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شروط النشر يف اجمللة
ترح��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة يف جملته��ا (املب�ين) وفق� ًا
ّ
لل�ش��روط الآتية:
 .1تن�ش��ر املجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة امللتزم��ة مبنهجي��ة البحث العلمي وخطواته املتع��ارف عليها عاملي ًا،
واملكتوبة ب�إحدى اللغتني العربية والإجنليزية.
� .2أن يك��ون البح��ث من�س��جم ًا م��ع هوي��ة املجل��ة يف ن�ش��ر البح��وث املخت�ص��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البالغ��ة
وب�س�يرة الإم��ام عل��ي (عليه ال�س�لام) وفكره يف جم��االت املعرفة كافة.
ُ .3يق � ّدم الأ�ص��ل مطبوع � ًا عل��ى ورق ( )A4بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج ( )CDبح��دود
( )15.000–10.000كلمة ،بنظام ( ،)2007 WORDوتكون الكتابة بحجم خط ( )16للعنوانات،
و( )14للمنت ،و( )12للهام�ش ،والتباعد بني اال�سطر (�1سم) ،ونوع اخلط ()Simplified Arabic
يف البح��وث العربي��ة ،و( )Times New Romanيف البح��وث الإجنليزي��ة.
ُ .4يق� ّدم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة ،كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة م�س��تقلة عل��ى �أن
يت�ضم��ن عنوان البحث.
 .5يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأوىل م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله (باللغتني
العربي��ة والإجنليزي��ة) ،ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكرتوين ،مع مراعاة ع��دم ذكر املعلومات املذكورة �آنف ًا
يف �صلب البحث.
 .6ي�ش��ار �إىل امل�صادر جميعها ب�أرقام الهوام���ش التي تن�ش��ر يف �آخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية
املتعارف عليها يف التوثيق.

 .7ي��زود البح��ث بقائم��ة امل�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش ،ويراع��ى يف ترتيبه��ا النظ��ام الألفبائ��ي
لعنوان��ات الكت��ب �أو �أ�س��ماء امل�ؤلف�ين ،ويف حال��ة وج��ود م�ص��ادر �أجنبي��ة ت َُخ ّ�ص���ص لها قائم��ة منف�صلة
ع��ن قائمة امل�ص��ادر العربية.
 .8تطب��ع اجل��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة ،و ُي�ش��ار يف �أ�س��فل ال�ش��كل �إىل م�ص��دره �أو
م�ص��ادره م��ع حتدي��د �أماك��ن ظهوره��ا يف امل�تن.
� .9أن ال يكون البحث من�ش��ور ًا �أو م�س��ت ًال ،ولي���س مق ّدم ًا �إىل �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخرى ،وينبغي �أن ٌي�ش��ار �إىل
�أن البحث غري مق ّدم �إىل م�ؤمتر �أو ندوة ،و�إذا كان كذلك فيجب �أن يكون غري من�شور ،وعلى الباحث تقدمي
تعهد م�ستقل بذلك ك ّله.
� .10إرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل.
 .11تع� ّبر جمي��ع االف��كار املن�ش��ورة يف املجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا وال تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر جه��ة
الإ�ص��دار ،ويخ�ض��ع ترتي��ب الأبحاث املن�ش��ورة ملوجهات فنية.
 .12تخ�ضع البحوث لتقومي �س��ري لبيان �صالحياتها للن�ش��ر وال تعاد البحوث �إىل �أ�صحابها �س��واء �أق ِبلت
للن�شر �أم مل تقبل وعلى وفق الآلية االتية:
ر�سلة للن�شر.
�أُ :يب ّلغ الباحث بت�س ّلم املادة املُ َ
ب :يخطر �أ�صحاب البحوث املقبولة للن�شر مبوافقة هياة التحرير على ن�شرها وموعد ن�شرها املتوقع.
ج :البحوث التي يرى املقومون وجوب �إجراء تعديالت �أو �إ�ضافات عليها قبل ن�شرها تُعاد �إىل �أ�صحابها
مع املالحظات املحددة كي يعملوا على �إعدادها نهائي ًا للن�شر.
د :البحوث املرفو�ضة ُيب ّلغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.
هـ :مينح كل باحث ن�سخة واحدة من العدد الذي ن�شر فيه بحثه ومكاف�أة مالية.
ُ .13يراعى يف �أ�سبقية الن�شر:

�أ :البحوث امل�شاركة يف امل�ؤمترات التي تقيمها جهة اال�صدار.
ب :تاريخ ت�س ّلم رئي�س التحرير للبحث.
ج :تنويع جماالت البحوث كل ما �أمكن ذلك.
 .14ال يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه عل��ى هي��اة التحري��ر �إال لأ�س��باب تقتن��ع به��ا
هي��اة التحري��ر ،عل��ى �أن يك��ون ذل��ك يف م��دة �أُ�س��بوعني من تاريخ ت�س��لم بحثه.
 .15يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث املن�ش��ورة يف �أع��داد املجل��ة �إىل اللغ��ات الأخ��رى ،م��ن غ�ير الرجوع �إىل
الباحث.
 .16تُر�س��ل البح��وث �إىل الربي��د الإلك�تروين ملجل��ة املب�ين (� )inahj@imamhussain.orgأو ت�س��لم
مبا�ش��رة �إىل مق��ر املجل��ة عل��ى العن��وان الآت��ي:
الع��راق /كرب�لاء املقد�س��ة� /ش��ارع ال�س��درة /ق��رب مق��ام عل��ي الأك�بر (علي��ه ال�س�لام) /م�ؤ�س�س��ة عل��وم
نه��ج البالغة.

اإلفتتاحية:
حضارة الكلمة

احلم��د هلل عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر مب��ا �أله��م وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى خ�ير النع��م و�أ ّمته��ا
حمم��د و�آل��ه الأخي��ار الأطهار.
�أ ّما بعد:
ف��إنّ ل��كل �أم��ة م��ن ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غريها م��ن الأمم ،ول��كل ح�ض��ارة رجالها
الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعم��ل واجل��د واالجته��اد ،ول��كل ح�ضارة �ش��واهدها ال�ش��اخمة وعالئمها
القائم��ة ،وه��ي حتاك��ي الأجي��ال على ك��رور الأيام �أنّ هاهن��ا كانت �أمة.
ولك��ن لي���س ك ُّل م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم� ٍة َت َف ّك��ر يف حاله��ا ،واعت�بر ب�أخباره��ا و�أُف��ول جنمه��ا ،ومل
يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�لال ،ت�صهره��ا �أ�ش��عة �شم���س النه��ار ،وتغزوه��ا الأمط��ار ،وتن��دب
حالها الأطيار التي اتّخذتها �أوكار ًا لأع�شا�شها ،وم�ؤى لفراخها ،وك�أنّ قدرها قد حتّم عليها �أن
ال يلحظه��ا �س��وى ف��راخ هزيل��ة ،وزواح��ف دخيل��ة ،جتوب �ش��قوق جدران هي��اكل احل�ضارة ،وهي
ت��أز ب�أ�صواته��ا لتدع��و الإن�س��ان �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا يف ح�ض��ارة لي�س��ت كبقي��ة احل�ض��ارات ف�ش��موخها قائ��م يف الأذه��ان
وعالئمه��ا حا�ض��رة يف القل��وب وهياكله��ا ت�ش� ّد الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�س�يرة لأمره��ا ومنق��ادة
لنهيه��ا تغف��و عل��ى املعن��ى هن��ا وترت�ش��ف الدالل��ة هن��اك وتنت�ش��ي ال ِع� ْبرة هنال��ك ،ف�ض� ً
لا ع��ن
حريته��ا يف ن�س��ق التعب�ير وجمالي��ة املغ��زى وق��وام اجلمل��ة� ،إنن��ا يف ح�ض��ارة الكلم��ة ،كلم��ة
�أم�ير امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب (علي��ه ال�ص�لاة وال�س�لام) تل��ك احل�ض��ارة الت��ي
عجزت عن حموها الأنداد من الأعراب والأعاجم فتك�سرت على جدران حقائقها املعاول،
وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاح��ل ،وي�أ�س��ت ع��ن بل��وغ مغزاه��ا الأعاظ��م.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة ..كلم��ة �أم�ير امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي (عليه ال�س�لام) الذي مل

ي��زل �ص��دى دعوت��ه م��ردد ًا «�أن هاهنا علم ًا جم ًا لو َ�أ�صبت له من حملة».
وم��ن هن��ا :ا ّتخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة منهجه��ا يف النهو���ض به��ذا ال�تراث
م َّك َم��ة
املع��ريف ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البالغ��ة فقام��ت بت�أ�سي���س جمل��ة علمي��ة ف�صلي��ة ُ َ
ُم ْع َت َم��دة لأغرا���ض الرتقي��ة العلمي��ة يف املج��ال الأكادمي��ي ،ته��دف �إىل ا�س��تنها�ض الأق�لام
العلمي��ة والفكري��ة للإرت�ش��اف م��ن مع�ين عل��وم الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طالب (عليه ال�س�لام)
وكت��اب نه��ج البالغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منه��ا �أه��ل الفك��ر والبح��ث �إىل ح�ض��ارة الكلم��ة،
كلم��ة اهلل ور�س��وله (�ص ّل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم) وقر�آنه الناطق عل��ي بن �أبي طالب (عليه
ال�س�لام).
لذا:
تدع��و �أُ�س��رة (جمل��ة املب�ين) املفكري��ن والباحث�ين يف اجلامع��ات واحل��وزات العلمي��ة �إىل
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام يف رفده��ا بالأبح��اث العلمي��ة والدرا�س��ات املع ّمق��ة؛ ليدل��وا َبدل ِوه��م يف
ريا���ض مع�ين ح�ض��ارة الكلم��ة الفيا�ض��ة فتنت�ش��ي الأرواح ،وتق��ر العي��ون ،وت�أن���س النفو���س ،وه��ي
جت��وب ب�ين �أروق��ة علومه��ا العدي��دة ،وحق��ول معارفه��ا اجلم��ة.
وال �س��يما �أنّ (املب�ين) ُتع� ّد �أ َّول جمل��ة علمي� ٍة حمكم� ٍة يف الع��ا ِمل اال�س�لامي خمت�ص� ٍة بعل��وم
كت��اب نه� ِ�ج البالغ��ة ،و�س�يرة الإم��ام عل��ي (عليه ال�س�لام) وفكره.
�س��ائلني اهلل تع��اىل التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�ص��رح املع��ريف ،ون�س��أله بلطف��ه و�س��ابق
رحمت��ه ،وخ�ير نعم��ه و�أمته��ا حمم��د و�آله �أن يدمي علينا ف�ضله وف�ضل ر�س��وله الكرمي وهو القائل
وقوله ح��ق ووعده �صدق:
اهلل َ�س� ُي�ؤْ ِتي َنا ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُل ُه َو َقا ُلوا َح ْ�س� ُب َنا ُ
} َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم َر ُ�ضوا َما �آَ َتاهُ ُم ُ
اهلل ِمنْ َف ْ�ض ِل ِه َو َر ُ�س��و ُل ُه
هلل َر ِاغ ُب��ونَ { اال�س��راء .-59-
ِ�إ َّن��ا ِ�إ َل ا ِ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون ،واحلمد هلل رب العاملني...
رئيس التحرير

ملف العدد
النص السريي ومنهجية اإلقصاء
التأسيس ملنهج إقصاء ذكر علي()
قبل عصر تدوين السرية النبوية وأثره يف الفكر اإلساليم

محاوالت إقصاء اإلمام علي ( )عن فضائله
نماذج من غزوات الرسول محمد ()

منهجية إقصاء سرية اإلمام علي ()
يف كتاب السرية النبوية إلبن هشام (ت218هـ)

كلمة العدد
احلم��د هلل ال��ذي ال يبل��غ مدحت��ه القائل��ون ،وال يح�ص��ي نعمائ��ه الع��ادون ،وال ي ��ؤ َّدي حق��ه
املجته��دون ،و�صلوات��ه التام��ات على من هم مو�ضع �س��ره وعيب��ة علمه وموئل ِحكمه وكهوف كتبه
وجب��ال دين��ه حممد و�آل��ه الأطهار.
�أما بعد:
�س��عت �أ�س��رة جمل��ة املب�ين من��ذ تك� ّون فك��رة �إ�ص��دار املجل��ة �إىل حتقي��ق جمل��ة م��ن الأهداف
التي ت�صب يف �إحياء الرتاث العلوي املقد���س ون�ش��ر املعارف الإ�س�لامية والإن�س��انية التي زخرت
بها حياة الإمام علي عليه ال�سالم وفكره و�سريته� .سواء ما كان �ضمن كتاب نهج البالغة �أو ما
كان �ضمن امل�ضان وامل�صادر الأخرى معتمدين يف ذلك جملة من الآليات والو�سائل التي حتقق
هذه الأهداف ،ومنها:
�أو ًال -درا�س��ة ه��ذا الإرث العل��وي درا�س��ة علمي��ة تخ�ص�صي��ة �ضم��ن احلق��ول املعرفي��ة
املتع��ددة.
ثاني ًا� -إ�شراك عدد كبري من الباحثني يف داخل العراق وخارجه.
ثالث� ًا -تخ�صي���ص مل��ف بحث��ي �ضم��ن عن��وان (مل��ف الع��دد) ،الذي �ش��رعت املجل��ة فيه من
الع��دد الث��اين والغر�ض منه حتقيق جملة من الأمور:
 -1ك�س��ر اجلم��ود ال��ذي �أحي��ط ببع���ض املج�لات العلمي��ة املحكم��ة التي اعتم��دت �آلية الفرز
يف البحوث لغر�ض تخ�صي�ص ملف للعدد.
� -2إنّ حي��اة �أم�ير امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي علي��ه ال�س�لام مليئ��ة بامل�س��ائل املعرفي��ة والدقائ��ق
العلمي��ة ف�ض� ً
لا ع��ن التن��وع يف تل��ك امل�س��ائل حت��ى ت��كاد تك��ون م��ادة بحثي��ة وج��ذور علمي��ة لأعق��د
التخ�ص�صات ومن ثم ت�سعى جملة املبني �إىل ا�ستثمار هذه العلوم واملعارف �ضمن اعتماد ملف
العدد.
 -3ال �ش��ك �إنّ فتح هذه الأبواب املعرفية �س��يزيد يف املعطيات الثقافية للمجتمعات ويو�س��ع
يف املدارك الذهنية للباحثني والدار�سني و�صو ًال للقراء الكرام.

واخري ًا فمن مل ي�شكر املخلوق مل ي�شكر اخلالق.
وامتثا ًال ل�سنن �أمري امل�ؤمنني الإمام علي عليه ال�سالم و�آدابه املحم ّدية.
تتوج��ه �أ�س��رة جمل��ة املب�ين �إىل جمي��ع الإخ��وة الك��رام (زاد اهلل يف �ش��رفهم) الذي��ن
بعث��وا �إىل املجل��ة بكت��ب �ش��كر وتقدي��ر الت��ي ع�بروا م��ن خاللها ع��ن اهتمامهم الكب�ير باملجلة
و�أظهروا �س��رورهم واعتزازهم بهويتها التي تخت�ص بعلوم كتاب نهج البالغة وب�س�يرة �أمري
امل�ؤمن�ين علي��ه ال�س�لام وفك��ره ،فجزاه��م اهلل خ�ير ًا ،ورد ًا له��ذا العرف��ان وال�ش��كر املو�ص��ول
للإخ��وة الك��رام �أردفن��ا املجل��ة مبلحق خا�ص �ضم كتب ال�ش��كر التي و�صلت �إىل �أ�س��رة املجلة.
ويف اخلت��ام ن�س��أل اهلل �س��بحانه بالنب��ي و�آل��ه �أن يزيدهم و�إيانا م��ن ف�ضله �إميان ًا وعم ًال
لنيل مر�ضاته� ،إنه �سميع جميب ،واحلمد هلل رب العاملني.
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ملخص البحث
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هيــدف هــذا البحــث إىل اكتنــاه املحــاوالت األوىل لتأســيس منهج إقصاء ذكــر اإلمام

عــي عليــه الســام قبــل عــر تدويــن الســرة النبويــة ،ودراســة أثــر هــذا التأســيس يف
الفكــر اإلســامي ،مســتند ًا يف ذلــك كلــه إىل النصــوص التارخييــة واحلديثيــة.

ومــن أبــرز مــا توصــل اليــه الباحــث ّ
إن هــذا املنهــج قــد بــدأ منــذ األيــام األوىل التــي

أعقبــت وفــاة رســول اهلل صــى اهلل عليــه والــه وســلم وانــه تســبب يف تصــدّ ع منظومــة

الفكــر االســامي منــذ ظهــوره وإىل يومنــا هــذا ،ممــا قــدّ م صــورة مشــوهة عــن اإلســام،

فضـ ً
ا عــن تفــرق املســلمني وتكفــر بعضهــم بعضـ ًا وتغلــل الفكــر التكفــري وســطوته

عــى احليــاة االســامية يف عصــور خمتلفــة.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ال�سيد نبيل احل�سني.......................................................................................
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Abstract

The meant research paper is to reconnoiter the first attempts to
eliminate the mention of the Imam Ali prior to documenting the prophetic
chronicle and its drastic impact on the Islamic mind and reverts into
histological and modern sources to prove the desired goals.
The most salient vantage point it culminates in is that the policy takes
the initiative from the first days of the prophet decease and disseminates
the seed of dissention in the Islamic thought system ever since it has been
run into being and defaces the portrait of Islam, casts chasm between
Muslims and cafirizes each other, that is why the kafirization mind
prevails and takes seizure over the Islamic life in various ages.
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املقدمة

بوصيه وخليفته يف أمته اإلمام عيل بن أيب

احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام طالب (عليه السالم) ،فكان الشخصية

أهلــم والصالة والسالم عىل أتــم النّعم األبــرز يف اإلقصاء من مفاصل السرية
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حممد صىل اهلل عليه وعىل آله األخيار.
النبوية.
ِ
أمــا بعد :فــإن احلــديــث عــن السرية
ومــن َثم فقد فتح هذا املنهج الباب

26

النبوية ونشأهتا بوصفها عل ًام يعد من بني لكثري من التساؤالت ،التي ما زال بعضها

أبرز العلوم اإلسالمية ،فهو حديث عن مل جيد اإلجابة إىل وقتنا احلارض ،ومنها:
األمة اإلسالمية إن مل يكن هذا احلديث

 .1متى بدأ التأسيس ملنهج إقصاء ذكر

جيمع تاريخ النبوة وعلة الوجود والبعث اإلمــام عيل (عليه السالم)؟ و َمــن أبرز
والــيــوم اآلخـــر؛ إنــه باختصار تاريخ قادته؟
احلضارة البرشية ورق ّيها.

َ .2من هو املستهدف من تأسيس هذا

واحلــديــث عــن الــســرة النبوية هبذه املنهج؟ أهو شخص اإلمــام عيل (عليه

املرتكزات وغريها يشكل مــادة خصبة السالم) أم اإلسالم فكر ًا وعقيدةً؟

لرسم حقيقة اإلنسان وظهور مصاديق
اخلري والرش فيه.

 .3ما مدى تأثري هذا املنهج يف تغيري

كثري مــن الــثــوابــت العقدية واملقاصد

ثم فألهل اخلري صولة وألهل الرشعية ابــتــدا ًء مــن األص ــول وانتها ًء
ومن ّ
ـم يف املنظومة
الــر جولة ظهرت جتلياهتا وواقعها باملسائل الفقهية ومــن ثـ ّ

عىل صفحات السرية النبوية ،ابتدا ًء من الفكرية للمسلمني؟
التأسيس ملنهج إقصاء كثري من النصوص
هــذه التساؤالت سنحاول اإلجابة

ّ
السريية لشخص النبي األعظم
(صل اهلل عنها هبذا البحث ،الــذي سنقسمه عىل

عليه وآلــه) ،فهو املعني األول عند أهل جمموعة من املسائل ،وهــي عىل النحو
اإلقصاء هلذه السرية احلقيقية ،ثم تلوه اآليت:

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

املسألة األوىل :حتديد عرص تدوين السرية
النبوية وبيان أبرز سامت العرص واملدونني حول حمورين ،املحور االول :يذهب إىل
وتــدور اغلب الــدراســات التارخيية

يشكل حتديد عرص التدوين أمهية يف أن احلديث كان يتداول أساس ًا بالرواية

البحث وذلــك لبيان األســس التي ارتكز الشفوية؛ بمعنى :انــعــدام التدوين يف

عليها منهج إقصاء ذكر اإلمام عيل بن أيب القرن األول آهلجري ومطلع القرن الثاين
بنحو خاص ويف بقية العلوم واملصنفات تنقل باألسانيد.

اإلسالمية بنحو عام.

ويدور املحور الثاين :حول وجود كتب

إال أن الدراسات التارخيية مل تتمكن من قديمة سبقت مرحلة التدوين التي ظهرت

حتديد الوقت الذي ظهر فيه أمر التدوين يف القرن الثاين آهلجري؛ أي بمعنى :وجود

عند العرب بشكل دقيق ،عىل الرغم من أن كتب دونــت فيها األحـــداث والوقائع
الدراسات التي تناولت هذا املوضوع كانت التارخيية ،وال سيام فيام خيتص بحياة

منذ أكثر من مائة عام.

ّ
(صل اهلل عليه وآلــه) وسلم،
رسول اهلل

وهذه الدراسات (كثرية بالقياس إىل وإهنا كانت املادة األساس التي نقل عنها

االبــحــاث التي متّــت يف اكثر املجاالت الطربي وغريه.
األخــرى للرتاث العريب ،ومع هذا كله،
ولكن هناك بعض الدراسات التارخيية

ونــظــر ًا ألن اآلراء يف املــوضــوع ال تزال األخـــرى قــد أشـــارت إىل وجــود بعض
خمتلفة متضاربة فإنه يكاد يصبح متعذر ًا الكتب التي اهتمت بدراسة حياة رسول

ّ
(صل اهلل عليه وآلــه) ،والتي عرفت
عىل املــؤرخ أن يقدم عرض ًا امجالي ًا هلذا اهلل

املوضوع بنفسه  ،وأن خيضع النتائج التي باسم (املغازي) ،وتعني غزوات الرسول

ّ
توصل إليها الباحثون للفحص النقدي من
(صل اهلل عليه وآله) وسلم وحروبه.
جديد)(.)1

وقد أشارت هذه الدراسات إىل أن أقدم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

طالب (عليه السالم) يف كتب السرية النبوية آهلجري ،وأن األحاديث واالخبار كانت
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ما كتب يف هذا املجال هو ما دونه (أبان

وهي تتناول جوانب خمتلفة من حياة

بن عثامن) املتوىف بني 105 – 95هـ (فهو رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليه وآلــه) كبدء
حمدث له ميل إىل دراسة املغازي ،ومع أن الــوحــي ،وبــعــض الـــغـــزوات ،وبعض

ّ
(صل اهلل عليه
أحد تالمذته كتب مغازيه إال أهنا توصف الشؤون اخلاصة بالرسول
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بأهنا من احلديث وإذا استثنينا إشارة إليه يف وآله)(.)3
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تاريخ اليعقويب فإننا ال نجد بني املؤرخني

وهــذا يف الــواقــع يكشف عــن حجم

من نقل أو روى عنه ،يف حني أنه يروي احلصار الذي فرضته األجواء السلطوية
عنه كتب احلديث ،ويبدو ان ابان بن عثامن األموية ومن سار عىل هنجها – كام يمر
يمثل مرحلة انتقال بني دراســة احلديث بيانه مشفوع ًا باألدلة -عىل النتاج الفكري

ودراسة املغازي)(.)2

بنحو عام ال سيام فيام يتعلق بحياة رسول

ّ
(صل اهلل عليه وآله) وسريته والعرتة
وهــذا الــواقــع الــذي تم فيه التعامل اهلل

مع كتاب املغازي ألبان بن عثامن يطرح النبوية ونتاجها الــفــكــري ،ولــو اطلع

تــســاؤالً حــول وجــود هــذا الكتاب من الباحثون عىل هذا النتاج الفكري لعلموا
جهة ،ومــن جهة أخــرى العلة يف عدم أن هناك العديد من الكتب التي كتبت يف

نقلهم نصوص ًا منه؟ يف حني ذهبت بعض سرية رسول اهلل ّ
(صل اهلل عليه وآله) قبل
الدراسات األخرى إىل أن عروة ابن الزبري عروة بن الزبري بعرشات السنني.

(املــتــوىف سنة 94هـــ) هو أول من ألف

ولكي يعلم الباحث والقارئ أسبقية

كتاب ًا يف املغازي؛ (وأن شيئ ًا من مغازيه مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) يف
يف مقتبسات وروت عن بعض املؤرخني تدوين العلوم كافة ،فعليه أن يقارن بني

كالطربي وابن اسحاق والواقدي وابن قول احلافظ شمس الدين الذهبي يف حتديد
سيد الناس وابن كثري ،وهذه املقتبسات السنة التي بدأ هبا املخالفون ملدرسة أهل

هي أقدم ما وصل من تاريخ املغازي.

البيت (عليهم السالم) يف التدوين وبني

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

السنة وأحرقاها ،ومنعا تدوين
الوقت الذي بدأ فيه مرشوع مدرسة العرتة قد مجعا ُّ
النبوية (عليهم السالم) يف تدوين العلوم احلديث النبوي والسرية ،وما زال الناس
كافة واالشتغال يف التصنيف فيها.

بعدهم عىل هذا النهج حتى اكرههم حكّام

سيمر
قال الذهبي يف التذكرة( :يف سنة ثالث بني امية عىل الرواية والكتابة  ،كام
ّ
وأربــعــن ومائة رشع علامء اإلســام يف بيانه.
والتفسري ،فصنف ابــن جريح بمكة ،منهج إقصاء كثري من حلقات سرية النبي

ومالك املوطأ باملدينة ،واألوزاعي بالشام ،وسنته ّ
(صل اهلل عليه وآله) وسلم ال سيام
وابن أيب عروبة ومحاد بن سلمة وغريمها ما خيص عرتته (عليهم السالم) كانت

بالبرصة.

يف زمن الشيخني أيب بكر وعمر وذلك

ومعمر باليمن ،وسفيان بالكوفة ،بحسب ما دلت عليه النصوص التارخيية

ثم يعد هذا العرص هو
وصنّف ابن اسحاق املغازي ،وصنف أبو واحلديثية ،ومن ّ
حنيفة الفقه والرأي ،ثم بعد يسري صنّف العرص األول لظهور منهج إقصاء ذكر

هيثم والليث (بن سعد) وابــن هليعة ثم عيل (عليه الــســام) الــذي جتلت آثــاره
ابن املبارك وأبو يوسف وابن وهب ،و َك ُثر الحق ًا عىل الفكر اإلسالمي إىل يومنا هذا

ودونَت كتب العربية ومل تزل هذه اآلثــار تسري جنب ًا إىل جنب
تدوين العلم وتبويبه؛ ّ
واللغة والتاريخ وأيام الناس وقبل هذا مع املسلمني ،حتى يأذن اهلل بظهور ابن
العرص كان األئمة يتكلمون من ِحفظهم فاطمة املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه

أو يروون العلم من صحف صحيحة غري الرشيف فيملؤها قسط ًا وعدالً كام ملئت

مرتبة(.)4

ظل ًام وجور ًا كام نص عليه احلديث النبوي

ومل يرش الذهبي إىل هذه الصحف غري الرشيف(.)5

املرتبة ،ال سيام وأن الشيخني أيب بكر وعمر

من هنا فإن دراسة النصوص التارخيية

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

هــذا العرص يف تدوين احلديث ،والفقه

ولذا :فإن أول سامت ظهرت لتأسيس

29

الت�أ�سي�س ملنهج �إق�صاء ذكر علي  gقبل ع�صر تدوين ال�سرية النبوية و�أثره يف الفكر الإ�سالمي.............

واحلديثية ترشد إىل أن اخلليفة أبا بكر قد فقال( :إنكم حتدثون الناس احاديث

اتبع بعض اآلليات إلرساء منهج إقصاء ختتلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالف ًا

ّ
(صل اهلل عليه
كثري من األحاديث النبوية ومن َث ّم تبعه فال حتدثوا عن رسول اهلل
اخلليفة عمر بن اخلطاب وزاد يف هذه ـ وآله ـ وسلم) شيئ ًا! فمن سألكم فقولوا
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اآللــيــات ،وذلــك بحسب ما دلــت عليه بيننا وبينكم كتاب اهلل ،فاستحلوا حآلله
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النصوص اآلتية:

 .1روى احلافظ الذهبي عن عائشة أهنا

وحرموا حرامه(.)7
ّ

واحلادثتان تدالن عىل التأسيس ملنهج

ّ
قالت مجع أيب احلديث عن رسول اهلل ّ
(صل اهلل عليه
لسنة رسول اهلل
(صل اإلقصاء ّ

اهلل عليه ـ وآله ـ وسلم) وكانت مخس مائة وآلــه) وسريته وقــد حــاول أبــو بكر من

حديث ،فبات ليلته يتقلب كثري ًا ،قالت خآلهلام منع روايــة احلديث النبوي ،بل
ٍ
ليشء وإتالفه وحرقه يف بادئ األمر ،فلام بدا له
فغمني ،فقلت :أتتقلب لشكوى أو
ّ
أن هذا األمر ،أي إقدامه عىل حرق هذه
بلغك؟
هلمي األحاديث اخلمس مائة ال حيقق اإلقصاء
فــلـ ّـا أصــبــح قـــال( :أي بنية ّ
األحاديث التي عندك ،فجئته هبا ،فدعا وذلك لكوهنا موجودة عند صحابة النبي

بنار فحرقها).

فقلت مل احرقتها؟!

ّ
(صل اهلل عليه وآله) ومن ثم ستخرج إىل
الناس يف يوم من األيام ويسود بينهم ما

قال( :خشيت أن أموت وهي عندي ورد فيها ومن ثم ال جدوى من حرقها،

فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته فقد عمد إىل اتباع آلية جديدة وهي منع
ووثقت به ومل يكن كام حدثني فأكون قد الصحابة كافة من التحديث بسرية رسول

نقلت ذلك)(.)6

اهلل ّ
(صل اهلل عليه وآله) وسنته ومطلق ما

 .2وروى أيض ًا عن ابن أيب مليكة قال :يروى عنه كام ينص احلديث رصاحة بذلك

(إن أبا بكر مجع الناس بعد وفاة نبيهم ،فقال( :فال حتدثوا عن رسول اهلل ّ
(صل اهلل
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عليه وآله) شيئ ًا).

االقصاء وهم مآهلم مع القوم ،ولذا :كانت

وهذه اآللية اجلديدة ضمن هذا املنهج اآلليات يف عرص عمر بن اخلطاب أكثر

أسسه أبو بكر يف إقصاء أحاديث عدّ ة وعدد ًا ورصامة ،فكانت كاآليت:
الذي ّ

رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليه وآلــه) وسلم

 .1روى ابن سعد يف الطبقات( :إنه

فقد ّ
تكشف فشله رسيع ًا بعد وفاته وذلك وكرهها ،وقال( :أهيا الناس إنه قد بلغني

حينام توىل عمر بن اخلطاب اخلالفة من أنه قد ظهرت يف أيديكم كتب أستنكرها

بعده؛ .مما دفعه إىل اتباع آليات أخرى وأكرهها  ،وقال( :أهيا الناس إنه قد بلغني

إلرساء هذا املنهج يف إقصاء سنّة رسول أنه قد ظهرت يف أيديكم كتب ،فأحبها إىل

ّ
اهلل
(صل اهلل عليه وآله) وسلم وسريته ،اهلل أعدهلا وأقومها ،فال يبقني أحد عنده
والسؤال املطروح :كيف سيكون حال ذكر كتاب ًا إال أتاين به ،فأرى فيه رأيي).

اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) يف

قال فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها عىل

عهد عمر بن اخلطاب؟ الــذي مأل هذه أمر ال يكون فيه اختالف فأتوه بكتبهم
السرية النبوية فام من مشهد من مشاهد فأحرقها بالنار ،ثم قال( :أمنية كأمنية أهل

رسول اهلل ّ
(صل اهلل عليه وآله) وسلم إال الكتاب)(.)8
وعيل حارض فيها ،بل وما من جزئية من

 .2عن حييى بن جعدة( :أن عمر بن

السنة  ،ثم بدا له
جزئيات هذه السرية إال وأمري املؤمنني عيل اخلطاب أراد أن يكتب ّ

(عليه السالم) له شطر فيها منذ والدته أن ال يكتبها  ،ثم كتب يف االمصار من كان
(عليه السالم) وإىل يوم وفاة رسول اهلل عنده يشء فليمح)(.)9

ّ
(صل اهلل عليه وآله وسلم).

 .3وروي أيــض ـ ًا (انـــه قــد استشار

عيل وآله من هذا الصحابة يف تدوين أحاديث رســول اهلل
ومن ثم كيف ينجو ٌّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

كافة ،ومنع الناس من التحديث ولو ملا بلغه ـ أي عمر بن اخلطاب ـ أنــه قد
بحديث واحد ،مل ُت ِد نفع ًا هي األخرى؛ ظهرت يف أيدي الناس كتب فاستنكرها
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ّ
(صل اهلل عليه وآله وسلم) فأشاروا عليه الــراث اإلنساين واإلسالمي قد خ ّلف
بأن يكتبها فطفق يستخري اهلل فيها شهر ًا ،فراغ ًا معرفي ًا كبري ًا يف املجمع وتسبب يف
ثم أصبح يوم ًا وقد عزم اهلل له.

ّ
(صل
السنة النبوية وسرية النبي
ضياع ّ

فقال :إين كنت أردت أن أكتب السنن اهلل عليه وآله) ليتسنى له إمالء ما يتناسب

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

وإين ذكرت قوم ًا كانوا قبلكم كتبوا كتب ًا مع توجهات اخلليفة ومقتضيات اخلالفة
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فأكبوا عليها ،فرتكوا كتاب اهلل تعاىل ،وإين وهو ما بدا يف املرحلة التي تلت مرحلة
ٍ
للسنة خارج
ال ألبس كتاب اهلل
بيشء أبدا)(.)10
اإلحراق وهي مرحلة اإلحماء ّ
وتتميز هذه اآلليات التي اتّبعها عمر حدود عاصمة اخلالفة اإلسالمية يف املدينة

السنة وتعميم ذلك يف مجيع املدن اإلسالمية.
ابن اخلطاب يف إرساء منهج إقصاء ّ
النبوية وسرية النبي األعظم ّ
(صل اهلل عليه
ج .ال شك أن الرواية حينام ذكرت أن

وآله وسلم) بام ييل:

عمر بن اخلطاب قد طفق شهر ًا يستخري اهلل

أ .إح ــراق مجيع الكتب التي كانت يف كتابة وتدوين احاديث رسول اهلل ّ
(صل

ّ
بأيدي صحابة رسول اهلل
(صل اهلل عليه اهلل عليه وآله وسلم) ،ثم بعد مرور هذا

وآله وسلم) وهذه الكتب فيها تصانيف الشهر بدا له أن ال يكتبها إنام لكونه كان
عديدة منها ما ارتبط باملعارف اإلسالمية ينتظر أن تكون اخلرية موافقة لرأيه يف عدم

كاحلديث والتفسري
والسنن وغريها ،كتابتها وإال لو كانت اخلرية تأمره بالنهي
ّ
ّ
(صل اهلل
ومنها ما ارتبط بتاريخ العرب وحياهتم عن تدوين احاديث رسول اهلل

وسريهم ونمط حياهتم ومآثرهم ،ومنها ما عليه وآله وسلم) ملا استلزم ذلك شهر ًا
ارتبط بالديانات السابقة التي كانت تسكن وقد حسم اهلل له األمر فيها.
املدينة كاالبراهيمية واليهودية واملسيحية.

تم حرق الرتاث اإلنساين.
ثم فقد ّ
ومن ّ

لكنه مل جيد ُبد ًا إال أن يميض يف إرساء

منهج إقصاء ُسنّة رسول اهلل ّ
(صل اهلل عليه

ب .ال شك أن هذه املرحلة من حرق وآله وسلم) وسريته كاملة سواء كان ذلك

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

بآلية حرقها أو حموها يف مجيع األمصار.

عقيدة جديدة وسنّة جديدة ُعرفت بسرية

والسؤال املطروح يف البحث :إذا كان الشيخني وسنّتهام.

ّ
(صل
السنة النبوية وصاحبها
هذا حال ّ

لذا :فقد قال الزركيش عن ابن فارس:

اهلل عليه وآله وسلم) يف عرص الشيخني ،كره بعض علامء املسلمني أن يقال سنّة أيب
فكيف حآهلا يف عهد بني أمية الذي ابتدأ بكر وعمر عوض ًا عن القول بسنّة رسول

سفيان ،ومن ثم كيف سيكون حال ذكر يكشف عن منهج اإلقصاء الذي أرساه
أمــر املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه الشيخان يف األمــة بعد وفــاة رســول اهلل
ّ
(صل اهلل عليه وآله) ،مكون ًا بذاك أرضية
السالم) ومــا هو أثــر هــذا اإلقصاء عىل

تصنيف العلوم اإلسالمية وتدوينها ال خصبة حلكّام بني أمية يف اعتامد هذا املنهج

سيام السرية النبوية؟! هذا ما سنعرض له اإلقصائي ليس فقط لعيل بن أيب طالب
يف املسألة القادمة.

املسألة الثانية :إقتداء حكّام بني أمية
بمنهج الشيخني يف إقصاء ذكر عيل
(عليه السالم)

إن من البداهة بمكان أن يكون هلذا

املنهج الــذي أرســاه الشيخان يف إقصاء
األحاديث النبوية الرشيفة ،التي مجعت يف

بطوهنا ترمجان القرآن والترشيع اإلهلي سنة
أثر ُه البالغ عىل الفكر اإلسالمي
وعقيدة ُ
– وهـــذا مــا سـ ُيــبـ ّـن الحــق ـ ًا – وإرســـاء

(عليه السالم) وإنام لإلسالم كله ،وهذا ما
دلت عليه النصوص اآلتية:

 .1إن خري شاهد عىل العرص الذي

حكم فيه بنو أمية وشيخهم معاوية بن

أيب سفيان الذي سبق مرحلة التدوين بام
يقارب املائة عام وذلك أن البدء بالتدوين

كــان عــام (144هـــــ) هــو الــروايــة التي
أخرجها ابن أيب احلديد املعتزيل ،واحلافظ
القندوزي الشافعي ،وابن عقيل ،وغريهم

عن اإلمام أيب جعفر حممد بن عيل الباقر

يبي ألحد اصحابه
(عليهام السالم) وهو ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بعرص عثامن بن عفان ومعاوية بن أيب اهلل (صـ ّـى اهلل عليه وآلـــه)()11؛ ألن ذلك
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ص
ما نزل بآل البيت (عليهم السالم) منذ أن نزل أهل البيت نستذل ونستضام و ُن ْق َ
تويف رسول اهلل ّ
(صل اهلل عليه وآله) فقال ونمتهن ونحرم ونقتل ونخاف وال نأمن

(عليه السالم):

عىل دمائنا ودماء أوليائنا ،ووجد الكاذبون

«يا فالن ماذا لقينا من ظلم قريش إيانا اجلاحدون لكذهبم وجحودهم موضع ًا
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وتظاهرهم علينا ،وما لقي شيعتنا وحمبونا يتقربون به إىل أوليائهم ،وقضاة السوء
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من الناس.

إن رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليه وآلــه)

وعمل السوء يف كل بلدة.
ّ

فحدثوهم بــاألحــاديــث املوضوعة

قبض وقد أخرب إنا أوىل الناس بالناس ،املكذوبة ورووا عنا ما مل نقله أو نفعله
فتامألت علينا قريش حتى أخرجت األمر ليبغضونا إىل الناس؛ وكــان عظم ذلك

عن معدنه واحتجت عىل األنصار بحقنا وكربه زمن معاوية بعد موت احلسني (عليه
وحجتنا ،وتداولتها قريش واحــد ًا بعد السالم) ،فق َّلت شيعتنا بكل بلدة و ُق ِّطعت

واحــد حتى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا األيدي واألرجل عىل الظنّة وكان من ذكر
ونصبت احلرب لنا ومل يزل صاحب األمر بحبنا واالنقطاع إلينا سجن أو هنب مآله،

يف صعود كؤود حتى قتل.

فبويع احلسن ابنه وعوهد ،ثم غدر

أو هدمت داره»(.)12

 .2روى املعتزيل عن أيب سيف املدائني

به ،وأسلم ووثب عليه أهل العراق حتى يف كتاب األح ــداث قــال :كتب معاوية

عمله بعد عام اجلامعة:
طعن يف جنبه وانتهب عسكره ،وعوجلت نسخة واحدة إىل ّ

خالخيل أمهات أوالده ،فــوارع معاوية (أن برئت الذمة ممن روى شيئ ًا من فضل
وحق دمه ودماء أهل بيته ،وهم قليل حق أيب تراب وأهل بيته.

قليل ،ثم بايع احلسني (عليه السالم) من

فقامت اخلطباء يف كل كورة وعىل كل

أهل العراق عرشون ألف ًا ثم غــدروا به ،منرب يلعنون علي ًا ويــرأون منه ويقعون

وخرجوا عليه وبيعته يف أعناقهم ثم مل فيه ويف أهل بيته ،وكان أشد الناس بالء

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

حينئذ أهل الكوفة لكثرة من هبا من شيعة عام ً
عمل معاوية فريوي يف عثامن
ال من ّ

عيل (عليه السالم) فاستعمل عليهم زياد فضيلة أو منقبة اال كتب اسمه وقربه

بن سمية ،وضم إليه البرصة فكان يتتبع وشفعه فلبثوا بذلك حينا.
الشيعة وهو هبم عارف ألنه كان فيهم أيام

ثم كتب إىل عمآله أن احلديث يف عثامن

عيل (عليه السالم) فقتلهم حتت كل حجر قد كثر وفشا يف كل مرص ويف كل وجه
وسمل العيون وصلبهم عىل جذوع النخل الناس إىل الــروايــة يف فضائل الصحابة
وطرفهم ورشدهم عن العراق فلم يبق هبا واخللفاء األولني وال ترتكوا خربا يرويه
معروف منهم ،وكتب معاوية إىل عمآله يف أحد من املسلمني يف أيب تراب إال وتأتوين

أحب
مجيع اآلفاق أال جييزوا ألحد من شيعة عيل بمناقض له يف الصحابة فإن هذا
ّ
وأقر لعيني وأدحض حلجة أيب تراب
وأهل بيته شهادة وكتب إليهم أن انظروا إيل ّ

من قبلكم من شيعة عثامن وحمبيه وأهل وشيعته وأشــد عليهم من مناقب عثامن
واليته ،الذين يــروون فضائله ومناقبه وفضله.

فــأدنــوا جمالسهم وقربوهم وأكرموهم

فقرأت كتبه عىل الناس فرويت أخبار

واكتبوا يل بكل ما يروي كل رجل منهم كــثــرة يف مناقب الصحابة مفتعلة ال

واسمه واسم أبيه وعشريته.

حقيقة هلا ،وجدّ الناس يف رواية ما جيري

ففعلوا ذلك حتى أكثروا يف فضائل هذا املجرى حتى أشادوا بذكر ذلك عىل

عثامن ومناقبه ملا كان يبعثه إليهم معاوية املنابر وألقى إىل معلمي الكتاتيب فعلموا
من الصالت والكساء واحلباء والقطائع صبياهنم وغلامهنم من ذلك الكثري الواسع
ويفيضه يف العرب منهم واملــوايل ،فكثر حتى رووه وتعلموه كام يتعلمون القرآن

ذلــك يف كل مرص وتنافسوا يف املنازل وحتى علموه بناهتم ونساءهم وخدمهم
والدنيا فليس جييء أحد مردود من الناس وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء اهلل.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ومدر وأخافهم وق ّطع األيدي واألرجل وناحية فــإذا جاءكم كتايب هــذا فادعوا
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عمله نسخة واحــدة إىل حق ولو علموا اهنا باطلة ملا رووهــا وال
ثم كتب إىل ّ

مجيع البلدان انظروا من قامت عليه البينة تدينوا هبا)(.)13

ـص يكشف عــن تأثري هذا
انه حيب علي ًا وأهل بيته فاحموه من الديوان
وهــذا الــنـ ّ
وأســقــطــوا عــطــاءه ورزقـــه وشــفــع ذلك املنهج الذي أسسه الشيخان وقاده معاوية

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

بنسخة أخرى من اهتمتوه بمواالة هؤالء وبذل فيه مجيع إمكانات الدولة يف طمس
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القوم فنكّلوا به وأهدموا داره ،فلم يكن الوعي لدى أفراد املجتمع اإلسالمي ،مما
البالء أشد وال أكثر منه بالعراق وال سيام انعكس عىل الطبقة املثقفة واملتعلمة وال

بالكوفة حتى إن الرجل من شيعة عيل سيام أولئك الذين ّ
سخروا حياهتم لطلب

(عليه السالم) ليأتيه من يثق به فيدخل بيته العلم يف احلــديــث والتفسري والــروايــة
فيلقي إليه رسه وخياف من خادمه ومملوكه فكيف بأهل التصنيف والتدوين ،وهذا ما

وال حيدثه حتى يأخذ عليه اإليامن الغليظة سنعرض له يف املسألة القادمة.

ليكتمن عليه.

فظهر حديث كثري موضوع وهبتان منترش

ومىض عىل ذلك الفقهاء والقضاة والوالة
القراء
وكــان أعظم الناس يف ذلــك بلية ّ

املسألة الثالثة :أبان بن عثامن وابن شهاب
الزهري يف مواجهة منهج إقصاء ذكر عيل
(عليه السالم)

إن دراسة النصوص التارخيية واحلديثية

املــراؤون واملستضعفون الذين يظهرون تــرشــد إىل أن أب ــرز مــن شهد املواجهة

اخلشوع والنسك فيفتعلون األحاديث الشديدة بني املدونني للسرية النبوية-بنحو

ليحظوا بذلك عند والهتم ويقربوا جمالسهم خاص ،والسنة النبوية بنحو عام -وبني
ويصيبوا به األموال والضياع واملنازل حتى احلكام واألمـــراء األمــويــن مها أبــان بن

انتقلت تلك األخــبــار واألحــاديــث إىل عثامن وابن شهاب الزهري عىل الرغم من
أيدي الد ّيانني الذين ال يستحلون الكذب أهنام عثامنيا آهلوى ،وهو ما ت ّ
َكشف باألمور

والبهتان فقبلوها ورووها وهم يظنون أهنا اآلتية:

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

أوالً :حتريف الــســرة النبوية ألهنا

فقال سليامن :ما حاجتي إىل أن أنسخ

اشتملت عىل ذكر األنصار عىل يد سليامن ذاك حتى أذكره ألمري املؤمنني لعله خيالفه،
بن عبد امللك بن مروان.

ثم أمر بالكتاب فخرق ،ورجع فأخرب أباه

إن أول حماولة جلمع السرية النبوية عبد امللك بن مروان بذلك الكتاب.

قائالً( :قدم سليامن بن عبد امللك إىل مكة

قال سليامن :فلذلك أمرت بتخريق ما

عفان( )14أن يكتب له سري النبي ّ
(صل اهلل

واحلــادثــة املــذكــورة آنف ًا ال حتتاج إىل

ُعرف أهل
احلــاكــم األمـــوي عبد امللك بــن مــروان بكتاب ليس لنا فيه فضل ،ت ّ
حسبام ذكره الزبري بن بكار يف املوفقيات -الشام أمورا ال نريد أن يعرفوها!؟.
حاج ًا (سنة 82هـ) ،فأمر أبان بن عثامن بن نسخته)(.)15

عليه وآله) ومغازيه.

تعليق ،فهي واضحة الداللة يف تدخل

فقال له أبــان :هي عندي ،قد أخذهتا حكام بني أمية يف تدوين السرية النبوية؛

مصححة ممن أثق به ،فأمر سليامن عرشة وليت األمر اقترص عىل التدخل يف كتابتها،

من ال ُكتّاب بنسخها ،فكتبوها يف رق ،فلام بل حــرق هــذه السرية وإتالفها ألهنــا مل
صارت إليه نظر فإذا فيها ذكر األنصار يف تتضمن أي ذكر لبني أمية يف مواضع اخلري
العقبتني ويف بدر.

ّ
(صل اهلل عليه
التي حفت هبا سرية النبي

فقال :ما كنت أرى هلؤالء القوم هذا وآله) .

الفضل ،فإما أن يكون أهل بيتي غمطوا
عليهم ،وإما أن يكونوا ليس هكذا!!.

ثاني ًا :احتدام املواجهة بني الزهري

وعبد امللك بن مروان يف إقصاء ذكر عيل

فقال أبــان :أهيــا األمــر ،ال يمنعنا ما (عليه السالم).

صنعوا أن نقول باحلق ،هم ما وصفنا لك
يف كتابنا هذا.

اختلفت الدراسات التارخيية يف بيان

دور البالط األمــوي وتأثريه عىل حركة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وتدوينها ،ومــن ثم نسخها كانت زمن

فقال عبد امللك( :وما حاجتك أن تقدم
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ابــن شهاب الزهري العلمية ،فمنها ما الــكــتــابــة ،أي بنسخ الــنــصــوص نسخا

ذهبت إىل امتثآله لرغبات البالط األموي وروايتها دون أن تكون قد قرأت عىل شيخ

يف (إجياد مادة دينية ختدم مصالح أرسة بني أو سمعت منه حتى أجربنا هؤالء األمراء

أمية)(.)16
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وقد استندوا يف ذلك إىل أمرين:
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عىل ذكر ذلك فقررنا أال نحجب هذا عن
أحــد)( ،)20وهذا ما ذهب إليه السيوطي

أ .أن الزهري كــان جييز للتلميذ أن وغريه.

النص من دون سامع عىل شيخ أو
يروي ّ

قراءة عليه(.)17

يف حني أننا وجدنا بعض النصوص

ترصح :أن الزهري قد عمل لصالح البالط
ّ

ب .ما رصح به الزهري يف قوله( :كنا نكره األموي ،وقد وفر هلم األجواء الدينية التي

كتاب العلم ،حتى أكرهنا عليه هؤالء األمراء أسهمت يف تثبيت حكمهم ،وتوجه كثري
فرأينا أال نمنعه أحد ًا من املسلمني)(.)18

من املسلمني إليهم ،وأنه كوفئ عىل هذا

وقد حاولت بعض الدراسات التارخيية الصنيع ملدّ ة ليست بالقصرية من حياته.

األخرى الدفاع عن الزهري وتربئة ساحته

ولكنه؛ وبسبب قيامه بمعاقبة أحد

من االنخراط يف رغبات السلطة األموية املسلمني وتعذيبه حتى املوت حينام كان
ومساعدهتا يف تثبيت احلكم ،فرأت هذه عام ً
ال لبني أمية؛ انقلب الرجل ،وخرج

الدراسة:

هائ ًام ،وترك أهل بيته وصحبه حتى لقي

ّ .1
أن ما ذهب إليه (جولد تسيهر) يف اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني ابن

كتابه الدراسات اإلسالمية يف مساعدة عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) ،فتحول
الزهري لألرسة األموية هو جمرد لبس يف عن تلك امليول األموية ،وتوجه إىل مرافقة

النص سببه الرتمجة اخلاطئة للنص( .)19اإلمام زين العابدين (عليه السالم).
فهم ّ
ّ .2
أن الفهم الصحيح لقول الزهري

هو( :رغبنا عن رواية األحاديث بطريق

ومما يدل عىل هذه احلقيقة ما يأيت:

 .1يكشف الزهري عن هذه احلقيقة

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

ويــرح بأعمآله التي خدمت البالط

 .2انحطاط الزهري ألهواء حكام بني

األموي عىل رغم علمه أهنا أعامل كانت أمية ــ كام رصح بذلك ــ دفع بعمر ابن عبد
خمالفة للرشيعة اإلســامــيــة ،فيقول يف العزيز أن يكتب إىل اآلفاق( :عليكم بابن
حديثه ملعمر( :حدثني عكرمة عن عبد اهلل شهاب ،فإنكم ال جتدون أحدا أعلم بالسنّة

ّ
(صل اهلل املاضية منه)(.)22
بن عباس ،قال :قال رسول اهلل

«إن اهلل عز وجل منع بني إرسائيل قطر وهشام بن عبد امللك ،ويزيد بن عبد امللك

السامء بسوء رأهيم يف أنبيائهم واختالفهم وكان قد استقضاه(.)23
يف دينهم ،وأنــه أخذ هذه األمــة بالسنني

 .3قضاء ديونه التي أعابه البعض عىل

ومانعهم قطر السامء ببغضهم عيل بن أيب كثرهتا ،وقد تكرر من احلكام األمويني

طالب (عليه السالم)».

قضاء ديون الزهري فبلغ بعضها (ألف

قال معمر :حدثني (بــه) الزهري يف ألف)( )24وأخرى (سبعة آالف دينار)(.)25

مرضة مرضها ،ومل أسمعه حيــدث عن

إالّ أن هذا احلال مل يستمر ،فقد برهن

عكرمة قبلها ــ أحسبه وال بعدها ــ فلام بل ابن شهاب الزهري عىل حتوله من خدمة
من مرضه ندم فقال يل :يا يامين أكتم هذا البالط األموي وعدم االنقياد ألهوائهم
عــي بــن أيب طــالــب (عليه
احلديث وأطــوه دوين فإن هؤالء ــ يعني ولــعــدائــهــم
ّ
بني أمية ــ ال يعذرون أحد ًا يف تقريظ عيل السالم).

وذكره!!.

(ق ــال معمر :فقلت ل ــه) :فــا بالك

ومما يدل عليه:

ما رواه ابن عساكر ،والذهبي يف السري،

أوعــبــت مــع الــقــوم وقــد سمعت الــذي قائال( :دخل سليامن بن يسار عىل هشام

سمعت؟ قال حسبك يا هذا اهنم أرشكونا بن عبد امللك ،فقال :يا سليامن من الذي
يف هلاهم فانحططنا هلم يف أهوائهم(.)21

توىل كربه منهم؟ فقال :هو عبد اهلل بن أيب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عليه وآله) :

وأنــه مل يزل مع عبد امللك بن مروان
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سلول ،قال :كذبت هو عيل!.

فدخل ابن شهاب ،فسأله هشام؟

فقال :هو عبد اهلل بن أيب سلول ،قال:

فأمر فقىض عنه ألف ألف؛ فأخرب ــ الزهري ــ

بذلك ،فقال :احلمد هلل هذا هو من عنده)(.)26

ومــن البدهيي أن اهلل عز وجــل يؤيد

كذبت هو عيل ،فقال :أنا أكذب ال أبالك ،الذين يقفون بوجه الظلم وينرصون آل

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

فو اهلل لو نادى مناد من السامء ،أن اهلل أحل بيت نبيهم ّ
صل اهلل عليهم أمجعني.
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الكذب ما كذبت ،حدثني سعيد ،وعروة،

ومما يدل عىل تأثر حركة علم السرية

وعبيد ،وعلقمة بن وقاص ،عن عائشة أن وتطوره من خالل تدخل البالط األموي

الذي توىل كربه عبد اهلل بن أيب سلول.

يف عمل ابــن شهاب الــزهــري يف روايــة

قال ــ سليامن بن يسار ــ :فلم يزل القوم السرية وكتابتها ،هو ما يأيت:

ــ أي هشام بن عبد امللك وحاشيته يغرون

 .1قال املدائني يف خربه :وأخربين ابن

به ــ إال أنه مل ينغر ومل يرضخ هلم ،فقال له شهاب ،قــال( :قــال يل خالد بن عبد اهلل
هشام( :ارحل فو اهلل ما كان ينبغي لنا أن القرسي ـ أحد عامل بني أميةـ :أكتب يل

نحمل عىل مثلك).

قال ــ الزهري ــِ :
ولَ؟ أنا اغتصبتك عىل

النسب ،فبدأت بنسب مرض ،وما أمتمته.

فقال :اقطعه ،اقطعه ،قطعه اهلل مع

نفيس ،أو أنت اغتصبتني عىل نفيس فخل أصوهلم ،وأكتب يل السرية.

عني.

فقلت له :فإنه يمر يب اليشء من سري

فقال له :ال ،ولكنك استدنت ألفي عيل بن أيب طالب (صلوات اهلل عليه)،

ألف.

فقال ــ الزهري ــ :قد علمت ،وأبوك

فأذكره؟.

فقال :ال ،إال أن تراه يف قعر اجلحيم ،ــ

من قبلك أين ما استدنت هذا املال عليك قال الزهري ــ لعن اهلل خالد ًا ومن واله،
وال عىل أبيك.

فقال هشام :إنا إن هنج الشيخ هيج الشيخ،

وصلوات اهلل عىل أمري املؤمنني)(.)27

ولذلك مل يكتب ابن شهاب لبني أمية

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

أحاديث يف فضائل أهل البيت (عليهم (روى عبد الــرزاق عن معمر ،قال :كان

السالم) ،وهذا يدل يف الواقع عىل تقديم عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة
الزهري لسرية ناقصة وغري حقيقية ،ألهنا يف عيل (عليه السالم) ،فسألته عنهام يوما.
فقدت أحد أهم أركاهنا ،واختفت معها فقال :ما تصنع هبام وبحديثهام! اهلل أعلم

فصول كبرية ومهمة من حياة رسول اهلل هبام ،إين ألهتمهام يف بني هاشم(!)29؟.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
(صل اهلل عليه وآله) التي ارتبطت بأهل

ويف الواقع لو ذكر أحدنا هذا القول

بيته والسيام بعيل بن أيب طالب (عليه ورصح بأن عروة وعائشة متهامن يف بني
الــســام) ،فض ً
ال عــن اإلنــجــازات التي هاشم حلكم عليه بالتكفري من أهل تكفري

تالزمت مع وجــود عيل (عليه السالم) املسلمني!؟ لكن احلمد هلل الــذي جعل
يف حركة التبليغ النبوية يف مكة واملدينة ،كثريا من احلقائق جتري عىل لسان السلف
بل منذ اختذه النبي األكرم ربيب ًا يف صغره من الصحابة والتابعني .وهكذا يسري ابن
يغدو عليه لي ً
ال وهنار ًا حتى آخر حلظات شهاب الزهري يف هنجه يف كتابة السرية

عمره املقدس حينام توىل غسل رسول اهلل النبوية الذي اعتمد فيه إخفاء ذكر عيل بن

ّ
(صل اهلل عليه وآله) وتكفينه ومواراته يف أيب طالب (عليه السالم) لعلمه بعدم رضا
حفرته(.)28
لذا:

آل بني أمية والحتياجه إليهم مل يستطع

الزهري أن يدون كثريا من احلقائق التي

فــأي ســرة نبوية يمكن أن تكتب كانت من أسس السرية النبوية ،ولطاملا كان

لألجيال املسلمة التي خلفت الزهري ،يرصح بتدخل أولئك احلكام وأشياعهم يف
وهــي ختلو مــن ذكــر عــي بــن أيب طالب تغيري حقيقة السرية النبوية.

(عليه السالم) ،كام أراد خالد القرسي

وأسياده؟!!.

ولعل من الشواهد التي تظهر تذمر

الــزهــري أو سخريته من الزمن الذي

 .2روى املعتزيل يف النهج ،قائال :أصبح فيه بنو أمية حكام ًا ووالة عىل
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املسلمني ،هو ما يتعلق بحقيقة من حقائق القادمة.

السرية النبوية ،أال وهي صلح احلديبية ،املسألة الرابعة :أثر منهج إقصاء ذكر
حيث ثبت يف النصوص التارخيية ومن عيل (عليه السالم) يف الفكر اإلسالمي

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

طــرق عــدة أن كاتب الكتاب يف صلح
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لقد شهدت منظومة الفكر اإلسالمي

احلديبية هو اإلمــام عيل بن أيب طالب تصدّ ع ًا كبري ًا بسبب ارساء منهج اقصاء
(عليه السالم)( ،)30إال أن هذا األمر لو ذكر عيل (عليه السالم) الذي ُأسس منذ
عرض عىل بني أمية لقالوا غري عيل (عليه األيام األوىل التي اعقبت وفاة رسول اهلل
ّ
(صل اهلل عليه وآله) وسلم ،وبانت آثاره
السالم) ،وهذا يكشف كام قلنا عن تأثر

حركة علم السرية وتــطــوره يف العرص يف جوانب عديدة من املنظومة الفكرية
األموي والسيام يف دور ابن شهاب فيه.

لــإســام كالفقه والعقيدة والتفسري

فقد روى الصنعاين يف املصنف ،قائال :والسرية والرجال ،بل رسى ذلك يف معظم

(أخربنا معمر ،قــال :سألت عنه ،ــ أي األصول والفروع اإلسالمية.

كتاب صلح احلديبية من الذي كتبه ــ؟.

ولعل تتبع مجيع هذه العناوين وما ورد

فضحك الزهري ،وقال :هو عيل بن أيب فيها من شواهد هلذا التصدع حيتاج إىل

طالب ،ولــو سألت عنه هــؤالء ،قالوا :كتاب مستقل.

عثامن ،يعني بني أمية)(.)31

وال شك أن هذا املنهج الذي بذل من

ولكن نورد بعض ًا منها وهي كاآليت:

 .1قال ابن تيمية يف منهاجه عند بيان

اجله بنو امية الغايل والنفيس بغية ارسائه التشبه بالشيعة( :ومن هنا ذهب من ذهب

يف اذهان املسلمني ومصنفاهتم وكتاباهتم من الفقهاء إىل ترك بعض املستحبات ،إذ
ورواي ــاهت ــم قــد أثــر يف منظومة الفكر صار شعار ًا هلم ــ أي الشيعة ــ فإنه وإن

اإلسالمي منذ القرن األول آهلجري وإىل مل يرتك واجبا لذلك ،لكن يف إظهار ذلك

يومنا هذا ،وهو ما سنعرض له يف املسألة مشاهبة هلم ،فال يتميز السني من الرافيض،

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

عم َمه رسول اهلل
ومصلحة التمييز عنهم ألجل هجراهنم إسدآهلا عىل منكبيه حني ّ

ّ
(صل اهلل عليه وآله) ثم ذكر قول احلافظ
وخمالفتهم أعــظــم مــن مصلحة ذلــك
املستحب)(.)32

العراقي :إن ذلك أصبح شعار كثري من

 .2قال مصنف آهلداية( :إن املرشوع فقهاء اإلمامية ينبغي جتنبه لرتك التشبه

التختم باليمني ،ولكن ملا اختذته الرافضة هبم(.)37

 .3قال الغزايل إن تسطيح القبور هو يف إعطاء صورة غري حقيقية لواقع الرسالة

املــروع-أي أن جيعل هلا بناء وسطح -املحمدية ودورها القيادي للبرشية ،ناهيك

تكون رؤى وآراء وقــراءات سلبية
ولكن ملا جعلته الرافضة شعارا هلا ،عدلنا عن ّ
ومشوشة عن اإلسالم ونب ّيه األعظم ّ
(صل
إىل التسنيم(.)34
(السنة يف اهلل عليه وآله).
 .4قــال ابــن عبد الرمحنُ :
 .7قال الفخر الــرازي :روى البيهقي
القرب التسطيح ،وهو أوىل عىل الراجح من

املذهب الشافعي)(.)35

عن أيب هريرة قال :كان رسول اهلل جيهر يف

 .5قال أبو حنيفة وأمحد :التسنيم أوىل ،الصالة بـ(بسم اهلل الرمحن الرحيم) وكان

ألن التسطيح صار شعارا للشيعة ،أي عىل عيل[عليه السالم]جيهر بالتسمية وقد ثبت
الرغم من كونه سنة ،وهو املرشوع إال أن بالتواتر ،وكان عيل ابن أيب طالب يقول:
احلرب املعلنة عىل مدرسة آل رسول اهلل «يا من ذكره رشف للذاكرين» ،ومثل هذا

ّ
(صل اهلل عليه وآله) جعلتهم يعدلون عن كيف يليق بالعاقل أن يسعى يف إخفائه».
السنة(.)36

وقــالــت الشيعة :السنّة ،هــي اجلهر

 .6ذكر الزرقاين يف املواهب اللدنية يف بالتسمية ،سواء أكانت يف الصالة اجلهرية
صفة ِع ّمة النبي ّ
(صل اهلل عليه وآله) ــ أي أم الرسية ،ومجهور الفقهاء خيالفوهنم ــ
العاممة ــ عىل رواية عيل (عليه السالم) يف إىل إن قالّ :
إن علي ًا كان يبالغ يف اجلهر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

جعلناه يف اليسار)(.)33

كل ذلك وغريه قد انعكس سلب ًا وأسهم
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بالتسمية ،فلام وصلت الدولة إىل بني أمية آل النبي صالة منفردة.

بالغوا يف املنع من اجلهر ،سعيا يف إبطال

آثار عيل[عليه السالم](.)38

 .9قال الشعبي( :ما لقينا من عيل بن

أيب طالب إن أجبناه قتلنا ،وإن أبغضناه

 .8يظهر موقف الزخمرشي صاحب هلكنا)(.)40
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الكشاف جانب ًا من أثر منهج اقصاء ذكر
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ومن ثم فنحن أمام تصدع كبري هلذه

عــي (عليه الــســام) يف منظومة الفكر املنظومة الفكرية انعكست عىل تفرق
اإلسالمي فيقول يف بيان كيفية الصالة عىل املسلمني إىل ثالثة وسبعني فرقة ،وقدّ مت

النبي ّ
(صل اهلل عليه وآله) ،قائالً:

صورة متناقضة بني القرآن الكريم الذي

وسلم« :اللهم صل عىل آل أيب أوىف».

منهج اإلقصاء لكل القيم احل ّقة التي جاء

(الــقــيــاس جـــواز الــصــاة عــى كل جاء ليخاطب أهل الفكر والعقل يف كل
مؤمن لقوله تعاىل﴿ :هــو ا ّل ِ
ــذي ُي َص ِّل مكان وزمان وبني هذا اإلرث اإلسالمي
ُ َ
َع َل ْيك ُْم﴾وقوله (صـ ّـى اهلل عليه وآلــه) املــدون يف مصنّفاهتم والــذي كان ضمن

ولكن للعلامء تفصي ً
ال يف ذلك  :وهو هبا الــقــرآن ورســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليه

ّإنا ان كانت عىل سبيل التبع كقولك ّ
(صل وآله).

اهلل عىل النبي وآله) فال كالم فيها ،وإما إذا

ولعل التأمل يف قول املفكر الفرنيس

أراد إفراد غريه من أهل البيت بالصالة كام روجيه جارودي بعد أن أسلم يقدم صورة

يفرد فمكروه ألن ذلك صار شعار ًا لذكر حقيقية لتلك اآلثار والدمار الذي خ ّلفه

رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليه وآلــه) وألنه قادة املنهج اإلقصائي يف منظومة الفكر
يؤدي إىل االهتام بالرفض ،وقال رسول اهلل اإلسالمي.

ّ
(صل اهلل عليه وآله)« :من كان يؤمن باهلل

يقول روجيه غــارودي( :قرأت القرآن

واليوم اآلخر فال يقف ّن موقف التهم»( .)39الكريم ،وأعدت قراءته مرات كثرية ،وال
لذا :امتنع الزخمرشي من الصالة عىل أدري إن كنت قد فهمته جيد ًا بالطريقة التي

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

جيب عىل اإلنسان أن يفهمه هبا أم ال ،فقد حماربة قادة االقصاء ملدرسة العرتة النبوية؛
بدا يل أن الرسول ّ
(صل اهلل عليه وآله) جاء وفرض حصار كبري عىل نتاجها الفكري
بدين عظيم هو أساس األديان ،مل ينكر فيه والعلمي إىل املستوى الــذي اصبح فيه

األنبياء السابقني ،بل جاءت رسالته متممة املسلم خيــاف أن يتكلم مع اإلمــام عيل
ومكملة للرساالت السابقة ،ثم رشعت يف (عليه الــســام) أو يقرتب منه حتى يف
السفر إىل املدينة املنورة قمت برشاء واقتناء االهنيار النفيس الــذي اوجــده اإلرهــاب

جمموعة من األحاديث يف كتب البخاري الفكري الذي كان يسري جنب ًا إىل جنب

ومسلم ،فرأيت شيئا آخر أعرب عنه هبذه مع منهج اإلقصاء؛ فقد رويّ :
(أن رج ً
ال

العبارة الــرحيــة :رأيتني وكأنني أمــام رأى علي ًا يف املنام فلم جيرس عىل الدنو منه ،

دين آخر ونشأ يف نفيس انطباع من قراءيت فسأله صاحبه؟ فقال أخشى إن قربت إليه
للحديث الرشيف أنني أمام دين تقليدي .أسأله أن ُأ ّتم بالتشيع)(!!)42
فكل ما وجدته يف كتب األحاديث،

وكل ما رأيــت للرسول (صـ ّـى اهلل عليه

أبرز نتائج البحث:

يمكن أن نجمل أبــرز ما خلص إليه

وآلــه) يتحدث عنه أو يشري النبي فعله البحث من نتائج ،عىل النحو اآليت:
يتعلق بلبس الثياب أو كيفية الدخول

 .1لقد خلق القرآن الكريم الوعي

للمكان واخلروج منه وأشياء أخرى من املعريف لدى العرب واملسلمني يف إرساء
هذا القبيل ،ال كام رأيت يف القرآن الكريم أمهية تدوين حياة النبي (صـ ّـى اهلل عليه
من األساسيات التي تدل عىل كامل الدين وآله) وسلم ومغازيه .
اإلسالمي)(.)41

وقد برز بعض الرجال يف خلق حالة

فهذا االنطباع بل والتحول يف الرؤية من الوعي التارخيي يف األمة بفعل تلك
ِ
أسبابه املــادة القرآنية التي كانت تتحدث عن
والقراءة للدين اإلسالمي كان من

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

قراءة األحاديث النبوية ،وعندما أتيح يل املنام والرؤية .مما يقدم صورة اخرى متثل
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األمم السابقة.

عن اإلسالم واملسلمني فض ً
ال عن تفرق

 .2إن التأسيس للمنهج اإلقصائي املسلمني وتكفري بعضهم بعض ًا وتغلغل

لذكر عيل (عليه السالم) سواء أكان بآلية الفكر التكفريي وسطوته عــى احلياة
التحديث والرواية أم بالتدوين قد بدأ منذ اإلسالمية يف عصور خمتلفة.
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األيام األوىل التي أعقبت وفاة رسول اهلل
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ويف اخلتام ندعو املفكرين والباحثني

ّ
(صل اهلل عليه وآله) وسلم؛ فكان أبرز واملحققني إىل تكثيف الدراسات العلمية

قادته الشيخان.

يف خمتلف املــجــاالت املــعــرفــيــة ضمن

 .3إن أول من قام باعتامد هذا املنهج املنظومة الفكرية اإلسالمية بغية الوصول

وإرسائه يف األمة هو معاوية بن أيب سفيان إىل صورة اإلسالم احلقيقية املمثلة بالعرتة
ومن تاله من حكام بني أمية فنتج عن هذا النبوية ورمزهم اإلمام عيل بن أيب طالب

املنهج اختفاء كثري من احلوادث واملواقف (عليه السالم) الذي أقيص ذكره من هذه

السنة ،أو املنظومة منذ القرن األول للهجرة وإىل
من السرية النبوية وكذلك ّ
تغيريها.
و َي ْأ َبى
يومنا هذا فام زاده ذلك إال ظهور ًاَ :
ِ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون.)43(
 .4إن هــذا املنهج تسبب يف تصدع اللَُّ إِ َّل َأ ْن ُيت َّم ن َ
واحلمد هلل رب العاملني.
منظومة الفكر اإلســامــي منذ ظهوره
وإىل يومنا هــذا؛ مما قدم صــورة مشوهة

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني

اهلوامش:

( )1تاريــخ الــراث العــريب لفــؤاد ســزكني :ج،2
ص.6

( )2نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب للــدوري:
ص.19

( )3نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب للــدوري:
( )4تذكــرة احلافــظ ،1 :ص151؛ و229؛

النجــوم الزاهــرة البــن تغــري بــردي :ج،1
ص .351

( )5مســند أمحــد بــن حنبــل :ج ،3ص ،36عــن

أيب ســعيد اخلــدري عــن النبــي األعظم (صـ ّـى اهلل
عليــه وآلــه) وســلم قــال( :ال تقــوم الســاعة حتــى

متتلــئ األرض ظلـ ًا وعدوانـ ًا) ،قــال( :ثــم خيــرج

رجــل مــن عــريت أو مــن أهــل بيتــي يملؤهــا

قســط ًا وعــدالً كــا ملئــت ظل ـ ًا وعدوان ـ ًا).

( )6تذكرة احلفاظ للذهبي :ج ،1ص.5
( )7املصدر السابق :ج ،1ص.2

( )8تقييــد العلــم للخطيــب البغــدادي :ج2ن
ص .21

( )9تقييــد العلــم :ص53؛ حجيــة الســنة:
ص395؛ مــن حيــاة اخلليفــة عمــر للبكــري:

( )10تقييد العلم :ص.49

( )11البحــث املحيــط يف أصــول الفقــه

للزركــي:

ج،3

ص.236

( )12رشح هنــج البالغــة البــن ايب احلديــد
املعتــزيل :ج ،11ص43؛ ينابيــع املــودة :ج،3

ص377؛ النصائــح الكافيــة البــن عقيــل152 :؛

البحــار للمجلــي :ج ،44ص.68

( )13رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد
املعتــزيل :ج ،11ص.46-44

( )14أبــو ســعيد أبــان بــن عثــان بــن عفــان بــن

أيب العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس ،كان واليـ ًا

عــى املدينــة لعبــد امللــك بــن مــروان ســبع ســنني
ثــم عزلــه عنهــا؛ عــده الــرازي يف املدنيــن ،وقــد
روى عنــه أبــو الزنــاد وبنيــه بــن وهــب وعبــد اهلل

بــن أيب بكــر والزهــري ،مــات بالفالــج يف خالفــة
يزيــد بــن عبــد امللــك عــام 105هـــ .الطبقــات

البــن ســعد :ج  ،5ص  151ــــ  .152اجلــرح
والتعديــل للــرازي :ج  ،2ص .295مشــاهري

علــاء األمصــار البــن حبــان :ص .111تقريــب
التهذيــب البــن حجــر :ج ،1ص .51هتذيــب
التهذيــب البــن حجــر :ج ،1ص.84

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ص.20-19

ص .247
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( )15املوفقيــات للزبــر بــن بــكار :ص  322ــــ ص .177
.323

( )24ســر أعــام النبــاء للذهبــي :ج،5

( )16تاريــخ الــراث :ج ،2ص ،75نقــ ً
ا عــن :ص .3 3 9

الدراســات اإلســامية جلولــد تســهري )25( Goldziher,( :ســر أعــام النبــاء للذهبــي :ج،5

.)38 11 .Muh. Stud

ص .3 4 0

مــج ،1ج ،2ص.75

ص .371ســر األعــام للذهبــي :ج ،5ص.339

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

( )17تاريــخ الــراث العــريب لفــؤاد ســزكني )26( :تاريــخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر :ج،55
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( )18الطبقــات الكــرى البــن ســعد :ج ،2تاريــخ اإلســام للذهبــي :ج ،8ص.246

ص .135تاريــخ الــراث ،ســزكني :ج ،2ص )27( .75األغــاين لالصفهــاين :ج ،22ص ،21ط دار

( )19تاريــخ الــراث العــريب :مــج ،1ج ،2الفكــر .الفصــول املهمــة البــن الصبــاغ املالكــي:

ص .7 5

ج ،1ص .53أعــام الورى للطــريس :ج ،1ص.9

تاريــخ الــراث العــريب :مــج ،1ج ،2ص.76

البــن حجــر العســقالين :ج ،8ص .107عمــدة

( )20تدريــب الــراوي للســيوطي :ص  )28( ،146فتــح البــاري يف رشح صحيــح البخــاري
( )21مناقــب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب القــاري للعينــي :ج ،18ص .71الطبقــات

(عليــه الســام) للحافــظ ابــن املغــازيل :ص  ،142الكــرى البــن ســعد :ج ،2ص.263
ح  ،186ط املكتبــة اإلســامية ،ســنة 1394هـــ.

( )29رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد

( )22اجلــرح والتعديــل للــرازي :ج ،2ص 18املعتــزيل :ج ،4ص .64الفصــول املهمــة البــن

ــــ ج  ،8ص .72تاريــخ مدينــة دمشــق البــن الصبــاغ املالكــي :ج ،1ص  .53كتــاب األربعــن
عســاكر :ج ،55ص .344ســر أعــام الذهبــي :للقمــي الشــرازي :ص .290بحــار األنــوار

النــص
ج ،5ص .336األعــام للــزركيل :ج ،7ص .97للعالمــة املجلــي :ج ،30ص.402
ّ
وفيــات األعيــان البــن خلــكان :ج ،4ص .177واالجتهــاد لســيد رشف الديــن :ص .513رشح

( )23وفيــات األعيــان البــن خلــكان :ج ،4إحقــاق احلــق للســيد املرعــي النجفــي :ج،6

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني
ص .219قامــوس الرجــال للتســري :ج ،9ص.206

ص .584

( )35الغدير :ج ،10ص.210

( )30خصائــص أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ( )36أنظــر فتــح البــاري البــن حجــر :ج،3
للنســائي :ص .150املصنف لعبــد الرزاق :ج ،5ص204؛ حتفــة األحــوذي :ج ،4ص130

ص ،343ح .9721تفســر مقاتــل بــن ســليامن :وفيهــا :عــوض الشــيعة وأهــل البــدع ،وقــاال:
ص .78الفصــول املهمــة البــن اجلصــاص :ج ،4للدمشــقي :ج ،1ص.88

ص .35بحــار األنــوار للعالمــة املجلــي رمحــه ( )37رشح املواهب للزرقاين :ج ، 5ص.13

اهلل :ج ،38ص .321الفصــول املهمــة البــن ( )38مفاتيح الغيب للفخر الرازي :ص.90

الصبــاغ :ج ،1ص.53

( )39الكشاف :ج 3ص.273

ص ،343ح.9722

ص.153

(التشــبه بالروافــض).

العســكري :ج  ،2ص .381

ص .2 1 0

وســلم للشهرســتاين :ج 1ص454

( )31املصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاين :ج )40( ،5النصائــح الكافيــة البــن عقيــل العلــوي:
( )32منهــاج الســنة البــن تيميــة :ج ،2ص  )41( ،43أحاديــث أم املؤمنــن عائشــة ملرتــى

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
( )33الغديــر للعالمــة األمينــي :ج )42( ،10وضــوء النبــي
( )34هنــج احلــق للعالمــة احلــي :ص451؛ ( )43التوبة .32 :
الــراط املســتقيم لعــي بــن يونــس العامــي :ج،3

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ج ،3ص .354الــدر املنثــور للســيوطي :ج ،6يرجحــان التســطيح عــى التســنيم؛ رمحــة األمــة
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قائمة املصادر واملراجع

 1974م /النــارش  :دار إحيــاء الســنة النبويــة.

 -1تاريــخ الــراث العــريب /فــؤاد ســزكني -7 /البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه/

الطبعــة الثانيــة  1212هـــ ق /النــارش مكتبــة بــدر الديــن حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهلل
آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي العامــة – الزركــي /ســنة الوفــاة 794هـــ  /حتقيــق

ضبــط نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق

قــم – ايــران.
ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

 -2نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب /عبــد عليــه :د .حممــد حممــد تامــر /النــارش دار
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العزيــز الــدوري /الطبعــة االوىل /النــارش الكتــب العلميــة1421 /هـــ–2000م/
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة /احلمــراء_ لبنــان /بــروت.

بــروت_ لبنــان.
-3

تذكــرة

احلفــاظ/

 -8رشح هنــج البالغــة /ابــن أيب احلديــد/

الذهبــي /الوفــاة /656 :الطبعــة  :األوىل–1378 /

الوفــاة /748:النــارش :دار احيــاء الــراث  1959م /دار إحيــاء الكتــب العربية–عيســى

العــرب – بــروت -لبنــان لكتــاب :تاريــخ البــايب احللبــي ورشكاه.
االســام.

 -9ينابيــع املــودة لــذوي القربــى/

 -4النجــوم الزاهــرة /البــن تغــري بــردي /القنــدوزي /حتقيــق  :ســيد عــي مجــال
الطبعــة االوىل /دار الكتــب العلميــة بــروت أرشف احلســيني /األوىل /1416 /املطبعــة

– لبنــان.

 :أســوه /النــارش  :دار األســوة للطباعــة

 -5مســند أمحــد /االمــام امحــد بــن حنبــل /والنــر.

الوفــاة /241 :النــارش :دار صــدار – بــروت  -10النصائــح الكافيــة /ســيد حممــد بــن

– لبنــان.

عقيــل العلــوي /الوفــاة  /1350/ :الطبعــة

 -6تقييــد العلــم /أمحــد بــن عــي بــن ثابــت  :األوىل /1412/املطبعــة  :دار الثقافــة
اخلطيــب البغــدادي /الوفــاة  /463 :حتقيــق للطباعــة والنــر – قــم.

 :يوســف العــش /الطبعــة  :الثانيــة /ســنة  -11بحــار األنــوار /العالمــة املجلــي/

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني
الوفــاة /1111:الطبعــة الثانيــة املصححــة /852 : /الطبعــة  :األوىل/ 1404 /النــارش

ســنة الطبــع/ 1983 -1403:النــارش : :دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع–

مؤسســة الوفاء–بــروت – لبنــان.

بــروت – لبنــان.

 /230/ :النــارش  :دار صــادر – بــروت.

بــن بــكار بــن عبــد اهلل القــريش األســدي

 -12الطبقــات الكــرى /ابــن ســعد/الوفاة  -17املوفقيــات للزبــر بــن بــكار /الزبــر

الــرازي /الوفــاة  /327 :الطبعــة  :مكــي العــاين  /الطبعــة :الثانيــة1416 /هـــ/
األوىل 1952–1371/م /املطبعــة  :مطبعــة النــارش :عــامل الكتــب – بــروت.

جملــس دائــرة املعــارف العثامنية–بحيــدر آبــاد  -18تاريــخ الــراث العــريب /د .فــؤاد

الدكــن – اهلنــد /النــارش  :دار إحيــاء الــراث ســزكني /1411 /النــارش :جامعــة اإلمــام

العــريب – بــروت.

حممــد بــن ســعود اإلســامية–جامعة امللــك

 -14مشــاهري علــاء االمصــار /ابــن حبــان /ســعود.

الــر ِاوي  /جــال الديــن
الوفــاة / 354 :حتقيــق :مــرزوق عــى ابراهيــم -19 /تَدْ
ُ
ريــب َّ

الطبعــة االوىل /ســنة الطبــع1411 :هـــ  /الســيوطي /حققــه عرفــان العشــا حســونة/
النــارش :دار الوفــاء للطباعــة والنــر والتوزيع– دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع
املنصورة.

بــروت – لبنــان.

 -15تقريــب التهذيــب /ابــن حجــر /الوفــاة  -20مناقــب عــي بــن أيب طالــب (عليــه

 / 852 :حتقيــق  :دراســة وحتقيــق  :مصطفــى الســام) /ابــن املغــازيل /الطبعــة  :األوىل/

عبــد القــادر عطــا

 / 1426املطبعــة  :ســبحان /النــارش :

الكتــب العلمية–بــروت – لبنــان.

 -21اجلــرح والتعديــل /ابــن أيب حاتــم

الطبعــة  :الثانيــة /1415 /النــارش  :دار انتشــارات ســبط النبــي (ص).

 -16هتذيــب التهذيــب /ابــن حجــر /الوفــاة الــرازي /الوفــاة  / 327 :الطبعــة  :األوىل/
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 -13اجلــرح والتعديــل /ابــن أيب حاتــم املكــي( /املتــوىف256 :هـــ) /حتقيــق :ســامي
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 / 1371املطبعــة  :مطبعــة جملــس دائــرة الوفــاة  /356 :النــارش  :دار الكتــب

املعــارف العثامنية–بحيــدر آبــاد الدكــن – العلميــة /بــروت -لبنــان.

اهلنــد /النــارش  :دار إحيــاء الــراث العــريب  -28الفصــول املهمــة يف معرفــة األئمــة /عــي

– بــروت.

بــن حممــد أمحــد املالكــي ( ابــن الصبــاغ )/

 -22تاريــخ مدينــة دمشــق /ابــن عســاكر /الوفــاة  /855 :الطبعــة  :األوىل/1422 /
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للطباعــة والنــر والتوزيع–بــروت – لبنــان .للطباعــة والنــر.

 -23ســر أعــام النبــاء /الذهبــي /الوفــاة  -29إعــام الــورى بأعــام اهلــدى /الفضــل

 /748 :الطبعــة  :التاســعة /ســنة الطبــع  :بــن احلســن الطــريس /الوفــاة / 548 :

 /1413النــارش  :مؤسســة الرســالة–بريوت الطبعــة  :األوىل–ربيــع األوىل– 1417هــ/

– لبنــان.

الطبعــة  :األوىل /ربيــع األول /1417

 -24األعــام /خــر الديــن الــزركيل /املطبعــة  :ســتارة – قــم /النــارش  :مؤسســة آل

الوفــاة  /1410 :الطبعــة  :اخلامســة /ســنة البيــت (عليهــم الســام) إلحيــاء الرتاث–قــم
الطبــع  :أيار–مايــو  /1980النــارش  :دار املرشفــة.

العلــم للماليني–بــروت – لبنــان.

 -30فتــح البــاري /ابــن حجــر /الوفــاة

 -25وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان /852 : /الطبعــة  :الثانيــة /املطبعــة  :دار

ابــن خلــكان /الوفــاة  /681 :املطبعــة  :املعرفــة للطباعــة والنــر بريوت–لبنــان
لبنــان–دار الثقافــة.

 -31عمــدة القــاري /العيني/الوفــاة :

 -26تاريــخ اإلســام /الذهبــي /الطبعــة  /855 :املطبعــة  :بــروت–دار إحيــاء الــراث
األوىل /1407 /املطبعــة  :لبنــان /بــروت– العــريب.

دار الكتــاب العــريب.

 -32كتــاب األربعــن /حممــد طاهــر القمــي

 -27األغــاين /أيب الفــرج األصفهــاين /الشــرازي /الوفــاة  /1098 :الطبعــة :

.......................................................................................ال�سيد نبيل احل�سني
األوىل/1418 /املطبعــة  :أمــر

فريــد /الطبعــة  :األوىل/ 1424 /املطبعــة :

 -33النــص واالجتهــاد /الســيد رشف لبنــان /بــروت–دار الكتــب العلميــة.

الديــن /الوفــاة  /1377 :الطبعــة  :األوىل -39 /الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور/

 /1404املطبعــة  :ســيد الشــهداء (عليــه جــال الديــن الســيوطي /الوفــاة /911 :

الســام) – قــم /النــارش  :أبــو جمتبــى.

النــارش  :دار املعرفــة للطباعــة والنــر–

الوفــاة  /1411 :النــارش  :منشــورات مكتبــة  -40منهــاج الســنة /البــن تيميــة /الطبعــة:

آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفي–قــم – االوىل / 1406 /النــارش :جامعــة اإلمــام
ايــران.

حممــد بــن ســعود اإلســامية.

 -35قامــوس الرجــال /الشــيخ حممــد تقــي  -41الغديــر /العالمــة االمينــي /الطبعــة
التســري /الطبعــة  :االوىل 1419 /هــ  : /الرابعــة/ 1397 /النــارش  :دار الكتــاب

قــم /النــارش  :مؤسســة النــر اإلســامي العريب–بــروت – لبنــان.
التابعــة جلامعــة املدرســن بقــم املرشفــة.

 -42هنــج احلــق وكشــف الصــدق /العالمــة

 -36خصائــص أمــر املؤمنــن (عليــه احلــي /الوفــاة /1421 / 726 :املطبعــة

الســام) /النســائي /الوفــاة  /303 :النــارش  :ســتارة – قــم /النــارش  :مؤسســة الطباعــة
 :مكتبــة نينــوى احلديثــة – طهــران.

والنــر دار اهلجــرة – قــم.

 -37املصنــف /عبــد الــرزاق الصنعــاين -43 /الــراط املســتقيم /عــي بــن يونــس

الوفــاة  /211 :حتقيــق  :عنــي بتحقيــق العامــي /حتقيــق  :تصحيــح وتعليــق :
نصوصــه وختريــج أحاديثــه والتعليــق عليــه حممــد الباقــر البهبــودي /الطبعــة  :األوىل/
الشــيخ املحــدث حبيــب الرمحــن األعظمــي /1384 .املطبعــة  :احليــدري /النــارش :
 -38تفســر مقاتــل بــن ســليامن /مقاتــل املكتبــة املرتضويــة إلحيــاء اآلثــار اجلعفريــة.

بــن ســليامن /الوفــاة  /150 :حتقيــق  :أمحــد  -44حتفــة األحــوذي /املباركفــوري /الوفاة
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 -34رشح إحقــاق احلــق /الســيد املرعــي /بــروت – لبنــان.
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 /1282 :الطبعــة  :األوىل /1410 /النــارش مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر ،
 :دار الكتــب العلمية–بــروت – لبنــان.

عبــاس وحممــد حممــود احللبــي ورشكاهــم –

 -45رمحــة األمــة يف اختــاف األئمــة /خلفــاء.

الدمشــقي /دار الكتــاب العريب–بــروت –  -49النصائــح الكافيــة /ســيد حممــد بــن

لبنــان.

عقيــل العلــوي /الوفــاة  /1350 :الطبعــة
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 -46رشح املواهــب /الزرقــاين /الوفــاة  :األوىل /1412 /املطبعــة  :دار الثقافــة
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1122هـــ /الطبعــة :األوىل1417 /هـــ /للطباعــة والنــر – قــم.

النــارش :دار الكتــب العلميــة.

 -50أحاديــث أم املؤمنــن عائشــة  /العالمــة

 -47مفاتيــح الغيــب /الفخــر الــرازي /الســيد مرتــى العســكري /الطبعــة اخلامســة

الطبعــة االوىل/ 1401 /النــارش :دار الفكــر 1414 / .هــ  /املطبعــة  :مطبعــة صــدر/
 -48الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيل النــارش  :التوحيــد للنــر .

وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل -51 /وضوء النبي ( صىل اهلل عليه وآله)/
الزخمــري /الوفــاة  /538 :ســنة الطبــع السيد عيل الشهرستاين /الطبعة  :األوىل/
 /1385 :النــارش  :رشكــة مكتبــة ومطبعــة  /1415املطبعة  :ستارة – قم.

كشف اليقني للعالمة احللي،ص15

حينام تفرق الناس عن النبي صىل اهلل عليه وآله
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حــاز أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) عــى املناقــب الرفيعــة،

واملنــازل العاليــة ،فهــو املقــدَّ م مــن اهلل تعــاىل بلســان نبيــه عــى غــره ،واملخصــوص
بمناقـ ٍ
ـب ال حتــى دون ســواه ،وكل هــذه املناقــب حازهــا بجهــاده وتضحياتــه وصالبــة

إيامنــه ،وهــذا األمــر جعــل لــه أعــداء بــا حســاب ،رصــدوا َّ
كل إمكانياهتــم يف ســبيل
النيــل مــن مكانتــه الســامية ،وقــد َّاتــذوا يف ســبيل حتقيــق ذلــك طريقــن ،األول :صناعــة

مناقــب وفضائــل لبعــض الصحابــة تــوازي فضائلــه ،أو نســب فضائلــه إىل غــره .أ َّمــا

الطريــق اآلخــر :فهــو تســطيح مناقــب وأفعــال اإلمــام (عليــه الســام) والتقليــل مــن
أثرهــا.

وقــد انــرى هــذا البحــث إىل بيــان هذيــن الطريقــن ،وذلــك مــن خــال اختيــار

نــاذج مــن املرويــات اخلاصــة بغــزوات النبــي حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
ـم دراســتها ســند ًا ومتن ـ ًا مــع بيــان املقاصــد مــن وراء إقصــاء اإلمــام عــي (عليــه
ثـ َّ

الســام) عــن مناقبــه معتمديــن يف ذلــك عــى منهــج البحــث العلمــي التارخيــي.

 �سهاد حممد باقر. د/ د �أياد عبد احل�سني �صيهود اخلفاجي.�أ...........................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

Abstract
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Imam Ali, the commander of the believers, culls many a meritorious
niche and a sublime pinnacle; he is the one who speaks on behalf of His
prophet and granted peerless and countless deeds that emanate from his
efforts, sacrifice and firm faith. That propagates opponents beyond limitation
steering all their sinews to demolish his elevated niche via two isles:
- Fabricating deeds to the companions equal to his virtues or attributing
his virtues to someone else.
- Underestimating and belittling the deeds and achievements of the
Imam Ali (Peace be upon him).
The study exerts itself to manifest these two machinations through
choosing examples from the narratives from the prophet battles and then
explicating them from documentation to mere text with reference to the
reasons beyond the elimination to the Imam from his meritorious deeds in
line with the historical scientific research approaches.

حماوالت �إق�صاء الإمام علي عليه ال�سالم عن ف�ضائله....................................................

املقدمة:

ســلكوا طريقــا آخــر يكــون أكثــر قبــوال

بســم اهلل الرمحــن الرحيــم والصــاة بــن املســلمني بحســب وجهــة نظرهــم
والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني وهــو اختــاق مرويــات لبعــض الصحابــة
حممــد وآلــه الطاهريــن.

تظهــر هلــم مواقــف تضاهــي مواقــف
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مل تُعــرف يف تاريــخ البرشيــة شــخصية اإلمــام عليــه الســام وأثــره ســواء أكان
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مؤثــرة مــن الناحيــة االجتامعيــة والسياســية اجلهــادي أم العبــادي يف اإلســام إلقصائه

والرتبويــة مــن بعــد النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه عــن فضيلــة تفــرد هبــا يف الشــجاعة أو

وآلــه) ســوى اإلمــام عــي عليــه الســام ،التضحيــة يف ســبيل اإلســام والنبــي
فقــد نال شــخصه الكريــم اهتــام املؤرخني األكــرم (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ،ويف حقيقة
بمختلــف توجهاهتــم الفكريــة والدينيــة ،األمــر إن العــارف بــراث املســلمني جيــد
فكانــت ســرته الرشيفــة حمط ـ ًا لدراســات كــ ًا كبــر ًا مــن تلــك املرويــات تظهــر

عــدة أغنــت املكتبــة التارخييــة العامليــة ،مقاصــد املؤرخــن ورغبتهــم اجلاحمــة

ومــن اجلديــر باإلشــارة انــه الشــخص بتحريــف احلقيقــة والتــي تظهــر ميوهلــم
الوحيــد الــذي مل يســتطع الكُتــاب ،ممــن ال الفكريــة التــي تضــاد النهــج العلــوي.

يتوافقــون مــع هنجــه الفكــري ،أن ينالــوا

لــذا ارتأينــا أن نأخــذ يف هــذا البحــث

منــه حتــى تلــك الروايــات النــادرة التــي نــاذج مــن املرويــات اخلاصــة بغــزوات

حــاول مدونوهــا النيــل منــه كانــت إزاءهــا النبــي حممــد (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ونرشع

مئــات الروايــات الصحيحــة واملعتــرة بدراســتها ســند ًا ومتنــ ًا ،مبينــن مقاصــد
التــي تشــهد بفضلــه.

املؤلفــن يف إقصــاء اإلمــام عــي عليــه

إال أن هــذه امليــزة التــي كانــت خاصــة الســام عــن فضائلــه ،وتوافقــا ومنهــج

لإلمــام عليــه الســام دون غــره مل تكــن البحــث العلمــي التارخيــي فقــد قســمنا
غائبــة عــن أتبــاع املدرســة األمويــة لذلــك البحــث عــى أربعــة مباحــث وخامتــة
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ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ومعاركــه
جــاء يف املبحــث األول :إقصــاء اإلمــام النبــي
عــي عليــه الســام عــن فضائــل يــوم أحــد وجهــاده يف ســبيل اهلل ،وحتــى الذيــن مل
حيــث تناولنــا فيــه تغييــب فضيلــة اإلمــام ينتمــوا إىل النهــج العلــوي مل يســتطيعوا

عليــه الســام يف الثبــات يــوم أحــد ومنــاداة إنــكار فضيلــة جهــاده عليــه الســام

أيب ســفيان يــوم أحــد.

وتفــرده يف التقــدم يف مواجهــة األعــداء يف

إلقصــاء اإلمــام عــي عليــه الســام عــن ســام اهلل عليــه.
فضائلــه يف معركــة اخلنــدق ،فيــا جــاء

األمــر الــذي دعــا الفكــر األمــوي إىل

الثالــث لدراســة فريــة قاتــل مرحــب إتبــاع منهــج يقــي بإقصــاء فضائــل تفــرد
اليهــودي يف غــزوة خيــر ،واملبحــث الرابــع هبــا اإلمــام عليــه الســام يف الثبــات مــع

خصــص لواقعــة تبــوك ،والــذي تناولنــا النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) يف القتــال عن

فيــه رفــع شــأن بعــض الصحابــة عــن طريــق اصطنــاع مواقــف لبعــض الصحابــة
طريــق تعظيــم أثرهــم يف حتقيــق النــر تضاهــي مــا كان يفعلــه اإلمــام عــي عليــه
وتســطيح فائــدة بقــاء اإلمــام عــي عليــه الســام يف املعــارك ومثــال ذلــك مــا رواه
الســام يف املدينــة وإظهــاره بمظهــر عــدم الرتمــذي (ت279 :هـــ892/م) عــن

الرضــا بقــرار النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآله) .حممــد بــن إســحاق( )1عــن حييــى بــن عبــاد

أوال :إقصاء اإلمام عليه السالم عن
جــده عــن الزبــر بــن العــوام قــال( :كان
فضائل أحد (3هـ624/م):
 .1تغييــب فضيلــة اإلمــام عليــه عــى النبــي صـ ّـى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم
درعــان يــوم أحــد فنهــض إىل الصخــرة
الســام يف الثبــات يف أحــد:

بــن عبــد اهلل بــن الزبــر( )2عــن أبيــه عــن

شــهد القــايص والــداين باألثــر الــذي فلــم يســتطع فأقعــد طلحــة( )3حتتــه فصعــد

مثلــه اإلمــام عــي عليــه الســام يف غــزوات النبــي صـ ّـى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم حتــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

خصصنــاه مجيــع الغــزوات واملعــارك التــي خاضهــا
أمــا املبحــث الثــاين فقــد ّ
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اســتوى عــى الصخــرة فقــال :ســمعت الوســائل إبعــاد فضيلــة ثبــات اإلمــام عليــه
ّ
صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم الســام يف أحــد ،ومــن هــذه الوســائل
النبــي

يقــول :أوجــب طلحــة)(.)4

إهنــم جعلــوا اإلمــام عليــه الســام حــارضا

ويف الوقــت الــذي نقــل الرتمــذي يف أحــد ولكــن ليــس حضــورا جهاديــا

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

هــذه الروايــة متن ـ ًا وســند ًا يعــود ليضعفهــا بــل حضــورا ترشيفيــا وحتــى الترشيفــي
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بقولــه( :هــذا حديــث غريــب ال نعرفــه أوجــدوا لــه ع ّلــ ًة.
إال مــن حديــث حممــد بــن إســحاق)()5؛

ففــي نفــس روايــة ثبــات طلحــة

ّ
ولعــل هــذا التضعيــف حلديــث ثبــات ســابقة الذكــر أمتهــا ابــن حبــان بقولــه:
طلحــة يف أحــد مل يكــن ثابــت احلقيقــة عنــد (ثــم أمــر رســول اهلل عــي بــن أيب طالــب
الرتمــذي ،فتــارة يصفــه بالغريــب وأخــرى عليــه الســام عنــه فأتــى املهــراس( )8وأتــاه

ّ
صــى اهلل
جيمــع لــه ثالثــة نعــوت بقولــه( :هــذا بــاء فيــه ،فــأراد رســول اهلل
حديــث حســن صحيــح غريــب)( ،)6وهــذا عليــه [وآلــه] وســلم أن يــرب فوجــد

ليــس بغريــب عــن الرتمــذي ،فقــد ختبــط لــه رحيــا فعافــه فغســل بــه الــدم الــذي

كثــر ًا يف وصــف مرويــات الســرة النبويــة يف وجهــه ،)9()...وهنــا يظهــر لنــا جليــا

ســيام املوضوعــة منهــا ،فقــد روى بإســناده احــراف الوضاعــن ومنهجهــم يف إقصــاء
عــن جابــر األنصــاري قــال( :هنــى النبــي اإلمــام عليــه الســام ،فأبعــدوه أول األمــر
صـ ّـى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم َأ ْن ن َْس ـ َت ْقبِ َل عــن روايــة الثبــات ،ومــن ثــم جعلــوا املــاء
ـض بِ َعــا ٍم الــذي جــاء بــه اإلمــام عليــه الســام ذا
ا ْل ِق ْب َل ـ َة بِ َبـ ْـو ٍل َف َر َأ ْي ُت ـ ُه قبــل َأ ْن ُي ْق َبـ َ
يــث َجابِ ٍ
َي ْســ َت ْقبِ ُل َها [ثــم يقــول] َح ِد ُ
ــر يف رائحــة كرهيــة!!.
هــذا ا ْل َب ِ
ــاب َح ِد ٌ
يــب)(.)7
وممــا يلفــت النظــر إن كتــب التفســر
يــث َح َســ ٌن َغ ِر ٌ
بقــوة مثــل
عضــدت هــذه الروايــة
ولعــل مــن املهــم أن نذكــر هنــا إن
ّ
ّ

()11
()10
أرصا
ّ
الوضاعــن حاولــوا جاهديــن بشــتى الزخمــري والقرطبــي اللذين ّ
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عــى أن قولــه تعــاىلِ :
ـن ِر َجـ ٌ
ـال وآلــه)(.)17
مـ َن ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
ِ ِ
أمــا متــن روايــة ثبــات طلحــة يف أحــد
ـم َم ـ ْن
َصدَ ُقــوا َمــا َع َ
اهــدُ وا اهلل َع َل ْيــه َفمن ُْهـ ْ
ِ
ـم َمـ ْن َينْتَظِـ ُـر َو َمــا َبدَّ ُلــوا فإنــه مــن اجلديــر باإلشــارة هنــا أن مقارنــة
َقـ َـى ن َْح َبـ ُه َومن ُْهـ ْ
َت ْب ِديـ ًـا )12(كان يف حــق طلحــة بعــد ثباتــه متــون الروايــات وســيلة مهمــة يف عمليــة
مــع النبــي يــوم أحــد ،فيــا نجــد أن اغلــب نقــد الروايــات التارخييــة والبــد مــن القــول
بــن أيب طالــب عليــه الســام(.)13

النصــوص كــا هــو مشــهور بــل هــي

إن قــراءة متأنيــة يف ســند الروايــة تُظهــر مقارنــة الروايــات املوضوعــة مــع روايــات

إهنــا مــن صنيعــة البيــت الزبــري إذ إن صحيحــة املــورد واملتــن ختالــف مضمــون
جذرهــا كــا هــو واضــح مــن الســند الزبــر الروايــة املوضوعــة ،فهــذه العمليــة توضــح

بــن العــوام الــذي كان مالزمــا لطلحــة مقاصــد املؤرخــن مــن اختــاق أو تدويــن
يف الدهــاء ويف كثــر مــن الروايــات ســيام املوضوعــات كــا هــو احلــال يف الروايــة التــي

روايــة كالب احلــوأب( )14حتــى قيــل إهنــا نحــن يف صــدد نقدهــا ،فهنــاك كــم كبــر مــن

تآخــا منــذ كانــا يف مكــة( )15ومل ينقطع رباط الروايــات الصحيحــة التــي ختالــف مــا جــاء

عالقتهــا حتــى انتهــت بمقتلهــا بمعركــة بــه الزبرييــون نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال
اجلمــل ســنة(37هـــ657/م) ،أمــا عبــد ال احلــر مــا روي عــن حذيفــة بــن اليــان

اهلل بــن الزبــر فمعــروف عنــه عــداؤه ريض اهلل عنــه إن رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه
للهاشــميني( )16فمــن الطبيعــي اختالقــه وآلــه) أمــر باجلهــاد يــوم ُأحــد فخــرج النــاس

مناقــب لبعــض الصحابــة لطمــس أثــر يتمنــون لقــاء العــدو فلــا ابتالهــم اهلل جــزاءا

اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام بمخالفتهــم مــا أمرهــم بــه الرســول (صـ ّـى
يف معركــة ُأحــد الــذي شــهد لــه اجلميــع اهلل عليــه وآلــه) فلــم يلبثــوا حتــى اهنزمــوا

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) إال
ببقائــه وحــده مــع النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه عــن رســول اهلل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

املفرسيــن يقولــون بــأن املقصــود هبــا عــي إن مقارنــة النصــوص ال تعنــي مقابلــة
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عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام وأبــو وآلــه)« :امحــل عليهــا يــا عــي»( )20فحمــل

دجانــة فلــا رأى رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه عليهــا ففرقهــا وقتــل فرســاهنم الواحــد

وآلــه) مــا قــد نــزل بالنــاس مــن اهلزيمــة تلــو األخــر حتــى فزعــت قريــش(.)21
والبــاء رفــع البيضــة عــن رأســه وجعــل
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ينــادي« :أهيــا النــاس أنــا مل أمــت ومل أقتــل»
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 .2مناداة أيب سفيان يوم ُأحد

ممــا الشــك فيــه أن ســاحات احلــرب

ولكــن النــاس ال يلتفتــون إليــه فلــم يزالــوا جمــال خصــب لتســطري البطــوالت املختلقة

كذلــك حتــى دخلــوا املدينــة فلــا آيــس واملناقــب الزائفــة ،فضــ ً
ا عــن الروايــة

رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) مــن القــوم الســابقة روي عــن ابــن إســحاق أن عمــر
رجــع إىل موضعــه الــذي كان فيــه فلــم يــزل بــن اخلطــاب هــو الــذي أجــاب أبــا ســفيان

إال عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام وأبــو عندمــا قــال( :أيف القــوم حممــد؟ فقــال
دجانــة األنصــاري(.)19()18

[أي النبــي]« :ال جتيبــوه» ،فقــال :أيف

وكذلــك جــاء عــن اإلمــام أبــو عبــد اهلل القــوم ابــن أيب قحافــة؟ قــال «ال جتيبــوه»،
الصــادق عليــه الســام :ملــا كان يــوم ُأحــد فقــال :أيف القــوم ابــن اخلطــاب؟ فقــال:
وافــرق النــاس عــن رســول اهلل وثبــت أن هــؤالء قتلــوا فلــو كانــوا أحيــا ًء أل

معــه اإلمــام عــي عليــه الســام وكان مــن جابــوا)( )22فزعــم ابــن إســحاق إن عمــر

أمــر النــاس مــا كان ،فقــال رســول اهلل مل يملــك نفســه فقــال( :كذبــت يــا عــدو

(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) لعــي« :اذهــب يــا اهلل أبقــى اهلل عليــك مــا حيزنــك ،قــال أبــو
عــي ،فقــال عــي :كيــف أذهــب يــا رســول ســفيان :اعـ ُـل هبــل ،فقــال النبــي صـ ّـى اهلل
اهلل ،وأدعــك؟ بــل نفــي دون نفســك ،عليــه [وآلــه] وســلم «أجيبــوه» قالــوا :مــا
ودمــي دون دمــك .فأثنــى عليــه خــر ًا» نقــول؟ قــال :قولــوا «اهلل أعــى وأجــل»،

ثــم نظــر رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) قــال :أبــو ســفيان لنــا العــزى وال عــزى
إىل كتيبــة قــد أقبلــت فقــال (صـ ّـى اهلل عليــه لكــم ،فقــال النبــي صـ ّـى اهلل عليــه [وآلــه]
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وســلم« :أجيبــوه» قالــوا مــا نقــول؟ قــال وآلــه) وهــو يســمع كالمــك» ،فقــال أبــو

قولــوا« :اهلل موالنــا وال مــوىل لكــم»)( .)23ســفيان( :أنــت أصــدق)( .)27هكــذا نــرى
حــرف املؤرخــون الروايــة بقصــد
جــاءت الروايــة عــن طريــق أيب كيــف ّ

إســحاق( )24عــن الــراء بــن عــازب ،فأبــو إقصــاء اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه
إســحاق قــد قــدح بــه مــن قبــل بعــض العلــاء الســام وحتويلهــا إىل عمــر بــن اخلطــاب.

الكوفــة إال أبــو إســحاق الســبيعي( )25كــا أنــه إن الــذي ثبــت يــوم أحــد هــو اإلمــام عــي
مشــهور بالتدليــس( )26فــا يســتبعد أنــه د ّلــس بــن أيب طالــب عليــه الســام ،ويف روايــة

عــن الــراء بــن عــازب.

صحيحــة إن جربائيــل عليــه الســام قــال:

ــرف ألن «يــا رســول اهلل ،لقــد عجبــت املالئكــة مــن
أمــا متــن الروايــة فقــد ُح ّ

الــذي أجــاب أبــا ســفيان هــو اإلمــام عــي حســن مواســاة عــي لــك بنفســه ،فقــال

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) :ومــا
بــن أيب طالــب عليــه الســام فلــا نــادى رســول اهلل

ُ
(اعــل يمنعــه مــن هــذا وهــو منــي وأنــا منــه ،فقال:
أبــو ســفيان وهــو عــى اجلبــل:
هبــل) ،فقــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه جربائيــل عليــه الســام :وأنــا منكــا»

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

إذ ينقــل ابــن حنبــل أن مــا أفســد أحــد حديث

أضــف إىل ذلــك إن املشــهور تارخييــ ًا

()28

وآلــه) لعــي عليــه الســام قــل لــه« :اهلل ويذكــر أبــان بــن عثــان( :أنــه أصــاب عليــا
أعــى وأجــل» فقــال أبــو ســفيان( :يــا عــي يــوم ُأحــد ســتون جراحــة)(.)29
إنــه قــد أنعــم علينــا) فقــال عليــه الســام:

ثاني ًا .إقصاء اإلمام عليه السالم
عن فضائله يف معركة اخلندق
(5هــ626/م):

«لعنــك اهلل ولعــن اهلل الــات والعــزى

وآله) يف الزبري

«بــل اهلل أنعــم علينــا» ثــم قــال أبــو ســفيان:

(يــا عــي أســألك بالــات والعــزى هــل
قتــل حممــد؟) فقــال لــه عليــه الســام:

معــك واهلل مــا قتــل حممــد (صـ ّـى اهلل عليــه

 .1فرية تقويل الرسول ّ
(صل اهلل عليه
ذكــر البخــاري بقولــه( :حدثنــا حممــد
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بــن املنكــدر( )30عــن جابــر بــن عبــد اهلل الروايــة بلفــظ حدثنــا حممــد ابــن املنكــدر

ّ
صــى اهلل والفــارق الزمنــي بينهــا ( )125ســنة ألن
األنصــاري قــال :قــال النبــي
عليــه [وآلــه] وســلم« :مــن يأتينــي بخــر حممــد تــويف ســنة (131هـــــ747/م)(،)33

القــوم يــوم األحــزاب؟» قــال الزبــر :أنــا ،والبخــاري (256هــــ869/م) لــذا فــا
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ثــم قــال« :مــن يأتينــي بخــر القــوم؟» قــال يمكــن للبخــاري أن يكــون قــد ســمع مــن
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الزبــر :أنــا فقــال النبــي ّ
صــى اهلل عليــه حممــد وبذلــك يكــون قــد د ّلــس يف الرواية.

[وآلــه] وســلم« :إن لــكل نبــي حواريــ ًا

أمــا عنــد النســائي فجــاءت الروايــة

وحــواري الزبــر»( )31وباإلســناد فســه :عــن هشــام بــن عــروة( )34عــن ســفيان
ِّ

(قــال نــدب النبــي صـ ّـى اهلل عليــه [وآلــه] الثــوري( )35عــن حممــد بــن املنكــدر عــن

وســلم النــاس فانتــدب الزبــر ،ثــم نــدب جابــر األنصــاري(.)36
وهــو طريــق ٍ
واه أيضــا لوجــود هشــام
النــاس فانتــدب الزبــر ،ثــم نــدب النــاس

فانتــدب الزبــر ،فقــال النبــي صـ ّـى اهلل عليه الــذي ُعــرف عنــه التدليــس ،قــال عنــه

[وآلــه] وســلم« :إن لــكل نبــي حواريـ ًا وإن الذهبــي( :بعــد مــا صــار إىل العــراق فإنــه
حــواري الزبــر بــن العــوام»)(.)32
ِّ

انبســط يف الروايــة فأنكــر عليــه ذلــك أهــل

إن قــراءة أوليــة للروايــة تُظهــر مقاصــد بلــده)( )37والفقيــه مالــك نقــم عــى هشــام

املؤرخــن يف اإلتيــان بموقــف للزبــر بــن عــروة حديثــه ألهــل العــراق(.)38

يضاهــي موقــف اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب

أمــا متــن الروايــة فالثابــت تارخيي ـ ًا إن

عليــه الســام يف معركــة اخلنــدق والســبب النبــي انتــدب املســلمني ملبــارزة عمــرو

هــو مشــاركة اإلمــام يف فضائلــه لكــي ينتفــي بــن عبــد ود العامــري عندمــا عــر عمــرو
عنــه عليــه الســام التفــرد يف مواجهــة العدو هــو ومــن معــه اخلنــدق وطلــب املبــارزة،

وأثــره يف جلــب النــر للمســلمني.

فنــدب رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)

فمــن حيــث املــورد فقــد نقــل البخاري القــوم ووعــد مــن بــارزه اجلنــة ولكــن
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ّ
(صــى اهلل عليــه اقتصاديــة ســاعدهتم عــى بنــاء دولتهــم
القــوم ســكوت ،فكــرر

وآلــه) القــول ويف كل مــرة يقــوم اإلمــام الفتيــة فض ـ ً
ا عــن مــا يم ّيــز هــذه الغــزوة

ّ
(صــى اهلل عــن مثيالهتــا هــي احلصــون التــي كان
عــي عليــه الســام والرســول
عليــه وآلــه) يقعــده حتــى ِ
أذ َن لــه وجعــل يقطنهــا اليهــود التــي مل يكــن للمســلمني
ُ
خــرة عســكرية ومــوارد برشيــة وماديــة
اهلل النــر عــى يديــه(.)39
ُيشــارك عــي عليــه الســام بمناقبــه عددهــا ســبعة إال مــا كان مــن قتاهلــم لبنــي
ويقولــون لألمــة اإلســامية انــه عليــه قريظــة(.)41
الســام وقــف يف معركــة اجلمــل أمــام

وكان أقــوى حصــون خيــر هــو:

خــر الصحابــة وبذلــك يعلنــون خطــأ القمــوص الــذي يســكنه مرحــب ابــن

منهجــه ،لــذا نــرى يــد السياســة امتــدت إىل احلــارث اليهــودي( ،)42وهنــا يــأيت أثــر

أغلــب األخبــار لتحوهلــا عــن حقيقتهــا أو اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام

تصنّــع شــبيهتها.

