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 شكر وتقدير
 

    الحمد هلل الذي لم يبمغ مدحتو القائمون ، وال يحصي نعمائو العادون ، وال يؤدي حقو المجتيدون ، الميم لك    
. الحمد عمى ما اوليتني من جميل صنعك وجميل نعمتك عميَّ بوالية محمد وال محمد والتوفيق لخدمتيم 

 ازينذين ال "  والمرتضى عمي المصطفى محمد  " ينالعظيمين اني النحني امام االسم بدءا       
عنوان وصفحات بحثي من اوليا الى آخرىا راجية قبوال مشفوعا بالعفو عن كل تقصير بدر مني، ولكن ال طاقة 

امنيتي اتخطى بيا مخاوفي ألدنو منيم إال أنيا   ،لقممي اكثر مما قدمتو كي يطوف في عوالميم النورانية الشاسعة
. ف إلنال شفاعتيم يوم ال ينفع مال وال بنونغ، ونيتي تحدو بي عمى ش سكن ودىم ووالئيم في عقمي ووجدانيإذ 

 نسب الفضل لذويو لعمي اؤدي حق المتفضمين عمي بعد اهلل سبحانو واىل البيت الكرامأن أ  واجد لزاما عمي     
 يقول االمام زين العابدين ،  :  "وتذكر معروفو وتكسبو  ، فان تشكره واما حق ذي المعروف عميك ،

المقالة الحسنة وتخمص لو في الدعاء فيما بينك وبين اهلل عز وجل فاذا فعمت ذلك كنت قد شكرتو سرا 
 ."وعالنية

مثال الورع – ن عبارات الشكر لتضيق ذرعا بما اضمره من شكر وامتنان واجالل الستاذي المشرف واإ       
الذي خصني بوافر رعايتو الحانية ، مواكبا مسيرتي البحثية خطوة بخطوة ، واني ألكبر فيو كل - وحسن الخمق 

، فكان اثره طيبا وبّينا في التفضل باخراج  يوم خمقو السامي ومواقفو النبيمة وصبره الجميل وآراءه العممية القيمة
. ىذا العمل الى حيز الوجود بعد ان كان حمما يراود الخيال

 االستاذ الدكتور عبد الجبار ناجي اقف وقفة اجالل  عيمم العراق، المفكر االلمعي    والى استاذنا المبجل    
وامتنان لما غمرني بو من رعاية ابوية منذ لقائي االول بو ، واثمن باعتزاز ترأسو لجنة المناقشة واني الحسب 
ذلك لطفا الييا ودعما لمجيودي وال اممك قبالة تفضمو عمي اال دوام الشكر والدعاء بان يمد اهلل في عمره وال 

.  يحرمنا ظمو انو سميع مجيب

 (عمى المستوى االنساني والعممي)، ان اذكر باعتزاز كبير المواقف الطيبة  ومن باب االقرار بالفضل      
الستاذتي الفاضمة الدكتورة سممى عبد الحميد الياشمي التي كانت وما زالت تغذيني بحنانيا السمح ولطفيا الغمر، 

. وترعاني برعاية خاصة ممئت نفسي ودا وعرفانا واحتراما لشخصيا الكريم

الدكتور محمد جواد الموسوي الذي ما زال األستاذ نسى استاذي الكبير في عممو وخمقو أال أ  ومن الوفاء     
باسطا لي وجيو الكريم وقمبو الطيب وفكره النير، فما التقيتو يوما اال وشعرت برعايتو االبوية والعممية حفظو اهلل 

. ذخرا ومالذا 
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      وبفائق االمتنان اتقدم الى جناب االخ الدكتور ىادي التميمي وأحّيي فيو الروح االنسانية الطيبة ، شاكرة لو 
 .ما نالني منو من اىتمام ورعاية ووقفات نبيمة جزاه اهلل خير الجزاء 

االساتذة الذين و  ، واغتنم ىذه المناسبة التقدم بالشكر لكل من تتممذت عمى يديو من معممين ومدرسين    
اسيموا في بمورة اىتمامي بالبحث العممي في مرحمة البكموريوس والتحضيرية لمماجستير والدكتوراة واخص منيم 

االستاذة الدكتورة سممى الياشمي واالستاذ الدكتور شاكر مجيد كاظم الذي افادني بمالحظاتو العممية حول المادة 
المختصة بتاريخ العرب قبل االسالم واالستاذ الدكتور جواد كاظم النصر اهلل واالستاذ المساعد الدكتور ىشام 

الربيعي واالستاذ المساعد الدكتور مجيد الزامل والدكتور نزار عبيد الذي تفضل مشكورا بترجمة ممخص االطروحة 
. جزاىم اهلل جميعا خير جزاء المحسنين. الى المغة االنكميزية 

 . شكري وتقديري لمدكتور سعد وحيد الذي تفضل بتقويم االطروحة لغويا ، والشكر موصول لممقوم العممي    
واسجل باعتزاز الموقف النبيل لالخ الدكتور عباس عبد الحسين لما ابداه من مالحظات قيمة شاكرة لو ىذا 

واثمن جيود كل من مد لي يد العون ووقف الى جانبي بدءا بمن اعارني  .الفضل ، داعية لو بالتوفيق والسداد 
. من كتبو المفيدة  كاالخ الدكتور عمار جاسم والشيخ ميثم طالب وفقيم اهلل جميعا 

حماليا ، وفي طميعتيم أ   وخالص شكري وامتناني لكل من وجدت لديو شيئا من األُنس حين ناءت النفس ب  
، في مختمف المكتبات عمى   شكري وتقديري لكل اولئك المخمصين لممعرفة الخادمين بصمت و عائمتي الكريمة

.  ما وجدناه لدييم من مساعدة وما ادوه من تفيم وسعة صدر امام حاجة لمكتاب ال تكاد تنتيي
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 املقدمــة

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

،   كعظمتوآالئو، كدليال عمى  ، كسببا لممزيد مف فضمو      الحمد هلل الذم جعؿ الحمد مفتاحا لذكره
، كساكر  ، فرتؽ بو المفاتؽ ، كقدمو في االصطفاء بالضياءاهلل ارسمو األميف الذم كالصالة عمى اليادم 

ىؿ أ كعمى  ،، حتى سرح الضالؿ عف يميف كشماؿة ، كسيؿ بو الحزكف  بو الصعكبةؿ، كذؿ بو المغالب
، كجباؿ دينو، بيـ  ، ككيكؼ كتبو ، كمكئؿ حكمو  عمموة كعيبأمره، كلجأ   مكضع سره،بيتو المياميف

.  كسمـ تسميما كثيرائصوذىب ارتعاد فراأ، ك اقاـ انحناء ظيره

 يعد المصدر الثاني بعد القرآف، فيك المترجـ العممي لما طرحو القرآف كدعا إليو،     لما كاف النبي 
لذا كجب اإلطالع عمى كنو ىذه الشخصية لغرض االقتداء بيدييا، كالتأسي بيا، كما أمر بذلؾ القرآف 

ـْ  كَلافَل   لَلقَلدْ  : تعالىققكؿالكريـ في  سَلنَلةه  أُكْسكَلةه  المَّلوِ  رَلسُككؿِ  ِفي لَلكُك ك كَلافَل  ِلمَلفْ  حَل ذَلكَلرَل  اْاَلِخرَل  كَلاْليَلْكَـل  المَّلوَل  يَلْرجُك  كَل
 صمى  هلل عم ه وآله،  اَف ْط َف ِب   اَف ْط َف ِب   ِب َف ِب ِّي َف   َف َف َف َّس "  : ككذلؾ قكؿ أمير المؤمنيف .   كَلِثيرنا المَّلوَل 
وَف ًة   ِب ه  َف ِب َّس   . ..."اَفثَف ِبه و لْط ُأ ْط َف ُّب   لْط ُأ َف َف ِّيي  ِب َف ِب ِّيه،  لمَّسه إِبلَفى  لْطعِب َف اِب  و َف َف ُّب   َفعَف َّسى، لِب َف ْط  وعَف َف اًة   َف َف َّسى لِب َف ْط   ُأ ْط

ؤُأه، لَف َف َف   ِب َف اٌج   هْط َفاَفى،  َف ِب  و َفصِب  َف ُأ    َّس َفى  َف ِب  إِب َف اُأ   َف ُأوَف : "  كفي مكضع آخر يقكؿ  وْط   َف َف َف  ووِب َف  ٌج  ضَف
عُأه،  َف َف َف  و َف ْطاٌج   ُأو ُأه، اُأ،  ِب  َف ُأه لَف ْط اُأ، و ُأ َّس ُأه  لْط َفصْط ، وكَفَلَف ُأه  ل ُّبوْط لُأ كْط ُأه  لْطفَفصْط  ." لْطعَفاْطلُأ  و ُأ

بكجكب االقتداء كالتأسي بسيرة   مير المؤمنيفأف الكريـ كآ القر(الثقميف) نيا دعكة صريحة مف     إ
مَف ْطه  لْط ُأ ْطآ ُأ  اَفلَّس َف   َف َف " كاالىتداء بيديو  النبي االعظـ  فَف ِبه،  ِب ْط  عَف   ِب ُأو ِب  و  ْط َفضِب ْط   ِبه،  َف اْط َفاَّس  صِب

اَف  َف ِبه  ."هِب

، عمما باف الغاية مف دراسة سيرتو ال حقيقة شخصيتوىذا االقتداء كاالىتداء يستمـز الكقكؼ عمى     إف 
ف يرل المسمـ أ"  التي حفؿ بيا تاريخ حياتو بؿ كاألحداثتقؼ عند مجرد االطالع عمى تمؾ الكقائع 

حكاـ مجردة في أبعد اف فيميا كمبادئ كقكاعد ك المفاىيـ االسالمية في مجمكعيا متجسدة في حياتو 

                                                           

. 21ألحزاب ااية ا سكرة-   
 .299 -298ص : نيج البالغة : الشريؼ الرضي -   
. 176ص : نيج البالغة -   
. 150 -149ص : نيج البالغة -   
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 ليست سكل عمؿ تطبيقي يراد منو االطالع عمى تجسيد المفاىيـ ، أم اف دراسة السيرة النبكية الذىف
  ."لمتأسي بيا   االسالمية كاممة في مثميا االعمى محمد كاألخالؽكالقيـ 

 ، فمقد  كنحف أماـ رؤل عدة تحكي لنا طبيعة شخصية النبي كلكف أنى لنا االقتداء بالنبي     
، كقد كاف لتبايف الركايات التاريخية كاختالؼ تكجيات ركاتيا أف تباينت الرؤل لشخصية النبي محمد 

التي تناكلت رؤل ف تمؾ اؿفإ. نأت بعض مف ىذه الرؤل بعيدا عف حقيقة ىذه الشخصية العظيمة
  ،قالـ مؤلفييا ذكم المشارب كاألىكاء المختمفةأكتبت ب ركاية أك تدكينا ، قد ركيت أك شخصية النبي 

 ف، منذ الجيؿ االكؿ لمصحابة الذما كاستيعابو كمدل فيميـ لمحقيقة المحمدية، طكع ادراكيـ رؤاىـ ككانت 
تباينت حسب مستكل فيميـ ألبعاد ىذه رؤاىـ  كلكف   ،كؿ مف اىتـ بنقؿ تفاصيؿ تمؾ السيرة العطرةأىـ 

  .سنة  ثالث كعشريف كاؿ، كمدل قربيـ كمكاكبتيـ لمسيرة النبكية ط الشخصية العمالقة

 سكاء أكاف ذلؾ،  ، بؿ تعرضت لمتحريؼ كالتزييؼ لينا سميمة كال قكيمةإـ تصؿ ركايات ؿاف بعض اؿ    
، بؿ  شؤكفاؿحداث كالق مف افلـ يقتصر الركاة عمى نقؿ  خصكص ما يتقنكإذ ، ان ك غير عمدان أعمد

،  ، كالعصبيات المختمقات التي صنعتيا االىكاءبؿ ك،  ضافكا الكثير مف المظنكنات كالحدسياتأ
،  ف مف مصمحتيا نسبة ذلؾ الى الرسكؿ االكـر إالتي رأت  ، كالسياسات كالمصالح الخاصة

 بالرضا كالقبكؿ مف مختمؼ الفئات كف يحظـ، كتجعمو  عف الريبـ، تبعده كتسب شرعية كقداسةتؿ
   .كالطبقات

                                                           

 اىتماـ الدارسيف كالعمماء كالمفكريف ، كصارت محكرا لعمؿ المحققيف ، لقد اجتذبت شخصية النبي االعظـ -  
كميدانا لمجيكد متكاصؿ عبر القركف ، إذ يمكف القكؿ أف ليس ثمة عظيـ استقطب اىتماـ ىؤالء العمماء مثؿ النبي الخاتـ 

إال أنو يمكف القكؿ اف شخصية النبي االعظـ .  جميعيا  عند األمـ ال يمكف اف تحتكييا عقكؿ المؤلفيف 
ىا بكيؿ يؿ الدراسات حكليا ، فكؿ باحث عف حياتو الشريفة إنما يؾانتجت ميما بمغت في العمـ ، كميما ىـ كأقالـىـكمدارؾ

اِب ِبه ، و لْط ُأعْط َف اُأ لِبوَف ْطحِب "  كيؼ كىك صنيعة اهلل كنفسو ، كيغترؼ منيا بقدر كفو ، كلف يكفي أحد حقو  َلَف جُأ ْط َفىَف  ِب ْط خَف  لَف ْط
. 342نيج البالغة ص ...". َف َف اِب ِبه ، و لْط ُأخْط َف ُّب  ِبعَف َف اِبلِب كَف َف  َف  ِبه

. 21ص: دركس في السيرة النبكية : عدناف فرحاف-  
 عركة بف الزبير :محمد خضير الفارس: ينظر.  كالرصافي كغيرىـمف ىذه الرؤل رؤية عركة بف الزبير، كالبخارم-   

صكرة السيرة : عدناف مالح ساجت الحسيناكم. (الصفحات جميعيا ) دراسة في سيرتو كمركياتو التاريخية عف السيرة النبكية
: حميد سراج جابر.(الصفحات جميعيا)الشخصية المحمدية : الرصافي  .313 – 52النبكية في صحيح البخارم ص

الصفحات  ) االنغالؽ الفكرم عند مدعي التجديد كصكرة االستقراء النصي االجتزائي في التعامؿ مع شخصية الرسكؿ
 .(جميعيا 

ىيأة كتابة : النصر اهلل:  كلمزيد مف التفاصيؿ ينظر. 13منطمقات البحث العممي في السيرة النبكية ص: العاممي-  
. 117 – 89التاريخ برئاسة معاكية ص
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لـ يؤمف فييا مف العثكر كمّزلة القدـ "  :تاريخ  حكؿ المؤلفات االسالمية في اؿيقكؿ ابف خمدكف     إذ  
يمة النقؿ المغالط في الحكايات كالكقائع أكالحيد عف جادة الصدؽ ، ككثيرا ما كقع لممؤلفيف كالمفسريف ك

كال ، شباىيا أصكليا كال قاسكىا بأالعتمادىـ فييا عمى مجرد النقؿ غثا اك سمينا، كلـ يعرضكىا عمى 
فضمكا عف    ؛سبركىا بمعيار الحكمة كالكقكؼ عمى طبائع الكائنات كتحكيـ النظر كالبصيرة في االخبار

 ."الحؽ كتاىكا في بيداء الكىـ كالغمط 

      كحياؿ ذلؾ أنى لنا أف نطمع عمى الشخصية المحمدية الكاقعية ؟ ال جـر أف مصداؽ ذلؾ نجده في 
فالقرآف الكريـ كالـ اهلل كىك . ال يعرفني إال اهلل كأنت! يا عمي:  أنو قاؿ القرآف الكريـ ، إذ ركم عنو 

الصادؽ المصدؽ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، كلما كاف لمعالقة الكثقى بيف أمير 
 مف ، فيما الثقالف المذاف تركيما النبي  كالقرآف الكريـ ككنو األعرؼ بالحقيقة القرآنية المؤمنيف 

، فضال عف تمؾ المالزمة ، كاف لإلماـ " عمي مع القرآف ، كالقرآف مع عمي " بعده ، إذ أنيما متالزماف 
 طيمة ثالث كثالثيف عاما لذا كاف األبصر بالحقيقة المحمدية ، مف ىنا ال شرؼ مالزمة النبي 

 .  في تعريفنا بالشخصية المحمدية المقدسةمناص مف الرجكع ألمير المؤمنيف 

كبما تكافؽ القريب كالبعيد  ، اذ اف االماـ امير المؤمنيف  ىذه الدراسةمف ىمية ال  كىنا تبرز ا   
كتجعؿ لكؿ قكؿ صدر منو بحؽ  ، عمى سماتو كخصكصياتو التي تجعمو االكلى بالحديث عف النبي 

:   ىمية ال يمكف اف يضاىيو فيو غيره كذلؾ مف حيثأالنبي ذات تميز كاثر ك

 كتقديـ الرؤية الكاضحة عنو  ، عمى فيموكاألقدر  ، التصاقا بو كاألشدانو االقرب لمنبي  -1
  فضال عف  فيك  ،لـ يفارقو قطؼ  ،في كنفويتو  كتربأظفارهكمف اختصاصو بو منذ نعكمة

، كاذا كاف المحؿ  ذكاءه كفطنتو كطيارة طينتو كاشراؽ نفسو كضكئيا"   اختصاصو بالنبي
 ."  كالمكانع مرتفعة حصؿ االثر عمى اتـ ما يمكف ،، كاف الفاعؿ المؤثر مكجكدا قابال متييئا

 .  تجعمو شاىدا عمى جميع االحداث التي عاصرىا  كاف مالزمتو لمنبي

                                                           

. 1/9 :  ابف خمدكفتاريخ- 
. (الصفحات جميعيا):  القرآف الناطؽاإلماـ عمي : نعمة ىادم الساعدم : عف ىذه العالقة ينظر - 
: المستدرؾ عمى الصحيحيف :  ، الحاكـ النيسابكرم 255 / 1المعجـ الصغير : الطبراني : ينظر عف ىذا الحديث - 3
 .603 / 11: كنز العماؿ:  ، المتقي اليندم 134 / 9: مجمع الزكائد :  ، الييثمي 124 / 3

 .48 /11: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد - 
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ىك االقدر عمى تقديـ رؤية كاضحة كدقيقة كصحيحة عف النبي  مير المؤمنيف أف اإلماـ إ -2
قد قاؿ لو  ؼ " : كىنا تميز االماـ عف باقي  " يا عمي ال يعرفني اال اهلل كانت ،

 .ىـ حكؿ شخصية النبي االعظـ  االصحابة الذيف تفاكتت رؤ
 مؤلفييا ألىكاءمف الزلؿ كالخمط كالكذب تبعا ال تخمك مؤلفات السيرة إف  ما ذكر اعاله مف كأماـ -3

ذ يقكؿ في معرض حديثو عف إيشير الى خطكرة ذلؾ  كناقمييا، نجد اف االماـ امير المؤمنيف 
مَفى كُأ ِب َف  ولَف َفاْط "  شيكع الكذب عمى رسكؿ اهلل كمنذ عيده   صمى  هلل عم ه وآله  لمَّسهِب   َف ُأولِب  عَف

مَفى هِب  عَف مَفيَّس  كَف َف َف   َف ْط  : َف َف لَف  خَف ِب   ًة   َف اَف   َف َّسى عَف ْطاِب  . " ل َّس  ِب   ِب َف   َف ْطعَفاَفهُأ   َفمْط َف َف َفوَّس ْط   ُأ َفعَف ِّيا ًة  عَف

مَفى  َفكْط ِب ْط  لَفاْط "  نو أ      بينما ميز نفسو الشريفة عف ذلؾ بقكلو ب مَفى ووَف   لمَّسه عَف   ُأ ْط ِب ٌج   َف ُأولِبه، عَف
وْط  ًة  لِبمْطكَف ِب ِب  : "   بقكلو لألمة كىك الناصح "صمى  هلل عم ه وآله  لمَّسه لِب َف ُأولِب  و َفعْط ِب   ًة   لمَّسه،  ِب َف  خَف
عْط ُأ ُأوه إِب َف   لْطخَف َف َف   عْط ِبمُأو  وَف  َف ٍة، عَف ْطلَف  وَف   ِبعَف  َف ٍة  عَف ْطلَف   َف ِب وَف  َف   َف ِب َّس   ِب مْطاِب   ُأ نفى ك. " و ُأعَف  ه  م ل كَفثِب  ٌج   لْطعِب

اَف  و َف : " عف نفسو الكذب مرارا منيا قكلو عميو السالـ  جَف ،  ِبي كَف ْط َف ًة  لِبي وَف لٍة لٍة   ِبي خَف ْطمَف ًة  ووَف   َفوْط  ." ِبعْط

 كىنا تبرز مزية اخرل ليذه الدراسة التي ىدفيا تسميط الضكء عمى رؤية االماـ امير المؤمنيف         
 شخصية النبي ؿ. 

 متناثر عمى صفحات شتى مف مصادر التراث اإلسالمي ،     المعركؼ أف كالـ أمير المؤمنيف    
 .  لمشخصية المحمديةكلكننا انتخبنا كتاب نيج البالغة كمصدر لدراسة رؤية اإلماـ عمي 

لماذا انتخبت الدراسة كتاب نيج البالغة مصدرا ليذه الرؤية العمكية :  سؤاؿ جدير بالطرح     كىنا يأتي 
  .؟  دكف سكاه مف المصادر التي تناكلت كالـ امير المؤمنيف عف النبي 

                                                           

 اف منيـ مف يياب الرسكؿ  ، ؼ، اذ كانكا اقساما  كذلؾحد مف اصحاب النبي ألـ يكف : قاؿ ابف أبي الحديد-  
منيـ مف كاف بميدا بعيد الفيـ قميؿ اليمة في  ، كيسألو كىـ الذيف يحبكف اف يأتي االعرابي اك الطارئ فيسألو كىـ يسمعكف

ف أمنيـ المقمد الذم يرل  ، كك دنياأما بعبادة أمنيـ المعاني  ، كمنيـ مف كاف مشغكال عف طمب العمـ ، كالبحث كالنظر
منيـ المبغض الشانئ الذم ليس لمديف عنده مف المكقع ما يضيع كقتو كزمانو بالسؤاؿ عف  ، كفرضو السككت كترؾ السؤاؿ

 .   48/ 11 :شرح نيج البالغة. دقائقو كغكامضو
. 441ص:نيج البالغة - 
. 443-442 ص:نيج البالغة- 2
  .671نيج البالغة ص- 3

  .406نيج البالغة ص- 
دستكر معالـ الحكـ  ))ككتاب .  ىػ252لمجاحظ ت ( ( ألؼ كممة ألمير المؤمنيف  ))مف ىذه المصادر كتاب - 

 )لعبد الكاحد اامدم  ((غرر الحكـ كدرر الكمـ  ))ككتاب .  ىػ454البف سالمة القضاعي ت ( (كمأثكر مكاـر الشيـ 
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،  ، يتمك السنة كالفرقاف  االتقاف غاية، فيك كتاب في  لمعربيةان  ثران رافد" نيج البالغة " يمثؿ كتاب       
حد كصؼ ما فيو مف فنكف أفمذلؾ ال يسع ، ف آ ضـ الكمـ كنكادر البالغة ممف نزؿ عميو القرألنو

مف اقطاب الفكر يعد مؤلفو  ثـ أف .عمى ذركة السناـأ ركب منيا ألنوالفصاحة ككجكه البالغة، 
، مركزا عمى دراسة كالـ اهلل كرسكلو   كىك الشريؼ الرضي الذم برز في االدب العربيأالاالسالمي 

حقائؽ التأكيؿ في "  ففي ما يخص كالـ اهلل ناقش مسألة التأكيؿ في كتاب سماه  ،  المؤمنيفكأمير
 ."ف يتعذر كجكد مثمو آصنؼ الرضي كتابا في معاني القر: " فيويؿ الذم ؽ" متشابو التنزيؿ

المجازات  ) في كتاب سماه لة المجاز في كالـ النبي أ فناقش مس    اما عف كالـ رسكؿ اهلل 
مير المؤمنيف أفي حيف كانت البالغة نصب عينيو فيما يخص كالـ االماـ  كىك مطبكع ، ، (النبكية 
 مير المؤمنيف أثر عف أالذم خصصو لما  (نيج البالغة  )سماه  فكضع كتابو الذم  مف خطب

. ة ، كىكذا جاء الكتاب في فصكؿ ثالث كرسائؿ كقصار الكممات

الف  ؛ مير المؤمنيف أعف االماـ صدر ف نيج البالغة لـ يحتك عمى جميع ما إ     كجدير بالذكر 
 .بؿ كاف ينتقي ما يراه في قمة الفصاحة كالبالغة  ىدؼ مؤلفو لـ يكف جمع المتناثر مف كالمو 

 مع الكالـ المتكالي الف غرضو ذكر فصاحتو كلتقاطا، كال يقؼ إ   فكاف  يمتقط كالـ امير المؤمنيف 
 كمع ذلؾ جاء ىذا  . ، كلك اتى بخطبو كميا عمى كجييا لكانت اضعاؼ كتابو الذم جمعو ال غير

تحقيقا ك  قديما كحديثا كأقالميـ، لذا تالقفتو عقكؿ المفكريف   في بابوكأصيال،  الكتاب فريدا مف نكعو
  ، المئات مف الدراسات في مختمؼ صنكؼ المعرفة ما كتب عنو، حتى تجاكز شرحا كتعميقا كدراسة

 مما تصكر لذا جاءت عبارات الذىكؿ كأعمؽككاف كؿ مف غاص في خضـ بحره كجده اعظـ مما ظف 
قبس مف نكر الكالـ "  لسنة المبحريف في عكالمو، كيؼ ال ككالمو أ كالعجز تترل عمى كاإلعجاب

  ."دكف كالـ الخالؽ كفكؽ كالـ المخمكؽ " فكاف بحؽ . " كشمس تضيء بفصاحة المنطؽ النبكماإلليي

                                                                                                                                                                                     

)) ككتاب ( . القرف السادس اليجرم ) لميثي الكاسطي (( عيكف الحكـ كالمكاعظ )) ككتاب  . (القرف الخامس اليجرم 
 .  لمميرجياني المعاصر( (مصباح البالغة 

 .18 – 17ص : غريب نيج البالغة : عبد الكريـ السعداكم - 
.  2/243: تاريخ بغداد : الخطيب البغدادم- 

.  7نيج البالغة ص: ينظر -  
 153 / 3: شرح نيج البالغة: ابف ابي الحديد -  
 3/181: بمكغ االرب : النكيرم -  
. 1/24 :شرح نيج البالغة: ابف أبي الحديد-  
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 ، لذا كانت خطكاتنا تويقؼ الباحث متييبا متخضعا لجاللة النص كعظـ" الكالـ العمكم "  ىذا كأماـ   
مع ىذا المكضكع بطيئة جدا كىادئة كحذرة لما يحممو مف صعكبات تكمف في عظمة ىذا الكالـ كصعكبة 

، كمف الطبيعي اف ال تشكب االعماؿ العجمة في بدايتيا حتى   المعرفية المتكاضعةبأدكاتناسبر اغكاره 
 نحث السير قدما كننيض سريعا، رغـ  يقيننا اف كؿ ما نقدمو يبقى قاصرا فأخذنا األمكراتسقت لنا 

كقد جاء في ثنايا الكتاب . (ما لـ يدرؾ كمو ال يترؾ جمو) لكف األتـكمقصرا في اكمالو عمى الكجو 
 كعدة تفاصيؿ اشارات كثيرة تخص السيرة النبكية مما تعطي رؤية دقيقة عف شخصية النبي االعظـ 

. ىامة عف حياتو الشريفة

:      كمما يجدر ذكره مف مالحظات حكؿ ىذه المادة 

المحمدية جاءت متكافقة كمطابقة شخصية مف رؤية عف اؿ اف ما قدمو االماـ امير المؤمنيف  -1
تتقاطع الى حد كبير مع ما قدمت مف ركئ - أحيانا كثيرة - نجدىا  ، كنيةآ لمرؤية القر-تماما- 

مف خالؿ رحمة البحث - كتجمى لنا . شخصية في المصادر التي اىتمت بيذا الجانب عف ىذه اؿ
نيج البالغة ىك الصدل الحقيقي لمقراف الكريـ " فػف الكريـ آ التأثر العميؽ بالقر -في نيج البالغة

 "عمى صعيد الشكؿ كالمضمكف
 التي كردت في كالـ امير المؤمنيف لإلشارات اف اختيار المكضكعات في ىذه الدراسة جاء تبعا  -2

  لذا يمحظ القارئ الكريـ اف ترتيب المكضكعات لـ يتخذ شكمو التقميدم المعتاد في مثؿ ىكذا
 كجدنا ثمة معمكمات تخص جانبا مف حياتو ا اف، فافّ  النبي االعظـ شخصية بحكث تخص 

:  كذلؾ يعكد الى امريف فتفاصيؿ كثيرة تغيب كال نجد ليا ذكرا في كالمو  الشريفة 
مف كالـ يخص النبي  ثر عف االماـ امير المؤمنيف أاف نيج البالغة لـ يكف حاكيا لكؿ ما - أ

  تتبعو لمبميغ  كاف رىنا بانتقاء الشريؼ الرضي لما كاف مف -فيما تقدـ كما اشرنا - بؿ انو
 . كالمو مف 

،  اف كمماتو كخطبو اشارات تاريخية ىامةضكاف كردت في ـ اف االماـ امير المؤمنيف  - ب
ككاف يكجو عناية فائقة لمتاريخ حتى اصبح التاريخ عنصرا بارزا في مختمؼ المكضكعات التي 

كلكنيا ليست كعناية القاص اك السياسي الباحث عف الحيؿ  ، اثارت اىتمامو كعنايتو 
جؿ الرسالة كالعقيدة رنما ىي عناية إ، ك ساليب التمكيو ليعالج بيا مف تذمر الشعبأالسياسية ك

 كينفض اإلنسانيكالقائد الحضارم كالمفكر المستقبمي، فيك يبحث ليجد في التاريخ جذكر المشكؿ 
، كيعزز قدرتو في تأميف قدر مف السعادة مع  جيكد االنسانية عمى التكامؿ الركحي كالمادم

 بمقدار ما تككف إال كلذا فيك لـ يتكقؼ عند جزئيات الكقائع اإلنسانيةالحفاظ عمى الطيارة 
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نما، ا  كرمكزاشكاىد ليس مؤرخا، لذا   ؛ فاإلماـ تناكؿ المسألة التاريخية بنظرة كمية شمكلية كا 
نما،  ، كتحميميا كالحكـ عمييا  في سرد الكقائعكأسمكبوال نجد عنده نظرة المؤرخ   ىك رجؿ دكلة كا 

، فيك يتعامؿ مع التاريخ باعتباره حركة تككف شخصية االنساف  ، كرجؿ عقيدة كرسالة كحاكـ
، كلذا فيي تشكؿ حيزا ىاما، عمى درجة كبيرة مف الخطكرة في عممية  الحاضرة كالمستقبمية

 .التربية كالتحرؾ السياسي

نيج البالغة  مف خالؿ النبي شخصية    كتجدر االشارة الى اف ىذه الدراسة لـ تكف االكلى حكؿ 
:  عدد مف الدراسات كالبحكث بؿ سبقتيا 

فييا ، ك  لمدكتكر احمد راسـ النفيس "(قراءة عمكية لمسيرة النبكية  )النبكة في نيج البالغة "  -1
كانتقى مف نيج البالغة نصكصا، كافرد ليا ، في بحكث تخص السيرة المحمدية المؤلؼ خاض 

كيظير أف مؤلؼ عناكيف كمباحث ذات صمة بالمكضكع مشحكنة بافكار كاستنتاجات جيدة، 
 نيج  ، كلـ يستقِص جميع نصكصلـ يكتبيا برؤية تاريخية- كىك طبيب مصرم - الدراسة 
ذكرىا االماـ امير المؤمنيف  ، لذلؾ غابت عدة مكضكعات ميمة  النبي االعظـ فيالبالغة 
  شخصية النبي تخص لـ يتطرؽ ليا المؤلؼك. 

التي جاءت ضمف سمسمة  ،  لمسيد ىاشـ الميالني "في نيج البالغة سيرة الرسكؿ االعظـ "  -2
دراسة مكجزة م كه، التي اشرفت عمى اخراجيا العتبة العمكية المقدسة " في رحاب نيج البالغة " 

  ،مف نيج البالغة اقتصرت في مجاليا االكسع عمى جمع اكثر النصكص الخاصة بالنبي 
 . صفحة80 كيقع الكتاب في .تعميقات لممؤلؼاؿ عضمع ب

بالغة " لمدكتكر عباس الفحاـ ، كىك فصؿ ضمف كتاب "  في نيج البالغة صكرة النبي "  -3
، كبالرغـ مف اف البحث مختص في المغة العربية اال اف الباحث قد " النيج في نيج البالغة 

استند في مضاف بحثو الى المركيات التاريخية فاقترب في ىذا المجاؿ مف دراستنا ، كقد اعتمدنا 
عمى ما جاء فيو مف اراء قيمة ، كلكف ىذا البحث اقتصر في تركيزه المكجز عمى صكرة النبي 

 في بيئتو االجتماعية كعالقتو بمحيطو كصكر مف كماالتو .  
لمدكتكر احمد "  مف خالؿ نيج البالغة  لالماـ عمي المرتضى سيرة النبي المصطفى "  -4

اقتصر فيو الباحث عمى انتحاب عدد  ( صفحة 23 )عبد المجيد حمكد ، كىك بحث ال يتجاكز 
 ، اكتفى بترتيبيا تحت عنكانات دكف تحميميا مف نصكص نيج البالغة الخاصة بسيرة النبي 

 .اك التعميؽ عمييا 
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بحث لمدكتكر حميد سراج يقع " فمسفة النبكة كابعاد حياة االنبياء االجتماعية في نيج البالغة "  -5
اقتصر عمى مسألة جزئية كىي دراسة ما جاء مف نصكص بخصكص  ( صفحة 22 )في 

 .االنبياء بشكؿ عاـ 
، كىي "  في نيج البالغة دراسة في ضكء منيج االسمكبية التطبيقية صكرة النبي االكـر "  -6

 في اطركحة دكتكراه ، ككما ىك كاضح مف عنكانيا فانيا قد اختصت بدراسة اسمكب االماـ 
 . في نيج البالغة كفؽ معطيات المغة بياف صكرة النبي 

  . تعد ىذه الدراسات رائدة في ىذا المكضكع كمع ذلؾ      

 النبي االعظـ شخصيةكبعد ىذه االضاءات السريعة حكؿ طبيعة المادة الكاردة في نيج البالغة عف    
 خمسة الدراسة عمى ، اذ قسمت  ، ناتي لبياف الخطة التي سار عمييا البحث في ىذه االطركحة

فصكؿ متفاكتة في عدد صفحاتيا لضركرات تطمبيا البحث كطبيعة المكضكع الذم اختص بو كؿ فصؿ 
  .مف الفصكؿ

   اما الفصؿ االكؿ فيعد فصال تمييديا، اذ سمط الضكء عمى طبيعة العالقة التي تربط االماـ 
مف اف يككف االقدر عمى تقديـ  ىذه العالقة التي مكنتو  بالنبي االعظـ  امير المؤمنيف 

متطابقة مع الصكرة التي قدميا جاءت صكرة اؿ شخصية المحمدية ، تمؾالصكرة االكثر كضكحا ككاقعية لؿ
عد كالدتو في بيت اهلل فب،  منذ نعكمة أضفاره رافؽ النبي  إذ نجد أمير المؤمنيف   ،القراف الكريـ

، فكاف يسمع ما  ، كيككف قرب مصدر الكحي ، ليناؿ شرؼ التربية النبكية نتقؿ الى بيت رسكؿ ا
 أكلى  يعيش، حتى أنو كاف معو في غار حراء إذ كاف النبي اه ير كيرل ما، يسمع رسكؿ اهلل 
 ىاشـ م، كما أف يخطك النبي خطكتو ااكلى إال كأمير المؤمنيف إلى جانبو إذ جمع بف ارىاصات النبكة

 )، فمنذ المحظات األكلى لحركة النبكة تتحرؾ اإلمامة  كدعاىـ لمؤازرتو فمـ يجبو إال أمير المؤمنيف 
 ثالثة عشر عاما في مكة كاؿ، كط( ليفتي عميكـ مف بعدم فاسمعكا لو كأطيعكاخ أخي ككصيي كاىذ

، حتى كانت ليمة اليجرة فكاف عمى أمير المؤمنيف  في حمو كترحالو  المالصؽ لمنبي  كاف 
  أف يفدم رسكؿ اهلل صفحة أ، كيحمؿ الفكاطـ إلى دار اليجرة ليبد ، ثـ يرد كدائع النبكة بنفسو 

، فكاف صاحب المكاقؼ المشيكدة في نيؼ كثمانيف مف السرايا   الجياد كنشر اإلسالـةجديدة كىي صفح
  .  ليككف منو بمنزلة ىاركف مف مكسى ؛إال في تبكؾ ، إذ ما فارؽ النبي معارؾكاؿ
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 كعشريف عاما، ةىك مف الـز نزكؿ النص القرآني ثالث فضال عف ذلؾ فإف أمير المؤمنيف 
سمكني عف كتاب اهلل، كاهلل ما مف اية اال انا اعمـ انيا بميؿ " ، ككاف يقكؿ  فكاف لو شرؼ كتابة الكحي

الحياة إال كىك في حجر أمير  كما أف غادر النبي  . " نزلت اـ بنيار اـ بسيؿ نزلت اـ بجبؿ
األقدر عمى تقديـ صكرة  ، ىذه العالقة المثمى ىي التي جعمت مف أمير المؤمنيف  المؤمنيف 

  .حقيقية لمنبي محمد 
،   ثالثة مباحث تمحكرت حكؿ البيئة الحاضنة لمنبي االعظـ عمى    فيما جاء الفصؿ الثاني ليقسـ 

شيئا عف كاقع تمؾ البيئة التي عاش في كنفيا النبي  كالـ امير المؤمنيف  اذ نستشؼ مما جاء في
  كبياف مدل تأثره كأثره كاالقتصادم ، جغرافي  فكاف المبحث األكؿ تناكؿ الجانب اؿ.الفعاؿ فييا

 ، أما المبحث الثالث فقد خصص جتماعيالافي حيف تناكلنا في المبحث الثاني الجانب السياسي ك
  .دينيلمجانب اؿ

، ان  الييان كككف النبكة ضركرة كلطؼ، كاليدؼ مف ارساؿ االنبياء ،     كعف معنى النبكة لغة كاصطالحا 
،  ليساعد عباده في سمكؾ طريؽ الخير كتجنب طريؽ الشر، كاف الفصؿ الثالث قد خصص لبياف ذلؾ

،  ، كشرؼ النسب ، مف طيارة المكلد  كما المشتركات التي اشترككا بيا؟فيا ترل ما ىي كظائؼ االنبياء
 السمات ، فضال عف ، كمددىـ اإلليي بالمعجزات إلثبات صدؽ إدعائيـ كاختصاصيـ بالكحي اإلليي

 .زىد كتكاضع كشجاعة كمنطؽ كغير ذلؾمف  كالسجايا الخاصة بو 

، اذ قد يتبادر سؤاؿ الى ذىف     كثمة مالحظة نجد مف الضركرة االشارة الييا حكؿ مادة ىذا الفصؿ
القارئ ما الداعي الى ذكر بعض التفصيالت الخاصة بالنبكات بشكؿ عاـ، فيما اف الدراسة تختص 

بشكؿ اخص؟  بالنبي الخاتـ 

قد تحدث في قسـ  منيا بشكؿ  اف االشارات التي اكردىا االماـ امير المؤمنيف :    كلمجكاب نقكؿ
كاف كاف لـ يختص بذكره كذلؾ مف  عاـ عف النبكات كىذا مما يمكف انطباقو عمى خصكص النبي  

. ق ءحيث كحدة المياـ كالكظائؼ كالمزايا التي جعميا اهلل جؿ كعال في جميع انبيا

 بالكقكؼ عند نصكص نيج البالغة التي تضمنت االشارة الى مقدمات بعثتو     فيما تكفؿ الفصؿ الرابع
الشريفة كاالحداث التي انطكت عمييا كتعبده في غار حراء ؟ كمف كاف برفقتو ؟ كماىي عالقتو بكحي 

مف حقائؽ ىامة حكؿ ىذا  - السماء  كمتى بدأت ىذه العالقة ؟ كمف ثـ مقارنة ما أدلى بو االماـ 
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 باالضافة الى دكر النبي .  بما جاءت بو الركايات التأريخية ، بعد تعريضيا لمنقد كالتحميؿ –المكضكع 
 ، في مكاجية المشركيف كما تعرض لو كاصحابو مف اضطياد ، كمف ثـ اضطراره لميجرة لممدينة 

 .كمراحؿ بناء دكلتو المباركة

تحريؼ  لؿكاالتي تعرضت لفيـ خاطئ      كفي ختاـ الفصكؿ كانت لنا كقفة مع سنة النبي 
العبء االكبر في  ، فكاف قد كقع عمى االماـ امير المؤمنيف  كالسباب شتى تزييؼ بعد كفاتو اؿك

ىا كاالرشاد الى المنابع الصحيحة التي ؤ كالدفاع عنيا كاحيا ، كبياف حقيقة السنة النبكية،ايضاح ذلؾ
 . الشريفة ؼ منيا ىذه السنةنستش

     البد مف االشارة اف بعض النصكص استمـز تكرارىا لتكظيفيا في اكثر مف مكضع كمناسبة ، الف 
 . حماؿ ذك كجكهكالـ االماـ 

  : مصادر الدراسة       

في مقدمتيا كتاب نيج تبعا لمحاكرىا كعنكاناتيا التي تناكلتيا ، كقد جاء تنكعت مصادر الدراسة      
، كمف المعمـك اف ىذا الكتاب ليس مصدرا تاريخيا، كلـ  المحكر الذم دارت حكلو الدراسةفيك البالغة 

