أخرجــت القــوم ترتكهــم وتذهــب«)4(.

ــر  ــوت األمح ــت امل ــك رأي ــال: لعل ــال وق ــه القت ــه برتك ــد اهلل وبخ ــه عب وروى أنَّ ابن
ــا فضيحــة ال نغســل منهــا رؤوســنا  ــب )(، لقــد فضحتن ــن أيب طال ــات اب حتــت راي
أبــدا، فغضــب الزبــري مــن ذلــك وصــاح بفرســه ومحــل عــى أصحــاب عــيل )( محلــة 
منكــرة، فقــال عــيل ألصحابــه: »فرجــوا لــه فإنــه حمــرج«، فأوســعوا لــه، فشــق الصفــوف 
حتــى خــرج منهــا، ثــم رجــع فشــقها ثانيــة، ومل يطعــن أحــدا ومل يــرضب، ثــم رجــع إىل 

))( املستدرك عى الصحيحني، 4/3)). 
))( املناقب، 8)). 

ــيل،  ــني، 46؛ األرب ــه الغافل ــة، تنبي ــن كرام ــن ب ــايل، 460؛ املحس ــويس، األم ــل، 3))؛ الط ــد، اجلم )3( املفي
كشــف الغمــة، )/45)؛ الشــريازي، كتــاب االربعــني، 97؛ املجلــي، بحــار األنــوار، ))/3)). 

ــائل،  ــيض، الرس ــف املرت ــوح، )/470؛ الرشي ــويف، الفت ــم الك ــن اعث ــا: اب ــر ايض ــب، 79)؛ وانظ )4( املناق
4/)7؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/38)؛ ابــن األثــري، الكامــل، 40/3)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج 

البالغــة، )/34)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/330؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )98/3).
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ابنــه فقــال: هــذه محلــة جبــان؟ فقــال لــه ابنــه عبــد اهلل: فلم تنــرف عنَّــا اآلن وقــد التقت 
حلقتــا البطــان؟ فقــال الزبــري: يــا بنــي ارجــع واهلل ألخبــار كان النبــي )( عهدهــا إيل 
فأنســيتها حتــى أذكرنيهــا عــيل فعرفتهــا قــال: ثــم خــرج الزبــري مــن عســكرهم تائبــا ممــا 

كان فيــه وهــو ينشــد ويقــول: 

الدي��نت��رك األم��ور ال��ي ختش��ى عواقبها ويف  الدني��ا  يف  أمج��ل  هلل 
أنك��ره لس��ت  بأم��ر  عل��ي  قد كان عمر أبيك اخلر مذ حنن��ادى 

قــال ثــم مــىض الزبــري منفــردا وتبعــه مخســة مــن الفرســان، فحمــل عليهــم وفرقهــم 
وفــرق مجعهــم، ومــىض حتــى إذا صــار إىل واد الســباع))(، فنــزل عــى قــوم مــن بنــى متيــم 
فقــام إليــه عمــرو بــن جرمــوز املجاشــعي، فقــال لــه: أبــا عبــد اهلل كيــف تركــت القــوم؟ 
ــال  ــوا، ق ــد التق ــك إاَل وق ــال وال ش ــى القت ــوا ع ــد عزم ــم واهلل ق ــري: تركته ــال الزب فق
فســكت عنــه عمــرو بــن جرمــوز وأمــر لــه بطعــام ويشء مــن لبــن فــأكل الزبــري ورشب، 
ثــم قــام فصــى واخــذ مضجعــه، فلــام علــم ابــن جرمــوز أن الزبــري قــد نــام، وثــب إليــه 
فرضبــه بســيفه رضبــة عــى أم رأســه فقتلــه«))(، ذكــر هــذه الروايــة ابــن أعثــم الكــويف)3(، 

والرشيــف املرتــيض)4(، وغريهــم)5(.

))( وادي السباع: موضع بني مكه والبرة. ياقوت احلموي، معجم البلدان، 343/5.
))( املناقب، 79)-)8). 

)3( الفتوح، )/)47. 
)4( الرسائل، 4/)7.

)5( الطــربيس، االحتجــاج، )/38)؛ ابــن األثــري، الكامــل، 40/3)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 
)/34)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/330؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )98/3). 
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وبإســناده عــن اإلمــام احلســن)( قــال: »أول شــهود شــهدوا يف اإلســالم بالــزور 
واخــذوا عليــه الرشــا، الشــهود الذيــن شــهدوا عنــد عائشــة حــني مــرت بــامء احلــوأب))(، 
فقالــت عائشــة: ردوين، ردوين مرتــني، فأتوهــا بســبعني شــيًخا فشــهدوا أّنه ماؤنــا وما هو 
بــامء احلــوأب«))(، وذكــر هــذه الروايــة ابــن شــيبة الكــويف)3(، واســحاق ابــن راهويــه)4(، 
وغريهــم)5(، إّن هــذه الروايــة تشــري إىل أن أول شــهادة زور يف اإلســالم التــي شــهدوا هبــا 
ــون مــن  ــري وغريهــم فكيــف يكون ــة كطلحــة والزب مــن يعتربهــم البعــض مــن الصحاب
ــي هنــى عنهــا اإلســالم، وكذلــك إنَّ هــذه  ــزور الت ــة وهــم يشــهدون شــهادة ال الصحاب
الروايــة حيتــج هبــا مــن يدافــع عــن عائشــة ليخففــوا هبــا عنهــا ثقــل معصيتهــا ظنــا منهــم 
بــأن عائشــة أصبحــت معــذورة بعــد أن خدعوهــا بســبعني شــاهد زور بــأن املــاء ليــس 
هــو مــاء احلــوأب، وهــم يريــدون أن يموهــوا بمثــل هــذه الروايــات عــى بســطاء العقــول 
ــكالب  ــاح ال ــمعت نب ــاء وس ــرت بامل ــا م ــا عندم ــت ألهنَّ ــة خدع ــأن عائش ــم ب ويقنعوه
ــل  ــت: ردوين ردوين. فه ــت وقال ــوأب جزع ــه احل ــا أن ــل هل ــاء فقي ــذا امل ــن ه ــألت ع فس

ــق مكــة إليهــا. البكــري، معجــم مــا اســتعجم،  ))( مــاء احلــوأب: وهــو مــاء قريــب مــن البــرة، عــى طري
.47(/(

))( املناقب، )8). 
)3( املصنف، 708/8. 

)4( املسند، )/)3. 
)5( أمحــد بــن حنبــل، املســند، 6/)5؛ الدينــوري، اإلمامــة والسياســة، )/60؛ اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، 
)/)8)؛ املــروزي، الفتــن، 45؛ الكــويف، املناقــب، )/348؛ الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 475/3؛ 
ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، )/457؛ ابــن حبــان، الصحيــح، 5)/6))؛ الصــدوق، مــن ال حيــرضه الفقيــه، 
الكامــل،  األثــري،  ابــن  األنســاب، )/86)؛  الســمعاين،  الرســائل، 64/4؛  الــريض،  الرشيــف  74/3؛ 
0/3))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 5/6))؛ ابــن طــاووس، املالمــح والفتــن، 76؛ الذهبي، ســري 
أعــالم النبــالء، )/77)؛ ابــن كثــري، البدايــة والنهايــة، 36/6)؛ اهليثمــي، مــوارد الضــامن، 73/6؛ العينــي، 

عمــدة القــاري، 5)/49؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/334؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )39/3).
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هلــؤالء أن يلتمســوا لعائشــة عــذرا يف معصيتهــا ألمــر اهلل ومــا نــزل مــن القــرآن بوجــوب 
اِهلِيَّــِة  َج اجْلَ ْجــَن َتــَبُّ االســتقرار يف بيتهــا إذ قــال تعــاىل: َوَقــْرَن ِف ُبُيوتُِكــنَّ َواَل َتَبَّ
اأْلُوىَل))(، أو يلتمســوا هلــا عــذرا يف معصيتهــا ألمــر رســول اهلل )( بوجــوب لــزوم 

احلصــري وعــدم ركــوب اجلمــل، قبــل الوصــول إىل نبــاح الــكالب يف مــاء احلــوأب))(.

عــن عائشــة قالــت: إذا مــر ابــن عمــر فأرونيــه فلــام مــر ابــن عمــر قالــوا: هــذا ابــن 
ــد الرمحــن مــا منعــك أن تنهــاين عــن مســريي؟ قــال: رأيــت  ــا عب ــا أب عمــر ! فقالــت: ي
رجــال قــد غلــب عليــك وظننــت أنــك ال ختالفيــه -يعنــي ابــن الزبــري- قالــت: أمــا أنــك 
لــو هنيتنــي مــا خرجــت«)3(، أنَّ هــذه الروايــة التــي يظهــر هبــا نــدم عائشــة عــى اخلــروج 
ــا لــو هناهــا عبــد اهلل بــن عمــر ملــا خرجــت فلــامذا مل تنتــِه  لقتــال أمــري املؤمنــني)( وأهنَّ
عندمــا هناهــا رســول اهلل)( عــن اخلــروج مــن البيــت واإلقــرار فيــه؟ وملــاذا مل تنتهــي 
عندمــا هنتهــا أم ســلمة بعــدم اخلــروج؟ فهــل عبــد اهلل بــن عمــر أكثــر معرفــة وتأثــريا مــن 
الرســول)( وأم ســلمة ! بالتأكيــد ال لكــن نحــن نعتقــد بــأن هــذه الروايــة قــد وضعــت 
للتخفيــف عــن عائشــة ملعصيتهــا للرســول )( واخلــروج عــى إمــام زماهنــا عــيل بــن أيب 

طالــب)(، ذكــر هــذه الروايــة ابــن عبــد الــرب)4(، وابــن عســاكر)5(، و وغريهــم)6(. 

))( االحزاب، اآلية: 33. 
))( ملياء محادة، واخريا ارشقت الروح، 4)).

)3( املناقب، )8). 
)4( االستيعاب، 0/3)9. 

)5( تاريخ مدينة دمشق، )0/3)). 
)6( ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 0)/07)؛ الذهبــي، تاريــخ اإلســالم، 46/4)؛ الزيلعــي، نصــب 

الرايــة، 48/5.
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وعــن قيــس بــن أيب حــازم))( قــال: »كان مــروان مــع طلحــة والزبــري يــوم اجلمــل، 
فلــام نشــبت احلــرب، قــال مــروان ال أطلــب بثــأري بعــد اليــوم، فرمــاه بســهم فأصــاب 

ركبتــه«))(، ذكــر هــذه الروايــة ابــن ســعد)3(، وغــريه)4(.

ــق،  ــر رم ــع بآخ ــو رصي ــة وه ــررت بطلح ــال: »م ــزأة ق ــن جم ــور ب ــن ث ــناده ع وبإس
ــن  ــل م ــت: رج ــال قل ــدر؟ ق ــة الب ــر ليل ــك كالقم ــى أرى وجه ــت؟ فأن ــن أن ــال: م فق
ــدي  ــطت ي ــني، فبس ــري املؤمن ــك ألم ــدك أبايع ــد ي ــال: فم ــني، ق ــري املؤمن ــاب أم أصح
ــه، فقــال: اهلل أكــرب صــدق اهلل  ــه بمقالت ــا »فأخربت ــه فأتيــت علي ــم قــىض نحب ــي، ث فبايعن

ورســوله، أبــى اهلل أن يدخلــه اجلنــة اال وبيعتــي يف عنقــه«)5(.

ذكــر هــذه الروايــة احلاكــم النيســابوري)6(، وابن أيب احلديــد)7(، وغريهــم)8(، ان هذه 
ــة وبيعــة اإلمــام عــيل)( يف عنقــه بحســب  ــأن طلحــة ســيدخل اجلن ــة تؤكــد ب الرواي

ــا  ــمعت علي ــل: س ــو القائ ــني)(، وه ــري املؤمن ــيل أم ــن ع ــني ع ــن املنحرف ــو م ــازم: ه ــن أيب ح ــس ب ))( قي
ــى  ــدراين، منته ــي. املازن ــه يف قلب ــل بغض ــزاب، فدخ ــة األح ــروا إىل بقي ــول: انف ــرب يق ــى املن ــب ع )( خيط
املقــال، 5/)4)؛ الربوجــردي، طرائــف املقــال، )/03)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 

 .(83/6
))( املناقب، 83). 

)3( الطبقات الكربى، 3/3)). 
)4( ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 5)/)))؛ املــزي، هتذيــب الكــامل، 3)/))4؛ ابــن الصبــاغ، 

الفصــول املهمــة، )/5)4. 
)5( املناقب، 83). 

)6( املستدرك عى الصحيحني، 373/3. 
)7( رشح هنج البالغة، )/49). 

)8( الســيوطي، اخلصائــص الكــربى، 5))؛ الصاحلــي الشــامي، ســبل اهلــدى واإلرشــاد، 0)/86؛ املتقــي 
ــز العــامل، ))/6)3.  اهلنــدي، كن
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كالم أمــري املؤمنــني)( ونحــن نعتقــد بعــدم صحتــه؛ وذلــك ألن هنــاك روايــة 
أخــرى مفادهــا »أنَّ أمــري املؤمنــني )( مــر عــى طلحــة وهــو رصيــع فقــال: أجلســوه 
ــه كانــت لــك ســابقة لكــن الشــيطان دخــل منخريــك فــأوردك  فُأجِلــَس، فقــال لــه: »إنَّ
النــار«))(، وهــذه الروايــة تتعــارض تعارًضــا تامــًا مــع مــا ذكــره املوفــق اخلوارزمــي ومــن 
ــو  ــه وه ــيل)( لطلح ــام ع ــال اإلم ــرى ق ــة أخ ــني، ويف رواي ــن املؤرخ ــه م ــق مع اتف
، الداعــي إىل  ــة يف األمــة، واملجلــب عــيلَّ ــي، واملنشــئ الفتن ــع: »هــذا الناكــث بيعت رصي
قتــيل وقتــل عــرتيت، أجلســوا طلحــة، فأجلــس، فقــال أمــري املؤمنــني )( »يــا طلحــة 
بــن عبيــد اهلل، قــد وجــدت مــا وعــدين ريب حقــا، فهــل وجــدت مــا وعــد ربــك حقــا !؟ 
ــه إىل أمــري  ــه »مبايعت ثــم قــال: أضجعــوا طلحــة«))(، وكذلــك ذكــر الســيد اخلوئــي)3( أنَّ
ــن  ــا م ــى آيس ــني القت ــا ب ــا رصيع ــي كان عليه ــال الت ــك احل ــالم يف تل ــه الّس ــني علي املؤمن
ــُة َعــَى  ــاَم التَّْوَب احليــاة ال يكفــي يف رفــع العقــاب واســتحقاق الّثــواب قــال ســبحانه: إِن
ــْم  ــوُب اهلل َعَلْيِه ــَك َيُت ــٍب َفُأوَلئِ ــْن َقِري ــوَن ِم ــمَّ َيُتوُب ــٍة ُث ــوَء بَِجَهاَل ــوَن السُّ ــَن َيْعَمُل ِذي اهللِ لِلَّ
ــيَِّئاِت َحتَّــى إَِذا َحــرَضَ  ِذيــَن َيْعَمُلــوَن السَّ َوَكاَن اهلل َعلِيــاًم َحكِيــاًم * َوَلْيَســِت التَّْوَبــُة لِلَّ
ــْم  ــا هَلُ ــَك َأْعَتْدَن ــاٌر ُأوَلئِ ــوَن َوُهــْم ُكفَّ ــُت اآْلََن َواَل الَِّذيــَن َيُموُت ــاَل إيِنِّ ُتْب ــْوُت َق َأَحَدُهــُم امْلَ
ــة  ــه توب ــة من ــك املبايع ــون تل ــليم ك ــى تس ــال ع ــك احل ــه يف تل )4(، وإّن توبت ــاًمَّ ــا َألِي َعَذاًب
ــا  إّنــام هــي مثــل توبــة فرعــون التــي مل تنجــه مــن عــذاب رّبــه كــام قــال تعــاىل: َوَجاَوْزَن

))( املفيــد، الفصــول املختــارة، )4)؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/39)؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، 
 .(00/3( األنــوار،  بحــار  املجلــي،  73/3)؛ 

))( املفيــد، اإلرشــاد، )/56)؛ الفصــول املختــارة، )4)؛ الطــربيس، االحتجــاج، )/39)؛ املجلــي، بحــار 
.(00/3( األنوار، 

)3( منهاج الرباعة، 84/3). 
)4( النساء، اآلية: 7)-8). 
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ــَرُق  ــُه اْلَغ ــى إَِذا َأْدَرَك ــْدًوا َحتَّ ــا َوَع ــوُدُه َبْغًي ــْوُن َوُجنُ ــْم فِْرَع ــَر َفَأْتَبَعُه ــَل اْلَبْح ائِي ــي إرِْسَ بَِبنِ
ائِيــَل َوَأَنــا ِمــَن امْلُْســلِِمَن * َآآْلََن َوَقــْد  ــُه اَل إَِلــَه إاِلَّ الَّــِذي َآَمنَــْت بـِـِه َبنُــو إرِْسَ َقــاَل َآَمنْــُت َأنَّ
َعَصْيــَت َقْبــُل َوُكنْــَت ِمــَن امْلُْفِســِديَن))(، وثــم فــأنَّ عــدم ثبــوت الّتوبــة أوال ملــا ذكرنــاه 
مــن روايــة تنــايف مــا ذكــره املوفــق، وكذلــك وعــدم كفايتهــا يف رفــع العقوبــة عــى تقديــر 

ثبوهتــا ثانيــا. 

وروى املوفــق عــن طريــق ابــن أعثــم الكــويف قــال: »إنَّ أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب 
طالــب )( كتــب إىل طلحــة والزبــري قبــل قتــال اجلمــل أخــذا »للحجــة عليهــام: أمــا 
بعــد فقــد علمتــام أيّن مل أرد النــاس حتــى أرادوين، ومل أبايعهــم حتــى أكرهــوين، وأنتــام مــن 
أراد بيعتــي وبايعــوا، ومل تبايعــا لســلطان غالــب وال لغــرض حــارض، فــإن كنتــام بايعتــام 
ــام يل  ــد جعلت ــن فق ــام مكروه ــه، وان كنت ــام علي ــام أنت ــا ع ــا إىل اهلل وارجع ــن، فتوب طائع
الســبيل عليكــام باظهاركــام الطاعــة وكتامنكــام املعصيــة، وأنــت يــا زبــر فــارس قريــش، 
وأنــت يــا طلحــة شــيخ املهاجريــن ودفعكــام هــذا األمــر قبــل ان تدخــال فيــه أوســع لكــام 

مــن خروجكــام منــه بعــد إقراركــام«))(.

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ اإلمــام علًيا)(كتــب إىل عائشــة: أمــا بعــد، فإنــك 
ــك  ــرا »كان عن ــني أم ــد )(، تطلب ــوله حمم ــة هلل ولرس ــك عاصي ــن بيت ــت م ــد خرج ق
ــا للنســاء  ــي م ــن املســلمن، فخبين ــن االصــالح ب ــك تريدي ــم تزعمــن أن موضوعــا« ث
وقــود العســاكر واالصــالح بــن النــاس؟ وطلبــت كــام زعمــت بــدم عثــامن وعثــامن رجــل 
مــن بنــي أميــة، وأنــت امــرأة مــن بنــي تيــم بــن مــرة، ولعمــر اهلل أنَّ الــذي عرضــك للبــالء 

))( يونس، اآلية: 90-)9. 
))( املناقــب، 83)؛ وانظــر ايضــا: ابــن أعثــم الكــويف، الفتــوح، )/465؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب 

طالــب، )/338؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/40)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )0/3)).
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ومحلــك عــى املعصيــة ألعظــم إليــك ذنبــا مــن قتلــة عثــامن، ومــا غضبــت حتــى أغضبــت 
ــك  ــبيل علي ــك واس ــي إىل منزل ــة وارجع ــا عائش ــق اهلل ي ــت، فات ــى هيج ــت حت وال هج
ــام  ــة ك ــول البيع ــه لقب ــني)( إىل كراهيت ــري املؤمن ــار أم ــذا أش ــالم«))( وهب ــرتك والس س
 )(وكذلــك إنَّ أمــري املؤمنني ،)(أرشنــا إىل ذلــك يف موضــوع بيعــة أمــري املؤمنــني
أراد بذلــك الكتــاب إىل طلحــة والزبــري وعائشــة لطــرح احلجــه عليهــم وتذكريهــم، ذكــر 

هــذه الروايــة ابــن أعثــم الكــويف))(، وابــن شــهر اشــوب)3(، وغريهــم)4(.

وروى املوفــق اخلوارزمــي أنَّ اإلمــام علًيــا)( بعــد أن خاطــب عائشــة وطلحــة 
ــاس  ــب بالن ــني)( وخط ــري املؤمن ــام أم ــرب، فق ــى احل ــن ع ــوا مري ــري وكان والزب
قائــاًل: »يــا أهيــا النــاس إيّن قــد تأنيــت هــؤالء القــوم وراقيتهــم وناشــدهتم كيــام يرجعــوا 
ويرتدعــوا، فلــم يفعلــوا ومل يســتجيبوا وقــد بعثــوا إيل ان أبــرز إىل الطعــان وأثبــت 
للجــالد وقــد كنــت ومــا أهــدد باحلــروب وال أدعــى إليهــا وقــد انصــف مــن راماهــا، 
ــو احلســن  ــا أب ــي القــارة، أن ــوا وأرعــدوا فلقــد عرفــوين ورأوا نكايت ــن أبرق ولعمــري لئ
الــذي فللــت حدهــم، وفرقــت مجاعتهــم فبذلــك القلــب ألقــى عــدوى وأنــا عــى بينــة 
مــن ريب ملــا وعــدين مــن النــر والظفــر، واين لعــى غــري شــبهة مــن أمــري، أال ان املــوت 
ــل،  ــل يمــت، وان أفضــل املــوت القت ــم وال يعجــزه اهلــارب، ومــن مل يقت ــه املقي ال يفوت
والــذي نفــس عــى بيــده أللــف رضبــة بالســيف أهــون عــيل مــن ميتــة الفــراش، ثــم رفــع 
يــده إىل الســامء وهــو يقــول: اللهــم ان طلحــة بــن عبيــد اهلل أعطــاين صفقــة يمينــه طائعــا 

))( املناقب، 83)-84). 
))( الفتوح، )/465. 

)3( مناقب آل أيب طالب، )/338 
)4( ابــن طلحــه الشــافعي، مطالــب الســؤول، )))؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/40)؛ ابــن الصبــاغ، 
الســرية احللبيــة، 356/3؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )0/3)).  الفصــول املهمــة، )/386؛ احللبــي، 
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ثــم نكــث بيعتــي، اللهــم فعاجلــه وال متهلــه، اللهــم وان الزبــري بــن العــوام قطــع قرابتــي 
ــه  ــامل يل، فاكفني ــه ظ ــم أن ــرب يل وهــو يعل ــب احل ــدوي ونص ــدي وظاهــر ع ونكــث عه
 )(ــيل ــام ع ــا اإلم ــن طريقه ــد ع ــة يؤك ــذه الرواي ــئت«))(، وه ــى ش ــئت وان ــف ش كي
بعــد ان وضــع احلجــه عــى أصحــاب اجلمــل ومل يبقــى أماَمــه ســوى قتــال هــؤالء 
الباطلــني، وانــه منصــور بأمــر اهلل، وكذلــك دعــا اإلمــام عــيل)( عــى طلحــة والزبري، 

ــة الكلينــي))(، والطــويس)3(، وغريهــم)4(. ذكــر هــذه الرواي

ــق اخلوارزمــي  ــق الباطــل، ذكــر املوف ــق احلــق ضــد فري ــاء الفريقــني فري وعــن التق
ــه ملــا تقابــل العســكران: عســكر أمــري املؤمنــني عــيل)( وعســكر أصحــاب اجلمــل،  أنَّ
جعــل أهــل البــرة يرمــون أصحاب عــيل)( بالنبــل حتى عقــروا منهم مجاعــة، فقال 
 :)(النــاس: يــا أمــري املؤمنــني: إّنــه قــد عقرنــا نبلهــم فــام انتظــارك بالقــوم، فقــال عــيل
اللهــم إين أشــهدك اين قــد أعــذرت وأنــذرت فكــن يل عليهــم مــن الشــاهدين، ثــم دعــا 
)( بالــدرع، فأفرغهــا عليــه وتقلــد بســيفه واعتجــر بعاممتــه واســتوى عــى بغلــة  عــيلَّ
ــذا  ــذ ه ــن يأخ ــاس م ــا الن ــا أي ــال: ي ــده وق ــذه بي ــف فأخ ــا باملصح ــم دع ــي)(، ث النب
املصحــف فيدعــوا هــؤالء القــوم إىل مــا فيــه؟ قــال فوثــب غــالم يقــال لــه مســلم، فقــال 
لــه: أنــا آخــذه يــا أمــري املؤمنــني، فقــال لــه عــيل)(: يــا فتــى أنَّ يــدك اليمنــى تقطــع 
ــى: ال  ــال الفت ــل، فق ــى تقت ــيف حت ــه بالس ــرضب علي ــم ت ــع، ث ــرسى فتقط ــذه بالي فتأخ
صــرب يل عــى ذلــك يــا أمــري املؤمنــني، قــال فنــادى عــيل)( ثانيــة، واملصحــف يف يــده، 

))( املناقب، 84)-85). 
))( الكايف، 5/)5. 

)3( األمايل، 70). 
ــؤول، 3))؛  ــب الس ــافعي، مطال ــه الش ــن طلح ــب، )/)))؛ اب ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش )4( اب

ــوار، )00/3).  ــار األن ــي، بح ــني، 53)؛ املجل ــف اليق ــيل، كش ــة، )/)4)؛ احل ــف الغم ــيل، كش األرب
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فقــام إليــه ذلــك الفتــى وقــال: أنــا آخــذه يــا أمــري املؤمنــني، قــال فأعــاد عليــه عــى مقالتــه 
األوىل، فقــال الفتــي: ال عليــك يــا أمــري املؤمنــني فهــذا قليــل يف ذات اهلل، ثــم أخــذ الفتــى 
ــال  ــم، ق ــا وبينك ــاب اهلل بينن ــذا كت ــؤالء، ه ــا ه ــال: ي ــم، فق ــه إليه ــق ب ــف وانطل املصح
ــامله  ــف بش ــذ املصح ــا، فأخ ــى فقطعه ــده اليمن ــل ي ــاب اجلم ــن أصح ــل م ــرضب رج ف

فقطعــت شــامله، فاحتضــن املصحــف بصــدره فــرضب عليــه حتــى قتــل رمحــه اهلل))(.

ــة  ــن احلنفي ــد ب ــه حمم ــه إىل ابن ــع رايت ــا)( رف ــي أنَّ علًي ــق اخلوارزم ــر املوف وذك
ــا  ــل طعن ــاب اجلم ــا يف أصح ــن هب ــة وطع ــد بالراي ــل حمم ــي، فحم ــا بن ــدم ي ــال: تق وق

 :)(ينظــر فأعجبــه مــا رأى مــن فعالــه فجعــل يقــول )(منكــرا، وعــيل

حتم��د أبي��ك  طع��ن  به��ا  توق��داطع��ن  مل  إذا  احل��رب  يف  خ��ر  ال 

ــده إىل  ــيل)( بي ــع ورضب ع ــم رج ــاعة، ث ــة س ــن احلنفي ــد ب ــة حمم ــل بالراي فقات
ســيفه فأســله، ثــم محــل عــى القــوم فــرضب فيهــم يمينــا وشــامال، ثــم رجــع وقــد انحنــى 
ســيفه فجعــل يســويه بركبتــه فقــال لــه أصحابــه: نحــن نكفيــك ذلــك يــا أمــري املؤمنــني، 
فلــم جيــب أحــدا حتــى ســواه ثــم محــل ثانيــة حتــى اختلــط فيهــم، فجعــل يــرضب فيهــم 
قدمــا حتــى انحنــى ســيفه، ثــم رجــع إىل أصحابــه ووقــف يســوي الســيف بركبتــه وهــو 
ــه  ــت إىل ابن ــم التف ــرة، ث ــدار اآلخ ــه اهلل وال ــك إال وج ــد بذل ــا أري ــول)(: واهلل م يق

حممــد بــن احلنفيــة وقــال: هكــذا فاصنــع يــا بنــي))(  .

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ رجــاًل تقــدم مــن أصحــاب اجلمــل يقــال لــه عبــد اهلل 

))( املناقــب، 86)؛ وانظــر ايضــا: ابــن أعثــم الكــويف، الفتــوح، )/473؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج 
البالغــة، 9/)))؛ املشــغري العامــيل، الــدر النظيــم، 347.

))( املناقــب، 87)؛ وانظــر ايضــا: ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، )/474؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج 
البالغــة، )/57)؛ املشــغري العامــيل، الــدر النظيــم، 348.



277فص3: منزلته )( يف القرآن وعند الرسول )( ودوره السياسي عن طريق روايات اخلوارزمي

بــن اليثــريب))( فجعــل يرجتــز ويقــول: 

احلس��ن أب��ا  طال��ب  إن��ي  رب  بالف��ني��ا  حق��ا  يع��رف  ال��ذي  ذاك 
اإلح��ن عل��ى  نطلب��ه  ال��ذي  الس��ننذاك  م��ن  ش��ريعة  ونقض��ه 

فخرج إليه عيل)( وهو يقول: 

الف��نإن كن��ت تبغ��ى أن ت��رى أبا حس��ن بإيث��ار  ترمي��ه  وكن��ت 
فاعلم��ن ملي��ا  تلق��اه  بالض��رب والطع��ن عليم��ا بالس��ننفالي��وم 

ثــم شــد عليــه اإلمــام عــيل)( بالســيف فرضبــه رضبــة هتــك هبــا عاتقــه فســقط 
قتيــال، فوقــف عليــه أمــري املؤمنــني)( وقــال: قــد رأيت أبــا احلســن فكيف رأيتــه؟))(، 

ذكــر هــذه الروايــة ابــن اعثــم الكــويف)3( وابــن شــهر اشــوب)4(، واملجلــي)5(.

وروى املوفق اخلوارزمي أنَّه خرج أخوه عبد اهلل بن الثرييب وهو يرجتز ويقول:

علي��ا أرى  ول��و  مش��رفياأضربك��م  أبي��ض  عممت��ه 
خطي��ا عنطنط��ا  والولي��اوامس��را  الول��د  علي��ه  ابك��ى 

فخرج إليه عيل)( وهو يقول:
علي��ا حرب��ه  يف  طالب��ا  ي��ا 

علي��ا به��ا  لتلق��اه  أثب��ت 

مش��رفيا أبي��ض  مينح��ه 

كمي��ا مسيدع��ا  مهذب��ا 

))( عبــد اهلل بــن اليثــريب: خــرج مــع الناكثــني ضــد اإلمــام عــيل يف اجلمــل وقتلــه أمــري املؤمنــني يومئــذ. ابــن 
ــوار، )75/3).  ــار األن ــي، بح ــب، )/)34؛ املجل ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ش

))( املناقب، 87). 
)3( الفتوح، )/475. 

)4( مناقب آل أيب طالب، )/)34. 
)5( بحار األنوار، )75/3). 
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 ثــم محــل عليــه عــيل)( فرضبــه رضبــة عــى وجهــه فرمــى بنصــف رأســه، 
وانــرف عــيل يريــد إىل أصحابــه، فصــاح بــه صائــح مــن ورائــه والتفــت فــإذا بعبــد اهلل 
 )(وهــو صاحــب منــزل عائشــة بالبــرة - فلــام رآه عــيل - )((بــن خلــف اخلزاعــي
عرفــه فنــادى: مــا تشــاء يــا بــن خلــف؟ قــال هــل لــك يف املبــارزة؟ قــال عــيل)(: مــا 
أكــره ذلــك ولكــن وحيــك يــا بــن خلــف مــا راحتــك يف القتــل، وقــد علمــت مــن أنــا، 
ــا  ــرتى أين ــي ل ــب وادن من ــن أيب طال ــا ب ــن بذخــك ي ــن خلــف، زرين م ــد اهلل ب ــال عب فق
يقتــل صاحبــه فثنــى إليــه عــيل )( عنــان فرســه، قــال: والتقيــا للــرضاب فبــدره عبــد 
اهلل بــن خلــف برضبــة، دفعهــا عــيل)( بحجفتــه، ثــم رضبــه رضبــة رمــى بيمينــه ثــم 

ثنــاه بأخــرى، فأطــار قحــف رأســه))(. 