 .2فرية قاتل مرحب اليهودي يف غزوة
خيرب(7هــ628/م):

الــذي كان دائ ـ ًا يرجــح بــه ميــزان احلــرب

لصالــح املســلمني لكــن بعــض املصــادر
أبــت إال أن حتــاول جتريــد اإلمــام عليــه

تعــد غــزوة خيــر ســنة(7هـــ )40()/مــن الســام مــن فضائلــه بنقــل روايــات

أهــم الغــزوات التــي خاضهــا املســلمون موضوعــة تقــي بإرجــاع النــر إىل غــره

ألهنــا أهنــت معقــ ً
ا مهــ ًا مــن معاقــل مــن املســلمني كــا حــدث يف روايــة قتــل
اليهــود يف شــبه اجلزيــرة العربيــة ،ليــس مرحــب حيــث أرجــع كل مــن :ابــن هشــام

هــذا فحســب بــل ألهنــا قضــت عــى قــوة وابــن حنبــل وخليفــة بــن خيــاط والطــري
ال يســتهان هبــا وهــم اليهــود قبــل التوجــه الروايــة إىل ابــن إســحاق عــن عبــد اهلل بــن

لفتــح مكــة وزودت املســلمني بمــوارد ســهل بــن عبــد الرمحــن بــن ســهل أحــد بني

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وضــع بنــو أميــة هــذه القصــة حتــى القتحــام تلــك احلصــون التــي يبلــغ
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()43
خــرج
حارثــة األنصــاري انــه عندمــا خــرج يدعــى نــادر بــن وهبــي الناطــور ّ

مرحــب يرجتــز قــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل أســانيد الروايــة القائلــة بــأن حممــد بــن
عليــه وآلــه) « :مــن هلــذا؟ قــال حممــد بــن ســلمة هــو مــن قتــل مرحــب ،التــي جــاءت

مســلمة :أنــا لــه يــا رســول اهلل ،أنــا واهلل عــن ابــن إســحاق ويقــول( :هــو إســناد
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فقــم إليــه اللهــم أعنــه عليــه»(.)44

ألجــل ابــن إســحاق فهــو صــدوق)

()47

(فلــا دنــا أحدمهــا مــن صاحبــه دخلت متناســيا مــا قــال ابــن حجــر يف حــق ابــن

بينهــا شــجرة عمريــة مــن شــجر العــر ،إســحاق (مشــهور بالتدليــس عــن الضعفاء

فجعــل أحدمهــا يلــوذ هبــا مــن صاحبــه واملجهولــن وعــن رش منهــم وصفــه بذلــك
كلــا الذ هبــا منــه اقتطــع صاحبــه بســيفه أمحــد والدارقطنــي وغريمهــا)( .)48ثــم

مــا دونــه منهــا حتــى بــرز كل واحــد منهــا بحــث جاهــد ًا لكــي يثبــت وهــن أســانيد

لصاحبــه وصــارت بينهــا كالرجــل القائــم الروايــات التــي تقــول إن اإلمــام عليـ ًا عليه

مــا فيهــا فنــن ،ثــم محــل مرحــب عــى حممــد الســام هــو الــذي قتــل مرحــب ليصــل إىل

بــن مســلمة فرضبــه فاتقــاه بالدرقــة فوقــع نتيجــة إن قتــل مرحــب كان مشــركا بــن

ســيفه فعضــت بــه فأمســكته ورضبــه حممــد حممــد بــن ســلمة واإلمــام عليــه الســام
بــن مســلمة حتــى قتلــه)( ،)45مــن الواضــح متغافــ ً
ا عــن أصــح الكتــب لدهيــم وهــو
إن الروايــة جــاءت عــن ابــن إســحاق صحيــح مســلم الــذي أكــد فيــه إن مــن قتــل

عــن عبــد اهلل بــن ســهل الــذي مل تذكــر مرحــب وحســم املعركــة لصالــح املســلمني
عنــه املصــادر بحســب اطالعنــا ســوى هــو اإلمــام عــي(.)49
اســمه ونســبه ومل تذكــره ال جرحــا وال
تعديــا(.)46

وبمقارنــة متــن الروايــة مــع مــا ذكــره

املؤرخــون نجــد إن الثابــت هــو اإلمــام

ومــن املهــم أن نذكــر هنــا إن باحثــ ًا عــي قاتــل مرحــب وتــم الفتــح عــى يــده،
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ّ
(صــى
فقــد ذكــر اليعقــويب...( :وكان القمــوص لتغــرات سياســية أراد الرســول

مــن أشــدها وأمنعهــا وهــو احلصــن الــذي اهلل عليــه وآلــه) تثبيتهــا يف املجتمــع ،لــذا
كان فيــه مرحــب بــن احلــارث اليهــودي فقــد م ّثلــت مرويــات تبــوك مدخــا مهــا

فقــال رســول اهلل ألدفعــن الرايــة غــدا للمؤرخــن مــن خــال حتويــل مســار تلــك

إن شــاء اهلل إىل رجــل كــرار غــر فــرار املرويــات لتعــر عــن مقاصدهــم السياســية

ال ينــرف حتــى يفتــح اهلل عــى يــده ،تضخيــم أثــر بعــض شــخصيات الصحابــة
فدفعهــا إيل عــي فقتــل مرحبــا اليهــودي ســواء أكان أثــرا اقتصاديــا أم قياديــا ويف
واقتلــع بــاب احلصــن وكان حجــارة طولــه املقابــل إقصــاء اإلمــام عــي عليــه الســام

أربــع أذرع يف عــرض ذراعــن يف ســمك عــن فضيلتــه الكــرى أثنــاء غيــاب النبــي
ذراع فرمــى بــه عــي بــن أيب طالــب خلفــه (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) عــن املدينــة ،وقبــل
ودخــل احلصــن ودخلــه املســلمون)( .)50احلديــث عــن األســلوب الــذي اتبعــه
ــر َب َر ْأ َس املؤرخــون يف كيفيــة إقصــاء دور اإلمــام
وروى مســلم( :قــال َف َ َ
َم ْر َحـ ٍ
ـب َف َق َت َل ـ ُه ُثـ َّـم كان ا ْل َف ْتـ ُـح عــى َيدَ ْيـ ِـه)( )51عــي (عليــه الســام) يف محايــة املدينــة مــن
وروى ابــن ســعد وابــن أيب شــيبة وابــن حبــان :خطــر املنافقــن البــد مــن التعريــج عــى
(...ففلــق رأس مرحــب بالســيف وكان الفتــح أســباب حتــرك الرســول ملواجهــة أهــل

عــى يديــه)(.)52

ثالث ًا :واقعة تبوك (9هــــ630/م)

تبــوك مــن األحــداث املهمــة يف تاريــخ

الشــام وســبب تــويل بعــض الصحابــة
قيــادات يف اجليــش.

فبعــد فتــح مكــة ســنة (8هــــ629/م)

املســلمني حيــث م ّثلــت انتهــاء مرحلــة مل يكــن أمــام الدولــة العربيــة اإلســامية
عــرت عــن إال جبهــة خارجيــة واحــدة جيــب إهنــاء
وبدايــة مرحلــة جديــدة ّ

قــوة املســلمني الناشــئة ،كــا إهنــا مهــدت خطرهــا واملتمثلــة بالــروم الذيــن كانــوا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حيــب اهلل ورســوله وحيبــه اهلل ورســوله والفكريــة بصــورة غــر مبــارشة عــن طريق
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يســيطرون عــى بــاد الشــام ،فبدأ الرســول وهــي:

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) بتجهيــز اجليــش

ّ
(صــى اهلل عليــه
 .1إن خــروج النبــي

ووجــه إىل رؤســاء القبائــل والعشــائر وآلــه) مــن املدينــة ويف ســفر بعيــد فرصــة

يســتنفرهم ويرغبهــم يف اجلهــاد وطلــب جيــدة لالســتيالء عــى احلكــم أثنــاء غيابــه.
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مــن امليســورين مادي ـ ًا اإلنفــاق عــى جتهيــز
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 .2كان بعــض الصحابــة يتوقــع هزيمة

اجليــش( ،)53ويف تلبيــة املســلمني لنــداء املســلمني هنــاك وربــا استشــهاد النبــي ألن

الرســول للجهــاد يشــر الطــري إشــارة جيــش الــروم كان يفــوق جيــش املســلمني
مهمــة قائــا( :فتجهــز النــاس عــى مــا يف عــدد ًا وعــدّ ة ،لــذا ففرصــة الســيطرة عــى
أنفســهم مــن الكــره لذلــك الوجــه)...

()54

أي إن املســلمني كانــوا كارهــن للخــروج،

احلكــم كبــرة بحســب ظنّهــم.

 .3بعــد فتــح مكــة وهزيمــة التيــار

ويعلــل الطــري كرههــم (لبعــد الشــقة القريــي مل يكــن هلــم فرصــة آنــذاك
وشــدة الزمــان وكثــرة العــدو)( ،)55ويف لعودهتــم كقــوة مؤثــرة ســوى غيــاب

حقيقــة األمــر إن هــذه األســباب غــر النبــي عــن املدينــة لــذا حرضــوا حلفاءهــم

مقنعــة ألبتـ َه ألن املســلمني خاضــوا حروبـ ًا مــن املنافقــن عــى البقــاء.

أشــد رضاوة ووقعــ ًا مــن تبــوك نذكــر

وهنــا يــأيت دور اإلمــام عــي عليــه

عــى ســبيل املثــال معركــة حنــن ســنة الســام يف محايــة الدولــة مــن اخلطــر

وحتــرك التيــارات املناهضــة
(5هــــ626/م) حيــث قــال تعــاىل يف كتابــه الداخــي
ّ
العزيــز واصفــ ًا شــدة حــال املســلمني :لإلســام ،الــذي حــرص املؤرخــون عــى
ِ
ِ
ــوب تغييبــه .
ــار َو َب َل َغــت ا ْل ُق ُل ُ
َ
وإِ ْذ َزا َغــت ْالَ ْب َص ُ
ْ ِ
ــر َو َت ُظن َ
ُّــون بِــاهللِ ال ُّظنُونَــا.)56(
إذا كيــف حــاول املؤرخــون إقصــاء
الَنَاج َ
ويمكــن أن نجمــل ســبب عــدم رغبــة دور اإلمــام عــي يف محايــة املدينــة املنــورة

بعــض املســلمني يف اخلــروج يف عــدة نقــاط مركــز القيــادة أثنــاء واقعــة تبــوك؟
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لقــد اتبــع املؤرخــون أســاليب متعــدّ دة بأقتاهبــا وأحالســها ،زاد قتــادة عليهــا

يف التالعــب باملرويــات منهــا مثــا مــا ســبعني فرســ ًا أيضــ ًا)(.)58

ســوف نب ّينــه كآاليت:

وعنــد ابــن حنبــل( :بثــاث مائــة بعــر

ّ
(صــى اهلل
 .1رفــع شــأن بعــض الصحابــة عــن بأحالســها وأقتاهبــا ،وقــال

طريــق تعظيــم أثرهــم يف حتقيــق النــر .عليــه وآلــه) :مــا عــى عثــان مــا عمــل بعــد
يف املدينــة وإظهــاره بمظهــر عــدم الرضــا

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه).
بقــرار النبــي

والبالذري(:جهزهــم بســبعني ألفــ ًا

درهــم)(.)60

أ :اعتامد النبي ّ
(صل اهلل عليه وآله)
بأحالســها وأقتاهبــا)(.)61
عىل أموال بعض الصحابة:

املشــهور مــن املرويــات إن صاحــب

وعنــد الطــراين( :جهزهــم بامئــة بعــر

ال يســع املقــام ذكرهــا الــذي تظهــر أن

اكــر تــرع لتجهيــز اجليــش كان عثــان ابــن عثــان كان املمــول األكــر جليــش الرســول

عفــان ثــم أبــو بكــر ثــم عمــر بــن اخلطــاب (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه).
وإليــك بعــض مــن تلــك املرويــات:

ثــم يــأيت بعــده أبــو بكــر حيــث جــاء

فمــن مــا أورده املؤرخــون عــن مقــدار باملــه كلــه أربعــة آالف درهــم فقال رســول

مــا تــرع بــه عثــان هــو:

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)« :هــل أبقيــت
اهلل

عــن ابــن هشــام (أنفــق عثــان بــن ألهلــك شــيئ ًا؟» فقــال :أبقيــت هلــم اهلل

عفــان يف ذلــك نفقــة عظيمــة ،مل ينفــق أحــد ورســوله)( ،)62ثــم جــاء عمــر بــن اخلطــاب
مثلهــا ،حدثنــي مــن أثــق بــه :أن عثــان بــن بنصــف مالــه ،فقــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل

عفــان أنفــق يف جيــش العــرة يف غــزوة عليــه وآلــه)« :هــل أبقيــت ألهلك شــيئ ًا؟»
تبــوك ألــف دينــار)(.)57

وعنــد الكلبــي( :جهزهــم بألــف بعــر

قــال( :نعــم ،مثــل مــا جئــت بــه)(.)63

وغريهــم مــن الصحابــة الذيــن محلــوا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 .2هتميــش فائــدة بقــاء اإلمــام عــي هــذا)(.)59
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أمــواال طائلــة( )64وقــد قــدم الشــيخ اإلســامية خــال التســع ســنوات مــن
األمينــي يف كتابــه الغديــر نقــد املرويــات عمرهــا مــرت بمراحــل عصيبــة حيــث
التــي ذكــرت تــرع عثــان مــن حيــث احلــروب وضعــف النشــاط االقتصــادي
املتــن والســند وتوصــل إىل إهنــا مرويات فأيــن كانــوا هــؤالء الصحابــة مــن تلــك
موضوعــة( ،)65وكذلــك فعــل العامــي الظــروف؟ وكيــف تســنى هلــم مجــع كل
يف كتابــه الصحيــح مــن الســرة النبويــة تلــك األمــوال؟
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه إن الدولــة
فقــد نقــد كل املرويــات التــي تؤكــد
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) زمــن واقعــة تبــوك مل تكــن متــر بضائقــة
اعتــاد النبــي
عــى أمــوال أيب بكــر وعمــر وعثــان ماليــة ألهنــا بعــد فتــح خيــر وســيطرة
فضـ ً
ا عــن بقيــة الصحابــة الذيــن كانــوا املســلمني عــى أرايض اليهــود انتعــش
الوضــع االقتصــادي للمســلمني بشـ ٍ
ـكل
مناهضــن للنهــج العلــوي(.)66
ونحــن نقــول إن اختــاف متــون واضــح ثــم إن فــدك والعــوايل يفء
()67
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
املرويــات دليــل عــى اختالقهــا ،هــذا رســول اهلل
مــن جانــب ومــن جانــب آخــر إذا كانــت هلــا أربــاح ماليــة تســد نفقــات
ســلمنا فــرض صحــة تربعاهتــم فلــاذا كبــرة للدولــة ،أضــف إىل ذلــك فتــح
تعــرض اجليــش إىل عــرة ونقــص مكــة وســيطرة املســلمني عــى أهــم
يف املــؤن؟ حتــى إن أبــا بكــر وعمــر حمطــة جتاريــة ،وكل ذلــك يظهــر لنــا إن
ّ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) مل يكــن
(صــى اهلل عليــه النبــي
يشــران عــى النبــي
وآلــه) بحســب زعــم املؤرخــن بالدعــاء حيتــاج إىل أمواهلــم.
ب :مشورة أيب بكر وعمر:
للجيــش؟! هــو مــا ســوف نتكلــم عنــه
روى احلاكــم النســابوري بإســناده عــن
الحقــا يف الفقــرة القادمــة.
أضــف إىل ذلــك إن الدولــة عبــد اهلل بــن عبــاس إنــه قيــل لعمــر ابــن
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اخلطــاب حدثنــا عــن شــأن ســاعة العــرة لكــي يشــر عليــه بالدعــاء؟! ويعلــق
فقــال عمــر( :خرجنــا إىل تبــوك يف قيــظ احلاكــم عــى الروايــة قائــا( :هــذا حديــث

شــديد فنزلنــا منــزال أصابنــا فيــه عطــش صحيــح عــى رشط الشــيخني ومل خيرجــاه
ضمنــه ســنة غريبــة وهــو أن املــاء إذا
حتــى ظننــا أن رقابنــا ســتنقطع حتــى أن وقــد ّ

الرجــل لينحــر بعــره فيعــر فرثــه فيرشبــه خالطــه فــرث مــا يــؤكل حلمــه مل ينجســه
الصديــق يــا رســول اهلل إن اهلل قــد عودك يف اهلل صـ ّـى اهلل عليــه [وآله] وســلم ملســلم أن

الدعــاء خــرا فــادع لــه فقــال[ :أي النبــي] جيعلــه عــى كبــده حتــى ينجــس يديــه(.)71

أحتــب ذلــك؟ قــال :نعــم فرفــع يديــه فلــم

هنــا نــرى كيــف أن احلاكــم مل جيــرؤ

يرجعهــا حتــى قالــت الســاء فأظلــت ثــم عــى نقــد الروايــة عــى الرغــم مــن الغرابــة
التــي تتضمنهــا وهــي رشعيــة رشب

ســكبت فملئــوا مــا معهــم)(.)68

والروايــة ضعيفــة ســندا لوجــود عتبــة عصــارة الفــرث ،بــل اســتدل عــى عــدم
()69

نجاســته مــن خــال الروايــة املوضوعــة

بــن أيب حكيــم وهــو ضعيــف احلديــث

ويــروي عــن جماهيــل( ،)70ثــم إن متــن

ويف روايــة أخــرى عــن أيب هريــرة قــال:

وســعيد بــن أيب هــال الــذي كان مرســا لكــي ال يطعــن بــكالم عمــر.

الروايــة منكــر أيضــا لســببني األول :إن (كنــا مع رســول اهلل يف مســر فنفــدت أزواد

هــم أحدهــم بنحــر بعــض
النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ليــس بحاجــة القــوم حتــى ّ

إىل أن يطلــب منــه أبــو بكــر الدعــاء لكــي محائلهــم ،فقــال عمــر يــا رســول اهلل لــو

يــرع بالدعــاء وإنقــاذ اجليــش فضــ ً
ا مجعــت مــا بقــي مــن أزواد القــوم فدعــوت
عــن إن رشب الفــرث املخلــوط بالــدم اهلل عليهــا قــال ففعــل)( )72ويكفــي الروايــة
ّ
(صــى ضعفــا إهنــا جــاءت عــن طريــق أيب هريــرة
غــر جائــز فكيــف يســمح النبــي
اهلل عليــه وآلــه) بذلــك وينتظــر أبــا بكــر الــذي اشــتهر بكذبــه عــى رســول اهلل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وجيعــل مــا بقــي عــى كبــده فقــال :أبــو بكــر فإنــه لــو كان ينجــس املــاء ملــا أجــاز رســول
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مــن كان صاحــب املشــورة أبــو بكــر أم
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وروى ابــن حنبــل َ
ــر َج مــع النبــي
(خ َ

صـ ّـى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم حتــى جــاء
عمــر؟
ِ
ِ
ـي [عليه الســام] ريض اهلل
 .2هتميــش فائــدة بقــاء اإلمــام عــي َثن َّيـ َة ا ْلـ َـو َدا ِع َو َعـ ٌّ
الوالِـ ِ
ِ
ـف»
عليــه الســام يف املدينــة وإظهــاره بمظهــر عنــه َي ْبكــي يقــول« :خت ّلفنــي مــع ْ َ َ
عــدم الرضــا بقــرار النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه فقــال« :أو مــا َتـ ْـر َض َأ ْن َت ُكـ َ
ـون ِمنِّــى بِ َمن ِْز َل ِة

وآلــه) وســلم.

ّ
(صــى
روي أنــه عنــد خــروج النبــي

ـار َ
وســى إال النُّ ُبـ َّـوةَ»)(.)76
ون مــن ُم َ
َهـ ُ

وروى ابــن كرامــة يف تنبيــه الغافلــن

ّ
(صــى اهلل عليــه
اهلل عليــه وآلــه) مــن املدينــة اســتخلف (ملــا خــرج رســول اهلل

عليهــا اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه وآلــه) وســلم إىل غــزوة تبــوك اســتخلف
الســام لكــن الروايــات تظهــر أن اإلمــام عليــ ًا عــى املدينــة ،فقــال املنافقــون عنــد

عليــه الســام كان معرتضــ ًا عــى بقائــه ،ذلــك :إن حممــد ًا قــد ســئم ابــن عمــه
واختلفــت الروايــات يف ســبب االعــراض وم ّلــه فبلغــه ذلــك فشــد رحلــه وخــرج

فقــد روى ابــن ســعد إن اإلمــام عليــه مــن ســاعته ،فهبــط جربيــل عــى رســول

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســلم خمــره
الســام قــال« :فقــال لــه يــا رســول اهلل اهلل
خرجــت وخ ّلفتنــي! فقــال :أمــا تــرىض أن بقــول املنافقــن يف عــي ،وخــروج عــي

ّ
(صــى
تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى للحــاق بــه ،فأمــر رســول اهلل
إال أنــه ال نبــي بعــدي»)( )74ويف مصنــف اهلل عليــه وآلــه) وســلم مناديــا فنــادى
ابــن أيب شــيبة جــاء إن اإلمــام علي ـ ًا عليــه بالتعريــس يف مكاهنــم ،قــال :ففعلــوا ،ثــم

الســام قــال« :يــا رســول اهلل خت ّلفنــي يف جــاءوا إليــه فســألوه عــن نزولــه يف غــر
النســاء والصبيــان ،فقــال :أمــا تــرىض أن وقــت التعريــس ،فأخربهــم بــا أتــاه بــه

تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى جربيــل عــن اهلل تعــاىل ،فأخربهــم بــأن
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اهلل تعــاىل أمــره أن يســتخلف عليــ ًا عــى الســام وال يمكــن أن يبــدر منــه هــذا
املدينــة ،قــال :فركــب قــوم مــن أصحــاب الفعــل فيكــون خمالفـ ًا والعيــاذ بــاهلل ألوامــر

ّ
(صــى اهلل
رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم اهلل تعــاىل ،ألن فعــل الرســول
ليتلقــوه ،فــا رامــوا مواضعهــم إال وقــد عليــه وآلــه) وقولــه هــو وحــي مــن اهلل،
طلــع عــي مقبــاً ،قــال :فتلقــاه رســول هــذا مــن الناحيــة الرشيعــة أمــا مــن الناحية
وتبعــه النــاس ،فعانقــه رجــل رجــل ،ثــم عســكري خــاض حروبـ ًا كثــرة ويف بعــض
ّ
(صــى اهلل
جلــس رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) الغــزوات كان يبعثــه الرســول

ّ
وســلم وحولــه النــاس ،فقــال
(صــى اهلل عليــه وآلــه) حلــل أزمــات سياســية كــا يف

عليــه وآلــه) وســلم لعــي« :مــا أقبــل بــك ازمــة رسيــة جذيمــة ،حيــث أصلــح مــا
إلينــا يــا بــن أيب طالــب؟» فقــص عليــه أفســده خالــد ابــن الوليد(،)78فليــس مــن
القصــة مــن قــول املنافقــن ،فقــال (صـ ّـى املنطــق أن يتأثــر بــكالم املنافقــن ويــرك

اهلل عليــه وآلــه) وســلم« :مــا خ ّلفتــك إال املدينــة مهــدّ دة مــن قبلهــم.
بأمــر اهلل ،ومــا كان يصلــح ملــا هنــاك غــري

إن هــذه الزيــادات يف الروايــات

وغــرك ،أمــا تــرىض يــا ابــن أيب طالــب أن جــاءت مــن قبــل رواة النهــج األمــوي

أكــون اســتخلفك كــا اســتخلف موســى وأثبتهــا مؤرخــو الســلطة للتقليــل مــن
هــارون ،امــا واهلل إنــك منــي بمنزلــة قيمــة مــا فعلــه اإلمــام عليــه الســام يف

هــارون مــن موســى ،غــر إنــه ال نبــي أثنــاء غيــاب النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه).
بعــدي»)(.)77

ومل يكتــف بعــض املؤرخــن بذلــك

وبغــض النظــر عــن أســباب اعــراض بــل جعلــوا حممــد بــن مســلمة هــو مــن

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
اإلمــام عــي عليــه الســام عــى بقائــه فــإن اســتخلفه النبــي
مبــدأ االعــراض ال يصــح لإلمــام عليــه عــى املدينــة حيــث قــال ابــن ســعد( :وهــو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســلم ماشــي ًا العســكرية فاإلمــام عليــه الســام قائــد
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أثبــت عندنــا ممــن قــال اســتخلف غــره)

( ،)79وبعــض آخــر جعــل االســتخالف

اخلامتة:

مــن خــال مــا تقــدم مــن دراســة

اســتخالف ًا شــخصي ًا إن صــح التعبــر مثلــا نــاذج مــن مرويــات غــزوات النبــي (صـ ّـى

ّ
(صــى اهلل اهلل عليــه وآلــه) وســلم وكيــف تــم إقصــاء
جــاء عنــد النســائي إن النبــي

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

عليــه وآلــه) قــال« :يــا عــي إنــا خلفتــك اإلمــام عــي عليــه الســام عــن فضائلــه
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عــى أهــي أمــا تــرىض أن تكــون منــي توصلنــا إىل النتائــج التاليــة:
بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه ال

 .1كان للمؤرخــن واملحدثــن أثــر

نبــي بعــدي»( .)80أي مل يكــن اســتخالف ًا كبــر يف التالعــب يف املرويــات التارخييــة

سياســي ًا يف حــن إن املتتبــع ملــا فعلــه وتغيــر مســاراهتا عــن طريــق أســاليب

ّ
الرســول
(صــى اهلل عليــه وآلــه) جيــده خمتلفــة تنوعــت بتنــوع ثقافــة مــدوين تلــك

كان متهيــدا واضحــا خلالفــة اإلمــام عليــه املرويــات.
الســام بعــده ،فقــد اخــرج معــه أبــا بكــر

 .2اتبــع املؤرخــون يف الغالــب

وعمــر وعثــان والزبــر وطلحــة وخالــد طريقتــن إلقصــاء اإلمــام عليــه الســام

بــن الوليــد وعبــد الرمحــن بــن عــوف وأبــو عــن فضائلــه ومهــا :اصطنــاع مرويــات
عبيــدة اجلــراح( ،)81وهــؤالء كلهــم كانــوا تظهــر فضائــل لبعــض الصحابــة تشــابه

ّ
طامعــن يف اســتخالف النبــي
(صــى اهلل فضائــل اإلمــام عليــه الســام بــل يف بعــض
عليــه وآلــه) وألن بقائهــم يف املدينــة كان األحيــان ينســبون فضائلــه عليه الســام إىل

خطــر ًا هيــدد اســتقرار الدولــة ،وقــد أقــدم غــره مــن الصحابــة كــا مــر علينــا يف قتــل

بعــض منهــم عــى حماولــة اغتيــال النبــي مرحــب اليهــودي ،أمــا الطريقــة الثانيــة
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) عنــد رجوعــه

()82

هــي هتميــش أفعــال اإلمــام عليــه الســام

وهــم أيضـ ًا الذيــن قــادوا انقــاب الســقيفة وأثرهــا يف حفــظ اإلســام وقــد بــدا ذلــك

ّ
بعــد وفــاة النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) .جليــا يف اجلانــب اجلهــادي لــه.
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.3يف حقيقــة األمــر إن عمليــة إلغــاء إضافــة بعــض العبــارات داخــل الروايــة

أثــر اإلمــام عــي عليــه الســام كانــت املعتــرة لتثــر شــك القــارئ.
عمليــة ممنهجــة بــدأت بوقــت مبكــر مــن

 .5مل ينجــح املؤرخــون يف بلــوغ

تاريــخ الدولــة العربيــة اإلســامية ،حيــث مقاصدهــم عــى الرغــم مــن اجلهــد الــذي
بــدأت املدرســة التارخييــة األمويــة بكتابــة بذلــوه يف ســبيل الوصــول إىل غايتهــم
املؤرخــن واملحدثــن هلــذا الغــرض.

يف حــق اإلمــام عــي عليــه الســام تقابلهــا

 .4مل يســتخدم املؤرخــون أســلوب ًا عــرات الروايــات الصحيحــة ســند ًا

مبــارش ًا يف تغيــر احلقائــق اخلاصــة بتاريــخ ومتنــ ًا ممــا يســهل معهــا دحــض كل مــا

الوضاعــون.
اإلمــام عــي عليــه الســام بــل اعتمــدوا جــاء بــه ّ

عــى الــدس يف املتــون الصحيحــة مثــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ســخرت جهــود والســبب يف ذلــك ّ
ّ
أن كل روايــة موضوعــة
تاريــخ موضــوع وقــد
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اهلوامش:

هــرس.

( )1حممــد بــن إســحاق بــن يســار بــن خيــار ( )9صحيح ابن حبان ،ج ،15ص.436
القــريش املــدين كنيتــه أبــو بكــر ويقــال أبــو عبد اهلل ( )10الكشاف ،ج ،3ص540ــــ .541

صاحــب املغــازي تــويف ســنة (151هـــ768/م) )11( .تفسري القرطبي ،ج ،14ص.159
ابــن منجويــه ،رجــال مســلم ،ج ،2ص.162

( )12األحزاب.23 :
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( )2مل تعــرف ســنة وفاتــه فقــط قيــل أنــه مــات ( )13راجــع مثــا :القمــي تفســر القمــي،
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قديـ ًا وقيــل مــات بعــد ســنة مائــة وهــو ابــن ســت ص307؛ الطــريس ،جممــع البيــان ،ج،5

وثالثــن .الــرازي ،اجلــرح والتعديــل ،ج ،9ص .1 4 0

ص173؛ ابــن حبــان الثقــات ج ،7ص592؛ (( )14ملــا نزلــت عائشــة عــى احلــوأب ســمعت

ابــن حجــر ،تقريــب التهذيــب ،ج ،11ص .205نبــاح الــكالب فقالــت مــا أظننــي إال راجعــة

( )3طلحــة بــن عبيــد اهلل بــن عثــان بــن عمــرو ســمعت رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه [وآله] وســلم
التيمــي كنيتــه أبــو حممــد قتــل يــوم اجلمــل حــن يقــول لنــا أيتكــن ينبــح عليهــا كالب احلــوأب،
اعتــزل القتــال رمــاه مــروان بــن احلكــم بســهم فقــال هلــا الزبــر :ترجعــن عســى اهلل أن يصلــح

يف رجلــه وقيــل إن الســهم أصــاب ُث ْغــرة نحــره بــك بــن الناس).اهليثمــي ،جممــع الزوائــد ،ج،7

فــات .ابــن األثــرُ ،أســد الغابــة ،ج ،3ص85؛ ص.234
ابــن حجــر اإلصابــة ج ،3ص.529

( )15ابن األثريُ ،أسد الغابة ،ج ،3ص.84

( )5املصدر نفسه ،ج ،4ص.201

عبــد اهلل بــن الزبــر للهاشــميني ســيام اإلمــام

( )4سنن الرتمذي ،ج ،5ص.643

( )6املصدر نفسه ،ج ،4ص.201
( )7املصدر نفسه ،ج ،1ص.15

( )16وردت بعــض األخبــار تشــر إىل بغــض
عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام تكفينــا منهــا
حماجــات عبــد اهلل بــن العبــاس مــع ابــن الزبــر

( )8املهــراس هــو :صخــرة منقــورة تســع كثــر ًا فــروي أنــه ملــا كاشــف عبــد اهلل بــن الزبــر بنــي
مــن املــاء .ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادة :هاشــم وأظهــر بغضهــم وعاهبــم وهــم بــا هــم
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ّ
(صــى اهلل منــك لنرصهــم اهلل بنــره) فبلــغ اخلــر عبــد اهلل
بــه يف أمرهــم ومل يذكــر رســول اهلل
عليــه وآلــه) يف خطبــه يــوم اجلمعــة وال غريهــا بــن العبــاس فخــرج مغضبــا ومعــه ابنــه حتــى أتى

عاتبــه عــى ذلــك قــوم مــن خاصتــه وتشــاءموا املســجد فقصــد املنــر فحمــد اهلل وأثنــى عليــه
ّ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
وصــى عــى رســول اهلل
بذلــك منــه وخافــوا عاقبتــه فقــال( :واهلل مــا

تركــت ذلــك عالنيــة إال وأنــا أقولــه رسا وأكثــر ثــم قــال أهيــا النــاس إن ابــن الزبــر يزعــم أن
ارشأبــوا وامحــرت ألواهنــم وطالــت رقاهبــم واهلل آخــر ،فيــا عجبــا كل العجــب الفرتائــه وتكذبــه

مــا كنــت آليت هلــم رسورا وأنــا أقــدر عليــه واهلل واهلل إن أول مــن أخــذ اإليــاف ومحــى عــرات

لقــد مهمــت أن احظــر هلــم حظــرة ثــم أرضمهــا قريــش هلاشــم وإن أول مــن ســقى بمكــة عذبــا
عليهــم نــارا فــإين ال أقتــل منهــم إال آثــ ًا كفــار ًا وجعــل بــاب الكعبــة ذهبــا لعبــد املطلــب ،واهلل
ســحار ًا ،ال أنامهــم اهلل وال بــارك عليهــم ،بيــت لقــد نشــأت ناشــئتنا مــع ناشــئة قريــش وإن كنــا

ســوء ال أول هلــم وال آخــر ،واهلل مــا تــرك نبــي لقالتهــم إذا قالــوا وخطباءهــم إذا خطبــوا ،ومــا
اهلل فيهــم خــرا ،اســتفرغ نبــي اهلل صدقهــم فهــم عــدّ جمــد كمجــد أولنــا وال كان يف قريــش جمــد

أكــذب النــاس) ،فقــام إليــه حممــد بــن ســعد بــن لغرينــا ألهنــا يف كفــر ماحــق وديــن فاســق وضلــة
أيب وقــاص فقــال( :وفقــك اهلل يــا أمــر املؤمنــن وضاللــة يف عشــواء عميــاء حتــى اختــار اهلل تعــاىل
أنــا أول مــن أعانــك يف أمرهــم) فقــام عبــد اهلل هلــا نــورا وبعــث هلــا رساجــا فانتجبــه طيبــا مــن

بــن صفــوان بــن أميــة اجلمحــي فقــال( :واهلل طيبــن ال يســب بمســبة وال يبغــى عليــه غائلــة،
مــا قلــت صوابــا وال مهمــت برشــد أرهــط فــكان أحدنــا وولدنــا وعمنــا وابــن عمنــا ،ثــم إن

رســول اهلل ّ
صــى اهلل عليــه [وآلــه] وســلم وآلــه أســبق الســابقني إليــه منــا وابــن عمنــا ثــم تــاه يف

تعيــب وإياهــم تقتــل والعــرب حولــك واهلل لــو الســبق أهلنــا وحلمتنــا واحــدا بعــد واحــد ،ثــم إن
قتلــت عدهتــم أهــل بيــت مــن الــرك مســلمني خلــر النــاس بعــده أكرمهــم أدبــا وأرشفهم حســبا

مــا ســوغه اهلل لــك ،واهلل لــو مل ينرصهــم النــاس وأقرهبــم منــه رمحــا ،واعجبــا كل العجــب البــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وال
منــه لكنــي رأيــت بنــي هاشــم إذا ســمعوا ذكــره ال أول لرســول اهلل
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الزبــر يعيــب بنــي هاشــم وإنــا رشف هــو وأبــوه ( )20املغريب ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص.374

وجــده بمصاهرهتــم ،أمــا واهلل إنــه ملصلــوب ( )21املصدر نفسه ،ج ،1ص.374

قريــش ومتــى كان العــوام بــن خويلــد يطمــع يف ( )22البخاري ،صحيح البخاري ،ص.670
صفيــة بنــت عبــد املطلــب؟ قيــل للبغــل مــن أبوك ( )23مسلم  ،صحيح مسلم ،ص.725

يــا بغــل فقــال خــايل الفــرس ثــم نــزل) .للمزيــد ( )24أبــو إســحاق الســبيعي ،واســمه عمــرو
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مــن املعلومــات عــن حماجــات ابــن عبــاس مــع بــن عبــد اهلل بــن عــي بــن أمحــد بــن ذي حيمــد،

80

عبــد اهلل بــن الزبــر راجــع مثــا؛ ابــن اجلــوزي ،ولــد يف خالفــة عثــان بــن عفــان لثــاث ســنني
زاد املســر ،ج ،8ص121؛ ابــن أيب احلديــد ،بقــن منهــا وتــويف ســنة (127هـــ744 /م وقيــل

رشح هنــج البالغــة ،ج ،20ص128؛ ابــن 128هـــ 745/م وقيــل أيض ـ ًا 129هـــ746/م)

الســنة ،ج ،6ص296؛ الذهبــي ،وهــو ابــن مائــة ســنة وقيــل تســعا وتســعني ســنة.
تيميــة ،منهــاج ُ
املنتقــى يف منهــاج االعتــدال ،ج ،1ص400؛ ابــن ســعد ،الطبقــات ،ج ،6ص313؛ ابــن

املكــي ،ســمط النجــوم ،ج ،3ص.239

خيــاط ،طبقــات خليفــة ،ص.275

( )17راجــع مثــا :الكــويف تفســر فــرات )25( ،العلل ،ج  ،1ص .244

ص93؛ املغــريب ،دعائــم اإلســام ،ج )26( ،1ســبط ابــن العجمــي ،التبيــن ألســاء
ص .3 7 4

املدلســن ،ج ،1ص.160

( )18أبــو دجانــة :واســمه ســاك بــن خرشــة ( )27القمــي ،تفســره ،ج ،1ص117؛
ويقــال ســاك بــن أوس بــن خرشــة اخلزرجــي املجلــي ،بحــار األنــوار ،ج ،20ص .56ت يف

مشــهور بكنيتــه ،مــن قــراء األنصــار واستشــهد تعامــل

يــوم الياممــة يف خالفــة أيب بكــر .ابــن حبــان )28( ،املفيد ،اإلرشاد ،ج ،1ص.85

مشــاهري علــاء األمصــار ،ص43؛ ابــن عبــد الــر ( )29ابــن شــهر آشــوب ،مناقــب آل أيب طالــب،

القرطبــي ،االســتيعاب ،ج ،2ص.651
( )19الكويف ،تفسري فرات ،ص.93

ج ،1ص.385

( )30هــو :أبــو عبــد اهلل املــدين حممــد بــن

�...........................................أ .د �أياد عبد احل�سني �صيهود اخلفاجي /د� .سهاد حممد باقر
املنكــدر بــن عبــد اهلل راوي مشــهور تــويف ( )39املغــريب ،رشح األخبــار ،ج ،1ص292؛

ســنة(131هــ748/م) .الربعــي مولــد العلــاء ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،ج،19
ووفياهتــم ،ص.310

ص .62

( )31البخاري ،صحيح البخاري ،ص.725

( )40ابن سعد ،الطبقات ،ج ،2ص.106

النســائي ،ســنن النســائي ،ج ،5ص.60

( )42اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص.58

ص .3 1 0

امحــد بــن حنبــل ،ج ،3ص385؛ تاريــخ خليفــة

( )32البخــاري ،صحيــح البخــاري ،ص725؛ ( )41املصدر نفسه ،ج ،2ص.74

( )34أبــو املنــذر هشــام بــن عــروة بــن الزبــر بــن بــن خيــاط ،ص49؛ تاريــخ الرســل وامللــوك،

العــوام كان مولــده ســنة (60هـــ679/م وقيــل ج ،2ص.136

61هـــ680/م) وتــويف (145هـــ 762 /م و قيل ( )44الطــري ،تاريــخ الرســل وامللــوك ،ج،2
146هـــ763/م) .الباجي ،التعديــل والتجريح ،ص.136

ج ،3ص.1171

( )45املصدر نفسه ،ج ،2ص.136

( )35أبــو عبــد اهلل ســفيان بــن ســعيد بــن ( )46راجــع مثــا :البخــاري ،التاريــخ الكبــر،
مــروق فقيــه وحمــدث تــويف يف البــرة ســنة ج ،5ص98؛ الــرازي ،اجلــرح والتعديــل ،ج،5

(161ه777/م) .ابــن ســعد ،الطبقــات ص74؛ الباجــي ،التعديــل والتجريــح ،ج،2
الكــرى ،ج ،6ص371؛ العجــي ،معرفــة ص.848

الثقــات ،ج ،1ص.407

( )36النسائي ،سنن النسائي ،ج ،5ص.60

( )37تذكرة احلفاظ ،ج 1ص.144

(http://www.ahlalhdeeth.com/ )47
( )48تعريف أهل التقديس ص.51

(http://www.ahlalhdeeth.com/ )49

( )38الصفــدي ،الــوايف بالوفيــات ،ج )50( ،27اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،ج ،2ص.58
ص .210

( )51صحيح مسلم ،ج ،3ص.1440

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )33الربعــي ،مولــد العلــاء ووفياهتــم )43( ،الســرة النبويــة ،ج ،4ص304؛ مســند
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( )52الطبقــات ،ج ،2ص112؛ املصنــف ،ج )70( ،3العراقــي ،حتفــة التحصيــل يف ذكــر رواة
ص393؛ صحيــح ابــن حبــان ،ج ،15ص .382املراســيل ،ص129؛ابــن حجــر لســان امليــزان

( )53اليعقويب تاريخ اليعقويب ج ،2ص.67

ج ،5ص.218

( )55املصدر نفسه ،ج ،2ص.181

ص .2 6 3

( )54تاريخ الرسل وامللوك ج ،2ص.181

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

( )56األحزاب.10/

82

( )57السرية النبوية ،ج ،5ص.197

( )71املســتدرك عــى الصحيحــن ،ج،1
( )72النسائي ،سنن النسائي ،ج ،5ص.245

( )73قــال عنــه اإلمــام أبــو عبــد اهلل الصــادق

( )58العيني ،عمدة القاري ،ج ،8ص.297

عليــه الســام(( :ثالثــة كانــوا يكذبــون عــى

( )60انساب االرشاف ،ج ،1ص.162

وامــرأة)) .الصــدوق ،اخلصــال ،ص.190

( )59مسند امحد بن حنبل ،ج ،4ص.75
( )61املعجم االوسط ،ج ،6ص.98

رســول اهلل أبــو هريــرة ،وأنــس بــن مالــك
( )74الطبقات ،ج ،3ص.24

( )62الرتمذي سنن الرتمذي ،ج ،5ص.614

( )75املصنف ،ج ،6ص.366

ص.34

( )77تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبــن ،ص

( )63ابــن عســاكر ،تاريــخ مدينــة دمشــق ،ج )76( ،2مسند ابن حنبل ،ج ،1ص.170
( )64راجع :املصدر نفسه ،ج ،2ص.35

.39

( )66ج ،18ص.277

( )79املصدر نفسه ،ج ،2ص.165

( )65ج 9ص.383

( )78الطبقات ،ج ،2ص.148

( )67ابن خياط ،تاريخ خليفة ،ص.50

( )80سنن النسائي ،ج ،5ص.44

ص .2 6 3

( )82املصدر نفسه ،ص .499

( )68املســتدرك عــى الصحيحــن ،ج )81( ،1الصدوق ،اخلصال ،ص .499
( )69ابــن اجلــوزي ،الضعفــاء واملرتوكــن ،ج،2
ص.166

�...........................................أ .د �أياد عبد احل�سني �صيهود اخلفاجي /د� .سهاد حممد باقر
279هـ892/م):

املصادر واملراجع

_ابــن األثــر ،أبــو احلســن عــي بــن

أيب الكــرم بــن عبــد الكريــم الشــيباين،

( ت 6 3 0 :هـــ 1 2 3 2 /م ) :
ُ .1أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،مطبعــة
اســاعيليان (طهــران :بــا تاريــخ).
(ت329 :هـــ940 /م):

.2

تفســر

طيــب

القمــي،

اجلزائــري،

ط،3

دار

حتقيــق

الكتــاب

( قم 1 4 0 4 :هـــ 1 9 8 3 /م )

_ الباجــي ،أبــو الوليــد ســليامن بــن خلــف،
(ت474:هـــ1081/م):

.3التعديــل والتجريــح ،حتقيــق أمحــد لبــزار

(بــا مــكان :بــا تاريــخ).

_ البخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل
ابــن إبراهيــم اجلعفــي( ،ت256 :هـــ/

869م):

.4التاريــخ الكبــر ،حتقيــق :الســيد هاشــم
النــدوي ،دار الفكــر( ،بــروت :بــا تاريــخ).
 5صحيــح البخــاري ،ط ،3حتقيــق

مصطفــى ديــب البغــا ،دار ابــن كثــر،
( بري و ت 1 4 0 7 :هـــــ 1 9 8 7 /م ) .

_ البــاذري ،أمحــد بــن حييــى بــن جابــر( ،ت:

حممــد باقــر املحمــودي ،مؤسســة األعلمــي،

(بــروت 1394 :ه ـ 1974/م).

_ الرتمــذي ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى بــن

ســورة( ،ت279:هـ892 /م) :

 .7ســنن الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد حممــد

شــاكر وآخــرون ،دار إحيــاء الــراث العــريب،

(بريوت1430:هـــ2010/م).

_ ابــن تيميــة ،أبــو العبــاس تقــي الديــن أمحــد

بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام728( ،هـــ
1327/م) .

 .8منهــاج الســنة النبويــة ،ط ،1حتقيــق
حممــد رشــاد ســامل ،مؤسســة قرطبــة( ،بــا

مكان1406:هـــ1985/م)

.

_ ابــن اجلــــوزي ،أبــو الفرج عبــــد الرمحان بن

علـي بـن حمــمد( ،ت579:هـ1183 /م):

.9الضعفــاء واملرتوكــن ،ط ،1حتقيــق عبــد

اهلل القــايض ،دار الكتــب العلميــة( ،بــروت:

1406هـــ1985 /م).

_ احلاكــم النيســابوري ،أبــو عبــد اهلل حممــد

بــن عبــد اهلل( ،ت405:هـــ1014/م):

.10املســتدرك عــى الصحيحــن ،ط ،1حتقيق
مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

_ ابــن بابويــه القمــي ،عــي بــن احلســن

 .6انســاب األرشافـــ ،ط ،1حققــه وعلق عليه
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العلميــة( ،بــروت 1411:هـــ 1990/م).

1415هـــ1994/م).

(ت354 :هـــ965 /م):

(بريوت1391 :هـ1971/م)

(اهلند1393:هـــ1973/م).

.18رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق أبــو

_ ابــن حبــان ،حممــد بــن حبــان بــن امحــد .17 ،لســان امليــزان ،ط ، 2مؤسســة األعلمي،

.11الثقاتـــ ،ط ،1دائــرة املعــارف العثامنيــة _ ،ابن أيب احلديد( ،ت 656 :هـ 1258/م):

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

.12صحيــح ابــن حبــان ،ط ، 2حققــه وخرج الفضــل إبراهيــم ،مطبعــة مكتبــة املرعــي،
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أحاديثــه وعلــق عليــه شــعيب االرنــؤوط( ،بريوت1387 :هـــ1967 /م).

مؤسســة الرســالة( ،بــروت1414 :هـــ _ /ابــن حنبــل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل،
1993م).

(ت241 :هـــ855 /م):

13مشــاهري علــاء األمصــار و أعــام فقهــاء  .19العلــل ومعرفــة الرجــال ،ط ، 1حتقيــق
األقطــار ،ط 1حتقيــق :مــرزوق إبراهيــم ،دار وختريــج :ويص اهلل بــن حممــد عبــاس ،املكتب

الوفــاء( ،املنصــورة  1411:هـــ1991/م).

اإلســامي( ،بــروت1408 :هـــ1987/م).

(ت852 :هـــ1448 /م):

بــا تاريــخ)

_ ابــن حجــر ،أمحــد بــن عــي العســقالين.20 ،مســند ابــن حنبــل ،دار صــادر( ،بــروت:

.14اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ط _ ،1ابــن خيــاط ،خليفــة بــن خيــاط،

حتقيــق وتعليــق ،عــادل أمحــد عبــد املوجــود ( ت 2 4 0 :هـــ 8 5 4 /م ) :

وعــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة .21 ،تاريــخ ابــن خيــاط ،حتقيــق ســهيل زكار،
(بــروت 1415:هــ1995 /م).

دار الفكــر( ،بريوت 1414:هـــ1993 /م).

.15تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب  .22طبقــات خليفــة بــن خيــاط ،حتقيــق

املوصوفــن بالتدليــس ،ط ، 1حتقيــق ســهيل زكار ،دار الفكــر( ،بــروت:
وتعليــق عاصــم بــن عبــد اهلل القريــوين1 4 1 4 ،هـــ1 9 9 3 /م).

(عامن1403 :هـــ1983 /م).

_ الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن امحــد بــن

.16تقريــب التهذيــب ،ط ، 2حتقيــق :عبــد عثــان( ،ت 748 :هـ1347/م):

القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة( ،بــروت.23 :تذكــرة احلفــاظ ،ط ، 1دار الكتــب

�...........................................أ .د �أياد عبد احل�سني �صيهود اخلفاجي /د� .سهاد حممد باقر

العلميــة ( ،بــروت :بــا تاريــخ).

(بريوت1404 :هـــ1985 /م).

.24املنتقــى مــن منهــاج االعتــدال يف نقــض _ ابــن ســعد ،حممد بــن ســعد( ،ت 320 :هـ/
كالم أهــل الرفــض واالعتــزال ،حتقيــق ،حمــب 932م ):
الديــن اخلطيــب( ،بــا مــكان :بــا تاريــخ).

.29الطبقــات الكــرى ،حتقيــق :إحســان

_ الــرازي ،أبــو حممــد عبــد الرمحــن بــن حممــد عبــاس ،دار صــادر( ،بــروت1377 :هـــ
التميمــي احلنظــي ( ،ت327:هـــ 938 /م)1958 / :م).

الــراث العــريب( ،بــروت 1271:هـــ /عــي املازنــدراين( ،ت588هـــ1192 /م):
1952م).

 .30مناقــب آل أيب طالــب ،حتقيــق :جلنــة مــن

ســليامن،

(النجــف 1376:هـــ 1956 /م).

__ الربعــي ،حممــد بــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن أســاتذة النجــف األرشف ،املكتبــة احليدريــة

 .26تاريــخ مولــد العلــاء ووفياهتــم ،ط _ 1ابــن أيب شــــيبه ،عبــد اهلل بــن حمــــمد بــن

حتقيــق ،عبــد اهلل أمحــد ســليامن احلمــد ،دار إبراهيــم الكــويف( ،ت 235 :هـــ 849/م ):

العاصمة( ،الريــاض1410 :هـــ1989/م).31 .املصنــف ،ط ،1حتقيــق :ســعيد
_ الزخمــري ،أبــو عمــر حممــود بــن عمــر ،حممــد اللحـــام ،دار الفكــر( ،بــروت:

(ت538:هـــ1144/م):

1 4 0 9هـــ 1 9 8 8 /م ) .

.27الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون _ الصــدوق ،أبــو جعفــر حممــد بــن عــي بــن
األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،حتقيــق :عبــد احلســن بــن بابويــه القمــي( ،ت381هـــ /
الــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث العــريب 991م):

(بــروت :بــا تاريــخ).

.23خلصــال ،ط 2حتقيــق :عــي أكــر

الشــافعي841( ،هـــ):

_ الصفــدي ،صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك

_ســبط ابــن العجمــي ،إبراهيــم بــن حممــد الغفــاري( ،قــم 1403:هـــ 1983 /م).

.28التبيــن ألســاء املدلســن ،ط ،1بــن عبــد اهلل( ،ت764هـــ 1362 /م):

حتقيــق :حييــى شــفيق ،دار الكتــب العلميــة.33 ،الــوايف بالوفيــات ،حتقيــق :أمحــد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

.25اجلــرح والتعديــل ،ط ، 1دار إحيــاء _ ابــن شــهر آشــوب ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن
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األرنــاؤوط وتركــي مصطفــى ،دار إحيــاء  .38معرفــة الثقــات ،ط( ،1املدينــة املنــورة:

_ الطــراين ،أبــو القاســم ســليامن بــن أمحــد بــن 1405هـــ 1985 /م).

أيوب( ،ت360هـ 970/م):

_ العراقــي ويل الديــن أمحــد بــن عبــد الرحيــم

.34املعجــم األوســط ،حتقيــق ،طــارق بــن بــن احلســن( ،ت826:هـــ1422/م).

عــوض اهلل عبــد املحســن احلســيني ،دار .39حتفــة التحصيــل يف ذكــر رواة املراســيل،

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

احلرمــن( ،القاهــرة1415 :هـــ 1995 /م) .حتقيــق عبــد اهلل نــوارة ،دار مكتبــة الرشــد
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_ الطــريس ،أبــو عــي الفضــل بــن احلســن بــن (الريــاض1420 :هـــ1999/م).

الفضــل( ،ت548:هـ 1153 /م).

_ ابــن عســاكر ،أبــو القاســم عــي بــن

.35جممــع البيــان يف تفســر القــرآن ،ط،1ى احلســن بــن هبــة اهلل الدمشــقي الشــافعي،
دار مكتبــة احليــاة( ،بريوت1380:هــــــ( /ت571هـــ/

1175م)

.40تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا
1961م).
_ الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر ،وتســمية مــن ح ّلهــا مــن األماثــل أو اجتــاز
(ت310:هـــ 922 /م):

بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا ،حتقيــق عــي

.36تاريــخ األمــم وامللوك ،راجعــه وصححه شــري دار الفكــر( ،بــروت1415 :هـــ /
وضبطــه نخبــة مــن العلــاء مؤسســة العلــاء1995 ،م).
(بريوت1407:هـ 1987 /م

_ العقيــي ،حممــد بــن عمــرو بــن موســى بــن

_ ابــن عبــد الــر القرطبــي ،يوســف بــن محــاد ( ،ت 322 :هـــ933 /م ):

عبــد اهلل بــن حممــد النمــري( ،ت 463هـــ.41 /الضعفــاء الكبــر ،ط ، 2حتقيــق عبــد
1070م) :

املعطــي أمــن قلعجــي ،دار الكتــب العلميــة،

.37االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،ط ( ،1بــروت1418 :هـــ1997/م).

حتقيــق عــي حممــد البجــاوي ،دار اجليــل _ ،العينــي ،بــدر الديــن حممــود بــن أمحــد( ،ت:

(بــروت1412 :هـــ1991/م)

855هـــ1451/م):

صالــح الكــويف( ،ت 261هـــ 874 /م):

دار إحيــاء الــراث العــريب( ،بــروت :بــا

_العجــي ،أبــو احلســن أمحــد بــن عبــد اهلل ابــن .42عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري،

�...........................................أ .د �أياد عبد احل�سني �صيهود اخلفاجي /د� .سهاد حممد باقر

تاريــخ).

مؤسســة النــر اإلســامي( ،قــم :بــا

(ت671هـــ 1272/م):

_ ابــن منجويــة ،أبــو بكــر أمحــد بــن عــي بــن

_ القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد تاريــخ).

 .43اجلامــع ألحــكام القــرآن ،دار منجويه األصبهــاين( ،ت428:هـ1036/م):
إحيــاء

الــراث

1405هـــ1985/م).

العــريب،
ـ

(بــروت.48 :رجــال صحيــح مســلم ،ط 1حتقيــق :عبد
اهلل الليثــي ،تأليــف دار املعرفــة( ،بــروت:

 .44تنبيــه الغافلــن عــن فضائــل الطالبــن _ ،ابــن منظــور ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن بــن
حتقيــق ،حتســن آل شــبيب املوســوي ،مكــرم ( ،ت 711 :هـــ 1311 /م):

مركــز الغديــر للدراســات اإلســامية.49 ،لســان العــرب ،ط ،1دار إحيــاء الــراث

( 1420هــــ2000 /م).

العــريب( ،بــروت 1405 :هـــ1984/م).

بــن فــرات( ،ت352:هـــ964/م):

بــن شــعيب( ،ت:303هـــ 915/م):

_ الكــويف ،أبــو القاســم فــرات بــن إبراهيــم _ النســائي ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن عــي
.45تفســر فــرات ،ط ،1حتقيــق :حممــد  .50الســنن الكــرى ،ط ، 1حتقيــق :عبــد

الكاظــم( ،طهــران 1410 :هــ  1990/م) .الغفــار ســليامن البنــداري ،دار الكتــب
_ مســلم النيســابوري ،أبــو احلســن مســلم بن العلميــة( ،بريوت1411:هـــ1991 /م).
_ابــن هشــام ،أبــو حممــد عبــد امللــك بــن
احلجاج ال ُقشــري( ،ت261:هـ874/م):

 .46صحيــح مســلم ،حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد أيــوب احلمــري املعافــري( ،ت 218 :ﻫ /
الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب( ،بــروت 833 :م ):

بــا تاريــخ).

 .51الســرة النبويــة ،ط ،1حتقيــق:

363هـــ 973 /م):

( بري و ت 1 4 1 1 :هـــ 1 9 9 0 /م ) .

_ املغــريب ،نعــان بــن حممــد التميمــي( ،ت :طــه عبــد الــرؤوف ســعد ،دار اجليــل،

.47رشح األخبــار يف فضائــل األئمــة _ اهليثمــي ،أبــو احلســن نــور الديــن عــي بــن

األطهــار ،حتقيــق حممــد احلســيني اجلــايل ،أيب بكــر املــري( ،ت807هـــ 1404 /م):

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 -ابن كرامة املحسن( ،ت494:هــ1100/م)1407 :هــــ1986/م).
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 52جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،دار دار الســرة( ،بريوت1420:هــــ1999/م).

الكتــب العلميــة( ،بــروت1408 :هـــ  _ /املجلــي ،حممــد باقــر بــن حممــد تقــي بــن

1987م).

مقصــود عــي األصفهــاين:

_ اليعقــويب ،أمحــد بــن إســحاق بــن جعفــر بــن .3بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمة
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904م):

1403هـــ 1983 /م).

بــا تاريــخ).

امللــك الشــافعي العاصمــي:

.53تاريــخ اليعقــويب ،دار صــادر ( ،بــروت _ املكــي ،عبــد امللــك بــن حســن بــن عبــد
ثانيا :املراجع:

.4ســمط النجــوم العــوايل يف أنبــاء األوائــل

ــــ االميني ،عبد احلسني امحد:

والتــوايل ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود

(بــروت :بــا تاريــخ).

(بــروت1419 :هـــ1998 /م).

.1كتــاب الغديــر ،مؤسســة األعلمــي ،وعــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة
ــــ العاميل  ،جعفر مرتىض.

 .2الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم ،ط1

ثالثا :مواقع االنرتنيت

http://www.ahlalhdeeth.com/

كشف اليقني للعالمة احللي،ص15
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ملخص البحث

يفــرض هــذا البحــث أن النــص الســري(املروي واملــدون ســواء يف املصــادر املتخصصــة

أم غريهــا) حالــه حــال النــص التارخيــي بنحــو عــام ،قــد مــر بمراحــل متعــددة تبايــن فيهــا كـ ًا

ونوعــ ًا بــن التوســع واالبتســار ،عــر عمليــة اعــادة االنتــاج التــي خضــع هلــا بفعــل نشــأته
وفــق معايــر الســائد واملهمــش ،وهــو مــا أفقــد كثــر ًا مــن أحداثــه حقيقــة وجودهــا والــدور
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والفكريــة املنبثقــة عــن حــدث الســقية وامتداداتــه بنــو أمية/بنــو العبــاس ،ومــا مثلــوه منهــج

وســلوك حكــم اجلامعــة اإلســامية عــى امتــداد عصورهــا ،أمــا املهمــش فهــو :املنهــج الفكــري

والعقــدي والفلســفي والســلوكي الــذي أراد الســائد إزاحتــه مــا اســتطاع ،وقــد مثلــه اإلمــام

عيل(عليــه الســام) وأهــل بيتــه وشــيعتهم.

وقــد ناقــش البحــث هــذا التبايــن عــر مفــردة االقصــاء التــي تنوعــت ممارســتها عــى

النــص الســري ،فتــارة تكــون صــادرة مــن الــراوي كــا فعــل زيــاد البكائي-أحــد رواة ســرة
ابــن إســحاق -بعــدم ســاحه البــن هشــام بروايــة بعــض األخبــار مثــ ً
ا وتــارة تكــون مــن
املؤ ِّلــف كــا فعــل ابــن إســحاق بعــدم ذكــره خلــر هجــرة عائلــة النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه)
مــع اإلمــام عيل(عليــه الســام) مث ـاً ،وتــارة تكــون مــن املهـ ِّـذب كــا فعــل ابــن هشــام حــن

َح َّكــم ذوقــه ومزاجــه بإســقاط بعــض األخبــار والروايــات واألشــعار مــن ســرة ابــن إســحاق.

وقــد جلــأ البحــث آلليــة أو منهجيــة املقابلــة والتحليــل والتفكيــك للنــص الســري

للولــوج إىل مــا قــرره مــن نتائــج.

 �شهيد كرمي حممد الكعبي. د.م..........................................................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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The current research paper pontificates about the biographical text, narrative
and recorded in specialized sources or other, passing, in general, through several
stages and varying in terms of amount and style, expansion and brevity, as it is
reproduced due conditions of the common and the marginalized. Consequently, it
loses much of its truth and role in shaping history. The common, here, designate
political, ideological and intellectual authority emanating from Alsaqefa event
and its repercussions; Umayyads and the sons of Abbas who take hold of power
over the ages, yet the marginalized do the approach intellectual, religious and
philosophical and behavioral held by Imam Ali (Peace be upon him and his
posterity ), it is the common who desire to obliterate the marginalized at all costs.
The study tackles such a discrepancy through the word “marginalization”
varied practically in the chronicle text; sometimes it is manipulated by the narrator
as Ziad Bakaie, one of the narrators of Ibn Ashak chronicle, prevented Hisham
from narrating some events as an example, or sometimes the author himself, as Ibn
Ishaq, did not mention the migration events of the prophet family with Imam Ali,
sometimes for elegancy as Ibn Hisham skips some news, narratives and poems in
the Ibn Ishaq chronicle.
Ultimately, the research study reverts into mechanisms of comparison,
explication and analysis in the narrative text to have the major conclusions.
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املقدمة:

غلبــه الوجــع ،حســبنا كتــاب اهلل .ثــم

كانــت اللحظــات األخــرة التــي حــدث لغــط شــديد بــن احلارضيــن فقــال

عاشــها النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ومــا النبي(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)« :قومــوا عنــي
صحبهــا مــن اختــاف احلارضيــن بــن ال ينبغــي عنــد النبــي التنــازع»(.)1
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قبــول مــا أراد أن يكتبــه و يــويص بــه-
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وعــى إثــر ذلــك كان عبــد اهلل بــن

بدليــل عــدم انتقــاض واليتــه وصحــة مــا العبــاس ال يفتــأ يتذكــر تلــك اللحظــات

يقــول ويفعــل يف كل حال-رفــض ذلــك -فيعتــر أملــ ًا و يقــول« :إن الرزيــة كل

بدعــوى انتقــاض تلــك الواليــة بحــال الرزيــة مــا حــال بــن رســول اهلل ،وبــن أن
املــرض وكفايــة القــرآن لتنظيــم مســتقبل يكتــب هلــم ذلــك الكتــاب مــن اختالفهــم
املســلمني -نقطــة الــروع النقســام ولغطهــم» (.)2

اجلامعــة اإلســامية بصــورة فعليــة بــن

وقــد اســتكملت عمليــة االنقســام

مبدأيــن خمتلفــن مــن حيــث العقيــدة والفصــل شــكلها النهائــي بعــد حادثــة

والفكــر والتوجــه الســيايس ،..بــل وحتــى الســقيفة التــي فتحــت البــاب واســع ًا

ّ
(صــى اهلل عليــه لتشــظي اجلســد اإلســامي رغــم حماوالت
طبيعــة االعتقــاد بالنبــي

وآلــه).

الســلطة الســائدة (سياســي ًا/عقائدي ًا/

ولعــل هــذا االنقســام يبــدو واضحـ ًا يف فكريــ ًا) احلفــاظ عــى متاســكه اهلــش،

ـص القــرآين قــد أســلف اإلشــارة
الروايــة املنقولــة عــن عبــد اهلل بــن العبــاس وكان النـ ّ

ّ
ونــص عــى أن
(صــى اهلل عليــه إىل هــذه احلقيقــة اخلطــرة
نــص عــى أن النبــي
ّ
إذ ّ

وآلــه) ملــا حرضتــه الوفــاة قــال:

اجلامعــة اإلســامية ســبق وأن خاضــت

«آتــوين بــدواة وكتــف؛ ألكتــب لكــم جتربــة مماثلــة بعــد انتشــار خــر قتــل النبــي

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف معركــة أحــد
كتابــا لــن تضلــوا بعــده أبــدا» ،فقــال

عمــر بــن اخلطــاب :إن رســول اهلل قــد بحســب مــا ينــص املفرسون()3عــى ســبب

..........................................................................م .د� .شهيد كرمي حممد الكعبي

﴿و َمــا ُم َ َّمدٌ إِ َّل َر ُسـ ٌ
ـول وتســويف موضوعــات اخلــاف بــن
نــزول قولــه تعــاىلَ :
ِ ِ
َقــدْ َخ َلـ ْ ِ
ـات َأ ْو املســلمني منــذ اجليــل األول وحتــى يــوم
الر ُسـ ُـل َأ َفــإِ ْن َمـ َ
ـت مـ ْن َق ْبلــه ُّ
ِ
ِ
ـب النــاس هــذا؛ اســتجابة لرغبــة موهومــة
ـم َو َم ـ ْن َينْ َقلـ ْ
ـم َعـ َـى َأ ْع َقابِ ُكـ ْ
ُقتـ َـل ا ْن َق َل ْب ُتـ ْ
ِ ِ
ـر اهلل َشـ ْي ًئا َو َسـ َي ْج ِزي بإمكانيــة إزاحــة املتبنــى الفكــري أو
َعـ َـى َعق َب ْيــه َف َلـ ْن َيـ ُ َّ
الشـ ِ
اللَُّ َّ
ـاك ِري َن﴾ آل عمــران .١٤٤/ولكــن وجهــة النظــر املقابلــة املخالفــة ،أو القــدرة
افتعالــه مل يقــف عنــد حــدود تقبــل الكتــاب متبنياهتــا وصياغــة فكــر األمــة وقناعاهتــا

مــن عدمــه ،بــل جتــاوزه ليصــل إىل ماهيــة وفــق منظــور الســائد حــر ًا ،واحلفــاظ
ّ
االعتقــاد أو االقتنــاع بمــوت
النبي(صــى عــى النظــرة القدســية املتطرفــة -التــي

اهلل عليــه وآلــه) -وهــو مــامل نلحظــه يف نشــأت فيــا بعــد نتيجــة هــذا القــر

التجربــة األوىل(دعــوى استشــهاد النبــي الفكــري -لعمــوم اجلامعــة اإلســامية
(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) يف معركــة أحــد!؟ -يف عرصهــا األول ،تلــك املرحلــة التــي
إذ أن الصحــايب عمــر بــن اخلطــاب قــال :ســيرتادف احلديــث عنهــا مــع مفهــوم
واهلل مامــات رســول اهلل وليبعثنــه اهلل اإليــان اخلالــص ومفهــوم الصحابــة
فليقطعــن أيــدي رجــال وأرجلهــم .الــذي طــور يف العصــور الالحقــة بشــكل

ورفــض اإلذعــان حلقيقــة مــوت النبــي ملفــت للنظــر عــر دعــوى إهنــم مجيعــ ًا

(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) حتــى أقنعــه صديقه عــدول ،وال يمكــن أن يقومــوا بأفعــال

ورفيــق دربــه أبــو بكــر بذلــك!(.)4

خاطئــة ،حتــى باتــت أفعاهلــم وأقواهلــم

للنــص القــرآين
ومنــذ هــذه اللحظــة بالتحديــد بــدأ ســنة يتعبــد هبــا ،وهلــا مــا
ّ

املنقــول التارخيــي اإلســامي الســائد والســنني النبــوي مــن حضــور وقــوة نفــوذ

يشــكل بنيــة تدوينيــة هشــة قائمــة عــى واخضــاع للجامعــة اإلســامية.

تأويــل األحــداث وتغطيــة حقائقهــا،

لــن يعــدم أي باحــث مــع قليــل مــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

امللفــت للنظــر أن ذلــك االختــاف أو عــى إعــادة متاســك تلــك البنيــة وصهــر

95

منهجية �إق�صاء �سرية الإمام علي عليه ال�سالم يف كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام (ت 218هـ)........

اجلهــد أن يســتل شــواهد هــذه احلقيقــة للمســلمني ذلــك أيــام خالفتــه -فزجرهــم
اخلطــرة بمجــرد أفــول نجــم النبــي اإلمــام (عليــه الســام) وأخربهــم أن ذلك

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وابتــداء عــر خــاف ســنة النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)
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ينــص فرتكــوه واجتمعــوا فيــا بينهــم وقدمــوا
التأســيس لســنة الصحابــة التــي
ّ
صالــح بــن كيســان (ت 140هـــ) عــى أحدهــم للصــاة هبــم ،فلــا ســمع اإلمــام
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حقيقــة اســتحكامها بقولــه :اجتمعــت أنــا (عليــه الســام) بذلــك بعــث إليهــم ولــده

والزهــري ونحــن نطلــب العلــم فقلنــا :اإلمــام احلســن(عليه الســام) فدخــل

نكتــب الســنن فكتبنــا مــا جــاء عــن النبــي عليهــم املســجد ومعــه الــدرة ،فلــا رأوه

(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) .ثــم قــال الزهــري :تبــادروا األبــواب وصاحــوا واعمــراه(.)7

نكتــب مــا جــاء عــن أصحابــه فإنــه ســنة .هــذا عــى الرغــم مــن أن اخلليفــة عمــر بــن
فقلــت :ليــس بســنة فــا نكتبــه .قــال :اخلطــاب نفســه اعــرف يف حياتــه -عندمــا

فكتــب ومل أكتــب؛ فأنجــح وضيعــت( .)5رأى املســلمني يصلــون النوافــل مجاعــة-

وقــد غــدت هــذه الســنة اجلديــدة رشعــة بــأن أمــره بذلــك كان بدعــة ولكنهــا بدعــة
ُيتعبــد هبــا ،بــل وتــوىل خالفــة املســلمني حســنة حســب رأيــه(.)8

عــى أساســها!( ،)6بــل إن خمالفتهــا وإن

وهكــذا تغولــت الســنن التــي

صــدرت عــن اخلليفــة الالحــق أمســت اســتحدثها الصحابــة ،وتغــول معهــا

رضبــ ًا مــن اخلــروج عــى الــرع القويــم مقــام عمــوم الصحابــة يف الوقــت الــذي
املتعبــد بــه! ،إذ يــروى أن اإلمــام عــي كان القــرآن الكريــم قــد ذم مجاعــة ليســت

(عليــه الســام) عندمــا دخــل الكوفــة بالقليلــة منهــم عــر آيــات قرآنيــة عديــدة
طلــب منــه أهلهــا أن ينصــب هلــم إمامــا وســورة كاملــة هــي ســورة املنافقــون.
يصــي هبــم نافلــة شــهر رمضــان -وكان

والشــك يغــدو النقــل التارخيــي مــع

اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب قــد رشع تداخــل مســتويات التبايــن يف التفكــر
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واالعتقــاد وااللتزام..الــخ ،مطية للخالف تضبيــب حقيقــة مــا جــرى ،ففــي مواضــع
العقائــدي والفكــري ،والســيام حــول أخــرى ُأهتــم النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)

مســألة اخلالفــة واإلمامــة ومــا أنتجتــه -بأنــه هيجــر -أي هيــذي بســبب املــرض:-

ـص الشهرســتاين -مــن اســتالل فقالــوا مــا شــأنه أهجــر؟(.)10
بحســب نـ ّ

وفكريــة أخرى(.)9بالنتيجــة كانــت صياغــة قائلــه وهــو اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب،
ـص الثــاين (فقالــوا مــا
املنقــول التارخيــي تتــم بوحــي مــن الــراع يف حــن ُأهبــم يف النـ ّ

واخلــاف القائــم وعــر متباينــة الســائد شــأنه أهجــر؟) أي عتــم عــى الشــخص

واملقــى ،وترســيخ مقــررات املنظومــة أو األشــخاص الــذي اهتمــوا النبــي
العقائديــة والفكريــة واملعرفيــة واألخالقيــة (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) بأنــه هيجــر ،وكأن

والســلوكية للســائد .أي أن ذلــك املنقــول عمــوم احلارضيــن قالــوا هــذا الــكالم؟.

ليــس رصــد ًا بريئــ ًا و تســجي ً
ال حمايــد ًا بينــا حــاول البعــض االلتــواء عــى هــذه
ومتجــرد ًا حليثيــات وحقيقــة الــراع اللفظــة وتأويلهــا بتأويــات متنوعــة

واخلــاف بقــدر مــا هــو صــور مكونــة لتربيــر موقــف قائلهــا والتخفيــف مــن

لألحــداث الكائنــة.

شــدة وطأهتــا( ،)11ولعــل هــذا التحــرز يف

لــن نحتــاج للتحويــم أبعــد مــن فضــاء التمويــه عــى صاحــب املقولــة أو تأويــل

احلادثــة الســابقة -أي االعــراض عــى قصــده ومعنــى كالمــه هــو مــا يؤكــد أن

كتابــة النبي(صـ ّـى اهلل عليــه وآله)لوصيته -القائــل هــو اخلليفــة( )12وليــس شــخص
الكتشــاف هــذه احلقيقــة ،فانعــدام حياديــة آخــر وإال لــكان كفــر وهوجــم بأبشــع
وجتــرد النقــل التارخيــي كثــف عــدد وأقــذع العبــارات و الشــتائم ،وهــذا مــا

الصــور النصيــة للحــدث وأســهم يف ينــص عــى حتيــز املنقــول وعــدم حياديتــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

النــص
وهنــا البــدَّ مــن االنتبــاه أن
للســيوف فيــا بــن املتخاصمــن املســلمني
ّ
بــا مل يعهــد لــه مثيــل يف موضوعــة عقديــة األول -قــد غلبــة الوجــع -قــد ُحــدد
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وبراءتــه ،وســيأيت مزيــد مــن األمثلــة احليــاة بــا فيهــا مــن ٍ
تألــق وســمو إنســاين
ٍ
ٍ
ٍ
واضطــراب جريــ ًا
وارتبــاك
وانحطــاط
عــن هــذا الواقــع التدوينــي الــذي صــاغ

الــراث الفكــري والعقائــدي والتارخيــي وراء املصالــح واألطــاع والطموحــات
للمســلمني .

والنــزوات الالمرشوعــة ،..وهــو بذلــك

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

إذن عــى هــذه الشــاكلة واســتجابة نتــاج ســلوكيات متعامــدة ومتناقضــة،
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لضغــط عوامــل متباينــة عديــدة دونــت وهــذا مــا يلــح عــى رضورة فهمــه ضمــن
أحــداث التاريــخ اإلســامي عــر حلقــات حميطــه وبشــكل جــدي وواقعــي عــر تعريتــه

وأجيــال مــن الفقهــاء واملحدثــن واملفرسين عــن كل لــون مــن ألــوان اخليــال والدعايــة
والــرواة واملؤرخــن الذيــن كان عــدد كبــر والتحيــز ،ومالحظتــه كــادة خــام ودراســته

منهــم عــى اســتعداد تــام لقلــب احلقائــق بعمــق وجتــرد تــام ،بعيــد ًا عــن هالة القداســة

وخلــق املآثــر والفضائــل واألحاديــث التــي أضفاهــا عليــه صانعــوه؛ تلــك اهلالــة
واملزايــا واملناقــب إلســناد املعتقــد والتوجــه التــي نجدهــا يف تعابــر أئمــة املؤرخــن مثــل

الشــخيص ،ويف األعــم األغلــب مقابــل ابــن األثــر اجلــزري (ت 630هـــ) الــذي

األمــوال واملصالــح واملنافــع ،..وعليــه ليس قــال يف مقدمــة تارخيــه( :إين قــد مجعــت يف

مــن الغريــب أن نقــرأ يف كثــر مــن الوقائــع كتــايب هــذا مــا مل جيتمــع يف كتــاب واحــد،
واألحــداث صور ًا(:مشــوهة /مبهمــة /فابتــدأت بالتاريــخ الكبــر الــذي صنفــه

جمتزأة/معكوســة /متناقضة...الــخ) فهــي اإلمــام أبــو جعفــر الطــري إذ هــو الكتــاب
انعــكاس حــي لذلــك االنقســام و اخلــاف ،املعــول عنــد الكافــة عليــه واملرجــوع عنــد
وتاريــخ املســلمني شــأنه شــأن تواريــخ االختــاف إليــه .فلــا فرغــت منــه أخــذت
ٍ
األمــم األخــرى كان حصيلــة
أدوار خمتلفــة غــره مــن التواريــخ املشــهورة فطالعتــه

مــن حيــاة األمــة بــن ارتفــاع وانخفــاض ،وأضفــت إىل مــا نقلتــه مــن تاريــخ الطــري

فهــو الصــورة التــي تنعكــس عليهــا مــا ليــس فيــه ،..إال مــا يتعلــق بــا جــرى
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بــن أصحــاب رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه كتــاب حممــد بــن جريــر الطــري وهــو
وآلــه) فــإين مل أضــف إىل مــا نقلــه أبــو جعفــر تارخيــه الكبــر؛ فإنــه أوثــق مــا رأينــاه يف

شــيئا اال مــا فيــه زيــادة بيــان أو اســم إنســان ،ذلــك ،وأبعــد مــن املطاعــن عــن الشــبه
أو مــا ال يطعــن عــى أحــد منهــم يف نقلــه ،يف كبــار األمــة مــن خيارهــم وعدوهلــم
عــى أين مل أنقــل إال مــن التواريــخ املذكــورة مــن الصحابــة ،فكثــرا مــا يوجــد يف كالم

مــا نقلــوه و صحــة مــا دونــوه)(.)13

حقهــم ،أكثرهــا مــن أهــل األهــواء فــا

ومثــل ابــن كثــر (ت 774هـــ) الــذي ينبغــي أن تســود هبا الصحــف  .)15()...أي

قــال بعــد انتهائــه مــن ذكــر أخبــار الصحابة املستشــنع مــن احلديــث ومــا يســوء النــاس
يف حــروب مــا ســمي بالــردة والفتــوح ذكره(احلقائــق الفاضحــة).
والفتــن التــي حدثــت بــن أبنــاء اجليــل

إن محــوالت التقاطــع واخلــاف

األول مــن الصحابــة( :هــذا ملخــص مــا واملنــع الســلطوي واملصالــح واالنتــاء،...

ذكــره ابــن جريــر الطــري رمحــه اهلل عــن أنتجــت إرثــ ًا تارخييــ ًا ملغــ ًا بــكل مــا

أئمــة هــذا الشــأن ،و ليــس يف مــا ذكــره حتمــل الكلمــة مــن معنــى إرث مشــبع

أهــل األهــواء مــن الشــيعة وغريهــم بالتناقــض والفجــوات التــي مل تســتطع
مــن األحاديــث املختلقــة عــى الصحابــة حنكــة الــرواة واملؤلفــن جتاوزهــا عــى
واألخبــار املوضوعــة التــي ينقلوهنــا بــا الرغــم مــن اإلجــراءات املتعــددة مــن

فيهــا)(.)14

تغييــب وحــذف وتأويــل ومتويــه وإهيــام

ومثــل ابن خلــدون (ت 808هـ)الذي واجتــزاء ...؛ لتقريــر منقــوالت الســائد

قــال بعــد انتهائــه مــن اســتعراض أحــداث واســتبعاد وحتييــد مــا يعارضــه وخيالفــه،
عــر اخلالفــة( :هــذا آخــر الــكالم يف بــل لعـ ّـل هــذه العمليــات هــي مــا كثفــت
اخلالفــة االســامية أوردهتــا ملخصــة مــن مــن تواجــد تلــك الفجــوات والتناقــض

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والكتــب املشــهورة ممــن يعلــم صدقهــم يف املؤرخــن أخبــار فيهــا مطاعــن وشــبه يف
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والتقاطــع ،وهــي مــا شــكلت مناطــق الســام) بلحــاظ كونــه منهــج عقــدي
رخــوة يمكــن للباحــث أن ينفذ مــن خالهلا وفكــري وفلســفة سياســية خمالفــة أو
حلقيقــة األحــداث الكائنــة ،فتقبــل تلــك معارضــة للســلطة الســائدة بعــد حــدث
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املنقــوالت كــا هــي دون مناقشــة وحتليــل الســقيفة وامتداداتــه (بنــي أمية/بنــي
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ومقابلــة وتدقيــق لــن يــؤدي للحصــول العبــاس) ،فقــد كان بمقدمــة الذيــن
عــى فائــدة تذكــر مــن دراســتنا للتاريــخُ ،أقصيــت و ُغيبــت خصائصهــم ،وشــوهت

فذلــك ال يعــدو عــن كونــه عمليــة اجــرار صورهــم ،ورسقــت ونســبت فضائلهــم،

للمنقــول املقــرر بأخطائــه ومتناقضاتــه وبام وصــودرت مزاياهــم عــر العديــد مــن
حيملــه مــن زيــف وادعــاء وكــذب ،وإعــادة عمليــات التحريــف والتزويــر والتهميش،

إلنتاجــه ومتثلــه كــا حيــدث يف كثــر مــن لصياغــة فكــر وثقافــة األمــة وفــق منظــور

املامرســات الفجــة التــي نشــهدها اليــوم .املتغلــب والســائد ،وســلب اآلخــر

ســيخترب هــذا البحــث بعضــ ًا مــن أســباب ومــررات االحتجــاج واملعارضــة
النصيــة يف ُأس
النــص واملخالفــة ليغــدو ناشــز ًا عــن اإلطــار
ّ
هــذه احلــاالت ّ
الســري الــذي غالبــ ًا مــا ضبــط صياغــة العــام أو الغالــب .وهنــا يــرك املجــال
هــذا التدويــن ضمــن إطــاره وحمدداتــه لضغــط نصــوص االقصــاء والتغييــب

وبالنتيجــة ضمــن إطــار الســلطة الســائدة ،والتشــويه ،...املرتاكمــة -عــر عصــور

نعنــي بذلــك مؤ َلــف الســرة النبويــة البــن الروايــة والتدويــن -بإزاحــة الــرؤى

إســحاق (ت151هـــ) وإعــادة صياغــة من املخالفــة أي جانــب املعارضــة التــي أعلــن

قبــل ابــن هشــام (ت218هـــ) وغريمها من اإلمــام (عليــه الســام)مبكر ًا عــن تركــز
كتــب الســرة ومــا تعلــق بموضوعاهتــا ثقافــة ازاحتهــا وهتميشــها فقال«:فيــا هلل
مــن كتــب التاريــخ األخــرى .وســنركز وللشــورى! .متــى اعــرض الريــب َّيف مــع
رصت أقـ ُ
ـرن إىل هــذه
فيــه عــى مــا يتعلــق باإلمــام عــي (عليــه األول منهــم ،حتــى
ُ
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النظائــر!»(.)16

اإلســامي فضــ ً
ا عــن الــراث الروائــي

ولعــل األدلــة الكائنــة هلــذا اإلقصــاء والتدوينــي ،فقــد روى :أن معاويــة كتــب

متوفــرة بغــزارة يف املــوروث اإلســامي ،إىل والتــه وعاملــه أن يعلنــوا عــى النــاس

فمنهــا مــا روي مــن أن معاويــة مــر عــى بــراءة الذمــة-أي هــدر الــدم واملــال

عبــد اهلل بــن العبــاس فقــال له»:إنــا قــد والعــرض -ممــن يــروي شــيئا يف فضــل

عــي وأهــل بيتــه ،فكــف لســانك .فقــال :يا يعلنــوا باملقابــل عــن تقريــب وإكــرام
معاويــة أتنهانــا عــن قــراءة القــرآن؟! .قال :ومكافئــة مــن يــروي األحاديــث يف فضــل

ال .قــال :أتنهانــا عــن تأويلــه؟ .قــال :نعــم .أيب بكــر وعمــر وعثــان وغريهــم مــن

قــال :فنقــرأه وال نســأل عــا عنــي اهلل بــه؟ .أتبــاع الســلطة الســائدة ،وأن ال يدعــوا

ثــم قال:فإهيــا أوجــب علينــا قراءتــه أو حديث ـ ًا يف فضائــل اإلمــام (عليــه الســام)
العمــل به؟.قال:العمــل بــه .قال:فكيــف إال وأتــو بمناقــض لــه يف فضــل الصحابــة،
نعمــل بــه وال نعلــم مــا عنــى اهلل؟ .قــال :فقــام اخلطبــاء والــرواة واملحدثــن

ســل عــن ذلــك مــن يتأولــه غــر مــا تتأولــه والقصــاص وغريهــم يف كل كــورة

أنــت وأهــل بيتــك ،...ثــم قــال :ال تــرووا وعــى كل منــر يلعنــون اإلمــام (عليــه
شــيئا ممــا أنــزل اهلل فيكــم ،وارووا مــا الســام) ويــرأون منــه و يقعــون فيــه

ســوى ذلــك»( .)17بمعنــى أنــه يعمــل عــى ويف أهــل بيتــه ،..وحيدثــون النــاس عــن

تقنــن الثقافــة واملنقــول وصياغتــه وفــق فضائــل مزعومــة خمتلقــة أليب بكــر وعمــر
رأي ومنظــور الســائد واقصــاء مــا عــداه .وعثــان وغريهــم ،فكثــرت األحاديــث
ومنهــا مــا نقــل عــن املدائنــي ( -135والروايــات املوضوعــة الكاذبــة وكثــرت

ـص عــى تطــور االقصــاء معهــا املنــازل واألمــوال والضيــاع ألولئك
215هـــ) الــذي نـ ّ

وتوغلــه حتــى صــاغ ثقافــة املجتمــع الكذابــن ،وبمــرور الوقــت انتقلــت تلــك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

كتبنــا يف اآلفــاق ننهــى عــن ذكــر مناقــب اإلمــام (عليــه الســام) وأهــل بيتــه ،وأن
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األحاديــث والروايــات والفضائــل إىل الروايــات املضعفــة لفقوهــا ووضعوهــا،

معلمــي الكتاتيــب فعلموهــا للصبيــان واقتفــى تلــك اآلثــار الكثــر ممــن بعدهــم و
حتــى رووهــا وتعلموهــا كــا يتعلمــون اتبعوهــا ،وأدوهــا إلينــا كــا ســمعوها ،ومل
القــرآن ،وحتــى علموهــا بناهتــم ونســاءهم يالحظــوا أســباب الوقائــع واألحــوال ومل
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وخدمهــم ،فضـ ً
ا عــن ذلــك فــإن معاويــة يراعوهــا ،وال رفضــوا ترهــات األحاديــث
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أمــر عاملــه ووالتــه بمحاربــة شــيعة اإلمــام وال دفعوهــا ،فالتحقيــق قليــل ،وطــرف

(عليــه الســام) وأهــل بيتــه اقتصاديــ ًا ،التنقيــح يف الغالــب كليــل ،والغلــط

بإســقاط عطائهــم وأرزاقهــم مــن والوهــم نســيب لألخبــار وخليــل،..
الدواويــن ،وهــدم دورهــم والتنكيــل هبــم وكثــرا مــا وقــع للمؤرخــن واملفرسيــن،

وتعذيبهــم وقتلهــم( .)18وقــد أصبحــت وأيمــة النقــل مــن املغالــط يف احلكايــات

هــذه السياســة والثقافــة هــي املنحــى والوقائــع؛ العتامدهــم فيهــا عــى جمــرد
الثابــت لــكل الســلطات اإلســامية النقــل غثــ ًا أو ســمين ًا ،ومل يعرضوهــا
املتعاقبــة عــى حكــم اجلامعــة اإلســامية .عــى أصوهلــا والقاســوها بأشــباهها وال
كــا أن ابــن خلــدون بعــد أن أقــر ســروها بمعيــار احلكمــة ،...وحتكيــم

هبــذه احلقيقــة جممــ ً
ا وأكدهــا يف مقدمــة النظــر والبصــرة يف االخبــار؛ فضلــوا عــن

تارخيــه ،ودعــا إىل رضورة التنقيــح احلــق وتاهــوا يف بيــداء الوهــم و الغلــط)
واملقابلــة واملقايســة باألشــباه وســر ( .)19لكنــه عــاد ليصبــح أول اخلارجــن

املنقــول املــروي وحتليلــه ،...حــن قــال :عــى نظريتــه بحســب نصــه الســابق يف

(إن فحــول املؤرخــن يف االســام قــد االقتصــار عــى منقــول الطــري ،بــل

اســتوعبوا أخبــار األيــام ومجعوهــا ،..وعــى نوعيــة خاصــة منــه ومتجيــده بمؤ َلفــه
وخلطهــا املتطفلــون بدســائس مــن الباطــل ووثاقتــه ودعوتــه

ومهــوا فيهــا وابتدعوهــا ،وزخــارف مــن

العتــاده! .معطي ـ ًا بذلــك دلي ـ ً
ا آخــر
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عــى إحلــاح املــدون التأرخيــي اإلســامي فأبــى النــاس إال الشــيخني وتفضيلهــا،..

طــوال هــذه القــرون الثــان -حتــى عــر وأمــا مــا فخــرت بــه مــن ٍ
عــي وســابقته

ابــن خلــدون -عــى ممارســة سياســة فقــد حــرت رســول اهلل الوفــاة فأمــر

اإلقصــاء ،واالتســاق ضمــن حمــددات غــره بالصــاة ،ثــم أخــذ النــاس رجــا
ومنظــور الســائد وعــدم النشــوز عنهــا ،بعــد رجــل فلــم يأخــذوه ،وكان يف الســتة

مــن حتقيــق وحياديــة وحتكيــم للعقــل حقــا فيهــا ،أمــا عبــد الرمحــن فقــدم عليــه
وحتليــل للمنقــول ،..ومــن أشــد املؤرخــن عثــان ،وقتــل عثــان وهــو لــه متهــم،

املامرســن ملنهجيــة االقصــاء(.)20

وقاتلــه طلحــة والزبــر ،وأبــى ســعد بيعتــه

النص الســري وأغلــق دونــه بابــه ثــم بايــع معاويــة بعــده،
إن مقابلــة كيفيــة ولوج ّ

املــدون للســاحة الثقافيــة اإلســامية ،مــع ثــم طلبهــا بــكل وجــه ،وقاتــل عليهــا

طبيعــة العالقــة بني الســائد -املســؤول عن وتفــرق عنــه أصحابــه وشــك فيــه شــيعته

هــذا الولــوج -واملهمــش املقــى تكشــف قبــل احلكومــة ،ثــم حكــم حكمــن ريض

عــن حتميــة ترســخ سياســة االقصــاء هبــا وأعطامهــا عهــده وميثاقــه فاجتمعــا
وإقرارهــا بشــكل قاطــع ،فمــن املعــروف عــى خلعــه .ثــم كان حســن فباعهــا مــن
أن كتــاب ســرة ابــن إســحاق ُألــف بأمــر معاويــة بخــرق ودراهــم ،وحلــق باحلجــاز،
مــن اخلليفــة أبــو جعفــر املنصــور( -136وأســلم شــيعته بيــد معاويــة ودفــع األمــر

158هـــ)( )21وإذا مــا ضممنــا لذلــك إىل غــر أهلــه ،وأخــذ مــاال مــن غــر

كتابــه الــذي وجهــه ملحمــد ذو النفــس والئــه والحلــه ،فــإن كان لكــم فيهــا يشء
الزكيــة( )22والــذي قــال فيــه متحدث ـ ًا عــن فقــد بعتمــوه ،وأخذتــم ثمنــه .ثــم خــرج
اخلالفــة وحمتج ـ ًا عــى حممــد بعــدم أهليتــه عمــك حســن بــن عــي عــى ابــن مرجانــة

هلــا ..(:لقــد طلبهــا أبــوك بــكل وجــه ،..فــكان النــاس معــه عليــه ،حتــى قتلــوه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وعــى أنــه مــن أبعــد املؤرخــن عــا يدعيــه فرتكــوه كلهــم دفعــا لــه عنهــا ومل يــروا لــه
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وأتــوا برأســه إليــه ،ثــم خرجتــم عــى بنــي بــن إبراهيــم ،ومــن ولــد رســول اهلل،...
أميــة ،فقتلوكــم وصلبوكــم عــى جــذوع وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن إســحاق يف

النخــل ،وأحرقوكــم بالنــران ،..حتــى هــذا الكتــاب ،ممــا ليــس لرســول اهلل (صـ ّـى
خرجنــا عليهــم فطلبنــا بثأركم،..فاختــذت اهلل عليــه وآلــه) فيــه ذكــر ،وال نــزل فيــه
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ذلــك علينــا حجــة وظننــت إنــا إنــا ذكرنــا مــن القــرآن يشء ،وليــس ســببا لــيء مــن
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أبــاك وفضلنــاه للتقدمــة منــا لــه عــى محــزة هــذا الكتــاب ،وال تفســرا لــه ،وال شــاهدا
والعبــاس وجعفــر .)23()..عنــد ذلــك لنــا عليــه ،ملــا ذكرت مــن االختصــار ،وأشــعارا

أن نتصــور حجــم االقصــاء والتهميــش ذكرهــا مل أر أحــدا مــن أهــل العلــم بالشــعر
والتغييــب ،وقلــب احلقائــق وااللتــواء ...يعرفهــا ،وأشــياء بعضهــا يشــنع احلديــث

الــخ ،ســواء باختيــار نــوع خــاص مــن بــه ،وبعــض يســوء بعــض النــاس ذكــره،
الروايــات واقصــاء غــره ،أو بالتعامــل وبعــض مل يقــر لنــا البكائــي بروايتــه)(.)24

معهــا حســب هــذه اآلليــات انصياعــ ًا أي أنــه أعلــن وبــكل رصاحــة عــن تقنــن
النــص الســري ،وضبــط ايقاعــه ضمــن
ألمــر الســلطة أو تزلفــ ًا ومتلقــ ًا هلــا ،أو
ّ
انســجام ًا مــع متبناهــا الفكــري والعقائــدي حمــددات هــي:
ـص الســلطة
والســيايس ،وبذلــك تأســس نـ ّ

وســلطة النــص.

 .1املــزاج والــذوق اخلــاص .أي

مزاجــه وذوقــه العقــدي والفكــري

عــاوة عــى ذلــك أجــري تعديــل آخــر والســيايس .وفــرض حتكيمــه الكيفــي

عــى هــذه الســرة مــن خــال متريرهــا يف
للنــص الســتبعاد بعــض مــا رسبــه ابــن
ّ
مصفــاة ابــن هشــام ،واخضاعهــا ملعايــره إســحاق أو فلــت منــه بغــر قصــد .فعــى

الشــخصية والذاتيــة عــر منهجــه الــذي الرغــم مــن انضباطــه وســابقه يف إطــار
أعلنــه رصحيــ ًا يف مقدمتــه( :وأنــا إن شــاء الســلطة ،إال أنــه عــى خــاف ســابقه

اهلل مبتــدئ هــذا الكتــاب بذكــر إســاعيل الــذي أمســك عــن االحتجــاج برواياتــه-

..........................................................................م .د� .شهيد كرمي حممد الكعبي

رغــم صدقــه -غــر واحــد مــن العلــاء تكــون رصــد ًا روائيــ ًا.
ألســباب منهــا :أنــه كان يتشــيع ،وينســب

 .3مــا يســوء بعــض النــاس ذكــره.

عقيــدة إىل القــدر ويدلــس يف حديثــه( .)25هــو ذاتــه املستشــنع مــن احلديــث يف قســمه
أصبــح هــو املوثــق وهتذيبــه هــو الســائدة األول غالبـ ًا ،أمــا هــذا البعــض مــن النــاس

والرســمي و املعتمــد.

فهــم الطــرف املتغلــب الســائد القــادر عــى

األخبــار والروايــات التــي تظهــر بعــض

 .4مــامل يقــر البكائــي بروايتــه .هــو

احلقائــق ،التــي كانــت -يف وقــت ابــن زيــاد بــن عبــد اهلل البكائــي ،تــويف عــام

إســحاق -مســموح عرضهــا ،أو أن 182هـــ( ،)26وهــو أحــد رواة ســرة ابــن
األخــر رسهبــا يف ســرته بشــكل مــا ،أو إســحاق قيــل عنــه أنــه :ضعيــف(،)27

أهنــا ظهــرت مــع فلتــات اللســان وســوانح وليــس بالقــوي( ،)28وكثــر الغرائــب

الــكالم ،وبالتــايل اســتوجب تالفيهــا ،واملناكــر( ،)29وقــال أمحــد بــن حنبــل:

واقصــاء مــا نشــز منهــا أو معاجلتــه بطريقــة ليــس بــه بــأس ،حديثــه حديــث اهــل

مــا .وليــس ثمــة شــك أن املستشــنع مــن الصــدق( ،)30ولكنــه عندمــا ســئل عنــه
احلديــث هــو مــا يقــدح ويعيــب أو يعــري وعــن عبيــدة بــن محيــد قــال :عبيــدة أحــب

الســلطة الســائدة ومجهورهــا أو مــا يثبــت إيل وأصلــح حديثـ ًا منــه( .)31وقيــل :يكتــب

بعــض الفضائـــل واالمتيــازات ملخالفيهــا حديثــه وال حيتــج بــه( .)32إذن هــو ليــس
ومعارضيهــا وإال ألبقــي عليــه؟ .مأمــون يف الروايــة مــن األســاس ،فضــ ً
ا

وبنســبة أقــل بعــض األخبــار والروايــات عــن ذلــك فهــو أيضــ ًا ســمح ملزاجــه

الالمعقولــة التــي جتنــح ألن تكــون رضب ـ ًا اخلــاص وتوجهــه العقائــدي والســيايس
مــن اخلرافــات واألســاطري واألكاذيــب بــأن يقــي مــن أصــل ســرة ابــن إســحاق

وسفاســف القــول والرتهــات عــى أن مــا يشــاء ويبقــي عــى مــا يشــاء ،والشــك

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 .2املستشــنع مــن احلديــث .أي إزاحــة مــا يعارضــه وخيالفــه ويســوؤه.
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أنــه هــو اآلخــر ال يســتطيع أن ينشــز عــن األصنــام ونعتنــق األوثــان ،حتــى أكرمنــا

اإلطــار الســائد.

اهلل برســول اهلل واإلســام .فقــال الرجــل:

إن مطالعــة ســرة ابــن هشــام تنبئ بكل واهلل يــا أمــر املؤمنــن ،لقــد كنــت كاهنــا يف

وضــوح عــن هــذه احلقائــق ،ولنــرب اجلاهليــة .قــال عمــر :فأخــرين مــا جــاءك
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مثــاالً واحــد ًا نتبــن فيــه سياســة االقصــاء بــه صاحبــك ،قــال :جــاءين قبيــل االســام
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واإلثبــات ،وفــق معايــر الســائد واملهمــش بشــهر أو شــيعه ،فقــال :أمل تــر إىل اجلــن

التــي متثلهــا ابــن هشــام .فقــد تقــدم أن ابــن وإبالســها ،وإياســها مــن دينهــا ،وحلوقهــا

هشــام قــال أنــه ســيحذف مــن ســرة ابــن بالقــاص وأحالســها .قــال ابــن هشــام:
إســحاق (أشــعارا ذكرهــا مل أر أحــدا مــن هــذا الــكالم ســجع ،وليــس بشــعر.ثم نقل
أهــل العلــم بالشــعر يعرفهــا) .ففــي هــذه أن عمــر بــن اخلطاب حــدث النــاس فقال:

املوضوعــة نجــده يقــول :أن رج ـ ً
ا دخــل واهلل إين لعنــد وثــن مــن أوثــان اجلاهليــة

عــى عمــر بــن اخلطــاب -يف خالفتــه -يف نفــر مــن قريــش ،قــد ذبــح لــه رجــل
فقــال عمــر :إن هــذا الرجــل لعــى رشكــه مــن العــرب عجــا ،فنحــن ننتظــر قســمه

مــا فارقــه بعــد .ولقــد كان كاهنــا يف ليقســم لنــا منــه ،إذ ســمعت مــن جــوف
اجلاهليــة .فســلم عليــه الرجــل ثــم جلــس العجــل صوتــا مــا ســمعت صوتــا قــط

فقــال لــه عمر:هــل أســلمت؟ .قال:نعــم .أنفــذ منــه! ،وذلــك قبيــل االســام بشــهر

قال:فهــل كنــت كاهنــا يف اجلاهليــة؟ .أو شــيعه ،يقــول :يــا ذريــح ،أمــر نجيــح،
فقــال :ســبحان اهلل يــا أمــر املؤمنــن! ،رجــل يصيــح ،يقــول :ال إلــه إال اهلل! .قــال

لقــد خلــت َّيف واســتقبلتني بأمــر مــا أراك ابــن هشــام :ويقــال رجــل يصيــح ،بلســان
قلتــه ألحــد مــن رعيتــك منــذ وليــت مــا فصيــح ،يقــول  :ال إلــه إال اهلل .وأنشــدين

وليــت .فقــال عمــر :اللهــم غفــرا قــد بعــض أهــل العلــم بالشــعر:
كنــا يف اجلاهليــة عــى رش مــن هــذا نعبــد
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عجبت للجن وإبالسها
وشدها العيس بأحالسها
اهلل عليه وآله) لبني عبد املطلب عند نزول
هتوي إىل مكة تبغي اهلدى
ِ
ِ
ِ
َ
َ
()33
ْ
ْ
َ
ني﴾/
﴿وأنْذ ْر َعش َريتَك الق َرب َ
ما مؤمنو اجلن كأنجاسها  .قوله تعاىلَ :
سورة البقرة :آية  .214ومبايعته لإلمام عيل
إذن ســجع – بترصيــح ابــن هشــام
(عليه السالم) حينها ،فقد روى الطربي يف
نفســه -ينطلــق تــارة مــن جــن خفــي!.
تارخيه عن ابن إسحاق (أن النبي ّ
(صل اهلل
وتــارة مــن جــوف عجــل مذبــوح! .ثــم
عليه وآله) قال لبني عبد املطلب« :أيكم
يتحــول لبيتــن مــن الشــعر! .كل هــذا ال
يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون أخي
يســتثري شــكوك نحوينــا ومؤرخنــا ابــن
ووصيي وخليفتي فيكم» ،فأحجم القوم
هشــام! .بــل يقــول :إن بعــض أهــل العلــم
عنها مجيعا .وقال عيل« :أنا يا نبي اهلل أكون
بالشــعر أنشــده البيتــن .فيؤكــده ويبقــي
وزيرك عليه» ،فأخذ برقبته وقال« :هذا
عليــه يف ســرة ابــن إســحاق ،يف حــن
أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له
يشــكك بالميــة أيب طالــب وأرجــاز محــزة
وأطيعوا» ،فقاموا يضحكون ويقولون أليب
واإلمــام عيل(عليــه الســام) وبعــض
طالب قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع)
أشــعارهم!( .)34معطي ـ ًا بذلــك دلي ـ ً
ا مــن
()35
 .حذف ابن هشام هذا اخلرب وأخبارا
عــرات أخرى-ســيأيت التطــرق لبعــض
أخرى كان يرى أهنا يسوء بعض الناس
منهــا -عــى عــدم بــراءة هتذيبــه لســرة
ذكرها ،ومن ثم أمهلت سرية ابن إسحاق
ســلفه ابــن إســحاق ،وإنــه إنــا هذهبــا
حتى فقدت أو اتلفت نسخها واشتهرت
ليصوغهــا وفــق رغبــة ومنظــور الســائد،
سرية ابن هشام وأصبحت أوثق السري عند
بعــد أن نشــزت بعــض الــيء عنــه.
املسلمني .و قد أدرك الطربي (ت310هـ)
ّ
النبي(صل
سرية ابن إسحاق خرب دعوة

كان مما حذفه ابن هشام أو زياد البكائي من

النص وخطورته بعد أن أثبته يف
أمهية هذا ّ

تارخيه فتدارك أو أرغم عىل تدارك ذلك يف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أوالً -حادثة الدار.
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تفسريه ،فلجأ إىل التمويه واستبدال األقوال األجيــال املتعاقبــة وبالتــايل خيرجهــا مــن
الرصحية بأخرى مبهمة ،فقال بعد إيراده

حضــرة اإلســام ،وعليــه فهــو خــر يف

أيض ًا ،..:فقال النبي ّ
(صل اهلل عليه وآله):

تقاطعــه مــع املــزاج العقائــدي والفكــري

أخي وكذا وكذا؟ ،...فقال النبي ّ
(صل

يســوء بعــض النــاس ذكــره ،وبالتــايل

خرب ذلك االجتامع وبرواية ابن إسحاق
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أيكم يؤازرين عىل هذا األمر عىل أن يكون
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اهلل عليه وآله) :إن هذا أخي وكذا وكذا،

غايــة اخلطــورة وتنطبــق عليــه معايــر
البــن هشــام وزيــاد البكائــي فهــو ممــا

جيــب حذفــه أو التعامــل معــه بنحــو مــا

فاسمعوا له وأطيعوا .)36()..وكذلك فعل

تــم التعامــل مــع كلمــة هيجــر ،فاختــار ابــن

(ص  )104من الطبعة األوىل لكتابه حياة

يف تفســره طريقــة التســويف واالهبــام،

حممد حسني هيكل حيث أورد اخلرب يف

حممد ولفظه( :فأيكم يؤازرين هذا األمر

هشــام طريقــة احلــذف واختــار الطــري

ولعلــه رسبــه عــن قصــد هنــاك ليــدل عــى

وأن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم) .اهبامــه املفــروض عليــه هنــا.
ثم حذفها يف الطبعة الثانية نزوال عند رغبة
من أراد ذلك(.)37

ثاني ًا -هجرة عائلة النبي ّ
(صل اهلل
عليه وآله).

تنــص املصــادر التــي تطرقــت
إذن ابــن هشــام يعــرف مــا هلــذا اخلــر
ّ
ّ
(صــى اهلل عليــه
وهــذه الكلمــة مــن معنــى يقتلــع مــن للموضوعــة أن النبــي

اجلــذور الســلطة الســائدة منــذ (11هـــ) وآلــه) عندمــا هاجــر إىل املدينــة مل
ويفقدهــا رشعيتهــا ،وهيــدم البنــاء العقــدي يصطحــب معــه ابنتيــه فاطمــة الزهــراء
املرتاكــم منــذ مــا يربــو عــى القرنــن مــن (عليهــا الســام) وأم كلثــوم وزوجتــه

الزمــان بنــا ًء عــى رشعيــة تلــك الســلطة .ســودة بنــت زمعــة وحاضنتــه أم أيمــن،

بمعنــى أنــه يزيــح مــن دائــرة االلتــزام وأنــه ســافر بصحبــة أيب بكــر بعــد أن أمــر
باألوامــر اإلهليــة النبويــة كــم هائــل مــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) باملبيــت يف
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فراشــه إلهيــام قريــش ببقائــه ،ومــن ثــم وآلــه) مــن قبضتهــم عــن طريــق نومــه يف

ليــؤدي عنــه األمانــات التــي كانــت مودعــة فراشــه ،وهــي جزئيــة وإن مل تعــط نصيبهــا
عنــده لقريــش وبعــد يلتحــق بــه.

مــن االهتــام بــا يتناســب مــع ضخامتهــا

قــدم ابــن هشــام أو زيــاد البكائــي هلــذه ومركزيتهــا يف هــذا احلــدث إال أننــا ســوف
املوضوعــة نص ـ ًا جمتــز ًأ ويف غايــة االرتبــاك لــن نتطــرق إليهــا بــا أن ابــن هشــام وغــره
هــو نتيجــة حتميــة لذلــك االجتــزاء الــذي فذكروهــا يف كتبهــم ال رغبــة منهــم يف

أريــد مــن خاللــه متييــع وإقصــاء املوقــف ذكرهــا أو االبقــاء عليهــا إنــا ألن حــدث
الفدائــي والبطــويل لإلمــام عــي (عليــه اهلجــرة ككل ال يســتقيم أو ال يقــدم بأدنــى

الســام) يف حــدث اهلجــرة ،وأنــه هــو مســتوى مــن التارخييــة مــع حذفهــا إال أن
مــن قــام هبــذه املهمــة اخلطــرة أمــام مــرأى يلغــوا أو ينفــوا وجــود شــخصية اســمها
ومســمع قريــش كلهــا فتفــرد مــن بــن كل عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام).
املســلمني بأنــه الوحيــد الذي حتــدى قريش وهلــذا ســنركز فقــط عــى جزئيــة محــل

وهاجــر أمــام أعينهــا بصــورة علنيــة ،وهــي الفواطــم مــن قبلــه وهــي مــا أقــي مــن
املمتلئــة غيضــ ًا وحنقــ ًا عــى إفــات حــدث اهلجــرة املــدون.

ّ
(صــى اهلل عليــه وآله)واملســلمني
النبــي

إن اقتطــاع ابــن هشــام أو زيــاد البكائي

مــن قبضتهــا واملتحفزة-بــا شــك -إىل هلــذه اجلزئيــة مــن تراتبيــة حــدث اهلجــرة
الضغــط عليــه أو االنتقــام منــه مــن خــال أدى لتقديــم رصــد تارخيــي مفــكك
التضييــق عــى مــن بقــي مــن أهــل بيتــه للحــدث ،ولذلــك يلحــظ وبشــكل واضح

ومنعهــم مــن اللحــاق بــه ،هــذا فضـ ً
ا عــن أن هنــاك فجــوة ونقــص يف أجــزاء القصــة
ّ
النبي(صــى اهلل
مشــاركة اإلمــام (عليــه الســام) بشــكل املقدمــة هلجــرة عائلــة
ّ
النبي(صــى اهلل عليــه عليــه وآلــه) هــذا فضـ ً
فاعــل يف إفــات
ا عــن كــون القصــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والتناقــض ،وهــذا االرتبــاك والتناقــض مــن مصــادر الســلطة مل يســتطيعوا حذفهــا
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املقدمــة غــر مقنعــة بالكامــل وال تصمــد الســرة اإلقصائيــة ال متتلــك أي روايــة

ّ
(صــى
أمــام املناقشــة والتحليــل ،عــى أن القصــة واقعيــة عــن هجــرة عائلــة النبــي

احلقيقيــة هلجرهتــا مــع اإلمــام عــي (عليــه اهلل عليــه وآلــه)! .نعــم هــي تقــدم روايتــن

الســام) قــد فلتــت مــع ســوانح الــكالم األوىل ناقصــة ومتناقضــة والثانيــة ليســت
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النــص الســائد.
وتلميحــات
ّ
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قلنــا إن النصــوص الســائدة التــي

بأفضــل حــاالً مــن أختهــا.

الروايــة األوىل -:قدمهــا ابــن

ضبــط ايقاعهــا عــر ســرة ابــن هشــام هشــام -ربــا إلحساســه بتلــك الفجــوة

تغــض الطــرف عــن جزئيــة محــل الفواطــم التــي خلفتهــا املنهجيــة االقصائيــة لزيــاد
مــن قبــل اإلمــام عيل(عليــه الســام) البكائــي أو ابــن إســحاق ،أو أنــه هــو
مقابــل االعــراف لــه فقــط باملبيــت عــى باألســاس مــن أوجدهــا نتيجــة حــذف
النــص األصــي ،فقــد روى :أن العبــاس
فــراش النبــي و تأديــة األمانــات ومــن ثــم
ّ
اللحــاق بــه( .)38وبذلــك هــي تــرك فجــوة بــن عبــد املطلــب محــل فاطمــة وأم كلثــوم

كــرى ســ ُيعمل عــى ملئهــا بروايــات ابنتــي رســول اهلل مــن مكــة يريــد هبــا
ّ
(صــى املدينــة فنخــس هبــا احلويــرث بــن نقيــد
واهيــة عــن هجــرة عائلــة النبــي
اهلل عليــه وآلــه) وكيفيــة ووقــت حدوثهــا فرمــى هبــا إىل األرض(.)39

واألشــخاص الذيــن اضطلعــوا بتأديــة

ولكــن ابــن هشــام مل يكمــل لنــا قصته!،

هــذه املهمــة اجلليلــة ،فضــ ً
ا عمــن كان فهــل تابــع العبــاس طريقــه نحــو املدينــة أم

مســؤوالً عنهــا أثنــاء هجــرة النبــي (صـ ّـى رجــع إىل مكــة؟ .ومــن كان معــه يف هــذا

اهلل عليــه وآلــه)؟ فتــؤدي لتشــكل أســئلة العمــل البطــويل أم حــاز هــذا الــرف

ال يمتلــك
النــص الســري اإلزاحــي املنقــوص لوحــده؟ ،ومتــى حــدث ذلــك؟.
ّ
خلصائــص أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وأيــن كــن ومــن كان مســؤوالً عنهــن قبــل

أي أجوبــة شــافية عنهــا .بمعنــى آخــر أن هجرهتــا؟ .ثــم ملــاذا قــام العبــاس بذلــك
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وهــو ال يــزال مــرك ًا؟ .ومــاذا كان رد تأويــات أضعــف مــن أن تُقا ّبــل بضدهــا؛

قريــش ازاء هــذه اجلــرأة املفرطــة؟ .ومــا هــو ولـــذا مل تقنــع البعــض فــرح بأنــه مل

مصــر فاطمــة وأم كلثــوم؟ .هــل رجعــا إىل هياجــر(.)41
مكــة -كــا حــدث مــع زينــب حــن رضهبــا

ولعــل ابــن هشــام اكتفــى باختــاق

هبــار بــن األســود -وإال لــو كان العبــاس تلــك البدايــة وتــرك قصتــه أو باألحــرى
بذلــك وعــدوا جدهــم العبــاس بــن عبــد اكاملــه تلــك القصــة وإيصــال العبــاس إىل

املطلــب مــن املهاجريــن األوائــل ،وملــا املدينــة وإرجاعــه إىل مكــة ،ســيفرض عليــه
احتاجــوا لتــدارك وتأويــل عــدم هجرتــه أن يقــدم إجابــة عــن ســبب عــودة العباس،

ـص القــرآين :وموقــف عائلتــه يف مكــة ،وملــاذا ال يعــد
وانقطــاع واليتــه بحســب النـ ّ
ِ
اهــدُ وا مــن املهاجريــن األوائــل؟ فيصــار لالعتذار
ــروا َو َج َ
﴿إِ َّن ا َّلذيــ َن َآ َمنُــوا َو َه َ
اج ُ
ِ
ــم َو َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم ِف َســبِ ِ
يل اللَِّ َوا َّل ِذيــ َن لــه بــرك هــذه الضابطــة التــي حــدد مــن
بِ َأ ْم َوال ْ
َــروا ُأو َل ِئ َ
ــم َأ ْولِ َيــا ُء خالهلــا املســلمون األوائــل أنــه قــام هبــا
ــك َب ْع ُض ُه ْ
َآ َو ْوا َون َ ُ
بعـ ٍ ِ
ِ
ـم يف اللحظــات األخــرة مــع ســعة فرصــة
َْ
ـض َوا َّلذيـ َن َآ َمنُــوا َو َل ْ ُ َياجـ ُـروا َمــا َل ُكـ ْ
ِم ـن و َليتِ ِهـ ِ
ش ٍء ﴾..االنفــال .72/امتدادهــا الزمنــي طــوال ثــان ســنوات؟
ْ َ َ ْ
ـم م ـ ْن َ ْ
بروايــات واهيــة مفادهــا أنــه أســلم وبقــي ومــن ثــم ســبب تعرضــه حلراجــة اخلــروج
بمكــة امتثــاالً ألمــر النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه إىل معركــة بــدر مرغــ ًا ،وســبب أرسه
وآلــه) ليــزوده بأخبــار قريــش ،وأنــه هاجــر مــن قبــل املســلمني مــع علمهــم بإســامه
أخــر ًا يف الســنة الثامنــة للهجــرة -أي عــام وهجرتــه وإنــه إنــا كان عينــ ًا هلــم عــى

فتــح مكــة -فالتقــى بالنبــي (صـ ّـى اهلل عليــه املرشكــن يف مكــة؟ وإن حــاول جتــاوز هذه

وآلــه) وهــو متوجــه لفتــح مكــة فعــد مــن املشــكلة العويصــة مجلــة واحــدة بعــدم
املهاجريــن وبــه ختمــت اهلجــرة( ،)40وهــي ذكــره للعبــاس ضمــن قائمــة األســارى يف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أوصلهــا إىل املدينــة لتمســك العباســيون لغــزه عائــ ًا دون حــل؛ ألنــه أدرك أن
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معركــة بــدر يف حــن صــدر تلــك القائمــة امراتــه وعائشــة وأســاء -ابــن ســعد ال
بذكــر عقيــل بــن أيب طالــب( ،)42كان عليــه يذكــر ذلك–وتوجــه مــع أيب رافــع وزيــد
أن يقــدم ســبب ًا لرجوعــه إىل مكــة وبقائــه عبــد اهلل بــن أريقــط الديــي -تضيــف رواية
فيهــا حتــى الفتــح؟ .أي أنــه بحاجــة احلاكــم أن أبــا بكــر بعــث معــه ببعرييــن
لتقديــم تأويــات بطــول هــذه الســنوات أو ثالثــة وأهنــم ملــا وصلــوا إىل قديــد
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الثــان .بالنتيجــة روايــة ابــن هشــام إن اشــرى زيــد باخلمســائة درهــم ثالثــة
كانــت تؤكــد عــى يشء فهــو :بقــاء الســيدة أخرى-فلــا قدمــوا مكــة التقــوا بطلحــة
فاطمة(عليــه الســام)يف مكــة بعــد هجــرة بــن عبيــد اهلل يريــد اهلجــرة فتصاحبــوا-

ّ
أبيها(صــى اهلل عليــه وآلــه).