كلذا مف الصعب بمكاف اف يقؼ  بنفسو كلـ يشمؿ كؿ كمماتو كمآثره عف النبي  يؤلفو االماـ 
 ، نظرا لتعدد جكانبيا تبعا النبي شخصية الباحث عمى منيج محدد في ايراد المادة المتعمقة ب

 فجاءت المادة عف شخصيتو لمقتضيات الظرؼ الذم كاف يحيط بتمؾ النصكص حاؿ صدكرىا منو 
 مكزعة عمى مقامات عديدة مبثكثة في خطبو  شكمت عند جمعيا رؤية كاضحة لشخصيتو 

 كجمعيا مف الشريؼ الرضي ، فمـ يقصد  ، كىذا كمو متعمؽ باليدؼ مف خطب االماـ العظيمة 
 في خطب النيج الشريؼ كانما جاءت مكزعة بحسب مقاميا التي االثناف السرد التاريخي لحياتو 

 .تحتاج اليو 

انيا  النبي          يمكف مف خالؿ متابعة تمؾ النصكص التي خص بيا االماـ امير المؤمنيف 
حتى اثار ذلؾ تعجب ابف ابي الحديد الذم تكجو  تحمؿ طابع التقديس كاالجالؿ لشخص النبي 

 قد كقفت عمى كالـ الصحابة كخطبيـ فمـ ار فييـ مف يعظـ رسكؿ اهلل :  بالسؤاؿ نحك شيخو قائال
، فانا قد كقفنا مف نيج البالغة كمف غيره عمى فصكؿ كثيرة مناسبة  ، كال يدعك كدعائو تعظيـ ىذا الرجؿ

  .، كتبجؿ شديد فيو لرسكؿ اهلل  ، تدؿ عمى جالؿ عظيـ ليذا الفصؿ

،  ، ثابت اليقيف  كالتصديؽ لوكاف قكم االيماف برسكؿ اهلل  اف عميا :      فاجاب ابك جعفر
، كاختصاصو  ، كتربيتو لو  لنسبتو منو، ككاف مع ذلؾ يحب رسكؿ اهلل  ، متحققا لو قاطعا باالمر

،  ، كالدار كاحد االب كاحد:  ، كبعد فشرؼ لو النيما نفس كاحدة في جسميف بو مف دكف اصحابو
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، كلقد كاف يكد اف  ، كاذا دعا اليو فقد دعا الى نفسو ، فاذا عظمو فقد عظـ نفسو كاالخالؽ متشابية
، فكيؼ ال يعظمو   عميودعائك،  ، الف جماؿ ذلؾ الحؽ بو تطبؽ دعكة االسالـ مشارؽ االرض كمغاربيا

 .كيبجمو كيجتيد في اعالء كممتو

، كقد تـ اختيار   متعددةقنسخكحقؽ مرارا فكانت       كمف المعمـك اف كتاب نيج البالغة قد طبع 
  . نص النيج كامال بعد مقارنتو بعدة شركحائوحتكال،  النسخة التي قاـ بتحقيقيا الدكتكر صبحي الصالح

المجكء الى شركحات نيج       كمما اعاف الباحث في فيـ مرامي كممات االماـ امير المؤمنيف 
 مف ىك  ك، يتقدميا شرح ابف ميثـ البحراني ، ككانت محؿ اعتماد كبير في ىذه االطركحة البالغة

، يعد مؤلفو مف  ، كالميمة التي اعتمدنا عمييا في مكاضع كثيرة كما ىك بّيف لممطالع الشركح الكبيرة
 كمف ىنا نجد اف شرحو مشحكف بمكضكعات  في القرف السابع اليجرم ،فالسفة االمامية كمتكممييـ

 انو ا، عمـ لكنو االكثر افادة لنا في محؿ تكارد النصكص التي تطمبت تكضيحا كبيانا ، كالمية كفمسفية
 فنراه متكافقا معو في  ،كاف قد اعتمد في عدة مكاضع عمى شرح نيج البالغة البف ابي الحديد المعتزلي

.   في جكانب اخرل تبعا لطبيعة المكاضيع المطركحةجكانب ، كمختمفا معو

شرح مائة كممة ) ككذلؾ (اختيار مصباح السالكيف)    كالبف ميثـ البحراني شرح متكسط تحت عنكاف 
  .  مكاردعدةا البحث في ـ، كقد افاد منو المير المؤمنيف 

ىمة التي اعتمدىا البحث شرح نيج البالغة البف ابي الحديد المعتزلي الذم يقع ـ    كمف الشركحات اؿ
مف ، ذات فائدة جمة لكؿ  ، كقرآنية ، شحنيا المؤلؼ بمكضكعات تاريخية كنكات ادبية في عشريف مجمدا

اف جميع الشركحات التي جاءت بعده اعتمدت عميو بشكؿ كبير مما تجدر اإلشارة إليو ك . قؼ عميوم
 .إذ كاف شرحو تفصيميا كمتنكع األغراض،   لمنظر، كاف كانت بعض ارائو محكرا لمنقد كالتحميؿالفت

     اما محؿ االفادة منو في ىذا البحث فقد تبايف حسب طبيعة النص الكارد بخصكص النبي االعظـ 
 مة تاريخية كادبية كتارة اخرل يتخطى النص مو، كيتحفو بمعمكمات  فيك تارة يطيؿ شرح نص معيف

لكضكح كقد يككف ذلؾ فيما نجد اف بضعة نصكص يتخطاىا دكف ادنى كقفة ، مكتفيا بالتعميؽ المغكم 
. معناىا

فمع صغر حجمو إال أنو كردت فيو نكات جمة  (معارج نيج البالغة )      أما شرح البييقي المعنكف 
ف مؤلفو زيدم المذىب كذكر في مقدمة كتابو انو اكؿ شارح لنيج البالغة   . أغنت البحث سيما كا 

                                                           

.  175 – 174/ 7: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد -  
 شرحا ، كال ندرم عمى 210ـ أحصى منيا 1983لقد ألؼ حسيف جمعة العاممي كتابا حكؿ شركح نيج البالغة عاـ -  

. كجو الدقة كـ بمغت شركحاتو اليـك
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، "منياج البراعة في شرح نيج البالغة "  ىػ كالمكسـك بػ 1324شرح  حبيب اهلل الخكئي ت كيعد      
، كيتبعو  يتمخص اسمكبو في ىذا الشرح بنقؿ النص اكال مع اعرابومف أىـ شركحات نيج البالغة الذم 

نجده  ، فتارة  ابف ابي الحديد كابف ميثـ البحرانيالسيمابشرح يعرض فيو اراء مف سبقو مف الشراح 
 ، تبعا لمرؤية العقائدية التي يتفؽ بيا مع ابف م ك اخرل يختمؼ مع االكؿ كيكافؽ الثانيأيكافقيما في الر
 كسبب االختالؼ  ، مكضحا كجية نظره ، ، كفي بضعة مكاضع نجده مختمفا مع كمييماميثـ ككنو اماميا

. في الرؤية تجاه تأكيؿ ىذا النص اك ذاؾ

ذلؾ الى ، كما اشار 218كصؿ فيو الى الخطبة  ، فقد    كجدير بالذكر اف المؤلؼ لـ يكمؿ شرحو ىذا
  ،كعشريف مجمد كاحد قاـ باكمالو حتى تـ شرحا كافيا فيمف  لـ يشر الى لكنو الكتاب صاحب مقدمة 

كقد اضاؼ اليو العالمة حسف زاده ااممي ستة اجزاء اخرل، : " كلكف في اشارة الحد الباحثيف يقكؿ
 ."، كاصبح شرحا كامال لنيج البالغة جزء (21)، فتـ الكتاب في ا  كاحداكمحمد باقر الكمرئي جزء

، اال انو لـ تتـ   في التأليؼ كاالضافة لمكتاب مف ىذيف المؤلفيفمف االسياـرغـ عمى اؿ    كالغريب انو 
لذا يضطر الباحث الذم استخدـ ىذا الكتاب نسبتو !! االشارة الييما ال في عنكاف الكتاب كال في المقدمة؟

.  بأجمعو الى حبيب اهلل الخكئي فقط

الديباج الكضي في الكشؼ عف "      كمف بيف الشركح الميمة التي اعتمدىا البحث الشرح المكسـك بػ 
 ىػ 749البي الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي الحسيني ت -  شرح نيج البالغة -  اسرار كالـ الكصي 
، كمما  ، كقد حرص عمى ذكر منيجو الذم اتبعو في شرح النيج في مقدمة كتابو كىك مف ائمة الزيدية

، كلـ  تميز بو انو ال يقسـ كالـ االماـ الى فصكؿ بحيث يشمؿ كؿ فصؿ قطعو كبيرة ثـ يردفو بالشرح
، بؿ انو شرح كفسر مفردات كؿ خطبو ككتاب ككممة مف  يقتصر عمى شرح بعض االلفاظ كيترؾ بعضيا

اكليا الى آخرىا، كذلؾ مف خالؿ تقسيـ كممات االماـ امير المؤمنيف الى فقرات اك عبارات قصيرة ثـ 
ق في بعض المكارد ء، كيالحظ اف اراة  كنقميةيشرح كؿ جزء منيا، معتمدا في شرحيا عمى اضافات عقمي

 . مثمت كجيو نظر الزيدية

 عف الشركح االخرل اال ما ندر، كاضاؼ في نياية ق لـ نمحظ اختالؼاعتمادنا عميوكلكف في مكضع      
 .ذلؾ كقد تضمنت نقكش كخكاتيـ امير المؤمنيف الى كتابو زيادة لـ ترد في نيج البالغة مشيرا 

" المكسـك بػ الشرح شرح نيج البالغة البحث       كمف الشركح التي كاف ليا اثر ممحكظ في مطاكم 
 اذ لـ  ؛، الذم تميز بمنيج جديد مكاكب لحاجات العصر الحديث لناصر مكاـر الشيرازم" نفحات الكالية 

                                                           

.  ، مقدمة عمي اصغر بف مجتبى بف صادؽ الحسيني الخكئي 9انظر ص -  
 .176ص : دركس في نصكص الحديث كنيج البالغة : ميدم الميريزم -  
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يكتؼ الشارح بايراد معاني العبارات الكاردة في كالـ االماـ كفؽ المنيج المتعارؼ بؿ تجاكزىا ليقؼ عمى 
المشاكؿ الفكرية عف  إليجاد حمكؿ شافية مجممة  منومضاميف أخرل تالئـ كاقعنا المعاصر في محاكلة

كحتى  كاالجتماعية كالسياسية التي يعاني منيا المجتمع منذ زمف اطالؽ الخطب كالكممات منو 
. العصر الحالي

 فكانت 150عند الخطبة      كلكف مما يؤسؼ لو اف النسخة التي اعتمدناىا قد تكقؼ المؤلؼ فييا 
كلـ نعثر عمى تتمتو التي نجدىا مفيدة في شرح باقي الخطب كالرسائؿ أجزاء الكتاب ال تتعدل الخمسة ، 

. كالحكـ القصار 

 ، الذم حاكؿ ربط الماضي بالحاضر لمحمد جكاد مغنية (في ظالؿ نيج البالغة  )     كقريب منو نجد 
 . عمى كاقعنا المعاصركلعمو أراد مف شرحو مطابقة كالـ اإلماـ 

    كىناؾ شركح صغيرة اكتفت بإيراد شركح لغكية لمفردات النيج ، مما ساعدت الباحث عمى فيـ 
 . (تكضيح نيج البالغة)كشرح محمد عبده ، كمحمد الشيرازم المسمى   . مضاميف كالـ اإلماـ 

 كتب  مقدمتيا،تأتي في .كقد كاف لمصادر التاريخ حضكر ممحكظ ال غنى عنو في ىذه الدراسة    
 كعيكف  ىػ،218 ت  كالسيرة النبكية البف ىشاـىػ ،151 تالسيرة النبكية كالسير كالمغازم البف اسحاؽ

، كالسيرة الحمبية لمحمبي ىػ 774 تكالسيرة النبكية البف كثير ىػ ، 734 تاالثر البف سيد الناس
 كايضا  التي لـ نجدىا عند السابقيف،، التي تمثمت الفائدة منيا في الحاجة لبعض المركيات ىػ1044ت

بما جاء في طيات ىذه المصادر  مف اشارات تتعمؽ بسيرة النبي  في مقارنة ما كرد عند االماـ 
  .كفؽ منيج تحميمي ميّز لنا الغث مف السميفعمى   كتـ التحقؽ مف بعضيا  ،مف ركايات

 كتاريخ الطبرم (ىػ292حيا في  ) تاريخ اليعقكبيكمنيا       ىذا فضال عف مصادر التاريخ العاـ 
  كتاريخ  ىػ ،630 تكالكامؿ في التاريخ البف االثير ىػ ، 346تكمركج الذىب لممسعكدم  ىػ ، 310ت

  . كغيرىا ىػ808 تابف خمدكف

، فقد كردت      تعد كتب المغة مصدرا ميما لمدراسة ففضال عف بيانيا بعض المعاني المغكية لمكممات
 فغدت مصادر تكثيقية تاريخية كمنيا كتاب العيف لمفراىيدم خطب أمير المؤمنيف الى فييا اإلشارة 

 ىػ، كمختار الصحاح 711 ىػ، كلساف العرب البف منظكر ت 393 ىػ، كالصحاح لمجكىرم ت175ت 
، كمجمع البحريف لمطريحي   ىػ817 ىػ، كالقامكس المحيط لمفيركز آبادم ت721ألبي بكر الرازم ت 

.  ىػ1205 ىػ، كتاج العركس لمزبيدم ت 1085ت

بعض الكممات الغريبة الى ، فأشارت ىذه الكتب         كمف كتب المغة مف اىتـ بغريب الحديث النبكم
كتاب غريب الحديث البف ؾ،   كمنيا ما يخص السيرة النبكيةالتي كردت في حديث أمير المؤمنيف 
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،   ىػ285، كغريب الحديث لمحربي ت   ىػ276، كغريب الحديث البف قتيبة ت   ىػ224سالـ ت
، كالنياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير   ىػ538كالفائؽ في غريب الحديث كاألثر لمزمخشرم ت 

.  ىػ637المكصمي ت 

 ، فقد ازدانت كتب (دكف كالـ الخالؽ كفكؽ كالـ المخمكؽ)   كلما كاف كالـ أمير المؤمنيف   
، كمنيا كتاب المحاسف  ، فغدت مصدرا لمدراسة األدب بتحميتيا بنصكص مف كالـ أمير المؤمنيف 

 ىػ ، كقد 1186ىػ ، كالدرر النجفية لمبحراني ت 1093كخزانة األدب لمبغدادم ت ،   ىػ274لمبرقي ت
، كأمالي   ىػ436، كأمالي الشريؼ المرتضى ت   ىػ413 كأمالي المفيد ت افاد البحث مف كتب االمالي

.  ىػ460الطكسي ت 

لإلماـ الشافعي ت  (كتاب األـ  )      كلـ تكف كتب الفقو كالحديث بمنأل عف ىذه الدراسة ، فقد كاف 
ككذا الحاؿ اعتمدت الدراسة عمى كتب فقيية ،  ىػ مصدرا ميما في دراسة بعض المسائؿ الفقيية204
.  لمطكسي  ( النياية في مجرد الفتاكم كالفقو)ك (الخالؼ  )ا كتاب منياأخرل

انطالقا مف الحاجة الماسة لتأكيؿ عدد مف اايات القرآنية ؛  في بحثنا ميـ     كلكتب التفسير حضكر 
كاف االماـ  " ، فقد ما جاء في نيج البالغة كاف منصيرا في الشكاىد القرآنية ؛ اذ افالكاردة في البحث 

شديد التأثر بالقراف الكريـ قكال كفعال كعمؿ عمى ترسيخ الثقافة القرانية في اذىاف الناس بمغت  عمي 
انظارىـ الى كجكب احالؿ ىذه الثقافة في النفكس كامكانية استبداؿ البناء المغكم الجاىمي بآخر معجز 

 ىذا مف جانب كمف جانب آخر ككما مر بنا . "في بنائو كمعانيو مف خالؿ قدرتيا عمى استيعاب الحياة 
  كثير مف نظرة قرانية كلذا استمـز االمر فيكانت نظرتو لمنبي  فاف االماـ امير المؤمنيف 

كمف ابرز كتب . حياف عرض مقطكعات مف كالمو الشريؼ عمى القراف لتأكيد ىذا التكافؽ بينيما اال
 ىػ كتفسير السمعاني 460 ىػ كالتبياف لمطكسي 310التفسير التي تـ الرجكع الييا جامع البياف لمطبرم 

كزاد المسير البف الجكزم ،  ىػ 538الكشاؼ لمزمخشرم ت ك ىػ ، 5ىػ كشكاىد التنزيؿ لمحسكاني ؽ 489
 (مراجع تفسيرية  ) فضال عف بضعة تفاسير حديثة 671ىػ كالجامع الحكاـ القراف لمقرطبي ت 597ت 

 كالميزاف لمطباطبائي، كتفسير األمثؿ لناصر مكاـر  الشيرازم ككاف  ىػ1270 تكركح المعاني لاللكسي
. االخير محؿ اعتماد ممحكظ في البحث

في تخريج بعض االحاديث النبكية فضال عف االشارات منيا      اما كتب الحديث فقد افادت الدراسة 
في ىذا الجانب ككانت لنا كقفات نقدية لبعض االحاديث التي نسبت  احاديث امير المؤمنيف الى 

 متكافقة مع رؤية امير المؤمنيف اؿ بعد عرضيا عمى الرؤية القرآنية  ، كالسيما كلـ تصحلمنبي 
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 كمف ابرز ىا،اك ابعاد ميزانا لتصحيح بعض االحاديث النبكية يككف جاء عف االماـ كمف ثـ فما 
 ىػ ، 256 ىػ ، كالصحيح لمبخارم ت 241مسند احمد بف حنبؿ ت كتب الحديث التي اعتمدتيا الدراسة 

 ىػ ، كالمعجـ 329 ىػ ، كالكافي لمكميني ت 307، كمسند ابف أبي يعمى ت   ىػ261كصحيح مسمـ ت
 ىػ ، كالسنف 405 ىػ ، كالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابكرم ت 360الكبير لمطبراني ت 
.  ىػ كغيرىا 458الكبرل لمبييقي ت 

      كاستقت الدراسة بعض مف مادتيا مف كتب البمداف التي أفادت الدراسة في تحديد بعض المكاقع 
 السيما فصؿ اف الدراسة أك كرد بعضيا في خطب ككالـ أمير المؤمنيفضالجغرافية التي كردت في ـ

 ىػ ، كمعجـ البمداف لياقكت الحمكم ت 487 كمنيا كتاب معجـ ما استعجـ لمبكرم ت  ،بيئة النبي 
.  ىػ 727 ىػ ، كالركض المعطار في خبر األقطار لمحميرم ت 626

كاف لكتب النسب حضكرىا في البحث ؛ لبياف نسب بعض الشخصيات اك معرفة قبيمتو اك        ك
 ىػ، كاألنساب 279شكمت مصدرا عف المكاقع أيضا كمنيا ؛ أنساب األشراؼ لمبالذرم تمدينتو ؼ

 ىػ كتاب السمعاني في كتاب سّماه 630 ىػ ، كقد لخص ابف األثير المكصمي ت 562لمسمعاني ت
 ىػ بتمخيص المباب في كتاب سّماه لب المباب في 911المباب في تيذيب األنساب ، كقاـ السيكطي ت

.     تيذيب األنساب 

 لذا  ؛  سيرتوعف-  كاف كاف يسيرا –       إف كركد اسـ أحد األعالـ في البحث استمـز بياف شيء
كتاب االستيعاب في الى تطمب الرجكع لكتب التراجـ المتنكعة ، فعف تراجـ الصحابة رجعت الدراسة 

 ىػ ، كأسد الغابة في معرفة الصحابة البف 463أسماء األصحاب البف عبد البر القرطبي المالكي ت 
 ىػ 852 ىػ ، كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر العسقالني الشافعي ت 630األثير المكصمي ت 

 ىػ الذم شمؿ تراجـ 230كمف كتب التراجـ العامة كتاب الطبقات الكبرل البف سعد البصرم ت . 
 ىػ ، ككفيات األعياف البف خمكاف ت 597الصحابة كالتابعيف ، كصفة الصفكة البف الجكزم الحنفي ت 

 ىػ ، 764 ىػ ، كالكافي بالكفيات لمصفدم ت 748 ىػ ، كسير أعالـ النبالء لمذىبي الشافعي ت 681
كتب الجرح كالتعديؿ ؛ كمنيا ؛ التاريخ الكبير لمبخارم ، كالجرح الى أما عف تراجـ الركاة فاستمـز الرجكع 

 ىػ ، ككتابي اختيار 356 ىػ ، كالثقات كالمجركحيف البف حباف ت 327كالتعديؿ البف أبي حاتـ ت 
 ىػ ، كميزاف 474 لمباجي تيحرج ، كالتعديؿ كالت ق460 معرفة الرجاؿ كرجاؿ الطكسي لمطكسي

 كلساف الميزاف البف حجر التيذيب كتيذيب التيذيب ىػ ، ككتب تقريب 748االعتداؿ لمذىبي ت 
كغيرىا  .  ىػ 1413كمعجـ رجاؿ الحديث ألبي القاسـ الخكئي ت  . ىػ 852العسقالني ت 

 الدراسة عمى عدد مف الكتب الحديثة كالمعاصرة لالفادة مما كرد عند دت اعتـ ذلؾ       فضال عف
كمف ابرزىا ىا في مضانيا مف الدراسة ، مؿاأصحابيا مف آراء في ما يخص مكضكع الدراسة كالتي أشرنا 
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نقد الركاية التاريخية عصر "  ككتاب لمسيد طاىر عيسى الدركيش ،" عمي كما كصؼ نفسو " كتاب 
لمسيد جعفر " الصحيح مف سيرة النبي االعظـ "  ككذلؾ لمدكتكر عبد الجبار ناجي ،" الرسالة انمكذجا 

 ككتاب حجية السنة لحيدر حب اهلل الذم أفاد الدراسة كثيرا في فصميا الخامس ، مرتضى العاممي ،
 .كغيرىا 

 الى المراجع المختصة بدراسات حكؿ نيج البالغة التي افدنا منيا في بعض االراء اف نشير   كال يفكتنا 
  "دراسات حكؿ نيج البالغة" ككتاب  حركة التاريخ عند االماـ عمي " الصحابيا مف امثمة كتاب 

 ككتاب شرح نيج  ،فحاـدكتكر عباس اؿلؿ" بالغة النيج في نيج البالغة " ، ككتاب  لميدم شمس الديف
لمدكتكر جكاد النصر اهلل فضال  البالغة البف ابي الحديد المعتزلي رؤية اعتزالية عف االماـ عمي 

 مختمفة تدكر حكؿ نيج ضكعاتعف سمسمة في رحاب نيج البالغة التي ضمت مجمكعة كتيبات في مك
. البالغة

       كال بد مف القكؿ اف المنيج الذم اعتمدناه في االشارة الى المصادر في ىكامش البحث قد اقتصر 
  حرصا ؛عمى ذكر اسـ المؤلؼ كاسـ كتابو مختصرا اك بما اشتير بو مع ذكر الجزء اف كجد كالصفحة 

. عمى عدـ االطالة ، كما اننا ذكرنا المعمكمات كافيو في فيرست المصادر 

مف خالؿ  شخصية النبي ف ىذه الدراسة ال تتعدل ككنيا محاكلة لتقديـ رؤية جديدة ؿإ      كختاما ؼ
، كلذا تبقى قاصرة في االحاطة بالمكضكع احاطة تامة ق ككممات اعتماد اقكاؿ االماـ امير المؤمنيف 

نيا قد تعاممت مع كالـ االماـ امير المؤمنيف الذم كصؼ بالعصمة كالحكمة فكؿ مف سمعو أسيما ككال
اِب  اُأ َف َف اُأ  و  ِب َّس : "  كليذا قاؿ ، راقو  و ُأه،  َف َفوَّس َف ْط  و ِب  َف   لْطكَفَلَف مَف ْط َف  عُأ ُأ و ُأه  َف َفاَّسلَف ْط  وعَف كفي مكضع  " غُأصُأ

عْط ٌج   َف ْط َف َف  إِب َّس  " :آخر نجده يقكؿ عَف ٌج  صَف مُأهُأ  وَف   ُأ ْط َفصْط  ووَف  ، لِب ِب  َف  ِب   َفمْط َفهُأ   لمَّسهُأ    ْط َف َف َف  ،  ُأؤْط ِب ٌج  عَف ْطاٌج  إِبوَّس   َف ْط ِب
اِب ثَف َف   َفعِبي اُأو ٌج  إِبوَّس   َف اٌج   َف ِب  َف ٌج  صُأ َلَف  . "  َف ِب  َف ٌج  و َف ْط
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 الفصل االول

  حمود  بالنبي األعظنعالقت اإلهام أهري املؤهنني 

املبحث االول  

  واالمام أمري املؤمنني بني النبي  ابعاد العالقة 
 

 

لكلكج إلى حقائؽ الككف  في افي بيت الرسالة بداية تفٌتح ذىٌنيتو كانت تربية االماـ عمي       
، ال يطمع    مخصكصان بخمكات يخمك بيا مع رسكؿ اهلل، فضال عف ذلؾ كاف  كأسراره الكبرل

،  عف معاني القرآف  كثيرا ما يسأؿ النبي ، ككاف   مف الناس عمى ما يدكر بينيماان حدأ
ذا لـ يسأؿ ابتدأه النبي  ، كمعاني كالمو  كنت " :  قاؿ  ٌنوأ، كركم   بالتعميـ كالتثقيؼكا 

ذا سكت ابتدأني اذا سألت رسكؿ اهلل أعطاني ،  آخر الناس عيدا برسكؿ اهلل   حتى كاف.  " كا 
 ىك  ف يكجد ليا نظير، لذا كافأعالقة مثمى يندر   بالنبي االكـر مف ىنا شكمت عالقتو 

أحد آخر   كنو النبي  حقيقة عمى حقيقتيا إذ لـ يعرؼ نبي كسيرتو المشرفة االجدر بكصؼ اؿ
.   سكاه
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حيف يصؼ لنا أبعاد ىذه العالقة منذ بكاكير  ىذه الحقيقة نجدىا ماثمة في كالـ أمير المؤمنيف     
:   صباه، فيقكؿ 

 يي ي  ْاَ ْ ِ َاِ ي ْاَ ِ لَ  ِيي َوْ يَ ِلْ ُ ْميَ ْ ِ ِ  يِ ْنيَ ُ  ِلي الَّليي للي اي لليي واييِ  ْاَ  َ َ ِ ي ْاَ ِ لَ  ِي     "
ي ي ُلِش ُِّ  يَ ْ َفيي ي ُلِ  ُِّ  يَجَ َ هي ي َلْكُ ُفِ  يِف يِف َ ِشييَ َ َ ِ  يِف يِحْج ِهي َأَ  يَ اَلٌ يَلُ  ُِّ  يِإَاليَ ْ  ِه

 " ... ي َك َنيَلْ َ ُغي اشَّلْ َءيُثمَّليُلْلِ ُ ِ لي ي َ  يَ َجَ يِا يَكْذَ ً يِف يَوْ ٍل ي ََليَ ْطَلً يِف يِفْ ٍلي

  كؿ الكشائج كاالكاصر التي تشٌده الى رسكؿ اهلل المؤمنيف     يشير النص الى استيعاب أمير 
كعدد .   في تربيتو كاعداده ليتحمؿ مسؤكلية الرسالة مف بعده، كتفاصيؿ الطريقة التي اتٌبعيا النبي 

:   احكالو التي ىي كجكه ذلؾ االستعداد كاسبابو

  : القرابة  القريبة  : القرابة  القريبة  ::  أوالأواليييي

شار بيا الى نسبو القريب مف رسكؿ اهلل  أ ٌنوأ  :مصاديؽ منيا عدة  القرابة القريبة كاف ليذهيييي
  يقكؿ النبي  ، نيما مف أركمة كاحدة في أطيب مغرس كأنمى منبتإ، إذ   :" الناس مف 

 خمقت يا عميُّ مف شجرة ": ،  كفي حديث آخر " ، كأنا كأنت يا عمي مف شجرة كاحدة أشجار شٌتى
ٍمًقتي منيا  ْ  َ َ هيِ ْنيَشَجَ ِةي"ي:   في النبي ذ يقكؿ ؛ إ ( شجرة االنبياء )كىذه الشجرة ىي .  " خي
ْ ِ َل ءِي َل ءِي ي ِ ْشَك ةِيي َا  ي.ي"ي ْاَ ْلَل ِءي ي ُذَ  َ  ِييي ا ِّض
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نو مف ساللة االنبياء  أ ، كىـكشرؼاآلباء إمعاف في التركيز عمى طيارة  في كالـ االماـ      
ًميـه    :تصديقا لقكلو تعالى، كذريتيـ  يىا ًمٍف بىٍعضو كىالمَّيوي سىًميعه عى يَّيةن بىٍعضي   كقد كصؼ االماـ . ذيرٍّ

نما شٌبييا بذلؾ بجامع االصؿ الكاحد  كاصكلو بالشجرة الكثيرة االغصافساللة النبي  ، فالشجرة  ، كا 
، كفي كممة االماـ  م ابناء كثر، أالتي تتٌفرع عف اغصاف كثيرة  تقابؿ االب الكاحد في ساللة النبي 

 " : ايحاء باالصطفاء كالعناية االليية لمنبي محمد "  اختاره  ،كلكفَّي  ٌف الخمؽ اشجار شٌتىإذ إ ،
ة باالنبياء ف فصمت ما إ، ك ٌف الرسالة االليية كاحدة االبتداءأ، اشارة الى  اهلل انتقاه مف الشجرة الخاصَّي

 في ككنو مف ، كتعزيز لمكقؼ النبي محمد  ، كفي ذلؾ كمو تعظيـ لمنبكة كاالنبياء بينيا القركف
الساللة نفسيا التي تنجب االنبياء كالمرسميف كاالكلياء الصالحيف عمى مٌر تاريخ االنسانية الى ختاـ 

. الكحي بمحمد 

يعدُّ أمير المؤمنيف       ، كمف   مف سنخ تمؾ الشجرة   أىؿ البيت - في عبارة كاضحة - كى
 بيف النبكة كاالمامة في االصطفاء مف تمؾ الشجرة التي كفي مكضع آخر جمع .ي معدف النبكة

َح َّلليَأْفَ ْتيَك َ َ ُ ي الَّلييُ ْ َح َ يي َ َ  َاليِإَاليُ َح َّلٍ ي للي اي لليي"ي:  ، في قكلو ق ءصدع منيا انبيا
ي َاُ  َ  ِتيَ ْغِ  ً  يِ َني اشَّلَجَ ِةي اَّلِ  يَ َ َعيِ ْ َه يَأْ ِ َل َءهي يَفَ ْ َ َجييِ ْنيَأْفَ ِلي ْاَ َ  ِ ِنيَ ْ ِ   ًيي واي ي ي َأَ  ِّض

ي يَ َ َ ْتيِف يَحَ مٍيي ي َشَجَ ُ ييَ ْلُ ي اشَّلَج ِيي يِ ْ َ ُ ييَ ْلُ ي ْاِ َ ِ  ي ُأْ َ ُ ييَ ْلُ ي ُاَ  ِيي ي  ْ َ َجَبيِ ْ َه يُأَ َ  َءه
في ىذا الكالـ  فينا جمع االماـ لمنبي ي.يي" يي َثَ ٌ يََليُلَ  لُيي يَاَه يُفُ  ٌعيِطَ  لٌيييِف يَكَ مٍي ي َ َ َ تْي

كؿ كالمو الى ختاـ عيد النبكة بمحمد أ، مشيرا بقكلو في  م الشجرةأ،  صؿ االركمةأ، ك فضؿ النبكة اكال
 .  ال في النبكة كحدىا، فيك  ف يككف خالصة في كؿ فضيمةأ كىذا االفضاء كأٌنو سبب الى ، -
، كمف ثـ فقد جمع بيف  خالصة في العقؿ كالكماؿ كالصبر كالطيارة كالتقكل كالقرب مف اهلل تعالى- فعال 

ي َاُ  َ  ِتييِ ْنيَأْفَ ِلي ْاَ َ  ِ ِنيَ ْ ِ   ًي"  : ، فيك حيف عـٌ في قكلو  النبكة كاالمامة في االصطفاء  ي َأَ  ِّض
 يي اَّلِ  يَ َ َعيِ ْ َه يَأْ ِ َل َءهيِ َني اشَّلَجَ ِةي: " ، فقاؿ  عمد الى التخصيص - م نسال سامياأ-  " يَ ْغِ   ًي
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،  فاالخص كاتبعو بالتصريح متدرجا باالخص.   ، كىي شجرة النبي إبراىيـ "ي  ْ َ َجَبيِ ْ َه يُأَ َ  َءه
ِ ْ َ ُ ييَ ْلُ ي ْاِ َ ِ  ي ُأْ َ ُ ييَ ْلُ ي ُاَ ِ  ي َشَجَ ُ يي"ي:  ، قائالن  كىـ العترة الطاىرة  باىؿ البيتأفبد

ف الحسف ااإلماـ عمي كالسيدة فاطمة كابناىما اإلماـ : ، يعني بعترتو اىؿ بيتو كىـي"َ ْلُ ي اشَّلَجِ ي
  . ، كاكالد اإلماـ الحسيف مف االئمة المعصكميف كالحسيف 

، كما في  إفَّي العترة لفظ نبكمٌّ محفكظ في اذىاف المسمميف لكثرة تردده فييـ عمى لساف النبي    
ٌف ابرار إأال : "  ، كقكلو " ، كآذاني في عترتي اف اهلل اشتد غضبو عمى مف أراؽ دمي: "   قكلو

ني تارؾ فيكـ الثقميف إ: "  ، كقكلو " ، كاعمـ الناس كبارا عترتي كاطايب اركمتي احمـ الناس صغارا
، كانيما لف   ، كعترتي اىؿ بيتي كتاب اهلل حبؿ ممدكد مف السماء الى االرض، احدىما اكبر مف االخر 

 

 

                                                           

 . 24- 23ص : بالغة النيج  : الفحاـ - 
.  198- 192ص: شرح نيج البالغة : النصراهلل : لمزيد مف التفاصيؿ عف مصطمح العترة ينظر- 
الكشؼ كالبياف عف : الثعمبي . 86 / 2: تفسير العياشي : العياشي: كينظر . 435 / 1: كنز العماؿ: المتقي اليندم - 

  : 1 ، عيكف اخبار الرضا 552ص: االمالي : الصدكؽ : كقد كرد بالفاظ مختمفة ، ينظر. 312 / 8: تفسير القرآف 
العمدة : ابف البطريؽ . 467 / 3: الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ : الزمخشرم . 142ص : االمالي : الطكسي . 30/ 

الجامع ألحكاـ : القرطبي . 141ص: سعد السعكد : ابف طاككس  . 22ص: الرسالة السعدية : العالمة الحمي . 53ص
.  273 / 3: تخريج االحاديث كاالثار: الزيعمي. 100 / 2: كشؼ الغمة : االربمي  . 22 / 16: القرآف 
كقد نسبت مصادر اخرل ىذا الحديث المير . 224 / 2: االحتجاج : الطبرسي .  : 2 / 107المناقب : الككفي - 

: القاضي المغربي : ينظر .  فكالمو مأخكذ عف رسكؿ اهلل  ، كال إشكاؿ أف يذكره أمير المؤمنيف المؤمنيف  
. 1/276: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد. 254ص : كماؿ الديف كتماـ النعمة : الصدكؽ . 3/562: شرح االخبار
.  13/130: كنز العماؿ: المتقي اليندم. 417ص : الطرائؼ في معرفة الطكائؼ : ابف طاككس 
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 ف االماـأ، كيبدك   "الميدم مف عترتي مف كلد فاطمة : "  كقكلو.  " يفترقا حتى يردا عمي الحكض
كليذكر المسمميف مجددا بعد عيكد  ، ألنو بات مصطىمىحا عمييـ كحدىـ  تعمد اعادة ذكر المفظ ذاتو ،

  . مف تغييبيـ

آباؤه " ، فػ   مف اصؿ كاحد يتصؿ جذره بالنبي ابراىيـ  كاالماـ أمير المؤمنيف إف النبي     
، الى  ، لـ يفارقو منذ خمؽ اهلل آدـ ، كىك منكط لحمو كدمو ٌميات رسكؿ اهللأه مياتو أي ، ك آباء رسكؿ اهلل

، فكاف منيما سيدا  بيف االخكيف عبد اهلل كابي طالب، كاميما كاحدة [ افترقا ]ٌف مات عبد المطمب أ
  ."، كىذا المنذر، كىذا اليادم ، ىذا االكؿ كىذا التالي الناس

كاالشد التصاقا  الى النبي االقرب - م اىؿ البيت أ– ٌنيـ أ يفتخر ب  ككاف أمير المؤمنيف    
بؿ كاف  .  "   َ ْحُني َاْ َلْ َنيَ َ  ً ي  َاَش ُّ َنيِ  ُ  ِلي اي للي اي لليي واييَ ْ ط ًي: " اذ يقكؿ؛  قب

 ، اذ كاف  نيـ يشارككنو خصائصو التككينيةأ، ك ، ىـ مف طينتو ٌف عترتو االطايبأيؤكد  النبي 
،  ، كىـ عترتي ، كانا عصبتيـ نا كلييـأ، ؼ ، اال كلد فاطمة ليوإاف لكؿ بني أب عصبة ينتمكف : " يقكؿ

                                                           

: السنف: الترمذم. 418/ 7: المصنؼ: ابف ابي شبية: كينظر. 190–189، 5/182، 3/14: المسند: ابف حنبؿ - 
ابك . 337ص: كتاب السنة : ابف ابي عاصـ . 137ص: ما ركم في الحكض كالككثر: ابف مخمد القرطبي . 5/329

المعجـ االكسط : الطبراني. 135ص: االمامة كالتبصرة : ابف بابكيو . 1/294: الكافي: الكميني. 2/303: المسند : يعمى
ابف . 3/110: المستدرؾ : الحاكـ. 90ص: ، معاني االخبار :1/68عيكف اخبار الرضا  : الصدكؽ . 3/374: 

المتقي . 163–9/162: مجمع الزكائد: الييثمي. 755ص: الدر النظيـ : الشامي . 273ص: ركضة الكاعظيف: الفتاؿ
. 127 – 5ص: حديث الثقميف : نجـ الديف العسكرم . 173–1/172: كنز العماؿ: اليندم
: ابف البطريؽ. 180ص: االمالي: الطكسي. 3/395: شرح االخبار: القاضي المغربي. 2/310: السنف: ابك داكد- 

الصراط : البياضي. 2/87: ميزاف االعتداؿ: الذىبي. 176–175ص: الطرائؼ: ابف طاككس. 436، 433ص: العمدة
. 14/264: كنز العماؿ: المتقي اليندم. 6/58: ، الدر المنثكر2/672: الجامع الصغير: السيكطي. 2/224: المستقيـ
. 2/103: ينابيع المكدة لذكم القربى : القندكزم

. 24 –23ص: بالغة النيج: الفحاـ - 
. 1/30: شرح نيج البالغة: ابف ابي الحديد- 
 . 418 / 7: لساف العرب : ابف منظكر  . 455 / 7: العيف : الفراىيدم . التعمؽ كااللتصاؽ- : بالفتح-  النكط - 
 . 304ص : نيج البالغة - 
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، كيمكت  ف يحيى حياتيأمف سٌره : " كفي حديث آخر. "، كيؿ لممكذبيف بفضميـ  خمقكا مف طينتي
،  ، كليقتد باالئمة مف بعدم ، كليكاؿ كليو ، كيسكف جنة عدف غرسيا ربي، فميكاؿ عمٌيان مف بعدم مماتي

  ."، كرزقكا فيما كعمما  ، كخمقكا مف طينتي ٌنيـ عترتيأً ؼ

الى  نصغي سيما أمير المؤمنيف  ، كال   كبيف اىؿ بيتوكإلدراؾ معنى ىذا التسانخ بينو     
ـٍ  : ، اذ يقكؿ الحؽ تعالى  في مقاـ نفس النبي  نزلتوأآلية الكريمة التي ا   كىأىٍنفيسىنىا كىأىٍنفيسىكي

  مرات صٌرح عدةٌنو إبؿ  .  ف المراد بنفس النبي ىنا ىك أمير المؤمنيف أالتي اجمع المفسركف 
أك البعثف الييـ رجال كنفسي  لينتييف بنك كليعة "  :، كما في قكلو بعد فتح مكة  كنفسوٌنو أ مرات

، ليقيمف  كالذم نفسي بيده : "، فقاؿ  كفي حادثة أخرل لما حاصر مدينة الطائؼ . " ينفذ فييـ امرم
  الصالة

                                                           

. 98/ 12: كنز العماؿ : المتقي اليندم. 36/313: تاريخ مدينة دمشؽ : ابف عساكر- 
. 137ص: التحفة العسجدية : يحيى بف الحسيف: ينظر. ككرد بالفاظ اخرل. 42/240: تاريخ دمشؽ: ابف عساكر- 

: خصائص الكحي المبيف: ابف البطريؽ. 1/251: مناقب آؿ ابي طالب: ابف شير اشكب. 1/208: الكافي: الكميني
. 30ص
 . 61سكرة آؿ عمراف  اآلية - 
: تفسير القرآف العظيـ: ابف ابي حاتـ. 3/407: جامع البياف: الطبرم. 134ص:  تفسير أبك حمزة:  ابك حمزة الثمالي- 
: الشريؼ الرضي. 1/292: تفسير ابف أبي زمنيف: ابف ابي زمنيف. 1/245: تفسير السمرقندم: السمرقندم. 2/667

: اسباب نزكؿ االيات: الكاحدم. 85–3/84: الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف: الثعمبي. 110–109ص: حقائؽ التاكيؿ
معالـ : البغكم. 182، 164–1/159: شكاىد التنزيؿ: الحاكـ الحسكاني . 1/327: تفسير السمعاني: السمعاني . 68ص

: احكاـ القراف: ابف العربي. 158–1/157: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ: النسفي. 1/310: التنزيؿ في تفسير القرآف
: الجامع : القرطبي . 86–8/85: مفاتح الغيب : الفخر الرازم . 339–338/ 1: زاد المسير: ابف الجكزم. 1/360
: ركح المعاني: االلكسي. 2/503: البحر المحيط: ابف حياف االندلسي . 47 / 2: تفسير البيضاكم : البيضاكم. 4/104
3/188 .