وذكـر املوفـق اخلوارزمـي أنَّ األشـرت جـال بـني الصفـني وقتـل مـن شـجعان أهـل 
اجلمـل مجاعـة واحـدا بعـد واحـد مبـارزة، وكذلـك عـامر بـن يـارس وحممـد بـن أيب بكـر 
بمثلـه، وقطعـت  يسـمع  مل  قتـااًل شـديدا  واقتتلـوا  العسـكرين  بـني  احلـرب  واشـتبكت 
مـن  فيـه  ممـا  القنفـذ  كأنـه  اهلـودج)3(  وصـار  يـدا،  وتسـعون  ثـامين  اجلمـل  خطـام  عـى 
النبـل والسـهام، وامحـرت األرض بالدمـاء، وعقـر اجلمـل مـن ورائـه فعـج ورغـا، فقـال 
عـيل)(: عرقبـوه فإنـه شـيطان، ثم التفـت إىل حممد بن أيب بكر وقـال: انظر إذا عرقب 

))( عبــد اهلل بــن خلــف اخلزاعــي: أبــو طلحــة الطلحــات، كان كاتــب عمــر بــن اخلطــاب عــى ديــوان البــرة، 
و كان مــن أتبــاع عائشــة يــوم اجلمــل، وقتلــه أمــري املؤمنــني)(. ابــن معــني، التاريــخ، 74/4)؛ ابــن عبــد 
الــرب، االســتيعاب، 895/3؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق 5)/)3؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم 

رجــال احلديــث، 9/5. 
ــه  ــن طلح ــد ب ــب، )/)34؛ حمم ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــا: اب ــر ايًض ــب، 88)؛ وانظ ))( املناق

ــوار، )76/3). ــار األن ــي، بح ــؤول، 6))؛ املجل ــب الس ــافعي، مطال الش
)3( اهلودج: مركب يركبه النساء يوضع عى راحله. االزدي، مجهرة اللغة، )/463. 
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اجلمـل فـأدرك أختـك فوارها، وقـد عرقب اجلمـل فوقع جلنبـه ورضب بجرانه األرض، 
 )(ورغـا رغـاء شـديدا، وبـادر عامر بـن يارس فقطع أنسـاع اهلودج بسـيفه واقبـل عيل
عـى بغلـة رسـول اهلل)( فقـرع اهلـودج برحمـه، ثـم قال: يـا عائشـة أهكذا أمرك رسـول 
اهلل)(؟ فقالـت عائشـة: يـا أبـا احلسـن قـد ظفـرت فاحسـن، وملكـت فاسـجح، وقال 
عـيل)( ملحمـد بـن أيب بكـر: شـأنك بأختك فـال يدنو أحد سـواك، فأدخـل حممد يده 
إىل عائشـة فاحتضنهـا، ثـم قـال: أصابـك شـئ؟ قالـت ال، ولكـن مـن أنـت وحيـك فقـد 
مسسـت منـي مـا ال حيـل لـك؟ فقـال حممـد: اسـكتي فأنـا حممـد أخـوك، فعلـت بنفسـك 
مـا فعلـت، وعصيـت ربـك وهتكـت سـرتك وأبحـت حرمتـك، وتعرضـت للقتـل، ثـم 
ادخلهـا البـرة وأنزهلـا يف دار عبـد اهلل بن خلـف اخلزاعي))(، ذكر هـذه الرواية ابن اعثم 

الكـويف))(، واملسـعودي)3(، وغريهـم)4(.

7- موقعة صفني )37هـ/657م) 
 إنَّ املوفــق اخلوارزمــي ذهــب إىل التفصيــل يف وقعــه صفــني بخــالف عادتــه يف 
معــارك اإلمــام عــيل)( األخــرى وقــد يكــون ســبب ذلــك هــو أمهيــة هــذه املوقعــه 
يف تاريــخ الدولــة العربيــة اإلســالمية، وطــول مــدة املفاوضــات بــني الطرفــني قبــل 
وبعــد املعركــة ونتائجهــا، فقــد كان اإلمــام عــيل)( أول يــوم بويــع فيــه يســع جاهــدا 
ــد  ــدأ اح ــم يب ــم، فل ــدم تفرقته ــم وع ــع كلمته ــى مج ــل ع ــلمني، ويعم ــتات املس إىل ملَّ ش
بقتــال حتــى يعــذره فيــه املــرة تلــو االخــرى، وكان هــذا شــأنه يف مجيــع حروبــه ومواقفــه 

))( املناقب، 89). 
))( الفتوح، )/474. 

)3( مروج الذهب، )/370. 
ــدين،  ــم، 350؛ امل ــدر النظي ــيل، ال ــغري العام ــب، )/343؛ املش ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش )4( اب

ــوار، )77/3). ــار األن ــي، بح ــل، 36)؛ املجل ــة اجلم وقع
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ــارزة، وإن دعيــت إليهــا  ــه احلســن )( »ال تدعــونَّ إىل مب ــل البن ــة، وهــو القائ احلربي
ــع  ــامن وبوي ــل عث ــد مقت ــرصوع«))(، وبع ــي م ــاغ، والباغ ــا ب ــي إليه ــأنَّ الداع ــب، ف فأج
ــع  ــاء شــعائر اهلل والســري بالعــدل واملســاواة بــني مجي اإلمــام عــيل)( وســعى إىل احي
ــا  ــني بالدني ــوس والطامع ــاة النف ــت دن ــاواة دفع ــدل واملس ــك الع ــن ذل ــلمني، ولك املس
 ،)(أمثــال طلحــه والزبــري حيــث نكثــا البيعــة، وخرجــا مــع عائشــة عــى إمــام زماهنــم
وكانــت حــرب اجلمــل التــي أســلفنا يف ذكرهــا، وكان مــن بــني هــؤالء الطامعــني معاويــة 
ــا  ــه كذًب ــا بدم ــامن مطالب ــع قميــص عث ــل فرف ــة اجلم ــه واقع ــذي اغرت ــن أيب ســفيان، ال ب

 .)(ــه أمــري املؤمنــني ــه ومتــرده عــى خليفــة زمان ــا، فأعلــن عصيان وهبتاًن

ــال  ــول اهلل )( ق ــت: »إنَّ رس ــلمة قال ــن أم س ــنده ع ــي بس ــق اخلوارزم أورد املوف
لعــامر: تقتلــك الفئــة الباغيــة«))(، وتــدل هــذه الروايــة عــى أنَّ معاويــة وحزبــه هــم الفئــة 

الباغيــة وال ريــب يف ذلــك.

ــني  ــوم صف ــارس ي ــن ي ــامر ب ــت ع ــال: »رأي ــلمة)3( ق ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــناده ع وبإس

))( ابن ميثم البحراين، رشح هنج البالغة، 359/5.
))( املناقــب، )9)؛ وأنظــر ايضــًا: الطيالــي، املســند، 84؛ ابــن مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، 4)3؛ 
ــن  ــند، 307/5؛ اب ــل، املس ــن حنب ــد ب ــة، 96؛ أمح ــار واملوازن ــكايف، املعي ــرية، )/344؛ االس ــام الس ــن هش اب
شــاذان االزدي، االيضــاح، مســلم، الصحيــح، 86/8)؛ البــالذري، أنســاب األرشاف، )/68)؛ الرتمــذي، 
الســنن، 333/5؛ ))5؛ الكــويف، املناقــب، )/350؛ النســائي، خصائــص أمــري املؤمنــني)(، )3)؛ 
الســنن الكــربى، 75/5؛ فضــل الصحابــة، )5؛ ابــن أعثــم الكــويف، الفتــوح، 74/3؛ النعــامن املغــريب، دعائــم 
اإلســالم، )/)39؛ رشح األخبــار، )/407؛ الطــربي، املسرتشــد، 658؛ اخلــزار القمــي، كفايــة االثــر، 
ــربى، 89/8)؛  ــنن الك ــي، الس ــني، )/48)؛ البيهق ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، املس ــم النيس )))؛ احلاك
ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/)))؛ ابــن البطريــق، عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 3)3؛ ابــن 
طــاووس، املالحــم والفتــن، 5))؛ اهليثمــي، جممــع الزوائــد، 7/)4)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )8/3)3. 
)3( عبــد اهلل بــن ســلمة: مــن أصحــاب أمــري املؤمنــني)(، هــو الــذي قــال »مــا يــرسين انــى مل اشــهد صفــني 
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شــيخا آدمــا طويــال، آخــذ احلربــة بيــده ويــده ترعــد قــال: والــذي نفــي بيــده لقــد قاتلت 
ــده  ــذي نفــي بي ــة مــع رســول اهلل )( ثــالث مــرات، وهــذه الرابعــة، وال هبــذه الراي
لــو رضبــوا بنــا حتــى يبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعرفنــا أنَّ مســلحتنا عــى احلــق واهنــم 
ــق احلــق مــع عــيل)( بعــد  ــارس أنَّ طري ــن ي ــة«))(، وهبــذا يؤكــد عــامر ب عــى الضالل
رســول اهلل)( وأعــداء هــم عــى الضاللــة، ذكــر هــذه الروايــة احلاكــم النيســابوري))(، 

واملحســن ابــن كرامــة)3(، وابــن عســاكر)4(.

وأورد املوفــق عــن صعصعــة بــن صوحــان)5( قــال: »ملــا عقــد عــيل بــن أيب طالــب 
 )( ــر ذلــك اللــواء مــذ قبــض رســول اهلل )( أخــرج لــواء رســول اهلل )( ومل ي
ــل  ــار وأه ــت األنص ــه واجتمع ــه إلي ــادة)6( فدفع ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــا قي ــده، ودع فعق

ولــوددت ان كل مشــهد شــهده عــيل )( شــهدت«، روى عــن أمــري املؤمنــني)( وعــن عبيــدة الســلامين، 
وروى عنــه عمــرو بــن مــرة. العجــيل، الثقــات، )/58)؛ ابــن حبــان، الثقــات، 5/))؛ الطــويس، الرجــال، 
78؛ العالمــة احلــيل، خالصــة االقــوال، )9)؛ ابــن داود، الرجــال، 0))؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 3/)))؛ 

الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 6/5)؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، ))/))). 
))( املناقب، 94)-95). 

))( املستدرك عى الصحيحني، 3/)39. 
)3( تنبيه الغافلني، 75. 

)4( تاريخ مدينة عساكر، 363/43. 
ــام  ــه اإلم ــال عن ــم، ق ــدر عظي ــأن وق ــيل)( ذو ش ــام ع ــاب اإلم ــن أصح ــان: م ــن صوح ــة ب )5( صعصع

الصــادق)(: »مــا كان مــع أمــري املؤمنــني )( مــن يعــرف حقــه إال صعصعــة وأصحابــه« روى عهــد 
ــربى، 44/6)؛  ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــني)(. اب ــري املؤمن ــة أم ــى وصي ــاهد ع ــرت، وكان ش ــك االش مال
ــات،  ــان، الثق ــن حب ــل، 446/4؛ اب ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــري، 9/4)3؛ اب ــخ الكب ــاري، التاري البخ
4/)38؛ النجــايش، رجــال النجــايش، 03)؛ الطــويس، الرجــال، 69؛ ابــن داود، الرجــال، )))؛ االردبيــيل، 

ــي، معجــم رجــال احلديــث، 0)/))). ــرواة، )/))4؛ اخلوئ جامــع ال
 )(قيــس بــن ســعد بــن عبــادة: االنصــاري اخلزرجــي، يكنــى أبــا عبــد امللــك، مــن أصحــاب رســول اهلل )6(
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ــادة  ــن عب ــعد ب ــن س ــس ب ــأ قي ــوا فأنش ــول اهلل )( بك ــواء رس ــروا إىل ل ــام نظ ــدر، فل ب
ــه  يقــول))(:  رضــوان اهلل علي

م��دده��ذا الل��واء ال��ذي كن��ا حن��ف ب��ه لن��ا  وجري��ل  الن��ي  دون 
أن ال يك��ون هل��م م��ن غرهم عضدم��ا ض��ر من كانت األنصار عيبته

وعــن األعمــش))( قــال: »حدثنــي مــن رأى عليــا )( يــوم صفــني: يصفــق 
بيديــه ويعــض عليهــام فقــال: يــا عجبــا أعــى ويطــاع معاويــة !«)3(، أورد هــذه الروايــة 
ــام ذكــر ابــن شهراشــوب)7(،  املحســن بــن كرامــة)4(، وابــن عســاكر)5(، والذهبــي)6(، بين

وأصحــاب أمــري املؤمنــني)( وايًضــا مــن أصحــاب اإلمــام احلســن)(، وهــو ممــن مل يبايــع أبــا بكــر. ابــن 
ســعد، الطبقــات الكــربى، 6/)))؛ البخــاري و التاريــخ الكبــري، 7/)4)؛ الربقــي، الرجــال، 63؛ ابــن أيب 
حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 99/7؛ ابــن حبــان، الثقــات، 339/3؛ الطــويس، الرجــال، 79؛ العالمــة احلــيل، 
خالصــة االقــوال، )3)؛ ابــن داود، الرجــال، 55)؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 58/4؛ اخلوئــي، معجــم 

رجــال احلديــث، 5)/96.
))( املناقــب، 95)؛ وانظــر ايًضــا: ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، 3/)6)؛ املفيــد، اجلمــل، 83)؛ ابــن عبــد الرب، 

األســتيعاب، 3/)9))؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 0)/44)؛ ابن األثري، أســد الغابــة، 6/4)).
))( األعمــش: هــو ســليامن بــن مهــران، يكنــى أبــو حممــد، كــويف مــن أصحــاب اإلمــام الصــادق)(، روى 
ــه عــيل بــن احلســني العبــدي، تــويف ســنة )48)هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات  عــن ســعيد بــن جبــري، وروى عن
ــم،  ــن أيب حات ــات، )/04)؛ اب ــيل، الثق ــري، 37/4-38؛ العج ــخ الكب ــربى، 6/)33؛ البخــاري، التاري الك
اجلــرح والتعديــل، 46/4)؛ ابــن حبــان، الثقــات، 4/)30؛ الطــويس، الرجــال، 5))؛ ابــن داود، الرجــال، 

06)؛ التفــريش، نقــد الرجــال، )/370؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 43/9). 
)3( املناقب، 96). 

)4( تنبيه الغافلني، 04). 
)5( تاريخ مدينة دمشق، 37/59). 

)6( تاريخ اإلسالم، 3/)54؛ سري أعالم النبالء، 3/)4).
)7( مناقب آل أيب طالب، )/365. 
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والســيوطي))(، واملجلــي))(، ان هــذه الروايــة حدثــت عنــد التحكيــم يف صفــني واختيار 
ــاًل عنهــم يف التحكيــم،  ــا موســى االشــعري ليكــون ممث أصحــاب اإلمــام عــيل)( أب
ــا موســى؟  ــم إال أب ــا)( قــال: »قــد أبيت ــة، أنَّ اإلمــام علًي واضافــوا عــى هــذه الرواي

ــرأ إليــك مــن صنيعهــم«. قالــوا: نعــم قــال: فاصنعــوا مــا بــدا لكــم اللهــم إين أب

ــاس ألمــري املؤمنــني عــيل  ــن عب ــال اب ــال: »ق وبإســناده عــن أيب ســنان العجــيل)3( ق
بــن أيب طالــب: ابعثنــي إىل معاويــة بــن أيب ســفيان بينــك وبينــه فــو اهلل ألفتلــن لــه حبــال 
ال ينقطــع وســطه وال ينقــيض طرفــه، فقــال عــيل: لســت مــن مكــرك ومكــر معاويــة يف 
شــئ، واهلل ال أعطــي معاويــة إال الســيف حتــى يغلــب احلــق الباطــل، قــال ابــن عبــاس: 
ــل  ــن قلي ــت ع ــى وأن ــاع وال يع ــه يط ــاس: أن ــن عب ــال اب ــف؟ ق ــال كي ــذا، ق ــري ه أو غ
تعــى وال تطــاع، قــال فلــام جعــل أهــل العــراق خيتلفــون عــى عــيل )( قــال: هلل در 
ابــن عبــاس انــه لينظــر إىل الغيــب مــن ســرت رقيــق«)4(، وعلــق عــى الروايــة الســيد حممــد 
مهــدي اخلرســان)5( بقولــه: ان هــذا اخلــرب وإن اشــتمل عــى جهالــة يف الســند فــال جيــوز 
االعتــامد عليــه فيــام انفــرد كــام ورد يف حديــث عنــد البــالذري)6( قــول اإلمــام)( يف 
ابــن عبــاس: »هلل در ابــن عبــاس إن كان لينظــر إىل الغيــب مــن ســرت رقيــق«، إذن فاخلــرب 
ــه، فالــذي ال  ــه ومهــام يكــن مــدى صحت ــاس ب قــد شــاع وذاع حتــى صــار يتحــدث الن

))( تاريخ اخللفاء، )9). 
))( بحار األنوار، 3/33)3. 

ــي،  ــاب، )/)40؛ الذهب ــح الب ــده، فت ــن من ــول. اب ــك، جمه ــن مال ــس ب ــن ان ــيل: روى ع ــنان العج )3( ايب س
ــزان، 58/7. ــان املي ــر، لس ــن حج ــدال، 534/4؛ اب ــزان االعت ــاء، )/789؛ مي ــى يف الضعف املغن

الشــافعي، جواهــر  الباعــوين  تاريــخ اإلســالم، 538/3؛  الذهبــي،  ايًضــا:  وانظــر  )4( املناقــب، 97)؛ 
 .49/( املطالــب، 

)5( موسوعة عبد اهلل بن عباس، 37/4). 
)6( أنساب األرشاف، )/347. 
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شــك فيــه أّن ابــن عبــاس كان مستشــاًرا أمينًــا عنــد اإلمــام)(، وكان هــو أيًضــا 
مشــرًيا صادقــا، فــال غضاضــة لــو اختلفــا يف الــرأي كّل بحســب نظــره وتكليفــه، كــام ال 
غضاضــة لــو قــّرظ اإلمــام)( ابــن عمــه عندمــا تتكّشــف احلقيقــة للنــاس كــام رآهــا 
ــم  ــي وعل ــا علم ــل م ــو القائ ــزف وه ــره ين ــن بح ــذه وم ــو تلمي ــاس، وإن كان ه ــن عب اب
ــة  ــة اآلتي ــت الرواي ــد دل ــر. وق ــبعة أبح ــرة يف س ــيّل إالّ كقط ــم ع ــد يف عل ــاب حمّم أصح
عــى صحــة مضمــون اخلــرب، إذ قــال الدينــوري))(: »وقــال األشــعث وَمــن كان معــه مــن 
قــّراء أهــل العــراق: قــد رضينــا نحــن بــأيب موســى، فقــال هلــم عــيّل: لســت أثــق بــرأي 
أيب موســى وال بحزمــه، ولكــن أجعــل ذلــك لعبــد اهلل بــن عبــاس، قالــوا: واهلل مــا نفــّرق 
بينــك وبــني ابــن عبــاس، وكأنــك تريــد أن تكــون احلاكــم، بــل اجعلــه رجــاًل هــو منــك 

ومــن معاويــة ســواء، ليــس إىل أحــٍد منكــام بأدنــى منــه إىل اآلخــر«.

 )(وذكــر املوفــق اخلوارزمــي مــن املكاتبــات التــي جــرت بــني اإلمــام عــيل
ومعاويــة: »كتــب عــيل بــن أيب طالــب إىل معاويــة لعنــة اهلل: امــا بعــد فــان هلل عبــادا آمنــوا 
بالتنزيــل وعرفــوا التأويــل، وفقهــوا ف الديــن وبــن اهلل فضلهــم ف القــرآن احلكيــم، وأنتم 
ــاب وجتتمعــون عــى حــرب املســلمن  ــون بالكت ــول تكذب ــان أعــداء الرس ــك الزم ف ذل
مــن ثقفتــم منهــم، عذبتمــوه أو قتلتمــوه حتــى اذن اهلل تعــاىل باعــزاز دينــه واظهــار نبيــه 
)( وادخــل العــرب ف دينــه أفواجــا وأســلمت لــه هــذه األمــة طوعــا وكرهــا، فكنتــم 
مــن دخــل ف هــذا الديــن امــا رغبــة وامــا رهبــة، حتــى فــاز أهــل الســبق بســبقهم وفــاز 
املهاجــرون األولــون بفضلهــم، فــال ينبغــي ملــن ليســت لــه مثــل ســوابقهم ان ينازعوهــم 
ف األمــر الذيــن هــم أهلــه وأوليــاؤه فيجــور ويظلــم وال ينبغــي ملــن كان لــه قلــب أو ألقــى 
الســمع وهــو شــهيد أن جيهــل قــدره ويعــدو طــوره وال يشــقي نفســه بالتــامس مــا ليــس لــه 
وال هــو أهلــه وان أوىل النــاس هبــذا األمــر قديــام وحديثــا أقرهبــم مــن الرســول وأعلمهــم 

))( األخبار الطوال، )9). 
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ــن وأوهلــم إســالما وأفضلهــم اجتهــادا فاتقــوا اهلل  ــل وأفقههــم ف الدي ــاب والتأوي بالكت
الــذي إليــه ترجعــون، وال تلبســوا احلــق بالباطــل لتدحضــوا احلــق وأنتــم تعلمــون، 
ــن  ــاد اهلل اجلهــال الذي ــام يعلمــون ورش عب ــون ب ــن يعمل ــاد اهلل الذي ــار عب واعلمــوا ان خي
ينازعــون باجلهــل أهــل العلــم. أال وانــى أدعوكــم إىل كتــاب اهلل وســنة نبيــه وحقــن دمــاء 
هــذه األمــة، فــان قبلتــم أصبتــم وهديتــم، وان أبيتــم إال الفرقــة وشــق عصــا هــذه األمــة مل 

تــزدادوا مــن اهلل إال بعــدا ومل يــزداد اهلل عليكــم اال ســخطا«))(

وأورد املوفــق بســنده عــن حممــد بــن ســريين قــال: »بلــغ القتــى يــوم صفــني ســبعني 
ألفــا، فــام قــدروا عــى أن يعدوهــم إال بالقصــب«))(، وذكــر ذلــك ابــن مزاحم املنقــري)3(، 

وابن أيب شيبه الكويف)4(، وخليفة بن خياط)5(، والباعوين الشافعي)6(.

ــني،  ــف)7( بصف ــب األحن ــا إىل جن ــت واقف ــال: »كن ــعد ق ــي س ــن بن ــل م ــن رج وع
واألحنــف إىل جنــب عــامر، فقــال عــامر: حدثنــي خليــيل: ان آخــر زادك من الدنيــا ضيحة 

))( املناقــب، 50)؛ وأنظــر ايضــًا: ابــن مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، 50)؛ ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، 
)/557؛ الطــويس، األمــايل، 84)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 0/3))؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 

 .4(9/3(
))( املناقب، 49). 

)3( وقعة صفني، 558.
)4( املصنف، 4/8)7. 
)5( التاريخ، )/96). 

)6( جواهر املطالب، )/44. 
)7( االحنــف بــن قيــس: أســمة الضحــاك، يكنــى أبــا بحــر، بــري، روى عــن رســول اهلل)(، شــهد صفــني 
ــات،  ــيل، الثق ــربى، 64/7؛ العج ــات الك ــعد، الطبق ــن س ــنة )67هـــ(. اب ــويف س ــيل)(، ت ــام ع ــع اإلم م
)/57؛ ابــن حبــان، الثقــات، 55/4-56؛ الطــويس، الرجــال، 6)؛ ابــن شــهر اشــوب، معــامل العلــامء، 84)؛ 

ابــن داود، الرجــال، 46؛ القمــي، الكنــى واأللقــاب، )/))؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 66/3). 
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لبــن، قــال فبينــا نحــن وقــوف إذ ســطع الغبــار وقالــوا: جــاء أهــل الشــام فقــام الســقاة 
يســقون النــاس، فجــاءت جاريــة معهــا قــدح فناولتــه عــامرا، فــرشب وأعطــى األحنــف 
فضلــه فــرشب األحنــف وناولنــي فضلــه فــإذا هــو لبــن، فأصغيــت إىل األحنــف فقلــت: 

ان كان صاحبــك صادقــا ليقتلــن اآلن قــال وغشــينا النــاس فســمعته يقــول: 
األحب��ة ألق��ى  الي��وم  األس��نة        حت��ت  اجلن��ة 

وحزب��ه حمم��دا 

فكان آخر العهد منه«))(، ذكر هذه الرواية بعض املصادر بالطريقة نفسها))(، بينام 
زادت مصادر اخرى)3( عى ذلك بقوهلم: »ثم محل ومحل عليه ابن جوين السكسكي)4( 

وأبو العادية الفزاري)5( فأما أبو العادية فطعنه وأما ابن جوين احتز رأسه«.

وروى املوفــق اخلوارزمــي: »أن أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )( ارســل 
إىل معاويــة رســله الطرمــاح وجريــر بــن عبــد اهلل البجــيل وغريمهــا قبــل مســريه إىل 
ــه وســوابقه  ــه ببيعــة أهــل احلرمــني ل ــه مــرة بعــد أخــرى حيتــج علي صفــني، وكتــب إلي

))( املناقب، 97)-98).
ــب،  ــعودي، مــروج الذه ــب، )/)35؛ املس ــويف، املناق ــة، )/0))؛ الك ــة والسياس ــوري، اإلمام ))( الدين
)/)38؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/5)؛ تاريــخ مدينــة دمشــق، 469/43؛ اهليثمــي، جممــع 

98/9)؛ الزوائــد، 
ــتيعاب،  ــرب، األس ــد ال ــن عب ــاص، 4)؛ اب ــد، االختص ــني، )34؛ املفي ــة صف ــري، وقع ــم املنق ــن مزاح )3( اب
40/3))؛ ابــن األثــري، الكامــل، 309/3؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 4/8)؛ الــربي، اجلوهــرة، 

ــوار، 33/)).  ــار األن ــي، بح ــني، 600؛ املجل ــاب األربع ــريازي، كت )0)؛ الش
)4( ابــن جويــن السكســكي: ملعــون ممــن قاتــل بجانــب معاويــة يف صفــني واشــرتك بقتــل عــامر بــن يــارس. 

ــوار، 33/)3. ــار األن ــي، بح ــاص، 4)؛ املجل ــد، االختص املفي
)5( ابــو العاديــة الفــزاري: ملعــون خبيــث اشــرتك بقتــل عــامر بــن يــارس يف صفــني. الشــاهرودي، مســتدركات 

علــم رجــال احلديث، 3/8)4؛التســرتي، قامــوس الرجــال، ))/9)). 
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يف اإلســالم، لئــال يكــون بــني أهــل العــراق وأهــل الشــام حماربــة، ومعاويــة يعتــل 
بــدم عثــامن ويســتغوي بذلــك جهــال الشــام وأجــالف العــرب ويســتميل طلبــة الدنيــا 
ــريته يف  ــه وعش ــل مودت ــه وأه ــك ثقات ــاء ذل ــاور يف أثن ــات، وكان يش ــوال والوالي باألم
قتــال عــيل ريض اهلل عنــه فقــال لــه أخــوه عتبــة: هــذا أمــر عظيــم ال يتــم اال بعمــرو بــن 
ــه يف الدهــاء واملكــر، خيــدع وال خيــدع، وقلــوب أهــل الشــام  ــع زمان ــه قري العــاص فإن
ــي،  ــاف ان ال جييئن ــا فأخ ــب علي ــه حي ــت واهلل، ولكن ــة: صدق ــال معاوي ــه، فق ــة إلي مائل
ــفيان  ــن أيب س ــة ب ــن معاوي ــة: م ــه معاوي ــب إلي ــر، فكت ــوال وم ــه باألم ــال: اخدع فق
ــن  ــني ذي النوري ــول رب العامل ــة رس ــلمني وخليف ــام املس ــان، إم ــن عف ــامن ب ــة عث خليف
ختــن املصطفــى عــى ابنتيــه وصاحــب جيــش العــرسة وبئــر رومــة، املعــدوم النــارص، 
املعــذب  املقتــول عطشــا وظلــام يف حمرابــه،  منزلــه،  املحصــور يف  اخلــاذل،  الكثــري 
ــري  ــه وأم ــول اهلل )( وثقت ــب رس ــاص، صاح ــن الع ــرو ب ــقة، إىل عم ــياف الفس بأس
عســكره بــذات السالســل، املعظــم رأيــه، املفخــم تدبــريه. أمــا بعــد لــن خيفــى عليــك 
ــه  ــه مــن الفجيعــة بقتــل عثــامن ومــا ارتكــب ب احــرتاق قلــوب املؤمنــني ومــا أصيبــوا ب
جــاره حســدا وبغيــا بامتناعــه مــن نرتــه وخذالنــه إيــاه واشــالئه الغاغــة عليــه حتــى 
قتلــوه يف حمرابــه، فياهلــا مــن مصيبــة عمــت مجيــع املســلمني وفرضــت عليهــم طلــب دمــه 
مــن قتلتــه، وانــا أدعــوك إىل احلــظ األجــزل مــن الثــواب والنصيــب األوفــر مــن حســن 

ــامن«))(. ــة عث ــال مــن آوى قتل ــآب بقت امل

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي انــه بعــد وصــول كتــاب معاويــة بــن أيب ســفيان إىل عمــرو 
بــن العــاص فكتــب اليــه عمــرو بــن العــاص قائــاًل: »مــن عمــرو بــن العــاص صاحــب 

ــيل، كشــف الغمــة، )/57)؛  ــد، 87؛ األرب ))( املناقــب، 98)-99)؛ وأنظــر ايضــًا: القمــي، العقــد النضي
ــوار، 33/)5.  ــة املــرام، )/45؛ املجلــي، بحــار األن البحــراين، غاي
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رســول اهلل )( إىل معاويــة بــن أيب ســفيان. امــا بعــد فقد وصــل كتابك فقراتــه وفهمته، 
فأمــا مــا دعوتنــي إليــه مــن خلــع ربقــة اإلســالم مــن عنقــي والتهــور يف الضاللــة معــك، 
وإعانتــي إيــاك عــى الباطــل واخــرتاط الســيف عــى وجــه عــيل وهــو أخــو رســول اهلل 
ــل  ــاء أه ــيدة نس ــه س ــده، وزوج ابنت ــز وع ــه ومنج ــايض دين ــه، وق ــه ووارث )( ووصي
اجلنــة، وأبــو الســبطني: احلســن واحلســني ســيدي شــباب أهــل اجلنــة، فلــن يكــون، وامــا 
مــا قلــت إنــك خلليفــة عثــامن، فقــد صدقــت ولكــن تبــني اليــوم عزلــك عــن خالفتــه وقــد 
بويــع لغــريه فزالــت خالفتــك، وأمــا مــا عظمتنــي ونســبتني إليــه مــن صحبــة رســول اهلل 
)( وانــى صاحــب جيشــه فــال أغــرت بالتزكيــة وال أميــل هبــا عــن امللــة، وأمــا مــا نســبت 
ــميت  ــامن وس ــى عث ــي ع ــد والبغ ــه إىل احلس ــول اهلل )( ووصي ــا رس ــن أخ ــا احلس أب

الصحابــة فســقة، وزعمــت أنــه أشــالهم عــى قتلــه، فهــذا كــذب وغوايــة«))(. 