ابــن ســعد مل يذكــر ذلــك -فخــرج زيــد

الروايــة الثانيــة -:قدمهــا كل مــن :ابن وأبــو رافــع بفاطمــة وأم كلثــوم وســودة

ســعد/البالذري/احلاكم النيســابوري .بنــت زمعــة .وحبــس زينــب زوجهــا أبــو
األوالن :يقدماهنــا بــدون اســناد .أمــا العــاص بــن الربيــع ،ومحــل زيــد زوجتــه

احلاكــم فقدمهــا بســند ينتهــي إىل عائشــة .أم أيمــن وأســامة بــن زيــد ،وخــرج عبــد

ومفادهــا :أن النبي(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) اهلل بــأم رومــان وأختيــه عائشــة وأســاء

ّ
اهلل(صــى اهلل
بعــث أبــا رافــع وزيــد بــن حارثــة– كليهــا فقدمــوا املدينــة ورســول

مــوىل لرســول اهلل(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) -عليــه وآلــه) يبنــي املســجد(.)44

حلمــل ابنتيــه فاطمــة وأم كلثــوم ومعهــن

إذن فالروايــة وردت بتفاصيــل خمتلفــة

زوجتــه ســودة بنــت زمعــة ،وأخــذ مــن يف املصــادر الثالثــة ،كــا أهنــا مل تبــن لنــا

أيب بكــر (500درهــم) -ابــن ســعد ال هــل أن مهمــة زيــد وأيب رافــع هــذه هــي
يذكــر مصــدر الدراهــم -فدفعهــا إليهــا ،املهمــة نفســها التــي قيــل أهنــا أوكلــت

وأعطامهــا بعرييــن ،وكتــب أبــو بكــر إىل لزيــد بحمــل زينــب ،والتــي تــروى عــن
ولــده عبــد اهلل يأمــره بحمــل أم رومــان عــروة بــن الزبــر عــن عائشــة :أن النبــي
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(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ملــا قــدم إىل املدينــة ،إذا كان الليــل خرجــت إليــه ،فلــا جاءتــه
خرجــت ابنتــه زينــب مــن مكــة مــع كنانــة قــال هلــا :اركبــي بــن يــدي عــى بعــري،

أو ابــن كنانــة فخرجــوا يف اثرهــا ،فأدركهــا قالــت :ال ولكــن اركــب أنــت بــن يــدي،

هبــار بــن األســود فلــم يــزل يطعــن فركــب وركبــت وراءه حتــى اتــت النبــي

بعريهــا برحمــه حتــى رصعهــا وألقــت مــا يف املدينــة( .)45وهــذه الروايــة فضــ ً
ا

بنــو هاشــم وبنــو أميــة فقالــت بنــو أميــة :للواقــع التارخيــي فهــي تثــر الكثــر مــن

نحــن أحــق هبــا وكانــت حتــت ابــن عمهــم التســاؤالت ومنهــا:
أبــى العــاص ،فقــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل

 .1بغــض النظــر عــن حقيقــة بنــوة

عليــه وآلــه) لزيــد بــن حارثــة« :أال تنطلــق زينــب للنبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) فــإن

جتيئنــي بزينــب» .قــال بــى يــا رســول ممــا جيــب الوقــوف عنــده أهنــا إذا كانــت

اهلل .قــال« :فخــذ خامتــي فأعطهــا إيــاه» ،ولــدت والرســول بعمــر( 30عــام)

()46

فانطلــق زيــد فلــم يــزل يتلطــف حتــى فمــن غــر املعقــول أهنــا تزوجــت وأنجبت

لقــي راعيــا فقــال :ملــن ترعــى؟ .قــال :أليب لزوجهــا أيب العــاص بــن الربيــع

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يف بطنهــا وأهريقــت دمــا ،فاشــتجر فيهــا عــن أهنــا أقــرب للــرد الدرامــي منهــا

()47

العــاص .فقــال :فلمــن هــذه األغنــام؟ .بنتــه أمامــة وولــده عــي وهــي دون
قــال :لزينــب بنــت حممــد .فقــال :هــل عمر(10ســنوات)!؟ فمــن الثابــت أن

لــك ان أعطيــك شــيئا تعطيــه إياهــا وال النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ُبعــث وهــو

تذكــره ألحــد .قــال :نعــم .فأعطــاه اخلاتــم بعمــر( 40ســنة) ،وكانــت زينــب مــن
فانطلــق الراعــي فادخــل غنمــه وأعطاهــا أوائــل املســلامت ومــن املحــال أن تُــزوج

اخلاتــم فعرفتــه وقالــت :مــن أعطــاك لرجــل مــرك؟ ،والثابــت أن أبــا العــاص

هذا؟.قال:رجل.قالت:فأيــن تركتــه؟ .بقــي عــى رشكــه( .)48ثــم مــن املســتبعد

قــال :بمــكان كــذا وكــذا .فســكتت حتــى أن تبقــى ابنتهــا أمامــه ( 34ســنة) دون
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زواج حتــى تزوجهــا اإلمــام عــي (عليــه إليــه هلــذا احلــد؟ أمل يتوقــع زيــد بأنــه

الســام) بعــد شــهادة الســيدة فاطمة(عليــه ســيخرب أبــا العــاص بذلــك؟ ومل تكــون
الســام).

ملكيــة األغنــام لزينــب ال أليب العــاص؟

 .2مــا معنــى بقائهــا مــع أيب العــاص ثــم هــل حيــق للنبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)
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طــوال املــدة املكيــة ( 13ســنة) وهــو مــا أن يســرد ابنتــه هبــذه الطريقــة؟ ،وهــل
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يــزال مــرك ًا؟ أمل يفســخ إســامها عقــد هــي طريقتــه يف التعامــل مــع أحــداث

الــزواج بينهــا ولذلــك قــال البعــض -وإن مشــاهبة أو الطريقــة املناســبة لتخليصهــا؟
ضعــف رأهيــم -إهنــا أســلمت وهاجــرت

 .4يظهــر أن روايــة هجرهتــا قــد

مــع أبيهــا رســول اهلل إىل املدينــة( ،)49ثــم نســيت ولدهيــا فلــم تــر هلــا ال مــن
مــن الغريــب أن ال يتــرف أبــو العــاص قريــب وال مــن بعيــد! فهــل هاجــرا معهــا
األمــوي كــا تــرف ولــدا أيب هلــب :أم بقيــا مــع أبيهــا أيب العــاص؟ ومتــى

عتبــة وعتيبــة مــع رقيــة وأم كلثــوم بعــد أن هاجــرا والتحقــا بأمهــا؟ ســيام وأن هنــاك

أســلمتا؟.

ّ
(صــى اهلل عليــه
مــن يــروي أن النبــي

 .3هــل أن زيــد قــادر عــى أن يــأيت وآلــه) أردف علي ـ ًا ابــن زينــب وراءه يــوم

بزينــب؟ ومل مل ُينســق أمــر هجرهتــا مــع فتــح مكــة( .)50وعــى فــرض أن ولدهــا

املســلمني؟ وهــل األمــر هبــذه البســاطة؟ عــي مــات وهــو صغــر( ،)51تبقــى تلــك

ّ
ومــا معنــى أن يعطيــه النبــي
(صــى اهلل اإلشــكاالت متعلقــة بابنتهــا إمامــة .وإذا

عليــه وآلــه) خامتــه؟ فهــل زينــب ال تعــرف عدنــا أليب العــاص نجــد أنــه:

زيــد بــن حارثــة إن رأتــه أو وصــف هلــا؟

 -هــو ذلــك الشــخص الــذي بقــي

ثــم مــن هــو ذلــك الراعــي؟ وهــل هــو مكذبــ ًا ومعانــد ًا هلل ولرســوله طيلــة 13

اليعــرف زيــد؟ وال يعلــم بإســام ســيدته ســنة يف مكــة.
وكفــر ســيده؟ ومــا الداعــي لالطمئنــان

 -وهــو ذلــك الشــخص الــذي وقــف
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متفرجــ ًا دون حــراك وهــو يــرى زوجتــه فــأرص عــى البقــاء عــى الــرك حتــى

زينــب وهــي تــرب مــن قبــل هبــار بــن خــرج يف قافلــة لقريــش فــأرسه املســلمون

األســود( )52الــذي مل يــزل يطعــن بعريهــا فاســتجار بزينــب فأجارتــه وســاعدته
برحمــه حــى رصعهــا وألقــت مــا يف بطنهــا للمــرة الثانيــة! وال يعلــم مــا رس متســكها
وأهريقــت دمــا .ويف روايــة أنــه رضهبــا بــه لعرشيــن ســنة()55وهي تــرب وهتــان

فأســقطت جنينها(.)53فلــم يذكــر التاريــخ

 -وهــو الــذي مل يســلم حتــى الســنة

أن أبــا العــاص حــرك ســاكن ًا أو كان لــه الســابعة ،ولكــن مــن الغريــب أنــه يعــود

ردة فعــل أو اعــراض ولــو بحــرف واحــد ليختفــي مــن جديــد! ،يف الوقــت الــذي مل
حيــال ذلــك ،وهــي ال تــزال زوجتــه كــا يمهــل املــوت زينــب لتهنــأ بعــودة زوجهــا
يدعــى ،ويفــرض أنــه عــريب وقــريش ومــن احلبيــب إليهــا!؛ إذ ماتــت بعــد مــدة

أبــرز وأقــوى بيــوت قريــش ،ومعــروف يســرة مــن عودتــه!؟ ،يف حــن يواصــل

عــن العــرب غريهتــم عــى أعراضهــم أبــو العــاص اختفــاءه وال يظهــر يف أي
ونســائهم وإشــعاهلم حروبــ ًا طويلــة عــى مــن حــروب املســلمني حتــى وفاتــه

أتفــه مــن هــذا الســبب.

 -وهــو ذلــك الشــخص الــذي خــرج

عام(12هـــ) (.)56

 .5بحســب ما تقدم جيدر الســؤال:هل

حماربــ ًا هلل ولرســوله يف بــدر! ،فــأرس يف أن رواية(ابــن ســعد/البالذري/احلاكم
املعركــة فافتدتــه زوجتــه بقــادة أمهــا النيسابوري)الســابقة عــن قيــام زيــد وأيب
خدجيــة (عليهــا الســام) فأطلــق رساحــه رافــع بحمــل فاطمــة ومــن معهــا وفشــلهم

كرامــة هلــا وألمهــا(.)54

باملجــيء بزينــب هــي نفســها مهمــة زيــد

 -وهــو الــذي مل يؤثــر فيــه وفــاء هــذه أم أهنــا مهمــة أخــرى؟ .والراجــح

زوجتــه وهــذا الكــرم والتســامح النبــوي؛ أهنــا املهمــة ذاهتــا ولكــن الــرواي هنــا نــي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى ظهرهــا بالرمــح وكانــت حامــ ً
ا بمــرأى ومســمع منــه فــا حيــرك ســاكن ًا!؟.
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أن يضيــف فاطمــة وســودة وأم كلثــوم! ،أن يقــال :أهنــا محلــت توخي ـ ًا إلغــراء مــن
ونــي هنــاك أن زيــد ًا يف مهمــة تلــك قــد يلحــق هبــم أو يعارضهــم مــن قريــش.

كان قــد فشــل بإحضــار زينــب إذ حبســها ولكــن مــن الغريــب أهنــا كانــا حمظوظــن
زوجهــا أبــو العــاص مقابــل نجاحــه هنــا! .جــد ًا فلــم يعرتضهــم أحــد ومــرت العملية
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 .6كــا أن الروايــة هنــا نصــت عــى :أن بســامة ونجــاح تــام ،وكأن قريش ـ ًا نائمــة
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ّ
ّ
(صــى اهلل
النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) أعطــى زيــد ًا ال هتتــم بــأن تلتحــق بالنبــي
خامتــه لتعرفــه زينــب وتــأيت معــه! ،فأعطــى عليــه وآلــه) عائلتــه!؟
زيــد اخلاتــم للراعــي الــذي كان يرعــى

.8ثــم إن تواجــد طلحــة ضمــن هــذه

غنمهــا ،فأخــذه إليهــا فعرفتــه وجــاءت املجموعــة يفــرض تعارض ـ ًا مــع املصــادر
إىل زيــد فركبــا عــى بعــر واحــد وقدمــا التــي أوصلتــه منــذ وقــت ســابق إىل املدينة،
إىل املدينــة .ولكــن اخلاتــم هنــاك حتــول وانزلتــه وصهيــب بــن ســنان يف دار خبيــب

إىل (500درهــم)! والبعــر إىل بعرييــن ،بــن أســاف اخلزرجــي .أو يف دار أســعد بــن
وإىل مخــس يف روايــة احلاكــم؛ ربــا ألن زرارة مــن بنــي النجــار( .)57كــا أن الروايــة

الــراوي أراد للعــدد أن يتناســب مــع عــدد يف املصــادر الثالثــة تتناقــض مــع مــا ينقــل
ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآله)أقــام
األشــخاص املهاجريــن( :فاطمــة/أم مــن أن

كلثوم/ســودة/أم أيمن/اســامة/زيد/ابو بمكــة بعــد أصحابــه مــن املهاجريــن ينتظــر
رافــع).

أن يــؤذن لــه يف اهلجــرة ،ومل يتخلــف

 .7يف الوقــت الــذي رصح نــص معــه بمكــة أحــد مــن املهاجريــن إال مــن

احلاكــم أن زيــد ًا رصف اخلمســائة درهــم حبــس أو فتــن ،إال عــي بــن أيب طالــب

بــراء ثالثــة أبعــرة مل يــر نصــا ابــن ســعد (عليــه الســام) وأبــو بكــر( ،)58وهــؤالء
والبــاذري الســتخدام شــيئ ًا منهــا .وهنــا الذيــن تتحــدث عنهــم الروايــة الهــم

يــأيت الســؤال عــن الغايــة مــن محلهــا؟ إال مــن املســتضعفني وال املفتونــن وال

..........................................................................م .د� .شهيد كرمي حممد الكعبي

املحبوســن ،وال املكلفــن بــأداء وظيفــة أو (14يــوم)ويف خــر آخــر ( 5-4أيام)،ثــم

مهمــة معينــة يف مكــة! ،فــا ســبب تأخرهــم حتــول بعدهــا ملنــزل أيب أيوب(،)60فعــى

عــن اهلجــرة؟.

الــرأي األول إذا مــا أضيــف هلــذه املــدة

ّ
(صــى اهلل عليــه الوقــت الــذي اســتغرقه خــروج النبــي
 .9إذا كان النبــي

وآلــه) مطمئنــ ًا عــى ابنتــه فاطمــة (عليهــا (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) مــن مكــة ووصولــه

الســام) ورعايتــه أثنــاء تواجدمهــا يف زيــد وأبــو رافــع مــن املدينــة إىل مكــة
مكــة ،فأنــى لــه االطمئنــان عليهــا بعــد إلحضــار الســيدة فاطمــة (عليهــا الســام)

هجــرة اإلمــام (عليــه الســام) وحيــد ًا؟ واآلخريــن ،نكــون بمواجهــة قرابــة
فمــع مــن بقيــت يف مكــة حتــى جاءهــا زيــد العرشيــن يوم ـ ًا عــى أقــل تقديــر ،قضتهــا

وأبــو رافــع وكيــف متــت هجــرة الفواطــم الســيدة فاطمة(عليــه الســام)حتى
األخريــات ،عــى األقــل فاطمــة بنــت أســد التحقــت بأبيهــا ،فمــن كان يرعاهــا خــال

أم اإلمــام (عليــه الســام)؟ هــل يعقــل هــذا الوقــت؟ .وهــل أمانــات قريــش التــي
أنــه تركهــا بمكــة وهاجــر إىل املدينــة؟ .أم باإلمــكان تأديتهــا يف أي وقــت الحــق
خرجــت مــع زيــد وأيب رافــع ثــم خــرج أهــم مــن االطمئنــان عــى حيــاة ووضــع

هــو بإثرهــم وحيــد ًا؟ ،ومــا الغايــة مــن ســيدة نســاء أهــل اجلنــة وروحــه التــي بــن

تأخــره عنهــم؟.

 .10املشــكلة األكــر أن هــذه الروايــة

جنبيــه والبضعــة منــه..؟.

أمــا عــى الــرأي الثــاين فالبــد مــن أن

تنــص عــى بعــث زيــد وأيب رافــع مــن يكــون زيــد وأيب رافــع قــد تصاحبــا مــع
ّ
ـص اإلمــام عــي (عليــه الســام)؛ فالروايــات
منــزل أيب أيــوب األنصاري()59وقــد نـ ّ
ابــن ســعد عــى أن املــدة التــي قضاهــا تتفــق أنــه حلــق بالنبــي بعــد ثالثــة أيــام وهو

النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) يف قبــاء هــي مقيــم يف قبــاء عنــد كلثــوم بــن اهلــدم(.)61

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الســام) ألهنــا بحاميــة اإلمــام عــي (عليــه إىل قبــاء ،واملــدة التــي اســتغرقت ذهــاب
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وإال فمــن املســتحيل أن هــذه املجموعــة املأمــون) املعروفــة بالســرة احللبيــة وهــي

مــن املهاجريــن مل تلتــق باإلمــام (عليــه تلخيــص وهتذيــب لســرة ابــن ســيد
الســام) وهــو يف مكــة أو يف طريــق العــودة النــاس (ت734هـ)املعنونــة بـ(عيون األثر

إىل املدينــة! .ومــن الغريــب أن النبــي ّ
(صل يف فنــون املغــازي والشــائل والســر)
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اهلل عليــه وآلــه)مل يــوص زيــد ًا وأبــا رافــع وســرة الصاحلــي الشــامي (ت942هـــ)
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بالتنســيق معــه يف شــأن اهلجــرة! ،أو عــى املعنونــة بـ(ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرة
األقــل أن يســأال عــن أحوالــه ومــا جــرى خريالعبــاد) إذ قــال احللبــي( :فلــا توجــه

لــه! .إال أن ُيدعــى أن اإلمــام (عليــه النبــي إىل املدينــة ،قــام عــي باألبطــح
الســام) تــرك أمــه (عليهــا الســام) ينــادى :مــن كان لــه عنــد رســول اهلل وديعة
وفاطمــة الزهراء(عليهــا الســام)ومن فليــأت ،إليــه أمانتــه .فلــا نفــد ذلــك ورد

معهــن يف مكــة وخــرج إىل املدينــة ،تــارك ًا عليــه كتــاب رســول اهلل بالشــخوص إليــه،
مهمــة احضارهــن لزيــد وأيب رافــع! .وهــو فابتــاع ركائــب وقــدم ومعــه الفواطــم،
مــا يعنــي اطــاق رصاصــة الرمحــة عــى ومعــه أم أيمــن وولدهــا أيمــن ومجاعــة

هــذا التاريــخ املوبــوء.

مــن ضعفــاء املؤمنــن .أقــول :ســيأيت مــا

ّ
أنه(صــى اهلل عليــه
بالنتيجــة ال نــكاد نحصــل مــن أي مــن خيالــف ذلــك :وهــو

الروايــات الســلطة الســائدة عــى صــورة وآلــه) ملــا نــزل يف دار أبــى أيــوب بعــث زيد

منطقيــة ألحــداث هجــرة الســيدة فاطمــة بــن حارثــه وأبــا رافــع إىل مكــة ،وأعطامهــا

(عليهــا الســام) .هــذا فض ـ ً
ا عــا حتتويــه مخســائة درهــم وبعرييــن يقدمــان عليــه
مــن تناقضــات واشــكاالت وتقاطــع فيــا بفاطمــة وأم كلثــوم بنتــه وســودة زوجتــه
بينهــا وبــن املصــادر األخــرى! .وهــو وأم أيمــن وولدهــا أســامة .إال أن يقــال

مــا استشــعره احللبــي (ت957هـــ) .يف جيــوز أن يكــون الكتــاب الــذي فيــه

ســرته (انســان العيــون يف ســرة األمــن اســتدعاء ســيدنا عــي للهجــرة ،كان مــع
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زيــد وأيب رافــع ،وأهنــا صحبــاه .وال ينــايف فهــو أقــرب النــاس إليــه و أكثرهــم منزلــة

ذلــك مــا تقــدم مــن أنــه تأخــر عنــه بمكــة عنــده والتصاق ـ ًا بــه وأخلصهــم لقضيتــه،
ثــاث ليــال يــؤدي الودائــع؛ ألن تلــك وأجدرهــم بــأن يعتمــد عليه يف تأديــة املهام
الليــايل الثــاث كانــت مــدة تأديــة الودائــع .اخلطــرة واحلساســة ،..وعليــه فهــو أوىل
ومكــث بعدهــا إىل أن جــاءه كتــاب رســول النــاس بالنبــي وخالفتــه .هلــذه األســباب
إذن
النــص الســري الســائد حــاول احلادثــة ،و إيكاهلــا مــرة للعبــاس بــن عبــد
ّ

تغييــب تفــرد اإلمــام عــي (عليــه الســام) املطلــب ،ومــرة لزيــد وأيب رافــع! .ولكنهم
بتلــك املهمــة الفدائيــة التــي ال تقــل -إن هبــذا الرفــع قدمــوا رصــد ًا تارخييـ ًا مفــكك ًا،

مل تكــن -أكثــر خطــورة مــن مبيتــه عــى مل يســتطع ردم الفجــوات والتناقضــات

فــراش النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ليلــة املتعــددة.

اهلجــرة ،لعــدة أســباب مــن بينهــا :الرغبــة

ـص الســري الســائد عمــل
قلنــا أن النـ ّ

باقصــاء مــا يســتطيع اقصــاءه مــن فضائلــه عــى ضبــط النصــوص املتعلقــة وتقنينهــا
ومزايــاه وأدواره املفصليــة يف مســرة وفــق رغبتــه وإيقاعــه وقــد نجــح بذلــك،

اإلســام؛ لتجريــده -ومــن ثــم املعارضــة ولوقــت ليــس بالقصــر ،فالقصــة احلقيقيــة
املهمشــة املقصــاة -مــن مــررات وحجــج هلجــرة الســيدة فاطمــة (عليهــا الســام)

التميــز واألفضليــة ،وبالتــايل أســباب مــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) مل تظهــر

املخالفــة واملعارضــة! .فضــ ً
ا عــن ذلــك إال بعــد مــا يربــو عــى الثالثــة قــرون ،إذ
فــإن هــذا الــدور يعنــي فيــا يعنيــه أن النبــي ســجلت ظهورهــا األول عنــد ابــن عســاكر

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــد اســتخلف (ت571هـــ) وابــن األثــر (ت630هـــ)
ّ
بأن»:النبي(صــى اهلل عليــه
اإلمــام (عليــه الســام) وامتنــه عــى أهلــه فقــد رصحــا
وعائلتــه وشــؤونه اخلاصــة ،وبالنتيجــة وآله)أمــر عليــ ًا أن يضطجــع عــى فراشــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اهلل)(.)62

وغريهــا توجــب رفــع اســمه مــن هــذه
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ليلــة خــرج ،وقــال :إن قريشــا لــن يفقدوين النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ،وأن يرجــع

مــا رأوك ،فاضطجــع عــى فراشــه ،وكانت األمانــات لقريــش ومــن ثــم هياجــر فلحــق

ّ
بالنبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) بعــد ثالثــة
قريــش تنظــر إليــه فيظنونــه النبــي حتــى إذا
أصبحــوا رأوا علي ـ ًا .وكان خلفــه ليخــرج أيــام(.)64
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إليــه بأهلــه ويــؤدي عنــه أمانــات ووصايــا
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إذن هنــاك اتفــاق عــى أن اإلمــام

مــن كان يــويص إليــه ومــا كان يؤمتــن عليــه والســيدة فاطمــة (عليهــا الســام)بقيا
مــن مــال ،فــأدى عــي أماناتــه كلهــا وخــرج متواجديــن يف مكــة بعــد هجــرة املســلمني
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)،
يف طلبــه بعــد مــا أخــرج إليــه أهلــه ،يمــي بــا فيهــم النبــي

الليــل ويكمــن النهــار حتــى قــدم املدينــة ،وأنــه هاجــر بعــد أن أدى مهمتــه التي كلف

فلــا بلــغ النبــي قدومــه قــال :ادعــوا يل هبــا .وهنــا يف الوقــت الــذي يتخبــط فيــه

ـص الســائد ويتناقــض ويعــاين النقــص
عليــا .قيــل :يــا رســول اهلل ال يقــدر أن النـ ّ
يمــي ،فأتــاه فلــا رآه اعتنقــه وبكــى رمحــة يف حيثياتــه بحيــث ال يوصلنــا ألي نتيجــة.
ملــا بقدميــه مــن الــورم وكانتــا تقطــران دمــا تــأيت الروايــات املقصــاة لتقــدم لنــا صــورة
فمســح عليهــا ودعــا لــه بالعافيــة فلــم منطقيــة ومعقولــة وكاملــة عــن هجرهتــا،
يشــتكهام حتــى استشــهد»(.)63

وبــا ينســجم ويتفــق مــع بعض االشــارات

إذن الروايــة القائلــة هبجــرة الســيدة التــي ذكرهتــا الروايــة الســائدة عــن هجــرة

فاطمــة الزهــراء (عليهــا الســام) مــع اإلمــام (عليــه الســام) ومفادهــا :أن
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) خلفــه يف
اإلمــام (عليــه الســام) تنطلــق مــن النبــي
معطيــات منطقيــة ومتفــق عليهــا بــن مكــة وأمــره أن يضطجــع عــى فراشــه وأن
مصــادر الســلطة واملعارضــة عــى الســواء ،يــؤدي عنــه أماناتــه ،ومــن ثــم خيــرج إليــه

فمــن املتفــق عليــه أن اإلمــام (عليــه بأهلــه-أي الفواطــم . -فنــام عــى فراشــه

الســام) كلــف بــأن يبيــت يف فــراش وجعلــت قريــش تطلــع عــى فراشــه فريون
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عليــه رجــ ً
ا وهــم ال يشــكون أنــه النبــي

ثالث ًا -قتل مرحب اليهودي.

(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) فلــا أصبحــوا فــإذا

من الثابت -كام سيأيت -أن اإلمام عيل

املهمــة املوكلــة إليــه ،خــرج مهاجــر ًا ماشــي ًا

حسم معركة خيرب ،وفتح ذلك احلصن

هــو عــي (عليــه الســام) .وبعــد أن نفــذ

(عليه السالم) كان العامل األوحد يف

وقــد محــل الفواطــم معــه حتــى بلــغ املدينة ،بعد قتل قائده أو فارسه مرحب اليهودي،

إنــه ال يقــدر أن يمــي عــى رجليــه ،فأتــاه

السالم) بحسم هذا التحدي األكرب

قدومــه قــال« :ادعــوا يل عليــا» .فقالــوا:
فلــا رآه اعتنقــه وبكــى رمحــة لــه ممــا رأى

يف قدميــه مــن الــورم وأهنــا يقطــران دمــا
فمســح عــى رجليــه ودعــا لــه فلــم يشــكهام
حتــى استشــهد(.)65

ولعــل ممــا يؤكــد اســتصحاب اإلمــام

هتميش مركزية وتفرد اإلمام عيل (عليه
الذي يعد بحق رهان وجود آخر يثبت

فيه اإلمام (عليه السالم) أنه حارض عىل
الدوام إلثبات وجود اجلامعة اإلسالمية
كقوة متتلك الرد احلازم ضد أعدائها.

ـص الســري
وكــا هــو متوقــع فــإن النـ ّ

(عليــه الســام) للفواطــم أن
النــص الســائد هبــذا التــرف وصياغــة األحداث
ّ
الســري الســائد ذكــر أن اإلمــام (عليــه وفــق منظــوره ومزاجــه اخلــاص ،و بــا
الســام) وصــل إىل قبــاء وقــد تورمــت حيفــظ لرمــوز الســلطة ومؤيدهيــا مــاء
وأدميــت قدميــه ،ألنــه هاجــر ســر ًا عــى وجوههــم ،أو بمحاولــة االلتــواء عىل تلك

األقــدام ،وهــذا مــا يؤكــد أنــه مل هياجــر األحــداث وتأويلهــا ،أو عكســها متامـ ًا كــا

لوحــده وإال ملــا أجهــد كل هــذا االجهاد؟ .يف هــذه املوضوعــة ،قــد أفقــد األحــداث
وبذلــك تكــون احلالــة التــي وصــل هبــا إىل تراتبهــا ومتاســكها املوضوعــي ،وأصاهبــا
املدينــة طبيعيــة جــد ًا.

باإلربــاك الواضــح وفقــدان الرتابــط .وبني
النــص الســائد -رغــم
هــذا وذاك ظــل
ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
فلــا بلــغ النبــي

النص السريي السائد عمل عىل
ولكن ّ
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احلنكــة االســتعراضية والصياغــة املعدلــة -عيل(عليــه الســام) ،بــل ونفــى قيامــه

حيتفــظ ببعــض اجلزئيــات احلقيقيــة التــي بقتــل مرحــب اليهــودي ونســبة ذلــك

يمكــن مــن خالهلــا اعــادة ترتيــب املجــزوء ألحــد رمــوز الســلطة! .وبذلــك ســنلحظ
واملهمــش مــن احلــدث ،وتقديمــه بصورته جليـ ًا حماولــة ومنهجيــة الســرة الســائدة يف
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الكائنــة -التــي حدثــت فعـاً -ال بصورتــه تقنــن وضبــط عمليــة التكافــؤ والتــوازن
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املكونــة .أي املصاغــة حســب متبنــى يف املزايــا واألدوار بــن الســائد املفتعــل
ومنظــور الســائد.

املكــون واملهمــش الفعــي الكائــن ،مــع

فعــى خــاف احلقيقــة -التــي ســتتبني تغليــب األول بشــكل رصيــح ،ولبيــان

جليــة ومــن خــال
نــص املعارضــة هــذه احلقائــق ســنعمد لتقــي احلــدث
ّ
والســلطة عــى حــد ســواء -التــي تنــص بصــورة أكثــر تفصيــاً.

عــى أن املســلمني حــارصوا حصــن خيــر

 .1ابــن إســحاق/ابن هشــام .نقــل

ّ
وعجــزوا عــن فتحــه ،وأن النبــي
(صــى روايتــن ،األوىل عــن جابــر بــن عبــد اهلل

اهلل عليــه وآلــه) أعطــى الرايــة أليب بكــر األنصــاري -ســيتبني أهنــا منســوبة لــه -و
فرجــع هاربــ ًا ،ثــم أعطاهــا لعمــر فرجــع مفادهــا :أن مرحبـ ًا ملــا بــرز وطلــب القتــال

جيبــن أصحابــه وهــم جيبنونــه ،ثــم أعطاهــا

لإلمــام عــي (عليــه الســام) فقتــل مرحبـ ًا
اليهــودي وفتــح احلصــن عــى يديــه .نجــد

ـص الســري الســائد حــاول صياغــة
أن النـ ّ
احلــدث بــا جينــب رمزيــه اخلليفــة األول
واخلليفــة الثــاين عيــب اهلزيمــة واهلــرب،

بــل وعكــس موقفهــا ليصبــح مســاوي ًا
ومكافئ ـ ًا لــدور الرمــز املقــى أي اإلمــام

وانشــأ:
قد علمت خيرب إين مرحب
شاكي السالح بطل جمرب
أطـــــعن حينا وحين ًا أضـــــرب
جــاء حممــد بــن مســلمة إىل النبــي

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وقــال :أنــا و اهلل

املوتــور الثائــر ،قتــل أخــي باألمــس .فــأذن

لــه النبي(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ودعــا لــه
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بدعــوات ،فــرز لــه وقــد حــال بينهــا وقاتــل حتــى كان الفتــح عــى يديــه .قــال

شــجرة ،فجعــل أحدمهــا يلــوذ هبــا مــن الــراوي وهــو ســلمة بــن االكــوع :فألقــى
صاحبــه ،كلــا الذ هبــا منــه اقتطــع صاحبــه البــاب مــن يــده حــن فــرغ فلقــد رأيتنــي يف

بســيفه مــا دونــه منهــا ،حتــى صــارت نفــر ســبعة معــي أنــا ثامنهــم نجهــد عــى أن
بينهــا كالرجــل القائــم .فحمــل مرحــب نقلــب ذلــك البــاب فــا نقلبــه(.)66

بالدرقــة ،فنبــت ســيفه فيهــا ،فرضبــه حممــد احلــدث بالشــكل التــايل :أن النبــي (صـ ّـى
بــن مســلمة حتــى قتلــه.

اهلل عليــه وآلــه) دفــع لوائــه إىل رجــل مــن

وأضــاف روايــة أخــرى عــن ســلمة أصحابــه مــن املهاجريــن ،فرجــع ومل يصنــع

بــن األكــوع .ومفادهــا :أن النبي(صـ ّـى اهلل شــيئ ًا ،ثــم دفعــه إىل آخــر فرجــع ومل يصنــع

عليــه وآلــه) أعطــى أبــا بكــر الرايــة فقاتــل شــيئ ًا ،..وقــد كان ســعد بــن عبــادة رجــع

هبــا ،ورجــع ومل يــك فتــح ،وقد ُجهــد -أي جمروحــ ًا ،وجعــل يســتبطئ أصحابــه،
مــن شــدة القتــال -ثــم أعطاهــا لعمــر بــن وجعــل صاحــب رايــة املهاجريــن يســتبطئ
اخلطــاب ،فقاتــل هبــا ،ورجــع ومل يــك فتــح أصحابــه ويقــول :أنتــم وأنتــم ،..فقــال

ّ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) :ألعطــن
النبي(صــى اهلل عليــه النبــي
وقــد جهــد .فقــال

وآله):ألعطــن الرايــة غــدا ،رجــا حيــب الرايــة ،..فلــا أصبــح أرســل إىل عــي بــن
اهلل ورســوله ،يفتــح اهلل عــى يديــه ،ليــس أيب طالــب (عليــه الســام) ،وهــو أرمــد،..
بفــرار .فطلــب اإلمــام (عليــه الســام) فمســح عــى عينيــه ودفــع لــه اللــواء،..

فمســح عينــه وشــفي الرمــد واعطــاه فخــرج مرحــب اليهــودي ينــادي:
الرايــة فقاتــل هبــا وقــد رضبــه أحــد اليهــود قد علمت خيرب إين مرحب
شاكي السالح بطل جمرب
بالســيف فاتقاهــا بالــرس فســقط مــن يــده
أطـــــــعن حينــا وحين ًا أضـــــــربفخرج
فأخــذ بــاب احلصــن فــرس بــه عــن نفســه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى حممــد بــن مســلمة ،فرضبــه فاتقــاه

 .2الواقــدي (ت207هـــ) عــرض
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لــه اإلمــام (عليــه الســام) ،وتقاتــا ،حممــد فقطعهــا فســقط مرحــب وقــال:
عــي يــا حممــد .فقــال :ذق املــوت
وتــرس اإلمــام (عليــه الســام) ببــاب أجهــز َ
احلــص ،وقتــل مرحبـ ًا وفتــح احلصــن .ثــم كــا ذاقــه أخــي .ومــر بــه عــي فــرب
أحلــق هــذا اخلــر ،بروايــة جابــر بــن عبــد عنقــه وأخــذ ســلبه فاختصــا عنــد رســول
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وإنــا أوردهــا بلفــظ (ويقــال) ومفادهــا :الســاح وشــدة املــوت ،وإين كنــت قــادر ًا

أن مرحبـ ًا ملــا خــرج ونــادى برجــزه ســالف عــى االجهــاز عليــه .فقــال عــي :صــدق،
الذكــر ،جــاء حممــد بــن مســلمة وقــال :أنــا رضبــت عنقــه بعــد أن قطــع رجليــه فحكــم
و اهلل املوتــور الثائــر ،قتــل أخــي حممــود

النبــي بســلبه ملحمــد بــن مســلمة(.)67

وأعطــاه ســيفه فخــرج وهــو يرجتــز:
ِ
ماض
قد علمت خيرب أين
ِ
قاض
حدُ و ٌد إذا شئت وسم
ويقال أنه ارجتز بقوله:
يا نفس إال تقتيل متويت
ال صرب يل بعد أيب النبيتِو

ســلمة بــن األكــوع وحتاشــا ذكــر اعطــاء

باألمــس ،فــأذن لــه ،ودعــا لــه بدعــوات،

 .3ابــن ســعد (ت230هـــ) نقــل رواية

الرايــة أليب بكــر وعمــر فابتــدأ القصــة

ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه):
بنقــل قــول

ونــص عــى ذهــب
ألعطــن الرايــة،.....
ّ

لإلمــام عــي (عليــه الســام) ،فجــاء بــه

أيب النبيــت هــي كنيــة أخــوه حممــود ،يقــوده ،ألنــه كان أرمــد ال يبــر طريقــه،

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
فحــال بينهــا شــجرة هلــا جــذوع ضخمــة فمســح النبــي
فتقطعــت برضبــات ســيفيهام ،ورضب عينيــه ،وكان مرحــب يرجتــز بــا تقــدم،
مرحــب حممــد بــن مســلمة فاتقاهــا بالدرقة
فثبــت ســيف مرحــب فيهــا ،وكان عليــه

درع طويلــة ولكنــه عندمــا رضب حممــد
ارتفــع الــدرع وظهــرت ســاقاه فرضبــه

فأجابــه اإلمــام (عليــه الســام):
أنا الذي سمتني أمي حيدرة
كليث غابات كريه املنظرة
أكيلهم بالصاع كيل السندرة
ففلــق راس مرحــب بالســيف ،وكان
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الفتــح عــى يديــه(.)68

اليــوم رجــا حيــب اهلل ورســوله أو حيبــه اهلل

 .4ابــن أيب شــيبة (ت235هـ)نقــل ورســوله .قــال ســلمة :فجئــت بــه أقــوده،

روايــة عــن بريــدة األســلمي .نصــت أرمــد فبصــق النبــي يف عينــه ثــم أعطــاه

ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآله)بعــث الرايــة .فخــرج مرحــب خيطــر بســيفه فقال:
عــى أن
عمــر بــن اخلطــاب بالنــاس فلقــي أهــل

شـاكي السالح بـطل مـجرب

ّ
اهلل(صــى اهلل عليــه إذا احلــروب أقــبلت تــلهب
فرجعــوا إىل رســول

وآله)جيبــن أصحابــه وجيبنــه أصحابــه.

فقال عيل (عليه السالم):

فقــال النبي(صـ ّـى اهلل عليــه وآله):ألعطــن أنـا الذي سمتني أمـي حيدره

اللــواء  ،...فخــرج مرحــب يرجتــز بــا

كليــث غــابات كـريه املنـظره

تقــدم فقتلــه اإلمام(عليــه الســام)( .)69أوفيهم بالصاع كيل السـندرة

 .5أمحــد بــن حنبل(ت241هـ)نقــل ففلــق رأس مرحــب بالســيف وكان الفتــح

روايتــن :األوىل الروايــة املنســوبة جلابــر بــن عــى يديــه(.)70
عبــد اهلل األنصــاري .والثانيــة روايــة ســلمة

 .6البخــاري (ت256هـــ) نقــل روايــة

بــن األكــوع .أمــا جزئيــة إعطــاء الرايــة ســلمة بــن األكوع .ولكــن بصــورة موجزة
ّ
النبي(صــى اهلل عليــه
للخليفتــن فاخترصهــا بالقــول :أعطــى جــد ًا فذكــر قــول

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) اللــواء وآلــه) :ألعطــن الرايــة  ،...وأن خيــر
رســول اهلل

عمــر بــن اخلطــاب وهنــض معــه مــن هنــض فتحــت عــى يــد اإلمام(عليــه الســام)
مــن املســلمني فلقــوا أهــل خيــر .وقــد دون اإلشــارة إىل قتــل مرحــب(.)71
نقــل روايــة ســلمة بالنحــو التــايل:أن النبــي

 .7مســلم(ت261هـ) نقــل روايــة

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) أرســله إىل اإلمــام ســلمة بــن األكــوع بنحــو مــا عرضهــا أمحــد
عيل(عليــه الســام)وقال :ألعطــن الرايــة بــن حنبــل(.)72

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

خيــر فــردوه وكشــفوه هــو وأصحابــه،

قـد علمـت خيـرب أنى مرحب

125

منهجية �إق�صاء �سرية الإمام علي عليه ال�سالم يف كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام (ت 218هـ)........

 .8الطــري ذكــر ثــاث روايــات .واختصــاص اإلمــام (عليــه الســام) بقتــل

األوىل :الروايــة املنســوبة جلابــر بــن عبــد مرحــب وفتــح خيــر(.)74

اهلل األنصــاري .والثانيــة والثالثــة منقولــة

 .10احلاكــم النيســابوري (ت405هـــ)

عــن بريــدة األســلمي ،ومفادمهــا :أن نقــل روايــة عــن جابــر بــن عبــد اهلل
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ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآله)أعطــى الرايــة األنصــاري ،ولكنهــا خمتلفــة متام ـ ًا عــن التــي
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لعمــر بــن اخلطــاب ،وهنــض معــه مــن اختارهــا ابــن إســحاق ومــن أخــذ عنــه!.

هنــض مــن النــاس ،فلقــوا أهــل خيــر ،ومفادهــا :أن النبي(صـ ّـى اهلل عليــه وآله)دفــع

فانكشــف عمــر وأصحابــه ورجعــوا الرايــة إىل عمــر بــن اخلطــاب ،فرجــع جيبــن
ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) جيبــن أصحابــه وهــم جيبنونه-.ثــم علــق عليهــا:
إىل

أصحابــه وهــم جيبنونــه .ويف الثالثــة :أن هــذا حديــث صحيــح عــى رشط مســلم
الرايــة أعطيــت أليب بكــر فقاتــل هبــا قتــاالً ومل خيرجــاه .أي انــه مســتوف للــروط

شــديد ًا ثــم رجــع ،فأعطيــت لعمــر فقاتــل التــي وضعهــا مســلم لتخريــج األحاديــث

هبــا قتــاالً شــديد ًا أشــد مــن القتــال األول يف صحيحــه ،ولكنــه مل يذكــره ال هــو وال

ّ
ّ
النبي(صــى اهلل عليــه
النبي(صــى اهلل عليــه البخــاري .-ثــم إن
ثــم رجــع ،فقــال

وآله):ألعطــن الرايــة غد ًا،...فلــا كان وآلــه) قــال :ألبعثــن غــدا رجــا حيــب اهلل
الغــد ،تطــاول هلــا أبــو بكــر وعمــر ،فدعــا ورســوله وحيبانــه ،ال يــويل الدبــر ،يفتــح اهلل
عليـ ًا وهــو أرمــد ،...فقتــل مرحــب وفتــح عــى يديــه .فتــرف هلــا النــاس وعيل(عليــه
احلصــن (.)73

الســام) يومئــذ أرمــد  ،..فلقيهــم ففتــح اهلل

 .9ابــن حبــان (ت354هـــ) حتاشــا ذكــر عليــه -.ثــم علــق قائ ـاً :قــد اتفــق الشــيخان

اعطــاء الرايــة للخليفتــن .ونقــل روايــات عــى اخــراج حديــث الرايــة ،ومل خيرجــاه
ـص فيهــا عــى قــول النبــي هبــذه الســياقة .-كــا نقــل روايــة ســلمة بــن
خمتلفــة الطــرق ،نـ ّ

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) :ألعطــن الرايــة ،..األكــوع وأن اإلمام(عليــه الســام) هــو مــن
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قتــل مرحبــ ًا(.)75

خــرج إليــه أهلــه فقاتلهــم فرضبــه رجــل من

 .11ابــن عبــد الــر (463هـ)ذكــر هيــود فألقــى ترســه مــن يــده ،فتنــاول بابــا

روايتــن األوىل :روايــة ســلمة بــن األكــوع كان عنــد احلصــن فــرس بــه عــن نفســه،

والثانيــة الروايــة املنســوبة جلابــر بــن عبــد اهلل فلــم يــزل يف يــده وهــو يقاتــل حتــى فتــح اهلل

األنصــاري ،والتــي نصــت عىل قتــل مرحب عليــه ،ثــم ألقــاه مــن يــده ،فاجتهــد ابــو رافع

مــا ذكــره ابــن إســحاق يف قتــل مرحــب ذلــك البــاب فــا اســتطاعوا ذلــك(.)76
اليهــودي بخيــر ،وخالفــه غــره فقــال :بــل

بعــد اســتعراض هــذه احلــاالت

النصيــة للحــدث نجــد اهنــا تفصــح عــن
قتلــه عــي بــن أيب طالــب ،وهــو الصحيــح
ّ
عندنــا .ثــم نقــل روايــة بريــدة األســلمي ،حقائــق متعــددة ســيحاول البحــث تبويبهــا

ومفادهــا :ان النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وفــق املعطيــات التاليــة:
أوالً :بــدا واضحــ ًا أن ابــن إســحاق
قــال« :ألعطــن اللــواء غــدا رجــا حيــب اهلل

ـص الســلطة
ـص ونـ ّ
ورســوله وحيبــه اهلل ورســوله» .فلــا كان مــن مثــل بحــق ســلطة النـ ّ

الغــد تطــاول هلــا أبــو بكــر وعمــر ،فدعــا الــذي ضبــط وقنــن صياغــة احلــدث وفــق

عليــا وهــو أرمد،..فقتــل مرحب ـ ًا اليهــودي معطيــات الســائد ومقرراتــه ،وعــى الرغــم
وقلــع بــاب خيــر وفتــح احلصــن .ونقــل مــن أن هنــاك نشــوز وظهــور عــى هــذه

ّ
(صــى اهلل الصياغــة يف بعــض املصــادر الالحقــة ،إال
روايــة أبــو رافع-مــوىل النبــي

عليــه وآلــه) -ومفادهــا :أنــه -أي أبــو أهنــا باتــت أقــل تأثــر ًا ويف أعــى الفــروض

رافــع -خــرج مــع اإلمــام عــي (عليــه عــى قــدم املســاواة مــع صياغتــه ،إذا
الســام) حــن بعثــه النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه مــا ُأخــذ بنظــر االعتبــار أســبقيته يف
وآلــه) برايتــه إىل حصــن مــن حصــون خيرب ،التخصــص هبــذا املجــال ،ومــا ُأدعــي مــن
فلــا دنــا اإلمــام (عليــه الســام) مــن احلصن ميلــه إىل التشــيع (أي املعتقــد والفكــر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بيــد حممــد بــن مســلمة .ثــم علــق قائـاً :هذا وســبعة مــن أصحابــه معــه عــى أن يقلبــوا

127

منهجية �إق�صاء �سرية الإمام علي عليه ال�سالم يف كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام (ت 218هـ)........

املقىص)هــذا فضــ ً
ا انتقائيــة اآلخــر ســيام تلــك املبــارزة هــي قلــع بــاب احلصــن
واختــاذه ترســ ًا مــن قبــل اإلمام(عليــه

إن كان هــو الغالــب ملــا يوافــق مزاجــه.
ثانيــ ًاُ :ع ِ
ــر َض احلــدث وفــق آليــة الســام)! .أي أن احلصــن فتــح قبــل
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الفصــل بــن أجــزاءه وتوزيعهــا بــن رمــوز قتــل مرحــب ،وكان قتــل األخــر بمثابــة
الســلطة الســائدة ،و ُأس املعارضــة املقصــاة إزالــة العائــق املانــع مــن دخــول احلصــن
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خللــق نــوع مــن التكافــؤ والتــوازن يف املفتــوح؟.
املزايــا واخلصائــص واألدوار ،مــع مراعــاة

عــود ًا عــى بــدء إن الروايــة املنســوبة-

تغليــب األوىل بحكــم جتريــد الثانيــة مــن أو املعــادة الصياغــة -جلابــر بــن عبــد اهلل
ـص الســري
التفــرد املســتمر باالضطــاع بمهــام احلســم األنصــاري ،تبــن حــرص النـ ّ
الصعبــة واملصرييــة للجامعــة اإلســامية .الســائد عــى تقديــم احليثيــات بــا يشــبع

ــوز الســلطة الســائدة للرمــز البطــويل
ولــذا صيــغ احلــدث عــى أنــه مكــون مــن َع َ
جزأيــن أساســيني يفصــل بينهــا وقــت والفدائــي ،إذ خيــرج مرحــب ويطلــب

غــر معلــوم! .األول قتــل مرحــب والثــاين الــراز ويرجتــز فيندفــع حممــد بــن مســلمة
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) بثقــة
فتــح احلصــن .وقــد أعطــي اجلــزء األول نحــو النبــي
املســاحة األكــر واألهــم مــن القصــة ،املمتلــئ والقــادر واملتحفــز لالنتقــام

فــردت حيثياتــه بالتفصيــل املمــل -ســيام والثــأر لقتــل أخيــه ،فيــأذن لــه النبــي
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ويعطيــه الرايــة
يف نــص الواقــدي بعــده متخصــص يف

املغــازي -يف حــن صــور الثــاين بأضــواء والســيف ويدعــو لــه ،فيخــرج ويرجتــز

باهتــة! .ونســتعجل القــول هنــا :أن اجلــزء ويبــدأ الــراع العنيــف بينهــا ،وتتقطــع
األول بالفعــل -يف الروايــة الكائنــة طبعـ ًا -تلــك الشــجرة الضخمــة األغصــان

هــو حمــو وقطــب احلادثــة ككل ،بــل هو كل بينهــا ،ويتلقــى حممــد رضبــات عنيفــة
احلادثــة عــى اعتبــار إن إحــدى جزئيــات مــن مرحــب الــذي بــدا وكأنــه هيــكل
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نــص ابــن
مغطــى باحلديــد حتــى ســاقيه ،ولكــن بــل ومعكــوس متامــ ًا .ففــي ِّ
حممــد يســتغل ارتفــاع الــدرع عــن ســاقيه إســحاق صــور كالمهــا عــى أنــه أخــذ

فيرضبــه فيقطعهــا معــا .ويبــدأ مرحــب الرايــة فقاتــل هبــا قتــاالً شــديد ًا حتــى
يســتعطف حممــد بــأن جيهــز عليــه ولكــن أجهــد مــن شــدة القتــال ،فرجــع لئــا
األخــر يرتكــه ليــذوق أمل املــوت .وهنــا يســتغل ذلــك االجهــاد ملصلحــة العــدو،

فيســارع لقطــع رأســه ويســلبه -فيحتــج بينــا حتاشــا الواقــدي ذكــر األســاء مــن

ّ
ـص عــى أن النبــي (صـ ّـى اهلل
حممــد عنــد النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) األســاس فنـ َّ
فيحكــم لــه بالســلب -ومــن ثــم فتــح عليــه وآلــه) دفــع لوائــه إىل رجــل مــن
اإلمــام (عليــه الســام) احلصــن .بذلــك أصحابــه مــن املهاجريــن ،فرجــع ومل

يلحــظ جتزئــة احلــدث وتقطيعــه لتســهيل يصنــع شــيئ ًا .ثــم دفعــه إىل آخــر فرجــع

عمليــة التالعــب بــه وصياغتــه وفــق متبنــى ومل يصنــع شــيئ ًا .وجعــل صاحــب رايــة
النــص الســائد .ولعــل ممــا يعــزز فرضيــة املهاجريــن يســتبطئ أصحابــه ويقــول:
ّ

ــوز الســلطة الســائدة للرمــز البطــويل أنتــم وأنتــم! .يف حــن أغفــل ابــن ســعد
( َع َ
النــص الســري الســائد ذكــر هــذه اجلزئيــة مــن األســاس ،وكذلــك
والفدائــي) أن
ّ

نســب ملحمــد بــن مســلمة هــذا يف موضــع فعــل البخــاري وابــن حبــان وابــن عبــد
آخــر قتــل كعــب بــن األرشف اليهــودي الــر! ،ومل يذكــر ابــن حنبــل مــن هــذه
اجلزئيــة ســوى أن الرايــة أعطيــت لعمــر،

بصــورة دراميــة مشــوقة(.)77
ثالثـ ًاِ :صيــغ احلــدث بــا جينــب رمــزي ولكــن احلقيقــة واضحــة ســواء مــن خــال
الســلطة -اخلليفتــن أيب بكــر وعمــر -ترصيــح روايــة بريــدة األســلمي التــي

عيــب وذنــب االهنــزام ،ف ُقدمــت جزئيــة نقلهــا ابــن أيب شــيبة والطــري وروايــة

اعطاءمهــا الرايــة واهنزامهــا بنحــو مغايــر ،جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري التــي نقلهــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يســتغل اإلمــام (عليــه الســام) الفرصــة وربــا توخيــ ًا لالســتعداد جلولــة أخــرى.
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احلاكــم النيســابوري .والتــي نصــت عــى كانــا ممــن ال ينســجمون مــع الســلطة التــي
اعطــاء الرايــة لعمــر بــن اخلطــاب ،فأهنــزم ينتظــم ضمنهــا الواقــدي ،فليــس ثمــة

ورجــع جيبــن أصحابــه وهــم جيبنونــه .حــرج مــن تعينهــا!؟ .وبــا أن املصــادر
أو مــن خــال تلميحــات الروايــات األخــرى رصحــت باســميهام ســواء
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األخــرى .ســيام نــص الواقــدي :أن النبــي مــن ادعــت أهنــا قاتــا حتــى جهــدا ،أو
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ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) أعطــى الرايــة أشــارت فقــط لتســلمهام الرايــة ،أو التــي

لرجــل مــن أصحابــه مــن املهاجريــن رصحــت بــأن عمــر أخذهــا فرجــع جيبــن
فرجــع ومل يصنــع شــيئ ًا .ثــم دفعــه إىل أصحابــه وهــم جيبنونــه ،تبــن أن هذيــن

آخــر فرجــع ومل يصنــع شــيئ ًا ،...وقــد كان الشــخصني مهــا أبــو بكــر وعمــر؟ .ولعــل

ســعد بــن عبــادة رجــع جمروح ـ ًا ،وجعــل ممــا يؤكــد اهنزامهــا فضــ ً
ا عــا تقــدم،
يســتبطئ أصحابــه ،وجعــل صاحــب رايــة أن بعــض املصــادر حتاشــت ذكــر جزئيــة
املهاجريــن يســتبطئ أصحابــه ويقــول :اعطاءمهــا الرايــة مــن األســاس! ،كــا فعــل

أنتــم ،وأنتــم .وهنــا يف الوقــت الــذي ابــن ســعد والبخــاري مثــاً.
ُصح باســم ســعد بــن عبــادة ،ألنــه ليــس

وفــوق هــذا وذاك فــإن اتفــاق املصــادر

ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه):
مــن رمــوز الســلطة وألن موقفــه مــرف عــى قــول
ويدعــو للفخــر ألنــه قاتــل بشــجاعة ألعطــن الرايــة غــد ًا رجــ ً
ا حيــب اهلل
وجــرح ومــع ذلــك كان يعاتــب أصحابــه ورســوله وحيبــه اهلل ورســوله ،كــرار
ألهنــم مل يبذلــوا جهــد ًا أكــر .نــرى أن ليــس فــرار ،ال يرجــع حتــى يفتــح اهلل

اســمي مــن تســلم الرايــة مــن املهاجريــن عــى يديــه .يــدل عــى حمــاور املفاضلــة

قــد اهبــا!؟ .وقــد جــرت العــادة أن الرايــة بينــه وبــن مــن أعطــي الرايــة قبلــه ،ومــن
تعطــى للشــخصيات البــارزة ،وإذن فليــس بينهــا أنــه كــرار ليــس فــرار ال يرجــع،...
مــن املعقــول أن جيهــل مــن مهــا!؟ .وإذا بمعنــى أن ســابقيه فــروا ،ومل هيامجــا بصورة
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جديــة ورجعــا دون مــرر للرجــوع إال يف الروايتــن ليــس إال مرحــب اليهــودي،

خوفهــم وعجزهــم وجبنهــم! .وبالتــايل حســب ترصيــح ســلمة يف الروايــة التــي
ثبــت أن الشــيخني اهنزمــا ورجعــا دون نقلهــا ابــن ســعد وامحــد بــن حنبــل واحلاكــم

قتــال! .وثبــت أن مــن ادعــى أهنــا قاتــا النيســابوري .ســيام وأنــه هــو مــن ذهــب
قتــاالً شــديد ًا حتــى ُأجهــدا مــا هــو إال الســتدعاء اإلمام(عليــه الســام) فجــاء بــه
منســجم مــع متبناهــا العقــدي والفكــري

خامســ ًا :يظهــر أن هــذا التعديــل أو

والســيايس ،وعليــه جيــب جتميــل صورهتــا ،التــرف بالروايــة قــد أجــري عــى روايــة

واقصــاء كل مــا يقــدح ويعيــب ويفضــح جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري أيضــ ًا،

رموزهــا ،ومهــا يف هــذا احلــدث رأس تلــك بدليــل أن جابــر ًا يف الروايــة التــي نقلهــا
الســلطة اخلليفتــان أبــو بكــر وعمــر.

احلاكم النيســابوري يف مســتدركه -أي أهنا

رابعــ ًا :يبــدو أن روايــة ســلمة بــن مســتوفية للــروط التــي وضعهــا تقنــن

األكــوع -التــي نقلهــا ابــن إســحاق -قــد الســلطة الســائدة إلخــراج االحاديــث
ـص عــى أن اإلمــام (عليــه
أجــري عليهــا بعــض التعديــل ســواء مــن والروايــات -نـ َّ

الناقلــن عنــه حتــى عــر ابــن إســحاق الســام) هــو مــن قتــل مرحبــ ًا! .فضــ ً
ا
أو مــن األخــر نفســه .ففيهــا أن اإلمــام عــن ذلــك فــإن التفصيــات التــي ذكرهــا
عــي (عليــه الســام) عندمــا أخــذ الرايــة الواقــدي يف الروايــة املنســوبة جلابــر

قاتلــه رجــل مــن اليهــود -أي جمهــول غــر تســتوجب أن يكــون حــارض ًا يف املعركــة،

معــروف -فرضبــه فأســقط ترســه فاقتلــع وإال ملــا اســتطاع تصويرهــا هبــذه الدقــة
ـص املؤرخــون عــى
اإلمــام (عليــه الســام) البــاب فــرس بــه .والتفصيــل ،يف حــن نـ َّ

وكذلــك فعــل يف روايــة أيب رافع التــي نقلها أنــه مل يكــن حــارض ًا فيهــا( .)78فض ـ ً
ا عــن

ابــن عبــد الــر .وهــذا الرجــل املجهــول ذلــك فالرجــل مــن خلــص شــيعة اإلمــام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

كاذب متزلــف للســلطة الســائدة أو هــو يقــوده مــن شــدة الرمــد؟!.
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عــي وأهــل البيــت (عليهــم الســام) ،إســحاق يف قتــل مرحــب اليهــودي بخيــر،
وليــس مــن املعقــول أن ينكــر فضيلــة مــن وخالفــه غــره فقــال :بــل قتلــه عــي بــن
فضائــل اإلمــام (عليــه الســام) ،مــع تســامل أيب طالــب ،وهــو الصحيــح عندنــا .أي

أهــل الســر والتاريــخ عــى نقلهــا.

أنــه حكــم بخطــأ ادعــاء قتلــه بيــد حممــد!.

ال�سنة الأوىل–العدد الثاين–1438هـ 2016 /م

سادســ ًا :تتفــق روايــات :ســلمة /فضـ ً
ا عــن ذلــك فــإن ابــن أيب شــيبة .نقــل
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جابر/ابــو رافــع .عــى جزئيــة الرضبــة التي نص ـ ًا عــن أحــد شــهود املعركــة اآلخريــن

تالقهــا اإلمام(عليــه الســام) -يف روايتــي وهــو بريــدة بــن احلصيــب األســلمي،
ـص عــى قتلــه بيــد اإلمــام (عليــه
األولــن -مــن الرجــل املجهــول فأســقطت الــذي نـ َّ

نــص ابــن أيب
ترســه فاقتلــع الباب...الــخ .والتــي تلقاهــا الســام) .واوضــح أن َّ
حممــد بــن مســلمة ،فثبتــت يف ترســه -يف شــيبة نقــل كــا هــو بلحــاظ ترصحيــه
الروايــة املنســوبة للثالــث ،ومــن املســتبعد باهنــزام عمــر ورجوعــه جيبــن اصحابــه

جــد ًا أن يكــون ذلــك مــن قبيــل املصادفــة .وهــم جيبنونــه! .والرجــل غــر متهــم فيمـــا
ســابع ًا :اتفــاق كل املصــادر املتقدمــة يرويــه عــن الســلطة املنتمــي هلــا .وبذلــك

باســتثناء ابــن إســحاق/ابن هشــام ،بــأن تبــن مقــدار التالعــب والتــرف الــذي
الــذي قتــل مرحب ـ ًا هــو اإلمــام عيل(عليــه حلــق بحقيقــة احلــدث ،توخيـ ًا إلقصــاء مــا

ـص الســري الســائد بإقصائــه،
الســام) .أمــا الواقــدي الــذي عــرض كال يرغــب النـ ّ

القولــن -أي قتلــه بيــد اإلمــام وحممــد -ولكنــه مــع ذلــك مل يســتطع حجــب
لنــص قتلــه بيــد احلقيقــة كاملــة.
فالراجــح أن تقديمــه
ِّ
اإلمــام (عليــه الســام) ُّ
اخلامتة و النتائج
يــدل عــى تبنيــه

لــه! .كــا أن ابــن عبــد الــر الــذي قــدم هــو

الشــك أن األمثلــة املتقدمــة واحلاالت

اآلخــر كال القولــن ،قــال بعــد ذكــره لقتلــه
النصيــة املختــرة يف النقــاط الثــاث،
ّ

بيــد حممــد بــن مســلمة :هــذا مــا ذكــره ابــن تعــرض وبشــكل واضــح فرضية ومشــكلة
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البحــث التــي دارت حــول سياســة واألُس الفكــري والثقــايف للجامعــة

االقصــاء الســري بشــقيه ،أي ملعايــب اإلســامية ،واقصــاء وإزاحــة مــا خيالفهــا
ومــا يقــدح بالســلطة الســائدة ،ولفضائــل ويعارضهــا وينشــز عنهــا .وقــد اضطلــع

ومميــزات وخصائــص املعارضــة املقصــاة .هبــذه املهمــة املنظومــة الروائيــة والتدوينيــة
ومــن ثــم الســعي احلثيــث لتأســيس التابعــة للســلطة.

املــدون الســري وفــق منظــور ومتبنــى
النــص الســري املعــدل ،ملــا تضمنــه مــن
ّ

تلــك الســلطة ،والعمــل عــى امتــداد تأثــر اربــاك وتناقــض واجتــزاء ...الــخ .جــراء
ذلــك التقنــن للمصــادر الالحقــة ومــدى عمليــات احلــذف والتغييــب والتأويــل
ـص الســائد ،وغريهــا مــن االجــراءات التــي عولــج هبــا
انســياقها ملــا صاغــه وقــرره النـ ّ
إمــا انتــا ًء مــن مؤلفيهــا ملعتقــد ومنهــج احلــدث والنــص.

الســلطة الســائدة الفكــري والســيايس ،أو

النــص الســري الســائد
 .3متابعــة
ّ

لرتكــز ذلــك االقصــاء عــر عصــور الرواية ملجمــل حيثيــات الســرة وغربلتهــا بشــكل
والتدويــن وتراكــم
النــص اإلزاحــي ،أو وبآخــر ،وضبــط ايقاعهــا وفــق متبنياتــه
ّ

ألســباب أخــرى متباينــة .-وقــد متخــض الفكريــة والعقديــة والسياســية ،فنتــج عــن
عــن هــذا البحــث نتائــج متعــددة أشــر تلــك املتابعــة رسقــة الكثــر مــن الفضائــل

لبعــض منهــا يف ثنايــا البحــث ،ويمكــن واملزايــا واخلصائــص مــن املعارضــة
امجــال البعــض اآلخــر بالنقــاط التاليــة.

املقصــاة ونســبتها للســلطة الســائدة .،كــا

 .1رعايــة وتبنــي مؤسســة اخلالفــة -ســوفت وغطيــت كثــر مــن األحــداث

ســيام يف العهــد األمــوي والعبــايس -الكائنــة(أي األحــداث التارخيية)عــر
النصيــة املكونــة( املعدلــة أو املعــادة
لتأســيس وصياغــة نـ ّ
ـص الســلطة وســلطة الصــور ّ

ـص الســائد) بام جيعلهــا املرجع الصياغــة) ســيام مــا يقــدح منهــا بالســلطة
ـص (النـ ّ
النـ ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـص الســلطة الــذي يقنــن
ـص ونـ ّ
ســلطة النـ ّ

 .2تبــن بشــكل واضــح هشاشــة
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الســائدة.

ببعــض اجلزئيــات التــي يمكــن مــن

نــص خالهلــا ،مــع املقارنــة بنصــوص ومصــادر
 .4عــى الرغــم مــن تأســيس ّ
النــص ،ومــا ُأجــري أخــرى ،ترميــم النصــوص املجــزوءة
الســلطة وســلطة
ّ

مــن مســح وتعديــل لألحــداث املقدمــة ،لتكويــن صــورة احلــدث الكائــن وحقيقتــه
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إال أن الصــور املكونــة ظلــت حتتفــظ الواقعيــة.
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( )1ابــن ســعد :الطبقات224/2،؛أمحــد
بــن حنبــل :املســند325/1،؛ البخــاري:
صحيــح37/1،؛138-137/5؛161/8؛
ابــن حــزم :األحــكام984 /7،؛ املقريــزي:
إمتــاع األســاع132/2 ،؛ 446/14؛ ابــن
حجــر :فتــح البــاري186 /1 ،؛.101/8
( )2ابــن ســعد :الطبقــات215-213/2،؛
أمحــد بــن حنبــل :مســند325،336/1،؛
البخــاري :صحيــح138/5 ،؛ 9/7؛
161/8؛ مســلم :صحيــح76 /5،؛ ابــن
حبــان :صحيــح.563-562/14 ،
( )3الطــري :جامــع البيــان147/4 ،؛
الواحــدي :الوجيــز235 ،؛ البغــوي :معــامل
التنزيــل358/1 ،؛ الســمعاين :تفســر
الســمعاين363/1،؛ النســفي :مــدارك
التنزيــل182/1 ،؛ ابــن اجلــوزي :زاد
املســر35/2،؛ القرطبــي :اجلامــع ألحــكام
القــرآن.222-221/4 ،
( )4ابــن ســعد :الطبقات الكــرى267/2 ،؛
اليعقــويب :تاريــخ114/2 ،؛ البخــاري:
صحيــح194/4 ،؛ ابــن عبــد الــر :الــدرر،
272؛ الشهرســتاين :امللــل والنحــل.31/1 ،
الصنعــاين:
الــرزاق
عبــد
()5
ا ملصنف 2 5 9 -2 5 8 /1 1 ،؛ ا بــن
ســعد:الطبقات389-388/2،؛ابن عبــد
الــر :التمهيــد280 /16 ،؛ جامــع بيــان
العلــم وفضلــه77-76/1 ،؛ ابــن عســاكر:

تاريــخ مدينــة دمشــق369-368/23 ،؛
املــزي :هتذيــب الكــال83-82/13 ،؛
الذهبــي :تاريــخ اإلســام239 /8 ،؛
ســر أعــام النبــاء455/5 ،؛ ابــن كثــر:
البدايــة والنهايــة377-376/9 ،؛ ابــن
حجــر :هتذيــب التهذيــب397-396/9 ،؛
الســيوطي :املحــارضات واملحــاورات70 ،؛
املتقــي اهلنــدي :كنــز العــال-290/10 ،
.1 9 1
( )6ينظــر .أمحــد بــن حنبــل :مســند75/1،؛
اليعقــويب :تاريــخ162/2 ،؛ املــاوردي:
األحــكام الســلطانية15 -6 ،؛ ابــن األثــر:
أســد الغابــة32/4 ،؛ ابــن أيب احلديــد :رشح
هنــج البالغــة.53/9 ،
( )7ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة،
.283 /12
( )8مالــك بن أنــس :املوطأ115-114/1،؛
املدونــة الكــرى223-222/1 ،؛ عبــد
الــرزاق الصنعــاين :املصنــف259/4 ،؛ ابــن
شــبة النمــري :تاريــخ املدينــة-713/2 ،
714؛ البخــاري :صحيــح252/2 ،؛
ابــن عبــد الــر :االســتذكار67-66/2 ،؛
البيهقــي :الســنن الكــرى.496/2 ،
( )9امللل والنحل.24/1 ،
( )10عبــد الــرزاق الصنعــاين :املصنــف،
57/6؛ ابــن ســعد :الطبقــات242/2 ،؛
أمحــد بــن حنبــل :مســند222/1 ،؛ البخاري:
صحيــح66/4 ،؛ 137/5؛ مســلم:
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صحيــح75/5 ،؛ النســائي :الســنن الكــرى ،مــن دائــرة املحاكمــة املنهجيــة التــي اختطهــا
حــول رواة ومــدوين التاريــخ! .بــل إنــه زاد
434/3؛ الطــري :تاريــخ.436/2،
( )11ينظــر .النــووي :رشح صحيــح عليهــم أن صحــح ورشعــن مــا أوردوه؛ ألنــه
مســلم93 -92/11 ،؛ ابــن حجــر :فتــح يالئــم مزاجــه املذهبــي والســيايس فقال:هــذا
البــاري101/8 ،؛ العينــي :عمــدة القــاري ،آخــر الــكالم يف اخلالفــة االســامية أوردهتــا
ملخصــة مــن كتــاب حممــد بــن جريــر الطــري
299 -298/14؛ .62/18
( )12ينظــر .ابــن األثــر :النهايــة يف غريــب وهــو تارخيــه الكبــر؛ فإنــه أوثــق مــا رأينــاه
احلديــث246/5 ،؛ النــووي :رشح صحيــح يف ذلــك ،وأبعــد مــن املطاعــن عــن الشــبه
مســلم .93 -92/11 ،وكذلــك ينظــر .ابــن يف كبــار األمــة مــن خيارهــم وعدوهلــم
ســعد :الطبقــات 224/2،؛ أمحــد بــن حنبــل :مــن الصحابــة فكثــرا مــا يوجــد يف كالم
املســند325/1 ،؛ البخــاري :صحيــح ،املؤرخــن أخبــار فيهــا مطاعــن وشــبه يف
37/1؛ 138-137/5؛ 161/8؛ ابــن حقهــم ،أكثرهــا مــن أهــل األهــواء فــا ينبغــي
حــزم :األحــكام984/7 ،؛ املقريــزي :إمتــاع أن تســود هبــا الصحــف! ،..وقــد كان ينبغــي
األســاع132/2 ،؛ 446/14؛ ابــن حجــر :أن تلحــق دولــة معاويــة وأخبــاره بــدول
اخللفــاء وأخبارهــم؛ فهــو تاليهــم يف الفضــل
فتــح البــاري186 /1 ،؛.101/8
والعدالــة والصحبــة ،وال ينظــر يف ذلــك إىل
( )13الكامل يف التاريخ.3/1،
حديــث اخلالفــة بعــدي ثالثــون ســنة؛ فإنــه مل
( )14البداية والنهاية.275/7،
يصــح ،واحلــق ان معاويــة يف عــداد اخللفــاء،
( )15املبتدأ واخلرب.651-650/2،
( )16الشــيخ الصــدوق :علــل الرشائــع ،وإنــا أخــره املؤرخــون يف التأليــف عنهــم
151/1؛ الطــريس :االحتجــاج286/1 ،؛ ألمريــن :األول–أن اخلالفــة لعهــده كانــت
ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة ،مغالبــة؛ ألجــل مــا قدمنــاه مــن العصبيــة التــي
حدثــت لعــره ،وأمــا قبــل ذلــك كانــت
.184 /1
اختيــارا واجتامعــا؛ فميــزوا بــن احلالتــن؛
( )17الطربيس :االحتجاج.17 -16/2،
( )18ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة ،فــكان معاويــة أول خلفــاء املغالبــة والعصبية،
 .46-44/11وينظــر :النــر اهلل ،فضائــل الذيــن يعــر عنهــم أهــل األهــواء بامللــوك!،
ويشــبهون بعضهــم ببعــض ،وحاشــى اهلل
أمــر املؤمنــن.131-125،
أن يشــبه معاويــة بأحــد ممــن بعــده!؛ فهــو
( )19تاريخ.13 -6 ،
( )20إذ ردد مــا قالــه مــن ال يمكــن اخراجهم مــن اخللفــاء الراشــدين ،ومــن كان تلــوه يف
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الديــن والفضــل مــن اخللفــاء املروانيــة ممــن
تــاه يف املرتبــة كذلــك وكذلــك مــن بعدهــم
مــن خلفــاء بنــى العبــاس .واعلــم  :ان امللــك
الــذي ينــايف اخلالفــة هــو اجلربوتية املعــر عنها
بالكرسويــة ،التــي أنكرهــا عمــر عــى معاويــة
حــن رأى ظواهرهــا .وأمــا امللــك الــذي
هــو الغلبــة والقهــر بالعصبيــة والشــوكة فــا
ينــايف اخلالفــة وال النبــوة!؛ فقــد كان ســليامن
بــن داود وأبــوه نبيــن وملكــن .ومعاويــة
مل يطلــب امللــك وال أهبتــه لالســتكثار مــن
الدنيــا!؛ وإنــا ســاقه أمــر العصبيــة بطبعهــا ملــا
اســتوىل املســلمون عــى الــدول كلهــا ،وكان
هــو خليفتهــم فدعاهــم بــا يدعــو امللــوك إليــه
قومهــم عندمــا تســتفحل العصبيــة وتدعــو
لطبيعــة امللك!.األمــر الثاين–أهنــم كانــوا
أهــل نســب واحــد ،وعظيمهــم معاويــة؛
فجعــل مــع أهــل نســبه!،واخللفاء األولــون
خمتلفــو األنســاب .العــر.651-650/2 ،
وقــد بينــت (ناجيــة الوريمــي) فســاد اخلطــاب
اخللــدوين ،ومنافاتــه ملــا يدعيــه ،حتــى وكأهنــا
أتــت عليــه
مــن القواعــد .ينظــر كتاهبــا :حفريــات يف
اخلطــاب اخللــدوين.
( )21اخلطيــب البغــدادي :تاريــخ بغــداد،
.337 -336/1
( )22هــو حممــد بــن عبــد اهلل بــن احلســن
املثنــى بــن اإلمــام احلســن(عليه الســام) .كان
يلقــب بالنفــس الزكيــة لشــدة ورعــه وإيامنــه

وكبــر فضلــه حتــى أشــتهر بأنــه هــو املهــدي
املوعــود ،وقــد بايعــه عــدد مــن العباســيني
والعلويــن عــى أن يكــون خليفــة للمســلمني
بعــد انتهــاء احلكــم األمــوي ،وذلــك يف
اجتــاع عقــدوه يف أواخــر الدولــة األمويــة،
وقــد رفــض اإلمــام الصادق(عليــه الســام)
ذلــك وأخــر بقتلــه عــى أيــدي العباســيني ،
فلــا تغلــب العباســيون عــى اخلالفــة تــوارى
حممــد وأخــوه إبراهيــم ،فقبــض املنصــور
عــى باقــي آل احلســن وقيدهــم بالسالســل
وســجنهم ،فثــار حممــد يف املدينــة عــام 145هـ
فقتــل فيهــا .ينظــر .أبــو الفــرج األصفهــاين:
مقاتــل الطالبيــن.186 -161 ،
( )23املــرد الكامــل يف اللغــة واالدب،
99-94/3؛ الطــري :تاريــخ-570/7 ،
571؛ ابــن األثــر :الكامــل-540/5 ،
541؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة.92/10 ،
( )24السرية النبوية.2/1،
( )25اخلطيــب البغــدادي :تاريــخ
بغــد ا د .2 3 9 /1 ،
( )26خليفة بن خياط :طبقات خليفة.292،
( )27العقيــي :ضعفــاء العقييل80/2،؛ابــن
حــزم :املحــى.86/4،
( )28النســائي :كتــاب الضعفــاء واملرتوكــن،
183؛ ابــن حــزم :املحــى.369/10 ،
( )29ابن حجر :فتح الباري.210/9 ،
( )30امحد بن حنبل :العلل.298/3 ،
( )31العقييل :ضعفاء العقييل.80/2 ،
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( )42ابن هشام :السرية النبوية.3/3،
( )32الرازي :اجلرح والتعديل.538/3،
( )43اســم موضــع قــرب مكــة .ياقــوت
( )33السرية النبوية.137-136/1،
( )34الســرة النبويــة180/1،؛  -344/2احلمــوي :معجــم البلــدان.313/4 ،
( )44الطبقات204/1 ،؛أنســاب األرشاف،
536 ،431 ،345؛ .687/3
( )35تاريــخ الرســل وامللــوك270-269/1 -319/2،؛املستدرك.5 ،4/4 ،
( )45الــدواليب :الذريــة الطاهــرة73 -71 ،؛
.321
( )36جامــع البيــان .149/19،وعنــه نقــل احلاكــم النيســابوري :املســتدرك201/2 ،؛
الديــار بكــري :تاريــخ اخلميــس-273 /1 ،
ابــن كثري:تفســر.364/3،
( )37مرتــى العســكري :معــامل .274
ا ملد ر ســتني .2 5 4 -2 5 3 /1 ،
( )46احلاكم النيسابوري :املستدرك42/4 ،؛
( )38ابن هشــام :الســرة النبويــة -482/2 ،ابن عبد الرب :االســتيعاب.1839/4،
493؛ الطــري :تاريــخ382-372/2 ،؛ ( )47أســمه مهشــم بــن عبــد العــزى بــن عبــد
ابــن ســيد النــاس :عيــون األثــر /1 ،شــمس ،وأمــه هالــة بنــت خويلــد ،اســلم يف
253 ،235؛ ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة ،الســنة الســابعة ،تــويف عام(12هـ).ابن ســعد:
219-216/3؛ الســرة النبويــة ،233 /2 ،الطبقــات.8-5/5،
.342
( )48ينظــر :ابن ســعد ،الطبقات-31/10 ،
( )39السرية النبوية.868/4 ،
34؛ ابــن عبد الــر :االســتيعاب-1701/4،
( )40ابــن هشــام :الســرة النبويــة.1704 ،
400/2؛ ابــن ســعد :الطبقــات )49( -10/4 ،ابــن ســعد :الطبقــات31،32/10،؛
16؛ احلاكــم النيســابوري :املســتدرك /3،الذهبــي :ســر أعــام النبــاء.247/2،
322-321؛ ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة ( )50ابن عبد الرب :االســتيعاب1134/3 ،؛
دمشــق287-286/26 ،؛ ابــن األثــر :أســد املقريــزي :إمتــاع األســاع355/5 ،؛
الغابــة191/5 ،؛ املــزي :هتذيــب الكــال ،الذهبــي :ســر أعــام النبــاء246/2،؛ ابــن
228-227/14؛ الذهبــي :ســر اعــام حجــر :اإلصابــة.469/4،
النبــاء.99-98/2 ،
( )51ابن سعد :الطبقات.31/10،
( )41احلاكــم النيســابوري :املســتدرك )52( ،ابــن املطلــب بــن أســد بــن عبــد العــزى
322/3؛ البيهقــي :الســنن الكــرى ،بــن قــي .مــن أعــدى أعــداء اإلســام ،حتــى
15/9؛اهليثمــي :جممــع الزوائــد .269/9 ،أنــه قــال :لــو أســلمت قريــش كلهــا مل أســلم!،
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ســيام بعــد أن قتــل أخــواه زمعــ ًة وعقيــ َ
ا يف األنصــاري اخلزرجــي .شــهد العقبــة الثانيــة،
ّ
النبي(صــى اهلل عليــه وآلــه) بينــه
معركــة بــدر .وكان أهــدر دمــه لعداوتــه هلل وآخــا
ورســوله ،ثــم إنــه بعــد أن كــرت شــوكة وبــن مصعــب بــن عمــر .شــهد املشــاهد
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
قريــش جــاء معتــذر ًا وأعلــن إســامه فعفــي كلهــا مــع النبــي
عنــه .ابــن ســعد :الطبقــات .62-60/6،ثــم كان مــن الراجعــن لإلمــام عيل(عليــه
( )53ابــن ســعد :الطبقــات61/6 ،؛ السالم)فشــهد معــه حروبــه الثــاث .وقيــل
الــدواليب :الذريــة الطاهــرة73 -71،؛ احلاكــم شــهد النهــروان فقط.تــويف أثنــاء حصــار
النيســابوري :املســتدرك201/2 ،؛ ابــن القســطنطينية (52-50هـــ) .ابــن ســعد:
عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق -147/3 ،الطبقــات450-449/3 ،؛ ابــن عبــد الــر:
148؛ الذهبــي :تاريــخ اإلســام -121/2 ،االســتيعاب.426-424/2،
122؛ الديــار بكــري :تاريــخ اخلميــس )60( ،الطبقات.204-202/1 ،
( )61األنصــاري األويس مــن بنــي عمــرو بن
.274 -273 /1
ّ
النبي(صل اهلل
( )54ابن حجر :اإلصابة .208 -207/7 ،عــوف .كان أســلم قبــل هجــرة
( )55ينظــر .ابــن حجــر :اإلصابــة ،عليــه وآلــه) إىل املدينــة .وتــويف قبــل معركــة
بــدر .ابــن ســعد:الطبقات575-574/3،؛
.208
-207/7
( )56ينظــر .ابــن ســعد ،الطبقــات -5/5 ،ابــن عبــد الــر :االســتيعاب-1327 /3،
8؛ الذهبــي :ســر أعــام النبــاء.1328 .247/2 ،
( )57ابــن هشــام :الســرة النبويــة477/1 ،؛ (.233-232/2 )62
ابــن عبــد الــر :الــدرر78 ،؛ ابــن ســيد ( )63تاريــخ مدينــة دمشــق69-68/42 ،؛
النــاس :عيــون االثــر230/1 ،؛ ابــن كثــر :أســد الغابــة19/4 ،؛ الكامــل يف التاريــخ،
الســرة النبويــة222/2،؛ البدايــة والنهايــة106/2 ،؛ الســرة احللبيــة.233-232/2 ،
212/3؛ ابــن خلــدون :تاريــخ420/2 ،؛ ( )64ابن هشــام :الســرة النبويــة-480/1 ،
الدياربكــري :تاريــخ اخلميــس493 .320/1 ،؛ البــاذري :أنســاب األرشاف،
( )58ابــن هشــام :الســرة النبويــة477/1 ،؛ 265-260/1؛ الطــري :تاريــخ،
ابــن عبــد الــر :الــدرر79 ،؛ابــن كثــر382-369/2 :؛ ابــن عبــد الــر :الــدرر يف
الســرة النبويــة227/2 ،؛ البدايــة و النهايــة ،اختصــار املغــازي والســر85-79 ،؛ ابــن
ســيد النــاس :عيــون االثــر253-233/1 ،؛
.214/3
( )59خالــد بــن زيــد بــن كليــب بــن ثعلبــة ابــن كثــر :الســرة النبويــة270-226/2 ،؛
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الديــار بكــري :تاريــخ اخلميــس )76( -320/1 ،الواقــدي :املغــازي654-653/2 ،؛
ابــن ســعد :الطبقــات106-104/2 ،؛ ابــن
.338
( )65الطــريس :إعــام الــورى -374/1 ،أيب شــيبة :املصنــف520/8 ،؛ أمحــد بــن
 .375وبتفصيــل أكثــر عنــد :الطــويس :حنبــل :مســند52/ 4 ،؛ البخــاري :صحيــح،
األمــايل472-463 ،؛ وينظــر :الديــار بكــري 207/4؛ مســلم :صحيــح195/5 ،؛
الطــري :تاريــخ13-11/3 ،؛ ابــن
 :تاريــخ اخلميــس.338-320/ 1،
حبــان :صحيح382-380/15،؛احلاكــم:
( )66السرية النبوية.798 -796/3،
املســتدرك39-38/3 ،؛ ابــن عبــد الــر:
( )67املغازي.656 -653/2 ،
الــدرر.199-197،
( )68الطبقات الكربى.106 -104/2،
( )77ينظــر .الواقــدي :املغــازي-187/1،
( )69املصنف.522 -521/8 ،
( )70مســند385/3 ،؛ 52/4؛190 -358/5؛ ابن هشــام :الســرة النبويــة-567/2،
569؛ الطــري :تاريــخ.180/2،
.359
( )78البيهقــي :الســنن لكــرى335/6 ،؛
( )71صحيح.12/4،
ابــن ســيد النــاس :عيــون األثــر141/2 ،؛
( )72صحيح.195/5،
ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة230/4 ،؛
( )73تاريخ.13 -11/3،
الســرة النبوية383/3 ،؛ الصاحلي الشــامي:
( )74صحيح.383 -377/15،
ســبل اهلــدى والرشــاد.128/5 ،
( )75املستدرك.39 -38/3،

..........................................................................م .د� .شهيد كرمي حممد الكعبي

مصار البحث

ا هلند 1 3 4 4 /هـ 1 9 2 5 /مـــ ) .

 /3النهايــة يف غريــب احلديــث .تــح :طاهــر
ابــن حبــان :أبــو حاتــم حممــد بــن
أمحــد وحممــود الطناحي(ط،4مؤسســة أمحــد التميمــي البســتي السجســتاين .ت
إســاعيليان :قــم -ايــران 1364هـــ354( /هـــ965/م).
1944م).
 /9صحيــح ابــن حبــان .حتقيــق وتعليــق:
البخــاري :ابــو عبــد اهلل حممــد بــن شــعيب األرنــؤوط (ط ،2مؤسســة الرســالة:
اســاعيل .ت (256هـــ869/م).
بــروت -لبنــان 1414هـــ1993/م).
 /4صحيــح البخــاري (دار الفكــر .بــروت-
ابــن حجــر :أمحــد بــن عيل العســقالين.
لبنان 1401هـ1981/م).
ت (852هـ1448/م).
البــاذري :ابــو جعفــر امحــد بــن جابــر.
 /10اإلصابــة يف متيــز الصحابــة.
ت( 279هـــ892 /م).
حتقيــق وتعليــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود و
 /5أنســاب االرشاف .تــح :حممــد عــي حممد معــوض (ط،1دار الكتب العلمية:
محيــد اهلل (دار املعــارف .مرص-القاهــرة بــروت -لبنــان 1415هـــ1995/م).
 /11فتــح البــاري بــرح البخــاري(ط،2دار
ط 1379 /1هـــ1959 /م).
البيهقــي :أبــو بكــر امحــد بــن املعرفــة :بــروت -لبنــان د.ت).
احلســن .ت (458هـــ1065/م) .ابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن ابــو حامــد بــن
 /6الســنن الكــرى( .دائــرة املعــارف هبــة اهلل حممــد .ت(656هـــ1258/م).
النظاميــة :حيــدر آبــاد الدكــن-
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القرآن الكريم.
ابــن أيب حاتــم الــرازي :أبــو حممــد بــن
ابــن األثــر :عــز الديــن أبــى احلســن
ت(327هـــ938/م).
إدريــس.
عــي بــن أيب الكــرم .ت(630هـــ1232/م).
/1أســد الغابــة يف معرفــة الصحابة(املطبعــة  /7اجلــرح والتعديــل(ط،1دار إحيــاء
مــر-
الوهبيــة:
القاهــرة الــراث العــريب :بــروت -لبنــان
1 2 8 0هـــ 1 8 6 3 /م ) .
1 3 7 1هـــ 1 9 5 1 /م ) .
 /2الكامــل يف التاريــخ (دار صــادر :بريوت-
احلاكــم النيســابوري :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن
لبنان1385هـ1965/م).
ابــن األثــر :جمــد الديــن املبــارك بــن عبــد اهلل بــن حممــد .ت (405هـــ1014/م).
حممــد عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين  /8املســتدرك عــى الصحيحــن( .دار
اجلــزري .ت (606هـ1209/م).
املعرفــة :بريوت-لبنــان .د.ت).
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 /12رشح هنــج البالغــة ،حتقيــق حممــد ابــو مصطفــى عبــد القــادر عطــا(ط،1دار
الفضــل ابراهيــم(ط،1دار احيــاء الكتــب الكتــب العلميــة :بــروت – لبنــان
العربيــة :القاهــرة -مــر 1378هـــ1 4 1 7 /هـــ 1 9 9 7 /م ) .
1959م).
ابــن خلــدون :عبــد الرمحــن بــن حممــد.
ابــن حــزم :أبــو حممــد عــي بــن أمحد .ت( 808هـــ1405 /م).
ت(456هـ1063/م).
 /19ديــوان املبتــدأ واخلــر يف تاريــخ
 /13اإلحــكام يف أصــول األحــكام .باعتنــاء العــرب والــرر ومــن عارصهــم مــن ذوي
أمحــد حممــد شــاكر(مطبعة العاصمــة :الشــأن األكــر .ضبــط وفهرســت :خليــل
شــحادة (ط ،1دار الفكــر :بــروت-
القاهــرة -مــر 1345هـــ1926/م).
لبنان 1431هـــ2001 /م).
 /14املحــى(ط،1دار الفكــر :بــروت-
لبنــان .د.ت).
خليفــة بــن خيــاط :أبــو عمــرو
شــبيب العصفــري .ت(240هـــ854/م).
احللبــي :نــور الديــن عــي بــن إبراهيم بــن أمحد
بن عيل بن عمــر .ت(975هـ1567/م).
 /20تاريــخ خليفــة .حتقيــق وتقديــم:
ســهيل زكار(ط،1دار الفكــر :بــروت-
 /15إنســان العيــون يف ســرة األمــن لبنان 1414هـــ1993 /م).
املأمــون .املعروفــة بالســرة احللبيــة(.دار
املعرفة :بريوت-لبنــان 1400هـ1980/م) /21 .طبقــات خليفــة .حتقيــق وتقديــم:
ســهيل زكار(ط،1دار الفكــر :بــروت-
أبــن حنبــل :أمحــد بن حممد بــن حنبل لبنان  1414هـــ1993 /م).
بن هالل بن أسد .ت(241هـ855/م).
الــدواليب :أبــو بــر حممــد بــن
 /16العلــل ومعرفــة الرجــال .حتقيــق :أمحــد بــن محــاد األنصــاري الــرازي.
ويص اهلل حممــد عباس(ط،1بــروت -ت ( 3 1 0هـــ 9 2 2 /م ) .
لبنان  1408هـــ1988 /م).
 /22الذريــة الطاهــرة .تــح :حممــد جــواد
 /17املســند(.املطبعة امليمنيــة ،القاهــرة -احلســيني اجلاليل(ط،1مؤسســة النــر
اإلســامي التابعــة جلامعــة املدرســن :قــم-
مرص1313هـــ1895/م).
إيــران 1407هـــ1986 /م).
اخلطيــب البغــدادي :أبــو بكــر أمحــد بــن عــي.
الديــار بكــري :حســن بــن حممــد بــن حســن.
ت(463هـ1070/م).
ت(966هـ1558/م).
 /18تاريــخ بغــداد .دراســة وحتقيــق:
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األسد(ط،9مؤسســة الرســالة :بــروت /30 -علــل الرشائع(املكتبــة احليدريــة
لبنا ن 1 4 1 3هـــ 1 9 9 3 /م ) .
العــراق
النجــف-
ومطبعتهــا:
ابــن ســعد :حممــد بــن ســعد بــن  1 3 8 5هـــ 1 9 6 6 /م ) .
منيــع .ت(230هـــ941/م).
الطــريس :أبــو عــي الفضــل بــن
 /26الطبقــات الكــرى ،تــح :عــي حممــد احلســن .ت(548هـــ1153/م).
عمر(ط،1مكتبــة اخلانجــي :القاهــرة -مــر  / 31إعــام الــورى بأعــام اهلــدى.
1421هـــ2001 /م).
تــح :مؤسســة آل البيــت إلحيــاء
ابــن ســيد النــاس :حممــد بــن عبــد اهلل الرتاث(ط،1مؤسســة آل البيــت إلحيــاء
الــراث :قــم -إيــران 1417هـــ1996 /م).
بن حيــي .ت(734هـ1333/م).

 /27عيــون األثــر يف فنــون املغازي والشــائل  /32االحتجــاج .تعليــق حممــد باقــر
والسري(ط،1مؤسســة عــز الديــن :بــروت -اخلرســان(ط ،1النجف-العــراق1385 ،
هـــ1965 /م).
لبنان 1406هـــ1986/م).
ابــن أيب شــيبة :ابــو بكــر عبــد اهلل الطــري :أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر.
ت( 310هـــ922 /م).
( 2 3 5هـــ 8 4 9 /م ) .
 /28املصنــف يف االحاديــث واالخبــار /33 .تاريــخ الرســل وامللــوك .تــح :حممــد
ضبــط وتعليــق :ســعيد اللحــام(ط،1دار أبــو الفضــل إبراهيــم(ط،2دار املعــارف:
القاهــرة -مــر 1387هـــ1967/م).

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 /23تــارخ اخلميــس يف أحــوال أنفــس الفكــر :بريوت -لبنــان 1409هـ1989/م).
نفيس(ط،1مؤسســة شــعبان :بــروت-
الصاحلــي الشــامي :حممــد بــن
لبنــان د.ت).
ت(942هـــ1535/م).
يوســف.
الذهبــي :شــمس الديــن أبــو
عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان /29 .ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرة خــر
العبــاد  .حتقيــق وتعليــق :عــادل امحــد عبــد
ت ( 7 4 8هـــ 1 3 4 7 /م ) .
 /24تاريــخ اإلســام ،تــح :عمــر عبــد املوجــود و عــي حممــد معــوض(ط،1دار
الســام تدمــري(ط،1دار الكتــاب العــريب ،الكتــب العلميــة :بــروت -لبنــان
 1414هـــ1993 /م).
بريوت-لبنــان 1407هـــ1987/م).
 /25ســر أعــام النبــاء .تــح :الصــدوق :حممــد بــن عــي بــن احلســن بــن
حســن بابويــه القمــي .ت(381هـــ894/م).
و
األرنــؤوط
شــعيب
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 /34جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،لبنــان 1392هـــ1972/م).
تقديــم :خليــل امليــس ،ضبــط وختريــج :صدقــي
مجيــل العطــار(دار الفكــر :بــروت -لبنــان ابــن عســاكر :أبــو القاســم عــي بــن احلســن ابــن
هبــة اهلل .ت(571هـ1175/م).
1415هـــ1995/م).
الطــويس :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن /40 .تاريــخ مدينــة دمشــق وذكــر فضلهــا
وتســمية مــن حلهــا مــن األماثــل أو اجتــاز
ت( 460هـــ1067 /م).
بنواحيهــا مــن واردهيــا وأهلهــا .تــح :عــي
 /35األمــايل .تــح :قســم الدراســات شــري(ط ،1دار الفكــر :بــروت -لبنــان
االسالمية–مؤسســة البعثة(ط،1مؤسســة 1415هـــ1995 /م).
البعثــة :قــم -إيــران 1414هـــ1993/م).
العقيــي :أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو
ابــن طيفــور :أبــو الفضــل بــن أيب طاهــر .بــن موســى بــن محــاد .ت(322هـــ933/م).
ت( 380هـــ990 /م).
 /41كتــاب الضعفــاء .حتقيــق وتوثيــق:
عبــد املعطــى أمــن قلعجــي(ط،2دار الكتــب
 /36بالغــات النســاء(.ط،1مكتبة بصــريت :العلميــة :بريوت-لبنــان 1418هـــ1998/م).
قــم -إيــران 1361هـــ1942/م).
العينــي :أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد.
ابــن عبــد الــر :أبــو عمــر يوســف ت(855هـــ1451/م).
أمحــد بــن عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد.
 /42عمــدة القــاري يف رشح صحيــح
ت ( 4 6 3هـــ 1 0 7 0 /م ) .
البخــاري( .دار إحيــاء الــراث العــريب:
 /37االســتيعاب يف معرفــة بــروت -لبنــان د.ت).
األصحاب .تــح :عيل حممد البجــاوي(ط،1دار ابــن كثــر :أبــو الفــداء إســاعيل الدمشــقي.
اجليــل :بــروت -لبنــان 1412هـــ1991/م) .ت( 774هـــ1372/م).
 /38الــدرر يف اختصــار املغــازي والســر .تــح /43 :البدايــة والنهايــة يف التاريــخ .تــح :عــي
شــوقي ضيــف(ط،1دار املعــارف :القاهــرة -شــري(ط،1دار إحيــاء الــراث العــريب:
بــروت -لبنــان 1408هـــ1988/م).
مــر 1403هـــ1982/م).

عبــد الــرزاق الصنعــاين :أبــو بكــر بــن  /44الســرة النبويــة .تــح :مصطفــى عبــد
الواحــد(ط ،1دار املعرفــة :بــروت -لبنــان
مهام .ت(211هـــ826/م).
1396هـــ1971 /م).
 /39املصنــف .حتقيــق وتعليــق :حبيــب الرمحن
األعظمــي (ط،1املجلــس العلمي:بــروت -املــرد :أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد.
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ت( 286هـــ899 /م).

بــروت – لبنان1420هـــ1999/م).

ت( 261هـــ874 /م).
النــووي :حميــي الديــن أبــو زكريــا حييــى بــن
 /47اجلامــع الصحيــح(ط،1دار الفكــر :رشف .ت(676هـــ1277/م).
بــروت -لبنــان د.ت).
 /53صحيــح مســلم بــرح النــووي(دار
بريوت–لبنــان
العــريب:
املــزي :مجــال الديــن أبــى احلجــاج يوســف .الكتــاب
ت(742هـــ1341/م).
1 4 0 7هـــ 1 9 8 7 /م ) .

 /48هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال.
تــح :بشــار عــواد معــروف(ط ،4مؤسســة
الرســالة:بريوت -لبنــان 1406هـــ1985/م).
املقريــزي :تقــي الديــن أمحــد بــن عــي بــن عبــد
القــادر بــن حممــد .ت(845هـــ1441/م).

ابــن هشــام :أبــو حممــد عبــد
امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري.
ت ( 2 1 8هــــ 8 3 3 /م ) .
 /54الســرة النبويــة .حتقيــق وضبــط :حممــد
حميــي الديــن عبــد احلميد(ط،1مكتبــة حممد عيل
صبيــح :مرص–القاهــرة 1383هـــ1963/م).

 /49إمتــاع األســاع بــا للنبــي مــن األحــوال
اهليثمــي :نــور الديــن عــي بــن أيب
واألمــوال واحلفــدة واملتــاع .تــح :حممــد عبــد
احلميــد النميــي (ط،1دار الكتــب العلميــة :بكــر .ت(807هـــ1404/م).

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 /45الكامــل يف اللغــة واألدب .تعليــق :حممــد النســائي :أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب
أبــو الفضــل إبراهيــم(ط،3دار الفكــر العــريب :بــن عــي بــن بحــر .ت(303هـــ915/م).
القاهــرة -مــر 1417هـــ1997/م).
/50كتــاب الســنن الكــرى .تــح :عبــد الغفــار
املتقــي اهلنــدي :عــاء الديــن عــي ســليامن وســيد كــروي (ط،1دار الفكــر:
بــن حســام الديــن اهلنــدي الربهــان فــوري .بــروت -لبنــان  1411هـــ 1991/م).
ت(975هـــ1567/م).
/51كتــاب الضعفــاء واملرتوكــن  .تــح :حممــود
 /46كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال .إبراهيــم زايــد(ط ،1دار املعرفــة :بــروت-
ضبطــه وفــر غريبــه وصححــه ووضــع لبنــان 1406 .هـــ 1986/م).
فهارســه ومفتاحــه :بكــري حيــاين وصفــوة
السقا(ط،1مؤسســة الرســالة :بــروت -لبنــان النرص اهلل :جواد كاضم منشد.
 1409هـــ1989/م).
/52فضائــل أمــر املؤمنــن املنســوبة
الرافد:النجــف
مســلم :أبــو احلســن مســلم بــن لغــره(.ط،1دار
احلجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري .ا أل رش ف 1 4 3 0 ،هـــ 2 0 0 9 /م ) .
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 /55جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن عبــد اهلل.
(ط ،1دار الكتــب العلميــة :بــروت -ت ( 6 2 6هـــ 1 2 2 8 /م ) .
لبنان1408هـــ1988/م).
 /57معجــم البلــدان(دار إحيــاء الــراث
الواقــدي :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن العريب :بــروت -لبنان 1399هـ1979/م).
واقــد .ت(207هـــ822/م).
اليعقــويب :أمحــد بــن أيب يعقــوب
 /56كتــاب املغــازي .تــح :ملســترشق بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح .كــن حيـ ًا
مارســدن جونس(ط،3عــامل الكتــب :عام(292هـــ904/م).
بــروت -لبنــان 1404هـــ1984/م) /58 .تاريــخ اليعقــويب(دار صــادر :بــروت-
لبنــان د.ت).
ياقــوت احلمــوي :شــهاب

كشف اليقني للعالمة احللي،ص14

الرشيف الريض :هنج البالغة ص457

)( اإلمام عيل
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ملخص البحث

لــكل علــم مــن العلــوم مصــادر أساســية ،يرجــع اليهــا أهــل االختصــاص ،فهــي

يزودهــم بالقواعــد الصحيحــة والتطبيقــات الناجحــة يف
بمنزلــة املنهــل الصــايف ،الــذي ّ

هــذا املجــال املعــريف أو ذاك.

وكان اإلمــام عــي عليــه الســام ومــا زال مــن املصــادر األصيلــة للفكــر اإلســامي

يف جماالتــه املعرفيــة وقــد حــاول هــذا البحــث أن يقــف عــى إســهامه ســام اهلل عليــه يف

تأســيس العلــوم ومنهــا:

(علــم الــكالم ،وعلــم الفقــه ،وعلــوم القــرآن ،وعلــم النحــو ،وعلــوم البالغة) مســتدالً

عــى ذلــك بكالمــه عليه الســام وباآليــات القرآنيــة وبالنصــوص التارخييــة واألدبية.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 جواد كاظم الن�صر اهلل. د.�أ.............................................................................
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Abstract

For each a pillar there should be sensual sources the specialists
revert into, they are the pure fount providing such specialists with the
correct rules and successful applications in a meant knowledge field.
Imam Ali has been one of the genuine sources of the Islamic mind
in the knowledge fields the present paper endeavours to shed light on
his contributions in erecting sciences: linguistic, theology, Quranic
sciences, syntactic and eloquence sciences and relies heavily on the
speeches of the Imam, Quranic Ayahs and historical and literary texts.

الإمام علي عليه ال�سالم م�صدر ًا من م�صادر الفكر الإ�سالمي...........................................

املقدمة:

الســام ســيد أهــل النظــر كافــة وإمامهــم

تعــد تربيــة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي فلــم يكــن عليــه الســام مقتــرا عــى

عليــه الســام يف بيــت الرســالة البدايــة أوائــل األدلــة يف تكليفــه بالعقليــات ،وقــد

لتفتــح ذهنيتــه وقدرهتــا عــى اســتيعاب أشــاد النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم
حقائــق الكــون وأرساره ،فــكان عليــه بمكانتــه العلميــة إذ قــال( :أنــا مدينــة
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الســام خمصوصــ ًا بخلــوات مــع رســول العلــم وعــي باهبــا ،فمــن أراد املدينــة
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ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســلم ،ال فليأهتــا مــن باهبــا) )3(.ومــن هنــا كان عليــه
اهلل

يطلــع أحــد مــن النــاس عــى مــا يــدور الســام يؤكــد عــى رضورة اخــذ العلــم

بينهــا ،وكثــرا مــا كان عليــه الســام يســأل
النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم عــن

ّ
(صــى اهلل
معــاين القــرآن ومعــاين كالمــه
عليــه وآلــه) وســلم ،وإذا مل يســأل ابتــدأه

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســلم
النبــي
بالتعليــم والتثقيــف( ،)1وروي انــه قــال:

(كنــت إذا ســألت رســول اهلل أعطــاين،
وإذا ســكت ابتــدأين)( .)2وأضيــف إىل

مــن مصــدره أال وهــو نفســه الرشيفــة ،إذ
يقــولَ ( :فا ْلت َِم ُســوا َذلِـ َ
ـك ِم ـ ْن ِعنْـ ِـد َأ ْه ِلــه،
َفإِنــم َعيـ ُ ِ
ال ْهـ ِ
ـم
َّ ُ ْ ْ
ـلُ ،هـ ُ
ـش ا ْلع ْل ـ ِم و َمـ ْـو ُت ْ َ
ِ
ِ ِ
ــم،
ــم َعــ ْن ع ْلم ِه ْ
ُــم ُحك ُْم ُه ْ
ْبك ْ
ا َّلذيــ َن ُي ِ ُ
ِِ
ِ
ـم َع ـ ْن
َ
ـم ،و َظاه ُر ُهـ ْ
ـم َع ـ ْن َمنْطق ِهـ ْ
وص ْمت ُُهـ ْ
ِِ
ـون الدِّ ي ـ َن َ
ـمَ ،ل ُيَالِ ُفـ َ
يت َِل ُفـ َ
ـون
ول َ ْ
َباطن ِهـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـت
وص ِامـ ٌ
ـم َشــاهدٌ َصــاد ٌقَ ،
فيــهَ ،ف ُهـ َـو َب ْين َُهـ ْ
نَاطِـ ٌـق)( .)4وهــذا القــول كنايــة عــن نفســه

ّ
(صــى فــكان عليــه الســام كثــرا مــا يســلك
اختصاصــه عليــه الســام بالنبــي

اهلل عليــه وآلــه) وســلم (ذكاءه وفطنتــه ،هــذا املســلك ويعــرض هــذا التعريــض
وطهــارة طينتــه ،وإرشاق نفســه وضوئهــا ،وهــو الصــادق األمــن العــارف بــاألرسار
وإذا كان املحــل قابــا متهيئــا ،كان الفاعــل اإلهليــة.

املؤثــر موجــودا ،واملوانــع مرتفعــة ،حصــل

()5

لــذا نجــد أمــر املؤمنــن عليــه الســام

األثــر عــى أتــم مــا يمكــن ،فــكان عليــه الوحيــد الــذي قــال( :ســلوين قبــل أن
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تفقــدوين فألنــا بطــرق الســاء اعلــم منــي

عليــه الســام ملــا خــص بــه مــن العلــم(.)13
وقولــه تعــاىلَ  :أ َف َم ـ ْن ك َ
َان َعـ َـى َب ِّينَـ ٍـة ِم ـ ْن
ِ
ــه وي ْت ُلــوه َش ِ
ــاهدٌ ِمنْــ ُه )14(إن الشــاهد
َر ِّب َ َ ُ
()15
هــو اإلمــام عــي عليــه الســام.

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
الرشعــي ،فانــه وان عنــى هبــا نفســه عليــه النبويــة كقولــه

الســام وذريتــه ،فــان األمــر فيهــا ظاهــرا وســلم للســيدة فاطمــة الزهــراء (عليهــا

جــدا كــا نجــده يف حديــث الرســول الســام)( :زوجتــك أقدمهــم ســلام،

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) يف أعــاه وأعظمهــم حلــا ،وأعلمهــم علــ ًا)(.)16

(أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا) .وقولــه وقــال (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم( :مــن
(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم« :أقضاكــم أراد أن ينظــر إىل نــوح يف عزمــه ،وموســى
عــي»( .)8واملعــروف أن القضــاء يســتلزم يف علمــه ،وعيســى يف ورعــه ،فلينظــر إىل

عــي بــن أيب طالــب)( .)17واىل هــذا املعنــى
علومــ ًا عــدة (.)9
ِ
بقوله(:وعنْدَ َنــا َأ ْهـ َـل
ويف الواقــع أن عــدد مــن املفرسيــن يشــر عليــه الســام
ِ
الكْــ ِمِ ،
وض َيــا ُء األَ ْم ِ
ــر )
ــو ُ
أكــدوا عــى نــزول عــدد مــن اآليــات ا ْل َب ْيــت َأ ْب َ
اب ْ ُ
القرآنيــة يف حــق اإلمــام عــي عليــه الســام ( .)18فاحلكمــة هنــا الرشعيــات والفتــاوى،
يف هــذا املجــال كقولــه تعــاىلَ  :وت َِع َي َهــا وضيــاء األمــر هــي العقليــات والعقائــد
ُأ ُذ ٌن و ِ
ّ
(صــى اهلل عليــه (وهــذا مقــام عظيــم ال جيــر احــد مــن
اع َيــ ٌة .)10(قــال
َ

وآلــه) وســلم :ســألت اهلل أن جيعلهــا املخلوقــن إن يدعيــه ســواه عليــه الســام،
()19
أذنــك ففعــل( .)11وقولــه تعــاىلَ  :أ ْم ولــو أقــدم احــد عــى ادعائــه لكــذب
ي ُســدُ َ
َّــاس َع َ
ــم اللَُّ ِمــ ْن وكذبــه النــاس) )20(.إذ كان عليــه الســام
ــى َمــا َآت ُ
ون الن َ
َْ
َاه ُ
َف ْض ِل ِ
ــه .)12(أهنــا نزلــت يف اإلمــام عــي عــى درجــة مــن اليقــن إذ يقــولَ ( :مــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بطــرق األرض)( .)6وكان عليــه الســام
وم َ ُّ
ــط
ــو ِةَ ،
ــج َر ُة النُّ ُب َّ
يقــول( :ن َْحــ ُن َش َ
َــة ،ومع ِ
ــف ا َْل َل ِئك ِ
الر َســا َل ِةُ ،
ــاد ُن
وم ْ َت َل ُ
ََ
ِّ
ِ
الكْــ ِم …)( )7أي احلكــم وأكــد هــذا املعنــى بعــدد مــن األحاديــث
ا ْلع ْلــ ِم ،و َينَابِ ُ
يــع ْ ُ
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الـ ِّـق ُمـ ْـذ ُأ ِري ُتـ ُه)( .)21فاإلمــام فيهــا بعــده فمنــه أخــذ ولــه اقتفــى ،وعــى
َشـ َكك ُ
ْت ِف ْ َ
عــي عليــه الســام هنــا يشــر لنعمــة اهلل مثالــه احتــذى.

()26

املبحث األول /علم الكالم:

عليــه يف انــه مل يشــك بــاهلل منــذ عرفــه ،أو

علــم الــكالم هــو العلــم الــذي خيتــص

منــذ عــرف احلــق يف العقائــد الكالميــة،

واألصوليــة والفقهيــة (وهــذه مزيــة لــه بدراســة الــذات اإلهليــة وصفاهتــا ،لــذا يعد
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ظاهــرة عــى غــره مــن النــاس فــان أكثرهم أرشف العلــوم ّ
ألن رشف العلــم بــرف
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أو كلهــم يشــك يف الــيء بعــد أن عرفــه املعلــوم ،ومعلومــه ارشف املوجــودات.

وتعــروه الشــبه والوســاوس ويــران

()27

فيعــد اإلمــام عــي عليــه الســام

عــى قلبــه ،وختتلجــه الشــياطني عــا أدي إمــام املتكلمــن ،ومل يعــرف علــم الــكالم

إليــه نظــره) )22(.لــذا نجــده عليــه الســام ممــن ســبقه مــن العــرب ،وال نقــل يف مــا
ـت َعـ َـى م ْكنُـ ِ
يقــولَ ( :بـ ِ
ـون ِع ْل ـ ٍم جــاء مــن األكابــر واالصاغــر منــه يشء،
ـل انْدَ َمْـ ُ
َ
ــت بِــه َل ْض َطربتُــم ْ ِ
اب وهــو فــن انفــرد بــه أوال اليونــان ،أمــا
ــو ُب ْح ُ
ــر َ
َل ْ
اضط َ
َْ ْ
األَ ْر ِشــ َي ِة(ِ )23ف ال َّط ِ
ــو ِّي ا ْل َب ِعيــدَ ِة ) )24(.مــن العــرب فــأول مــن خــاض بــه منهــم

وإمجــاالً فحالــه عليــه الســام حــال رفيعــة هــو اإلمــام عــي عليــه الســام ،وهلــذا
مل يلحقــه أحــد وال قاربــه ،لــذا حــق لــه فاملباحــث الدقيقــة يف التوحيــد والعــدل
عليــه الســام أن يصــف نفســه بأنــه معــادن مبثوثــة يف فــرش كالمــه وخطبــه.

()28

العلــم وينابيــع احلكــم ،فــا أحــد أحــق هبــا

فهــذا الفــن متيــز بــه أمــر املؤمنــن

منــه بعــد الرســول (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) عليــه الســام عــن العــرب يف زمانــه قاطبة؛
وســلم )25(.لــذا أخــذت الفــرق تنتســب لــذا اســتحق التقــدم والفضــل عليهــم

إليــه وتتجاذبــه الطوائــف ألنــه رئيــس أمجعــن (وذلــك الن اخلاصــة التــي يتميــز
الفضائــل وينبوعهــا وأبــو عذرهــا ،وســابق هبــا اإلنســان عــن البهائــم هــي العقــل

مضامرهــا ،وجمــل حليتهــا ،فــكل مــن بــزغ والعلــم ،أال تــرى انــه يشــاركه غــره مــن

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل

احليوانــات يف اللحميــة والدمويــة والقــوة عنــدي أعظــم فضائلــه عليــه الســام).