.  3/1253: معجـ قبائؿ العرب: عمر رضا كحالة. بطف مف كندة نسبة إلى كليعة بف شرحبيؿ بف معاكية بف حجر- 
. 461 / 1: المناقب : الككفي. 506 / 7: المصنؼ: ابف ابي شيبة: نظرمك . 127 / 5: السنف الكبرل: النسائي- 

شرح : ابف ابي الحديد. 429ص : تحؼ العقكؿ: ابف شعبة الحراني. 555ص:  ، الخصاؿ618ص : االمالي: الصدكؽ
الدر : السيكطي. 9/163: كنز العماؿ: المتقي اليندم . 7/110: مجمع الزكائد : الييثمي . 9/167: نيج البالغة

. 3/213:المنثكر
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.  " ىذا: ثـ اخذ بيد عمي فقاؿ ...  ، اك البعثف الييـ رجال مني اك كنفسي ، كليؤتف الزكاة

فيذه خصكصية ال : "   بقكلوعف ىذه المنزلة المير المؤمنيف  كقد عَّيبر االماـ الرضا     
 .  " ٌف جعؿ نفس عمي كنفسوأ، كفضؿ ال يمحقو فيو بشر، كشرؼ ال يسبقو اليو خمؽ  يتقدمو فييا احد

يا : " قكلو ، نقرأ في حديث عنو  ( صمكات اهلل عمييما )كفي صكرة اخرل ليذا االتحاد فيما بينيما 
  . "، انت مني كانا منؾ عمي

، كذلؾ   لبياف عمؽ العالقة بينو كبيف أمير المؤمنيف كيأتي تصريح آخر مف النبي االعظـ     
 . "ٌنو ال نٌبي بعدم أال إانت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى ! يا عمي: "  في حديث المنزلة الشيير

 التي "القرابة القريبة " قكدنا الى تمٌمس شيء مف حقيقة ىذه تٌف كقفة مكجزة مع دالالت ىذا الحديث     إ
 عالقتو بعمي  فقد ربط النبي  كاالماـ أمير المؤمنيف   ما بيف النبي ارادىا اهلل تبارؾ كتعالى

 كىنا البد مف إيضاح منزلة ىاركف مف مكسى  . بما كاف بيف مكسى كىاركف   كىي ما تكفميا
 كمف ثـ نتعرؼ عمى ماىيَّية منزلة أمير . القرآف الكريـ ببعض مكاطنو التي تناكؿ فييا مكسى كىاركف 

ف آ كقفة كاستقصاء مكجز اليات القركقد كاف الحد الباحثيف.    مف النبي االعظـ  المؤمنيف
                                                           

.  6/450: شرح إحقاؽ الحؽ :  المرعشي. 9/163: مجمع الزكائد : الييثمي- 
. 618ص: االمالي: الصدكؽ- 
ابف . 213ص: االمالي: المفيد. 158ص: كفاية االثر: الخزاز. 573ص:  ، الخصاؿ442ص: االمالي: الصدكؽ- 

 . 390ص: اليقيف : ابف طاككس . 63 ، 42/53: تاريخ مدينة دمشؽ: عساكر
: المعيار كالمكازنة : ابك جعفر االسكافي  .7/496: المصنؼ:  ابف ابي شيبة: كينظر .29ص: المسند: ابف داكد- 
: مسند سعد بف ابي كقاص : الدركقي . 438، 6/369، 3/132، 1/179: المسند: ابف حنبؿ. 220–219ص
: كيؿ مختمؼ االحاديث أت: ابف قتيبة .  1/45: السنف: ابف ماجة . 7/120: صحيح مسمـ : مسمـ . 177–176ص
. 14–13ص: فضائؿ الصحابة: النسائي. 551ص: كتاب السنة : ابف ابي عاصـ. 5/304: السنف : الترمذم. 13ص

، المعجـ 6/77، 5/287، 3/139: المعجـ االكسط: الطبراني. 209ص: االمالي: المحاممي. 8/107: الكافي: الكميني
. 2/474، 1/222:عمؿ الشرائع: الصدكؽ. 11/61، 4/17، 247، 148-1/146: ، المعجـ الكبير2/22: الصغير

. 1097 / 3: االستيعاب: ابف عبد البر. 222ص: االقتصاد في االعتقاد: الطكسي. 4/76: رسائؿ: الشريؼ المرتضى
. 724/ 5: كنز العماؿ: المتقي اليندم

. 31-18ص: حديث المنزلة: الميالني- 
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ذ استعرض تمؾ إ،  فادة في محؿٍّ البحث ىناإ، كنحف نجده مكضع  الدالة عمى منازؿ ىاركف 
:  كىي كاآلتي، المنازؿ بداللة االيات 

كفى نىًبيًّا:  قاؿ تعالى:  ا   ة:ي  ا   ا ي َل ال     اهي ىىاري ًتنىا أىخى .  كىكىىىٍبنىا لىوي ًمٍف رىٍحمى

ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي  :قاؿ تعالى عمى لساف مكسى :  ا    ة:ي ا   ا ي اث  ل      كفى *  كىاٍجعىٍؿ ًلي كى ىىاري
ًزيرنا: كقكلو تعالى. أىًخي كفى كى اهي ىىاري عىٍمنىا مىعىوي أىخى لىقىٍد آىتىٍينىا ميكسىى اٍلًكتىابى كىجى كقاؿ تعالى عمى .    كى

دٍّقيًني  : لساف مكسى حي ًمنٍّي ًلسىاننا فىأىٍرًسٍموي مىًعيى ًرٍدءنا ييصى كفي ىيكى أىٍفصى .  كىأىًخي ىىاري

كفى اٍخميٍفًني ًفي قىٍكًمي كىأىٍصًمٍح كىالى تىتَّيًبٍع : قاؿ تعالى:  ا  ف :ي ا   ا ي اث اث      قىاؿى ميكسىى أًلىًخيًو ىىاري  كى
ٍفًسًديفى  . سىًبيؿى اٍلمي

ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي   : قاؿ تعالى عمى لساف مكسىي:ي ا     ي ا  ل  :ي ا   ا ي ا           كىاٍجعىٍؿ ًلي كى
كفى أىًخي *  ؾى كىًثيرنا * كىأىٍشًرٍكوي ًفي أىٍمًرم * اٍشديٍد ًبًو أىٍزًرم * ىىاري نىٍذكيرىؾى كىًثيرنا * كىٍي نيسىبٍّحى ًإنَّيؾى كيٍنتى * كى

. ًبنىا بىًصيرنا 

، ىي   ف ىذه المنازؿ القرآنية لياركفأ اثبت في حديث المنزلة ٌف النبي االعظـ أنالحظ      
 شامؿ لكؿ المقامات عدا النبكة التي استثناىا ، فكالمو  عدا منزلة النبكة  ثابتة المير المؤمنيف

  كالمرسميف كما في قكلو تعالى  فيك خاتـ األنبياءٌنو ال نبيَّي بعده عمى أ لمحكمة االليية التي قضت
ًميمنا كىافى المَّيوي ًبكيؿٍّ شىٍيءو عى اتىـى النَّيًبيٍّيفى كى لىًكٍف رىسيكؿى المَّيًو كىخى ـٍ كى اًلكي دو ًمٍف ًرجى مَّيده أىبىا أىحى .   مىا كىافى ميحى

 كخطبو الشريفة بعض االيحاءات الجانبية التي تقارب ىذه  كاننا لنجد في كممات أمير المؤمنيف    
نو كاف ذا مقاـ يصعب عمى اال أ،  ف لـ يكف نٌبياإ ك فاالماـ .  المقامات التي اختص بيا

                                                           

 .  53سكرة مريـ اآلية - 
 .  30 - 29سكرة طو اآليتاف - 
 . 35سكرة الفرقاف اآلية - 
. 34سكرة القصص اآلية - 
 .   142سكرة األعراؼ اآلية - 
 . 35 - 29سكرة طو اآليات - 
  .40سكرة االحزاب االية -  
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َأَ ىيُ  َ ي ْاَ ْحِ ي  ا ِّضَ  َاِ ي َأُشمُّي"ي: بقكلوشار إليو أ، إذ مف دالالت ىذا المقاـ ما  العقكؿ ادراؾ كنيو
 يَفُ ْلُتيَل يَ ُ  َليي ي َاَ ْ يَ ِ ْ ُتيَ  َّلَ ي اشَّلْلَط ِنيِحلَنيَ َ َلي ْاَ ْحُ يَ َلْليي للي اي لليي واييِ لَيي ا ُُّ  َّلةِي

يي ي يِإ َّلَكيَ ْ َ ُعيَ  يَأْ َ ُعي َ َ ىيَ  يَأَ ىي؟يَفَ  َليَ َذ ي اشَّلْلَط ُنيَوْ يَأِلَسيِ ْنيِ َ  َ ِ يي الَّلييَ  يَ ِذهي ا َّل َّل ُي ِإَلَّل
. " ي  ِِإ َّلَكيَاَ َلليَ ْل ٍيي ي َاِك َّلَكيَاَ ِ ل ٌييَأ َّلَكيَاْ َتيِ َ ِ  ٍّيي

 ، دٌلنا النبي بقيـ تعبيرية عالية  كاتسعت معانييا ،  التي قصرت الفاظيامكجزةبيذه الكممات اؿ    
  .  كنادرة في شخصٌية أمير المؤمنيفميمةعمى ابعاد 

 ٌنو أ، ؼ "كلكنؾ لكزير : "عمى لساف النبي   عمي  االماـاليوٌما مقاـ الكزارة الذم أشار أك    
ق الصالح لتدبير احكاؿ الخمؽ في معاشيـ أفَّي شارة الى إ،  لما نفى عنو مقاـ النبكة جٌبره بمقاـ الكزارة

.   المعيف لو عمى ذلؾكمعادىـ مف كرائو 

،   كثيرة جدا ال يتسع المجاؿ لمتعرض ليا لمنبي الخاتـ كزارتو عمى كاالحاديث الشاىدة     
 احاديثو بيذا ، كقد تككف المناسبة االكلى التي اطمؽ فييا النبي  كنقتصر عمى ذكر عدد منيا إيجازا

ًبيفى :  ، لما نزؿ قكلو تعالى "  يـك االنذار "الخصكص في تىؾى اأٍلىٍقرى إذ جمع النبي  ،   كىأىٍنًذٍر عىًشيرى
عٌدىا ليـ بمعكنة أمير المؤمنيف أق مف عشيرتو عمى كليمة ء اقربا ق أفٌ  ثـ عرض عمييـ 

ٌني كاهلل ما اعمـ شابا في العرب جاء إ!  يا بني عبد المطمب: "  قائال، مر دعكتو كطالبيـ بنصرتو أ
،  ليوإف ادعككـ أمرني اهلل تعالى أ، كقد  نٍّي قد جئتكـ بخير الدنيا كاالخرةإ،  قكمو بافضؿ مما جئتكـ بو

اٌل أمير إفمـ يجبو أحد  ، " ، كخميفتي فيكـ ، ككصيٍّي خيأف يككف أفايكـ يؤازرني عمى ىذا االمر عمى 

                                                           

. 406ص : نيج البالغة- 
 . 372 / 4: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ - 
 . 214سكرة الشعراء اآلية - 
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كفي ركاية .  " ، فاسمعكا لو كاطيعكا ، كخميفتي فيكـ ككصيٍّي ، خيأىذا : " ، فقاؿ   المؤمنيف
كىاًرًثي ، ، كىكىصيٍّي ، ككزيرم ًخيأٍنتى أ، ؼ اجمس: "  الحمبي ٍميفىًتًي ًمٍف بىٍعًدم كى ".  ، كخى

 الميـ اجعؿ لي كزيرا مف اىمي:  ًخي مكسىأنٍّي اقكؿ كما قاؿ إالميـ : "   كفي حديث آخر عنو     
نؾ كنت بنا إ،  كنذكرؾ كثيرا ، ، كي نسبحؾ كثيرا ، كاشركو في امرم ، اشدد بو ازرم ، عميا اخي

 ٍف نبيؾ مكسى بف عمراف إالميـ : "  فقاؿ ، ًمدَّي يده الى السماء داعياٌنو أكركم  .  " بصيرا
ربي اشرح لي :  كانا محمد نبيؾ اسألؾ.  "، كيسر لي امرم قاؿ ربي اشرح لي صدرم: "  سألؾ فقاؿ

 ، عميا اخي ، كاجعؿ لي كزيرا مف اىمي ، يفقيكا قكلي ، كاحمؿ عقدة مف لساني ، كيسر لي امرم صدرم
.  " ، كاشركو في امرم ، اشدد بو ازرم

فاكحى "  ، ككزيرا مف اىؿ االرض الميـ اجعؿ لي كزيرا مف اىؿ السماء: "  قاؿٌنو أكفي حديث     
، ككزيرؾ مف اىؿ االرض عمي بف ابي طالب  ، اني قد جعمت كزيرؾ مف اىؿ السماء جبرائيؿ اهلل اليو

" .

حٌقية أعمى كاظيرىا كؿ االدلة أ، مف  إف مقامي الكزارة كالخالفة المذيف ىما مف منازؿ ىاركف     
 .في الخالفة بعد النبي   أمير المؤمنيف

قصة مكسى  كردت اإلشارة إلييا فيقد ، ؼ التي ذكرىا أمير المؤمنيف " القرابة القريبة "  منزلة فا    
ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي  : في قكؿ مكسى   كىاركف كفى أىًخي*  كىاٍجعىٍؿ ًلي كى  النبي ىا، كذكر. ىىاري
 حديث المنزلة في قصة المؤاخاة بينو كبيف اإلماـ عمي  مضافا الى قكلو تعالى ،:   كىأيكليك 

                                                           

: ابف االثير. 290ص: المناقب : ابف مردكيو . 19/149: ، جامع البياف 229- 2/228:تاريخ : الطبرم: ينظر - 
، السيرة 3/364:  ، تفسير3/53:البداية كالنياية : ابف كثير.  117/ 1: المختصر: ابك الفداء. 63 – 2/62: الكامؿ 
.  13/114: كنز العماؿ: المتقي اليندم . 459/ 1:النبكية 
. 1/461: السيرة الحمبية- 
 . 258 / 1: ينابيع المكدة  : القندكزم  . 133ص : الطرائؼ : ابف طاككس  . 272ص : العمدة : ابف البطريؽ - 
 . 26 – 25سكرة طو اآليتاف - 
 . 277ص : المناقب : ابف مردكيو - 
. 155 / 6: غاية المراـ : البحراني  . 145ص : مائة منقبة : القمي - 
 . 30 ػ 29سكرة طو اآليات - 
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ٍؤًمًنيفى كىاٍلمييىاًجًريفى  ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ًكتىاًب المَّيًو ًمفى اٍلمي يي اـً بىٍعضي  ىك اقرب  فامير المؤمنيف  اأٍلىٍرحى
 .االرحاـ الى رسكؿ اهلل 

  النبي بيف  "  القريبة  القرابة " مف مصاديؽ ىذه " اكلك االرحاـ " كآية "  االخكة "ذف فاف        إ
 كبيف نيا مف اكشج صالت القرب بينو إ، ؼ " االخكة "ًما أ، ؼ امير المؤمنيف   كاالعظـ 

التقاس بغيرىا مف مظاىر "   االخكة " كلكف ىذه  ،، كقد كاف اخكه في الدنيا كاآلخرة النبي االعظـ 
، بؿ ىي تتجاكز ىذه المراتب لتككف في اعالىا مقاما  االخكة النسبية اك السببية مما تعارؼ بيف الخمؽ

   ، ككاف  كبيف المصطفى   فيما بينو  قد حاز جميع ابعادىا  االماـؼ  ؛كاكثقيا عرل
 "  مفترم  اال كٌذاب ، ال يقكليا بعدم  االكبر ، كانا الصديؽ انا عبد اهلل كاخك رسكلو: "  يفتخر فيقكؿ

، كال  ، لـ يقميا احد قبمي كسمـ [ كآلو ] عميو  اهلل  صمى  ، كاخك رسكلو انا عبد اهلل " :   كفي ركاية .
 : "  أٌنو قاؿ المير المؤمنيف     ككذلؾ كرد عف النبي.   "  كٌذاب مفترً   احد بعدم اال يقكليا

في جميع المنازؿ  ، كمشاكمو  ، كمشابيو   مناظره نوأ  بو نما يريد إ،   " خي في الدنيا كاآلخرةأنت أ
  ، كافؽ معناه قارنو ك  ك كماثمو  شابيو  اذا  (  اخك الشيء انو  ) لمشيء  تقكؿ العرب  ، ك  اال النبكة

ةه كىاًحدىةه  :  كمف ذلؾ قكلو تعالى ًليى نىٍعجى ةن كى ًتٍسعيكفى نىٍعجى ، كقيؿ ىما جبرئيؿ    ًإفَّي ىىذىا أىًخي لىوي ًتٍسعه كى
                                                           

. 6سكرة االحزاب اآلية - 
المناقب : الككفي . 290ص: نقض العثمانية : ابك جعفر االسكافي : ينظر" غيرم " كردت في مصادر اخرل بعبارة - 
. 13/228: شرح نيج البالغة: ابف ابي الحديد. 374، 264ص: المسترشد في االمامة : الطبرم الصغير  . 1/314: 

. 115 / 5: غاية المراـ : البحراني  . 1/70: جكاىر المطالب : ابف الدمشقي 
 / 5: السنف الكبرل : النسائي . 584ص : كتاب السنة : ابف ابي عاصـ . 498 / 7: المصنؼ : ابف ابي شيبة - 
ابك نعيـ  .139ص : الفصكؿ المختارة : الشريؼ المرتضى  . 402ص : الخصاؿ : الصدكؽ  . 126 ، 107

 / 11: كنز العماؿ : المتقي اليندم  . 91ص : الدرر: ابف عبد البر  . 211ص : مسند ابي حنيفة : االصبياني 
608 ، 13 / 122 .
. 497 / 7: المصنؼ : ابف ابي شيبة - 
 / 2 ، 191 / 1: شرح االخبار : القاضي المغربي  . 383 / 1: المناقب : الككفي . 300 / 5: السنف : الترمذم - 
: الطكسي  . 174ص : االمالي : المفيد  . 14 / 3: المستدرؾ : الحاكـ . 429ص : الخصاؿ : الصدكؽ  . 593

ابف  . 72ص : االربعكف حديثا : منتجب الديف بف بابكيو . 3/1099: االستيعاب: ابف عبد البر . 194ص : االمالي 
 . 598/ 11: كنز العماؿ : المتقي اليندم  .617ص : التحصيف : ابف طاككس  . 171-170ص : العمدة : البطريؽ 

 . 23سكرة  ص اآلية - 
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مىا كىانىٍت أيمًُّؾ بىًغيًّا ، كقكلو تعالى  كميكائيؿ كفى مىا كىافى أىبيكًؾ اٍمرىأى سىٍكءو كى  كمعمـك ، يىا أيٍختى ىىاري
، لكف أخكة في المماثمة  لمؤمفؿ، ألٌف الكافر قد يككف اخا  ال تكجب فضالقد ف االخكة في النسب فقط أ

  . االخكة   حصمت لو مف رسكؿ اهلل كمكالنا أمير المؤمنيف .  كالمشابية ىي المكجبة لمفضؿ

                                                           

 . 28سكرة مريـ اآلية - 
  كامير المؤمنيف كقد ذكر ابف جبر مراتب كثيرة لالخكة ما بيف النبي  . 429ص : نيج االيماف : ابف جبر- 
:  منيا

اءىؾى ًمفى : انو مماثمو في النفس بنص القرآف ، كما في آية المباىمة في قكلو تعالى-    ؾى ًفيًو ًمٍف بىٍعًد مىا جى اجَّي  فىمىٍف حى
مىى اٍلكىاًذًبيفى  ـٍ ثيَّـي نىٍبتىًيٍؿ فىنىٍجعىٍؿ لىٍعنىةى المَّيًو عى ـٍ كىأىٍنفيسىنىا كىأىٍنفيسىكي ًنسىاءىكي ًنسىاءىنىا كى ـٍ كى  سكرة آؿ اٍلًعٍمـً فىقيٍؿ تىعىالىٍكا نىٍدعي أىٍبنىاءىنىا كىأىٍبنىاءىكي

  .61عمراف اآلية 

ييٍؤتيكفى الزَّيكىاةى انو مضاىيو في الكالية بقكلو تعالى  - ةى كى الى ـي المَّيوي كىرىسيكليوي كىالَّيًذيفى آىمىنيكا الَّيًذيفى ييًقيميكفى الصَّي ًليُّكي ا كى  ًإنَّيمى
ـٍ رىاًكعيكفى   .55 ، سكرة المائدة اآلية كىىي

ـٍ تىٍطًييرنا انو مناظره في العصمة ، بدليؿ قكلو تعالى - كي ييطىيٍّرى ـي الرٍٍّجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت كى ٍنكي ا ييًريدي المَّيوي ًلييٍذًىبى عى  ،  ًإنَّيمى
 .33سكرة االحزاب اآلية 

 يـك اعطى سكرة ؿ انو مشاركو كمشابيو في االداء كالتبميغ ، بدليؿ الكحي مف اهلل سبحانو كتعالى الى الرسك -
  ال يؤدييا اال انت اك رجؿ منؾ ، كاستعادىا مف ابي بكر كدفعيا اليو :  كقاؿبراءة لغيره، فيبط جبرئيؿ 

 .انو نظيره في النسب الطاىر الكريـ  -
كىك الحديث المعركؼ بحديث الغدير اك " مف كنت مكاله فعمي مكاله  : " انو نظيره في المكاالة ، لقكلو  -

 .الكالية 
 . ، كجكاره في المسجد كجكاره إنو فتح بابو في المسجد ، مثمما فتح بابو ىك  -
ف التسبيح كالتقديس يصدر منيما معا هلل عز كجؿ  -  .انو نظيره في النكر قبؿ خمؽ آدـ ، كا 
 لمنبكة سكاء ، بدليؿ قكلو تعالى انو نظيره في استحقاؽ االمامة ، النو يستحقيا عف طريؽ استحقاؽ النبي  -

يَّيًتي قىاؿى الى يىنىاؿي عىٍيًدم الظَّياًلًميفى  : البراىيـ  ًمٍف ذيرٍّ ا قىاؿى كى امن اًعميؾى ًلمنَّياًس ًإمى  .  قىاؿى ًإنٍّي جى
 امي ، كالعـ يسمى ابا بدليؿ  كاف يسمي فاطمة بنت اسد انو كاف أخكه بسببيف آخريف ، كىك اف النبي  -

رى : قكلو تعالى ـي أًلىًبيًو آىزى ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي اجمع النسابكف اف اسـ ابي ابراىيـ تارخ ، كبقكلو :  ، كقاؿ الزجاج كىاً 
ا تىٍعبيديكفى ًمٍف بىٍعًدم تعالى حكاية عف يعقكب  : نيج االيماف : ينظر ابف جبر .   ،  كاسماعيؿ كاف عمو  مى

 . 431-429ص 
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ؿ االكلى كانت في مكة قبؿ اليجرة إذ آخى الرسك:  ٌف المؤاخاة بيف المسمميف كقعت مرتيفأكيركل     
فقد آخى النبي بيف  بخمسة اشيربعد اليجرة ، كالثانية كانت في المدينة   بيف المياجريف خاصة ،

ان لو   فيتخذه مف دكنيـ أخ  المياجريف كاالنصار، كفي كمتا المرتيف يصطفي  لنفسو منيـ اإلماـ عميا
.  ، تفضيال لو عمى مف سكاه

 ٌنو إ، ؼ  صنيعو في المؤاخاة مف رسكؿ اهلل   إف أدؿ دليؿ عمى عظـ منزلة اإلماـ عمي    
،  ، كاٌدخر عميا لنفسو ف آخى بيف ابي بكر كعمرأ، الى  جعؿ يضـ الشكؿ الى الشكؿ يؤلؼ بينيما

. ، فيا ليا مف مفخرة كفضيمة كخٌصو بذلؾ

ف مناكئيو قد كبر أ،    كاالماـ عميكمف غريب ما يطالعنا في قضية المؤاخاة بيف النبي     
 ، كيؼ ال كىك نظير النبي  لما ليا مف الفضؿ الخاص بو دكف سكاه؛ عمييـ نيمو ىذه المرتبة العظيمة 

، فراح كؿُّ منيـ يعمؿ بجد كحسب طاقتو   فماج الحقد كالحسد كالبغض في صدكرىـ الضيقة ، محمد
، كىذا ىك ديدنيـ مع فضائمو  ، اك سمبيا منو  ، اك اشراؾ غيره فييا ، الجؿ ردىا اك نفييا ككسعو
 ،متخذيف عدة أساليب   :

ي

ي

ي

.   اإلنكار الصريح بنفي أٌخكتو : ا ل بي ا ليييي

                                                           

في . 11/80: عمدة القارم: العيني. 4/82: فتح البارم: ابف حجر. 3/1098، 2/511: االستيعاب : ابف عبد البر- 
 المدينة آخى بيف المياجريف بعضيـ لبعض كآخى بيف المياجريف لما  قدـ رسكؿ : " حيف نجد اف ابف سعد يقكؿ

. 238/ 1: الطبقات ..." . كاالنصار
. 164/ 3: الغدير: االميني- 
 - 123ص: (الكالدة في الكعبة  ) المنسكبة لغيره الحمقة االكلى فضائؿ أمير المؤمنيف  : النصر اهلل : ينظر - 
144 .
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، عندما   كعمى لساف اصحاب السقيفةكاف الرٌد االكؿ ليذه الفضيمة بعد رحيؿ النبي االعظـ     
 " خا رسكلوأاذان تقتمكف عبد اهلل ك "  قاؿ  ، بالقتؿ عندما امتنع عف البيعةىيدد أمير المؤمنيف 

.  " ، كاما اخك رسكؿ اهلل فال فنعـ اما عبد اهلل " فقالكا 

، كقد  ترؾ بعضيـ بصمة التحريؼ كاضحة في مركيات ىذه الحادثة: الدٌس كالتزكير:  ا ل بي اث   ييي
:    منيجيف في ذلؾانتيجكا

، في قباؿ ىذه الفضيمة   مف الصحابةعدد في حؽٍّ  لنبيالى ا كضع احاديث نسبت : َل ليييي
منيا  ك ، مُّ فضؿ اك تقدـ عمى غيرهأ ، فال يككف لو  شراؾ غيره فيياإبغية ؛  المير المؤمنيف 

، قاؿ ابف   " با بكر، كلكف اخي كصاحبيألك كنت متخذا خميال التخذت  : " لنبي الى ا ما نسبكه :
".  فانيـ كضعكه في مقابمة حديث االخاء"   ابي الحديد

،  ما دٌس في مركيات حادثة االخاء مف سمكـ الكضع كالتحريؼ كمف دٌس ٌسما في عسؿ:  اث   يييي
.  كباطنيا ال يخمك مف ذـ اك اساءة لمقامو الشريؼ المير المؤمنيف ان فغدت ظاىرىا مدح

ضيفت عمدا بقصد أي ، لكف نقؼ في المحاؿ التي قد   الخكض في تفاصيؿ تمؾ الركاياتالغايةليس     
ف يؤاخي بيف أ حيف امره اهلل تعالى بٌف النبي أ الى، فمف ذلؾ ما اشارت بو عدة ركايات  االساءة

،  "يا رسكؿ اهلل آخيت بيف اصحابؾ كلـ تؤاخ بيني كبيف احد : ، فقاؿ جاءه عمي تدمع عيناه" اصحابو 
ٌنو أبعيدا في ادعائيا   مف الركاياتةذىبت عد بؿ  . "االخرة  ك انت اخي في الدنيا: "  فقاؿ لو 
عاتب النبي    كخاؼ عمى نفسو الكقكع في محذكر اسخطو ،لقد ذىبت : "  ، فقاؿ لو  عميو

، فاف كاف مف سخطة عمي فمؾ  ، كانقطع ظيرم حيف رأيتؾ فعمت باصحابؾ ما فعمت بغيرم ركحي
                                                           

: االحتجاج: الطبرسي . 380ص : المسترشد: الطبرم الصغير . 20 / 1: (منسكب  )االمامة كالسياسة : ابف قتيبة- 
. 110ص : المحتضر : ابف سميماف الحمي . 60 / 2: شرح نيج البالغة: ابف ابي الحديد . 1/109

: ابف حـز .  7/108: الصحيح : مسمـ . 191/ 4: الصحيح : البخارم  . 412/ 1: المسند : ابف حنبؿ: ينظر- 
.  1/35المحمى 

. 49 / 11: شرح نيج البالغة- 
منتجب  . 51 / 42: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر . 357 / 1: المناقب : الككفي . 300 /  5: السنف : الترمذم - 

 / 7: البداية  كالنياية : ابف كثير . 33 / 2: المناقب : ابف شير اشكب  . 72ص : االربعكف حديثا : الديف بف بابكيو 
 .  294 – 293 / 2: السيرة الحمبية : الحمبي  . 69 / 1: جكاىر المطالب : ابف الدمشقي  . 371



لل مامنبل ا عظلالململل الفصل االوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عالقل االمال الميل المالمميلل
 

15 
 

كالذم بعثني : ، فقاؿ رسكؿ اهلل   "كساء ظني ، انقطع ظيرم" ، كفي ركاية  " العتبى كالكرامة
، اال انو ال نبي مف بعدم كانت اخي  ، كانت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى بالحؽ ما اخرتؾ اال لنفسي

 . ..."ككارثي 

، بؿ ذىبت ركايات اخرل الى ابعد مف  فمينظر كؿ لبيب الى ىذه االساءة لمقاـ أمير المؤمنيف     
: "  فادعت قائمة– حاشاىما  –  متجاىال لو  جاىال بمقامو كاظيرت النبي فاظيرتو  ، ذلؾ

، كىك يرفع  ، فنظر الى عمي بف ابي طالب جالسا ناحية ، فحانت منو التفاتة ٌنو لما كاف النبي يؤاخيإ
؟ ال  با الحسفأ مَّـي بكاؤؾ يا  فقاؿ لو النبي  ، ، كالدمكع تنحدر عمى خديو نفسو مرة كيتقاصر مرة

النؾ : ؟ فقاؿ كلـ ذاؾ يا ابا الحسف: قاؿ النبي .  بكائي عمى نفسي:   فقاؿ  ؟ ابكى اهلل عينيؾ
، فتعدؿ عني الى  ليو كتؤاخي بيني كبينوإٌنؾ ستقيمني إ: يا رسكؿ اهلل كمما اقمت رجال مف المؤمنيف قمت

.  " ال اصمح لمؤاخاة رجؿ مف المؤمنيف:  فقمت في نفسي ، غيرم

،    كالمير المؤمنيف ىذا ىك المقطع االكؿ مف الركاية كاالساءة كاضحة فيو لمنبي االعظـ     
ثـ يأتي .  ٌف الراكم بالغ في تصكير الحادثة بيكذا مشيد تجنى فيو عمى مقاـ النبي كاالماـ إبؿ 

، كلكف  ما عدلت عنؾ: فقاؿ النبي : "  اذ يقكؿالمقطع اآلخر الذم ظاىره المدح لمقاـ االماـ 
ف اقيمؾ أ، فيذا جبرائيؿ قائـ في اليكاء كمما اقمت رجال مف المؤمنيف كاردت  كجدت اهلل يعدؿ بي عنؾ

ره في ىذا المقاـ كال تقدموأى ، ك اقعد عميا: يقكؿ جبريؿ ، فيبط  ، كاقمقني كساءني كاحزنني ، فغمني ذلؾ خٍّ

                                                           

 – 126ص : ما ركم في الحكض كالككثر : ابف مخمد القرطبي . 172 / 5: اآلحاد كالمثاني: ابف ابي عاصـ- 
ص : العمدة : ابف البطريؽ  . 415 / 21: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر  . 221 / 5: المعجـ الكبير : الطبراني .127
: كشؼ الغمة : االربمي  . 95 – 94ص : نظمـ درر السمطيف : الزرندم  . 152ص : المناقب : الخكارزمي  . 167

 167 / 9: كنز العماؿ : المتقي اليندم  . 334- 333 / 1
  316 / 1: المناقب : الككفي -  
 – 126ص : ما ركم في الحكض كالككثر : ابف مخمد القرطبي . 172 / 5: اآلحاد كالمثاني : ابف ابي عاصـ - 
ص : العمدة : ابف البطريؽ  . 415 / 21: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر  . 221 / 5: المعجـ الكبير : الطبراني . 127
 1: كشؼ الغمة : االربمي  . 95 – 94ص : نظمـ درر السمطيف : الزرندم  .  152ص : المناقب :  الخكارزمي 167

 . 167 / 9: كنز العماؿ : المتقي اليندم  . 334- 333/ 
 414ص : نيج االيماف : ابف جبر - 
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،  ، العمي االعمى يقرئؾ السالـ كيقكؿ لؾ قد عممت عزؿ عمي يا محمد: عمي جبريؿ عميو السالـ كقاؿ
. " ، كآخيت بينؾ كبينو في السماء كاالرض ، كقرنتو بؾ فال يغمؾ ذلؾ فانما خبأتو لؾ

 قد ساءه فعؿ ٌف االماـ أتظير  ،  ىػ92الصحابي أنس بف مالؾ ت تي ركاية ثالثة يركيياأبؿ ت    
بيف  ، فآخى النبي  لما كاف يـك االخاء: "   ، فذىب منعزال شاكيا لمسيدة فاطمة النبي 

، فانصرؼ عمي باكي  ، كلـ يؤاخ بينو كبيف احد المياجريف كاالنصار، كعمي كاقؼ يراه كيعرؼ مكانو
يا بالؿ اذىب : قاؿ.  انصرؼ باكي العيف يا رسكؿ اهلل: ما فعؿ ابك الحسف؟ فقالكا: ، افتقده النبي العيف
ابكى  مايبكيؾ ال:  ، فقالت فاطمة ، كقد دخؿ منزلو باكي العيف فمضى بالؿ الى عمي .  تني بوأؼ

آخى النبي بيف المياجريف كاالنصار كانا كاقؼ يراني كيعرؼ مكاني كلـ  ! فاطمة يا:  ، قاؿ اهلل لؾ عينا
يا عمي : فقاؿ بالؿ . ، لعمو انما ادخرؾ لنفسو ال يحزنؾ اهلل: ، قالت فاطمة  يؤاخ بيني كبيف احد

كاخيت بيف : قاؿ ما يبكيؾ يا ابا الحسف؟ : ، فقاؿ النبي  تى عمي الى النبيأؼ:  اجب النبي
انما :  ، قاؿ المياجريف كاالنصار يا رسكؿ اهلل كانا كاقؼ تراني كتعرؼ مكاني كلـ تؤاخ بيني كبيف احد

ارقاه  كاخذه بيده ك.  بمى يا رسكؿ اهلل، أنى لي بذلؾ: ف تككف اخا نبيؾ؟ قاؿأما يسٌرؾ أ. لنفسي ادخرتؾ
ال مف كنت مكاله أ،  ، اال انو بمنزلة ىاركف مف مكسى الميـ اف ىذا اخي مني كانا منو: المنبر، فقاؿ

بخ بخ يا ابا الحسف اصبحت : ، فاتبعو عمر، فقاؿ نصرؼ عميٌّ قرير العيفأؼ: ، قاؿ فيذا عمي مكاله
. " مكالم كمكلى كؿ مسمـ

:  الركايات  يمكف القكؿىذه كمف خالؿ تأمؿ ما جاء في      

بيف "  المؤاخاة " عمى حادثة ىارااقتص (صمكات اهلل عمييما) التآخي بيف النبي كاالماـ تظيرت ركاياأ -1
، كفي حادثة المبيت ، في حيف قد دلت المصادر عمى سبؽ ىذا اإلخاء في حادثة االنذار الصحابة

" ٌف االماـ أكيد عمى أ الت   ، بؿ تكرر مف النبي   حيف فداه بنفسو الشريفةعمى فراش النبي 
 .بيف اصحابو" المؤاخاة " في عدة مكاضع كاف مف ضمنيا " اخاه 

                                                           

. 415- 414ص : نيج االيماف : ابف جبر - 
 427 - 426ص : نيج االيماف : ابف جبر - 
:  ، تفسير 53 /3:البداية كالنياية : ابف كثير . 19/149، جامع البياف 229 -228 /2: تاريخ : الطبرم : ينظر - 
.   1/459:  ، السيرة النبكية 3/364

. 25ص: الركضة : ابف شاذاف- 
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ٌنو اراد أ، فيما تدعي ثانية    تجاىؿ االماـأعاله اف النبي  يبدك مما تٌدعيو احدل الركايات في -2
 سر ذلؾ حتى ظف ، كلـ يدرؾ االماـ  ، كلكف جبريؿ كاف يمنعو ف يؤاخيو بام فرد مف المسمميفأ

، لذا فانو قد حزف كاغتـ الجؿ   كما يبدك لـ يدرؾ سر ىذا المنعٌف النبي إبؿ ! بنفسو كنبيو الظنكف
 !! ذلؾ
ف يجعؿ لو مف اىمو عميا اخاه ككزيره أ فيما سبؽ طمب مف اهلل تعالى كلكف أليس رسكؿ اهلل     

 كمقامو   منزلة أمير المؤمنيف ثـ ألـ يدرؾ النبي االعظـ  .  يشدد بو ازره كيعضده في امره
ٌف االماـ نفسو ظفَّي بعدـ اىميتو أكاالدىى مف ذلؾ  . فظؿ متحيرا كحزينا لما حدث! ؟ حتى تمؾ المحظة

الى  فغادر المكاف كذىب حزينا باكيا شاكيا  ؛ٌنو لـ يطؽ ذرعاأحتى ! ؟ المسمميفمٍّ احد مف ألمؤاخاة 
ٌنو ربما أ، كلكٌنيا طمأنتو كنبيتو لما خفي عنو، كلـ يخطر ببالو ب بيياأ مف فعؿ زكجتو السيدة فاطمة 

ففي الكقت الذم يسيء الراكم !  فَّي ىذا لشيء عجابأك!   مدخرا اياه لنفسو يككف قد اخره 
 كانما ، كلـ يكف ىذا حبا كاجالال لمسيدة فاطمة   يقابؿ ذلؾ بمدح لمسيدة فاطمة  لالماـ 

، كلكي تككف ركايتو مقبكلة جعؿ ىذا المدح صؾ شفاعة لقبكليا  محاكلة لمتغطية عمى مقصد االساءة
دكف التنٌبو ليذا المدح كمتداكلة ركايات مقبكلة  في المصادر كافة ذه اؿ، كلذا نرل امثاؿ ق ىاءعند قرا

.  المشكب بالذـ

 مف االرساؿ ، كما فعمو النبي   كبكائو الركايات حكؿ ردة فعؿ أمير المؤمنيف  ىذهٌف ما ذكرتوأ -3
ٌف أف قضية المؤاخاة تكحي بإ: "   لمقكؿىـ ىي التي جٌرأت بعض ،ف آخاه بنفسوأفي طمبو كترضيتو ب

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لـ يؤاخ احدا لحاجة منو اليو لكثرة اصحابو كخدامو مف المياجريف 
 . "كاالنصار، كانما شرؼ المرتضى باالخكة لحزنو كبكائو 

ٌننا لك رجعنا الى المصادر االقدـ أ الركايات مف مزاعـ  ىذهاف اكضح دليؿ عمى بطالف ما جاء في -4
كآخى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : "  فابف اسحاؽ يركم:  لكجدناىا خالية مف ىكذا اضافات مكضكعة

تآخكا :  ، نعكذ باهلل اف نقكؿ عميو ما لـ يقؿ كسمـ بيف اصحابو مف المياجريف كاالنصار، فقاؿ فيما بمغنا

                                                                                                                                                                                     

 .  352 – 351 / 2: السيرة النبكية : ابف ىشاـ - 
. 303 / 1: المناقب  : الككفي - 
 / 4: خالصة عقبات االنكار : حامد النقكم :  ،  نقال عف 163ص : قرة العينيف في تفضيؿ الشيخيف : الدىمكم - 
226 .
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، فكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل  ىذا اخي: ، فقاؿ ، ثـ أخذ بيد عمي بف ابي طالب في اهلل اخكيف اخكيف
، كال نظير مف  ، الذم ليس لو خطير ، كرسكؿ رب العالميف ، كاماـ المتقيف عميو كسمـ سيد المرسميف

، ككاف حمزة بف عبد المطمب اسد اهلل كاسد رسكلو  ، كعمي بف ابي طالب رضي اهلل عنو اخكيف العباد
، كزيد بف حارثة مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل  ، كعـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ صمى اهلل عميو كسمـ

ليو اكصى حمزة يكـ احد حيف حضره القتاؿ اف حدث بو حدث المكت عميو كسمـ اخكيف ، كجعفر بف  ، كا 
 .... "، اخكيف  ، اخك بني سممة ، كمعاذ بف جبؿ  ذك الجناحيف الطيار في الجنة ابي طالب

 ناطقة  ، خالية مف التحريؼتيا، بؿ ىناؾ ركايات عمى شاكؿ كلـ تكف ىذه ىي الركاية الكحيدة    
.   بفضيمة االخٌكة المير المؤمنيف 

ذ إ،   بطريقة أخرلخر تعامؿ مع فضيمة المؤاخاة المير المؤمنيف آٌتجاه إ ىناؾ : ا ل بي اث اثيييي
: "   بقكلوالنكار، كما فعؿ ابف حـز األندلسيإب-  مع ككنيا مجمع عمييا في المصادر – قابؿ القضية 

كىذا الذم ال .  ، كلكف اخي كصاحبي لك كنت متخذا خميال التخذت ابا بكر خميال:  قاؿ رسكؿ اهلل 
الرد نة ككلقد كفانا الشيخ األميني مؤ ". ٌخكة عمي فال تصح اال مع سيؿ بف حنيؼأي ٌما أ، ك يصح غيره

، كال  ، كال اناقش في صدكره انا ال ارـك الكالـ حكؿ حديث رآه صحيحا: "   جاء في ردهبابمغ رد ، ك
  ذاؾ صدرا في مرض كفاتو  ، اذ ىذه لدة زيفو بما زيؼ عمر بف الخطاب حديث الكتؼ كالدكاةأي 

نو مكضكع كضعتو البكرية في إ، ك ال اقكؿ بما قاؿ ابف ابي الحديد في شرحو مف  كما في الصحيحيف
كانا ال ابسط القكؿ في  مفاده بما يستفاد مف كالـ ابف قتيبة في تأكيؿ مختمؼ .  مقابمة حديث االخاء

ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه  ٌف االخكة ىناؾ منزلة باالخكة االسالمية العامة الثابتة بقكلو تعالى أالحديث مف    ًإنَّيمى

                                                           

: ينظر . لـ يكف جعفر مكجكدا كقتيا بالمدينة ألنو كاف في الحبشة كلـ يقدـ إال في فتح خيبر في السنة السابعة لميجرة- 
.      1/242: االستيعاب : ابف عبد البر .  4/34: الطبقات : ابف سعد

 .  352 – 351 / 2: السيرة النبكية : ابف ىشاـ - 
المستدرؾ : الحاكـ  .430-429ص: الخصاؿ : الصدكؽ  . 319 ،303- 1/301:المناقب : الككفي :ينظر مثال - 
 . 55-53ص: مناقب عمي بف ابي طالب : ابف المغازلي  . 91 -90ص: الدرر: ابف عبد البر . 3/14: 

 .  147 / 4: الفصؿ في الممؿ كالنحؿ - 
: ، ابف األثير3/3/156المخصص : ابف سيدة: ينظر. كتعني المماثمة كالمشابية. الترب المتساككف في السف: لدة- 

.  443/ 18تاج العركس : ، الزبيدم4/246النياية في غريب الحديث 
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نَّيما يفسر تمؾ إك. يا اخي: ، كالسامة انت اخكنا: يا اخي، كلزيد: مف قكلو لعمر نظير ما كرد عنو 
، كلكف اخكة  ابا بكر خميال لك كنت متخذا خميال التخذت: "  ، كالترمذم االخكة لفظ البخارم كمسمـ

مة المنتفية فيو ىي الخمة بالمعنى الخاص، ال الخمة العامة الثابتة بقكلو أكما " . االسالـ كمكدتو فَّي الخَّي
ـٍ ًلبىٍعضو عىديكٌّ ًإالَّي اٍلميتَّيًقيفى  : تعالى يي ًئذو بىٍعضي ءي يىٍكمى بؿ اقكؿ عجبا لمصالفة التي تحدد االنساف . اأٍلىًخالَّي

،  ف يغرم االمة بالجيؿأال يصح غير حديث حسبو صحيحا، كيجيؿ مفاده اك يعمـ كيحب : الف يقكؿ
اىكذا .  ، كجاء مثبتا في الصحاح كالمسانيد كيراه باطال ثـ يعطؼ عمى حديث اعترفت بو االمة جمعاء

ىذه االخكة بالمعنى الخاص الثابتة   ؟ ؟ اىكذا خمؽ االنساف ظمكما جيكال حب الشيء يعمي كيصـ
، ككانت ... كال يدعييا بعده اال كذاب، عمى ما كرد في الصحيحالمير المؤمنيف مما يختص بو 

، كتضمنو  ، ككقع الحجاج بو ، تداكلتو االندية، كحكتو المحاكرات مطردة بيف الصحابة كمقب يعرؼ بو
 ..."، غير إنا نختار منو نبذا ، كلك ذىبنا الى جمع شكارد ىذا الباب لجاء منو كتاب ضخـ الشعر السائر

.  ثـ اكرد الحديث بمصادره الكثيرة كالفاظو المختمفة المتعددة كمناسباتو مما يدؿ عمى تكاتره.  