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي ان عمــر بــن العــاص زاد يف كتابــه ذلــك فقــال: »وحيــك يــا 
معاويــة، أمــا علمــت أن أبــا حســن بــذل نفســه بــني يــدي رســول اهلل )( وبــات عــى 
ــال رســول اهلل )(: هــو  ــد ق فراشــه وهــو صاحــب الســبق إىل اإلســالم واهلجــرة وق
منــي وأنــا منــه، وهــو منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي، وقــد قــال 
فيــه يــوم غديــر خــم: أال مــن كنــت مــواله فعــيل مــواله، اللهــم وال مــن وااله، وعــاد مــن 
عــاداه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وهــو الــذي قــال فيــه )( يــوم خيــرب: 
»ألعطــني الرايــة غــدا رجــال حيــب اهلل ورســوله، وحيبــه اهلل ورســوله«، وهــو الــذي قــال 
)( فيــه يــوم الطــري: اللهــم آتنــي بأحــب خلقــك إليــك، فلــام دخــل إليــه قــال إيل وإيل. 
وقــد قــال فيــه يــوم بنــي النضــري: عــيلٌّ إمــام الــربرة وقاتــل الفجــرة، منصــور مــن نــره، 

))( املناقــب، 99)؛ وأنظــر ايضــًا: القمــي، العقــد النضيــد، 88؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/58)؛ البحــراين، 
غايــة املــرام، )/56)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 33/)5. 
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ــك  ــيل وعلي ــول ع ــد الق ــدي. وأك ــم بع ــيل وليك ــه: ع ــال في ــد ق ــه. وق ــن خذل ــذول م خم
وعــى مجيــع املســلمني وقــال: إنَّــى خملــف فيكــم الثقلــني: كتــاب اهلل وعــرتيت، وقــد قــال: 
أنــا مدينــة العلــم وعــيل باهبــا. وقــد علمــت يــا معاويــة مــا انــزل اهلل تعــاىل يف كتابــه مــن 
اآليــات املتلــوات يف فضائلــه التــي ال يرشكــه فيهــا أحــد كقولــه تعــاىل: ُيوُفــوَن بِالنَّــْذِر 
ــوَن  ــَن ُيِقيُم ــوا الَِّذي ــَن َآَمنُ ــوُلُه َوالَِّذي ــُم اهلل َوَرُس ــاَم َولِيُُّك ــه تعــاىل: إِنَّ ــوَن))( وقول اُف َوخَيَ
َكاَة َوُهــْم َراكُِعــوَن))(. وقولــه تعــاىل:  َأَفَمــْن َكاَن َعــَى َبيِّنَــٍة ِمــْن  ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ الصَّ
 )4(ــِه ــا َعاَهــُدوا اهلل َعَلْي ــُه)3( وقولــه تعــاىل: ِرَجــاٌل َصَدُقــوا َم ــوُه َشــاِهٌد ِمنْ ــِه َوَيْتُل َربِّ
َة ِف اْلُقْرَبــى)5( وقــد  ــَودَّ ــِه َأْجــًرا إاِلَّ امْلَ ــْل اَل َأْســَأُلُكْم َعَلْي وقــد قــال تعــاىل لرســوله: ُق
ــريب،  ــك ح ــلمى، وحرب ــلمك س ــون س ــرىض أن يك ــا ت ــول اهلل )(: أم ــه رس ــال ل ق
ــي،  ــد أحبن ــك فق ــن أحب ــن م ــا احلس ــا أب ــرة، ي ــا واآلخ ــي يف الدني ــي وولي ــون أخ وتك
ومــن أبغضــك فقــد أبغضنــي، ومــن أحبــك أدخلــه اهلل اجلنــة، ومــن أبغضــك أدخلــه اهلل 
النــار، وكتابــك يــا معاويــة الــذي هــذا جوابــه ليــس ممــا ينخــدع بــه مــن لــه عقــل أو ديــن 

والســالم«)6(.

األمــوال  عليــه  يعــرض  معاويــة  إليــه  كتــب  »ثــم  اخلوارزمــي:  املوفــق  وأورد 

))( اإلنسان، اآلية: 7. 
))( املائدة، اآلية 55. 
)3( هود، اآلية: 7). 

)4( األحزاب، اآلية، 3). 
)5( الشورى، اآلية: 3). 

الغمــة،  النضيــد، 88-90؛ األربــيل، كشــف  العقــد  القمــي،  )6( املناقــب، 99)-00)؛ وانظــر ايضــًا: 
 .53-5(/33 األنــوار،  بحــار  املجلــي،  )/56)-57)؛  املــرام،  غايــة  البحــراين،  )/58)-59)؛ 
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كتابــه))(:  آخــر  يف  وكتــب  والواليــات 

عندن��ا حمل��ك  تعل��م  ومل  جهل��ت 

فث��ق بال��ذي عن��دي ل��ك الي��وم آنف��ا

فاكت��ب عه��دا ترتضي��ه مؤك��دا«

فأرسلت شيئا »من خطاب وما تدرى

م��ن الع��ز واالك��رام واجل��اه والقدر

وبال��ر م��ين  بالب��ذل  واش��فعه 

فكتب عمرو: 

باملك��ر أخ��ادع  ان  م��ين  القل��ب  الكف��رأب��ى  إىل  أج��ر  عف��ان  اب��ن  بقت��ل 
وفطن��ة ده��اء  ذو  لعم��رو  ولس��ت أبي��ع الدي��ن بالري��ح والدف��روان��ى 
وفطن��ة وعق��ل  رأى  ذا  كن��ت  لقل��ت هل��ذا الش��يخ ان خ��اض يف األمرفل��و 
مك��رم جلي��ل  منش��ور  خب��ط صحي��ح ذي بي��ان عل��ى مص��رحتي��ة 
ببيع��ة مص��ر  مل��ك  صغ��را  هي العار يف الدنيا على العقب من عمروألي��س 
بك��رف��إنَّ كن��ت ذا مي��ل ش��ديد إىل العل��ى أب��ي  مث��ل  الدي��ن  أه��ل  وإم��رة 
وحيل��ة وح��زم  رأي  أخ��ا  مع��اوي يف أم��ر جلي��ل ل��ذي الذك��رفأش��رك 
وان غ��اب عم��رو زي��د ش��را إىل ش��رف��ان دواء اللي��ث صع��ب عل��ى ال��ورى

 وذكــر املوفــق إنَّ معاويــة كتــب مـــنشور مــر ونفــذه إليــه، وبقــي عمــرو متفكــرا، 
ال يــدرى مــا يصنــع، حتــى ذهــب عنــه النــوم وقــال))(: 

وصافحت من دهري وجوه البوائقتط��اول ليل��ي باهلم��وم الط��وارق
س��جية في��ه  واخل��دع  أم أعطيه من نفسي نصيحة وامقأأخدع��ه 

))( املناقب، 00)-)0)؛ وأنظر ايضًا: القمي، العقد النضيد، 90؛ األربيل، كشف الغمة، )/59)؛ البيايض، 
الراط املستقيم، 76/3)؛ البحراين، غاية املرام، )/47؛ املجلي، بحار األنوار، 54-53/33. 

))( املناقـب، )0)؛ وأنظـر ايًضـا: القمـي، العقـد النضيـد، )9؛ ابـن أيب احلديـد، رشح هنـج البالغـة، )/)6؛ 
األربـيل، كشـف الغمـة، )/59)؛ البيـايض، الـراط املسـتقيم، 76/3)؛ املجلي، بحار األنـوار، 54/33.
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لش��يخ خي��اف املوت يف كل ش��ارقأم اقع��د يف بي��ي ويف ذاك راح��ة

واســتمر املوفــق اخلوارزمــي يف ذكــر مــا جــرى فذكــر أنــه: »فلــام أصبــح دعــا مــواله 
وردان))( - وكان عاقــال - فشــاوره يف ذلــك، فقــال وردان: ان مــع عــيل آخــرة وال دنيــا 
ــا وال آخــرة معــه وهــي  ــة دني معــه، وهــي التــي تبقــى لــك، وتبقــى هلــا، وان مــع معاوي

التــي ال تبقــى عــى أحــد فانظــر لنفســك أهيــام ختتــار، فتبســم عمــرو وقــال))(: 

وفطنت��ه وردان��ا  اهلل  قات��ل  لق��د أص��اب ال��ذي يف القل��ب ورداني��ا 
هل��ا عرض��ت  الدني��ا  تعرض��ت  حب��رص نفس��ي ويف االطب��اع إدهانمل��ا 
غرث��اننفس تعف وأخرى احلرص مينعها وه��و  تبن��ا  ي��أكل  وامل��رأ 
تش��ركه لي��س  فدي��ن  عل��ي  وس��لطانأم��ا  دني��ا  ل��ه  وذاك  دني��ا 
بره��انفاخرتت من طمعي دنيا على بصري أخت��ار  بال��ذي  مع��ي  وم��ا 
وأبص��ره فيه��ا  م��ا  ألع��رف  أل��وانأن��ى  أه��واه  مل��ا  أيض��ا  ويف 
ولي��س يرض��ى ب��ذل النف��س إنس��انلك��ن نفس��ي حت��ب العيش يف ش��رف

 وبعــد ذلــك ذكــر املوفــق اخلوارزمــي: »أنَّ عمــرا رحــل إىل معاويــة فمنعــه ابنــه عبــد 
ــام،  ــق الش ــراق وطري ــق الع ــرق: طري ــرق الط ــغ مف ــام بل ــع فل ــم يمتن اهلل)3( ووردان، فل

))( وردان: مــوىل عمــرو بــن العــاص، ويكنــى أبــو عبيــد اهلل. وقــد روي عنــه أيًضــا وبــه ســميت الســوق التــي 
بمــر ســوق وردان، وقاتــل بصفــني إىل جانــب معاويــة. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 354/7؛ ابــن أيب 

حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 36/9؛ الصفــدي، الــوايف بالوفيــات، 7)/56). 
ــري،  ــم املنق ــن مزاح ــاب األرشاف، )/87)؛ اب ــالذري، أنس ــا: الب ــر ايًض ــب، )0)-)0)؛ وأنظ ))( املناق
وقعــة صفــني، 36؛ الزخمــرشي، الفايــق، 74/3؛ ابــن شهراشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/349؛ القمــي، 
العقــد النضيــد، )9؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، )/63؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/59)؛ 

ــوار، 54/33.  ــار األن ــي، بح ــتقيم، 77/3)؛ املجل ــراط املس ــايض، ال البي
)3( عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص الســهمي: مــن أصحــاب رســول اهلل)(، مــن أهــل مكــة ثــم حتــول إىل 
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ــا، فأهيــام  ــق الدني ــق الشــام طري ــق اآلخــرة، وطري ــق العــراق، طري ــه وردان: طري ــال ل ق
تســلك؟ قــال طريــق الشــام«))(، وهبــذا اعــرتف عمــرو بــن العــاص أنَّ احلــق مــع اإلمــام 
عــيل)( واختــار طريــق الباطــل عــى حســاب طريــق احلــق مــن أجــل األمــوال 

ــي)4(.  ــيل)3(، واملجل ــي))(، واالرب ــة القم ــذه الرواي ــا، أورد ه والدني

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ اإلمــام علًيــا)( كتــب إىل معاويــة كتــاب قبــل 
اخلــروج إىل صفــني ألخــذ احلجــه عليــه جــاء فيــه: »أمــا بعــد: انــه لزمتــك بيعتــي باملدينــة 
وأنــت بالشــام، ألنــه بايعنــي القــوم الذيــن بايعــوا أبــا بكــر وعمــر وعثــامن عــى مــا بويعــوا 
ــن  ــورى للمهاجري ــام الش ــرد، وان ــب ان ي ــار وال للغائ ــاهد أن خيت ــن للش ــم يك ــه، فل علي
واألنصــار، فــإذا اجتمعــوا عــى رجــل فســموه إمامــا، كان ذلــك رىض اهلل، فــان خــرج من 
أمرهــم خــارج ردوه إىل مــا خــرج منــه فــان أبــى قاتلــوه عــى اتباعــه غــر ســبيل املؤمنــن 
ــم  ــاين ث ــر بايع ــة والزب ــرا، وان طلح ــاءت مص ــم وس ــاله جهن ــوىل وأص ــا ت وواله اهلل م
نقضــا بيعتــي وكان نقضهــام كردمهــا فجاهدهتــام عــى ذلــك بعــد مــا أعــذرت وحتــى جــاء 
احلــق وظهــر أمــر اهلل وهــم كارهــون، فأدخــل يــا معاويــة فيــام دخــل فيــه املســلمون فــان 
ــك  ــالء قاتلت ــت للب ــان تعرض ــالء ف ــرض للب ــة وان ال تع ــك العافي ــور إيل في ــب األم أح
ــه  ــل في ــام دخ ــل في ــامن، فأدخ ــة عث ــدال ف قتل ــرت اجل ــد أكث ــك اهلل، وق ــتعنت علي واس

الطائــف، وكان كأبيــه مــع معاويــة، تــويف يف عــام )65هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 97/4)؛ الطويس، 
ــال، 7/3))؛  ــد الرج ــريش، نق ــال، 9))؛ التف ــامء الرج ــامل يف اس ــزي، االك ــب التربي ــال، 43؛ اخلطي الرج

الكربــايس، اكليــل املنهــج، )55؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، ))/90).
))( املناقب، )0). 

))( العقد النضيد، )9. 
)3( االربيل، كشف الغمة، )/60). 

)4( بحار األنوار، 54/33. 
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ــي تريدهــا  ــاب اهلل فامــا تلــك الت ــم حاكــم القــوم إيل أمحلــك وإياهــم عــى كت ــاس، ث الن
فهــي خدعــة الصبــي عــى اللبــن، ولعمــري لئــن نظــرت بعقلــك دون هــواك لتجــدين أبــرأ 
قريــش مــن دم عثــامن، واعلــم انــك مــن الطلقــاء الذيــن ال حتــل هلــم اخلالفــة، وال تعــرض 
فيهــم الشــورى، وقــد بعثــت إليــك وإىل مــن قبلــك جريــر بــن عبــد اهلل وهــو مــن أهــل 

اإليــامن واهلجــرة، فبايــع وال قــوة إال بــاهلل«))(.

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ معاويــة كتــب إىل أمــري املؤمنــني عــيل)(: »أمــا بعــد 
فلــو بايعــك القــوم الذيــن بايعــوك وأنــت بــريء مــن دم عثــامن كنــت كأيب بكــر وعمــر 
وعثــامن ولكنــك أغريــت بعثــامن املهاجريــن واألنصــار، وخذلــت عنــه األنصــار حتــى 
أطاعــك اجلاهــل وتقــوى بــك الضعيــف وقــد عــزم أهــل الشــام عــى قتالــك، اللهــم إال 
أن تدفــع إليهــم قتلــة عثــامن فيكفــوا عنــك وجتعــل األمــر شــورى بــني املســلمني ويكــون 
الشــورى ألهــل الشــام، ال ألهــل احلجــاز، فأمــا فضلك يف اإلســالم وســابقتك وقرابتك 

برســول اهلل )( وموضعــك يف قريــش فــال ادفعــه، ويف آخــر الكتــاب أبيــات))(: 

الع��راق أه��ل  تك��ره  الش��ام  كارهون��اأرى  هل��م  الع��راق  وأه��ل 
مبغ��ض لصاحب��ه  يرى كل ما كان من ذاك ديناوكل 
رميناه��م رمون��ا  م��ا  يقرضون��اإذا  م��ا  مث��ل  ودناه��م 

))( املناقــب، )0)—03)؛ وأنظــر ايًضــا: املنقــري، وقعــة صفــني، 9)؛ ابــن قتيبــة الدينــوري، اإلمامــة 
والسياســة، )/85؛ ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، 3/)7؛ املســعودي، مــروج الذهــب، )/)37؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 8/59))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 4)/36؛ ابــن ميثــم 
البحــراين، رشح هنــج البالغــة، 353/4؛ الباعــوين الشــافعي، جواهــر املطالــب، )/369؛ املجلــي، بحــار 

 .368/3( األنــوار، 
))( املناقــب، 03)-04)؛ وأنظــر ايًضــا: ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، )/543؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج 

البالغــة، 87/3؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، )/))).
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لن��ا ام��ام  عل��ي  فقلن��ا رضين��ا اب��ن هن��د رضين��اوقال��وا 
ل��ه تدين��وا  ان  ن��رى  ندين��اوقال��وا  ان  ن��رى  ال  هل��م  فقلن��ا 
عن��ده مب��ا  يس��ر  ي��رى غ��ث م��ا يف يدي��ه مسين��اوكل 

 )(ــة إىل اإلمــام عــيل ــه عندمــا وصــل كتــاب معاوي  ذكــر املوفــق اخلوارزمــي ان
كتــب كتــاب بالــرد عليــه وجــاء يف كتابــه)( إىل معاويــة: »مــن عبــد اهلل عــيل بــن أيب 
ــرئ  ــاب ام ــاين كت ــد أت ــد؛ فق ــا بع ــفيان، ام ــن أيب س ــة ب ــن إىل معاوي ــر املؤمن ــب أم طال
ليــس لــه بــرص يديــه، وال قائــد يرشــده، دعــاه اهلــوى فاجابــه، وقــاده الضــالل فاتبعــه، 
زعمــت أن خطيئتــي ف عثــامن أفســدت عليــك بيعتــي ولعمــري مــا كنــت إال كواحــد مــن 
املهاجريــن، وأوردت كــام أوردوا، وأصــدرت كــام أصــدروا، ومــا أمــرت أمــرا يلزمنــي 
ــن  ــورى، فم ــون ف الش ــام حيكم ــل الش ــك ان أه ــا قول ــوم. وام ــع الق ــت م ــأ وال كن خط
ــك  ــم كذب ــدا منه ــميت أح ــإن س ــلمن، ف ــى املس ــم ع ــة واحلك ــه اخلالف ــل ل ــام حت ف الش
ــة وأنــت ال  املهاجــرون واألنصــار. وامــا قولــك ان يل ف اإلســالم فضــال وســابقة وقراب

تدفــع ذلــك، فلــو قــدرت واســتطعت دفعــه لفعلــت«))(.

 )(ان املوفــق اخلوارزمــي فصــل يف املنــاورات التــي جــرت بــني جيــش اإلمــام
بقيــادة مالــك االشــرت وبــني جيــش معاويــة لفــك حصــار جيــش معاويــة عــن الفــرات 
ــة يف  ــام خيل ــن اقح ــرت م ــك االش ــا مال ــن بعده ــني متك ــني اجليش ــات ب ــرت مناوش وج

ــة الدينــوري، اإلمامــة والسياســة، )/)9؛ قطــب الديــن  ))( املناقــب، 04)-05)؛ وأنظــر ايضــًا: ابــن قتيب
ــراين،  ــم البح ــن ميث ــة، 89/3؛ اب ــج البالغ ــد، رشح هن ــة، 3/))؛ ابــن أيب احلدي ــدي، منهــاج الرباع الراون
ــوار،  ــار األن ــي، بح ــب، )/370؛ املجل ــر املطال ــافعي، جواه ــوين الش ــة، 354/4؛ الباع ــج البالغ رشح هن

 .379/3(
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ــوا))(. ــم انرف ــة بمــأل القــرب ث ــرات وامــر رجال الف

ــرى،  ــا ج ــاء وم ــرب امل ــوال بخ ــة رس ــه إىل معاوي ــور وج ــا األع ــق أنَّ أب وروى املوف
ــال  ــددا، ق ــور م ــاص: رس إىل أيب األع ــن الع ــرو ب ــال لعم ــك وق ــة ذل ــى معاوي ــم ع فعظ
عمــرو: ومــا ينفــع مــددي وقــد أخــذوا املــاء، وإنــام أنفــذه معاويــة لدهائــه وخدعــه، فألــح 
ــرو  ــق عم ــام حل ــل، فل ــة آالف رج ــه ثالث ــور ومع ــرو إىل أيب األع ــرج عم ــى خ ــه حت علي
ــق،  ــى احل ــا ع ــرشوا فان ــايب أب ــا أصح ــن ي ــدد ولك ــم م ــرت: جاءه ــال األش ــه، ق بصاحب
ــب  ــن صاح ــرت: م ــه األش ــال ل ــرت، فق ــم إىل األش ــل منه ــتأمن رج ــق واس ــل زاه والباط
املــدد؟ قــال: هــو عمــرو بــن العــاص، فنظــر األشــرت إليــه وكان عمــرو لبــس فــوق درعــه 
ــرب إىل  ــاص أه ــن الع ــا ب ــك ي ــرت: ويل ــه األش ــال ل ــيفه فق ــاهر س ــو ش ــر وه ــا أمح خفتان
الصيــايص ثــم محــل األشــرت عــى عمــرو فاتقــاه باحلجفــة واهنــزم عمــرو وزعــق أصحاب 
ــن قيــس عليهــم يف ســتة  ــم محــل األشــعث ب أيب األعــور مجيعــا »فأخــذوا يف احلــرب، ث
آالف رجــل مســرتحيني واشــتدت املناجــزة واملكافحــة، فأرســل األشــرت إىل أيب األعــور: 
أن أبــرز إيل، فــربز إليــه لكثــرة مــا دعــاه األشــرت إليــه وعليــه درع مذهــب وبيضــة عاديــة، 
فوقفــا وحتدثــا ومخــدت األصــوات فقــال لــه األشــرت: أتعرفنــي يــا أبــا األعــور؟ كــم مــرة 
دعوتــك ان تــربز إيل فــاآلن بــرزت إيل فألوردنــك حيــاض املــوت وألذيقنــك مــا كنــت 
هتــرب منــه؟ قــال أهتــددين وانــا قاتــل الشــجعان ومبيــد األقــران؟ قــال فابــرز إيل لــرتى 
صولــة الرجــال فتقهقــرا ليحمــل كل واحــد منهــام عــى صاحبــه، وعمــرو ينظــر إليهــام، 
فحمــل األشــرت عليــه فرضبــه عــى بيضتــه فقطــع أنــف البيضــة ووقــع الســيف يف وجنتــه 

))( املناقــب، 09)-9))؛ وانظــر ايًضــا: بــن مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، )6)، 66)، 74)-78)؛ ابــن 
قتيبــة الدينــوري، األخبــار الطــوال، 68)؛ الطــربي، تاريــخ الرســل وامللــوك، 569/3؛ ابــن اعثــم الكــويف، 
الفتــوح، 9/3؛ ابــن اجلــوزي، املنتظــم، 08/5)؛ ابــن األثــري، الكامــل، 84/3)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج 

البالغــة، 3/)38؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )9/3)4. 
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فدمــي وجهــه، وهــرب أبــو األعــور ومحــل األشــعث واهنــزم عســكر أيب األعــور وعمرو 
بــن العــاص))(. وبذلــك اســتطاع األشــرت واالشــعث مــن الســيطرة عــى املــاء وطــرد أبــا 

االعــور واملــد الــذي جــاءه بواســطة ابــن العــاص.

ــه ونزلــت  ــه ملــا أهنــزم أبــو األعــور وأصحاب بعــد ذلــك ذكــر املوفــق اخلوارزمــي ان
ــك فنهــض  ــا)( بذل مقدمــة عــيل)( عــى مرشعــة الفــرات أخــرب األشــعث علي
مــع عســكره ونــزل عنــد مقدمتــه، ثــم قــال معاويــة لعمــرو: مــا ظنــك بعــيل أيمنعنــا املــاء؟ 
ــه فأنشــأ  ــة قــوال أغضب ــه معاوي ــه، وقــال ل ــه ال يســتحل منــك مــا اســتحللته من قــال: إن

عمــرو يقــول: 

فس��خفته أم���������را  س��رحهأم������رتك  أب��ي  اب��ن  وخالف��ين 
الع��راق كب��اش  رأي��ت  نطح��هفكي��ف  مجعن��ا  ينطح��وا  أمل 
بعده��ا م��ا  الي��وم  هل��ا  صبح��هأظ��ن  بينن��ا  م��ا  وميع��اد 
مثله��ا غ��دا  ينطحون��ا  طلح��ةف��ان  أو  كالزب��ر  نك��ن 
مثله��ا إىل  أخروه��ا  فق��د قدم��وا اخلب��ط والنفح��ةوان 
الفضح��ةوق��د ش��رب الق��وم م��اء الف��رات األش��عث  وقل��دك 

  وهبــذا يشــري عمــرو ابــن العــاص ان اإلمــام علًيــا)( ال يفعــل مــا يفعلــه 
اجلاهلــون معاويــة وأصحابــه أهــل الشــام))(، ذكــر تلــك الروايــة ابــن مزاحــم املنقــري)3(، 

))( املناقــب، 9))-0))؛ وانظــر ايضــًا: ابــن مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، 70)؛ ابــن قتيبــة الدينــوري، 
األخبــار الطــوال، 69)؛ اإلمامــة والسياســة، )/95؛ اليعقــويب، تاريــخ اليعقــويب، )/87)؛ ابــن أعثــم 
األنــوار،  بحــار  املجلــي،  البالغــة، 330/3؛  احلديــد، رشح هنــج  أيب  ابــن  الفتــوح، 3/))؛  الكــويف، 

.443/3(
))( املناقب، )))-))). 

)3( وقعة صفني، 86). 
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ــم))(. ــوري))(، وغريه ــة الدين ــن قتيب واب

وروى املوفــق اخلوارزمــي أن حريثــا)3( مــوىل معاويــة كان بطــال عظيــام يلبس ســالح 
معاويــة، ويقاتــل، فتظنــه النــاس معاويــة، وكان يتمنــى مبــارزة عــيل)( فنهــاه معاويــة 
ــدت  ــإن وج ــه، ف ــن عم ــه اب ــل غالم ــة أن يقت ــاك كراه ــام هن ــال: إن ــرو وق ــه عم ــال ب فخ
فرصــة فاقتحــم فإهنــا أحظــى لــك، فخــرج فــربز إليــه عــيل)( فقالــوا: تــربز إىل هــذا 
ــه، فشــق عــى  ــة فقتل ــدي مــن معاوي ــاء عن ــه ألعظــم عن ــال)(: واهلل إن الكلــب؟ فق

معاويــة فقــال لعمــرو: مــا أنصفتــه حــني أمرتــه بأمــر كرهتــه لنفســك ثــم أنشــأ: 

قاه��رحري��ث أمل تعل��م وعلم��ك صائ��ر للف��وارس  علي��ا  ب��أن 
فارس��ا يب��ارز  ال  علي��ا  م��ن الن��اس إال أحرزت��ه األظاف��روأن 
فجدك إن مل تقبل النصح عاثرأمرت��ك أم��را حازم��ا فعصيت��ين
املق��ادرودالك عم��رو واحل��وادث مج��ة علي��ك  ج��رت  م��ا  فلل��ه 
وقد يدرك االنسان ما قد حياذروظ��ن حريث أن عمروا نصيحه

ــا  ــيل)( مل ــام ع ــارزة اإلم ــن مب ــث م ــواله حري ــة م ــي معاوي ــة ينه ــذه الرواي  وهب
ــيبارز  ــه س ــث ألن ــل حري ــبق بقت ــه املس ــني)( وعلم ــري املؤمن ــجاعة أم ــن ش ــه م يعلم
اشــجع النــاس وهــو اإلمــام عــيل)()4(، أورد هــذه الروايــة ابــن مزاحــم املنقــري)5(، 

))( األخبار الطوال، 69)؛ اإلمامة والسياسة، )/95.
البالغــة،  الفتــوح، 3/))؛ رشح هنــج  الكــويف،  اعثــم  ابــن  اليعقــويب، )/88)؛  تاريــخ  ))( اليعقــويب، 

 .443/3( األنــوار،  بحــار  املجلــي،  3/)33؛ 
)3( حريــث: مــوىل معاويــة بــن أيب ســفيان، كان فارســا بطــال وكان معاويــة يعتمــد عليــه يف حربــه وشــهد معــه 

صفــني وقتــل يومئــذ. ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 485/45؛ احللبــي، بغيــة الطلــب، 99/5)). 
)4( املناقب، 3))-4)).

)5( وقعة صفني، 73). 
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ــم الكــويف))(، وغريهــم))(. ــن اعث واب

وروى أن األشرت خرج يف اليوم السادس من حرب صفني وهو يقول:

موق��رة هام��ي  ي��وم  كل  الفج��رةيف  ي��ا رب جنب��ين س��بيل 
وب��رةواجع��ل وفات��ي بأك��ف الكف��رة مجيع��ا  الدني��ا  تع��دل  ال 

ال��ررة ث��واب  يف  بعوض��ا  وال 
فربز إليه عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب)3( وهو يقول:

رب��ي وأرج��و  عف��ان  اب��ن  ذاك ال��ذي خيرج��ين م��ن ذن��يأنع��ى 

قت��ل اب��ن عف��ان عظي��م اخلطب
ومل يعلـم األشـرت مـن هـو؟ فقال لـه: من أنـت؟ قال عبيـد اهلل بن عمر، قال األشـرت: 
بئـس مـا اخـرتت لنفسـك يـا بن عمـر، وطعنه االشـرت واشـتد األمـر وانرف القـوم)4(، 
بينـام ذكـر ابـن مزاحـم املنقري)5(، وابـن أيب احلديد)6( ان ذلـك كان يف اليـوم الرابع ملوقعة 

))( الفتوح، 30/3. 
ــد،  ــن أيب احلدي ــب، 00/5))؛ اب ــة الطل ــي، بغي ــق، ))/336؛ احللب ــة دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ))( اب
رشح هنــج البالغــة، 6/5))؛ البيــايض، الــراط املســتقيم، 77/3)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )497/3.
)3( عبيــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب: هــو الــذي قتــل اهلرمــزان مســلام بمجــرد هتمتــه أنــه أمــر أبــا لؤلــؤة بقتــل 
أبيــه، وعفــى عنــه عثــامن وعنــد اســتالم أمــري املؤمنــني اخلالفــة طلبــه لكنــه هــرب إىل معاويــة يف الشــام واشــرتك 
معــه يف صفــني وقتــل ملعونــا يف صفــني. النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/36؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح 
هنــج البالغــة، )/5))؛ املجلــي، بحــار األنــوار، 373/30؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال 

احلديــث، 89/5).
)4( املناقب، 4)). 

)5( وقعة صفني، 430. 
)6( رشح هنج البالغة، 8/)7. 
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صفـني وليـس يف اليـوم السـادس، وذكـر ابـن اعثـم الكـويف))( ان عبيـد اهلل بـن عمر رجع 
خائفـا إىل معاويـة عندمـا علـم ان الـذي سـيبارزه هـو االشـرت ووبخـه معاويـة عـى فعلته 

هذه.