()30

والقــدرة ،واحلركــة الكائنــة عــى ســبيل

وهلــذا انتســب املتكلمــون الذيــن

اإلرادة واالختيــار فليــس االمتيــاز إال جلــوا يف بحــار املعقــوالت إليــه خاصــة

بالقــوة الناطقــة ،أي العاقلــة العاملــة ،فكلــا دون غــره ،وســموه أســتاذهم ورئيســهم،

كان اإلنســان أكثــر حظــ ًا منهــا كانــت واجتذبتــه كل فرقــة مــن الفــرق إىل

الن معلومــه ارشف املعلومــات ،ومل ينقــل التوحيد والعدل وأرباب النظر ...فهم

عــن احــد مــن العــرب غــره يف هــذا الفــن تالمذته وأصحابه ،الن كبريهم واصل
حــرف واحــد ،وال كانــت أذهاهنــم تصــل بن عطاء تلميذ أيب هاشم عبد اهلل بن حممد

إىل هــذا ،وال يفهمونــه هبــذا الفــن فهــو بن احلنفية ،وأبو هاشم تلميذ أبيه ،وأبوه

منفــرد فيــه ،وبغــره مــن الفنــون ،وهــي تلميذه عليه السالم( ، )32ولنأخذ نامذج من

العلــوم الرشعيــة مشــارك هلــم وراجــح املعتزلة :
عليهــم ،فــكان أكمــل منهــم النــا قــد بينــا

واصــل بــن عطــاء :وهــو الــذي

أن األعلــم ادخــل يف صــوره اإلنســانية ينســب اليــه تأســيس االعتــزال( . )33فقــد
وهــذا هــو معنــى األفضليــة).

()29

روي أن أحــد األمــراء كتــب إىل واصــل

يقــول ابــن أيب احلديــد( :إن التوحيــد بــن عطــاء أن يذكــر مــا عنــده ومــا وصــل

والعــدل واملباحــث الرشيفــة اإلهليــة ،مــا إليــه يف القضــاء والقــدر ،فكتــب إليــه

عرفــت إال مــن كالم هــذا الرجــل ،وان واصــل بــن عطــاء:

كالم غــره مــن أكابــر الصحابــة مل يتضمــن

(أحســن مــا ســمعت يف القضــاء

مــن ذلــك أصــا ،وال كانــوا يتصورونــه والقــدر قــول أمــر املؤمنــن عــي بــن
ولــو تصــوروه لذكــروه ،وهــذه الفضيلــة أيب طالــب عليــه الســام :أيدلــك عــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

إنســانيته أتــم ،ومعلــوم أن هــذا الرجــل نفســها( . )31ومــن هــذه الفــرق:
اوالً املعتزلة :الذين يقال عنهم أهل
انفــرد هبــذا الفــن ،وهــو ارشف العلــوم،
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الطريــق ويأخــذ عليــك املضيــق؟ .وكان الكوفــة ،ثــم انتقــل للبــرة لدراســة
واصــل يرجــع يف بعــض احكامــه لإلمــام االعتــزال عــى يــد رجــاالت معتزلــة

عــي (عليــه الســام) ،فمثــا ملــا ســئل عــن البــرة ،ثــم ذهــب لبغــداد مؤسســ ًا
القــدر قــال( :مــا اعــرف فيــه إال مــا قالــه االعتــزال البغــدادي .كان بــر اول مــن

عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) فانــه قــال مــن املعتزلــة بتفضيــل اإلمــام عــي
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ومــا تســتغفر اهلل منــه فهــو منــك)(.)34
عمــرو بــن عبيــد (144-80هـــ)

()35

حممــد (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم ومنــه

رسى القــول اىل معتزلــة بغــداد وبعــض

هــو تلميــذ واصــل بــن عطــاء وزميلــه مــن معتزلــة البــرة( .)38قــال بــر بــن

يف تأســيس االعتــزال ،ويعــد أيضــا مــن املعتمــر« :واحتجــوا يف ذلــك (املعتزلــة)
رجــال احلديــث .كتــب إليــه أحــد األمــراء إن عليــ ًا كان افضــل النــاس بعــد النبــي

أن يذكــر مــا عنــده ومــا وصــل إليهــم يف (صــى اهلل عليــه وآلــه) بــأن قالــوا :انــا
القضــاء والقــدر ،فكتــب إليــه عمــرو بــن وجدنــا الفضــل يف الديــن انــا ينــال بالعلــم
والعمــل ،فلــا اعتربنــا علــم اصحــاب

عبيــد:

(أحســن مــا ســمعت يف القضــاء النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعلمهــم

والقــدر قــول أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب عــى مــا تناهــت بــه االخبــار الينــا عنهــم

طالــب عليــه الســام :لــو كان الــزور يف وجدنــا عليــ ًا ارجحهــم علــ ًا وأفضلهــم
االصــل حمتومــا كان املــزور يف القصــاص عمـاً ،وذلــك انــا اذا قلنــا :مــن كان اقــدم

مظلومــا).

()36

بــر بــن املعتمــر اهلــايل

()37

املســلمني إســاما؟ قالــوا :عــي .وقــال

قــوم :ابــو بكــر .وقــال قــوم :زيــد .وقــال

ت210هـــ :يعــد مؤســس مدرســة بغــداد قــوم :خبــاب .فقلنــا ال اقــل مــن ان نجعــل

املعتزليــة .كانــت والدتــه ونشــأته يف عليـ ًا واحــد ًا مــن هــؤالء .فال نقيض لــه بأنه
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اقدمهــم إســاما ،وال عليــه بــان اســامه العــرب والعجــم وبيــوت األمــوال ،فــكان
متأخــر عنهــم .وان كانــت االخبــار يف ان اذا اتــى املــال قســمه يف النــاس ،وال يدخــر

علي ـ ًا كان اقدمهــم اســام ًا اشــهر وأكثــر .شــيئ ًا منــه ،ثــم يكنــس بيــت املــال ،ويرشــه،
وإذا قلنــا مــن كان اعظــم اصحــاب رســول ويقــول :يــا صفــراء ،ويــا بيضــاء( )39غــري

اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) جهــاد ًا واقتلهــم غــري( .)40وكان يقــول اذا قســم االمــوال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لألكفــاء وأشــدهم بــذالً ملهجتــه يف بــن النــاس:
احلــرب؟ فالقائلــون :عليـ ًا والزبــر وعمــر هذا جناي وخياره فيه
ٍ
اذ كل جان يده اىل فيه
وأبــو دجانــة والــراء بــن مالــك ،غــر اهنــم
فقلنــا :ال اقــل مــن ان يكــون عــي
قــد امجعــوا ان لعــي مــن االكفــاء واألقــران
كأحدهــم .قالــوا :فلــا رأينــا علي ـ ًا شــارك
مــا ليــس ألحــد منهــم .فقلنــا :ال اقــل مــن
كل ذي فضــل مــن اصحــاب رســول اهلل
ان نجعلــه رج ـ ً
ا مــن هــؤالء وال حيتســب
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،وبــان هــو بفضائــل
بــا لــه مــن الفضــل عليهــم  .وإذا قلنــا مــن
مل يرشكــوه فيهــا علمنــا انــه افضــل النــاس
كان اعلــم اصحــاب رســول اهلل (صــى اهلل
بعــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) .فوجب
عليــه وآلــه)؟ قــال قــوم :معــاذ بــن جبــل
علينــا ان نفضلــه عــى ســائر اصحــاب
وعمــر وعبــد اهلل بــن مســعود وعــي .غــر
النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)»( .)41ويؤكــد
اهنــم امجعــوا ان عليــ ًا ُيســأل وال يســأل ،
بــر إن اإلمــام عــي (عليــه الســام)
فقلنــا :ال اقــل مــن ان نجعلــه كأحدهــم يف
أشــجع واســخى الصحابــة لذلك اســتحق
العلــم ،وال حيتســب بــا جــاء مــن االخبــار
التفضيــل(.)42
يف فضلــه عليهــم .وإذا قلنــا :مــن كان
ثانيــ ًا االشــاعرة :هــم الذيــن ينتمــون
ازهدهــم يف الدنيــا؟ قــال قــوم :ابــو ذر او
أليب احلســن األشــعري الــذي هــو تلميــذ
عمــر وســلامن او ابــو الــدرداء او عــي،
أيب عــي اجلبائــي احــد كبــار رجــال
غــر اهنــم امجعــوا :ان عليــ ًا ملــك رقــاب
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املعتزلــة ،وأبــو عــي تلميــذ أيب يعقــوب اصحــاب االمــام (عليــه الســام) الذيــن

الشــحام ،والشــحام تلميــذ أبــو اهلذيــل صــاروا فيــا بعــد خــوارج(.)46
وأبــو اهلذيــل تلميــذ أبــو عثــان الطويــل،

خامســا :الكراميــة( : )47ويرتبطــون

انتهــاء االشــعرية إىل عيل(عليــه الســام)

األول :أهنــم يســندون اعتقادهــم عــن

وأبــو عثــان تلميــذ واصــل فعــاد األمــر إىل باإلمــام عــي عليــه الســام عــن طريقــن:
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شــيخ بعــد شــيخ حتــى ينتهــون إىل ســفيان

ثالثــ ًا :الفــرق الشــيعية :كاإلماميــة الثــوري وهــو مــن الزيديــة.

والزيديــة واإلســاعيلية فانتامؤهــم إليــه

ظاهــر معلــوم.

والثــاين :إن مشــايخ الكراميــة ينتهــون

إىل علــاء الكوفــة مــن أصحــاب اإلمــام

رابعــ ًا :اخلــوارج :مــع طعنهــم فيــه ،عــي عليــه الســام وهــم ســلمة بــن كهيــل

لكنهــم كانــوا أصحابــه ،وانحرفــوا عنــه ،وحبــه العــرين وســامل بــن اجلعــد والفضــل
بعــد أن تعلمــوا منــه ،وهــم أنصــاره يف بــن دكــن وشــعبة واألعمــش وعلقمــة

اجلمــل وصفــن ،ولكــن الشــيطان ران وهبــرة بــن مريــم و أيب اســحق الســبيعي
عــى قلوهبــم وأعمــى أبصارهــم )44(.فعــى و غريهــم .وهــؤالء كلهــم اخــذوا عــن
ســبيل املثــال ذكــر اجلاحــظ خطبــة لقطــري اإلمــام عــي عليــه الســام فهــو رئيــس
بــن الفجــاءة( )45احــد رجــاالت اخلــوارج اجلامعــة وأقواهلــم منقولــة عنــه ومأخــوذة

مــع العلــم اهنــا وردت يف هنــج البالغــة منــه.

()48

ألمــر املؤمنــن عليــه الســام وهــي

اخلطبــة رقــم ( )110وقــد رواهــا املرزبــاين

املبحث الثاين /علم الفقه:

كان أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي عليــه

يف كتابــه املونــق وهــي بــكالم االمــام (عليه الســام أصــل علــم الفقــه وأساســه،

الســام) أشــبه ،وليــس يبعــد ان يكــون وكل فقيــه يف اإلســام فهــو عيــال عليــه،
قطــري خطــب هبــا بعــد ان اخذهــا مــن ومســتفيد مــن فقهــه( )49وغدا عليه الســام
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أيضــا أليب حنيفــة ،وأيب حنيفــة لإلمــام

أصــل املذاهــب الفقهيــة ،فــان:
أوالً :اإلمــام أبــو حنيفــة ت 150هـــ عــي عليــه الســام(.)53

 :قــرأ عــى اإلمــام جعفــر الصــادق عليــه

خامسـ ًا :فقــه الشــيعة  :فرجوعــه إليــه

الســنتان هللــك النعــان) والصــادق قــرأ

وقــد بــدأ تضلــع أمــر املؤمنــن

الســام ،وهــو الــذي اشــتهر عنــه (لــوال واضــح.

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وســلم إذ أرســله
ينتهــي األمــر إىل اإلمــام عــي بــن أيب طالب
عليــه الســام .

إىل اليمــن داعيــا لــه( :اللهــم أهــد قلبــه،

()50

ثانيــ ًا :اإلمــام مالــك بــن أنــس ت وثبــت لســانه) .فقــال عليــه الســام( :فــا

 179هـــ قــرأ عــى ربيعــة الــرأي ،وربيعــة شــككت بعدهــا يف قضــاء بــن اثنــن)

()54

قــرأ عــى عكرمــة ،وعكرمــة قــرأ عــى ابــن ولــذا قــال (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم:
عبــاس ،واملعــروف إن ابــن عبــاس هــو (أقضاكــم عــي) ،والقضــاء حيتــاج صاحبــه
تلميــذ اإلمــام عــي عليــه الســام.

()51

الن يكــون ملــا بالفرائــض ،والقــرآن

ثالث ـ ًا :االمــام الشــافعي ت 204هـــ  :واحلــال واحلــرام وغريهــا.

قــرأ مــن طريقــن:

()55

وكان اإلمــام عليــه الســام مرجــع

 1ـ عــى حممــد بــن احلســن تلميــذ أيب الصحابــة يف كثــر مــن األحــكام الفقهيــة

حنيفــة ،وبالتــايل يرجــع لإلمــام عــي عليــه ومنهــم اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب،
وعبــد اهلل بــن عبــاس ،فأمــا اخلليفــة عمــر

الســام .

 2ـ عــى اإلمــام مالــك ،ومالــك يرجع فتواتــر عنــه رجوعــه إليــه يف املســائل التــي

فقهــه لإلمــام عــي عليه الســام.

()52

أشــكلت عليــه ،وعــى غــره مــن الصحابــة

رابعــ ًا :اإلمــام امحــد بــن حنبــل حتــى قــال مــرارا (لــوال عــي هللــك عمــر)

ت 241هـــ  :قــرأ عــى الشــافعي ،فريجــع ( )56وقولــه (ال بقيــت ملعضلــة ليــس هلــا أبــو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى أبيــه حممــد الباقــر عليــه الســام حتــى عليــه الســام بالفقــه منــذ عهــد الرســول
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احلســن)( .)57وقولــه (ال يفتــن احــد يف
املســجد وعــي حــارض)(.)58

ومــن فتاويــه املشــهورة التــي رجــع

فيهــا اخلليفــة عمــر ألمــر املؤمنــن عليــه
الســام فتــواه يف املــرأة التــي ولــدت لســتة
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أشــهر ،فــأراد عمــر رمجهــا ،لكــن اإلمــام
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النــص
عــي عليــه الســام اســتنبط مــن
ّ
القــرآين صحــة احلمــل اســتنادا لقولــه
ح ُلــه َوفِصا ُلــه َثال ُثـ َ
ـون َشـ ْـهر ًا
تعــاىلَ  :و َ ْ
( ،)59ثــم جــاءت آيــة أخــرى حــددت مــدة
ات ُي ْر ِض ْعـ َن َأ ْو َل َد ُهـ َّن
الفطــامَ  :وا ْل َوالِــدَ ُ
ـن ك ِ
َام َلـ ْ ِ
َح ْو َلـ ْ ِ
ـن . )60( أي أربعــا وعرشين
شــهرا ،فيبقــى ســتة أشــهر مــدة احلمــل.

()61

واألَمــو ُال َأربعــ ٌةَ ،أمــو ُال ا ُْلس ِ
ني،
ــل ِم َ
ْ َ
ََْ
ْ َ
ْ
ـن ا ْل َو َر َثـ ِـة ِف ا ْل َف َر ِائـ ِ
ـض ،وا ْل َف ْي ُء
َف َق َّسـ َـم َها َبـ ْ َ
َف َقســمه َعـ َـى مسـت ِ
َح ِّقيهْ ،
ـس َف َو َض َعه
والُ ُمـ ُ
ُ ْ
َّ َ
اللَّ َح ْي ُ
ــات َف َج َع َل َهــا
والصدَ َق ُ
ــث َو َض َعــهَّ ،
ِ ِ
ـث َج َع َل َهــا ،وك َ
اللَّ َح ْيـ ُ
يها
ـي ا ْل َك ْع َبــة ف َ
َان َحـ ْ ُ
ِ ٍ
ــى َحالِــهَ ،
تكَــه اللَّ َع َ
تكْــه
ول ْ َي ْ ُ
َي ْو َمئــذَ ،ف َ َ
ِ
نِ ْســ َيان ًاَ ،
ــره
ول ْ َي َ
ْــف َع َل ْيــه َمكَانــ ًاَ ،ف َأق َّ
َح ْيـ ُ
ور ُســو ُله) ( .)63ويشــار إىل
ـث َأ َقـ َّـره اللَّ َ

أن اخلليفــة عمــر خاطــب احلجــر األســود:
(أين ألعلــم انــك حجــر ال تــر وال تنفــع

ّ
(صــى اهلل
ولــوال أين رأيــت رســول اهلل
عليــه وآلــه) وســلم قبلــك واســتلمك ملــا
قبلتــك وال اســتلمتك) .فقــال لــه اإلمــام

وأيضــا فتــواه يف احلامــل الزانيــة التــي عــي عليــه الســام( :انــه ليــر وينفــع،

أراد عمــر رمجهــا فقــال لــه اإلمــام عــي ولــو علمــت تأويــل ذلــك مــن كتــاب اهلل
عليــه الســام هــذا ســلطانك عليهــا فــا

ســلطانك عــى مــا يف بطنهــا! فرتكهــا حتــى
ولــدت ثــم رمجهــا )62(.وأراد اخلليفــة عمــر
اخــذ حــي الكعبــة لتوظيفهــا يف اجلهــاد،

لعلمــت إن الــذي أقــول لــك كــا أقــول،
قــال اهلل ســبحانه وتعــاىل و َوإِ ْذ َأ َخ َ
ــذ
ـك ِمـن بنِــي َآدم ِمـن ُظه ِ ِ
ـم
ََ ْ ُ
َر ُّبـ َ ْ َ
ـم ُذ ِّر َّيت َُهـ ْ
ورهـ ْ
ــى َأ ْن ُف ِس ِ
ــهدَ ُه ْم َع َ
ُــم
ــه ْم َأ َل ْس ُ
َو َأ ْش َ
ــت بِ َر ِّبك ْ

فاستشــار أمــر املؤمنــن عليــه الســامَ ،قا ُلــوا َبـ َـى ،)64(فلــا أشــهدهم واقــروا لــه
ــر َ
فقــال عليــه الســام( :إِ َّن َه َ
آن انــه الــرب عــز وجــل وإهنــم العبيــد كتــب
ــذا ا ْل ُق ْ

ـي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ،ميثاقهــم يف رق ثــم ألقمــه هــذا احلجــر،
ُأ ْنـ ِـز َل َعـ َـى النَّبِـ ِّ
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وان لــه لعينــن ولســانا وشــفتني ،تشــهد

وســأله آخــر عــن اإلمــام عــي عليــه

ملــن وافــاه باملوافــاة فهــو أمــن اهلل عــز وجل الســام  ،وكان يظــن أن احلســن البــري
يف هــذا املــكان ،فقــال عمــر( :ال أبقــاين اهلل منحــرف عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام،
بــأرض لســت هبــا يــا أبــا احلســن)(.)65

أمــا ابــن عبــاس فهــو تلميــذه وأكثــر علمــه

فقــال:

مــا أقــول يف مــن مجــع اخلصــال

ســواء يف الفقــه أو تفســر القــرآن.

()66

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) يف غــزاة
الرســول

ومــن أشــهر فقهــاء التابعــن احلســن تبــوك ،فلــو كان غــر النبــوة يشء يفوتــه

ّ
(صــى اهلل عليــه
البــري الــذي لعلــه التقــى باإلمــام عــي الســتثناه ،وقــول النبــي

عليــه الســام وأخــذ عنــه وروى عنــه وآلــه)( :الثقــان كتــاب اهلل وعــريت)،
الكثــر ،وكان يتحــدث عنــه بتقديــر فلــا وأنــه مل يؤمــر عليــه أمــر قــط ،وقــد أمــرت

ســئل عــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام األمــراء عــى غــره (.)68
قــال :

وســأله أبــان بــن عيــاش عــن رأيــه يف

مرامــي اهلل عــى عــدوه ،وربــاين هــذه

مــا أقــول فيــه! كانــت لــه الســابقة،

“ كان عــي واهلل! ســهام صائبــا مــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،فقــال:

األمــة ،وذا فضلهــا  ،وذا ســابقتها ،وذا والفضــل ،والعلــم ،واحلكمــة ،والفقــه،

ّ
صــى اهلل عليــه والــرأي ،والصحبــة ،والنجــدة ،والبــاء،
قرابتهــا مــن رســول اهلل
[وآلــه] وســلم ،مل يكــن بالنؤمــة عــن أمــر والزهــد ،والقضــاء ،والقربــة ،إن عليــا

اهلل ،وال بامللومــة يف دين اهلل ،وال بالرسوقة كان يف أمــره عليــا ،رحــم اهلل عليــا ،وصـ ّـى

ملــال اهلل ،أعطــى القــرآن عزائمــه ،ففــاز منه عليــه! فقلــت :يــا أبــا ســعيد! أتقــول صـ ّـى
بريــاض مونقــة ،ذلــك عــي بــن أيب طالــب اهلل عليــه لغــر النبــي! فقــال :ترحــم عــى
يــا لكــع! «

()67

املســلمني إذا ذكــروا ،وصــي عــى النبــي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مأخــوذ عــن اإلمــام عــي عليــه الســام األربعــة  :ائتامنــه عــى بــراءة ،و مــا قــال لــه
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وآلــه ،وعــي خــر آلــه .فقلــت :أهــو خــر الــكل عــى حفظــه للقــرآن عــى عهــد

مــن محــزة وجعفــر؟ قــال :نعــم .قلــت :النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم وهــو
وخــر مــن فاطمــة وأبنيهــا؟ قــال :نعــم! أول مــن مجعــه بعــد وفــاة النبــي (صـ ّـى اهلل

واهلل إنــه خــر آل حممــد كلهــم ،ومــن عليــه وآلــه) وســلم إذ يــرى أهــل احلديــث
يشــك أنــه خــر منهــم ،وقــد قــال رســول انــه تشــاغل بجمــع القــرآن ،وهــذا يــدل
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اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)( :وأبومهــا خــر عــى أنــه أول مــن مجعــه ( .)70مــن هنــا مــن
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منهــا) ،ومل جيــر عليــه اســم رشك ،وال ينعــم النظــر يف أقوالــه عليــه الســام يثبــت
ّ
(صــى إن أقــل مــا يــدل عليــه أن مــا نقــل عنــه مــن
رشب مخــر ،وقــد قــال رســول اهلل
اهلل عليــه وآلــه) لفاطمــة (عليهــا الســام) :أعاجيــب املعــارف الصــادرة عــن مقامــه

(زوجتــك خــر أمتــي) ،فلــو كان يف أمتــه العلمــي الــذي يدهــش العقــول مأخــوذ
خــر منــه الســتثناه ،ولقــد آخــى رســول مــن القــرآن الكريــم ،لــذا أصبــح عليــه

اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) بــن أصحابــه ،الســام دائــرة معــارف القــرآن )71(.فمــن

فآخــى بــن عــي ونفســه ،فرســول اهلل خــال مالحظــة مــا جــاء يف كالمــه عليــه

(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) خــر النــاس نفســا ،الســام عــن القــرآن ،نجــد فيــه أحســن مــا
وخريهــم أخــا .فقلــت :يــا أبــا ســعيد! فــا ورد يف تعظيمــه وإجاللــه( .)72وقــد شــهد

هــذا الــذي يقــال عنــك إنــك قلتــه يف عــي! النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وســلم بتلــك

فقــال :يــا ابــن أخــي أحقــن دمــي مــن العالقــة الوثقــى ،بــن القــرآن واإلمــام عيل

هــؤالء اجلبابــرة ،ولــوال ذلــك لشــالت يب عليــه الســام بقولــه( :عــي مــع القــرآن،
اخلشــب(.)69

املبحث الثالث /علوم القرآن

كان اإلمــام عــي عليــه الســام

والقــرآن مــع عــي ال يفرتقــان حتــى يــردا

عــي احلــوض).

()73

لــذا نجــد اإلمــام عليــا عليــه الســام

املنظــور إليــه يف هــذا البــاب ،فقــد اتفــق أصبــح مصــدرا لعلــوم القــرآن كعلــم
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القــراءات إذ إن أئمــة القــراءات يرجعــون الســام يؤكــد معرفتــه بأســباب النــزول

إليــه مثــل أيب عمــرو بــن العــاء وعاصــم بقولــه( :ســلوين عــن كتــاب اهلل ،واهلل مــا
بــن أيب النجــود وغريمهــا ألهنــا يرجعــون مــن آيــة إال أنــا اعلــم أهنــا بليــل نزلــت
أليب عبــد الرمحــن الســلمي القــارئ ،وهــو أم بنهــار أم بســهل نزلــت أم بجبــل).

()78

تلميــذ اإلمــام عــي عليــه الســام وعنــه ونظــرة يف كتــب التفســر عــى خمتلــف
الفنــون التــي تنتهــي إىل اإلمــام عــي عليــه الســام املنظــور إليــه يف تفســر القــرآن
الســام.

()74

أمــا يف علــم التفســر فــكان املعــول

عليــه ،فعنــه اخــذ ابــن عبــاس (وقــد علــم
النــاس حــال ابــن عبــاس يف مالزمتــه لــه،

الكريــم .

املبحث الرابع /التصوف والعرفان
واحلكمة

لقــد بــن أمــر املؤمنــن عليــه الســام

وانقطاعــه إليــه ،وانــه تلميــذه وخرجيــه ،مــن مقامــات العارفــن التــي يرمــز إليهــا يف

وقيــل لــه :أبــن علمــك مــن علــم أبــن كالمــه مــا ال يعقلــه إال العاملــون وال يدركه

عمــك؟ فقــال :كنســبة قطــرة مــن املطــر إال الروحانيــون( ،)79لــذا عــد اإلمــام عليــا

إىل البحــر املحيــط) )75(.وكان عليــه عليــه الســام مصــدر التصوف اإلســامي
ـت َت ْب ِليـ َ
ـغ إذ (إن أربــاب هــذا الفــن يف مجيــع بــاد
الســام يقــولَ ( :تــاللَّ َل َقــدْ ُع ِّل ْمـ ُ
ت ،وإِ ْتــام ا ْل ِعــدَ ِ
ــال ِ
الر َس َ
اتَ ،
وتَــا َم اإلســام إليــه ينتهــون وعنــده يقفــون ،وقد
َ َ
ِّ
ا ْلك َِلــا ِ
ت …)( )76واملقصــود بعلــم متــام رصح بذلــك الشــبيل واجلنيــد ورسى وأبــو
َ
كلــات اهلل تعــاىل أي تأويلهــا وبياهنــا الذي يزيــد البســطامي وأبــو حمفــوظ معــروف
يتــم بــه ،الن يف كالمــه تعاىل املجمــل الذي الكرخــي وغريهــم ،ويكفــي داللــة عــى
ال يســتغني عــن متــم ومبــن يوضحــه.

()77

ذلــك اخلرقــة التــي هــي شــعارهم إىل اليــوم

ويف علــم أســباب النــزول كان عليــه وكوهنــم يســندوهنا بإســناد متصــل إليــه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اخــذ القــرآن فصــار فــن القــراءات مــن توجهاهتــا ســنجد أمــر املؤمنــن عليــه
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عليــه الســام) )80(.وقــد أشــار رشاح هنــج ذات العاشــق ،ويســتلزم أن يكــون العارف

البالغــة أن الصوفيــة وأصحــاب الطريقــة زاهــدا حيــث ال يمكــن تصــور العرفان مع
أخــذوا كثــر مــن فنوهنــم وعلومهــم مــن تعلــق النفــس بمــاذ الدنيــا .وقــد حيصــل

كالم أمــر املؤمنــن عليــه الســام ومــن بعــض العرفــان لبعــض العلــاء والفضــاء
تأمــل كالم ســهل بــن عبــد اهلل التســري مــع تعلقهــم بشــهوات الدنيــا ،لكنهــم ال

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

وكالم اجلنيــد والــري وغريهــم رأى يكونــون كاملــن يف أحواهلــم ،الن احلالــة
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هــذه الكلــات يف فــرش كالمهــم تلــوح الكاملــة قــد حتصــل ملــن رفــض الدنيــا،

كالكواكــب الزاهــرة )81(.فعــى ســبيل والتــي تســتلزم أن يكــون العــارف عابــدا
املثــال مــن قولــه عليــه الســام( :إِ َّن ِمــ ْن عبــادة مــا ،ولكــن ال يشــرط يف حصــول
ــاد اللَِّ إِ َلي ِ
َأحــب ِعب ِ
ــه َع ْبــد ًا َأ َعانَــ ُه اللَُّ العرفــان أن يكــون عــى قــدم عظيمــة مــن
ْ
َ ِّ َ
َع َ ِ ِ
ــب العبــادة ،بــل اإلكثــار مــن العبــادة حجــاب
ال ْ
ــز َنَ َ ،
وت ْل َب َ
است َْشــ َع َر ْ ُ
ــى َن ْفســهَ ،ف ْ
فَ ،ف َزهــر ِمصبــاح ْالــدَ ى ِف َق ْلبِ ِ
ْ
ــه ،لكــن البــد مــن القيــام بالفرائــض وقليــل
ــو َ
الَ ْ
َ َ ْ َ ُ ُ
ــه الن ِ ِ ِ
و َأعَــدَّ ا ْل ِقــرى لِيو ِم ِ
ــر َب مــن النوافــل .والعــارف هــو العــارف
َ َْ
َّــازل بِــهَ ،ف َق َّ
ِ ِ ِ
وهـ َّـو َن َّ
الشـ ِـديدَ )( .)82بــاهلل تعــاىل وصفاتــه ومالئكتــه ورســله
َعـ َـى َن ْفســه ا ْل َبعيــدَ َ ،
اخــذ أصحــاب علــم الطريقــة واحلقيقــة وكتبــه وباحلكمــة املودعــة يف نظــام العــامل

علمهــم ،وهــو ترصيــح بحــال العــارف ،الســيام األفــاك والكواكــب وتركيــب
ومكانتــه مــن اهلل تعــاىل ،والعرفــان درجــة طبقــات العنــارص واألحــكام ويف تركيــب

حــال رفيعــة رشيفــة جــدا مناســبة للنبــوة األبــدان اإلنســانية )83(.ويف الواقــع إن هذه

وخيتــص اهلل تعــاىل هبــا مــن يقربــه إليــه الصفــات والــروط التــي ذكرهــا يف رشح

مــن خلقــه .والعــارف هــو الواصــل إىل حــال العــارف إنــا يعنــي هبــا نفســه عليــه
اهلل ســبحانه بنفســه ال ببدنــه ،والبــاري الســام فهــذا مــن الــكالم الــذي لــه ظاهــر

ســبحانه متمثــل يف نفســه متثــل املعشــوق يف وباطــن ،فظاهــره أن يــرح حــال العــارف
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املطلــق ،وباطنــه أن يــرح حــال عــارف وأكــد ابــن أيب احلديــد مــن خــال رشحــه

معــن ،وهــو نفســه عليــه الســام .ثــم خلطبــة لإلمــام أشــار فيهــا إىل أوليــاء اهلل
ذكــر ابــن أيب احلديــد هــذه الصفــات وهــي بــان اإلمــام هــو مصــدر التصــوف إذ

ســتة عــر آخرهــا العدالــة وهــي ملكــه يقــول (اعلــم أن الــكالم يف العرفــان مل
تصــدر هبــا عــن النفــس األفعــال الفاضلــة يأخــذه أهــل امللــة اإلســامية إال عــن هــذا
ثــاث هــي األصــول ومــا عداهــا تعــد الغايــات وابعــد النهايــات والعارفــون

مــن الفــروع .وهــي الشــجاعة ويدخــل هــم القــوم الذيــن اصطفاهــم اهلل تعــاىل،
فيهــا الســخاء ،والفقــه ،واحلكمــة وهــي وانتجبهــم لنفســه واختصهــم بأنســه،
أرشفهــا )84(.إن العدالــة الكاملــة مل حتصــل أحبــوه فأحبهــم وقربــوا منــه وتقــرب
ّ
ألحــد مــن البــر بعــد الرســول
(صــى منهــم) )86(.وقــد أشــار اإلمــام عــي عليــه

اهلل عليــه وآلــه) وســلم إال لإلمــام عــي الســام إىل مقامــن مــن مقامــات الصوفيــة

اص ُلـ َ
ـون
عليــه الســام (ومــن أنصــف علــم صحــة ومهــا الواليــة واملحبــة بقولــهَ َ( :يت ََو َ
ــة ،ويت ََل َقــو َن بِا َْلحب ِ
ذلــك فــان شــجاعته وجــوده ،وعفتــه بِا ْل ِو َلي ِ
ــة)( .)87فــإن
َ َّ
ْ
َ
َ

وقناعتــه وزهــده ،يــرب هبــا األمثــال .مســألة (الــروق الالمعــة) التــي يقــول
وأمــا احلكمــة والبحــث يف األمــور اإلهليــة ،هبــا احلكــاء واملتصوفــة أخذوهــا عــن

فلــم يكــن مــن فــن احــد مــن العــرب،
وال نقــل يف جهــاد أكابرهــم واصاغرهــم

يشء مــن ذلــك أصــا ،وهــذا فــن كانــت

اليونــان وأوائــل احلكــاء وأســاطني
احلكمــة ينفــردون بــه ،وأول مــن خــاض

فيــه مــن العــرب عــي عليــه الســام!).

()85

اإلمــام عــي عليــه الســام ففــي قولــه:
ـات َن ْف َســه َح َّتــى َد َّق
( َقــدْ َأ ْح َيــا َع ْق َلــه ،و َأ َمـ َ
ِ
ج ِلي ُلــه ،و َل ُطـ َ ِ
ـع
ـف َغلي ُظــه ،و َبـ َـر َق َلــه َلمـ ٌ
َ
ِ
ـر ِقَ ،ف َأ َبـ َ
وس ـ َل َك
ـان َلــه ال َّط ِريـ َـقَ ،
ـر ا ْلـ َ ْ
كَثـ ُ
اب إِ َل َب ِ
ــاب
ــو ُ
الســبِ َيل ،وتَدَ ا َف َعتْــه األَ ْب َ
بِــه َّ
اإل َقام ِ
الس َ ِ
َــت ِر ْج َ
ــاه
ــة ،و َث َبت ْ
ــا َمة ،و َد ِار ِ َ
َّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

خلقــا ال ختلقــا ،وهــذه العدالــة هلــا أقســام الرجــل ،ولعمــري لقــد بلــغ منــه أقــى
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ــن والراح ِ
ِ ِ ِ
ــة ،واألمــور الــواردة عــى العارفــن :هــي
بِ ُط َم ْأنينَــة َبدَ نــه ِف َق َــر ِار األَ ْم ِ َّ َ
اســ َت ْع َم َل َق ْل َبــه و َأ ْر َض َر َّبــه) )88(.إن بــروق تلمــع ثــم ختمــد ،وأنــوار تبــدو
بِ َــا ْ

يف قولــه عليــه الســام يف أعــاه( :و َب َــر َق ثــم ختفــى ،مــا أحالهــا لــو بقيــت مــع
ِ
ِ
ــر ِق) هــو حقيقــة صاحبهــا! ثــم متثــل بقــول البحــري:
َلــه َلم ٌ
ــر ا ْل َ ْ
ــع كَث ُ
مذهــب احلكــاء ،وحقيقــة قــول الصوفيــة خطرت يف النوم منها خطرة
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خطرة الربق بدا ثم اضمحل

بــه الرئيــس أبــو عــي بــن ســينا ،فقــال يف أي زور لك لو قصدا رسى
ذكــر الســالك إىل مرتبــة العرفــان( :انــه
()92
وملم بك لو حقا فعــل
إذا بلغــت بــه اإلرادة والرياضــة حــدا مــا
فنجــد القشــري يذكــر الــروق
عنــت لــه خلســات مــن اطــاع نــور احلــق
الالمعــة حســبام ذكــره احلكيــم ،وكالمهــا
إليــه لذيــذة كأهنــا بــروق تومــض إليــه ثــم
يتبــع ألفــاظ أمــر املؤمنــن عليــه الســام
ختمــد عنــه ،وهــي التــي تســمى عندهــم
ألنــه حكيــم احلكــاء ،وعــارف العارفــن،
أوقاتــا ،وكل وقــت يكتنفــه ،وجــد إليــه،
ومعلــم الصوفيــة ،ولــوال أخالقــه وكالمــه
ووجــد عليــه… ثــم انــه لتبلــغ بــه الرياضــة
وتعليمــه للنــاس هــذا الفــن تــارة بقولــه،
مبلغــا ينقلــب لــه وقتــه ســكينة فيصــر
وتــارة بفعلــه ،ملــا اهتــدى احــد مــن هــذه
املخطــوب مألوفــا ،والوميــض شــهابا
الطائفــة وال علــم كيــف يــورد وال كيــف
بينـ ًا ،وحيصــل لــه معــارف مســتقرة ،كأهنــا
()93
يصــدر.
صحبــة مســتمرة ،ويســتمتع فيهــا ببهجتــه،
وبعــد إن أورد ابــن أيب احلديــد
()89
فــإذا انقلــب عنهــا انقلــب حــران أســفا).
نصوصــا للقشــري علــق يف آخرهــا ( أفــا
فهــذه ألفــاظ احلكيــم ابــن ســينا وهــي تــرح
تــرى كالم القــوم كلــه مشــحون بالــروق
()90
بذكــر الــروق الالمعــة للعــارف.
()94
واللمعــان) .
وقــال القشــري( )91ملــا ذكــر احلــال
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وقــال ابــن أيب احلديــد يف رشحــه فالتخويــة( -)98مــن اراد ان يعــظ وخيــوف،

ألحــدى خطبــه عليــه الســام بــان ظاهــر ويقــرع صفــاة القلــب ،ويعــرف النــاس

كالمــه عليه الســام رشح حال القصاص ،قــدر الدنيــا وترصفهــا بأهلهــا ،فليــأت
وأربــاب املواعــظ يف املجامــع والطرقــات ،بمثــل هــذه املوعظــة يف مثــل هــذا الــكالم
واملتصديــن إلنــكار القبائــح ،أمــا باطنــه الفصيــح ،وإال فليمســك ،فــان الســكوت

صفــوة اهلل تعــاىل مــن خلقــه ،وهــو عليــه صاحبــه ،ومــن تأمــل هــذا الفصــل علــم

الســام دائ ـ ًا يكنــي عنهــم ويرمــز إليهــم ،صــدق معاويــة يف قولــه فيــه( :واهلل مــا

عــى انــه يف هــذا املوقــع قــد رصح هبــم ســن الفصاحــة لقريــش غــره)( )99وينبغــي
ــم َي َــر ْو َن َمــا َل َي َــرى لــو اجتمــع فصحــاء العــرب قاطبــة يف
يف قولــه َ
(حتَّــى ك ََأ َّنُ ْ
ون َمــا َل َي ْسـ َـم ُع َ
ـاس ،و َي ْسـ َـم ُع َ
ون)( .)95جملــس ،وتــي عليهــم ان يســجدوا كــا
النَّـ ُ

وقــد ذكــر مــن مقامــات العارفــن يف هــذا ســجد الشــعراء لقــول عــدي بــن الرقــاع:
الفصــل مقــام الذكــر ،وحماســبة النفــس ،قلم اصاب من الدواة مدادها

()100

والبــكاء والنحيــب ،والنــدم والتوبــة فلــا قيــل هلــم يف ذلــك قالــوا :انــا نعــرف
والدعــاء والفاقــة ،والذلــة ،واحلــزن وهــو مواضــع الســجود يف الشــعر كــا تعرفــون

األســى الــذي ذكــر انــه جــرح قلوهبــم مواضــع الســجود يف القــرآن)(.)101
بطولــه.

()96

وقــال أيضــا( :واقســم بمــن تقســم

وقــد حفــل كالم اإلمــام عــي عليــه بــه االمــم كلهــا ،لقــد قــرأت هــذه اخلطبــة

الســام بكثــر مــن املواعــظ( )97الزهديــة منــذ مخســن ســنة واىل االن اكثــر مــن الــف
والزواجــر الدينيــة ،ففــي رشحــه للخطبــة مــرة ،مــا قرأهتــا قــط إال وأحدثــت عنــدي

رقــم( )216قــال ابــن ايب احلديــد( :هــذا روعــة وخوفــا وعظــة ،وأثــرت يف قلبــي
موضــع املثــل -ملعــا يــا ظليــم واال وجيبــا ،ويف اعضائــي رعــدة ،وال تأملتهــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فهــو رشح حــال العارفــن الذيــن هــم اســر ،والعــي خــر مــن منطــق يفضــح
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إال وذكــرت املــوت مــن اهــي وأقــاريب ،أبــو الفــرج صيحــة شــديدة وســقط ،وكان

وأربــاب ودي ،وخيلــت يف نفــي اين انــا جبــارا قــايس القلــب).

()106

ذلــك الشــخص الــذي وصــف (عليــه

الســام) حالــه).

()102

واســتنكر ابــن ايب احلديــد شــغف

النــاس يف املواعــظ بابــن الشــخباء

وأردف قائــا( :وكــم قــد قــال العســقالين( )107وهــو كاتــب حمــدث ،اورد
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168

هــذا املعنــى! وكــم وقفــت عــى مــا قالــوه (ليعلــم الفــرق بــن الــكالم االصيــل
وتكــرر وقــويف عليــه! فلــم اجــد لــيء منه واملولــد) وعلــق قائــا( :هــذه احســن
مثــل تأثــر هــذا الــكالم يف نفــي ،فإمــا ان خطبــة خطبهــا هــذا الكاتــب ،وهــي كــا

يكــون ذلــك لعقيــديت يف قائلــه ،او كانــت تراهــا ظاهــرة التكلــف بينــة التوليــد،

نيــة القائــل صاحلــة ،ويقينــه كان ثابتــا ،ختطــب عــى نفســها).

()108

وإخالصــه كان حمضــا خالصــا ،فــكان

اذن فرجــل الوعــظ املســلم الــذي

تأثــر قولــه يف النفــوس أعظــم ،ورسيــان يريــد ان يكــون واســع االفــاق حمتــاج اىل

موعظتــه يف القلــوب ابلــغ)(.)103

هنــج البالغــة وان مل يفعــل فانــه ظــام

وملــا قــرأ ابــن ايب احلديــد – يف ايــام لنفســه ،قليــل االحــرام لعقلــه.

صبــاه -وصيــة اإلمــام عــي عليــه الســام

لولــده احلســن عــى أيب الفــرج حممــد بــن

()109

املبحث اخلامس /علم النحو:

يعــد علــم النحــو مــن علــوم اللغــة

عبــاد( ،)104حيــث كان ابــن ايب احلديــد العربيــة التــي أبدعهــا اإلمــام عليــه
حيفظهــا ،وقــد تضمنــت مــن املواعــظ ،الســام ،فاملعــروف انــه أمــى عــى أيب

(ر َو ْيــد ًا األســود الــدؤيل جوامعــه وأصولــه التــي
فلــا وصــل إىل قولــه عليــه الســام ُ
يسـ ِـفر ال َّظـ َـام ،ك ََأ ْن َقــدْ ورد ِ
ت اإلظعــان ،منهــا :الــكالم عــى ثالثــة أقســام :اســم
ََ َ
ُ
ُْ ُ
ي ِ
وشـ ُ
س َع َأ ْن َي ْل َحـ َـق!)( )105فصــاح وفعــل وحــرف .والكلمــة :أمــا نكــرة أو
ُ
ـك َمـ ْن َأ ْ َ
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معرفــة .وتقســيم وجــوه اإلعــراب مــن فقــال :إين تأملــت كالم النــاس فوجدتــه
حيــث الرفــع والنصــب واجلــر واجلــزم .إن قــد فســد بمخالطــة هــذه احلمــراءـ يعنــي

هــذا اإلملــام يــكاد يلحــق باملعجــزات الن األعاجــم فــأردت أن أضــع هلــم شــيئا

القــوة البرشيــة ال تفــي هبــذا احلــر ،وال يرجعــون إليــه ،ويعتمــدون عليــه ،ثــم

تنهــض هبــذا االســتنباط .

()110

ألقــى إليــه الرقعــة ،وفيهــا مكتــوب،

وضــع علــم النحــو بإشــارة مــن اإلمــام فاالســم مــا أنبــأ عــن املســمى ،والفعــل مــا

عــي عليــه الســام( . )111قــال األنبــاري أنبــأ بــه ،واحلــرف مــا جــاء ملعنــى ،وقــال
(وقــال أبــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى وغــره يل :انــح هــذا النحــو ،وأضــف إليــه مــا
 :أخــذ أبــو األســود النحــو عــن عــي بــن وقــع إليــك ،واعلــم يــا أبــا األســود ،إن

أيب طالــب [عليــه الســام])(.)112

األســاء ثالثــة ،ظاهــر ،ومضمــر ،واســم

ويذكــر االنبــاري أيضــا(( :)113اعلــم ال ظاهــر وال مضمــر ،وإنــا يتفاضــل

أيــدك اهلل تعــاىل بالتوفيــق ،وأرشــدك إىل النــاس يــا أبــا األســود فيــا ليــس بظاهــر

ســواء الطريــق ،أن أول مــن وضــع علــم وال مضمــر ،وأراد بذلــك االســم املبهــم.
العربيــة ،وأســس قواعــده ،وحــد حــدوده،

قــال أبــو األســود :فــكان مــا وقــع

أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب [عليــه إيل (إن) وأخواهتــا مــا خــا (لكــن) .

الســام] ،واخــذ عنــه أبــو األســود  ...فلــا عرضتهــا عــى عــي [عليــه الســام]،
وســبب وضــع عــي [عليــه الســام] قــال يل :وأيــن لكــن؟ فقــال :مــا حســبتها

هلــذا العلــم ،مــا روى أبــو األســود ،قــال :منهــا ،فقــال :هــي منهــا فأحلقهــا ،ثــم قــال:
دخلــت عــى أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب مــا أحســن هــذا النحــو الــذي نحــوت

طالــب [عليــه الســام] ،فوجــدت يف يــده ! فلذلــك ســمي النحــو نحــو ًا) .وذكــر
رقعــة ،فقلــت :مــا هــذه يــا أمــر املؤمنــن؟ األنبــاري أيضــا (وروي أن ســبب وضــع

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

كان أبــو األســود الــدؤيل أول مــن الــكالم كلــه اســم ،وفعــل ،وحــرف،
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عــي [عليــه الســام] هلــذا العلــم أنــه ســمع (عليــه الســام) .وحفــظ ابــن نباتــة

()118

أعرابيــا يقــرأ (ال يأكلــه إال اخلاطئــن)

()114

 ،فوضــع النحــو(. )115

(كنــزا ال يزيــده االنفــاق إال ســعة وكثــرة،
حيــث حفــظ مائــة فصــل مــن مواعظــه

وبعــد أن يســتعرض األنبــاري اآلراء (عليــه الســام).

يف مــن هــو صاحــب الريــادة يف وضــع

()119

وقــد شــهد معاويــة لــه هبــذا االمتيــاز
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علــم النحــو خيلــص للقــول( :والصحيــح فلــا دخــل عليــه حمفــن بــن أيب حمفــن
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()120

أن أول مــن وضــع النحــو عــي بــن أيب قائــا لــه( :جئتــك مــن عنــد أعيــا

()121

طالــب [عليــه الســام] ،ألن الروايــات النــاس .فقــال معاويــة :وحيــك! كيــف
كلهــا تســند إىل أيب األســود ،وأبــو األســود يكــون أعيــا النــاس! فــواهلل مــا ســن
يســند إىل عــي بــن أيب طالــب [عليــه الفصاحــة لقريــش غــره).

()122

الســام] ،فإنــه روي عــن أيب األســود

ويكفــي كتــاب هنــج البالغــة يف

أنــه ســئل فقيــل لــه :مــن أيــن لــك هــذا االشــارة إىل أنــه (عليــه الســام) ال جيــارى

النحــو؟ فقــال :لفقــت حــدوده مــن عــي يف الفصاحــة ،وال يبــارى يف الفصاحــة،

بــن أيب طالــب [عليــه الســام])(.)116

املبحث السادس /البالغة:

حيــث مل يــدون ألحــد مــن فصحــاء

الصحابــة العــر وال نصــف العــر ممــا

كان أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي (عليــه دون لــه(.)123

الســام) مــن الفصاحــة بمــكان فهــو إمــام

وقــد حفــظ اجلاحــظ يف كتابــه البيــان

الفصحــاء وســيد البلغــاء ،ويف كالمــه والتبيــن الكثــر مــن خطبــه .فلــا أورد

قيــل (دون كالم اخلالــق ،وفــوق كالم اجلاحــظ قولــه (عليــه الســام)( :قيمــة كل
امــرئ مــا حيســن)( )124علــق قائــا( :لــو
املخلوقــن) .ومنــه تعلــم النــاس اخلطابــة
ً
والكتابــة ،فقــد حفــظ عبــد احلميــد بــن مل نقــف مــن هــذا الكتــاب إال عــى هــذه

حييــى الكاتــب( )117ســبعين ًا مــن خطبــه الكلمــة لوجدناهــا شــافية ،وجمزئــة مغنيــة،
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بــل لوجدناهــا فاضلــة عــن الكفايــة ،وغــر هنــر معقــل) )127(.اذا جــاء هــذا الــكالم

مقــرة عــن الغايــة .وأحســن الــكالم مــا الربــاين واللفــظ القــديس ،بطلــت فصاحــة

كان قليلــه يغنيــك عــن كثــره ،ومعنــاه يف العــرب ،وكانــت نســبة الفصيــح مــن

ظاهــره لفظــه ،وكان اهلل عــز وجــل قــد كالمهــا إليــه ،كنســبة الــراب اىل النضــار
البســه مــن اجلاللــة ،وغشــاه مــن نــور اخلالــص ،وحتــى لــو افرتضنــا ان العــرب
قائلــه .فــإذا كان املعنــى رشيفــا ،واللفــظ املقاربــة هلــذه األلفــاظ ،لكــن مــن أيــن هلــم

بليغــا ،وكان صحيــح الطبــع بعيــدا مــن املــادة التــي عــرت هــذه االلفــاظ عنهــا!
االســتكراه ،ومنزهــا عــن االختــال ،ومــن ايــن تعــرف اجلاهليــة بــل الصحابــة

ّ
(صــى اهلل عليــه
مصونــا عــن التكلــف ،صنــع يف القلــوب املعــارصون للرســول

صنــع الغيــث يف الرتبــة الكريمــة ،ومتــى والــه) هــذه املعــاين الغامضــة الســائية،
فصلــت الكلمــة عــى هــذه الرشيطــة ،ليتهيــأ هلــا التعبــر عنهــا! اما اجلاهليــة فإهنم

ونفــذت مــن قائلهــا عــى هــذه الصفــة ،انــا كانــت تظهــر فصاحتهــم يف صفــة بعــر

اصحبهــا اهلل مــن التوفيــق ،ومنحهــا مــن او فــرس أو محــار وحــش أو ثــور فــاة ،أو
التأييــد ،مــا ال يمتنــع معــه مــن تعظيمهــا صفــة جبــال ،او فلــوات ،ونحــو ذلــك.

صــدور اجلبابــرة ،وال يذهــل عــن فهمهــا امــا بالنســبة للصحابــة ،فاملذكــور منهــم

معــه عقــول اجلهلــة)(.)125
لقــد ُأطلــق عــى بعــض خطــب أمــر كلــات ال تتجــاوز الســطرين او الثالثــة،
بفصاحــة انــا كان منتهــى فصاحــة احدهــم

املؤمنــن (عليــه الســام) أســاء لشــهرهتا ،امــا يف موعظــة تتضمــن ذكــر املــوت ،او

كخطبــة األشــباح( )126أي املالئكــة ،التــي ذم الدنيــا ،او مــا يتعلــق بحــرب او قتــال
اثــارت اعجــاب احــد األدبــاء فقــال عنهــا :ترغيبــا او ترهيبــا).

()128

(هــذا موضــع املثــل (اذا جــاء هنــر اهلل بطــل

يف حــن ان الــكالم يف املالئكــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلكمــة عــى حســب نيــة صاحبــه وتقــوى تقــدر عــى االلفــاظ الفصيحــة املناســبة أو

171

الإمام علي عليه ال�سالم م�صدر ًا من م�صادر الفكر الإ�سالمي...........................................

وصفاهتــا ،وصورها وعباداهتا ،وتســبيحها بعضهــا بعضــ ًا كيــف تواتيــه وتطاوعــه،

ومعرفتهــا بخالقهــا وحبهــا لــه ،ووهلهــا سلســة ســهلة ،تتدفــق مــن غــر تعســف

إليــه ،ومــا جــرى جمــرى ذلــك ملــا يتضمنــه وال تكلــف ،حتــى انتهــى إىل اخــر الفصــل

كالم االمــام يف هــذه اخلطبــة ،فــإذا مل يكــن فقــال (يوم ـ ًا واحــد ًا وال التقــي هبــم ابــد ًا)
معروفــا عنــد اجلاهليــة وال الصحابــة وأنــت وغــرك مــن الفصحــاء ،اذا رشعــوا
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هبكــذا تفصيــل وقــد يكونــوا علمــوه مجلــة يف كتــاب أو خطبــة ،جــاءت القرائــن أو
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غــر مقســمة هــذا التقســيم وال مرتبــة هــذا الفواصــل تــارة مرفوعــة ،وتــارة منصوبــة،
الرتتيــب ،بــا ســمعوه مــن ذكــر املالئكــة يف فــان ارادوا قرسهــا بإعــراب واحــد.

القــرآن العظيــم.

ظهــر منهــا يف التكلــف اثــر بــن ،وعالمــة

()129

يقــول أحدهــم يف وصــف كالمــه واضحــة) (.)131

عليــه الســام (واقســم إن هــذه الــكالم

وقــد القــى كالمــه (عليــه الســام)

اذا تأملــه اللبيــب ،اقشــعر جلــده ،ورجــف استحســانا لــدى مــن كان لــه بــاع مشــهود

قلبــه  ،واستشــعر عظمــة اهلل يف روعــه يف البالغــة إذ يقــول الرشيــف الــريض عــن
وجلــده ،وهــام نحــوه ،وغلــب الوجــد اخلطبــة احلاديــة والعــرون( :ان هــذا

عليــه  ،وكاد ان خيــرج مــن مســكه شــوق ًا ،الــكالم لــو وزن بعــد كالم اهلل ســبحانه،
وان يفــارق هيكلــه صبابــة ووجــدا)

()130

ّ
(صــى اهلل عليــه
وبعــد كالم رســول اهلل

ووقــف احــد االدبــاء معجبــ ًا والــه) بــكل كالم ملــال بــه راجحــا وبــرز

بأســلوب كتــاب ارســله االمــام البــن عليــه ســابقا)( .)132ووصــف اخلطبــة رقــم

عبــاس بعــد مقتــل حممــد بــن ايب بكــر ( )48بــان فيهــا (مــن غريــب العبــارات
قائــ ً
ا (انظــر اىل الفصاحــة كيــف تعطــي وعجيبهــا) )133(.وقــد خصــص الرشيــف

هــذا الرجــل قيادهــا ،ومتلكــه زمامهــا ،الــريض اخــر كتابــه هنــج البالغــة(.)134

وأعجــب هلــذه االلفــاظ املنصوبــة ،يتلــو لقصــار كلــات اإلمــام التــي عــى إجيازهــا
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كانــت يف منتهــى الفصاحــة ،والتــي ( :هــذه الكلــات واألمثــال ملتقطــة
وصفــت ( :كالــروح مــن البــدن ،والســواد مــن خطبــة طويلــة منســوبة اليــه (عليــه

مــن العــن ،وهــو الــدرة املكنونــة التــي الســام) فقــد زاد فيهــا قــوم اشــياء محلتهــم
عليهــا أهواؤهــم ،ال توافــق الفاظهــا

ســائر الكتــاب صدفهــا)(.)135

وأحيانــا يكــون كالمــه (عليه الســام) طريقتــه (عليــه الســام) يف اخلطــب ،وال

إن معانيــه ظاهــرة ،وألفاظــه الفصيحــة يشــك يف ذلــك مــن لــه ذوق ونقــد ومعرفــة

تعطيهــا وتــدل عليهــا بــا لــو اراد املفــر بمذاهــب اخلطبــاء والفصحــاء يف خطبهم،
ان يعــر عنــه بعبــارة غــر عبارتــه (عليــه ورســائلهم والن الروايــة هلــا كثــرة ،والن

الســام) لــكان لفظــه (عليــه الســام) اوىل الــريض رمحــة اهلل تعــاىل عليــه قــد التقطهــا

ان يكــون تفســرا لــكالم ذلــك املفــر .ونســبها اليــه (عليــه الســام) وصححهــا

()138

وكذلــك كالمــه يف اخلطبــة التــي وحــذف مــا عداهــا).

()141

رواهــا نــوف البــكايل( )139ذات الرقــم

()183

وملــا نســبت بعــض خطبــه وكالمــه

الــذي هــو مــن فصيــح الــكالم ونــادره( ،عليــه الســام) للغــر متكــن علــاء البيــان
ويتضمــن مــن توحيــد اهلل تعــاىل ومتجيــده ،مــن اعــادة نســبتها لإلمــام (عليــه الســام)

والثنــاء عليــه مــا يشــهد لنفســه.

()140

فمثــا اخلطبــة رقــم ( )32التــي نســبها

وملــا كان كالم االمــام عــي (عليــه مــن ال علــم لــه اىل معاويــة مــع اهنــا مــن

الســام) متميــزا عمــن ســواه ،لــذا كالم االمــام (عليــه الســام) الــذي ال
باإلمــكان متييــزه عــن غــره ،ففــي رشحــه يشــك فيــه ،اذ ايــن الذهــب مــن الرغــام!
خلطبــة االمــام الرابعــة قــال ابــن ايب احلديــد وأيــن العــذب مــن االجــاج! وقــد دل عــى

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ليــس بحاجــة لتفســر ،كــا يف كالمــه
الــذي فــر قولــه تعــاىل :يــا َأ ُّ َيــا ِ
اإلنْسـ ُ
ـان ذكرهــا فهــي شــهرية ،ونحــن نــرح هــذه
مــا َغـ َّـر َك بِ َر ِّبـ َ
ـك ا ْلك َِريـ ِم( ،)137()136حيــث االلفــاظ ألهنــا كالمــه (عليــه الســام) ال
()218

تناســب فصاحتهــا فصاحتــه وال حاجــة اىل

173

الإمام علي عليه ال�سالم م�صدر ًا من م�صادر الفكر الإ�سالمي...........................................

ذلــك اخلريــت ،ونقــده الناقــد البصــر ،مــن احــد ســوءا ،وأنــت جتــد هلــا يف اخلــر

عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ حيــث ذكرهــا يف حمتمــا) إال أن هنــاك مــن نســبها إىل عمــر
كتابــه البيــان والتبيــن( ،)142وأشــار اىل ان بــن اخلطــاب).

()145

هنــاك مــن نســبها ملعاويــة ثــم انكــر ذلــك

ونســب (ابــو حامــد الغــزايل)

()146

قائــا( :وهــذا الــكالم بــكالم عــي (عليــه قولــه (عليــه الســام)( :مــن هــوان الدنيــا
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الســام) أشــبه ،وبمذهبــه يف تصنيــف عــى اهلل انــه ال يعــى إال فيهــا ،وال ينــال
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النــاس ،ويف االخبــار عــا هــم عليــه مــن مــا عنــده إال برتكهــا) .اىل الصحــايب

القهــر واإلذالل ،ومــن التقيــة واخلــوف ايب الــدرداء ،والصحيــح اهنــا مــن كالم

أليــق ،ومتــى وجدنــا معاويــة يف حــال االمــام عــي (عليــه الســام) حيــث ذكــر
مــن االحــوال يســلك يف كالمــه مســلك ذلــك اجلاحــظ( )147وهــو اعــرف بــكالم

الزهــاد ،ومذاهــب العبــاد!)(.)143

ونســب اجلاحــظ خطبــة االمــام رقــم

الرجــال.

()148

وذكــر املــرد

()149

خطبــة اإلعــرايب

( )110اىل قطــري بــن الفجــاءة واملعــروف بالباديــة (وأكثــر النــاس يــرون أهنــا مــن
اهنــا لإلمــام حيــث رواهــا املرزبــاين يف كالم االمــام (عليــه الســام) وجيــوز ان

كتابــه املونــق وهــي بــكالم االمــام (عليــه يكــون االعــرايب حفظهــا وأوردهــا كــا

الســام) أشــبه ،وليــس يبعــد عنــد ابــن يــورد النــاس كالم غريهــم).

()150

ووجــد ابــن ايب احلديــد كلمــة
ايب احلديــد ان يكــون قطــري خطــب هبــا
ــر ِء ُخ َطــاه إِ َل َأ َج ِلــه)
بعــد ان اخذهــا مــن اصحــاب االمــام اإلمــام ( َن َف ُ
ــس ا َْل ْ
()152
(عليــه الســام) الذيــن صــاروا فيــا بعــد ( )151منســوبة إىل عبــد اهلل بــن املعتــز

خــوارج(.)144

فعلــق قائــا( :فــا ادري هــل هــي البــن

وممــا يؤثــر عــن االمــام (عليــه املعتــز ام اخذهــا مــن امــر املؤمنــن (عليــه

الســام) قولــه( :ال تظنــن بكلمــة خرجــت الســام)! والظاهــر اهنــا ألمــر املؤمنــن
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(عليــه الســام) فإهنــا بكالمــه أشــبه ،والن اإلبــل ،ثــم جعــل املــاء مجاحــا ،ثــم وصفــه
الــريض قــد رواهــا عنــه ،وخــر العــدل باخلضــوع وجعــل لــأرض كلــكال،

معمــول بــه).

()153

وجعلهــا واطئــة للــاء بــه ،ووصــف املــاء

ويف رشحــه للخطبــة رقــم ( )89قــال بالــذل واالســتخذاء ملــا جعــل االرض

ابــن أيب احلديــد( :يف الواقــع ملــا تأمــل متمعكــة عليــه كــا يتمعــك احلــار او

مــن االســتعارة بيتــا او بيتــن نحــو قولــه للــذل حكمــة وجعــل املــاء يف حكمــه

يصــف الليــل-:
فقلت له ملا متطى بصلبه
وجعــل املــاء قــد كان ذا نخــوة وبــأو
ِ()154
وأردف اعجازا وناء بكلكل
واعتــاء فردتــه االرض خاضعــا مســكينا،
وقوله:
وطأطــأت مــن شــموخ انفــه وســمو غلوائه
وان يك قد ساءتك مني خليقة
()155
وجعلهــا كأعمــة لــه ،وجعــل املــاء ذا كظــة
فسيل ثيايب من ثيابك تنسيل
الــذل منقــادا اســرا وســاجيا مقهــورا،

ومل ينشــدوا مثــل ذلــك يف أشــعار بامتالئــه ،كــا تعــري الكظــة املســتكثر

اجلاهليــة ،لــذا حكمــوا لــه بأنــه إمــام مــن األكل ،ثــم جعلــه هامــدا بعــد ان

الشــعراء ورئيســهم ،وهــذا الفصــل كانــت لــه نزقــات ،وال بــدا بعــد ان كانــت

مــن كالم أمــر املؤمنــن عليــه الســام لــه وثبــات ،ثــم جعــل االرض اكتافــا

قــد اشــتمل مــن االســتعارة العجيبــة ،وعرانــن وأنوفــا وخياشــيم ،ثــم نفــى
وغريهــا مــن ابــواب البديــع عــى مــا لــو النــوم عــن وميــض الــرق وجعــل اجلنوب

كان موجــودا يف ديــوان شــاعر مكثــر او ماديــة درد الســحاب ،ثــم جعــل للســحاب
مرتســل مكثــر لــكان مســتحق التقديــم صــدرا وبوانــا ،ثــم جعــل االرض مبتهجــة
بذلــك .أال تــراه كيــف وصــف االمــواج مــرورة مزدهــاه ،وجعــل هلــا ريط ـ ًا مــن

بأهنــا مســتفحلة وأهنــا ترغــو رغــاء فحــول لبــاس الزهــور وســموط ًا حتــى هبــا).

()156

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

العلــاء شــعر امــرؤ القيــس ووجــدوا فيــه الفــرس وجعــل هلــا كواهــل ،وجعــل
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ــع
الس َــا َء َر َف َع َهــا َو َو َض َ
وأردف ابــن ايب احلديــد قائـاً( :فيــا هلل وقولــه تعــاىلَ  :و َّ
وللعجــب مــن قــوم زعمــوا ان الــكالم انــا ا ْلِيـ َـز َ
ان )160(عــى أهنــا ليســت مقابلــة يف
يفضــل بعضــه بعضــا الشــتامله عــى امثــال املعنــى بــل يف اللفــظ فقــط.

()161

هــذه الصنعــة فــإذا وجــدوا يف مائــة ورقــة

ويقــول باحــث معــارص عــن موقــف

كلمتــن او ثالثــا منهــا ،اقامــوا القيامــة ابــن ايب احلديــد مــن البديــع عنــد االمــام
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ونفخــوا يف الصــور وملئــوا الصحــف عــي( :يبــدو ان موقفــه مــن االمــام عــي

176

باالستحســان لذلــك واالســتطراف ثــم (عليــه الســام) يف جعلــه امــام اربــاب
يمــرون عــى هــذا الــكالم املشــحون كلــه صنعــة البديــع ،موقــف نقــدي انفــرد بــه

هبــذه الصنعــة عــى الطــف وجــه ،وأرصــع عمــن ســبقه مــن النقــاد).

()162

وجــه ،وارشــق عبــارة وأدق معنى وأحســن

إن هــذه الفصاحــة أصبحــت موضــع

مقصــد ثــم حيملهــم اهلــوى والعصبيــة عــى استشــهاد واقتبــاس االخريــن الشــتقاق
الســكوت عــن تفضيلــه اذا امجلوا وأحســنوا كالم اخــر منهــا ،فقــد اورد املــرد خطبــه

ومل يتعصبــوا لتفضيــل غــره عليــه! عــى انــه إلعــرايب هــي يف الواقــع مــن خطــب

ال عجــب ،فانــه كالم عــي (عليــه الســام) اإلمــام عــي عليــه الســام وكان هــذا
وحــظ الــكالم حــظ املتكلــم وأشــبه امــرؤا األعــرايب حيفظهــا( .)163واقتبــس زيــاد بــن

بعــض بــزه(.)158())157

ابيــه واحلجــاج بــن يوســف مــن ألفــاظ

يــرى البعــض ان فــن البديــع ال يوجــد اإلمــام يف خطبتــه عليــه الســام( :إن اهلل

منــه يف كالم غــر االمــام ممــن تقدمــه إال داوى هــذه األمــة بدواءيــن  :الســوط
الفاظــا يســرة غــر مقصــودة ،ولكنهــا والســيف  ،ال هــوادة عنــد اإلمــام فيهــا)
واقعــة باالتفــاق كــا وقــع التجنيــس يف ( .)164فقــال احلجــاج (مــن أعيــاه داؤه،

القــرآن العزيــز اتفاقــا غــر مقصــود كقولــه فعــى دواؤه ،ومــن اســتبطأ أجلــه فعــى
َ قـ َ
ـف )159(أن أعجلــه ،ومــن اســتثقل رأســه وضعــت
تعــاىلَ :
وسـ َ
ـال َيــا َأ َسـ َفى َع َل ُي ُ
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عنــه ثقلــه ،ومــن اســتطال مــايض عمــره أشــهره)(.)166

قــرت عليــه باقيــة ،إن للشــيطان طيفــا،

وأخــذ عبــد اهلل بــن الزبــر قولــه عليــه

وإن للســلطان ســيفا ،فمــن ســقمت الســام« :لــوددت واهلل إن معاويــة صارفني

رسيرتــه ،صحــت عقوبتــه ،ومــن وضعــه بكــم رصف الدينــار بالدرهــم»( .)167فقــال
ذنبــه ،رفعــه صلبــه ،ومــن مل تســعه العافيــة ابــن الزبــر عــى هــذا املنــوال( :فــواهلل

فمــه ،ســبق بدنــه ســفك دمــه .إين ألنــذر العــراق واحــدا مــن اهــل الشــام رصف
ثــم ال أنظــر ،وأحــذر ثــم ال أعــذر ،الدينــار بالدراهــم).

()168

واقتبــس مــن

وأتوعــد ثــم ال أغفــر ،إنــا أفســدكم ترقيــق كالمــه ايضــا (اطــرح عنــك واردات اهلمــوم
والتكــم .ومــن اســرخى لببــه ،ســاء أدبــه .بحســن الصــر وكــرم العــزاء) ( ،)169فقــال

إن احلــزم والعــزم ســلباين ســوطي ،وجعال ابــن الزبــر ملــا بلغــه مقتــل مصعــب( :لقــد
ســوطي ســيفي ،فقائمــه يف يــدي ،ونجــاده جاءنــا مــن العــراق خــر احزننــا وأرسنــا،
يف عنقــي ،وذبابــه قــادة ملــن عصــاين .جاءنــا خــر مقتــل مصعــب فأمــا رسورنــا

اهلل ال آمــر أحــدا أن خيــرج مــن بــاب مــن فــأن ذلــك كان لــه شــهادة ،وكان لنــا إن
أبــواب املســجد فيخــرج مــن البــاب الــذي شــاء اهلل خــرة ،وأمــا احلــزن فلوعــه جيدهــا

يليــه إال رضبــت عنقــه(.)165

احلميــم عنــد فراقــه محيمــه ،ثــم يرعــوي

وقــال زيــاد ( :إنــا هــو زجــر بالقــول ،بعدهــا ذوي الــرأي اىل حســن الصــر وكــرم

ثــم رضب بالســوط ،ثــم الثالثــة التــي ال العــزاء).

()170

واخــذ الفــرزدق قولــه عليــه الســام:
شــوى هلــا .فــا يكونــن لســان أحدكــم
ِ
شــفرة جتــرى عــى أوداجــه ،وليعلــم إذا (وصـ ِ
ـم ُل ْع َق ـ ًة َعـ َـى لِ َســانِه)
ـار دي ـ ُن َأ َحد ُكـ ْ
َ َ
خــا بنفســه أنــى قــد محلــت ســيفي بيــده ،)171( ،فقــال لإلمــام احلســن عليــه الســام
فــإن شــهره مل أغمــده ،وإن أغمــده مل (أمــا قلوهبــم فمعــك وأمــا ســيوفهم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مل تضــق عنــه اهللكــة ،ومــن ســبقته بــادرة لــوددت إن يل بــكل عــرة مــن اهــل
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فعليــك ،والديــن لعقــة عــى ألســنتهم ،مــى ،وقــد افتقــد بعــد مســلمة الصيــد
فــإذا حمصــوا قــل الديانــون).

()172

ملــن رمــى ،واختــل الثغــر فوهــى ،وارتــج

واخــذ يزيــد بــن املهلــب( )173لفــظ الطــود فهــوى ،وعــى اثــر مــن ســلف مــا
اإلمــامَ ( :أ ِع ِ
ج ُج َمت َ
َــك)( )174فقــال :يمــي مــن خلــف ،فتــزودوا فــان خــر
ــر اللَّ ُ ْ

(أعــروين ســواعدكم ســاعة)( .)175ونظــر الــزاد التقــوى”(.)182
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ومــن دعائــه عليــه الســام( :اللهــم
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احلســن البــري إىل قولــه عليــه الســام:
اســ َت ْغنَى فِ َيهــا ُفتِــ َن ،و َم ِ
( َم ِ
ــر إنــا نشــكو اليــك غيبــة نبينــا ،وكثــرة عدونــا
ــن ا ْف َت َق َ
ــن ْ
فِ َيهــا َحـ ِـز َن)( .)176فقــال يف مولــود لــه“ :ال وتشــتت أهواءنــا) .اخــذه ســديف مــوىل
مرحب ـ ًا بمــن ان كان غني ـ ًا فتننــي ،وان كان ابــو جعفــر املنصــور فقــال( :اللهــم انــا
فقــر ًا أحزننــي ،وان عــاش كــدين ،وان نشــكو اليــك غيبــة نبينــا ،وتشــتت أهوائنــا،

مــات هــدين»( .)177واخــذ أيضــا قولــه عليه ومــا شــملنا مــن زيــغ الفتــن ،واســتوىل
ـخ ِ
(ول تُسـ ِ
ط اللَّ بِ ِر َضــا َأ َحـ ٍـد ِمـ ْن علينــا مــن غشــوة احلــرة ،حتــى عــاد فيئنــا
الســامْ َ :
َخ ْل ِقــهَ ،فــإِ َّن ِف اللَّ َخ َلفـ ًا ِمـ ْن َغـ ْ ِ
ـس دولــه بعــد القســمة) .وقــد وجــد ابــن ايب
ـره ،و َل ْيـ َ
ـف ِف َغـ ْ ِ
ـره)( .)178فقــال لعمــر احلديــد هــذا الدعــاء منســوب ًا إىل اإلمــام
ِمـ َن اللَّ َخ َلـ ٌ

بــن هبــرة( )179امــر العــراق( :ان اهلل مــا عــي بــن احلســن زيــن العابديــن عليــه
نعــك مــن يزيــد ،ومل يمنعــك يزيــد مــن الســام( ،)183ولعلــه مــن كالمــه وكان

اهلل)( .)180

واخــذ اخلليفــة االمــوي الوليــد بــن

ســديف يدعــو بــه.

()184

ومــن قولــه (ال مرحبــ ًا بوجــوه ال

يزيــد بــن عبــد امللــك :قولــه عليــه الســام :تــرى إال عنــد كل ســوءة)
ــي ا ْلب ِ
ــاض مــا يم ِ
ــر ا َْل ِ
ــى َأ َث ِ
(و َع َ
اقــي) املســتعني بــاهلل فقــال ملــا دخــل عليــه ابــن
َ
َ َْ
( ،)181فقــال بعــد مــوت مســلمة بــن عبــد ايب الشــوارب القــايض ومعــه الشــهود
()185

أخــذه

امللــك“ :ان عقبــي مــن بقــي حلــوق مــن ليشــهدوا عليــه انــه قــد خلــع نفســه مــن

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل

اخلالفــة وبايــع للمعتــز فقــال( :ال مرحب ـ ًا ( .)190اخــذه وقــال( :فلــو كشــفتم عنهــم

هبــذه الوجــوه التــي ال تــرى إال يــوم اغطيــة األجــداث ،بعــد ليلتــن او ثــاث،

ســوء).

()186

لوجدتــم االحــداق عــى اخلــدود ســائلة،

واشــهر مــن اقتبــس مــن كالم اإلمــام واأللــوان مــن ضيــق اللحــود حائلــة،

عليــه الســام ،اخلطيــب عبــد الرحيــم بــن وهــوام االرض يف نواعــم االبــدان جائلــة،

كنــز ًا ال يزيــده االنفــاق إال ســعة وكثــرة ،ينكرهــا مــن كان هلــا عارفــ ًا ،ويفــر عنهــا
حفظــت مائــة فصــل مــن مواعــظ عــي مــن مل يــزل هلــا آلفــ ًا)(.)191

بــن ايب طالــب)( )187وقــد اخــذ مــن خطبــة

كان ابــن نباتــه مالزمــ ًا لســيف

االمــام رقــم ( )236الكثــر مــن ألفاظهــا ،الدولــة( )192لــذا كثــرت خطبــه يف اجلهــاد،

وأودعهــا خطبــة ،كقولــه عليــه الســام :وكانــت مشــاهبة خلطــب اإلمــام عــي
(و َنـ ٍ ِ ٍ
ٍ
ل ُب َهــاَ ،ســاطِ ٍع عليــه الســام ،إال إن هنــاك فرقــ ًا يف
ـار َشــديد َك َل ُب َهــا َعــال َ َ
ـج سـ ِ
ٍ ِ
ـع ُري َها ،بالغــة االمــام عــن ابــن نباتــه ،فحينــا
َل َ ُب َهــاُ ،م َت َغ ِّيــظ َزف ُري َهــاُ ،مت ََأ ِّجـ ٍ َ
اك و ُقودهــا َم ُ ٍ
خودهــاَ ،ذ ٍ
ِ ٍ
ــوف أورد ابــن ايب احلديــد خطبــة ابــن نباتــة يف
ُ َُ
َبعيــد ُ ُ ُ َ
و ِعيدُ هــاَ ،عــ ٍم َقرارهــا م ْظ ِلم ٍ
ــة َأ ْق َط ُار َهــا ،اجلهــاد( )193علــق قائـاً“ :هــذه آخــر خطبة
َ
َ
َ ُ َ ُ َ
ِ ٍ
ِ ٍ
ور َهــا)( .)188ابــن نباتــه ،فانظــر اليهــا واىل خطبتــه عليــه
ور َهــا َفظي َعــة ُأ ُم ُ
َحام َيــة ُقدُ ُ
(فــان هــذه االلفــاظ كلهــا قــد اختطفهــا ،الســام بعــن اإلنصــاف ،جتدهــا بالنســبة
وأغــار عليهــا واغتصبهــا ،وســمط فيهــا اليهــا كمخنــث اىل فحــل ،او كســيف مــن
خطبــه ،وشــذر هبــا كالمــه)(.)189

رصــاص باإلضافــة اىل ســيف مــن حديــد،

واســتفاد ابــن نباتــه مــن قولــه عليــه وانظــر مــا عليهــا مــن اثــر التوليــد ،وشــن
ــم بِ َع ْق ِل َ
ــكَ ،أ ْو التكليــف ،وفجاجــة كثــر مــن األلفــاظ،
الســامَ ( :ف َل ْ
ــو َم َّث ْلت َُه ْ
ــف عنْهــم مجــوب ا ْل ِغ َط ِ
ِ
ــاء َل َ
ــك) أال تــرى اىل فجاجــة قولــه (كأن اســاعكم
كُش َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

نباتــه الــذي قــال( :حفظــت مــن اخلطابــة والــرؤوس املوســدة عــى االيــان زائلــة،
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متــج ودائــع الوعــظ ،وكأن قلوبكــم هبــا هــذه الرسقــة بتعديــل او تغيــر االلفــاظ يف
اســتكبار عــى احلفــظ) .وكذلــك ليــس النــص ،وقــد الحظنــا ابــن ايب احلديــد قــد

خيفــى نــزول قولــه( :تنــدون مــن عدوكــم قــارن بــن النصــوص ،وأكــد عــى وجــود
نديــد اإلبــل ،وتدرعــون لــه مــدراع العجــز التنــاص املوجــود بينهــا ،والتنــاص هــو

والفشــل).

()194

التقاطــع والتعديــل املتبــادل بــن وحــدات
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انــه ليــس باســتطاعة أي شــخص عائــدة لنصــوص خمتلفــة وقــد اســتخدم
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ان يرجــع
النــص اىل النصــوص الســابقة ابــن ايب احلديــد عــدة الفــاظ تــدل عــى
ّ
عليــه ،والتــي اخــذ منهــا اذ ان مثــل هكــذا وجــود التنــاص او الرسقــة وهــي «رسقــة

شــخص جيــب ان يكــون واســع املعرفــة ،مصالــه ،أخــذه ،بعينــة ،اختطفهــا ،اغــار
واالطــاع واحلفــظ ،وامتــاك قابليــة ذوق عليهــا ،اغتصبهــا» وهــذه الكلــات تطلــق

عاليــة كــي يكشــف النصــوص املعدلــة ،عــى اقبــح انــواع الرسقــات حيــث ملــح
وهــذا النــوع مــن النقــاد هــو الــذي يتمكــن ابــن ايب احلديــد ان الســارق كان يأخــذ

مــن كشــف املصــادر التــي اســتعان هبــا
النــص بعينــه او بمعنــاه.
ّ

()195

مؤلفــو النصــوص دون االشــارة إليهــا ،اذ
فقــد اخــذ احلريــري( )196ت516هـــ
كثــر مــا يــرق بعــض املؤلفــن نصوص ـ ًا كلمتــه عليــه الســام( :كَــم ِمــن َأ ْك َل ٍ
ــة
ْ
ْ
ــت َأك ََل ٍ
ت)( )197فقــال يف املقامــات
كاملــة دون التنبيــه اىل مصدرهــا األصــيَ ،منَ َع ْ
ومعرفــة هــذه النصــوص املرسوقــة مــن (رب أكلــة هاضــت اآلكل ،ومنعتــه مأكل)

اهــم مــا جيــب عــى الباحــث معرفتــه لئــا
يقــع يف خطــأ االســتنتاج وان االنتبــاه هلــذه

النصــوص املرسوقــة يعــود اوالً للتطابــق
التــام بــن النصــوص .ولكنــه احيانـ ًا يرسق

( -)198واثبــت ابــن أيب احلديــد معنــى قولــه
عليــه الســامَ ( :أ ْهـ ُـل الدُّ ْن َيــا ك ََر ْكـ ٍ
ـار
ـب ُي َسـ ُ
ــم نِ َيــا ٌم)( )199يف رســالة كتبهــا إىل
ــم ُ
وه ْ
ِبِ ْ
احــد أصدقائــه يعزيــه فقــال( :لــو تأمــل

الثــاين مــن االول نصـ ًا معينـ ًا حيــاول اخفــاء النــاس أحواهلــم ،وتبينــوا مآهلــم ،لعلمــوا
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إن املقيــم منهــم بوطنــه ،والســاكن إىل

ام كيف جيحده اجلاحد

ســكنه ،اخــو ســفر يــري بــه وهــو ال ويف كل يشء له آيــــــــــــــة
()205
تدل عىل انه واحد
يــري ،وراكــب بحــر جيــري بــه وهــو ال
يــدري)( .)200وأخذهــا ابــن املعتــز وأثبتهــا

يف كالمــه إذ قــال( :الدهــر رسيــع الوثبــة ،

هبــم وهــم نيــام) (.)201

أمــا الشــعراء فقــد اقتبســوا مــن كالم

أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي عليــه الســام،

ووظفــوه يف شــعرهم فقــد نظــر الفــرزدق
وكذلــك نظــر لقولــه عليــه الســام:
ت110هـــ إىل قولــه عليــه الســام( :وفِ ُّروا
(ل جـ ٍ
ِ
ول َمـ ٍ
ـاء ُيـ َـر ُّد َ
ـاض َي ْر َتــدُّ )( )208فقــال
إِ َل اللَّ مــ َن اللَّ)( )202فقــال يمــدح ســعيد َ َ
أبــو العتاهيــة:
بــن العــاص:
إليك فررت منك ومن زياد
فال انا راجع ما قد مىض يل
ً()203
()209
ومل احسب دمي لكم حالال
وال انا دافع ما سوف يأيت

ومــن قــول اإلمــام عليــه الســام:ِ
ِ
( َف َظه ِ
ــار
ــرت ا ْل َبدَ ائ ُ
ــع ا َّلتــي َأ ْحدَ َثت َْهــا آ َث ُ
َ َ
صنْعتِــه و َأ ْع َ ِ ِ
ــار ك ُُّل َمــا
َ َ
ــا ُم حك َْمتــهَ ،ف َص َ
يــا َع َل ْيــه ،وإِ ْن ك َ
ــق ُح َّجــ ًة َلــه و َدلِ ً
َان
َخ َل َ
َخ ْلقــ ًا َص ِامتــ ًا َف ُح َّجتُــه بِالتَّدْ بِ ِ
ــر نَاطِ َقــ ٌة )

وعــزى اإلمــام عليــه الســام

األشــعث بــن قيــس يف ولــد لــهَ ( :يــا
ـر َتَ ،جـ َـرى َع َل ْيـ َ
ـك ا ْل َقــدَ ُر
َأ ْش ـ َع ُث إِ ْن َصـ َ ْ

ــرى
ــور ،وإِ ْن َج ِز ْع َ
و َأن َ
ــت َج َ
ْــت َم ْأ ُج ٌ
َع َل ْيـ َ
ور)( ،)210فقــال
ـك ا ْل َقــدَ ُر و َأ ْنـ َ
ـت َمـ ْـأ ُز ٌ

( )204فنظــر إىل ذلــك ايب العتاهيــة ت 211أبــو العتاهيــة ملــن يعزيــه يف ولــد لــه:
وال بد من جريان القضاء
وقــال:
()211
إما مثاب ًا وأما أثيام
فوا عجب ًا كيف يعىص االله

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

شــنيع العثــرة  .أهــل الدنيــا كركــب يســار

ونظر أبو العتاهية أيضا لقوله
عليه السالم( :و َقدْ َم َض ْت ُأ ُص ٌ
ول ن َْح ُن
ُف ُرو ُع َهاَ ،ف َم َب َقا ُء َف ْر ٍع َب ْعدَ َذ َه ِ
اب َأ ْص ِله)
( )206فرصح بنفس معناه قائ ً
ال :
كل حياة اىل ممــــــــات
وكـــــــــــــل ذي جــــــدة حيول
كيف بقاء الفروع يوم ًا
() 207
وقد ذوت قبلها األصول!
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-وملــا قــال اإلمــام عليــه الســام ملــن يرثــى ســنوره:

182

ســأله :مــا أكثــر حــب النــاس للدنيــا!
أردت ْ
أن تأكل الفراخ وال
فقــال عليــه الســام( :هــم أبناؤهــا؛ إيــام
يأكلك الدهر أكل مضطهد
اإلنســان عــى حــب أمــه) .فقــال حممــد بــن يا من لذيذ الفراخ اوقعه
وحيك هال قنعت بالقدر
وهــب احلمــري ت 225هـــ:
كم اكلة خارت حشا رشه
ونحن بنو الدنيا خلقنا لغريها
()219
فأخرجت روحه من اجلسد
()212
وما كنت منه فهو يشء حمبب
واقتبــس املتنبــي مــن قولــه عليــه
ومــن قولــه عليــه الســامِ
َ
َ
ْ
ـراب)
ـ
ال
ب
ـم
ـ
ه
ار
ص
ب
أ
ـت
ـ
ل
َح
ت
ك
(وا
ـام:
ـ
الس
َ ْ ْ َ ُ ُ ْ ُّ َ
ــر األَك ِ
َار ِم،
ــر َت َص ْ َ
لألشــعث( :إِ ْن َص َ ْ
()220
فقــال:
ِ
()213
ِ
وإ َّل َسـ َل ْو َت ُسـ ُل َّو ا ْل َب َهائـ ِم)  .قــال ابــو ويدفن بعضنا بعض ًا ويميش
آواخرنا عىل هام االوايل
متــام ت:231
وكم عني مقبلة النوايص
وقال عيل يف التعازي ألشعث
كحيل باجلنادل والرمال
وخاف عليه بعض تلك املآثم
ٍ
ٍ
خلطب
ومغض كان ال يغيض
اتصرب للبلوى عزاء وحسبه
()221
()214
ٍ
وبال كان يفكر يف اهلزال
سلو البهائم
فتؤجر أم تسلو ّ
وكذلــك نظــر لقولــه عليــه الســام :
ونظــر البحــري لقولــه عليــه الســام:
ِ
( ُم َق َار َبــ ُة الن ِ
ــمَ ،أ ْمــ ٌن ِمــ ْن
( َعـ َـا بِ َح ْولِــه ،و َد َنــا بِ َط ْولِـ ِـه)( )215فقــال:
َّــاس ِف َأ ْخ َلق ِه ْ
دنوت تواضع ًا وعلوت قدر ًا
ِِ
ــم)( )222فقــال:
َغ َوائل ِه ْ
فشاناك انخفاض وارتفاع وخله يف جليس اتقيه هبا
كذاك الشمس تبعد ان تسامى
وكلمه يف الطريق خفت اعرهبا
()216
ويدنو النور منها والشعاع
كيام يرى اننا مثالن يف الوهن
()223
واخــذ ابــو العــاف( )217الشــاعرفيهتدي يل فلم اقدر عىل اللحن

ومــن وصفــه عليــه الســام للدنيــا:ت318هـــ كلمــة اإلمــام عليــه الســام:
ِ
ـت َأك ََل ٍ
وآخ ُر َهــا)( )224اقتبــس
ت)( )218فقــال ( َأ َّو ُلَــا َعنَــا ٌء
ـم ِم ـ ْن َأ ْك َلـ ٍـة َمنَ َعـ ْ
( َكـ ْ
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الرشيــف الــريض ت406هـــ فقــال:
وأولنا العناء اذا طلعنا
()225
اىل الدنيا وآخرنا الذهاب

ــر إِ َل ْي َهــا َأ ْع َمتْــه)
صتْــه ،و َمــ ْن َأ ْب َ َ
ِ َبــا َب َّ َ

( .)231فقــال ابــن ايب احلديــد-:
دنياك مثل شمس تدين اليك
ان انت ابرصت اىل نورها
الضوء لكن دعوة املهلك
()232
تعش وان تبرص به تدرك
ومــن قولــه عليــه الســامَ :
(ل
ـك ِف ا َْلعــر ِ
وف َمـ ْن َل َي ْشـك ُُره َلـ َ
ُي َز ِّهدَ َّنـ َ
ـك،
ْ ُ
ِ
ـي ٍء
َف َقــدْ َي ْش ـك ُُر َك َع َل ْيــه َم ـ ْن َل َي ْس ـت َْمت ُع بِـ َ ْ
الشـ ِ
ِمنْــه ،و َقــدْ ُتــدْ ِر ُك ِمـ ْن ُشـك ِْر َّ
ـاك ِر َ ،أ ْك َثـ َـر
ِ
ِ
ِ
ني)
ــب ا ُْل ْح ِســنِ َ
ــر واهلل ُي ُّ
مَّــا َأ َض َ
ــاع ا ْلكَاف ُ

واخــذ الطغرائــي( )228قولــه عليــه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ش ُار
الســام( :خ َي ُ
ــار خ َصــال الن َِّســاء َ
ـال الر َجـ ِ
ِخ َصـ ِ
وال ْبـ ُن وا ْل ُب ْخ ُل،
ـالَّ ،
الز ْهـ ُـو ْ ُ
ِّ
ِ
ــو ًة َل ْ ُتَكِّــ ْن ِمــ ْن
ــر َأ ُة َم ْز ُه َّ
َفــإِ َذا كَانَــت ا َْل ْ
()233
 .فقــال ابــن ايب احلديــد:
ـت ب ِ
ِ
ـت َم َ
خي َل ـ ًة َح ِف َظـ ْ
َن ْفسـ َـها ،وإِ َذا كَا َنـ ْ َ
الَــا ال تسدين اىل ذي اللؤم مكرمة
و َم َ
ــت
فان زرعت فمحفوظ بمضيعة
َــت َج َبانَــ ًة َف ِر َق ْ
ــال َب ْع ِل َهــا ،وإِ َذا كَان ْ
ِ
ــر ُض َلــا)( .)229فقــال فانه سبخ ال ينبت الشجرا
ش ٍء َي ْع ِ
َ
مــ ْن ك ُِّل َ ْ
()234
واكل زرعك شكر الغري ان كفرا
الطغرائــي:
ومــن قولــه عليه الســام( :إِ َذا َقــدَ ْر َت
اجلود واإلقدام يف فتياهنم
اج َع ِ
والطعن يف االجداث دأب رماهتم َع َ
ــو َعنْــه ُشــكْر ًا
ــل ا ْل َع ْف َ
ــى عَــدُ ِّو َكَ ،ف ْ
والبخل يف الفتيات واإلشفاق
لِ ْل ُقــدْ َر ِة َع َل ْيــه)( )235فقــال ابــن أيب احلديــد:
()230
والراميات سهامها األحداق
ان االماين اكساب اجلهول فال
واجعل من العقل جه ً
ال واطرح نظرا
امــا ابــن ايب احلديــد فقــد اشــار لعــدة
اقتباســات لــه مــن كالم اإلمــام عليــه وان قدرت عىل االعداء منترص ًا
تقنع هبا واركب االحوال واخلطرا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وكذلــك اقتبــس مــن كالمــه عليــه
شي ـك ِ
الســام( :لِ ـك ُِّل ا ْمـ ِـر ٍئ ِف َمالِــه َ ِ
َان،
والــو ِ
اد ُ
ــو ِار ُ
ث)( .)226فقــال:
ث َْ َ
ا ْل َ
خذ من تراثك ما استطعت فإنام
مل يقض حق املال إال معرش
رشكاؤك االيام والوراث
()227
نظروا الزمان يعبث فيه فعاثوا

الســام وتوظيفــه يف شــعره ،فمــن قــول
ـر
أمــر املؤمنــن عليــه الســام( :و َمـ ْن َأ ْبـ َ َ
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()236
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(إِ َّنــه َليــس َشء بِـ َ ِ
ـر إِ َّل ِع َقا ُبــه،
ـر مـ َن الـ َّ ِّ
ْ َ ْ ٌ ٍّ
الَ ْ ِ
ــس َش ٌء بِ َخ ْ ٍ
ــر ِمــ َن ْ
ــر إِ َّل َث َوا ُبــه)
و َل ْي َ ْ

ومــن قولــه عليــه الســام( :واهلل إن
( .)239فقــال ابــن ايب احلديــد:
امــرء ًا يمكــن عــدوه مــن نفســه ،يعــرق خري البضائع لإلنسان مكرمة
فاخلري خري وخري منه فاعله
حلمــه ويفــري جلــده ،لعظيــم عجــزه،
ضعيــف مــا ضمــت عليــه جوانــح صــدره ،تنمي وتزكو اذا بارت بضائعه
()240
والرشرش ورشمنه صانعه
انــت فكــن ذاك ان شــئت ،فإمــا انــا فــواهلل
ومــن وصيــة أمــر املؤمنــن عليــهدون ان اعطــى ذلــك رضب ـ ًا باملرشفيــة)...
الســام البنــه احلســن عليــه الســامَ ( :يــا
قــال ابــن أيب احلديــد:
ـي إِ َّيـ َ
حـ ِـقَ ،فإِ َّنــه ُي ِريــدُ
ـاك و ُم َصا َد َق ـ َة األَ ْ َ
ُبنَـ َّ
إن امرء ًا أمكن من نفسه
َ ()241
ال يدفع الضيم وال ينكر الذ َأ ْن َينْ َف َع َ
ــرك)  .قــال ابــن ايب
ــك َف َي ُ َّ
لفائل الرأي ضعيف القوى
احلديــد:
انت فكن ذاك فاين امرؤ حياتك ال تصحبن اجلهول
ان قال دهر مل يطع اوشحا
يظن اخو اجلهل ان الظالل
او سامه اخلسف ايب وانتىض ويكسب صاحبه محقه
اخزر غضبان شديد السطا
واقسم ان العدو اللبيب
عدوه جيدح آرابه فال خري يف صحبة االخرق
ل وال حيصن جلبابه
عني الرشاد فال يتقي
قد رصم اخلذالن اسبابه فيرسق منه وال يرسق
ال يرهب اخلطب اذا نابه
()242
خري من املشفق االمحق
له فم ادرد انيابه
ومــن قــول أمــر املؤمنــن عليــه
دون مرام اخلسف قرضابه
يقدر ان يرتك ما رابه( )237الســام يف مصقلــة بــن هبــرة احــد والتــه
ـح اللَُّ َم ْص َق َل ـ َة،
وكذلــك اقتبــس مــن قولــن لإلمــام حينــا هــرب ملعاويــةَ ( :ق َّبـ َ
ِ
عليــه الســام احدمهــاَ ( :ف ِ
اعـ ُـل ْ ِ
الســا َد ِة و َفـ َّـر فِـ َـر َار ا ْل َعبِيـ ِـدَ ،فـ َـا
ـر َف َعـ َـل ف ْعـ َـل َّ
الَـ ْـر َخـ ْ ٌ
ــق م ِ
اعـ ُـل الـ َّـر َ ِ
ِمنْــه و َف ِ
()238
اد َحــ ُه َحتَّــى َأ ْســ َك َت ُهَ ،
ول َصــدَّ َق
ش منْــه) واآلخــرَ :أ ْن َط َ َ
ِّ ٌّ
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ِ
ــو َأ َقــا َم ألَ َخ ْذنَــا
َواص َفــ ُه َحتَّــى َب َّك َت ُه–و َل ْ
ِ ِ
ــور ُه)(- .)243ومــن قولــه عليــه الســام( :مــا أقــرب
ــور ُه ،وا ْن َت َظ ْرنَــا بِ َملــه ُو ُف َ
َم ْي ُس َ
ودورنا خلراب الدهر نبنيها

()249

ونظــر احــد الشــعراء لقــول اإلمــامِ ِ
ــاب
عــي عليــه الســام ِ(ف َح َللَــا ح َس ٌ
ِ
ِ
ِ
ــاب)( ،)245فقــال:
وف َح َرام َهــا ع َق ٌ
الدهر يومان فيوم مىض
حالل يومك حساب ويف
جتمع ما يأكله وارث
اين لغريي واعظ تارك
حالوة الدنيا ولذاهتا
عنك بام فيه ويوم جديد
حرام يومك عذاب شديد
وأنت يف القرب وحيد فريد
نفيس وقويل من فعايل بعيد
()246
تكلف العاقل ما ال يريد

امليــت مــن احلــي النقطاعــه عنــه)

()250

اقتبــس أحــد الشــعراء فقــال:

يا بعيد ًا عني وليس بعيد ًا
حدت بني الورى غريب ًا كام
من حلاقي به سميع قريب
()251
إنك حتت الثرى وحيد غريب

وأخــذ شــاعر قولــه عليــه الســام يفاحلــرب( :ح ْلــو ًا ر َضا ُعهــا َع ْل َقـ ًا َع ِ
اق َبت َُهــا)
َ
ُ
َ
( )252فقال:
احلرب أول ما تكون فتية
حتى اذا اشتعلت وشب رضامها
شمطاء جزت رأسها وتنكرت
تسعى بزينتها لكل جهول
عادت عجوز ًا غري ذات حليل
()253
مكروهة للشم والتقبيل
(ج ِديــدُ
ومــن قولــه عليــه الســامَ :بِـ ًـى)( )254اخــذ شــاعر فقــال:
يا دار غادريت جليل بالك
()255
رث اجلديد فهل رتبت لذاك

وقــال ســابق الرببــري( )247مقتبســ ًا
وقــال شــاعر مقتبســ ًا مــن كالمــهـع َمــا
ي َمـ ُ
مــن قولــه عليــه الســام ( َأ َّن ا َْلـ ْـر َء َ ْ
ــن َع َم َل ْ ِ
َل َي ْ
(شــت َ
عليــه الســامَ :
ــن،
ــأك ُُل ،و َي ْبنِــي َمــا َل َي ْســ ُك ُن)(.)248
َّان َمــا َب ْ َ
ـب َل َّذ ُتــه و َت ْب َقــى تَبِ َع ُتــه ،و َع َمـ ٍ
َع َمـ ٍ
ـل
أموالنا لذوي املرياث نجمعها
ـل ت َْذ َهـ ُ
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اقتبــس احــد الشــعراء قائــا:
يا من مدحناه فاكذبنا
برد ًا قشيب ًا من مدائحنا
ان التجارب هتتك املستور من
بفعاله وأثابنا خجال
رسبلت فاردده لنا سمال
()244
ابنائها وتبهرج الرجال

احلــي مــن امليــت للحــاق بــه ،ومــا أبعــد

185

الإمام علي عليه ال�سالم م�صدر ًا من م�صادر الفكر الإ�سالمي...........................................