،  ، كلبئس الخمؼ خمفا يتبع سمفا كجاء مف بعد ابف حـز مف يشاكمو كيسير عمى نيجو كىك ابف تيمية    
فَّي إً ، ؼ اما حديث المؤاخاة فباطؿ مكضكع: " ، قائال اذ حكـ عمى قضية المؤاخاة كميا بالبطالف كالكضع

، كال بيف االنصار بعضيـ مف  ، كال اخى بيف المياجريف بعضيـ مف بعض  لـ يؤاخ احداالنبي 
كسٌمـ لـ يؤاخ  إٌف النبٌي صٌمى الٌمو عميو : "كقاؿ أيضا.  "، كلكف آخى بيف المياجريف كاالنصار بعض

.    " ، بؿ كٌؿ ما ركم في ىذا فيك كذب عمٌيان كال غيره

                                                           

 . 10سكرة الحجرات اآلية - 
 .  67سكرة الزخرؼ اآلية - 
. 163 – 161 / 3: الغدير - 
. 481 – 164 / 3: ينظر الغدير - 
. 75/ 4، 2/119: منياج السنة - 
 . 4/32: منياج السنة- 
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  ،، إذ استقصى مكارد االخاء بيف الصحابة عامة كقد تكفؿ احد الباحثيف برد ادعائو كبياف زيؼ رأيو    
 .كبيف النبي كاالماـ خاصة بتفصيؿ دقيؽ مما ال يتسع المجاؿ لذكره ىنا

ٍؤًمًنيفى كىاٍلمييىاًجًريفى اما آية      ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ًكتىاًب المَّيًو ًمفى اٍلمي يي اـً بىٍعضي ، فقد احتج   كىأيكليك اأٍلىٍرحى
"ي:  ذ يقكؿ إ،  ألٌنو االشد قربا منو ؛  ٌنو االكلى بالنبي أعمى تيا  بدالؿأمير المؤمنيف 

ي ُأ ُا  ي َاْ ح ِميَ ْ ُ ُهْميَأْ اليِ َ ْ ٍضيِف ي ِك َ ُبي الَّلييَلْجَ ُعيَاَ  يَ  يَشذَّليَ  َّل  ي ُ َ يَوْ ُاييُ ْ َح َ يي َ َ  َالي
ي:ي ي َوْ ُاييَ َ  َاليِك  ِبي اي ي  اَّلِذلَنيوَ ُ   ي  ايَ ِا ُّ يَأْ َالي ا َّل ِسيِ ِإْ   ِ لَميَالَّلِذلَني  َّلَ ُ  هي  َذ ي ا َّلِ  ُّ يِإنَّل
ي ْاُ َه ِجُ  َنيَ َللي َاْ َ  ِ يَلْ َمي ْاُ ْ ِ ِ لنَي  يَفَ ْحُنيَ  َّلًةيَأْ َاليِ  ْاَ  َ َ ِ ي  َ َ ًةيَأْ َاليِ  اطَّل َ ِ  ي َا َّل ي ْحَ جَّل

ْنيَلُكْني ا َّلِ لَفِ يِ َ ُ  ِلي الَّليي للي اي لليي واييَفَلُج   يَ َلْلِهْم يَفِإْنيَلُكِني ْاَفَلُجيِ ييَف ْاَحقُّيَاَ  يُ  َ ُكْم ي  ِِإ
 ."ِ َغْل ِهيَف َاْ َ  ُ يَ َلليَ ْ َ  ُ ْمي

ٌف فييا داللة عمى أ، ك  بيذه االية ىؿ البيتألقد اشارت مجمكعة مف المصادر الى اختصاص      
 سأؿ جده المصطفى ٌف االماـ الحسيف أفقد ركم  اكلكيتيـ باالمامة كاالمرة بعد النبي االعظـ 

فابكؾ عمي  كانتـ اكلكا االرحاـ فاذا مت، كاهلل ما عنى بيا غيركـ : " ، فقاؿ  عف تفسير ىذه االية ،

                                                           

ابف : الميالني: ككذلؾ ينظر . 235- 49ص : مف اقطاب الكذابيف احمد بف تيمية الحراني: محمد الرضي الرضكم- 
. 31 – 27ص  : تيمية كاالماـ عمي 

 . 6سكرة االحزاب - 
 .  68سكرة آؿ عمراف اآلية - 
 . 335 / 1: الصحاح : الجكىرم . ام ظفركا بيـ: فمجكا عمييـ - 
 . 529: نيج البالغة- 
:  ابف مردكيو. 207 / 1: عمؿ الشرائع: الصدكؽ. 48ص : االمامة كالتبصرة: ابف بابكيو. 288 / 1الكافي : الكميني- 

 –2/17: المناقب : ابف شير اشكب. 134 –133ص: تنبيو الغافميف: المحسف بف كرامة. 298، 250ص: المناقب 
: كشؼ الغمة : االربمي. 67 –1/65: الصراط المستقيـ: البياضي. 382 –375ص: نيج االيماف : ابف جبر. 31
: التسترم. 449 –2/447: تأكيؿ االيات: الحسيني. 393 –392ص: المجدم في انساب الطالبييف: العمكم. 1/329

 .  470 – 10/469: مستدرؾ السفينة: النمازم. 172–171ص: الصكاـر
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نا اكلى بالمؤمنيف منيـ بانفسيـ ثـ انت يا عمي اكلى أ: "  ، كىك القائؿ  ..."اكلى بي كبمكاني
.  حتى عد االئمة تباعا... " بالمؤمنيف 

ال تنطبؽ  – (  االيماف كاليجرة كككنو ذا رحـ) –ٌف االكصاؼ الثالثة أإف المالحظ عمى ىذه االية     
ف القرابة القريبة ىي جزء مف مٌقكمات الخالفة كالكالية بعد رسكؿ  أ كيظيراال عمى أمير المؤمنيف 

.   اهلل 

                                                           

: بحار االنكار : المجمسي  . 156 – 155 / 2: الصراط المستقيـ : البياضي  . 175ص : كفاية االثر : الخزاز - 
.  195 / 1: غاية المراـ : البحراني  . 344 / 36
مكياؿ المكاـر : ميرزا محمد تقي االصفياني  . 345 / 36: البحار : المجمسي  . 177ص : كفاية االثر : الخزاز - 
 . 470 / 10: المستدرؾ : النمازم  . 44 / 1: 

 ، ك ذكر الفخر الرازم في تفسير ىذه االية استدالؿ محمد بف عبد اهلل بف الحسف 35ص : حديث المنزلة : الميالني - 
المثنى المعركؼ بذم النفس الزكية  باالية في مكاتبة لو مع المنصكر العباسي ، فقد استدؿ بيا عمى ثبكت الكالية المير 

 ؛ النو عمو ، كاالماـ ابف ، فاجابو المنصكر باف العباس اكلى بالنبي مف االماـ  في خالفة النبي المؤمنيف 
، كيمكف اف يالحظ عمى ىذا الرأم جممة 214-15/213:تفسير :عمو ، كالغريب اف الفخر الرازم كافؽ عمى ذلؾ ينظر

:  امكر ىي

 دكف اف اف اهلل سبحانو لـ يذكر االقرب لمنبي :  ، فيمكف الفصؿ فيو بالقكؿ  ما يخص قربيما مف النبي -أي
ـٍ أىٍكلىى ًببىٍعضو ًفي ): عمقو بكصؼ ، فقاؿ تعالى يي اـً بىٍعضي ـٍ كىأيكليك اأٍلىٍرحى وي أيمَّييىاتييي ـٍ كىأىٍزكىاجي النَّيًبيُّ أىٍكلىى ًباٍلميٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي

.  أف يككف مف أىؿ االيماف كاليجرة فشرط إف االكلى بالنبي   ،6االحزاب االية (ًكتىاًب المَّيًو ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلمييىاًجًريفى 
 في ىذا المقاـ بالشكؿ الذم يعجز  كىجرتو، فال شؾ كال اختالؼ في تقدـ االماـ فاما عف ايماف امير المؤمنيف 

اًف كاٍلًيٍجرىًة " غيره اف ينافسو فيو ، كىك القائؿ  كغيرىا مف ادلة سبقو كما سيتضح في صفحات البحث " كسىبىٍقتي ًإلىى اإًليمى
كاما العباس بف عبد المطمب  فقد اختمؼ في مكقفو مف الدعكة االسالمية، فقد حضر يـك االنذار كلـ يبد رأيا . القادمة

تاريخ :اليعقكبي :، كشممو حصار الشعب مع بني ىاشـ،ينظر 63-2/62:تاريخ :الطبرم  .2/27:تاريخ :اليعقكبي :ينظر.
  اليجرة الى المدينة، قيؿ اف العباس اخذ العيكد كالمكاثيؽ عمى االنصار لنصرة النبي ، كلما اراد الرسكؿ 2/31:

 كاطمقو بعد دفع كلكنو شارؾ الى جانب المشركيف في معركة بدر، ككقع اسيرا بيد النبي .4/7:الطبقات :،ابف سعد 
اما ىجرتو فقد اختمفت المصادر في ذلؾ، فجمع منيا يشير الى انو لـ . 812-2/811:االستيعاب :الفداء ،ابف عبد البر

: ، ابف شير آشكب2/163االحتجاج : ، الطبرسي2/80:عيكف أخبار الرضا : الصدكؽي:يياجر حتى فتح مكة ،ينظر 
 كجمع آخر عمؿ تأخر ىجرتو، انو كاف ممف كتـ ايمانو لمصمحة االسالـ ، فمـ يياجر ليككف عينا لمنبي .ي2/35المناقب 
ثـ انو  . 2/812:االستيعاب : بغزك المشركيف في احد كالخندؽ لممدينة، ابف عبد البر، فقد ابمغ النبي االعظـ 
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المنزلة الخصيصة: ثانيايييي ي:يالمنزلة الخصيصة: ثانيا

 امكر عدة  عند النبي     يمكف القكؿ باف مف مصاديؽ ىذه المنزلة التي اختص بيا االماـ 
 : منيا 

  .(االهاهت  )  خالفته للنبي -3.  املصاهرة   -2. تربيته نبويت   -1
 

 : تربيته نبويت  -1
كيككف اثر  .    اف مككنات شخصية كؿ فرد تتأثر بعاممي الكراثة كالبيئة معان ، كلكف بدرجات متفاكتة 

الكراثة اكثر كضكحان في النكاحي الجسمية كالعقمية ، اما أثر البيئة فيظير بكضكح  اكثر في التككيف 

                                                                                                                                                                                     

ثـ لنقؼ عند االية الكريمة . 3/110:اسد الغابة :ىاجر قبيؿ فتح مكة، فكاف آخر مف ىاجر كختمت بو اليجرة ،ابف االثير
 ):قاؿ تعالى:  كالعباس بف عبد المطمبامير المؤمنيف : التي كانت الفيصؿ في التفاضؿ ما بيف ىاتيف الشخصيتيف

اىىدى ًفي سىًبيًؿ المَّيًو الى يىٍستىكيكفى ًعٍندى المَّيًو كىالمَّيوي الى  ٍف آىمىفى ًبالمَّيًو كىاٍليىٍكـً اآٍلىًخًر كىجى رىاـً كىمى ٍسًجًد اٍلحى اجٍّ كىًعمىارىةى اٍلمى عىٍمتيـٍ ًسقىايىةى اٍلحى أىجى
اذ كاف سبب نزكؿ ىذه االية اف العباس بف عبد المطمب ذكر فضؿ ما في يده  .20-19التكبة االية(يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظَّياًلًميفى 

 قديـ اسالمو كىجرتو كاجتياده في كما يظير مف عممو مف سقاية الحاج كعمارة المسجد الحراـ، كذكر امير المؤمنيف 
جياد اعداء ربو كبذلو ميجتو هلل كرسكلو، فقضى الرحمف بينيما، كبيف الفصؿ بيف فضيمتيما بما ذكر كقاؿ في 

: الصنعاني. 2/40: تفسير مقاتؿ: مقاتؿ بف سميماف: كينظر. 451 – 2/450االحكاـ : يحيى بف الحسيف: كتابو،ينظر
جامع : الطبرم. 193، 135/ 1: المناقب: الككفي. 7/504: المصنؼ: ابف ابي شيبة. 269 – 2/268: تفسير القرآف 

: تفسير القمي: القمي . 204 – 203 / 8: الكافي: الكميني . 83 / 2: تفسير : العياشي . 124 – 123/ 10: البياف
  كاف اقرب الى رسكؿ اهلل  اف امير المؤمنيف -ب .3/192: معاني القراف : النحاس  . 284 – 283 / 1

 البيو كامو، كالعباس عمو  كاف ابف عـ النبي كاكلى بمقامو اف ثبت اف المقاـ مكركث، كذلؾ اف امير المؤمنيف 
البيو خاصة ، كمف تقرب بسببيف كاف اقرب ممف تقرب بسبب كاحد، كما ذكر في فقو الفرائض، كليذا حكـ ابك بكر في 

 انو  دكف العباس كقد ركم عف االماـ  لالماـ امير المؤمنيف الدرع كالسيؼ كالبغمة كغيرىا مف ميراث النبي 
ج يي ج ي   لي اي  ف  يييييييي ف طمي  ج  يَليو ليذيييف  يي:ييييييييييييييييييييييقاؿ مفتخرا

النو كاف اشدنا بو لصكقا كاسرعنا : بام شيء كرث عمي بف ابي طالب النبي دكف العباس؟ قاؿ: كقيؿ لقثـ بف العباسييي
 . 2/35:المناقب :ابف شيرآشكب  بو لحكقا،

  .126 – 118ص : التربية كدكرىا في تشكيؿ السمكؾ : مصطفى محمد الطحاف  - 
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الخمقي كالصفات النفسية كالدكافع التي يكتسبيا الفرد بالتعمـ كالخبرة ، ككذلؾ ما يتككف عنده مف اتجاىات 
 .كآراء كمثؿ عميا ، كما يحصمو مف ضركب المعرفة كالميارات العممية كانكاع الثقافة 

 .      اذان تتبمكر شخصية الفرد نتيجة تفاعؿ مككناتو الجسمية كالعقمية مع البيئة التي يعيش فييا 
بمعنى آخر فاف العكامؿ الكراثية كالبيئية تشترؾ معان في رسـ مسار النمك مف حيث اف الكراثة تعطي 

ف  . االستعداد ، كتحدد السقؼ االقصى لمنمك ، كالبيئة تعمؿ عمى انجاز ىذا االستعداد ليصير كاقعان  كا 
  .كاف بعضيـ قد جعؿ العامؿ البيئي ىك االشد اثران في تككيف شخصية االنساف 

، فقد اثرت ىذه العكامؿ  ، بمستثنى مف ىذه القاعدة- بكصفو بشران -  كلـ يكف أمير المؤمنيف     
:   ، كما سيتضح لنا في جكانب مف شخصيتو الركحية كالنفسية كاالخالقية

:يي ا   لي ا   ث يييي

سكاء كانت ىذه .     يقصد بالكراثة انتقاؿ بعض الصفات الى الفرد مف ابكيو عف طريؽ الجينات  
ال يمكف كلكف  . الصفات فطرية عامة في الجنس اـ كانت مف التغييرات التي استجدت في االباء

، بؿ اف عممية االكتساب الكراثي لمصفات  الكقكؼ عند أثر ىذا العامؿ في حد االكتساب عمى االبكيف
.  ، حتى يمكف اف تتصؿ باصؿ الخمقة كالسمات قد تتجاكز الى ما ىك ابعد مف ذلؾ إلى االباء كاالجداد

 ، بؿ يمتد كيستأنؼ حياتو في نسمو اذ قدر عمماء الكراثة اف لالنساف جزءا نكعيا خاصا ال يمكت صاحبو
:   ، كقسمكا الكراثة حسب المشابية الى ثالثة اقساـ

 كأف يككف الكلد  ،ف يشابو الفرع احد اصميو في كؿ الصفات اك معظمياأكمعناىا : الكراثة بالتحيز -1
 .مثؿ ابيو في كثير مف صفاتو الجسمية كالعقمية

ف يخالؼ االبف ابكيو في مظاىرىما أ، ؾ كىك مخالفة الفرع لصفات اصمية:  الكراثة باالئتالؼ -2
 . الشكمية

                                                           

  .293ص: اساسيات في عمـ النفس : جناف سعيد الرحك  - 
  .1/43: عمـ النفس التعميمي : محمد خميفة بركات -  
  .57ص : عمـ النفس التربكم : صالح محمد ابك جادك -  

  .143- 142ص:عمـ النفس العاـ :أنس شكشؾ : ك ينظر  . 125 – 122ص : التربية : الطحاف  - 
  .57ص : عمـ النفس : ابك جادك  - 
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، كيشابو لمثاني في صفات  ف يككف الفرع مشابيا الحد اصميو في صفاتأكىي :  الكراثة باالقتراف -3

ٌف كثيرا مف الصفات الكراثية تنتقؿ كبدكف تجزئة اك تغير مف إ:   فقاؿ(مندؿ )، كاكد ذلؾ  اخرل
 . احد االصميف اك منيما الى الفرع

 .كقد يرث االنساف صفات اجداده السابقيف كمميزاتيـ الشكمية -4
 

يمتد الزمف مثمما يمتد في الفراغ الى ما كراء حدكد جسمو، : "  (الكسيس كاريؿ )يقكؿ الدكتكر      ك
كحدكده الزمنية ليست اكثر دقة كال ثباتا مف حدكده االتساعية فيك مرتبط بالماضي كالمستقبؿ عمى الرغـ 

كتاتي فريدتنا كما نعمـ الى الكجكد حينما يدخؿ الحكيمف في البكيضة . ف ذاتو ال تمتد خارج الحاضرأمف 
كلكف عناصر الذات تككف مكجكدة قبؿ ىذه المحظة كمبعثرة في انسجة ابكينا كاجدادنا كاسالفنا البعيديف 

، كتتكقؼ في الماضي عمى حالة عضكية ال تتحمؿ  جدا النا مصنكعكف مف مكاد آبائنا كامياتنا الخمكية
كتحمؿ في انفسنا قطعا ضئيمة العداد مف اجساـ اسالفنا كما صفاتنا كنقائصنا اال امتداد لنقائصيـ ... 

 . ..."كصفاتيـ 
 

 

يا رسكؿ : " ف رجال قاؿ لمنبي أ :  ، اذ يركل مف قبؿ ىذا المعنى أشار إليو النبي االعظـ     
؟  فيؿ لؾ مف ابؿ: قاؿ.  ما ادرم: فأنى  كاف ذلؾ؟ قاؿ: ، فقاؿ رسكؿ اهلل  كلد لي غالـ اسكد! اهلل

                                                           

ـ، درس في بيؿ كبريسالككفرابيرغ، 1872كلد في  ( Mendel Lafayette Benedict )ىك الكيميائي األمريكي - 
. ـ1935تكفي  ( C)ككظيفة فيتاميف  ( A)في بيؿ، اكتشؼ فيتاميف  (الفيزيكلكجية  )كترقى إلى أستاذ الكيمياء الكظيفية 

.  399مكسكعة العمماء كالمكتشفيف كالمخترعيف ص: صفاء كامؿ الجبكرم: ينظر
 46 - 45ص :  بيف امو كابيو عمي  : الصائغ - 
 كتعمـ في ليكف ، كقاـ بدراسات طبية في 1873كلد في  (Alexis Carrel )ىك عالـ االحياء كالجراح الفرنسي - 

مكسكعة العمماء : الجبكرم: ينظر. ـ1944ـ، تكفي سنة 1912ة نكبؿ لمطب سنة زجامعتي ليكف كشيكاغك ، منح جائ
. 314ص

. 47 – 46ص :  بيف امو كابيو عمي  : الصائغ -  
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فانى : قاؿ. فييا ابؿ اكرؽ:  قاؿفيؿ بينيا جمؿ اكرؽ؟: قاؿ. حمر: فما الكانيا؟ قاؿ:  قاؿ .نعـ: قاؿ
.  "ىذا لعمو نزعو عرؽ: قاؿ. ف يككف نزعو عرؽأال إما ادرم يا رسكؿ اهلل، : ذلؾ؟ قاؿ

ف االبناء كاالحفاد يرثكف اغمب صفات آبائيـ كاجدادىـ النفسية كالجسمية، أفالحديث ىنا صريح في     
: في البدء يمكف القكؿ ؟ مف اسالفوفما الذم كرثو أمير المؤمنيف . نيا تنتقؿ الييـ بال ارادة كاختيارأك

، كخمقني  اف اهلل تبارؾ كتعالى خمؽ عميا مف نكرم: " ، إذ  يقكؿ مٌمنا قميال في حديث لمنبي ألك ت
ف يخمؽ أكنت انا كعمي بيف يدم اهلل تعالى قبؿ : " كفي حديث اخر  ...."، ككالنا نكر كاحد  مف نكره

، فمسنا  ، نكريف متعانقيف بساؽ عرشو  فمقد كانا صمكات اهلل عمييما في ارادة اهلل االزلية  . ..."آدـ 
.   كجكدا في االرادة االزلية الربانيةف لعمي بف ابي طالب إ:  ف قمناإمبالغيف 

، فمـ يزؿ اهلل تعالى ينقمو مف  دـ سمؾ ذلؾ النكر في صمبوآفمما خمؽ اهلل تعالى :  "  ثـ يقكؿ     
قسما في صمب عبد اهلل، كقسما في : ، فقسمو قسميف صمب الى صمب حتى اقره في صمب عبد المطمب

ٌف اهلل عز كجؿ نقمنا إ: " ، كفي حديث "، فعمي مني كانا منو، لحمو لحمي، كدمو دمي صمب ابي طالب
، فما نقمت مف صمب اال كنقؿ عمي معي،   في اصالب طاىرة الى ارحاـ زكيةدـ آنقمنا مف صمب 

 ..."، كاستكدع عميا خير رحـ كىي فاطمة بنت اسد فمـ يزؿ كذلؾ حتى استكدعني خير رحـ كىي آمنة
ُكلَّلَ  ي"ي،  ف ينزؿ الى االصالب الطاىرة مف آدـ أاف اهلل قد قدر في سابؽ عممو ليذا النكر : بمعنى. 

 يِف يَ َ  ِ ِنييُ ْ َ َ  ُّهيَ ْلُ يُ ْ َ َ ّ  ي َ ْ ِ ُ ييَأْشَ ُ يَ ْ ِ تٍي "،  "َ َ َخي الَّليي ْاَ ْلَقيِفْ َوَ ْلِنيَجَ َلييِف يَ ْل ِِ َ  
                                                           

 374 : 3: مغني المحتاج : الشربيني : ينظر . جمؿ ابيض يخالط بياضو سكاد : االكرؽ - 
ابف  . 270ص :  ، كتاب المسند 32 / 7: كتاب االـ : الشافعي : كينظر  . 179 / 6: السنف الكبرل : النسائي - 

. 44-43 / 9: المغني : ابف قدامة . 234 / 2: المسند : حنبؿ 
. 488 / 7. شرح احقاؽ الحؽ : المرعشي . 406ص: كفاية الطالب: الكنجي الشافعي- 
. 301 / 1: كشؼ الغمة: االربمي . 146 – 145ص : المناقب: الخكارزمي . 286ص : المناقب : ابف مردكيو- 

 . 28 / 1: غاية المراـ: البحراني . 79ص :  ، نظـ درر السمطيف33ص : معارج الكصكؿ : الزرندم 
. 11ص : االماـ عمي بيف طير الميالد كمجد االستشياد: االسدم- 
. 301 / 1: كشؼ الغمة : االربمي  . 146 – 145ص : المناقب : الخكارزمي  . 286ص : المناقب : ابف مردكيو- 

 . 28 / 1: غاية المراـ : البحراني  . 79ص :  ، نظـ درر السمطيف 33ص : معارج الكصكؿ : الزرندم 
. 488 / 7: شرح احقاؽ الحؽ : المرعشي . 406ص: كفاية الطالب : الكنجي الشافعي- 
 . 448 – 447ص : نيج البالغة - 
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، فجزأ في  يفأ، فاجتزأ النكر الى جز ، حتى انتيى الى صمب عبد المطمب " َ َ  ِ ِ ي ا َّلَ َ  ِيي ي ْاَك َ َ  ِي
مير المؤمنيف أ كالنبي االعظـ :   ثـ نتج المكلكداف المباركافعبد اهلل كاالخر في ابي طالب 

  .

ذ إ،  فَّي اصؿ اركمتيما نبكية خالصةإؼ ، كمف جانب آخر، نكراني كاحدمف اصؿ ىما اففمف جانب     
تىقىمُّبىؾى ًفي السَّياًجًديفى  :   في معنى االيةكما قاؿ  ، كفي حديث  " نبي الى نبي" م مف ، أ  كى

: "   ذ يقكؿ في معرض حديثو عف اصؿ النبي إ  ؛ ما يعضد ىذا التأكيؿأمير المؤمنيف 
ي َاُ  َ  ِتيَ ْغِ  ً  يِ َني اشَّلَجَ ِةي اَّلِ  يَ َ َعيِ ْ َه يَأْ ِ َل َءه ي  ْ َ َجَبي َفَ ْ َ َجييِ ْنيَأْفَ ِلي ْاَ َ  ِ ِنيَ ْ ِ  ً  ي َأَ  ِّض

. كىي شجرة النبي ابراىيـ  . "ِ ْ َه يُأَ َ  َءهي

كرث صفات جسدية كعقمية كنفسية مف تمؾ االصالب قد   االماـ أمير المؤمنيف يككفكبيذا     
  . ، التي لـ يخامرىا رجس كالشرؾ النبكية كاالرحاـ النكرانية

حبَّي اف أمف  : "  كىك مف االحاديث المعركفة في حديث االشباهكيدٌلنا عمى ذلؾ بكضكح قكلو     
، كالى يحيى  ، كالى مكسى في مناجاتو ، كالى ابراىيـ في خٌمتو ، كانا في خمقي دـ في خمقوآينظر الى 

                                                           

 . 178ص : نيج البالغة - 
 . 219سكرة الشعراء اآلية - 
: الثعمبي . 11/287: المعجـ الكبير: الطبراني. 2828 / 9: تفسير: ابف ابي حاتـ . 1/25: الطبقات: ابف سعد- 

تاريخ دمشؽ : ابف عساكر . 402 / 3: معالـ التنزيؿ: البغكم. 68 / 8: التبياف: الطكسي . 184 / 7: الكشؼ كالبياف 
 . 98 / 5: الدر المنثكر: السيكطي  . 191 / 1:  ، السيرة النبكية314 / 2: البداية كالنياية: ابف كثير . 401 / 3: 

 .  120 / 4: فتح القدير : الشككاني 
 . 176ص : نيج البالغة - 
. 141ص  : (شرح )نيج البالغة : محمد عبده - 
: الصدكؽ. 131ص: التحفة العسجدية: يحيى بف الحسيف: كرد ىذا الحديث بالفاظ مختمفة كطرؽ متعددة ، ينظر- 

. 417ص: االمالي: الطكسي. 14ص: االمالي: المفيد. 147ص: المناقب : ابف مردكيو. 26- 25ص: كماؿ الديف
: تاريخ دمشؽ: ابف عساكر. 83ص: المناقب: الخكارزمي. 137، 103 / 1: شكاىد التنزيؿ: الحاكـ الحسكاني

 664ص: نيج االيماف: ابف جبر. 128ص: ركضة الكاعظيف: ابف الفتاؿ. 3/57: المناقب : ابف شير اشكب. 42/313
: ، نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ54 – 52ص: كشؼ اليقيف: العالمة الحمي. 369ص: العمدة: ابف البطريؽ. 665-

ابف . 220/ 7: شرح نيج البالغة: ابف ابي الحديد. 129ص: مطالب السؤكؿ: ابف طمحة الشافعي. 237 – 236ص
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، فكأنما يتقمع  ، كالى عيسى في سنتو، فمينظر الى عمي بف ابي طالب اذا خطر بيف الصفيف في زىده
.  "ك يتحدر مف دىرأمف صخر 

، كالى  ، كالى نكح في فيمو دـ في عمموآف ينظر الى أمف اراد : " كفي لفظ آخر ليذا الحديث    
، كالى محمد صمى اهلل عميو كآلو في  ، كالى عيسى في سنتو ، كالى مكسى في مناجاتو ابراىيـ في خمتو

كفي  ."، كينحط مف جبؿ  كانما ينقمع مف صبب، فمينظر الى عمي بف ابي طالب  تمامو ككمالو
،  ، كالى ابراىيـ في سخائو، كالى سميماف في بيجتو مف اراد اف ينظر الى يكسؼ في جمالو: "  ركاية

. " ، فمينظر الى ىذا كالى داكد في قكتو

كاف  -  ككممات االماـ في احاديث النبي -      تجدر االشارة الى اف الشكاىد المارة الذكر 
كانت تدلؿ عمى أثر لمجانب الكراثي الرسالي بالدرجة االساس اال انيا ال تخمك مف داللة عمى اكتساب 

 .بعض المكركثات العقمية كالجسمانية 

مٍّؿ في سيرة ىذيف االبكيف المكحديف أ، فغير خاؼ عمى كؿٍّ مت بكيو خاصةأٌما ما كرثو كاكتسبو مف أك    
 اثران  قد تركت كانتالطاىريف كما تميزا بو مف خصاؿ الشرؼ كالنبؿ كالكـر كالشجاعة كغيرىا مف سمات 

 ، كنقتصر عمى ، كال يتسع المجاؿ ىنا لمتفصيؿ في ىذا الجانب   في شخٌصية أمير المؤمنيفان كبير
كما اقكؿ في : "  اذ يقكؿ اشارة ابف ابي الحديد حيث عد ابكة ابك طالب مف فضائؿ أمير المؤمنيف 

اف عميا عميو السالـ كاف : "  كقاؿ ايضا " رجؿ ابكه ابك طالب سيد البطحاء كشيخ قريش كرئيس مكة 
يدعي التقدـ عمى الكؿ ، كالشرؼ عمى الكؿ ، كالنعمة عمى الكؿ ، بابف عمو صمى اهلل عميو كآلو ، 

                                                                                                                                                                                     

النجاة في القيامة في تحقيؽ : ابف ميثـ. 270ص: الدر النظيـ: الشامي. 98ص : ، الفضائؿ34ص: الركضة: شاذاف
ميزاف : الذىبي. 94 – 93ص: ذخائر العقبى: المحب الطبرم. 1/111: كشؼ الغمة: االربمي. 161ص: امر االمامة
 8: شرح المكاقؼ: القاضي الجرجاني. 7/392: البداية كالنياية: ابف كثير. 3/626:المكاقؼ: االيجي. 4/99: االعتداؿ 

 . 1/363: ينابيع المكدة: القندكزم. 1/571: الفصكؿ الميمة : ابف الصباغ. 6/24: لساف الميزاف: ابف حجر. 369/ 
. 288 / 42: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر- 
 . 287ص : المسترشد : الطبرم الصغير - 
 . 57 / 3: المناقب : ابف شيراشكب - 
. 1/29: شرح نيج البالغة - 
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كبنفسو ، كبأبيو ابي طالب ، فأنو مف قرأ عمـك السير عرؼ اف االسالـ لكال ابك طالب لـ يكف شيئا 
 ." مذككرا

 ، اسممت بعد عشرة      اما امو فتعد مف شكاخص نساء التاريخ ، كىي الزكجة الكحيدة البي طالب 
 يكرميا  مف النساء ككاف مف المسمميف فكانت الحادية عشرة ، كىي اكؿ امرأة بايعت النبي 

 فقبؿ كصيتيا ، كقد ىاجرت الى المدينة ، كلما حضرتيا الكفاة اكصت الى النبي  (امي  )كيدعكىا 
  .، كصمى عمييا كنزؿ في لحدىا 

يي: ا ل  ي ا   لييييي

مفيـك لو معنى خاص مف كجية نظر عمـ النفس ؛ اذ يقصد بيا جميع المؤثرات التي يتمقاىا :     البيئة 
  . الفرد مف المحيط الذم يكتنفو

ؿ العناية االليية في كؿ شأف يرتبط يالحظ،   الشريفةٌف المتتبع لسيرة أمير المؤمنيف     أ  بدقة تدخُّ
 ٌف ىذا الكجكد رشحة مف ألطاؼ اهلل عز كجؿأ مما يدؿ عمى  ؛، منذ كالدتو حتى استشياده بكجكده 

.  ، كاطاللة مف نكره عمى ىذه الخميقة

، كاكضح مصداؽ عمى إف ىذه الرشحة المقدسة فرضتيا حاجة االنسانية الى ىذا المطؼ الرباني    
  التي ىي قبمة المكحديف  " الكعبة" ف تككف أ، فقد جرت مقادير السماء  ذلؾ كالدتو في بيت اهلل الحراـ

                                                           

 . 142/ 1: شرح نيج البالغة - 
 / 4: االستيعاب : ابف عبد البر  . 222 / 8: الطبقات : ابف سعد : ينظر  ترجمتيا كلمزيد مف التفاصيؿ عف- 

 .  380 / 4: االصابة : ابف حجر . 517 / 5: اسد الغابة : ابف االثير  . 1891
  .57ص : عمـ النفس : ابك جادك  - 
. 13ص:  بيف طير الميالد االماـ عمي : االسدم - 
كعبت الشيء ام ربعتو، كالكعبة البيت المربع، كسمي البيت الحراـ بالكعبة لتكعيبو ام تربيعو، : (لغة  ): الكعبة- 

 . 718 / 1: لساف العرب : ابف منظكر . كالعرب تسمي المكاف المرتفع كعبة
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، حتى عرؼ باسـ ، فكانت ىذه الفضيمة مما انفرد بيا  عمي بف ابي طالب، مكضعا لكالدة 
.   كالعبادة فييا ،يذانا بعيد جديد لمكعبةإككأنما كاف ميالده .  كليد الكعبة

كقداستيا ، ىذه الذات اف ىذا التخطيط االليي مف اكضح االشارات الى طير ىذه الذات المصطفاة      
 بيا سائر الناس تجاه  -عز كجؿ- ، الـز اهلل  جميا استثنيت اعتبارات كالتزامات شرعية ىامةأالتي مف 
، كقد استمر ىذا االستثناء مف المادة الشرعية لخصكص  ، كحرمة دخكؿ النفساء كالجنب بيتو الحراـ
 مما يشير الى كحدة االصؿ بينيما، فقد كرد  ،  ليشمؿ كافة فصكؿ حياتيما كاالماـ رسكؿ اهلل 

كمف دالالت .  "ف يجنب في ىذا المسجد غيرم كغيرؾأال يحؿ الحد !  يا عمي: " في الحديث الشريؼ
، كىي  ة في بيتو الحراـميـٌف اهلل أعٌد ىذه الشخصٌية المطيرة لعممية تغييرية أ،  الكالدة في بيت اهلل

، كفاءن مقدَّيما  عطاه اهلل عز كجؿ ذا االختصاص بالكالدة في بيتوأؼ.  تطييره مف رجس الكثنية الجاىمية
،  ٌنو الرجؿ الذم ال يتغير جكىره أ، الذم عمـ اهلل عز كجؿ الكجكد المطير الكفي المعطاءالى منو تعالى 

، ككما  مٍّ ظرؼ مف الظركؼ كاالحكاؿأ، تحت  كال تنحرؼ حركتو عف خط الرسالة االسالمية المرتقبة
، اذ لـ يتسف لعمي كرمو اهلل عز كجؿ مع ذلؾ الشرؼ كالقدر، اف جعؿ محٌط قدمو منكب رسكؿ اهلل 

 الصعكد الى سطح الكعبة اال عمى كتؼ النبي  .