ويف اليــوم الســابع خــرج القــوم للقتــال، فخــرج إليهــم عبــد الرمحــن بــن خالــد بــن 
الوليــد))( وهــو يقــول: 

وس��اعدأن��ا اب��ن س��يف اهلل ذاك��م خال��د ق��دم  كل  أض��رب 
واق��د الش��هاب  مث��ل  باجلهد ال بل فوق جهد اجلاهدبأبي��ض 
براق��د ناب��ين  عم��ا  أن��ا  وال��ديم��ا  عم��ي  ان  عم��ي  أنص��ر 

فحمل عليه جاريه بن قدامة السعدي)3( وهو يقول:

جماه��داص��ر لص��در الرمح ي��ا بن خالد مش��بل  للي��ث  اص��ر 
وس��اجدم��ن أس��د خف��ان ش��ديد الس��اعد راك��ع  خ��ر  أنص��ر 
األواب��دم��ن حقه عندي كحق الوالدي كاش��ف  عل��ي  ذاك 

ــأيت عــى شــئ إال هــذه  ــة ومــر ابــن خالــد ال ي ــه جاري ــا ســاعة ثــم رجــع عن  فاطعن
ــات مذحــج وهــو يقــول:  ــى راي ــى أت حت

))( الفتوح، 45/3. 
))( عبــد الرمحــن بــن خالــد بــن الوليــد: املخزومــي، شــهد صفــني مــع معاويــة وكان صاحــب رايتــه، تــويف عــام 

)46هـــ(. ابــن حبــان، الثقــات، 50/3)؛ ابن عبــد الرب، االســتيعاب، )/9)8.
ــول  ــاب رس ــن أصح ــرة، م ــزل الب ــه، ن ــن عم ــل: اب ــف، وقي ــم األحن ــعدي، ع ــة: الس ــن قدام ــة ب )3( جاري
اهلل، ومــن أصحــاب عــيل، شــهد صفــني مــع اإلمــام عــيل. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 39/7؛ العجــيل، 
الثقــات، )/94؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، )/0)5؛ الطــويس، الرجــال، 33؛ ابــن داود، الرجــال، 

ــث، 350/4. ــال واحلدي ــي، معجــم الرج )6؛ اخلوئ
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ختال��ين أخ��زر م��ن غ��ر خ��زرإني إذا ما احلرب فرت عن كشر
كحي��ة صم��اء يف أص��ل احلجرأقحم واخلطى يف النقع كس��ر

أمح��ل م��ا محلت من خر وش��ر
وحتامــاه النــاس وصــاح عمــرو بــن العــاص أن أقحــم يــا بــن ســيف اهلل فإنــه الظفــر 
ــوم  ــرت: ي ــوم لألش ــال الق ــا)( فق ــك علي ــم ذل ــديدا وغ ــالدا ش ــاس ج ــد الن فأجتل
مــن أيامــك األول، فقــد بلــغ لــواء معاويــة حيــث تــرى فأخــذ األشــرت لــواءه ثــم محــل 

وهــو يقــول: 

إن��ي أن��ا األفع��ى العراقي الذكرإن��ي أن��ا األش��رت مع��روف الش��رت
لكن��ين م��ن مذح��ج احل��ي الغ��ررولس��ت م��ن ح��ي ربي��ع أو مض��ر

فرضب القوم فلم يلبثوا له بل انكشفوا عنه حتى رجعوا إىل عسكر معاوية))(.

وروى املوفــق ان معاويــة دعــا األمحر))(مــوىل أيب ســفيان وكان شــجاعا بطــال وحثــه 
عــى قتــل األشــرت أو عبــد اهلل بــن بديــل، فقــال األمحــر، : إن عليــا ال يقتلــه غــريي، فقــال 
معاويــة: »مهــال يــا أمحــر، ال تبــارز عليــا«. وبــرز األمحــر ونــادى: أيــن ابــن أيب طالــب؟ 
فصــاح عليــه صعصعــة بــن صوحــان وقــال: لعــن اهلل ابــن آكلــة األكبــاد، حيــث أمــرك 
ــقران)3(  ــه ش ــربز إلي ــا، ف ــذا جبن ــون ه ــام تقول ــر: ان ــال األمح ــاد، فق ــري العب ــزة خ بمناج

ــويف،  ــم الك ــن اعث ــني، 395؛ اب ــة صف ــري، وقع ــم املنق ــن مزاح ــا: اب ــر ايض ــب، 5))-6))؛ وانظ ))( املناق
الفتــوح، 97/3. 

ــون.  ــث ملع ــني خبي ــوم صف ــة ي ــاع معاوي ــن أتب ــة: م ــي أمي ــض بن ــامن أو بع ــفيان أو عث ــوىل أيب س ــر م ))( امح
الشــاهرودي، مســتدرك علــم رجــال احلديــث، )/9)5. 

 )(لــه صحبــة ويقــال اســمه صالــح، شــهد صفــني مــع اإلمــام عــيل ،)(شــقران: شــقران مــوىل النبــي )3(
واستشــهد يومئــذ. ابــن ســعد، الطبقــات الكــربى، 36/3؛ ابــن أيب حاتــم، اجلــرح والتعديــل، 388/4؛ ابــن 
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مــوىل رســول اهلل)( فقــال لــه األمحــر: مــن أنــت فانــى ال أقاتــل إال أشــجعكم، فعرفــه 
شــقران نفســه فحمــل عليــه األمحــر فرضبــه فقتلــه وثبــت مكانــه وقــال: ليــربز إيل عــى 
لينظــر محلتــي ورضبتــي فصــاح عليــه القــوم وقالــوا: تنــح أهيــا الكلــب فــام أنــت بكفــو 
عــيل أمــري املؤمنــني، فقــال األمحــر: واهلل ال انــرف إال مــع رأس عــيل أو أمــوت دونــه، 
ــه مــن  ــم رمــى ب ــه ث ــه فاخــذ بعضــده وجذب ــه أمــري املؤمنــني)( ومحــل علي فــربز إلي
ــري  ــال أم ــام، فق ــل الش ــتموا أه ــاس وش ــول الن ــام، وتول ــه حط ــى األرض فحطم ــده ع ي
املؤمنــني)( يف أهــل الشــام: مــن فيهــم خــري ومــا كلهم يــرىض بفعــل معاويــة، فعودوا 
ألســنتكم ذكــر اهلل، واســتكثروا مــن قــول ال حــول وال قــوة إال بــاهلل العــيل العظيــم))(، 
ذكــر هــذه الروايــة ابــن مزاحــم املنقــري))(، والطــربي)3(، وغريهــم)4( بينــام ذكــروا ان مــن 

 .)(وليــس شــقران مــوىل رســول اهلل )( مــوىل عــيل )ــه كيســان)5 ــرز الي ب

ــة)6(  ــن ابره ــب ب ــة كري ــكر معاوي ــن عس ــرج م ــه خ ــي أنَّ ــق اخلوارزم ــر املوف وذك

حبان، الثقات، 89/3). 
))( املناقب، 6))-7)). 

))( وقعة صفني، 49). 
)3( التاريخ، 3/4). 

)4( ابــن مســكويه، جتــارب االمــم، )/5)5؛ ابــن األثــري، الكامــل، 99/3)؛ النويــري، هنايــة االرب، 
0)/6))؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/469.

)5( كيســان بــن كليــب: يكنــى أبــو صــادق، مــن أصحــاب أمــري املؤمنــني واحلســن واحلســني والســجاد والباقــر 
صلــوات اهلل عليهــم. الطــويس، الرجــال، 95؛ ابــن داود، الرجــال، 56)؛ التفــريش، نقــد الرجــال، 73/4؛ 

الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 7/6)3؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 5)/37). 
)6( كريــب بــن الصبــاح احلمــريي شــهد صفــني مــع معاويــة وقتــل يومئــذ وكان موصوفــا بشــدة البــأس. ابــن 
مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، 5)3؛ ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــة دمشــق، 7/50))؛ ابــن حجــر، االصابــة، 

 .479/5
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وكان مهيبــا قويــا يأخــذ الدرهــم فيغمــزه بإهبامــه فيذهــب بكتابتــه فقــال لــه معاويــة: ان 
عليــا يــربز بنفســه وكل أحــد ال يتجــارس عــى مبارزتــه وقتالــه، قــال كريــب: أنــا أبــرز 
ــن  ــل م ــه رج ــربز إلي ــيل، ف ــربز إيل ع ــادى: لي ــراق ون ــل الع ــف أه ــرج إىل ص ــه، فخ إلي
عســكر عــيل)( فســأله مــن أنــت؟ فعرفــه نفســه فقــال: كفــو كريــم وتكافحــا فســبقه 
كريــب فقتلــه ونــادى: ليــربز إيل أشــجعكم أو عــيل، فــربز إليــه اثنــني رجــال مــن عســكر 
اإلمــام عــيل)( واحــًدا تلــوا االخــر وقتلهــم مجيعــا، ثــم بــرز إليــه عــيل)( متنكــرا 
وحــذره بــأس اهلل وســخطه، فقــال لــه كريــب: أتــرى ســيفي هــذا؟ لقــد قتلــت بــه كثــريا 
مثلــك، ثــم محــل عــى عــيل)( بســيفه فاتقــاه بحجفتــه، ثــم رضبــه عــيل)( عــى 
 )(إنَّ اإلمــام عليــًا ،)((بينــام ذكــرت املصــادر ،)((رأســه فشــقه حتــى ســقط نصفــني
ــب  ــه كري ــرج إلي ــا خ ــة وبعده ــش معاوي ــن جي ــارزه م ــن يب ــب م ــرج وطل ــن خ ــو م ه
ــوا  ــي واضاف ــق اخلوارزم ــره املوف ــا ذك ــروا م ــاح وذك ــن الصب ــب ب ــمه كري ــروا اس وذك
إىل ذلــك انــه بعــد ان قتــل اإلمــام عــيل)( كريبــًا خــرج إليــه اربعــة فرســان شــاميني 
ُرَمــاُت ِقَصــاٌص َفَمــِن  ــَراِم َواحْلُ ــْهِر احْلَ ــَراُم بِالشَّ ــْهُر احْلَ وقتلهــم مجيًعــا وقــال) )الشَّ
ُقــوا اهللَ َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللَ َمــَع  اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َواتَّ
امْلُتَِّقــَن)3(، يــا معاويــة هلــم إيل فبــارزين وال يقتلــن النــاس فيــام بيننــا، فقــال عمــرو بــن 
العــاص: اغتنمــه منتهــزا قــد قتــل ثالثــة مــن أبطــال العــرب وإين أطمــع أن يظفــرك اهلل 
بــه ! ! فقــال معاويــة: واهلل لــن تريــد إال أن أقتــل فتصيــب اخلالفــة بعــدي اذهــب إليــك 

))( املناقب، 7))-8))؛ وانظر ايًضا: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 8/50)). 
))( ابــن مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، 5)3؛ ابــن أعثــم الكــويف، الفتــوح، 3/3))؛ ابــن طلحــه الشــافعي، 
مطالــب الســؤول، 9))؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 49/5)؛ األربــيل، كشــف الغمــة، )/48)؛ 

املجلــي، بحــار األنــوار، )488/3.
)3( البقرة، اآلية: 94). 
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فليــس مثــيل خيــدع.

وروى املوفــق اخلوارزمــي انــه يف اليــوم العــارش مــن صفــني تضعضــع عســكر 
عيل)(فجــاء عــيل)( حتــى انتهــى إىل رايــات ربيعــة ومعــه بنــوه فنــادى بصــوت 
عــال جهــري كغــري املكــرتث ملــا فيــه النــاس: ملــن هــذه الرايــات قالــوا رايــات ربيعــة فقــال 
بــل هــي رايــات اهلل عــّز وجــّل عصــم اهلل أهلهــا فصربهــم وثبــت اقدامهــم، وانــرف 
النــاس مــع األشــرت وهــم يعتــذرون واقتتلــوا واشــتجر القتــال فطحطحــوا أهــل الشــام 
ــك  ــريه)3(، ان ذل ــري))(، وغ ــم املنق ــن مزاح ــر اب ــام ذك ــل))(، بين ــم اللي ــز بينه إىل أن حج

حــدث يف يــوم اخلميــس يــوم التاســع مــن صفــني.

ويــروى يف حــروب صفــني اجتمــع عنــد معاويــة املــأل مــن قومــه، فذكــروا شــجاعة 
ــن أيب ســفيان)4(: ان كان األشــرت شــجاعا  ــة ب عــيل)( وشــجاعة األشــرت، فقــال عتب
ــد إال  ــا أح ــا من ــة: م ــال معاوي ــه، ق ــه وقوت ــجاعته وصولت ــه يف ش ــري ل ــا ال نظ ــن علي لك
وقــد قتــل عــيل أبــاه أو أخــاه أو ولــده، قتــل يــوم بــدر أبــاك يــا وليــد، وقتــل عمــك يــا أبــا 
األعــور يــوم أحــد، وقتــل يــا بــن طلحــة الطلحــات أبــاك يــوم اجلمــل، فــإذا اجتمعتــم 
عليــه أدركتــم ثاركــم منــه وشــفيتم صدوركــم، فضحــك الوليــد بــن عقبــة بــن أيب 

))( املناقــب، 9))-30)؛ وأنظــر ايًضــا: النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/3؛ ابــن األثــري، الكامــل، 
99/3)؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 6/5)).

))( وقعة صفني، 88). 
)3( الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 3/4)؛ احللبي، بغية الطلب، 6/)83).

)4( عتبــة بــن أيب ســفيان: أخــو معاويــة، مــن فــروع الشــجرة اخلبيثــة، خبيــث أســاء القــول يف حــق موالنــا أمــري 
املؤمنــني واحلســن )(، شــهد اجلمــل مــع عائشــة، وصفــني مــع أخيــه. وتــويف ســنة )43هـــ( يف مــر ودفــن 

فيهــا. الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 03/5). 
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ــه وأنشــأ يقــول))(:  معيــط))( مــن قول

طل��وبيق��ول لك��م معاوي��ة ب��ن ح��رب لواترك��م  فيك��م  أم��ا 
عل��ي حس��ن  أب��ي  عل��ى  الكع��وبيش��د  تهجن��ه  ال  بامس��ر 
من��ه اللب��ات  جمم��ع  يث��وبفيهت��ك  مط��رد  الق��وم  ونق��ع 
هن��د باب��ن  أتلع��ب  ل��ه  غري��بفقل��ت  رج��ل  وس��طنا  كأن��ك 
واد بط��ن  حبي��ة  إذا نهش��ت فلي��س هل��ا طبي��ب...أتأمرن��ا 

ــن  ــة ع ــاء وغني ــل األصدق ــداء قب ــا األع ــهد هب ــيل)( يش ــجاعة ع ــة فش وباجلمل
التعريــف الشــتهارها عنــد كل إنســان. 

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي ان بعــد ذلــك قال الوليــد: ان مل تصدقوين فاســألوا الشــيخ 
عمــرو بــن العــاص ليخربكــم عــن شــجاعته وصولتــه، وكان هــذا توبيخــا منــه لعمــرو، 

حــني خــرج عمــرو بــن العــاص للحــرب وقــال البنيــه: 

تنكش��ف ال  ش��كي  عل��ى  نأتل��فش��دا  والزب��ر  عم��رو  أبع��د 
للص��دفأم بع��د عثم��ان نبال��ي م��ن تل��ف وي��وم  هلم��دان  ي��وم 
تنح��رف ال  خن��وة  متي��م  نضربها بالس��يف حتى تنصرفويف 

ــه ورصعــه  ــه، فطعن ــه أمــري املؤمنــني عــيل)( وعمــرو ال يشــعر ب  فحمــل علي

 )(الوليــد بــن عقبــة بــن أيب معيــط: اخــو عثــامن ألّمــِه، شــهد عليــه بأنــه رشب اخلمــر فأمــر أمــري املؤمنــني )((
بإجــراء احلــد عليــه، وايضــا رشبــه مــع عمــرو بــن العــاص اخلمــر يف زمــن الرســول)( وتغنيهــام يف محــزة، ولعــن 
الرســول)( إيامهــا ودعــاؤه عليهــام، شــهد صفــني مــع الفئــه الباغيــة. ابــن ســعد الطبقــات الكــربى، 6/)0)؛ 

ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، 4/)55)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 09/8).
))( املناقــب، 35)؛ وانظــر ايًضــا: املنقــري، وقعــة صفــني، 7)4؛ البــالذري، أنســاب األرشاف، 8/5))؛ 
ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/357؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 4/6)3؛ البيــايض، 

الــراط املســتقيم، 78/3)؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )69/4. 
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 )(ــى ــل لع ــرو، قي ــه عم ــل عن ــه فانس ــيل )( وجه ــرف ع ــه، ف ــدت عورت وب
ــه ابــن العــاص تلقــاين بعورتــه فرفــت وجهــي عنــه))(، ذكــر هــذه  يف ذلــك فقــال إن
احلادثــة ابــن مزاحــم املنقــري))(، وابــن قتيبــة الدينــوري)3(، وغريهــم)4(، وقــال الســيد 
ــه  ــب وب ــن الثعل ــة اروغ م ــر واخلديع ــاص يف املك ــن الع ــرو ب ــه كان عم ــي)5( ان اخلوئ
ــال  ــد أســد اهلل احت ــه يف ي ــا رأى أن ال حميــص ل ــة والشــيطنة ومل ــل يف احليل يــرضب املث

ــة شــنيعة غــري الئقــة لالبطــال والرجــال.  حيل

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أن عليــا)( خــرج إىل صــف أهــل الشــام وقــال لكميل 
ــدت،  ــت وعن ــة فأبي ــة واجلامع ــاك إىل الطاع ــه: دعون ــل ل ــة وق ــاد: رس إىل معاوي ــن زي اب
وقــد كثــر القتــل بــني املســلمني فأبــرز إيل حتــى يتخلــص النــاس ممــا هــم فيــه، فلــام أدى 
كميــل رســالة عــيل)( قــال معاويــة لقومــه: مــا تقولــون؟ فنهــوه عــن ذلــك إال عمــرو 
بــن العــاص فإنــه قــال لــه قــد أنصفــك وانــه بــرش مثلــك، فعــريه معاويــة فقــال: مــا هــذه 
العــداوة، أتظــن إين إن قتلــت تنــال اخلالفــة والســلطان؟ فقــال عمــرو: أمازحــك فقــال 

معاويــة:

للن��ازيي��ا عم��رو إن��ك ق��د أش��رت بتهمة كاجل��دب  املب��ارز  ان 
وامن��ا ولل��راز  للمل��وك  خط��ف املب��ارز خطف��ة م��ن ب��ازم��ا 
اهل��ازيولق��د رجعت وقلت مزحة مازح مق��ال  حيمل��ه  وامل��زح 

))( املناقب، 35)-36). 
))( وقعة صفني، 407-406. 

)3( األخبار الطوال، 77). 
ــن أيب  ــب، )/360؛ اب ــب آل أيب طال ــوب، مناق ــهر اش ــن ش ــب، )/387؛ اب ــروج الذه ــعودي، م )4( املس

احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 3/6)3 و 60/8؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/463.
)5( منهاج الرباعة، 5)/8)3. 
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  فأجابه عمرو بن العاص فقال: 

ال��راز ع��ن  نكل��ت  ان  ل��ك الوي��ات فانظ��ر يف املخ��ازيمع��اوي 
وم��ا أن��ا بال��ذي حدث��ت ه��ازي...مع��اوي م��ا اجرتم��ت إلي��ك ذنب��ا

ــة  فانــرف كميــل وأخــرب عليــا)( بــام جــرى))(، وهــذه الروايــة تشــري إىل رغب
اإلمــام عــيل)( يف حقــن دمــاء النــاس ودعــوة معاويــة إىل الطاعــة ولكــن األخــري أبــى 
ــه أشــار إليــه إىل  ذلــك، وكذلــك أشــارة إىل عتــب معاويــة عــى عمــرو بــن العــاص؛ ألنَّ

 .)(تــرك القتــال وطاعــة اإلمــام عــيل

 )(ــه بعــد رجــوع كميــل بــن زيــاد إىل اإلمــام عــيل وروى املوفــق اخلوارزمــي أنَّ
وإخبــاره بــام جــرى فتبســم عــيل )( وضحــك األشــرت وكان مــع أمــري املؤمنــني 
رجــل مــن آل ذي يــزن امللــك يقــال لــه ســعيد بــن قيــس))( فقــال: يــا أمــري املؤمنــني أنــا 
أدعــو معاويــة إىل مبــارزيت، فــأذن لــه عــيل)( وتبســم إليــه وقــال لــه: رس إليــه بســم 
اهلل، فــربز إليــه ونــادى معاويــة، فــربز إليــه وقــال لســعيد: أنســيت مــا فعلــت يف حقــك 
ومــا أســديت إليــك مــن املحامــد؟ فقــال لــه ســعيد: كنــت أظــن انــك مســلم مطيــع مقتــد 
ــك  ــل أبغضت ــلطان بالباط ــك والس ــك املل ــك وطلب ــك وظلم ــت بغي ــام علم ــر اهلل فل بأم
وعاديتــك ثــم محــل عليــه ســعيد بــن حارثــة وكانــت بينهــام رضبــات فلــم يظفــر أحدمهــا 

))( املناقــب، ؛ وأنظــر ايًضــا: ابــن مزاحــم املنقــري، وقعــة صفــني، 75)؛ ابــن اعثم الكــويف، الفتــوح، 47/3؛ 
ابــن أيب احلديــد، رشح هنج البالغــة، 8/5)). 

))( ســعيد بــن قيــس: بــن معــرة األرحبــي اهلمــداين، مــن خيــار أصحــاب موالنــا أمــري املؤمنــني، مــن التابعــني 
الكبــار ورؤســائهم وزهادهــم، كان يــوم اجلمــل مــع مالــك األشــرت عــى ميمنــة حــزب اهلل، جنــد أمــري املؤمنني، 
ــل،  ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــني. اب ــدان يف صف ــواء مه ــب ل ــيل وكان صاح ــام ع ــع اإلم ــني م ــهد صف ش
55/4؛ الطــويس، الرجــال، 67؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، 74/4؛ اخلوئــي، معجــم 

رجــال احلديــث، 35/9).
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بصاحبــه فانرفــا، ثــم إن معاويــة أظهــر لعمــرو شــامتة وقــال لــه وملــأل مــن قريــش: قــد 
أنصفتكــم إذ لقيــت ســعيدا يف مهــدان وهــو ســيدهم فانقطعــوا عنــه أيامــا آنفــة وغضــب 

عمــرو وقــال))(: 

وت��رتك يف العجاجة من دعاكاتس��ر إىل اب��ن ذي ي��زن س��عيد
أب��ي حس��ن عل��ي ل��ك يف  قف��اكافه��ل  م��ن  ميك��ن  اهلل  لع��ل 
جتب��ه فل��م  ال��راز  إىل  ي��داكادع��اك  ترب��ت  بارزت��ه  ول��و 
عنه��ا داك  اذن��ا  أص��م  من��اكاوكن��ت  عنه��ا  س��كوته  وكان 
خبطوته��ا ومل تطح��ن رح��اكاف��آب الكب��ش ق��د طحن��ت رح��اه
بفرقت��ه وتغض��ب م��ن س��واكافم��ا أنصف��ت صحب��ك يا بن هند
خ��را أظه��رت  م��ا  واهلل  ه��واكاف��ا  إال  ل��ي  أظه��رت  وال 

ــري))(  ــم املنق ــن مزاح ــا رواه اب ــات إىل م ــذه األبي ــاص يف ه ــن الع ــرو ب ــار عم أش
ــادى  ــم ن ــا)( قــام يــوم صفــني بــني الصفــني ث وغــريه مــن املؤرخــني)3( مــن: أن علي
يــا معاويــة؟ يكررهــا فقــال معاويــة: اســألوه مــا شــأنه؟ قــال: أحــب أن يظهــر يل فأكلمــه 
كلمــة واحــدة، فــربز معاويــة ومعــه عمــرو بــن العــاص فلــام قاربــاه مل يلتفــت إىل عمــرو 
وقــال ملعاويــة: وحيــك عــى مــا يقتتــل النــاس بينــي وبينــك، ويــرضب بعضهــم بعضــا؟ 
أبــرز إيل فأينــا قتــل صاحبــه فاألمــر لــه، فالتفــت معاويــة إىل عمــرو فقــال: مــا تــرى يــا أبــا 
عبــد اهلل؟ فيــام هيهنــا، أبــارزه؟ فقــال عمــرو: لقــد أنصفــك الرجــل واعلــم أنــه إن نكلــت 
عنــه مل تــزل ســبة عليــك وعــى عقبــك مــا بقــي عــريب. فقــال معاويــة: يــا عمــرو؟ ليــس 

))( املناقب، 38)-39).
))( وقعة صفني، 433.

)3( ابــن اعثــم الكــويف، الفتــوح، 46/3؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/360؛ ابــن أيب 
احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 73/8؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )584/3. 
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مثــيل خيــدع عــن نفســه، واهلل مــا بــارز ابــن أيب طالــب رجــال قــط إال ســقى األرض مــن 
دمــه، ثــم انــرف معاويــة راجعــا حتــى انتهــى إىل آخــر الصفــوف وعمــرو معــه.

وذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ معاويــة كان عــى التــل، مــع وجــوه قريــش، ينظــر إىل 
ــى اســتحييت  ــرباز حت ــد دعــاين عــيل إىل ال ــال: لق ــارزه، فق ــل كل مــن ب عــيل)( يقت
مــن قريــش فقالــو لــه وانــام يقــوم مقامــك بــرس بــن أرطــاة))(، فقــال بــرس: مــا كان أحــد 
أحــق بمبارزتــه مــن ابــن حــرب، فإمــا إذا أبيتمــوه فانــا لــه، فغــدا بــرس إىل املعركــة فــرأى 
ــد التــل فاســتقبله  ــا )( يف أول اخليــل منقطعــا عــن خيلــه مــع األشــرت وهــو يري علي
بــرس قريبــا مــن التــل فطعنــه عــيل)( ومل يعــرف أنــه بــرس، فانحنــى ســيفه فدفعــه بيــده 
ــا أمــري  ــاداه األشــرت: ي فرعــه عــى وجهــه وانكشــفت عورتــه فانــرف عنــه عــيل، فن
املؤمنــني انــه بــرس، فقــال: دعــه لعنــه اهلل فحمــل ابــن عــم بــرس عــى عــيل )( فحمــل 

عليــه األشــرت وهــو يقــول: 

وع��ورة وس��ط العج��اج ظاه��رةاكل ي��وم رج��ل ش��يخ ش��اغرة
وات��رة ك��ف  طعن��ة  بالفاق��رةترزه��ا  رمي��ا  وبس��ر  عم��رو 

ــه  ــت خيل ــيل)( وول ــة ع ــن رضب ــرس م ــام ب ــه، ق ــرس صلب ــرت فك ــه األش  وطعن
ــا بــرس معاويــة كان أحــق هبــذا منــك، فرجــع بــرس  ــاداه أمــري املؤمنــني عــيل)(: ي ون

))( بــرس بــن أرطــاة: واســمه عمــري بــن عويمــر بــن عمــران بــن اجلليــس بــن ســيار بــن نــزار بــن معيــص بــن 
ــوم  ــه ي ــن العــاص يف كشــفه عورت ــداؤه بعمــرو ب ــة يف صفــني، وقت ــن لــؤي، وكان قــد صحــب معاوي عامــر ب
ــور  ــك ألم ــوء وذل ــل س ــك، وكان رج ــد املل ــة عب ــي إىل خالف ــني)(، وبق ــري املؤمن ــارز أم ــني ب ــني ح صف
عظــام ارتكبهــا يف اإلســالم ومنهــا ذبحــه ابنــي عبيــد اهلل بــن العبــاس ومهــا صغــريان بــني يــدي أمهــام. الطويس، 
الرجــال، 8)؛ ابــن عبــد الــرب، االســتيعاب، )/57)؛ ابــن داود، الرجــال، 33)؛ اخلطيــب التربيــزي، االكــامل 
يف اســامء الرجــال، 8)؛ الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، )/3)؛ اخلوئــي، معجــم رجــال 

احلديــث، 08/4). 
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إىل معاويــة فقــال لــه معاويــة: ارفــع طرفــك فقــد أدال اهلل عمــرا منــك وكان بــرس بعــد 
ذلــك إذا لقــي اخليــل التــي فيهــا عــيل)( تنحــى ناحيــة عنــه))(، هبــذه الروايــة اشــارة 
واضحــة جلبــن معاويــة وخمافتــه مــن مبــارزة اإلمــام عــيل)(، وكذلــك يف هــذه الرواية 
فيهــا خــدع ومكــر وجبــن أهــل الشــام ففعــل بــرس بــن ارطــاة مــا فعلــه ابــن العــاص وهــو 
كشــف عورتــه هروبــا مــن ســيف اإلمــام عــيل)(، وأشــار اإلمــام عــيل)( إىل بــرس 
بــأن الرضبــة التــي تلقاهــا كان معاويــة احــق هبــا منــك، ذكــر هــذه الروايــة ابــن مزاحــم 

املنقــري))(، وابــن اعثــم الكــويف)3(، وغريهــم)4(. 

وبإســناده عــن حبــة العــرين قــال: جــاء راهــب إىل اإلمــام عــيل وقــال: ان عندنــا كتابــا 
توارثنــاه مــن آبائنــا كتبــه أصحــاب عيســى بــن مريــم)( أعرضــه عليــك؟ فقــال عــيل: 

)( نعــم فــام هــو قــال الراهــب: 

»بسم اهلل الرمحن الرحيم.

ــه باعــث يف األميــني رســوال منهــم  ــام كتــب، ان ــام قــىض، وســطر في الــذي قــىض في
ــاب واحلكمــة ويدهلــم عــى ســبيل اهلل ال فــظ وال غليــظ وال صاحــب يف  يعلمهــم الكت
األســواق وال جيــزى بالســيئة الســيئة ولكــن يعفــو ويصفــح، أمتــه احلــامدون الذيــن 
حيمــدون اهلل عــى كل نشــز ويف كل صعــود وهبــوط تــذل ألســنتهم بالتهليــل والتكبــري 
ــت  ــت فلبث ــم اجتمع ــه ث ــت أمت ــاه اهلل اختلف ــإذا توف ــاواه ف ــن ن ــى كل م ــره اهلل ع وين

))( املناقب، 40)-)4). 
))( وقعة صفني، 460. 

)3( الفتوح، 06/3). 
)4( ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/)36؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 96/8؛ ابــن 

الصبــاغ، الفصــول املهمــة، )/466؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )585/3.
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بذلــك مــا شــاء، ثــم يمــر رجــل مــن أمتــه بشــاطئ هــذا الفــرات يأمــر باملعــروف وينهــى 
ــاد يف  ــن الرم ــه م ــون علي ــا أه ــم، الدني ــي يف احلك ــق وال يرت ــيض باحل ــر ويق ــن املنك ع
ــاف اهلل  ــامء خي ــى الظ ــاء ع ــن رشب امل ــه م ــون علي ــوت أه ــح وامل ــه الري ــت ب ــوم عصف ي
ــي  ــك النب ــن أدرك ذل ــم، فم ــة الئ ــاف يف اهلل لوم ــة ال خي ــه يف العالني ــح ل ــرس وينص يف ال
ــد  ــك العب ــن أدرك ذل ــة؛ وم ــوان واجلن ــه رض ــه كان ثواب ــن ب ــالد فآم ــذه الب ــل ه ــن أه م
الصالــح فلينــره فــإنَّ القتــل معــه شــهادة فأنــا مصاحبــك ال أفارقــك حتــى يصيبنــي مــا 
أصابــك قــال: فبكــى عــيل )( وقــال: احلمــد هلل الــذي مل جيعلنــي عنــده منســيا، احلمــد 
هلل الــذي ذكــرين عنــده يف كتــب األبــرار، فمــىض الراهــب معــه وكان فيــام ذكــر يتغــدى 
مــع أمــري املؤمنــني )( ويتعشــى حتــى أصيــب بصفــني، فلــام خــرج النــاس يدفنــون 
قتالهــم قــال أمــري املؤمنــني )(: اطلبــوه فلــام وجــده صــى عليــه ودفنــه وقــال: هــذا 
منــا أهــل البيــت واســتغفر لــه مــرارا«))(، وقــال الشــيخ عــيل البحــراين))(: »هــذا احلديــث 
مــرح بــأن عليــا )( هــو املخصــوص بالذكــر بعــد النبــي )( بتعيينــه يف كتــب اهلل 
الســابقة املنزلــة عــى األنبيــاء، فيكــون هــو اخلليفــة مــن بعــده، ألنَّ ذكــره معــه يشــري إىل 
ــاب  ــه يف هــذا الكت ــم انظــر إىل مــا وصفــه اهلل ب ــم مقامــه مــن بعــده، ث ــه والقائ ــه وصّي أنَّ
ــاء املرســلون، وهــو أدل دليــل عــى كــون  ــه وصــف وال يبلغــه إال األنبي ــوازن ب ممــا ال ي
املــراد مــن الكتــاب بيــان أنــه )( خليفــة النبــي )( ووصيــه، إذ مل يذكــر غــريه عــى 

ــب،  ــويف، املناق ــني، 47)؛ الك ــة صف ــري، وقع ــم املنق ــن مزاح ــًا: اب ــر ايض ــب، )4)-43)؛ وانظ ))( املناق
)/44)-45)؛ ابــن أعثــم الكــويف، الفتــوح، )/557؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/367؛ القمــي، 
ــة،  ــة والنهاي ــري، البداي ــن كث ــة، 05/3)-06)؛ اب ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــد، 86؛ اب ــد النضي العق

83/7)؛ الشــريازي، كتــاب األربعــني، 64-65؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )6/3)7-4)4. 
))( منار اهلدى، 375. 