ــره)(.)256
ت َْذ َه ُ
ــب َم ُئو َنتُــه و َي ْب َقــى َأ ْج ُ

ــن آ َد َم وا ْل َف ْخ ِ
عليــه الســامَ ( :مــا ِل ْب ِ
ــر،
ِ
ــره ِجي َفــ ٌةَ ،
ــر ُز ُق
ول َي ْ
َأ َّو ُلــه ُن ْط َفــ ٌة وآخ ُ
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تفنى اللذاذة ممن نال بغيته
تبقى عواقب سوء يف مغبتها َن ْف َســهَ ،
ــع َح ْت َفــه)(.)260
ول َيدْ َف ُ
ما بال من أوله نطفه
من احلرام ويبقى االثم والعار
يصبح ما يملك تقدير ما
()257
ال خري يف لذة من بعدها النار
وجيفة اخرة يفتخر
()261
وقــال أمــر املؤمنــن عليــه الســاميرجو وال تأخري ما حيذر

186

ســاعة دفنــه للنبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وختاما ما أصدق القائل :
ل ِميـ ٌـل إِ َّل َعنْـ َ
(إن قيــل جهــاد وحــرب فهــو
ـك ،وإِ َّن
وســلم( :إِ َّن َّ
ـر َ َ
الصـ ْ َ
يــح إِ َّل َع َل ْي َ
ــاب ســيد املجاهديــن واملحاربــن ،وإن قيــل
ال َ
ــك ،وإِ َّن ا ُْل َص َ
ــز َع َل َقبِ ٌ
َْ
ل َل ٌ
ل ِل ٌ
يــل وإِنَّــه َق ْب َل َ
بِ َ
ــل) وعــظ وتذكــر  ،فهــو أبلــغ الواعظــن
ــك و َب ْعــدَ َك َ َ
ــك َ َ
واملذكريــن  ،وإن قيــل فقــه وتفســر  ،فهــو
( .)258فقــال احــد الشــعراء:
امست بجفني للدموع كلوم
رئيــس الفقهــاء واملفرسيــن  ،وإن قيــل
والصرب حيمد يف املواطن كلها
عــدل وتوحيــد  ،فهــو إمــام أهــل العــدل
حزن ًا عليك ويف اخلدود رسوم
()262
()259
واملوحديــن)
إال عليك فانه مذموم
وقــال احدهــم مقتبســ ًا مــن كالمــه ليس عىل اهلل بمستنكر
()263
أن جيمع َ
العال يف واحد
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( )1ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة،48/11 :
ملزيــد مــن التفاصيــل عــن عالقــة أمــر املؤمنــن عليــه
الســام بالنبــي حممــد (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ،ينظــر:
العــواد :الســرة النبويــة يف رؤى أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) دراســة يف هنــج البالغــة ص 31ـــــ . 79
( )2الرتمــذي :صحيــح ســنن الرتمــذي ،170/12
 .175احلاكــم :املســتدرك عــى الصحيحــن
 .135/3ابــن طلحــة :مطالــب الســؤول يف مناقــب
آل الرســول ص .49الســيوطي :تاريــخ اخللفــاء
ص .170
صحيــح.171/12
الرتمــذي:
()3
الطــراين :املعجــم الكبــر .55/11احلاكــم:
املســتدرك .8-137/3ابــن عبــد الــر :االســتيعاب
يف أســاء األصحــاب .1102/3ابــن األثــر :أســد
الغابــة يف معرفــة الصحابــة .22/4النــووي :هتذيــب
االســاء واللغــات .348/1/1حمــب الديــن:
الريــاض النظــرة  .255/2الذهبــي :تذكــرة احلفــاظ
 .1231/4ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة .359/7
اهليثمــي :جممــع الزوائد.114/9ابــن حجــر :هتذيــب
التهذيب.337/7الســيوطي :تاريــخ اخللفــاء
ص .170
( )4الرشيف الريض :هنج البالغة ص.206
( )5ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة-106/9 :
.107
( )6أبــو نعيــم :حليــة األوليــاء يف طبقــات األصفيــاء
 .68-67/1ابــن عبــد الــر :جامــع بيــان العلــم
 .114/1ســبط ابــن اجلــوزي :تذكــرة خــواص األمة
ص .27حمــب الديــن :ذخائــر العقبــى يف مناقب ذوي
القربــى ص .93ابــن تيميــة :منهــاج الســنة .159/4
اجلوينــي :فرائــد الســمطني .341/1
( )7الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص 161ـ
 ،162الليثــي :عيــون احلكــم واملواعــظ ص.499
( )8ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى .339-338/2
اخلوارزمــي :املناقــب ص .41-39الشهرســتاين:
امللــل والنحــل  .221/1اجلوينــي :فرائــد .166/1
ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة .360/7اهليتمــي:

الصواعــق املحرقــة ص.121
( )9ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة:
 ،219-218/7ابــن ميثــم البحــراين :رشح هنــج
البالغــة  ،72/3املجلــي :بحــار األنــوار ،87 /40
اهلاشــمي :منهــاج الرباعــة .375/7
( )10سورة احلاقة.12 :
( )11ينظــر :الطــري :جامــع البيــان .55/29
الواحــدي :أســباب النــزول ص .294الزخمــري:
الكشــاف  .600/4القرطبــي :اجلامــع ألحــكام
القــرآن  .264/18الســيوطي :الــدر املنثــور
.260 /6
( )12سورة النساء.54:
( )13الطــويس :التبيــان يف تفســر
القــرآن .228-227/3الصبــان :إســعاف الراغبــن
ص .1 0 9
( )14سورة هود.17 :
( )15الطــري :جامــع البيــان  .15/12الطــويس:
التبيــان .461/5
( )16أبــو جعفــر اإلســكايف :نقــض العثامنيــة
ص ،294اخلوارزمــي :املناقــب ص ،353ابــن
عســاكر :تاريــخ دمشــق  ،132/42حمــب الديــن
الطــري :الريــاض النظــرة . ،160/3
( )17اخلوارزمــي :املناقــب ص.220 ،41-40
ابــن املغــازيل :مناقــب عــي بــن أيب طالــب ص.212
الكنجــي :كفايــة الطالــب يف مناقــب عــي بــن
أيب طالــب ص .122اجلوينــي :فرائــد الســمطني
 .173-172/1ابــن كثــر :البدايــة .357/7
الصفــوري :نزهــة املجالــس .240/2
( )18الرشيف الريض :هنج البالغة ص.176
( )19ينظــر اخلطيــب البغــدادي :تاريــخ بغــداد
 .166-163/13الذهبــي :طبقــات احلفــاظ
. 755/2
( )20ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.289/7 :
( )21الرشيــف الــريض ، :خصائــص األئمــة
ص ،107هنــج البالغــة ص. 51
( )22ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.2 7 4 /1 8
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( )23االرشــية :مجــع رشــاء بالكــر واملــد هــي
احلبــال ،والطــوى البعيــدة :البئــر البعيــدة القعــر .ابــن
ســيدة :املخصــص ج/ 5ق/1ص ،31الزبيــدي:
تــاج العــروس  ،127/2املريجهــاين :مصبــاح
البالغــة .256 /2
( )24الرشيف الريض :هنج البالغة . 41 /1
( )25ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة:
.2 2 0 /7
( )26م.ن ،17/1 :الشــرازي :كتــاب األربعــن
ص.414
( )27اخلصيبــي :اهلدايــة الكــرى ص ،15ابــن أيب
احلديــد :رشح هنــج البالغــة،257/9 ،17/1 :
املجلــي األول :روضــة املتقــن ص.56
( )28ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
 ،6/10 ،371-370/6املجلــي :بحــار األنــوار
 ،91/40املرعــي :رشح إحقــاق احلــق .645/7
( )29ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة:
.2 5 7 -2 5 6 /9
( )30م.ن.346/6 :
( )31م.ن ،371/6 :املجلــي :بحــار األنــوار
 ،92/40املرعــي :رشح إحقــاق احلــق .645/7
( )32ابــن أيب احلديــد :الــرح .371/6 .17/1 :
 .47/13 .60/10ابــن املرتــى :طبقــات املعتزلــة
ص. 7
( )33تنظــر ترمجتــه :البلخــي :بــاب ذكــر
املعتزلــة ص ،68-64ابــن النديــم :الفهرســت
ص(10تراجــم ملحقــة باخــر الكتــاب) ،البغــدادي:
الفــرق بــن الفــرق ص ،72-70الشهرســتاين :امللــل
ص ،38 -36اجلرجــاين :التعريفــات ص178
 ،202،ابــن املرتــى :طبقــات املعتزلــة ص-28
 ،35بــدوي :مذاهــب اإلســاميني .96-73/1
النــراهلل  :واصــل بــن عطــاء متكلــ ًا ص 235ـ
. 265
( )34الكراكجــي :كنــز الفوائــد  ،170/1ابــن
طــاووس :الطرائــف ص.329
( )35تنظــر ترمجتــه :البلخــي :بــاب ذكــر املعتزلــة
ص ،91-90القــايض :فضــل االعتــزال ص-242

 ،250الرشيــف املرتــى :االمــايل-180 ،84/1
 ،187الشهرســتاين :امللــل ص ،38ابــن خلــكان:
وفيــات األعيــان  ،462-460/3اجلرجــاين:
التعريفــات ص ،129ابــن املرتــى :طبقــات املعتزلــة
ص ،41-35املقريــزي :اخلطــط املقريزيــة 346/2
النــراهلل :عمــرو بــن عبيــد املعتــزيل وآرائــه الكالميــة
ص 1ـ .41
( )36الكراكجــي :كنــز الفوائــد ص ،170ابــن
طــاووس :الطرائــف ص. 329
( )37ينظــر ترمجتــه :البلخــي :بــاب ذكــر املعتزلــة
ص .73-72امللطــي :التنبيــه والــرد ص.38
القــايض :فضــل االعتــزال :ص.266-265
البغــدادي :الفــرق ص .96-94ابــن املرتــى:
طبقــات املعتزلــة ص .54-52املقريــزي :اخلطــط
 ، 346/2ابــن حجــر :لســان امليــزان .33/2
الــداوودي :طبقــات املفرسيــن .117/1
( )38الرشيــف املرتــى :األمــايل  ،131/1ابــن
أيب احلديــد :رشح  ،289-288/3الذهبــي :ســر
أعــام النبــاء .203/10
( )39الصفــراء (الذهــب) أي الدنانــر ،والبيضــاء
(الفضــة) أي الدراهــم .ابــن األثــر :النهايــة يف
غريــب احلديــث واألثــر .211/4
( )40ابــن قتيبــة :عيــون االخبــار  .53/1الرشيــف
الــريض :هنــج البالغــة ص .480البلــوي  :ألــف بــاء
 .223/1الثعالبــي :التمثيــل واملحــارضة ص .30
ابــن اجلــوزي :صفــة الصفــوة  .5-314/1ســبط
ابــن اجلــوزي :تذكــرة ص.110
( )41الناشــئ األكــر :مســائل اإلمامــة ص-56
 .57وينظــر اجلاحــظ :رســالة اســتحقاق االمامــة
ص .181 -179
( )42ابــن ايب احلديــد  :رشح هنــج البالغة -288/3
.289
( )43م.ن ،371/6 .17/1 :املجلــي :بحــار
األنــوار .92/40
( )44ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة.17/1 :
 ،372-371/6املجلــي :بحــار األنــوار .93/40
( )45هــو قطــري بــن الفجــاءة بــن مــازن التميمــي
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مــن رؤســاء االزارقــه مــن اخلــوارج ،وتــوىل امــرة
اخلــوارج ثــاث عــرة ســنة ،وقتــل يف حروبــه.
اجلاحــظ :البيــان والتبيــن ،342-341/1
 .311-310/9 ،126/2ابــن قتيبــة :املعــارف
ص .411الطــري :تاريــخ 169 ، 127-126/6
.318 ،310-300 ،259 ،
( )46اجلاحــظ :البيــان والتبيــن .129-126/2
ابــن قتيبــة :عيــون األخبــار  .251-250/2ابــن ايب
احلديــد  :رشح .236/7 :النويــري :هنايــة اإلرب
 .253-250/7القلقشــدي :صبــح األعشــى
.225-223/1
( )47أصحــاب حممــد بــن كــرام :األشــعري:
مقــاالت اإلســاميني  .215-205/1البغــدادي:
الفــرق ص .137-130ابــن حــزم :الفصــل ، 5/2
 .260 ،233 ، 288/3 ،111الشهرســتاين :امللــل
والنحــل .154-144/1
( )48ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغة371 / 6:
ـ  ، 372املجلــي :بحــار األنوار  92/40ـ .93
( )49م.ن.18/1 :
( )50املجليس :بحار األنوار .141/41
( )51م.ن.141/41 :
( )52م.ن.141/41 :
( )53ابن أيب احلديد  :رشح هنج البالغة.18/1 :
( )54ابــن ســعد :الطبقــات  .337/2ابــن ماجــة:
صحيــح ســنن أبــن ماجــه  .33/2أبــو داود :ســنن
 .301/3احلاكــم :املســتدرك  .146/3اجلوينــي:
فرائــد الســمطني ص .167املتقــي اهلنــدي :كنــز
العــال .220/12
( )55ابن أيب احلديد  :رشح هنج البالغة.84/9 :
( )56القــايض :املغنــي  .13/2/20اخلوارزمــي:
املناقــب ص .39ابــن تيميــة :منهــاج الســنة .160/4
اجلوينــي :فرائــد الســمطني ص .351-337ابــن
الصبــاغ :الفصــول املهمــة ص .17املنــاوي :فيــض
القديــر .357/4
( )57ابــن ســعد :الطبقــات  .339/2البلــوي:
ألــف بــاء  .222/1ابــن اجلــوزي :صفــة الصفــوة
 .314/1ابــن كثــر :البدايــة والنهايــة -359/7

 .360القســطالين :إرشــاد الســاري  .195/3قــال
ابــن املســيب :وهلــذا القــول ســبب وهــو إن ملــك
الــروم كتــب إىل اخلليفــة عمــر يســأله عــن مســائل
فلــم جيــد جوابــا إال عنــد عــي عليــه الســام .
ينظــر نــص املســائل يف ســبط ابــن اجلــوزي :تذكــرة
ص .147 -133
( )58ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة:
.2 4 7 /1 5
( )59سورة األحقاف اآلية .15
( )60سورة البقرة اآلية .233
( )61ابــن عبــد الــر :االســتيعاب.1103/3
البيهقــي :الســنن .442/7الصنعــاين :املصنــف
 .351-349/7الســيوطي :الــدر املنثــور.288/1
 .40/6ابــن الديبــغ :تيســر الوصــول. 2/2
( )62اخلوارزمــي :املناقــب ص.39القرطبــي:
اجلامــع  .193/16ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج
البالغــة .19-18/1 :حمــب الديــن :ذخائــر العقبــى
ص .91اجلوينــي :فرائــد ص.351-350
( )63الرشيف الريض :هنج البالغة. 65 /4 :
( )64سورة األعراف اآلية . 172
( )65األزرقــي :أخبــار مكــة  ،324/1ابــن ماجــة:
صحيــح  .160/2ابــن اجلــوزي :مناقــب عمــر بــن
اخلطــاب ص .3-122احللبــي :الســرة احللبيــة
 .6-175/1القســطالين :إرشــاد الساري ،195/3
الصنعــاين :ســبل الســام .206/2
( )66ابــن أيب احلديــد  :رشح هنــج البالغــة:
.2 4 7 /1 5
( )67ابــن عبــد الــر  :االســتيعاب  ، 47 / 3ابــن أيب
احلديــد  :رشح هنــج البالغــة . 95 / 4
( )68ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة 95 / 4
ـ . 96
( )69ســليم بــن قيــس اهلــايل :كتــاب ســليم
ص ،420ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة / 4
. 96
( )70ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة.27/1 :
لكنــه مــن املؤســف أن فضيلــة مجــع القــرآن قد نســبت
ألحــد الصحابــة وهــو زيــد بــن حارثــة العثــاين
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اهلــوى ،وســوف نتنــاول ذلــك بدراســة مســتقلة
لبيــان أحقيــة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي عليــه الســام
هبــذه الفضيلــة.
النــص
( )71االعرجــي :منهــج املتكلمــن يف فهــم
ّ
القــرآين ص.19-18
( )72ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة .2/10
( )73احلاكــم :املســتدرك  .134/3اخلوارزمــي:
املناقــب ص .111-110الذهبــي :تلخيــص
املســتدرك  .134/3الســيوطي :اجلامــع الصغــر
 .356/4املتفــي اهلنــدي :كنــز العــال .203/12
( )74ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة-27/1 :
.28
( )75م.ن ،247/15 .19/1 :الشــرازي:
األربعــن ص.415
( )76الرشيف الريض :هنج البالغة ص.176
( )77ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.289/7 :
( )78ينظــر :ابــن ســعد :الطبقــات .338/2
االزرقــي :أخبــار مكــة  .50/1البــاذري :انســاب
األرشاف  .99/2ابــن عبــد الــر :جامــع بيــان العلــم
وفضلــه  .114/1البلــوي :ألــف بــاء .222/1
حمــب الديــن :الريــاض النظــرة .262/2
( )79ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.5/1 :
( )80م.ن ،19/1 :الشريازي :األربعني ص.415
( )81ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة/18 :
.143
( )82الرشيف الريض :هنج البالغة . 151 /1
( )83ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.3 6 6 -3 6 5 /6
( )84م.ن.370-367/6 :
( )85م.ن.371-370/6 :
( )86م.ن.72/11 :
( )87الرشيف الريض :هنج البالغة ص. 331
()88م.ن :ص.337
( )89ابــن ســينا :اإلشــارات والتنبيهــات -828/4
.830
( )90ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة/11 :
 137ـ .138

( )91الرسالة القشريية ص . 272
( )92ديوان البحرتي  1715 /3ــ .1716
( )93ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.1 3 9 -1 3 8 /1 1
( )94القشــري :الرســالة القشــرية ص 67ـ . 69
ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة-139/11 :
.141
( )95الرشيف الريض :هنج البالغة :ص.343
( )96ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.1 8 0 /1 1
( )97الوعــظ :هــو التذكــر باخلــر فيــا يــرق لــه
القلــب .اجلرجــاين :التعريفــات ص.132-123
( )98ملعــا :الســر الرسيــع ،والتخويــة :التجــايف .
ابــن الســكيت األهــوازي :الكنــز اللغــوي ص124
 ،ابــن ســيدة :املخصــص ج 1ق  5ص،23
الزخمــري :أســاس البالغــة ص ،914ابــن منظــور:
لســان العــرب  ،341/8آقــا رضــا اهلمــداين :مصبــاح
الفقيــة ج 2ق 1ص،349
( )99العالمة احليل :كشف املراد ص.530
( )100مل أجده يف ديوانه.
( )101رشح هنج البالغة.153-152/11 :
( )102ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.1 5 3 /1 1
( )103رشح.154-153/11 :
( )104مل أعثر عىل ترمجته.
( )105الرشيف الريض :هنج البالغة ص.401
( )106رشح هنج البالغة.91-90/6 :
( )107هــو احلســن بــن عبــد الصمــد بن ايب الشــخباء
العســقالين ت 482هـــ لــه خطــب ورســائل وديــوان
شــعر ،قتــل بالقاهــرة مســجونا .ابــن خلــكان:
وفيــات االعيــان .91-89/2
( )108رشح هنج البالغة.127-126/10 :
( )109العزيزي :االمام عيل ص.228
( )110أبــو هــال العســكري :األوائــل ص -296
 .298احلمــوي :معجــم األدبــاء 42 /14ـ .49ابــن
األثــر :املثــل الســائر  .61/1ابــن أيب احلديــد :رشح
هنــج البالغــة  .20/1ابــن تيميــة  :منهــاج الســنة
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 .142/4الســيوطي :تاريــخ اخللفــاء ص.181
( )111أبــو الطيــب :مراتــب النحويــن ص  ،20أبــو
هــال :األوائــل ص  ،267ابــن النديــم :الفهرســت
ص  ،45املفيــد :الفصــول املختــارة ص ،91القفطي:
أنبــاه الــرواة  39/1ـ  ، 40املازنــداين :رشح أصــول
الــكايف  ،298/2املجلــي :بحــار األنــوار /41
 ،142الشــرازي :كتــاب األربعــن ص.415
( )112األنبــاري :نزهــة االلبــاء يف طبقــات األدبــاء
ص  18ـ .19
( )113م.ن :ص  14ـ .15
( )114الصحيــح َ
((ل َي ْأ ُك ُلــ ُه إِ َّل ْ
الَاطِ ُئ َ
ــون ))
.ســورة احلاقــة آيــة . 37
( )115األنبــاري :نزهــة االلبــاء يف طبقــات األدبــاء
ص . 17
( )116م.ن :ص  19ـ. 20
( )117هــو عبــد احلميــد بــن حييــى بــن ســعد
العامــري بالــوالء اختــص بمــروان بــن حممــد وقتــل
معــه ،وكان يــرب بــه املثــل يف البالغــة ،ينظــر
اجلهشــياري :الــوزراء والكتــاب ص .83-72ابــن
خلــكان :الوفيــات  .232-228/3ابــن نباتــة :رسح
العيــون ص.165-162
( )118عبــد الرحيــم بــن حممــد بــن اســاعيل بــن
نباتــة الفارقــي (374-335هـــ) ولــد يف ميافارقــن
وســكن حلــب ودخــل يف خدمــة ســيف الدولــة
احلمــداين ،وكان األخــر كثــر الغــزوات ،فأكثــر ابــن
نباتــة مــن اخلطــب اجلهاديــة .ينظــر ابــن خلــكان:
الوفيــات  .8-156/3الذهبــي :العــر يف خــر مــن
غــر .143/2
( )119ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
 ،25-24/1الشــرازي :األربعــن ص.419
( )120قــال ابــن ماكــوال ( :حمفــن :بكــر امليــم،
وبفتــح الفــاء وبالنــون ،فهــو حمفــن الضبــي وفــد عــى
معاويــة فوقــع يف عــي ريض اهلل عنــه يف خــر طويــل
 ) .وهــذا اخلــر هــو املذكــور أعــاه .إكــال الكــال
 .212/7ابــن عســاكر :تاريــخ دمشــق .99/57
( )121العــي ضــد البيــان أي ليســت لديــه القــدرة
عــى الــكالم الفصيــح .الــرازي :خمتــار الصحــاح

ص.467
( )122ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
 ،247/15 ،25-24/1الشــرازي :األربعــن
ص .419
( )123ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.25/1 :
( )124البيــان والتبيــن  .83/1وينظــر :ابــن شــعبة
احلــراين :حتــف العقــول عــن آل الرســول ص،201
املفيــد :اإلرشــاد  ،300/1ابــن عبــد الــر :جامــع
بيــان العلــم وفضلــه  ،99/1الباقــاين :إعجــاز
القــرآن ص.68
( )125البيان والتبيني .83 /1
( )126هــي اخلطبــة رقــم  91حســب تصنيــف
صبحــي الصالــح وهــي مرويــة عــن اإلمــام جعفــر
الصــادق عليــه الســام ،قــال الرشيــف الــريض:
( ومــن خطبــة لــه (عليــه الســام) تعــرف بخطبــة
األشــباح وهــي مــن جالئــل خطبــه عليــه الســام،
ــن الص ِ
ــاد ِق َج ْع َف ِ
ــر
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ــف
ــن! ص ْ
ــر ال ْؤمن َ
َأ َّن َر ُجــا أتَــاه فقــال لــه َيــا أم َ
َلنَــا َر َّبنَــا ِم ْثـ َـل َمــا َنـ َـراه ِع َيان ـ ًا ،لِنَـ ْـز َدا َد َلــه ُح ّب ـ ًا ،وبِــه
ِ
ِ
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اجت ََمـ َ
الصـ َـا َة َجام َع ـ ًةَ ،ف ْ
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ــص ا َْل ْســجدُ بِ َأ ْهلــهَ ،ف َصعــدَ ا ْلن َ َ
ِ
ِ
َ
ـر ال َّلـ ْـونَ ،ف َحمــدَ اللَّ وأ ْثنَــى َع َل ْيــه
ُ
وهـ َـو ُم ْغ َضـ ٌ
ـب ُم َت َغـ ِّ ُ
ِ
ـم َقــالَ
ُ
ّ
َ
َّ
َ
ـي ( (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ثـ َّ
وصــى َعــى النَّبـ ِّ
 . )...هنــج البالغــة ص.124
( )127امليــداين :جممــع األمثــال  .88/1نســبة إىل
الصحــايب معقــل بــن يســار املــزين ،حيــث ملــا حفــر
زيــاد هنــر بالبــرة وأراد فتحــه ،اشــهد معقــل بــن
يســار فنســب النهــر اليــه .الزخمــري :ربيــع االبــرار
.227-226/1
( )128ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
 ،426-425/6اهلاشــمي :منهــاج الرباعــة
.3 7 6 /6
( )129ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.4 2 6 /6
( )130ابــن أيب احلديــد :رشح ، 426/6
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وينظر:اهلاشــمي :منهــاج الرباعــة .377 /6
( )131ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.146 -145 /16
( )132الرشيف الريض :هنج البالغة ص.63
( )133م.ن :ص.87
( )134م.ن :ص.559-469
( )135ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.8 1 /1 8
( )136سورة االنفطار اآلية .6
( )137الرشيف الريض :هنج البالغة ص .344
( )138ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.2 4 4 /1 1
( )139يظهــر مــن بعــض الروايــات أنــه مــن خــواص
اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام ،قــال الشــيخ
رشاح النهــج بأنــه صاحــب عــي
النــوري(( :وصفــه ّ
الســام )  ،ويظهــر مــن أخبــار كثــرة أنّــه
( عليــه ّ
مــن خواصــه  ،وع ّبــاد أصحابــه  ،مثــل  :جنــدب بــن
مهــام بــن عبــادة  ،وأمثاهلــا أهــل النســك
زهــر  ،و ّ
والربانــس) خامتــة املســتدرك  .172/9وقــال
البيهقــي ( :البكالــة البكيلــة ،ونســبت إىل البكالــة،
ـى
ـى ،وبكيــل حـ ّ
ال ّنــه يبيــع البكالــة ،وقيــل هــو البكيـ ّ
مــن مهــدان ،ومنــه قــول الكميــت :لقــد رشكــت فيــه
بكيــل وأرحــب) .معــارج هنــج البالغــة ص.300
( )140ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.8 8 /1 0
( )141م.ن ،208/1 :اهلاشــمي :منهــاج الرباعــة
.116/3
(.61-59/2 )142
( )143اآليب :نثــر الــدرر  .21-19/3ابــن أيب
احلديــد :رشح هنــج البالغــة .176-175/2
( )144ينظــر :اجلاحــظ :البيــان والتبيــن -126/2
 .129ابــن قتيبــة :عيــون األخبــار .251-250/2
ابــن أيب احلديــد :رشح .236/7 :النويــري :هنايــة
االرب  .3-250/7القلقشــدي :صبــح األعشــى
.225-223/1
( )145الرشح.277/19 :
( )146إحياء علوم الدين .166 /9

( )147مل اهتد اليها يف أي من مؤلفات اجلاحظ.
( )148ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.3 2 6 /1 9
( )149الكامل يف اللغة واألدب . 108 / 4
( )150ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.4 -3 /1 1
( )151الرشيف الريض :هنج البالغة ص.480
( )152هــو عبــد اهلل بــن حممــد املعتــز بــاهلل بــن
اخلليفــة العبــايس املتــوكل كان شــاعرا ولــه جمموعــة
مــن الكتــب االدبيــة .تــوىل اخلالفــة بعــد املقتــدر يــوم
وليلــة ثــم عــزل وتــويف ســنة 296هـــ خمنوقــا ،اخلطيب
البغــدادي :تاريــخ بغــداد  .101-95/10القفطــي:
املحمــدون مــن الشــعراء ص .255الكتبــي :فــوات
الوفيــات .246-239/2
( )153رشح هنــج البالغــة ،221/18 :اخلطيــب:
مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده .57/4
( )154ديوان امرؤ القيس ص.18
( )155م.ن :ص.13
( )156رشح هنج البالغة.452-451/6 :
( )157قالــه ســهيل بــن عمــرو أو ذو االصبــغ
العــدواين .ابــو هــال العســكري :مجهــرة االمثــال
 .504 ،25/1ابــن نباتــه :رسح العيــون ص.288
( )158ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.4 5 2 /6
( )159سورة يوسف .84
( )160سورة الرمحن .7
( )161ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
.3 0 /1 9
( )162حســن محيــد حمســن فيــاض :ابــن ايب احلديــد
ناقــد ًا .ص.61-60
( )163املــرد :الكامــل يف اللغــة واألدب 108/ 4
 .ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة.4-3/11 :
( )164اجلاحظ :البيان والتبيني ص.238
( )165ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة:
 ،279-278/1النويــري :هنايــة اإلرب ،244/7
القلقشــندي :صبــح األعشــى .264/1
( )166الرشح.279-278/1 :
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( )167ابــن عســاكر :تاريــخ دمشــق  ،321/1ابــن
أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة ،57/7 :املتقــي
اهلنــدي :كنــز العــال .356/11
( )168ابن أيب احلديد :رشح هنج البالغة.57/7 :
ــر ْح َعنْــكَ
( )169وردت يف هنــج البالغــة ( :ا ْط َ
ِ
ِ
ــن ا ْل َي ِقــن)ِ
الص ْ ِ
وح ْس ِ
ــرُ ،
َو ِار َدات ْال ُ ُمــو ِم ،بِ َع َزائــ ِم َّ
ص .404
( )170الرشح.117/16 :
( )171الرشيف الريض :هنج البالغة ص.168
( )172أبــو الفــرج األصفهــاين :األغــاين ،257/21
ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة .249/7
( )173هــو أحــد األمــراء األمويــون يف العــراق
واملــرق ،ولكنــه بعــد ذلــك ثــار عــى يزيــد بــن عبــد
امللــك وقتــل يف حروبــه مــع مســلمة بــن عبــد امللــك.
ســنة 102هـــ .ينظــر :اليعقــويب :تاريــخ اليعقــويب
 .44/3الطــري :تاريــخ الطــري .604-325/6
صفحــات متفرقــة .ابــن أيب احلديــد :رشح 144 /4
ـ .225
( )174الرشيف الريض :هنج البالغة ص.55
( )175اجلاحــظ :البيــان والتبيــن ص ،156ابــن أيب
احلديــد :رشح هنــج البالغــة.242/1
( )176الرشيف الريض :هنج البالغة ص.106
( )177الراونــدي :الدعــوات ص ،285ابــن أيب
احلديــد :رشح هنــج البالغــة .239/6
( )178الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،384
املــر جهــاين :مصبــاح البالغــة .134/4
( )179هــو أحــد األمــراء األمويــون ،تــوىل العــراق
وخراســان واجلزيــرة .تــويف ســنة 110هـــ .انظــر
الطــري :تاريــخ ، 622-523 ،299-296/6
.40-10/7
( )180البــاذري :أنســاب األرشاف ،275 /8
الرشيــف املرتــى :األمــايل  ،110/1األشــري:
تنبيــه اخلواطــر  ،97/1ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج
البالغــة .168-167/15
( )181الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،145
الطــويس :مصبــاح املتهجــد ص.380
( )182ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة ،83/7

وينظــر :أبــو الفــرج األصفهــاين :األغــاين ،8/7
الزخمــري :الفايــق يف غريــب احلديــث ،47/3
ابــن عســاكر :تاريــخ دمشــق  ،45/58ابــن األثــر:
الكامــل يف التاريــخ .290/5
( )183مل أعثــر عليــه يف الصحيفــة الســجادية ،وقــد
ذكــر املجلــي بعضـ ًا منــه لإلمــام احلســن العســكري
عليــه الســام ينظــر :بحــار األنــوار .229/82
( )184الرشح .113-112/15
( )185الراونــدي :منهــاج الرباعــة  ،333/3الليثي:
عيــون احلكــم واملواعــظ ص ،544املجلــي :بحــار
األنــوار . ،12/67
( )186ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.2 0 /1 9
( )187م.ن ،24/1 :الشــرازي :األربعــن
ص ،419اهلاشــمي :منهــاج الرباعــة .112/16
( )188الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،282
ابــن محــدون :التذكــرة احلمدونيــة ،244/6
الدمشــقي :جواهــر املطالــب  ،310/1الليثــي:
عيــون احلكــم واملواعــظ ص.499
( )189الرشح .114/13
( )190الرشيف الريض :هنج البالغة ص.340
( )191ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.1 6 2 /1 1
( )192هــو األمــر عــي بــن عبــد اهلل بــن محــدان
التغلبــي امللقــب بســيف الدولــة (،)356-303
عــرف بالشــجاعة وكثــرة وقائعــه مــع الــروم
البيزنطيــن .انظــر الثعالبــي :يتميــه الدهــر -37/1
 .56ابــن خلــكان :وفيــات االعيــان  401/3ـ 406
.
( )193رشح هنــج البالغــة  .82-80/2وقــارن
خطبتــه بخطبــة لإلمــام عليــه الســام .اجلاحــظ:
البيــان والتبيــن  ،55-53/2ابــن أيب احلديــد :رشح
هنــج البالغــة ..75-74/2
( )194الرشح .82/2
( )195حامــد الظاملــي :ابــن أيب احلديــد جهــوده
النقديــة والبالغيــة ص.57-56
( )196هــو القاســم بــن عــي بــن حممــد احلريــري
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البــري (516-446هـــ) صاحــب املقامــات
احلريريــة ومؤلفــات آخــر .ابــن خلــكان :وفيــات
األعيــان  .68-63/4الســبكي :طبقــات الشــافعية
 .297-295/4البغــدادي :خزانــة األدب
.118 -117 /3
( )197الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،501
خصائــص األئمــة ص ،110احلــر العامــي :وســائل
الشــيعة .210/15
( )198احلريــري :مقامــات احلريــري :ص . 43ابــن
أيب احلديــد :رشح .397/18
( )199الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،479
الفتــال :روضــة الواعظــن ص ،441امليــداين :جممــع
األمثــال  ،421/2ابــن طلحــة الشــافعي :مطالــب
الســؤول ص ،280الدمشــقي :جواهــر املطالــب
ص.142
( )200ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.2 0 9 /1 8
( )201القــرواين :زهــر اآلداب وثمــر األلبــاب
.826 /3
( )202الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،66
املــدين :ريــاض الســالكني .596/3
( )203ديــوان الفــرزدق  . 70 /2ابــن أيب احلديــد
:رشح هنــج البالغــة .331/1
( )204الصــدوق :التوحيــد ص ،52الرشيــف
الــريض :هنــج البالغــة ص ،126البيهقــي :معــارج
هنــج البالغــة ص.176
( )205ديــوان أبــو العتاهيــة ص . 122ابــن أيب
احلديــد :رشح هنــج البالغــة .412/6
( )206الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،202
الطرحيــي :جممــع البحريــن .373 /4
( )207الــرح  .93/9مل أجــده يف ديــوان أبــو
العتاهيــة.
( )208الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص ،170
ابــن ميثــم البحــراين :اختيــار مصبــاح الســالكني
ص.269
( )209ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
 .256/6مل اجــده يف ديــوان أبــو العتاهيــة.

( )210الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،527
ابــن عســاكر :تاريــخ دمشــق  ،139/9احلــي:
خمتــر بصائــر الدرجــات ص ،139املتقــي اهلنــدي:
كنــز العــال .744/15
( )211ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
 .192/19مل أجــده يف ديــوان أبــو العتاهيــة.
( )212ابــن قتيبــة :عيــون األخبــار  ،354 /2ابــن
أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة .290/8
( )213الرشيف الريض :هنج البالغة ص.548
( )214ديــوان أبــو متــام ص : 282ابــن أيب احلديــد :
رشح هنــج البالغــة .5/20
( )215الرشيف الريض :هنج البالغة ص.107
( )216ديــوان البحــري . 1247 / 2 :ابــن أيب
احلديــد  :رشح هنــج البالغــة .242/6
( )217هــو أبــو بكــر هبــة اهلل بــن احلســن .ينظــر :
الثعالبــي :يتيمــة الدهــر  485 / 3ـ . 487
( )218الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،501
خصائــص األئمــة ص ،110احلــر العامــي :وســائل
الشــيعة .210/15
( )219الزخمــري :ربيــع األبــرار  428 /4ـ . 429
ابــن أيب احلديــد :رشح .397/18
( )220الرشيف الريض :هنج البالغة ص.340
( )221ديــوان املتنبــي ص . 204ابــن أيب احلديــد :
رشح هنــج البالغــة .163/11
( )222الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،546
ابــن محــدون :التذكــرة احلمدونيــة ،379 /1
الطرحيــي :جممــع البحريــن .437/5
( )223ديــوان املتنبــي ص 349ـ  . 350ابــن أيب
احلديــد :رشح هنــج البالغــة .30/20
( )224ابــن شــعبة احلــراين :حتــف العقــول
ص ،201الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،106
القضاعــي :دســتور معــامل احلكــم ص .32الكفعمي:
حماســبة النفــس ص.66
( )225ديــوان الرشيــف الــريض  . 101 /1ابــن أيب
احلديــد  :رشح هنــج البالغــة .238/6
( )226الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،534
ابــن ميثــم البحــراين :رشح مئــة كلمــة ألمــر املؤمنــن
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(ع) ص.134
( )227ديــوان الرشيــف الــريض  . 228 /1ابــن أيب
احلديــد  :رشح هنــج البالغــة .251/19
( )228هــو احلســن بن عيل بن حممــد ()513-455
شــاعر ومــن الــوزراء والكتــاب لــدى الســاجقة يف
املوصــل .ابــن خلــكان :وفيــات االعيــان -185/2
 .190األعــام :الــزركيل .146/2
( )229الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،509
الزخمــري :ربيــع األبــرار  ،252/5القنــدوزي:
ينابيــع املــودة .245/2
( )230ديــوان الطغرائــي ص . 261ابــن أيب احلديــد
 :رشح هنــج البالغــة .65/19
( )231الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،106
الطــريس :مشــكاة األنــوار ص .469احللــواين:
نزهــة الناظــر ص.66
( )232الرشح .239/6
( )233املــرد :الفاضــل ص ،94الرشيــف الــريض:
هنــج البالغــة ص ،505ابــن محــدون :التذكــرة
احلمدونيــة  ،84/4النويــري :فنــون األدب
.248 /3
( )234ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
 .24/19وينظــر عبــد اجلبــار ســامل عبــد الكريــم:
شــعر عبــد احلميــد هبــة اهلل ص.202
( )235الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،470
الزخمــري :ربيــع األبــرار  .113/2ابــن محــدون:
التذكــرة احلمدونيــة  ،104/4الصفــدي :الــوايف
بالوفيــات .336/17
( )236ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.1 0 9 /1 8
( )237م.ن .192 ، 189/2 :عبــد الكريــم :شــعر
عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل ص.148
( )238الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،474
البيهقــي :معــارج هنــج البالغــة ص.407
( )239الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،170
البيهقــي :معــارج هنــج البالغــة ص.209
( )240ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
 .149/18 ، 257/7وينظــر عبــد الكريــم :شــعر

عبــد احلميــد هبــة اهلل ص.219
( )241الكلينــي :الــكايف  ،377/2الرشيــف
الــريض :هنــج البالغــة ص.457
( )242ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
 .157/18وينظــر عبــد الكريــم :شــعر عبــد احلميــد
هبــة اهلل ص.225
( )243الثقفــي :الغــارات  ،770/2الرشيــف
الــريض :هنــج البالغــة ص.85
( )244ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.1 1 9 /3
( )245الرشيف الريض :هنج البالغة ص.106
()246ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.2 3 9 /6
( )247هــو أبــو أميــة ســابق بــن عبــد اهلل الرببــري
الشــاعر الزاهــد مــوىل الوليــد بــن عبــد امللــك  .ينظــر:
ابــن عســاكر :تاريــخ دمشــق  3/20ـ .16
( )248الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،170
الطــويس :األمــايل ص.443
( )249ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
 .256/6وقــد نســب اهلاشــمي اخلوئــي هــذه
االبيــات لإلمــام عــي عليــه الســام .ينظــر :منهــاج
الرباعــة .106/17
( )250الليثــي الواســطي :عيــون احلكــم واملواعــظ
ص .482ابــن محــدون :التذكــرة احلمدونيــة
.291 /6
()241ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.2 5 7 -2 5 6 /6
( )252الرشيف الريض :هنج البالغة ص.195
()253ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة 41/9
.119/12،
( )254الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص،340
ابــن منظــور :لســان العــرب .300/2
()255ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
.1 6 3 /1 1
( )256الرشيــف الــريض :خصائــص األئمــة
ص ،99هنــج البالغــة ص . 490
()257ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
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الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة ص. 555
.1 6 3 /1 1
()261ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة
( )258الرشيف الريض :هنج البالغة ص. 527
( )259نســبها املــرد إىل حممــد بــن عبــد اهلل العتبي مع .1 5 0 /2 0
اختــاف باللفــظ .الكامــل يف اللغــة واألدب  )262( .41/2م.ن ،203 /7 :اهلاشــمي :منهــاج الرباعــة
.312/7
ابــن أيب احلديــد :رشح هنج البالغــة.195/19
( )260الصــدوق :علــل الرشائــع  )263( ،276/1البيت للشاعر أيب نؤاس :ديوانه ص.454
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فهرس املصــادر واملراجـــع

* القرآن الكريم

ت324هـ .

_ مقــاالت اإلســاميني واختــاف املصلــن،

-اآليب :أبــو ســعيد منصــور بــن احلســن تــح :حممــد حمــي الديــن ،مــر1950،م.

ت 421هـــ.

_ االعرجي :ستار جرب حممود.

_ نثــر الــدرر ،تــح :حممــد عــي قرنــة ،اهليئــة _ منهــج املتكلمــن يف فهــم النــص القــرآين،
املرصيــة للكتــاب.1984 ،

أطروحــة

حممد ت630هـ1232/م

_ امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن احلــارث ت80

_ ابــن األثــر :عــز الديــن أبــو احلســن عــي بــن الكوفــة. 2000،
_ أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،تــح :ق.هـ545 /م.

خليــل مأمــون ،ط ،2دار املعرفــة ،بــروت _ ،ديــوان امــرؤ القيــس ،تــح :حممــد أبــو

2001م .

الفضــل إبراهيــم ،ط ،2دار املعــارف ،مــر،

الكــرم ضيــاء الديــن الشــيباين 637هـــ .

_ ابــن االنبــاري :أبــو الــركات عبــد الرمحــن

_ ابــن األثــر :أبــو الفتــح نــر اهلل بــن آيب .1958

_ املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر ،بــن حممــد ت577هـــ.

تح:امحــد احلــويف  -بــدوي طبانــه ،ط ،2دار _ نزهــة االلبــاء يف طبقــات األدبــاء ،تــح:

الرفاعــي ،الريــاض.1984 - 1983،

إبراهيــم الســامرائي ،ط ،1بغــداد.1970 ،

كان حيــا يف  248هـــ ) .

_ ديــوان البحــري ،تــح :حســن كامــل

_ االزرقــي  :أبــو الوليــد حممــد بــن عبــد اهلل ( _ البحرتي :الوليد بن عبيد ت284هـ.

_ أخبــار مكــة  ،تــح :رشــدي الصالــح الصــريف ،ط ،2دار املعــارف ،القاهــرة،
ملحــس ،دار األندلــس ،مكــة املكرمــة.1 9 6 3 ،

 1385هـــ.

_ بدوي :عبد الرمحن.

_ األشــعري :أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل _ مذاهــب اإلســاميني ،ط ،3دار العلــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

دكتــوراه،

كليــة

اآلداب،
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للماليــن ،بــروت.1983 ،

_ البيهقي  :امحد بن احلسني ت 458هـ .

طاهــر ت429هـــ

.ت .

الكوثــري  ،ب .مــكا 1327 ،هـــ.

279هـــ).

ت 279هـــ

ب.حمــق ،ط ،1مــط املرصيــة باألزهــر،

_ البغــدادي :أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن _ الســنن الكــرى  ،دار الفكــر  ،بــروت  ،ب

 -الفــرق بــن الفــرق  ،تــح  :حممــد زاهــد _ الرتمــذي :حممــد بــن عيســى (-209
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 -البــاذري :امحــد بــن حييــى بــن جابــر _ صحيــح ســنن الرتمــذي بــرح ابــن العريب،
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 -انســاب األرشاف ،تــح :حممــد باقــر .1934-1931

املحمــودي ،جممــع إحيــاء الثقافــة اإلســامية _ ،أبــو متــام الطائــي :حبيــب بــن أوس ت231

ط ،2قــم1416 ،هـــ.

_ البلخي :أبو القاسم الكعبي ت319هـ.

هـ.

_ ديــوان أبــو متــام ،رشح وتعليــق :شــاهني

_ بــاب ذكــر املعتزلــة مــن كتــاب مقــاالت عطيــة ،ط ،1بــروت.1968 ،

اإلســاميني ،تــح :فــؤاد ســيد ،تونــس - ،ابــن تيميــة :أبــو العبــاس امحــد بــن عبــد
1974م.

احلليــم احلــراين (ت728هـــ) .

1093هـــ.

بــوالق ،مــر1321 ،هـ.

ط ،1بــوالق ،ب.ت.

ت 4 2 9هـــ .

ت604هـــ1207/م .

حممــد احللــو ،القاهــرة.1961 ،

_ البغــدادي :عبــد القــادر بــن عمــر ت _ منهــاج الســنة النبويــة ،ط ،1مــط األمرييــة،
_ خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب _ ،الثعالبــي :أبــو منصــور عبــد امللــك

 -البلــوي :أبــو احلجــاج يوســف بــن حممــد _ التمثيــل واملحــارضة ،تــح :عبــد الفتــاح

-

ألــف

بــاء،

ب.حمــق،

1 3 8 0هـــ 1 9 6 0 /م .

بــروت _ ،يتيمــة الدهــر ،رشح وتــح :مفيــد حممــد
قميحــة ،ط ،1بــروت.1983 ،

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل
_ اجلاحــظ :أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر ت 730هـــ) .

255هـ.

_ فرائــد الســمطني ،تــح :حممــد باقــر

هــارون ،ط ،5القاهــرة.1985 ،

_ احلاكــم النيســابوري :أبــو عبــد اهلل حممــد بن

_ البيــان والتبيــن ،تــح :عبــد الســام حممــد املحمــودي ،ط ،1بــروت.1978 ،

_ رســالة اســتحقاق اإلمامــة( ،ضمــن رســائل عبد اهلل (405-321هـ1014-933/م) .

ط ،1بــروت.1987 ،

مصطفــى عبــد القــادر عطــا  ،ط ، 1بــروت ،

ت816هـــ.

_ ابــن حجــر العســقالين :امحــد بــن عــي (

للنــر ،تونــس.1971 ،

_ هتذيــب التهذيــب ،ب.حمق،ط،1حيــدر

عبــدوس ت331هـــ.

_ لســان امليــزان ،ب.حمــق ،ط ،1حيــدر آبــاد

وآخريــن ،ط ،1القاهــرة1357 ،هـــ.

_ ابــن أيب احلديــد :عــز الديــن عبــد احلميــد

الرمحــن بــن عــي (597-510هـ) .

_ رشح هنــج البالغــة ،تــح :حممــد أبــو الفضــل

_ اجلرجــاين :أبــو احلســن عــي بــن حممــد .1990

_ التعريفــات ،ب.حمــق ،الــدار التونســية 852-733هـــ) .

_ اجلهشــياري :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أبــاد الدكن-اهلنــد1327-1325 (،هـــ).
_ الــوزراء والكتــاب ،تــح :مصطفــى الســقا الدكــن ،اهلنــد 1330 ،ـ 1331هـــ.

_ ابــن اجلــوزي :مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد بــن هبــة اهلل املدائنــي (656-586هـــ).

_ صفــة الصفــوة ،تــح :حممــود فاخــوري– إبراهيــم  ،ط ،1دار اجليــل ،بــروت.1987 ،

حممــد روايس ،ط ،2دار املعرفــة  _ .1979 ،احلريري :القاسم بن عيل ت516هـ.

_ مناقــب عمــر بــن اخلطــاب  ،تــح  :زينــب _ املقامــات ،تــح :عيســى ســابا ،بــروت،

القــاروط  ،ط ، 1بــروت . 1980 ،

.1965

_ اجلوينــي :إبراهيــم بــم حممــد ( - -644ابــن حــزم :أبــو حممــد عــي بــن امحــد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

اجلاحــظ الكالميــة) ،تــح :عــي أبــو ملحــم _ ،املســتدرك عــى الصحيحــن ،دراســة وتــح:
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(ت456هـــ) .

النجــف1385 ،هـــ.

 -الفصــل يف امللــل واألهــواء والنحــل ،تــح - :أبــو داود :ســليامن بــن األشــعث (-202

حممــد إبراهيــم نــر– عبــد الرمحــن عمــره275 ،هـ)
ط ،1الريــاض.1982 ،

 -ســنن أبــو داود ،تــح :حممــد حمــي الديــن عبــد

 975ـ  1044هــــ.

ب.ت.

االســتقامة  ،القاهــرة .1971،

ت 945هـ.
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_ احللبــي :عــي بــن برهــان الديــن الشــافعي احلميــد ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت،
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_ الســرة احللبيــة  ،ب .حمــق  ،مطبعــة _ الــداوودي :شــمس الديــن حممــد بــن عــي

_ احلموي  :ياقوت الرومي ت 626هـ.

_ طبقــات املفرسيــن ،ب.حمــق ،ط ،1بريوت،

احللبــي  ،مــر . 1936 ،

_ ابــن الديبــغ :عبــد الرمحــن بــن عــي

عــي (ت463هـــ) .

_ تيســر الوصــول إىل جامــع األصــول،

القاهــرة.1931 ،

 -الذهبــي :شــمس الديــن حممــد بــن امحــد

ت681هـ.

 -تذكــرة احلفــاظ ،تــح :عبــد الرمحــن بــن حييــى

الثقافــة ،بــروت 1968 ،ـ .1971

.1974

حممــد البكــري (ق 6هـ)

ط ،1هبامــش املســتدرك ،تــح مصطفــى عبــد

 -معجــم األدبــاء ،ط األخــرة  ،مكتبــة عيســى 1983م.

_ اخلطيــب البغــدادي :أبــو بكــر امحــد بــن ت 9 4 4هـــ .

 -تاريــخ بغــداد ،ب.حمــق ،مــط دار الســعادة ،ب.حمــق ،مــر.1934 ،

_ ابــن خلــكان :أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد (748هـــ ).

_ وفيــات األعيــان ،تــح :إحســان عبــاس ،دار املعلمــي ،ط ،4دار إحيــاء الــراث العــريب،
 اخلوارزمــي :أبــو املؤيــد املوفــق بــن امحــد بــن _ تلخيــص املســتدرك عــى الصحيحــن، -املناقــب ،قــدم لــه :حممــد رضــا اخلرســان ،القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل
.1990

_ الســبكي :تــاج الديــن أبــو نــر عبــد

_ العــر يف خــر مــن غــر ،ت :أبــو هاجــر الوهــاب ت 771هـــ.

حممــد الســعيد ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت _ ،طبقــات الشــافعية الكــرى ،ب.حمــق ،ط،2
ب.ت.

دار املعرفــة ،بــروت1324 ،هـ.

ت بعــد 666هـ.

 -الطبقــات الكــرى ،تــح :إحســان عبــاس،

الكويــت.1982 ،

 -الســيوطي :جــال الديــن عبــد الرمحــن

_ الــرازي :حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر _ ابن سعد :حممد (ت230هـ).

_ الزركيل :خري الدين.

(ت911-849هـــ) .

بــروت.1989 ،

عبــد احلميــد ،ط ،1بــروت.1952 ،

(ت528هـــ) .

الــرؤوف املنــاوي ،ط ،1مــر.1938 ،

_ األعــام ،ط ،8دار العلــم للماليــن - ،تاريــخ اخللفــاء ،تــح :حممــد حميــي الديــن

 الزخمــري :جــار اهلل حممــود بــن عمــر  -اجلامــع الصغــر ،رشح :حممــد عبــد -ربيــع األبــرار ونصــوص األخيــار ،تــح - :الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،ب.حمــق،

د.ســليم النعيمــي ،مــط العــاين ،بغــداد ،بغــداد1377 ،م.
. 1982

 -ابــن ســينا :أبــو عــي احلســن بــن عبــد اهلل

دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،ب.ت.

 -اإلشــارات والتنبيهــات ،تــح :د .ســليامن

بــن عبــد اهلل البغــدادي (654-581هـ)

 -الرشيــف الــريض :أبــو احلســن حممــد بــن

بحــر العلــوم ،النجــف.1964 ،

_ ديــوان الرشيــف الــريض ،ب.حمــق،

 -الكشــاف عــن حقائــق وغوامــض التنزيــل428-370( ،هـــ)

 -ســبط ابــن اجلــوزي :يوســف بــن قــرا أوغــي دنيــا ،دار املعــارف ،مــر.1958-1957 ،

 -تذكــرة اخلــواص ،قــدم لــه :حممــد صــادق احلســن(406-359هـ) .

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

_ خمتــار الصحــاح ،ب.حمــق ،دار الرســالة ،بــروت.1978 ،
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بــروت،

للشــبلنجي ،بــروت ،ب.ت.

.1961

 -هنــج البالغــة ،تــح ورشح :حممــد عبــده ،دار  -الصفــوري الشــافعي :عبــدا لرمحــن بــن عبــد

املعرفــة ،بــروت ،ب.ت .

السالم (894هـ1489/م).

ت 436هـــ.

ب.حمــق ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،

.1907

 -الصنعــاين  :أبــو بكــر عبــد الــرزاق ت

الكريــم (ت548هـــ) .

 -املصنــف  ،تــح  :حبيــب الرمحــن االعظمــي ،

ط ،2دار الفكــر ،بــروت2002 ،م.

_ ابــن طــاووس :ريض الديــن عــي بــن

ت 1 0 9 8هـــ .

_ الطرائــف يف معرفــة مذاهــب الطوائــف،

مهــدي الرجائــي ،ط ،1قــم1418 ،هـــ.

 1374ش.

حممــد 855هـــ .

(360-260هـــ) .

ب.ت.

ط ،2دار إحيــاء الــراث العــريب اإلســامي،

_ الرشيــف املرتــى :عــي بــن احلســن  -نزهــة املجالــس ومنتخــب النفائــس،
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_ االمــايل ،تــح :امحــد الشــنقيطي ،ط ،1قــم1346 ،هـــ.
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 -الشهرســتاين :أبــو الفتــح حممــد بــن عبــد 211هـــ .

 امللــل والنحــل ،تــح :صدقــي مجيــل العطــار ،املجلــس العلمــي  ،ب  .ت ._ الشــرازي :حممــد طاهــر القمــي موســى ت664هـــ.

_ األربعــن يف إمامــة األئمــة الطاهريــن ،تــح :ترمجــة وحتقيــق :داود إهلامــي ،ط ،2قــم،
 -ابــن الصبــاغ املالكــي :نــور الديــن عــي بــن  -الطــراين :أبــو القاســم ســليامن بــن امحــد

 -الفصــول املهمــة ،ب.حمــق ،ط ،2النجــف - ،املعجــم الكبــر ،تــح :محــدي الســلفي،

-

الصبــان:

حممــد

بــن

عــي املوصــل.1986 ،

( ت 1 2 0 6هـــ 1 7 9 2 /م )

 -الطــري :أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر

 -إســعاف الراغبــن هبامــش نــور األبصــار (ت310هـــ) .

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل
 -تاريــخ الرســل وامللــوك ،تــح :حممــد _ الظاملي :حامد نارص عبود.

أبــو الفضــل ،ط ،4دار املعــارف _ ،ابــن أيب احلديــد جهــوده النقديــة والبالغيــة،
ا لقا هــر ة .1 9 6 8 -1 9 6 1 ،

رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة

ب.حمــق ،ط.1968 ،3

 -ابــن عبــد الــر ،أبــو عمــر يوســف ت

ت515هـ.

 -االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب ،تــح:

ـ حييــى اجلبوري ،بغــداد.1972 ،

 -جامــع بيــان العلــم ،ب .حمــق ،املكتبــة

ســامل حممــد (ت652هـــ1254/م)

_ عبد الكريم :عبد اجلبار سامل.

ب.حمــق ،النجــف ،ب.ت.

الشــهري بابــن أيب احلديــد ت656هـــ  ،مجــع

(ت460هـــ1067/م).

منشــورة ،كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد،

العامــي ،دار األندلــس ،بــروت ،ب.ت.

_ أبــو العتاهيــة :إســاعيل بــن القاســم

ت351هـ.

_ ديــوان أبــو العتاهيــة ،تــح :كــرم البســتاين،

 -جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،اآلداب ،جامعــة البــرة.1996 ،

_ ديــوان الطغرائــي ،تــح :عــي جــواد الطاهــر عــي حممــد البجــاوي ،القاهــرة. 1960 ،

 -ابــن طلحــة الشــافعي :كــال الديــن أبــو العلميــة ،املدينــة املنــورة ،ب .ت.

 -مطالــب الســؤول يف مناقــب آل الرســول _ ،شــعر عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل املدائنــي

 الطــويس :أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن وتــح ودراســة :أطروحــة دكتــوراه غــر -التبيــان يف تفســر القــرآن ،تــح :امحــد حبيــب .1996

_ أبــو الطيــب اللغــوي :عبــد الواحــد بــن عــي ت 211هـــ.

_ مراتــب النحويــن ،تــح :حممــد أبــو الفضــل ،بــروت.1964 ،

ط ،1املكتبــة العرصيــة ،صيــدا ،بــروت _ ،العزيزي :روكس بن زائد.
.2002

_ اإلمــام عــي أســد اإلســام وقديســه ،مــط

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

_ الطغرائــي :أبــو إســاعيل احلســن بــن عــي 463هـــ.
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الوجوه والنظائر يف نهج البالغة (لفظ النور مثا ًال)......................................................
النجــف ،ب.ت.

_ العواد :انتصار عدنان.

 -ابــن قتيبــة :أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم

(ت276هـــ) .

_ الســرة النبويــة يف رؤى أمــر املؤمنــن _ عيــون األخبــار ،مطبعــة دار الكتــب

(عليــه الســام) دراســة يف هنــج البالغــة ،املرصيــة ،القاهــرة 1925 ،ـ .1930
الفيحــاء ،بــروت ،ط.2015 ،1
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_ الغزايل :أبو حامد ت 505هـ.
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_ املعــارف ،تقديــم وتــح :ثــروت عكاشــة،

ط ،2دار املعــارف ،مــر.1969 ،

_ إحيــاء علــوم الديــن ،ب.حمــق ،دار الكتــاب  -القرطبــي :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن امحــد

العــريب ،بــروت ،ب.ت.

األنصــاري (671هـــ1273/م) .

_ الفرزدق :مهام بن غالب ت114هـ.

 -اجلامــع ألحــكام القــرآن ،ط ،2القاهــرة ،دار

صــادر ،بــروت.1966 ،

 -القســطالين :امحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر

_ ديــوان الفــرزدق ،تــح :كــرم البســتاين ،دار الكتب املرصيــة.1960 ،
_ فياض :حسن محيد حمسن.

(923-851هـــ) .

_ ابــن أيب احلديــد ناقــد ًا ،رســالة ماجســتري – إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري،

غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة للبنــات ،جامعــة ب.حمــق ،بــوالق1293 ،هـ.

الكوفــة.1997 ،

_ القشــري  :أبــو القاســم عبــد الكريــم بــن

احلســن بــن امحــد (ت415هـــ) .

_ الرســالة القشــرية يف علــم التصــوف  ،ب .

فــؤاد ســيد ،تونــس.1974 ،

_ القفطــي :مجــال الديــن أبــو احلســن عــي بــن

 القــايض :عبــد اجلبــار عــاد الديــن أيب هــوازن ( 376ــــ 465هــــ) ._ فضــل االعتــزال وطبقــات املعتزلــة ،تــح :حمــق  .بغــداد  .ب .ت .

 -املغنــي يف أبــواب العــدل والتوحيــد ،تــح :يوســف ت646هـ.

عبــد احلليــم النجــار– ســليامن دينــا ،الــدار _ إنبــاه الــرواة عــى أنبــاء النحــاة ،تــح :حممــد
املرصيــة ،ب.ت.

أبــو الفضــل ،القاهــرة 1950 ،ـ .1955

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل
_ املحمــدون مــن الشــعراء ،تــح :ريــاض عبــد الســادس اهلجــري).

احلميــد مــراد ،دمشــق1975 ،م.

_ عيــون احلكــم واملواعــظ ،حتقيــق :حســن

ت821هـــ.

 -ابــن ماجــه  :حممــد بــن يزيــد (  209ـ 273

ب.حمــق ،القاهــرة.1963 ،

 -ســنن ابــن ماجــه ،تــح :حممــد نــارص األلباين،

_ القلقشــندي :أبــو العبــاس أمحــد بــن عــي احلســيني ،ط ،1دار احلديــث ،ب.ت.
_ صبــح األعشــى يف صناعــة اإلنشــا. ) ،

بــروت 1973 ،ـ .1974

1 0 8 1هـــ .

بن عمــر (ت774هـ) .

أبــو احلســن الشــعراين ،ضبــط وتصحيــح:

_ فــوات الوفيــات ،تــح :إحســان عبــاس _ ،املازنــدراين :مــوىل حممــد صالــح ت

_ ابــن كثــر :عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل _ رشح أصــول الــكايف ،مــع تعليقــات :املــرزا

 -البداية والنهاية ،ط ،2بريوت.1977 ،

الســيد عــي عاشــور ،الطبعــة األوىل ،دار

ت449هـــ.

_ املــرد :أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد

 1369ش.

_ الكامــل يف اللغــة واألدب ،تــح :حممــد

يوســف بــن حممــد (ت658هـــ)

القاهــرة ،ب.ت.

_ الكراكجــي :أبــو الفتــح عــي بــن حممــد إحيــاء الــراث العريب،بــروت 2000 ،م.
_ كنــز الفوائــد ،ط ،3مكتبــة مصطفــوي ،قــم ،ت 285هـــ.

_ الكنجــي الشــافعي :أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أبــو الفضــل ،والســيد شــحاته ،دار النهضــة،
 -كفايــة الطالــب يف مناقــب عــي بــن أيب  -املتقــي اهلنــدي :عــاء الديــن بــن عــي

طالــب عليــه الســام ،تــح :حممــد هــادي (ت 975هـــ1567 /م)
االمينــي ،ط ،2النجــف.1970 ،

 -كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال،

_الليثــي :عــي بــن حممــد الواســطي(القرن ط ،2حيــدر أبــاد الدكــن -اهلنــد-1950 ،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

_ الكتبي :حممد بن شاكر ت764هـ.

ط ،1بريوت.1986 ،

205

الإمام علي عليه ال�سالم م�صدر ًا من م�صادر الفكر الإ�سالمي...........................................
.1967

_ املتنبي :أبو الطيب ت 354هـ.

1394هـ.

_ املفيــد :أبــو عبــد اهلل حممــد البغــدادي

_ ديــوان املتنبــي ،رشح :عبــود أمحــد ت 413هـــ.
اخلزرجــي،

بغــداد،

.1988

_ املجليس :حممد باقر ت1111هـ.

_ الفصــول املختــارة ،تــح :عــي مــر رشيفــي،

ط ،2دار املفيــد ،بــروت.1993 ،
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_ بحــار األنــوار  ،ب.حمــق ،ط ،2مؤسســة _ املقريــزي :تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد
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الوفــاء ،بــروت.1983 ،

بــن عــي ت 845هـــ.

عبــد اهلل (694-615هـــ) .

1294هـــ ،أعــدت طبعــة باالفســيت ،بغــداد،

 -حمــب الديــن الطــري :أبــو جعفــر امحــد بــن _ اخلطــط املقريزيــة ،ب.حمــق ،بــوالق،

 -ذخائــر العقبــى يف مناقــب ذوي القربــى1970 ،م.

تقديــم ومراجعــة :مجيــل إبراهيــم حبيــب _ ،امللطــي :أبــو احلســن حممــد بــن أمحــد
بغــداد.1984 ،

الشــافعي ت 377هـــ.

الوهــاب ،ط ،2مــر1372 ،هـــ1953/م.

بــروت.1968 ،

 -الريــاض النظــرة ،تــح :ســليامن حســن عبــد _ التنبيــه والــرد ،تــح :حممــد زاهــد الكوثــري،

 -ابن املرتىض :امحد بن حييى (ت840هـ) .

 -املنــاوي :حممــد عبــد الــرؤوف (-952

 -طبقــات املعتزلــة ،عنيــت بتحقيقــه :سوســنه 1031هـــ) .

ديفلــد -فلــزر ،ط ،2دار املنتظــر ،بــروت - ،فيــض القديــر بــرح اجلامــع الصغــر ،ط،1

1988م.

مرص.1938 ،

الشــافعي (ت483هـــ) .

ت518هـــ.

 -ابــن املغــازيل :أبــو احلســن عــي بــن حممــد _ امليــداين :أبــو الفضــل أمحــد بــن حبيــب

 -مناقــب عــي بــن أيب طالــب ،تــح :حممــد _ جممــع األمثــال ،تــح :حممــد حميــي الديــن،

باقــر البهبــودي ،املكتبــة اإلســامية ،طهــران ،ط ،2مــط الســعادة ،مــر1959 ،م.

�.............................................................................أ .د .جواد كاظم الن�صر اهلل
_ ابــن نباتــه :مجــال الديــن حممــد بــن حممــد ت  -جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،مكتبــة

768هـ.

القــديس ،القاهــرة1353-1352 ،هـــ.

ط ،4مــر1321 ،هـ.

(ت 468هـــ)

بــن ســهيل (ت395هـ).

.1 9 6 8

طنجــة ،املغــرب.1966 ،

حممــد ت293هـــ.

_ رسح العيــون يف رشح رســالة ابــن زيــدون - ،الواحــدي :أبــو احلســن عــي بــن أمحــد

 -أبــو هــال العســكري :احلســن بــن عبــد اهلل  -أســباب النــزول ،ب.حمــق ،القاهــرة،

_ مجهــرة األمثــال ،تــح :حممــد أبــو الفضــل _ مســائل اإلمامــة ،تــح :يوســف فــان آس،
إبراهيــم ـ عبــد املجيــد قطامــش ،ط ،1بــروت.1971 ،

القاهــرة.1964 ،

_ ابن النديم :حممد بن إسحاق (ق  5هـ).

ت 1322هـــ.

1978م.

_ اهلمــداين :آقــا رضــا بــن حممــد هــادي _ الفهرســت :ب .حمــق ،دار املعرفــة ،بريوت،

_ مصبــاح الفقيــه ،تــح :حممــد الباقــري  -النرص اهلل :د .جواد كاظم.

وآخريــن ،ط ،1املؤسســة اجلعفريــة ،قــم _ ،عمــرو بــن عبيــد ،مقــدم اىل اخلطــة العلميــة

1417هـــ.

يف مركــز دراســات البــرة 2011 ،م.
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 -حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ،ب.
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 -اليعقــويب :امحــد بــن أيب يعقــوب (ت بعــد

1967م.

 -النــووي :أبــو زكريــا حميــي الديــن 292هـ)

(ت656هـــ)

.

 -التاريــخ ،تــح :حممــد صــادق بحــر العلــوم،
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ملخص البحث

ُيعــدّ هــذا البحــث مفتاحـ ًا للدخــول إىل عــامل األلفــاظ يف هنــج البالغــة ،فهــو يبحــث
يف األلفــاظ ذات الــدالالت املتعــددة املتشــابكة متخــذ ًا لفــظ (النــور) انموذجـ ًا للتطبيــق

الــداليل يف هنــج البالغــة.

وقــد اعتمدنــا الســياق واثــره يف االســتعامل منهجــ ًا يف هــذه الدراســة ؛ لفهــم

النصــوص وحتليــل مفرداهتــا.

وينتمــي هــذا البحــث إىل علــم الوجــوه والنظائــر ،الــذي نــرى أنــه مــن ابــرز مصــادر
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هنــج البالغــة ،إذ انــه يصنــف مــن قســم تفســر هنــج البالغــة بنهــج البالغــة.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 ظافر عبيس اجليا�شي.م د...............................................................................
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Abstract

The current research pauper is considered as a pass key to the science of
utterances in The Road of Eloquence as it delves into the utterances fraught
with various complicated denotations, manipulates the Alnoor utterance as a
practical nonpareil in The Road of Eloquence and drives the contextual devices
to the perception and the explication of the texts.
The research paper pertains to the science of denotation and connotation,
the most prominent source of The Road of Eloquences , as deemed , for it
elucidates parts of The Road of Eloquence by The Road of Eloquence itself.
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المــدُ لَِّ ا َّلـ ِـذي ب َطـن َخ ِفيـ ِ
ـات ْالَ ُم ُو ِر أو بحثــ ًا مســتق ً
ال فيــه ،فحــاول تســليط
َ َ َّ
َْ ْ
ـت َع َل ْيـ ِـه َأ ْعـ َـا ُم ال ُّظ ُهـ ِ
ـع َعـ َـى الضــوء عليــه -وهــو مــروع كتــاب يعــدّ ه
َو َد َّلـ ْ
ـور َوا ْم َتنَـ َ
َعـ ْ ِ
ـن ا ْل َب ِصـ ِ
ـن َم ـ ْن َل ْ َيـ َـر ُه ُتن ِْكـ ُـر ُه مســتقب ً
ال بــإذن اهلل -وحتديــد مالحمــه وبيان
ـر َفـ َـا َعـ ْ ُ
ِ
ــر ُه َل ْ ُي ْط ِلــ ِع أمهيتــه ومقاصــده.
َو َل َق ْل ُ
ــب َمــ ْن َأ ْث َبتَــ ُه ُي ْب ُ
ــول َع َ ِ ِ ِ ِ ِ
ا ْل ُع ُق َ
ي ُج ْب َهــا
وجــاء البحــث يف أربعــة مباحــث
ــى َ ْتديــد ص َفتــه َو َل ْ َ ْ
ِ ِ
َعــ ْن َو ِ
اج ِ
ــهدُ َأ َّن ُم َ َّمــد ًا متثلــت بـــ  :املبحــث األول /مقدّ مــة يف
ــب َم ْع ِر َفتــه َو َأ ْش َ
يــه وآلِ ِ
ِ ِ
(ص ّ
ــه) َع ْبــدُ ُه َو َر ُســو ُل ُه علــم الوجــوه والنظائــر نشــأته ،وتدوينــه،
ــى اهللُ َعل َ
َ
ور َوا ْل َع َلــ ِم ا َْل ْأ ُث ِ
ــه ِ
َأ ْر َســ َل ُه بِالدِّ ِ
ــور وتعريفــه ،واملبحــث الثــاين /أمهيــة
يــن ا َْل ْش ُ
ور َوالن ِ
َــاب ا َْل ْســ ُط ِ
َوا ْل ِكت ِ
الســاطِ ِع املوضــوع يف هنــج البالغــة ،واملبحــث
ُّــور َّ
والضيـ ِ
ِ
ـاء َّ ِ
اح ـ ًة الثالــث /أثــر الســياق يف توجيــه داللــة
الصــاد ِع إِ َز َ
اللم ـ ِع َو ْالَ ْمـ ِـر َّ
َ ِّ َ
ات واحتِجاجــ ًا بِا ْلبين ِ
ِ
لِ ُّ
َــات َو َ ْت ِذيــر ًا األلفــاظ ،واملبحــث الرابــع /الدراســة
َ ِّ
لشــ ُب َه َ ْ َ
ــا ِ
بِ ْالي ِ
ــات َو َت ِْويفــ ًا بِا َْل ُث َ
ت.
التطبيقيــة ،تبــع ذلــك أهــم النتائــج التــي
َ
وبعد..
كُتِــب هــذا البحــث مــن أجــل

الوصــول اىل مفاتيــح أبــواب عــامل األلفــاظ

يف هنــج البالغــة ذات الــدالالت املتعــددة
املتشــابكة متخــذ ًا بعــض ألفــاظ الوجــوه

توصــل إليهــا الباحــث .

املبحث األول
مقدّ مة يف علم الوجوه والنظائر
نشأته ،وتدوينه ،وتعريفه:

ُي ِ
رجــع العلــاء الباحثــون يف الوجــوه

يف هنــج البالغــة أمثلــة للتطبيــق الــداليل ،والنظائــر ظهــور مصطلــح الوجــوه أول
إذ توســل إىل ذلــك بالســياق ،وأثــره يف مــا ظهــر عــى لســان اإلمــام عــي (عليــه

االســتعامل ،و ُيعــدُّ هــذا البحــث بكــر ًا يف الســام)( )1يف مقولتــه املشــهورة لعبــد اهلل
جمالــه التطبيقــي يف هنــج البالغــة ،إذ مل جيــد بــن العبــاس ّملــا بعثــه لالحتجــاج عــى
َاصمهــم بِا ْل ُقــر ِ
ِ
آن
ْ
الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد كتابــ ًا اخلــوارج بقولــهَ « :ل ُت ْ ُ ْ

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

ــال ُذو وج ٍ
ــوه َت ُق ُ
ح ٌ
ــر َ
ــول أســلوبه ،وأدق معنــى يف تعبــره ،وأكثــر
آن َ َّ
ُ ُ
َفــإِ َّن ا ْل ُق ْ
ِ
وي ُقو ُلـ َ ِ
ِ
ـم اســتعامالً لأللفــاظ الدالــة عــى املعنــى
ََ
السـنَّة َفإِ َّنُـ ْ
ـم بِ ُّ
ـون َو َلكـ ْن َحاج ْج ُهـ ْ
َلــ ْن َ ِ
الواحــد ،وأفضــل صياغــة للفــظ الواحــد
يــدُ وا َعن َْهــا َ ِميصــ ًا»(.)2
نشــأ علــم الوجــوه والنظائــر يف الــدال عــى املعــاين املتعــددة حســب مــا
أحضــان القــرآن الكريــم ودراســاته ،ومــن يقتضيــه حــال املخاطــب والســامع(. )3

القرآنيــة ،وقــد نتــج عنهــا كشــف النقــاب هــذا العلــم اىل القرنــن األول والثــاين،

عــن املعــاين املتجــددة واملتعــددة التــي
ثــم ازدهــرت هــذه املدونــات يف القرنــن
ّ

يصلــح أن يــدل عليهــا اللفــظ الواحــد ،الرابــع واخلامــس ،وتضمنــت مادهتــا
واملعنــى الواحــد الــذي يصلــح أن ومناهــج التأليــف فيهــا اســتقرار ًا واضحـ ًا،

تــدل عليــه ألفــاظ متعــددة ،فقــد شــغل وعرفتنــا هــذه املدونــات عــى علــم الوجوه

هــذا العلــم عنايــة الباحثــن املتقدمــن والنظائــر بأ ّنــه :علــم يســتتبع ظهــور اللفــظ
واملتأخريــن ،فأخــذ منهــم اهتاممــ ًا كبــر ًا ،الواحــد بمعـ ٍ
ـان خمتلفــة يف القــرآن الكريــم،
وبحثــ ًا متواصــ ً
ا ودقيقــ ًا خدمــة لكتــاب ويتخــذ مــن ســياقات هــذا النــوع مــن
اهلل ،وايضاحـ ًا لِــا قــد غمــض واشــكل فيــه األلفــاظ امثلــة هلــذه املعــاين املختلفــة

ٍ
ومعــان.
مــن ألفــاظ

املســاة بوجــوه اللفــظ ،وتعــد اللفظــة يف

فالقــرآن نــزل بلغــة العــرب الذيــن أحــد ســياقاهتا نظــرة هلــا يف الســياقات

اشــتهروا بقــوة الفصاحــة والبالغــة ،األخــرى التــي تــرد فيهــا .ومــن أمثلــة هــذه

فأعجزهــم فصاحتــه ،وبيانــه ،وبالغتــه املدونــات التــي طبعــت:
التــي تقــارصت دوهنــا بالغتهــم فأدهشــهم

 -1الوجــوه والنظائــر يف القــرآن

فصاحتــه ،وبيانــه ،وبالغتــه التــي مل تطــاول العظيــم ،ملقاتــل بــن ســليامن البلخــي (ت:

إليهــا بالغتهــم إذ كان أوســع دائــرة يف  150هـــ).

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أبرزهــا دراســة معــاين ألفــاظ الكلــات

يرجــع تاريــخ أوائــل املدونــات يف
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 -2الوجــوه والنظائــر يف القــرآن واحــدة ،وأريــد بــكل مــكان معنــى للكلمة

الكريــم  ،هلــارون بــن موســى (ت 170 :غــر معناهــا يف املــكان اآلخر ،وتفســر ّ
كل

هـــ) .

كلمــة بمعنــى يناســبها غــر معنــى الكلمــة

(ت 200 :هـــ) .

النظائــر :اســم لأللفــاظ ،والوجــوه :اســم

الرتمــذي (ت 320 :هـــ).

الوجــوه والنظائــر)( . )4وهــذا التعريــف

 430هـــ) .

تعاريــف أخــر ذكــرت يف هــذا املجــال مل

 -3التصاريــف ،ليحــي بــن ســام األخــرى ،هــذا مــا يســمى الوجــوه ،فــإذن
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 -5وجــوه القــرآن ،للحــري (ت :هــو مــا سنســر عليــه يف بحثنــا ،ويوجــد
 -6اصــاح الوجــوه والنظائــر تســلم مــن النقــد لــذا رجحنــا التعريــف

يف القــرآن الكريــم ،احلســن بــن حممــد املذكــور(. )5
الدامغــاين (ت 478 :هـــ) .

 -7نزهــة األعــن النواظــر يف علــم

الوجــوه والنظائــر ،البــن اجلــوزي (ت:

املبحث الثاين
أمهية املوضوع يف هنج البالغة

ُيعــدُّ هــذا البحــث أو املوضــوع بكــر ًا

 597هـــ) ،ونحوهــا . ...يف ضــوء مــا ذكــر يف جمالــه التطبيقــي يف هنــج البالغــة ،إذ
فــا املقصــود بالوجــوه والنظائــر يف القــرآن مل جيــد الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد

الكريــم بالتحديــد ؟.

كتابــ ًا ،أو بحثــ ًا مســتق ً
ال فيــه ،فحــاول

ّ
إن أول مــن عـ ّـرف الوجــوه والنظائــر تســليط الضــوء عليــه -وهــو مــروع

ابــن اجلــوزي إذ قــال( :واعلــم أن معنــى كتــاب يعــدّ ه مســتقب ً
ال بــإذن اهلل -وحتديــد

الوجــوه والنظائــر :أن تكــون الكلمــة مالحمــه وبيــان أمهيتــه ومقاصــده .
الواحــدة قــد ذكــرت يف مواضــع مــن

إذ جيهــد هــذا البحــث للتوصــل اىل

القــرآن الكريــم عــى لفــظ واحــد وحركــة مفاتيــح أبــواب عــامل األلفــاظ يف هنــج
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البالغــة ذات الدالالت املتعددة املتشــابكة بنكهتــه ،ويط ّعــم عبقــري التعبــر بلغتــه،
متخــذ ًا بعــض ألفــاظ الوجــوه يف هنــج فهــو نبــع غزيــر مــن منابــع اللغــة العربيــة،

ضــم غرائــب الفصاحــة والبالغــة
البالغــة أمثلــة للتطبيــق الــداليل ،ويتوســل إذ
ّ
إىل ذلــك بالســياق ،ومالحظــة تأثــره وجواهــر العربيــة ،فــكان هنــج البالغــة وال
يف االســتعامل يف هنــج البالغــة ،ففهــم زال ميدانـ ًا واســع ًا يتبــارى فيــه مجاعــة مــن

يعمــق التجربــة اللغويــة للباحــث ،ويعمــق ودارســن فنونــه املتعــددة اجلوانــب.
صلتــه بعــامل النــص ،وبعــامل اللغــة ،ويقــود

-2وإ ّمــا مــن جهــة الغــرض :فمعرفــة

إىل نتائــج دالليــة متيــل إىل أن تتســم بالدقــة مــراد اإلمــام مــن خطابــه ،والوقــوف عــى

والوضــوح .

حقائقــه ودقائقــه ،فهــو البحــر الــذي ال

وإذا كان رشف التأليــف ،أو البحــث يســاجل ,واجلــم الــذي ال حيافــل ،ففيــه

يكمــن :إ ّمــا يف موضوعــه ،وإ ّمــا يف غرضه ،صــورة ح ّيــة مــن صــور اإلبــداع الفنّــي،
وإ ّمــا يف شــدة احلاجــة إليــه ،فقــد حــاز علم جيــد املتابــع يف كالمــه (عليــه الســام)

أن يف ّ
الوجــوه والنظائــر يف هنــج البالغــة هــذا ّ
كل فقــرة مــن فقراتــه ،تصويــر ًا
الــرف مــن جهاتــه الثــاث :

دقيقــ ًا بكلــات حســن ســبكها والتزمــت

-1إ ّمــا مــن جهــة املوضــوعّ :
ألن مكاهنــا مــن اجلملــة ،مــع عمــق التفكــر،

موضوعــه كالم اإلمــام عــي (عليــه وســعة الثقافــة والــروح اإلنســانية الشــاء
الســام) ينبــوع كل حكمــة ،ومعــدن ّ
ّ
تتحــى هبــا شــخصية اإلمــام (عليــه
كل التــي
فضيلــة ،فهــو النابــت يف حضــن الفصاحة ،الســام).

والراضــع لبــن البيــان ،واملتنشــق عبــر

-3وإ ّمــا مــن جهــة شــدة احلاجــة

اهلــدى مــن فواغــم الــدوح األعظــم ،إليــه :عــى اعتبــاره مصــدر ًا مــن مصــادر
فليــس غريبـ ًا عليــه أن ينمنــم ُب ُســط اإلهلــام اللغــة العربيــة ،بعــد القــرآن الكريــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

النصــوص وحتليــل مفرداهتــا بســياقاهتا العلــاء املتقدمــن واملتأخريــن شــارحني
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واحلديــث النبــوي الرشيــف ،ففــي داللتهــا باملعنــى املناســب لســياقها يف

هنــج البالغــة املختــارات مــن اخلطــب ،الــكالم ،فــإذا خرجــت املفــردة عــن املعنــى
والرســائل ،واألحــكام ،واحلجــاج ،املناســب لســياقها يف الــكالم أخرجــت
والشــواهد التــي امتــزج فيهــا األدب الــكالم كلــه عــن املعنــى املــراد منــه،

باحلكمــة ،فمــأت فــم الدنيــا يف قيمهــا فللســياق دوره يف تفســر الن ـصّ ومعرفــة
ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

وأصالتهــا ،فقــد اقتبــس منــه علــاء اللغــة املــراد منــه ،كذلــك حتديــد وتوضيــح
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والفصاحــة والبالغــة ،وعلــاء الفلســفة دالالت اللفــظ؛ مــن تقييــد مط َلــق ،أو

جممــل ،ونحــوه،
والــكالم ،وعلــاء احلديــث ،ومــا زالــوا ختصيــص عــام ،أو تبيــن َ

ينتهلــون مــن نمــره ،ويســتمدون مــن لــذا قــال الزركــي يف برهانــه ( ت794 :
آرائــه يف املجــاالت اللغويــة ،والرتبويــة ،هـــ)( :داللــة الســياق  ...ترشــد إىل تبيــن
واالجتامعيــة ،والسياســية وغريهــا مــن املجمــل والقطــع بعــدم احتــال غــر املراد،

شــؤون احليــاة ومناهجهــا ،ومهــا اقتبــس وختصيــص العــام ،وتقييــد املطلــق ،وتنــوع
العلــاء واحلكــاء مــن غــرر هنــج البالغــة ،الداللــة ،وهــو مــن أعظــم القرائــن الدالــة

واقتبســوا مــن حكمــه وآدابــه ،ولغتــه ،فإنــه عــى مــراد املتكلــم  ...انظــر إىل قولــه تعــاىل
()6
غض ـ ًا تطفــح ضفتــاه عطــا ًء وكرم ـ ًاُ  : .ذ ْق إِن َ
يــم
َّــك َأ َ
نــت ا ْل َع ِز ُ
يبقــى ّ
يــز ا ْلك َِر ُ

املبحث الثالث
أثر السياق يف توجيه داللة األلفاظ

للســياق أثــر بالــغ يف تعيــن املــراد مــن

كيــف نجــد ســياقه يــدل عــى أنــه الذليــل
احلقــر)(.)7

والسـياق يف االصطلاح يعنـي:

اللفــظ  ،فــإذا كان اللفــظ يف هنــج البالغــة (األجـزاء التـي تسـبق النـص ،أو تليـه

حيتمــل أكثــر مــن وجــه فـ ّ
ـإن داللــة الســياق مبـارش ًة ويتحـدد مـن خالهلـا املعنـى

هلــا الــدور يف حتديــد املعنــى الصحيــح ،املقصـود )( ،)8ويبنـى عليـه وضـوح داللـة

فاأللفــاظ املســتعملة يف الــكالم تتقيــد األلفـاظ وحتديـد معناهـا ؛ ّ
ألن فيـه قرائـن
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تعين على ذلـك ،والرتباطـه بمقـام معين للســياق قــوة حتــرك الرتكيــب ،فتنبعــث
حيـدد يف ضـوء القرآئـن احلاليـة( ،)9ولـه مــن إشــعاعاته مــا يالئــم .

أثـر كبير يف حتديـد (داللـة الكلمـة على

إذن األلفــاظ تبقــى غامضــة قابلــة

وجـه الدقـة وبوسـاطته تتجـاوز كلمات لالحتــاالت ،حتــى إذا وضعــت يف ســياق

اللغـة حدودهـا الدالليـة املعجميـة املألوفة معــن ظهــرت داللتهــا جليــة ،فالوجــوه
أو إضافيـة ،أو نفسـية ،أو إحيائيـة ،أو معينــة .

اجتامعيـة) ( . )10

ومفهــوم الســياق ال يتوقــف عنــد

حــدود الســياق اللغــوي للنــص ،بــل

املبحث الرابع
الدراسة التطبيقية

ورد لفــظ (نــور) يف هنــج البالغــة

يتجــاوزه ليعــي مــا هــو غــر اللغــوي ( )37مــرة ،جــاءت حاملــة وجوهــ ًا

ممــا يؤثــر يف اللغــة ،وغــر اللغــوي دالليــة خمتلفــة بعضهــا رصيــح الداللــة
يتمثــل يف الســياق الثقــايف العــام الــذي ال حيتمــل يف تفســر معنــاه إالّ وجهــا
ينتظــم الرتكيــب اللغــوي ويعــر عــن واحــد ًا ،وبعضهــا اآلخــر ظنّــي الداللــة

فكــره ،ومــا يفهمــه القــارئ مــن دالالت حيتمــل أكثــر مــن وجــه ،وعليــه سنســر يف

الســياق املوضوعــي للموقــف الــذي بحثنــا هــذا عــى وفــق طريقــة ختتلــف عـ ّـا
ســيق الرتكيــب اللغــوي فيــه( )11وذلــك بحثــه ،أو درســه علــاء الوجــوه والنظائــر
بــا يتضمنــه مــن إشــارات ترجــح معنــى وهــي تقســيم األلفــاظ بحســب داللــة

عــى آخــر ،ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار؛ الوجــوه وإمكانيــة داللتهــا عــى املعنــى يف

ألنّــه إذا احتمــل الــكالم معنيــن ،وكان جمموعــة مــن املطالــب ،وقبــل ذلــك نــود
محلــه عــى أحدمهــا أوضــح وأشــد موافقــة التنويــه بـ ّ
ـأن املصنفــن مــن علــاء الوجــوه

للســياق؛ كان احلمــل عليــه أوىل؛ ّ
ألن والنظائــر ذكــروا للفــظ (النــور) يف القــرآن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لتفـرز دالالت جديـدة قـد تكـون جمازيـة ،تتحــدد بانضــام األلفــاظ يف نظــم ســياقية
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الكريــم ثامنيــة أوجــه ،وبعضهــم أوصلهــا االمــام بأســاليب متنوعــة هــي:
اىل عــرة ،لكــن باجلمــع بــن آرائهــم

تصــل إىل اثنــي عــر وجهــ ًا هــي:

(ديــن اإلســام) ،و(اإليــان)،

و(القــرآن) ،و(اهلــدى) ،و(النبــي)،

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

و(ضــوء النهــار) ،و(ضــوء القمــر)،
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و(ضــوء املؤمنــن يــوم القيامــة عــى
الــراط) ،و(بيــان احلــال مــن احلــرام
يف التــوراة) ،و(بيــان احلــال واحلــرام يف

ـرب تبــارك وتعــاىل)،
القــرآن) ،و(ضــوء الـ ّ

أ -بالضمــر وعــوده ،كقولــه (عليــه

الســام) يف فضــل القــرآن َ « :و َت َع َّل ُمــوا
ال ِد ِ
ــر َ
يــث َو َت َف َّق ُهــوا
آن َفإِنَّــ ُه َأ ْح َســ ُن ْ َ
ا ْل ُق ْ
ِ ِ
است َْش ـ ُفوا بِنُـ ِ
ـع ا ْل ُق ُلـ ِ
ـور ِه
فيــه َفإِ َّن ـ ُه َربِيـ ُ
ـوب َو ْ
ِ
الصــدُ ِ
ور َو َأ ْح ِســنُوا تِ َل َوتَــ ُه
َفإِنَّــ ُه شــ َفا ُء ُّ
ــص ،وإِ َّن ا ْلع ِ
ــال َ ا ْل َع ِام َ
ــل
َ
ــع ا ْل َق َص ِ َ
َفإِنَّــ ُه َأ ْن َف ُ
ــر ا َّل ِ
بِ َغ ِ ِ ِ ِ
َال ِ
الَ ِائ ِ
اه ِ
ــل ْ
ــذي َل
ــر ع ْلمــه ك ْ َ
ْ
الجــ ُة َع َلي ِ
يســت َِف ُيق ِمــن جه ِل ِ
ــه َب ِ
ــه
ْ
ــل ْ ُ َّ
ْ َ ْ
َْ
ــو ِعنْــدَ اللَِّ
ــر ُة َلــ ُه َأ ْل َ
ــز ُم َو ُه َ
ــم َو ْ َ
َأ ْع َظ ُ
ال ْ َ

ــو ُم»(.)13
و(العــدل)( . )12وســيثبت الباحــث اتســاع َأ ْل َ

است َْشــ ُفوا
عيل(عليــه
الشــاهد فيــه قولــهَ « :و ْ
داللــة لفــظ النــور عنــد اإلمــام ّ
الســام) وإضافــة وجوهــ ًا جديــدة مل بِنُـ ِ
ـور ِه» فالضمــر بنــوره يعــود اىل القــرآن
يذكرهــا املصنفــون للوجــوه والنظائــر ،الكريــم.

وهــي بحســب املطالــب:

املطلب األول داللة لفظ (النور) عىل
وجه واحد

أورد اإلمــام عــي (عليــه الســام)

يف هــذا املطلــب يف هنــج البالغــة لنظائــر

(النــور) وجه ـ ًا واحــد ًا رصحي ـ ًا ال غبــار يف

تفســر داللتــه عليــهَ ،ف ُفـ ّـر النــور بـــ:

 )1القــرآن الكريــم ،وعـ ّـر عــن ذلــك

ب -باإلشــارة إليــه باســم االشــارة،

كقولــه (عليــه الســام) يصــف النبــي
ــى ِح ِ
والقــرآنَ « :أ ْر َســ َل ُه َع َ
ــر ٍة
ــن َف ْ َ
ــول هجع ٍ
ِ
الر ُس ِ
ــة ِمــ َن ْالُ َمــ ِم
ــل َو ُط ِ َ ْ َ
مــ َن ُّ
وانْتِ َق ٍ ِ
ــم بِت َْص ِد ِ
يــق
َ
ــر ِم َف َجا َء ُه ْ
ــاض مــ َن ا ُْل ْ َ
ـن َيدَ ْيـ ِـه َوالنُّـ ِ
ـور ا ُْل ْق َتــدَ ى بِـ ِـه َذلِـ َ
ـك
ا َّلـ ِـذي َبـ ْ َ
ــر ُ
ــق َو َل ِكــ ْن
اســ َتنْطِ ُقو ُه َو َلــ ْن َينْطِ َ
آن َف ْ
ا ْل ُق ْ
ِ ِ ِ
ــم َمــا َي ْ
ــأ ِت
ُــم َعنْــ ُه َأ َل إِ َّن فيــه ع ْل َ
بك ْ
ُأ ْخ ِ ُ

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

ــن» فالضمــر يف ّ
إن يعــود اىل القــرآن
القــرآن الكريــم الــذي هــو نــور مقتــدى ا ُْلبِ ُ
ومصــدّ ق.

ج -بالتعبــر الرصيــح إليــه ،كقولــه
ْــز َل
ــم َأن َ
(عليــه الســام) يف القــرآنُ « :ث َّ
ِ ِ
َــاب نُــور ًا َل ُت ْط َف ُ
يحــ ُه
ــأ َم َصابِ ُ
َع َل ْيــه ا ْلكت َ
ِ
ي ُبــو ت ََو ُّقــدُ ُه َو َب ْحــر ًا َل ُيــدْ َر ُك
ساج ـ ًا َل َ ْ
َو َ
ــر ُه َو ِمن َْهاجــ ًا َل ُي ِض ُّ
ــل َنْ ُجــ ُه َو ُشــ َعاع ًا
َق ْع ُ
ِ
ـم َضـ ْـو ُء ُه َو ُف ْر َقان ـ ًا َل ُي َْمــدُ ُب ْر َها ُن ـ ُه
َل ُي ْظلـ ُ
َوتِ ْب َيان ـ ًا َل ُ ْتــدَ ُم َأ ْركَا ُن ـ ُه َو ِش ـ َفا ًء َل ُت َْشــى
ــار ُه َو َح ّقــ ًا َل
ــز ًا َل ُ ْت َ
َأ ْســ َقا ُم ُه َو ِع ّ
ــز ُم َأن َْص ُ
ُت َ
ْــذ ُل َأ ْع َوانُــ ُه»(. )15

ْــز َل َع َلي ِ
ــه
الشــاهد فيــه قولــهَ « :أن َ
ْ
ِ
َــاب نُــور ًا».
ا ْلكت َ

ومنــه أيضــ ًا قولــه (عليــه الســام):
ُــم بِ ِكت ِ
الَ ْب ُ
َــاب اللَِّ َفإِنَّــ ُه ْ
ــن
ــل ا َْلتِ ُ
« َع َل ْيك ْ
ِ
ــن َو ِّ
الــر ُّي
ُّــور ا ُْلبِ ُ
الشــ َفا ُء النَّاف ُ
ــع َو ِّ
َوالن ُ
َّاقــع وا ْل ِعصمــ ُة لِ ْلمتَمس ِ
ِ
ــك َوالن ََّجــا ُة
ُ َ ِّ
الن ُ َ ْ َ

الكريــم املتصــف بالنــور.

وعــر عــن
 )2جــال اهلل ســبحانه،
ّ

ذلــك االمــام بـــ :

أ -اإلضافــة البيانيــة ،تــارة حــن

ــق
ــم َخ َل َ
وصــف املالئكــة بقولــهُ « :ث َّ
ِ
لســك ِ
َان َس َــا َواتِ ِه َو ِع َــا َر ِة
ُســ ْب َحا َن ُه ِ ْ
الص ِفيـ ِ
ـح ْالَ ْعـ َـى ِمـ ْن َم َلكُوتِـ ِـه َخ ْلقـ ًا َب ِديعـ ًا
َّ
وج فِ َج ِ
ِم ـ ْن َم َل ِئكَتِـ ِـه َو َمـ َ َ
اج َهــا
ـم ُفـ ُـر َ
ـأ ِ ِبـ ْ
ـن َفجــو ِ
ِ
ـم ُف ُتـ َ
ات
ـوق َأ ْج َوائ َهــا َو َبـ ْ َ َ َ
َو َح َشــا ِ ِبـ ْ
ــل ا ُْلســب ِح َ ِ
تِ ْل َ
ــر ِ
ــم
وج َز َج ُ َ ِّ
ني من ُْه ْ
ــك ا ْل ُف ُ
س وس ُ ِ
ِف َح َظ ِائ ِ
ال ُج ِ
ــب
ــرات ْ ُ
ــر ا ْل ُقــدُ ِ َ ُ َ
ــات ا َْلج ِ
اد َق ِ
وس ِ
ــد َو َو َرا َء َذلِ َ
الر ِج ِ
يــج
ْ
ــك َّ
َ َُ
ِ
ِ
ات
ــا ُع ُســ ُب َح ُ
ا َّلــذي ت َْســت َُّك منْــ ُه ْالَ ْس َ
ُــور تَــردع ْالَبصــار َعــن ب ُل ِ
ــف
وغ َهــا َفت َِق ُ
ن ٍ ْ َُ ْ َ َ ْ ُ
ــى حدُ ِ
ِ
ود َهــا»(. )17
َخاســ َئ ًة َع َ ُ
ات ن ٍ
ُــور
الشــاهد فيــه قولــهُ « :ســ ُب َح ُ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ِ
ِ
ُــم لِ ْل ُم َت َع ِّل ِ
يــث َع ِ
ال ِد َ
ــو ُّج َف ُي َقــا َم َو َل َي ِز ُ
يــغ
ــق َل َي ْع َ
ــن ا َْلــاض َو َد َوا َء َدائك ْ
َو ْ َ
ِ
ــوج
ُــم»(. )14
الــر ِّد َو ُو ُل ُ
َف ُي ْســ َت ْعت َ
َب َو َل ُتْل ُقــ ُه َك ْث َــر ُة َّ
ــم َمــا َب ْينَك ْ
َو َن ْظ َ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :والنُّـ ِ
السـ ْـم ِع َمـ ْن َقـ َ
ـال بِـ ِـه َصــدَ َق َو َمـ ْن َع ِمـ َـل بِـ ِـه
ـور ا ُْل ْق َتــدَ ى
َّ
بِ ِ
ــر ُ
ــه َذلِ َ
اســ َتنْطِ ُقو ُه» ،فاســم َســ َب َق » (.)16
آن َف ْ
ــك ا ْل ُق ْ
ُّــور
االشــارة ذلــك والضمــر يعــودان اىل
الشــاهد فيــه قولــهَ « :فإِنَّــ ُه ...الن ُ
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ات
ــار» وســبحات النــور هــي:
الشــاهد فيــه قولــهَ « :و ُســ ُب َح ُ
َــر َد ُع ْالَ ْب َص َ
ت ْ
جت ّلياتــه وملعانــه ،فهــي( :األنــوار التــي الن ِ
ُّــور» هــي أشــعة نــوره ســبحانه(.)21
إذا رآهــا الــراؤون مــن املالئكــة ســبحوا

ّ
(صــى اهلل
حممــد
 )3النبــي اخلاتــم ّ

وعظمتــه ،ويف احلديــث أن جربئيــل قــال:

ـم النبــي اخلاتــم ،إذ
حديثــه عــن األنبيــاء ،ثـ ّ
ــت ك ََرا َمــ ُة اهلل ُســ ْب َحا َن ُه
قــالَ « :حتَّــى َأ ْف َض ْ
ــال إِ َل ُمَم ٍ
ّ
َو َت َع َ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
ــد
َّ
ـل ا َْلعـ ِ
ِ
ـاد ِن َمنْبِت ـ ًا َو َأ َعـ ِّـز
َف َأ ْخ َر َج ـ ُه م ـ ْن َأ ْف َضـ ِ َ
ْالَروم ِ
ــات َم ْغ ِرســ ًا ِمــ َن َّ
ــج َر ِة ا َّلتِــي
الش َ
ُ َ
ِ
ـب ِمن َْهــا ُأ َمنَــا َء ُه
َصــدَ َع من َْهــا َأنْبِ َيــا َء ُه َوا ْنت ََجـ َ
ِ
ــر ا ْل ِع َ ِ
ــر ْالُ َ ِ
س
عَْ
ستُــ ُه َخ ْ ُ
ــر َو ُأ ْ َ
تتُــ ُه َخ ْ ُ
ــر َّ
ــر ٍم
ــج ِر َن َبت ْ
الش َ
َو َش َ
َــت ِف َح َ
ــج َر ُت ُه َخ ْ ُ
وع طِـ َـو ٌال َو َث َمـ ٌـر
َو َب َس ـ َق ْت ِف َكـ َـر ٍم َلَــا ُفـ ُـر ٌ
ِ
ــو إِ َمــا ُم َم ِ
َل ُين ُ
ــر ُة
َــال َف ُه َ
ــن ا َّت َقــى َو َبص َ
ِ
ِ
َم ِ
اب
ــه ٌ
ــو ُؤ ُه َوش َ
ــع َض ْ
اج َل َ
س ٌ
ــن ْاهتَــدَ ى َ
ِ
ــر ُت ُه
ُــور ُه َو َزنْــدٌ َب َ
َســ َط َع ن ُ
ــر َق َْل ُعــ ُه س َ
الر ْشــدُ َوك ََل ُمــ ُه ا ْل َف ْص ُ
ــل
ا ْل َق ْصــدُ َو ُســنَّ ُت ُه ُّ
ــى ِح ِ
َو ُحك ُْمــ ُه ا ْل َعــدْ ُل َأ ْر َســ َل ُه َع َ
ــر ٍة
ــن َف ْ َ
ِ
ـل َو َه ْفـ َـو ٍة َعـ ِ
ـن ا ْل َع َمـ ِ
الر ُسـ ِ
ـاو ٍة
ـل َو َغ َبـ َ
م ـ َن ُّ
ِمــ َن ْالُ َمــ ِم»(.)22
ِ
اب
ــه ٌ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :وش َ

وه ّللــوا ملــا يردعهــم مــن جــال اللّ عليــه وآلــه) ،وذكــر ذلــك يف معــرض
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مــن أحدهــا ال حرقتنــا ســبحات وجــه

ربنــا ،يعنــي مــا ذكرنــا جــال عزتــه أي
العــزة التــي أعطاهــم اللّ إياهــا وأعزهــم

()18
الســ ُبحات األنــوار
هبــا)  .وأصــل ّ

نفســها واضافتهــا اىل النــور يف العبــارة
أضافــة بيانيــة(.)19

ب -اإلضافــة التعريفيــة تــارة

أخــرى ،يصــف األرض ودحوهــا عــى
ِ
الــر ِمــ ْن َض َم ِئ ِ
ــر
املــاء يف قولــهَ « :عــال ُ ِّ ِّ
ا ُْل ْض ِم ِري ـ َن َون َْجـ َـوى ا ُْلت َ
ـن َو َخ َواطِـ ِـر
َخافِتِـ َ
ـون و ُع َقـ ِـد َع ِزيــا ِ
ِ
ت ا ْل َي ِقـ ِ
ـن...
َر ْج ـ ِم ال ُّظنُـ َ
َ
ـل َأ ْو َذ َّر َع َل ْيـ ِـه َشـ ِ
َو َمــا َغ ِشـ َي ْت ُه ُســدْ َف ُة َل ْيـ ٍ
ـار ُق
ـاق الدَّ َي ِ
َنـ ٍ
اجـ ِ
ـت َع َل ْيـ ِـه َأ ْط َبـ ُ
ـر
ـار َو َمــا ا ْع َت َق َبـ ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
ـس
َو ُسـ ُب َح ُ
ات النُّــور َو َأ َثـ ِـر ك ُِّل َخ ْطـ َـوة َوحـ ِّ
ك ُِّل حر َكـ ٍـة ورجـ ِع ك ُِّل ك َِلمـ ٍـة و َ ْت ِريـ ِ
ـك ك ُِّل
َ َ
ََ ْ
ََ
ٍ
ُــور ُه» فالضمــر يف نــوره يعــود
ــم ٍة»(.)20
َســ َط َع ن ُ
َشــ َفة َو ُم ْســ َت َق ِّر ك ُِّل ن ََس َ
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ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ،مــن أجــل إعــزاز الديــن ورفــع رايتــه ،ال
للنبــي حممــد
جتمــع
عــي (عليــه الســام) حيركــه يشء ،وال يزيلــه عــن دعوتــه ّ
فقــد شــ ّبه اإلمــام ّ

النبــي بالشــهاب الســاطع ووجــه الشــبه قــوى الضــال ضــده ،لــذا نجــح النبــي
االســتضاءة ،فكــا ّ
أن الشــهاب يســتضاء (صـ ّـى اللَّ عليــه وآلــه) بتصميمــه وتســديد

بضوئــه يف الظلــات فكذلــك يســتضاء اللَّ لــه أن يقــي عــى الــرك والوثنيــة
علمــه وهدايتــه يف الظلــات مثــل :اجلهــل
والضــال والفســاد ،فهــو منــار اخلــر
والعــدل .

ومــن ذلــك أيضــ ًا قولــه( :عليــه

ومنــه أيضــ ًا قولــه (عليــه الســام)

ــح َلــ ُه
ــم ا ْف َس ْ
داعيــ ًا للنبــي اخلاتــم« :ال َّل ُه َّ
ــز ِه م َضا َع َف ِ
َم ْف َســح ًا ِف ظِ ِّل َ
ــات
ــك َو ْ
اج ِ ُ
ـل عـ َـى بِنَـ ِ
الَـ ْ ِ
ْ
ـر ِمـ ْن َف ْض ِلـ َ
ـاء
ـم َو َأ ْعـ ِ َ
ـك ال َّل ُهـ َّ
ِ
ـن بِنَــا َء ُه َو َأ ْكـ ِـر ْم َلدَ ْيـ َ
ـم
ا ْل َبانِـ َ
ـك َمن ِْز َل َت ـ ُه َو َأ ْتـ ْ
اجـ ِـز ِه ِمـ ِ
ـك َل ـ ُه َم ْق ُبـ َ
ـن ا ْبتِ َعاثِـ َ
ـول
ـور ُه َو ْ
َل ـ ُه ُنـ َ
الشــهاد ِة مــر ِض ا َْل َقا َل ِ
ــة َذا َمنْطِ ٍ
ــق عَــدْ ٍل
َّ َ َ َ ْ َّ
و ُخ ْطب ٍ
ــة َف ْص ٍ
ــل»(.)25
َ َ
ِ
ـور ُه»
ـم َل ـ ُه ُنـ َ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :و َأ ْتـ ْ
يقــول املعتــزيل يف رشحــهّ :
(إن اهلل تعــاىل

ّ
(صــى
الســام) مثنيــ ًا عــى النبــي حممــد
اهلل عليــه وآلــه)َ « :و َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن ُم َ َّمــد ًا َع ْبــدُ ُه
ِ ِ
ــر َأعْــدَ ا َء ُه
َو َر ُســو ُل ُه َد َعــا إِ َل َطا َعتــه َو َق َ
اه َ
ِج َهــاد ًا َعـ ْن ِدينِـ ِـه َل َي ْثنِيـ ِـه َعـ ْن َذلِـ َ
اجتِ َم ٌع
ـك ْ
ل ْط َفـ ِ
ـاء ُنـ ِ
َعـ َـى َتك ِْذيبِـ ِـه َوا ْلتِـ َـا ٌس ِ ِ
ـور ِه»(.)23
ل ْط َفـ ِ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :وا ْلتِـ َـا ٌس ِ ِ
ـاء
ُنـ ِ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
يتــم نــور حممــد
ـور ِه» فالضمــر يعــود للنبــي اخلاتــم ،قــال
ّ
البحــراين يف رشحــه( :والتامســهم إلطفــاء فيســتطيل حتــى يمــأ اآلفــاق فذلــك هــو

نــوره ،ولفــظ النــور مســتعار ملــا جــاء بــه إمتــام نــوره)( ،)26ويمكــن أن يــراد بنــوره
مــن الكــاالت اهلاديــة إىل ســبيل اللّ)( ،)24يف الداريــن ،إ ّمــا يف الدنيــا يظهــر دينــه

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ثابتــ ًا يف عــى األديــان كلهــا ،وإ ّمــا يف اآلخــرة فــأن
فقــد كان

ســبيل تبليــغ الرســالة وإيصاهلــا إىل النــاس جيعــل لــه النــور الكاشــف الــذي يطفــي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وهيتــدى بنــور ورفــع رايــة االســام احلقــة .
بــه
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الوجوه والنظائر يف نهج البالغة (لفظ النور مثا ًال)......................................................

ســائر األنــوار وهــو النّــور الــذي يســعى فاإلســام يــيء لــه الــدرب ،ويكشــف
بــن أيــدى االمــة ح ّتــى ينزلــوا منازهلــم يف لــه الظلــات ،ويرفــع عنــه املبهــات،
اجلنّــة .

 )4ديــن اإلســام ،أورده (عليــه
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الســام) يف خطبــة لــه يبــن فيهــا فضــل
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اإلســام ومنهجــه إذ عـ ّـر عنــه :بالوصــف
ِ
الرصيــح ،قــالْ « :
ش َع
الَ ْمــدُ لَِّ ا َّلــذي َ َ
ِْ
ش ِائ َع ـ ُه َلِ ـ ْن َو َر َد ُه َو َأ َعـ َّـز
ال ْسـ َـا َم َف َسـ َّـه َل َ َ
َأ ْركَانَــ ُه َع َ
ــى َمــ ْن َغا َل َبــ ُه َف َج َع َلــ ُه َأ ْمنــ ًا َلِــ ْن
َع ِل َقــ ُه َو ِســ ْل ًام َلِــ ْن َد َخ َلــ ُه َو ُب ْر َهانــ ًا َلِــن
ِ ِ
َت َك َّلـ ِ
ـم َعنْـ ُه َو ُنــور ًا
ـم بِــه َو َشــاهد ًا َلـ ْن َخ َ
َ
اصـ َ
َلِـ ِ
اسـت ََضا َء بِـ ِـه َو َف ْهـ ًا َلِـ ْن َع َقـ َـل َو ُل ّبـ ًا َلِـ ْن
ـن ْ
ِ
ِ
ـر ًة َلِ ـ ْن َعـ َـز َم
تَدَ َّبـ َـر َوآ َي ـ ًة َل ـ ْن ت ََو َّسـ َ
ـم َو َت ْبـ َ
ِ
ـر ًة َلِـ ِ
ـن ا َّت َعـ َ
ـظ َون ََجــا ًة َلِـ ْن َصــدَّ َق َوثِ َقـ ًة
َوعـ ْ َ
ِ
اح ـ ًة َلِ ـ ْن َفـ َّـو َض َو ُجنَّ ـ ًة َلِ ـ ْن
َل ـ ْن َتـ َـوك ََّل َو َر َ

ويضعــه أمــام اهلــدى والتقــى ،واخلــر
والصــاح ،كــا قــال ســبحانهَ  :أ َف َمــ ْن
إل ْســا ِم َف ُهـ َـو َعـ َـى ُنـ ٍ
ش َح اللَُّ َصــدْ َر ُه لِ ِ
ـور
ََ
ِمــن رب ِ
ــه الزمــر. 22/
ْ َ ِّ
 )5ضيــاء الشــمس ،وجــاء ذلــك يف

مواضــع متعــددة وبصيــغ خمتلفــة ،منهــا:
أ -الوصــف الرصيــح ،يف معــرض

حديثــه عــن اخلالــق جـ ّـل وعــا ،قال(عليــه
ــق ا ْل ِعب ِ
ال ْمــدُ لَِّ َخالِ ِ
ــاد
َ
الســام)َ ْ « :
ـيل ا ْل ِوهـ ِ
ِ ِ ِ ِ
ـاد َو ُم ْ ِصـ ِ
ـب
َو َســاط ِح ا ْل َهــاد َو ُمسـ ِ َ
ِ
ــه ابتِــدَ اء و َل ِ َأ َزلِيتِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ــه
الن َِّجــاد َل ْي َ
َّ
ــس لَ َّول َّيت ْ ٌ َ
ــه ِمــن ِعب ِ
ي َفــى َع َلي ِ
ــاد ِه
ان ِْق َضــا ٌء َ َ...ل َ ْ
ْ َ
ْ
ــة و َل كُــرور َل ْف َظ ٍ
ــخوص َ ٍ
ــة َو َل
ل َظ َ
ُ ُ
ُش ُ ُ ْ
ـاط ُخ ْطـ َـو ٍة ِف َل ْيـ ٍ
ف َر ْبـ َـو ٍة َو َل انْبِ َسـ ُ
ــر»(.)27
ـل
ْاز ِد َل ُ
َص َ َ
ِ
اج َو َل َغ َس ٍ
ــاج َي َت َف َّي ُ
الشــاهد فيــه قولــه« :نُــور ًا َلِ ِ
ــق َس ٍ
ــن َد ٍ
ــر
ــأ َع َل ْيــه ا ْل َق َم ُ
ِ
ِ
ات الن ِ
ــر َو َت ْع ُق ُبــ ُه َّ
ُّــور ِف
ــم ُس َذ ُ
الش ْ
ْ
اســت ََضا َء بِــه» شــ ّبه ديــن االســام بالنــور ا ُْلن ُ
ورشــحه ْالُ ُفـ ِ
ـول َوا ْل ُكـ ُـر ِ
ور َو َت َق ُّلـ ِ
لالهتــداء بــه إىل طــرق النجــاةّ ،
ـب ْالَ ْز ِمنَـ ِـة »(.)29
الشــاهد فيــه قولــهَ « :و َت ْع ُق ُبـ ُه َّ
الشـ ْـم ُس
بذكــر االســتضاءة( ،)28إذ بــه هيتــدى إليهــا،
ات الن ِ
ُّــور» ،أي الشــمس ذات الضيــاء
ويســلك كــا هيتــدى بالنــور؛ أل ّنــه هيــدي َذ ُ

للتــي هــي أقــوم ،فمــن أراد احلقيقــة تعقــب نــور القمــر عنــد أفولــه فهــا أي-
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ضــوء الشــمس ونــور القمــر -يتعاقبــان

وجيــيء أحدمهــا بعــد اآلخــر ،ويق ّلبــان
األزمــان وجيعــان ال ّليــل هنــار ًا ،والنّهــار

ليــاً ،فـ(الشــمس عنــد غروهبــا تكــون

كالــيء يعقــب الليــل اذ تطــرده مــن حتــت
الليــل إذ تطــرده مــن فــوق األفــق)(.)30

ب -الوصــف الرصيــح ،وعــود

الضمــر ،جــاء ذكــره مرتــن يف خطبتــه
يصــف خلقــة اخلفــاش ،اذ قــالَ «:و ِمــ ْن
ــب ِخ ْل َقتِ ِ
ــف صنْعتِ ِ
َل َط ِائ ِ
ــه َو َع َج ِائ ِ
ــه َمــا
َ َ
ــة ِف ه ِ
الكْم ِ
َأرانَــا ِمــن َغو ِام ِ ِ
ــذ ِه
َ
ْ َ
ــض ْ َ
َ
الضيــاء ا ْلب ِ
ال َفافِيـ ِ ِ
اسـ ُ
ـط
ـش ا َّلتــي َي ْقبِ ُض َهــا ِّ َ ُ َ
َْ
لِــك ُِّل يشء َو َي ْب ُســ ُط َها ال َّظ َ
ــض
ــا ُم ا ْل َقابِ ُ
ِ
ـف َع ِشـ َي ْت َأ ْع ُين َُهــا َعـ ْن َأ ْن
ـي َو َك ْيـ َ
لـك ُِّل َحـ ٍّ
الشـ ْـم ِ
ت َْسـت َِمدَّ ِمـ َن َّ
س ا ُْل ِضي َئـ ِـة ُنــور ًا َ ْت َتـ ِـدي
ِ ِ
بِ ِ
ــة بر َه ِ
ــه ِف م َذ ِ
اهبِ َهــا َو َتت َِّص ُ
ــان
ــل بِ َع َلن َي ُ ْ
َ
س إِ َل َم َع ِ
َل ُل ِ
ــم ِ
ارفِ َهــا َو َر َد َع َهــا بِت َ ْ
َّ
ــؤ
الش ْ
ـن ا ُْلـ ِ ِ
ِ ِ
ِض َي ِائ َهــا َعـ ِ
ش ِاق َهــا
ـي ف ُس ـ ُب َحات إ ْ َ
ِّ
و َأ َكنَّهــا ِف مك ِ
َامنِ َهــا َعـ ِ
الذ َهـ ِ
ـن َّ
ـاب ِف ُب َلـ ِ
ـج
َ َ
َ
ِ ِ
ال ُفـ ِ
ـون بِالن ََّهـ ِ
ـار َع َل
ـي ُم ْســدَ َل ُة ْ ُ
ائْت َلق َهــا َف ِهـ َ
اع َلــ ُة ال َّلي ِ ِ
ِحدَ ِاقهــا وج ِ
ساجــ ًا ت َْســت َِد ُّل
ْ
َ َ َ
ــل َ

هــذا املخلــوق (الــذي جــرت أمــوره عــى

خــاف مقتــى القاعــدة العامــة التــي عليهــا
املخلوقــات إنّــه خملــوق جتعــل الشــمس

عيونــه كليلــة عاجــزة متنعــه عــن التحــرك
يف طــرف فوائــده ومــا ينفعــه ...ففــي ضــوء
الشــمس تتعطــل قــواه ويمتنــع عــن احلركــة

ويلــزم أماكنــه املســتقر فيهــا)(.)32

إنّــه حيــوان عــى خــاف املعهــود

مــن خملوقــات اللّ ،وكائناتــه احليــة الــذي
ينــزوي وخيتبــئ مــن ضــوء الشــمس

ونورهــا الــذي يــرح بــه كل خملوقــات

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

األفــق ،وكذلــك عنــد طلوعهــا تعقــب

بِـ ِـه ِف ا ْلتِـ َـا ِ
س َأ ْر َز ِاق َهــا َفـ َـا َيـ ُـر ُّد َأ ْب َص َار َهــا
ِ
اف ُظ ْلمتِـ ِـه و َل َتتَنِـ ِ
ـي فِيـ ِـه
إِ ْســدَ ُ َ َ ْ ُ
ـع م ـ َن ا ُْلـ ِّ
لِ َغسـ ِـق دجنَّتِـ ِـه َفــإِ َذا َأ ْل َقـ ِ
ـت َّ
الشـ ْـم ُس ِقنَا َع َهــا
َ ُ ُ
ــاح َن ِ
ار َهــا َو َد َخ َ
ــل ِمــ ْن
َو َبــدَ ْت َأ ْو َض ُ َ
ــاب ِف ِو َج ِ
إِ ْش ِاق ن ِ
الض َب ِ
ُور َهــا َع َ
ار َهــا
ــى ِّ
َ
ِ
ِ
()31
َأ ْط َب َقــت ْالَ ْج َف َ
ــان َع َ
يهــا» .
ــى َمآق َ
ــف َع ِشــ َي ْت
الشــاهد فيــه قولــهَ « :و َك ْي َ
الشـ ْـم ِ
َأ ْع ُين َُهــا َعـ ْن َأ ْن ت َْسـت َِمدَّ ِمـ َن َّ
س ا ُْل ِضي َئـ ِـة
َــدي» ،و«ود َخ َ ِ
نُــور ًا َتت ِ
ِ
ش ِاق
َ َ
ْ
ــل مــ ْن إ ْ َ
ن ِ
الض َبـ ِ
ـاب ِف ِو َج ِار َهــا» ،فاإلمــام
ُور َهــا َعـ َـى ِّ
يســتفهم (عليــه الســام) متعجبــ ًا مــن
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اهلل ،وختــرج معلنــة عــن حركتهــا وحريــة

تنقلهــا وســعيها بينــا خيرجهــا الظــام،

ويطلــق رساحهــا الليــل .
ويف قولــهَ « :و َد َخـ َـل ِمـ ْن إِ ْش ِاق ن ِ
ُور َها
َ
ــاب ِف ِو َج ِ
الض َب ِ
َع َ
ار َهــا» ،اســتمرار ًا
ــى ِّ

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

والضبــاب :مجــع
لوصــف حــال اخلفــاشّ ،
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ضــب ،وهــو حيــوان معــروف ،يســكن
يف داخــل األرض والوجــار :هــو جحــر

الضــب ،فالنّــور لــزم أن يشــتدّ حتّــى
يدخــل يف ال ّثقــوب العميقــة يف داخــل

ــات و َلــو َل إِ ْقرارهــن َلــه بِالربوبِي ِ
مبطِ َئ ٍ
ــة
َ ُ ُ َّ ُ ُّ ُ َّ
َ ْ
ُْ
وإِ ْذ َعانـن بِال َّطو ِ
اع َيـ ِـة َلــا َج َع َل ُهـ َّن َم ْو ِضعـ ًا
َ
ُ ُ َّ
َ
لِ َع ْر ِشـ ِـه َو َل َم ْس ـكَن ًا َلِ َل ِئكَتِـ ِـه َو َل َم ْص َعــد ًا
لِ ْلك َِلــ ِم ال َّط ِّي ِ
ــب َوا ْل َع َم ِ
الصالِ ِ
ــح ِمــ ْن
ــل َّ
َخ ْل ِق ِ
ــه َج َع َ
ــل ن ُُجو َم َهــا َأ ْع َلمــ ًا َي ْســت َِد ُّل
ان ِف ُمْت َِلـ ِ
ِ
ـف فِ َجـ ِ َ
ـر ُ
ِ َبــا ْ َ
الـ ْ َ
ـاج ْال ْق َطــار َل ْ
ُورهــا اد ِلــام ســج ِ
ف ال َّل ْيـ ِ
ـل
ـع َضـ ْـو َء ن ِ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ
َي ْمنَـ ْ
ا ُْل ْظ ِلــ ِم»(.)34
ِ
ــو َء
ــع َض ْ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :ل ْ َي ْمن ْ
ن ِ
ُور َهــا» وهــذه العبــارة مــن دالئــل قــدرت

األرض ،ويف هــذه احلالــة (تــرى اخلفــاش اهلل ســبحانه ،وحكمتــه ،فالليــل وســواده

قــد اطبــق اجفانــه وأغمــض عينــه وامتنــع وظلمتــه مل متنــع النجــوم مــن اإلضــاءة يف
عــن الرؤيــة لقــد حجبــت الشــمس بنورهــا ظلمــة الليــل.

نــور عينــه ومنعتــه مــن الرؤيــة واكتفــى
بــا اكتســبه يف الظلمــة معاش ـ ًا يتقــوت بــه

ويعيــش عليــه)(.)33

 )6ضيــاء النجــم ،ورد ذلــك مــرة

 )7نــور القمــر ،ورد ذلك مــرة واحدة

أيض ـ ًا يف املــورد نفســه يف احلديــث أعــاه،
قولــهَ « :ج َعـ َـل ن ُُجو َم َهــا َأ ْع َلمـ ًا َي ْسـت َِد ُّل ِ َبــا
ان ِف ُمْت َِلـ ِ
ـاج ْالَ ْق َطـ ِ
ْ
ـر ُ
ـف فِ َجـ ِ
ـع
ـار َل ْ َي ْمنَـ ْ
الَـ ْ َ
ُورهــا اد ِلــام ســج ِ
ف ال َّل ْيـ ِ
ـل ا ُْل ْظ ِلـ ِم
َضـ ْـو َء ن ِ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ
ِ
النَـ ِ
ـاد ِ
س
اس ـ َت َطا َع ْت َج َلبِيـ ُ
َو َل ْ
ـب َسـ َـواد ْ َ
َأ ْن َتــرد مــا َشــاع ِف الســاو ِ
ات ِم ـ ْن ت َ ْ
َل ُلـ ِـؤ
َّ َ َ
َ
ُ َّ َ

واحــدة يف حديثه(عليــه الســام) عــن
خلــق الســاوات ،بقولــهَ « :ف ِم ـن َشــو ِ
اه ِد
ْ َ
ات مو َّطــدَ ٍ
ــق الســاو ِ
ِ ِ
ات بِ َ
ــا
َُ
َخ ْلقــه َخ ْل ُ َّ َ َ
ٍ
ــد َق ِائــا ٍ
َعم ٍ
اهــ َّن َف َأ َج ْبــ َن ُنـ ِ
ت بِ َ
ـور ا ْل َق َمـ ِـر»(.)35
ــا َســنَد َد َع ُ
َ
َ
َــات َغــر م َت َل ِّك َئ ٍ
ــات م ْذ ِعن ٍ
َط ِائع ٍ
ــؤ ن ِ
َل ُل ِ
الشــاهد فيــه قولــه« :ت َ ْ
ُــور
ــات َو َل
َ
َْ ُ
ُ

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

ا ْل َق َم ِ
ــر» بإضافــة النــور اىل القمــر ،فكــا مــن الضدّ يــن ذا حكمــة يف نظــام العــامل

ّ
أن الظلمــة مل متنــع النجــوم مــن اإلضــاءة وصــاح بنــي آدم ،وينطــوي هــذا عــى
كذلــك هــذه الظلمــة مل متنــع القمــر اجيــاد التــوازن يف كل منهــا وازالــة الســوء
خــص القمــر
مــن تأللــؤ نــوره (وإنــا
ّ

بالذكــر وإن كان داخــ ً
ا حتــت الســابق
مــن النــور ،ومــا يســتدل بــه عــى األيــام
والشــهور) ( . )36

 )8النهــار ،جــاء ذكــره يف خطبتــه

يف التوحيــد التــي جتمــع أصــول العلــم

واملعرفــة ،قــال (عليــه الســام)َ « :مــا
ِ
ـاب َمـ ْن
َو َّحــدَ ُه َمـ ْن َك َّي َفـ ُه َو َل َحقي َق َتـ ُه َأ َصـ َ
َم َّث َلــ ُه َو َل إِ َّيــا ُه َعنَــى َمــ ْن َشــ َّب َه ُه َ ...ســ َب َق
ـات كَو ُنـه وا ْلعــدَ م وجــوده و ِ
ال ْبتِــدَ ا َء
ْالَ ْو َقـ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ
ـع ِري ِه ا َْل َشـ ِ
َأ َز ُلـه بِت َْشـ ِ
ف َأ ْن َل َم ْشـ َع َر
ـاع َر ُعـ ِـر َ
ُ
َلــه وبِم َضادتِ ِ
ــن ْالُ ُم ِ
ــور ُع ِ
ف َأ ْن َل
ــر َ
ــه َب ْ َ
ُ َ ُ َّ
ــه بــن ْالَ ْشــي ِ
اء ُع ِ
ف
ــر َ
ِضــدَّ َلــ ُه َوبِ ُم َق َارنَتِ ِ َ ْ َ
َ
َأ ْن َل َق ِريــن َلــه َضــاد النُّــور بِال ُّظ ْلم ِ
ــة
َّ
َ ُ
َ
َ
ِ
ال ُمــو َد بِا ْل َب َل ِ
ــل َو
َوا ْل ُو ُض َ
ــوح بِا ْل ُب ْه َمــة َو ْ ُ
ْ
الــر ِد»(.)37
ــر َ
الَ ُ
ور بِ َّ َ
ُّــور
الشــاهد فيــه قولــهَ « :ضــا َّد الن َ
بِال ُّظ ْلم ِ
ــة» أي النهــار بالليــل جعــل ُك ً
ال
َ

ُــم ت َْشــك ُُر َ
ون القصــص. 73/
َو َل َع َّلك ْ

 )9احجــار الكعبــة املقدســة ،ورد

ذلــك يف خطبتــه يصــف البيــت احلــرام ّ
وأن

اللَّ لــو أراد أن يبنــي بيتــه فيجعــل أساســه

مــن أغــى األحجــار وأفضلهــا لفعــل،
ـع َب ْي َت ـ ُه
بقولــهَ « :و َلـ ْـو َأ َرا َد ُس ـ ْب َحا َن ُه َأ ْن َي َضـ َ
ــن جن ٍ
ِ
ِ
ْ
َّــات
ــرا َم َو َم َشــاع َر ُه ا ْلع َظــا َم َب ْ َ َ
الَ َ
ـم ْالَ ْشـ َ ِ ِ
َو َأ ْنـ ٍ
ان
ـار َو َسـ ْـه ٍل َو َقـ َـر ٍار َجـ َّ
ـجار َد َ
َ
ـن برةٍ
ِ
ِ
ال ِّثـ َـار ُم ْل َتـ َّ
ـف ا ْل ُبنَــى ُمتَّصـ َـل ا ْل ُقـ َـرى َبـ ْ َ ُ َّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن الكواكــب؛ لرشفــه ملــا يظهــر منــه

لــكل يشء بآخــر( ،)38كــا قــال ســبحانه:
ُــم ال َّل ْي َ
ُــم إِ ْن َج َع َ
ُ ق ْ
ــل
ــل اهلل َع َل ْيك ْ
ــل َأ َر َأ ْيت ْ
ِ ِ
ِ
ــر اهلل
س َمــد ًا إِ َل َي ْ
ــو ِم ا ْلق َيا َمــة َمــ ْن إ َلــ ٌه َغ ْ ُ
َْ
ي ْأتِي ُكــم بِ ِضيـ ٍ
ـاء َأ َفــا ت َْسـ َـم ُع َ
ـم
ْ َ
َ
ون ُقـ ْـل َأ َر َأ ْي ُتـ ْ
إِ ْن َج َع َ
س َمــد ًا إِ َل
ُــم الن ََّه َ
ــل اهلل َع َل ْيك ْ
ــار َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ُــم
َي ْ
ــر اهلل َي ْأتيك ْ
ــو ِم ا ْلق َيا َمــة َمــ ْن إ َلــ ٌه َغ ْ ُ
ِ
ــل تَســ ُكن َ ِ ِ
ــر َ
ون
بِ َل ْي ٍ ْ
ُون فيــه َأ َفــا ُت ْب ُ
القصــص ،72-71/بــل تفضــل ســبحانه
حتِ ِ
ُــم ال َّل ْي َ
ــه َج َع َ
ــل
ورحــم َ و ِمــ ْن َر ْ َ
ــل َلك ْ
ـار لِت َْسـ ُكنُوا فِيـ ِـه َولِ َت ْب َت ُغــوا ِمـ ْن َف ْض ِلـ ِـه
َوالن ََّهـ َ
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ســمراء ورو َضـ ٍـة َخـ ْـراء و َأريـ ٍ
ـاف ُم ْ ِد َقـ ٍـة
َ َْ َ ََ ْ
َ َ َ َْ
اص م ْغ ِد َقـ ٍـة و ِريـ ٍ ِ
ِ
ـاض ٍة َو ُطـ ُـر ٍق
َ َ
َوعـ َـر ٍ ُ
ـاض َنـ َ
َع ِامـ َـر ٍة َل ـك َ
الـ َـز ِاء َعـ َـى
َان َقــدْ َص ُغـ َـر َقــدْ ُر ْ َ
ـب َضعـ ِ
َان ْ ِ
ـف ا ْل َبـ َـا ِء َو َلـ ْـو ك َ
ـاس
ال َسـ ُ
َح َسـ ِ ْ

ـت َلـ ُه ْالَ ْعنَـ ُ
ـاق
َع ْر ُفـ ُه َل َف َعـ َـل َو َلـ ْـو َف َعـ َـل َل َظ َّلـ ْ
َخ ِ
اض َعــ ًة»(.)40
الشــاهد فيــه قولــهِ « :مـ ْن ُنـ ٍ
ـف
ـور َ ْ
ي َطـ ُ
ــاؤ ُه» بمعنــى لــو أراد أن اهلل
ــار ِض َي ُ
ْالَ ْب َص َ

أي جيعلــه منــر ًا مضيئــ ًا لــو أراد ذلــك

 )10أرسار الوحــي والرســالة،

ا َْل ْح ُم ُ
ــوع ِ َبــا أن جيعــل آدم مــن أطيــب عنــر وأحســن
ــار ا َْل ْر ُف ُ
ــول َع َل ْي َهــا َو ْالَ ْح َج ُ
ٍ
حـ َـرا َء َو ُنـ ٍ
ـور شــكل وأطيــب ريــح لفعــل وهــو القــادر
َبـ ْ َ
ـرا َء َو َيا ُقو َتـ ٍـة َ ْ
ـن ُز ُمـ ُّـر َدة َخـ ْ َ
و ِضي ٍ
الش ِّ
ــف َذلِ َ
ــك ُم َص َار َعــ َة َّ
ــك املطلــق ،ولــو فعــل ألذعنــت الكائنــات
ــاء َلَ َّف َ
َ َ
ِ
الصــدُ ِ
يــس لــه؛ ّ
ألن النفــوس إذا رغبــت أمــر ًا وأحبتــه
ــع ُم َ َ
اهــدَ َة إِ ْبل َ
ور َو َل َو َض َ
ِف ُّ
َعـ ِ
الر ْيـ ِ
ـن ا ْل ُق ُلـ ِ
ـب ِم ـ َن ســهل عليهــا ذلــك ،فتقبلــت مــا يصــدر
ـوب َو َلنَ َفــى ُم ْع َت َلـ َ
ـج َّ
الن ِ
َّــاس»(.)39
منــه وألجلــه ،وتكــون الطاعــة مالئمــة
ُــور و ِضي ٍ
ــاء» للنفــس ال جتــد ثق ـ ً
ا يف القيــام هبــا(.)41
الشــاهد فيــه قولــهَ « :ون ٍ َ َ
لفعــل ،ولــو فعــل ذلــك خل ّفــف عــن
النــاس الشــك يف األنبيــاء ويف البيــت
نفســهّ ،
فــإن اإلنســان إذا وجــد بيــت اهلل

قــد بنــي بالزمــرد والياقــوت وغــره ألرسع
لتصديــق ذلــك وقــال أن ذلــك يناســب
اهلل.