ف ينتقؿ منو أ، فقد جرت قدرتيا في  ف يكلد في بيت اهلل الحراـأككما  قدرت عناية السماء ليذا االماـ     
غرس اهلل عز كجؿ فيو ادبو كغامض عممو " ف أبعد  ، ليحظى برعاية النبي الخاتـ  الى بيت الرسالة

                                                           

اشارت الركيات لكالدة حكيـ بف حزاـ في الكعبة ، كقد قاـ احد الباحثيف بتحقيؽ الركايات كاثبت بطالنيا كانفراد أمير - 
 .  (الصفحات جميعيا) :فضائؿ أمير المؤمنيف : النصر اهلل: ينظر.  بيذه المنقبةالمؤمنيف  

. 121 – 120ص  : شرح نيج البالغة إلبف ابي الحديد المعتزلي رؤية اعتزالية عف االماـ عمي : النصر اهلل - 
. 43ص: عبقرية االماـ : العقاد - 
تخريج : الزيعمي. 42/140: تاريخ دمشؽ: ابف عساكر. 2/311: المسند: ابك يعمى. 5/303: السنف: الترمذم- 

كفي حديث . 11/599: كنز العماؿ: المتقي اليندم. 9/115: مجمع الزكائد: الييثمي. 327 – 1/326: الحديث كاالثار
ال يحؿ الحد أف يجنب في ىذا المسجد اال انا كعمي كفاطمة  " ، إذ قاؿ اف ىذا االستثناء شمؿ جميع اىؿ بيتو  

. 558 – 3/557: ، مف ال يحضره الفقيو413ص: االمالي: الصدكؽ". كالحسف كالحسيف، كمف كاف مف اىمي فانيـ مني 
. 6/15: تيذيب االحكاـ: الطكسي

.  14ص :  بيف طير الميالداالماـ عمي  : االسدم- 
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فكانت اكضح ما تزخر بو سيرتو الشريفة ىذه الفضيمة التي  .  " استعدادان لمتمقي مف رسكؿ اهلل 
 قد تعاىده منذ ٌنو أ لمنظر الفتكاؿ. ، باف يككف في كنؼ النبي  اختص بيا دكف سكاه مف الخمؽ

.  ف كاف كليداأبؿ منذ ، صغره 

، كمف ناحية التربية  كمف كاف في طفكلتو كاجدا ألثمف  الذخائر الركحية كالمادية مف الكجية الكراثية    
ف يككف في الكبر أ، لذا فيك جدير ب ، ككاف مربيو الرسكؿ االعظـ  قد تمقى المثؿ في اطير اسرة

. قائد السعادة البشرية كامير جيش االيماف كالتقكل

 ف تربية النبي أ ال نعني  ،  قد تبٌنى تربيتو كاعداده ٌف رسكؿ اهلل إ  :كعندما نقكؿ    
 ، اك تعميمو لعمـ كاف يجيؿ اسسو كقكاعده  كانت عمى نحك التأسيس لشيء كاف يفتقده لالماـ 

:  ، بؿ كاف ذلؾ لعدة اغراض

، باالسمكب الطبيعي الذم يخرج المسألة عف االعجاز تيا اثارة المكاىب الكامنة في ذاتو كتنمي -1
 .المحض

 . في المعيد الرباني االكؿالكشؼ عف ىذا االستعداد الذم تمٌقاه االماـ عمي  -2
 . عميو، بفضؿ رسكؿ اهلل  تأكيد الشعكر في نفسو -3
 .لفات نظر االمة الى جكىر الصمة الرابطة بينو كبيف رسكؿ اهلل إ -4
، ىؿ  كاالماـ  كاالمر الجدير بالطرح ىنا حكؿ ىذه العالقة الخاصة الخالصة ما بيف النبي     

؟ اك انيا تمتـز جانبا خاصا محدكدا عمى مستكل تكفير  يمكف اف تقؼ عند حد عالقة رحـ فيما بينيما
، لتعمميا تعميال  سكف كمأكؿ كممبس؟ كما تحاكؿ بضعة ركايات بائسة اف تحجـ ابعاد تمؾ العالقة الفريدة
 الى تفريؽ يقؼ بيذه االصرة عند حد ازمة اقتصادية عصفت بمكة فاضطرت كالد أمير المؤمنيف 

 كبيذا تككف ىذه االزمة  مف حصة النبي االعظـ ، فيككف أمير المؤمنيف  اكالده بيف اقربائو
 إذ قادتو اتفاقا الى احضاف بيت الرسالة لينشأ في كنؼ النبي االقتصادية مف نعـ اهلل عمى االماـ 

                                                           

  27ص :  بيف طير الميالداالماـ عمي  : االسدم -  
 . 217 / 1: الطفؿ بيف الكراثة كالتربية : محمد تقي فمسفي- 
 . 27ص :  بيف طير الميالداالماـ عمي : االسدم - 
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  كبيذا يككف سبؽ اسالمو أمران طبيعيان ما داـ قد عاش في ظؿ تمؾ البيئة الرسالية التي تمقت كحي ،
. ككانكا سباقيف العتناؽ الديف االسالمي، ذعف افرادىا لمتكميؼ االليي أ ؼ ،السماء

كحدثني عبد اهلل بف ابي :   ابف اسحاؽعف،    كىذا ما يتضح مف الركاية التي تقكؿ في مطمعيا    
كاف مف نعمة اهلل عمى عمي بف ابي طالب اك مما : " ، قاؿ ، عف مجاىد بف جبر ابي الحجاج نجيح

ثـ ساؽ الراكم تفاصيؿ ما جرل ... " ، كاراده بو مف الخير، اف قريشا اصابتيا ازمة شديدة  صنع اهلل لو
، "فرب ضارة نافعة "  حصران ككيؼ كانت ىذه االزمة ذات مردكد طيب عمى االماـ أمير المؤمنيف 

ذيف اضطرا الى التنازؿ عف ابنائيـ كمفارقتيـ ؿق اؿمكلكنيا تركت اثارىا السمبية عمى غيره بما فييـ ابك
 ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ككاف ابك طالب ذا عياؿ كثيرة: " .. حسب زعـ الركاية كما سيتضح لنا

،  ، اف اخاؾ ابا طالب كثير العياؿ يا عباس: ، ككاف مف ايسر بني ىاشـ  كسمـ لمعباس عمو[كآلو  ]
، فمنخفؼ مف عيالو، آخذ مف بنيو رجال،  ، فانطمؽ بنا اليو كقد اصاب الناس ما ترل مف ىذه االزمة

انا نريد اف : ، فقاال لو ، فانطمقا حتى آتيا ابا طالب نعـ: ، فقاؿ العباس كتأخذ انت رجال، فنكفميما عنو
اذا تركتما عقيال فاصنعا :  ، فقاؿ ليما ابك طالب نخفؼ مف عيالؾ حتى ينكشؼ عف الناس ما ىـ فيو

كيقاؿ عقيال كطالبا، فاخذ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عميا فضمو اليو، :  قاؿ ابف ىشاـ-  ما شئتما 
، حتى بعثو   كسمـ[كآلو  ] ، فمـ يزؿ عمي مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كاخذ العباس جعفرا فضمو اليو

، كلـ يزؿ جعفر عند العباس حتى  ، كآمف بو كصدقو ، فاتبعو عمي رضي اهلل عنو اهلل تبارؾ كتعالى نبيا
.  " اسمـ كاستغنى عنو

                                                           

: الصدكؽ. 15ص: مقاتؿ الطالبييف: ابك الفرج. 58 – 2/57: تاريخ : الطبرم. 1/162: السيرة النبكية: ابف ىشاـ- 
. 117ص: كنز الفكائد : الكراكجي. 5/84: الكشؼ كالبياف: الثعمبي . 3/576: المستدرؾ: الحاكـ. 1/169: عمؿ الشرائع
. 78 – 1/77: كشؼ الغمة: االربمي. 58ص: ذخائر العقبى: المحب الطبرم. 39– 38/ 1: االستيعاب: ابف عبد البر

ابف . 51ص: المناقب : الخكارزمي. 106 – 1/105: إعالـ الكرل: الطبرسي. 86ص: يفظركضة الكاع: ابف الفتاؿ
: الكامؿ: ابف االثير. 167ص: نيج االيماف: ابف جبر. 63ص: العمدة: ابف البطريؽ. 2/27: المناقب : شير آشكب

ابف  . 59 – 58ص: مطالب السؤكؿ: ابف طمحة الشافعي. 10ص: الجكىرة في نسب االماـ عمي كآلو: البرم. 2/58
عيكف : ابف سيد الناس . 18 – 17ص: الطرائؼ : ابف طاككس. 199 – 13/198: شرح نيج البالغة: ابي الحديد

عمدة : ابف عنبة . 3/34: البداية كالنياية : ابف كثير. 1/136: تاريخ االسالـ : الذىبي. 125 – 1/124: االثر
الصالحي . 1/41: جكاىر المطالب: ابف الدمشقي . 182 – 1/181: الفصكؿ الميمة : ابف الصباغ . 59ص: الطالب
.  1/432: السيرة الحمبية: الحمبي. 2/301: سبؿ اليدل كالرشاد : الشامي
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،   كخمصا الى نتيجة متكافقة ، تناكال ىذه الركاية بالنقد كالتحميؿ كنحف نتفؽ مع ما جاء لدل باحثيف    
 : ككاف مما سجال عمى ما كرد فييا مف مالحظات

، ىك بسبب االزمة   معا عمو العباس اك العباس كحمزة ٌف السبب لدعكة النبي إ -1
  رحاليا صكب بيت ابي طالب ىذه االزمة شدت  كلكف ما باؿ  ، بقريش حمت  التي  االقتصادية 

 !؟.، عمى حيف لـ نسمع بام اثر ليذه االزمة عمى باقي البيكت القرشية
؟  ، ككـ دامت  كمدل اثرىاان  التي اصابت قريش ثـ اف المصادر لـ تحدد لنا تاريخ ىذه االزمةٍ     

ألىف الركاية ،  مف السيدة خديجة ٌنيا كقعت بعد زكاج النبي محمد أ- كما يبدك مف الركاية - كيرجح 
 طالب كانو متزكج كفي كضع مادم مقتدر يمكنو م كاف خارج بيت ابٌنو أكاضحة في االشارة الى 
  .تخفيؼ االعباء عف عمو

، كعقيؿ  ، فيك اكبر مف عقيؿ بعشر سنكات  طالبمف طالبا ىك اكبر اكالد ابأ  إلىتشير الركايات -2
 فاذا كاف عميٌّ ابف ست سنكات!  ، كجعفر اكبر مف عمي بعشر سنكات اكبر مف جعفر بعشر سنكات

جعفر الذم ىك ابف الى ، كلكف ىذا ال يصح بالنسبة   كيربيوأف يأخذه رسكؿ اهلل مف ، فال مانع 
، كاالمر يبدك مستحيال  ، كال بالنسبة لعقيؿ الذم لو مف العمر ست كعشركف سنة ست عشرة سنة

 كالحمزة كقتذاؾ ست ، مع اف عمر النبي  بالنسبة لطالب الذم لو مف العمر ست كثالثكف سنة
 .كثالثكف سنة ايضا

                                                           

ابك طالب بف عبد المطمب دراسة في : المحمداكم .  : 209 – 210فضائؿ أمير المؤمنيف :  النصر اهلل: ينظر- 
. 85 – 77ص : سيرتو الشخصية كمكقفو مف الدعكة االسالمية 

 . 27 / 2: المناقب: ابف شير اشكب:  قد دعا عميو العباس كالحمزة معا، ينظركرد اف النبي - 
. 20 -19 في فكر معتزلة البصرة صاإلماـ عمي  . 210ص : فضائؿ أمير المؤمنيف : النصر اهلل - 
نص بعض المؤرخيف انو بعد بناء البيت بسنة ، كقبؿ البعثة بالنبكة باربع " حدد احد الباحثيف تاريخا ليذه االزمة بقكلو - 

 عنده في داره مع اكالده  بمعيشة عمي  سنيف كانت سنة اصابة قريش بقحط شديد كاف مف اثاره اف تكفؿ الرسكؿ 
،  كلكنو لـ يدلنا عمى المؤرخيف الذيف نصكا عمى ذلؾ؟ اال اف يككف قد 1/351: مكسكعة التاريخ اإلسالمي: اليكسفي". 

. 1/15: شرح نيج البالغة". كأخذ رسكؿ اهلل عميا كىك ابف ست سنيف: " استكحى ذلؾ مما جاء عند ابف أبي الحديد بقكلو
. 27 / 2: المناقب: ابف شير اشكب : كينظر
 . 78- 77ص : ابك طالب : المحمداكم - 
.  210ص : فضائؿ أمير المؤمنيف : النصر اهلل - 
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ككاف االجدر إيثار اإلماـ عمي عميو السالـ ! ما السبب في ايثار ابي طالب لكلده االكسط عقيؿ؟ -3
فيؿ يريد الركاة الربط ما بيف المعتقد المستقبمي الكالد ابك ! ؟ لككنو االصغر كبحاجة لرعاية كالديو

اما طالب فسمؾ مسمؾ ! فعقيؿ بقي مشركا الف اباه بزعميـ كاف مشركا! طالب كمعتقد مف رباىـ؟
اما جعفر فاعتنؽ !  كما فعؿ العباسمربيو العباس فمـ يؤمف ثـ خرج في بدر لمحاربة الرسكؿ 

 فمـ يعبد االصناـ لتربيتو في  ، ككذا الحاؿ بالنسبة لإلماـ عمي االسالـ الف الحمزة قد اسمـ
 .بيت النبي 

إسالـ عقيؿ كاف بعد  فأكيد عمى أ، فيناؾ ت كضعت ىذه الركاية لتدلؿ عمى عدـ ايماف ابي طالب -4
ٌنو إف إشارة الركاية بإ، كمف ثـ ؼ ثير منوأخر اسالـ كلده بتأ، فمذا فٌسركا ت بيو ألٌنو بقي في بيتوأكفاة 

، فمماذا يفضمو عمى "اذا تركتما لي عقيال فاصنعكا ما شئتـ: "  كاف االقرب الى قمب ابيو حتى قاؿ
؟ ثـ أليس االصغر سنا في الغالب ىك االشد  كالدهأ؟ كىؿ كاف ابك طالب يفاضؿ بيف  كالدهأباقي 

ٌف أـ أ؟   في كنفو ألٌنيما اصغر منوجعفر اك االماـ عمي  ف يبقىأتعمقا بكالديو؟ أليس االكلى 
  زعـ الركاية لككنو االشد قربا لقمب ابيو دعا االخير لتفضيمو عمى اخكتو رغـ ككنيـ اصغر منو سنا

. 
 فمثال الركاية اعاله صرحت  ، كردت ثمة اختالفات في التفاصيؿ بيف ىذه الركاية كباقي الركايات -5

،  عمى حيف ذكرت ركاية أخرل انو قصد العباس كالحمزة معا.   قصد عمو العباسٌف النبي أب
فقط في حيف ، ف ابا طالب قد طمب منيـ اف يترككا لو عقيال الى إككما ىك كاضح مف اشارة الركاية 

    . ٌنو يقاؿ عقيال كطالباأيعقب ابف ىشاـ ب

                                                           

مقاتؿ الطالبييف ص : أبك الفرج: ينظر. كفؽ اشارة الركاية القائمة باف العباس قد اختار طالبا كالحمزة قد اختار جعفرا - 
. 1/15شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد. 15
 . 210ص  : فضائؿ أمير المؤمنيف : النصر اهلل - 
 في كجدير بالذكر اف الباحث يشكؾ في صحة الحديث المنسكب لمنبي  . 82ص : ابك طالب : المحمداكم - 
. 4/44: الطبقات : ابف سعد. (إني أحبؾ حبيف حبا لقرابتؾ مني، كحبا لما كنت أعمـ مف حب عمي إياؾ ): قكلو

، كلمزيد مف التفاصيؿ عف سبب التشكيؾ مف الباحث 3/576: المستدرؾ: ، الحاكـ17/191: المعجـ الكبير: الطبراني
. 26- 22ص: عقيؿ بف ابي طالب بيف الحقيقة كالشبية : أعاله ينظر كتابو

 . 27 / 2: المناقب : ابف شيراشكب - 
 . 59ص : مطالب السؤكؿ : ابف طمحة الشافعي - 
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ٌنو  ضـ اليو الى أ، فيما تشير ركاية أخرل    كفي ىذه الركاية كقع اختيار العباس عمى جعفر     
 كانو بقي معو الى يـك بدر ثـ فقد كلـ يعرؼ لو خبر، كاف الحمزة السابقةطالبا الذم اىممت ذكره الركاية 

 لتعيد جعفرا مرة اخرل  كتأتي ركاية ابف معد ،  قد انتخب جعفرا كظؿ مالزما لو حتى مقتمو في احد
 اف مصدر الركاية  مفرغـعمى اؿ، ك ، كتنقؿ طالبا الى حمزة  الى احضاف العباس بف عبد المطمب

، عف ركاية مجاىد بف جبر، كاف باقي المصادر قد نقمت عنو كصرحت  االكؿ ماخكذ عف ابف اسحاؽ
كفي الكقت الذم !! ٌننا نالحظ ىذه االختالفات كالتناقضات في تفاصيؿ الركاية الكاحدة أ، اال  بيذا النقؿ

 كاعمامو، اكجز اطنبت ركاية ابف اسحاؽ اعاله في بياف اقتساـ اكالد ابي طالب ما بيف النبي 
". ككاف ابك طالب قد اقؿ كاقتر فاخذ رسكؿ اهلل : "   قائالالبالذرم

 كاكثر ما يدعك الى االستغراب : " تة لمنظر يقؼ باحث مستغربا عند ركاية الطبرم قائال الؼفي إشارة -6
،  ، كاف جعفرا بقي عند العباس الى ما بعد البعثة ، ركاية الطبرم التي اكدت كقكع االزمة قبؿ البعثة

صابتو أٌف االسالـ قد جاء كالعباس يمٌكف ابا طالب كعيالو لألزمة التي أى ؼ: "  شار الى ذلؾ بقكلوأذ أ
 . "ٌف العباس اخرج الى بدر مكرىا لمات طالب كعقيؿ جكعا أكلكال 

ف يستمر العباس في كفالتو لجعفر حتى بعد أ ىؿ يجكز  ": المحمداكم كلتفنيد ىذه الركاية يقكؿ    
ٌنو كاف إ  :ذ قيؿإ،  ٌنو مف اكائؿ المسمميفأ، كقد اثبتنا  ؟ كاذا كاف جعفر قد اسمـ قديما زكاجو كاسالمو

 ، كىناؾ مف يرل انو اسمـ بعد خمسة كعشريف رجال   كزيد بف حارثةثالث مف اسمـ بعد االماـ عمي 
، كبقي الى فتح  ، فمماذا لـ يسمـ العباس ، كميما يكف مف شيء فانو اسمـ مبكرا كىك في بيت العباس

، فاذا كاف  ؟ فضال عف ذلؾ عرؼ جعفر بسعة جكده كعطائو ٌخر اسالموأمكة كما يدعي مف يؤكد ت
، فاذا لـ يجد ليـ  تي بيـ الى بيتوأ، النو كاف م بي المساكيفأ، فمف ايف يعطي الفقراء حتى نعت ب فقيرا

ف يعطي الفقراء مف أ، فاذا كاف في بيت عمو ىؿ يجكز لو  شيئا اخرج ليـ آنية فييا عسؿ فيمعقكف منيا
؟   " امكاؿ عمو ككيؼ يجكز لو ذلؾ كىك عالة عمى غيره

                                                           

 . 27 / 2: المناقب : ابف شيراشكب - 
 . 180ص : ب ؿالحجة عمى الذاىب الى تكفير ابي طا- 
 . 2/90: انساب االشراؼ - 
 . 199 / 6: تاريخ :  ، كينظر النص عند الطبرم 46ص : ابك طالب : المحمداكم - 
 . 81 – 80ص : ابك طالب -  
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، بالعكدة الى  يمكف رد ركاية الطبرم: "  مف المالحظات قائال ثـ يستطرد معترضا عمى الركاية بمزيد    
، كاذا   عشرة سنةل اسمـ كعمره حكالي احدٌف اصغرىـ االماـ عمي إ، ؼ مقدار اعمار اكالد ابي طالب

، يصبح   الى المدينةعمره سنكات البعثة كىي عشر سنكات حتى ىاجر النبي محمد الى اضفنا 
عمره حكالي احدل كعشريف سنة مضافا الييا سنتاف عمى اعتبار اف معركة بدر الكارد ذكرىا، كانت سنة 

، فجعفر يعمكه  ، فاذا كاف عمر اصغرىـ ىكذا  ىػ كبيذا يككف مجمكع عمره الشريؼ ثالث كعشريف سنة2
، كالحاؿ نفسيا مع عقيؿ الذم يككف عمره طبقا لما  ، فيككف عمره طبعا ثالث كثالثيف سنة بعشر سنكات

، اذف كيؼ يككف  اكردناه ثالثا كاربعيف سنة، كطالب عمى فرض كجكده يككف عمره ثالثا كخمسيف سنة
؟  العباس يٌمكف عياؿ ابي طالب كىـ في مثؿ ىذه االعمار؟ أليسكا ىـ باعمار تسمح ليـ بالعمؿ كالزكاج

.   "! ؟ككيؼ ال كعقيؿ لو عدة زكجات

لـ تقدـ لنا  ف كتب التاريخ إذ إ ؛يالحظ عمى شخصية طالب انو شخصية ال اساس ليا مف الصحة  -7
 فيؿ القكؿ  ،خركجو في بدر مشركاالى  اال في ىذه الركاية ، كاالشارة تومَّي معمكمات عف شخصيأ

 فابك تصكر اف البي طالب كلدا اسمو طالب ، ىـفَّي بعضأـ أ! بكجكد شخصية طالب لمقاصد ما ؟ 
ف ابا طالب عرؼ بذلؾ لكثرة أكالظاىر ، طالب اسـ كليس كنية ، كما في اسـ ابي ليب كابي جيؿ 

  .استجابتو لممطالب 
ٌف ابا طالب كاف كثير العياؿ قميؿ الماؿ ، كالحاؿ غير ذلؾ ، فميس لو مف االكالد اال إ  :تقكؿ الركاية -8

، كاذا  ذا الحظنا اف شخصية طالب لـ تقك االدلة عمى اثباتياأ،  ثالثة كبنت كاحدة ىي اـ ىاني
 .ُـّ ىانيأ ك، فال يبقى اال االماـ عمي  استثنينا جعفرا كعقيال النيما كبيراف كقت األزمة

 

                                                           

 . 81أبك طالب ص : المحمداكم- 
.  210ص  : فضائؿ أمير المؤمنيف  : النصر اهلل - 
: ينظر. ادعت بعض الركايات كجكد بنات كأبناء آخريف البي طالب اال اف التحقيؽ في تمؾ المركيات اثبت بطالنيا - 

 .  35 – 34ص : ابك طالب: المحمداكم
 . 210ص  : فضائؿ أمير المؤمنيف  : النصر اهلل - 
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 يعيش في بيت ابي طالب ، لـ ترد االشارة الى تفاقـ كضعو المعاشي ثـ لما كاف النبي محمد     
 ، فمـ يتدخؿ العباس كال غيره في التخفيؼ عف كاىمو ؟ فكيؼ صغار العمر يزالكف ماكاكالده آنذاؾ كانكا 

 . ؟  ، ككلداه عقيؿ كجعفر كانا في عمر ينبغي ليما العمؿ فيو كقد تزكج النبي 

ىذا مف جانب كمف جانب آخر فقد كردت شكاىد تأريخية تفيد اف كضع ابي طالب المعاشي كاف      
كىي مف االدلة . ٌنو خرج الى الشاـ لغرض التجارةأ كاذ كاف يعمؿ تاجرا كبائعا لمعطكر كالبز؛ جيدا 

. ٌنو كاف في كضع جيد كلـ يكف فقيرا كما تصفو الركايةأالتي تثبت 

 ، كلمقكؿ بانيا  في كنؼ النبي ٌف ىذه الركاية قد كضعت لمطعف في تربية االماـ أيبدك  -9
 ىي التي جعمتو يسبؽ الجميع في اسالمو  تربيتو في بيت النبي اذ اف .جاءت السباب مادية 

. ذ لك قدر لو كبقى في بيت ابيو لما كانت لو ىذه المكانة كىذا المقاـ الرفيع كالسبؽ في االسالـ إ، 
ت لمنظر في مصادر السيرة ، فاف ليا لالؼاما عف سند ىذه الركاية ، فعمى الرغـ مف انتشارىا ا -10

، نتيي الى ابف اسحاؽ م- آنفة الذكر-  ف فقط ، االكؿ كما ىك كاضح في ركاية ابف ىشاـ مطريؽ
 الفرج م، كالطريؽ الثاني كرد بركاية اب  كىك اقدـ مف ذكرىا الذم ينقميا عف  مجاىد بف جبر

  .    الذم اسندىا الى زيد الشييد بف االماـ زيف العابديف االصفياني

                                                           

. 79ص : ابك طالب : المحمداكم - 
 . 575ص: المعارؼ : ابف قتيبة - 
. 73ص : السير كالمغازم: ابف اسحاؽ - 
 . 85- 71ص : ابك طالب : المحمداكم : لمزيد مف التفاصيؿ يراجع - 
 . 210ص  : فضائؿ أمير المؤمنيف : النصر اهلل- 
 . 162 / 1: السيرة - 
ق ك تكفي 23ابك الحجاج مجاىد بف جبر المخزكمي المكي ، مكلى قيس بف السائب ، احد ائمة التفسير ، كلد سنة -  

- 449/ 4:  ، سير اعالـ النبالء 93 – 92 / 1: تذكرة الحفاظ : الذىبي : ينظر  . 104 اك 102ق اك 101سنة 
457.  
 . 15ص : مقاتؿ الطالبييف - 
 عمما كعمال ، كاف يقاؿ لو حميؼ   احد سادة اىؿ البيت  بف الحسيف   زيد بف عمي  ىك ابك الحسيف - 

 ، ككاف   ككاف عيف اخكتو بعد االماـ الباقر   كفضمو اكثر مف اف يكصؼ ، القرآف ، كمناقبو اجؿ مف اف تحصى ،
 كصمب  ق122سنة    كقد استشيد  بثأر االماـ الحسيف  مطالبا ، ظير بالسيؼ  شجاعا  كرعا فقييا سخيا 
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 ىػ 23 فبالنسبة الى مجاىد كلد في سنة  ،ىما مف التابعيفمٌف ىاتيف الشخصيتيف كؿأ     كالمالحظ 
اما زيد الشييد فقد تكفي سنة .  ىػ عمى اختالؼ االقكاؿ في ذلؾ104ىػ اك 103ق اك 101كتكفي سنة 

ٌنيما لـ يسندا ركايتيما الى احد الصحابة فجاءت إ زمنية ، كمف ثـ ؼمدةكتفصميما عف الحادثة .  ق122
.  مرسمة ، كبيذا ال يمكف االطمئناف الى الركاية مف ناحية السند 

 لـ تقؼ عند الجانب المادم المزعـك ،  كاالماـ إف العالقة بيف النبي : لقكؿ الى انخمص     
 في مكة ككجيائيا ، كىك مف تكٌفؿ برسكؿ اهلل   كاف مف اشراؼ قريش كساداتفأٌف ابا طالب 

. طفكلتو كرعاه في ىذه الجكانب ، كنصب نفسو منصب الحماية لو مف غكائؿ الدىر كمصاعب الزمف 
 عمو ، باشباع الى ليرد الفضؿ فال يعجزه جانب مف ىذه الجكانب المادية حتى يتصدل رسكؿ اهلل 

 ، بؿ تمقاه بيت الرسالة بطال في صدارة ابطاؿ الحؽ ، كرائدا في ىذه الجكانب في حياة االماـ عمي 
حركة التغيير ، كمكجيا لالمة الى سبيؿ اليدل ، حامال ليا شعمة االصالح كالفضيمة ، مف مركز الفكر 

 التي كاصمت عطاءىا في اعداد االماـ عمي الناىض المشع ، مف مدرسة الرسكؿ االعظـ محمد 
 لمقيادة العامة مف بعده ، كتييئتو الستالـ منصب االمامة امتدادا لكجكده  

 مقتصرا عمى ىؿ كاف ىذا االعداد النبكم لشخصية أمير المؤمنيف :     كالسؤاؿ الجدير بالطرح 
جانب كاحد كالسياسي فقط اك العقائدم اك االخالقي مثال ؟ كىؿ اقتصرت رعايتو لشخص أمير المؤمنيف 

 عمى مرحمة الطفكلة فقط ؟ 

، شامال لجميع   اعدادا متكامال كاف يعد االماـ ٌف الشكاىد كثيرة عمى انو أ       في الكاقع 
، كىذا ظاىر ممحكظ بارقامو الكثيرة في حياة أمير المؤمنيف  ( ركحيا كفكريا كعقائديا كسياسيا )الجكانب 
 .

، مستكعبا لممفاىيـ   كاف عاليا كدقيقاٌف االستعداد في ذات أمير المؤمنيف إ كمف جانب آخر ؼ    
لما سئؿ  : كقد ركم عف العباس بف عبد المطمب قكلو .  تو شخصييغرسيا في التي كاف النبي 

 عمي بف ابي طالب: لو اشد حبا ؟ فقاؿ العباس اهلل   الذككر اييـ كاف رسكؿ عف كلد رسكؿ اهلل
                                                                                                                                                                                     

سير اعالـ : الذىبي  . 105 – 104ص : مشاىير عمماء االمصار : ينظر ابف حباف . بالكناسة منككسا اربع سنيف 
  .125 – 107 / 7: اعياف الشيعة : االميف  . 391 – 389 / 5: النبالء 
 . 28 – 27ص :  بيف طير الميالد االماـ عمي  : االسدم - 
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  انو كاف احب عميو مف بنيو جميعا كارأؼ ، ما رأيناه زايمو : سألتؾ عف بنيو ؟ فقاؿ : " ، فقيؿ لو
. "بف منو بعمي ، كال ابنا اطكع الب مف عمي لو إكما رأينا ابا ابر ب... يكما مف الدىر منذ كاف طفال 

 كاف في اصؿ الخمقة في غاية الذكاء كالفطنة كاالستعداد ال نزاع اف عميا :    كيقكؿ الفخر الرازم 
 في غاية الحرص في طمب  العمماء ، ككاف عميالعقالء كاعمـ افضؿ  لمعمـ ، ككاف محمد 

 كفي ارشاده الى اكتساب ة عميفي غاية الحرص في تربي كآلومحمد صمكات اهلل عميو العمـ ، ككاف 
. الفضائؿ

قد عممت اف كماؿ القكة النظرية : "  بحسب القكل النظرية  في بياف كمالو    كفي اشارة البف ميثـ 
انما ىك باستكماؿ الحكمة النظرية كىي كما عممت استعداد النفس االنسانية بتصكر المعارؼ الحقيقية 

 عمى اتـ كالتصديؽ بالحقائؽ النظرية بقدر الطاقة البشرية ، كال شؾ اف ىذه الدرجة كانت ثابتة لو 
 ليذه االشياء ادراؾ بحسب قكتو الحدسية القدسية كادراؾ كثير الحكماء ليا ادراؾ فكرم قما يمكف ادراؾ

فايف احدىما مف اآلخر : محتاج الى كمفة كمشقة يستمـز اغالطا عظيمة ال يخمك عنيا اال آحاد الحكماء 
! ". ؟

 ان كاضحان  كاف مخططا ىادفا ال شؾ اف لمسماء اثر مف  النبي    اف انتخاب أمير المؤمنيف    
ديبو كيتضمف حضانتو أكلـ يكف الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو ليتكلى ت: "    حتى قاؿ ابف شيراشكب ،فيو

اما عمى التفرس فيو  اك الكحي مف اهلل تعالى ، فاف كاف بالتفرس فال : كحسف تربيتو اال عمى ضربيف 
تخطئ فراستو كال يخيب ظنو ، كاف كاف بالكحي فال منزلة اعمى كال حاؿ ادؿ عمى الفضيمة كاالمامة منو 

:  قاؿ الشاعر . 

يييييي غل ي ا ني  مي ا    ل  ييي  نيكفلي ا   ي  ل يييييييي                   

يي"ي. غذ هي حك  ييف  حلييييييييييييييلف قي ه يج لعي ا ـ ط ـــــل                    
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: الماحكزم . 260ص : الدر النظيـ : الشامي  . 515ص: الطرائؼ : ابف طاككس : نقميا عنو في كتابو االربعيف - 

. 461ص : كتاب االريعيف 
.  217ص : شرح مئة كممة المير المؤمنيف - 
 . 28 / 2: المناقب - 
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 بحياة ىذه االمة كىذه العالقة مرتبط، بؿ إف االمر  إف ىذه العناية لـ تكف مجرد عالقة رحـ ك قرابة    
.  ترتبط بامتداد فرع النبكة

 :املصاهرة : ثانيا         

  باف يككف صيره ؛ اذ تزكج  اف خصو      كمف مصاديؽ منزلتو الخصيصة عند النبي 
  .  كىي ذات الكماالت المعركفة كالمنزلة السامية  السيدة فاطمة  لمنبي مف البنت الكحيدة 

يا علي ان هللا أمرني ان اتخذك صهرا ً  "  عف رسكؿ اهلل كقد تـ ىذا الزكاج بإرادة اليية ، اذ ركل 

اف اهلل يقرأ عميؾ ! يا محمد : أتاني ممؾ ، فقاؿ : قاؿ  رسكؿ اهلل أف  عف اإلماـ الرضا ك  ،" 

                                                           

 . 95ص :  رجاؿ ترككا بصمات عمى قسمات التاريخ: لطيؼ القزكيني - 
  . 365 / 4: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ  - 
زقيـ النبي  -  الرأم : - مف السيدة خديجة ، إلى ثالثة آراء  كقد تباينت الركايات في عدد األبناء كالبنات الذيف ري
القاسـ ، كعبد اهلل : مجمكعة مف األبناء كالبنات ، فاألكالد ىـ   أنجبت مف النبي يرل إف السيدة خديجة : األكؿ 

كالطيب كالطاىر عمى اختالؼ الركايات فييـ ، كالظاىر انو كلد كاحد كىك القاسـ ، كالباقي مجرد ألقاب لو ، كقد مات 
، ككميف أدركف اإلسالـ  زينب ، كرقية ، كأـ كمثـك ، كفاطمة : كمف البنات لو . القاسـ بعد البعثة ، كبو كاف يكنى 

ابف  . 82ص : السير كالمغازم : ابف إسحاؽ .  كالتي ماتت بعده  ، عدا السيدة فاطمة كميتف قبؿ كفاة النبي 
 . 281 – 280 / 4: االستيعاب : ابف عبد البر  . 14 / 2: تاريخ : اليعقكبي  . 8/16 ، 133 / 1: الطبقات : سعد 

  .359 / 2: البداية كالنياية : ابف كثير 

كالقاسـ فقط  ، أما باقي البنات فيف ربائب  السيدة فاطمة : كلدت لمنبي يقكؿ بأف السيدة خديجة : الرأم الثاني 
القكؿ الصائب في :  كما بعدىا ، كلو 13ص : أـ ربائبو  بنات النبي : العاممي  .إذ كف بنات أختيا ىالة  لو 

نساء : الحمفي  . 122–121 ، 70 – 65ص :  كبناتو  نساء النبي:  كما بعدىا ، الطائي 16ص: إثبات الربائب 
كالقاسـ ،  غير السيدة فاطمة  ينفي كجكد أبناء لمسيدة خديجة : الرأم الثالث  .81 – 78ص : البيت األمكم 

كيقكؿ باف باقي البنات إنما ىٌف شخصيات مختمقة ، كانو ال اصؿ لكجكدىف ، كبٌيف فمسفة كضع الركايات القائمة بكجكدىف 
   .26 – 18ص : محاضرات ألقيت في جامعة الصدر الدينية : النصر اهلل . ، داعمان أرائو باألدلة العقمية كالنقمية 

:  دراسة تاريخية السيدة فاطمة الزىراء : انتصار العكاد : لمزيد مف التفاصيؿ عف ىذا الزكاج المبارؾ ينظر  - 
  .240 – 139ص 
. 86ص: خائر ذ:  المحب الطبرم -
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كنت :  ، كايضا ركل عف أنس ، قاؿ قد زكجت فاطمة مف عمي  ، فزكجيا منو : السالـ كيقكؿ لؾ 
يا أنس أتدرم ما جاءني بو جبرائيؿ مف عند :  فغشيو الكحي ، فمما سرل عنو قاؿ عند النبي 

 كقد عدت ىذه  .   مف عمي اف اهلل أمرني اف أزكج فاطمة : صاحب العرش ؟   قاؿ 
 كقد  كاف ، " ائمة اىؿ البيت "  كقد افضت الى النسؿ االطير المصاىرة مف ابرز فضائمو 

لقد أكتي عمي بف أبي طالب ثالث خصاؿ :" الصحابة يغبطكنو عمييا ، مف ذلؾ ما ركم عف عمر قكلو 
 زكجة ابنتو فكلدت لو ، كسد األبكاب إال بابو ،: كاحدة منيف أحب إلي مف حمر النعـ  الف تككف لي

  . " يـك خيبررايةكأعطاه اؿ

 :(االهاهت  )  للنبي خالفته : ثالثا     

إذ ناؿ مف  -  كاإلماـ أمير المؤمنيف     اف ىذه العالقة الفريدة التي جمعت بيف النبي االعظـ 
عدادان مميزان لـ ينمو احد سكاه لدنو  مدعاة لمتساؤؿ عف مكقعية  -  اىتمامان منقطع النظير، كا 

 ، التي استمزمت ىذه الحظكة مف لدف السماء عمى يد سيد المرسميف شخصية اإلماـ أمير المؤمنيف 
 ؟ فما ىك اليدؼ مف كراء ىذا االعداد االليي المحمدم ؟ بعد اف تخطت حدكد كخاتـ االنبياء 

العالقة بينيما كؿ المسٌميات الثانكية ، لتقؼ عند مرتكز اساسي بتدخؿ السماء في كؿ خطكة خطاىا 
باعتبارىا االمتداد الضركرم " االمامة "  لمقاـ  في طريؽ تييئة شخصية أمير المؤمنيف النبي 
لمنبكة ؟

                                                           

 . 135ص: المحتضر : الحمي  . 146 / 1: ركضة الكاعظيف : ابف الفتاؿ  .342ص: المناقب : الخكارزمي -  
 . 124 ، 105 / 43: البحار : المجمسي 

نظـ درر :الزرندم  . 129 / 42 ، 13 / 37: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر  . 336ص : المناقب :  الخكارزمي -
 13/684: كنز العماؿ : المتقي اليندم  . 163/ 5:  لساف الميزاف :ابف حجر  .186: السمطيف 

كما  نسب ىذا  .9/120:مجمع الزكائد : الييثمي  .3/125:المستدرؾ : الحاكـ  .7/50:المصنؼ :ابف ابي شيبة  - 
كايضا ما ركم عف . 2/181:شرح االخبار: القاضي المغربي  . 2/26:ابف حنبؿ : القكؿ البنو عبد اهلل بف عمر ، ينظر

  .596ص : السنة : ابف ابي عاصـ  . 51ص : مسند سعد بف ابي كقاص : الدكرقي : سعد بف ابي كقاص ، ينظر 

 .كما سيتضح لنا ابعاد ىذه العالقة بشكؿ مركز في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ -  
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" االمامة " ككمماتو الشريفة في نيج البالغة باالشارة ليذا المقاـ      كقد عٌجت خطب االماـ 
تصريحان كتمكيحان ، كليس غايتنا الخكض في تفصيالت ىذا المكضكع ككنو خارج مكضكع البحث، لكف 

 . في اطاره رؤيتو ليذا المقاـ االليييمكف اجماؿ ابعاد مكضكع االمامة الذم طرح االماـ 

 ىك صاحب ىذا المقاـ فيك      إف الذم يميز ىذه الرؤية عف غيرىا ؛ ككف االماـ أمير المؤمنيف 
االكلى في بياف ماىيتو كشرائطو كالمياـ المناطة بشخصو الكماؿ الدكر النبكم المنقطع برحيؿ خاتـ 

 .االنبياء 

     يمكف مف خالؿ استقصاء سريع كمكجز لالشارات الكاردة عف مقاـ االمامة في نيج البالغة اف نحدد 
 :االطار العاـ ليذا المكضكع الياـ دكف تتبع التفصيالت كالجزئيات، كسنستعرض ذلؾ كفؽ نقاط مكجزة

يََليَ ْ ُل ي َاْ ُضيِ ْني"ي  الى كجكب االمامة عمى اهلل سبحانو كما في قكلو اشار االماـ  -1
يَ ْ ُطَليُحَجُجي الَّليي َ لِّضَ  ُ ي ي  ِِإ َّل يَ  ِ فً يَ ْغُ    ًي يِإ َّل يَظ ِ  ً يَ ْشُه   ًي َو ِ ٍميِالَّلييِ ُحجَّل ٍي ،  "يِاَ  َّل

فاالمامة مف مصاديؽ حجج اهلل عمى عباده ، كىي كاجبة في كؿ زماف ما داـ التكميؼ باقيان ، 
كاالئمة اما اف يككنكا ظاىريف معركفيف ، اك مستتريف مف الخمؽ لعمة كضركرة اقتضتيا الحكمة 

 .(عج  )االليية كما ىك حاؿ االماـ الحجة المنتظر 
 ، مف ذلؾ  عمى اختصاص ىذا المقاـ بنخبة مصطفاة مف رىط النبي  يؤكد االماـ  -2

ي َاِ  َّلَ يِ ْنيُوَ ْل ٍي"ي: قكلو  ي ََلي ُغِ ُ   يِف يَ َذ ي ْاَ ْطِنيِ ْنيَ  ِشٍميََليَ ْ ُلُييَ َلليِ َ  ُ مْي يِإنَّل
 . "َ ْ ُلُيي ْاُ ََلُةيِ ْنيَغْل ِِ مْي

يِف يييَأْ َ  ُ ُ مْي"ي ،  "ي َاَولُّ َنيَ َ  ً ي  َاْ َظُ  َنيِ ْ َ ي الَّلييَوْ   ًي"ي    ثـ عٌرفيـ بسمات خاصة بأنيـ 
 كشبييـ بنجـك السماء في داللة عمى ضركرة استمرار االمامة ي "ي ا َّلَ  ِءيَ ْ ُ  َفٌ ي ِف ي َاْ ِضيَ ْجُه َا ٌي

يَ َثَليوِليُ َح َّلٍ يص"ي: فييـ   .ي"يِإَذ يَ َ ىيَ ْجٌميَطَلَعيَ ْجمٌي يَكَ َثِليُ ُج ِمي ا َّلَ  ءِيالي اي لليي واييَأََليِإنَّل

                                                           

. 687 -686ص: نيج البالغة -  
 .263ص : نيج البالغة -  
. 687ص: نيج البالغة -  
 .371ص: نيج البالغة -  
 .186ص: نيج البالغة -  
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 كالتي اختصكا بيا فاستحقكا ىذا المقاـ االليي دكف  الى خصائص اىؿ البيت  تعرض  -3
اصطفائيـ مف لدف اهلل سبحانو اذ خصيـ بعنايتو فيـ كما قاؿ : غيرىـ ، كمف تمؾ الخصائص 

 : كقد عز نظيرىـ في الكجكد فال يقاس بيـ  "ي  ا َّل ُسيَ ْ ُ يَ َ  ِ ُعيَاَ   يَفِإ َّل يَ َ  ِ ُعيَ  ِّضَ  "ي ،
. ي"ي ُ ْميُكُ  ُ ي ا َّلْحَ نِي لِهْميَك َ ِ ُمي ْاُ ْ ونِي "ي، كقد اشاد القرآف بفضميـ كنزلت آياتو بمدحيـ احد 

، فيـ يمتمككف خصائص حؽ الكالية كال   "َاُهْميَ َ  ِ ُصيَحقِّضي ْاِ ََلَلِ  ي ِفلِهُمي ْاَ ِ لَّلُ ي  ْاِ  َ َث ُي"يك
  . لذلؾ انحصرت فييـ الكراثة . يمتمؾ غيرىـ تمؾ الخصائص

    كمف ابرز تمؾ الخصائص كاىميا ككنيـ يشارككف النبي ، بؿ االنبياء جميعان في خصائصيـ ، فيـ 
 . كرزقكا فيمو كعممومف طيف سيد البشر 