311فص3: منزلته )( يف القرآن وعند الرسول )( ودوره السياسي عن طريق روايات اخلوارزمي

ــه مــن  اخلصــوص بشــئ«، وكذلــك قــال القنــدوزي))(: إنَّ قولــه تعــاىل: »واختلــف أمت
ــل  ــة ب ــوم القيام ــتمر إىل ي ــة ال يس ــذه األم ــالف ه ــارة إىل أن اخت ــاء اهلل إش ــا ش ــده م بع
ينقــيض بظهــور املهــدي املوعــود ســالم اهلل عليــه وبشــارات األنبيــاء )( بظهــور نبــوة 

ــا حممــد)( وإشــاراهتم إىل ظهــور املهــدي«. نبين

ــني؟  ــن مع ــل م ــادى: ه ــًا)( ن ــني علي ــري املؤمن ــي أنَّ أم ــق اخلوارزم وأورد املوف
 )(فقــال اثنــا عــرش ألفــا: نمــوت بــني يديــك وكــرسوا جفــون ســيوفهم وســار عــيل

هبــم وهــو يقــول: 

تفوت��وا ال  النم��ل  دبي��ب  وبيت��وادب��وا  حبربك��م  واصبح��وا 
متوت��وا أو  الث��ار  تنال��وا  عصي��تحت��ى  م��ا  ط��ال  فأن��ى  ال  أو 
فجي��ت جئتن��ا  ل��و  قلت��م  وش��يتق��د  ش��ئتم  م��ا  لك��م  لي��س 

ب��ل م��ا يش��اء احملي��ي املمي��ت
ومحل األشرت وقال:

هاش��م وبع��د  عم��ار  املاح��مأبع��د  ف��ارس  بدي��ل  واب��ن 

نرجو البقاء ضل حكم احلاكم
ومحل حارثة بن قدامة))( وقال:

مذح��ج الفن��اء  بأس��باب  املدج��جج��رت  البط��ل  فيه��ا  حي��ار 
واملذح��ج متيمه��ا  ق��وم إذا م��ا حس��موها انضج��وايقدمه��ا 

))( ينابيع املودة، 407/3. 
))( حارثــة بــن قدامــة: الســعدي التميمــي، أحــد خــواّص عــيّل )(، صاحــب الرسايــا واأللويــة وامليــل يوم 
صّفــني. الطــويس، الرجــال، )6؛ االردبيــيل، جامــع الــرواة، )/76)؛ املازنــدراين، منتهــى املقــال، )/))3؛ 

الشــاهرودي، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، )/85)؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 89/5). 
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تعرج��وا وال  اهلل  إىل  منه��جروح��وا  وس��بيل  قوي��م  دي��ن 

 ومحــل عــيل)( والنــاس معــه محلــة واحــدة وخــرق الصفــوف وأزال األلــوف 
فــرآه معاويــة فركــب فرســه ومــر هاربــا، واشــتد القتــال ومحــل الرؤســاء عــى الرؤســاء 

ــد واهلــام))(. ــى احلدي ــد ع ــع احلدي ــاس ومل يســمع إال وق واضطــرب الن

 )(ــه اجتمــع أهــل العــراق عنــد خيمــة أمــري املؤمنــني عــيل وروى املوفــق أنَّ
ينتظــرون خروجــه، فخــرج وركــب فرســه البحــر وعليــه درع رســول اهلل)(، متقلــدا 
ســيفه، متختــام بخامتــه، متعمــام بعاممتــه الســحاب وخــرج إىل املعركــة ومل يكلــم أحــدا، 
وكان معاويــة ســبق عليــا)( إىل املعركــة فقــال لــه رجــل مــن عــك))(- وهــو رئيــس 
ــام  ــان الش ــاء وفرس ــواد والرؤس ــر الق ــن م ــويل ولك ــن ق ــرج م ــال خت ــك ف ــا ع ــك - ام ع
ــت  ــا أن ــك مم ــراق وأرحت ــل الع ــت أه ــك هزم ــوا ذل ــم ان فعل ــي فإهن ــوا بحملت فليحمل
ــل  ــى أه ــدهم ع ــال وأش ــى القت ــم ع ــام وأصربه ــل الش ــجع أه ــك أش ــت ع ــه، وكان في
العــراق وكانــوا يلزمــون األرض ويشــدون أنفســهم، بعضهــم ببعــض وربيعــة ومهــدان 
ومذحــج أشــجع أهــل العــراق وأصربهــم عــى حــر القتــال وأطوعهــم ألمــري املؤمنــني 
عــيل بــن أيب طالــب، وأشــدهم عــى معاويــة وقومــه، وقــد لقــي هــو وقومــه منهــم كل 
بــالء ثــم محــل رئيــس عــك ومحــل عســكر عــيل )( عليهــم، وارتفــع الغبــار، وجــرت 
الدمــاء واختلــط القــوم ومل يعــرف أحــد صاحبــه واشــتد البــالء وقتــل األشــرت مــن عــك 

ــويف،  ــم الك ــن اعث ــني، 304؛ اب ــة صف ــري، وقع ــم املنق ــن مزاح ــا: اب ــر ايض ــب، 43)-44)؛ وانظ ))( املناق
الفتــوح، 75/3)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/)36؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، 

)/3))؛ الباعــوين الشــافعي، جواهــر املطالــب، )/64؛ املجلــي، بحــار األنــوار، )0/3)5.
))( عــك: قبيلــة تنتــرش يف اليمــن والشــام ومــر واملغــرب يرجعــون يف نســبهم إىل عدنــان. البكــري، معجــم 

مــا اســتعجم، 3/)96. 



313فص3: منزلته )( يف القرآن وعند الرسول )( ودوره السياسي عن طريق روايات اخلوارزمي

ــم ينســحب أي مــن الطرفــني وينتظــر الطــرف االخــر  ــريا، واشــتد الظــالم فل ــا كث خلق
ــن  ــة اب ــة عــك االنســحاب مــن املعركــة))(، أورد هــذه الرواي لالنســحاب، وامــر معاوي

مزاحــم املنقــري))(، وغــريه)3(. 

ويف قتــال ليلــة اهلريــر ذكــر املوفــق اخلوارزمــي أنَّ يف يــوم مــن أيــام صفــني زحــف 
ــى  ــاح حت ــوا بالرم ــم تطاعن ــت ث ــى فني ــل حت ــوا بالنب ــض وارمت ــم إىل بع ــاس بعضه الن
تكــرست، ثــم تضاربــوا بالســيوف وعمــد احلديــد واشــتد القتــال حتــى جــرت الدمــاء 
جــري املــاء، وكان وقــع احلديــد عــى احلديــد أشــد هــوال مــن الصواعــق واجلبــال حــني 
ــات ووصلــوا النهــار  ــة والراي ــام وضلــت األلوي ــار القت تنهــدم وانكســفت الشــمس وث
ــوا  ــح أهــل العــراق واملعركــة خلــف ظهورهــم وافرتق ــر وأصب ــة اهلري ــل وهــي ليل باللي
عــن ســبعني الــف قتيــل، يف روايــة قيــل مل يــر رئيــس قــوم مــذ خلــق اهلل الدنيــا قتــل بيــده 
ــة وهــي  ــك الليل ــوم وتل ــك الي ــن أيب طالــب)( يف ذل ــني عــيل ب ــل أمــري املؤمن ــا قت م
ليلــة اهلريــر إذ وصلــوا الليــل بالنهــار يف القتــال حتــى روى أنــه قتــل يف تلــك الليلــة بيــده 
مخســامئة رجــل وزيــادة ويف روايــة قتــل مــن أصحــاب أمــري املؤمنــني)( يف ذلــك اليوم 
والليلــة ألفــا رجــل وســبعون رجــال، وقتــل مــن أصحــاب معاويــة يف ذلــك اليــوم ســبعة 
ــوا عــن ســبعني  ــر افرتق ــة اهلدي ــن مزاحــم املنقــري)5( أنَّ يف ليل آالف رجــل)4(، وذكــر اب

))( املناقب، 44)-45). 
))( وقعة صفني، 435.

ــة  ــراين، مدين ــة، 76/8؛ البح ــج البالغ ــد، رشح هن ــن أيب احلدي ــوح، 58/3؛ اب ــويف، الفت ــم الك ــن اعث )3( اب
املعاجــز، 46/3.

)4( املناقــب، 49)؛ وانظــر ايضــا، ســليم بــن قيــس، كتــاب ســليم، 335؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغة، 
)/08)؛ املجلــي، بحــار األنوار، )7/3)5.

)5( وقعة صفني، 476. 
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ألــف قتيــل يف ذلــك اليــوم وتلــك الليلــة، وكان األشــرت يف ميمنــة النــاس، وابــن عبــاس 
ــا  ــام خطيب ــا)( ق ــال: وإنَّ علي ــون، وق ــاس يقتتل ــب، والن ــيل يف القل ــرسة، وع يف املي
ــد  ــا ق ــم م ــر وبعدوك ــم األم ــغ بك ــد بل ــاس ق ــا الن ــال: أي ــم ق ــه ث ــى علي ــد اهلل وأثن فحم
رأيتــم، ومل يبــق منهــم إال آخــر نفــس، وإن األمــور إذا أقبلــت اعتــب آخرهــا بأوهلــا، وقــد 
صــب لكــم القــوم عــى غــر ديــن حتــى بلغنــا منهــم مــا بلغنــا، وأنــا غــاد عليهــم بالغــداة 

أحاكمهــم إىل اهلل عــز وجــل.

8- معركة النهروان )38هـ/658م)
ــة بــني طائفتــني  عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: قــال رســول اهلل)(: »تكــون فرق
ــة حتقــق  ــني باحلــق«))(، وهبــذه الرواي ــة يقتلهــا أوىل الطائفت ــي متــرق بينهــام مارق مــن أمت
ــام  ــد جعله ــه، وق ــن نازع ــيل )( وم ــني ع ــة ب ــذه الفرق ــت ه ــول فكان ــث الرس حدي
 )( ــيل ــم ع ــروان قتله ــل النه ــي أه ــة وه ــذه املارق ــت ه ــم خرج ــه ث ــن أمت ــا م مجيع
ــق  ــاب احل ــم أصح ــه ه ــا )( وأصحاب ــق وعلي ــني باحل ــم أوىل الطائفت ــه وه وأصحاب
ــم)4(، وزاد  ــاين)3(، وغريه ــي))(، والصنع ــة الطيال ــذه الرواي ــك، أورد ه ــك يف ذل ال ش
ــال: ومــا يمنعــه أن يكــون أوالهــم  ــا قتلهــم، ق ــإن علي النعــامن املغــريب)5( عــى ذلــك »ف

ــوله«. ــاهلل وبرس ب

))( املناقب، 59).
))( املسند، 88).

)3( املصنف، 0)/)5). 
ــربى، 58/5)؛  ــنن الك ــائي، الس ــح، 3/3))؛ النس ــلم، الصحي ــند، 5/3)؛ مس ــل، املس ــن حنب ــد ب )4( أمح
خصائــص أمــري املؤمنــني)(، 36)؛ أبــو يعــى املوصــيل، املســند، )/499؛ ابــن حبــان، الصحيــح، 

5)/9))؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، 70/8)؛ املتقــي اهلنــدي، كنــز العــامل، ))/96). 
)5( رشح األخبار، )/39. 
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وايًضــا عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال: »بينــا نحــن عنــد رســول اهلل )( وهــو يقســم 
ــا رســول اهلل اعــدل،  ــم، فقــال: ي ــي متي ــاه ذو اخلويــرة))( وهــو رجــل مــن بن قســام، أت
فقــال: وحيــك ومــن يعــدل إذا مل اعــدل، لقــد خبــت وخــرست إن مل أكــن أعــدل، فقــال 
عمــر بــن اخلطــاب: يــا رســول اهلل إئــذن يل يف رضب عنقــه، فقــال رســول اهلل )(:دعــه 
فــان لــه أصحابــا حيقــر أحدكــم صالتــه مــع صالتــه، وصيامــه مــع صيامــه، يقــرؤن 
القــرآن ال جيــاوز تراقيهــم، يمرقــون مــن اإلســالم كــام يمــرق الســهم مــن الرميــة، ينظــر 
إىل نصلــه فــال يوجــد فيــه شــئ ثــم ينظــر إىل رصافتــه فــال يوجــد فيــه شــئ، ثــم ينظــر إىل 
قــذذه فــال يوجــد فيــه شــئ قــد ســبق الفــرث والــدم، آيتهــم رجــل أســود وإحــدى ثدييــه 
مثــل ثــدي املــرأة ومثــل البضعــة تــدردر خيرجــون عــى خــر فرقــة مــن النــاس. قــال أبــو 
 )( واشــهد أنَّ عــيل بــن أيب طالــب )( ســعيد: فاشــهد أنــى ســمعته مــن رســول اهلل
قاتلهــم وأنــا معــه، فأمــر بذلــك الرجــل فالتمــس فأتــى بــه حتــى نظــرت إليــه عــى نعــت 
رســول اهلل )( الــذي نعتــه«))(، هــذه الروايــة تؤكــد أنَّ ذا اخلويــرة وهــو ذو الثديــة 
يقــول للرســول)( اعــدل وان عمــر بــن اخلطــاب طلــب مــن الرســول)( أن يقتلــه 
 )(ــيل ــو ع ــاس وه ــري الن ــو خ ــه ه ــن يقتل ــك م ــه ألنَّ ذل ــض طلب ــول رف ــن الرس لك
ــروان  ــهد النه ــه ش ــدري ان ــعيد اخل ــو س ــر أب ــك ذك ــيعة، وكذل ــي الش ــة وه ــري فرق وخ
وحتقــق مــا ذكــره رســول اهلل)(، ذكــر هــذه الروايــة الواقــدي)3(، والصنعــاين)4(، وابــن 

ــال  ــم رج ــتدركات عل ــاهرودي، مس ــري. الش ــن زه ــوص ب ــة حرق ــو ذو الثدي ــي: ه ــرة التميم ))( ذو اخلوي
احلديــث، 8/)53. 

))( املناقب، 59)-60). 
)3( املغازي، )/948. 

)4( املصنف، 46). 
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شــيبه الكــويف))(، وغريهــم))(.

ــتة  ــم س ــوا دارا وه ــوارج دخل ــت اخل ــا اعتزل ــال: »مل ــاس ق ــن عب ــن اب ــناده ع وبإس
 )( وأصحــاب النبي )( آالف، وأمجعــوا عــى أن خيرجــوا عــى عــيل بــن أيب طالــب
معــه يعنــي مــع عــيل )( قــال وكان ال يــزال جيــيء إنســان فيقــول: يــا أمــري املؤمنــني 
إنَّ القــوم خارجــون عليــك، فيقــول: دعوهــم فــإيّن ال أقاتلهــم حتــى يقاتلــوين وســوف 
يفعلــون، فلــام كان ذات يــوم أتيتــه قبــل صــالة الظهــر فقلــت لــه: يــا أمــري املؤمنــني أبــرد 
بالصــالة لعــيل أدخــل عــى هــؤالء القــوم، فأكلمهــم فقــال: إيّن أخافهــم عليــك، فقلــت: 
كال وكنــت رجــال حســن اخللــق ال أوذي أحــدا فــأذن يل فلبســت حلــة مــن أحســن مــا 
ــوم مل  ــى ق ــت ع ــار فدخل ــف النه ــم نص ــت عليه ــت ودخل ــة وترجل ــن اليمني ــون م يك
أر قومــا قــط أشــد منهــم اجتهــادا، جباههــم قرحــة مــن الســجود وأيدهيــم كأهنــا ثفــن 
اإلبــل، وعليهــم قمــص مرخصــة مشــمرين، مهشــمة وجوههــم مــن الســهر، فســلمت 
عليهــم فقالــوا مرحبــا يــا بــن عبــاس، مــا جــاء بــك قلــت أتيتكــم مــن عنــد املهاجريــن 
ــم  ــو أعل ــرآن وه ــزل الق ــم ن ــيلَّ وعليه ــول اهلل )( ع ــر رس ــد صه ــن عن ــار م واألنص

))( املصنف، 8/)74. 
ــح، 79/4)؛  ــاري، الصحي ــامن، 37)؛ البخ ــاب اإلي ــدين، كت ــند، )/9))؛ الع ــل، املس ــن حنب ــد ب ))( امح
مســلم، الصحيــح، 3/)))؛ النســائي، الســنن الكــربى، 59/5)؛ خصائــص أمــري املؤمنــني )(، 37)؛ 
ــم  ــريب، دعائ ــامن املغ ــح، 5)/40)؛ النع ــان، الصحي ــن حب ــوك، )/360؛ اب ــل واملل ــخ الرس ــربي، تاري الط
اإلســالم، )/389؛ رشح األخبــار، )/478؛ ابــن مردويــه، املناقــب، 73؛ ابــن املغــازيل، املناقــب، 65؛ 
الطــربيس، تفســري جممــع البيــان، 5/)5؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/368؛ ابــن البطريــق، 
عمــدة عيــون صحــاح األخبــار، 458؛ ابــن أيب احلديــد، رشح هنــج البالغــة، )/66)؛ ابــن طــاووس، 
املالحــم والفتــن، 7))؛ املحــب الطــربي، الريــاض النظــرة، )/)35؛ ابــن ميثــم البحــراين، رشح هنــج 
البالغــة، )/90؛ اهليثمــي، جممــع الزائــد، 8/6))؛ الدمــريي، حيــاة احليــوان الكــربى، )/)33؛ املجلــي، 

ــوار، ))/73. ــار األن بح
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بتأويلــه منكــم، فقالــت طائفــة منهــم ال ختاصمــوا قريشــا »فــان اهلل عــز وجــل قــال: َبــْل 
ُهــْم َقــْوٌم َخِصُمــوَن))( قــال اثنــان أو ثالثــة لنكلمنَّــه، فقلــت هاتــوا مــا نقمتــم عــى صهر 
رســول اهلل )( واملهاجريــن واألنصــار وعليهــم نــزل القــرآن وليــس فيكــم منهــم أحــد 
وهــم أعلــم بتأويلــه منكــم، قالــوا ثالثــا«، قلــت هاتــوا، قالــوا امــا إحداهــن فإنــه حكــم 
))( فــام شــأن الرجــال  ــُم إاِلَّ هللَِّ الرجــال يف أمــر اهلل وقــد قــال اهلل عــز وجــل: اِِن احْلُْك
واحلكــم بعــد قــول اهلل عــز وجــل، فقلــت هــذه واحــدة، فــام الثانيــة؟ قالــوا: أمــا الثانيــة 
فإنــه قاتــل ومل يســب ومل يغنــم، فلئــن كانــوا مؤمنــني مــا حــل لنا قتاهلــم وســباهم؟ فقلت: 
ــه حمــا نفســه مــن أمــري املؤمنــني فــإن مل يكــن أمــري املؤمنــني فإنــه  ومــاذا الثالثــة؟ قالــوا: إنَّ
ألمــري الكافريــن، قلــت هــل عندكــم غــري هــذا؟ قالــوا كفانــا هــذا، قلــت هلــم: امــا قولكم 
حكــم الرجــال يف أمــر اهلل فأنــا أقــرأ عليكــم يف كتــاب اهلل عــز وجــل مــا ينقــض قولكــم، 
أترجعــون؟ قالــوا: نعــم، قلــت فــان اهلل قــد صــري مــن حكمــه إىل الرجــال يف ربــع درهــم 
ُكــُم بـِـِه َذَوا  ْيــَد َوَأْنُتــْم ُحــُرٌم إىل قولــه حَيْ ثمــن أرنــب، وتــال هــذه اآليــة: الَتْقُتُلــوا الصَّ
ــاًم  ــوا َحَك ــاَم َفاْبَعُث ــَقاَق َبْينِِه ــْم ِش ــْم )3(« وقــال يف املــرأة وزوجهــا: َوإِْن ِخْفُت ــْدٍل ِمنُْك َع
ــة: فناشــدتكم اهلل هــل تعلمــون حكــم الرجــال  ــا)4(« اآلي ــْن َأْهلَِه ــاًم ِم ــِه َوَحَك ــْن َأْهلِ ِم
يف اصــالح ذات بينهــم ويف حقــن دمائهــم أفضــل أم حكمهــم يف أرنــب وبضــع امــرأة، 
فأهيــام تــرون أفضــل؟ قالــوا: بــل هــذه، قلــت خرجــت مــن هــذه؟ قالــوا: نعــم، قلــت: 
وأمــا قولكــم قاتــل ومل يســب ومل يغنــم أفتســبون أمكــم عائشــة؟ فــواهلل أن قلتــم ليســت 
بأمنــا، لقــد خرجتــم مــن اإلســالم، واهلل ولئــن قلتــم نســبيها ونســتحل منهــا مــا نســتحل 

))( الزخرف، اآلية: 58. 
))( األنعام، اآلية، 57؛ يوسف، اآلية، 40 و 67. 

)3( املائدة، اآلية: 95. 
)4( النساء، 35. 
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ــال:  ــم بــني ضاللتــني، ان اهلل عــز وجــل ق ــم مــن اإلســالم وأنت مــن غريهــا لقــد خرجت
ــْم))( فــان قلتــم ليســت بأمنــا لقــد  َهاهُتُ النَّبـِـيُّ َأْوىَل بِامْلُْؤِمنـِـنَي ِمــْن َأْنُفِســِهْم َوَأْزَواُجــُه ُأمَّ
خرجتــم مــن اإلســالم، أخرجــت مــن هــذه؟ قالــوا: نعــم، قلــت وامــا قولكــم حمــى نفســه 
مــن أمــري املؤمنــني فأنــا آتيكــم بــام ترضــون ان النبــي )( يــوم احلديبيــة كاتــب املرشكــني 
أبــا ســفيان بــن حــرب وســهيل بــن عمــرو وقــال يــا عــيل: اكتــب »هــذا مــا صالــح عليــه 
ــك  ــم أن ــو نعل ــم أنــك رســول اهلل، ول حممــد رســول اهلل »فقــال املرشكــون: واهلل مــا نعل
رســول اهلل مــا قاتلنــاك، فقــال رســول اهلل )(: اللهــم انــك تعلــم اين رســولك، امــح 
يــا عــيل، اكتــب »هــذا مــا كاتــب عليــه حممــد بــن عبــد اهلل »فــواهلل لرســول اهلل خــري مــن 
ــذه  ــوا«))(، ه ــائرهم فقتل ــرج س ــان وخ ــم الف ــع منه ــال فرج ــه، ق ــى نفس ــد حم ــيل، فلق ع
هــي حمــاورة ابــن عبــاس للخــوارج مــن كتــاب اهلل والســنة النبويــة، أورد هــذه الروايــة 

البــالذري)3(، والنســائي)4(، وغريهــم)5(.

وبإســناده عــن عبيــدة الســلامين)6( قــال: »إنَّ عليــا )( خطــب أهــل الكوفــة 

))( األحزاب، اآلية: 6. 
))( املناقب، )6)-)6). 

)3( أنساب األرشاف، )/360-)36.
)4( السنن الكربى، 66/5)-67). 

)5( ابــن عبــد الــرب، جامــع بيــان العلــم، )/04)؛ ابــن شــهر اشــوب، مناقــب آل أيب طالــب، )/30)-)33؛ 
املجلي، بحــار األنــوار، 33/))4. 

 )(ــيل ــام ع ــن اإلم ــني )(، روى ع ــري املؤمن ــاء أم ــاب وأولي ــن أصح ــويف، م ــلامين: ك ــدة الس )6( عبي
وعــن عبــد اهلل بــن مســعود، وروى عنــه عبــد اهلل بــن ســلمة، تــويف قبــل عــام )70هـــ(. ابــن ســعد، الطبقــات 
ــل،  ــرح والتعدي ــم، اجل ــن أيب حات ــال، 4؛ اب ــي، الرج ــات، )/5)3؛ الربق ــيل، الثق ــربى، 6/)5)؛ العج الك
6/)9؛ الطــويس، الرجــال، )7؛ العالمــة احلــيل، خالصــة االقــوال، 476؛ اخلوئــي، معجــم رجــال احلديــث، 

 .(04/((
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ــه  ــان نبي ــى لس ــم اهلل ع ــام وعدك ــم ب ــروا حلدثتك ــوال أن تبط ــة ل ــل الكوف ــا أه ــال: ي فق
)( الذيــن تقتلونــه، منهــم املخــدج اليــد وهــو صاحــب الثديــة، فــو اهلل ال يقتــل منكــم 
عــرشة وال يفلــت منهــم عــرشة، فاطلبــوه فطلبــوه فلــم يقــدروا عليــه ثــم قــال: اطلبــوه 
واهلل مــا كذبــت وال كذبــت، فطلبــوه فوجــدوه منكبــا عــى وجهــه يف جــدول مــن تلــك 
اجلــداول، فأخــذوا برجلــه فجــروه فأتــوا بــه أمــري املؤمنــني )( فكــرب ومحــد اهلل وخــر 
ــول  ــث رس ــة أنَّ حدي ــذ الرواي ــد ه ــك تأك ــلمني«))(، وبذل ــن املس ــه م ــن مع ــاجدا وم س
ــت وال  ــا كذب ــه »واهلل م ــة، وقول ــب الثدي ــاره بصاح ــيل)( وأخب ــام ع اهلل)( لإلم
ــه  ــام بــام أخــربه ب ــه ال يتــرف مــن عنــد نفســه، وإن كذبــت« يف إشــارة منــه)( إىل أن
ــن شــيبة  ــة الصنعــاين))(، واب ــارك وتعــاىل، أورد هــذه الرواي رســول اهلل)( عــن اهلل تب

ــم)4(. ــويف)3(، وغريه الك

ــوارج  ــيل)( للخ ــام ع ــال اإلم ــوص قت ــي بخص ــق اخلوارزم ــة املوف ــزت رواي متي
املارقــني باالختصــار وتأكيــده عــى مقدمــات ظهورهــم يف عهــد الرســول)( وحمــاورة 
ابــن عبــاس للخــوارج، وأمهــل احلديــث عــن أصــل نشــأة اخلــوارج وخروجهم عــن جيش 
اإلمــام عــيل)( يف معركــة صفــني وتفاصيــل هــذا اخلــروج ونتائــج معركــة النهــروان 

عــام )37هـــ( بــني جيــش اإلمــام واخلــوارج كــام ذكــرت خمتلــف املصــادر اإلســالمية. 

))( املناقب، 63). 
))( املصنف، 358/3. 
)3( املصنف، )/368. 

ــل  ــخ الرس ــربي، تاري ــربى، 63/5)؛ الط ــنن الك ــائي، الس ــويب، )/93)؛ النس ــخ اليعق ــويب، تاري )4( اليعق
وامللــوك، 65/4؛ املســعودي، مــروج الذهــب، )/406؛ النعــامن املغــريب، رشح األخبــار، )/59؛ الطــربي، 
املسرتشــد، 673؛ البيهقــي، الســنن الكــربى، )/)37؛ الطــويس، اخلــالف، )/435؛ الروانــدي، اخلرائــج 
ــف  ــيل، كش ــة، )/)))؛ احل ــف الغم ــيل، كش ــف، 05)؛ األرب ــاووس، الطرائ ــن ط ــح، )/7))؛ اب واجلرائ

ــم البحــراين، رشح هنــج البالغــة، )/)9.  اليقــني، 76؛ ابــن ميث
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)-املوفــق اخلوارزمــي املعــروف بأخطــب خــوارزم، املولــود يف خــوارزم ســنة 
ــد  ــاعرا، وق ــا وش ــا واديب ــري، كان مؤرخ ــادس اهلج ــرن الس ــامء الق ــن عل )484هـــ(، م
كانــت للبيئــة الثقافيــة التــي عاشــها املوفــق اخلوارزمــي يف بلــده )خــوارزم( دورا فاعــال 
ــرن  ــري الق ــادس اهلج ــرن الس ــوارزم يف الق ــت خ ــد كان ــايف، وق ــي والثق ــه العلم يف بنائ
ــة  ــري يف الدول ــعاع الفك ــز االش ــرز مراك ــد أب ــي أح ــق اخلوارزم ــه املوف ــاش في ــذي ع ال
العربيــة اإلســالمية، وعــارص الكثــري مــن العلــامء يف خــوارزم بمختلــف العلــوم ومنهــم 
ــن بابجــوك البقــايل  ــن أيب القــاس اب ــو الفضــل حممــد ب ــن أرســالن وأب ــن أمحــد ب عــيل ب
وعبــد الغفــور بــن لقــامن بــن حممــد اخلوارزمــي الكــردري، وغريهــم مــن العلــامء وكــون 

ــه العلمــي والفكــري. ــة خمزون ــة العلمي عــن طريــق هــذه البيئ

 )(ــاب خمتــص بمناقــب أمــري املؤمنــني ــه كت ــاب املناقــب كون ــة كت ــأيت أمهي )-ت
ــاش يف  ــي وع ــب احلنف ــاع املذه ــن اتب ــو م ــي ه ــق اخلوارزم ــه املوف ــه وإنَّ مؤلف وفضائل
بيئــة يغلــب عليهــا هــذا املذهــب، ممــا يؤكــد ذلــك وجــود امجــاع لــدى علــامء املســلمني 
ومؤرخيهــم عــى فضائــل اإلمــام عــيل)( ومناقبــه ونبوغــه العلمــي ودوره الســيايس 
والعســكري يف الدولــة العربيــة اإلســالمية منــذ إســالمه وهــو مــا زال صبًيــا حتــى 
ــب  ــيني يف تغيي ــني والعباس ــاوالت األموي ــن حم ــم م ــى الرغ ــهاده عام)40هـــ(، ع استش

ــور.  ــر العص ــى م ــه ع ــيل)( وهتميش ــام ع دور اإلم

3-تعــددت مصــادر املوفــق اخلوارزمــي يف مجــع مادتــه العلميــة يف هــذا الكتــاب بــني 
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مــا ســمعه مــن شــيوخه مــن روايــات ســواء كانــت ســامًعا أم مكاتبــة مــع التنــوع املذهبــي 
ــب  ــه إىل الكت ــندة باإلضاف ــري مس ــندة وغ ــات مس ــيوخ، ورواي ــؤالء الش ــدي هل والعقائ
واملؤلفــات التــي متكــن املوفــق مــن االطــالع عليهــا واالســتفادة منهــا يف مؤلفــه هــذا، ممــا 
كان لذلــك التنــوع يف املــوارد أثــره يف إغنــاء الكتــاب بمعلومــات مهمــه كانــت يف األعــم 
األغلــب حمــل امجــاع مــن قبــل املؤلفــني املســلمني، ومــن ثــم أصبــح هــذا الكتــاب مــن 

املصــادر املهمــة لدراســة حيــاة اإلمــام عــيل)( ومناقبــه وفضائلــه.