)9ضيــاء خلــق آدم(عليــه الســام)،
ــق آ َد َم
ــو َأ َرا َد اهلل َأ ْن َ ْ
ي ُل َ
أورده بقولــهَ « :و َل ْ
ِم ـ ْن ُنـ ٍ
ـاؤ ُه َو َي ْب َهـ ُـر
ـور َ ْ
ي َطـ ُ
ـار ِض َيـ ُ
ـف ْالَ ْب َصـ َ
ــول ُر َو ُاؤ ُه َوطِ ٍ
ا ْل ُع ُق َ
يــب َي ْأ ُخ ُ
ــاس
ــذ ْالَ ْن َف َ

وعــر عــن ذلــك اإلمــام قائــاًَ « :و َل َقــدْ
ّ
ٍ ِ
ي ِ
ــرا َء َف َ
ك َ
ــأ َرا ُه َو َل
َان ُ َ
ــاو ُر ِف ك ُِّل َســنَة بِح َ
ـت و ِ
َيـ َـرا ُه َغـ ْ ِ
احــدٌ َي ْو َم ِئـ ٍـذ
ـع َب ْيـ ٌ َ
ي َمـ ْ
ـري َو َل ْ َ ْ
ــا ِم َغــر رس ِ
ِف ْ ِ
ّ
ال ْس َ
((صــلى
ــول اهلل
َْ َ ُ
ِ
جي ـ َة َو َأ َنــا َثالِ ُث ُهـ َـا
الــله عــيه وآلــه) ) َو َخد َ
ِ
ُــور ا ْل َو ْح ِ
يــح
ــم ِر َ
الر َســا َلة َو َأ ُش ُّ
ــي َو ِّ
َأ َرى ن َ
ِ
ِ
الش ـي َط ِ
ـن
ان ِحـ َ
النُّ ُبـ َّـوة َو َل َقــدْ َســم ْع ُت َر َّن ـ َة َّ ْ
ـي َع َل ْيـ ِـه ( (ص ـلّى الــله عــيه
َنـ َـز َل ا ْل َو ْحـ ُ
ــول اهلل مــا ه ِ
ــتَ :يــا َر ُس َ
ــذ ِه
وآلــه) ) َف ُق ْل ُ
َ َ
الر َّن ـ ُة َف َقـ َ
الش ـ ْي َط ُ
ـالَ :هـ َـذا َّ
ـس ِم ـ ْن
ان َقــدْ َأ ِيـ َ
َّ

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

والرســالة ،آفــاق العلــم واملعرفــة والتفكــر يف خلــق
بصريتــه مــن أرسار الوحــي ّ
وعلــوم التنزيــل ودقائــق التّأويــل ،الســاوات واألرض حتــى اســتيقظت

وارشاقهــا عــى لــوح نفســه القدســ ّية ،أبصارهــم فــرأوا األمــور عــى حقيقتهــا
ووجــه االســتعارة كــون هــذه العلــوم وكشــفوا جوهرهــا وأدركــوا عمقهــا(.)45

رصح اإلمــام
واألرسار هاديــة يف ســبيل اهلل إليــه مــن
 )12علــم اإلمــامّ ،
ظلــات اجلهــل كــا هيــدى النــور مــن بذلــك يف كتــاب لــه إىل عثــان بــن حنيــف

ال ّطــرق املحسوســة ،ورشــح تلــك األنصــاري وكان عاملــه عــى البــرة
ألن النــور حـ ّ
االســتعارة بذكــر الرؤيــة؛ ّ
ـظ وقــد بلغــه أ ّنــه دعــي إىل وليمــة قــوم مــن
البــر)) (.)43

 )11نــور احلقيقة ،إذ قــال فيهاَ «:ج َع َل
ــوب تَســمع بِ ِ
ِ
ِّ
ــه َب ْعــدَ
ْــر ِجــا ًء ل ْل ُق ُل ِ ْ َ ُ
الذك َ
ِ
ِ
ـر بِـ ِـه َب ْعــدَ ا ْل َع ْشـ َـو ِة َو َتنْ َقــا ُد بِـ ِـه
ا ْل َو ْقـ َـرة َو ُت ْبـ ُ
َب ْعــدَ ا ُْل َعا َنــدَ ِة َو َمــا َبـ ِـر َح هلل َعـ َّـز ْت َآل ُؤ ُه ِف
ــر ِ
ِ
ِ
ِ
ات
ب َهــة َو ِف َأ ْز َمــان ا ْل َف َ َ
ب َهــة َب ْعــدَ ا ْل ُ ْ
ا ْل ُ ْ
ِ
ِ ِ
ــم ِف
َاج ُ
ع َبــا ٌد ن َ
ــم َو َك َّل َم ُه ْ
ــم ِف فك ِْره ْ
اه ْ
ُــور ي َق َظ ٍ
ِ
ِ
ــة
اســت َْص َب ُحوا بِن ِ َ
ــم َف ْ
َذات ُع ُقول ْ

أهلهــا ،فمــى إليهــا قوله(عليــه الســام):
« َأمــا بعــدُ يــا اب ـن حنَيـ ٍ
ـف َف َقــدْ َب َل َغنِــي َأ َّن
َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ
ــا ِمــن فِ ْتي ِ
ــة َأ ْه ِ
ــر ِة َد َع َ
َر ُج ً
ــاك إِ َل
ْ َ
ــل ا ْل َب ْ َ
َم ْأ ُد َبـ ٍـةَ ...فـ َـا ْاش ـ َت َب َه َع َل ْيـ َ
ـك ِع ْل ُم ـ ُه َفا ْل ِف ْظ ـ ُه
وه ِ
ومــا َأي َقن َ ِ
يــب وج ِ
ــه َفن ْ
َــل ِمنْــ ُه
ْــت بِط ِ ُ ُ
َ َ ْ
َــدي بِ ِ
َأ َل وإِ َّن لِــك ُِّل م ْأمــو ٍم إِمامــ ًا ي ْقت ِ
ــه
َ
َ
َ
َ ُ
ويســتيضء بِن ِ ِ ِ ِ
ُــم
َ
ُــور ع ْلمــه َأ َل َوإِ َّن إِ َما َمك ْ
َقـ ِـد ا ْك َت َفــى ِمـ ْن ُد ْن َيــا ُه بِطِ ْم َر ْيـ ِـه َو ِمـ ْن ُط ْع ِمـ ِـه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ـك ت َْسـ َـم ُع َمــا َأ ْسـ َـم ُع َو َتـ َـرى َمــا ِف ْالَ ْب َصـ ِ
ـار َو ْالَ ْسـ َـا ِع َو ْالَ ْف ِئــدَ ِة ُي َذ ِّكـ ُـر َ
ِع َبا َدتِـ ِـه إِ َّنـ َ
ون
ـي َو َل ِكنَّـ َ
َأ َرى إِ َّل َأ َّنـ َ
ـك َل َو ِزيـ ٌـر بِ َأ َّيــا ِم اللَِّ»(.)44
ـك َل ْسـ َ
ـت بِنَبِـ ٍّ
ــى َخ ْ ٍ
َوإِن َ
َّــك َل َع َ
اســت َْص َب ُحوا
ــر»(.)42
الشــاهد فيــه قولــهَ « :ف ْ
ـي بِنُـ ِ
ـور ا ْل َو ْحـ ِ
ـور َي َق َظـ ٍـة» أي أضــاء ابصارهــم ســبحانه
الشــاهد فيــه قولــهَ « :أ َرى ُنـ َ
الر َســا َل ِة» يقــول اخلوئــي يف منهاجــه :برؤيــة احلقائــق واســاعهم باالســتامع اىل
َو ِّ
((اســتعار لفــظ النــور ملــا يشــاهده بعــن احلــق ،وافئدهتــم بفهــم احلقيقــة ،فانفتحت
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الوجوه والنظائر يف نهج البالغة (لفظ النور مثا ًال)......................................................

بِ ُقرصي ِ
ــه»(.)46
ْ َ ْ

الشــاهد فيــه قولــهَ « :ويســتيضء بِنُـ ِ
ـور
ِع ْل ِمـ ِـه» الضمري يف علمــه يعود اإلمام(عليه

الســام) ،وبإضافــة النــور اىل العلــم يتضح

ِ
ـع َم ْو ِعــدَ َك بِ ُخ ْل ِفـ َ
ـك َفــإِ َّن
ـم َف ُتتْبِـ َ
َأ ْو َأ ْن تَعدَ ُهـ ْ
ــل ْ ِ
ا َملــ َّن ُي ْبطِ ُ
ال ْح َس َ
ــب
ــان َوالت ََّز ُّيــدَ َي ْذ َه ُ
ـف ُي ِ
بِنُـ ِ
الَـ ِّـق َو ْ
ـور ْ
الُ ْلـ َ
ـت ِعنْــدَ
ـب ا َْل ْقـ َ
وجـ ُ
اهلل َوالن ِ
َّــاس»(.)48

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

املقصــد وهــو ّ
ـب
أن النــور يعنــي ذات االمــام،
الشــاهد فيــه قولــهَ « :والت ََّز ُّيــدَ َي ْذ َهـ ُ
وهــو تنبيــه منه(عليــه الســام) بوجــوب بِنُـ ِ
الـ ِّـق» التز ّيــد هــو أن ينســب احلاكــم
ـور ْ َ
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اتباعــه ،يقــول الشــارح البحــراينّ :
(إن لــه أو الشــخص إىل نفســه مــن اإلحســان
إمامــ ًا جيــب أن يقتــدى بــه ،وهــو متثيــل إليهــم أزيــد ممّــا فعــل وهــو قبيــح؛ ألنّــه

قــوة قيــاس كامــل حذفــت صغــراه ،يتضمــن الكــذب والكــذب حــرام
يف ّ
فأصــل التمثيــل مطلــق اإلمــام واملأمــوم ،ممقــوت ،فيذهــب بنــور الصــدق؛ فهــذا

وع ّلتــه كوهنــا إمامــ ًا ومأمومــ ًا ،وفرعــه اإلنســان سينكشــف كذبــه ويتضــح حالــه

الســام) وعاملــه ،وحكمــه وتنــزل منزلتــه عـ ّـا هــي عليــه وبذلــك قــد
هــو (عليــه ّ

وجــوب االقتــداء ،وتقديــر القيــاس :أ ّنــك يقــي حتــى عــى اجلــزء الــذي عملــه،
مأمــوم إلمــامّ ،
باحلــق هنــا اإلحســان إليهــم،
وكل مأمــوم إلمــام فيجــب إذن (أراد
ّ

عليــه أن يقتــدي بإمامــه ،ينتــج أنّــه جيــب أو الصــدق يف ذكــره يف موضــع حيتــاج
عليــك أن تقتــدي بإمامــك وتســتيضء إليــه فـ ّ
ـإن عــى ذلــك نــور ًا عقل ّيـ ًا ترتــاح لــه
بنــور علمــه)(.)47

النفــوس وتلتـ ّـذ بــه ،و ّملــا كان التز ّيــد نوعـ ًا

 )13الصــدق ،جــاء ذكــره يف مــن الكــذب وهــو رذيلــة عظيمــة ال جــرم

قوله(عليــه الســام) مــن كتــاب لــه كتبــه كان ممّــا يذهــب نــور ذلــك احلـ ّـق ويطفيــه

لألشــر النخعــي ملــا واله عــى مــر فــا يكــون لــه وقــع يف نفــوس اخللــق)(.)49
وأعامهلــا« :إِ َّي َ
ــى َر ِع َّيتِ َ
ــاك َوا َملــ َّن َع َ
 )14العلــم ،قــال ذلــك (عليــه
ــك
بِإِ ْح َســانِ َك َأ ِو الت ََّز ُّيــدَ فِيـ َـا ك َ
َان ِم ـ ْن فِ ْع ِلـ َ
ـك الســام) لك َُم ْيــل بــن زيــاد النخعــي
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بنــور العلــم واهلدايــة ،فهــم (مل يتعلمــوا أي نــور اجلنّــة ا ّلــذي تعشــى فيــه أبصــار

ويكتشــفوا رمــوز احليــاة ...مل يملكــوا الرؤيــة البصائــر ملــا كان إرشاق نورهــا عظيـ ًا جــد ًا

الواضحــة ...مل تنكشــف إليهــم األمــور كــا نســبه إىل هبجــة البــاري  ،فــاهلل منـ ّـور اجلنــة

ّ
تضمحــل
تنكشــف ألهــل العلــم ...إهنــم يعيشــون يف مجالــه ســبحانه بعظمتــه ا ّلتــي
ظــام اجلهــل وعــدم العلــم)(.)51

األنــوار دوهنــا ،فبهجتــه تعــاىل تعــود إىل

ومــن ذلــك أيضــ ًا قوله(عليــه الســام) هبائــه وكاملــه املــرق يف أقطــار العاملــن
يــويص بتقــوى اهللَ « :وا ْع َل ُمــوا َأ َّنـ ُه َمـ ْن َيت َِّق اهلل عــى أرسار النفــوس(.)55
َ ْي َعـ ْـل َلـ ُه مَ ْ َرجـ ًا ِمـ َن ا ْل ِف َتـ ِ
املطلب الثاين /داللة لفظ (النور)
ـن َو ُنــور ًا ِمـ َن ال ُّظ َلـ ِم
ِ
يــا ْاشــ َت َه ْت َن ْف ُســ ُه َو ُين ِْز ْلــ ُه َمن ِ
عىل وجهني
ْــز َل
َو ُ َي ِّلــدْ ُه ف َ
ِ ِ
يف هذا املطلب سنعالج ما ذكره
اص َطنَ َع َهــا لِنَ ْف ِسـ ِـه»(.)52
ا ْلك ََرا َمــة عنْــدَ ُه ِف َد ٍار ْ
رشاح هنج البالغة ،وما يمكن للسياق أن
الشــاهد فيــه قولــه« :نُــور ًا ِمــ َن
ّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ــاد  :إِ َّن ه ِ
ــل بــن ِزي ٍ
ــذ ِه ال ُّظ َلــ ِم» أي مــن ظلــم اجلهــل واهلــوى
َ
يوصيــهَ « :يــا ك َُم ْي َ ْ َ َ
ِ
اح َفـ ْ
ـظ بأنــوار العلــوم احلاصلــة عــن االســتعداد
ـوب َأ ْوع َي ـ ٌة َف َخ ْ ُي َهــا َأ ْو َع َ
اهــا َف ْ
ا ْل ُق ُلـ َ
ـك النَّــاس َث َل َث ـ ٌةَ :فعـ ِ
َعنِّــي َمــا َأ ُقـ ُ
ـول َلـ َ
ـال ٌ بالتقــوى ،وعندئــذ ينتفــع املتقــي بنــور
َ
ُ
ٍ
ِ
ــى َســبِ ِ
ــم َع َ
ــج علمــه وعقلــه وإيامنــه(.)53
ه ٌ
يل ن ََجــاة َو َ َ
ــان َو ُم َت َع ِّل ٌ
َر َّب ٌّ
ر َعــاع َأ ْتبــاع ك ُِّل ن ِ
َاع ٍ
ــق َي ِمي ُل َ
 )15اجلنــة ،ومثــال داللــة النــور
ــع ك ُِّل
ــون َم َ
ٌ َ ُ
َ
ـح َل َي ْس ـت َِضي ُئوا بِنُـ ِ
ِ
ـور ا ْل ِع ْل ـ ِم َو َل ْ َي ْل َج ُئــوا عــى ذلــك قولــه (عليــه الســام) يــويص
ريـ ٍ ْ
ْــن َوثِ ٍ
إِ َل ُرك ٍ
بالتقــوى ويصــف دار املتقــيُ « :ين ِْز ْلــ ُه
يــق»(.)50
ِ ِ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :ل َي ْس ـت َِضي ُئوا بِنُـ ِ
ـور َمن ِ
اص َطنَ َع َهــا
ْــز َل ا ْلك ََرا َمــة عنْــدَ ُه ِف َد ٍار ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ِع ْلـ ِم» أي هــم يف ظلمــة اجلهــل؛ ّ
ُور َهــا َ ْب َجتُــ ُه
ألن اجلهــل لنَ ْفســه ظ ُّل َهــا َع ْر ُشــ ُه َون ُ
اؤ َهــا ُر ُس ـ ُل ُه»(.)54
والضــال النّاشــئ منــه مــن أعظــم األمــراض َو ُز َّو ُار َهــا َم َل ِئ َك ُت ـ ُه َو ُر َف َق ُ
ّ
ُور َهــا َ ْب َج ُتـ ُه»
واهلكهــا وال دواء لــه االّ االســتضاءة
الشــاهد فيــه قولــهَ « :ون ُ
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الوجوه والنظائر يف نهج البالغة (لفظ النور مثا ًال)......................................................

يفصل فيه من داللة عىل معنى النور يف

األشــياء وضيــاء هيتــدى بــه يف ظلــات

:

للســالكني إىل الــدّ ار االخــرى طريــق اجلنّــة
ّ

عيل يف هنج البالغة ،من ذلك بـ ّـر األجســام وبحــر النّفــوس ،ويظهــر بــه
كالم اإلمام ّ
 )1الكتــاب ،أو علــم النبــوةُ ،ذ ِكــرا والنّــور ،وحيتمــل أن يكــون املــراد:

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

يف قولــه (عليــه الســام) يصــف بعثــة
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علــم النّبــوة ،فانّــه نــور مقتبــس مــن

يتنــور بــه يف ظلــات
النبــي اخلاتــم حممد(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ،الوحــى اإلهلــي
ّ
قائـاًَ « :و َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن ُم َ َّمــد ًا َع ْبــدُ ُه َو َر ُســو ُل ُه اجلهالــة ،وضيــاء يســتضاء بــه يف مفــاوز
ور َوا ْل َع َلــ ِم ا َْل ْأ ُث ِ
ــه ِ
َأ ْر َســ َل ُه بِالدِّ ِ
الضاللــة) (.)57
ــور
ّ
يــن ا َْل ْش ُ
ور َوالن ِ
َــاب ا َْل ْســ ُط ِ
َوا ْل ِكت ِ
ويــرى الباحــث أن املعنــى األقــرب
الســاطِ ِع
ُّــور َّ
والضيـ ِ
ِ
ـاء َّ ِ
اح ـ ًة لكلمــة النــور هــو داللتــه عــى الكتــاب
الصــاد ِع إِ َز َ
اللم ـ ِع َو ْالَ ْمـ ِـر َّ
َ ِّ َ
ات واحتِجاجــ ًا بِا ْلبين ِ
ِ
َــات َو َ ْت ِذيــر ًا العزيــز؛ ّ
ّ
لِ ُّ
(صــى اهلل
ألن ارســال النبــي
َ ِّ
لشــ ُب َه َ ْ َ
ــا ِ
بِ ْالي ِ
ــات َو َت ِْويفــ ًا بِا َْل ُث َ
عليــه وآلــه) كان مصاحب ـ ًا للديــن والعلــم
ت»(.)56
َ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :والن ِ
الســاطِعِ» والكتــاب والنــور والضيــاء واألمــر،
ُّور َّ
يــرى اخلوئــي يف رشحــه ّ
أن العبــارة حتتمــل فيضعــف أن يــراد بــه علــم النبــوة
معنيــن بقولــه( :حيتمــل أن يكــون املــراد واألقــرب اىل داللتــه هــو الكتــاب ،فالنــور

هبــا :الكتــاب ،فيكــون العطــف للتوكيــد الســاطع ،والضيــاء الالمــع مــن صفــات
قــال تعــاىل َ  :قــدْ جاءك ِ
ُــور القــرآن؛ أل ّنــه أخــرج النــاس مــن الظلــات
ُــم مــ ْن اهلل ن ٌ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ــع اىل النــور ،هــذا أوالً .وثاني ـ ًا :معنــى النــور
َــاب ُمبِ ٌ
ــن َ ْيــدي بِــه اهلل َمــ ْن ا َّت َب َ
َوكت ٌ
ــم ِمــ ْن والكتــاب مقتبــس مــن القــرآن الكريــم ،
ِر ْض َوانَــ ُه ُســ ُب َل َّ
الســا ِم َو ُي ِْر ُج ُه ْ
ال ُّظ ُلــا ِ
ت إِ َل الن ِ
عــر يف مواضــع كثــرة
َ
ُّوراملائــدة .16-15/والقــرآن الكريــم ّ
فهــو نــور عقــي ينكشــف بــه أحــوال عــن هــذه األلفــاظ وأراد هبــا القــرآن ،يقول
املبــدأ واملعــاد ويــراءى منــه حقائــق الســيد النقــوي يف رشح منهــاج الســعادة:
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(قولــه (عليــه الســام) :والكتــاب
املســطور ،والنّــور الســاطع والضيــاء

الصــادع :واملقصــود منهــا
الالمــع واالمــر ّ

ٍ
ــاوات َو ِمــ َن ْالَ ْر ِ
ض ِم ْث َل ُهــ َّن
َســ ْب َع َس
ــر َب ْين َُهــ َّن الطــاق،12/
َي َتن َّ
َــز ُل األَ ْم ُ
وقولــه تعــاىل :ذلِ َ
ــر اهلل َأن َْز َلــ ُه
ــك َأ ْم ُ
إِ َل ْي ُكـ ْـم َو َم ـ ْن َي َّتـ ِـق اهلل ُي َك ِّفـ ْـر َعنْ ـ ُه َس ـ ِّيئاتِ ِه
الطــاق ،5/فقولــه :والكتــاب املســطور
تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يعــر عنــه بالكتــاب
القــرآن ،فإنّــه تــارة ّ
املســطور كــا قــال اللّ تعــاىلَ  :وال ُّط ِ
ــور
تــاب َم ْســ ُط ٍ
َو ِك ٍ
ور الطــور ،2/وتــارة اىل آخــره إشــارة اىل ّ
أن القــرآن كتــاب
لل تعــاىل  :ونــور وضيــاء وأمــر)(.)58
يعــر عنــه بالنّــور كــا قــال ا ّ
ّ
ِ
َقــدْ جاء ُكـ ِ
)2الكواكــب ،أو العلــم والرشائــع،
ـن 
ـاب ُمبِـ ٌ
ـور َوكتـ ٌ
ـم م ـ َن اللَِّ ُنـ ٌ
َ ْ
املائــدة ،15/وقولــه تعــاىل  :إِنَّــا َأن َْز ْلنَــا جــاء ذكــره يف قولــه (عليــه الســام):
ِ
ِ
المــدُ اهلل ا ْلك ِ
َائـ ِ
ـن َق ْبـ َـل َأ ْن َي ُكـ َ
س
ال َّتـ ْـورا َة فيهــا ُه ً
ــدى َو ُنـ ٌ
ـور املائــدةْ َ ْ « ،44/
ـون ُكـ ْـر ٌّ
ِ
و َق َّفينــا َعــى ِ ِ
يســى ا ْب ِ
ــر ٌش َأ ْو َس َــا ٌء َأ ْو َأ ْر ٌض َأ ْو َج ٌّ
ــان َأ ْو
َ ْ
ــم بِع َ
آثاره ْ
ــن َأ ْو َع ْ
ْــس َل ُيــدْ َر ُك بِ َو ْهــ ٍم َو َل ُي َقــدَّ ُر بِ َف ْهــ ٍم
ـم اآلية(املائــدة ،)46/وقولــه تعــاىل :إِن ٌ
َم ْر َيـ َ
ُّــور ا َّل ِ
َ ف ِ
ــذي و َل ي ْشــ َغ ُله س ِ
آمنُــوا بــاهلل َو َر ُســولِ ِه َوالن ِ
ــائ ٌل َو َل َينْ ُق ُصــ ُه ن َِائ ٌ
ــل َو َل
َ َ
ُ َ
ــر بِ َع ْ ٍ
يــدُّ بِ َأ ْي ٍ
ــف
وص ُ
ــن َو َل ُي َ
ــن َو َل ُ َ
َأن َْز ْلنــا اآليــة التغابــن ،8/وقولــه تعــاىلَ :ينْ ُظ ُ
ـك ُروحـ ًا ِمـ ْن َأ ْم ِرنــا بِ ْ
ــق بِ ِع َ
ـك َأ ْو َح ْينــا إِ َل ْيـ َ
َ وكَذلِـ َ
ــالَ ْز َو ِ
ــا ٍج َو َل ُيــدْ َر ُك
اج َو َل ُ ْ
ي َل ُ
ِ
ـاب َوال ِ
ـاس بِالنَّـ ِ
ـاسَ ...فـ َـا إِ َل ـ َه
مــا ُكنْـ َ
اس َو َل ُي َقـ ُ
الـ َـو ِّ
ـت َتــدْ ِري َمــا ا ْلكتـ ُ
اإليـ َـا ُن بِ ْ َ
ِ
ــو َأ َضــا َء بِن ِ
ُــور ِه ك َُّل َظ َ
ــم
َو َلكــ ْن َج َع ْلنَــا ُه نُــور ًا الشــورى ،52/إِ َّل ُه َ
ــا ٍم َو َأ ْظ َل َ
بِ ُظ ْلمتِ ِ
ــه ك َُّل ن ٍ
ُــور»(.)59
وغريهــا مــن اآليــات.
َ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :أ َضــا َء بِنُـ ِ
ـور ِه ك َُّل
يعــر عنــه بالض ّيــاء قــال اهلل
وتــارة ّ
تعــاىل :م ـن إِ َل ـه َغــر اهلل ي ْأتِي ُكـ ِ ٍ
ـم بِ ُظ ْل َمتِـ ِـه ك َُّل ُنـ ٍ
ـور» ،فالنور يف
َ ْ ٌ ُْ َ
ـم بِض َيــاء َظـ َـا ٍم َو َأ ْظ َلـ َ
ْ
ــم ُع َ
ـص حيتمــل داللتــن إ ّما حمسوســة،
ون  القصــص ،71/وتــارة هــذه النـ ّ
َأ َفــا ت َْس َ
باألمــر قــال اهلل تعــاىل :اهلل ا َّل ِ
ــق وإ ّمــا معقولــة ،فالنــور والظــام كــا يقــول
ــذي َخ َل َ

233

الوجوه والنظائر يف نهج البالغة (لفظ النور مثا ًال)......................................................

اخلوئــي( :حيتمــان املحســوس وغــره  ،لنهــج البالغــة ّ
أن داللــة النــور عــى نــوره
فـ ّ
ُــور ُه) هكــذا يف
َــم ن َ
ـإن أريــد بــه الظــام املحســوس ،فاملــراد ســبحانه ،إذ قــالَ ( :أت َّ

(أتــم اهلل نــور
إضاءتــه بأنــوار الكواكــب والنرييــن  ،وإن النســخ  ،وعليــه فاملعنــى
ّ
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أريــد بــه الظــام املعقــول أعنــي ظلمــة القــرآن) ،ولكــن الظاهــر ّ
أن األصــل (
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ـم اهلل بــه نــور نفســه
ـم بــه نــوره ) أي أتـ ّ
اجلهــل فاملــراد إضاءتــه بأنــوار العلــم أتـ ّ
بقرينــة مــا بعــده قــال تعــاىلُ  :ي ِريــدُ َ
ون
والرشائــع)(.)60
ِ
ِ
ــم َو َي ْأ َبــى اهلل
ُــور اهلل بِ َأ ْف َواه ِه ْ
املطلب الثالث /داللة لفظ (النور) َأ ْن ُي ْطف ُئــوا ن َ
ِ
ِ
ــو ك ِ
ــر َ
ون
عىل ثالثة أوجه
ُــور ُه َو َل ْ
َــر َه ا ْلكَاف ُ
ــم ن َ
إِالَّ َأ ْن ُيت َّ
ومن أمثلة ذلك:

 )1نــور اهلل ،أو القــرآن الكريــم،

التوبــة.)62(32/

والوجــه اآلخــر لداللــة النــور هــو

أو النبــي  ،أورده يف خطبــة لــه يصــف القــرآن الكريــم ،قــال الســيد الشــرازي
ُــور ُه) أي نــور القــرآن
َــم ن َ
فيهــا فضــل القــرآن الكريــم بقوله(عليــه يف رشحــه َ ( :أت َّ
آن ِآمــر َز ِ
ـت فيكفــى إلضــاءة الطريــق ،بــدون أن يبقــى
اجـ ٌـر َو َص ِامـ ٌ
الســام)َ « :فا ْل ُقـ ْـر ُ ٌ
ــذ َع َلي ِ
ِ ِ
ــق ُح َّجــ ُة اهلل َع َ
ــه بعــض الطريــق مظل ًام(،واكمــل بــه) أي
نَاطِ ٌ
ــى َخ ْلقــه َأ َخ َ ْ
ِ
َــم بالقــرآن (دينــه) ّ
فــإن ديــن اهلل الــذي كان
ــم َأ ْن ُف َس ُ
ــه ْم َأت َّ
ــم َو ْار َ َتــ َن َع َل ْي ِه ْ
مي َثا َق ُه ْ
ــل بِ ِ
ُــور ُه َو َأك َْم َ
كمــل بالقــرآن(.)63
ــه ِدينَــ ُه َو َق َب َ
ــض نَبِ َّيــ ُه ( بــن النّــاس ّ
ن َ
والوجــه الثالــث هــو داللتــه عــى
(صـلّى الــله عــيه وآلــه) ) َو َقــدْ َفـ َـر َغ إِ َل
ْ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال
الَ ْلـ ِـق ِمـ ْن َأ ْحـكَا ِم ْالُــدَ ى بِـ ِـه َف َع ِّظ ُمــوا ِمنْـ ُه النبــي حممــد
ســبحا َنه مــا َع َّظــم ِمــن َن ْف ِس ِ
ــه »(.)61
((وأتــم بــه نــوره :أي نــور
البحــراين:
َ ْ
ّ
ُ ْ َ ُ َ
املتمــم هــو نــور
ُــور ُه» هدايتــه للخلــق ،والنــور ّ
َــم ن َ
الشــاهد فيــه قولــهَ « :أت َّ

النبــوة وهــو املشــار إليــه بقولــه تعــاىل:
هــذه الفقــرة حتتمــل يف تفســرها ثالثــة
ّ
ِ
أوجــه ،األول كــا يــراه الشــارح التســري ُ ي ِريــدُ َ
ــم
ون َأ ْن ُي ْط ِف ُ
ُــور اهلل بِ َأ ْفواه ِه ْ
ــؤا ن َ
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ِ
ـور ُه التوبــة ،32/بعــده فلبقائــه بــن األمــة إىل يــوم القيامــة
ـم ُنـ َ
َو َي ْأ َبــى اهلل إِ َّل َأ ْن ُيتـ َّ
وإطفــاؤه بــا كانــوا يقولونــه مــن كونــه واهتدائهــم بــه إىل معــامل الدّ يــن ومناهــج

((صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) مع ّلــم الــرع املبــن يومــ ًا فيومــ ًا)(.)66

جمنــون وســاحر ّ
كــذاب ،وكــون القــرآن

 )2علــم اهلل ،أو علــم اإلمامــة،

األولــن اكتتبهــا)(.)64
أســاطري ّ
ويــرى الباحــث ّ
ــت
أن داللــة النــور عــى الســام) حــن ذكــر فضائلــهَ « :ف ُق ْم ُ
القــرآن هــي األقــرب بدليــل ،العنــوان بِ ْالَ ْم ِ
ــن
ــن َف ِشــ ُلوا َو َت َط َّل ْع ُ
ــت ِح َ
ــر ِح َ
ـت
ـن َت ْع َت ُعــواَ ،و َم َض ْيـ ُ
الــذي أثبتــه الرشيــف الــريض كبدايــة َت َق َّب ُعــوا َو َن َط ْقـ ُ
ـت ِحـ َ
لفقــرات مــن خطبتــه يف( فضــل القــرآن) ،بِنُـ ِ
ـم
ـن َو َق ُفــواَ ،و ُكنْـ ُ
ـور اهلل ِحـ َ
ـت َأ ْخ َف َض ُهـ ْ
ا عــن الســياق الــذي ورد فيــه لفــظ صوت ـ ًا ،و َأ ْع َلهــم َفوت ـ ًاَ ،فطِــر ُت بِ ِعن ِ
فض ـ ً
َانَــا،
ُ ْ ْ
َ
َ ْ
ْ
النــور إذ االلفــاظ يأخــذ بعضهــا برقــاب واســ َتبدَ د ُت بِ ِره ِ
انَــا»(.)67
َ
َ ْ ْ ْ
ــت بِنُـ ِ
ـور
بعــض  ،فالضمــر يف النــور يعــود للقــرآن،
الشــاهد فيــه قولــهَ « :و َم َض ْي ُ
ـن َو َق ُفــوا» ذكــر رشاح النهــج هلــذه
فاإلمــام أخــذ يف وصــف القــرآن لريغبهــم اهلل ِحـ َ
أو الوحــي ،جــاء ذلــك يف قوله(عليــه

ودينــه ،واملعنــى ّ
أن يف القــرآن الكريــم فضيلــة العلــم أي كان ســلوكي لســبيل

تبيــان ّ
كل يشء يصلــح البرشيــة ،وحيــل احلــق عــى وفــق العلــم ،وهــو نــور اهلل
مشــكالهتا)( ،)65لــذا قــال اخلوئــي( :وأ ّمــا الــذي ال يضــل مــن اهتــدى بــه)(،)68

متام ّيتــه فلكونــه أكمــل أســباب اهلدايــة والثــاين للخوئــي بقولــه( :واملــراد بنــور اهلل
أ ّمــا يف بــدو االســام؛ فلكونــه أقــوى هــو علــم االمامــة املتل ّقــى مــن منبــع النّبــوة

املعجــزات املوجبــة خلــروج النّــاس مــن والرســالة)( ،)69والثالــث ملغنيــة ،إذ قــال:

ظلمــة الكفــر إىل نــور االســام ،وأ ّمــا (املــراد بنــور اهلل -هنــا -الوحــي ،وباملــي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بالعمــل بــه ،قــال الشــيخ مغنيــة :
(أتــم الفقــرة ثالثــة أوجــه يف تفســرها :األول:
ّ
وأكمــل عطــف تفســر ،وكذلــك نــوره للبحــراين يف رشحــه قــال( :أشــار اىل
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احـ ِـه وســدَّ َفــو ِار ِه ِم ـن ينْب ِ
علــم اإلمــام بــه  ،كــا هــو يف واقعــه وعنــد ِمصب ِ
وعـ ِـه»(.)72
ْ َ ُ
َّ
ْ َ
َ َ
الشــاهد فيــه قولــه« :إِ ْط َفــا َء ُنـ ِ
ـور اهلل»
اهلل ســبحانه)(.)70

ّ
لعــل املعنــى الــذي ذكــره اخلوئــي أعطــى الشــارحون لنهــج البالغــة للفــظ

هــو األقــرب اىل داللــة النــور يف كالمــه ،النــور ثالثــة دالالت :األوىل :بمعنــى

لقوله(عليــه الســام)«:علمني رســول االســام ،قــال الســيد املوســوي( :إطفــاء
ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

ّ
اهلل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ألــف بــاب نــور اهلل مــن مصباحــه أرادوا القضــاء عــى
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مــن العلــم ،فانفتــح مــن كل بــاب ألــف اإلســام والديــن بالقضــاء عــى ســدنة
بــاب»( ،)71فيكــون املعنــى كان ســلوكي الرشيعــة وحراســها الذيــن عــن أيدهيــم
لســبيل احلـ ّـق عــى وفــق العلــم وهــو نــور تؤخــذ أحــكام الديــن إهنــم أرادوا ســد
ّ
اللّ ا ّلــذي ال
يضــل مــن اهتــدى بــه حــن هــذا النبــع املتدفــق بالقضــاء عــى مصــادره

وقفــوا حائريــن مرت ّدديــن جاهلــن بالقصد وهــم أهــل البيــت)( ،)73والثانيــة :الواليــة
وكيف ّيــة ســلوك الطريــق ،فإنّــه (عليــه واخلالفــة ،قــال اخلوئــي( :أراد بنــور اهلل
الســام) فتــح عينيــه عــى رســالة اهلل ومــا الواليــة واخلالفــة وبمصباحــه نفســه

الشيــف احلامــل لذلــك النّــور)(،)74
رســمته هلــذا اإلنســان مــن منهــج عقــدي
ّ

الســام) ،قــال
وحركــي يف حــل املشــكالت املدهلمــة ،والثالثــة :نفســه (عليــه ّ
حــن يصــاب اآلخــرون بالعجــز.

الســيد الشــرازي( :حــاول القــوم إطفــاء

 )3اإلســام ،أو الواليــة واخلالفة ،أو نــور اهلل مــن مصباحــه وهــو اإلمــام (عليــه

الســام) ،يف قــول اإلمــام:
الســام))(.)75
ّ
االمــام (عليــه ّ
ـب ِف ا ْبـ ِ
ـم ْ
يــرى الباحــث ّ
ـن َأ ِب ُس ـ ْف َي َ
أن املعنــى األقــرب
ان َف َل َقــدْ
الَ ْطـ َ
« َو َه ُلـ َّ
ِ ِ
ِ
ــر َو لداللــة النــور هــو االســام ؛ ّ
ألن معنــى
ــر َب ْعــدَ إِ ْبكَائــه َو َل َغ ْ
َأ ْض َحكَنــي الدَّ ْه ُ
ـب َو ُيكْثِ ُر اخلالفــة يســتقيم لــو جــاء كالمــه مــع
واهلل َف َيــا َلـ ُه َخ ْطبـ ًا َي ْسـ َت ْف ِر ُغ ا ْل َع َجـ َ
ــو ُم إِ ْط َفــا َء ن ِ
ُــور اهلل ِمــ ْن الشــق األول مــن خطبتــه وقــد ســأله
ــاو َل ا ْل َق ْ
ْالَ َو َد َح َ
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بعــض أصحابــه كيــف دفعكــم قومكــم هــذا اخلــر املعطــاء ويزيلــوه مــن أصلــه.

املطلب الرابع :داللة لفظ (النور) عىل
وجه أربعة أوجه

الــر َدى»(.)77
الــذي مل يؤمــن هــو وأبــوه طرفــه عــن،
َّ

وطاملــا كادوا لإلســام وحاولــوا إطفــاء

الشــاهد فيــه قولــه« :والدُّ ْنيــا ك ِ
َاس ـ َف ُة
َ َ

فــر رشاح النهــج كلمــة النــور
نــوره ،بالقضــاء عــى أهــل البيــت (عليهــم النُّــور» ّ

عــي (عليــه الســام) ،يف ضــوء فهمهــم للنــص ،فــرأى البحــراين
الســام) ومنهــم ّ
فاإلســام بعقائــده ورشائعــه وأحكامــه ّأنــا تعنــي االنبيــاء ،إذ قــال( :ونــور

وأخالقــه وآدابــه كلهــا تؤخــذ عــن أهــل الدنيــا كنايــة عــن وجــود األنبيــاء ومــا
البيــت ،فــأراد معاويــة وأعوانــه أن يمنعــوا يأتــون بــه مــن الرشائــع ومــا ينتــج عنهــم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــن هــذا املقــام وأنتــم أحــق بــه؟ فقــال :
«يــا َأ َخــا بنِــي َأس ٍ
ــق ا ْل َو ِض ِ
ــد إِن َ
ــن
َّــك َل َق ِل ُ
َ
َ
َ
ــل ِف َغ ْ ِ
ت ُْر ِس ُ
ــر َســدَ ٍد َو َل َ
ومثال ذلك:
ــك َب ْعــدُ ِذ َما َمــ ُة
ِ
ــق ا َْلس َ ِ
الص ْه ِ
)1األنبيــاء ،أو الضيــاء  ،أو العلــم ،
اســ َت ْع َل ْم َت
ِّ
ــأ َلة َو َقــد ْ
ــر َو َح ُّ ْ
َفا ْع َلــم َأمــا ِ
ال ْســتِ ْبدَ ا ُد َع َل ْينَــا ِ َب َ
ــذا ا َْل َقــا ِم أو اخلــر ُ ،أوردت هــذه الوجــوه يف ضــوء
ْ َّ
ــو َن ن ََســب ًا َو ْالَ َشــدُّ َ
ون قوله(عليــه الســام) يف الرســول األعظــم
َون َْحــ ُن ْالَ ْع َل ْ
بِالرس ِ
ّ
ــول ّ
(صــى اللّ عليــه وآلــه) وبــاغ اإلمــام
(صل اهلل عليــه وآلــه) ن َْوطــ ًا
َّ ُ
ـن َفـ ْ ٍ ِ
ِ
الر ُسـ ِ
ـل
َفإِ َّنَــا كَان ْ
ــح ْت َع َل ْي َهــا ُن ُف ُ
َــت َأ َث َــر ًة َش َّ
ـرة مـ َن ُّ
ــوس عنــهَ « :أ ْر َسـ َل ُه َعـ َـى حـ ِ َ
ــول هجع ٍ
ــوس َ
ــو ٍم َو َس َ
ــزا ٍم ِمــ َن
ــة ِمــ َن ْالُ َمــ ِم َوا ْعتِ َ
آخ ِريــ َن َو ُط ِ َ ْ َ
ــخ ْت َعن َْهــا ُن ُف ُ
َق ْ
ــار ِمــ َن ْالُ ُم ِ
َــن َوانْتِ َش ٍ
ا ْل ِفت ِ
َو ْ
ــور َو َت َل ٍّ
ــظ ِمــ َن
الَك َُم اهلل َوا َْل ْع َو ُد إِ َل ْي ِه ا ْل ِق َيا َم ُة»(.)76
وب والدُّ ْنيــا ك ِ
َاســ َف ُة الن ِ ِ
لكنــه (عليــه الســام) ارضب عــن ذلــك ْ
ــر ُة
ــر ِ َ َ
ُّــور َظاه َ
الُ ُ
ــن ِ
ور َع َ ِ
ــر ِ
وأبــدى اســتغرابه مــن معاويــة؛ ّ
ــر ٍار ِمــ ْن َو َر ِق َهــا
ــى ح ِ ْ
اصف َ
ألن أمــر ا ْل ُغ ُ
ــاس ِمــ ْن َث َم ِر َهــا َوا ْغ ِ
اخلالفــة واغتصاهبــا مــن لــدن الســابقون َوإِ َي ٍ
ــو َر ٍار ِمــ ْن َم ِائ َهــا
ـار ْالُــدَ ى َو َظ َهـ َـر ْت َأ ْعـ َـا ُم
لــه معلــوم؛ لكـ ّن معاويــة املدعــي االســام َقــدْ َد َر َسـ ْ
ـت َمنَـ ُ
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مــن األوليــاء والعلــاء كنايــة باملســتعار ،فالدنيــا قبــل بعثتــه كانــت مظلمــة فــا
ووجــه املشــاهبة مــا يســتلزم النــور ووجــود هــادي يأخــذ بيدهــا إىل اهلــدى وينقذهــا

األنبيــاء والرشائــع مــن االهتــداء هبــا ،مــن الــردى ،فالنــاس يعيشــون حالــة
ّ
ورشــح تلــك االســتعارة بذكــر الكســوف ،اجلهــل واالنحــراف والضــال ،فــا
وعــر بــه عــن عــدم ذلــك النــور منهــا رســل ،وال أنبيــاء ،ويمكــن يف ضــوء هــذا
ّ
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مالحظــة لشــبهها بالشــمس)( ،)78ورأى املعنــى أن تدخــل املعــاين األخــرى حتتــه .
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املعتــزيل داللتــه عــى الضيــاء ،إذ قــال مــا تقــدّ م كان فيضــ ًا مــن غيــض يف بيــان

(وكاســفة النــور قــد ذهــب ضوؤهــا كــا موضــوع غــاب عــن أعــن الدارســن
تكســف الشــمس)( ،)79ورأى اخلوئــي يف هنــج البالغــة ،نســأل اهلل الكــال
تفســرها بالعلــم ،بقولــه( :والدّ نيــا كاســفة والتوفيــق ،والســداد يف القــول والعمــل،
رب العاملــن
النّــور) اســتعار النــور للعلــم املقتبــس مــن وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل ِّ

األنبيــاء واحلجــج بشــباهة ّ
ّ
أن ك ّ
ال منهــا
وصــى اهلل عــى حممــد وآلــه الطاهريــن .

الضاللــة والظــام
ســبب هلدايــة األنــام يف ّ
ّ ،
ورشــحها بذكــر الكســف الــذى مــن

اخلامتة

 )1كشــف البحــث ّ
أن ظهــور

مالئــات النّــور وأراد بــه عــدم وجــود هــذا مصطلــح الوجــوه جــاء عــى لســان اإلمــام
النّــور يف ذلــك الزمــان)( ،)80ورأى مغنيــة

معنــى اخلــر واهلدايــة ،بقولــه( :والدنيــا
كاســفة النــور) ال عامــل فيهــا بخــر ،وال
هــادي اىل رشــد)(.)81

يــرى الباحــث ّ
أن الوجــه األقــرب

للكلمــة هــو األول؛ ّ
ألن الســياق اللغــوي
يف مــدح النبــي وأمهيــة بعثتــه للنــاس،

مــرة يف مقولتــه
عيل(عليــه الســام) أول ّ
ِ
ـم
املشــهورة البــن العبــاسَ « :ل ُتَاص ْم ُهـ ْ
ــال ُذو وج ٍ
بِا ْل ُق ِ
ح ٌ
ــر َ
ــوه
آن َ َّ
ُ ُ
ــرآن َفــإِ َّن ا ْل ُق ْ
ْ
ـول وي ُقو ُلـ َ ِ
ِ
السـن َِّة
َت ُقـ ُ َ َ
ـم بِ ُّ
ـون َو َلكـ ْن َحاج ْج ُهـ ْ
ــم َلــ ْن َ ِ
يــدُ وا َعن َْهــا َ ِميصــ ًا».
َفإِ َّنُ ْ
ُ )2يعــدُّ هــذا البحــث أو املوضــوع
بكــر ًا يف جمالــه التطبيقــي يف هنــج البالغــة،

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

إذ مل جيــد الباحــث حســب تتبعــه مــن أفــرد الباحــث أن يضــع نصــب عينيــه عنــد بيــان

كتابــ ًا ،أو بحثــ ًا مســتق ً
ال فيــه ،فحــاول داللــة لفــظ مــن األلفــاظ  ،قضيــة الســياق
تســليط الضــوء عليه–وهــو مــروع كتــاب ومناســبة مدلــول الــكالم ملــا قبلــه ومــا
يعــدّ ه مســتقب ً
ال بــإذن اهلل -وحتديــد مالحمــه بعــده.
وبيــان أمهيتــه ومقاصــده.

 )4أثبــت الباحــث اتســاع داللــة لفــظ

أبــواب عــامل األلفــاظ يف هنــج البالغــة ذات وإضافــة وجوهــ ًا جديــدة مل يذكرهــا

الــدالالت املتعــددة املتشــابكة متخــذ ًا مــن املصنفــون للوجــوه والنظائــر وأمههــا هــي
الســام) ،علــم اإلمــام،
لفــظ النــور يف هنــج البالغــة أمثلــة للتطبيــق  :اإلمــام (عليــه ّ
الــداليل ،وتوســل إىل ذلــك بالســياق؛ علــم النبــوة ،أرسار الوحــي والرســالة،

ّ
ألن فهــم النصــوص وحتليــل مفرداهتــا العلــم والرشائــع ،الواليــة واخلالفــة،

بســياقاهتا يعمــق التجربــة اللغويــة اجلنــة ،نــور احلقيقــة ،الصــدق ،اخلــر،
للباحــث ،ويعمــق صلتــه بعــامل النــص ،ممّــا يشــهد لصاحبهــا بتمكنــه مــن اللغــة،
وبعــامل اللغــة ،ويقــود إىل نتائــج دالليــة والبــر بدقائــق أرسارهــا ،وقدرتــه عــى

متيــل إىل أن تتســم بالدقــة والوضــوح.

فضــ ً
ا عــن أنّــه يصــل للمعنــى

الصحيــح حســب مــا يقتضيــه؛ ّ
ألن

األلفــاظ املســتخدمة يف الــكالم تتقيــد
داللتهــا باملعنــى املناســب لســياقها ،فــإذا
خرجــت املفــردة عــن املعنــى املناســب

التــرف يف معطياهتــا؛ فالكلــات طــوع
ّ

إرادتــه ،جتــري عــى لســانه منقــادة للمعنــى
الــذي يريــده يف يـ ٍ
ـر وســهولة ،مــن غــر
ٍ
ينــم عــن ذوق
قصــد أو تك ّلــف ،بــا ُّ
صحيــح ،وذهــن ثاقــب ،وقرحيــة مطاوعة.
ّ )5
إن علــم الوجــوه والنظائــر مــن

لســياقها يف الــكالم أخرجــت الــكالم العلــوم املهمــة التــي ال غنــى عنهــا لشــارح
كلــه عــن املعنــى املــراد منــه ،فيجــب عــى هنــج البالغــة ،أو الباحــث الثبت فيــه؛ لِا يف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 )3جهــد الباحث للتوصل اىل مفاتيح النــور عنــد اإلمــام عيل(عليــه الســام)
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معرفتــه مــن إدراك وفهــم أللفــاظ النهــج ،األلفــاظ يف خمتلــف مواطــن ذكرهــا،
وفقــه كل نظــر ووجهــه ،وعــى األخــص فيكــون أحــد الســبل املعينــة عــى تدبــر
إذا ورد بوجــوه متعــددة يعــر عــى الناظــر هنــج البالغــة وفهمــه فهــ ًا صحيحــ ًا .

إليهــا إدراكهــا مــن النظــرة األوىل ،بــل البد

 )7يعــن هــذا العلــم الشــارح ،أو

مــن النظــر الســديد هلــذه الوجــوه املتباينــة؛ الباحــث يف اجيــاد بغيتــه يف مــكان واحــد

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

ملــا يرتتــب عليهــا مــن اختــاف يف فهــم برسعــة ووضــوح مــن دون احلاجــة
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املقصــد احلقيقــي واملعنــى الواقعــي الــذي جلمــع شــتات األلفــاظ التــي اتفقــت عــى

يريــده اإلمــام يف كالمــه.

لفــظ معــن ،واختلفــت معانيهــا يف كتــب

 )6يش ـكّل هــذا املوضــوع جانب ـ ًا مــن الــروح املتفرقــة.

جوانــب التفســر املوضوعــي ،بحيــث

 )8يمكــن أن ُيعــدّ علــم الوجــوه

يتتبــع الباحــث اللفــظ املقصــود ،ثــم جيمــع والنظائــر مــن أهــم مصــادر هنــج البالغــة،

كالم اإلمــام يف خطبــه ،أو رســائله ،أو إذ أنّــه يصنــف مــن قســم تفســر هنــج
حكمــه التــي يــرد فيهــا ذلــك اللفــظ وبعــد البالغــة بنهــج البالغــة.

ســر كالمــه يمكــن الوقــوف عــى وجــوه

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

اهلوامش

( )7الربهــان يف علــوم القــرآن ،الزركــي:

( )1ينظــر :التصاريــف ،تفســر القــرآن ممــا .201-200/2

اشــتبهت اســاؤه وترصفــت معانيــه ،حييــى ( )8معجــم املصطلحــات اللغويــة واألدبيــة،

بــن ســام ،39:واإلتقــان يف علــوم القــرآن :د .بــدوي طبانــة .83 :

الســيوطي ،145/2:واملشــرك اللفظــي يف ( )9اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ،د .متــام
والوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم )10( ،علــم الداللــة التطبيقــي يف الــراث
ســلوى حممــد العــوا.40:

العــريب ،د .هــادي هنــر. 236 :

صبحــي الصالــح .466:

بلبع.191:

( )2هنــج البالغــة ،الرشيــف الــريض ،حتقيــق ( )11الســياق وتوجيــه داللــة النــص ،د .عيــد

( )3ينظــر :التصاريــف ،6:والوجــوه ( )12ينظــر :الوجــوه والنظائــر يف
والنظائــر يف القــرآن الكريــم ،د .ســليامن بــن القــرآن العظيــم ،مقاتــل بــن ســليامن

صالــح القرعــاوي.18:

البلخــي ،133-131:والوجــوه والنظائــر

( )4نزهــة األعــن النواظــر يف علــم الوجــوه يف القــرآن الكريــم ،هــارون بــن موســى:
والنظائــر يف القــرآن الكريــم ،ابــن اجلــوزي ،341-339 :والوجــوه والنظائــر ،أبــو

.83

هــال العســكري ،488-486 :اصــاح

( )5ينظــر :كشــف الظنــون عــن أســامي الوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم،
الكتــب والفنــون ،حاجي خليفــة ،2001/2:الدامغــاين ،468-466:ونزهــة األعــن

والوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم ،د .النواظــر يف علــم الوجــوه والنظائــر ،ابــن
(القرعــاوي) ،13-12:والوجوه والنظائر يف اجلــوزي ،601-599:والوجــوه والنظائــر

القــرآن الكريــم( ،ســلوى العــوا) .48-42:يف القــرآن الكريم(القرعــاوي).631-628:

( )6الدخان . 49 :

( )13هنج البالغة.164:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

احلقــل القــرآين ،عبــد العــال ســامل مكــرم ،17:حســان .328 :
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( )14املصدر نفسه.228:

( )29هنج البالغة.233-232:

( )16املصدر نفسه.219:

الشــرازي.454/2:

( )15املصدر نفسه.315:

( )30توضيــح هنــج البالغــة ،الســيد حممــد

( )17املصدر نفسه. 129-128:

( )31هنج البالغة.217:

الكيدري.464/1:

املوســوي.502/2:
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( )18حدائــقاحلقائــقيفرشحهنـج البالغة )32( ،رشح هنــج البالغــة ،الســيد عبــاس
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ح هنـج البالغــة،
( )19ينظــر :نفحــات الواليــة(رشح عــري ( )33منهــاج الرباعــة يف رش 
جامــع لنهــج البالغــة) ،الشــيخ نــارص مــكارم الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي.263/9:

الشريازي.58/4:

( )20هنج البالغة.135-134:

( )34هنج البالغة.261:

( )35املصدر نفسه.261:

( )21ينظــر :أعــام هنــج البالغــة )36( ،رشح هنــج البالغــة (املوســوي)
الرسخــي ،99:وهبــج الصباغــة يف رشح .1 8 5 /3

هنــج البالغــة ،التســري.443/1:

( )37هنج البالغة. 273 :

( )23املصدر نفسه.281:

( )39هنج البالغة.294-293:

( )25هنج البالغة.101:

( )41ينظــر :رشح هنــج البالغــة (املوســوي):

املعتــزيل.143/6:

( )42هنج البالغة.302-301:

( )22هنج البالغة.139:

( )38ينظر :نفحات الوالية.139/7:

( )24رشح هنج البالغة ،البحراين )40( .204/4:هنج البالغة.286:

( )26رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .289/3
( )27هنج البالغة.153:

ج الرباعــة يف رشح هنــج
( )43منهــا 

مــن بحــار األنــوار ،املجلــي. 358/1:

( )44هنج البالغة.342:

( )28ينظــر :رشح هنــج البالغــة املقتطــف ا لبال غــة .4 2 /1 2 :

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي
( )45ينظر :توضيح هنج البالغة .367/3
( )46هنج البالغة.417-416:

وينظــر :يف ظــال هنــج البالغــة ،حممــد جــواد

مغنيــة.76 /1 :

( )47رشح هنــج البالغــة (البحــراين) )59( :هنج البالغة.262:
.1 0 4 /5

( )60منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج

.1 8 5 /5

هنــج البالغــة.30/3:

( )49رشح هنــج البالغــة (البحــراين) :البالغــة (البحــراين)،390/3:ويف ظــال

( )50هنج البالغة.496-495:

( )61هنج البالغة.265 :

.3 2 7 /5

التســري.49/13:

( )51رشح هنــج البالغــة (املوســوي) )62( :هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة،
( )52هنج البالغة.266:

( )63توضيح هنج البالغة.107/3 :

( ا لبحــر ا ين ) .4 0 5 /3 :

.3 9 7 /3

( )53ينظــر :رشح هنــج البالغــة ( )64رشح هنــج البالغــة (البحــراين):
( )54هنج البالغة.266 :

( )65يف ظالل هنج البالغة.42/3:

( )55ينظــر :رشح هنــج البالغــة (املعتــزيل) )66( :منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج
 ،120/10منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج ا لبال غــة .3 8 3 /1 0 :

البالغــة . 393/10

( )56هنج البالغة.47:

( )67هنج البالغة.81-80:

( )68رشح هنج البالغة (البحراين).94/2:

( )57منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج ( )69منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج
البالغــة293/2:

.

ا لبال غــة .1 4 3 /4 :

ح هنــج ( )70يف ظالل هنج البالغة.241/1:
يف رش 
( )58مفتــاح الســعادة 
البالغــة ،حممــد تقــي النقــوي )71( ، 62/2:بحار األنوار.308/46:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )48هنج البالغة.444 :

البالغــة ، 324/10:وينظــر :رشح هنــج
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( )72هنج البالغة.232-231:

( )78رشح هنــج البالغــة (البحــراين):

( )73رشح هنج البالغة (املوسوي).3 1 2 /2 .60/3:

( )74منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج ( )79رشح هنج البالغة (املعتزيل).389/6:
ا لبال غــة .1 0 /1 0 :

( )75توضيح هنج البالغة.450/2:
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( )76هنج البالغة.231:
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( )77املصدر نفسه.122-121:

( )80منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج
ا لبال غــة .2 6 3 /6 :

( )81يف ظالل هنج البالغة.449/1:

...............................................................................م د .ظافر عبيس اجليا�شي

اســاؤه وترصفــت معانيــه ،حيــي بــن
املصادر واملراجع
ســام(ت200:هـ) ،حتقيــق هنــد شــلبي ،ط،1/
القــرآن الكــريم
النــارش :مؤسســة آل البيــت ،عــان -األردن،
-1اإلتقــان يف علــوم القــرآن  ،للحافــظ 2007م.
جــال الديــن الســيوطي ( ت 911 :هـــ ) ،
حتقيــق  :حممــد أيب الفضــل إبراهيــم ،ط-8 ،1/توضيــح هنــج البالغــة ،الســيد حممد احلســيني
النــارش  :اهليــأة املرصيــة العامــة للكتــاب – الشــرازي (ت1421 :هـــ) ،ط ،1/النــارش :دار
تــراث الشــيعة -طهــران1385 ،هـ.
مــر 1394 ،هـــ ـ 1974م.

-3أعــام هنــج البالغــة ،للســيد العالمــة عــي -10الســياق وتوجيــه داللــة النــص ،د .عيــد
بــن نــارص الرسخــي (ت :القــرن الســادس بلبــع ،ط ،2/النــارش :بلنســية للنــر والتوزيــع،
اهلجــري) ،حتقيــق ،عزيــز اهلل العطــاردي ،ط ،1/مرص1429،هـــ –  2008م.
النــارش :مؤسســة الطباعــة والنــر -طهــران،
-11رشح هنــج البالغــة ،الســيد عبــاس
1415هـــ .
املوســوي ،ط ، 1/النــارش  :دار الرســول االكــرم
-4بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة  ،بــروت ـ لبنان1418،هـــ.
األطهــار  ،العالمــة الشــيخ حممــد باقــر املجلــي
-12رشح هنــج البالغــة ،عــز الديــن بــن هبــة
(،ت  1111:هـــ ) ،النــارش مؤسســة الوفــاء
اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب احلديــد املدائنــي
،بــروت ـ لبنان1403،هـــ ـ1983م.
املعتــزيل(ت656 :هـــ) ،حتقيــق  :حممــد ابــو
-5الربهــان يف علــوم القــرآن  ،بــدر الديــن حممــد الفضــل ابراهيــم ،ط ، 1/النــارش :مكتبــة آيــة اهلل
بــن عبــد اهلل الزركــي (ت794 :هـــ) حتقيــق  ،املرعــي النجفــي -قــم1378 ،هـــ.
حممــد أيب الفضــل إبراهيــم ،ط ،1/النــارش  :دار
-13رشح هنــج البالغــة  ،كــال الديــن ميثــم بــن
إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــى احللبــي
عــي البحــراين (،ت 679 :هـــ)  ،ط ، 2/النــارش:
ورشكائــه -مــر1957 ،م.
دفــر نــر الكتــاب – قم-إيــران 1404 ،هـــ.
-6هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة،
-14رشح هنــج البالغــة املقتطــف مــن بحــار
العالمــة املحقــق الشــيخ حممــد تقــي التســري،
األنــوار ،للعالمــة املجلــي ،عــي انصاريــان،
حتقيــق :مؤسســة هنــج البالغــة  ،ط ، 1النــارش :
ط ،1/النــارش :مؤسســة الطباعــة والنــر-
دار امــر كبــر -طهــران  1418 ،هـ 1376-ش.
طهــران1418 ،هـــ.
-7التصاريــف ،تفســر القــرآن ممــا اشــتبهت

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

-2اصــاح الوجــوه والنظائــر يف القــرآن
الكريــم ،احلســن بــن حممــد الدامغــاين( ،ت :
 478هـــ) ،حتقيــق :عبــد العزيــز ســيد األهــل،
ط ،3/النــارش :دار العلــم للماليــن – بــروت،
1980م.

-9حدائــق احلقائــق يف رشح هنــج البالغــة،
الشــيخ أبــو احلســن حممــد بــن احلســن بن احلســن
البيهقــي (قطــب الديــن الكيــدري) (فــرغ منــه:
 576هـــ) ،حتقيــق ،عزيــز اهلل العطــاردي ،ط،1/
النــارش :مؤسســة هنــج البالغة-قــم 1416 ،هـــ.
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-15علــم الداللــة التطبيقــي يف الــراث العــريب-24 ،نفحــات الواليــة (رشح عــري جامــع
د .هــادي هنــر  ،ط ،1/النــارش :دار األمــل -لنهــج البالغــة) ،الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي
 ،ط ، 1/النــارش :مدرســة اإلمــام عــي بــن أيب
األردن 1427هـــ.2007 -
طالــب (عليــه الســام)  ،قم-إيــران 1426هـــ.
-16يف ظــال هنــج البالغــة  ،الشــيخ حممــد جــواد
مغنيــة ( ،ت 1981 :م)  ،ط ، 1/النــارش  :دار -25هنــج البالغــة لإلمــام عيل(عليــه الســام)
مجــع أيب احلســن حممــد بــن احلســن املوســوي( ،
العلــم للماليــن – بــروت1400 ،هـــ.
نصــه وابتكــر فهارســه ،د.
ت 406 :هـــ) ضبــط ّ
-17كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب صبحــي الصالــح ،ط، 4/النــارش  :دار الكتــاب
والفنــون ،مصطفــى بــن عبــد اهلل كاتــب جلبــي املرصي-القاهــرة ،ودار الكتــاب اللبناين-بريوت
القســطنطيني املشــهور باســم حاجــي خليفــة 1425، ،هـــ2004-م.
(ت1067 :هـــ) ،ط ،1/النــارش :مكتبــة املثنــى –
-26الوجــوه والنظائــر ،أبــو هــال العســكري،
بغــداد1941 ،م.
(ت400:هـــ) ،حتقيــق حممــود عثــان ،ط،1/
-18اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا  ،د .متَّــام النــارش :مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة،
َّ
حســان ،ط ، 5/النــارش :عــامل الكتب-القاهــرة1428 ،ه – 2007م.
1427هـــ2006-م.
-27الوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم،
-19املشــرك اللفظــي يف احلقــل القــرآين ،عبــد ســلوى حممــد العــوا ،ط ،1/النــارش :دار
العــال ســامل مكــرم ،ط ،2/النــارش :مؤسســة الــروق -القاهــرة.1998 ،
الرســالة – بــروت1417 ،هـــ.
-28الوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم
-20معجــم املصطلحــات اللغويــة واألدبيــة ،د .دراســة وموازنــة ،د .ســليامن بــن صالــح
بــدوي طبانــة معجــم البالغــة العربيــة ،ط ،1/القرعــاوي ،ط ،1/النــارش :مكتبــة الرشــد-
النــارش :جامعــة طرابلــس.1977 ،
الرياض1410 ،هـــ1990 -م.
-21مفتــاح الســعادة يف رشح هنــج البالغــة -29 ،الوجــوه والنظائــر يف القــرآن العظيــم ،مقاتــل
حممــد تقــي النقــوي القاينــي  ،ط ،2/النــارش :بــن ســليامن البلخــي( ،ت150:هـــ) ،حتقيــق :د.
انتشــارات قائــن  ،طهــران1428 ،هـــ .
صالــح الضامــن ،ط ،1/النــارش :مركــز مجعــة
-22منهــاج الرباعــة ،العالمــة املــرزا حبيــب املاجــد للثقافــة والــراث -ديب1427 ،هـــ –
اهلل اهلاشــمي اخلوئــي( ،ت 1324 :هـــ ) ،ضبــط 2006م.
وتصحيــح :ابراهيــم امليانجــي  ،ط ،1/النــارش:
املكتبــة االســامية -طهــران1400 ،هـــ.

-23نزهــة األعــن النواظــر يف علــم الوجــوه
والنظائــر ،مجــال الديــن عبــد الرمحــن بــن
اجلوزي(ت597:هـــ) ،ط ،1/النــارش :مؤسســة
الرســالة-بريوت1404 ،هـــ1984-م.

-30الوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم،
هــارون بــن موســى( ،املتــوىف اواخــر القــن الثــاين
اهلجــري) ،حتقيــق :د .صالــح الضامــن ،ط،1/
النــارش :وزارة الثقــاف واالعــام -العــراق،
1409هـــ – 1988م.
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ملخص البحث
يقــدم البحــث قــراءة تارخييــة يف النصــوص اخلاصــة باستشــهاد امــر املؤمنــن
عليــه الســام فتتنــاول هــذه القــراءة النصــوص الدالــة عــى اســباب االستشــهاد،
عرفــة باالشــخاص أو األطــراف التــي شــاركت يف اغتيــال اإلمــام؛
والنصــوص ا ُمل ّ
والنصــوص الواصفــة للســيف الــذي ُقتــل بــه ســام اهلل عليــه ومــا ارتبــط هبــذه
الفاجعــة مــن نصــوص اخــرى تتعلــق بوصيــة اإلمــام ،وموقــف ارسته مــن احلادثة.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

 علي �صالح ر�سن املحمداوي. د.�أ.........................................................................
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Abstract
The present research study gives importance to specific historical texts
pertinent to the martyrdom of the believers commander Imam Ali
(Peace be upon him) and tackles the reasons of the martyrdom, the
accomplices and the texts illustrating the sword that assassinates him
and other concomitant events of his will and the stance of his family.

قراءة يف الن�صو�ص التاريخية ال�ست�شهاد �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم .....................................

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة

أراد ان يــرك بصمــة لبحــث املوضــوع ،فـــ

بعــد التــوكل عــى اهلل ،كتــب حتــت عنــوان

رب البهــاء والعظمــة والكربيــاء (قــراءة يف روايــات استشــهاد أمــر املؤمنني
اللهــم َّ
ّ
والســلطان أظهــرت القــدرة كيــف شــئت( ،عليــه الســام)) وربــا هــي واحــدة مــن
ومننــت عــى عبــادك بمعرفتــك وتســلطت قــراءات كثــرة ،ولعلهــا انفــردت بنتائــج
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اللهــم ! فبحــق عــي املرتــى للديــن والعــامل

فتــم تقســيم البحــث عــى مباحــث

عــى حممــد وآلــه يف األولــن واآلخريــن،

األول :وســمته بـــ أســباب استشــهاده،

باحلكــم وجمــاري التقــى إمــام املتقــن ،صــل عديــدة:

وأقدمــه بــن يــدي حوائجــي أن تصــي عــى ضــم ثالثــة أســباب هــي معركــة املارقــن
حممــد وال حممــد( )1وأن تدفــع عنــا كيــد ومــا متخــض عنهــا مــن كثــرة قتالهم فثــأروا

األرشار ،وطــوارق الليــل والنهــار إال طــارق هلــم ،والســبب اآلخــر ،االختــاف حــول
يطــرق بخــر.
أما بعد..

إمــارة احلــج بــن عامــل أمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) والقاســطني ،ممــا ولــد

مل يملــك الباحــث يف ثقافتــه املتواضعــة تذمــر ًا لــدى املارقــن بحجــة انتهــاك حرمــة

معلومــات وافيــة عــن استشــهاد أمــر البيــت احلــرام ،واألخــر ،وقــوع ابــن ملجــم
املؤمنــن (عليــه الســام) ســوى مــا يف حــب قطــام ،وهــذا الســبب ٍ
واه ال قيمــة
يســمعه ومــا تداولــه النــاس يف الذكــرى لــه ،وربــا ســائل يســأل فقــول :لــو مل يقــل

الســنوية إلستشــهاده وقــد تــرد املعلومــات يف حبهــا أمل يقــع القتــل؟ نقــول :ال يقــع،

مــن دون حتقيــق وإنــا كالم عابــر كــا وســيجد القــارئ اإلجابــة.

يقولــون ،وحلاجــة الباحــث لنيــل شــفاعة

الثــاينُ :كــرس ملعرفــة األطــراف التــي

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يــوم الديــن شــاركت يف إغتيــال أمــر املؤمنــن (عليــه

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي

الســام) وهــم كل مــن قطــام ومل نقــف أمــر امليــت ســنة حممديــة مؤكــدة ،كانــت
عندهــا ألننــا درســناها يف املبحــث األول ،وصيتــه خمصوصــة ألبنيــه ،ولكــن أراد هبــا

وشــخص اســمه وردان مــن املارقــن ،عمــوم النــاس.
وشــبيب منهــم أيضــ ًا ،واألشــعث بــن

الســادس :رددنــا فيــه فريــة الطبيــب

قيــس الكنــدي ،وأداة التنفيــذ عبــد املعالــج وقضيــة رئــة الشــاة ومــا رافقهــا
الثالــث :الســيف الــذي ُقتــل بــه أمــر

الســابع :جتســد فيــه موقف عائلــة أمري

املؤمنــن ،ناقشــنا فيــه قضيــة ســيف القاتــل املؤمنــن (عليــه الســام) مــن احلادثــة ،وال

وشــبهة مبيتــه يف الســم كــذا ليلــة ،وكذلــك ســيام اإلمامــن احلســن واحلســن (عليهــا
بينــا هتويــل شــجاعة القاتــل وقارناهــا السالم).
بســيف أمــر املؤمنــن ويشء من شــجاعته.

وبعــد كل ذلــك ال خيفــى عــى أحــد

الرابــع :رضبــة أمــر املؤمنــن (عليــه إننــا اســتقينا املعلومــات مــن مصــادر

الســام) الــذي يتدبــر احلادثــة يعــرف متنوعــة ،فهرســنا معلوماهتــا حســب مــا
حجــم املصيبــة ،والصــر عــى البليــة ،مــا تعلمنــاه مــن علــم متواضــع ،وكيــف بنــا
وجــدت رجــ ً
ا عــرف ســاعة وفاتــه ،إال ونحــن طلبــة صغــار مل نلــج غــار البحــث

رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ووليــه والتحقيــق بعــد ،فـــ إن أخطئنــا فمــن
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اخــر قومــه جهلنــا ،وأن أحســنا فمــن أخطائنــا نتعلــم،

ّ
وصــى اهلل عــى
بذلــك مــرار ًا ،وبعدهــا بينــا ســاعة التنفيــذ واحلمــد هلل رب العاملــن
ومــا آلــت إليــه األمــور ،كــا وقفنــا عنــد عبــده ورســوله األمــن وعــى خلفائــه

زمكنــة احلادثــة.

الراشــدين عــي واحلســن واحلســن

اخلامــس :وصيــة أمــر املؤمنــن (عليــه والتســعة املعصومــن مــن ذريــة احلســن

الســام) وهــي مــن املتعلقــات الواجبــة يف (عليهــم الســام).

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الشــيطان بــن ملجــم.

مــن ترهــات .
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املبحث األول
أسباب استشهاده

الشــهداء بـــ قولــه (أرواحهــم كطــر خــر
تــرح يف اجلنــة يف أهيــا شــاءت ،ثــم تــأوي

مــن املعــروف لــكل ســبب نتيجــة ،إىل قناديــل معلقــة بالعــرش ،فبينــا هــم

فنتيجــة عمــل طلحــة والزبــر ومعاويــة كذلــك ،إذ يطلــع عليهــم ربــك اطالعــه،
وامــرأة معهــم ،تلــك الفاجعــة املأســاوية فيقــول :ســلوين مــا شــئتم ،قالــوا :ربنــا
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املؤمنــن (عليــه الســام) وكان اهلــدف يف أهيــا شــئنا؟ فلــا رأوا أهنــم ال يرتكــون
الرئيــس الــذي بحثــت عنــه األطــراف مــن أن يســألوا ،قالــوا :نســألك أن تــرد

التــي ارشنــا إليهــا آنفــ ًا ،وفاهتــم معرفــة أرواحنــا يف أجســادنا إىل الدنيــا حتــى نقتــل
انــه (عليــه الســام) كــره أن يمــوت عــى يف ســبيلك ،فلــا رأى أهنــم ال يســألون إال

الفــراش ،فـــ أشــار إىل ذلــك بـ قولــه (املوت ذلــك ،تركوا)(.)4كــا وضــح رســول اهلل

طالــب حثيــث ال يفوتــه املقيــم وال يعجــزه صـ ّـى اهلل عليــه والــه وســلم ثــواب املقتــول
اهلــارب ،إن أكــرم املــوت القتــل ،والــذي بـــ الســيف فـــ قــال «مــن القتــى رجــل

نفــس ابــن أيب طالــب بيــده أللــف رضبــة قــرف عــى نفســه مــن الذنــوب واخلطايــا

بالســيف أهــون عــي مــن ميتــة عــى حتــى إذا لقــى العــدو قاتــل حتــى قتــل،
الفــراش منــه)( )2قاهلــا يــوم معركــة الناكثني فتلــك مضمضــة حمــت ذنوبــه وخطايــاه،
وهنــاك مــن أضــاف عليهــا (أقدمــوا إن الســيف حمــاء للخطــأ» وهــذا الــكالم
وال تنكلــوا ليــس عــن املــوت حميــص ،جمــاز ،الن الســيف عــى احلقيقــة ال يمحــو

إنكــم إن مل تقتلــوا متوتــوا)( )3وقــد حتقــق شــيئ ًا مــن الذنــوب ،ولكــن القتــل بــه ملــا

لــه مــا أراد واستشــهد يف ســبيل اهلل ،ألن كان ســبب ًا للشــهادة التــي يســتحق هبــا

الشــهادة ،منزلــة ال تضاهيهــا أخــرى ،وقــد دخــول اجلنــة ،وحقيقتهــا شــهادة املالئكــة

عــر رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) عن للقتيــل أنــه مــن أهــل اجلنــة إذا بــذل مهجته
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يف طاعــة اهلل جمتهــد ًا ،ووطــن نفســه عــى أمل ؟ نقــول تضافــرت ثالثــة أســباب أدت إىل
اجلــراح والثبات للقــاء صابر ًا حمتســب ًا ،كان ذلــك هــي:

الســيف كأنــه قــد حمــا مــا ســلف مــن ذنوبه،
وليــس يبلــغ اإلنســان إىل هــذه املنزلــة

السبب األول :معركة املارقني

أو مــا أصطلــح عليهــا بـــ النهــروان،

يف طاعــة اهلل تعــاىل ،ومــن بــذل النفــس وهــذا ال يــروق للباحــث ،ودليلــه
األكثــر ،إال وهــو تائــب مــن مجيــع الذنــوب اهلل عليــه وآلــه) قولــه« :تفــرق أمتــي

التــي توجــب العقــاب ،وحتبــط الثــواب ،فرقتــن ،فتمــرق بينهــا مارقــة ،فتقتلهــا
فتكــون الشــهادة حينئــذ دالــة عــى أنــه مــن أوىل الطائفتــن باحلــق»( )7هــذا حديــث

أهــل اجلنــة ،وســببها الســيف ،فكأنــه قــد صحيــح( )8وقــول أمــر املؤمنــن (عليــه
حمــا ذنوبــه ،أي أزاهلــا وأبطلهــا(.)5

الســام)« :أمــا بعــد أهيــا النــاس ،فأنــا

وللشــهيد عنــد اهلل خصــال ســت :فقــأت عــن الفتنــة ،ومل تكــن ليجــرأ عليهــا

(يغفــر لــه يف أول دفعــة مــن دمــه ،ويــرى أحــد غــري بعــد أن مــاج غيهبهــا واشــتد
مقعــده مــن اجلنــة ،وجيــار مــن عــذاب كلبهــا»( )9ولــو مل أكــن فيكــم مــا قوتــل

القــر ،ويأمــن مــن الفــزع األكــر ،وحيــى الناكثــون ،وال القاســطون ،وال املارقــون،
حلــة اإليــان ،ويــزوج مــن احلــور العــن ،ثــم قــال :ســلوين قبــل أن تفقــدوين ،فــإين
ويشــفع يف ســبعني إنســان ًا مــن أقاربــه) عــن قليــل مقتــول ،فــا حيبــس أشــقاها أن

( )6وبــا إن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خيضبهــا بــدم أعالهــا(.)10
استشــهد يف ســبيل اهلل رضبــ ًا بـــ الســيف

تلــك احلــرب التــي التحمــت بينهــا،

فقــد حــاز عــى رشف كل مــا ذكرنــاه مــع زوال الشــمس ،ســنة 39هـــ فأقامــت

وأكثــر ،وبقــى يف هــذا املحــل ســؤال قــد مقــدار ســاعتني مــن النهــار ،فقتلــوا مــن
ُيطــرح ،مضمونــه مــا أســباب استشــهاده عنــد آخرهــم ،ومل يفلــت منهــم إال أقــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

ّ
(صــى
روي عــن النبــي
للقتــل ،وتوطينهــا عــى اهللــك يف األغلــب عــى ذلــك مــا َّ
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مــن عــرة ،ومل يقتــل مــن أصحــاب

و ُقتــل مــن قبيلــة تيــم الربــاب

اإلمــام عــي (عليــه الســام) إال أقــل مــن اخلارجيــة العديــد يف هــذه املعركــة( )15مــن

عــرة( )11وكان مــن بــن قتــى املارقــن ذو دون معرفتهــم ،وهــذه القبيلــة ال بــد مــن

الثديــة( )12الــذي أشــار أمري املؤمنــن (عليه معرفتهــا بـــ إعطــاء فكــرة عنهــا ،وهــي

الســام) إىل مقتلــه فقــال« :وأمــا شــيطان يف ابســط تعريفاهتــا قبيلــة مــن مــر

()16

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

الردهــة فقــد كفيتــه بصعقــة ســمعت هلــا ضمــت كل مــن( :ثــور وعــدي وعــكل
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وجبــة قلبــه ورجــة صــدره»( )13قيــل إنــه مل ومزينــة بنــو عبــد منــاة بــن أد وضبــة بــن
يقتــل بســيف ،ولكــن اهلل رمــاه بصاعقــة ،أد) ،وإنــا ســموا بـــ ذلــك ألهنــم ترببــوا

وقــال قــوم شــيطان الردهــة أحــد األبالســة أي حتالفــوا عــى بنــي ســعد بــن زيــد منــاة،

املــردة مــن أعــوان عــدو اهلل إبليــس ،ورووا وقيــل ســموا بـــ الربــاب مــن بنــي عبــد منــاة

يف ذلــك خــر ًا عــن النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه بــن أد بــن طابخــة بــن إليــاس بــن مــر
وآلــه) ،وأنــه كان يتعــوذ منــه والردهــة شــبه وهــم تيــم وعــدي وعــوف واالشــيب

نقــرة يف اجلبــل جيتمــع فيهــا املــاء ،وهــذا وثــور اطحــل وضبــة بــن أد أهنــم غمســوا
مثــل قولــه (عليــه الســام) (هــذا ازب أيدهيــم يف رب فتحالفــوا عــى بنــي متيــم
العقبــة) ،أي شــيطاهنا ،ولعــل ازب العقبــة فســموا الربــاب مجيعــ ًا ،وخصــت تيــم

هــو شــيطان الردهــة بعينــه ،فتــارة يــرد بالربــاب(.)17
هبــذا اللفــظ ،وتــارة يــرد بذلــك اللفــظ،

ومنهــم الفريــش بــن ضبــاري بــن

وقــال قــوم شــيطان الردهــة مــارد يتصــور نشــبة بــن ربيــع بــن عمــرو بــن تيــم الربــاب

يف صــورة حيــة ،ويكــون عــى الردهــة ،كان وردان احــد رجاالهتــا( )18يبــدو إن

وإنــا اخــذوا هــذا مــن لفظــة الشــيطان خســارهتم كبــرة يف هــذه املعركــة ،فـــ

ألنــه احليــة ،ومنــه قوهلــم شــيطان احلامطــة ،أرادوا االنتقــام ،وباتــوا خيططــون لذلــك،

وهــي شــجرة كثــرة احليــات(.)14

وال ســيام عنــد ذكــر قتالهــم( )19بدليــل هــم
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مــن آووا ابــن ملجــم عندمــا دخــل الكوفــة وأبــاح دمهــم.

كان جيلــس يف جملســهم مــن صــاة الغــداة

وعــى روايــة أجتمــع املارقــون بمكــة

إىل ارتفــاع النهــار ،والقــوم يفيضــون فذكــروا أمــر النــاس وعابــوا عمــل والهتــم

يف الــكالم ،وهــو ســاكت ،ال يتكلــم ثــم ذكــروا قتالهــم فرتمحــوا عليهــم
بكلمــة(.)20

فقالــوا واهلل مــا نصنــع بالبقــاء بعدهــم

مــا فيــه النــاس مــن تلــك احلــروب ،فقــال لعبــادة رهبــم الذيــن كانــوا ال خيافــون يف

بعضهــم لبعــض :مــا الراحــة إال يف قتــل اهلل لومــة الئــم فلــو رشينــا أنفســنا فأتينــا
أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)( )21وقــد أئمــة الضاللــة فالتمســنا قتلهــم فأرحنــا

أســفر هــذا االجتــاع عــن انتــداب ابــن منهــم البــاد وثأرنــا هبــم إخواننــا قــال ابــن

ملجــم اخلارجــي بمكــة وعاهــد أتباعــه ملجــم أنــا أكفيكــم عيل بــن أيب طالــب(.)23
وواعدهــم بـــ قتلــه ويريــح العبــاد منــه وال

والغريــب يف األمــر تســمية املارقــن

ينكــص عنــه حتــى يمــوت دونــه( )22اتضح (دعــاة النــاس لعبــادة رهبــم الذيــن كانــوا
مــن الروايــة إنــه انتــدب انتداب ـ ًا أي اختــر ال خيافــون يف اهلل لومــة الئــم) وللــرد
اختيــار ًا وفقــ ًا العتقادهــم ،ومــا يؤاخــذ عليهــم نقــول هــل هــؤالء دعــاة ؟ وأي

عــى الفكــر التكفــري تســويق أفكارهــم عبــاد للــرب يقاتلــون أمــر املؤمنــن (عليــه
املنحرفــة بطــرق رشعيــة ،ســيام قوهلــم ،الســام) ويعدونــه مــن بــن أئمــة الضاللــة

راحــة العبــاد بقتــل أمــر املؤمنــن ،وقــد أســوة بـــ أبنــاء الزنــى ،وهــل هنــاك فــرق

تغافلــوا عــن ذكــر أي عبــاد راحتهــم يف بــن املارقــن والدواعــش؟
هــذا األمــر؟ ومــاذا عــن الذيــن مل يرتاحــوا
ملقتلــه ؟ هــل هــم كفــرة والعيــاذ بــاهلل؟

السبب الثاين :االختالف حول أمري
احلج

وهــذا هــو الفكــر الــذي كفــر الشــيعة ،إمــارة احلــج مــن املناصــب اإلداريــة يف

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وألجــل ذلــك اجتمعــوا ،فتذكــروا شــيئ ًا إخواننــا الذيــن كانــوا دعــاة النــاس
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الدولــة اإلســامية ،ملتوليهــا امتيــازات غريــب ،وعــذره َّ
أن ظــروف العــر

معينــة ،ربــا حصــل اختــاف بــن حتمــت عليــه أن يفعــل هكــذا ،ألنــه
املســلمني والقاســطني حــول هــذا جالــس املتــوكل ونادمــه ،ولــه مدائــح يف
املنصــب ،رواه املدائنــي عــن مســلمة بــن املأمــون العبــايس ،وســوس آخــر عمــره،

حمــارب ،عــن داود بــن أيب هنــد :عــن ورشب البــاذر للحفــظ ،ورابــط يف
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الشــعبي قــال :حــج نــاس مــن املارقــن البريمســتان ،وفيــه مــات أيــام املعتمــد ســنة
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ســنة 39هـــ واختلــف عامــل اإلمــام عــي 279هـــ ،واملدائنــي ت 225هـــ مــوىل عبــد

(عليــه الســام) وأصحــاب معاويــة ،الرمحــن بــن ســمره ،صاحــب األخبــار،
فاصطلــح النــاس عــى شــيبة بــن عثــان( )24و َأقــل مالــه مــن الروايــات املســندة،
فلــا انقــى املوســم أقــام املارقــون عامــي املذهــب ،وقيــل إِنــه ليــس بالقــوي،
جماوريــن البيــت فقالــوا :كان هــذا البيــت ومهــا اثنــان َأحدمهــا مطعــون فيــه مل نقــف

معظـ ًا قبــل البعثــة ،جليــل الشــأن بعدهــا ،عنــده(.)26
وقــد انتهــك هــؤالء حرمتــه ،فلــو أن قومـ ًا

وداود بــن أيب هنــد ،ت 139هـــ ،يكنى

رشوا أنفســهم فقتلــوا هذيــن الرجلــن أبــا بكــر ،واســم أيب هنــد دينــار ،مــن أهــل
اللذيــن قــد أفســدوا يف األرض ،واســتحال رسخــس( )27وهبــا عقبــة ،مــن أصحــاب

حرمتــه اســرحنا واســراحت األمــة ،اإلمــام الباقــر (عليــه الســام)( )28ومل نجــد
واختــار النــاس ألنفســهم إمامــ ًا ،فقــال مــا يــدل عــى ذلــك ،بــل الرجــل مــن قــوم
ابــن ملجــم :أن أكفيكــم عليــ ًا(.)25

آخريــن بـــ داللــة ثنائهــم عليــه وتوثيقهــم

أمــا الســند ففيــه ،البــاذري ،وهــو أيــاه وكـــ أنــه مــن أهــل بيــت العصمــة.

مــن ألــد أعــداء آل أيب طالــب ،فقــد ســخر

أصلــه مــوىل آلل األعلــم القشــريني

حياتــه خلدمــة بنــي العبــاس ،وكره ســواهم كان يقــول (أصابنــي الطاعــون فأغمــي
عــي فــكأن اثنــن أتيــاين فغمــز أحدمهــا
مــن آل أيب طالــب ،فقــد نقــل عنهــم كل
َّ
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عكــوة لســاين وغمــز اآلخــر أمخــص قدمــي محــاد بــن زيــد وقــال :مــا رأيــت أحــد ًا أفقــه

وقــال أي يشء جتــد فقــال تســبيح ًا وتكبــر ًا مــن داود ،وعــن ســفيان بــن عيينــة ،قــال:
وشــيئ ًا مــن خطــو إىل املســاجد وشــيئ ًا مــن عجبـ ًا ألهــل البــرة يســألون عثــان البتي

قــراءة القــرآن ومل أكــن أخــذت مــن القــرآن وعندهــم داود بــن أيب هنــد  ،قــال يزيــد بــن
حينئــذ فكنــت أذهــب يف احلاجــة فأقــول زريــع :كان داود مفتــي أهــل البرصة ،وقال
فأقبلــت عــى القــرآن فتعلمتــه) ثقــة كثــر فقــال :يــا فتيــان ،أخربكــم لعــل بعضكــم
احلديــث(. )29

وثقــه ابــن معــن( )30وابــن حنبــل

()31

مثلــه ال يســئل عنــه

()32

أن ينتفــع بــه ،كنــت وأنــا غــام أختلــف
إىل الســوق ،فــإذا انقلبــت إىل البيــت،

جيــد اإلســناد جعلــت عــى نفــي أن أذكــر اهلل إىل مــكان

وحســن ،رجــ ً
ا صاحلــ ًا ســمع يزيــد بــن كــذا وكــذا ،فــإذا بلغــت إىل ذلــك املــكان،

هــارون منــه مائــة حديث ـ ًا( )33قــدم الكوفــة جعلــت عــى نفــي أن أذكــر اهلل كــذا وكــذا
فأخــذ منــه أهلهــا( )34كان يقــرع العلــم حتــي آيت املنــزل ،صــام أربعــن ســنة ال

قرعــ ًا ،يســمي داود القــاري

()35

يعلــم بــه أهلــه ،كان خــزاز ًا( )36حيمــل معــه

اإلمــام احلافــظ ،الثقــة ،حــدث عــن غــداءه فيتصــدق بــه يف الطريــق ،وقــال

ســعيد بــن املســيب ،وأيب عثــان النهــدي ،داود بــن أيب هنــد :اثنتــان لــو مل تكونــا مل
وعامــر الشــعبي ،وأيب منيــب اجلــريش ،ينتفــع النــاس بدنياهــم :املــوت واألرض
وحممــد بــن ســرين ،وأيب نــرة ،تنشــف النــدى(.)37

ومكحــول ،رأى أنــس بــن مالــك ،حــدث

أمــا الشــعبي يغنينــا عــن ذكــره قولــه لــو

عنــه شــعبة ،ومحــاد بــن ســلمة ،وهشــيم ،كانــت الشــيعة مــن الطــر كانــوا رمخـ ًا ولــو
وابــن عليــة وحييــى القطــان ،وبــر بــن كانــوا مــن الــدواب كانــوا محــر ًا ،وقــال:
املفضــل ،ويزيــد بــن هــارون ،روى عنــه أحــب صالــح املؤمنــن وصالــح بنــي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لــو ذكــرت اهلل حتــى آيت حاجتــي فعوفيــت حممــد بــن أيب عــدي :أقبــل علينــا داود،
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هاشــم وال تكــن شــيعي ًا ( )38وبعــد كل هــذا ذهــل بــن تيــم الربــاب( )40بحثــت عنــه ومل
يكــون هــذا الســبب باطـ ً
ا وغــر صحيــح ،أجــده ،ومل َأجــد أي تفصيــات ُا َخــر يف
فاملارقــون مل يكــن هلــم ديــن ،مــا هلــم ومــال غــر هــذا املــورد.
احلــج وبيــت اهلل.

السبب الثالث :قطام

قيــل أبوهــا األخــر بــن شــجنة

()41

وهــذه روايــة أحاديــة مل يذكرهــا إال
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أشــتق اســمها مــن الفعــل الثالثــي قطــم :صاحبهــا ،بــل هنــاك مــن عــده أخاهــا
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()42

وهــو شــهوة اللحــم والنــكاح ،قطــم يقطــم وقيــل الشــحنة( )43ولعلــه تصحيــف ،وقيل

قطــ ًا فهــو قطــم بــن القطــم أي اهتــاج علقمة()44وقيــل قطــام اخلارجيــة امــرأة
وأراد الــراب وهــو شــدة اغتالمــه ،مــن بنــي عجــل بــن جليــم(.)45

ورجــل قطــم ،شــهوان اللحــم ،وقطــم

مــن ذلــك نســتنتج عــدم االتفــاق عــى

الصقــر إىل اللحــم ،اشــتهاه ،وقيــل :اســم أبيهــا ،لذلــك ختبطــت الروايــات

كل مشــته شــيئ ًا قطــم ،واجلمــع قطــم ،فيــه ،ممــا يــدل عــى إهنــا شــخصية ومهيــة مل
والقطــم ،الغضبــان( )39مــن هــذا اتضــح يــرد هلــا ذكــر إال يف مــورد استشــهاد أمــر

شــهوهتا النــكاح ،فـــ وجــدت ضالتهــا عنــد املؤمنــن (عليــه الســام) أو إهنــا بنــت
ابــن ملجــم كــا ســرد ،ويف الوقــت نفســه زنــا والعيــاذ بـــ اهلل لذلــك مل يعــرف أبوهــا،

إهنــا غاضبــة ملقتــل أهلهــا املارقــن ،كــا ومــا يزيدنــا شــكوك ًا عــدم ذكــر اســم امهــا

ســنورده ،لذلــك وافــق االســم املســمى ،هــي جمهولــة وغــر معروفــة ،ومل نعــرف
هلــا أخــوة ســوى واحــد ذكرتــه إِحــدى
والقــى بضاللــه عــى نفســيتها.
ومــا خيــص اســمها عليــه اتفــاق ،الروايــات(.)46

ولكــن نقطــة اخلــاف حــول اســم أبيهــا

أرادت االنتقــام مــن أمــر املؤمنــن

قيــل هــي ابنــت شــجنة بــن عــدي بــن (عليــه الســام) ملقتــل أهلهــا املارقــن
عامــر بــن عــوف بــن ثعلبــة بــن ســعد بــن حســبام قيــل ،ألهنــا كانــت تــرى مــا
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يــرون( )47قتــل اإلمــام عــي (عليه الســام) رآهــا أصابــه شــغف واشــتد إعجابــه

()56

أباهــا وأخاهــا

()48

وقيــل وعمهــا

()49

وقيــل ولعــه( )57وعــى روايــة عشــقها

()58

وهنــاك مــن ســمى أباهــا املقتــول شــجنة ويف أخــرى أعجبتــه( )59وقيــل رأى امــرأة

بــن عــدي ،وأخاهــا األخــر بــن مجيلــة فهواهــا حتــى أذهلتــه عــن أمــره

()60

شــجنة( )50وقيــل قتــل أخاهــا( )51ومل تســمه املهــم حاولــت الروايــات إظهارهــا بمظهر

اســم أبيهــا وأخيهــا املقتولــن ،ســيام إننــا بحبهــا ،إىل حــد أملــت عليــه قتــل اإلمــام
مل نعــرف هلــا أخــوة ،ومــا زلنــا يف هــذا (عليــه الســام).
الســياق نقــول :هــذه الشــخصية أخرتعــت

وبخصــوص مــكان اللقــاء هبــا ورد

عــى غــرار هنــد زوج أيب ســفيان ،وقتــل يف روايــة ضعيفــة ،انــه ذهــب إىل دارهــا،

أهلهــا( )52وفاطمــة بنــت عتبــة بــن ربيعــة ،فرحبــت بــه واعتنقتــه وأدخلتــه دارهــا،
التــي قتــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وفرشــت لــه فــرش الديبــاج وأحــرت

أخاهــا وأباهــا وعمهــا ،حســبام قيــل( .)53لــه الطعــام واملــدام ،فــأكل ورشب حتــى
حاولــت إِغــراء أي شــخص جنســي ًا ســكر ،وســألته عــن حالــه فحدثهــا
فعرضــت نفســها عــى بنــي عمهــا بجميــع مــا جــرى لــه يف طريقــه ،ثــم
وعشــرهتا ورشطــت عليهــم قتــل أمــر أمرتــه باالغتســال وتغيــر ثيابــه ،ففعــل

املؤمنــن (عليــه الســام) فلــم يقــدم أحــد ذلــك ،وأمــرت جاريــة هلــا ففرشــت الــدار

عــى ذلــك( )54حتــى وجــدت ضالتهــا يف بأنــواع الفــرش ،وأحــرت لــه رشابــ ًا
ابــن ملجــم الذي أنبهــر بجامهلــا إذ وصفت وجــواري ،فــرب مــع اجلــوار وهــن

إهنــا فائقــة اجلــال فلــا رآهــا التبســت يلعبــن لــه بالعيــدان واملزامــر واملعــازف

بعقلــه ونــي حاجتــه التــي جــاء هلــا

()55

والدفــوف ،فلــا أخــذ الــراب منــه أقبــل

وقيــل مــن أمجــل نســاء أهــل زماهنــا ،فلــا عليهــا وقــال :مــا بالــك ال جتالســيني وال

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وال أشــارت إىل أبيهــا ،كــا إننــا مل نعــرف الفاتنــة اجلميلــة ،أصبــح ابــن ملجــم متي ـ ًا
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حتادثينــي يــا قــرة عينــي ؟ وال متازحينــي !

فقالــت لــه :بــى ســمع ًا وطاعــة ،ثــم إهنــا

هنضــت ودخلــت إىل خدرهــا ،ولبســت
أفخــر ثياهبــا وتزينــت وتطيبــت وخرجــت

إليــه ،فقالــت لــه :واهلل ال أمكنــك مــن
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نفــي حتــى حتلــف يل بـــ اإليــان املغلظــة
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أنــك تقتلــه ،فحملتــه القســاوة عــى ذلــك،
وبــاع آخرتــه بدنيــاه! وحتكــم الشــيطان فيــه

بـــ اإليــان املغلظــة أنــه يقتلــه ولــو قطعــوه

إربــ ًا إربــ ًا.

مــا نريــد قولــه :إِن انفــرد هبــا املجلــي

وال يمكــن الركــون إىل صحتهــا ألهنــا
أحاديــة مل تــرد إال عنــده ومل نجدهــا يف
مصادرنــا املعتــرة ،وقــد حــاول واضعهــا

تربيــر موقــف عــدو اهلل بـــ القــول :إن قطام

أجربتــه عــى ذلــك ،وينفــي ذلــك أنــه مل
يـ ِ
ـأت الكوفــة للــزواج وإنــا جــاء للقتــل.

يقــال قتــل ابــن ملجــم مــن أجلهــا

هــذا املــر – الكوفــة–إال ألجلــه ،لــك مــا

ســألتي

()62

فـــ زواجــه منهــا نتيجــة وليــس

ســبب ،مجعهــا وحــدة اهلــدف ،ســنقف

عــى تفصيــل ذلــك.

وهنــاك مــن خالــف هــذه الروايــة

مبين ـ ًا أنــه مل يكــن يعرفهــا وجدهــا عندمــا

قــدم الكوفــة زار رجـ ً
ا مــن أصحابــه ذات
يــوم مــن تيــم الربــاب فصادفهــا عنــده

()63

ومــا نريــد ذكــره أن الروايــة مل تذكــر اســم

الشــخص الــذي زاره ،وســبب لقــاء ابــن

ملجــم هبــا ،قتــل أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) أي مجعهــا وحــدة اهلــدف.

وبعــد اللقــاء اتفقــا عــى الــزواج،

والغريــب يف األمــر وردت روايــات

تارخييــة موضوعــة ،ومــن املصاديــق عــى
ذلــك مهــر قطــام الــذي فرضتــه عليــه،
فاملعــروف أن يكــون نقــد ًا أو عينــ ًا ،أمــا
املهــر ،قتــل نفــس حمرتمــة يشء غريــب،

اإلمــام عــي (عليــه الســام)( )61وهــذا
وهــذا مــا ذكرتــه بعــض الروايــات منهــا:
الســبب ٍ
واه ،أبطلــه ابــن ملجــم عندمــا
األوىل :خطبهــا فـــ قالــت لــه :ال
اشــرطت عليــه ذلــك وجعلتــه جــزء مــن
أتزوجــك حتــى تســمي يل فقــال ال
مهرهــا فـــ قــال :أمــا قتلــه واهلل مــا قدمــت
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تســألينني شــيئ ًا إال أعطيتــك فقالــت ثالثــة مهــر لــك فأمــا قتــل عــي فــا أراك ذكرتيــه
اآلف وقتــل اإلمــام عــي بــن أيب طالــب يل وأنــت تريدينــه قالــت بــى فالتمــس

(عليــه الســام) فقــال واهلل مــا جــاء يب غرتــه فــإن أصبتــه شــفيت نفســك ونفــي
إىل هــذا املــر إال قتلــه وقــد آتيتــك مــا ونفعــك العيــش معــي وإن قتلــت فــا عنــد

ســألت ( . )64

اهلل خــر مــن الدنيــا وزبــرج أهلهــا فقــال

يل مــن الصــداق فقــال هلــا احتكمــي مــا

بدالــك ،فقالــت :إنــا حمتكمــة عليــك ثالثــة

آالف درهــم ووصيفـ ًا وخادمـ ًا وقتــل عــي
بــن أيب طالــب (عليــه الســام) فقــال هلــا:

لــك مجيــع مــا ســألت ،فأمــا قتــل عــي فأنــى
يل بذلــك؟ فقالــت :تلتمــس غرتــه فــإن

أنــت قتلتــه شــفيت نفــي وهنــأك العيــش
معــي ،وإن قتلــت فــا عنــد اهلل خــر لــك

ويف ذلك قال الفرزدق:

و َل َأر مــَهر ًا ســـا َقه ذو ســـامح ٍ
ـــة
َ
ُ َ
َ َ
ك ََم ِ
ٍ
عج ِم
ـهر َقطـا ٍم ِمــن َف
ـصيح َو َأ َ
َثـــال َثـــ ُة ٍ
آالف َوعَـــبـــدٌ َو َقيــــنَ ٌة
ِ
ــم ِم
َو َض ُ
حلسـا ِم ا ُمل َص ِّ
ـل بِا ُ
ــرب َع ٍّ
ـهـر َأغىل ِمـن َع ِ ٍّل َوإِن َغال
َفــال َم َ
دون َف ِ
تك اِ ِ
تك إِ ّل َ
َوال َف َ
لج ِم(.)67
بن ُم َ
وقــد بحثنــا يف ديوانــه ومل نجــد األبيات

مــن الدنيــا ،قــال هلــا :أمــا واهلل أقدمنــي فيــه ،وهنــاك مــن نســبها إىل جمهــول فـــ قال،
هــذا املــر وقــد كنــت هارب ـ ًا منــه ال آمــن قــال الشــاعر ومل يســم قائــل األبيــات

()68

مــع أهلــه إال مــا ســألتني مــن قتــل عــي ،ومهــا كان املهــر قيــل تزوجها وبنــى هبا

()69

فلــك مــا ســألت(.)65

الثالثــة :ومــن قوهلــا لــه :ال أتــزوج

وأقــام عندهــا ثــاث ليــال(.)70

وهنــاك مــن شــذ عــن الروايــات

حتــى تشــتفي يل قــال ومــا تشــائني قالــت املذكــورة فـــ قــال :انــه خطــب إىل قطــام

ثالثــة آالف وعبــد وقينــة وقتــل عــي بــن ابنتهــا الربــاب( )71وهــذا ال يعــول عليــه،

أيب طالــب (عليــه الســام) فقــال هــو وربــا الروايــة أحاديــة تفتقــر إىل الدليــل.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

الثانيــة :قالــت لــه مــا الــذي تســمي مــا جــاء يب إىل هــذا املــر إال قتلــه(.)66
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خالصــة مــا تقــدم :ال يعــول ابــن ملجــم يف مهمتــه وهــذا مــا رواه أبــو

عــى صحــة الســببني الثــاين والثالــث ،الفــرج االصفهــاين بـــ قولــه :وبعــد لقــاء
والصحيــح هــو الســبب األول.

املبحث الثاين:
األطراف الذي شاركت يف اغتياله
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أشرتك يف ذلك أطراف عدة منها:
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أوالً :قطام

ب ّينا ذلك فيام سبق

الثاين :وردان

بينهــا قالــت لــه :فأنــا طالبــة لــك بعــض

مــن يســاعدك عــى ذلــك ويقويــك ،ثــم
بعثــت إىل وردان فخربتــه اخلــر وســألته

معاونتــه فتحمــل ذلــك هلــا ( )77وعــى

روايــة قالــت ألبــن ملجــم :إذا أردت

ذلــك فأخــرين حتــى أطلــب لــك من يشــد

ظهــرك ويســاعدك عــى أمــرك فبعثــت إىل

هــو ابــن جمالــد بــن علفــة بــن الفريــش رجــل مــن قومهــا مــن تيــم الربــاب يقــال

بــن ضبــاري القريــي( )72ابــن عــم قطــام لــه وردان فكلمتــه فأجاهبــا(.)78

بنــت شــجنة( )73وعــى هــذا اعــراض،

وبعــد تنفيــذ االغتيــال هــرب وردان

كيــف يكــون ابــن عمهــا ومل يربطــه هبــا حتــى دخــل منزلــه ودخــل عليــه رجــل
رابــط نســب مــن جهــة اجلــد؟ وإذا كان مــن بنــي أمــه وهــو ينــزع احلريــر الــذي
ابــن عمهــا ذكرنــا فيــا ســبق إهنــا طلبــت أعطتــه إيــاه قطــام ،والســيف عــن صــدره

مــن أبنــاء عمومتهــا قتــل أمــر املؤمنــن فقــال مــا هــذا الســيف واحلريــر؟ فأخــره

(عليــه الســام) فلــم جيــرأ احــد عــى بــا كان فذهــب إىل منزلــه فجــاء بســيفه
ذلــك( )74أليــس مــن األجــدر بــه الفــوز فرضبــه حتــى قتلــه( )79ومل نعــرف َم ـ ْن هــو
بزواجــه منهــا ،أفضــل مــن اشــراكه يف الرجــل؟

اجلريمــة مــن دون مقابــل وهــو مــن أهــل

وعــى روايــة انــه هــرب وتلقــاه عبــد

الكوفــة( )75كان مــع ابــن ملجــم ليلــة اهلل بــن نجبــة بــن عبيــد ،أحــد بنــي تيــم
التنفيــذ( )76طلبــت منــه قطــام مســاعدة الربــاب أيضــ ًا ،فقــال لــه :مــايل أري
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الســيف معــك ،وكان معصبــ ًا باحلريــر أعلمــه بــا أراد دعــاه إىل أن يكــون معــه
لكــي يفلــت إذا تعلــق بــه ،فلــا ســأله عــن فأجابــه(.)85

الســيف جللــج وقــال :قتــل ابــن ملجــم

فـــ قــال لــه :هــل لــك يف رشف الدنيــا

وشــبيب بــن بجــرة أمــر املؤمنــن (عليــه واآلخــرة؟ قــال :ومــا هــو؟ قــال تســاعدين

الســام) فأخــذ الســيف منــه فــرب عــى قتــل اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
الدنيــا واآلخــرة ،ال عــاش لــذة الــزواج لقــد جئــت شــيئ ًا إدا ،وكيــف تقــدر عــى

مــع الفاتنــة اجلميلــة ،وتبــوأ بقتــل أمــر ذلــك؟ قــال لــه :نكمــن لــه يف املســجد
املؤمنــن (عليــه الســام) مقعــده مــن النار ،األعظــم فــإذا خــرج لصــاة الفجــر فتكنــا

كل ذلــك مــن ســوء العاقبــة ،اللهــم أرزقنــا بــه فقتلنــاه ،فــإذا نحــن قتلناه شــفينا أنفســنا
حســن العاقبــة.

وأدركنــا ثأرنــا فلــم يــزل بــه حتــى أجابه إىل

بحثنــا عــن القاتــل ومل نعــرف عنــه ذلك (.)86

ســوى إنــه عبــد اهلل بــن نجبــة بــن عبيــد بــن

وعــى روايــة قــال :وإن َق َت َلنــا فــا عنــد

عمــرو بــن عتبــة بــن طريــف التيمــي تيــم اهلل خــر مــن الدنيــا وزبــرج أهلهــا ،قــال:

رفــت
الربــاب( )81وبدورنــا مل نطمئــن لوجــود وحيــك لــو كان غــره أهــون قــد َع َْ
الرجــل ونعــده شــخصية ومهيــة.

الثالث :شبيب

بــاءه يف اإلســام وســابقته مــع النبــي

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ومــا أجــدين

اختلــف يف اســمه قيــل شــبيب بــن أنــرح لقتلــه قــال أمــا تعلــم أنــه َق َتـ َـل أهــل

بجــرة االشــجعي( )82وقيــل شــبيب بــن النهــروان العبــاد املصلــن قــال :بــى قــال:

نجــدة()83وكان عــى رأي املارقــن( )84ومن فقتلــه بــا َقت َ
َــل مــن إخواننــا فأجابــه

()87

الشــخصيات التــي ســاعدت ابــن ملجــم وللــرد عــى ذلــك نقــول :إذا كان املارقــون

عــى مهمتــه وكان مــن اختيــاره وبعــد مــا عبــاد اهلل مصلــن ملــاذا ســموهم هبــذه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بــه عنقــه( )80هــذا هــو اخلــران ،خــر (عليــه الســام) فقــال لــه هبلتــك اهلبــول،
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التســمية؟ وأي عبــاد وهــم خارجــون عــن أبــا بكــر( )91فكتــب إىل زيــاد بــن لبيــد

()92

واملهاجــر بــن أبــى أميــة املخزومــي ،وهــو

الديــن وامللــة؟

متثــل دوره يف استشــهاد أمــر املؤمنــن يومئــذ عــى كنــدة ،يأمرمهــا أن جيتمعــا

(عليــه الســام) انــه شــد عليــه فرضبــه فتكــون أيدهيــا يــد ًا وأمرمهــا واحــد ًا،

بالســيف فوقــع بعضــادة البــاب أو فيأخــذا لــه البيعــة ويقاتــا مــن امتنــع

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

بالطــاق ،وخــرج نحــو أبــواب كنــدة وشــد مــن أداء الصدقــة ،وأن يســتعينا باملؤمنــن
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عليــه النــاس إال أن رجـ ً
ا مــن حرضمــوت عــى الكافريــن وباملطيعــن عــى العاصــن
يقــال لــه عويمــر رضب رجلــه بالســيف واملخالفــن ،فأخــذا مــن رجــل كنــدي يف
فرصعــه وجثــم عليــه احلرضمــي فلــا رأى الصدقــة بكــرة مــن اإلبــل ،فســأهلام أخــذ

النــاس قــد أقبلــوا يف طلبــه وســيف شــبيب غريهــا فســاحمه املهاجــر وأبــى زيــاد إال

يف يــده خــي عــى نفســه فرتكــه فنجــا أخذهــا وقــال :مــا كنــت ألردهــا بعــد أن

بنفســه ونجــا شــبيب يف غــار النــاس

()88

الرابع :األشعث بن قيس الكندي

وقــع عليهــا ميســم الصدقــة ،فجمــع بنــو
عمــرو بــن معاويــة مجع ـ ًا ،فقــال زيــاد بــن

ابــن معــد يكــرب بــن معاويــة بــن لبيــد للمهاجــر :قــد تــرى هــذا اجلمــع،

جبلــة بــن عــدي بــن ربيعــة بــن معاويــة بــن وليــس الــرأي أن نــزول مجيعـ ًا عــن مكاننا،
احلــارث بــن معاويــة بــن ثــور بــن مرتــع ولكــن أنفصــل عــن العســكر يف مجاعــة

بــن معاويــة بــن ثــور بــن عفــر( )89وفــد إىل فيكــون ذلــك أخفــى لألمــر وأســر ،ثــم
النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وأســلم

()90

أبيــت هــؤالء الكفــرة ،وكان زيــاد حازم ـ ًا

ومعــه خمــوس ومــرح ومجــد وأبضعــة بنو صليب ـ ًا ،فصــار إىل بنــى عمــرو ،وألفاهــم

معــدي كــرب بــن وليعــة بــن رشحبيــل ،يف الليــل فبيتهــم فأتــى عــى أكثرهــم،
فأســلموا ورجعــوا إىل بالدهــم ،وبعــد وجعــل بعضهــم يقتــل بعضـ ًا ،ثــم اجتمــع

ّ
وفاتــه
(صــى اهلل عليــه وآلــه) مل يبايعــوا واملهاجــر ومعهــا الســبى واألســارى،
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فعــرض هلــا األشــعث بــن قيــس ووجــوه منهــم واد يملكــه بــا فيــه( )95وروي عــن

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) انــه لعنهــم
كنــدة فقاتالهــم قتــاالً شــديد ًا ،ثــم إن النبــي
الكنديــن حتصنــوا بالنجــر ،فحارصاهــم وأختهــم العمــردة( )96وقبــال ذلــك أن أبــا

حتــى جهدهــم احلصــار ،وأرضهبــم ،بكــر رد ســبايا النجــر بالفــداء لــكل رأس
ونــزل األشــعث عــى حكــم أيب بكــر ،أربــع مئــة درهــم ،وأن األشــعث بــن قيــس

لنفســه ،فأتــى بــه أبــو بكــر فقــال :إنــا ثــم رده هلــم(.)97
قاتلــوك ،ألنــه ال أمــان لــك إذ أخرجــت

ويف خالفــة أمــر املؤمنــن (عليــه

ـي الســام) عزلــه عــن رئاســة كنــدة عندمــا
نفســك مــن العــدة ،فقــال :بــل متــن عـ َّ
حســان
وتزوجنــي ،ففعــل وزوجــه أختــه أم ســار إىل معركــة القاســطني ،ودعــا ّ
فــروة( )93وهــذا األمــر ُّ
يــدل عــى إن ابــا بــن خمــدوج( )98فجعــل لــه الرياســة

()99

ف
ــر َ
بكــر اشــرى ذمتــه ودينــه عندمــا قربــه وكان اإلمــام حمقــ ًا يف ذلــك ،ل َع َّلــ ُه َع َ

إليــه بالــزواج ،وهــذه أحــد األســاليب اخليانــة تلــوح يف رسيــرة األشــعث ،بدليــل
لقمــع ثــورة الثائريــن ضــد توليــه اإلمــارة .أ ّنــه خلــق متاعــب كثــرة يف جيشــه حتــى
وســميت الواقعــة باســم احلصــن ،وصــل بــه األمــر إىل انــه تراشــق بـــ األيــدي

فعرفــت بـــ واقعــة الن َُجــر موضــع يف ديــار مــع األشــر يف قضيــة وقــف القتــال مــع
بنــي عبــس ،بحرضمــوت ،وقيــل حصــن معاويــة ،وقــد ذكــر املنقــري يشء مــن

يف اليمــن ،حتصــن بــه األشــعث وأبضعــة ذلــك فقــال( :هــؤالء النفــر املســمون يف
بــن معــدي كــرب( )94قتــل فيهــا امللــوك الصلــح ،قــال :فأمــا املســود مــن كنــدة
األربعــة خمــوس ومــرح ومجــد وأبضعــة وهــو األشــعث ،فإنــه مل يرض بالســكوت،

بنــو معــدي كــرب بــن وليعــة بــن رشحبيــل بــل كان مــن أعظــم النــاس قــوالً يف إطفــاء
وإنــا ســموا ملــوك ًا ألنــه كان لــكل واحــد احلــرب والركــون إىل املوادعــة ،وأمــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فأخــذ األمــان لســبعني منهــم ومل يأخــذه اســتلف مــن جتــار املدينــة فداءهــم ففداهــم
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كبــش العــراق ،وهــو األشــر ،فلــم يكــن اإلســام واإليــان.