يُلْ ِ ُ ُكْميِحْلُ ُهْمي ُ ْميَ ْلُ ي ْاِ ْلِمي َ ْ ُتي ْاَجْهلِييِي"      كمف خصائصيـ لزـك الرجكع الييـ في كؿ االمكر 
يي ي ُ ْميَ َ  ِ ُمي ِاْ َ مِي يََليُلَ  ِاُف َني ْاَحقَّلي ََليَلْ َ ِلُف َنيِفليِيي ي َ ْ ُ ُهْميَ ْنيِحَكِميَ ْ ِطِ ِهمْي َ ْنيِ ْلِ ِهمْي

.يي"ي  ْ َ َطَعيِاَ  ُ ُييَ ْنيَ ْ ِ ِ يِي ي  ْ  َ َاي ْاَ  ِطُليَ ْنيَ َ  ِ يِيي يِ ِهْميَ  َ ي ْاَحقُّيِإَاليِ َ  ِ يِيي  َ ََلِ ُجي َِلْ ِ َ  مِي
؟يي َكْلَ يَ ْ َ ُه نَي؟َفَ ْلَنيُل َ هيِ ُكمْيي:ي"ي ، كفي نص آخراذ بيف عمة دعكة الناس الى اتباعيـ .ي"

                                                           

 .528ص : نيج البالغة -  
ِ يَأَحٌ  ي ََليُلَ  َّلىيِ ِهْميَ ْنيَجَ ْتيِ ْ َ ُ ُهْمي" : اشارة لقكلو -   َيَليُلَ  ُسيِ آِليُ َح َّلٍ ي للي اي لليي واييِ ْنيَ ِذهي ُا َّل

 .25ص:  نيج البالغة  "َ َلْلييَأَ   ًي
 .283ص: نيج البالغة -  
 .25ص: نيج البالغة -  

ليس مراده الكراثة بالمعنى المتعارؼ منيا بيف الممكؾ كالسالطيف حينما يكرثكف ابناءىـ مناصبيـ بؿ : يقكؿ الدركيش - 
اف كممة الكراثة تحتمؿ التفسير باالختصاص مف باب االستعارة؛ ام اف الكالية مختصة بيـ، لذلؾ السبب الطبيعي 

" كقد فسر القرطبي لفظ الكراثة بيذا المعنى في اآلية التي اطمقت لفظ . التككيني، كما اف االرث يختص السباب معركفة
يحتمؿ اف يسمى الحصكؿ عمى الجنة كراثة مف حيث اختصاصيـ بذلؾ : عمى اختصاص الصالحيف بالجنة فقاؿ" الكراثة 

كليـ : " كالتمعف في عبارة االماـ يكشؼ عف ارادة ىذا المعنى بقكة بحيث قاؿ. دكف غيرىـ، فيك ارث بطريؽ االستعارة
 .21ص: عمي كما كصؼ نفسو: ينظر. كلـ يقؿ ليـ حؽ الكالية" خصائص حؽ الكالية 

. 22ص: عمي كما كصؼ نفسو: الدركيش-  
 .489 ص: نيج البالغة -  
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ْ قِي ي َأْ َ ُمي ا ِّضلنِي ي ُ ْميَأِ  َّلُ ي ْاَحقِّضي  َ ْلَ ُكْميِ ْ َ ُةيَ ِ لِّضُكمْي ي يَفَ ْ ِ ُا ُ ْميِ َ ْحَ ِنيَ َ  ِ ِلي ْاُ ْ ونِي ي أَْاِ َ ُ ي ا ِّض
 ." ِ ُ  ُ ْميُ ُ  َ ي ْاِهلِمي ْاِ َط  ِي

يِ ْنيَأْ َ  ِ َه  يَ ْحُني اشِّضَ  ُ ي  َاْ َح ُبي  ْاَ َ َ ُ ي  َاْ َ  بُي"ي :     كفي نص قاؿ  ي ي ََليُ ْ َ لي ْاُ ُل ُتيِإَلَّل
  .، الى غيرىا مف الخصائص التي انفردكا بيا " َفَ ْنيَأ َ َ  يِ ْنيَغْلِ يَأْ َ  ِ َه يُ  ِّضَ يَ  ِ و ًي

، " االمامة " كرد في نصكص النيج االشارة الى اىـ المؤىالت الكاجب تكافرىا في صاحب مقاـ  -4
ف لـ ترد بالمفظ في كممات أمير المؤمنيف  :يأتي في مقدمتيا   الكاردة في نيج العصمة ، كىي كا 

يَف ْاَ ُ   ي  ْ ُظُ   يَأْ َليَ ْلِتيَ ِ لِّضُكمْي"ي : البالغة ، لكنو كرد ما يدؿ عمييا ، كمزكـ الطاعة ليـ 
اني تارؾ فيكـ  :  في معناه كداللتو مع حديث الثقميف اذ يقكؿ دىذا المقطع متح،  "َ ْ َ ُهمْي

  :فيك داؿ عمى العصمة مف جانبيف. الثقميف كتاب اهلل كعترتي اىؿ بيتي

 ليذه ، كقد أشار   اقترانيـ بالكتاب الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو: َل ليييي
كفي قكؿ يدؿ  ، " ِ ِهْميُ ِلَمي ْاِك َ ُبي ِ ييَ ِلُ    : "المالزمة بيف الكتاب كالعترة في عدة نصكص منيا

ي ُكُه ُ ي ي َ ْ ِ ُليُحْكِ يِي ي َ ْلَ ُ يِ ْلِ يِي ي َاَجُ يَأْ  ِهِي ُ ْميَ ْ ِ ُعيِ  ِّضهِي  " :مستكدع كتبو  عمى انيـ 
 . "ي ِجَ  ُليِ لِ يِي ُكُ ِ يِي
ي َ ْنيَ َ لَّلَ يي يَ ْنيَ َ  َّلَ َه يَ َ قَيي  َ لَّلَ يِفلَ  ي َ َلَ ي ْاَحقِّضي"يي كجكب طاعتيـ طاعة مطمقة : اث   يييي

   . "ي َ ْنيَاِ َ َه يَاِحقَي َ ْ َه يَ َ قَي
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.  يعد حديث الثقميف مف أشير أحاديث النبي صمى اهلل عميو كآلو الذم كرد ذكره في مختمؼ مصادر التراث اإلسالمي- 

الصفحات )حديث الثقميف : ، الميالني(الصفحات جميعيا )حديث الثقميف : نجـ الديف العسكرم: لمتفصيؿ عنو ينظر
. (جميعيا
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.  " ِإْنيَ َطُ   يَ َ ُو  "ي الذم يعد مف الكماالت الذاتية اذ كصفيـ " الصدؽ " إف مف دالئؿ العصمة 
ْ قِي" كفي كصؼ   َ  يَ َجَ يِا يَكْذَ ً يِف يَوْ ٍلي ََلي : " كفي قكؿ آخر عنى بو نفسو الشريفة " أَْاِ َ ُ ي ا ِّض
كمف أدلة العصمة . " ِ لَ  ُ ْميِ لَ  ي ا ِّض ِّضلِ لنَي...ي  ِِإ ِّض يَاِ ْنيَوْ ٍمي : " كايضا قاؿ . " َ ْطَلً يِف يِفْ لٍي

َليل  اف ني احقي َلي" ،  " ميأ   ي احق : "أيضان مالزمتيـ لمحؽ مالزمة دائمة مف ذلؾ قكلو 
 ."ل  لف نيفلي

 عمى أف العمـ مف سمات اإلماـ كجاء ذلؾ في مكارد شتى في نيج البالغة ، اكد : يييي َل ل ل 
يَأْ َالي: " ، كفي قكلو ي"يي َأْ َلُ ُهْميِ َ ْ ِ ي الَّلِييِفليِي َأَحقَّلي ا َّل ِسيِ َهَذ ي َاْ ِ يَأْوَ  ُ ْميَ َلْليِي ِإنَّلي"ي: منيا قكلو ِإنَّل

ْ ِ َل ِءيَأْ َلُ ُهْميِ َ  يَج ُء  يِ يِي   .، الى غيرىا مف النصكص الناطقة بيذا المقاـ ليـ  " َأْ َالي ا َّل ِسيِ  َا

. 
 مراتب االمامة مف حيث ككنيا مرجعية دينية كما دلت النصكص اآلنفة الذكر مف      ثـ بيف 

ْنيَ َ َبيم"ي: كايضان كقيادة سياسية كاجتماعية ، كقكلو.  كمالزمتيـ كطاعتيـ كجكب الرجكع الييـ 
ي"ي : كقكلو  ....ي"ييَفْلَلْ َ ْأيِ َ ْ ِللِميَ ْفِ ييَوْ َليَ ْ ِللِميَغْل ِه َ ْفَ ييِال َّل ِسيِإَ    ًي َلَّل َاَ  يَحقٌّيَفِإْنيُأْ ِطلَ  هي  ِِإ

يَ ِكْ َ  يَأْ َج َ ي ِاِ ِلي َلَّل ْنيَط َلي ا َُّ ى-ي  ِِإ  كاما ما اشار لو ،ففي االكؿ المنصب لالمامة مف اهلل. ي"ي  ِِإ
 ككذلؾ في النص الثاني اشارة الى حؽ االمامة كسمطة سياسية كاال  ،ففيو داللة عمى االمامة السياسية

 . فاف حقو في االمامة االليية لـ يسمبو احد
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 كجكب معرفة االمة لالماـ كاف ال عذر ليـ  كفي نصكص اخرل بيف االماـ أمير المؤمنيف  -5
يَ ْني" ، " َ َلْلُكْميِ َط َ ِ يَ ْنيََليُ ْ َذُ  َنيِ َجَه َاِ ي"ي : في ذلؾ كما أشار   ََليَلْ ُ ُلي ْاَج َّلَ يِإَلَّل

يَ ْنيَأْ َكَ ُ ْمي َأْ َكُ  هي َ َ َفُهْمي َ َ ُف ه  ."ي ََليَلْ ُ ُلي ا َّل َ يِإَلَّل
كبيذا " . االمامة "      ىذا ممخص مكجز الىـ االفكار التي كردت في نيج البالغة التي تخص مقاـ 

 ، فيك كصيو كالمؤدم عنو يككف ىذا المقاـ دليؿ آخر عمى المنزلة الخصيصة لالماـ أمير المؤمنيف 
 . كالمكمؿ لمشركعو االليي العظيـ
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 املبحث الثاني

  واالمام أمري املؤمنني مستويات العالقة بني النبي 
 

، كمف خالؿ الكقكؼ عمى   بالنبي االعظـ كفي محاكلة لفيـ مركز لعالقة أمير المؤمنيف      
ّف نحدد مسارات تمؾ أ المركيات التاريخية يمكف بقيةالشكاىد البيانية لتمؾ العالقة في نيج البالغة اك في 

، كذلؾ مف خالؿ دراستيا عمى عدة مستكيات  العالقة مف خالؿ عدة جكانب كبياف آثارىا الناتجة عنيا
: ىي

.  واالخالقيالمدتوى الروحي: أوال

.  المدتوى العقائدي: ثانيا

.   المدتوى الفكري او العلمي: اثالث

:المدتوى الروحي :  اوال    :المدتوى الروحي :  اوال 

 مف لدف النبي ّف المتأمؿ في دالالت تمؾ المعاممة الفريدة التي حظي بيا االماـ أمير المؤمنيف      إ
َوَضَعِني ِفي ِحْجرِه : "  يقكؿ ذ نراه إ نظيرىا ، عظيمة انعدـ ، ليقؼ عمى رعاية حانية االعظـ 

كىذا ما نجد  ،  "وَأَنا َولَيٌد َيُضمُِّني ِإَلى َصْدرِه، وَيْكُنُفِني ِفي ِفرَاِشو، وُيِمسُِّني َجَسَده، وُيِشمُِّني َعْرَفو
مِّو السيدة أُأ  مف ، طمب النبي    كلد أمير المؤمنيف فحيف،   في بعض مركيات التاريخاهصد

كيرعاه في نكمو ، ، ككاف يمي اكثر تربيتو  ف تجعؿ ميده الى جنب فراشوأ،  سد أفاطمة بنت 
  كاف يطيره كقت غسمو نو إبؿ .  لطافو كتحفوأ، كيحبكه ب ، كيحممو عمى صدره ككتفو كيقظتو
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 يحممو دائما كيطكؼ ككاف  ، ، كيناغيو في يقظتو ، كيحرؾ ميده عند نكمو كيكجره المبف عند شربو
.  بو في جباؿ مكة كشعابيا كأكديتيا

 ، كفي  "َيْمَضُغ الشَّْيَء ُثمَّ ُيْمِقُمِنيو"  انو كاف   باإلماـ عمي كقد بمغ مف شديد عناية النبي     
 كىك صغير في ، كيجعميا في فـ عمي  يمضغ المحمة كالتمرة حتى تميف: "  كاف ّنو أركاية 
انو لما " ، اذ   حيف كالدتواكؿ كجو يراه أمير المؤمنيف   بؿ كاف كجو رسكؿ اهلل  ،"  حجره 

خصني  : " فقاؿ " كلد عمي لـ يفتح عينيو ثالثة اياـ ، فجاء النبي ففتح عينيو كنظر الى النبي 
  ." بالنظر كخصصتو بالعمـ 

:  ميمة ، كىي بضعة ايحاءات يات الركاىذهكيمكف اف نستقي مف      

 لـ تكف نابعة مف عالقة الرحـ التي تربطو  مع االماـ اف ىذه الطريقة الفريدة في تعاممو   -1
 لـ يقربني ما تعممكنو مف  اف رسكؿ اهلل: "  قكلو إذ ركم عف أمير المؤمنيف  ،  بو

، فيك  ف يككف اعتباطياأ كال يمكف ةّنما كاف لحكـإ ، فكؿ فعؿ منو  " القرب لمنسب كالمُأحمة
كاف مسددا - شؾ  كبال ادنى- ، فانو   مكمؼ بتبميغ الرسالة السماكيةالمدةف لـ يكف في تمؾ إ ك

 . ، فكؿ ما يصدر منو فيك لحكمة بال شؾ  مف اهلل عز كجؿ
 فيما  ، كما يضارعو في مظاف الركايات التاريخية اآلنفة  اعاله ما ذكره االماـ أمير المؤمنيف -2

، يقكدنا الى ترجيح انتقالو الى بيت  ، كتفاصيؿ معاممتو لو   بتربيتويتعمؽ بتعيد النبي 
، كليس كما ذكرتو بعض المصادر االخرل  ف كاف كليدان أم منذ ، أ في مرحمة طفكلتو النبي 

ق نفس عمر النبي الى أفّ ، كاشارت الركايات   ست سنكاتباف عمره حيف انتقالو الى بيت النبي 

                                                           

 . 92 / 2: المناقب : ابف شيراشكب - 
 . 233ص : نيج الحؽ : العالمة الحمي - 
 . 406ص: نيج البالغة -  
 4/313: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ . 13/200: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد - 
 . 27 / 2: المناقب : ابف شير اشكب - 
. 20/299: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد - 
مف لدف اف كاف فطيما اعظـ ممؾ مف  -  - كلقد قرف اهلل بو : "  بقكلو ىذا ما اشار اليو أمير المؤمنيف  - 
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 حيف انتقالو الى بيت عمو ابي طالب  .اف النبي : "  بالقكؿ  شكبآفيما انفرد ابف شير
حيف تزكج خديجة قاؿ لعمو ابي طالب اني احب اف تدفع الّي بعض كلدؾ يعينني عمى امرم 

 .  " كيكفيني كاشكر لؾ بالؾ عندم فقاؿ ابك طالب خذ اييـ شئت فاخذ عميا 
حيف " ليو إخذه أ ف يككف النبي أذ كيؼ يمكف     التأمؿ في ظاىر ىذا الخبر يبعد التسميـ لو ؛ إ

 كىك   ، –عمى المشيكر –  كلد بعد ثالثيف سنة مف عاـ الفيؿ ف عميا إفي حيف " تزكج خديجة 
ف يحمؿ الخبر عمى خالؼ أال إالميـ ! قد تزكج خديجة قبؿ ذلؾ بخمس سنيف عمى المشيكر ايضا

باكثر " حيف تزكج خديجة "  اك المسامحة في قكلو المشيكر في ميالد االماـ عمي اك زكاج خديجة 
. مف سبع سنيف

 قد عاش سنكات طفكلتو في ف يككف االماـ أىؿ يمكف طرح احتماؿ :   كلكف ثمة تساؤؿ ىنا    
 كاف -  بحكـ عالقتو بالبيت الذم نشأ فيو ببيت عمو ابي طالب -  اف النبي ك،  كنؼ كالديو

، بتمؾ   قد تكاله ، فيككف  يرتاده كيزكره حتى بعد زكاجو بالسيدة خديجة كاستقاللو ببيتيما
؟   كنشأ في كنفوالرعاية الى اف بمغ عمر االربع سنكات اك الست سنكات ثـ انتقؿ بعدىا الى بيتو 

-  كمف يراقب فصكؿ سيرتو الشريفة  االنفة الذكر ،إف التأمؿ في كممات االماـ أمير المؤمنيف     
  تكفؿ تربية أمير المؤمنيف ّف النبي أتنطؽ بكضكح سيجدىا   - كما تحكييا الركايات التأريخية

 الى بيت ام انتقؿ فيوت، كمحؿ الخالؼ فقط في السف اؿ كتعد ىذه القضية مف المسممات، منذ صغره 
 تدلؿ عمى آنفان ، فضال عما يعضدىا مف ركايات ذكرناىا   اآلنفة الذكر، كاف مقكلة االماـ  الرسالة

 كالتصاقو  ،، كاف ما قاـ بو مف تفاصيؿ تمؾ المعاممة تدؿ عمى قربو منو  تكلى امره منذ طفكلتوانو 
، كتعيده بحممو كتغذيتو   لمرة كاحدة، بؿ يبدك االمر امر مداكمة كليس عمال منفردا قاـ بو  بو

 كاف لو فراش في ف النبي إ: ، كمف غير المقبكؿ القكؿ  كمناغاتو كغسمو كقرب ميده مف فراشو 
 نقمو الى ّنو أفالذم يبدك اقرب لممعقكؿ ! ؟ بيت عمو يناـ فيو بعيدا عف زكجتو السيدة خديجة 

 الذم لـ يمانع كما مر في ركاية ابف بيتو في كنفو ككنؼ زكجتو بعد استئذانو مف ابيو ابي طالب 
. االنفة شيراشكب 
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رعاية كحرص منقطع النظير عمى  المير المؤمنيف   كلكف ىؿ اقتصرت معاممة النبي      
؟  فقط عمى مرحمة الطفكلة كالصبا

 كاالماـ إف الذم تدلنا عميو الركايات اف ىذه العالقة الركحية التالزمية التي كانت بيف النبي      
ما جاء عمى لساف أمير المؤمنيف   كمف شكاىد ذلؾ ، دامت حتى آخر لحظات حياتوأمير المؤمنيف 

  ، اذ يقكؿ مفتخرا بتمؾ الرعاية التي كاف يحظى بيا مف لدنو  : 

 "  كسره ، كصاحب نجكاه ككليو  ككصيو  ، ، كصنكه كخالصتو... اال كانا خاصتو    " 

ّف اهلل إ،  يا عمي: "   ، اذ يقكؿ  اف ىذا القرب منو كاالختصاص بو انما كاف بامر اهلل تعالى    
، كىذه المنزلة  "ف اقربؾ كال اجفكؾأ، ك ف اعممؾ كال اىممؾأ، ك ف ادنيؾ كال اقصيؾأعز كجؿ امرني 

   ذات ليمة، إذ يقكؿ لحمى اصابت أمير المؤمنيف الخصيصة ىي التي اسيرت رسكؿ اهلل 
،  ، فبات ليمتو بيني كبيف مصاله  لسيرم، فسير رسكؿ اهلل  خذتني الحمى ليمة فاسيرتنيأ: " 
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، فمما صمى بأصحابو  ، فمـ يزؿ ذلؾ دأبو حتى اصبح يصمي ما قدر لو ثـ يأتيني يسألني كينظر اليّ 
 ركاية تحكي صنيعو معو  ، كفي" ، فانو اسيرني الميؿ مما بو الميـ اشؼ عميا كعافو:  الغداة قاؿ

،  ، فدخؿ عمّي كانا مضطجع  ، فعادني رسكؿ اهلل  مرضت مرة مرضو" ، اذ يقكؿ لما مرض مرضو
،  ، فمما قضى صالتو ، فمما رآني قد ضعفت قاـ الى المسجد يصمي ، ثـ سجاني بثكبو فاتى الى جنبي

 فقاؿ .  فقمت ككأني ما اشتكيت قبؿ ذلؾ".  ، فقد برأت قـ يا عمي: " جاء فرفع الثكب عني ثـ قاؿ
ف ىذه اآلصرة فيما إثـ . " ، كما سألت شيئا لي اال كسألت لؾ مثمو ما سألت ربي شيئا اال اعطاني: " 

 اذا اراد ككاف رسكؿ اهلل : "   يشير الى ىذا المعنى قائال، فنجده  بينيما متبادلة في عمؽ كدِّىا
، ألنو ال  ، فكاف اذا ابطأ في ذلؾ المكضع صرت اليو العرؼ خبره اف يتجو الى مكضع اعممني بذلؾ

، كىذا مما خُأصَّ   لـ تكف الحد غيرهككانت لو خمكة برسكؿ اهلل .  " يتصابر قمبي عمى فراقو ساعة
: " ، كفي قكؿ آخر "كاف لي منو مجمس سرٍّ ال يطمع عميو غيرم "  : ، اذ يحدثنا قائال بو دكف سكاه

.  " ، ككنت اذا دخمت عميو كىك يصمي تنحنح بالميؿ  كبالنيار:   مدخالفكاف لي مف رسكؿ اهلل 
، فاف كجدتو  تيت استأذنتآ، فكنت اذا   ساعة مف السحر آتية فيياكانت لي مف رسكؿ اهلل " ك

، فمما دخؿ   دخؿ عميو يكما كىك في بعض حجراتو فاستأذف عميو فأذف لوّنو إ، بؿ  " يصمي سبَّح
فقمت يا رسكؿ :  فقاؿ !  فما لؾ تستأذف عميّ  ، يا عمي، أما عممت اف بيتي بيتؾ: "  قاؿ لو 

. " ، كاخذت بآداب اهلل ، احببت ما احب اهلل يا عمي: "  قاؿ"  ف افعؿ ذلؾأ، احببت  اهلل
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 عائشة زكجة غيرة ت، انيا قد اثار ّف تمؾ العالقة فيما بينيما ال مثيؿ لياأ كمف اكضح الدالئؿ عمى     
.   "، فانو اخي في الدنيا كاخي في اآلخرة  ال تؤذيني في عمي: "   قائال فزجرىا النبي 

 حاؿ خاصة ، يقكؿ أمير المؤمنيف قد كاف بينو كبيف النبي   كاالماـ الغيرة ككيؼ ال تثار     
  " : ككنت ادخؿ عمى رسكؿ اهللفيخميني فييا ادكر معو  ، ككؿ ليمة دخمة  كؿ يـك دخمة ،

، فربما كاف  حد مف الناس غيرمأّنو لـ يكف يصنع ذلؾ بأ ، كقد عمـ اصحاب رسكؿ اهلل  حيث دار
، ككنت اذا دخمت عميو في بعض منازلو اخالني   اكثر ذلؾ في بيتيفي بيتي يأتيني رسكؿ اهلل 

، كاذا اتاني لمخمكة معي في منزلي لـ تقـ عني فاطمة كال احد مف  كاقاـ عني نسائو فال يبقى عنده غيرم
، كاذا افتقده اك ابطأ   تيمؿ كجيو فرحاكاذا ما رآه  .   كاف يالزمو ليال كنياراّنو إ، بؿ  " بني

كعند نفر مف –  كىك في قبا دخمت عمى رسكؿ اهلل "  : ، كما في الحادثتيف أدناه عنو حزف كتألـ
إلي يا  :، ثـ قاؿ ، حتى نظرت الى بياض اسنانو يبرؽ فمما بصر بي تيمؿ كجيو كتبسـ-  اصحابو 

معاشر : ، فقاؿ ، ثـ اقبؿ عمى اصحابو لصؽ فخذم بفخذهأ، إلي يا عمي ، فما زاؿ يدنيني حتى  عمي
، اف عميا مني كانا منو، ركحو  ، اقبمت اليكـ الرحمة باقباؿ عمي اخي اليكـ معاشر اصحابي أصحابي
، مف  ، في حياتي كبعد مكتي ، كخميفتي عمى امتي ، كىك اخي ككصيي ، كطينتو مف طينتي مف ركحي

.  "، كمف خالفو خالفني ، كمف كافقو كافقني اطاعو اطاعني

 يتكلى تغذيتو بيديو الشريفتيف نو كما كاف رسكؿ اهلل أ،  كالغريب انؾ تصادؼ في سيرتو الشريفة    
اىدم : "    اذ تقكؿ الركاية عف أمير المؤمنيف ، نجده يفعؿ مثيؿ ىذا في شبابو أيضا،كىك صغير
: نؾ تحب عميا؟ قاؿإ:  فقاؿ لو قائؿ.  فجعؿ يقشر المكزة كيجعميا في فمي– مكز  قنكالى النبي 

نو مجرد عناية  أؾ الفعؿ معو في صغره عمىا ذىـفمك فسر بعض. " نا منوأف عميا مني كأأك ما عممت 
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بطفؿ صغير تكفميا ذك رحـ ينشد رد الفضؿ بيا البكيو عمى ما فعاله معو حاؿ يتمو كحاجتو الييما، 
! ؟في حاؿ شبابوفماذا سيقكؿ بيذا الصنيع منو 

نو اليمكف تحجيـ ذاؾ االفؽ الكاسع أ: ف ىذه الشكاىد تقكدنا الى نتيجة اساسية مفادىاأكفي الكاقع     
ألّف ما فعمو !  كايقافيا عند حدكد عالقة القرب كالرحـ كرد الجميؿ بربيبو المرتضى لعالقة النبي 

 زاؿ دائبا عمى مثيمو اك ما يقاربو مف فعاؿ في عمر الصبا كالشباب كحتى آخر مامعو في صغره 
:  قكلو  كقد نسب اليو .  لحظات حياتو معو 

 ومن ضمني مم كنن طفف ويافعا         وانعشني  ال ر والعّل والنيلّ             

وَأَنا ِمْن َرُسوِل المَّو : "   بقكلو ف يفتخر كاصفا طبيعة عالقتو بالنبي أكبعد ىذا حؽ لو      
ْوءِ  ْوِء ِمَن الضَّ انا مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو : "  ، كفي قكؿ آخر " ، والمِّذرَاِع ِمَن اْلَعُضدِ  َكالضَّ

. "، كآخاني كبيرا ، رباني صغيرا ، ككالكؼ مف الذراع كالعضد مف المنكب ككالذراع مف العضد

، كشبو منبع   بالضكء االكؿ، كشبو رسكؿ اهلل   نفسو بالضكء الثانيكقد شبو االماـ      
، كشبو  " االضكاء كاالنكار بالشمس التي تكجب الضكء االكؿ، ثـ الضكء االكؿ يكجب الضكء الثاني

.  ، كناية عف شدة االمتزاج كالقرب بينيما  بالذراع الذم اصمو العضدمف النبي  نفسو 

شعاع مف شمسو : "   بالنسبة الى النبي ّف االماـ إ: لقد اجاد ابف ابي الحديد بقكلو      
، فما ىما  ، كاليـك الى امسو ، كمنسكب اليو نسبة الغد الى يكمو ، كقكة مف قكل نفسو كغصف مف غرسو
، كانارا سدفو  ، سبقا لمحة البارؽ ، كمجؿ كمصؿ ، كساكت كناطؽ ، كقائد كسائؽ اال سابؽ كالحؽ

، إذ زكجو  ، تمؾ المصاىرة الطيبة  كقربو منو بالنبي ، كمف مظاىر اختصاصو   ..."الغاسؽ
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، تمؾ المصاىرة التي افضت    التي ىي بضعة منو كركحو التي بيف جنبيو مف السيدة فاطمة 
:  بذلؾ إذ قاؿكطالما افتخر أمير المؤمنيف. الى النسؿ الطاىر

 لن ي اخي وصيري                 وحمزة سيد الشيداء عميامحمد            

  . كفؤ ابنتو التي لكاله لـ يكف ليا كفؤ عمى كجو االرض آدـ فما دكنو     فكاف   

 نجدىا تتمثؿ ايضا في االياـ    كامير المؤمنيفّف ىذه العالقة الركحية الكثيقة بيف النبي إ ثـ 
،  ، فمـ يرسمو ضمف سرية اسامة بف زيد الى الشاـ  الى جكارهفقد كاف  االخيرة مف عمر النبي 
.  ككفنو كدفنوثـ ىك الذم تكلى غسمو 

وسمم ِلَقاَءه ، وَرِضَي َلو َما ِعْنَده  [وآلو]ُثمَّ اْختَاَر ُسْ َحاَنو ِلُمَحمٍَّد صمى اهلل عميو " :  يقكؿ      
 ".وَأْكَرَمو َعْن َداِر الدُّْنَيا ، وَرِ َ  ِ و َعْن َمَقاِم اْلَ ْمَو  ، َفَقَ َضو ِإَلْيو َكِريماًا 

 فاضت ركحو الزكية في ّنو إ، بؿ   في لحظاتو االخيرةاالقرب الى النبي  كقد كاف     
نَّ " :  ، إذ يعبر عف ذلؾ قائال حجر أمير المؤمنيف  وَلَقْد ُقِ َض َرُسوُل المَّو صمى اهلل عميو وآلو واِ 

وَفاَضْن " : كفي مكضع ثاف قاؿ."رَْأَسو َلَعَمى َصْدِري، وَلَقْد َساَلْن َنْفُسو ِفي َكفِّذي َفَأْمَرْرُتَيا َعَمى َوْجِيي
أفيكـ أحد كلي غمض رسكؿ اهلل : "  خصكصية احتج بيا إذ قاؿ، كجعميا"َ ْيَن َنْحِري وَصْدِري َنْفُسكَ 
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  مع المالئكة يقمبكنو لي كيؼ اشاء غيرم؟ مع المالئكة غيرم؟ أفيكـ أحد كلي غسؿ النبي اهلل 
"  ، 

، كفي ركاية عنو  "  حتى كضعو في حفرتو غيرمأفيكـ احد كاف آخر عيده برسكؿ اهلل : " كقاؿ
  " : فقاؿ فدعي لو: ، قاؿ ، ادعكا لي اخي كسمـ في مرضو [كآلو]قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ، 
ف بعض ريؽ النبي أ، فمـ يزؿ مستندا الي كانو ليكممني حتى  ، فاستند إلي ، فدنكت منو ادف مني: 

 ...".كسمـ كثقؿ حجرم [ كآلو ]، ليصيبني ثـ نزؿ برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  [كآلو]صمى اهلل عميو 

 عائشة لكننا نجد أف ىذه الخصكصية كالفضيمة نسبت إلى غير أمير المؤمنيف كىي زكج النبي      
"  - : انيا قالت  اعاله كمف ذلؾ  التي انفردت بركايتيا تفاصيؿ تماثؿ ما ركل عف أمير المؤمنيف

،  ، اذ ماؿ رأسو ، كقد كضع رأسو عمى عاتقي بينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ذات يـك عمى صدرم
 ، فاقشعر ليا جمدم ّنو يريد شيئا مف رأسي كخرجت مف فيو نطفة باردة فكقعت عمى ثغرة نحرمأفظننت 

 مات رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ":  كفي نص آخر عنيا.  " نو قد غشي عميو فسجيتو بثكبأ، فظننت 
ف رسكؿ اهلل أ،  ، كحداثو سني ، فمف سفيي ، لـ اظمـ فيو احدا ، كفي دكلتي كسمـ بيف سحرم كنحرم

كقمت التدـ مع النساء  ، سو عمى كسادةأصمى اهلل عميو كسمـ قبض كىك في حجرم ثـ كضعت ر
 ." كاضرب كجيي

:  الفاظعدة جاءت بقد ك   
  " فمرضتو فقبض كلـ يشيده غيرم كالمالئكة   " 
 " سو في حجرم أكقد قبض كر   " 

                                                           

. 42/433: تاريخ دمشؽ: ابف عساكر. 2/189: شرح االخبار: القاضي المغربي. 178ص: الكالية: ابف عقدة- 
 . 433 / 42: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر  . 178ص : الكالية: ابف عقدة- 
. 253 / 7: كنز العماؿ : المتقي اليندم  . 263 / 2: الطبقات : ابف سعد- 
: ابف كثير  . 219 / 6: المسند : ابف حنبؿ  . 991 / 3: المسند : ابف راىكيو  . 261 / 2: الطبقات : ابف سعد- 

 .  479 / 4: السيرة النبكية 
 274 / 6: المسند : ابف حنبؿ  . 1069 / 4: السيرة النبكية : ابف ىشاـ - 
 . 324 / 8: االصابة : ابف حجر  . 30 / 23: المعجـ الكبير : الطبراني  . 65 / 8: الطبقات : ابف سعد - 

  185ص : المحاضرات كالمحاكرات : السيكطي 



لل مامنبل ا عظلالململل الفصل االولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عالقل االمال الميل المالمميلل

55 
 

  " فأني لمسندتو الى صدرم   " 
 
  

، كما فعؿ ابف ابي  ركتو عائشة  كبيف ما  كقد حاكؿ بعضيـ التكفيؽ بيف ماركاه أمير المؤمنيف     
ف يصدؽ الخبراف معا، بأف يككف رسكؿ أيبعد عني  اهلل اعمـ بحقيقة ىذا الحاؿ، كال" : ، إذ قاؿ الحديد

نو مات كىك أ، فقد كقع االتفاؽ عمى  اهلل صمى اهلل عميو كآلو كقت الكفاة مستندا الى عمي كعائشة جميعا
، فيجكز اف يككف  كىك الذم كاف يعممو ليالي مرضو ، كىك الذم كاف يقمبو بعد مكتو ، حاضر لمكتو

، فكيؼ في ذلؾ الزماف الذم كاف  يبعد كقكعو في زماننا ىذا ، كمثؿ ىذا ال مستندا الى زكجو كابف عمو
 ، فكيؼ تعمؿ بآية الحجاب:  فأف قمت اليستتر البعض عف البعض ، ، النساء فيو كالرجاؿ فيو مختمطيف

؟ قمت قد كقع اتفاؽ  كماصح مف استتار ازكاج الرسكؿ صمى اهلل عميو كالو عف الناس بعد نزكليا
 ، اياـ مرضو في بيت عائشة كميـ عمى اف العباس كاف مالزما لمرسكؿ صمى اهلل عميو كالو المحدثيف

فعمى القاعدة التي كاف العباس مالزمو صمى اهلل عميو كالو كاف عمي عميو السالـ  ، كىذا الينكره احد
ّما بأف نسائو اليستترف مف العباس كعمي لككنيما اىؿ الرجؿ كجزء إ: كذلؾ يككف بأحد امريف ، مالزمو

كانت عائشة  كما ، ىفكهكيخالطف الرجاؿ فال يركف كج ، اك لعؿ النساء كف يختمرف بأخمرتيف.  منو
 . "  ، ككانت ابنتو فاطمة عند رأسو كميف في البيت قؤ، بؿ كاف نسا كحدىا في البيت عند مكتو

ال سيما ك ،   متعارضاف- كماىك كاضح - فالحديثاف  ، يككف مقبكؿ بسيكلة لكف ىذا التكافؽ ال    
، بينما تقكؿ "  أفيكـ أحد كلي غمض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كالو مع المالئكو غيرم ":  قكلو 

. "  ة قبض كلـ يشيده غيرم كالمالئؾ":  عائشة في قبالو ذلؾ
:   مالحظات تساعدنا في ترجيح االقرب لمكاقع كالقبكؿ تاريخياةكلكف ثـ

 -:ف الذم يالحظ عمى الركايتيف اعاله إ
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 مات بيف سحر االماـ كصدره كاقتصار القائميف عمى عائشة  ف النبي أ تعدد ركاة القائميف ب -1
  المعركؼ بعدائو المدكد لإلماـ عمي ك  الذم اخذ عنيا كعمى ابف اختيا عركة بف الزبير

 

 ليشيد الدكر الكبير لإلماـ  ف الذم يستقرلء الركايات التي تتحدث عف االياـ األخيرة لمنبيإ -2
.  في ىذا المجاؿ  دكف سكاىماكالسيدة فاطمة 

، كانما لتنفي   مات بيف سحرىا كنحرىاف ركاية عائشو لـ تأت لتكضح أف النبي أف المالحظ إ -3
. ككأنيا كضعت ليذا الغرض .  الكصية عف اإلماـ 

المجنو التي كضعيا معاكية الختالؽ فضائؿ  بكصفو ممف اختيركا الى قاـ عركة بف الزبير فيؿ - 4
  ؟ !!مقابؿ فضائؿ اإلماـ عمي 

، كسيرة عائشة كعالقتيا   مف جانبكعالقتو بالنبي  ّف المتأمؿ في سيرة أمير المؤمنيف إ -5
كما اتضح  .  ىك االقرب لمنبي   ف االماـ أمير المؤمنيفأ، يدرؾ   مف جانب اخربالنبي 

  اليدانيو فيو احد حتى أنو أثار غيرة عائشة، كاف ىذا االختصاص بالنبي  جميا مف خالؿ البحث انفا
عد  ، حتى اف النبي  ف  ، ككاف احد االسباب التي تقؼ كراء مكقفيا السمبي مف أمير المؤمني

                                                           

ىك ابك عبد اهلل عركة بف الزبير بف العكاـ االسدم، امو اسماء بنت ابي بكر، الـز خالتو عائشة كتفقو عنيا، عـز عمى - 
 حتى ركم اف الرعدة  في يـك الجمؿ، لكنو رد لصغر سنو، ككاف معمـك العداء آلؿ محمد مقاتمة أمير المؤمنيف  

 ككاف يعيب عميو كيسبو، كعد مف المنحرفيف عنو، كمتيـ بايراده فضائؿ لخالتو في كانت تاخذه اذا ذكر االماـ عمي  
: ابف سعد:  ىػ ينظر93امر لـ تدعو ىي لنفسيا ، كسكف البصرة ، ثـ انتقؿ الى مصر كعاد الى المدينة كتكفي سنة 
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كقد برز مكقفيا السمبي بشكؿ جمي بعد  ،  " التؤذيني في عمي" :  مكقفيا إيذاءا لمنبي نفسو إذ قاؿ ليا
 . ( ق 36) حرب الجمؿ  في   حتى بمغ ذركتو في خركجيا محاربة لورحيؿ النبي 

يركل أف رجال كقع في :  الحادثوق  نذكر ىذكمف شكاىد ىذا المكقؼ السمبي مف أمير المؤمنيف      
،   أما عمي فمست قائمة لؾ فيو شيئا" : فقالت.   عند عائشةكعمار ابف ياسر  أمير المؤمنيف 

 .  " يخير بيف أمريف إال اختار أشدىما ال: كأما عمار فأني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ
، إذ إف عمار اختار   في حؽ عماركىنا مكضع التأمؿ فيال التزمت أـ المؤمنيف بما قالو النبي 

 .(رحمو اهلل)ككقؼ الى جانبو في الجمؿ كصفيف حتى استشيد بيف يديو   مكاالة أمير المؤمنيف 
اف  تقدر كلكنيا ال" بخير، كما قاؿ ابف عباس   تطيب نفسا اف تذكره كيالحظ أنيا كانت ال     

كمف المؤسؼ أف بمغ بيا الحاؿ اف سجدت شكرا هلل لما عممت باستشياد أمير المؤمنيف  .  " تذكره بخير
  . مكقفيا السمبي منو كمف مصاديؽ   انيا كانت تركم احاديث تدعي ليا كالبييا ما ال اصؿ

جانب  بؿ انيا كضعت احاديث تؤيد كاىؿ بيتو   لو مف الفضائؿ التي اختص بيا أمير المؤمنيف
:   الذم نحف بصدد بحثو ىنا اذ انيا "الحديث " كخير شاىد عمى ذلؾ  ، ق كتدعـ المناكئيف لو 
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:  تمثمت – – لما أتى عائشة نعي عمي أمير المؤمنيف " كركل - 

فالقت عصاىا كاستقرت بيا النكل         كما قر عينا باالياب المسافر                            
:  مف قتمو ؟ فقيؿ رجؿ مف مراد، فقالت: ثـ قالت

. فاف يكنائيا فمقد نعاه                    غالـ ليس في فيو التراب                               
 – 26ص: مقاتؿ الطالبييف: أبك الفرج". إذا نسيت فذكركني: ألعمي تقكليف ىذا؟ فقالت: فقالت ليا زينب بنت اـ سممة 

27 .
 فيو تبرير المطالبة بدـ عثماف كانو يقتؿ مظمكما ، فانتفع بو معاكية اذ ركت قائمة مف ذلؾ حديث نسبتو لمنبي - 

يا عثماف اف اهلل عز كجؿ عسى اف يمبسؾ قميصا فاف ارادؾ المنافقكف عمى خمعو فال تخمعو حتى : " عف رسكؿ اهلل 
تمقاني ،  يا عثماف اف اهلل عسى اف يمبسؾ قميصا فاف ارادؾ المنافقكف عمى خمعو فال تخمعو حتى تمقاني ثالثا،  فاستغرب 
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، حتى جاءت ألفاظ ة في آخر لحظات حياتو الشريؼ  ادعت فيو حظكتيا بالقرب مف النبي  -1
  .أحاديثيا عمى اختالفيا مماثمو لما ركاه أمير المؤمنيف 

؟ فقد كنت مسندتو الى  متى أكصي اليو: قالت ، ف عميا كاف كصياأ" نيا لما ذكركا عندىا إ  -2
 ّنو ماتأفي حجرم كما شعرت   انخنث ، فمقد ، فدعا بالطست  اك قالت في حجرم ،صدرم

 . "؟ فمتى أكصي اليو ، 
 أرأيت رسكؿ اهلل صمى اهلل " :  ، فراح يسأؿ ابف عباس قائال في ماادعتو كقد شؾ أبك غطفاف     

فاف عركة :  ، قمت تكفي كىك مستند الى صدر عمي:  ؟ قاؿ عميو كسمـ تكفي كرأسو في حجر أحد
، فقاؿ ابف  تكفي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيف سحرم كنحرم:  حدثني عف عائشة انيا قالت

أتعقؿ؟ كاهلل تكفي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كانو لمستند الى صدر عمي كىك الذم غسمو :  عباس
كيؤكد صحة ماركاه  . في اشارة الكعي كالتنبيو عمى تمقي الجكاب  ليا داللتيا "أتعقؿ" : ككممة. " ...