4-اعتمــد املوفــق اخلوارزمــي يف تأليفــه لكتــاب املناقــب منهًجــا حمايــًدا وموضوعًيــا 
ــا مــع مــن ســبقه مــن  ــا ومتنً ــات نًص ــق اتفــاق تلــك الرواي ــه عــن طري يف أغلــب روايات
ــا متفقــه يف أغلبهــا مــع مــن جائــوا  املؤلفــني وعــى اختــالف مشــارهبم، كــام تبــني لنــا أهنَّ
بعــده مــن الــرواة واملؤرخــني، وهــذا ال يعنــي أنَّ منهجــه كان خــاٍل من اخللــل واهلفوات، 
ومــن هــذه اهلفــوات تغافــل املوفــق اخلوارزمــي عــن ذكــر والدة اإلمــام عــيل)( يف 
الكعبــة وهــي املنقبــة التــي اختــص هبــا أمــري املؤمنــني)(، فلــم يشــاركه هبــا أحــد ال 

قبلــه وال بعــده. 

5-مــا يتعلــق أثــر اإلمــام عــيل)( العســكري يف غــزوات الرســول)( إذ 
اتســمت باالختصــار واغفــل املوفــق التطــرق، أثــر اإلمــام عــيل)( يف معركــة أحــد 
)3هـــ( بينــام أشــارت مصــادر إىل ختــاذل بعــض الصحابــة يف هــذه املعركــة، وثبــات اإلمام 
عــيل)( مــع رســول اهلل)(، فقــد روي عــن ابــن عبــاس قــال: »لعــيل بــن أيب طالــب 
)( أربــع مــا هــن ألحــد: هــو أول عــريب وعجمــي صــى مــع رســول اهلل )( وهــو 
صاحــب لوائــه يف كل زحــف، وهــو الــذي ثبــت معــه يــوم املهــراس وفــرَّ النــاس، وهــو 
ــام  ــرب اإلم ــه كح ــع منهج ــار يف مواض ــج االختص ــامده منه ــربه « واعت ــه ق ــذي أدخل ال
ــب  ــض اجلوان ــهاب يف بع ــب إىل اإلس ــني ذه ــا يف ح ــوارج وغريه ــع اخل ــيل)( م ع
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وخاصــة فيــام يتعلــق بمعركــة صفــني وأكثــر احلديــث عــن مقدمــات اخلــالف بــني 
ــق  ــا يتعل ــة م ــة وخاص ــذه املعرك ــج ه ــل نتائ ــني أمه ــيل)(، يف ح ــام ع ــة واإلم معاوي

ــم ونتائجــه. بالتحكي

6- حــاول املوفــق اخلوارزمــي يف بعــض رواياتــه إضفــاء طابــع التعميــم يف فضائــل 
اإلمــام عــيل)( عــى اشــخاص هــم ليــس أهــاًل هلــا، مثــل روايتــه عــن أنــس بــن مالــك 
ــن اهلل  ــم يف دي ــر، وأقواه ــو بك ــا أب ــة هب ــذه األم ــم ه ــول اهلل)( »أرح ــال رس ــال: »ق ق
عمــر، وافرضهــم زيــد، وأقضاهــم عــيل، واصدقهــم حيــاء عثــامن، وأمــني هــذه األمــه أبو 
عبيــدة بــن اجلــراح، وأقرأهــم لكتــاب اهلل أيب بــن كعــب، وأبــو هريــرة وعــاء مــن العلــم، 
وســلامن علــم علــاًم ال يــدرك، ومعــاذ بــن جبــل أعلــم النــاس بحــالل اهلل وحرامــه، ومــا 
أضلــت اخلــرضاء وال أقلــت الغــرباء عــى ذي هلجــة أصــدق مــن أيب ذر«. والروايــة 
األخــرى أيضــًا بســند أنــس بــن مالــك قــال: »قــال رســول اهلل)( »مــا مــن نبــي إال ولــه 
نظــري يف أمتــي فأبــو بكــر نظــري إبراهيــم، وعمــر نظــري موســى، وعثــامن نظــري هــارون، 
وعــيل نظــريي« وغريهــا مــن الروايــات، ونرجــح ســبب هــذا التعميــم إىل حماولــة املوفــق 
اخلوارزمــي التــاميش مــع املذهــب األمــوي والعبــايس الرامــي ملقارنــة بعــض الصحابــة 
ــق  ــن طري ــة ع ــيل)( ومرتب ــام ع ــة اإلم ــم إىل درج ــيل)( وإيصاهل ــام ع ــع اإلم م

بعــض الروايــات غــري الصحيحــة.
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املصادر واملراجع

اواًل. قائمة املصادر:

القران الكريم

• ابن األثر، حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين )ت630هـ(.	

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الكتاب العريب، بريوت، )د ت(.. 1

الكامل يف التاريخ، دار صادر، )بريوت 385)هـ/ 965)م(.. 2

اللباب يف هتذيب األنساب، دار صادر – بريوت، )د ت(.. 3

• ابن األثر، جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ت606م(.	

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، تــح طاهــر أمحــد الــزاوي، مؤسســة اســامعيليان . 4
للطباعــة والنــرش، ط4، )قــم: 463) هـــ ش(.

• اآلجري، أبو بكر حممد بن احلسن بن عبد اهلل اآلجري البغدادي )ت 360هـ(.	

الرشيعــة، تــح: عبــد اهلل بــن عمــر بــن ســليامن الدميجــي، ط)، دار الوطــن - الريــاض/ . 5
الســعودية، )0)4) هـــ - 999) م(.

• االربيل، عيل بن عيسى بن أيب الفتح )ت693هـ(.	

كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة، تــح جعفــر الســبحاين، دار األضــواء ، ط)، )  بــريوت . 6
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985)م(.  405)هـ/ 

• االربيل، املبارك بن أمحد بن املبارك بن موهوب اللخمي اإِلربيل )ت 637هـ(.	

7  تاريــخ إربــل، تــح ســامي بــن ســيد مخــاس الصقــار، وزارة الثقافــة واإلعــالم، دار الرشــيد 	.
للنرش، العــراق، )980) م(.

• األردبييل، حممد بن عيل الغروي احلائري )ت 1101هـ (.	

جامع الرواة وازاحة األشتباهات عن الطرق واإلسناد، مكتبة املحمدي، )د.ت(.. 8

• األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد )ت 321هـ(.	

ــان، . 9 ــريوت – لبن ــل، ب ــارون، دار اجلي ــد ه ــالم حمم ــد الس ــق ورشح: عب ــتقاق، حتقي االش
)))4) هـــ - )99) م(.

مجهرة اللغة، تح: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني – بريوت، )987)م(.. 10

• ابن اسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي بالوالء، املدين )ت151هـ(.	

ســرية ابــن إســحاق )كتــاب الســري واملغــازي(، تــح: ســهيل زكار، دار الفكــر – بــريوت، . 11
)398)هـ/978)م(.

• ابن إسالم، أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت 224هـ( .	

ــة، . 12 ــارف العثامني ــرة املع ــة دائ ــان، مطبع ــد خ ــد املعي ــد عب ــح: د. حمم ــث، ت ــب احلدي غري
حيــدر آبــاد- الدكــن، )384) هـــ - 964) م(.

• االشرتي، ورام بن أيب فراس املالكي، )ت 605هـ(.	

ــالمية، . 13 ــب اإلس ــة ورام(، دار الكت ــروف بـــ )جمموع ــر املع ــه النواظ ــر ونزه ــه اخلواط تنبي
ط)، مــط حيــدري، )طهــران )د ت(.

• االصطخري، أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل، ) ت  300هـ(.	

املسالك واملاملك، ليدن – بريل، )889)م(.. 14
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• األصفهاين، أيب الفرج عيل بن احلسن )ت 356هـ(.	

مقاتــل الطالبــني، تــح كاظــم املظفــر، منشــورات املكتبــة احليدريــة، )النجــف 385)هـــ/ . 15
965)م(.

األغاين، ط4، دار الكتب العلمية، بريوت، ))00)م(.. 16

• ابن اعثم، لوط أمحد بن حممد الكوف، )ت 314هـ(.	

الفتوح، تح عيل شريي، دار األضواء، ط)، )بريوت ))4)هـ/ )99)م(.. 	1

• األندلــي، أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي 	
الباجــي )ت 474هـــ(. القرطبــي 

ــة . 18 ــو لباب ــح: د. أب ــح، ت ــع الصحي ــاري يف اجلام ــه البخ ــرج ل ــن خ ــح، مل ــل والتجري التعدي
حســني، دار اللــواء للنــرش والتوزيــع – الريــاض، )406)ه – 986)م(.

• البحراين، هاشم بن سليامن البحراين ) ت 1107هـ (. 	

مدينــة معاجــز األئمــة األثنــي عــرش ودالئــل احلجــج عى البــرش، حتقيــق عــزة اهلل املوالئي، . 19
مؤسســة املعارف اإلســالمية، مــط هبمن، ط))قــم، 3)4)هـ(.

ــة، قــم، )د . 20 الربهــان يف تفســري القــران، تــح قســم الدراســات اإلســالمية، مؤسســة البعث
ت(.

ــيل . 21 ــح ع ــام، ت ــاص والع ــق اخل ــن طري ــام م ــني اإلم ــام يف تعي ــة اخلص ــرام وحج ــة امل غاي
ت(.   )د  عاشــور، 

حليــة األبــرار يف أحــوال حممــد وآلــه األطهــار )(، تح: غــالم رضا موالنــا الربوجردي، . 22
مــط هبمن، مؤسســة املعارف اإلســالمية - قم – ايــران، )4)4)هـ(.

• البخاري، حممد بن اسامعيل بن ابراهيم ابن املغرة ابن برذزبه )ت256هـ(.	

صحيح البخاري. دار الفكر للطباعة والنرش، ) )40)هـ/ )98)م (.. 23
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• البقي، أمحد بن حممد بن خالد )ت 274هـ(.	

كتاب الرجال، مؤسسة املعارف اإلسالمية - قم – ايران، )د ت(.. 24

املحاسن، تح جالل الدين احلسيني، دار الكتب اإلسالمية، )طهران، 370)هـ(.. 25

• البي، حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصاري التلمساين )ت 645هـ(.	

اجلوهــرة يف نســب النبــي وأصحابــه العــرشة، تــح: حممــد التونجــي، دار الرفاعــي للنــرش . 26
والطباعــة والتوزيــع - الريــاض، )403) هـــ - 983) م(.

• البــزار، أبــو بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــالد بــن عبيــد اهلل العتكــي )ت 	
292هـ(.

ــرون، . 	2 ــن اهلل واخ ــح: حمفــوظ الرمحــن زي ــر الزخــار، ت ــزار املنشــور باســم البح ــند الب مس
ــورة، )009)م(. ــة املن ــم - املدين ــوم واحلك ــة العل مكتب

• البســتي، حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معــَب، التميمــي، أبــو حاتــم، 	
الدارمــي، )ت 354هـ(.

مشــاهري علــامء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، تــح مــرزوق عــى ابراهيــم، ط)، دار . 28
الوفــاء للطباعــة والنــرش والتوزيــع – املنصــورة، )))4) هـــ - )99) م(.

• ابن البطريق، حييى بن احلسن األسدي احليل )ت600 هـ(.	

عمــدة عيــون صحــاح األخبــار يف مناقــب إمــام األبــرار، مؤسســة النــرش اإلســالمي . 29
ــة، )407)هـــ(. ــم املرشف ــني بق ــة املدرس ــة جلامع التابع

• البغــدادي، عبــد املؤمــن بــن عبــد احلــق، ابــن شــامئل القطيعــي البغــدادي، احلنبــيل، صفــي 	
الديــن )ت 739هـ(.

مراصد االطالع عى أسامء األمكنة والبقاع، دار اجليل، بريوت، )))4)هـ(.. 30

• ــن 	 ــن ســابور ب ــان ب ــن امَلْرُزب ــز ب ــد العزي ــن عب ــن حممــد ب ــد اهلل ب ــو القاســم عب البغــوي، أب
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شاهنشــاه )ت 317هـــ(.

معجــم الصحابــة، تــح حممــد األمــني بــن حممــد اجلكنــي، ط)، مكتبــة دار البيــان – . 31
م(.  (000  - هـــ   (4((( الكويــت، 

• البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز االندلي )ت487هـ(.	

معجــم مــا اســتعجم مــن اســامء البــالد واملواضــع، تــح مصطفــى الســقا، عــامل الكتــب، . 32
ــريوت، 403)هـــ/ 983)م(. ط3، )ب

• البالذري، أمحد بن حييى بن جابر )ت 279هـ(.	

ــان . 33 ــة البي ــة، مــط جلن ــة النهضــة املري ــن املنجــد، مكتب ــح صــالح الدي ــدان، ت ــوح البل فت
العــريب، )القاهــرة 956)م(.   

أنساب األرشاف، تح حممد محيد اهلل، دار املعارف، )مر، 959)م(.. 34

• البيهقي، أمحد بن احلسن )ت 458هـ(.	

شــعب االيــامن، تــح حممــد الســعيد بــن بيــوين زغلــول، دار الكتــب العامليــة، ط)، . 35
990)م(. 40)هـــ/  )بــريوت، 

ــح: . 36 ــث، ت ــاب احلدي ــلف وأصح ــب الس ــى مذه ــاد ع ــبيل الرش ــة إىل س ــاد واهلداي االعتق
ــريوت، ))40)هـــ(. ــدة – ب ــاق اجلدي أمحــد عصــام الكاتــب، دار اآلف

السنن الكربى، دار الفكر، بريوت، )د ت(.. 	3

معرفــة الســنن واآلثــار، تــح: عبــد املعطــي أمــني قلعجــي، دار الوفــاء، املنصــورة – . 38
)99)م(.  - )))4)هـــ  القاهــرة، 

دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الرشيعــة، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، . 39
)405)هـــ(.

• التسرتي، نور اهلل )ت1019هـ(. 	
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ــط: . 40 ــدث، م ــن املح ــالل الدي ــح: ج ــة، ت ــق املحرق ــواب الصواع ــة يف ج ــوارم املهرق الص
هنضت-قــم، )د ت(.

• ــن 	 ــو املحاســن، مجــال الدي ــد اهلل الظاهــري احلنفــي، أب ــن عب ــردي يوســف ب ــن تغــري ب اب
)ت874هـ(.

النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة، وزارة الثقافــة واإلرشــاد القومــي، دار . 41
مــر، )د ت(. الكتــب، 

• التفرش. مصطفى بن احلسن احلسيني، )ق11(. 	

نقــد الرجــال، تــح مؤسســة آل البيــت )( الحيــاء الــرتاث، مطبعــة زئــارة، ط)، ) قــم . 42
8)4)هـ (.

• الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة )ت 279هـ(.	

ســنن الرتمــذي وهــو اجلامــع الصحيــح، تــح عبــد الرمحــن حممــد عثــامن، دار الفكــر . 43
)بــريوت 403)هـــ/ 983)م (. والتوزيــع، ط)،  والنــرش  للطباعــة 

• الثعلبي، أمحد بن حممد بن ابراهيم )ت 427هـ(.	

ــن . 44 ــد ب ــح حمم ــي(، ت ــري الثعلب ــروف بـــ )تفس ــرآن املع ــري الق ــن تفس ــان ع ــف والبي الكش
)بــريوت ))4)هـــ/ )00)م(. العــريب، ط)،  الــرتاث  احيــاء  دار  عاشــور، 

• اجلاحظ، عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثامن، )ت 255هـ(.	

العثامنيــة، تــح: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار اجليــل، بــريوت، )))4) هـــ - )99) . 45
م(.

• اجلرجاين، أبو أمحد بن عدي )ت 365هـ(.	

الكامــل يف ضعفــاء الرجــال، تــح: عــادل أمحــد عبــد املوجود-عــيل حممــد معــوض، . 46
)8)4)ه-ـ997)م(. بريوت-لبنــان،   - العلميــة  الكتــب 
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• ابن اجلزري، شمس الدين أبو اخلر، حممد بن حممد بن يوسف )ت 833هـ(.	

غاية النهاية يف طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، )د ت(.. 	4

• ابن اجلعد، عيل بن عبيد اجَلْوَهري البغدادي )ت 230هـ(.	

مســند ابــن اجلعــد، تــح: عامــر أمحــد حيــدر، مؤسســة نــادر – بــريوت، )0)4)ه – . 48
990)م(.

• ابن أيب مجهور، حممد بن عيل بن إبراهيم االحسائي )ت 880هـ(.	

عــوايل اللئــايل العزيزيــة يف األحاديــث الدينيــة، تــح جمتبــى العراقــي، مــط ســيد لشــهداء، . 49
ط)، )قــم، 403)هـــ/ 983)م (.

• ابن اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد )ت 597هـ(.	

ــد القــادر . 50 ــد القــادر عطــا، مصطفــى عب املنتظــم يف تاريــخ األمــم وامللــوك، تــح حممــد عب
ــريوت، )))4) هـــ - )99) م(. ــة، ب ــب العلمي ــا، ط)، دار الكت عط

زاد املســري يف علــم التفســري، تــح: عبــد الــرزاق املهــدي، دار الكتــاب العــريب – بــريوت ، . 51
)))4)هـ(.

كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني، تــح: عــيل حســني البــواب، دار الوطــن–. 52
الريــاض، )د ت(.

• اجلوهري، اسامعيل بن محاد )ت393هـ(.	

)بــريوت . 53 ط4،  للماليــني،  العلــم  دار  العطــار،  الغفــور  عبــد  أمحــد  تــح  الصحــاح، 
987)م(.  407)هـــ/ 

• اجلوينــي، إبراهيــم بــن حممــد ابــن املؤيــد بــن عبــد اهلل بــن عــيل بــن حمّمــد اخلراســاين )ت 	
730هـ(. 

ــم . 54 ــن ذّرّيته ــة م ــبطني واألئّم ــول والس ــىض والبت ــل املرت ــمطني يف فضائ ــد الس 9)- فرائ
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)(، تــح حممــد باقــر املحمــودي، )د ت(.

• احلاكم احلسكاين، عبيد اهلل بن أمحد احلذاء احلنفي النيسابوري )ق5(.	

شــواهد التنزيــل يف قواعــد التفضيــل، تــح حممــد باقــر املحمــودي، جممــع احيــاء الثقافــة . 55
اإلســالمية، ط)، )طهــران ))4)ه/ )99)م (.

• احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل بن حممد احلافظ )ت405(.	

املســتدرك عــى الصحيحــني، تــح يوســف عبــد الرمحــن املرعشــيل، دار املعرفــة، بــريوت، . 56
)د ت(.

معرفــة علــوم احلديــث، تــح: الســيد معظــم حســني، ط)، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، . 	5
)397)هـ - 977)م(.

• ابن حبان، حممد بن حيان بن أمحد بن حاتم التميمي )ت 354هـ(.	

كتاب الثقات، دائرة املعارف العثامنية، ط)، )اهلند 393)هـ/ 973)م(.. 58

اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، تــح: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، . 59
بــريوت، )408) هـــ - 988) م(.

مشــاهري علــامء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار، تــح: مــرزوق عــى ابراهيــم، دار الوفــاء . 60
للطباعــة والنــرش والتوزيــع – املنصورة، )))4) هـــ - )99) م(.

املجروحــني مــن املحدثــني والضعفــاء واملرتوكــني، تــح: حممــود إبراهيــم زايــد، دار . 61
– حلــب، )396)هـــ(. الوعــي 

• ابن حبيب البغدادي، حممد بن حبيب بن أمية بن عمرو اهلاشمي )ت 245هـ(.	

املنمــق يف أخبــار قريــش، تــح: خورشــيد أمحــد فــاروق، عــامل الكتــب، بــريوت، )405) . 62
هـ - 985) م(.

40- املحرب، تح: إيلزة ليختن شتيرت، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، )د ت(.. 63
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• ابن حجر العسقالين، شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل، )ت852هـ(.	

هتذيب التهذيب، دار الفكر للطباعة والنرش، ط)، )بريوت404)هـ/984)م(.. 64

لسان امليزان، مؤسسة االعلمي للطباعة والنرش، ط)، )بريوت390)ه/)97)م(.. 65

تبصــري املنتبــه بتحريــر املشــتبه، تــح حممــد عــيل النجــار، املكتبــة العلميــة، بــريوت – لبنــان، . 66
)د ت(.

فتح الباري رشح صحيح البخاري، دار املعرفة - بريوت، )379)هـ(.. 	6

اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، تــح: عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــى حممــد معــوض، دار . 68
الكتــب العلميــة – بــريوت، )5)4)هـــ(.

تقريب التهذيب، تح: حممد عوامة، دار الرشيد – سوريا، )406)ه – 986)م(.. 69

• احلجري املرصي، أمحد بن حممد بن سالمة االزدي احلنفي )ت 301هـ(.	

رشح معــاين االثــار، تــح حممــد زهــدي النجــار، دار الكتــب العلميــة، ط3، )6)4)هـــ/ . 0	
996)م(.

ابن أيب احلديد، عبد احلميد أملدائني )ت 656هـ(.. 1	

ــاء الكتــاب العــريب، ط)، . 2	 رشح هنــج البالغــة، تــح حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحي
)378)هـــ/ 959)م(.

• احلر العاميل، حممد بن احلسن )ت 1104هـ (.	

ــرتاث . 3	 ــاء ال ــرازي، دار احي ــد ال ــح حمم ــة، ت ــائل الرشيع ــل مس ــيعة إىل حتصي ــائل الش وس
ــريوت 403)هـــ/983)م(. ــريب، )ب الع

اجلواهر السنية، مط النعامن - النجف األرشف، )384)ه - 964) م(.. 4	

امل االمل، حتقيق أمحد احلسيني، مط االدب، النجف االرشف، )د ت(.. 5	

احلريب، إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق )ت 85)هـ(.. 6	
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غريــب احلديــث، تــح: ســليامن إبراهيــم حممــد العايــد، جامعــة أم القــرى - مكــة املكرمــة، . 		
)405)هـ(.

• احللبي، عيل بن برهان الدين )ت 1044هـ(.	

السرية احللبية، دار املعرفة، مط بريوت، ) 400)هـ(.. 8	

• احليل، عز الدين أبو حممد احلسن بن سليامن بن حممد ) ت ف القرن التاسع (.	

املحترض، تح: سيد عيل أرشف، مط  رشيعت، )4)4)هـ(.. 9	

• ابــن محــدون، حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــيل بــن محــدون، أبــو املعــايل، هبــاء الديــن 	
البغــدادي )ت 562هـــ(.

التذكرة احلمدونية، دار صادر، بريوت، )7)4) هـ( ـ. 80

• ابن محزة الطويس، عامد الدين أيب جعفر حممد بن عيل الطويس )ت 560هـ(. 	

ــان - قــم املقدســة ، . 81 الثاقــب يف املناقــب، تــح نبيــل رضــا علــوان، ط)، مؤسســة أنصاري
هـ(.  (4(((

خصائص الوحي املبني، تح: مالك املحمودي، مط نگني – قم، )7)4)هـ(.. 82

• احلمري القمي، عبد اهلل بن جعفر )ت304هـ(.	

قرب اإلسناد، تح مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث، ط)، )قم 3)4)هـ(.. 83

• احلمري، نشوان بن سعيد اليمني )ت 573هـ(.	

شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم، تــح: د حســني بــن عبــد اهلل العمــري-. 84
ــريوت –  ــارص، ب ــر املع ــد اهلل، دار الفك ــد عب ــف حمم ــاين - د يوس ــيل اإلري ــن ع ــر ب مطه

ــان، )0)4) هـــ - 999) م(.  لبن

• ابن حنبل. أمحد )ت 241هـ(. 	

مسند أمحد بن حنبل. دار صادر، ) بريوت )د ت(.. 85
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فضائــل الصحابــة، تــح د. ويص اهلل حممــد عبــاس، مؤسســة الرســالة – بــريوت، )403)ه . 86
– 983)م(.

• املــدين، 	 الزرنــدي  بــن حممــد  بــن احلســن  بــن يوســف  الديــن حممــد  احلنفــي، مجــال 
)ت750هـــ(.

ــبطني، )377) ه- . 	8 ــول والس ــىض والبت ــى واملرت ــل املصطف ــمطني يف فضائ ــم درر الس نظ
م(.  (958

• أيب خيثمة، أبو بكر أمحد بن )ت 279هـ(.	

أخبــار املكيــني مــن كتــاب التاريــخ الكبــري البــن أيب خيثمة، تح: إســامعيل حســن حســني، . 88
دار الوطــن – الرياض، )997)م(. 

• اخلطيب البغدادي، أيب بكر أمحد بن عيل ) ت 463هـ (.	

تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســالم، تــح مصطفــى عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة، ط)، . 89
)بــريوت 7)4)هـــ/ 997)م (.

ــة . 90 ــادري للطباع ــدي، دار الق ــدن احلام ــادق آي ــد ص ــور حمم ــح: الدكت ــرتق، ت ــق واملف املتف
ــق، )7)4) هـــ - 997) م(. ــع، دمش ــرش والتوزي والن

• اخلطيب التبيزي، أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل )741هـ(.	

اإلكــامل يف أســامء الرجــال، تعليــق: أيب أســد اهلل بــن احلافــظ حممــد عبــد اهلل األنصــاري، . 91
مؤسســة أهــل البيــت )( شــارع فاطمــي - قــم املقدســة، )د ت(.

• اخلزاز القمي، عيل بن حممد بن عيل الرازي)ت400هـ(.	

ــط . 92 ــيني، م ــف احلس ــد اللطي ــح عب ــرش، ت ــي ع ــة األثن ــى األئم ــص ع ــر يف الن ــة األث كفاي
ــم  )40)هـــ (. ــام، )ق اخلي

• ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد، ) ت 808ه (.	
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ــر ومــن عارصهــم . 93 ــام العــرب والعجــم والربب ــدأ واخلــرب يف أي ــوان املبت ــاب العــرب ودي كت
مــن ذوي الســلطان األكــرب املعــروف بتاريــخ ابــن خلــدون، دار احيــاء الــرتاث العــريب، 

ط4، ) د ت (.

• ابن خلكان، أمحد بن حممد ابن ابراهيم بن أيب بكر )ت681هـ(.	

وفيات االعيان وأنباء الزمان، تح احسان عباس، دار الثقافة، )لبنان )د ت(.. 94

• اخلوارزمي، أيب املؤيد حممد بن حممد )ت 665 هـ(.	

مسانيد اإلمام األفخم أيب حنيفة النعامن، دار الكتب العلمية، بريوت )د ت(.. 95

• اخلوارزمي، أبو املؤيد املوفق بن أمحد املكي اخطب خوارزم )568هـ(.	

مقتل احلسني، تح حممد الساموي، انوار اهلدى، قم- ايران، )8)4)هـ(.. 96

مناقــب اإلمــام االعظــم أيب حنيفــة النعــامن، ط)، مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف النظاميــة، . 	9
))33)هـ(. اهلند، 

• ابن خياط، خليفة العصفري )ت 240هـ(.	

تاريخ خليفة بن خياط، تح سهيل زكار، دار الفكر للطباعة، بريوت، )د ت(.. 98

• الدارقطنــي، أبــو احلســن عــيل بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــامن بــن 	
دينــار البغــدادي الدارقطنــي )ت 385هـــ(.

املؤتلــف واملختلــف ، تــح: موفــق بــن عبــد اهلل بــن عبــد القــادر، دار الغــرب اإلســالمي – . 99
بــريوت، )406)هـ - 986)م(.

ــان، . 100 ــريوت – لبن ــالة، ب ــة الرس ــؤوط، مؤسس ــعيب االرن ــح: ش ــي، ت ــنن الدارقطن س
)4)4) هـــ - 004) م(. 

الضعفــاء واملرتوكــون، تــح: عبــد الرحيــم حممــد القشــقري، جملــة اجلامعــة اإلســالمية . 101
باملدينــة املنــورة، )د ت(.
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العلــل الــواردة يف األحاديــث النبويــة، حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل الســلفي، دار طيبــة – . 102
الريــاض ، )405) هـ - 985) م(.

• ابن داوود، تقي الدين احلسن بن عيل احليل ) ت 707هـ (.	

ــة، . 103 ــة احليدري ــورات املطبع ــوم، منش ــر العل ــادق بح ــد ص ــح حمم ــن داود، ت ــال اب رج
)النجــف أألرشف   )39)هـــ/ )97)م(.

• ابو داود الطيالي، سليامن بن داوود الفاريس البرصي )ت 204هـ(.	

مســند أيب داوود الطيالــي، تــح: الدكتــور حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي، دار هجــر . 104
– مــر، )9)4) هـ - 999) م(. 

• الداوودي حممد بن عيل بن أمحد، شمس الدين املالكي )ت 945هـ(.	

طبقات املفرسين، دار الكتب العلمية – بريوت، )د ت(.. 105

• الباعــوين 	 الدمشــقي  أمحــد  بــن  حممــد  الــبكات  أيب  الديــن  شــمس  الدمشــقي،  ابــن 
هـــ(. الشــافعي)871 

مالــك . 106 تــح:   ،)( طالــب  أيب  بــن  عــيل  اإلمــام  مناقــب  يف  املطالــب  جواهــر 
)5)4)هـــ(. قم-ايــران،  دنــش،  مــط  املحمــودي، 

• الدمري، كامل الدين )ت808هـ(.	

حياة احليوان الكربى، دار الكتب العلمية، ط)، )بريوت 4)4)هـ(.. 	10

• ابن أيب الدنيا، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان البغدادي )ت 281هـ(.	

مقتــل أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )(، تــح: ابراهيــم صالــح، دار البشــائر . 108
- دمشــق، )))4)هـ - )00)م(.

• الدواليب، حممد بن أمحد )ت 310هـ(.	

الذريــة الطاهــرة، تــح ســعد املبــارك احلســن، الــدار الســلفية، الكويــت، ط)، ) . 109



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي338

407)هـــ(.

• الديلمي، أيب حممد احلسن بن حممد الديلمي )عاش ف القرن الثامن(.	

ارشاد القلوب، ط)، مط امري-قم، )5)4)هـ(.. 110

• الدينوري، أبو حنيفة أمحد بن داود )ت 282هـ(.	

األخبــار الطــوال، تــح: عبــد املنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب العريب-القاهــرة، . 111
م(.  (960(

• الذهبي، حممد بن أمحد بن عثامن ) ت 748هـ (.	

ــة . 112 ــة للطباع ــاوي، دار املعرف ــد البج ــيل حمم ــح ع ــال، ت ــد الرج ــدال يف نق ــزان األعت مي
ــريوت هـــ)38)/ 963)م(. ــرش، ط)، )ب والن

)بــريوت  . 113 الرســالة،  مؤسســة  األرنــؤوط،  شــعيب  حتقيــق  النبــالء،  أعــالم  ســري 
. 993)م(  3)4)هـــ/ 

تاريــخ اإلســالم ووفيــات املشــاهري واالعــالم، تــح عمــر عبــد الســالم، دار الكتــاب . 114
العــريب، ط)، )بــريوت 407)هـــ/ 987)م( .

ــول، دار . 115 ــيوين زغل ــن بس ــعيد ب ــد الس ــر حمم ــو هاج ــح أب ــرب، ت ــن غ ــرب م ــرب يف خ الع
الكتــب العلميــة – بــريوت، )د ت(.

تذكرة احلفاظ، ط)، دار الكتب العلمية بريوت-لبنان، )9)4)هـ- 998)م(.. 116

معرفــة القــراء الكبــار عــى الطبقــات واألمصــار، ط)، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، . 	11
)7)4) هـ- 997)م(.

الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة، تــح: حممــد عوامــة أمحــد حممــد . 118
نمــر اخلطيــب، دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية - مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة، )3)4) 

هـ - )99) م(.
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املغني يف الضعفاء، تح: الدكتور نور الدين عرت، )د ت(.. 119

• الــرازي ابــن أيب حاتــم، أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، 	
احلنظيل، )ت 327هـ(.