يــرى إال احلــرب ،ولكنــه ســكت عــى

مضــض)(.)100

وقــد أخــره القتلــة بــا يف قلوهبــم

مــن العزيمــة عــى قتــل أمــر املؤمنــن

ويف كالم طويــل ظهــر االمتعــاض (عليــه الســام) فـــواطأهم عليــه ،وحــر

عــى وجــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ســاعة التنفيــذ ملعاونتهــم عــى مــا امجعــوا
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يــوم معركــة القاســطني يصفــق بيديــه عليــه وكان حجــر بــن عــدي( )104بائتــا
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ويعــض عليهــا ويقــول :يــا عجب ـ ًا أعــى يف املســجد فســمع االشــعث يقــول البــن
ويطــاع معاويــة!(.)101

ملجــم :النجــا النجــا حلاجتــك فقــد

ُ
الرجــل بــا
ــس
فأح ّ
بــات عنــده ابــن ملجــم يف الليلــة فضحــك الصبــح َ
التــي عــزم فيهــا عــى قتــل أمــر املؤمنــن أراد األشــعث فقــال لــه :قتلتــه يــا أعــور

(عليــه الســام) يف صبيحتهــا يناجيــه يف وخــرج مبــادر ًا ليمــى إىل أمــر املؤمنــن

مســجده حتــى كاد أن يطلــع الفجــر فقــال فدخــل املســجد فســبقه ابــن ملجــم فرضبــه
َ
الصبــح بالســيف واقبــل حجــر ،والنــاس يقولــون
فضحــك
ــم
ُ
لــه األشــعثُ :ق ْ
فقــام ومعــه شــبيب بــن بجــرة فأخــذا قتــل اإلمــام(. )105

أســيافهام

( .)102

ومل يكتــف األشــعث بذلــك ،بــل أراد

الغريــب إن األشــعث صاحــب أن يعــرف حــال اإلمــام (عليــه الســام)

ــر عنهــا ســبحانه بعــد الرضبــة كيــف كان ؟ فبعــث ابنــه قيــس
مســجد ،واملســاجد َع ّ َ
وتعــاىل بـــ قولــهَ  :و َأ َّن ا َْلس ِ
ــاجدَ هلل َف َ
ــا بــن األشــعث صبيحــة ذلــك اليــوم فقــال:
َ
ـع اهلل َأ َحــد ًا ،)103(فبــدالً مــن أن أي بنــي انظــر كيــف أصبــح الرجــل وكيــف
تَدْ ُعــوا َمـ َ

تكــون لذكــر اهلل ،اختذهــا األشــعث مكمنـ ًا تــراه ،فنظــر إليــه ثــم رجــع فقــال :رأيــت
للقتلــة ،ويف مثــل هــذا الزمــان أصبحــت عينيــه داخلتــن يف رأســه ،فقــال األشــعث:
ورب الكعبــة(.)107
املســاجد حماكــم ال رشعيــة لقتــل أهــل عينــا دميــغ(ّ )106
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اخلامس :ابن ُم ْل َجم:

ّ
(صــى اهلل
وقــد وصفــه النبــي حممــد

عبــد الرمحــن بــن عمــرو بــن ملجــم عليــه وآلــه) بقولــه :أشــقى اآلخريــن

بــن املكشــوح بــن نفــر بــن كلــدة مــن محــر ،مــن هــذه األمــة الــذي يطعنــك يــا عــي

وكان كلــدة أصــاب دمــ ًا يف قومــه مــن وأشــار إىل حيــث طعــن( )112وعندمــا عاهد
محــر ،فأتــى مــراد فقــال أتيتكــم جتــوب املارقــن عــى قتــل اإلمــام (عليــه الســام)

مــن مــراد وعــداده يف كنــدة( )109وقيــل

وال نــدري إي عمــرة هــذه؟ يعتمــرون

مــن محــر وعــداده يف مــراد ،وهــو حليــف يف بيــت اهلل ويقتلــون ويل اهلل! وهــل مــا

بنــي جبلــة مــن كنــدة( )110وهــذا يقودنــا فعلــوه ينســجم مــع تعريــف العمــرة،
إىل يشء مــن الشــك يف نســبه مــن جهــة وهــو زيــارة بيــت اهلل احلــرام يف غــر
القبيلــة ،واألغــرب يف املوضــوع يســمونه موســم احلــج ،هــذا هــو التكفــر بعينــه،

عبــد الرمحــن ،ويف واقــع احلــال هــو عبــد أو مــا يســمى الفكــر التكفــري ،يقتلــون

الشــيطان ،فـــ إذا كان املجــرم القاتــل هكــذا املســلمني بـــ اســم الديــن ويفتــون بقتلهــم.
َقـ ِـد َم الكوفــة فـــ لقــي هبــا أصحابــه مــن
اســمه فمــن هــو املقتــول ،أليــس هــو أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) فـــكيف يتــم املارقــن فكامتهــم مــا يريــد وكان يزورهــم
اجلمــع بــن االثنــن ؟ هــذا كالم متناقــض .ويزورونــه( )114وطــوى عنهــم مــا تعاقــد

أمــا إىل إي مدينــة ينتســب ،فقــد عثرنــا عليــه بمكــة مــن قتــل أمــراء املســلمني خمافة

عــى أحــد الروايــات ،تفيــد أ ّنــه مــن أهــل أن ُينْـ َـر منــه يشء( )115الغريــب إن الروايــة

مــر( )111وهــذا يســاعدنا عــى ربــط حتدثــت عــن أمــراء مســلمني مل تســمهم،

األحــداث ببعضهــا ،ألنــه مــري ،وقبيلــة وإنــا هــم معاويــة وابــن العــاص( )116وال

تيــم الربــاب مرصيــة ،وهــذا حيملنــا عــى نــدري هــل مهــا مــن املســلمني؟ علــ ًا إن
االعتقــاد انــه منهــا.

هنــاك أمــر ًا واحــد ًا ال غــر ،هــو عــي بــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يب ناقتــي األرض فســمي جتــوب( )108قيــل اعتمــر عمــرة رجــب(.)113
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أيب طالــب (عليــه الســام) واألغــرب
يف املوضــوع إن النــاس تســافر مــن بلــد
آلخــر لغــرض العــاج أو احلــج ،أو
لطلــب العلــم ،أمــا ســفر لغــرض إراقــة
دم مؤمــن أمــر غريــب.
وقــد خــرج ذات يــوم إىل الســوق
يف الكوفــة متقلــد ًا ســيفه ،فمــرت
بــه جنــازة يشــيعها أرشاف العــرب،
ومعهــا القسيســون يقــرءون اإلنجيــل،
فقــال :وحيكــم ،مــا هــذا ؟ فقالــوا :هــذا
أبجــر بــن جابــر العجــي مــات نرصاني ًا،
وابنــه حجــار( )117ســيد بكــر بــن وائــل،
فاتبعهــا أرشاف النــاس لســؤدد ابنــه،
واتبعهــا النصــارى ملعتقــده النــراين،
فقــال :واهلل لــو ال أين أبقــى نفــي
ٍ
ألمــر هــو أعظــم عنــد اهلل مــن هــذا

الســتعرضتهم بســيفي(.)118
يلحــظ الغرابــة واضحــة يف قــول
الرجــل يعــد قتــل أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) أمــر عظيــم عنــد اهلل ســبحانه
وتعــاىل ،لذلــك ادخــر نفســه لــه ،وهــذا
اعتقــاد النواصــب ،عندهــم قتــل

الشــيعي حــاالً يثــاب قاتلــه وان مــات
القاتــل يتعشــى مــع النبــي حممــد (صـ ّـى
اهلل عليــه وآلــه) يف اجلنــة.
وبعــد أن نفــذ عــدو اهلل مــا أراد ،وىل
هاربــ ًا فشــد عليــه رجــل مــن مهــدان
يكنــى أبــا أدمــ ًا( )119فــرب رجلــه
ورصعــه( )120وهــذه الروايــة ال تؤيدهــا
األدلــة 0ويقــال :إن املغــرة بــن نوفــل
()121
بــن احلــرث بــن عبــد املطلــب
اســتقبله بقطيفــة فــرب هبــا وجهــه ثــم
اعرتضــه فرصعــه واوثقــه(.)122
والصحيــح إن اإلمــام عــي (عليــه
الســام) عنــد رضبتــه قــال«:ال
يفوتكــم الرجــل» وشــدَّ عليــه النــاس
مــن كل جانــب حتــى ُأخــذ فأدخــل
عليــه فـــقال« :النفــس بالنفــس إن مــت
فاقتلــوه كــا قتلنــي وإن بقيــت رأيــت
فيــه رأيــي» ،وكذلــك قــال لــه« :يــا عــدو
اهلل أمل أحســن إليــك؟ أمل أفعــل بــك؟»
قــال :بــى قــال« :فــا محلــك عــى هــذا؟»
قــال شــحذته – الســيف–أربعني صباحـ ًا
فســألت اهلل أن يقتــل بــه رش خلقــه فـــ

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي

قــال لــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) :ورسف ،فــا تقتــل بــه غــر قاتلــه،
«مــا أراك إال مقتــوالً بــه ومــا أراك إال مــن وإن قتلــت القاتــل باملقتــول فــا متثــل
بــه( .)126ومــا نريــد ذكــره يف هــذه الروايــة

رش خلــق اهلل»(.)123
ِ
وقيـ َـل َّ
إن اإلمــام عــي (عليــه الســام) وســابقاهتا إهنــا نفــت أن تكــون رضبــة
قــال إنــه أســر فأحســنوا نزلــه وأكرمــوا اإلمــام (عليــه الســام) يف حمرابــه ،وإنــا
مــت فاقتلــوا قاتــي وال تعتــدوا إن اهلل ال وهــذا غــر صحيــح وليــس حمــل تفنيــده.

وعــى روايــة قــال« :أطيبــوا طعامــه

حيــب املعتديــن( )124إشــارة إىل قولــه تعــاىل:
ِ
ِ
َ و َقاتِ ُلــو ْا ِف َســبِ ِ
ـم وألينــوا فراشــه فـــ إن اعــش فأنــا أوىل بدمــه
يل اللِّ ا َّلذي ـ َن ُي َقات ُلو َن ُكـ ْ
ِ
مــت فأحلقــوه يب
ـب ا ُْل ْعت َِدي َن .)125(عفــو ًا وقصاصــ ًا ،وإن ُ
َوالَ َت ْع َتــدُ و ْا إِ َّن اللَّ الَ ُيـ ِّ
رب العاملــن»(. )127
اختلــف القــراء يف قــراءة ال يــرف أخاصمــه عنــد ِّ

يف القتــل ،قرأتــه عامــة قــراء الكوفــة :أن

وعــى روايــة قــال ألبنــه احلســن

ّ
رأيــت
بقيــت
(صــى اهلل عليــه (عليــه الســام)« :إن
اخلطــاب لرســول اهلل
ُ
ُ
وآلــه) واملــراد بــه هــو واألئمــة مــن بعــده ،فيــه رأيــي ْ
مــت مــن رضبتــي هــذه
وإن ّ

يقــول :فــا تقتــل باملقتــول ظلــ ًا غــر فارضبــه رضبــة ،وال متثــل بــه فــإين

ّ
(صــى اهلل عليــه
قاتلــه ،ألن العــرب قبــل البعثــة ،كانــوا ســمعت رســول اهلل
ٌ
يفعلــون ذلــك إذا َقت َ
رجــل رجــ ً
ا وآلــه وســ ّلم) ينهــى عــن املثلــة ولــو
َــل

عمــد ويل القتيــل إىل الرشيــف مــن قبيلــة بالكلــب العقــور» ،وكذلــك قــال« :يــا

القاتــل ،فقتلــه بوليــه ،وتــرك القاتــل ،بنــي عبــد املطلــب ال ألفيكــم ختوضــون
فنهــى اهلل عــز وجــل عــن ذلــك عبــاده ،دمــاء املســلمني تقولــون ُقتِ َ
ــل أمــر
ِ
ّ
وقــال لرســوله
ـر املؤمنــن أال ال ُيق َتـ ْـل
(صــى اهلل عليــه وآلــه) :املؤمنــن ُقتـ َـل أمـ ُ
قتــل غــر القاتــل باملقتــول معصيــة يب إال قاتــي» ،فلــا قبــض اإلمــام عــي

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مثــواه فــإن بقيــت قتلــت أو عفــوت وإن متــت يف الطريــق مــن بيتــه إىل املســجد،
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(عليــه الســام) بعــث اإلمــام احلســن النــاس ،والعــرة يف هــذا املوضــوع إن قــر
(عليــه الســام) إىل بــن ملجــم فادخــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يــزار مــن

عليــه فقــال لــه ابــن ملجــم هــل لــك يف كل إرجــاء املعمــورة ،وقبــال ذلــك مل نجــد
خصلــة إين واهلل مــا أعطيــت اهلل عهــد ًا ألبــن ملجــم ذكــر ًا ،وهــذا هــو الفــرق بــن

إال وفيــت بــه إين كنــت أعطيــت اهلل عهد ًا احلــق والباطــل.
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أن أقتــل عليـ ًا ومعاويــة أو أمــوت دوهنــا
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وعــى الرغــم مــن ذلــك ظهــرت

فــإن شــئت خليــت بينــي وبينــه ولــك اهلل مبالغــة الروايــات التــي تتحــدث عــن

عــي إن مل اقتــل أن اتيــك حتــى أضــع القاتــل بصــورة تُظهــر ُه ُمتلئــ ًا باإليــان؛
َّ
ّ
مــريض عــن اهلل ،ال
صحيــح
فــكأن فعلــه
يــدي يف يــدك فقــال لــه اإلمــام احلســن
ٌ
ٌ

ـادر حمتـ ٌ
ـال جبـ ٌ
(عليــه الســام) ال واهلل أو تعايــن النــار أ ّنـ ُه سـ ٌ
ـان قتــل مصليـ ًا
ـارق غـ ٌ

فقدمــه فقتلــه ثــم أخــذه النــاس فأدرجــوه مطمأنــ ًا ،قتــل نفســ ًا حمرتمــة مــن دون

يف بــواري ثــم أحرقــوه بالنــار(.)128

الحــظ الفكــر املنحــرف ابــن ملجــم

يعطــي اهلل عهــد ًاَ ،مــ ْن هــو حتــى يعاهــد

اهلل؟ وبــاذا عاهــده ،بقتــل ويل اهلل؟ وهــذا

هــو فكــر احلــركات التكفرييــة راياهتــم
ال الــه إال اهلل حممــد رســول اهلل ،وهــم
يذبحــون عبــاد اهلل مــن دون هــوادة ،ومــا

خيــص التمثيــل بــه ،مل يكــن لـــ اإلمــام

ذنــب ،كأنــا قتــل النــاس

مجيعــ ًا كــا يف قولــه تعــاىلِ  :مــ ْن َأ ْج ِ
ــل
ِ ِ
َذلِـ َ
س ِائيـ َـل َأ َّنـ ُه َمــن َق َتـ َـل
ـك َك َت ْبنَــا َعـ َـى َبنــي إ ْ َ
ـس َأو َفسـ ٍ
َن ْفسـ ًا بِ َغـ ْ ِ
ـاد ِف األَ ْر ِ
ض َفك ََأ َّنـ َـا
ـر َن ْفـ ٍ ْ َ
ِ
َقت َ
َّــا
َّــاس َجيعــ ًا َو َمــ ْن َأ ْح َي َ
َــل الن َ
اهــا َفك ََأن َ
َّــاس َجِيعــ ًا )129(..وقولــه تعــاىل:
َأ ْح َيــا الن َ
َ فان َط َل َقــا َح َّتــى إِ َذا َل ِق َيــا ُغ َلمـ ًا َف َق َت َلـ ُه َقـ َ
ـال
ـت َن ْفسـ ًا َز ِك َّيـ ًة بِ َغـ ْ ِ
ـر َن ْفـ ٍ
ـت
ـس َّل َقــدْ ِج ْئـ َ
َأ َق َت ْلـ َ

احلســن (عليــه الســام) دخــل ،إذ التــزم َشـ ْيئ ًا ُّن ْكــر ًا )130(فـــإذا كان يعلــم مكانــه يف

وصيــة أمــر املؤمنــن (عليه الســام) قالت جهنــم مــا فعــل ذلــك لقولــه تعــاىلَ  :و َمــن
الروايــة :أخــذه النــاس ،وعليــه الفعل فعل َي ْقت ْ
َّــم
ُــل ُم ْؤ ِمنــ ًا ُّم َت َع ِّمــد ًا َف َج َ
ــز ُآؤ ُه َج َهن ُ
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ـي منهــم أحــدٌ ســاعة( )135ويف روايــة
َخالــد ًا ف َيهــا َو َغض َ
ــب اهلل َع َل ْيــه َو َل َعنَــ ُه مــا بقـ َ
لــو كانــت بـــ أهــل الكوفــة( )136وأكثــر
َو َأعَــدَّ َلــ ُه َع َذابــ ًا َعظِيــ ًا. )131(

املبحث الثالث
السيف الذي ُقتِ َل به أمري املؤمنني (عليه ســيفه وســمه(.)137
وهــذا عليــه مشــكل مــا اهلــدف مــن
السالم)
الروايــات اعتــداالً التــي قالــت :أخــذ

(عليــه الســام) ال لــيء إال لـــيعطونه كاملــة ،فهــذا أمــر مــردود ألن الســيف
مكانــة ذو الفقــار ،ومــن هــذه الروايــات مــا مصنــوع مــن أحــد أنــواع املعــادن املصقــول

روي عــن ابــن ملجــم وال ســيام قولــه (واهلل الــذي ال يســمح بامتصــاص الســم ســواء
َّ

لقــد ســممته شــهر ًا فــان اخلفنــي فأبعــده وضــع فيــه يوم ـ ًا أو دوم ـ ًا النتيجــة واحــدة،

اهلل واســحقه)

()132

ويف روايــة أربعــن فالســيف ليــس حيوانــ ًا يطعمونــه شــهر ًا

ليلــة( )133وبالتــايل ال نــدري هــل ســممه حتــى يســمن ،وال هــو نــوع مــن الفطريــات
شــهر ًا أم أربعــن؟ هــذه األمــور نحــن يزرعهــا يف املختــر حتــى تعطــي نتائــج مــا،

ننفيهــا ونطالــب الكذابــن الــرد عليهــا.

فـــ هــذا ٌ
هتويل مــن جانــب الــرواة يتصورون

أن اإلمــام (عليــه الســام) ال ُي ُ
ويف أخــرى قــال :واهلل لقــد أرهقتــه ّ
قتــل إال بـــ

ونفيــت اخلــوف وخنثــت األجــل أشــد آالت الفتــك خوف ـ ًا بــات يف داخلهــم

وقطعــت األمــل ورضبتُــ ُه رضبــ ًة لــو منــه ملــا حــل هبــم يف املعــارك الســابقة،
كانــت بأهــل عــكاظ ،يقــال ربيعــة ومــر ،فهــم ال يصدقــوا أنّــ ُه است ُْش ِ
ــهدَ عــى أثــر

ألتــت عليهــم( )134ويف روايــة قــال :لقــد رضبــة الســيف ،فـــ حاولــوا وضــع قصــص
اشــريته بألــف وســممته بألــف ولــو وحكايــات حــول املوضــوع للتهويــل.

كانــت هــذه الرضبــة بجميــع أهــل مــر،

وعــى روايــة جــاء بالســيف إىل قطــام،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بالغــت بعــض الروايــات كثــر ًا يف وضعــه يف الســم كل هــذه املــدة؟ هــل يريــد
ســيف ابــن ملجــم الــذي ُ ِ
ض َب بــه اإلمــام أن يقتــل بــه إنســان ًا واحــد ًا أم يقتــل مدينــة
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فـــ قالــت :إين أريــد أن أعمــل فيــه ســ ًا ،األوحــد ،ومهــا حاولــوا إعطــاء القاتــل

قــال :ومــا تصنــع بالســم؟ لــو وقــع عــى درجــة عاليــة مــن الشــجاعة ،فهــو أحقــر
جبــل هلــده ،فقالــت :دعنــي أعمــل فيــه وأذل أن يــرق إىل منزلــة أمــر املؤمنــن

الســم فإنــك لــو رأيــت عليـ ًا لطــاش عقلك (عليــه الســام) وســيفه.
وارتعشــت يــداك ،وربــا رضبتــه رضبـ ًة ال

ومــن أدلــة بغــض املبغضــن مــا رواه
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تعمــل فيــه شــيئ ًا ،فــإذا كان مســموم ًا فــإن ابــن هشــام عــن ابــن إســحاق قولــه :فلــا
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مل تعمــل الرضبــة عمــل الســم ،فقــال هلــا :انتهــى أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل
يــا ويلــك أختوفينــي منــه واهلل ال أرهبــه وال أهلــه حــال فراغــه مــن معركــة أحــد ،نــاول

غــره! فقالــت لــه :دعنــي مــن قولــك هــذا ســيفه الســيدة فاطمــة (عليهــا الســام)
وإنــه ليــس كمــن القيــت مــن الشــجعان ،فقــال اغســي عنه دمه فـــ واهلل لقــد صدقني

ّ
(صــى اهلل عليــه
فأطــرت يف مدحــه وذكــرتْ شــجاعته ،اليــوم ،فقــال رســول اهلل
ْ

وكان غرضهــا أن حيمــل امللعــون عــى وآلــه) «لئــن كنــت صدقــت القتــال لقــد

الغضــب ،وحيرضــه عــى األمــر ،فأخــذت صدقــه معــك ســهل بــن حنيــف( )140وأبــو
الســيف وأنفذتــه إىل الصيقــل( ،)138فســقاه دجانــة(.)142(»)141
ــم ورده إىل غمــده(.)139
الس َ
ُّ

وزعمــوا إن أمــر املؤمنــن (عليــه

ثــم ملــاذا مل يصــدر تعليـ ٌـق واحــدٌ عــى الســام) قــال:
ســيف ابــن ُم ْل َجــم مــن قبــل املســلمني؟ أال أفاطم هاك السيف غري ذميم

ُيــرا ُد مــن هــذه الروايــة أنّه أشــجع مــن أمري

املؤمنــن (عليــه الســام)؟ ّ
وأن رضبتــه

أشــد منــه ،ملــاذا الصمــت يــا مســلمون؟
بــل جعلــوا مــن قاتلــه عبــد الشــيطان
بــن ملجــم ،بطــ ً
ا قوميــ ًا وفــارس زمانــه

فلست برعديد وال بمليم
لعمري لقد قاتلت يف حب أمحد
وطاعة رب بالعباد رحيم
وسيفي بكفى كالشهاب أهزه
أجذ به من عاتق وصميم
فام زلت حتى فض ربى مجوعهم

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي

وحتى شفينا نفس كل حليم

()143

الــرب وقتــل املرشكــن ،لكــن رســول

هــذا وال نــدري ملــاذا جعلــوا األمــر اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) أشــاد بموقــف

زعــ ًا؟ مل يكــن هنــاك ثمــة خترجيــة غــره مــن الصحابــة ،وكأنــه حــاول
للموضــوع إال بغــض القــوم لــه يســوئهم التقليــل مــن دوره يف املعركــة ،لكــن مل يــرد
ذكــر منقبــة لإلمــام (عليــه الســام) .أي دور لـــكبار الــرؤوس ممــن أغتصبــوا

اهلل عليــه وآلــه) ســيف أمــر املؤمنــن جالســن يف مقصــورة القيــادة؟ يعطــون

(عليــه الســام) خمضبــ ًا بـــ الدمــاء قــال :التوجيهــات لقــادة املعركــة وهــم رســول

«لئــن كنــت أحســنت القتــال فقــد أحســن اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وأمــر املؤمنــن

عاصــم بــن ثابــت بــن أيب االقلــح

()144

(عليــه الســام) وبقيــة املقاتلــن ،أم هلــم

حنيــف» وروى عكرمــة عــن ابــن عبــاس

ومهــا حــاول اآلخــر التقليــل مــن

واحلــارث بــن الصمــة ( )145وســهل بــن مهمــة غــر معروفــة؟

قــال :جــاء عــي بــن أيب طالــب (عليــه شــأن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل

الســام) بـــسيفه يــوم أحــد قــد انحنــى ولــن يســتطع ،ويكفيــه شــهادة جربيــل،
فقــال لفاطمــة :هــاك الســيف محيــد ًا فاهنــا ورســول اهلل (عليهــا الســام) لــه يــوم

قــد شــفتني ،فقــال رســول اهلل ّ
صــى اهلل أحــد ملــا قتــل أمــر املؤمنــن (عليه الســام)

ْــت
أجــدت أصحــاب األلويــة أبــر رســول اهلل (صـ ّـى
َ
عليــه والــه وســلم« :لئــن ُكن َ

َ
بســيفك لقــد أجــاده ســهل بــن اهلل عليــه وآلــه) مجاعــة مــن مرشكــي
الــرب
َ
حنيــف وأبــو دجانــة وعاصــم بــن ثابــت قريــش فقــال لـــعيل (عليــه الســام) امحــل
واحلــارث بــن الصمــة»(. )146

عليهــم فحمــل عليهــم ففــرق مجعهــم ،ثــم

يتضــح مــن الروايــة إن ســيف أمــر أبــر ثانيــة فقــال لــه امحــل عليهــم فحمــل

املؤمنــن (عليــه الســام) انحنــى مــن كثــرة عليهــم ففــرق مجاعتهــم فقــال جربيــل يــا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وعــى روايــة ملــا رأى رســول اهلل ّ
(صل حــق اإلمــام يف اخلالفــة ،هــل كانــوا
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رســول اهلل إن هــذه املواســاة فقــال رســول
اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه)« :إنــه منــي وأنــا

أوفيهم بالصاع كيل السندره

ففلــق رأس مرحــب اليهــودي

منــه» فقــال جربيــل وأنــا منكــا فســمعوا بالســيف وكان الفتــح عــى يديــه

()151

صوتــ ًا قــال :ال ســيف إال ذو الفقــار وال هــذه عقــدة القــوم يريــدون القــول مثلــا
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فتــى إال عــي(. )147
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فلــق أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هامــة

لقــت هامتــه بـــاملثلَّ ،
وإن اهلل
هنــا الســؤال َمــ ْن هــو صاحــب مرحــبُ ،ف ْ
الصــوت؟ أمــن اجلــن أم األنــس؟ وقــال يمهــل وال هيمــل هــذا مبتغاهــم وهــذا
أحدهــم :نــادى منــاد( )148وآخــر نســبها شــأهنم رفــع منزلــة فــان وفــان واحلــط
إىل راجــز( )149مــن دون ذكــر اســمه ،مــن قــدر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

والصحيــح هــو جربيــل (عليــه الســام) عــى الرغــم مــن علوهــا.

ويغنينا ما ورد ذكره عند ابن عساكر:
( )150فـــ الســيف كان بيــد الفتــى ،لكــن هــذا
ال يــروق هلــم ،لــذا حاولــوا إســقاط هــذه للناس حرص عىل الدنيا وتدبري
وصفوها لك ممزوج بتكدير
املنقبــة عنــه.
مل يرزقوها بعقل عندما قسمت
كنهم رزقوها باملقادير
ولكــن هــل يســتطيع أحــد أن ُينكــر
قــول رســول اهلل يف عــي (عليــه الســام)
كم من أديب لبيب ال تساعده
يــوم خيــر ألعطــن الرايــة اليــوم رجــ ً
ا
ومائق نال دنياه بتقصري
ــب اهلل ورســو َل ُه أو حيبــ ُه اهلل ورســوله لو كان عن قوة أو عن مغالبة
ُي ُّ
()152
طار البزاة بأرزاق العصافري
فجــيء بــه أرمــد فـــ بصــق يف عينــه ثــم
أعطــاه الرايــة فقــال عــى بــن أبــى طالــب

(عليــه الســام):

أنا الذي سمتنى أمي حيدره

املبحث الرابع
رضبة أمري املؤمنني (عليه السالم)

كان عارفـ ًا دنــو أجلــه ،أفصــح عنــه ،حــال

كليث غابات كريه املنظره فراغــه مــن حــرب املارقــن ،وعنــد دخولــه
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الكوفــة قــام خطيبــ ًا فقــال :بعــد محــد اهلل ســحر ًا:
والثنــاء عليــه والتذكــر لنعمــه والصــاة اشدد حيازيمك للموت

فإن املوت القيك

عــى حممــد وذكــره بــا فضلــه اهلل بــه ،أمــا وال جتزع من املوت
بعــد أهيــا الناس! ســلوين قبــل أن تفقدوين،
إذا حل بواديك (. )158
فــإين عــن قليــل مقتــول ،فــا حيبس أشــقاها

وهــذا مــا حصــل فع ـاً ،إذ أقبــل ابــن

رفــع رأســه فأخــذ بلحيتــه فرفعهــا إىل أنفــه قطــام وهــي معتكفــة يف املســجد األعظــم
ثــم قــال :واهالــك لتخضبــن بــدم ،مــا قــد رضبــت عليهــا قبــة ،فقــاال هلــا ،قــد
حيبــس أشــقاكم أن جييــئ فيقتلنــي اللهــم اجتمــع رأينــا عــى قتلــه قالــت هلــا :فــإذا
إين قــد ســئمتهم وســأموين فأرحنــي منهــم أردمتــا ذلــك فـــ ألقيــاين يف هــذا املوضــع،

وأرحهــم منــي( )154فــا بــات إال تلــك فانرصفــا مــن عندهــا فلبثــا أيام ـ ًا( )159هنــا
الليلــة(.)155

تــرد التفاتــة بســيطة ،ختــص اعتكافهــا يف

ومل يكــرث بـــ املــوت عــى الرغــم مــن املســجد ،هــل هــو لغــرض األعتــكاف أم

حتذيــر شــخص مــرادي لــه بوجــود حماولــة قتــل أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)؟
اغتيالــه ،فـــ قــال لــه :احــرس فــإن هنــا

وهــذا مــا حــدث فعــاً ،فــا هــي إال

قوم ـ ًا يريــدون قتلــك ،فقــال :إن مــع كل الليلــة الثالثــة مــن زواج ابــن ُم ْل َجــم منهــا
ـت لــزوم أهلــك
إنســان ملكــن موكلــن حيفظانــه ،فــإذا قالــت لــه :لشــد مــا أحببـ ُ

جــاء القــدر ختليــا عنــه( )156وداللــة ذلــك وبيتــك وأرضبــت عــن األمــر الــذي
قولــه تعــاىل :إِن ك ُُّل َن ْف ٍ
واعــدت
ــس َّلــا َع َل ْي َهــا قدمــت لــه!! فقــال :إن يل وقتــ ًا
ُ
َحافِ ٌ
ــظ.)157(
ـت
عليــه أصحــايب ولــن أجتــاوزه( )160و َد َعـ ْ
وكان أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لــه وصاحبــه ابــن ابجــره بـــ حريــر فعصبت

ُيــردد يف الليلــة التــي رضب يف صبيحتهــا بــه صدورهــم(.)161

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أن خيضبهــا بــدم أعالهــا( )153وعــى روايــة ُم ْل َجــم ومعــه شــبيب حتــى دخــا عــى
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فلــا كانــت تلــك الليلــة تقلــد ســيفه ،أوقــظ أهــي فملكتني عينــاي ،وأنــا جالس

وقعــد مغلســ ًا

()162

ينتظــر أن يمــر بــه فســنح يل رسـ ُ
ـول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآله)

ا إىل فقلــت :يــا رسـ َ
اإلمــام عــي (عليــه الســام) مقبــ ً
ـت مــن أمتــك
ـول اهلل مــا لقيـ َ

املســجد لصــاة الغــداة ،فبينــا هــو يف ذلــك مــن األود واللــدد فقــال يل :ادع اهلل عليهــم

إذ أقبــل ينــادي :الصــاة أهيــا النــاس فقــام فقلــت :اللهــم أبدلنــي هبــم خــر ًا يل منهــم
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إليــه ،فرضبــه عــى رأســه ،وأصــاب طــرف وأبدهلــم رش ًا هلــم منــي ،ودخــل ابــن النباح
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الســيف احلائــط ،فثلــم فيــه ،ودهــش ابــن املــؤذن عــى ذلــك فقــال الصــاة فأخــذت

ُم ْل َجــم ،فانكــب لوجهــه ،وبــدر الســيف بيــده فقــام ماشــي ًا ،وابــن النبــاح بــن يديــه،
مــن يــده ،فاجتمــع النــاس فـــ أخــذوه ( .)163وأنــا خلفــه فلــا خــرج مــن البــاب نــادى
وعــى روايــة جلــس قبــال الســدة

()164

أهيــا النــاس الصــاة الصــاة كذلــك كان

التــي خيــرج منهــا فلــا خــرج لصــاة يفعــل يف كل يــوم خيــرج ومعــه درتــه –

الصبــح وثــب عليــه فقــال :احلكــم هلل يــا ســوط أو يشء يــرب بــه الســلطان–يوقظ

عــي ال لــك فرضبــه عــى قرنــه( )165فـــ قال :النــاس فأعرتضــه الرجــان فقــال بعــض

فــزت ورب الكعبــة ،وكان أخــر مــا تكلــم مــن حــر ذلــك فرأيــت بريــق الســيف
بــه( )166قولــه تعــاىلَ  :ف َمــن َي ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
ـال وســمعت قائــ ً
ا يقــول :هلل احلكــم يــا
ٍ
ــل ِم ْث َق َ
*و َمــن َي ْع َم ْ
ــال َذ َّر ٍة عــي ال لــك ثــم رأيــت ســيف ًا ثاني ـ ًا فرضبــا
ــر ُه َ
ــر ًا َي َ
َذ َّرة َخ ْ

ــر ُه
ش ًا َي َ
َّ

()167

وهناك روايات يف رضبته منها:

مجيعـ ًا فإمــا ســيف عبــد الرمحــن بــن ُم ْل َجــم
فأصــاب جبهتــه إىل قرنــه ووصــل إىل

أوالً :رواية ابن ســعد ت 230هـ ،عن دماغــه ،وإمــا ســيف شــبيب فوقــع يف

اإلمــام احلســن بــن عــي (عليهــا الســام) الطــاق وســمعت علي ـ ًا يقــول ال يفوتكــم

قــال :أتيــت اإلمــام عــي (عليــه الســام) الرجــل وشــد النــاس عليهــا مــن كل

ـت الليلــة جانــب فإمــا شــبيب فافلــت(.)168
ســحر ًا فجلســت إليــه فقــال إين بـ ُّ
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املالحــظ عــى الروايــة أهنــا وردت هــل اكتفــى بنقــل احلادثــة ،وكأنــه إعالمــي

مــن دون ســند رواهــا ابــن ســعد مبــارشة مهــه تصويــر مــا حــدث ونقلــه املشــهد؟

عــن اإلمــام احلســن (عليــه الســام) وهــذا األمــر ينســحب عــى ابــن النبــاح،
وهــذا عامــل ضعــف هلــا ،ثــم إن بدايــة وإذا نظرنــا إىل ميــزان التكافــئ يكــون

الروايــة منقولــة عــن اإلمــام احلســن الرجحــان لكفــة اإلمــام (عليــه الســام)

حديثــه وأصبحــت الروايــة تتحــدث وابــن النبــاح ثالثــة أشــخاص قبــال ابــن

عمــن حــر ،مــن دون أن تســميه َمــ ْن ملجــم وصاحبــه ،والبــون شاســع بينهــم
هــو؟ وهــذا تدليــس يف الســند ،وانعطافــة يف الشــجاعة ،فلــاذا ال يقتلــوا الرجلــن
خطــرة بــل إهيــام ،فـــأصبح ناقــل الروايــة يف إثنــاء احلادثــة ؟ وإذا كان اإلمــام احلســن

يوهــم النــاس أن الروايــة كلهــا منقولــة (عليــه الســام) حــارض ًا فــا مصــر باقــي
عــن اإلمــام احلســن (عليــه الســام) وهــذا أخوتــه أمل خيرجــوا للصــاة ،وإذا قــال قائل
النــوع يف تركيــب الروايــات خطــر جــد ًا ،إن اإلمــام ُأخــذ عــى حــن غفلــة ،فـــاإلمام
فـــالكذب عــى لســان املعصوم ،كـــالكذب احلســن (عليــه الســام) وابــن النبــاح

عــى لســان املصطفــى (عليــه الســام) .ال يصيبهــا ســوء ملــاذا ال يقتلــوا شــبيب
واألغــرب يف املوضــوع إن اإلمــام صاحــب ابــن ملجــم أو يمســكونه؟ كل

(عليــه الســام) ال حيمــل بيــده درة مثــ ً
ا ذلــك عالمــات ضعــف نخــرت الروايــة

؟ وهــي مشــهورة لفــان ،ومــاذا عــن نخــر ًا.

قولــه (عليــه الســام) حــن الرضبــة فــزت

ثانيـ ًا :روايــة املفيــد ت 413هـــ رواهــا

ورب الكعبــة؟ هــذه كلهــا عالمــات عــن عبيــد اهلل بــن موســى عــن احلســن

ضعــف يف الروايــة ،ومــا موقــف اإلمــام بــن دينــار عــن احلســن البــري قــال
احلســن (عليــه الســام) مــن مقتــل أبيــه (ســهر أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(عليــه الســام) ويف منتصفهــا أمهــل ألنــه واإلمــام احلســن (عليــه الســام)
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عــي»)(.)170
(عليــه الســام) يف الليلــة التــي قتــل يف أســقط
َّ
صبيحتهــا ،ومل خيــرج إىل املســجد لصــاة

وعــن قــول أم كلثــوم عندمــا طلبــت

ـت لــه أم كلثــوم :مــا مــن أبيهــا أن يأمــر جعــدة بــن هبــرة،
الليــل عــى عادتــه فقالـ ْ

هــذا الــذي أســهرك؟ فقــال« :إين مقتــول يصــي املســلمني ،وهــو ربيبــه ،وابــن
لــو قــد أصبحــت» واتــاه ابــن النبــاح فإذنــه أختــه( )171أم هانــئ ،أدرك أبــوه اإلســام
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بالصــاة فمشــى غــر بعيــد ثــم رجــع ومل يســلم فهــرب مــن مكــة يف أثنــاء
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فقالــت لــه أم كلثــوم :مــر جعــدة فليصــل الفتــح( )172وبــأي دافــع طلبــت منــه هــذا

بالنــاس قــال« :نعــم مــروا جعــدة فليصــل» الطلــب ،فهــل هــي أكثــر معرفــة وبصــرة
ثــم قــال« :ال مفــر مــن األجــل» فخــرج إىل باألمــور وبمــن يصــي؟ وهــل هــي متــي
املســجد)(. )169

آراءهــا عــى اإلمــام فيســتجيب هلــا ويأخــذ

قبــل تســليط الضــوء عــى ســند الرواية برأهيــا بــا ليــس هلــا حــق البــت فيــه ،وهــذا

البــد مــن وقفــة عنــد متنهــا ،والتــي يتضــح إن صــح يشــر إىل إنــه ال يقطــع أمــر ًا مــن
منهــا تعريــض لشــخص اإلمــام وكأنــه دون رأهيــا أو إبالغهــا ،وهــذا فيــه طعــن
بــات خائفــ ًا إىل احلــد الــذي مل خيــرج فيــه لولــدي اإلمــام ،احلســن واحلســن (عليهــا

إىل املســجد ،لــوال جمــيء ابــن النبــاح الــذي الســام) فهــا إمامــان معصومــان وتربيــة
ّأذن لصــاة الفجــر ،فــكان يمــي جتــاه النبــوة واإلمامــة ،فلــاذا مل تقــل لــه ّمــر
املســجد وهــو مــردد خيــاف املــوت.

وينفــي ذلــك مــا قيــل لــه (عليــه

حســن ًا مثـ ً
ا إلمامــة املســلمني يف الصــاة؟
وإذا كان اإلمــام قــد أخربهــا بقتلــه،

الســام) يف حــرب القاســطني (أتقتــل أليــس مــن األجــدر هبــا أن متنعــه مــن
أهــل الشــام بـــ الغــداة وتظهــر بالعــي يف اخلــروج؟ أو ختــر أخوهتــا باألمــر حتــى
إزار ورداء ؟ فقــال« :أباملــوت ختوفــوين! حيرســونه وإذا كانــت تعلــم األمــر ،فلــاذا
ـقطت عــى املــوت أم البــكاء واجلــزع؟ وملــاذا مل يقــل ألوالده
فـــو اهلل مــا أبــايل أسـ ُ
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عــن خــر مقتلــه ؟ فهــل جيــوز أن خيــر رأيــت رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآله) يف
البنــات؟ وملــاذا هــي بالــذات؟ يف الوقــت منامــي وهــو يمســح الغبــار عــن وجهــي
الــذي مل نجــد هلــا أي دور يذكــر طــوال ويقــول :يــا عــي ال عليــك قــد قضيــت مــا

حياتــه وخالفتــه ،فالروايــة مبالغــة وبعيــدة عليــك ،فــا مكثــا إال ثالث ـ ًا» حتــى رضب

عــن العقــل والصحــة أيض ـ ًا ،ومــا جيعلهــا تلــك الليلــة فصاحــت أم كلثــوم فقــال:
عنــه فلــم أجــد أي تفصيــات مثــل اســمه (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) يشــر إ ّيل بكفــه ،يــا
وحســبه ونســبه ،زوجــه وذريتــه ،فلــم نجد عــي هلــم إلينــا فــإن مــا عندنــا هــو خــر

شــيئ ًا مــن ذلــك ســوى انــه مــؤذن اإلمــام ،لــك»(. )175
ومــن أصحابــه( )173وهــذا ال ينهــض أن

ولالطمئنــان عــى صحــة الروايــة

يكــون دليـ ً
ا عــى وجــوده ،فهــو شــخصية البــد مــن الوقــوف عنــد متنهــا ،ملعرفــة

ومهيــة.

ملــاذا اخلادمــة هــي التــي روت احلادثــة،

أمــا ســند الروايــة فـــ واه( )174بعــد كل وليــس عــى لســان أم كلثــوم نفســها ،وهــل

مــا قدمنــاه تكــون الروايــة مرفوضــة متن ـ ًا إن أم كلثــوم كانــت تقيــم يف دار اإلمــام
وســند ًا

(عليــه الســام) ومــا الدليــل عــى ذلــك؟

وكذلــك روى املفيــد عــن إســاعيل وملــاذا ال توجــد دالئــل عــى استشــهاد

بــن زيــاد عــن أم موســى خادمــة اإلمــام اإلمــام؟ ســوى الرؤيــا يف املنــام ،وهــو

عــي (عليــه الســام) وهــي حاضنــة فاطمة إمــام معصــوم؟ وأخــر ًا نقــول إن ضعــف

ـت ســمعنا علي ـ ًا الســند( )176يؤكــد ضعــف الروايــة وعــدم
ابنتــه (عليــه الســام) قالـ ْ

(عليــه الســام) يقــول ألبنتــه أم كلثــوم :وجــود أم كلثــوم يف تعــداد بنــات اإلمــام

«يــا بنيــة إين أرى قــل مــا أصحبكــم مــن الزهــراء (عليهــا الســام).

قالــت» ،وكيــف ذلــك يــا أبتــاه؟ قــال «إين

ومــا جتــدر اإلشــارة إليــه ،ليــس كثــر ًا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مرفوضــة هــو ابــن النبــاح ،فقــد بحثــت «يــا بنيــة ال تفعــي ،فــاين رأيــت رســول اهلل
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عــى اإلمــام روحــي فــداه أن يــرى النبــي حســب رأي أبــو الفــرج االصفهــاين

()180

(صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) يمســح الغبــار عــن وقــال البــاذري :هــذا هــو الثبــت(.)181
وجهــه ،فهــو أســمى مــن كل يشء عنــد اهلل

الثالــث :أستشــهد يف  3ليــال مــن

ورســوله ،ومــا قدّ مــه لإلســام اعجــز مــن العــر األواخــر ليلــة  23رمضــان ليلــة

كان قبلــه ومــن بعــده أن يقدّ مــه.

اجلمعــة ســنة  40هـــ وكان رضب ليلــة 21
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زمكنــة احلــدث :مــن األمــور اهلامــة رمضــان( )182ويؤيــد ذلــك مــا قالــه اإلمــام

يف حــوادث االغتيــاالت حتديــد الزمــان عــي (عليــه الســام) إن رســول اهلل (صـ ّـى
واملــكان املناســبني للتنفيــذ ،وكذلــك اهلل عليــه وآلــه) أخــرين أين ارضب يف
اختيــار الشــخص املناســب لـــ هــذا ليلــة  19رمضــان التــي مــات فيهــا النبــي

الغــرض ،فـــ كان ابــن ُم ْل َجــم خــر مــن موســى (عليــه الســام) أو قــال وصيــه،

تبــوأ بعارهــا وشــنارها ،وقــد حــدد وأمــوت يف ليلــة  21متــي مــن شــهر
ســاعة الصفــر لفعــل فعلتــه املشــؤومة ،رمضــان ،يف الليلــة التــي رفــع فيهــا النبــي
ولكــن حــدث اختــاف فيــا بعــد وضعتــه عيســى (عليــه الســام) ( )183وهــذا تناقض
الروايــات حــول ليلــة التنفيــذ ويف ذلــك بــن التارخيــن ،واألول هــو األصــح

.
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أمــا مــكان التنفيــذ :اختلفــت

آراء:

األول :ليلــة  11رمضــان ،ويقــال  11الروايــات حولــه ،هــل يف أثنــاء تأديــة

ليلــة مــن غــره ،قــال البــاذري :وذلــك الصــاة أم قبلهــا ،ويف ذلــك رأيــان:

باطــل ،وكانــت تلــك الليلــة امليعــاد الــذي
رضبــه ابــن ملجــم وصاحبــاه(.)177

األول :اغتيــل قبــل الصــاة ،خــرج

لـــ صــاة الغــداة وهــو ينــادي الصــاة

الثــاين :ليلــة  17مــن شــهر رمضــان الصــاة فشــد عليــه بن ملجــم فرضبــه

ســنة 40هـــ

()178

()184

يف حديــث أيب عبــد إن صــح ذلــك معنــاه انــه مل يقتــل يف أثنــاء

الرمحــان الســلمي

()179

وهــو اصــح ،تأديــة الصــاة.
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وقــال بعــض َمــ ْن حــر :نظــرت إىل الســام) فـــأنزلوه مــن قمــة اجلبــل إىل

بريــق الســيوف وســمعت قائــ ً
ا يقــول :الســفح حتــى عــدوه بـــمنزلة عامــة الناس،
احلكــم هلل ال لــك يــا عــي وال ألصحابــك وحســبوه جريــح مثلــه مثــل غــره ،وهــذا

فرأيــت ســيف ًا ثــم رأيــت ناســ ًا(.)185

مــا رواه أمحــد بــن عيســى ،عــن احلســن

الثــاين :يف أثنــاء تأديــة الصــاة ،بدليــل بــن نــر ،عــن زيــد بــن املعــدل ،عــن

ظهــر جعــدة بــن هبــرة بــن أيب وهــب عطيــة بــن احلــرث ،عــن عمــر بــن متيــم
ّ
فصــى بالنــاس الغــداة وذكــروا إن حممــد وعمــرو بــن أيب بــكار قــال :إن عليــ ًا ملــا

بــن احلنيفــة قــال واهلل إين ألصــي تلــك رضب مجــع لــه أطبــاء الكوفــة فلــم يكــن
الليلــة التــي رضب فيهــا اإلمــام عــي منهــم أحــد أعلــم بجرحــه مــن أثــر بــن

(عليــه الســام) يف املســجد األعظــم قريبـ ًا عمــرو بــن هــاين الســكوين ،وكان متطبب ـ ًا
مــن الســدة يف رجــال كثــر مــن أهــل املــر صاحــب كــريس يعالــج اجلراحــات ،وكان

مــا فيهــم إال قيــام وركــوع وســجود ومــا مــن األربعــن غالمــ ًا الذيــن كان خالــد
يســأمون مــن أول الليــل إىل آخــره

()186

بــن الوليــد أصاهبــم يف عــن التمــر

()187

وهــذا يــدل عــى وجــود ابــن احلنفيــة يف فســباهم ،وإنــه ملــا نظــر إىل جــرح أمــر

الكوفــة.

املبحث اخلامس
الطبيب املعالج

املؤمنــن (عليــه الســام) دعــا برئــة شــاة

حــارة واســتخرج عرق ـ ًا منهــا ،فأدخلــه يف
اجلــرح ثــم اســتخرجه فــإذا عليــه بيــاض

مــن املعــروف إجــراء إســعافات طبيــة الدمــاغ فقــال :يــا أمــر املؤمنــن أعهــد

لــكل مصــاب ،هــذا مــا جبلــت عليــه عهــدك فــإن عــدو اهلل قــد وصلــت رضبتــه
النــاس ،لذلــك حــاول جهلــة الــرواة أن إىل أم رأســك(.)188
يطبقــوا ذلــك عــى أمــر املؤمنــن (عليــه

ينقض ذلك أمور عدة منها:

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

إن اإلمــام عــي (عليــه الســام) دفــع يف حييــى بــن شــعيب ،عــن أيب خمنــف عــن
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أوالً :إن اإلمــام عنــده علــم املنايــا فـــأختار لــه أخيــه عقيـ ً
ا وهــو أعمــى

()191

والباليــا ،ويكفينــا مــا قــال عــن نفســه «أنــا

واألكثــر مــن ذلــك إن اإلمــام كان

قســيم اهلل بــن اجلنــة والنــار ،وأنــا الفــاروق عارفـ ًا دنــو أجلــه ،بدليــل كان يتعشــى ليلــة
األكــر وأنــا صاحــب العصــا وامليســم ،عنــد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) وليلــة

ولقــد أقــرت يل مجيــع املالئكــة والــروح عنــد اإلمــام احلســن (عليــه الســام) وال
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ّ
(صــى اهلل عليــه يزيــد عــى ثــاث لقــم ،فقيــل لــه يف ذلــك
بمثــل مــا أقــرت ملحمــد
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وآلــه) ولقــد محلــت عــى مثــل محولــة فقــال« :يأتينــي أمــر ريب وأنــا مخيــص إنــا
حممــد (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) وهــي محولــة هــي ليلــة أو ليلتــان ،فـــأصيب يف تلــك

ـرب وإن حممــد ًا (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) الليلــة»
الـ ِّ

()192

وهــذه إشــارة تفيــد كأنــه

يدعــى فيكســى ويســتنطق وادعــى فاكــي عارفــ ًا تارخيــه وفاتــه.

واســتنطق فأنطــق عــى حــد منطقــه ،ولقــد

ثاني ـ ًا :الطبيــب الــذي عاجلــه جمهــول،

أعطيــت خصــاالً مل يعطهــن أحــد قبــي ،يقــال لــه أثــر :كأنــه تصغــر أثــر ،صحــراء
علمــت علــم املنايــا والباليــا ،واألنســاب أثــر بالكوفــة ،نســبت إليــه ،يعــرف
وفصــل اخلطــاب ،فلــم يفتنــي مــا ســبقني ،بابــن عمريــا ،كان مــن أبــر األطبــاء

ومل يعــزب عنــي مــا غــاب عنــي ،أبــر بالطــب( )193بحثنــا عنــه ومل نعرفــه إال يف

بــإذن اهلل واؤدي عــن اهلل عــز وجــل ،كل هــذه الروايــة ،هــو شــخصية ومهيــة ،كــا
ذلــك مكننــي اهلل فيــه بإذنــه»(.)189

وكذلــك قــام عــى املنــر فقــال «ســلوين

بحثنــا عــن ابــن عمريــا هــو اآلخــر جمهــول
ثالث ـ ًا :هنــاك روايــة أصــح مــن ذلــك

قبــل أن ال تســألوين ،ولــن تســألوا بعــدي قالــت :إن اإلمــام مل يعالــج رضبتــه وكانــت
مثــي»( )190مــن كان بـــهذه املنزلــة مل يعــرف قــد بلغــت إىل أم رأســه فــات منهــا

()194

نفســه وحيتــاج طبيــب؟ ال واألكثــر مــن ودليــل ذلــك أنــه عارف ـ ًا دنــو أجلــه وكان

ذلــك ،صــروه عاجــز ًا أن خيتــار زوجــة له ،يرثــي نفســه حينهــا كــا بينــاه ســابق ًا.
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رابعـ ًا :الروايــة أحاديــة اجلانــب مل تــرد اهلل وال تغلــوا وال تغــدروا وال متثلــوا وال

إال عنــد صاحبهــا وهــي غــر صحيحــة تقتلــوا وليــد ًا للمســافر ثــاث مســح عــى

إطالقــ ًا.

خامســ ًا :الســند غــر صحيــح ،فيــه

اخلفــن وللمقيــم يــوم وليلــة(.)198

وكذلــك روى عــن مخــل بــن دمــاث

أمحــد بــن عيســى العجــي الكــويف املعروف قــال غــزوت مــع ســعيد بــن العاص فســأل

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
بــن نــر بــن مزاحــم( )195ورد يف بعــض مــع رســول اهلل
الروايــات ومل أعرفــه جمهــول ،واحلســن فقــال حذيفــة انــا صـ ّـى بطائفــة مــن القــوم

بــن نــر هــو اآلخــر جمهــول عــى الرغــم ركعــة وطائفــة مواجهــة العــدو ثــم ذهــب

مــن وروده يف بعــض الروايــات ،وزيــد هــؤالء فقامــوا مقــام أصحاهبــم مواجهــو
بــن املعــدل كذلــك ،وحييــى بــن شــعيب العــدو وجــاءت الطائفــة األخــرى فصـ ّـى
مثلهــم.

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
هبــم رســول اهلل

أبــو خمنــف لــوط بــن حييــى ،طعــن بــه ركعــة ثــم ســلم فــكان لرســول اهلل (صـ ّـى

العامــة ظن ـ ًا منهــم انــه شــيعي ًا وهــو ليــس اهلل عليــه وآلــه) ركعتــان ولــكل طائفــة

مــن رجاالهتــم(.)196

ركعــة( )199ال بــأس فيــه

()200

وعطيــة بــن احلــرب مل نعرفــه بحثنــا

وقيــل أبــو رويــم األنصــاري ضعيــف

اهلمــداين تابعــي ممــن يقــول بواليــة أهــل

ومــا خيــص عمــر بــن متيــم غــر

عنــه فوجدنــا شــخص يكنــى أيب روق األمــر( )201وهــذا ربــا غــره

البيــت (عليهــم الســام)( )197روى بســنده معــروف بحثنــا عنــه ومل أجــده ســوى

عــن صفــوان بــن عســال املــرادي قــال :مــا رواه عنــه عــار بــن مــروان عــن أيب
ّ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال إنــا
(صــى اهلل عليــه وآلــه) جعفــر
بعثنــا رســول اهلل

يف رسيــة فقــال اغــزوا بســم اهلل يف ســبيل لنعــرف الرجــل إذا رأينــاه بحقيقــة اإليــان

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

بابــن أيب موســى ،روى عــن احلســن النــاس مــن شــهد منكــم صــاة اخلــوف
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قراءة يف الن�صو�ص التاريخية ال�ست�شهاد �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم .....................................

وبحقيقــة النفــاق( )202وقيــل عمــر بــن

متيــم ،أبــو حفــص الديــر عاقــويل الصــوىف:

ذكــره عبــد الواحــد بــن شــاه الشــرازي يف
كتــاب (تاريــخ الصوفيــة) مــن متأخــري

هذا كل ما موجود عنه.

املبحث السادس
وصية أمري املؤمنني (عليه السالم)

الوصيــة ســميت بذلــك الرتباطهــا

مشــاخيهم( )203هــذا كل الــذي وجدتــه ،بـــأمر امليــت ،وقــد وردت يف القــرآن
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وجودهــا ونعدهــا ومهيــة.

األنبيــاء ،وأكــد عليهــا النبــي حممــد (صـ ّـى

أمــا عمــرو بــن أيب بــكار التميمــي ،اهلل عليــه وآلــه) ،وقفنــا عندهــا يف إحــدى

عــن أيب جعفــر حممــد بــن عــي يف قولــه املناســبات وأعطينــا ضابطــة كليــة عنهــا،
تعــاىلَ  :ف َل َّــا َر َأ ْو ُه ُز ْل َفــ ًة ِســي َئ ْت ُو ُجــو ُه وبينــا أوجــه وجوهبــا ،ال نكــرر ذلــك
ا َّل ِذي ـ َن َك َفـ ُـروا َو ِقيـ َـل َهـ َـذا ا َّلـ ِـذي كُن ُتــم بِـ ِـه خشــية اإلطالــة (.)207
تَدَّ ُعـ َ
وعندمــا ُضب اإلمــام عــي (عليــه
ـون )204(قــال :فلــا رأوا مــكان عــي
ِ
ِ
ــروا الســام) كان لزامــ ًا أن يــويص ،فـــقال
مــن النبــي ســي َئ ْت ُو ُجــو ُه ا َّلذيــ َن َك َف ُ
ألبنيــه اإلمامــن احلســن واحلســن (عليهــا
يعنــي الذيــن كذبــوا بفضلــه(.)205
روى عــن أيب بكــر احلرضمــي ،عــن الســام) « :أي بنــي أوصيكــا بتقــوى اهلل

أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) قــال :إن وأقــام الصــاة لوقتهــا وإيتــاء الــزكاة عنــد

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) زوج حملهــا وحســن الوضــوء فأنــه ال يقبــل
رســول اهلل
املقــداد بــن األســود ضباعــة ابنــة الزبــر صــاة إال بطهــور وأوصيكــم بغفــر الذنــب

بــن عبــد املطلــب ،وإنــا زوجــه لتتضــع وكظــم الغيــظ وصلــة الرحــم واحللــم
ّ
(صــى اهلل عــن اجلهــل والتفقــه يف الديــن والتثبــت
املناكــح وليتأســوا برســول اهلل

عليــه وآلــه) وليعلمــوا أن أكرمهــم عنــد اهلل يف األمــر وتعاهــد القــرآن وحســن اجلــوار
أتقاهــم(.)206

واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر
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واجتنــاب الفواحــش ثــم نظــر إىل حممــد ال يســبقكم بالعمــل بــه غريكــم ،واهلل اهلل

بــن احلنفيــة فقــال هــل حفظــت مــا أوصيت يف الصــاة فإهنــا عمــود دينكــم ،واهلل اهلل

بــه أخويــك قــال نعــم قــال فــإين أوصيــك يف بيــت ربكــم ال ختلــوه مــا بقيتــم فإنــه
بمثلــه وأوصيــك بتوقــر أخويــك لعظــم إن تــرك مل تناظــروا ،واهلل اهلل يف اجلهــاد

حقهــا عليــك وتزيــن أمرمهــا وال تقطــع بأموالكــم وأنفســكم وألســنتكم يف ســبيل

شــقيقكام وابــن أبيكــا وقــد علمتــا أن وإياكــم والتدابــر والتقاطــع ،ال ترتكــوا
أباكــا كان حيبــه»(.)208

األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر

وعــى روايــة قــال« :أوصيكــا بتقــوى فيــوىل عليكــم رشاركــم ثــم تدعــون فــا

اهلل وأن ال تبغيــا الدنيــا وإن بغتكــا ،وال يســتجاب لكــم»..

(.)210

تأســفا عــى يشء منهــا زوي عنكــا وقــوال

وكانــت الوصيــة األخــرى« :بســم اهلل

باحلــق ،واعمــا لـــ األجــر ،وكونــا للظــامل الرمحــن الرحيــم هــذا مــا أوىص بــه اإلمــام
خصــا وللمظلــوم عونــا أوصيكــا ومجيــع عــى بــن أبــى طالــب (عليــه الســام) أوىص

ولــدي وأهــي ومــن بلغــه كتــايب بتقــوى اهلل أنــه يشــهد أن ال الــه إال اهلل وحــده ال رشيــك
ونظــم أمركــم ،وصــاح ذات بينكــم ،فإين

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
ســمعت جدكــا
يقــول :صــاح ذات البــن أفضــل مــن
عامــة الصــاة والصيــام( )209واهلل اهلل يف

األيتــام فــا تغبــوا أفواههــم وال يضيعــوا

بحرضتكــم ،واهلل اهلل يف جريانكــم فإهنــم
وصيــة نبيكــم مــا زال يــويص هبــم حتــى

لــه وإن حممــد ًا عبــده ورســوله أرســله
الـ ِّـق لِ ُي ْظ ِهـ َـر ُه َعـ َـى الدِّ يـ ِ
..بِ ْالُــدَ ى َو ِديـ ِ
ـن
ـن ْ َ
ِ
ــو ك ِ
َــر َه ا ُْل ْ ِ
شك َ
ُــون )211( ثــم ..إِ َّن
ُك ِّلــه َو َل ْ
ِ
ــاي َو َم َ ِ
ــات لِّ َر ِّب
َصــا َِت َون ُُســكي َو َم ْ َي َ
ـن * الَ َ ِ
ـك َلـ ُه َوبِ َذلِـ َ
شيـ َ
ـك ُأ ِمـ ْـر ُت َو َأ َنـ ْا
ا ْل َعا َلِـ َ
َأو ُل ا ُْلس ِ
ني )212(ال رشيــك لــه وبذلــك
ــل ِم َ
َّ
ْ
أمــرت وأنــا مــن املســلمني ،ثــم إين أوصيــك

ظننــا أنــه ســيورثهم ،واهلل اهلل يف القــرآن يــا حســن ومجيــع أهــل بيتــي وولــدي ومــن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أمــرا دوهنــا ثــم قــال هلــا أوصيكــا بــه فإنــه اهلل ،وعليكــم بالتواصــل والتبــاذل،

287

قراءة يف الن�صو�ص التاريخية ال�ست�شهاد �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم .....................................

بلغــه كتــايب بتقــوى اهلل ربكــم وال متوتــن حيدثــوا حدث ـ ًا ومل يــؤووا حمدث ـ ًا فــإن رســول
إال وانتــم مســلمون( )213واعتصمــوا بحبــل اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) أوىص هبــم ولعــن

اهلل مجيعــ ًا وال تفرقــوا(...)214أن املبــرة املحــدث منهــم ومــن غريهــم واملــؤوي
احلالقــة( )215للديــن فســاد ذات البــن “ وال للمحــدث ،اهلل اهلل يف النســاء وفيــا ملكــت

قــوة إال بــاهلل العــى العظيــم ،انظــروا ذوى إيامنكــم فــإن آخــر مــا تكلــم بــه نبيكــم (عليــه
ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

أرحامكــم فصلوهــم هيــون اهلل عليكــم الســام) أن قــال :أوصيكــم بالضعيفــن:
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احلســاب ،واوىص بـــ األيتــام فقــال ســمعت النســاء ومــا ملكــت أيامنكــم ،الصــاة

رســول اهلل صـ ّـى اهلل عيــه وآلــه يقــول( :مــن الصــاة الصــاة ،ال ختافــوا يف اهلل لومــة
عــال يتيــ ًا حتــى يســتغني أوجــب اهلل عــز الئــم ،يكفكــم اهلل مــن آذاكــم وبغــى عليكــم
وجــل لــه بذلــك اجلنــة كــا أوجــب آلكل قولــوا للنــاس حســنا كــا أمركــم اهلل عــز

مــال اليتيــم النــار)( )216اهلل اهلل يف الــزكاة وجــل ،وعليكــم يــا بنــي بالتواصــل والتبــاذل
فإهنــا تطفــئ غضــب ربكــم ،اهلل اهلل يف شــهر والتبــار ،وإياكــم والتقاطــع والتدابــر

رمضــان فــإن صيامــه جنــة مــن النــار ،اهلل والتفــرق ،وتعانــوا عــى الــر والتقــوى وال
اهلل يف الفقــراء واملســاكني فشــار كوهــم يف تعاونــوا عــى اإلثــم والعــدوان واتقــوا اهلل إن

معايشــكم ،اهلل اهلل يف اجلهــاد بأموالكــم اهلل شــديد العقــاب( )217حفظكــم اهلل من أهل

وأنفســكم وألســنتكم فإنــا جياهــد رجــان بيــت وحفــظ فيكــم نبيكــم ،أســتودعكم اهلل

إمــام هــدى أو مطيــع لــه مقتــد هبــداه ،اهلل وأقــرأ عليكــم الســام ورمحــة اهلل وبركاتــه،
اهلل يف ذريــة نبيكــم فــا يظلمــن بحرضتكــم ثــم مل يــزل يقــول :ال الــه إال اهلل ،ال إلــه إال اهلل

وبــن ظهرانيكــم وأنتــم تقــدرون عــى الدفــع حتــى ُقبــض صلــوات اهلل عليــه ورمحتــه(.)218

عنهــم ،اهلل اهلل يف أصحــاب نبيكــم الذيــن مل

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي

اهلوامش

( )18الســمعاين :األنســاب  ،379/4ابــن

( )1الطويس :مصباح املتهجد.512/

ماكــوال :إكــال الكــال .116/7 ،216/5

العالمــة احلــي :منتهــى املطلــب .995/2

( )20الدينوري :األخبار الطوال.214/

( )4ابن ماجة :سنن .936/2

( )22ابن سعد :الطبقات الكربى .35/3

( )2الرشيــف الــريض :هنــج البالغــة  )19( 2/2الطرباين :املعجم الكبري .97/1
( )3اليعقويب :تاريخ .209/2

( )21الدينوري :األخبار الطوال.213/

( )7ابن حنبل :مسند .79/3

بــن عبــد العزيــز بــن عثــان بــن عبــد الــدار بــن

( )6ابن حنبل :مسند .131/4
( )8الذهبي :سري .376/6

( )24ابــن طلحــة بــن أيب طلحــة واســمه عبــد اهلل
قــي بــن كالب أبــو عثــان احلجبــي العبــدري

( )9الرشيف الريض :هنج البالغة .182/1

املكــي ،أستســلم بعــد الفتــح وبقــي حتــى أدرك

( )11اليعقويب :تاريخ .193/2

الباجــي :التعديــل والتجريــح .1320/3

( )10اليعقويب :تاريخ .193/2

يزيــد بــن معاويــة وهــو أبــو صفيــة بنــت شــيبة.

( )12كانــت يف عضــده شــامة كهيئــة الثــدي )25( .البالذري :انساب األرشاف.487/
البــاذري :انســاب األرشاف .362/

( )26املحمداوي :عقيل .25/

( )13الرشيف الريض :هنج البالغة .156/2

( )27مدينــة قديمــة مــن نواحــى خراســان كبــرة

.183 /13

الطريــق ،بينهــا وبــن كل واحــدة منهــا ســت

( )14ابــن أيب احلديــد :رشح هنــج البالغــة واســعة وهــى بــن نيســابور ومــرو يف وســط
( )15الطرباين :املعجم الكبري .97/1

مراحــل ،ســميت باســم رجــل مــن الذعــار،

.114

مــاء اآلبــار العذبــة وليــس هبــا هنــر جــار إال هنــر

( )16الســيوطي :لــب اللبــاب يف حتريــر وهــى مدينــة معطشــة ليــس هلــا يف الصيــف إال
األنســاب/

( )17السمعاين :االنساب .39/3

جيــرى يف بعــض الســنة وال يــدوم مــاؤه وهــو

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )5الرشيف الريض :املجازات النبوية.213/

( )23الطرباين :املعجم الكبري .97/1
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فضــل ميــاه هــراة ،وزروعهــم مباخــس ،وهــي ( )42البالذري :انساب األرشاف.487/
مدينــة صحيحــة الرتبــة ،والغالــب عــى نواحيهــا ( )43الطرباين :املعجم الكبري .98/1

املراعــى ،قليلــة القــرى .ياقــوت احلمــوي )44( :البــاذري :انســاب األرشاف ،487/ابــن

معجــم البلــدان .208/3

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

( )28الطويس :رجال .134/
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قتيبــة :اإلمامــة والسياســة .137/

( )45ابن ماكوال :إكامل الكامل .357/7

( )29ابن سعد :الطبقات الكربى .255/7

( )46البالذري :انساب األرشاف.491/

( )31العلل .381/1

حبــان :الثقــاة .302/2

( )30تاريخ .107/

( )47الدينــوري :األخبــار الطــوال ،213/ابــن

( )32ابن حنبل :العلل .416/1

( )48ابــو الفــرج األصفهــاين :مقاتــل

( )34ابن حنبل :العلل .134/3

.9 8 /1

( )33العجيل :الثقاة .342/1

( )35ابن شاهني :تاريخ .81/

الطالبيــن ،19/الطــراين :املعجــم الكبــر
( )49الدينوري :األخبار الطوال.213/

( )36اخلــز :معــروف مــن الثيــاب مشــتق منــه )50( ،البالذري :انساب االرشاف.491/
عــريب صحيــح ،وهــو مــن اجلواهــر املوصــوف ( )51البالذري :انساب األرشاف.487/

هبــا ،وبائعــه يســمى خــزاز .ابــن منظــور :لســان ( )52ابن سعد :الطبقات الكربى .235/8
العــرب .345/5

( )37الذهبي :سري .376/6

( )53للتفصيــات ينظــر املحمــداوي :فاطمــة

بنــت عتبــة حقيقــة أم وهــم .77/

( )38ابن سعد :الطبقات الكربى .248 /6

( )54املجليس :بحار األنوار .272/42

( )40ابن سعد :الطبقات الكربى .36/3

( )56الطــري :تاريــخ  ،110/4ابــو الفــرج

( )39ابن منظور :لسان العرب .488/12

( )55الطرباين :املعجم الكبري .98/1

( )41ابــو الفــرج األصفهــاين :مقاتــل األصفهــاين :مقاتــل الطالبيــن.19/
ا لطا لبيــن .1 8 /

( )57ابن حبان :الثقاة .302/2

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي
( )58ابــو الفــرج األصفهــاين :مقاتــل ( )74املجليس :بحار األنوار .272/42
ا لطا لبيــن .1 8 /

( )75الزركيل :األعالم .114/8

( )59ابن سعد :الطبقات الكربى .36/3

( )76الســمعاين :األنســاب  ،379/4ابــن

( )61ابن ماكوال :إكامل الكامل .357/7

( )77مقاتل الطالبيني.19/

( )60البالذري :انساب األرشاف.491/

ماكــوال :إكــال الكــال .116/7 ،216/5

ا لطا لبيــن .1 8 /

( )79الطرباين :املعجم الكبري .99/1

( )63ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى  )80( ،36/3البالذري :انساب األرشاف.493 /

ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل الطالبيــن )81( ،19/الســمعاين :األنســاب  ،379/4ابــن

الطــراين :املعجــم الكبــر .98/1

ماكــوال :إكــال الكــال .116/7 ،216/5

( )64ابن سعد :الطبقات الكربى 36/3

( )82ابن سعد :الطبقات الكربى .36/3

ا لطا لبيــن .1 8 /

( )84ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل

( )65ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل ( )83الطرباين :املعجم الكبري .98/1
( )66الطرباين :املعجم الكبري .98/1

ا لطا لبيــن .1 9 /

( )67احلاكم النيسابوري :املستدرك .143/3

( )85ابن سعد :الطبقات الكربى .36/3

( )69ابن حبان :الثقاة .302/2

ا لطا لبيــن .1 9 /

( )68الدينوري :األخبار الطوال.213/

( )70البالذري :انساب األرشاف.488/
( )71الدينوري :األخبار الطوال.213/

( )86ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل
( )87الطرباين :املعجم الكبري .98/1
( )88الطرباين :املعجم الكبري .99/1

( )72الســمعاين :األنســاب  ،379/4ابــن ( )89ابن خياط  :طبقات .225 ،131/
ماكــوال :إكــال الكــال  )90( .116/7 ،216/5ابن األثري :أسد الغابة .348/4

( )73البالذري :انساب األرشاف.493 /

( )91ابــن شــبة النمــري :تاريــخ املدينــة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )62ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل ( )78الطرباين :املعجم الكبري .98/1
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.5 4 3 /2

( )100وقعة صفني .484/

( )92ابــن ثعلبــة بــن ســنان بــن عامــر بــن عــدي ( )101ابن عساكر :تاريخ .137/59

بــن أميــة بــن بياضــة ،شــهد العقبــة وبــدر ًا وأحــد ًا ( )102ابن سعد :الطبقات الكربى .36/3
واخلنــدق وكان عامــل الرســول (صـ ّـى اهلل عليــه ( )103اجلن.18/

وآلــه) عــى حرضمــوت ،ويف زمــن ايب بكــر تــوىل ( )104ابــن عــدي بــن جبلــة بــن عــدي بــن
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قتــال معارضيــه يف اليمــن حــن رفــض أهــل ربيعــة بــن معاويــة االكرمــن بــن احلــارث بــن
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النجــر مــع األشــعث بــن قيــس حتــى ظفــر هبــم معاويــة بــن ثــور بــن مرتــع بــن كنــدي وهــو

فقتــل منهــم مــن قتــل وأرس مــن أرس وبعــث حجــر اخلــر وأبــوه عــدي االدبــر طعــن موليــ ًا
األشــعث بــن قيــس إىل أيب بكــر يف وثــاق .ابــن فســمي االدبــر عــاش قبــل البعثــة وبعدهــا ،وفــد

ســعد :الطبقــات الكــرى .598/3

إىل النبــي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) مــع أخيــه هانــئ

ابــن حجــر :اإلصابــة .239/1

افتتــح مــرج عــذرى وكان يف ألفــن ومخســائة

( )93البكــري :معجــم مــا اســتعجم  ،1299/4بــن عــدي وشــهد حجــر القادســية وهــو الــذي

( )94ابن سعد :الطبقات الكربى .12/5

مــن العطــاء وكان مــن أصحــاب اإلمــام عــي بــن

.5 4 3 /2

الكــرى .217 /6

( )95ابــن شــبة النمــري :تاريــخ املدينــة أيب طالــب (عليــه الســام) .ابــن ســعد :الطبقــات
( )96البالذري :فتوح البلدان .124/1
( )97البالذري :فتوح البلدان .122/1

( )105الفتــال النيســابوري  :روضــة
ا لو ا عظــن .1 3 3 /

( )98مل اجــد لــه تعريــف وال حتــى حضــور يف ( )106دمــغ :الدمــاغ :حشــو الــرأس ،واجلمــع
الروايــات ،لعلــه حســان بــن خمــزوم البكــري ،أدمغــة ودمــغ ،وأم الدمــاغ :اهلامــة ،وقيــل:

كان معــه (عليــه الســام) .الطــويس :رجــال اجللــدة الرقيقــة املشــتملة عليــه ،والدمــغ :كــر
.62/

( )99املنقري :وقعة صفني.137/

الصاقــورة عــن الدمــاغ ،دمغــه يدمغــه دمغــا ،فهو
مدمــوغ ودميــغ ،واجلمــع دمغــى ،وكذلــك مــرة

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي
دميــغ مــن نســوة دمغــى ،رجــل دميــغ ومدمــوغ )118( :الدينوري :األخبار الطوال.214/

خــرج دماغــه ،ودمغــه :أصــاب دماغــه ،ودمغــه ( )119مل اعرفه ومل أجد ترمجة له.

دمغــا :شــجه حتــى بلغــت الشــجة الدمــاغ )120( ،الطرباين :املعجم الكبري .98/1

واســمها الدامغــة .ابــن منظــور :لســان العــرب ( )121ابــن هاشــم وأمــه رضيبــة بنــت ســعيد بــن

.424/8

( )108البالذري :انساب األرشاف.488/

بــن نضلــة بــن حمضــب بــن صعــب بــن مبــر بــن
دمهــان مــن االزد فولــد املغــرة أبــا ســفيان ال بقيــة

( )109ابــو الفــرج األصفهــاين :مقاتــل لــه وأمــه آمنــة ابنــة أيب ســفيان بــن احلــارث بــن
ا لطا لبيــن .1 9 /

عبــد املطلــب وعبــد امللــك وعبــد الواحــد وأمهــا

( )110ابن سعد :الطبقات الكربى .35/3

أم ولــد وســعيد ًا ولوطــا وإســحاق وصاحلــ ًا

( )112البالذري :انساب األرشاف.499/

وعبــد اهلل وعونــا الم ولــد وأمامــة وأم املغــرة

( )114ابن سعد :الطبقات الكربى .36/3

ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى .22/5

ا لطا لبيــن .1 9 /

( )123الطرباين :املعجم الكبري .99/1

( )111الطرباين :املعجم الكبري .97/1

( )113البالذري :انساب األرشاف.487/

وربيعــة وعبــد الرمحــن المهــات أوالد شــتى

وأمهــا بنــت مهــام بــن مطــرف مــن بنــي عقيــل.

( )115ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل ( )122البالذري :انساب األرشاف .491/
( )116ابن سعد :الطبقات الكربى .35/3

( )124ابن سعد :الطبقات الكربى .35/3

( )117حجــار بــن أبجــر بــن جابــر بــن بجــر بــن ( )125البقرة.190/

عائــذ بــن رشيــط بــن عمــرو بــن مالــك بــن ربيعــة ( )126الطربي :جامع البيان .104/15
مــن عجــل وكان رشيف ـ ًا روى عــن اإلمــام عــي ( )127طبقات .35/3

(عليــه الســام) .ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى ( )128الطرباين :املعجم الكبري .100/1

.231/6

( )129املائدة.32/

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )107البالذري :انساب األرشاف.496/

القشــب ،واســمه جنــدب بــن عبــد اهلل بــن رافــع
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( )130الكهف.74/

رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) فقــال رســول

( )132ابن سعد :طبقات .35/3

ســهل وشــهد ســهل أيضــا اخلنــدق واملشــاهد

( )131النساء.93/

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) نبلــوا ســهال فإنــه
اهلل

( )133القايض نعامن :رشح األخبار .432/2

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه)
كلهــا مــع رســول اهلل

اإلمامــة .180/ 1

الكــرى .471/3

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

( )134البــاذري :انســاب  ،495/ابــن قتيبــة :مــات بالكوفــة ســنة 38هـــ .ابــن ســعد :الطبقــات
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( )135اهليثمي :جممع .141/9

( )136القايض نعامن :رشح .432/2

( )137الطرباين :املعجم الكبري .97/1

( )141ســاك بــن خرشــة بــن لــوذان بــن عبــد
ود بــن زيــد بــن ثعلبــة بــن اخلــزرج بــن ســاعدة،
آخــى رســول اهلل بينــه وعتبــة بــن غــزوان ،شــهد

( )138صقــل الســيف وســقله أيضــا صقــا مــن بــدر ًا وكانــت عليــه عصابــة محــراء ،وشــهد
ّ
(صــى اهلل عليــه
بــاب نــر وصقــاال أيض ـ ًا بالكــر فهــو صاقــل أحــد ًا وثبــت مــع رســول اهلل
واجلمــع صقلــة بفتحتــن والصانــع صيقــل وآلــه) وبايعــه عــى املــوت ،وشــهد الياممــة وقتــل
واجلمــع الصياقلــة والصقيــل الســيف واملصلقــة يومئــذ شــهيدا ســنة 12هـــ  .ابــن ســعد :الطبقــات

بالكــر مــا يصقــل بــه الســيف ونحــوه .حممــد الكــرى .556/3
بــن عبــد القــادر :خمتــار الصحــاح .194/
( )139املجليس :بحار األنوار .272/42

( )142السرية النبوية .614/3

( )143الطربي :تاريخ .210/2

( )140ابــن واهــب بــن العكيــم بــن ثعلبــة بــن ( )144األنصــاري لــه صحبــة ســكن البــرة
احلــارث بــن جمدعــة بــن عمــرو ابــن حنــش بــن ممــن شــهد بــدر ًا واســم أبــى االقلــح قيــس بــن

عــوف بــن عمــرو بــن عــوف ،شــهد بــدر ًا وأحــد ًا عصمــة بــن النعــان بــن مالــك بــن أميــة بــن

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ضبيعــة بــن زيــد استشــهد يــوم الرجيــح مــع
وثبــت مــع رســول اهلل

وســلم يــوم أحــد حــن انكشــف النــاس وبايعــه خبيــب بــن عــدى وأصحابــه يف الرسيــة التــي كان

عــى املــوت وجعــل ينضــح يومئــذ بالنبــل عــن عليهــا مرثــد بــن أبــى مرثــد .ابــن حبــان :الثقــاة

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي
.287 /3

( )158البالذري :انساب األرشاف.499/

( )145ابــن عمــرو بــن عتيــك بــن عمــرو بــن ( )159ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل
مبــذول ويكنــى أبــا ســعد لــه مــن الولــد ســعد ا لطا لبيــن .1 9 /

قتــل يف معركــة القاســطني مــع اإلمــام عــي بــن ( )160البالذري :انساب األرشاف488/

أيب طالــب (عليــه الســام) شــهد احلــارث أحــد ًا ( )161مقاتل الطالبيني.20/
حــن انكشــف النــاس وبايعــه عــى املــوت ،شــهد العني .378/4

احلــارث يــوم بئــر معونــة وقتــل يومئــذ شــهيد ًا ( )163الدينوري :األخبار الطوال.213/

يف صفــر عــى رأس ســتة وثالثــن شــهرا مــن ( )164تكــون أمــام بــاب الــدار ،وقيــل :هــي
اهلجــرة .ابن ســعد :الطبقــات الكــرى  .508/3الســقيفة والظلــة تكــون ببــاب الــدار .ابــن

( )146ابن كثري :البداية والنهاية .54/4

منظــور :لســان العــرب .209/3

( )148ابن هشام :السرية النبوية .615/3

( )166البالذري :انساب األرشاف499/

( )150الكليني :الكايف .110/8

( )168طبقات .35/3

( )147الطربي :تاريخ .197/2

( )149ابن حبيب :املنمق .411/
( )151ابن حنبل :مسند .51/4
( )152تاريخ .525/42

( )153اليعقويب :تاريخ .193/2

( )165البالذري :انساب األرشاف .491/
( )167الزلزلة .8-7/

( )169اإلرشــاد ،16/1ينظــر الطــريس :إعــام
 ،310/1الفتــال :روضــة  ،136/العالمــة

احلــي :املســتجاد ،17/ابــن عســاكر :تاريــخ

( )154البالذري :انساب األرشاف.501/

 ،557/42ابــن األثــر :أســد الغابــة .35/4

( )156البالذري :انساب األرشاف.500/

( )171ابن شهراشوب :مناقب .89/3

( )155البالذري :انساب األرشاف.488/
( )157الطارق.4/

( )170ابن عبد ربه :العقد الفريد .122/1
( )172ينظر املحمداوي :أبو طالب .34/

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

وثبــت مــع رســول اهلل (عليــه الســام) يومئــذ ( )162الغلــس :ظــام آخــر الليــل .الفراهيــدي:
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( )173البخــاري :التاريــخ الكبــر  ،448/8احلنفــي  :نظــم درر الســمطني145/

ابــن ســعد :طبقــات  ،232/6األردبيــي :جامــع ( )183القايض نعامن :رشح األخبار .446/2
.436/2

( )174املحمداوي :أم كلثوم .89/

( )184الطــراين :املعجــم الكبــر  ،98/1أبــو

الفــرج االصفهــاين :مقاتــل الطالبيــن.20/

( )175اإلرشــاد ،15/1ينظــر ابن شهراشــوب )185( :الطرباين :املعجم الكبري .99/1

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

املناقــب  ،94/3الراونــدي :اخلرائــج  )186( ،233/1الطرباين :املعجم الكبري .99/1
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الفتــال :روضــة  ،135/االربــي :كشــف ( )187بلــدة قريبــة مــن االنبــار غــريب الكوفــة

الغمــة  ،60/2املجلــي :البحــار  ،225/42بقرهبــا موضــع يقــال لــه شــفاثا ،منهــا جيلــب
البحــراين :مدينــة .211/3

( )176املحمداوي :أم كلثوم .92/
( )177انساب األرشاف .491/

القســب والتمــر إىل ســائر البــاد ،وهــو هبــا كثــر
جــد ًا ،وهــي عــى طــرف الربيــة ،هنبــت عــى أيــام

أيب بكــر عــى يــد خالــد بــن الوليــد يف ســنة 12

( )178ابــن ســعد :الطبقــات الكــرى  ،36/3للهجــرة ،فســبى نســاءها وقتــل رجاهلــا ،فمــن

الطــراين :املعجــم الكبــر .97/1

ذلــك الســبي والــدة حممــد بــن ســرين ،وســرين

( )179مل اعرفــه وجــدت لــه روايــات ،ومل أجــد اســم أمــه ،ومحــران بــن أبــان مــوىل عثــان بــن
ترمجــة لــه ،إن صــح وجــوده حتـ ًا ســيكون عــاش عفــان .ياقــوت احلمــوي :معجــم البلــدان
زمــن اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،قيــل أحــد . 176/4
القــراء لــه قــراءة مشــهورة.

( )180مقاتل الطالبيني.20/

( )181انساب األرشاف .491/

( )188ابــو الفــرج االصفهــاين :مقاتــل

الطالبيــن ،23/البكــري األندلــي :معجــم مــا
اســتعجم .109/1

( )181الكلينــي :الــكايف  ،51/7القــايض ( )189الكليني :الكايف .197/1

نعــان :رشح األخبــار  ،447/2ابــو الفــرج ( )190الطربي :جامع البيان .289/13

االصفهــاين :مقاتــل الطالبيــن ،24/الزرنــدي ( )191للتفصيــات ينظــر املحمــداوي :عقيــل

�.........................................................................أ .د .علي �صالح ر�سن املحمداوي
بــن أيب طالــب بــن احلقيقــة والشــبهة .47/

( )192ابن شهر آشوب :مناقب .106/2

( )207املحمداوي :اخلالفة الراشدة .140/
( )208الطرباين :املعجم الكبري .101/1

( )193ياقــوت احلمــوي :معجــم البلــدان ( )209قــال رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه):
.9 3 /1

“ أال أخربكــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام

ا لســمطني .1 4 5 /

ذات البــن ،فــإن فســاد ذات البــن هــي احلالقــة “.

.377 /16

اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال :هــي احلالقــة ال أقــول

( )194الزرنــدي احلنفــي  :نظــم درر والصــاة والصدقــة ؟ قالــوا :بــى ،قــال :صــاح

( )196املحمداوي :عقيل .72 /

حتلــق الشــعر ولكــن حتلــق الديــن “ الرتمــذي:

( )197األردبيىل :جامع الرواة .538/1

ســنن .73/4

سنن .953/2

( )211أشارة إىل قوله تعاىل التوبة.33/

( )198ابــن حنبــل :مســند  ،240/4ابــن ماجــة )210( :الرشيف الريض :هنج البالغة .76/3

( )199ابن حنبل :مسند .395/5

( )200السيوطي :الدر املنثور .423/6

( )201األردبيىل :جامع الرواة .386/2

( )202الصفار :بصائر الدرجات.308/

( )212األنعام.163-162/

﴿و َو َّص ِ َبــا
( )213أشــارة إىل قولــه تعــاىلَ :
ِ
اهيـ ِ ِ
ِ
اص َط َفــى
ـي إِ َّن اللَّ ْ
ـم َبنيــه َو َي ْع ُقـ ُ
ـوب َيــا َبنـ َّ
إِ ْب َر ُ

ا َتوتُــن َإالَّ و َأنتُــم مس ِ
ــل ُم َ
ون﴾
ُــم الدِّ يــ َن َفــ َ ُ َّ َ
ُّ ْ
َلك ُ

( )203ابــن النجــار البغــدادي :ذيــل تاريــخ البقــرة.132/

( )214مقتبــس مــن قولــه تعــاىلَ﴿ :ا ْعت َِص ُمــو ْا
بغــداد .35/5
ِ
بِ َح ْب ِ
ــت
( )204امللك.27/
ُــرو ْا نِ ْع َم َ
ــل اللِّ َجيعــ ًا َوالَ َت َف َّر ُقــو ْا َوا ْذك ُ
ُــم
ُــم َأعْــدَ اء َف َأ َّل َ
ــف َب ْ َ
ــن ُق ُلوبِك ْ
ُــم إِ ْذ كُنت ْ
( )205احلاكــم احلســكاين :شــواهد التنزيــل اللِّ َع َل ْيك ْ
ِ ِ ِ
ــى َشــ َفا
.354 /2
َف َأ ْص َب ْحتُــم بِن ْع َمتــه إِ ْخ َوانــ ًا َوكُنت ْ
ُــم َع َ َ
ُح ْفـ َـر ٍة ِّم ـ َن النَّـ ِ
ـار َف َأن َق َذ ُكــم ِّمن َْهــا ك ََذلِـ َ
ـن اللُّ
( )206الطويس :هتذيب األحكام .395/7
ـك ُي َبـ ِّ ُ
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( )195ابــن عســاكر :تاريــخ مدينــة دمشــق هــذا حديــث صحيــح .ويــروى عــن النبــي (صـ ّـى
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ِ ِ
ـم َ ْت َتــدُ َ
اونُــو ْا
ون﴾ آل عمــران )217( .103/مقتبــس مــن قولــه تعــاىل
﴿..و َت َع َ
َ
ـم آ َياتــه َل َع َّل ُكـ ْ
َل ُكـ ْ
ــى ِ
اونُــو ْا َع َ
( )215أي التــي مــن شــأهنا أن حتلــق وتســتأصل َع َ
اإل ْثــ ِم
ــوى َوالَ َت َع َ
ر َوال َّت ْق َ
ــى ا ْلــ ِّ
ان وا َّت ُقــو ْا اللَّ إِ َّن اللَّ َش ِ
ِ
ــديدُ ا ْل ِع َق ِ
ــاب﴾
الديــن كــا تســتأصل املــوس الشــعر ،وقيــل َوا ْل ُعــدْ َو َ

قطيعــة الرحــم والتظــامل والقــول الــيء ،يقــال :املائــدة.2/

وقعــت فيهــم حالقــة ال تــدع شــيئ ًا إال أهلكتــه )218( ،الكلينــي :الــكايف  ،51/7القــايض
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.66/10

( )216مل أجد احلديث يف كتب العامة.

احلنفــي  :نظــم درر الســمطني.145/
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قائمة املصادر
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القرآن الكريم
( )1أبن األثري ،أبو احلسن عيل ت 630هـ
أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة ،تــح حممــد
إبراهيم،القاهــرة ـ1970م
( )2األربيل،عيل بن حييى ت 693هـ
كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة ،تربيــز
ـ 1381هـــ.
( )3الباجي ،سليامن بن خلف ت 474هـ
التعديــل والتجريــح ملــن خــرج عنــه
البخــاري ،تــح امحــد البــزار ،د ـ م ،د ـ ت
( )4البحــراين ،الســيد هاشــم بــن ســليامن ت
1107هـ
مدينــة معاجــز االئمــة األتنــي عــر ودالئــل
احلجــج عــى البــر ،تــح عــزة اهلل ،ط،1
املعــارف ـ .1413
( )5البكــري ،عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز ت
487هـ.
معجــم مــا أســتعجم مــن أســاء البــاد
واملواضــع ،تــح مصطفــى الســقا ،ط3
بــروت ـ .1403
( )6البالذري ،أمحد بن حييى ت 279هـ
انســاب األرشاف ،تــح حممــد باقــر
املحمــودي ،ط – 1بــروت – 1394هـــ
فتوح البلدان ( القاهرة – 1739هـ )
( )7الرتمذي ،حممد بن عيسى279 ،هـ

ســنن الرتمــذي ،تــح عبــد الرمحــن حممــد
عثــان ،ط ،2بــروت – 1403هـــ
( )8الثقفي ،إبراهيم بن حممد ت 283هـ
الغــارات ،تــح جــال الديــن املحــدث ( د م
–دت)
( )9احلاكــم النيســابوري ،حممــد بــن حممــد
ت 405هـــ
املســتدرك عــى الصحيحــن ،تــح يوســف
املرعشــي ،بــروت ـ 1406هـــ
()10ابن حبان ،حممد ت 354هـ
الثقاة ،ط ،1اهلند ـ 1393هـ
( )11ابن حجر ،امحد بن عيل ت  852هـ
اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،تــح عــادل امحــد
عبــد املوجــود وآخــرون ،ط 1بــروت –
1415هـــ.
( )12أبــن حنبــل ،أبــو عبــد اهلل امحــد ت
241هـــ
العلــل ومعرفــة الرجال،تــح ويص اهلل بــن
حممــود عبــاس ،ط،1الريــاض ـ 1408هـــ
املسند ،بريوت – دت
( )13ابن خياط ،خليفة ت 240هـ
كتــاب الطبقــات ،تــح ســهيل زكار بــروت –
1993م
( )14الدينوري ،أيب حنيفة ت 282هـ
األخبــار الطــوال ،تــح عبــد املنعــم عامــر ،ط1
دار أحيــاء الكتــب العربيــة ـ 1960م.
( )15الذهبــي ،شــمس الديــن حممــد بــن
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امحــد ت 748هـــ
ســر أعــام النبــاء ،تــح صــاح الديــن
املنجــد ،مــرـ د ت.
( )16الراوندي ،قطب الدين ت  573هـ
اخلرائــج واجلرائح،مؤسســة االمــام
املهدي،قــم ـ 1409هـــ.
( )17الزركيل ،خري الدين ت 1410هـ
األعالم قاموس تراجم ،ط 5بريوت د ت
( )18الزرنــدي احلنفــي مجــال الديــن حممــد
(ت150هـ)
نظــم در الســمطني يف فضائــل املصطفــى
واملرتــى ،00.ط 1مكتبــة أمــر املؤمنــن
العامــة ـ 1958م
( )19ابن سعد ،حممد ت 230هـ
الطبقــات الكــرى ،تــح إحســان عبــاس،
بــروت ـ د ت
( )20سليم بن قيس ت 80هـ
كتاب سليم،قم ـ 1415هـ
( )21الســمعاين ،أيب ســعيد عبــد الكريــم ت
562هـ
األنســاب ،تعليــق عبــد اهلل عمــر البــارودي
ط1ـ بــروت ـ 1408هـــ.
( )22الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن
ت 911هـ
لــب اللبــاب يف حتريــر األنســاب ،بــروت – د
ت
( )23ابــن شــاهني ،عمــرو بــن امحــد ت

385هـــ
تاريــخ أســاء الثقــاة ممــن نقــل عنهــم العلــم،
تــح صبحــي الســامرائي ،ط،1الــدار الســلفية
ـ 1404هـ.
( )24ابن شبة النمريي ،عمر ،ت 262هـ
تاريــخ املدينــة املنــورة ،تــح فهيــم حممــد
شــلتوت (قــم ـ 1410هـــ)
( )25الرشيف الريض ،ت 406
هنــج البالغــة ،تــح حممــد عبــده ،بــروت ـ د
ت.
املجــازات النبويــة ،تــح طــه حممــد الرشبينــي،
قــم – دت.
( )26ابــن شهراشــوب :حممــد املازنــدراين ت
558هـ
مناقــب آل أبــى طالــب (عليهــم الســام) ،قــم
ـ 1379هـ.
( )27ابــن طــاووس ،عبــد الكريــم ،ت
693هـــ
فرحــة الغــري يف تعيــن قــر أمــر املؤمنــن
عــي (عليــه الســام) تــح حتســن آل شــبيب،
مركــز الغديــر للدراســات ،ط1998-1
( )28الطــراين :ســليامن بــن امحــد اخلمــي ت
360هـ
املعجــم الكبــر ،تــح محــدي عبــد احلميــد،
ط ،2القاهــرة ـ د ت.
( )29الطربي ،حممد بن جرير ت 310هـ
تاريــخ األمــم وامللــوك ،تــح ،أبــو الفضــل
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إبراهيــم ،مــر ـ .1968
جامــع البيــان يف تأويــل القرآن،بــروت
ـ 1405هـــ.
( )30الطــويس ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن
ت 460هـ
اختيــار معرفــة الرجــال ،تــح مــر دامــاد
وآخــرون ،قــم ـ 1404هـــ
( )31ابن عبد ربه ،امحد بن حممد
العقــد الفريــد ،رشحــه وضبــط فهارســه امحــد
أمــن وآخــرون ،بــروت – د ت
( )32العجيل ،محد بن عبدان ت 261هـ
معرفة الثقاة ،ط ،1املدينة املنورة ـ1405هـ
( )33ابــن عســاكر ،عــي بــن احلســن بــن هبــة
اهلل الشــافعي ،ت 571هـ
تاريــخ مدينــة دمشــق ،تــح عــي شــري ،دار
الفكــر ـ 1415هـــ
( )34العالمــة احلــي ،احلســن بــن يوســف
ت726هـــ
املســتجاد مــن كتــاب اإلرشــاد ،قــم ـ
1 4 0 6هـــ .
منتهى الطلب ،تربيز ـ 1333هـ.
( )35الفتــال النيســابوري ،حممــد بــن احلســن
ت 508هـ
روضة الواعظني،قم ـ د ت
( )36أبــو الفــرج األصفهــاين ،عــي بــن
احلســن ت 356هـــ
مقاتــل الطالبيــن ،تــح كاظــم املظفــر ،ط 2قــم

ـ 1965م.
( )37الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أمحــد ت
175هـــ
العــن ،تــح مهــدي املخزومــي وآخــر ،ط،2
إيــران ـ 1409هـــ.
( )38القــايض نعــان ،نعــان بــن حممــد ،ت
363هـ
رشح األخبــار يف فضائــل األئمــة األطهار،تح
الســيد عبــد احلســن ،قــم د ت.
( )39ابــن قتيبــة ،عبــد اهلل بــن مســلم ،ت
276هـــ
اإلمامــة والسياســة ،املعــروف ب (تاريــخ
اخللفــاء) تــح ،عــي شــري ،ط ،1قــم –
1413هـــ
( )40الكلينــي ،حممــد بــن يعقــوب ت329
هـ
الكايف ،طهران ـ 1365هـ.
( )41ابــن ماجــة ،حممــد بــن يزيــد القزوينــي،
ت 273هـ
الســنن ،تــح حممــد فــؤاد عبــد الباقــي ،بــروت
ـ د ت.
( )42املارديني ،عالء الدين ت 745هـ
اجلوهــر النقــي يف الــرد عــى البيهقــي ،مطبعــة
دار الفكــر
( )43ابــن ماكــوال ،االمــر احلافــظ ،ت
475هـــ.
االكــال يف رفــع االرتيــاب عــن
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هتــدف هــذه الدراســة اىل الكشــف عــن وظيفــة البنيــات املتوازنــة يف نصــوص
مــن هنــج البالغــة ،بعدهــا ظاهــرة اســلوبية ايقاعيــة ،فهــي تــؤدي دورا كبــرا يف
حتديــد ســات اإليقــاع يف النصــوص االدبيــة.
كــا أهنــا تعــد مــن املقومــات األســلوبية التــي شــكَّلت نمطــا خاصــا مــن
اإليقــاع يف كثــر مــن خطــب هنــج البالغــة نتيجــة ترديــد وحــدات صوتيــة متســاوقة
يف النصــوص فهــي تعمــل عــى تنســيق العالقــات الداخليــة للنــص بــدءا باملكــون
الرتكيبــي ووصــوال اىل االيقــاع ،واســتنطاقا جلامليــات االســلوبية واملقاصــد
الدالليــة التــي يوحــي هبــا النــص.
وشــملت الدراســة توطئــة عرفــت بمصطلــح التــوازي وعالقتــه بالبالغــة
العربيــة وفنوهنــا وتبعتهــا ثالثــة حمــاور ،متثــل املحــور االول بالتــوازي الرتكيبــي
وشــمل ثــاث فقــرات كان أوهلــا التــوازي عــر الضمــر ،وثانيهــا التــوازي عــر
االســتفهام ،وثالثهــا التــوازي عــر الــرط .أمــا املحــور الثــاين فشــمل دراســة
ـم بالتــوازي النحــوي _الرصيف
التــوازي التقابــي _التضــاد وامــا املحــور الثالــث فهتـ َّ
وختمــت الدراســة بأهــم نتائــج البحــث.

 كرمية نوما�س حممد املدين.د.م.�أ.......................................................................
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Such a study endeavours to expose the functions of the parallel
structure devices in the The Road of Eloquence .For it is a rhymed
stylistic phenomenon taking so great a role in forming the rhyme features
of literary texts.
Moreover, it rises to existence as a prominent pattern iterated in most
sermons of The Road of Eloquence; as there are phonetic units dominating
the atmosphere in the context; from structure to rhyme to cast stylistic
sublimity and semantic intensions a text purports.
The actual study inaugurates an introduction defining the parallelism
and its nexus to the Arabic eloquence and arts, then there are three axes,
the first manipulates the structural parallelism in three loci; parallelism via
conscience, parallelism via interrogation and parallelism via conditions,
yet the second does the contrastive parallelism; the third does the syntactic
parallelism, last the study concludes with the most important findings.
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املصطلح واملفهوم
مدخل :مفهوم التوازي

املتوازنــة أو املتقابلــة).

()5

فالعالقــة بــن التــوازي والبنيــة

تــدور معــاين التــوازي يف ال ُّلغــة حــول العروضيــة عالقــة وطيــدة ،ويــزداد كل

التعدديــة والتامثــل واملحــاذاة والتناظــر منهــا قــوة وحضــور ًا باآلخــر ،ألن حركيــة
واملواجهــة واملقابلــة وتــوازي الشــيئان التــوازي وفاعليتــه عــى املســتوى األفقــي
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بمعنــى وازى أحدمهــا اآلخــر(.)1
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تشــابه حركيــة التفعيــات العروضيــة

أمــا التــوازي يف االصطــاح :هــو التــي تتكــون يف الشــطر الثــاين بتكــرار

عبــارة عــن تكــرار بنيــوي يف بيــت شــعري تفعيــات الشــطر االول ،كــا أن كال

أو جمموعــة شــعرية ،أو هــو التامثــل القائــم مــن التــوازي والبنيــة العروضيــة (طاقــة

بــن طرفــن يف سلســلة لغويــة مــا.

إيقاعيــة وصوتيــة تنــأى بالنــص الشــعري

()2

ــرف يف النقــد احلديــث بأنــه :عــن أن يكــون نثــر ًا ،وتكســبه قــدرا مهــا
و ُع ّ
(عبــارة عــن عنــر بنائــي يف الشــعر يقــوم مــن الشــعرية) )6(.بــل إن الشــعر يكــون

عــى تكــرار أجــزاء متســاوية)( ،)3كــا أدخــل يف بابــه إذا كان أكثــر اشــتامال عــى
ــرف بأنــه) بمثابــة متواليتــن متعاقبتــن صــور مــن التــوازي (ألن بنيــة الشــعر إنــا
ُع ّ
أو أكثــر لنفــس النظــام الــريف والنحــوي هــي التســجيع والتقفيــة).

()7

املصاحــب بتكــرارات أو باختالفــات

إيقاعيــة وصوتيــة أو معجميــة دالليــة)

()4

(فالبعــد الصــويت يبعــد الشــعر عــن

مذهــب النثــر ،ويســهم يف تشــكيل املعنــى

و َع ّر َفــه ياكبســون بأنــه( :عبــارة عــن واإلحيــاء ،ويعيــده اىل الشــفاهية التــي

متاثــل أو تعــادل املبــاين أو املعــاين يف ســطور كانــت تبحــث عــن كل ألــوان الصفــاء
متطابقــة الكلــات أو العبــارات القائمــة والنقــاء لتكــون اللــذة يف الصفــة النطقيــة

عــى اإلزدواج الفنــي وترتبــط ببعضهــا ويف احلركــة التأليفيــة ألعضــاء الــكالم).
وتســمى عندئـ ٍـذ باملتطابقــة أو املتعادلــة أو (( )8ولعــل حــرص العــرب عــى الترصيــع

�.......................................................................أ.م.د .كرمية نوما�س حممد املدين

يف مطالــع القصائــد ،ووقوفهــم كثــر ًا عــى

التــوازي مــن املقومــات األســلوبية

قــوايف الشــعر خــر دليــل عــى ادراك العــرب التــي نشــأ نتيجــة ترديــد وحــدات صوتيــة
ـص فيمنحــه نمط ـ ًا خاص ـ ًا
مالمــح التــوازي وأمهيتــه يف الــكالم ،خاصــة متســاوقة يف النـ ّ

أن اإلطــراد والتناظــر يشــكالن حاجــة مــن مــن اإليقــاع يتجىل يف نســق من التناســبات
احلاجــات األوليــة للذهــن اإلنســاين)( )9وأن املســتمرة عــى مســتويات متعــددة منهــا:

اىل مبــدأ التــوازي) )10(.وإذا كان التــوازي و مســتوى تنظيــم األشــكال واملقــوالت

قــد شــهد يف الدراســات احلديثــة تطــور ًا يف النحويــة وترتيبهــا ومســتوى تنظيــم

املفهــوم واختالفــا يف األنــواع واألشــكال ،الرتادفــات املعجميــة ،ومســتوى تنظيــم
فــإن البالغــة العربيــة عرفــت صــور ًا عــدة األصــوات واهليــاكل التطريزيــة.

()12

هلــذا البعــد اجلــايل اهلنــديس ،الــذي يعنــى

وال يقتــر أثــر التــوازي يف اهلندســية

بالتواصــل والتتابــع والرتابــط بــن األجــزاء ،اللفظيــة للمفــردات ،وانــا يتعداهــا اىل
النــص فتختلــف
بــل إن العــرب عرفــوا التــوازي منــذ بدايــات البينــات التعبرييــة يف
ّ
الشــعر العــريب يف العــر اجلاهــي ،حــن طبيعــة درجــات عالئقــه تبعــ ًا لــرورة
النــص وتناســله املحكومــة
نمــو
ّ
أمســك الشــعراء بعنــان األوزان والقــوايف ،آليــات ّ

وســلكوا ســبل التكــرار واإليقــاع ،وحــن بســرورة اجلــذب واإلبعــاد واإلشــتباه
ازداد شــغف الشــعراء بالتناغــم اإليقاعــي واإلختــاف.

يف العــر العبــايس كثــر البديــع يف أشــعارهم

ويمكــن القــول إن التــوازي مكــون

جتســيد ًا جلامليــات اللغــة يف معبــد الفــن .إيقاعــي وتركيبــي يعمــل عــى تنســيق

وليــس صحيحــا مــا ذهــب إليــه موســى العالقــات الداخليــة للنــص األديب بــدء ًا

ربابعــة مــن أن كتــب النقــد والبالغــة مل تذكــر مــن العالقــات الرتكيبيــة ووصــوالً اىل

مفهــوم التــوازن بنصــه وحروفــه.

()11

اإليقــاع ،وهبــذا جيــذب انتبــاه القــارئ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

كل صنعــة عــى حــد قــول هوبكنــز( :ختتــزل مســتوى تنظيــم البنــى الرتكيبيــة وترتيبهــا
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ِ
ضمــن أنــاط معينــة مــن التامثــات اهلــارب ،وت ُ
ــب.»..
ُنــال الرغائ ُ

()13

النــص
أن التــوازي املتحقــق يف هــذا
الصوتيــة والرتكيبيــة والدالليــة املكونــة
ّ
النــص ضمــن حالــة تعادليــة أو منشــأه التامثــل املوقعــي ،والتناســب الوزين
لنســيج
ّ
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املبحث األول
التوازي النحوي–والرصيف
املطلب األول :التوازي باجلمل اخلربية

والتناظــر الرتكيبــي بــن عنــارص النــص،

ممــا نجــم عنــه نسـ ٌـق إيقاعــي موحــد منــح

اخلطبــة قيمتهــا األســلوبية فالتــوازي كلـ ّـا
كان عميقــ ًا متصــ ً
ا بالبنيــة الدالليــة كان

ونعنــي بــه تــوازي املقاطــع واجلمــل أحفــل بالشــعرية )14(.)...ويمكــن إيضــاح

اخلربيــة املتواليــة واملتوازيــة يف املواقــع ذلــك عــر املخطــط اآليت:

النحويــة والرصفيــة ومــا يصحبهــا مــن
ٍ
تــواز إيقاعــي ،فالكاتــب حــن يكتــب

التقوى

مفتاح سداد //ذخرية معاد
ُ
ٍ
ملكة  //نجاة ك َُّل هلكة
عتق من كل
ٌ

نصــه اإلبداعــي حيــدث توازنــ ًا بــن مــا
ّ
يكتــب ومــا حيتــدم يف ِ
نفسـ ِـه مــن رغبــة يف هبا
ُ
التعبــر باخلــر وممــا يفــي اىل متاثــات هبا

ينجح الطالب
ُ

ينجو اهلارب

للنــص ،هبا تُنال الرغائب
تقــوي أوارص البنيــة اإليقاعيــة
ّ
ّ
فتتخــذ اجلمــل اخلربيــة املتوازيــة صياغــة ومــن ذلــك َأيضــ ًا يف كالم لــه (عليــه
نحويــة ورصفيــة موحــدة ومــن أمثلــة ذلك الســام) إِىل معاويــة ،جــاء فيــه« :وكيــف

تكشـ َف ْت عنـ َ
ـع ،اذا َّ
ـب
ـك َجالبيـ ُ
ور َد يف هنــج البالغــة ،مــن كالم لإلمــام أنــت صانـ ٌ
مــا َ
ــت
تبه َج ْ
(عليــه الســام) يف الوصيــة بالتقــوى :مــا أنــت فيــه ،مــن ُدنيــا قــد َّ
ٍ
َ
دعتــك
ــت ب َل ّذ ِتــا،
«فــإِ َّن تقــوى اهللِ ِمفتــاح
ســداد ،وذخــر ُة بزينتهــا ،وخدَ َع ْ
معـ ٍ
َ
َ
وأمرتــك
وقادتــك فــا تبعت ََهــا،
ـاد ،وعتـ ٌـق مــن ك ُِّل َم َل َكـ ٍـة ،ونجــا ٌة مــن فأج ْبت ََهــا،
ك ُِّل ه َلك ٍ
()15
الطالــب ،وينجــو فأطعتهــا.»...
ينجــح
َــة ،هبــا
َ
ُ
ُ
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َّ
للمرســل إليــه؛ ألن هــذه الرتاكيــب ذات في َب ْخ ُ
ــل ،وخي ُ
األول.
ويقطــع
ُــون العهــدَ ،
ُ
ِ
فــأي زاجــر
( )20فــإذا كان عنــد
طابــع تركيبــي -مجــايل تأثــري.
احلــربُّ ،
هبجت بزينتها
قد
َ

الدنيا

خدعت بلذهتا
َ

َ
دعتك فأحببتها

قادتك فأتبعتها

أمرتك فأطعتها

املطلب الثاين :التوازي عرب الضمري

وآمــر هــو ،مــا مل تأخــذ الســيوف مآخذهــا،
ر مكيدتـ ٍـه أن يمنــح
فــإذا كان ذلــك كان أكـ ُ
ِ
القــرم ُســ َبته)(هنج البالغــة )175 /1/فقــد ُبنــي

ـص عــى نمــط مــن العالقــات (النحويــة
النـ ّ
والرصفيــة) املتوازيــة عكســت نســق ًا بنائي ـ ًا

قائ ـ ًا عــى ترديــد البنيــة الرتكيبيــة املوحــدة

ربهــا اســتطاع
يتحقــق التــوازي الرتكيبــي بالضمــر ،العائــد للضمــر (هــو) ع َ

النــص اإلمــام (عليــه الســام) إبــراز جمموعــة مــن
عــر تنظيــم هــذا األخــر ألجــزاء
ّ
األديب وبنياتــه وإرتباطهــا بــه ،يف ظــل الصفــات الســلبية التــي وســم هبــا (عمــرو
خضــوع تلــك البنيــات ملتتاليــات لغويــة بــن العــاص) فأســهمت بنيــة التــوازي يف

منســجمة نحويــا .ومــن نــاذج هــذا تثبيــت هــذه الصفــات واملعــاين وايصاهلــا
التــوازن الرتكيبــي الــذي ينظمــه الضمــر ،اىل املتلقــي كــا يف الشــكل رقــم (.)1

قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف

يبــن هــذا الشــكل إن كل البنيــات

إحــدى خطبــه يف ذكرعمــرو بــن العــاص الرتكيبيــة للنــص ،تتوحــد يف نظــام

«عجبــا البــن النًابغــة» )16(.يزعــم ألهــل عالئقــي يقــوم الضمــر فيــه بــدور البــؤرة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

فالتشــاكل (النحــوي +الــريف) الشــام ،إن ِ َّف دعابــة ،)17(.واين امــرؤ
ـص اخلــري أدى وظيفتــن ِع ـ َر تلعابــة ،أعافــس ،وأمــارس ،)18(.لقــد
املكـ ّـون للنـ ّ
التــوازي مهــا :إيصــال ال ُبعــد اإليقاعــي اىل قــال :باط ـاً ،ونطــق إثــا .أمــا ورش القــول
أفضــل مدياتــه بتامثــل الرتاكيــب املتوازنــة ،الكــذب ،أنــه ليقــول فيكــذب ،ويع ِ
ــد
َُ
ُ
لــف ،ويســألُ ،ف ِ
أمــا اآلخــر :املقــدرة يف إيصــال الرســالة ُف ْ
ــف )19(.ويســأل
يلح ُ
يخ ٌ َ
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النــص األديب ،وذلــك ألنــه
التــي ترجــع إليهــا كل تلــك البينــات ،التــوازن يف
ّ
النــص وإنســجامه مــن
وهكــذا يــؤدي الضمــر هــو دور ًا تنظيمي ـ ًا يســهم يف ترابــط
ّ
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لــكل املتتاليــات اللغويــة ،ممــا خيلــق توازيــا الناحيــة الدالليــة والرتكيبيــة عــى الســواء،
ِ
ـر عملهــا
تركيبيــ ًا.
هــذا الرتابــط واألنســجام يــأيت عـ ْ َ
ومــن أمثلــة التــوازي بالضمــر ايض ـ ًا بصفتــه عتبــة ترجــع إليهــا كل وحــدات
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ور َد يف كتابــه (عليــه الســام) اىل املنــذر النــص ،ويــأيت مــن خــال انبنائــه عــى
مــا َ

بــن اجلــارود العبــدي ،إذ جــاء فيهــا:
ــار يف ِع ْط َفيــهُ ،م ْ ٌ
تــال يف واجلــواب .ومــن نــاذج اإلســتفهام هــو مــا
«إنَّــ ُه لن َّظ ٌ
بر ِد ِي ِ
()21
ــه ،ت ٌ
َقــال يف ِشاك ْيــه.»..
قالــه اإلمــام عــي (عليــه الســام).
ُْ
احلــوار بــن طرفــن يف إطــار ثنائية الســؤال

للنــص عــى
يقــوم البنــاء اهلنــديس
ّ

ور َد يف
ومــن نــاذج االســتفهام مــا َ

اليــه وتكــرار ثــاث متواليــات ،كل فقــرة

يف ذم املتخاذلــن ...« :أي دار بعــد

مرتكــز الضمــر بـ(أنــه) العائــد للمرســل كالم اإلمــام (عليــه الســام)

تشــكل وحــدة دالليــة تتمتــع بإيقــاع نغمــي داركــم متنعــون؟ ومــع أي إمــام بعــدي

فــاز واهلل
فــاز بكــم فقــد َ
متجانــس مــع التــي قبلهــا ،ولــذا قيــل أن تقاتلــون؟ مــن َ

التــوازي هــو شــكل مــن أشــكال التنظيــم بالســهم األخيــب؟ ومــن رمــى بكــم فقــد
ِ
()23
بأفــوق ناصــل.»...
النحــوي يتمثــل يف تقســيم احليــز النحــوي رمــى

عــى عنــارص متشــاهبة يف الطــول والنغمــة
النــص
إن التــوازي املتحقــق يف هــذا
ّ
والبنــاء النحــوي ،فالــكل يتــوزع يف عــر هــذا األســلوب اإلســتفامي بــن

عنــارص أو أجــزاء ترتبــط نحوي ـ ًا وإيقاعي ـ ًا الرتاكيــب املتامثلــة نحويــ ًا ورصفيــ ًا خلــق

فيــا بينهــا...