 كالذم احمؼ بو اف كاف عمي ألقرب الناس عيدا برسكؿ ":  ـ سممو قد ركتأـ المؤمنيف أف أابف عباس 
جاء عمي مرارا ، :  لو غداة كىك يقكؿآ، عدنا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ك لوآاهلل صمى اهلل عميو ك

ف لو أفظننت :  ، قالت اـ سممة فجاء بعد:  ، قالت كأنؾ بعثتو في حاجة:   رضى اهلل عنياةفقالت فاطـ
، فأكب عميو رسكؿ اهلل  ، فقعدنا عند الباب ككنت مف ادناىـ الى الباب ، فخرجنا مف البيت ليو حاجةإ

                                                                                                                                                                                     

قاؿ . يا أـ المؤمنيف فايف كاف ىذا عنؾ؟ قالت نسيتو كاهلل فما ذكرتو: قائال-  ناقؿ الحديث عنيا -  النعماف بف بشير 
النعماف فاخبرتو معاكية بف ابي سفياف فمـ يرض بالذم اخبرتو حتى كتب الى اـ المؤمنيف اف اكتبي الي بو، فكتبت اليو بو 
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،  لو مف يكمو ذلؾآلو كسمـ كجعؿ يساره كيناجيو ثـ قبض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآصمى اهلل عميو ك
 . " فكاف عمي اقرب الناس عيدا

، ردا   مشفكعة بالقسـةـ سممو كابف عباس اكردا الركامأف كال مف أكغير خاؼ عمى القارئ المبيب     
نو أكيزيد االمر تأكيدا ماجاء عف عمر بف الخطاب .  نذاؾآعمى ادعاء عائشة الذم ركجتو في المجتمع 

فمك كاف غير  . سؿ عميا: فقاؿ عمر؟  خر ماتكمـ بو رسكؿ اهلل آماكاف : لما سألو كعب االحبار
سيما  كال . ( سؿ عميا )ىك الذم تعاىده في لحظاتو االخيرة لما قاؿ عمر لكعب   أمير المؤمنيف 

.  ف الرجؿ كاف مف المناكئيف ألمير المؤمنيف أك
 كاغمب ":  ، بقكلو  عف عائشة في حرب الجمؿان دراف يككف ىذا الحديث صأ  رّجح العسكرم -3

، ككذلؾ  ام بعد زماف الخميفتيف عمر كعثماف ، انيا قالت ذلؾ في حرب البصرة.... الظف
 يناسب ىذا القكؿ عصر معاكية حيث كاف ينيى عف نقؿ فضائؿ االماـ كيأمر بنقؿ مايناقضيا

 . تثبت ذلؾ كالركاية التي تكجو فييا كعب االحبار الى سؤاؿ االماـ . "  
 ، ابف اخييا القاسـ بف محمد بف ابي بكر:   المالحظ اف ركاة ىذا الحديث عف عائشة ىـ -4

كمؤذنو كقاضيو ابف ابي   عبد اهلل بف الزبير كابنو عبادكهكبنك اختيا عركة ابف الزبير كاخ
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، ركل عف ابيو كعف عمتو عائشة كغيرىـ تكفي  ، كمف سادات التابعيف  ىػ37، كلد سنة  احد الفقياء السبعة في المدينة
تذكرة : الذىبي. 105مشاىير عمماء االمصار ص: ابف حباف. 424ص: طبقات: ابف خياط: ينظر.  أك بعدىا102سنة  
. 1/180: مرآة الجناف: اليافعي. 97 -1/96: الحفاظ
، لو منزلة عند أبيو ، كاله قضاء مكة أياـ إدعاءه الخالفة ، ككاف  ، تابعي عباد بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ- 

سير : ينظر. لـ اظفر لو بكفاة: ، ركل عف ابيو كجدتو اسماء كخالة ابيو عائشة كغيرىـ ، قاؿ الذىبي يستخمفو اذا حج
  85 / 5: تيذيب التيذيب : ابف حجر . 217 / 4: اعالـ 
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تكاد تتجاكز دائرة عائشة كاقربائيا كمف لؼ لفيفيـ مف متعيدم الركاية  الة فالركام.  مميكة
   ، كما فعمت اـ سممة  رسكؿ اهلل ةكلـ يشيد بذلؾ فييا عداىـ مف صحاب. عنيا

   كمف التابعيف االماـ السجاد كابف عباس  كجابر بف عبداهلل االنصارمكعمر بف الخطاب
  كغيرىـكالشعبي   كابك غطفاف. 

، كيؤيد ركاية السابقة حاديثيا أ تركيو عائشة نفسيا يناقض ان ف ىناؾ حديثأكجدير باألشارة  -5
تسألكني عف : ؟ فقالت كيؼ كاف عميا عنده " : نيا سئمتأاذ ركم  ف االماـ أمير المؤمني

، كسالت نفسو في  رجؿ كضع يده مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مكضعا لـ يضعيا احد
  ." ...يده كمسح بيا كجيو كمات

 ىذا التناقض في احاديثيا الى تبايف مكقفيا مف االماـ أمير المؤمنيف كقد أرجع السيد العسكرم        
.  

                                                           

ابك بكر عبد اهلل بف عبيد اهلل بف ابي مميكة القرشي، التيمي ، مؤذف الحـر كقاضي مكة أياـ ابف الزبير، الذم كاله - 
: ابف حباف. 262 – 1/261: اخبار القضاة: ككيع.  ىػ 117كتكفي في عاـ الطائؼ، كلد في خالفة أمير المؤمنيف  

.  102 – 1/101: تذكرة الحفاظ: الذىبي. 135ص: مشاىير عمماء االمصار
 .139 – 3/138: المستدرؾ: الحاكـ - 
  .263 – 262 / 2: الطبقات : ابف سعد  - 
  .262 / 2: الطبقات : ابف سعد - 
  .263 / 2: الطبقات : ابف سعد  - 
  .263 / 2: الطبقات : ابف سعد  - 
  .263 / 2: الطبقات : ابف سعد - 
  .263 / 2: الطبقات : ابف سعد  - 
تاريخ دمشؽ : ابف عساكر. 8/279المسند : ابك يعمى. 2/91: المناقب : الككفي. 7/501المصنؼ : ابف ابي شيبة- 
. 7/397: البداية كالنياية: ابف كثير. 42/394
 ، كبكيع ابك بكر    ما اف تكفي النبي االعظـ : ؛ اذ يقكؿ ما ممخصو 243 – 1/238: معالـ المدرستيف -  

 مف البيعة ، كبقي بعيدا عف الساحة حتى اخريات خالفة عثماف، اذ قادت عائشة بالخالفة ، امتنع أمير المؤمنيف 
المعارضيف مف طمحة كالزبير كغيرىما ضد عثماف ، امال منيا باف يمي االمر مف بعده ابف عميا طمحة بف عبيد اهلل 

 بالخالفة ، اقامت ضده حرب الجمؿ ، كانكسرت فييا كارجعيا أمير التيمي، كلما قتؿ عثماف كبكيع أمير المؤمنيف 
 الى المدينة كبقيت حانقة عميو حتى استشياده ، حتى أنيا لـ تستطع أف تخفي سركرىا لمقتمو ، ثـ كلي المؤمنيف 

 ، ثـ فترت العالقة بينيما عمى اثر قياـ معاكية بقتؿ الصحابي الحكـ معاكية ، كجمع بينيما المكقؼ الكاحد مف االماـ 
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 المدتوى االخالقيالمدتوى االخالقي اما 

ككاف   .      فالمعمـك باف التربية مف ابرز العكامؿ المؤثرة في عممية االعداد الخمقي كالسمككي لمفرد
نََّؾ   انو تربى في كنؼ اديب السماء كالذم شيد لو القرآف مما خص بو االماـ أمير المؤمنيف  َكاِ 

مُأؽٍق َعِظيٍـق  وَلَقْد "  الى اثر السماء في اعداد النبي بقكلو  ، كقد اشار االماـ أمير المؤمنيف  َلَعمى خُأ
- َيْسُمُك ِ و َطِريَق اْلَمَكاِرِم - ِمْن َلُدْن َأْن َكاَن َفِطيماًا َأْعَظَم َمَمٍك ِمْن َمَفِئَكِتو - َقَرَن المَّو ِ و 

َيْرَفُع ِلي ِفي ُكلِّذ َيْوٍم ِمْن - وَلَقْد ُكْنُن َأتَِّ ُعو اتِّذَ اَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِّذو - وَمَحاِسَن َأْخَفِق اْلَعاَلِم َلْيَمو وَنَياَره 
 " وَيْأُمُرِني ِ اِِلْقِتَداِء ِ و - َأْخَفِقو َعَمماًا 

  اديب النبي  اديب اهلل ، كاالماـ أمير المؤمنيف     فالنبي 

 ، اذ صاغ منو    كقد كاف االثر النبكم شديد الكضكح في اعداد شخصية االماـ أمير المؤمنيف 
مقا يماثؿ خمقو العظيـ    . مثيمو في االخالؽ كالسمككيات  فكافخُأ

                                                                                                                                                                                     

، كلما اراد البيعة البنو يزيد مف بعده كاف شقيقيا عبد الرحمف بف ابي بكر مف اشد المعارضيف ليذه حجر بف عدم 
البيعة، كجرت  بينو كبيف مركاف مساجالت لما بدا االخير بحممة الدعاية لبيعة يزيد في الحجاز، كلكنو القى مكقفا متشددا 

: " مف قبؿ عبد الرحمف، كلما قدـ معاكية حاجا ارسؿ بمبمغ مف الماؿ الى عبد الرحمف بغية استمالتو، كلكنو رفضو قائال
ثـ خرج الى مكة كتكفي فجأة ، قبؿ اتماـ البيعة ليزيد ، فدخؿ في نفس عائشة اف يككف صنع بو شر " ! ابيع ديني بدنيام

فتغير مكقفيا مف بني امية ، كاقامت حربا دعائية ضدىـ بدأتيا بنشر احاديث النبي االعظـ . كعجؿ عميو فدفف كىك حي
 في شأف مركاف كابيو الحكـ ، كقابمت سياسة معاكية بالضد ، لما عكؼ االخير عمى اتباعو سياسة ترمي الى طمس 

 المؤثر في المسمميف ؛ مما يشكؿ فضائؿ بني ىاشـ عامة كبيت أمير المؤمنيف خاصة ، لمقاـ االماميف الحسنيف 
 عمى منابر عائقا في طريؽ تكريث الخالفة ليزيد مف بعده ، كبمغ بو االمر اف امر بمعف االماـ أمير المؤمنيف 
 كمف جممة تمؾ المسمميف ، عندئذ قابمت عائشة ىذه السياسة مقابمة قكية كاخذت تنشد فضائؿ االماـ كاىؿ بيتو 

  . دكف غيره بالنبي الفضائؿ الحديث مدار البحث الذم يشيد باختصاصو 
 / 1: الطفؿ بيف الكراثة كالتربية : فمسفي  . (الصفحات جميعيا  ): التربية : الطحاف: لمزيد مف التفاصيؿ ينظر - 
254 -255 .
 . 406ص : نيج البالغة -
: الريشيرم  . 17ص: مكاـر االخالؽ : ، الطبرسي " انا اديب اهلل ، كعمي اديبي : "  قكلو ركم عف النبي - 

 . 1/58:ميزاف الحكمة 
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 قد  مع أمير المؤمنيف      اذ كاف لالساليب التربكية العميقة كالحكيمة التي اتخذىا النبي 
 احيت جميع مكاىبو الكامنة كاكصمتو في مدة قصيرة الى اعمى مدارج الكماؿ 

 الذرل في كؿ مياديف الحياة ، كىك الذم عبر عف عمك مرتبتو كسمك     كبذا احتؿ أمير المؤمنيف 
مكانو بكممة كجيزة قصرت الفاظيا كاتسعت معانييا لتجمي عظمتو بكؿ ما فييا مف تشعب كشمكؿ 

 " وَِل َيْرَقى ِإَليَّ الطَّْيُر ،  َيْنَحِدُر َعنِّذي السَّْيُل  : " كاحاطة ، فقاؿ 

    كالمراد بو انو عالي المكاف بعيد المرتقى ، الف السيؿ ال ينحدر اال عف االماكف العالية كالمكاضع 
كألنو ليس كؿ مكاف عاؿ مف استقرار " وَِل َيْرَقى ِإَليَّ الطَّْيُر " :  ىذا المعنى بقكلو ثـ اكد . المرتفعة 

السيؿ عميو ك اقتضى تحدره منو ، يككف مما ال يرقى اليو الطير ، فاف ىذا كصؼ يقتضي بمكغ الغاية 
 .في العمك كاالرتفاع

 كمف ابرز جكانب التفرد في شخصيتو  .     كىذا مف مختصاتو كلـ يحسف ىذا القكؿ مف غيره 
 اسكة كقدكة في مكاـر اخالقو ، مكاـر اخالقو التي ضرب بيا مثال فكاف اسكة كما اف رسكؿ اهلل 

 .فعمت اخالقو الحميدة حتى شممت اعداءه ، كمخالفيو 

 فكاف - ابف جالىا كطالع ثناياىا -  في الخصائص الخمقية ، كالفضائؿ النفسانية     كاف 
 مف لطافة االخالؽ ، كسجاحة الشيـ عمى قاعدة عجيبة جميمة 

                                                                                                                                                                                     

 لالماـ   لمكنجي الشافعي تعميؽ ذا داللة كاضحة في ىذا المضمار اذ قاؿ في معرض حديثو عف مؤاخاة النبي -  
 :  ، تأمؿ صنيعو في المؤاخاة بيف الصحابة ، جعؿ يضـ الشكؿ الى الشكؿ ، كالمثؿ الى المثؿ ، فيؤالؼ بينيـ ...

. 194ص : كفاية الطالب : ينظر .  لنفسو ، كاختصو بأخكتو كادخر عميا  
 . 218 – 217 / 1: الطفؿ بيف الكراثة كالتربية : محمد تقي فمسفي - 
 .  99ص : عمي كما كصؼ نفسو :  ، ينظر دركيش 26ص : نيج البالغة - 
 . 107 / 2: رسائؿ الشريؼ المرتضى : الشريؼ المرتضى - 
 . 100ص : عمي كما كصؼ نفسو : دركيش - 
:  كىك – سحيـ بف كثيؿ الرياحي – مأخكذ مف بيت شعر قالو - 

             انا ابف جال كّطالع الثنايا               متى اضع العمامة تعرفكني  
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َلْن ُيْسِرَع َأَحٌد َقْ ِمي "  :  الى بعض تمؾ المكاـر في مناسبات شتى ، منيا قكلو    كقد اشار 
 " وِصَمِة َرِحٍم وَعاِئَدِة َكَرٍم - ِإَلى َدْعَوِة َحقٍّ 

 "  وَِل َكَمْ ُن ِكْمَ ةًا  ،والمَّو َما َكَتْمُن َوْشَمةًا " :     كفي حديثو عف صدؽ ليجتو كصكاب منطقو يقكؿ 

وَلَقْد َأْحَسْنُن ِجَواَرُكْم : "  الى جكانب متعددة مف خمقو الكريـ في تعاممو مع مف حكلو      كقد اشار 
ْيِم - وَأَحْطُن ِ ُجْيِدي ِمْن َورَاِئُكْم -  - ُشْكراًا ِمنِّذي ِلْمِ رِّذ اْلَقِميِل - وَأْعَتْقُتُكْم ِمْن ِرَ ِق المُّلِّذ وَحَمِق الضَّ

ْطرَاقاًا َعمَّا َأْدَرَكو اْلَ َصُر     "وَشِيَده اْلَ َدُن ِمَن اْلُمْنَكِر اْلَكِثيرِ - واِ 

 يشير ىنا الى مظاىر منيجو االخالقي كسيرتو مع الناس بأنو شكر قميؿ ما     فامير المؤمنيف 
 . يصدر منيـ بالبر كاالحساف ، كيتغاضى عف كثير مف اليفكات كاالخطاء 

    كىك الذم يطمؽ كالمو بكؿ ثقة كاطمئناف فال يجرأ احد عمى اف يطعف فيما يقكلو النو قد كافؽ قكلو 
اني الرفع نفسي اف انيى الناس عما لست انتيي عنو ، اك آمرىـ بما ال اسبقيـ "  : فعمو كىك القائؿ 

 "اليو بعممي ، اك ارضى منيـ بما ال يرضي ربي 

 لكنا مف الجكد كالكـر قؿ نظيره اذ اختمؼ عما تعارؼ عميو الناس ، فنجده     كقد فرضت اخالقو 
ما تكسؿ احد الّي بكسيمة ، اجؿ عندم مف يد سبقت مني اليو ، ألربييا عنده ، باتباعيا اختيا : " يقكؿ 

 " ، فاف منع االكاخر يقطع شكر االكائؿ 

                                                                                                                                                                                     

كالثنايا . كناية عف السمك الى معالي االمكر : االمر الكاضح ، كطالع الثنايا : كالمقصكد . جال أم النيار : كابف جال 
 . 14/152:لساف العرب : ابف منظكر   . 1/33: مجمع االمثاؿ : الميداني : ينظر . جمع ثنية كىي الطريؽ في الجبؿ 

   . 3/59: القامكس المحيط : الفيركزآبادم 
. 203ص : شرح نيج البالغة : النصر اهلل : كينظر . 248/ 11: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد - 
 . 257ص:نيج البالغة -  
 . 5/2052:الصحاح :الجكىرم .كممة : كشمة - 
 41ص: نيج البالغة - 
 . 294ص: نيج البالغة - 
 . 170ص: عيكف الحكـ كالمكاعظ : الكاسطي - 
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ما بات لرجؿ عندم مكعد قط ، : "      كفي مثاؿ آخر يكضح لنا بعدا آخر مف ابعاد ذلؾ الخمؽ الفريد 
فبات  يتمممؿ عمى فراشو ليغدكا  بالظفر بحاجتو  ، اشد مف تممممي عمى فراشي حرصا عمى الخركج اليو 

 ." مف ديف عدتو ، كخكفا مف عائؽ يكجب الخمؼ ، فاف خمؼ الكعد ليس مف اخالؽ الكراـ 

     كما الذم يمكف عده مف تمؾ الفضائؿ الخمقية في ىذه العجالة فقد استفاضت المؤلفات التي تحدثت 
 منو التعرض لذكرىا عف سجاياه كمكاـر اخالقو حتى بمغت مف العظـ كالجاللة ، كاالنتشار مبمغا يسمج 

رأيتني فيما  : "  لعبيد اهلل بف يحيى بف خاقاف كالتصدم لتفصيميا ، فصارت كما قاؿ ابك العيناء 
اتعاطى مف كصؼ فضمؾ ، كالمخبر عف ضكء النيار الباىر ، كالقمر الزاىر ، الذم ال يخفى عمى 

الناظر ، فايقنت اني حيث انتيى بي القكؿ منسكب الى العجز مقصر عف الغاية ، فانصرفت عف الثناء 
 " عميؾ الى الدعاء لؾ ، كككمت االخبار عنؾ الى عمـ الناس بؾ 

 

 :ثانيا المدتوى العقائدي 

 في الكعبة كتربيتو في بيت الرسالة تعني انو كلد مسمما عمى التحقيؽ اذا ة أمير المؤمنيف    اف كالد
ثـ إف  .  ، كلـ يعرؼ عبادة االصناـ فتح عينيو عمى االسالـ  نظرنا الى ميالد العقيدة كالركح، النو

، يقكؿ   مدعاة لمتساؤؿ فاف كاف كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة " َ ِإنِّذي ُوِلْدُن َعَمى اْلِفْطَرةِ ":  قكلو 

                                                                                                                                                                                     

 . 483ص : عيكف الحكـ كالمكاعظ : الكاسطي - 
 . 477ص: عيكف الحكـ كالمكاعظ : الكاسطي - 
 . 1/322:الصحاح : الجكىرم . قبح : سمج - 
الخطيب : ينظر ترجمتو . ق 283ىك محمد بف القاسـ الياشمي بالكالء ، اديب مشيكر بالكتابة كالترسؿ تكفي سنة - 
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  " :ىناؾ  ؟ ، فماذا يقصد االماـ بذلؾ " ، كانما ابكاه ييكدانو كينصرانو كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة
:  عدة آراء في تفسير معنى الفطرة

، كىذه السنكات  ، إذ كانت كالدتو قبؿ البعثة بعشر سنكات لـ يكلد في الجاىمية اف االماـ :  اكال   
مكث قبؿ الرسالة  ، إذ جاء في االخبار الصحيحة انو  العشر تعد مقدمة لالسالـ كارىاصات النبكة

، فحكـ تمؾ  ، كال يخاطبو احد ككاف ذلؾ ارىاصات لرسالتو  سنيف عشرا يسمع الصكت كيرل الضكء
، مكلكد في اياـ  فالمكلكد فييا اذا كاف في حجره كىك المتكلي لتربيتو السنيف العشر حكـ اياـ رسالتو 

،  عمى الفطرة كىذا ىك كجو المقارنة بمعنى كالدتو .  ، كليس بمكلكد في جاىمية محضة كاياـ النبكة
:   كذلؾ ، ثـ اف ىذه السنة ليا اثر في حياة النبي  ، ككالدة غيره مف الصحابة

إذ سمع  ىي السنة التي بدء فييا برسالة الرسكؿ  اف السنة التي كلد فييا االماـ عمي      
 .، كلـ يخاطب فييا بشيء ، كاشخاصا ، فشاىد انكارا اليتاؼ مف االحجار كاالشجار، ككشؼ عف بصره

، فمـ يزؿ بو حتى ككشؼ  ، كاالنقطاع كالعزلة في جبؿ حراء  بالتبتؿفي ىذه السنة ابتدأ النبي     
 . ، كنزؿ عميو الكحي بالرسالة

، كقاؿ  ، كيسمييا سنة الخير كالبركة فييا ، كبكالدة االماـ عمي   يتيمف بتمؾ السنةككاف    
: "  ، كلـ يكف مف قبؿ شاىد ذلؾ الىمو ليمة كالدتو كقد شاىد فييا ما شاىد مف الكرامات كالقدرة االليية

، كفعال كاف كما قاؿ " .  لقد كلد لنا الميمة مكلكد يفتح اهلل عمينا بو ابكابا كثيرة مف النعمة كالرحمة
، كرست  ، كبسيفو ثبت ديف االسالـ ، ككاشؼ الغماء عف كجيو كاف ناصره كالمحامي عنو فانو 

  . دعائمو كتميدت قكاعده
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كؿ مكلكد يكلد عمى : "  ، كذلؾ اف معنى قكلو  ، كلـ تحؿ  الفطرة التي لـ تتغيركيراد بيا:  ثانيا    
.  ، كالمشاعر ، كبصحة الحكاس  اف كؿ مكلكد فاف اهلل تعالى قد ىيأه بالعقؿ الذم فمقو فيو " الفطرة

،  ، كلكف التربية كالعقيدة في الكالديف ، كلـ يجعؿ فيو مانعا يمنعو مف ذلؾ الف يعمـ التكحيد كالعدؿ
، كلد   دكف غيرهكامير المؤمنيف .  ، يصده عما فطر عميو ، كحسف الظف فييما كااللؼ العتقادىما

،  ، كال مف جية غيرىما ، ال مف جانب االبكيف ، كلـ يصد عف مقتضاىا مانع عمى الفطرة التي لـ تحؿ
. ، كلكنو حاؿ عف مقتضاىا كزاؿ عف مكجبيا كغيره كلد عمى الفطرة

، كال  ، كال كاف كافرا طرفة عيف كانو منذ كلد لـ يكاقع قبيحا– العصمة – انو اراد بالفطرة :     ثالثا
. " مخطئا كال غالطا في شيء يتعمؽ بالديف

 في دائرة الكصؼ القاصر عف بمكغ حقيقة المكصكؼ ، كينسب     يبقى الحديث عف ايمانو كيقينو 
 عف عمؽ ىذا االيماف كرسكخ ىذا اليقيف كؿ كالـ الى نكافؿ القكؿ بعد اف افصح النبي االعظـ 

لك اف السمكات : "  انو قاؿ بكممات نيرة تكاتر نقميا كاجمع المسممكف عمى اثباتيا اذ ركم عنو 
  ."كاالرض كضعتا في كفة كايماف عمي في كفة ، لرجح ايماف عمي 

 ، ىكذا عبر " برز االيماف كمو الى الشرؾ كمو  : "  في يـك الخندؽ قاؿ       كحيف برز 
 في معادالت ترجيحية تجاكزت مديات التحديد بكؿ ما  عف ايماف أمير المؤمنيف رسكؿ اهلل 
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يتعامؿ بو البشر مف كحدات القياس كمعرفة المقادير ، فما ىك كزف السمكات كاالرض يا ترل ؟ ، كما 
معنى االيماف كمو ؟ ، كؿ ذلؾ متركؾ اليحاءات المغة كاساليبيا في صياغة دكاليا عمى مدلكالتيا ، كلكف 
ىذه الصياغات النبكية تكشؼ عف حقيقة كاحدة مؤداىا اف ىذا الرجؿ المتفرد في مياديف الحياة لو السبؽ 
كالعمؽ كالرسكخ ، في دائرة اليقيف كااليماف باهلل الكاحد ، حتى اندؾ شخصو في ايمانو كما ىك الحاؿ في 

 .صفاتو االخرل

 في نيج البالغة ليقؼ عمى عبارات تكصيفية تبرز ماىية ايمانو كيقينو       كاف المتتبع لكالمو 
ف كانت ال تعدك بضعة اشارات قميمة في عددىا ، كلكنيا دقيقة في كصفيا ، مكثفة في صياغتيا ،  كا 

  .حيث اكضحت لنا بعض مزايا ىذا الجانب االعتقادم النفيس في شخصية االماـ أمير المؤمنيف 

، ككما ىك الحاؿ في كؿ احاديثو ك  (ايمانو  ) عف ىذه المفردة       كالمالحظ عمى كالـ االماـ 
 يتخذ عدة كجكه كيعالج عدة جكانب ، كمع قمة النصكص في أم مكضكع مف ىذا النكع ، فاف كالمو 

 مع مراعاة االيجاز اذ ال يتسع المجاؿ اال انو مف الممكف تصنيفيا تبعا لمجكانب التي تناكليا االماـ 
 :الطالة البحث فييا 

وَسَ ْقُن ِإَلى : "  الى ىذه الفضيمة التي أختص بيا بقكلو إذ يشير  : الس ق الى اِليمان      
ُل َمْن َأَناَ    : " كايضا قكلو  " اِايَمانِ   َلْم َيْسِ ْقِني ِإِلَّ َرُسوُل المَّو- وَسِمَع وَأَجاَ  - المَُّيمَّ ِإنِّذي َأوَّ

- -   َِفة   " ِ الصَّ

 ، اذ نجده  بسابقتو في االسالـ كمسارعتو لاليماف باهلل كنبيو االعظـ      ككثيرا ما كاف يفتخر 
 انزلت النبكة عمى النبي : "  كفي ركاية ثانية عنو "  انا اكؿ مف اسمـ مع رسكؿ اهلل : " يقكؿ  
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، كما معو احد  يصمي كانا اصمي عف يمينو ، فكاف النبي  ، كاسممت غداة يـك الثالثاء يـك االثنيف
 " مف الرجاؿ غيرم

إيمان  بالتكحيد الخالص فكاف ايمانو       كلما كاف التكحيد مف ابرز معالـ ديف اهلل قد قرف ايمانو 
لمَُّيمَّ  ا:"  الذيف بعُأد إيمانيـ عف كؿ مظير مف مظاىر الشرؾ ، كمف اقكالو الدالة عمى ذلؾ الموحدين

  . " وَلْم َيَر ُمْسَتِحّقاًا ِلَيِمه اْلَمَحاِمِد واْلَمَماِدِ  َ ْيَركَ - وَىَما َمَقاُم َمْن َأْفَرَدَك ِ التَّْوِحيِد الَِّمي ُىَو َلَك 

داًا  ... وُنْؤِمُن ِ و ِإيَماَن َمْن َرَجاه ُموِقناًا : "        كقاؿ في مكضع آخر  داًا وَعظََّمو ُمَمجِّذ  وَأْخَمَص َلو ُمَوحِّذ
". 

نِّذي َلَعَمى  : "  حتى قاؿ  مغ اعمى درجان اليقين في ايمانو العميؽ قد  ككاف أمير المؤمنيف      واِ 
  . "َيِقيٍن ِمْن َر ِّذي وَ ْيِر ُشْ َيٍة ِمْن ِديِني

ىك االدراؾ العميؽ ، كالعمـ بالحؽ ، مع العمـ بانو ال يككف غيره ، كىك سككف :     كاليقيف في المغة 
كيطمؽ في االحاديث المأثكرة عمى الحالة التي تحصؿ لالنساف في اعمى  . النفس كثمج الصدر بما عمـ 

 .درجات التقكل نتيجة لكضكح حقائؽ الكجكد 

دليؿ عمى انو تسنـ درجة الكصكؿ  "لو كشف لي الغطاء ما ازددن يقيناًا : "      كفي مقكلتو المأثكرة 
 . الى اعمى درجات االيماف 
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 بيذا البياف عف يقينو لكجدنا عميو الؼ دليؿ كدليؿ في كؿ حرؼ نطؽ بو كفي      كلك لـ يفصح 
ْقرَاٌر ِ المِّذَساِن - اِايَماُن َمْعِرَفٌة ِ اْلَقْمِ  : " كؿ حركة اك سكنو في سمككو ، كىك مف عرؼ االيماف بقكلو  واِ 

 بحرؼ اال كممؤه اليقيف كااليماف ، كال اقدـ كال احجـ  ، فما نطؽ أمير المؤمنيف   "وَعَمٌل ِ اَاْرَكانِ 
  .اال ككاف في اقدامو كاحجامو ما يدلؿ عمى يقينو بربو كااليماف بخالقو 

      كمف اكضح الدالالت عمى قكة كرسكخ يقينو ما كاف يكاجو بو تمؾ العقبات التي القاىا في مسيرتو 
 : فكاف شعاره الدائـ انو عمى يقيف مف ربو ، كمف ذلؾ قكلو كاصفا مناكئيو 

نِّذي ِمْن َضَفِلِيُم الَِّمي ُىْم ِفيو       "  َلَعَمى َ ِصيَرٍة ِمْن َنْفِسي وَيِقيٍن ِمْن - واْلُيَد  الَِّمي َأَنا َعَمْيو -  واِ 
نِّذي ِإَلى ِلَقاِء المَّو َلُمْشتَاٌق - َر ِّذي    ." وُحْسِن َثَواِ و َلُمْنَتِظٌر رَاٍج - واِ 

 ، كبمغ حد اليقيف ، فيك ايماف العارؼ ايمان من عاين الغيو  يكصؼ ايمانو بانو كىكذا كاف     
المكقف ، اذ عرض في احدل مقطكعاتو الرائعة التي كاف يفتتح بيا خطبتو الى نكع ايمانو ككيفيتو 
المستكعبة التي تطرد جميع ما يتعارض مع ىذا االيماف ، اك ما يتزاحـ معو في نفس االنساف التي 

 : " فطرت عمى طبيعة يمكف اف تضطـ عمى المتناقضات ، كتتالطـ فييا المتخالفات ، اذ قاؿ 
 وُنْؤِمُن ِ و  ...َعمَّا ُأِمَرْن ِ و- وَنْسَتِعيُنو َعَمى َىِمه النُُّفوِس اْلِ َطاِء ، ...اْلَحْمُد ِلمَّو اْلَواِصِل اْلَحْمَد ِ النِّذَعمِ 

   " ِإيَماناًا َنَفى ِإْخَفُصو الشِّذْرَك وَيِقيُنو الشَّكَّ - وَوَقَف َعَمى اْلَمْوُعوِد - ِإيَماَن َمْن َعاَيَن اْلُغُيوَ  

 ، كىك مقاـ     تنطكم الكممات اعاله عمى معاني جميمة تنبئ عف مقاـ خاص بامير المؤمنيف 
اكلياء اهلل كاصفيائو ، الذم يكشؼ عف بعد معنكم تتميز بو تمؾ الذكات العارفة ، ىذا البعد ميز ىذه 

َفِإنَّا َصَناِئُع َر ِّذَنا " : "  بقكلو الصفكة مف الناس كجعميـ نخبة مختارة مف عباد اهلل اك كما عبر عنيـ 
 . " والنَّاُس َ ْعُد َصَناِئُع َلَنا
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 كذلؾ ببياف انو كاف قد تسنـ درجة الكصكؿ كالذم  سيد العارفيف بعد رسكؿ اهلل     كقد كاف 
فمحظ جناب الحؽ حيث انو ىك فقط كاف لحظ نفسو مف حيث ىي  يحؽ اذا غاب العارؼ عف نفسو

 ال مف حيث ىي متزينة بزينة الحؽ ، كقد كجد في كالمو كاشاراتو ما يستمـز حصكؿ ىذه –الحظة 
 . المرتبة 

 ايمانو ، انو مف القكة كاالستحكاـ التي ترقى الى ايماف المشاىدة ،     كىكذا كصؼ أمير المؤمنيف 
كصدؽ تصديؽ مف القى ما يكعد ، ككؿ ذلؾ مقركنا باخالص لـ يتسمؿ الى ساحتو أم مظير مف 

 .مظاىر الشرؾ ، كيقيف لـ يمازجو أم لكف مف الكاف الشؾ  

وَلَقْد - َأَر  ُنوَر اْلَوْحِي والرِّذَساَلِة وَأُشمُّ ِريَح النُُّ وَِّة   : "     كمف امثمة تمؾ المعاينة ىي قكلو 
َفُقْمُن َيا َرُسوَل المَّو َما َىِمه  - ( لى اهلل عميو وآلوص )َسِمْعُن َرنََّة الشَّْيَطاِن ِحيَن َنَزَل اْلَوْحُي َعَمْيو 

  "َفَقاَل َىَما الشَّْيَطاُن َقْد َأِيَس ِمْن ِعَ اَدِتو - الرَّنَُّة 

 رأل بعيف بصيرتو الصكر االليية امثاؿ االنكار البيية كفي ذلؾ داللة عمى كصكلو  كذلؾ انو    
  .كاتصالو بأرباب حظيرة القدس كقرب منزلتو مف تناكؿ صكرة الكحي كاف صدؽ انو دكف درجة النبكة 

   فاالنساف حينما يتكفر عمى البصيرة العممية ، كيرل اهلل في ضكء نكر المعرفة ، كمف خالؿ مالحظة 
اثارة الكجكد يمكنو بيسر اف يعرؼ رسؿ اهلل الكاقعييف عمى اساس نفس البصيرة العممية كفي ضكء عيف 

. غير اف الرؤية تبمغ في بعض االحياف درجة مف القكة . المعرفة ، كمف خالؿ مالحظة آثار النبكة 
 بحيث يشاىد االنساف نكر النبكة في شخص الرسكؿ بكاسطة الرؤية القمبية كما في كالـ االماـ 

 ." المعرفة القمبية كالكشؼ كالشيكد الباطني " اعاله ، كمثؿ ىذه المعرفة تدعى 
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     كيرل الغزالي اف افضؿ طرؽ معرفة انبياء اهلل كاكثرىا قطعية ىك المعرفة القمبية كالكشؼ كالشيكد 
  ، كىك كذلؾ ، فالشخص الذم يرل مف خالؿ بصيرتو القمبية ، كيالحظ نبكة النبي محمد الباطني 

 يبمغ ارقى درجات بطريقة عمكية ، فيك مضافا الى استغنائو عف أم دليؿ الثبات نبكة النبي محمد 
 . المعرفة كالبصيرة 

 بيكذا مقاـ يسمك فكؽ كؿ الكماالت ليبمغ درجة  ألمير المؤمنيف     كقد شيد النبي االعظـ 
ِإِلَّ َأنََّك َلْسَن - ِإنََّك َتْسَمُع َما َأْسَمُع وَتَر  َما َأَر  : " الكصكؿ التاـ كيككف في قمة المعرفة اذ قاؿ لو 

  " ِ َنِ يٍّ 

 كاف لو اتصاؿ بالحؽ تعالى كالكصكؿ التاـ ، ككاف ذلؾ االتصاؿ حاصال لالماـ أمير     فالنبي 
 .  كاف كاف دكف درجة النبكة المؤمنيف 

 ، اشارتو برؤيتو لممالئكة كما في حادثة تغسيمو لجثماف النبي     كمف دالالت معاينتو لمغيكب 
ِن -   واْلَمَفِئَكُة َأْعَواِني لى اهلل عميو وآلووَلَقْد ُولِّذيُن ُ ْسَمو  ص : "  إذ يقكؿ االعظـ  َفَضجَّ

ُيَصمُّوَن َعَمْيو َحتَّى َواَرْيَناه - وَما َفاَرَقْن َسْمِعي َىْيَنَمٌة ِمْنُيْم - َمأٌل َيْيِ ُط وَمأٌل َيْعُرُج - الدَّاُر واَاْفِنَيُة 
   "ِفي َضِريِحو

 اال انيا غنية مضمكنا، كاف كنا قد –كاف كانت مكجزة كقميمة كمان  -      ىكذا كانت كمماتو 
تعرضنا ليا بايجاز تطمبو مقاـ البحث ، اال انيا كشفت عف عمؽ ىذا االيماف كرسكخو ، انو ايماف مف 

 .عايف الغيكب كبمغ حد اليقيف فكاف في قمة ايماف العارفيف المكحديف المكقنيف

"  : ، اذ يقكؿ  اكؿ مف اعتنقو كآمف بو    كما اف بزغ نكر االسالـ حتى كاف أمير المؤمنيف  
ُل ُمْؤِمٍن ِ َك َيا َرُسوَل المَّو" :  ، كفي مكضع آخر يقكؿ  " وَسَ ْقُن ِإَلى اِايَمانِ  ، ككثيرا ما  "ِإنِّذي َأوَّ

  .ما نجده يفتخر بسابقتو في االسالـ كمسارعتو لاليماف باهلل كنبيو االعظـ 
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، ثـ اف  ، كمف ذاتو خمقا كفطرة مكلدا كنشاة  مف معدف الرسكؿ ، النو     كقد كلد مسمما
، كمف حقيقتو لـ يكف شيئا مف ظركؼ  الظرؼ الذم اعمف فيو عما يكمف في كيانو مف ركح االسالـ

 كاف اعمؽ مف ضركرة االرتباط   ، الف اسالـ االماـ عمي ، كلـ يرتبط بمكجبات العمر اآلخريف
كمع اف  .  ، اذ كاف جاريا مف ركحو كما تجرم االشياء مف معادنيا كالمياه مف ينابيعيا بالظركؼ

، كلكف مف مجمكعيا يستطيع  الركايات لـ تتفؽ عمى سنو يـك اسالمو، كظيرت فييا نزعات مختمفة
 إذ مأل الديف الجديد قمبا لـ ينازعو فيو منازع مف عقيدة  .الباحث اف يجـز بانو كاف في مطمع شبابو

كاف المسمـ الخالص عمى سجيتو اف عميا : سابقة، كلـ يخالطو شكب يكدر صفاءه، فبحؽ ما يقاؿ
 كلكف بعض الشانئيف لو .، كاف الديف الجديد لـ يعرؼ قط احد اصدؽ اسالما كال اعمؽ نفاذا منو المثمى
 ككما ىك ديدنيـ مع فضائمو   لـ يرؽ ليـ التسميـ بسبقو باالسالـ دكف اف ينتقصكا مف ىذا
، كمنيـ مف كضع  إسالـ تقميد كمحاكاة النو اسمـ في عمر الصبا ، فمنيـ مف عد إسالمو  السبؽ

أكؿ مف اسمـ مف النساء :  ، فقاؿ ال تعدك الصبياف تصنيؼ مف عند نفسو ليجعؿ أسبقية االماـ 
. ، كمف الرجاؿ ابك بكر ، كمف العبيد بالؿ كمف المكالي زيد، كمف الصبياف عمي  خديجة

كمتى كفر أمير المؤمنيف حتى : "   في االسالـالتفاتة طيبة حكؿ مسألة القكؿ بسبقو  كلالميني    
 ، كاحتضنو حجر الرسالة ؟ كقد انعقدت نطفتو عمى الحنيفية البيضاء ؟ كمتى اشرؾ باهلل حتى يؤمف يسمـ

، فمـ يزؿ مقتصا اثر الرسكؿ قبؿ اف يصدع بالديف  ، كىذبو الخمؽ النبكم العظيـ ، كغذتو يد النبكة
اف المراد مف اسالمو كايمانو ... ، كال نزعة غير نزعتو  ، فمـ يكف لو ىكل غير ىكاه الحنيؼ كبعده

ؿُأ كاكليتو فييما كسبقو الى النبي في االسالـ ىك المعنى المراد مف قكلو تعالى عف ابراىيـ   َكَأَنا َأكَّ
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ـْ َقاَؿ َأْسَمْمتُأ ِلَربِّ اْلَعاَلِميَف  : ، كفيما قاؿ سبحانو عنواْلمُأْسِمِميَف  ، كفيما قاؿ ِإْذ َقاَؿ َلوُأ َربُّوُأ َأْسِم
ْؤِمِنيفَ    :سبحانو عف مكسى  ؿُأ اْلمُأ َآَمَف الرَّسُأكؿُأ ِبَما  ، كفيما قاؿ تعالى عف نبيو العظيـ  َأَنا َأكَّ