ــن – . 120 ــاد الدك ــدر آب ــة - بحي ــارف العثامني ــرة املع ــس دائ ــة جمل ــل، طبع ــرح والتعدي اجل
اهلنــد، ))7)) هـــ )95) م(.

• الرازي، فخر الدين حممد بن عمر )ت606هـ(.	

تفسري الرازي، ط3، )د ت(.. 121

• ابن راهويه، اسحاق بن ابراهيم بن خملد احلنظيل املروزي )ت 238هـ(.	

ــة . 122 ــامن، ط)، )املدين ــة االي ــق، مكتب ــد احل ــور عب ــد الغف ــح عب ــة، ت ــن راهوي ــند اب مس
ــورة ))4)هـــ(. املن

• الزبيدي، حممد مرتىض احلسيني الواسطي ) ت 1205 هـ (.	

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تــح عــيل شــريي، دار الفكــر، )بــريوت . 123
م(.  (994 4)4)هـــ/ 

• الزخمرشي، جار اهلل حممود بن عمر )ت 538هـ(.	

الفايق يف غريب احلديث، دارالكتب العلمية، ط)، )بريوت7)4)هـ/ 996)م( . 124

ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار، تــح عبــد االمــري مهنــا، مؤسســة االعلمــي، ط)، . 125
)بــريوت ))4)هـــ/ )99)م(.

• زيد بن عيل، بن احلسن بن عيل بن أيب طالب )ت 122هـ(.	

مسند زيد بن عيل، دار مكتبة احلياة، بريوت )د ت(، . 126

الزيلعي، عبد اهلل بن يوسف )ت 762هـ(.. 	12

ختريــج االحاديــث واالثــار، تــح عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن الســعد، دار ابــن خذيمــة، . 128
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مــط الريــاض، ط)، ) 4)4)هـ(.

نصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة، تــح: حممــد عوامــه، مؤسســة الريــان للطباعــة . 129
)8)4)هـــ/997)م(. –لبنــان،  بــريوت   - والنــرش 

• سبط ابن اجلوزي، شمس الدين بن فرغيل بن عبد اهلل البغدادي )ت 654هـ(.	

تذكرة اخلواص، دار العلوم، ط)، )بريوت 5)4)هـ/ 004)م(.. 130

• السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت 771هـ(.	

ــد . 131 ــاح حمم ــد الفت ــي د. عب ــد الطناح ــود حمم ــح د. حمم ــربى، ت ــافعية الك ــات الش طبق
ــع، )3)4)هـــ(. ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع ــو، ط)، هج احلل

• السخاوي، شمس الدين حممد بن عبد الرمحن )ت 902هـ(.	

االعــالن بالتوبيــخ ملــن ذم التاريــخ، تــح فراتــز روزنثــال، ترجــم التعليقــات واملقدمــة . 132
الدكتــور صالــح حممــد العــيل، مطبعــة العــاين، )بغــداد 963)م(.

• الرسخي ، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخي )ت 483هـ(.	

املبسوط، دار املعرفة – بريوت، )4)4)هـ - 993)م(.. 133

• ابن سعد، حممد )ت230 هـ(.	

الطبقات الكربى، دار صادر، بريوت )د ت(.. 134

• سليم بن قيس الكوف اهلاليل.)ت90هـ(.	

ــي، . 135 ــة األعلم ــقيفة، مؤسس ــاب الس ــروف بكت ــويف، املع ــس الك ــن قي ــليم ب ــاب ُس كت
النجــف، )د ت(.

• السمرقندي، أبو الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم )ت 373هـ(.	

بحــر العلــوم )تفســري الســمرقندي(، تــح: د.حممــود مطرجــي، مــط دار الفكــر- . 136
بــريوت، )د ت(.
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• السمعاين، عبد الكريم بن حممد ابن منصور التميمي )ت 562هـ(.	

األنساب، تح عبد اهلل عمر البارودي، دار اجلنان، ط)، )بريوت408)هـ/988)م( . 	13

التحبــري يف املعجــم الكبــري، تــح منــرية ناجــي ســامل، رئاســة ديــوان األوقــاف – بغــداد، . 138
)395)هـ- 975)م(.

املنتخــب مــن معجــم شــيوخ الســمعاين، تــح: موفــق بــن عبــد اهلل بــن عبــد القــادر، . 139
ــاض، )7)4) هـــ - 996)م(. ــب، الري ــامل الكت ط)، دار ع

• السهييل، أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد )ت 581هـ(.	

الــروض األنــف يف رشح الســرية النبويــة البــن هشــام، تــح: عمــر عبــد الســالم . 140
بــريوت، )))4)هـــ/ 000)م(. العــريب،  الــرتاث  الســالمي، دار إحيــاء 

• ابن سيد الناس، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، )ت 734هـ(.	

عيــون األثــر يف فنــون املغــازي والشــامئل والســري، تعليــق: إبراهيــم حممــد رمضــان، . 141
ــريوت، )4)4)ه-993)م(. ــم – ب دار القل

• السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت911هـ(.	

الدر املنثور يف التفسري باملأثور، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت)د ت( . 142

بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــني والنحــاة، تــح حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة . 143
العريــة - لبنــان/ صيــدا )د ت(.

طبقــات املفرسيــن العرشيــن، تــح: عــيل حممــد عمــر، مكتبــة وهبــة، ط)، ) القاهــرة . 144
396)هـ(.

معجــم مقاليــد العلــوم يف احلــدود والرســوم، تــح: أ. د حممــد إبراهيــم عبــادة، مكتبــة . 145
اآلداب - القاهــرة/ مــر، )4)4)هـــ - 004) م(.

طبقات احلفاظ، ط)، دار الكتب العلمية – بريوت، )403)هـ(.. 146
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اجلامــع الصغــري يف أحاديــث البشــري النذيــر، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع-. 	14
بــريوت، ))40) هــ  - )98) م(.

ــة العامــة . 148 ــة املري ــو الفضــل إبراهيــم، اهليئ اإلتقــان يف علــوم القــرآن، تــح: حممــد أب
للكتــاب، )394)هـــ/ 974) م(.

تاريــخ اخللفــاء، تــح: محــدي الدمــرداش، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، )5)4)هـــ-. 149
004)م(.

ــربى(، . 150 ــص الك ــروف بـــ )اخلصائ ــب املع ــص احلبي ــب يف خصائ ــب اللبي ــة الطال كفاي
ط3، دار الكتــب العلميــة- بــريوت، )008)م(.

• ابن شاذان األزدي، الفضل بن شاذان األزدي النيسابوري )ت260هـ(.	

االيضاح، تح: السيد جالل الدين احلسيني األرموي املحدث، )363)هـ(. . 151

• ابن شاذان، سديد الدين بن جبائيل بن اسامعيل القمي )ت 660هـ( .	

الفضائل، مط احليدرية، ط) )النجف االرشف  )38)هـ/ )96)م(.. 152

• ابن شاذان، حممد بن أمحد بن عيل بن احلسن القمي )412هـ(.	

153 . )( مائــة منقبــة مــن مناقــب أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب واألئمــة مــن ولــده
مــن طريــق العامــة، تــح: مدرســة اإلمــام املهــدي )(، مطبعــة امــري، قــم، )407)هـــ(.

• ابــن شــاهن، أبــو حفــص عمــر بــن أمحــد بــن عثــامن بــن أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب بــن 	
أزداذ البغــدادي )ت 385هـــ(.

رشح مذاهــب أهــل الســنة ومعرفــة رشائــع الديــن والتمســك بالســنن، تــح: عــادل . 154
بــن حممــد، مؤسســة قرطبــة للنــرش والتوزيــع، )5)4)هـــ - 995)م(.

فضائــل فاطمــة بنــت رســول اهلل )(، تــح: بــدر البــدر، دار ابــن األثــري – الكويــت، . 155
)5)4)ه-994)م(. 
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• ابن شبة النمري، عمرو البرصي )ت 262هـ(.	

تاريخ املدينة املنورة، تح فهيم حممد شلتوت، دار الفكر، )قم 0)4)هـ(.. 156

• الشجري، حييى بن احلسن بن إسامعيل بن زيد احلسني اجلرجاين )ت499 هـ(.	

ترتيــب األمــايل اخلميســية للشــجري، تــح: حممــد حســن حممــد حســن إســامعيل، دار . 	15
الكتــب العلميــة، بــريوت – لبنــان، )))4) هـــ - )00) م(.

• ــدادي)ت 	 ــوي البغ ــى املوس ــن موس ــن ب ــن احلس ــد ب ــن حمم ــريض، أيب احلس ــف ال الرشي
406هـ(.

خصائــص األئمــة، تــح: حممــد هــادي األمينــي، جممــع البحــوث اإلســالمية - . 158
إيــران، )406)هـــ(.  – املقدســة - مشــهد  الرضويــة  اآلســتانة 

• الرشيف املرتىض، عيل بن احلسن بن موسى )436هـ(.	

ــات، تــح: مركــز البحــوث والدراســات العلميــة، مــط  مؤسســة . 159 مســائل النارصي
))99)هـــ(. ــدى،  اهل

ــم: الســيد أمحــد احلســيني، مــط: ســيد الشــهداء – . 160 رســائل الرشيــف املرتــىض، تقدي
قــم، )405)هـــ(.

• ابن شهر اشوب، حممد بن عيل املازندراين )ت 588هـ(.	

مناقــب ال أيب طالــب، تــح جلنــة مــن اســاتذة النجــف األرشف، مــط احليدريــة، . 161
956)م(. 375)هـــ/  )النجــف  

معــامل العلــامء يف فهرســت كتــب الشــيعة و اســامء املصنفــني منهــم قديــام و حديثــا، مــط . 162
احليدرية، ) النجــف 380)هـ/)96)م(.

• ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن، )ت235هـ(.	

ط)، . 163 والنــرش،  للطباعــة  الفكــر  دار  اللحــام،  ســعيد  تــح  املصنــف، 



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي344

      . ) )م 9 8 9 / )هـــ 4 0 9 ت و بري (

• الشرازي، حممد طاهر بن حممد حسن النجفي القمي )ت 1098هـ(.	

األمــري، . 164 مــط  الرجائــي،  مهــدي  تــح:  الطاهريــن،  األئمــة  إمامــة  يف  األربعــني 
8)4)هـــ(. (

• الصاحلي الشامي، حممد بن يوسف )ت 942هـ(.	

ــود، دار . 165 ــد املوج ــد عب ــادل أمح ــح ع ــاد، ت ــرب العب ــرية خ ــاد يف س ــدى والرش ــبل اهل س
الكتــب العلميــة، ط)، )بــريوت  4)4هـــ/ 993)م(.

• ابن الصباغ، عيل بن حممد بن أمحد املالكي )ت 855هـ(.	

الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة، تــح ســامي العزيــري، دار احلديــث للطباعــة، مــط . 166
رسور، ط)، )قــم، ))4)هـ(.

• الصدوق، حممد بن عيل بن احلسن بن موسى بن بابويه القمي )ت381هـ(.	

ــة، ط)، . 	16 ــد للطباع ــيد، دار املفي ــد الس ــام عب ــح عص ــة، ت ــن اإلمامي ــادات يف دي االعتق
)بــريوت 4)4)هـــ/ 993)م(. 

)النجــف . 168 احليدريــة،  املكتبــة  العلــوم،  بحــر  تــح حممــد صــادق  الرشائــع،  علــل 
966)م(  385)هـــ/ 

مــن ال حيــرضه الفقيــه، تــح عــيل اكــرب غفــاري، منشــورات مجاعــة املدرســني يف احلــوزة . 169
العلميــة ط)، )قم )39)هـ( .

التوحيد، تح هاشم احلسيني الطهراين، مؤسسة النرشاإلسالمية، )قم 398)هـ(  . 0	1

اخلصال، تح عيل اكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم 403)هـ(. . 1	1

اهلدايــة يف االصــول والفــروع، تــح مؤسســة اإلمــام اهلــادي، مــط اعتــامد، ط)، )قــم . 2	1
8)4)هـ(.
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عيــون أخبــار الرضــا، تــح حســن االعلمــي، مؤسســة االعلمــي، ط)، )بــريوت . 3	1
005)م(.   - 6)4)هـــ 

معاين األخبار، عيل أكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، )قم  379)هـ(. 4	1

األمــايل، حتقيــق: قســم الدراســات اإلســالمية، ط)، مؤسســة البعثــة - قــم )7)4) . 5	1
هـ(.

كــامل الديــن ومتــام النعمــة، مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم . 6	1
املرشفــة – إيــران، )405)هـ(.

• الرصيفيني ، تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد )ت 641هـ(.	

املنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، تــح خالــد حيــدر، دار الفكــر للطباعــة . 		1
ــع، )4)4)هـ(. والنرش التوزي

• الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت 764هـ(.	

ــرتاث – . 8	1 ــاء ال ــى، دار إحي ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد األرن ــح أمح ــات، ت ــوايف بالوفي ال
)000)م(. بــريوت، 

• ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين )ت 643هـ(.	

البشــائر . 9	1 دار  ط)،  نجيــب،  عــيل  الديــن  حميــي  تــح  الشــافعية،  الفقهــاء  طبقــات 
))99)م(. بــريوت،   – اإلســالمية 

• صالح الدين، حممد شاكر )ت 764هـ(.	

فوات الوفيات، دار الكتب العلمية، ط)، )بريوت 000)م(.. 180

• ابن طاووس ، عيل بن موسى احليل )ت 664هـ(.	

الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، مط اخليام، )قم، 399)هـ(.. 181

ــني ألرسار . 182 ــوه التحص ــني ويتل ــرة املؤمن ــيل )( بإم ــا ع ــاص موالن ــني باختص اليق
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ــرتاث  ــاء ال ــني إلحي ــة الثقل ــاري، مؤسس ــح االنص ــني، ت ــاب اليق ــار كت ــن أخب ــا زاد م م
اإلســالمي، قــم –ايــران، )د ت(.

ــم-. 183 ــاب، ق ــة دار الكت ــني، مؤسس ــاب اليق ــار كت ــن أخب ــا زاد م ــني ألرسار م التحص
ــران، )3)4)هـ(. اي

إقبــال األعــامل، تــح: جــواد القيومــي األصفهــاين، مــط مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، . 184
قــم، )4)4)هـ(.

الترشيــف باملنــن يف التعريــف بالفتــن ) املالحــم والفتــن (، مــط نشــاط – اصفهــان، . 185
)6)4)هـ(. 

• الطباين، سليامن بن أمحد بن ايوب اللخمي )ت 360هـ(.	

املعجم االوسط، نرش وحتقيق دار احلرمني، )5)4)هـ/ 995)م(. . 186

املعجــم الكبــري، تــح محــدي عبــد املجيــد، دار احيــاء الــرتاث العــريب، ط)، )بــريوت . 	18
404)هـ/ 983)م (.

• الطبيس، احلسن بن الفضل )ت 548هـ(.	

مكارم االخالق، منشورات الرشيف الريض، ط6، ))39)هـ/ 97)م(. . 188

جممــع البيــان يف تفســري القــرآن، تــح جلنــة مــن العلــامء واملحققــني، مؤسســة االعلمــي، . 189
ط)، )بريوت 5)4)/ 995)م(

االحتجاج، دار النعامن للطباعة، )النجف 386)هـ/ 966)م(. 190

إعــالم الــورى بأعــالم اهلــدى، تــح: مؤسســة آل البيــت )( إلحيــاء الــرتاث، . 191
)7)4)هـــ(.

تفسري جوامع اجلامع، تح: مؤسسة النرش اإلسالمي، )))4)هـ(.. 192

• الطبي، حممد بن جرير )ت 310هـ(.	
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تاريخ الرسل وامللوك، ط)، األمرية للطباعة، بريوت، )005)م(.. 193

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تــح خليــل امليــس، دار الفكــر للطباعــة والنــرش، . 194
)بريوت 5)4)هـ/ 995)م(.

• الطبي الشيعي، حممد بن جرير بن رستم الصغر )من علامء القرن اخلامس( 	

دالئل اإلمامة، تح قسم الدراسات اإلسالمية، ط)، )قم 3)4)هـ(. . 195

املسرتشــد يف إمامــة أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب )(، تــح: أمحــد املحمــودي، . 196
مــط ســلامن الفــاريس – قــم، )5)4)هـ(.

• ــلمة األزدي 	 ــن س ــك ب ــد املل ــن عب ــالمة ب ــن س ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــو جعف ــاوي، أب الطح
ــرصي )ت 321هـــ(. ــري امل احلج

رشح مشــكل اآلثــار، تــح: شــعيب األرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، )5)4) هـــ، . 	19
م(.  (494

رشح معــاين اآلثــار، تــح: حممــد زهــري النجــار - حممــد ســيد جــاد احلــق، عــامل . 198
م(.  (994 هـــ،   (4(4( الكتــب، 

• الطويس، حممد بن احلسن )ت460 هـ (.	

الفهرست، تح جواد القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط )، )قم 7)4)هـ(. 199

األمــايل، تــح: قســم الدراســات اإلســالمية - مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة للطباعــة . 200
والنــرش والتوزيــع – قــم، )4)4)هـــ(.

التبيــان يف تفســري القــرآن، تــح أمحــد حبيــب العامــيل، دار احيــاء الــرتاث العــريب، ط)، . 201
)09))هـ(.

ــار معرفــة الرجــال – املعــروف – برجــال الكــي، تــح مهــدي الرجائــي، نــرش . 202 اختي
مؤسســة آل البيــت، مــط بعثــت، )قــم   404) هـــ(.
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ــط . 203 ــالمية، م ــب اإلس ــان، دار الكت ــوي اخلرس ــن املوس ــح حس ــكام، ت ــب األح هتذي
خورشــيد، ط3، )طهــران 364)هـــ ش(.

ــة . 204 ــة جلامع ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ــني، مؤسس ــن املحقق ــة م ــح: مجاع ــالف، ت اخل
املدرســني بقــم املرشفــة، )407) هــ  (.

الرســائل العــرش، مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم املرشفــة، . 205
)د ت (.

ــرش . 206 ــة الن ــاين، مؤسس ــي اإلصفه ــواد القيوم ــح: ج ــويس (، ت ــال الط ــواب ) رج األب
ــة، )5)4)هـــ(. ــم املرشف ــني بق ــة املدرس ــة جلامع ــالمي التابع اإلس

• بن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين )ت 287هـ(.	

اآلحــاد واملثــاين، تــح: باســم فيصــل أمحــد اجلوابــرة، دار الرايــة – الريــاض، )))4)ه . 	20
– )99)م(.

• العاميل، حسن بن عبد الصمد )ت 984 هـ(.	

وصــول األخيــار إىل أصــول األخبــار تــح عبــد اللطيــف الكوهكمــري، مطبعــة . 208
ــم  )04)هـــ ( ــام، )ق اخلي

• العاميل، عيل بن يونس النباطي البيايض )ت 877هـ(.	

الــراط املســتقيم إىل مســتحقي التقديــم، تــح حممــد باقــر البهبــودي، مــط احليــدري، . 209
ط)، )384)هـ(.

• ابــن عبــد الــب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عاصــم النمــري القرطبــي 	
)ت 463هـــ(. 

االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، تــح عــيل حممــد البجــاوي، ط)، دار اجليــل، . 210
بــريوت، )))4) هـــ - )99) م(. 
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الــدرر يف اختصــار املغــازي والســري، تــح: شــوقي ضيــف، ط)، دار املعــارف – . 211
القاهــرة، )403) هـــ(.  

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تــح: أيب األشــبال الزهــريي، دار ابــن اجلــوزي، اململكــة . 212
العربيــة الســعودية، )4)4) هـــ - 994) م(.

• ابن العبي، غريغوريوس امللطي )685هـ(.	

تاريخ املختر األول، دار امليرسة - بريوت – لبنان، )د ت(.. 213

• العجى أبو احلسن أمحد بن عبد اهلل بن صالح الكوف  )ت 261هـ(.	

تاريخ الثقات، دار الباز، )405)هـ-984)م(.. 214

• ــي 	 ــل الطرابل ــن خلي ــد ب ــن حمم ــو الوفــا إبراهيــم ب ــي أب ــن احللب ــان الدي العجمــي بره
الشــافعي  )ت 841هـــ(.

الكشــف احلثيــث عمــن رمــي بوضــع احلديــث، تــح: صبحــي الســامرائي، عــامل . 215
الكتــب، مكتبــة النهضــة العربيــة – بــريوت، )407) – 987)(.

• ابن العديم، عمر بن أمحد بن أيب جرادة )ت 660هـ(.	

البــالغ، )بــريوت، . 216 تــح ســهيل زكار، مؤسســة  بغيــة الطلــب يف تاريــخ حلــب، 
988)م(. 408)هـــ/ 

• ابــن عــرايب، أبــو ســعيد بــن األعــرايب أمحــد بــن حممــد بــن زيــاد بــن بــرش بــن درهــم البرصي 	
الصوف )ت 340هـ(.

ــن . 	21 ــيني، دار اب ــد احلس ــن أمح ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــد املحس ــح: عب ــرايب، ت ــن ع ــم اب معج
اجلــوزي، اململكــة العربيــة الســعودية، )8)4) هـــ - 997) م(.

• ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي )ت 571هـ(.	

تاريــخ مدينــة دمشــق، تــح عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة والنــرش . 218
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والتوزيــع، )5)4) هـــ - 995) م(. 

• العالمة احليل، احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي )ت726هـ(.	

خالصــة االقــوال يف معرفــة الرجــال، تــح جــواد قيومــي، مؤسســة النــرش اإلســالمي، . 219
ط)، )قــم 7)4)هـ(. 

الرسالة السعدية، تح عبد احلسني حممد عى بقال، مط هبمن – قم، )0)4)هـ(.. 220

ــ  - . 221 ــي، )))4) ه ــني الدرگاه ــح: حس ــني، ت ــري املؤمن ــل أم ــني يف فضائ ــف اليق كش
م(.  (99(

هنج احلق وكشف الصدق، مطبعة ستارة، قم، )))4)هـ(.. 222

منهــاج الكرامــة يف معرفــة اإلمامــة، تــح: عبــد الرحيــم مبــارك، مــط اهلــادي – قــم، . 223
هـ(.  (379(

• ابن العامد احلنبيل، عبد احلي بن أمحد بن حممد )ت 1089هـ(.	

شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب، تــح حممــود األرنــاؤوط، دار ابــن كثــري، . 224
دمشــق – بــريوت، )د ت(.

• ابن عنبه، مجال الدين بن عيل احلسيني ) ت828هـ (.	

76-عمــدة الطالــب يف أنســاب أيب طالــب، ط)، منشــورات املطبعــة اجلديــدة، ) . 225
)96)م(.

• العياش، حممد بن مسعود )ت 320هـ(.	

تفســري العيــايش، تــح هاشــم الرســويل املحــاليت، املكتبــة العلميــة اإلســالمية، طهران، . 226
)دت(.

• العينى، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسن احلنفى )ت 855هـ(.	

عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، )د . 	22
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ت(.

• الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطويس )ت 505هـ(.	

إحياء علوم الدين، دار املعرفة – بريوت، )د ت(.. 228

• ابن الغزي، شمس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن )ت1167هـ(.	

ــة، بــريوت – . 229 ديــوان اإلســالم، تــح ســيد كــرسوي حســن، ط)، دار الكتــب العلمي
لبنــان، )))4) هـــ - 990) م(.

• الفايس، تقي الدين حممد بن أمحد احلسني املكي )ت 832 هـ(.	

ــب . 230 ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــح حمم ــني، ت ــد األم ــخ البل ــني يف تاري ــد الثم العق
998)م(. )بــريوت  ط)،  العلميــة، 

• ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا )ت 395 هـ(.	

معجم مقاييس اللغة، تح عبد السالم هارون، دار الفكر، )399)هـ(. . 231

• الفتال النيسابوري، حممد بن احلسن بن عيل أمحد )508هـ(.	

ــح: الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان، منشــورات . 232 روضــة الواعظــني، ت
ــم، )د ت(. ــريض – ق ــف ال الرشي

• فرات الكوف، أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوف )ت 352هـ(.	

تفســري فــرات الكــويف، تــح: حممــد الكاظــم، مؤسســة الطبــع والنــرش التابعــة لــوزارة . 233
الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي – طهــران، )0)4) - 990) م(. 

• الفراهيدي، اخلليل بن أمحد )ت 175هـ(.	

ــاب العــني، تــح مهــدي املخزومــي، مؤسســة دار اهلجــرة، مطبعــة الصــدر، ط)، . 234 كت
)قــم 0)4)هـــ (.

• ابــن فندمــه، أبــو احلســن ظهــر الديــن عــيل بــن زيــد بــن حممــد بــن احلســن البيهقــي )ت 	



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي352

565هـ(.

تاريخ بيهق، دار اقرأ، دمشق، )5)4) هـ(.. 235

• ابن الفوطي، كامل الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد الشيباين )ت 723 هـ(.	

جممــع اآلداب يف معجــم األلقــاب، تــح حممــد الكاظــم، ط)، مؤسســة الطباعــة . 236
إيــران، )6)4)هـــ(. الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي،  والنــرش- وزارة 

• الفروزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )ت 817هـ(.	

البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، ط)، دار ســعد الديــن للطباعــة والنــرش . 	23
000)م(. )))4)هـــ-  والتوزيــع، 

• الفيض الكاشاين، حممد حمسن )ت 1091هـ(.	

التفسري الصايف، تح حسني االعلمي، مؤسسه اهلادي، ط)، )قم  6)4)هـ(.. 238

كتــاب الــوايف، تــح ضيــاء الديــن احلســيني، مكتبــة اإلمــام أمــري املؤمنــني، )اصفهــان . 239
406)هـ(.

• أيب القاسم الطبي، عامد الدين أيب جعفر حممد )525هـ(.	

بشــارة املصطفــى )( لشــيعة املرتــىض )(، تــح: جــواد القيومــي اإلصفهــاين، . 240
مؤسســة النــرش اإلســالمي التابعــة جلامعــة املدرســني بقــم املرشفــة، )0)4)هـــ(.

• ابــن قــايض شــهبة، أبــو بكــر بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر األســدي الشــهبي الدمشــقي، 	
تقــي الديــن )ت 851هـــ(.

3)- طبقــات الشــافعية، تــح د. احلافــظ عبــد العليــم خــان، عــامل الكتــب – بــريوت، . 241
)407)هـ(.

• القايض عياض، أيب الفضل اليحصبي )ت 544هـ(.	

الشــفا بتعريــف حقــوق املصطفــى، دار الفكــر للطباعة والنــرش، )بــريوت  409)هـ/ . 242
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988)م(.

• القايض املغريب، النعامن بن حممد التميمي، )ت 363هـ(.	

ــة . 243 ــاليل، مؤسس ــيني اجل ــد احلس ــح حمم ــار، ت ــة االطه ــل األئم ــار يف فضائ رشح األخب
النــرش اإلســالمي، ط)، )قــم  4)4)هـــ(.

دعائــم اإلســالم، تــح: آصــف بن عيل أصغــر فيــيض، دار املعارف-مــر، )383)ه- . 244
963)م(. 

• القايل، إسامعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن حممد )ت 356هـ(.	

ــة، )344) هـــ - . 245 ــب املري ــي، دار الكت ــواد األصمع ــد اجل ــد عب ــح: حمم ــايل، ت األم
6)9)م(.

• ابن قانع، عبد الباقي بن قانع، )ت315هـ(.	

معجــم الصحابــة، تــح: صــالح بــن ســامل املــرايت، مكتبــة الغربــاء األثريــة، املدينــة . 246
ــورة، )997)م(.   املن

• ابن قتيبة الدينوري، عبد اهلل بن مسلم )ت 276هـ(.	

االمامة والسياسة، تح عيل شريي، انتشارات الرشيف الريض، )قم 3)4)هـ(.. 	24

عيون األخبار، دار الكتب العلمية –بريوت، )8)4) هـ(.. 248

املعــارف، صححــه وعلــق عليــه: حممد إســامعيل عبــد اهلل الصــاوي، املكتبة احلســينية، . 249
مر )934)م(.

• القرش، عبد القادر بن حممد بن نرص اهلل، حميي الدين احلنفي )ت 775هـ(.	

اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، مري حممد كتب خانه – كراتي ) د ت(.. 250

• القرطبي، حممد بن أمحد االنصاري )ت 671هـ(.	

ــربدوين، دار . 251 ــم ال ــد العلي ــح أمحــد عب ــي(، ت اجلامــع ألحــكام القــرآن )تفســري القرطب
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ــريوت 405)هـــ/ 985)م(. ــرتاث العــريب، ط)، )ب ــاء ال احي

• القزويني، زكريا بن حممد بن حممود )ت 682هـ(.	

آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر – بريوت، )د ت(.. 252

• القزويني، عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي )ت 623هـ(.	

التدويــن يف أخبــار قزويــن، تــح عزيــز اهلل العطــاردي، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، . 253
)408)هـ-987)م(.

• قطب الدين الراوندي، )ت 573هـ(.	

اخلرائج واجلرائح، مط العلمية-قم، )409)هـ(.. 254

• القطفي، مجال الدين أبو احلسن عيل بن يوسف )ت 646هـ(.	

إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، تــح دار الفكــر العــريب، ط)، )القاهــرة 406) هـــ - . 255
.) )98)م 

• ــا الســودوين )ت 	 ــن قطلوبغ ــم ب ــدل قاس ــو الع ــن أب ــن الدي ــداء زي ــو الف ــا، أب ــن قطلوبغ اب
879هـ(.

تــاج الرتاجــم، تــح حممــد خــري رمضــان يوســف، ط)، دار القلــم – دمشــق، )3)4) . 256
هـ -)99)م(.

• القمي، عيل بن ابراهيم)ت نحو 329 هـ(.	

تفسري القمي، تح طيب اجلزائري، دار الكتاب، ط3، )قم 404)هـ(.. 	25

• القمي، حممد بن احلسن )ت ف القرن 7(. 	

ــم، . 258 ــث، ق ــح: عــيل وســط الناطقــي، مــط دار احلدي ــد، ت ــدر الفري ــد وال ــد النضي العق
)433)هـ(.

• ابن قنفذ، أبو العباس أمحد بن حسن بن اخلطيب القسنطيني )ت 810هـ(.	
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ــح . 259 ــني(، ت ــاء واملؤلف ــني والفقه ــالم املحدث ــة وأع ــي للصحاب ــم زمن ــات )معج الوفي
عــادل نوهيــض، ط4، دار اآلفــاق اجلديــدة، بــريوت، )403) هـــ - 983) م(.

• الكاشاين، فتح اهلل بن شكر اهلل )988 هـ(.	

زبدة التفاسري، تح: مؤسسة املعارف، مط عرتت، قم-ايران، )3)4)هـ(.. 260

• ابن كثر، أيب الفداء اسامعيل ) ت 774هـ (.	

)دمشــق . 261 ط)  العــريب،  الــرتاث  احيــاء  دار  شــريي،  عــيل  تــح  والنهايــة،  البدايــة 
988)م(. 408)هـــ/ 

ــة . 262 ــة للطباع ــي، دار املعرف ــن املرع ــد الرمح ــف عب ــح يوس ــم، ت ــرآن العظي ــري الق تفس
ــريوت ))4)هـــ/ )99)م(. ــع، )ب ــرش والتوزي والن

• الكراجكي، أيب الفتح حممد بن عيل )ت 449هـ(.	

كنز الفوائد، مكتبة املصطفوي، ط)، )قم  369)هـ ش(.. 263

• الكليني، أيب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الرازي)ت329هـ(.	

الروضــة مــن الــكايف، تصحيــح وتعليــق: عــيل أكــرب الغفــاري، ط4، مــط حيــدري، . 264
دار الكتــب اإلســالمية – طهــران، ))36) هـــ(.