()22

املطلب الثالث :التوازي عرب االستفهام

كثافــة – صوتية-إيقاعيــة ذات قيمــة مجالية

قــادرة عــى منــح اللغــة قيمتهــا األســلوبية

لالســتفهام دور رئيــس يف بعــث روح عــر خلــق نســيج تركيبــي داليل متناســق
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يمنــح اإليقــاع قيمــة معنويــة – بحيــث اإلســتدعائية التــي يطلقهــا املتكلــم تعبــر ًا
ِ
بداخلـ ِـه مــن عــن الوظيفــة اإلفهاميــة واإلدراكيــة
يســتطيع الكاتــب البــوح عــا
(الطلبيــة) التــي متنحــه طاقــة وهيــأة
أمل وحــزن.
بوصف ِ
ِ
ــه
وكذلــك يف كالم لــه (عليــه الســام) تعبرييــة خيضــع هلــا املتلقــي

تائب من خطيئته قبل منيته
أفال ٌ
أالعامل ِ
ٌ
لنفس ِه قبل يوم بؤسه

ونجــد يف هنــج البالغــة مــن هــذه

وردت لغــرض
الصيــغ واإليعــازات
ْ

إن بنيــة التــوازي القائمــة عــى التنبيــه والتحذيــر والتهكــم واإلرشــاد

األســتفهام خلقــت تركيــز ًا عــى ثيمــة والنص ـح ,فمــن أمثلتهــا مــا جــاء يف كتابــه
معينــة يف رصــد الداللــة التــي قصدهــا (عليــه الســام) لعبــد اهلل بــن عبــاس الــذي

أنتفعــت
األمــام (عليــه الســام) وخلقــت إيقاعــ ًا قــال :بحــق هــذا الــكالم «مــا
ُ
ّ
((صــى
معتمــد ًا عــى تــوازي املتواليتــن لنفــس بــكالم بعــد كالم رســول اهلل

النظــام النحــوي – والــريف.

املطلب الرابع :التوازي عرب
أسلويب األمر والنهي:

اهلل عليــه وآلــه) وســلم) كأنتفاعــي هبــذا
كالم ِ
الــكالم» )25(.يف ِ
ــه (عليــه الســام):

ـت مــن آخرتـك,
ورك بــا نلـ َ
س ُ
«...فليكــن ُ ُ

ـفك عــى مــا فاتـ َ
أسـ َ
ـك منه ـا ,ومــا
األصــل يف األمــر والنهــي أن يــايت يف وليكــن ُ

ـت مــن ُدنيــاك فــا تُكثــر بــه فرح ـ ًا ,ومــا
اجلملــة لطلــب الفعــل أو الكــف عنــه عــى نلـ َ

ســبيل اإلجيــاب وقــد يأتيــان لــدالالت فاتـ َ
ـك منهـا ,فــا تــأس عليــه جزعـ ًا وليكــن
جمازيــة تفهــم مــن الســياق.

فهــا يســتندان إىل اإليعــازات

هــك فيــا بعــد املــوت.»...
َ ُّ

()26

إن القيمــة األســلوبية هلــذا النســق

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

يف احلــث عــى التــزود باآلخــرة «أفــا املحــور الثــاين واملســتجيب قــوالً وفعــ ً
ا
ِ
ٌ
خطيئــة قبــل منيتــه؟
تائــب مــن
أالعامــل لإليعــازات الصــادرة مــن املتكلــم الــذي
ٌ
لنفس ِ
ِ
()24
ــه قبــل يــوم بؤســه».
يمثــل املحــور األول يف اإلنبعــاث الــداليل.
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الرتكيبــي املتبايــن يف الصيــغ بــن األمــر املطلب اخلامس :التوازي عرب أسلوب
الرشط
والنهــي يتجــى يف املامثلــة النحويــة

النــص األديب املعتمــد عــى
يبنــى
والرصفيــة بــن الســياقات النصيــة املعتمــدة
ّ
عــى اخلــط الرتكيبــي نفس ـه ,فهــذا التكثيــف أســلوب الــرط وفــق قاعــدة الــرط

والتجانــس بــن الرتاكيــب املتوازيــة قــد وجوابــه ،ممــا يســاعد عــى خلــق معادلــة
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(عليــه الســام) أن يســتظهر مســاوئ الدنيــا املعنويــة ،ويســمح أيضــ ًا بالســيطرة عــى
النــص ومل شــتاته.
فوظــف أســلوب االمــر أجــزاء
ومنافــع اآلخــرة.
ّ
ّ

النــص أحيانــ ًا بعــد
وقــد يلجــأ
تــارة والنهــي تــارة.
ّ
مــرة أخــرى .فهــذه الرتاكيــب الــرط ،اىل مرتاكمــة أكثــر مــن مجلــة
املتوازيــة أســهمت يف إثــارة تــوازي داليل ورصفهــا بشــكل متعــادل يثــر اإلنتبــاه اىل

فضــ ً
ا عــن التــوازي اإليقاعــي.

التــوازي الــذي ينظمــه أســلوب الــرط

ويمكــن أن نوضــح ذلــك اخلطاطــة ويســهر عــى توزيعــه.

اآلتيــة:

ومــن نــاذج التــوازي الرتكيبــي القائم

س َ
نلت من آخرتك
ورك بام َ
فليكن ُ ُ

عــى أســلوب الــرط بعــض أقــوال اإلمام

نلت من ُدنياك فال تكثر به فرح ًا
وما َ

ــزى فيهــا األشــعث بــن
الســام) وقــد َع ّ

وليكن أس ُف َك عىل ما َ
فاتك منها

وما َ
فاتك منها فال تأس عليه جزع ًا

عــي (عليــه الســام) مــن رســالة لــه (عليــه
قيــس عــن ابــن لــه «يــا أشــعث! أن حتــزن

إذ ّ
إن تلــك التوازيــات الصوتيــة عــى إبنــك ،فقــد أســتح َّق ْت ذلــك منــك
ِ
ــم ،و ْ
ر ففــي اهلل مــن ك ُِّل
إن تصــ ْ
والدالليــة أســهمت يف إيصــال رســالة الرح ُ
ٍ
ــف ،يــا أشــعث! ْ
ــر َت
االمــام (عليــه الســام) اىل املتلقــي.
مصيبــة َخ َل ٌ
إن َص َ ْ

مأجــور،
وأنــت
القــدر
جــرى عليــك
َ
ٌ
ُ
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ـت قدامــة بــن جعفــر إن التضــاد مــن نعــوت
ـدر وأنـ َ
وإن ِجز ْعـ َ
ـت جــرى عليــك القـ ُ

مــأزور…».
ٌ

املعــاين ويســميه التكافــؤ )30(.يف حــن أن

()27

نرصــدُ يف
النــص تالمحــ ًا تركيبيــ ًا عبــد القــادر اجلرجــاين يســميه التطبيــق
ِّ
وإيقاعيــ ًا ودالليــ ًا ،فمتواليــات التــوازي وهــو عنــده مقابلــة الــيء بضــده،)31(.

عــر أســلوب الــرط ،أعطــت للنــص وأبــن األثــر يســميه املطابقــة ،وتعنــي

تقطــع اىل مفاصــل متمثلــة ،وكأنــا يكــون والبيــاض والليــل والنهــار.

()32

وهــذا

الرتكيــب دالليــ ًا مقعــود ًا مــع مــا يقابلــه النــوع عنــد الســجلاميس هــو امللقــب بإيــراد

مــن الرتكيــب اآلخــر وهــو مــا يعطــي النقيــض )33(.أمــا صاحــب الطــراز فــرى

الســياق حلمتــه األوىل التــي تنتــج نصــ ًا إن كل هــذه األســاء الســابقة التضــاد

متامســك ًا تركيبيــ ًا ودالليــ ًا.

والتكافــؤ ،والطبــاق

()34

مجلة فعل الرشط

ليســت ســوى

دوال ملدلــول واحــد ،وأن يــؤيت بالــيء

وأنت مأجور
إن صربت جرى عليك القدر َ

وبضــده يف الــكالم )35(.وتــأيت تعريفــات

املبحث الثاين
التوازي التقابيل (التضاد)

أبــن جعفــر والنقــاد اآلخريــن ،إذا جيعــل

وأنت مأزور
إن جزعت جرى عليك القدر َ

يقصــد يف اللغــة بالضــد ،املخالــف

()28

أبــن أيب األصبــع توفيقيــة بــن رأي قدامــة
الطبــاق رضبــن :رضب يــأيت بألفــاظ
احلقيقــة ،ورضب يــأيت بألفــاظ املجــاز ،فــا

أو النقيــض ،وضــد الشــىء عنــد البالغيني كان منــه بلفــظ احلقيقــة ســمي طباقـ ًا ،ومــا

والنقــاد مطابقــة ،وقــد درس هــذا املقــوم كان بلفــظ املجــاز ســمي تكافــؤ ًا.

األســلويب عندهــم ضمــن علــم البديــع،

وغنــي عــن البيــان ،إن الطبــاق عنــد

يقــول أبــن املعتــز طابقــت بــن الشــيئني البالغيــن يكــون بــن لفظتــن متضادتــن
إذا مجعتهــا عــى حــذو واحــد )29(.ويــرى يف املعنــى ال أكثــر ،فــإذا جتــاوز هــذا التضاد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

موســيقاه ،بفعــل اإليقــاع املســتمر الــذي عنــده اجلمــع بــن الــيء وضده ،كالســواد
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أكثــر مــن معنــى ســمي عندهــم مقابلــة.

وأذنــت بــوداع( ،)38وأن اآلخــرة قــد

وعنــد متاهــي التــوازي بالتضــاد يف أقبلــت وأرشفــت باطــاع ،إال وأن

اللغــة االدبيــة ،تعــدل هــذه اللغــة شــك ً
ال املضــار( ،)39وغــد ًا الســباق ،والســبقة

مضمونــ ًا عــن اللغــة العلميــة وتنــزاح اجلنــة والغايــة النــار .أفــا تائــب مــن

عــن التعبــر املبــارش والعمــودي ،إذ خطيئتــه قبــل من َيتــه؟ إال عامــل لنفســه قبــل
يقــوم كل مــن التــوازي والتضــاد بــدور يــوم بؤســه ،إال وإنكــم يف أيــام أمــل
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النــص األديب ،مــن ورائــه أجــل ،فمــن عمــل يف أيــام
ف ّعــال يف تعميــق دالالت
ّ
ـص إنســجامه أملــه ،قبــل حضــور أجلــه ،نفعــه عملــه
فــاألول يضمــن لبنيــات النـ ّ
قــر يف أيــام
وتناســقه عــى املســتوى الشــكيل ،والثــاين ومل يــرره أجلــه ،ومــن َ

يقــوم بخلــق التناقــض يف البنيــات املكونــة أملــه ،قبــل حضــور أجلــه ،فقــد خــر
للنــص ،)36(.فتشــكيل الثنائيــات يســتدعي عملــه ،ورضه أجلــه ،إال فاعلمــوا يف
الرهبــة( ،)41إال
حضــور احــد طرفيهــا لآلخــر ،ممــا يثــر الرغبــة كــا تعملــون يف َ

األنتبــاه اىل التــوازي ويشــر إليــه ،)37(.وأين مل َأر كاجلنــة نــام طالبهــا ،وال كالنــار

وهكــذا ختلــق الشــعرية يف ذهــن القــارئ نــام هارهبــا .إال وأنــه مــن ال ينفعــه احلــق

مــن زاويتــن :زاويــة التناقــض الناتــج يــرره الباطــل ،ومــن مل يتقــم بــه اهلــدى،

الضــال اىل الـ َـردى ،إال وأنكــم قــد
عــن التضــاد ،وزاويــة اإلنســجام اهلنــديس جيـ َـر بــه َ

الناتــج عــن التــوازي الرتكيبــي الــذي يعيــد أمرتــم بال َظعــن( ،)42ودللتــم عــى الــزاد.

لذلــك التناقــض إنســجامه.

وأن أخــوف مــا أخــاف عليكــم اثنــان:

ومــن نــاذج التــوازي القائــم عــى إتبــاع اهلــوى وطــول االمــل ،فتــزودوا يف

أســاس التضــاد يف إحــدى خطــب اإلمــام الدنيــا مــن الدنيــا مــا حتــرزون بــه أنفســكم

عــي (عليــه الســام).

(*)

«أمــا بعــد :فــأن الدنيــا قــد أدبــرت

غــد ًا»(.)43

إن تنظيــم هــذه املتضــادات يف ســلك
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التــوازي التقابــي ،يكشــف النقــاب عــن العميــق للنــص أيضــ ًا ،وجتــدر اإلشــارة

أدبيــة هــذا النــص ،والتــي تكمــن يف يف هــذا الصــدد إن التضــاد قائــم يف هــذا
بعديــن :البعــد األول يــأيت مــن خــال
النــص عــى أســاس الطبــاق ال املقابلــة،
ّ

التحويــل الــكيل لذهــن القــارئ مــن ومــن ثمــة كان التــوازي الــداليل حاص ـ ً
ا
الزاويــة الســلبية اإلجيابيــة التــي ختلقهــا بــن املكونــات اإلســمية لــكل مجلــة عــى

اهلــدى) ،اىل الزاويــة الســلبية التــي تســتنبط حــدود اجلملــة وال يتجاوزهــا.

مــن االلفــاظ (أدبــرت ،النــار ،الرهبــة،

يتميــز هــذا النمــط مــن التــوازي

الباطــل ،الظــال) ،أمــا البعــد الثــاين ،بإظهــار صورتــن متضادتــن ترســان
فيستشــف مــن البنيــة اهلندســية العميقــة موقفــ ًا نفســي ًا معينــ ًا أو تــرزان منحــى

للنــص ،والتــي أنبنــت عــى أســاس مجاليــ ًا أو تعاجلــان موقفــ ًا خاصــ ًا لتكــون

التــوازي بــن مكونــات شــكلية متناســبة ذات أثــر بالــغ للمســتوى الشــعوري
ِ
ــر القيــم التعبرييــة واملتميــزة
فيــا بينهــا ،يمكــن توضيحهــا بالشــكل للمتلقــي ع ْ َ
رقــم (.)2
ونجــد قصديــة التوظيــف لــدى اإلمــام
يف ضــوء هــذا الشــكل يتضــح إن عــي (علــه الســام) يف اســتحضار القيــم

شــعرية التــوازن القائــم عــى أســاس الدالليــة واجلامليــة يف أســاليب البديــع
التضــاد ،تنبــع مــن الصــورة التــي ختلقهــا التقابــي يف إجيــاد البنيــة اإليقاعيــة التــي
النــص األديب
املنافــرة الدالليــة بــن الزاويتــن الســلبية متثــل جوهــر الفــن وروح
ّ

واإلجيابيــة والتــي تشــتغل يف املســتوى فض ـ ً
ا عــن كشــف الداللــة وترســيخها يف

الســطحي للنــص ،ومــن التصميــم الذهــن فعندمــا تعــرض الكلــات ك ً
ال يف
اهلنــديس الــذي ينظــم هاتــن الزاويتــن مقابــل اآلخــر تســتطيع معرفتهــا وفهمهــا

تركيبيــ ًا والــذي يشــتغل يف املســتوى بســهولة( ،)44ومل يتوقــف األســلوب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

دالالت (أقبلــت ،اجلنــة ،رغبــة ،احلــق ،حــدة .فهــو إذن تــوازي مصغــر يقــف عنــد
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ِ
خاللــه عــن الشــكل التواصــي
التقابــي عنــد نــوع واحــد بــل تعــددت يبتعــد مــن

أنواعــه وأختلفــت أنامطــه بحســب العــادي ،أبتغــاء الشــكل الفنــي اجلــايل).
أبدهلم يب ّشا مني
املتقابــات اللغويــة ودالالت الصياغــة.

()46

ومــن أمثلــة التــوازي التقابــي أيضــ ًا
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الكوفــة« :اللهــم إين قــد مللتهــم وم ُّلــوين،
وســئمتهم وسـ ِـئموين فأبدلنــي هبــم خــر ًا
منهــم ،وأبدهلــم يب رش ًا منــي.»...

()45

أبدلني هبم خري ًا منهم

اخلامتة:

بعــد حتليــل أبــرز مظاهــر التــوازي

يف نــاذج مــن خطــب اإلمــام عــي (عليــه

النــص بــن الســام) ورســائله يف هنــج البالغــة،
أن التــوازي قائــم يف هــذا
ّ
ركنــن متوازيــن يســتندان اىل صورتــن يمكــن صياغــة أهــم اخلالصــات اآلتيــة-:
ـي هلذيــن
متضادتــن فيــرزان الســياق النـ ِّ

-شــكَّل التــوازي آليــة ف ّعالــة مــن

الرتكيبــن عــى الوحــدات املتضــادة يف آليــات اشــتغال األســلوبية يف بعــض

الســياقات اآلتيــة (فأبدلنــي هبــم خــر ًا اخلطــب والرســائل يف هنــج البالغــة.

منهــم) و(أبدهلــم يب رش ًا منــي) فعــر

-تكمــن اخلاصيــة املهمــة للتــوازي

النــص األديب ،يف وجــود مقومــن أو
ـم إنتــاج صيــغ تعبرييــة يف
ّ
تلــك املتضــادات تـ َّ

جــو اخلطبــة ،أكثــر قابلــن للمقارنــة فيــا بينهــا.
حتمــل طاقــة إحيائيــة حتــرك ّ
إن التــوازي خاصيــة عامليــة الوتدفــع بأجتــاه تأمــل بنياهتــا الدالليــة،
فتصبــح الكلــات املتضــادة عــى الرغــم تقــر عــى أدب دون آخــر ،أو شــعر دون

مــن إختالفهــا صوتي ـ ًا ،إال أهنــا أكثــر إثــارة نثــر ،وحضــور هــذه اخلاصيــة األســلوبية
للمتلقــي وأكثــر ثــراء يف الداللــة واإلحيــاء يف اللغــة األدبيــة بشــكل عــام وبعــض

ولــذا ُعــدّ التــوازي (أحــد أوجــه األنزيــاح اخلطــب بشــكل خــاص ،يمنحهــا قيمــة
الــذي يتوخــى فيــه شــكل خــاص للنــص ،شــكلية تضــاف اىل قيمتهــا املعنويــة.
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-يقــوم التــوازي يف عمقــه عــى البنيــوي ،وتظهراملنافــرة يف املســتوى

تكــرار املتتاليــة اللغويــة نفســها ،وباعتــاده الســطحي للجمــل مــن خالل تقابــل داليل

عــى الــرادف أو التناســب أو التضــاد ،بــن صورتــن أو أكثــر ،ويظهــر اإلنســجام
يعمــل عــى تعميــق املعنــى وإثــارة اإلنتبــاه يف املســتوى العميــق لتلــك اجلمــل ،مــن
إليــه بمــوازاة إثــارة االنتبــاه إىل الشــكل .خــال اعتــاد هندســة موحــدة للجمــل
املحــوري الــذي ينهــض بــه ،عند اســتبداله خلــق شــعرية تســعى اىل حتقيــق اإلنســجام

باألســلوب املبــارش ،أو عنــد االســتغناء واالئتــاف عــر التضــاد واملغايــرة.
عنــه.

-للتــوازي الرتكيبــي القائــم عــى

-إن تبنــي التــوازي يف بعــض اجلمــل اخلربيــة ،والضمــر وعىل االســتفهام،

ـص وهياكلــه،
مســتوياته يف بعــض النــاذج مــن خطــب دور كبــر يف تنظيــم بنيــات النـ ّ

اإلمــام عــي (عليــه الســام) ورســائله هــذا التنظيــم يثــر انتبــاه القــارئ ال حمالــه اىل

دليــل عــى أن هــذا املقــوم األســلويب ،أن تكــرار املتتاليــات اللغويــة املتوازيــة لــه
خياطــب قارئــ ًا مثاليــ ًا ،وهــو القــارئ غايــة دالليــة تكــون يف الغالــب الرتكيــز عــى

القادرعــى االســتمتاع بجامليــة الشــكل تعميــق الــدالالت وتقريرهــا.
التعبــري بمــوازاة إســتمتاعه بالعمــق
الــداليل.

-خيلــق التــوازي الرتكيبــي القائــم

عــى أســاس الــرط مجال ترتــد كلهــا اىل أداة

-للتــوازي القائــم عــى أســاس الــرط ،ممــا جيعــل تلــك اجلمــل تنتمــي يف

التضــاد قيمــة مزدوجــة يف وســم بعــض متتاليــات لغويــة ،تنســجم دالليــا وتركيبي ـ ًا،

مــن خطــب وأقــوال اإلمــام عــي (عليــه ممــا يســمح للتــوازي أن يمــزح بــن مضاعفــة
ِ
الســام) بِ ِس ِ
ــر املعنــى نفســه لغــرض اإلقنــاع ،ومضاعفــة
ــمة األدبيــة وذلــك ع ْ َ
َ
مزجــه بــن املنافــرة الدالليــة واإلنســجام الشــكل اهلنــديس نفســه ألجــل اإلمتــاع.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

-تظهــر قيمــة التــوازي والــدور املتوازيــة ،وهكــذا يتمكــن التضــاد مــن
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-إن اســتنباط شــعرية التــوازي مقومــات الشــعرية ،بــل أنــه يشــتغل مــع

وحتليلهــا منعزلــة عــن باقــي آليــات تلــك املقومــات بشــكل متــوازي يســر

النــص األديب.
الشــعرية ،ال يعنــي البتــه أن هــذا املقــوم معهــا جنبــ ًا اىل جنــب يف
ّ
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اهلوامش

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

(ُ )1ينظر مادة (وزى) ،لسان العرب.
( )2التشابه واألختالف :حممد مفتاح.97:
( )3ظاهــرة التــوازي يف قصيــدة اخلنســاء
(بحــث منشــور) ،موســى ربابعــة مجلــة
أبحــاث الريمــوك (سلســلة اآلداب
واللغويــات) املجلــد  22العــدد،5/
.1 9 9 5 ، 3 0
( )4املرجع نفسه.
( )5ىينظــر :قضايــا الشــعرية :رومــان
ياكبســون ،ص.33
( )6ســامح رواشــدة ،معــاين النــص،
دراســات تطبيقيــة يف الشــعر احلديــث،
املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،عــان،
االردن  ،2006ص.131
( )7قدامــة بــن جعفــر ،نقــد الشــعر ،حتقيــق
وتعليــق حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ص.90
( )8أنظــر :بوريــس اخينبــاوم ،نظريــة املنهــج
الشــكيل (نصــوص الشــكالنيني الــروس)
ترمجــة إبراهيــم اخلطيــب ،مؤسســة األبحــاث
العربيــة املغربيــة للنارشيــن املتحديــن،
الطبعــة ،االوىل1982 ،م ،ص.38
( )9ياكوبسون ،قضايا الشعرية.
( )10م.ن :ص.47
( )11ينظــر :موســى ربابعــة ،ظاهــرة التوازي
يف قصيدة للخنســاء ،ص.29
()12قضايا الشعرية 106:

( )13هنج البالغة :ج.474/2
( )14بالغة اخلطاب وعلم النص.279:
( )15هنج البالغة.499 -498 /3:
( )16النابغــة /املشــهورة فيــا ال يليــق
بالنســاء مــن نبــع إذا ظهــر.
( )17الدعابــة بالضــم :املــزاح اللعــب.
وتلعابــة بالكــر :كثــر اللعــب.
( )18اعافــس :اعالــج النــاس واضارهبــم
مزاحــا .ويقــال املعافســة :ماعاجلــة النســاء
باملغازلــة .واملامرســة :كاملعافســة.
( )19فيلحــف :أي يلــح .ويســأل هاهنــا
مبنــي للفاعــل .ويســأل يف اجلملــة بعدهــا
للمفعــول.
(َ )20
اإلل بالكــر :القرابــة واملــراد أنــه
يقطــع الرحــم.
( )21هنج البالغة.619/3:
( )22ينظراللغة األدبية.201:
( )23هنج البالغة.96/1:
( )24هنج البالغة.94-93/1 :
( )25هنج البالغة.509/3 :
( )26املصدر نفسه.509/3 :
( )27هنج البالغة.694/4 :
( )28القاموس املحيط.ج .1ص.429:
( )29كتــاب البديــع :عبــداهلل بــن املعتــز(ت
296هـــ) أعتنــى بنــره وتعليــق املقدمــة
والفهــارس .أغناطيــوس كراتشوفســكي.
دار املســرة .بــروت الطبعــة الثالثــة 1982م،
ص.36:
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( )30نقد الشعر ص.148 -147:
( )31أرسار البالغة ص.15:
( )32املثــل الســائر ،ج 3ص ،143التعريــف
نفســه نجــده عنــد العســكري يف كتــاب
الصناعتــن.307 :
( )33املنــزع البديــع يف جتنيــس أســاليب
البديــع ص.518:
( )34كتاب الطراز ،ج ،2ص.377
–35م.ن.
(*) اخلطبــة :28يف احلــث عــى التــزود
لآلخــرة رشح هنــج البالغــة ،حممــد عبــده،
ص .93
( )36طريقــة التحليــل البالغــي والتفســر،
ص.57
(Introduction al analyse lin� )37
.guistique de la poesie p:214
( )38أذنــت :أعلمــت .وإيذاهنــا بالــوداع
إنــا هــو بــا أودع يف طبيعتهــا مــن التقلــب
والتحــول وليــس وراء الدنيــا إىل اآلخــرة،

فــأن كانــت األوىل مودعــة فاآلخــرة مرشفــة.
( )39املضــار :املوضــع والزمــن الــذي
تضمــر فيــه اخليــل.
( )40يريد األمل يف البقاء.
( )41أي اعلمــوا هلل يف الــراء كــا تعملــون
لــه يف الـ ّـراء ال ترصفكــم النعــم عــن خشــيته
واخلــوف منــه.
( )42الضعــن :الرحيــل عــن الدنيــا .وأمرنــا
بــه أمــر تكويــن أي كــا خلقنــا اهلل خلــق فينــا
أن نرحــل عــن حياتنــا األوىل لنســتقر يف
األُخــرى .والــزاد الــذي دلنــا عليــه هــو عمــل
الصاحلــات وتــرك الســيئات.
( )43حتــرزون أنفســكم :حتفظوهنــا مــن
اهلــاك األبــدي.
( )44رشح هنــج البالغــة ،حمــم
عبــد ه  ،ص .9 3 -9 4
( )45هنج البالغة.87/1:
( )46األســلوبية وخصائــص اللغــة
ا لشــعر ية .6 3 :
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-1

املصادر واملراجـــــع:

العــدد1999 ،8م.

1أرسار البالغــة ،اجلرجــاين (عبــد -7

7حتليــل اخلطــاب الشــعري ،حممــد

حتقيــق :هـ.ريــر ،مكتبــة املثنــى ،بغــداد-8 ،

8جواهــر األلفــاظ أبــو الفــرج

القاهــر بــن عبــد الرمحن بــن حممد471هـ) .العمــري ،بريوت ،الــدار البيضــاء .1992
ط1979 ،2م.

2البيــان والتبيــن ،اجلاحــظ (أبــو حممــد الديــن عبــد احلميــد دار الكتــب

عثــان عمــرو بــن بحــر ت 255هـــ) ،العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1985 ،1م.
ج ،2حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون-9 ،

9رشح هنــج البالغــة ،حممــد عبــده،

مكتبــة اخلانجــي بالقاهــرة ،مطبعــة املــدين ،رشكــة األعلمي،بــرت ،ط2011.
مــر 1985م.
-3

1010الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة

3البديــع والتــوازي ،عبــد الواحــد وعلــوم حقائــق اإلعجــاز :تأليــف حييــى

حســن الشــيخ ،مكتبــة الشــيخ ،القاهــر ،بــن محــزة العلــوي ،دار الكتــب العلميــة،

مــر ،الطبعــة األوىل 1999م.
-4

بــروت ،لبنــان 1982م.

4التشــابه واألختــاف نحــو 1111ظاهــرة التــوازي يف قصيــدة

منهاجيــة شــمولية ،حممــد مفتــاح ،املركــز للخنســاء ،جملــة أبحــاث الريموك (سلســلة

الثقــايف العــريب1996 ،م.
-5

اآلداب واللغويــات) العــدد.5

5التــوازي يف شــعر يوســف الصائغ 1212العمــدة يف صناعــة الشــعر ونقــده،

وأثــره يف اإليقــاع والداللــة ،ســامح أبــو احلســن بــن رشــيق القــرواين ،حتقيــق
رواشــدة جملــة أبحــاث الريمــوك «سلســلة حممــد مفيــد قميحــة ،ج ،1دار الكتــب

اآلداب اللغويــات» العــدد1998 ،2م .العلميــة ،بــروت 1983م.
-6

6التــوازي والنقــد الشــعري ،حممــد 1313عيــون األخبــار ،أبــن قتيبــة،

كنــوين ،جملــة فكــر ونقــد ،الســنة الثانيــة ،حتقيــق د .يوســف خليــف ،دار الكتــب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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(قدامــة بــن جعفــر ت 337هـــ) ،حتقيــق:
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العلميــة ،بــروت ،لبنــان.

لبنــان ،ط1984 ،2م.

1414فــن التقطيــع الشــعري والقافيــة1919 ،اللغــة الشعرية(دراســة يف شــعر

د .صفــاء خلــويص ،منشــورات مكتبــة محيــد ســعيد)،حممد كنــوين،ط،1دار
املثنــى ،بغــداد ،مؤسســة املطبوعــات الشــؤون
العربيــة ،بــروت 1977م.

الثقافية،بغــداد1997،م.

2020لســان العــرب ،أبــن منظــور (أبــو
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1515القامــوس املحيــط ،الفــروز الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم
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آبــادي الشــرازي( ،جمــد الديــن حممــد بــن اإلفريقــي املــري،دار صــادر للطباعــة
يعقــوب ت 817هـــ) ،دار الفكر ،بريوت ،والنــر ،بــروت 1968م.

لبنــان 1983م.
1616قضايــا

الشــعرية،

2121املثــل الســائر يف أدب الكتــاب

رومــان والشــاعر ،أبــن األثــر (ضيــاء الديــن نــر

ياكبســون ،ترمجــة حممــد الــويل ومبــارك اهلل حممــد بــن عبــد الكريــم ت ،حتقيــق:
حنــون ،دار توبقــال للنــر ،الــدار د .أمحــد حممــد حــويف و د .بــدوي طبانــة،
البيضــاء ،املغــرب ،ط1988 ،1م .مكتبــة هنضــة مــر ،مطبعــة الرســالة،

1717كتــاب البديــع( ،عبــد اهلل بــن القاهــرة 1962م.

املعتــز ت 296هـــ) ،أعتنــى بنــره 2222املعجــم الوســيط ،،إبراهيــم

وتعليــق املقدمــة والفهــارس (أغناطيــوس مصطفــى وأمحــد حســن الزيــات.

كراتشوفســكي) ،دار املســرة ،بــروت2323 ،املنــزع البديــع يف جتنيــس أســاليب
لبنــان ،ط1982 ،3م.

البديــع أليب حممــد القاســم الســجلامنيس:

1818كتــاب الصناعتــن الكتابــة تقديــم وحتقيــق عــاء الغــازي ،مكتبــة

والشــعر (أبــو هــال عبــداهلل بــن ســهل املعــارف ،ط1980 ،1م.

النــص
لعســكري ت  ،)5395حتقيــق د .مفيــد 2424مدخــل اىل قــراءة
ّ
قميحــة دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،الشــعري ،د .حممــد مفتــاح ،جملــة فصــول،

�.......................................................................أ.م.د .كرمية نوما�س حممد املدين

1 9 9 7م .

2727نقــد الشــعر ابــو الفــرج (قدامــة

2525معجــم مقاييــس اللغــة (أيب بــن جعفــر ت 337هـــ) ،حتقيــق وتعليــق:
احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا) ،د .حممــد عبــد املنعــم خفاجــي ،دار الكتــب

حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار العلميــة ،بــروت ،لبنــان.
الفكــر ،بــروت ،لبنــان 1972م.

2828نظريــة املنهــج الشــكيل (نصــوص

يف الشــعر احلديــث ،ســامح رواشــدة ،ترمجــة :إبراهيــم اخلطيــب ،مؤسســة

املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،األبحــاث العربيــة املغربيــة للنارشيــن

عــان ،األردن 2006م.

املتحديــن ،ط1982 ،1م.
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2626معــاين
ّ

325

البنيات الرتكيبية املتوازنة يف املك ّون الإيقاعي قراءة من منظور �أ�سلوبي.................................

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
قال
باطال

نطق يقول يعد يسأل يسأل يخون يقطع
َ
اإلل
إمثاً فيكذب فيلحف فيلحف فيبخل العهد

زاجر أكرب مينح
آمر مكيديه القرم

يؤتيه
أتية

ترك
الدين
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التضاد

املستوى الداليل
املستوى السطحي

املستوى الرتكيبي
املستوى العميق

مكون حريف مكون اسمي
أقبلت
قد
اجلنة
و
رغبة
يف
احلق
من
اهلدى
به
شكل رقم ()2

مكون حريف مكون اسمي
ادبرت
قد
النار
و
رهبة
يف
الباطل
من
الضالل
به

الرايض النضرة ،احملب الطربي ،ج ،3ص156

هنج البالغة :الرشيف الريض،خطبة()27

احلجاج يف خطبة اجلهاد
)( ألمري املؤمنني

 أمحد عبيس املعموري. د.م

 بابل-الكلية الرتبوية املفتوحة

Argumentation in the Al-Jahad Sermon of Imam Ali

Lecu. Dr. Ahmmed `Abeiss Al-Ma`amori
The Open Educational College\Babylon

احلجاج يف خطبة اجلهاد لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)................................................

ملخص البحث

مــدار البحــث هــو يف طبيعــة ِ
احلجــاج الــوارد يف خطبــة اإلمــام عــي (عليــه الســام)
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املســاة بـــ (خطبــة اجلهــاد) وهــي احــدى خطــب هنــج البالغــة .حاولنــا فيــه تلمــس
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حجــاج اإلمــام عــي مــع أصحابــه املتخاذلــن عــن اجلهــاد املؤثريــن للراحــة املقرتنــة

بالــذل واهلــوان.
أمــا ِ
احلجــاج -وهــو بنيــة دالليــة معتمــدة عــى أبنيــة لغويــة تســتعمل لغايــات
بالغيــة تداوليــة إقناعيــة بفكــرة ما-فقــد وجدنــاه بوضــوح يف هــذه اخلطبــة وشـ ّ
ـخصنا
مخســة انــواع منــه هــي ( حجــج ســببية وفيهــا نجــد حــرص اإلمــام (عليــه الســام)

عــى ربــط عواقــب األمــور بأســباهبا ،وأن مــا حصــل هلــم وحيصــل إنــا هــو بســبب
تركهــم اجلهــاد ،فيحتــج عليهــم ببيــان فضلــه وعواقــب تركــه) و(حجــج مقارنــة:
قصــد فيهــا اإلمــام يف مواضــع كثــرة يف اخلطبــة إىل حجاجهــم عــن طريــق مقارنــة

ختاذهلــم وهــم عــى حــق بحــال أعدائهــم املتوحديــن املجتمعــن مــع كوهنــم عــى
باطــل ،ومقارنــة حاهلــم؛ ُيغــار عليهــم فــا يغــرون و ُيغــزون فــا يغــزون)  ،و(حجــج
وقائــع ،مبنيــة عــى احلجــاج بوقائــع حصلــت وحتصــل ،ويؤيدهــا العقــل واملنطــق)

و(حجــج اســتداللية ،أساســها االســتدالل بأقــوال ســابقة لــه ينبههــم فيهــا إىل النتائــج
الوخيمــة التــي تناهلــم بســبب تركهــم اجلهــاد) و(حجــج حواريــة ،قوامهــا احلجــاج

بحــوار ســابق لــه معهــم).

 �أحمد عبي�س املعموري.د.م..............................................................................

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره
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The Keystone of research is to study the nature of Argumentation wich is contained
in the sermon of Imam Ali (As) named (Jihad speech) It is one of the Nahj sermons.
We tried to touch the Argumentation of Imam Ali with his companions defeatists for
influential Jihad. Who are preferred to rest with humiliation and shame.
The Argumentation is a structure based on architecture language used for the
purpose of rhetorical deliberative persuasive idea of what has found clearly in this
sermon, there are five types of argumentation (the argument of causality where we
find that Imam links the consequences of things with their causes so what happened
and got because they leave Jihad so he is argued they made a statement bounty and
the consequences of leaving).(comparison arguments Imam Ali makes a comparsion
between their dispersed although they are rights with their enemies who are united
although they are void).
(Facts arguments) which are based on the convictions of up scale in its correctness
supported by reason and logic).(There is also videntiary arguments which is based
inference statements precedented alert them to the disastrous results from their leaving
of Jihad).(Dialogic arguments which is based on argumentation of the orbit time).

احلجاج يف خطبة اجلهاد لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)................................................

مقدمة البحث

ـدت هــذا البحــث طريقــا يف خدمــة
ووجـ ُ

يشــكل ُتــراث اإلمــام عــي (عليــه الســام) تــراث اإلمــام عــي (عليــه الســام) الــذي

يف هنــج البالغــة ،أو يف غــره مكنــز ًا ثريــ ًا يســتحق الدراســة والتحليــل ألنــه يمثــل
صاحل ـ ًا ملزيـ ٍـد مــن البحــوث والدراســات ،قمــة يف البيــان واإلبــاغ ،ومــن شــأنه أن
والســيام وفــق املناهــج والتيــارات احلديثــة يســلط الضــوء عــى علــم اإلمــام وحكمتــه
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أو مــن زوايــا خمتلفــة تتيحهــا تيــارات وإدارتــه لشــؤون احلكــم يف خالفتــه ،وال

332

النــص يف ســياقاته يبــدو صــادر ًا
النقــد األديب فتحقــق أهدافهــا ،ســواء مــا ســيام أن
َّ

كان ذا صلــة بعلــم اإلمــام الوافــر ومعرفتـ ُه منــه يف تلــك احلقبــة.
مفهوم ِ
احلجاج
بمكنونــات البــر ،أو إدراكــه لعواقــب
األمــور ورجاحــة رأيــه ،أو مــا كان متعلقــا ِ
احلجــاج فــن قائــم عــى إقنــاع اآلخــر

بأســلوبه املتضمــن أفصــح األلفــاظ واالســتدالل عليــه بشــتى الطــرق
املقرتنــة بــأدق املعــاين ،واملدلــوالت ،فــكان واألســاليب معتمــدا عــى رضب بعــض

ذلــك هدفــ ًا للباحثــن ليلجــوا مضــار املســلامت الدنيويــة ،واالحتجــاج ببعضهــا
كالمــه ،وجيعلــو ُه ميدانــ ًا لبحوثهــم.

عرفــه
عــى ســلوك اآلخريــن ،وقــد ّ

ـت ْ
ـص مــن نصــوص أرســطو بأنــه « فــن اإلقنــاع أو جمموعــة
ورأيـ ُ
أن أخـ َ
ـوض يف نـ ٍّ

اإلمــام عــي (عليــه الســام) َو َر َد يف هنــج التقنيــات التــي حتمــل املتلقــي عــى اإلقنــاع
ُ
ب(خطبــ ُة أو اإلذعــان والتســليم»( ،)1وهــو ُأســلوب
البالغــة وهــو خطبتــه املســاة
اجلهـ ِ
ـاد) ،التــي يدعــو فيهــا (عليــه الســام) اســتداليل يريــد فيــه املتكلــم بيــان رأي أو
َ
بــان لــ ُه فكــرة مــا ويوجهــه نحــو املخاطــب بقصــد
أصحابــه إىل اجلهــاد بعــد أن
أدرس هــذا إقناعــه ،ويعتمــد فيــه عمليــات عقليــة
وآثــرت أن
ختاذهلــم عنــه.
ُ
َ
ـص مــن زاويـ ِـة نظـ ٍـر ِحجاجيــة بعــد أن اســتداللية مــن خــال تقديــم بعــض
النـ َّ
وجدتُــ ُه ثريــ ًا بآليــات احلجــاج املختلفــة .املســوغات واحلجــج التــي تؤيــد فكرتــه
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وتزيــد مــن إثباهتــا يف نفــوس املخاطبــن .اللغويــة كاإلشــارات واإليــاءات ،لذلــك

ولــن يكــون ذلــك بمعــزل عــن توظيــف حيمــل كل خطــاب حجاجــا مــا ،واحلجــاج

اإلمكانــات اللغويــة وأســاليبها التــي هــو « اآلليــة األبــرز التــي يســتعمل املرسـ ُـل
تشــكل ســاحا آخــر يف ِ
احلجــاج الــذي اللغــ َة فيهــا وتتجســد عربهــا اســراتيجية
هــو «درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن اإلقنــاع»(.)4

ــر ُض عليهــا مــن أطروحــات أو لقــد ركــز يف خميلتنــا ّ
أن لــكل فعــل ردة
بــا ُي ْع َ
أن تزيــد يف درجــة ذلــك التســليم»

()2

فعــل ،ومــن هــذا املنطلــق أرى ّ
أن خطبــة

وغايتهــا عندمهــا « أن جيعــل العقــول اجلهــاد لإلمــام عــي (عليــه الســام) مل
ِ
ـرح عليهــا أو يزيــدَ يف درجـ ِـة تــأت هبــذه الصــورة والكيفيــة اعتباطــا
تُذعـ ُن ملــا يطـ ُ
ذلــك اإلذعــان ،فأنجــع ِ
احلجــاج مــا ُوفِـ َـق أو جــاءت فقــط لبيــان قيمــة اجلهــاد،
ُ
ٍ
ٍ
متخــاذل
موقــف
يف جعــل حــدّ ة اإلذعــان تقــوى درجتهــا بــل جــاءت رد ًا عــى

لــدى الســامعني بشــكل يبعثهــم عــى مــن اجلهــاد َل َســه يف نفــوس أصحابــه يف
ـهدت مزيــد ًا مــن
العمــل املطلــوب إنجــازه أو االمســاك ســنوات ُحك ِْمـ ِـه التــي شـ ْ
عنــه ،أو هــو مــا ُوفــق عــى األقــل يف الرصاعــات واألزمــات واحلــروب التــي
جعــل الســامعني مهيئــن لذلــك العمــل يف افتعلهــا أعــداؤه ممّــن مل يــرق هلــم أن يتــوىل
اللحظــة املناســبة»(.)3

أمــور اخلالفــة ولــو بعــد حــن ،فاجتمعــوا

وال يمكــن تصــور وجــود متكلــم يرســل عــى أن يرصفوهــا عنــه مــا اســتطاعوا،

خطابــه مــن دون هــدف حمــدد أو غايــة لكــن املســلمني اجتمــع هــذه املــرة أمرهــم
مقصــودة ،لذلــك اخلطــاب وقــد يكــون عــى اإلمــام (عليــه الســام) بعــد أن
غايتــه التأثــر أو اإلقنــاع أو كالمهــا معــا ،شــهدوا بأعينهــم حــرص قريــش عــى

عــن طريــق احلجــج اللغويــة أو غــر اســرداد احلكــم بعــد وفــاة الرســول (صـ ّـى
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شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان إىل التســليم

اخلطبة
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احلجاج يف خطبة اجلهاد لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)................................................

اهلل عليــه وآلــه) واســتبدادهم بــه حتــى بلــغ األوضــاع وقــد بــدت تنــذر بتصــدّ ع كيــان

األمــر ســوءا ال حيتمــل يف عهــد اخلليفــة الدولــة اإلســامية وهــو حريــص أشــد

عثــان بــن عفــان ،فســادت الفــوىض احلــرص عــى رأب الصــدع وإمخــاد جــذوة
وتســلط أقربــاؤه عــى النــاس وأثــروا عــى الفتــن ،وهــو ينظــر بعــن احلانــق الغاضــب
حســاب املســلمني ،فلــم يــر هــؤالء بــد ًا عــى أهــل الشــام وهــو يوغلــون يف غ ّيهــم
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مــن أن يتكالبــوا عــى اإلمــام صاغريــن وحقدهــم ويبثــون بــذور التمــرد والشــقاق
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مذعنــن يطالبونــه بتــويل أمورهــم ،بوصفــه والعصيــان عــى خالفتــه (عليــه الســام)،

مــاذ ًا وحيــد ًا هلــم.

وينظــر بعــن أخــرى ملؤهــا احلــرة

لكــن طــاب الســلطة يف زمــن خالفتــه واألمل إىل أصحابــه املتخاذلــن عــن اجلهــاد
كانــوا أشــد مكــرا ودهــا ًء فهــم إذ وقفــوا بوصفــه الســبيل لعزهتــم ولــرد الضيــم
فرحــن بــا آلــت إليــه األمــور يف زمــن عنهــم ،ويف ظــل هــذه األجــواء كانــت
اخلليفــة عثــان بــن عفــان بــل مشــاركني خطبتــه يف اجلهــاد املتضمنــة صــورا عديــدة

يف ســوء األوضــاع هنضــوا ليطالبــوا بالثــأر مــن احلجــاج .وفيــا يــي نصهــا:
مــن قتلتــه ،وهبــذه احلجــة وغريهــا نــروا

الفتــن ومتــردوا عــى ســلطة اإلمــام ،ومــا

كان منــه (عليــه الســام) ّإل أن يتصــدى
هلــم يف حــرب اجلمــل وصفني والنهــروان.

وقــد ملــس (عليــه الســام) مــن أصحابــه
التقاعــس واخلضــوع وإيثارهــم الراحــة
والــذل عــى اجلهــاد والعــزة ،وهــو يــرى

أعــداءه حياولــون أن ينحرفــوا باإلســام
عــن مســاره الصحيــح ،فــادرك خطــورة

يف احلث عىل اجلهاد وذم القاعدين
ِ
« َأ َّمــا َب ْعــدُ َ :فــإِ َّن ِْ
ــن
ــاب م ْ
ال َهــا َد َب ٌ
ِ
اب َْ ِ
َأ ْبـ َـو ِ
اصـ ِـة َأ ْولِ َيائِـ ِـه
ال َّنــة َفت ََح ـ ُه اللَُّ َل َّ
ِ
ـاس ال َّت ْقـ َـوى َو ِد ْر ُع اللَِّ َْ
ال ِصي َن ـ ُة
َو ُهـ َـو ل َبـ ُ
ِ
ــن ت ََركَــ ُه َر ْغ َبــ ًة َعنْــ ُه
َو ُجنَّتُــ ُه ا ْل َوثي َقــ ُة َف َم ْ
الــذ ِّل و َش ِ
ــم َل ُه ا ْل َب َ
ــا ُء
ــو َب ُّ َ
َأ ْل َب َســ ُه اللَُّ َث ْ
الصغ ِ
َــار َوا ْل َق َــا َء ِة َو ُ ِ
َو ُد ِّي َ
ض َب
ــث بِ َّ
َعـ َـى َق ْلبِـ ِـه بِ ْ ِ
ال ْسـ َـه ِ
اب َو ُأ ِديـ َـل َْ
الـ ُّـق ِم ْن ـ ُه
الس َ ِ
بِت َْضيِيــ ِع ِْ ِ ِ
ــع
ــف َو ُمن َ
ــيم َْ ْ
ال َهــاد َوس َ
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ُــم اللَُّ َل َقــدْ َم َ ْ
ُــم َق ْلبِــي َق ْيحــ ًا
لت ْ
َقا َت َلك ُ
ــحنْت ُْم َصــدْ ِري َغ ْيظــ ًا َو َج َّر ْعت ُُم ِ
ــون
َو َش َ
َ
َ
ــي
ُنغ َ
َــب الت َّْه َــا ِم أ ْن َفاســ ًا َوأ ْف َســدْ ت ُْم َع َ َّ
ــان و ِْ
ِ
ال ْ
ــذ َل ِن َحتَّــى َل َقــدْ
َر ْأيِــي بِا ْلع ْص َي ِ َ
ـن َأ ِب َطالِـ ٍ
ـت ُق َر ْيـ ٌ
ـب َر ُجـ ٌـل
َقا َلـ ْ
ـش إِ َّن ا ْبـ َ
ِ
ِ
ــر ِ
ــم َلــ ُه بِ َْ
ب
اع َو َلك ْ
ــج ٌ
ُش َ
ال ْ
ــن َل ع ْل َ
ِ
ــم َو َه ْ
ــم َأ َشــدُّ َلــا
لَِّ َأ ُب ُ
ــل َأ َحــدٌ من ُْه ْ
وه ْ
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الن ََّص َ
ــف.
َأ َل َوإِ ِّن َقــدْ َد َع ْو ُتكُــم إِ َل ِقت ِ
ــؤ َل ِء
َــال َه ُ
ْ
ِ
ـت
س ًا َوإِ ْع َلنـ ًا َو ُق ْلـ ُ
ا ْل َقـ ْـو ِم َل ْيـ ًـا َو َنَــار ًا َو ّ
ـم َفـ َـواللَِّ
ـم ا ْغز ُ
ـم َق ْبـ َـل َأ ْن َي ْغزُو ُكـ ْ
ُوهـ ْ
َل ُكـ ُ
ِ
ــط ِف ُع ْق ِ
َمــا ُغ ِ
ــو ٌم َق ُّ
ــم إِ َّل
ي َق ْ
ــز َ
ــر َد ِاره ْ
َّت
ُــم َحتَّــى ُشــن ْ
ُــم َو َ َتا َذ ْلت ْ
َذ ُّلــوا َفت ََوا َك ْلت ْ
ُــم
ات َو ُملِك ْ
َــار ُ
َــت َع َل ْيك ُ
ُــم ا ْلغ َ
َع َل ْيك ُ
ـان َو َهـ َـذا َأ ُخــو َغ ِامـ ٍـد َقــدْ َو َر َد ْت
ْالَ ْو َطـ ُ
ــار َو َقــدْ َقت َ
ــن
َــل َح َّس َ
ــان ْب َ
َخ ْي ُلــ ُه ْالَ ْن َب َ
ــان ا ْل َبك ِ
ــن
َح َّس َ
ُــم َع ْ
ْــر َّ
ي َو َأز ََال َخ ْي َلك ْ
ِ
ِ
الر ُج َ
ــل
َم َســال َها َو َل َقــدْ َب َلغَنــي َأ َّن َّ
ِ
َان َيدْ ُخ ُ
ــل َع َ
ــر َأ ِة ا ُْل ْســلِ َم ِة
ــم ك َ
ــى ا َْل ْ
من ُْه ْ
و ْالُ ْخــرى ا ُْلع ِ
اهــدَ ِة َف َينْت ِ
َــز ُع ِح ْج َل َهــا
َ
َ
َ
ِ
ِ
ــع
َو ُق ُل َب َهــا َو َق َلئدَ َهــا َو ُر ُع َث َهــا َمــا َتْتَن ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ــم
ــر َحا ِم ُث َّ
ــر َجا ِع َوال ْس ْ
منْــ ُه إ َّل بِال ْس ْ
ِ
ِ
ـن َمــا َنـ َ
ـم
ْص ُفــوا َواف ِريـ َ
ـال َر ُجـ ًـا من ُْهـ ْ
ان َ َ
ــم َد ٌم .
ــم َو َل ُأ ِر َ
يــق َُل ْ
َك ْل ٌ
َف َلــو َأ َّن امــر ًأ مســلِ ًام مـ َ ِ
ـن َب ْعـ ِـد َهـ َـذا
ـات مـ ْ
ْ
ْ َ ُ ْ َ
َان بِ ِ
َان بِ ِ
ــه َم ُلومــ ًا َب ْ
ــه
ــل ك َ
َأ َســف ًا َمــا ك َ
ِعن ِ
ْــدي َج ِديــر ًا َف َيــا َع َجبــ ًا َع َجبــ ًا َواللَِّ
ـت ا ْل َق ْلــب و َيلِــب َْالـ ِ
اجتِـ َـا ِع
ُي ِميـ ُ
ـن ْ
ـم مـ َ
َ َ ْ ُ
َّ
ِ
ِِ
ه ُ ِ
ــو ِم َع َ
ُــم
ــؤ َلء ا ْل َق ْ
َ
ــم َو َت َف ُّرقك ْ
ــى َباطل ِه ْ

ِ
ـن
ـم َوت ََرح ـ ًا حـ َ
َعـ ْ
ـم َف ُق ْبح ـ ًا َل ُكـ ْ
ـن َح ِّق ُكـ ْ
ِ
ـم َو َل
ـار َع َل ْي ُكـ ْ
ـم َغ َرض ـ ًا ُي ْر َمــى ُي َغـ ُ
ص ُتـ ْ
ْ
ِ
ــى
ون َو ُتغْــز َْو َن َو َل َتغْــز َ
ــر َ
ُون َو ُي ْع َ
تُغ ُ
الس ْ ِ
ــر
اللَُّ َوت َْر َض ْ
ُــم بِ َّ
ــو َن َفــإِ َذا َأ َم ْر ُتك ْ
ِِ
ــم ِف َأ َّيــا ِم َْ
ــار ُة
ُــم َهــذه َ َ
ــر ُق ْلت ْ
ال ِّ
إِ َل ْي ِه ْ
ح َّ
ا ْل َقي ِ
ــظ َأ ْم ِه ْلنَــا ُي َســ َّب ْخ َعنَّــا َْ
ــر َوإِ َذا
ال ُّ
ْ
ـر إِ َلي ِهــم ِف ِّ ِ
ـم
الش ـتَاء ُق ْل ُتـ ْ
السـ ْ ِ ْ ْ
ـم بِ َّ
َأ َم ْر ُت ُكـ ْ
ِِ
ــر َأ ْم ِه ْلنَــا َين َْســلِ ْخ َعنَّــا
ــار ُة ا ْل ُق ِّ
َهــذه َص َب َّ
ِ
ا ْلــرد ك ُُّل ه َ ِ
ــن َْ
ــر
ــرار ًا م َ
َ
َُْ
ــر َوا ْل ُق ِّ
ال ِّ
ــذا ف َ
الــر وا ْل ُق ِ
َفــإِ َذا ُكنْت ِ
ون
ــر َ
ُــم م َ
ــر تَف ُّ
ــن َْ ِّ َ ِّ
ْ
َف َأ ْن ُتــم واللَِّ ِمــن الس ـي ِ
ف َأ َفـ ُّـر َ .يــا َأ ْش ـ َبا َه
ْ َ
َ َّ ْ
ــال ُح ُلــوم ْالَ ْط َف ِ
الر َج ِ
ــال َو َل ِر َج َ
ــال
ُ
ِّ
ــات ِْ
ــول رب ِ
ال َج ِ
ــال َل َ ِ َ
َو ُع ُق ُ َ َّ
ــود ْد ُت أ ِّن َل ْ
ُــم َم ْع ِر َفــ ًة َواللَِّ َج َّــر ْت
ُــم َو َل ْ َأ ْع ِر ْفك ْ
َأ َرك ْ
ــت َســدَ م ًا.
َندَ مــ ًا َو َأ ْع َق َب ْ
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ِ
ِ
يهــا َم َقام ـ ًا ِمنِّــي؟! َل َقــدْ هبــا اجلمهــور ،وحتتــاج إىل عنايــة يف طريقــة
م َراس ـ ًا َو َأ ْقــدَ ُم ف َ

ـت ا ْل ِع ْ ِ
ـن َو َهــا عرضهــا وصياغتهــا وترتيبهــاّ ،
ألن يف
ـت فِ َيهــا َو َمــا َب َل ْغـ ُ
َنَ ْضـ ُ
شيـ َ

ِ
ـن َل هــذه الكيفيــة قيمــة حجاجيــة بحــد ذاهتــا
َأ َنــا َذا َقــدْ َذ َّر ْفـ ُ
السـت َ
ِّني َو َلكـ ْ
ـت َعـ َـى ِّ
ر ْأ ِ
ــاع !»
َ َ
ــن َل ُي َط ُ
ي َل ْ

()5

احلجاج يف اخلطبة

فضــا عــن مضمــون احلجــاج .وتدخــل
مقدمــة خطــاب اإلمــام عــي يف خطبــة

ال�سنة الأوىل-العدد الثاين1438-هـ 2016 /م

ّ
إن نص اإلمام (عليه السالم) هذا -حسبام اجلهــاد يف ضمــن املقدمــات املســتنبطة
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نعتقد -كان نصا جميبا عن أسئلة مفرتضة مــن مفاهيــم دينيــة بوصــف اجلهــاد فــرض
مسبق ًا وعن تساؤالت اآلخر أو حواراته

دينــي متعــارف عليــه بــن املســلمني وال

النص أو
مبارش أو غري مبارش ،يف زمن ِّ

هــي مقدمــة حتظــى باملوافقــة العامــة ألهنــا

املوجهة إىل اإلمام (عليه السالم) بشكل
قبله ،ليبني صحة أمور وبطالن أخرى.

يمكــن ألحــد أن يطعــن يف صحتــه ،لذلــك
منبثقــة عــن العقيــدة الدينيــة التــي يعتنقهــا

نص نثري فال املتكلــم واملتلقــي.
وما دامت خطبة اإلمام هي ُّ
بدّ أنه يعمد إىل ِ
احلجاج العقيل واملنطقي ،وقــد جــاء خطــاب اإلمــام عــي (عليــه
بعكس ما يكون يف الشعر الذي يقصدُ إىل الســام) متضمنــا املحاججــة ألصحابــه،

التلميح والتأثري العاطفي ،فخطاب اإلمام فابتــدأ ببيــان فضــل اجلهــاد ومنزلتــه
هيدف إىل اإلقناع من خالل االستدالل
العلمي الذي ال يترسب إليه الشك.

وجــزاء مــن ينهــض لــه أو يستشــهد فيــه،

وعاقبــة مــن يتخلــف عنــه ،فذكــر أنّــه

خــص بــه
وهيدف إىل التأثري الذي يريده أن يدفعهم بــاب مــن أبــواب اجلنــة ،وقــد
ّ
إىل العمل املطلوب وهو حثهم عىل
اجلهاد.

أوليــاءه املقربــن املخلصــن ،وهــو دليــل

عــى التقــوى ،وهــذا هــو املقــام األول مــن

وال بــدَّ لــكل خطــاب ِحجاجــي ِمــ ْن مقامــات االحتجــاج يف اخلطبــة ،إذ جعلــه
مقدمــات تؤخــذ عــى أهنــا مســلامت يقبــل حجــة عــى أصحابــه ممّــن تــرك اجلهــاد
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وآثــر اخلنــوع والــذل .وهــذا الوصــف احلجــاج يف اخلطبــة نجــده مشــتمال عــى

لطبيعــة اجلهــاد والتعريــف بــه مطلــوب يف مخســة أنــواع مــن احلجــج هــي( :حجــج
مطلــع اخلطبــة؛ ألنــه مــن آليــات احلجــاج ســببية ،حجــج مقارنــة ،حجــج وقائــع،
الرئيســة ،فالتعريــف « صــورة تســتخدم حجــج اســتداللية ،حجــج حواريــة).

ال عــى ســبيل رشح معنــى الكلمــة إنــا وفيــا يــي عــرض هلــذه احلجــج مــع

مــا ،ممــا مــن شــأنه أن يعــزب عــن ذهــن حجــج ســببية :أساســها الربــط الوثيــق
الســامع»( .)6ومــادام خطــاب اإلمــام عــي بــن النتائــج واألســباب ،إذ ملســنا حــرص

(عليــه الســام) يف هــذه اخلطبــة شــفويا اإلمــام (عليــه الســام) عــى بيــان أن مــا

مطــول ،حيصــل هلــم حينئــذ لــه أســباب تــكاد جتتمع
فــا بــدّ أن يكــون خمتــزال غــر
ّ
ّ
ألن املقــام ليــس مقــام إســهاب وتطويــل يف قضيــة واحــدة هــي ختاذهلــم عــن اجلهــاد
يف بســط احلجــج ممــا قــد يفقــد املتلقــي الــذي دعاهــم إليــه ،وفيهــا يتــم تقديــم

قدرتــه عــى الرتكيــز واالنتبــاه وتتبــع كل الســبب عــى النتيجــة أحيانــا ،ويف أحيــان
مفاصــل احلجــاج والعالئــق بينهــا ،ومــادام أخــرى حيــدث العكــس .ويف هــذه احلجــج

كذلــك فــا بــدّ لــه أيضــا مــن االنتقــاء يتــم إنجــاز متواليــات مــن األقــوال تشــمل
واالختيــار بــا يالئــم اإلقنــاع والتأثــر( .)7احلجــج اللغويــة والنتائــج املســتخلصة

وقــد تــم عــرض املقدمــة بأســلوب بالغــي منهــا .وتبــدو كل حجــة عبــارة عــن عنــر
وإبالغــي حيمــل اآلخريــن عــى اإلذعــان داليل يقدمــه املتكلــم لصالــح عنــر داليل

بــه ،مــن خــال مــا عــرف عــن اإلمــام مــن آخــر.

مقــدرة بالغيــة حتمــل اإلمتــاع واإلقنــاع يف ففــي قــول اإلمــام (عليــه الســام) متحدثــا
عــن اجلهــاد « َف َمـ ْن ت ََر َكـ ُه َر ْغ َبـ ًة َعنْـ ُه َأ ْل َب َسـ ُه
الوقــت نفســه.
الــذ ِّل و َش ِ
ــا ُء َو ُد ِّي َ
ــم َل ُه ا ْل َب َ
ــث
ــو َب ُّ َ
ويف نظــرة حتليليــة فاحصــة يف طبيعــة اللَُّ َث ْ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

لتــرز بعــض املظاهــر احلا ّفــة بواقعــة مواضعهــا يف اخلطبــة.
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ــى َق ْلبِ ِ
الص َغ ِ
ــار َوا ْل َق َــا َء ِة َو ُ ِ
ض َب َع َ
ــه الــرط هــو تــرك اجلهــاد أمــا جــواب
بِ َّ
بِ ْ ِ
ــه ِ
اب َو ُأ ِد َ
ــق ِمنْــ ُه بِت َْض ِييــ ِع الــرط فهــو النتائــج التــي ذكرهــا اإلمــام
ال ُّ
ال ْس َ
يــل ْ َ
السـ َ ِ
ِْ ِ ِ
ـف»( ،عليــه الســام) التــي عــادت عليهــم
ـع الن ََّصـ َ
ـف َو ُمنـ َ
ـيم ْ َ ْ
ال َهــاد َوسـ َ
يمكــن عــد تركهــم اجلهــاد حجــة عليهــم بالـ ّ
ـص يبــدو
ـذل واخلــران ،ويف هــذا النـ ّ
فيــا يعــدُّ الــذل والبــاء واخلســف نتائــج أيضــا كيــف أن األقــوال ِ
(احلجــج) كانــت
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لتلــك احلجــة .إن تــرك أصحابــه اجلهــاد ســبب ًا يف حصــول أقــوال أخــرى ،وهنــاك
باختيارهــم ورغبتهــم هــو الســبب الرئيــس ترابــط وعالقــة ِحجاجيــة واضحــة بــن
جــر عليهــم مجلــة مــن النتائــج األقــوال.
الــذي ّ
الوخيمــة ،إذ ألبســهم اهلل ثــوب الــذل ويف قــول اإلمــام (عليــه الســام)

ـم
وعـ ّ
ـم َح َّتــى ُش ـن َّْت َع َل ْي ُكـ ُ
ـم َو َتَا َذ ْل ُتـ ْ
ـم فيهــم البــاء ،وتصاغــروا وتضاءلت « َفت ََوا َك ْل ُتـ ْ
ُــم ْالَ ْو َطــانُ»
ات َو ُم ِلك ْ
ــار ُ
َــت َع َل ْيك ُ
قيمتهــم ومنزلتهــم ،وأمســوا بحــال قــد ا ْل َغ َ
رضبــت عليهــم احلجــب فــا يبــرون نجــد أن النتائــج قــد بــدأت تتوالــد

شــيئا ،وال يعرفــون طريــق الرشــاد ،بعضهــا مــن بعــض ،وصــار تركهــم

وحتولــت دولــة احلــق عنهــم مــع أهنــم اجلهــاد ســببا لنتيجــة هــي (تواكلهــم

ـواكل والتخـ ُ
الــذل واهلــوان ،وختاذهلــم) ،ثــم صــار التـ ُ
ّ
ـاذل
أصحابــه ،وذاقــوا ألــوان
وصــاروا ال جيــدون مــن ينصفهــم ،كل ســبب ًا لنتائــج ُأخــر بــدأت تتــواىل عليهــم
هــذه األمــور جــرت عليهــم ألهنــم تركــوا غــارات األعــداء الذيــن أخــذوا يمتلكــون
اجلهــاد الــذي طاملــا ّ
دلــم عليــه اإلمــام فلــم األوطــان ويمنعوهنــم عنهــا بينــا يقــف
يتخــذوه ســبيال.

أصحــاب اإلمــام (عليــه الســام)

وقــد و ّظــف اإلمــام (عليــه الســام) متفرجــن ال يــردون الضيــم عنهــم .وهنــا

أســلوب الــرط الــذي تتضــح فيــه عالقــة بــدا تــوايل األقــوال املشــتملة عــى احلجــج
جــواب الــرط بفعــل الــرط ،وفعــل اللغويــة وعــى النتائــج املســتخلصة منهــا
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أشــد وضوحــا.

لنيــل عزهتــم وانتصارهــم عــى املعتديــن.

َ
َ
غــزون وال َي
واألذى عنهــم ،و ُي
غــزون باحتجــاج راجــح يدحــض حجتهــم
ٍ
مــن بدأهــم الغــزو ،وأمســوا
بحــال بأمريــن ؛ األول :أنــه ال يوجــد يف قريــش
يــرون اخلالــق ُيعــى يف أرضــه ومــن مــن هــو أشــد مراســ ًا وال أقــدم مقامــ ًا يف
جــر عليهــم احلــرب منــه حتــى ُوصــف (عليــه الســام)
عبــاده فريضــون بذلــك؛ ممــا ّ
ـال العـ ِ
أن اإلمــام قــد بأ ّنــه ق ّتـ ُ
الويــات والثبــور .ونجــد ّ
ـرب لشــدة فتكــه باألعــداء
منــح يف قولــه هــذا الرجحــان والغلبــة الكافريــن يف احلــروب ،وهــذا قــول مــن
ألهــل الشــام ،وأثبــت هلــم امتــاك زمــام جنــس الوقائــع التــي ال تنكــر وفيهــا
املبــادرة وغــزو بــاد املســلمني يف أكثــر مــن قيمــة حجاجيــة كبــرة ،وال يمكــن هلــم أن

مــكان ،يف حــن نفــى هــذه الصفــات عــن ينكروهــا ألهنــم شــهدوا صوالتــه املبكــرة

أصحابــه الغافلــن الالهــن غــر املدركــن يف اإلســام ،وكان أعــداؤه يرتعــدون

حجــم اخلطــر الــذي يدامههــم ،مــع ّ
أن منــه حتــى قيــل لــه «بــأي يشء غلبــت

ـت
اإلمــام (عليــه الســام) مــا انفــك ينبههــم األقــران؟ فقــال عليــه الســام :مــا لقيـ ُ
ويبرصهــم بعواقــب ختاذهلــم وقعودهــم رجــ ً
ا ّإل أعاننــي عــى نفســه»( ،)8وهــذا

عــن اجلهــاد الــذي هــو ســبيلهم الوحيــد دليــل واضــح عــى شــجاعته وعــى اهنــزام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

أمــا يف قــول اإلمــام (عليــه الســام) ِ
ـن لقــد أدى ختــاذل أصحــاب اإلمــام (عليــه
«حـ َ
ِ
ُــم َو َل الســام) عــن اجلهــاد وتقاعســهم عــن ر ِّد
ــار َع َل ْيك ْ
ُــم َغ َرضــ ًا ُي ْر َمــى ُي َغ ُ
صت ْ
ْ
ِ
ــز َ
ــر َ
ــى كيــد األعــداء وغزواهتــم إىل أن وصفــه
ــز ْو َن َو َل َت ْغ ُ
ون َو ُت ْغ َ
ون َو ُي ْع َ
تُغ ُ
ــو َن» فتتقــدم النتيجــة وهــي أعــداؤه بعــدم معرفتــه بشــؤون احلــرب
اللَُّ َوت َْر َض ْ
ــت ُق َر ْي ٌ
ــش :إِ َّن ا ْبــ َن َأ ِب
كوهنــم صــاروا غرضــا ملرمــى األعــداء يف قولــه « َقا َل ْ
ِ
ِ
عــى املســببات وهــي أهنــم ُيغــار عليهــم َطالِ ٍ
ــب َر ُج ٌ
ــم
ــج ٌ
ــل ُش َ
اع َو َلكــ ْن َل ع ْل َ
ــر ِ
وال يــردون الغــارات وال يدفعــوا الضيــم َلــ ُه بِ ْ
ب» ،لكــن اإلمــام ر ّد قوهلــم
الَ ْ
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اآلخريــن أمامــه .واألمــر الثــاين :أ ّنــه (عليه عمــرو معتــدا بنفســه كثــرا إىل احلــد الــذي

الســام) قــد تصــدى للحــرب وهــو شــاب يقــول فيــه لإلمــام عــي (عليــه الســام):

أحــب أن أقتلــك فــرد
مل يبلــغ العرشيــن حتــى وردت األخبــار يــا ابــن أخــي ال
ُّ

ّ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) كان عليــه اإلمــام (عليــه الســام) :ولكنــي
أن الرســول
أحــب أن أقتلــك ،فأخــذت عمــرو
يســتنهض أصحابــه لقتــال األعــداء واهلل
ُّ
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فيخــرج فيهــم اإلمــام (عليــه الســام) بــن ود احلميـ َة فعــر اخلنــدق وقتلــه اإلمــام
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ُ
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) (عليــه الســام) ،فقــال الرســول (صـ ّـى اهلل
الرســول
فيؤخــر ُه

عــي وال
لصغــر ســنه لكنــه (عليــه الســام)
يــر عليــه وآلــه) حينهــا :ال فتــى ّإل ّ
ُّ
ســيف ّإل ذو الفقــار( .)10ومــن يقتــل رجال
عــى اخلــروج.

ففــي معركــة اخلنــدق أقدمــت طائفــة مــن شــجاعا مثــل عمــرو ال شــك أنــه أشــجع
مشــاهري الشــجعان وأكرهــوا خيوهلــم منــه .فــإذا كان اإلمــام قــد ولــج احلــرب

عــى اقتحــام اخلنــدق بــا فيهــم نوفــل بــن وهــو مل يبلــغ العرشيــن هبــذه الشــجاعة
عبــداهلل الــذي عــر اخلنــدق فقتلــه اإلمــام فكيــف يكــون وهــو يقــرب مــن الســتني

(عليــه الســام) ثــم عــر عمــرو بــن ود وقــد عــرف احلــرب وعرفتــه ميادينهــا

العامــري وهــو مــن فرســان العــرب وخــر فنوهنــا.

ّ
(صــى اهلل لذلــك ليســت العلــة فيــه (عليــه الســام)
املعدوديــن ،وقــد ر ّد الرســول

عليــه وآلــه) عليــا أول األمــر اشــفاقا عليــه ،بــل العلــة يف عــدم طاعــة أصحابــه لــه،

ألنــه مل يبلــغ العرشيــن بعــد ومل يســتكمل والــرأي الســديد واحلــزم والشــجاعة

قوتــه آنــذاك ،لك ـ ّن عليــا (عليــه الســام) ومعرفــة فنــون احلــرب موجــودة يف
أرص عــى مبارزتــه ،فقــال لــه الرســول شــخص اإلمــام (عليــه الســام) بــا ال
ّ

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) :إنــه عمــرو فــر ّد يســتحق اإلثبــات ،وهــذه قــد ال تظهــر
(عليــه الســام) :وأنــا
عــي( ،)9وكان يف بعــض األحــداث عندمــا ال جيــد يف
ّ

..............................................................................م.د� .أحمد عبي�س املعموري

ِ
أصحابــه اهلمــة واإلقــدام لتحقيــق اهلــدفْ .ال ِ
ــو ِم َع َ
ــى
اجتِ َــا ِع َه ُ
ــؤ َلء ا ْل َق ْ
ــم مــ َن ْ
َ َّ
ِ
ِِ
ُــم َف ُق ْبحــ ًا
ُــم َعــ ْن َح ِّقك ْ
ــم َو َت َف ُّرقك ْ
وهــذه احلــال موجــودة يف مقامــات َباطل ِه ْ

ُــم َوت ََرحــ ًا» ،الــذي نجــد فيــه اإلمــام
ومواضــع خمتلفــة ،ففــي اخلطبــة الشقشــقية َلك ْ

مثــا نجــد موقفــا مشــاهبا هلــذا مــن قضيــة (عليــه الســام) حماججــا أصحابــه مــن

ّ
(صــى اهلل خــال املقارنــة بــن موقــف أصحابــه
اخلالفــة بعــد وفــاة الرســول

عبــد املطلــب وأبــو ســفيان يشــرون عليــه أعظــم تأثــرا بوجــود القرينتــن (باطلهــم،

أن يطالــب باخلالفــة فوجــد نفســه (عليــه وحقكــم) ،واملــؤمل لديــه (عليــه الســام)
الســام) بــن أن (يصــول بيد جـ ّـذاء) وهي ّ
أن أعــدا َء ُه قــد اجتمعــوا وتوحــدوا مــع

تفــرق أصحابــه
كنايــة عــن قلــة النــارص أو ضعفــه ،أو أن أهنــم عــى باطــل بينــا ّ
يصــر عــى (طخيــة عميــاء) جتـ ّـر الويــات مــع أهنــم عــى حــق ،واألجــدر هبــم أن

عــى املســلمني وتبــدو آثارهــا عــى الكبــر جيتمعــوا ويتــآزروا ويرصــوا صفوفهــم
فيهــرم أو عــى الصغــر فيشــيب( ،)11ألهنــم أصحــاب قضيــة تســتحق الوقــوق
وبعــد إجالــة الفكــر وإدراك قلــة النــارص والتضحيــة بالنفــس ،واإلمــام يــدرك
آثــر الصــر وجتــرع املــرارة واألمل كمــن يف أن كوهنــم أصحــاب حــق ال جيلــب هلــم
حلقــه شــجى فآثــر مصلحــة اإلســام عــى النــر مــا دامــوا متفرقــن متقاعســن.

نيــل اخلالفــة.

وهــذه احلجــة املقارنــة متجســدة يف

ُــم
ــار َع َل ْيك ْ
حجــج مقارنــة :وفيهــا يبــدو احلجــاج يف قولــه (عليــه الســام)ُ « :ي َغ ُ
ِ
ــز َ
ــر َ
ون»،
ــز ْو َن َو َل َت ْغ ُ
ون َو ُت ْغ َ
خطــاب اإلمــام (عليــه الســام) حجاجــا َو َل تُغ ُ
مســتندا إىل فكــرة املقارنــة بــن أمريــن أو واملقارنــة هنــا حاصلــة بــن موقفهــم

موقفــن ،ومنهــا قولــه (عليــه الســام) :القابــل للغــارات مــن دون أن يردوهــا
ـت ا ْل َق ْلــب و َ ِ
ـب وبــن موقــف األعــداء يغــرون عليهــم،
« َف َيــا َع َجب ـ ًا !،واهلل ُي ِميـ ُ
يلـ ُ
َ َ ْ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عليــه وآلــه) وقــد أقبــل عليــه العبــاس بــن وموقــف أعدائــه ،وجوهــر املقارنــة يبــدو
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ـم َفـ َـواهلل َمــا ُغـ ِـز َي َقـ ْـو ٌم َقـ ُّ
ـط ِف ُع ْقـ ِـر
ثــم يقبلــون غــزو األعــداء هلــم فــا يــردون َي ْغ ُزو ُكـ ْ
ِ
ـم إِ َّل َذ ُّلــوا» وهــذه حجــة نامجــة عــن
الغــزوات ،لذلــك فهــم خــارسون ال َد ِارهـ ْ

حمالــة.

يقــن ثابــت بـ ّ
ـأن مــن يغــزى يف عقــر داره

ّ
إن مثــل هــذا احلجــاج الــذي أساســه ُيــذل ال حمالــة ،وهــذا مبــدأ حجاجــي ال

املقارنــة يبــدو ناجعــا ألن املقارنــة غالبــا يمكــن إنــكاره ،وقــد أكــد ذلــك القــول
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جتعــل األمــور أكثــر وضوحــا ،واألشــياء بقرينــة (قــط) ممــا يعنــي ّ
أن هــذا احلكــم ال
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قــد نحتــاج أحيانــا لكــي نقرهبــا إىل أفهــام يمكــن أن يتــرب إليــه الوهــن والشــك.
النــص اللغويــة قــد
النــاس أن نقرهنــا بأضدادهــا كــا قيــل :ونالحــظ أن بنيــة
ّ
وبضدهــا تتميــز األشــياء ،وهــذه املقارنــة اشــتملت عــى أســلوبني مــن أســاليب
يريــد منهــا اإلمــام إغاضــة أصحابــه التوكيــد ،مهــا التوكيــد بالقســم (واهلل)،

واســتفزازهم والســخرية منهــم يف حماولــة والتوكيــد بالقــر (بالنفــي واالســتثناء)

لتحريــك اهلمــة واحلــاس نحــو اجلهــاد( .مــا و ّإل) ،وهــذا التوكيــد جعــل احلجــاج

حجــج وقائــع :وهــي حجــج أشــبه أقــوى يف قيمتــه احلجاجيــة ممــا لــو كان

مــا تكــون بقوانــن أو مبــادئ راكــزة يف مفتقــدا للتوكيــد .فصــار القــول حيمــل
صحتهــا ألهنــا مبنيــة عــى قناعــات ثابتــة حجتــن يف وقــت واحــد؛ احلجــة املنبثقــة

لــدى اإلمــام ،ونامجــة عــن وعــي كبــر بــا مــن مضمــون القــول ،واحلجــة املنبثقــة مــن
يف نفــوس املســلمني ،وإدراك لســنن احليــاة بنيــة التوكيــد.

وقوانينهــا ،وألهنــا تشــتمل عــى مســلامت وهنــاك حجــة واقعيــة أخــرى مبنيــة
وأفــكار مشــركة بينهــم بوصفهــم أفــراد عــى حجــاج آخــر أساســه اختيــار وقــت

ينتمــون إىل بيئــة واحــدة جيمعهم األســام ،احلــرب ،بعــد أن أبــدوا عجزهــم عــن

ومــن هــذه احلجــج مــا ورد يف قولــه (عليــه الســر لقتــال األعــداء يف الصيــف حلرارتــه
ــم َق ْب َ
ــل َأ ْن ويف الشــتاء لربودتــه فأجاهبــم (عليــه
الســام) ألصحابــه «ا ْغ ُز ُ
وه ْ
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الســام)َ ِ« :ذا ُكنْت ِ
ــر إليــه األمــور ،فنبههــم إىل رضورة قتــال
ــر َوا ْل ُق ِّ
ال ِّ
ُــم مــ َن ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ــر َ
ــر» األعــداء؛ ألهنــم إن مل يقاتلوهــم ســيبادر
الســ ْيف َأ َف ُّ
ُــم واهلل مــ َن َّ
ون َف َأ ْنت ْ
تَف ُّ
فاإلمــام (عليــه الســام) رصح هبــذا احلكم األعــداء إليهــم فيغلبوهنــم ،لذلــك

الواقعــي بعــد أن خــر ختاذهلــم وهروهبــم دعاهــم وأكثــر مــن دعوهتــم ويف أوقــات
والــرد ّإل أعــذار واهيــة ال يمكــن أن (لي ـ ً
ا وهنــار ًا ورس ًا وإعالن ـ ًا) وهــي كنايــة

يصدقهــا اإلمــام (عليــه الســام) ،والواقــع عــن كثــرة دعواتــه بمختلــف الظــروف
يؤكــد هــذه احلقيقــة فالــذي يتهــرب بحجة واألحــوال ،وقــد أكــد حجتــه االســتداللية

حــرارة الصيــف وبــرودة الشــتاء ســيكون هــذه بمؤكديــن مهــا ّ
(إن) و(قــد) ليدفــع

نصيبــه اخلــران ال حمالــة .والرتابــط بــن بــه انكارهــم وليكــون الــكالم مؤكــدا ثابتــا

فعــل الــرط وجــواب كان قــد جعــل يف داللتــه .وليحمــل يف طياتــه حجاجــا

العالقــة احلجاجيــة أوثــق وأشــد متاســكا .آخــر منشــؤه بنيــة التوكيــد التــي ُت َعــدُّ قيمــة
أمــا القســم (واهلل) فهــو ممــا يزيــد القــول حجاجيــة أخــرى.

ـص آخــر يقــول فيــه اإلمــام (عليه
قــوة وصحــة يف مضمونــه.
وهنــاك نـ ّ
ــم َق ْب َ
ُــم»،
حجــج اســتداللية :وهــي حجج أساســها الســام)« :ا ْغ ُز ُ
ــل َأ ْن َي ْغ ُزوك ْ
وه ْ
االســتدالل بأقــوال ســابقة صــدرت وهــذا القــول ال حيمــل رضورة الغــزو

منــه (عليــه الســام) ينبههــم فيهــا ليلقــي فحســب بــل حيمــل رضورة االبتــداء بــه
احلجــة عليهــم ،ومنهــا قولــهَ « :أ َل َوإِ ِّن قبــل العــدو ،ألن يف ذلــك داللــة امتــاك
َقــدْ َد َع ْو ُت ُكــم إِ َل ِق َتـ ِ
ـال َهـ ُـؤ َل ِء ا ْل َقـ ْـو ِم َل ْيـ ًـا احلــزم واملبــادرة والقــوة ،بينــا يكــون
ْ
ِ
س ًا َوإِ ْع َلنــ ًا» .فاإلمــام أراد أن نصيــب الطــرف اآلخــر الــذل واهلــوان
َو َنَــار ًا َو ّ
يلقــي باحلجــة عليهــم لكــي ال يتذرعــوا واخلــران .لذلــك كان اإلمــام (عليــه

بعــدم علمهــم أو درايتهــم بــا ســتؤول الســام) يؤكــد هــذه القضيــة مــرارا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

مــن قتــال األعــداء ،ومــا اعتذارهــم باحلــر وأحــوال خمتلفــة ،وقــد عـ ّـر عنهــا بالقرائــن
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وتكــرارا لكــي يزيــل أعذارهــم التــي أعذارهــم فيلقــي بالالئمــة عليهــم عندمــا

يتذرعــون هبــا.

خيــروا احلــرب ،أو تصيبهــم مصيبــة،

حجــج حواريــة :وهــي حجــج قوامهــا ولكــي يكســب حجاجــه معهــم ويقنعهــم
احلــوار بينــه (عليــه الســام) وبــن أصحابه ببطــان حججهــم مــن دون أن يعمــد إىل
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وإن كان الــكالم كلــه صــادرا مــن اإلمــام فــرض اطروحاتــه فرضــا بمنطــق القــوة
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(عليــه الســام) ،وتتمثــل هــذه احلجــة يف واجلــر ،بــل بمنطــق احلجــاج املوضوعــي
الس ْ ِ
ــم ِف الرصــن ،وعــن طريــق خماطبــة قدراهتــم
ــر إِ َل ْي ِه ْ
ُــم بِ َّ
قولــهَ « :فــإِ َذا َأ َم ْر ُتك ْ
حــار ُة ا ْل َقيـ ِ
ِ ِ
ـظ َأ ْم ِه ْلنَــا العقليــة .فــا يبــدو اإلمــام (عليــه الســام)
ْ
ـم َهــذه َ َ َّ
الـ ِّـر ُق ْل ُتـ ْ
َأ َّيــا ِم ْ َ
الس ْ ِ
ُي َســ َّب ْخ َعنَّــا ْ
ــر منحــازا لفكرتــه ورأيــه متأثــرا بعاطفــة أو
ُــم بِ َّ
ــر َوإِ َذا َأ َم ْر ُتك ْ
الَ ُّ
إِ َلي ِهــم ِف ِّ ِ
ِ ِ
عمــن
ـم َهــذه َص َبـ َّ
الش ـتَاء ُق ْل ُتـ ْ
ْ ْ
ـار ُة ا ْل ُقـ ِّـر مــزاج شــخيص ،لكــي يزيــل الشــك ّ
ِ
ــر ُد ».
يــروم الشــك بموقفــه وحجاجــه .وهــو
َأ ْم ِه ْلنَــا َين َْســل ْخ َعنَّــا ا ْل َ ْ
ـص نجد أمــرا صادرا منــه (عليه أيضــا يــروم ان يشــعرهم بالذنــب مــن
يف هــذا النـ ّ
الســام) بقتــال األعــداء يف وقــت الصيــف جــراء هترهبــم وافتعــال األعــذار املختلفــة
فيعتــذروا عنــه بشــدة حــرارة الصيــف لكــي ال خيرجــوا للجهــاد ،وهــو يــدرك

فيســتمهلوه بــان يــزول الصيــف ،ولكــي متامــا مواقفهــم املــرددة وخذالهنــم ،لكنــه
بالســر إىل يريــد إلقــاء احلجــة عليهــم والســخرية مــن
يلقــي احلجــة عليهــم أمرهــم َّ

قتــال األعــداء يف وقــت الشــتاء ،فيعــودوا مواقفهــم.

ليعتــذروا منــه بشــدة الــرد ليســتمهلوه ّ
إن خطــاب اإلمــام (عليــه الســام) هــذا ال

هــذه املــرة ان يــزول عنهــم الــرد .واإلمــام يعنــى فقــط بنقــل وجهــة نظــره إىل اآلخــر
يـ ُ
ـدرك متام ـ ًا يف هــذا احلجــاج احلــواري ّ
أن املتلقــي بــل يراعــي مقامــه فيجاريــه يف
هــذه جمــرد أعــذار يتهربــوا هبــا مــن القتــال ،حججــه وأعــذاره ،ألنــه مــن نــوع اخلطاب

لكنــه فضــل أن جيارهيــم لكــي يســتنفذ التوجيهــي الــذي يأخــذ باحلســبان ردة
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ِ
ْص ُفــوا َوافِ ِريـ َن َمــا َنـ َ
ـم
ـال َر ُجـ ًـا من ُْهـ ْ
فعــل املتلقــي بــأن يســعى املتكلــم إىل إثبات ُثـ َّ
ـم ان َ َ
ـم
ـم َد ٌم » .وهــو نـ ّ
الدعــوى باالســتناد إىل قدرتــه بـــ(أن جيــرد َك ْلـ ٌ
ـص يضـ ُ
ـم َو َل ُأ ِريـ َـق َلُـ ْ
مــن نفســه ذاتــا ثانيــة ينزهلــا منزلــة ا ُمل ِ
عرتض واقعــة حدثــت وهــي أكثــر تأثــرا وقيمــة

واعرتاضاتــه ومســتحرضا خمتلــف املتكلــم واملتلقــي ،وال يمكــن إنكارهــا.
النــص يمثــل مصداقيــة ِحجاجــه
األجوبــة عليهــا ومستكشــفا إمكانــات هــذا
ّ
تقبلهــا واقتنــاع املخا َطــب هبــا»(( .)12عليــه الســام) مــع أصحابــه ،فهــو يثبــت
ويف هــذا إعطــاء أمهيــة لــدور املتلقــي يف هزيمتهــم بســبب خذالهنــم وذهلــم فأغــار

العمليــة احلجاجيــة.

جتليات صحة حجاجه ونتائجه

عليهــم األعــداء وامتلكــوا بعــض ديارهــم
وقتلــوا وانتهكــوا احلرمــات وســبوا

هنــاك جمموعــة مــن النصــوص والعبــارات وهنبــوا حــي النســاء التــي مل جتــد ســوى أن

التــي متثــل جتليــا واضحــا لصحــة حجــاج تســرمحهم وتســتعطفهم لريجعــوا إليهــا

اإلمــام مــع أصحابــه ،منهــا قولــهُ :
«ش ـن َّْت حليهــا أو ليكفــوا رشهــم عنهــا ،ويزيــد من
ُــم أمل اإلمــام أن األعــداء قــد نالــوا نرصهــم
ات َو ُم ِلك ْ
ــار ُ
َــت َع َل ْيك ُ
ُــم ا ْل َغ َ
َع َل ْيك ُ
ِ ٍ
ــان َو َه َ
ْالَ ْو َط ُ
ـرح
ــذا َأ ُخــو َغامــد َقــدْ َو َر َد ْت وغنمــوا وافريــن مــن دون أن يناهلــم جـ ٌ

ـان ْبـ َن َح َّسـ َ
ـار َو َقــدْ َق َتـ َـل َح َّسـ َ
ـح
ـان أو يســيل منهــم د ٌم ،ويف هــذا دليـ ٌـل واضـ ٌ
َخ ْي ُلـ ُه ْالَ ْن َبـ َ
ْــري و َأ َز َال َخي َلكُــم َعــن مس ِ
ــال َها عــى ذل أصحابــه الذيــن ال يســتطيعون
ا ْل َبك ِ َّ َ
ْ َ َ
ْ ْ
ِ
ِ
ـم ك َ
َان َيدْ ُخـ ُـل أن يــردوا االعتــداء عنهــم وال أن يلحقــوا
الر ُجـ َـل من ُْهـ ْ
َو َل َقــدْ َب َل َغنــي َأ َّن َّ
ــى ا َْل ِ
ــلم ِة و ْالُ ْخــرى ا ُْلع ِ
ِ
َع َ
اهــدَ ِة بالعــدو أي رضر يذكــر .وقــد ن ّبــه اإلمــام
َ
ــر َأة ا ُْل ْس َ َ
َ
ْ
ّ
َف َينْ َتـ ِـز ُع ِح ْج َل َهــا َو ُق ُل َب َهــا َو َق َل ِئدَ َهــا َو ُر ُع َث َهــا ّ
وحــذر
أن هــذه النتائــج ســتحصل حتــا
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـر َحا ِم منهــا وقــدّ م مســوغاهتا ،لكــن مل يســمعوها،
ـر َجا ِع َوال ْسـ ْ
َمــا َتْتَن ُع منْ ُه إِ َّل بِال ْسـ ْ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

عــى دعــواه فينظــر يف فعــل التلقــي ويبنــي يف احلجــاج مــن غريهــا مــن الوقائــع،
أدلتــه وفقــا لذلــك ُمســتبِقا استفســاراته ألهنــا واقعــة مشــاهدة وحمسوســة مــن قبــل
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أو ســمعوها لكنهــم آثــروا الراحــة املفضيــة الســامعني بشــكل يبعثهــم عــى العمــل
إىل الــذل واهلــوان واخلــران.
املطلــوب أو هــو مــا ُوفِــق عــى األقــل يف
ويمكــن أن تضــم نتائــج احلجــاج الشــعور جعــل الســامعني مهيئــن لذلــك العمــل يف

بــاألمل واحلــرة الــذي أمل ّ باإلمــام عــي اللحظــة املناســبة»(.)13
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(عليــه الســام) مــن جــراء تقاعــس
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البنية اللغوية

أصحابــه وقعودهــم عــن اجلهــاد ،ال يمكــن بحــال مــا جتــاوز فعاليــة البنيــة
ويتجســد هــذا الشــعور يف قولــهَ « :لـ َـو ِد ْد ُت اللغويــة يف احلجــاج ألنــه ســاح فعــال يف
ُــم َم ْع ِر َفــ ًة َواللَِّ حتديــد نــوع األســلوب املتبــع يف عــرض
ُــم َو َل ْ َأ ْع ِر ْفك ْ
َأ ِّن َل ْ َأ َرك ْ
ــت َســدَ م ًاَ .قا َت َلك ُُم احلجــة فيزيــد قــوة احلجــج اثباتــا أو نفيــا،
ــر ْت نَدَ مــ ًا َو َأ ْع َق َب ْ
َج َّ
لتُــم َق ْلبِــي َقيحــ ًا و َشــحنْتُم ألن ِ
«احلجــاج ليــس ّإل اســتغالل ملــا
َ
ْ
َ ْ
اللَُّ َل َقــدْ َم َ ْ ْ
َصــدْ ِري َغ ْيظـ ًا َو َج َّر ْعت ُُمـ ِ
ـب الت َّْهـ َـا ِم يف الــكالم مــن قــوة وثــراء»( .)14وللغــة
ـون ُن َغـ َ
ــي ر ْأ ِيــي بِا ْل ِعصي ِ
ــان قــدرات كبــرة يف اإلقنــاع ملــا تتوافــر
ْ َ
َأ ْن َفاســ ًا َو َأ ْف َســدْ ت ُْم َع َ َّ َ
و ِْ
ال ْ
النــص كفيــل ببيــان عليــه مــن بنيــات متنوعــة متتلــك قــوة
ــذ َل ِن» ،هــذا
ّ
َ
مقــدار األمل الــذي مــأ قلبــه بالقيــح حجاجيــة ،و» اللغــة تســعى إىل تكثيــف
وصــدره بالغيــظ ،حتــى صــار يتنفســه كــا القــول بــا تنتجــه مــن آليــات وأدوات

يتنفــس اهلــواء ،وحتــى بــدا رأيــه لألعــداء جتعــل مــن الواضــح واخلفــي أســئلة
ضعيفــا أو واهنــا بســبب عصيــان أصحابــه خمتلفــة ومتنوعــة»( .)15لذلــك ال بــدَّ مــن

لــه بعــدم تطبيــق أوامــره ونواهيه،و َل َع ّ
يتــم
ــل عنايــة خاصــة بالبنيــة اللغويــة التــي ّ
احلجــاجِ ،
احلجــاج «أن جيعــل العقــول تُذع ـن هبــا عــرض ِ
غايــة ِ
واحلجــاج نظريــة
ُ
ملــا ُيطــرح عليهــا أو تزيــد يف درجــة ذلــك وضــع أسســها وحــدد منطلقاهتــا املنهجيــة
اإلذعــان .فأنجــح احلجــاج مــا ُوفِــق يف اللســاين الفرنــي أزفالــد ديكــرو و ُبنيــت
جعــل حــدة اإلذعــان تقــوى درجتهــا لــدى أصــا عــى مبــدأ عــام هــو أننــا دائــا
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نتكلــم هبــدف التأثــر ،لذلــك فــإن اللغــة ويف ظــروف وأحــوال خمتلفــة.
ِ
حتمــل وظيفــة حجاجيــة تتمثــل يف بنيــة * « َمــا َنـ َ
ـم َو َل ُأ ِريـ َـق َل ُ ْم
ـال َر ُجـ ًـا من ُْه ْم َك ْلـ ٌ
األقــوال ويف املعنــى ويف كل املســتويات َد ٌم» :كنايتــان عــن متكــن األعــداء مــن غزو
اللســانية للغــة صوتيــة كانــت أو رصفيــة أو األنبــار وممارســتهم الســلب والنهــب مــن

معجميــة أو تركيبيــة أو دالليــة( .)16فاللغــة دون أن يســتطيع أحــد مــن أتباعــه (عليــه

مــؤرشات كثــرة تؤكــد هــذه الوظيفــة ففــي (الســر إليهــم) كنايــة عــن قتاهلــم،

وتربهــن عليهــا.

وقتــال األعــداء مســتلزم غالبــا الســر

يف احلجــاج مــن خــال الصــور البيانيــة

ات ِ
* «رب ِ
احل َج ِ
ال» :كناية عن النساء.
ّ
ــت
ــت فِ َيهــا َو َمــا َب َل ْغ ُ
* « َل َقــدْ َنَ ْض ُ
ا ْل ِع ْ ِ
شيــ َن» :كنايــة عــن دخولــه معــرك
احلــرب مبكــر ًا.

ويــرز دور األســاليب البالغيــة واضحــا إليهــم.

التــي تعمــل عــى تأســيس فعــل احلجــاج
وإغنائــه ،فـــ (الصــورة تقــوم مقــام احلجــة

وتعوضهــا تبعــا حلــال املخاطــب)(،)17

وهلــذه الصــور البيانيــة وظائــف تأثرييــة ومعلــوم أن املعنــى الكنائــي الــذي ذكرنــاه
وحجاجيــة ،ومــن متابعــة طبيعــة خطــاب بعــد هــذه النصــوص هــو املقصــود وهــو

نلمــس توظيفــا لفنــون البيــان بشــكل املــراد ،لكــن مــع جــواز إرادة املعنــى

واضــح منهــا اســتعامل الكنايــة الــذي احلــريف للكلــات .و َل َع َّ
ــل مــن قيمــة
الكنايــة دالليــ ًا أهنــا تقــدم املعنــى مــع
جتســد يف عــدة عبــارات منهــا:
ّ
* « َأ َل َوإِ ِّن َقــدْ َد َع ْو ُت ُكــم إِ َل ِق َتـ ِ
ـال َهـ ُـؤ َل ِء الدليــل عــى اثباتــه .وقــد بــن اجلرجــاين
ْ
ِ
س ًا َوإِ ْع َلن ـ ًا» :كنايــة فضــل الكنايــة فقــال« :هــذا فــن مــن
ا ْل َقـ ْـو ِم َل ْيـ ًـا َو َنَــار ًا َو ّ
عــن كثــرة دعواتــه هلــم لقتــال األعــداء ،القــول دقيــق املســلك لطيــف املأخــذ...

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

حتمــل بصفــة ذاتيــة وجوهريــة وظيفــة الســام) الــرد عليهــم.
السـ ْ ِ
الـ ِّـر»:
ـم ِف َأ َّيــا ِم ْ َ
ـر إِ َل ْي ِهـ ْ
ـم بِ َّ
حجاجيــة ،بمعنــى أن بنيــة األقــوال متتلــك * « َأ َم ْر ُت ُكـ ْ
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بــدت هنــاك حماســن متــأ الطــرف ودقائــق اخليــل ،واملــراد رجــال بنــي غامــد الذيــن

تعجــز الوصــف ...وكــا ّ
أن الصفــة إذا مل يمتطــون ظهــور هــذه اخليــول.
تأتــك مرصحــ ًا بذكرهــا ،مكشــوفا عــن

•واملجــاز يبــدو أكثــر تأثــرا عــى

وجههــا ،ولكــن مدلــوال بغريهــا ،كان القــارئ مــن الــكالم عــى وجــه احلقيقــة،

ذلــك أفخــم لشــأهنا ،وألطــف ملكاهنــا ،ألن املتلقــي يصــل إليــه بعــد إدراك لطبيعــة
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كان إثباتــك الصفــة للــيء تثبتهــا لــه ،إذا العالقــة اللغويــة التــي ســوغت جمــيء
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مل تلقــه إىل الســامع رصحيــا ،وجئــت إليــه املجــاز ،عكــس الــكالم املبــارش ،لذلــك
مــن جانــب التعريــض والكنايــة والرمــز يكــون املجــاز أوقــع يف النفــس وأمجــل.
واإلشــارة كان لــه مــن الفضــل واملزيــة ،وقــد أشــار القدمــاء إىل قيمــة املجــاز إذ قال
ومــن احلســن والرونــق مــا ال يقــل قليلــه ابــن رشــيق ّ
إن « املجــاز يف كثري مــن الكالم

وال جيهــل موضــع الفضيلــة فيــه»(.)18

أبلــغ مــن احلقيقــة ،وأحســن موقعــا يف

القلــوب واألســاع»( .)19فيــا ذكــر عبــد

ويف املجاز وجدنا النصوص اآلتية:
ضب عــى َق ْلبِ ِ
ــه ِ
ــه ِ
اب» :القاهــر اجلرجــاين ّ
ـم
باإل ْس َ
•« ُ ِ َ
أن « مــن شــأنه أن ي ْف َخـ َ

جمــاز يف (قلبــه) وأراد :بــره ،فقــد املعــاين وحتــدُ ث فيــه النباهــة [فهــو] كنــز
رضبــت عليــه احلجــب بحيــث ال يبــر .مــن كنــوز البالغــة ومــادة الشــاعر املفلــق
ٍ
•« وهــذا أخــو
غامــد» جمــاز وأراد والكاتــب البليــغ يف اإلبــداع واإلحســان

شــخصا بعينــه هــو ســفيان بــن عــوف واالتســاع يف طــرق البيــان»(.)20

الــذي بعثــه معاويــة بــن أيب ســفيان مــع ومــن فــن االســتعارة شــخصنا املــوارد

مجاعــة مــن قبيلــة غامــد مــن اليمــن ،اآلتيــة:
والعلــة أنــه مــن غامــد.

•« َأ ْل َب َسـ ُه اللَُّ َثـ ْـو َب الـ ُّـذ ِّل» :اســتعار

ــار» جمــاز الثــوب للــذل .فالــذل ممكــن أن خييــم عــى
• َ
«و َر َد ْت َخ ْي ُلــ ُه ْالَ ْن َب َ
عقــي يف اســناد الــورود عــى األنبــار إىل بعــض النــاس فيشــتمل عليهــم كــا يلبــس
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نظــام واحــد ،واالســتعارة أكثــر إقناعــا

اإلنســان الثــوب فيكــون مشــتمال عليــه.
•« َم َ ْ
ُــم َق ْلبِــي َق ْيحــ ًا» :اســتعار مــن القيــاس بفضــل املــزج الــذي حتدثــه
لت ْ
االمتــاء وهــو لــكل إنــاء أو وعــاء أو غــر بــن املســتعار واملســتعار لــه جاعلــة بذلــك

توحــد العنــارص املنتميــة إىل أنظمــة خمتلفــة
ذلــك يمكــن أن يوضــع فيــه مــادة مــا،
ّ
اســتعاره للقلــب فجعلــه كاإلنــاء والوعــاء أمــرا مــدركا(.)22

لكنــه يمتلــئ قيحــا واملــراد أملــا.
«ج َّر ْعت ُُم ِ
ــب الت َّْه َــا ِم وطــأة عــى املتلقــي؛ ألنــه مــن الصعــب
ــون ُن َغ َ
• َ
َأ ْن َفاسـ ًا» :اســتعار التجــرع وهــو ملــا ُيــرب نفيــه أو تكذيبــه؛ ألنــه حيمــل يف طياته أشــبه
أو يــؤكل أو ُيتنفــس اســتعاره للهــم ،فصــار باحلجــة عــى املعنــى والقــوة يف الداللــة،
اإلمــام يتجــرع اهلــم جرعــة بعــد جرعــة ففــي قولــه (عليــه الســام) « َأ ْل َب َســ ُه اللَُّ

كمــن يتنفــس اهلــواء.

ــو َب ُّ
الــذ ِّل» جعــل اهلــم مشــتمال عليــه
َث ْ

والصــور االســتعارية التــي بــدت يف كالم مالزمــا لــه مالزمــة اللبــاس للجســد ،وهو

اإلمــام رائعــة يف حمتواهــا وذلــك يعــود ال شــك أقــوى وأكثــر تأثــرا مــن أن يقــول

إىل أن قــوة احلجــاج يف املفــردات تبــدو مثــا :إن مــن يــرك اجلهــاد ذليــل أو يعــاين
«ج َّر ْعت ُُمـ ِ
ـون
يف االســتعامالت االســتعارية أقــوى ممــا مــن الــذل .وكذلــك يف قولــه َ
ــب الت َّْه َــا ِم َأ ْن َفاســ ًا» فهــو أشــد وقعــا
نحســه عنــد اســتخدامنا لنفــس املفــردة ُن َغ َ

باملعنــى احلقيقــي( ،)21وقــوة االســتعارة وأكثــر داللــة يف التعبــر عــن املعنــى مــن
تتأتــى مــن قدرهتــا عــى التقريــب بــن أن يقــول مثــا :إين مهمــوم أو أعــاين مــن
عنرصيــن مــن نظامــن خمتلفــن مــع حماولــة اهلــم .والفــرق واضــح كــا يبــدو.

جاهــدة لطمــس مــا بينهــا مــن فــروق ّ
إن امتــاك اإلمــام عــي (عليــه الســام)

خالفــا للمقارنــة كطريقــة يف االســتدالل ناصيــة البيــان والفصاحــة أمــر مفــروغ

باعتبارهــا جتــري عــادة بــن عنرصيــن مــن منــه ،حتــى شــهد لــه هبــا األعــداء قبــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

والكالم إذا كان اســتعاريا كان أثبت وأشد
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األصدقــاء حتــى ّ
أن معاويــة – وهــو أشــد والنتيجــة والعلــة باملعلــول .وبــدا كل

مناوئيــه -قــد ر ّد عــى حمفــن بــن أيب حمفــن عنــر داليل موظفــا لصالــح عنــر آخــر.
الــذي قــال لــه :جئتك مــن عند أعيــا الناس * ّ
إن تبنّــي موقــف مــا والترصيــح بــه مل

فــر ّد معاويــة« :وحيــك! كيــف يكــون أعيــا يكــن وليــد االنفعــال اآلين حتــت ظــرف
النــاس! فــواهلل مــا سـ ّن الفصاحــة لقريــش مــا ،بــل هــو موقــف نابــع مــن حكمــة
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مــن االســتحواذ عــى عقــول الســامعني مصلحتــه الشــخصية.

وشــد نيــاط القلــوب إليــه ،فيفصــح عــن * ّ
إن خطــاب اإلمــام (عليــه الســام)

موجــه لغايــة تلــوح يف أكثــر مــن موضــع
غايتــه ورأيــه بمنتهــى التمكــن ،وقــد زاوج
ّ

يف أســاليب التعبــر بــن احلقيقــة واملجــاز مــن خطبتــه ،وهــي حماولــة تعديــل ســلوك
حيثــا اســتدعى املقــام ،ولذلــك متكــن ان املســلمني وتوجيهــه بــا ينســجم وقيــم
اإلســام التــي دعــا إليهــا الرســول الكريــم
ـم و ُيقنــع.
ـم الســامعني ويفحـ َ
ُي ْف ِهـ َ

اخلامتة

ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه).
حممــد

* احلــرص عــى توجيــه اخلطــاب توجيهــا * جــاء األســلوب منســجام متامــا مــع مــا

غايتــه إقنــاع اآلخــر بالفكــرة املــراد إيصاهلــا عــرف عنــه مــن امتــاك ناصيــة الفصاحــة
بأوضــح األدلــة والرباهــن وأبســط والبالغــة فاتســم أســلوبه باإلجيــاز

األســاليب وأكثرهــا تركيــزا وتكثيفــا ،والكثافــة الدالليــة مــن دون اإلخــال
ال بمنطــق القــوة والفــرض واجلــر ،بــل بإيصــال املعنــى.

بمنطــق احلجــاج املوضوعــي والعلمــي * .كانــت البنيــة اللغويــة بشــتى صورهــا

* مــا دام احلجــاج موضوعيــا ومنطقيــا قــوة حجاجيــة بحــد ذاهتــا تزيــد مــن قــوة
فقــد اســتدعى ذلــك الرتاتبيــة يف عــرض احلجــاج وفعاليتــه.
احلجــج مــن خــال الرتابــط بــن الســبب
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اهلوامش

( )9التفســر القــرآين للقــرآن ،عبدالكريــم
يونــس اخلطيــب ،دار الفكــر العــريب ،القاهرة:
 660 /11و.1172 /15
( )10ينظر:الســرة النبويــة البــن هشــام،
عبدامللــك بــن هشــام(ت 213هـــ) حتقيــق:
مصطفــى الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد
احلفيــظ الشــلبي ،مطبعــة مصطفــى البــايب
احللبــي وأوالده ،مــر ،ط:1955 ،2
 ،225/2والبدايــة والنهايــة ،أبــو الفــداء
إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي (ت774هـــ)،
حتقيــق :عــي شــري ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،ط ،54/1988:4 ،1وروح البيــان،
اســاعيل حقــي أبــو الفــداء (ت 1127هـــ)،
دار الفكــر ،بــروت.145/7 :
( )11تنظــر اخلطبــة يف رشح هنــج البالغــة:
 ،151 /1اخلطبــة رقــم (.)3
( )12اللســان وامليــزان أو التكوثــر العقــي،
طــه عبــد الرمحــن ،املركــز الثقــايف العــريب،
الــدار البيضــاء.228 :
( )13احلجــاج -أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه،
عبــد اهلل صولــة.35 /1 :

( )7ينظــر :دراســات يف احلجــاج ،ســامية ( )14احلجــاج يف القــرآن مــن خــال أهــم
الدريــدي احلســني ،عــامل الكتــب احلديــث ،خصائصــه ،عبــد اهلل صولــة ،دار الفــارايب،
إربــد ،ط122-121 :2009 ،1
بــروت ،ط.36 :2001 ،1
( )15نظريــة احلجــاج يف اللغــة ،شــكري

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

( )1مدخــل إىل اخلطابــة ،أوليفــي روبــول
املطابــع اجلامعيــة الفرنســية ،ط:1994 ،2
.103
( )2مصنــف يف احلجاج-اخلطابــة اجلديــدة،
برملــان و تيتيــكاه ،5 :1992 ،نقــا عــن  :يف
نظريــة احلجــاج –دراســات وتطبيقــات ،عبــد
اهلل صولــة ،مســكيلياين للنــر والتوزيــع،
تونــس ،ط.13 :2011 ،1
( )3م .ن.59 :
( )4اســراتيجية اخلطــاب -مقاربــة لغويــة
تداوليــة ،عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري،
دار الكتــاب اجلديــدة املتحــدة ،بــروت،
.456 :2004
( )5رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد
املعتــزيل (ت 656هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الــراث،
بــروت،74 /2 :اخلطبــة رقــم (.)27
( )6احلجــاج -أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه
مــن خــال مصنــف يف احلجــاج -اخلطابــة
اجلديــدة لبريملــان وتيتيــكاه ،عبــد اهلل صولــة،
ضمــن أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد
الغربيــة ،جمموعــة باحثــن بــإرشاف :محــادي
صمــود ،كليــة اآلداب ،منوبــة ،تونس.323 :

( )8رشح هنــج البالغــة 226 /19 :رقــم
احلكمــة.324 :
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املبخــوت ،ضمــن كتــاب أهــم نظريــات
احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل
اليــوم.362 :
( )16ينظــر :اخلطــاب واحلجــاج ،أبــو بكــر
العــزاوي ،مؤسســة الرحــاب ،بــروت ،ط،1
17 :2010
( )17يف بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي -مدخــل
نظــري وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة العربيــة-
اخلطابــة يف القــرن األول نموذجــا ،حممــد
العمــري ،دار الثقافــة للنــر والتوزيــع ،الــدار
البيضــاء ،ط.1986:101 ،1
( )18دالئــل اإلعجــاز ،عبــد القاهــر
اجلرجــاين (471هـــ) ،حتقيــق :حممــود حممــد
شــاكر ،مطبعــة املــدين ،القاهــرة ،ط،3
.306 /1 :1992
( )19العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه
ونقــده ،ابــن رشــيق القــرواين (ت463هـــ)،
حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،دار
اجليــل ،بــروت ،ط.265 /1 :1981 ،5
( )20دالئل اإلعجاز.295 -294 /1 :
( )21ينظــر :االســتعارة واحلجــاج ،ميشــال
لوفــرن ،ترمجــة :طاهــر عزيــز ،جملــة املناظــرة،
ع.87 :1991 ،4/
()22ينظر :مدخل إىل اخلطابة.191 :
( )23رشح هنج البالغة.25 /1 :

تداوليــة ،عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري،
دار الكتــاب اجلديــدة املتحــدة ،بــروت،
.2004
* االســتعارة واحلجــاج ،ميشــال لوفــرن،
ترمجــة :طاهــر عزيــز ،جملــة املناظــرة،
ع.1991 ،4/

* البدايــة والنهايــة ،أبــو الفــداء إســاعيل
بــن عمــر الدمشــقي (ت 774هـــ) ،حتقيق:
عــي شــري ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
ط.1988 ،1

* التفســر القــرآين للقــرآن ،عبدالكريــم
يونــس اخلطيــب ،دار الفكــر العــريب،
القاهــرة.

* احلجــاج -أطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه
مــن خــال مصنــف يف احلجــاج -اخلطابــة
اجلديــدة لبريملــان وتيتيــكاه ،عبــد اهلل
صولــة ،ضمــن أهــم نظريــات احلجــاج
يف التقاليــد الغربيــة ،جمموعــة باحثــن
بــإرشاف :محــادي صمــود ،كليــة اآلداب،
منوبــة ،تونــس.
* احلجــاج يف القــرآن مــن خــال أهــم
خصائصــه ،عبــد اهلل صولــة ،دار الفــارايب،
بــروت ،ط.2001 ،1

* اخلطــاب واحلجــاج ،أبــو بكــر العزاوي،
املصادر واملراجع
مؤسســة الرحاب ،بــروت ،ط.2010 ،1
* اســراتيجية اخلطــاب -مقاربــة لغويــة * دراســات يف احلجــاج ،ســامية الدريــدي
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احلســني ،عــامل الكتــب احلديــث ،إربــد،
ط.2009 ،1

* دالئــل اإلعجــاز ،عبــد القاهــر اجلرجاين
(471هـــ) ،حتقيــق :حممــود حممــد شــاكر،
مطبعــة املــدين ،القاهــرة ،ط.1992 ،3

* الســرة النبويــة البــن هشــام ،عبدامللــك
بــن هشــام(ت213هـ) حتقيــق :مصطفــى
الســقا وإبراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ
الشــلبي ،مطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي
وأوالده ،مــر ،ط.1955 ،2

* رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد
املعتــزيل (ت 656هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الــراث،
بــروت.
* العمدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقده،
ابــن رشــيق القــرواين (ت463هـــ)،
حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد،
دار اجليــل ،بــروت ،ط.1981 ،5
* يف بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي -مدخــل

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وب�سرية الإمام علي عليه ال�سالم وفكره

* روح البيــان ،اســاعيل حقــي أبــو الفــداء
(ت1127هـــ) ،دار الفكر ،بريوت.

نظــري وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة
العربيــة -اخلطابــة يف القــرن األول
نموذجــا ،حممــد العمــري ،دار الثقافــة
للنــر والتوزيــع ،الــدار البيضــاء ،ط،1
.1 9 8 6
* يف نظريــة احلجــاج –دراســات
وتطبيقــات ،عبــد اهلل صولــة ،مســكيلياين
للنــر والتوزيــع ،تونــس ،ط.2011 ،1
* اللســان وامليــزان أو التكوثــر العقــي،
طــه عبــد الرمحــن ،املركــز الثقــايف العــريب،
الــدار البيضــاء.
* مدخــل إىل اخلطابــة ،أوليفــي روبــول
املطابــع اجلامعيــة الفرنســية ،ط.1994 ،2
* مصنــف يف احلجاج-اخلطابــة اجلديــدة،
برملــان و تيتيــكاه.1992 ،
* نظريــة احلجــاج يف اللغــة ،شــكري
املبخــوت ،ضمــن كتــاب أهــم نظريــات
احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة ،جمموعــة
باحثــن بــإرشاف :محــادي صمــود ،كليــة
اآلداب ،منوبــة ،تونــس.
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