• الكوف، أيب إسحاق إبراهيم بن حممد الثقفي الكوف)283هـ(.	

الغارات، تح: جالل الدين احلسيني األرموي املحدث، )د ت(.. 265

• الكوف، حممد بن سليامن القايض )ت 300هـ(.	

ــة . 266 ــاء الثقاف ــع احي ــودي، جمم ــر املحم ــد باق ــح حمم ــني، ت ــري املؤمن ــام أم ــب اإلم مناق
اإلســالمية، مــط النهضــة، ط)، ) ))4)هـــ(.

• ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويني )ت 275هـ(. 	

سنن ابن ماجة، تح حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنرش، )د ت(.. 	26



سرية اإلمام علي )( دراسة تارخيية يف ضوء روايات كتاب املناقب للخوارزمي احلنفي356

• املازندراين، حممد صالح )ت 1081 هـ(.	

رشح أصــول الــكايف، تــح: املــريزا أبــو احلســن الشــعراين، دار إحيــاء الــرتاث العــريب . 268
للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــريوت – لبنــان، )))4)ه-000) م(.

• مالك، ابن انس )ت 179هـ(.	

ــريوت . 269 ــرتاث العــريب، )ب ــاء ال ــي، دار احي ــد الباق ــؤاد عب ــح حممــد ف 05)- املوطــأ، ت
406)هـــ/ 985)م(.

• املالكي، أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري )ت 333هـ(.	

املجالســة وجواهــر العلــم، تــح: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلامن، دار ابــن . 0	2
حــزم، بــريوت – لبنــان، )9)4)هـــ(.

• املتقي اهلندي، عالء الدين بن حسام الدين )ت 975هـ(.	

كنــز العــامل يف ســنن االقــوال واالفعــال، تح الشــيخ بكــري حياين، مؤسســه الرســالة، . 1	2
)بريوت، 409)هـ/ 989)م(.

• املجلي، حممد باقر بن حممد تقي )ت 1111هـ(.	

ــريب، . 2	2 ــرتاث الع ــاء ال ــار، دار احي ــة االطه ــار األئم ــدرر أخب ــة ل ــوار اجلامع ــار األن بح
ط3، )بــريوت 403)هـــ/ 983)م(.

• املجلي، حممد تقي )االول(، )1070هـ(. 	

روضــة املتقــني يف رشح مــن ال حيــرضه الفقيــه، تــح: الســيد حســني املوســوي الكرماين . 3	2
والشــيخ عيل پنــاه اإلشــتهاردي، املطبعة العلمية-قــم، )398)هـ(.

• املحامــيل، أبــو عبــد اهلل البغــدادي احلســن بــن إســامعيل بــن حممــد بــن إســامعيل بــن ســعيد 	
بــن أبــان الضبــي )ت 330هـ(.

أمــايل املحامــيل، تــح: محــدي عبد املجيــد الســلفي، دار النــوادر، )7)4) هـــ - 006) . 4	2
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م(.

• املحب الطبي، أمحد بن عبد اهلل )ت 694هـ(.	

ذخائر العقبى، مكتبة املقديس، )القاهرة  356)هـ(.. 5	2

الرياض النرضة يف مناقب العرشة، ط)، دار الكتب العلمية، بريوت، )د ت(.. 6	2

• املحسن بن كرامة، رشف اإلسالم بن سعيد )ت494هـ(.	

ــز . 		2 ــوي، مرك ــبيب املوس ــني آل ش ــح: حتس ــني، ت ــل الطالبي ــن فضائ ــني ع ــه الغافل تنبي
الغديــر للدراســات اإلســالمية، )0)4) هــ  000) م(.

• املحقق االردبييل، أمحد بن حممد )993هـ(.	

• زبــدة البيــان يف أحــكام القــرآن، تــح: حممــد الباقــر البهبــودي، املكتبــة املرتضوية-طهــران، 	
)د ت(.

• املخلــص، حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن العبــاس بــن عبــد الرمحــن بــن زكريــا البغــدادي )ت 	
393هـ(.

املخلصيــات، تــح: نبيــل ســعد الديــن جــرار وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية . 8	2
لدولــة قطــر، )9)4) هـــ - 008) م(.

• املدين، ضامن بن شدقم بن عيل احلسيني )1082هـ(. 	

وقعــة اجلمــل، تح: الســيد حتســني آل شــبيب املوســوي، مــط حممد-النجــف، )0)4) . 9	2
هــ  - 999) م(.

• ابن مردويه، أمحد بن موسى األصفهاين )410هـ(.	

مناقــب عــيل بــن أيب طالــب )( ومــا نــزل مــن القــرآن يف عــيل، تــح: عبــد الــرزاق . 280
حممــد حســني حــرز الديــن، مــط دار احلديث-قــم، )4)4)هـــ(.

• املرزباين، أيب عبيد اهلل حممد بن عمران )ت 384 هـ(.	
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معجــم الشــعراء، مكتبــة القــديس، ط)، دار الكتــب العلميــة، بــريوت – لبنــان، . 281
هـــ - )98) م(.  (40((

• املــزي، يوســف بــن عبــد الرمحــن بــن يوســف، أبــو احلجــاج، مجــال الديــن ابــن الزكــي أيب 	
حممــد القضاعــي الكلبــي )ت 742هـــ(.

هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، تــح: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة – . 282
بــريوت، )400)ه – 980)م(.

• املسعودي، عيل عبد احلسن بن عيل )ت346هـ(.	

مروج الذهب ومعادن اجلوهر، دار اهلجرة، ط)، )قم404)ه-984)م(.. 283

التنبيه واألرشاف، تح: جلنة حتقيق الرتاث، دار مكتبة اهلالل، بريوت، )993)م(.. 284

• ابن مسكويه، أبو عيل أمحد بن حممد بن يعقوب مسكويه )ت 421هـ(.	

ــو القاســم إمامــي، ط)، رسوش، طهــران، . 285 ــح: أب جتــارب األمــم وتعاقــب اهلمــم، ت
)000)م(.

• مسلم، بن احلجاج أبو احلسن القشري النيسابوري )ت 261هـ(.	

املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل )(، تــح حممــد . 286
فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب – بــريوت، )د ت(.

• املشــغري العامــيل، مجــال الديــن يوســف بــن حاتــم بــن فــوز بــن مهنــد الشــامي )ت 	
664هـــ(.

الدر النظيم، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، )د ت(.. 	28

• املشهدي، أبو عبد اهلل حممد بن جعفر املشهدي) توف ف القرن السادس(.	

ــح: جــواد القيومــي األصفهــاين، مــط  مؤسســة النــرش اإلســالمي، . 288 ــري، ت ــزار الكب امل
قم-ايــران، )9)4)هـــ(.
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• ابــن املغــازيل، عــيل بــن حممــد بــن حممــد بــن الطيــب بــن أيب يعــى بــن اجلــاليب، أبــو احلســن 	
الواســطي املالكــي، )ت 483هـ(.

مناقــب عــيل بــن أيب طالــب )(، تــح أبــو عبــد الرمحــن تركــي بــن عبــد اهلل . 289
م(.  (003  - هـــ   (4(4( صنعــاء،   – اآلثــار  دار  الوادعــي، 

• املفيد، حممد بن حممد النعامن العكبي البغدادي )ت 413هـ(.	

ــريوت . 290 ــرش، ط)، )ب ــة والن ــد للطباع ــف، دار املفي ــدي نج ــح مه ــر، ت ــالة يف امله رس
993)م(. 4)4)هـــ/ 

ــق . 291 ــت )( لتحقي ــة آل البي ــح مؤسس ــاد، ت ــيل العب ــج اهلل ع ــة حج ــاد يف معرف اإلرش
الــرتاث، ط)، دار املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــريوت – لبنــان، )4)4) - 

993)م(.

الفصــول املختــارة، تــح: الســيد نــور الديــن جعفريــان االصبهــاين، الشــيخ يعقــوب . 292
اجلعفــري، الشــيخ حمســن األمحــدي، ط)، دار املفيــد للطباعــة والنــرش والتوزيــع - 

ــان، )4)4)هـــ - 993)م(. ــريوت – لبن ب

ــة، . 293 ــم املرشف ــني بق ــة املدرس ــة جلامع ــالمي التابع ــرش اإلس ــة الن ــة، ط)، مؤسس املقنع
)0)4)هـــ(.

اإلفصــاح يف إمامــة أمــري املؤمنــني )(، تــح: مؤسســة البعثــة، دار املفيــد للطباعــة . 294
والنــرش والتوزيــع - بــريوت – لبنــان، )4)4)هـــ - 993) م(.

االختصــاص، تــح: عــيل أكــرب الغفــاري و الســيد حممــود الزرنــدي، ط)، دار املفيــد . 295
للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــريوت – لبنــان، )4)4)هـــ - 993) م(.

ــازي، مــط مكتــب اإلعــالم اإلســالمي، . 296 ــح: حممــد عــيل أي ــد، ت تفســري القــرآن املجي
)4)4)هـ(.
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املســائل العكربيــة، تــح: عــيل أكــرب اإلهلــي اخلراســاين، ط)، دار املفيــد للطباعــة . 	29
والنــرش والتوزيــع - بــريوت – لبنــان، )4)4)هـــ - 993) م(.

اجلمل، مكتبة الداوري - قم – ايران، )د ت(.. 298

• املقديس، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقديس البشاري )380هـ(.	

أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، مكتبة مدبويل، ط3، )القاهرة )99)م(.. 299

• ــاين 	 ــن زاذان األصبه ــم ب ــن عاص ــيل ب ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــر حمم ــو بك ــرئ، أب ــن املق اب
اخلــازن، )ت 381هـــ(.

املعجــم البــن املقــرئ، تــح: أيب عبــد احلمــن عــادل بــن ســعد، مكتبــة الرشــد، . 300
م(.  (998  - هـــ   (4(9( الريــاض، 

• املقريزي، أمحد بن عيل بن عبد القادر، أبو العباس احلسيني العبيدي، )ت 845هـ(.	

إمتــاع األســامع بــام للنبــي مــن األحــوال واألمــوال واحلفــدة واملتــاع، تــح: حممــد عبــد . 301
احلميــد النميــي، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، )0)4) هـــ - 999) م(.

• ابــن امللقــن، رساج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــيل بــن أمحــد الشــافعي املــرصي 	
)ت804هـــ(. 

العقــد املذهــب يف طبقــات محلــة املذهــب، تــح أيمــن نــر األزهــري - ســيد مهنــي، . 302
ط)، دار الكتــب العلميــة، بــريوت – لبنــان، )7)4) هـــ - 997) م(.

• املناوي، حممد عبد الرؤوف )ت 1031(.	

ــد . 303 ــد عب ــح أمح ــر، ت ــري النذي ــث البش ــن احادي ــري م ــع الصغ ــر رشح اجلام ــض القدي في
الســالم، دار الكتــب العلميــة، ط)، )  بريوت5)4)هـــ/ 994)م (.

• منتجب الدين، عيل بن بابويه الرازي )ت 585 هـ(.	

االربعون حديثا عن أربعني شيخا، من أربعني صحابيا، مط أمري، قم، )408)هـ(.. 304
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فهرســت اســامء علــامء الشــيعة ومصنفيهــم، تــح عبــد العزيــز الطباطبائــي، دار . 305
986)م(. 406)هـــ/  )بــريوت  ط)،  االضــواء، 

• املنقري، نرص بن مزاحم املنقري )ت212هـ(.	

وقعة صفني، تح: عبد السالم حممد هارون، ط)، مط املدين-مر، ))38)هـ(.. 306

• ابو منصور، حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت370هـ(.	

ــريوت، . 	30 ــرتاث العــريب – ب ــاء ال ــح: حممــد عــوض مرعــب، دار إحي ــب اللغــة، ت هتذي
))00)م(.

• ابن منظور، حممد بن مكرم االفريقي املرصي )ت 711هـ(.	

لسان العرب، نرش أدب احلوزة، )قم 405)هـ(.. 308

• ابن ميثم البحراين، كامل الدين ميثم بن عيل )ت 679هـ(.	

رشح املائــة كلمــة المــري املؤمنــني عــى بــن أبــى طالــب )(، صححــه وعلــق عليه: . 309
مــري جالل الديبن احلســيني، مؤسســة العــروة الوثقى-املعمورة، ))43)هـــ/0)0)م(.

رشح هنــج البالغــة، مركــز النــرش مكتــب األعــالم اإلســالمي - احلــوزة العلميــة - . 310
قــم – ايــران، ))36)هـــ(.

اختيار مصباح السالكني، تح: حممد هادي األميني، )408)هـ(.. 311

• امليداين، أمحد بن حممد )ت 518هـ(.	

جممع االمثال، مؤسسة الطبع والنرش التابعة لالستانة الرضوية املقدسة، )د ت(.. 312

• النجاش، أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي )ت450هـ(.	

فهرســت اســامء مصنفــي الشــيعة املشــتهر بـــ )رجــال النجايش (، تح موســى الشــبريي . 313
الزنجــاين، مؤسســة النرش اإلســالمي، ط5، )قــم 6)4)هـ(.

• النحاس، أمحد بن حممد بن اسامعيل )ت338هـ(.	
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ــة، ط)، . 314 ــوث العلمي ــد البح ــوين، معه ــيل الطاب ــد ع ــح حمم ــم، ت ــرآن الكري ــاين الق مع
ــة 408)هـــ/ 988)م(. )مكــة املكرم

• ابن النديم، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب اسحق البغدادي )ت 438هـ(.	

الفهرســت يف أخبــار العلــامء املصنفــني القدمــاء واملحدثــني املعــروف بـــ )فهرســت ابن . 315
النديــم(، تــح رضا بــن زيــن العابدين احلائــري، )طهــران )39)هـــ/)97)م(.

• النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، )ت 303هـ(.	

الســنن الكــربى، تــح حســن عبــد املنعــم شــلبي، مؤسســة الرســالة – بــريوت، . 316
م(.  (00(  - هـــ   (4(((

خصائــص أمــري املؤمنــني عــيل بــن أيب طالــب، أمحــد مرييــن البلــويش، مكتبــة املعــال – . 	31
الكويــت، )406)هـ(.

• ــو نعيــم األصبهــاين، أمحــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران 	 أب
)ت 430هـــ(.

ــب . 318 ــن، ط)، دار الكت ــرسوي حس ــيد ك ــح س ــان(، ت ــار أصبه ــان )أخب ــخ أصبه تاري
العلميــة – بــريوت، )0)4) هـــ-990)م(.

معرفــة الصحابــة، تــح: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطــن للنــرش، الريــاض، . 319
)9)4) هـــ - 998) م(.

فضائــل اخللفــاء األربعــة، تــح: صالــح بــن حممــد العقيــل، دار البخــاري للنــرش . 320
املنــورة، )7)4) هـــ - 997) م(.  املدينــة  والتوزيــع، 

حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، الســعادة - بجــوار حمافظــة مــر، )394)هـــ - . 321
974)م(.

الضعفاء، تح: فاروق محادة، دار الثقافة - الدار البيضاء، )405)ه – 984)م(.. 322
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• ابن نقطة احلنبيل، حممد بن عبد الغني بن أيب بكر بن شجاع، البغدادي )ت 629هـ(.	

التقييــد ملعرفــة رواة الســنن واملســانيد، تــح كــامل يوســف احلــوت، ط)، دار الكتــب . 323
العلميــة، بــريوت، )408) هـــ - 988) م(.

• ابن نام احليل، نجم الدين حممد بن جعفر بن أيب البقاء هبة اهلل )645 هـ(.	

مثري االحزان، املطبعة احليدرية - النجف األرشف، )369)ه - 950) م(.. 324

• النووي، أبو زكريا حييى بن رشف بن مري )ت 676هـ(.	

املجموع، دار الفكر، )د ت(.. 325

هتذيــب األســامء واللغــات، تصحيــح وتعليــق ومقابلــة أصولــه: رشكــة العلــامء . 326
العلميــة، ) ب ت(. الكتــب  بــريوت، دار  املنرييــة،  الطباعــة  بمســاعدة 

• النويري، أمحد بن عبد الوهاب )ت 733هـ(. 	

7))-هنايــة االرب يف فنــون االدب، املؤسســة املرية العامة، مط كوستاتســموماس . 	32
ورشكاءه )د ت(.

• ابن هشام، عبد امللك بن هشام بن ايوب احلمري )ت 218هـ(.	

الســرية النبويــة، تــح حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد، مــط املــدين، )القاهرة383)هـ/ . 328
963)م(.

• اهليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر )ت807هـ(.	

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، )بريوت، 408)هـ/ 988)م(.. 329

ــب . 330 ــزة، دار الكت ــرزاق مح ــد ال ــد عب ــح: حمم ــان، ت ــن حب ــد اب ــآن إىل زوائ ــوارد الظم م
العلميــة، )د ت(.

• الواســطي، كاف الديــن أيب احلســن عــيل بــن حممــد الليثــي، ) مــن أعــالم اإلماميــة ف القــرن 	
الســادس (.
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عيــون احلكــم واملواعــظ، تــح: حســني احلســني البريجنــدي، مــط دار احلديث-قــم، . 331
)د ت(.

• الواقدي، حممد بن عمرو )ت 207هـ(.	

كتاب املغازي، تح مارسدن جونز، نرش دانش إسالمي، ) 405)هـ(.. 332

• ياقوت احلموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل )ت 626هـ(.	

معجم البلدان، دار احياء الثراث العريب، )بريوت 399)هـ/ 979)م(.. 333

معجم األدباء، دار احياء الرتاث العريب، ط 3، ) بريوت 400) ه / 980) م(.. 334

• اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن وهب بن واضح ) ت284هـ (.	

تاريخ اليعقويب، ط)، مطبعة مهر، إيران، )5)4)هـ(.. 335

• ايب يعى، أمحد بن عيل بن املثنى التميمي )ت 307هـ(.	

مسند أي يعى، تح حسني سليم اسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، )د ت(. . 336

• ــن 	 ــر الدي ــيل، جم ــي احلنب ــن العليم ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــن، عب ــو اليم أب
)ت928هـــ(.

ــة، . 	33 ــد نبات ــد املجي ــس عب ــان يون ــح عدن ــل، ت ــدس واخللي ــخ الق ــل بتاري ــس اجللي األن
مكتبــة دنديــس – عــامن، )د ت(.

ثانًيا: قائمة املراجع: 
• االميني، عبد احلسن أمحد النجيفي )1390هـ(. 	

الغديــر يف الكتــاب والســنة واالدب، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات، بــريوت-. 338
لبنــان )د ت(.
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• االنصاري، أيب أسد اهلل حممد حياة بن احلافظ حممد عبد اهلل األنصاري.	

معجم الرجال واحلديث، )د مط(، )د ت(.. 339

• بارتولد، فاسييل فالديمروفتش.	

تاريــخ الــرتك يف اســيا الصغــرى، ترمجــة د. أمحــد ســعيد ســليامن، اهليئــة املريــة . 340
)996)م(. للكتــاب،  العامــة 

• البحراين، عيل بن عبد اهلل بن عيل )1340هـ(.	

منــار اهلــدى يف النــص عــى إمامــة اإلثنــي عــرش )(، تــح: عبــد الزهــراء اخلطيــب، . 341
دار املنتظــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــريوت – لبنــان، )405)ه- 985) م(.  

• بحر العلوم، حممد املهدي الطباطبائي )ت1212هـ (.	

رجــال الســيد بحــر العلــوم املعــروف بـــ )الفوائــد الرجاليــة(، تــح حممــد صــادق بحــر . 342
العلــوم، مــط افتــاب، ط)، )طهران363)هـــ(.

• البوجردي، عيل اصغر حممد شفيع اجلابقيل )ت 1313هـ(.	

طرائــف املقــال يف معرفــة طبقــات الرجــال، تــح مهــدي رجائــي، مــط هبمــن، ط)، . 343
ــم 0)4)هـ(. )ق

• البغدادي، اسامعيل باشا ) ت 1339هـ (.	

هديــة العارفــني يف اســامء املؤلفــني وآثــار املصنفــني، دار احيــاء الــرتاث العــريب، . 344
بــريوت لبنــان ) د ت(. 

• التهانوي، حممد عيل.	

موســوعة اصطالحــات الفنــون والعلــوم، تــح عــيل دحــروج، مكتبــة لبنــان نــارشون، . 345
بــريوت )996)م(.

• التسرتي، حممد تقي	
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قاموس الرجال، مؤسسة النرش األسالمي، ط)، )قم 5)4)هـ(.. 346

• اجلواهري، حممد 	

املفيــد مــن معجــم رجــال احلديــث، منشــور مكتبــة حمــاليت، مــط العلميــة، )قــم . 	34
4)4)هـــ(.

• حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل )ت1067 هـ(، 	

ــاء . 348 كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، تــح حممــد رشف الديــن، دار احي
ــريوت، )د ت(. ــرتاث العــريب، ب ال

• ابو احلسنات، حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي)1304هـ(.	

ــاب . 349 ــن، دار الكت ــدر الدي ــق حممــد ب ــع وتعلي ــة، جتمي ــة يف تراجــم احلنفي ــد البهي الفوائ
ــرة )د ت(. ــالمي –القاه اإلس

• محادة، ملياء.	

واخريا ارشقت الروح، دار اخلليج العريب - بريوت – لبنان، )))4)ه-000)م(.. 350

• احلوف، الدكتور أمحد حممد.	

الزخمرشي، دار الفكر العريب، ط)، )966)م(.. 351

• اجلاليل، حممد رضا احلسيني.	

احلسني )( سامته وسريته، مط: دار املعروف. قم، )د ت(. . 352

• اخلرسان، حممد مهدي السيد حسن املوسوي.	

موسوعة عبد اهلل بن عباس، مط ستارة-قم، )8)4)هـ(. . 353

• اخلراساين، حممد تقي النّقوي القايني.	

مفتاح السعادة يف رشح هنج البالغة، )د ت(.. 354

حتفة الفقهاء، ط)، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، )4)4) هـ - 994) م(.. 355
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• اخلوانساري، حممد باقر املوسوي األصبهاين )ت1313 هـ(.	

ــة . 356 روضــات اجلنــات يف أحــوال العلــامء والســادات، تــح أســد اهلل اســامعيليان، مكتب
ــم، ) د.ت (. ــامعيليان، ق اس

• اخلوئي، حبيب اهلل اهلاشمي )1304هـ(.	

املطبعــة . 	35 امليانجــي،  ابراهيــم  ســيد  تــح  البالغــة،  هنــج  رشح  يف  الرباعــة  منهــاج 
ت(. )د  )طهــران  ط4،  اإلســالمية، 

• اخلوئي، عيل اكب املوسوي )ت 1413 هـ(	

معجــم رجــال احلديــث و تفصيــل طبقــات الــرواة، مــط مركــز نــرش الثقافة اإلســالمية . 358
، ط5، )3)4)هـ/)99)م(.

• الزركيل، خر الدين )ت1410هـ(.	

االعالم، دار العلم للماليني، ط5، )بريوت 980)م(.. 359

• زيدان، جرجي )1332هـ(.	

تاريــخ آداب اللغــة العربيــة، مراجعــة وتعليــق شــوقي ضيــف، دار اهلــالل، القاهــرة . 360
)د ت(.

• رساب التنكابني، حممد بن عبد الفتاح )1124هـ(.	

سفينة النجاة، تح: مهدي الرجائي، مط األمري، قم، )9)4)هـ(.. 361

• الشاهرودي، عيل النامزي )1405هـ(.	

مستدركات علم رجال احلديث، مط شفق، ط)، )طهران ))4)هـ(. . 362

مســتدرك ســفينة البحــار، تــح حســن بــن عــيل النــامزي، مؤسســة النــرش اإلســالمي، . 363
)قــم  8)4)هـ( .

• شب، جواد.	
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ادب الطف، مطابع قدموس اجلديدة، )لبنان، )97)م(.. 364

• الشرازي، نارص مكارم.	

االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، مدرسة اإلمام أمري املؤمنني، ط)، )دت(.. 365

• الطهراين، حممد حسن املعروف بـ أغا بزرك )ت 1389هـ(.	

الذريعة إىل تصانيف الشيعة، دار االضواء، ) بريوت 403)هـ/983)م(.. 366

• العاميل، جعفر مرتىض احلسيني 	

الصحيح من سرية اإلمام عيل، ط)، )قم، 430)هـ(.. 	36

ــث، . 368 ــط دار احلدي ــرش، م ــة والن ــث للطباع ــول، دار احلدي ــرية الرس ــن س ــح م الصحي
ط)، )قــم  6)4)هـــ(.

• عبد الوهاب خوجة.	

رشح كلــامت أمــري املؤمنــني )(، تصحيــح وتعليــق: مــري جــالل الديــن احلســيني، . 369
)390)هـ(.

• فتح اهلل، امحد.	

3	0 . -  (4(5( الدمــام،   – املدوخــل  مطابــع  ط)،  اجلعفــري،  الفقــه  ألفــاظ  معجــم 
995)م(.

• القرش، باقر رشيف 	

قــم . 1	3  ( ط)،  مهــر،  مــط  جبــري،  بــن  ســعيد  منشــورات  الرضــا،  اإلمــام  حيــاة 
)37)هـــ.ش(.

) 395)هـــ- . 2	3 النجــف األرشف،   - اآلداب  مطبعــة  مــط  احلســني،  اإلمــام  حيــاة 
975)م(.

• القمي، عباس بن حممد رضا  )ت 1359هـ(.	
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الكنى وااللقاب، مكتبة الصدر، )طهران )د ت(.. 3	3

• القندوزي، سليامن بن ابراهيم احلنفي )1220هـ/1294هـ(.	

ينابيــع املــودة لــذوي القربــى، تــح عــيل مجــال ارشف احلســيني، دار االســوة للطباعــة . 4	3
والنــرش، ط)، ) 6)4)هـ(.

• كحاله، عمر رضا.	

معجم املؤلفني، دار احياء الرتاث العريب، مكتبة املثنى، )بريوت)د ت(.. 5	3

• الكربايس، حممد جعفر حممد )ت1175هـ(.	

ــم . 6	3 ــث، ط)، )ق ــيني، دار احلدي ــر احلس ــح جعف ــب، ت ــه املطل ــج يف حتقيق ــل املنه اكلي
4)4)هـــ(.

• الكوراين، عيل العاميل.	

احلــق املبــني يف معرفــة املعصومــني )(، ط)، دار اهلــدى - قم املرشفــة، )4)4)هـ-. 		3
003)م(.

• املاحوزي، سليامن بن عبد اهلل املاحوزي البحراين)1121هـ(.	

كتاب االربعني، تح: مهدي الرجائي، مط امري-قم، )7)4)هـ(.. 8	3

• املازندراين، حممد بن إسامعيل )ت 1216هـ(.	

منتهــى املقــال يف احــوال الرجــال، تــح: مؤسســة آل البيــت )( إلحيــاء الــرّتاث – . 9	3
قــم، مــط ســتاره – قــم، )6)4)هـــ(.

• املباركفورى ، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم )ت 1353هـ(.	

حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، دار الكتب العلمية – بريوت، )د ت(.. 380

• حممد مهدي شمس الدين.	

دراســات يف هنــج البالغــة، ط)، دار الزهــراء للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــريوت . 381
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ــان، ))39) - )97) م(. – لبن

• املدين، عيل خان الشرازي )ت 1120هـ(.	

الدرجــات الرفيعــة يف طبقــات الشــيعة، تــح حممــد صــادق بحــر العلــوم، مكتبــه . 382
ــم  397)هـــ(. ــرييت، )ق بص

• مصطفي، شاكر .	

التاريخ العريب واملؤرخون، دار العلم للماليني، ط) )بريوت 978)(.. 383

• امليالين، عيل احلسيني 	

)النجــف االرشف . 384 األنــوار، ط)، مهــر،  نفحــات األزهــار يف خالصــة عبقــات 
4)4)هـــ(.

• امليالين، حممد هادي احلسيني )ت 1395هـ(.	

قادتنا كيف نعرفهم، تح حممد عيل امليالين، مط رشيعت، ط)، )قم6)4)هـ(.. 385

• النرص اهلل، جواد كاظم منشد.	

فضائــل أمــري املؤمنــني عــيل )( املنســوبة لغــريه. احللقــة األوىل الــوالدة يف الكعبــة، . 386
ط)، مركــز االبحــاث العقائديــة، قم املقدســة، )430)ه/009)م(.

• أبــو الوفــاء، نــرص ابــن الشــيخ نــرص يونــس الوفائــي اهلورينــي األمحــدي األزهــري 	
1291هـــ(. )ت  الشــافعي  احلنفــي  األشــعري 

ــد . 	38 ــه عب ــور ط ــح: الدكت ــة، ت ــول اخلطي ــة يف األص ــع املري ــة للمطاب ــع النري املطال
املقصــود، مكتبــة الســنة، القاهــرة، )6)4) هـــ - 005) م(.

• اليان رسكيس، يوسف )ت 1351هـ (.	

معجــم املطبوعــات العربيــة واملعربــة، تقديــم أمحــد باشــا تيمــور، منشــورات  مكتبــة . 388
املرعــي النجفــي، )قــم 0)4) هـــ (.
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• يعقوب، أمحد حسن.	

نظريــة عدالــة الصحابــة، مؤسســة أنصاريــان للطباعــة والنــرش شــارع شــهداء - قــم . 389
– إيــران، )3)4)هـــ(.

ثالثا: قائمة الرسائل واالطاريح اجلامعية: 
• العامري، عبد الستار نصيف جاسم.	

ــري، . ) ــادس اهلج ــرن الس ــة الق ــى هناي ــوارزم حت ــم خ ــة يف إقلي ــاة الفكري احلي
ــداد، 0)4)هـــ/994)م. ــة بغ ــد(، جامع ــن رش ــة )اب ــة الرتبي ــتري، كلي رســالة ماجس

رابًعا: البحوث واملقاالت: 
• الطبطبائي، عبد العزيز.	

أهل البيت –)(- يف املكتبة العربية، جملة تراثنا، العدد 5)، ))4)هـ.. )
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((3 ............................................ :)(سادًسا: إسالم أمري املؤمنني

((7 ......................................................... :)( سابًعا: صفاته

(34 ................................................. :)(ثامنًا: زواج اإلمام عيل

(4( ................................................  :)(تاسًعا: زهد اإلمام عيل

(50 ..........................................  )( عارًشا: استشهاد أمري املؤمنني

(67 ..............................)(املبحث الثاين:  األحوال العلمية لإلمام عيل

(67 ................................................... )(أواًل: علم اإلمام عيل

(78 .................................................. )(ثانًيا: قضاء اإلمام عيل

(85 .................................................  :)(ثالًثا: حكم اإلمام عيل

الفصل الثالث

منزلة اإلمام علي)) يف القران الكريم  وعند رسول اهلل)) ودوره السياسي عن 

طريق روايات املوفق اخلوارزمي احلنفي يف كتابه املناقب

(99 .... )(يف القران الكريم وعند رسول اهلل )( املبحث األول: منزلة اإلمام عيل

(5( ..................... املبحث الثاين: دور اإلمام عيل )( السيايس والعسكري
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(5( ................................................ )- معركة بدر))هـ/4)6م(: 

(55 ............................................... )- معركة أحد )3هـ/5)6م(: 

3 - غزوة اخلندق )5هـ/7)6م(: ............................................. 55)

(57 ................................................. 4- فتح خيرب )7هـ/8)6م(: 

(6( ................................... 5 - بيعة اإلمام عيل)( )35هـ/655م( 

(63 ............................................. 6- موقعة اجلمل )36هـ/656م(

7- موقعة صفني )37هـ/657م( ............................................. 79)

8- معركة النهروان )38هـ/658م(........................................... 4)3

3(( ...................................................................... اخلالصة