ـَ ِلَربِّ اْلعاَلِميفَ  : ، كفي قكلوِبَما أُأْنِزَؿ ِإَلْيِو ِمْف َربِِّو     .  أُأِمْرتُأ َأْف أُأْسِم

،  ، النو شاىد االعالـ كىؿ يدؿ تأمؿ حاؿ االماـ عميو السالـ مع االنصاؼ اال عمى انو اسمـ    " 
،  ، كرأل نكر الرسالة، كثبت اليقيف في قمبو بمعرفة كعمـ كنظر صحيح ، كشـ ريح النبكة كرأل المعجزات

 . " ، اال فيما يتعمؽ بامكر االخرة ، كال رغبة كال رىبة ال بتقميد كال حمية

:المدتوى الفكري او العلمي: ا ثالث        

 كفؽ ىذا المستكل فسيأتي الحديث فيو بشيء مف التفصيؿ في  بالنبي     اما عالقة االماـ 
 .الفصؿ الخامس 

 

 

 

  ، كىك يتحدث كاصفا النبي حسبنا التأمؿ في كمماتو :      كعكدان عمى بدء يمكف القكؿ انو 
 ، كالتي تنبئ عف معرفة كاجالؿ عز بالصفات التي لـ يصفو بيا احد مف الخمؽ كما كصفو بيا ىك 

ِ َأِ ي َأْنَن وُأمِّذي َيا َرُسوَل المَّو ، " :  عند تغسيمو  كمنيا قكلو في رثائو نظيرىما لشخص النبي 
ْصَن َحتَّى ِصْرَن  ْنَ اِء وَأْخَ اِر السََّماِء ، َخصَّ َلَقِد اْنَقَطَع ِ َمْوِتَك َما َلْم َيْنَقِطْع ِ َمْوِن َ ْيِرَك ، ِمَن النُُّ وَِّة واِا
ْ ِر وَنَيْيَن َعِن اْلَجَزِع  ُمَسمِّذياًا َعمَّْن ِسَواَك ، وَعمَّْمَن َحتَّى َصاَر النَّاُس ِفيَك َسَواءًا ، وَلْو َِل َأنََّك َأَمْرَن ِ الصَّ
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ْنَفْدَنا َعَمْيَك َماَء الشُُّئوِن ، وَلَكاَن الدَّاُء ُمَماِطفًا واْلَكَمُد ُمَحاِلفاًا ، وَقفَّ َلَك وَلِكنَّو َما َِل ُيْمَمُك َردُّه ، وَِل  ، َا
  " ُيْسَتَطاُع َدْفُعو ، ِ َأِ ي َأْنَن وُأمِّذي اْمُكْرَنا ِعْنَد َر ِّذَك واْجَعْمَنا ِمْن َ اِلكَ 

 اشد تأثير حتى انو ترؾ الخضاب ، كقد قيؿ  عمى أمير المؤمنيف       كقد اثرت مصيبة فقده 
قاؿ "   اْلِخَضاُ  ِزيَنٌة وَنْحُن َقْوٌم ِفي ُمِصيَ ةٍ عميو السفم َلْو َ يَّْرَن َشْيَ َك َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َفَقاَل  " :لو 

  . الشريؼ الرضي مكضحا يريد برسكؿ اهلل 

 :  شارحا صفاتو  كىك يصمي عمى النبي     كمنيا قكلو 

اْجَعْل  ، المَُّيمَّ َداِحَي اْلَمْدُحوَّاِن وَداِعَم اْلَمْسُموَكاِن ، وَجاِ َل اْلُقُموِ  َعَمى ِفْطَرِتَيا َشِقيِّذَيا وَسِعيِدَىا   " 
َشرَاِئَف َصَمَواِتَك ، وَنَواِمَي َ َرَكاِتَك َعَمى ُمَحمٍَّد َعْ ِدَك وَرُسوِلَك ، اْلَخاِتِم ِلَما َسَ َق واْلَفاِتِح ِلَما اْنَغَمَق ، 
َل َفاْضَطَمَع َقاِئماًا  واْلُمْعِمِن اْلَحقَّ ِ اْلَحقِّذ والدَّاِفِع َجْيَشاِن اَاَ اِطيِل ، والدَّاِمِغ َصْوَِلِن اَاَضاِليِل ، َكَما ُحمِّذ

ِ َأْمِرَك ُمْسَتْوِفزاًا ِفي َمْرَضاِتَك ، َ ْيَر َناِكٍل َعْن ُقُدٍم وَِل َواه ِفي َعْزٍم ، َواِعياًا ِلَوْحِيَك َحاِفظاًا ِلَعْيِدَك ، َماِضياًا 
َعَمى َنَفاِم َأْمِرَك َحتَّى َأْوَر  َقَ َس اْلَقاِ ِس ، وَأَضاَء الطَِّريَق ِلْمَخاِ ِط ، وُىِدَيْن ِ و اْلُقُموُ  َ ْعَد َخْوَضاِن 

اْلِفَتِن واآلثَاِم ، وَأَقاَم ِ ُموِضَحاِن اَاْعَفِم وَنيِّذرَاِن اَاْحَكاِم ، َفُيَو َأِميُنَك اْلَمْأُموُن وَخاِزُن ِعْمِمَك اْلَمْخُزوِن 
  ." ، وَشِييُدَك َيْوَم الدِّذيِن وَ ِعيُثَك ِ اْلَحقِّذ ، وَرُسوُلَك ِإَلى اْلَخْمِق 

 واْجزِه ُمَضاَعَفاِن اْلَخْيِر ِمْن ، المَُّيمَّ اْفَسْح َلو َمْفَسحاًا ِفي ِظمِّذَك "  برفع درجاتو كقكلو في الدعاء لو 
 واْجزِه ِمِن اْ ِتَعاِثَك َلو ، وَأْكِرْم َلَدْيَك َمْنِزَلَتو وَأْتِمْم َلو ُنوَره ، المَُّيمَّ وَأْعِل َعَمى ِ َناِء اْلَ اِنيَن ِ َناَءه ،َفْضِمَك 

 المَُّيمَّ اْجَمْع َ ْيَنَنا وَ ْيَنو ِفي َ ْرِد اْلَعْيِش ، َمْرِضيَّ اْلَمَقاَلِة َما َمْنِطٍق َعْدٍل وُخْطَ ٍة َفْصٍل ،َمْقُ وَل الشََّياَدِة 
 "  وُمْنَتَيى الطَُّمْأِنيَنِة وُتَحِف اْلَكرَاَمةِ ،وَرَخاِء الدََّعِة   وُمَنى الشََّيَواِن وَأْىَواِء المَّمَّانِ ،وَقرَاِر النِّذْعَمِة 
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الفصل الثبني 

 بيئة النبي        
 متهيد

 
 البيئة من العوامل الرئيسة التي تعمب دورًا ىامًا في تكوين شخصية الفرد وتحديد مسار نموه، دتع     

ول ىذه البيئات ىي البيئة التي تحتضن أوتتنوع البيئات التي يحدث فييا ذاك التكوين والنمو االنساني، و
 يأتي دور البيئة مومن ث. اثبتيا العمم الحديثواضحة الفرد وىو ال يزال جنينا في أحشاء امو، اذ ليا آثار 

اما البيئة االوسع فيي البيئة االجتماعية التي تساعد عمى . األسرية التي ينشأ في كنفيا الطفل بعد والدتو
تشرب عادات الجماعة وتمثميا، وامتصاص معاييرىا وتقاليدىا، وتوفر لو االنتماء القوي لممجتمع، وتعمل 

سمبية او ايجابية في تكوين تكون اآلثار االجتماعي، إن عمى اشباع حاجاتو النفسية في جو من التفاعل 
 .الشخصيات تبعًا لطبيعة تمك البيئة المحيطة بالفرد

كما اكد العمماء عمى  .أثرىا ايضًا في نمو الفرد وتكوين شخصيتو (الجغرافية)ولمبيئة الطبيعية      
 فسموك الفرد ىو عممية ديناميكية حيوية متكونة من ،في تحديد الشخصية (والمحيط ....الموقف )اىمية 

.  فالمحيط يؤثر في سموك الفرد، والفرد يعيد تأثيره عمى المحيط بالتبادل. تفاعل المحيط والفرد

بحاث ودراسات جادة ادلى بيا أمام ىذه النقاط اليامة التي تشكل حصيمة تجارب عممية وأ    و
:   ىامةتساؤالتالمختصون في مجال أثر وتأثر الشخصية بالمحيط نضع في البدء ثمة 

                                                                 

. 72- 71ص: عمم النفس التربوي: ابو جادو-  
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. 324 – 320ص: اساسيات في عمم النفس: الرحو: لمزيد من التفاصيل ينظر-  



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                                   الفصل الثاني
 

76 
 

النبي الخاتم وسيد " محمد " بانواعيا المذكورة اعاله في تكوين شخصية   )ما مدى أثر البيئة  -1
 . الخمق اجمعين 

 كباقي الشخصيات االنسانية تتأثر بالمؤثرات البيئية؟ ىل كانت شخصية النبي  -2
في وبيئتو التي احتضنتو وأييما كان األكثر أثرًا  ما مديات التفاعل بين شخصية النبي  -3

 اآلخر؟ 
   تتطمب االجابة عمى ىذه التساؤالت عدة خطوات ىامة تحدد مسار البحث لمتوصل الى نتائج قريبة 

.  من نصوص يمكن االستدالل بيالمواقع وفق ما قدمو االمام امير المؤمنين 

 وىل  ،د ىذه الشخصيةا واستجالء ابع    أولى ىذه الخطوات الوقوف عند شخصية النبي الخاتم 
 ومن ثم البحث عن مصاديق ألثر ؟يمكن ان تقاس بمن سواىا من بني البشر؟ ام ليا ميزات اختصت بيا

.   ووفق ما ورد في كالم االمام امير المؤمنين في تكوين شخصية النبي  (بكافة اقساميا)البيئة 

خاصة بيا، ة لييا، أي ان لمسماء عنايإ فيي من الذوات المّعدة     فأما عن شخصية النبي االعظم 
ويدلنا عمى ذلك مثال قضية االصطفاء التي ُخص بيا بعض العباد من االنبياء واالولياء وفي طميعتيم 

ئِدقِده  ِد ْم   اَد ْم ُد ْم َد َد "  وىو النبي  َلَد طَدفَد  كَدرَد  َد  ِده  ِد َدقَد ئِد ِد    اْم ُدخْم َد ُّص ...  خَد  ."رِدسَد َلَد ِده اِدكَدرَد ئِد ِد  ،   اْم ُدصْم
فَد اِد  فِدي  قَددَّ َده : " صطفائو قال االمام اولبيان خصوصية  طِد صْم لَد    ُد َد ْم ِد  ًا  "النو جعمو .  " َلِد  عَد

لِد  َد  ه  سَد ِّيدُد "  و.  "  اْم ُدرْمسَد  ، وباألخص شخصية النبي الخاتم  مثال ىكذا شخصياتأو.   "عِد َد دِد
التي اُعدت لميمة عالمية تحمل رسالة اهلل الى عباده ال يمكن ان تقاس في مكنوناتيا وصفاتيا وآثارىا 

"  :  إذ يقول عن خصوصية محمد وأىل بيتو بباقي البشر ويكفينا قول االمام امير المؤمنين 
ه  ِد ْم   صل   هلل عل ه  آاه   ُد َد َّدٍد   ِد  ِد   ُدقَد سُد  َلَد  دٌد   اُد َّ ِد  هَدذِد ويمكن تعميم ىذه الحقيقة عمى كافة  ،  " َد َد

.  االبعاد والجزئيات المنطوية عمييا شخوصيم القدسية
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 في ىذا طالة الكالم حول شخصية النبي األعظم إ    والقول اعاله يمزمنا التوقف عن البحث و
. الجانب ما دامت متسامية عن القياس بمن سواه من البشر

 فبالنسبة ألثر البيئة األولى حين كان جنينًا فميس لدينا ،    اما عن أثر البيئة في تكوين ىذه الشخصية
يم عن طيارة م، عدا ما أشار اليو بشيء من التع معمومات يمكن ان نستشفيا من كالم االمام 
.   "   َد ْم ِد ٍد   َد ْمرَد ُد  ،   َد ْم ِد ُده  ُدسْم َدقَدرٍّر  خَد ْمرُد   ُدسْم َدقَدرُّصه" االرحام واالصالب التي احتضنتو مثيل قولو 

 فان اهلل اختار لو أكرم واطير االرحام     وسوف يأتي الحديث عنيا تفصيال في الفصل التالي
. واالصالب  لتناقمو

مو السيدة أ، فحظى برعاية   نشأ يتيم االب     وفيما يخص البيئة األسرية فمن المعموم تأريخيا انو 
، ذو السجايا   ذاك الذي كان  سيد قومو وجده عبد المطمب بن ىاشم ، آمنة بنت وىب 

 وزوجتو السيدة فاطمة  طالب ي ومن بعد وفاتو انتقل الى كنف عمو اب ، الرفيعة والمحامد الكريمة
 الى ىذه االمام امير المؤمنين  ، إال أنو ال نجد في نصوص نيج البالغة إشارة من بنت اسد 

.  المرحمة من حياة النبي 

، اذ وردت في مظان       وسيختص حديثنا عن البيئة االوسع التي عاش في كنفيا النبي االعظم 
،  جغرافيا واقتصاديا)  عدةوجوأ دراسة ىذه البيئة من ا يمكن عمى اساسو شتى، معموماتكالمو 
(.  اجتماعياسياسيًا و ، و ودينيا

؟ وما مدى   أثر عمى تكوين شخصيتوىل لبيئة النبي  :      ويبقى التساؤل اليام والجدير باالجابة
؟   ييما كان االشد تأثيراأ؟ و  في بيئتو المحيطة بوىذا األثر؟ وىل أثر النبي 

 

                                                                 

. 178نيج البالغة ص-  
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رضي في أثر أي أ وكما مرت االشارة ال يمكن قبول م يشخصية النبي العظك     ان شخصية 
 ونقمو ، بين الماء والطينآدم  واختاره نبيًا و ، وخمقو اهلل من نوره ،تكوينيا ما دامت السماء قد تعاىدتو

، وما ان  من االصالب الشامخة الى االرحام المطيرة عبر توالي القرون حتى اودعو في افضل مستودع
 ، حتى قرن بو ممكًا من اعظم مالئكتو يسمك بو طريق المكارم" كريمًا ميالده" خرج وليدًا الى الحياة 
  ،، كالصدق ، لم يتركو لحظة وقد عرف منذ صغره بصفات الكمال الخمقيومحاسن اخالق العالم

 ومن جانب آخر لو تأممنا في البيئة  ،ىذا من جانب.   والشجاعة وغيرىا ، والكرم ، والنجدة ،واالمانة
كما سيتبين من خالل – ، لبرزت لنا سمات غاية في التدني وعمى كافة المستويات  التي كانت تحيط بو

ويمكن ان يتسم الطابع العام بغمبة الجانب السمبي عمى النادر من االيجابيات التي عرف بيا – البحث 
. ىذا المجتمع

أي أثر ليذه البيئة في تكوين ىكذا شخصية عظيمة صاغتيا العناية عدم وجود يمكن القول بإذن     
. الربانية

 ففي ىكذا بيئة متردية نشأ  ، وال تحده حدود في بيئتو كان عظيما   وبالمقابل نجد أثر النبي 
ذا بو قد ُبعث إ و ، وخط مسارًا اخالقيًا عاليًا قبل ان يكمف بالدعوة الى دين اهلل ويجاىر بيا ،وترعرع

 فمو كان ىو في تعاليمو مستمدًا من بيئتو" ، تضاد ما كان سائدا في تمك البيئة  رفاصول وآداب ومعأب
وىذا التأثر كان بشخصيتو وما تحمل من مزايا  ." ، لكان قد تأثر بيا ولو في بعض ىذه التقاليد

. لييا عمى االرضإ، اذ كونو اتحادًا انصيرت ذاتو في رسالتو فكان انموذجًا  وبرسالتو السماوية

، وقد  تو       ونجد في نصوص النيج اشارات كثيرة عن الحالة التي كان عمييا المجتمع قبل بعث
في ظل ليو أمورىم إآلت   عمى بيان الوضع الذي كانوا عميو ومايفيم من تمك النصوص تركيزًا منو 
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 دراك االىمية الحقيقية لمجيء االسالمإمن خالل معرفة ىذا التاريخ وسماتو يستطيع المتمقي " االسالم فـ 
.  "، ومن ثم تعيين المستوى الثقافي والحضاري الذي جاء بو ىذا الدين الجديد

 culture – pattern)ىم المؤثرات البيئية التي تؤثر في الشخصية ىو النسق الثقافي أمن بين إن      
والدليل عمى  . بما فيو من قيم وآمال ومعتقدات وعادات راسخة تنظم المجتمع الذي يحيا فيو الفرد (

، الذين اىتموا  اىمية ىذا العامل ىو ما جاء بو عمماء االنتروبولوجيا الذي يعنون بالدراسات االجتماعية
 إذ إن . بدراسة الطريقة التي تشجع االنساق الثقافية المختمفة ونمو االتجاىات واالستعدادات المتباينة فييا

، ويمكن لشخصياتنا ان تكون المرآة التي تنعكس عمييا صورة  ثقافة المجتمع تعيش فينا كما نعيش فييا
يمكن اغفال اثر العوامل  ومع ذلك ال.  ، حتى قيل ان الشخصية ىي المظير الذاتي لمثقافة ىذه الثقافة

.  االخرى

، اذ ترك وجوده  حصلىو ما العكس لكن ،  نجد اثرًا واضحًا لذلك في شخصية النبي   الا    ولكنن
حدثتو من أ وما ،ثر رسالتو السماويةأالمبارك تأثيرًا عظيمًا في من حولو، ويتضح ذلك جميًا من خالل 
برز سمات وخصائص الرسالة أ، ومن  تغيير جذري شامل في المجتمع الجاىمي الذي انطمقت بين ثناياه

 انيا جاءت بنمط فريد من الثقافات االليية عن اهلل سبحانو وتعالى: "  االسالمية التي حمميا النبي 
،  ، ودور االنبياء في ىداية البشرية ، ونوع العالقات بينو وبين االنسان ، وقدرتو ، وعممو ، وصفاتو

، والصراع المستمر بين  ، وسنن اهلل تعالى مع انبيائو ، وُمثل ، وما تميزوا بو من قيم ووحدة رسالتيم
،  ، والمضطيدين ، واالرتباط الوثيق لرساالت السماء بالمظمومين ، والعدل والظمم الحق والباطل

، وىذه الثقافة االليية لم تكن اكبر  وتناقضيا المستمر مع اصحاب المصالح واالمتيازات غير المشروعة
، بل كانت اكبر من كل  من الوضع الفكري والديني لمجتمع وثني منغمس في عبادة االصنام فحسب

، انيا جاءت لتصحح ما في  ، حتى ان المقارنة تبرز بوضوح الثقافات الدينية التي عرفيا العالم يومئذ
.  " ، وتعيدىا الى حكم الفطرة والعقل السميم ، وتعدل ما اصابيا من انحراف تمك الثقافات من اخطاء
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 من  اىتم باستعراض تمك االوضاع المتردية التي صبغت بيئة النبي     فاالمام امير المؤمنين 
. ، فيما بعد في تغيير تمك االوضاع اجل ابراز اثره 

 في معرض  يستعرض احوال قريش وثقافتيم ومواجيتم لرسول اهلل ه     ومثال عمى ذلك نجد
 ليوظف ىذا التاريخ في عممية بناء الوعي التاريخي والحث حديثو عن جزء من تاريخو ىو مع النبي 

عمى االستفادة منو واالعتبار بحوادثو بعد استيعابيا عمى حقيقتيا ومعرفة كل العوامل المشتركة في 
ذلك ما جاء في ل ومث.  تكوينيا ثم اندراجيا كتجربة تاريخية تستحق التوقف عندىا والتزود من دروسيا

 -  صل   هلل عل ه  آاه  – ُد َد َّد ًا   َد َد َد   الَّه  ِد َّ  "  :وصفو الدقيق لمحال التي كانوا عمييا فيقول 
لَد    َد ِد   ًا  ، اِدلْم َد اَد ِد  َد   َدذِد ر ًا  لَد   اْم َدرَد ِد   َد ْم َدرَد    َد ْم ُد ْم  ،  ا َّ ْمزِد  ِد  عَد   َد ْم َد   ُد ِد خُد  َد  ، دَد رٍد   َدرِّي   فِدي دِد  ٍد   َدرِّي  عَد

رَد ُد  َد  ، صُد ٍّر    َد َّ  ٍد  خُد ْم ٍد   ِد َد رَد ٍد  رَد   َد ْم فِدكُد  َد  ،  اْم َد ِد َد    َد ْمكُدلُد  َد   اْمكَددِد  ،  َدرْم َد  َدكُد ْم    َدقْمطَد ُد  َد  دِد َد اَدكُد ْم    َدسْم
 .  " َد ْمصُد  َد ٌد   ِدكُد ْم    اآلَد  ُد   َد ْمصُد  َد ٌد  فِد كُد ْم   اَدصْم َد  ُد 

 حاليم الن الموقف كان يستدعي ذلك فيو    ففي ىذا النص الشامل والموجز الدقيق يصف االمام 
كانت الثقافة السائدة ىي ثقافة إذ ،  يتحدث عن تأريخيم وضمن مقطع زمني ىو الفترة التي سبقت البعثة

عمى العرب في تمك العصور فجعمتيم من االمم المنسية "  ديموغاجيا "الحجارة التي ضربت طوقًا فكريًا 
 وىما دولة الفرس ،ال سيما وىم يقعون بين حضارتين كبيرتين كانتا تحيطانيم في ذلك الوقت– والميممة 

 الذي نذاك كبيرًا، ثم ّمن اهلل عمى ىذه االمة بالنبي االعظم آذ يبدو التخمف العربي إ،  ودولة الروم
اخرجيا من الظممات الى النور، وسمميا المشعل الذي قدره اهلل ليا لتنير بو العالم وتقوده الى بر االمان 

.  في ظل رسالة شاممة متكاممة ىي الرسالة االسالمية

ة ارست ي، تحولت الى أمة عالم  ان ىذه االمة عمى تمك الحال وتمك االوصاف إلى      وتجدر االشارة
 ، ولم يتحقق ذلك اال في ظل العنايات االليية واالمدادات الغيبية قواعد الحضارة االنسانية في مدة قصيرة

:   في خطبتيا الغراء، وىذا ما أشارت اليو السيدة فاطمة 

                                                                 

 . 63ص : جدلية العالقة: الوائمي -  
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رِدهِد،   ْم    ًا   هللُد    ْم َد َدآلَدهُد       "  ل   َدعَدزِد  َد ًا  اَد ْم هِد،  ِد ْم  اِد  عَد كْم ِد هِد، اِد َدقَد دِد رِد   َد إ ف ذَد ًا   ُد  فِدي فِدرَدق ًا   اُد َد َد  فَدرَد ى  َد ْم ِد
ل  عُدكَّف ًا   دْم   ِد  ، آل  ِد  ، عَد  ِددَد ًا   ِد ر  ِد  ، عَد ف  ِد  ،  َد َد  هللِد   ُد ْمكِدرَد ًا  اِد ْم رْم  عل ه  هلل صل   ُد َد َّدٍد   ِد َد ي  هللُد  فَد   رَد  عِد

كَد َد َد  ظُدلَد َد  ،  آاه َل  ُد َد َد  ،  اقُدلُد  ِد  عَد ِد   َد ق  َد  غُد َد َد  ،  ا ْمفُدس  ع  عَد َد َد ،  اَد ْمص رِد  عَد ِد   َد َد  فِدي  َد
د  َد ِد،  ا َد سِد  رَدهُد ْم   اغَد   َد ِد،  ِد َد  فَد  ْمقَدذَدهُد ْم   ِد ا ِد ،  اد  ِد   ا   َدهَدد هُد ْم   ا َد   َد ِد،  ِد َد   َد َدصَّ دَدعَد هُد ْم   اقَد  ِد ِد   ِدا   َد

. " ا ُدسْم َدقِد  ِد   اصر طِد 

 رغم انو كان يعي تمامًا قيمة ىذا الحدث الكبير الذي غير مجرى      ان االمام امير المؤمنين 
 التأريخ لكنو يريد لمستمعيو ان يعوا ىذا االمر ومن ثم يعوا من خاللو دورىم الذي يتوجب عمييم القيام بو
، وكل ذلك اراده االمام من خالل استدعائو لمحدث التأريخي ولمتجربة التأريخية التي كان يتوخى تنمية 

ء لمتجربة االجتماعية التاريخية ىو الذي يولد اولعل ىذا النمط من االستدع. الوعي التأريخي من خالليا
الذي يشير الى تغميب بعض القيم والمعتقدات " التحيز الثقافي " ما اصطمح عميو في الفكر الحديث بـ 

 الذىن العربي في ذلك الوقت الى ه اراد ان يوجالمشتركة في المجتمع الواحد عمى غيرىا، فاالمام 
، ولم يجد طريقة لتوضيح ىذا االمر غير  قيمة ما يممكون من افكار جديدة جاء بيا االسالم العظيم

عرض النقيض الذي كان يسبق ىذا التحول التأريخي الخطير، وبأضدادىا تعرف االشياء كما ىو 
.  معروف، فجاء تفصيمو لالحوال التي سبقت الرسالة تفصياًل دقيقًا وىاماً 

 

                                                                 

. 468الدر النظيم ص: ، الشامي1/133االحتجاج : الطبرسي-  
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 املبــــــحث االول        

  واالقتصادي اجلــانب اجلغرايف      
 الجانب الجغرافي:اوال       

؛ اذ كانت مكة  (مكة كالمدينة  )قد عاش حياتو في كنؼ بيئتيف        المعمـك أف النبي محمد 
التي عاش فييا ثالث كخمسكف سنة ، كاما يثرب التي   " َم ْو ِل ُد ُد  ِل َم َّك َم " المكرمة محؿ كالدتو كنشأتو 

 كاختصارا المدينة المنكرة ، التي اضطر الى اليجرة الييا ، كامضى السنكات سميت بمدينة الرسكؿ 
 : " العشر االخيرة مف حياتو الشريفة في نشر مبادئ الديف االسالمي حتى كفاتو فييا ، يقكؿ االماـ 

 ."   و ْو َم َّك  ِل ْو َم   َم ْو ُد ُد  ،  َم َم  ِل َم   ِل ْو ُد ُد ،  وِل ْو َم ُد ُد  ِل َم ْو َم َم 

تقع في اقصى      تعد مكة كالمدينة مف إقميـ الحجاز الذم يعد جزءن مف شبو الجزيرة العربية ، التي 
كيطمؽ العرب .  ، كتعد مف حيث المساحة اكبر شبو جزيرة في العالـ الجنكب الغربي مف قارة آسيا

، فيحدىا مف ىا الف البحار كاالنيار تحيط بيا مف جميع جيات؛  ( جزيرة العرب )عمييا تجكزا اسـ 
،  ( القمـز )يحدىا البحر االحمر  ، أما مف الغرب ؼ، كمف الجنكب البحر العربي الشرؽ الخميج العربي

أما   ،البادية التي تمتد بيف العراؽ كالشاـ كالشماؿ الشرقي بالد الشاـمف  ك ،يكمؿ الفرات الحد الشرقيك
 نير النيؿ ليكمؿ الحد الغربي كيصب في البحر بإدخاؿدخمت كميا في حدكد جزيرة العرب ؼبادية سيناء 

.  الذم يمثؿ الحد الشمالي الغربي ( بحر الركـ )المتكسط 

                                                           

 . 302ص : نيج البالغة -  
. 302ص: نيج البالغة -  
: المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ: جكاد عمي  . 56-55ص: التاريخ العاـ لبالد العرب الجنكبية : فكرتز ىكمؿ- 
.  15ص : الكسيط  في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ : المالح . 110/ 1

، 86مختصر البمداف ص: ، ابف الفقيو اليمداني2/97أخبار القضاة : ككيع. 10/409أنساب األشراؼ : البالذرم-  
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 بادية الشاـ كشبو جزيرة سيناء بإخراج(  شبو الجزيرة العربية ) عمى بالد العرب اسـ     كىناؾ مف يطمؽ
، النيما تمثالف اجزاء ىامة ال يمكف فصميا عف  اـلكجية تحتـ ضموك، إال اف طبيعة االرض الجي منيا

 . الطبيعة الصحراكية لسائر بالد العرب

رغـ عمى اؿ،  ك اف نير الفرات ال يمكف اف يككف حدا لشبو جزيرة العرب لذا كصؼ بانو خط كىمي    
 يخفؼ مف حدة الحرارة فييا التغمب عمى جفافيا فمـ  لـ يستطع الجك البحرم اال انواحاطة البحار بيامف 

، اذ اف رياح السمائـ   تصؿ الى اكاسط الجزيرة العربيةال تكاد المتصاعدة مف البحر ةرخ، فاف االب
.  الكصكؿ الى كسط شبو الجزيرةمف الشديدة الحر تقاكميا مقاكمة شديدة كتمنعيا في الغالب 

نير كاحد ىا ليس في ، إذ مف جممة االراضي التي تقؿ بيا االنيار كالبحيرات شبو جزيرة العرب   تعد    
،  ، بؿ اف فييا انيار صغيرة دجمة كالفرات كالنيؿ كما ىك الحاؿ في نير بالمعنى المعركؼ مف االنيار

، غير  اكثر بقاعيا صحراكية قميمة السكافغدت ، لذلؾ  سقكط االمطارفضال عف غمبة الجفاؼ ، كقمة 
. انيا كثيرة االكدية تطغى عمييا السيكؿ عند سقكط االمطار

فذكر ،       لقد استمدت شبو الجزيرة العربية اسميا مف اسـ االقكاـ الذيف كانكا يعيشكف فييا كىـ العرب
، كال ريب اف كالـ  " ، الف المساف العربي في كميا شائع تسمى جزيرة العرب" : ىافإاليمداني فذكر 

اليمداني  

، اما قبؿ ذلؾ فمـ تكف كحدة المغة ىي  ة التي سبقت االسالـ بقميؿمديصح عمى الحقبة االسالمية كاؿ
 .داكة السبب في ظيكر التسمية كانما طبيعة حياة السكاف مف االعراب التي اتسمت بالب

                                                           

: عرفة محمكد.  14مكة كالمدينة ص: الشريؼ. 17تاريخ العرب ص: فيميب حتي. 112 / 1: المفصؿ: جكاد عمي- 
.  17ص: العرب قبؿ االسالـ 

العرب قبؿ اإلسالـ : محمكد. 19مكة كالمدينة ص: الشريؼ. 9تاريخ العرب ص: حتي. 1/110المفصؿ : جكاد عمي- 
. 20ص
. 21المسالؾ كالممالؾ ص: االصطخرم- 
 .  31تاريخ العرب ص: حتي-  
. 17ص: الكسيط : المالح -  
 . 39ص: صفة جزيرة العرب - 
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 عمى كافة اجزاء الجزيرة العربية "   َم ْو َم َم و ْو َم َم ِل  "     كىنا يمكف اف يصح اطالؽ كممة االماـ بقكلو 
 أَم ْو ُدمْو  َم ْو َم َم  " ال كىي قكلوأارض الجزيرة بشكؿ عاـ عمى لتككف الصفات التي ذكرىا محؿ انطباؽ 

مٍّم  ، ُد ِل يُد يَم  َم ْويَم  ِل َم  َم ٍن يُد ْويٍن  ،   وِل   َم ِّر  َمو ٍن  ،و ْو َم َم ِل  َم َم   َم ِّر  ِل يٍن  كما سنقؼ عمى .  "    َم َّك اٍن  ُد
 .بيانو فيما يأتي مف البحث 

الجغرافي عمى يمكف مف خالليا تصكر الكاقع  ككمماتو طب االماـ خ معمكمات في تكرد    لقد 
فقد كردت اإلشارة إلى  األقاليـ  . نذاؾ كما يحيط بياآالجزيرة العربية  كالمناخ لشبو التضاريس مستكل
قميـ الحجاز السبعة  ،  كالقميب  كفدؾ  كما بينيما ، كالعرج  كالمدينة ، الذم يضـ مكة ، كا 

 .، كمنعرج المكل 

قميـ العراؽ . ، كاليمامة  كمنيا مدينة ىجر، كالبحريف ككردت اإلشارة إلى اليمف   ، كذكر مف كا 

 

 .، ككرد ذكر قرقيسيا فقد أشار إلييما مرة بالمصريف .  كالككفةمدنو البصرة 
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، كالنير الذم كقعت قربو معركة  ككرد ذكر بحر العراؽ       كمف األنيار أشار إلى نير دجمة 
قميـ مصر ك إقميـ الشاـ . النيركاف   .      ، كالمغرب ، كا 

 كىك اقميـ الحجاز   الخاصة ببيئة النبي االماـ بإشاراتما يتعمؽ ىك  ىنا االذم ييمف     إف 
  ،  وِل ْو َم ُد ُد  ِل َم ْو َم َم  ، َم ْو ِل ُد ُد  ِل َم َّك َم " : فاإلماـ يختصر تمؾ البيئة بقكلو .  كما حكليمامكة كالمدينةالذم يضـ 
  ."  و ْو َم َّك  ِل ْو َم   َم ْو ُد ُد  ، َم َم  ِل َم   ِل ْو ُد ُد 

:   مة ال بد مف التنكيو الييا ىنامو مع مالحظة      

ف ىذه إ،  تمؾ االشارات المتعمقة بالجانب الجغرافيبس تؽ كنحف ف،يجب عمينا االخذ بنظر االعتبار      
 ىذا مف ، انما ىي متفرقات في خطبو المتعددة كلـ ترد في خطبو كاحدة ؛ التي تجمعت لدنيا ،االشارات

أم بعد ،    بعد تكليو الخالفةلقاىا أ كمف جانب آخر اف تمؾ الخطب يرجح احتماؿ انو  ،جانب
أم لـ .   بيذه الكممات-المخاطبيف–  انتماءات المتمقيف تتنكعمف ىنا   ،تكسع رقعة الدكلة االسالمية

 كخاطبيـ  ، كجو خطابو لمجميع، كبما اف اإلماـ  يقتصر انتمائيـ المناطقي عمى مكة كالمدينة
كىي اف :   عقبة ال يمكف تجاكزىا دكف الكقكؼ عندىا قميالاىذا يطرح امامف ، ؼبصيغة المجمكع

 سيما –  التي يمكف انطباقيا عمى بيئة النبي االكصاؼ التضاريسية الكاردة في خطب االماـ 
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ىؿ  - كدعكتو  بيف ما كانكا عميو كما اصبحكا عميو بمجيء النبي المقاييسحدث عف كضع يتىك ك
لى أم مدل يمكف تكسيع مدل فإ؟  ـ منطقة الحجاز كميا فقط أعنى االماـ بيذه االكصاؼ مكة كالمدينة

اف بعض العبارات التكصيفية كاضحة في داللتيا : كىنا يمكف اف يقاؿ ؟  بوالخطاب كما عنيو 
 عف البيت المكانية التحتاج الى جيد جييد في تحديد المنطقة المقصكدة بذلؾ الكصؼ كما في قكلو 

  "  أَم ْو َم ِل  ُد ُد يِل واَم ْو ِل َم ِل  ُد ْو وًا  ،  أَم َم ِّر  َم َم اِل ِل و  ُّد ْو َم   َم َم وًا  ، َم َم َم   ِل َم ْو َم ِل  ِل َم اِل واَم ْو ِل  َم َم وًا   ُدمَّك "  :الحراـ 
ال كىك مكة المكرمة أيعطي داللة كاضحة في تحديد المكاف المقصكد بيذا الكصؼ  ىنا ، فاإلماـ 

حدث تانما م- كما ىك كاضح في النص  -  ، كاالماـ  المكاف الذم احتضف الكعبة المشرفةألنيا
ذا سيما إمع ذلؾ فال اشكاؿ في تكسيع رقعة الخطاب الى منطقة الجزيرة ك . عف المكاف الذم فيو الكعبة

  .بأكمميامنطقة الحجاز تنطبؽ عمى خذنا بنظر االعتبار غمبة الطابع الصحراكم كاف الصفات اعاله أ

 ُد ِل يُد يَم  َم ْويَم  ِل َم  َم ٍن يُد ْويٍن  ،  أَم ْو ُدمْو  َم ْو َم َم و ْو َم َم ِل  َم َم   َم ِّر  ِل يٍن  وِل   َم ِّر  َمو ٍن "  :  اما قكلو     
مٍّم  اما  . عمى كجو الخصكص كمكةعمكما فالكالـ كاضح انو انما عنى ارض الحجاز   ..." ،   َم َّك اٍن  ُد

فيك  ، قد يكسع مدل الحطاب ليشمؿ بدكره كؿ ارض العرب"  أَم ْو ُدمْو  َم ْو َم َم و ْو َم َم ِل " اما لك قمنا باف قكلو 
، كاما بعض المناطؽ الزراعية  االراضي الجبمية عمى كاقع منطقة العربغمبة  بةن ايضا ممكف القبكؿ خاص
كلكف يبقى  .  االغمب كىك التصحر كالكعكرة قد ال يشكؿ استثناءا ممحكظاباألعـكالمزدىرة السيمة قياسا 

:  ترجيح ارض الحجاز كمكة خصكصا ىك االقرب لمكاقع بمالحظة

  .بشكؿ تاـعميو السالـ انيا االرض التي ينطبؽ عمييا كصؼ االماـ  -1
 . ذا تككف مركز التغيير االكؿقانيا البيئة التي انطمقت منيا الدعكة المحمدية كب -2

 ليمحظ أف مف جممة اىدافو في حديثو عف حاؿ العرب قبؿ      كمف ثـ فاف المتأمؿ في كالـ االماـ 
 االسالـ كعمى كافة المستكيات كمنيا الجغرافي انما كاف لغرض تذكيرىـ بفضؿ كنعمة كجكد النبي 

بينيـ ، ككيؼ غير حاليـ المأساكم الى حاؿ افضؿ ، فمف الطبيعي اف تككف بيئة دعكتو االكلى محؿ 
 .تركيز لممقايسة الف منيا كانت بداية التغيير

                                                           

. 394ص: نيج البالغة -  
 . 56ص: نيج البالغة -  
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 مخاطبا العرب  أرض العرب بأنيا شر دار، فقد جاء في كالمو      لقد كصؼ أمير المؤمنيف 
مٍّم  ، ُد ِل يُد يَم  َم ْويَم  ِل َم  َم ٍن يُد ْويٍن  ،  أَم ْو ُدمْو  َم ْو َم َم و ْو َم َم ِل  َم َم   َم ِّر  ِل يٍن  وِل   َم ِّر  َمو ٍن : "    ،   َم َّك اٍن  ُد

 ."     َم ْو ُد ُد يَم و ْو َم ِل َم  ، َم ْو َم ُد يَم و ْو َم ِل َم 

 ؟ إف ىذا ال يمكف القكؿ بو إذا نظرنا إلى  يقصد شبو الجزيرة العربية كميا      فيؿ ىنا اإلماـ 
أرض اليمف كالسكاد في جنكب العراؽ ، أـ أنو يقصد أرض الحجاز التي تعد مكة أىـ مدنيا بؿ ىي أـ 

 بأنيا شر كلكف لماذا كصفيا أمير المؤمنيف . القرل كمعقؿ أرض العرب ؟ كىذا ىك األقرب لمكاقع 
 دار ؟ 

     لعؿ عمة كصفيا بشر دار يعكد الى الجانب الجغرافي ، كما تركو مف اثر عمى جميع نكاحي حياتيـ 
إذ يجكز اف يعني ، " بيف ككنيا شران ببياف فساد احكاليـ " االقتصادية كالسياسية كالفكرية كاالجتماعية اذ 

مٍّم " : بقكلو أف البادية بالحجاز كنجد كتيامة كغيرىا مف  ، كذلؾ  الحقيقة "  َم ْويَم  ِل َم  َم ٍن يُد ْويٍن   َم َّك اٍن  ُد
، فيككف  ، أك األصناـ كقد يعنى بالحجارة الخشف الجباؿ أيضا  خشف،ةرض العرب ذات حياة كحجارأ

، كيككف المعنى بذلؾ كصؼ ما كانكا عميو مف البؤس كشظؼ  إذا فرضناه مرادا داخال في قسـ الحقيقة
 يستحؽ العبادة ، فأبدليـ اهلل تعالى بذلؾ الريؼ كليف المياد كعبادة مف كسكء االختيار في العبادة عيشةـاؿ
. ت ، يقاؿ لألعداء حيا كىك األحسففالمقصكد بالحيات ىنا األعداء كيجكز أف يعني بو المجاز،  .

إنو لحجر :  كيقاؿ لمعدك أيضا.  ، ألنيا ال تنزجر بالصكت مف التي ليست بصماء كالحية الصماء أدىى
   .."كالجشب مف الطعاـ الغميظ الخشف  .خشف المس إذا كاف ألد الخصاـ

                                                           

.  56ص : نيج البالغة -  
شرح : ابف ميثـ . 2/19: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد :  ينظر: ذىب بعضيـ لمقكؿ أنيا نجد كتيامة كالحجاز- 

معارج نيج البالغة : مكة كالمدينة حصرا ، ينظر:  بيا في حيف اشار البييقي اف مراد االماـ . 2/37: نيج البالغة 
. 115ص: 
. 3/315: منياج البراعة : حبيب اهلل الخكئي : كينظر. 2/37: شرح نيج البالغة: ابف ميثـ-  

. 56ص: نيج البالغة - 
 كسيأتي  .402 -401ص:  ، ينظر نيج البالغة ، كقد اشار لذلؾ (فارس كبيزنطة)إذ كانكا تحيطيـ االعدء - 5

 .مف ىذا الفصؿ بيانو في الجانب السياسي
 . 19 /2: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد- 
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اف ىذا التفسير ال يستقيـ كذلؾ : كلقائؿ يقكؿ : "     كقد عمؽ شارح معاصر عمى التفسير أعاله بالقكؿ 
ألف كثيرا مف االعراب لكال اكثرىـ كانكا ساكنيف في البالد كالمدينة كمكة كالطائؼ كاليمف كالشاـ كمصر 
كامثاليا مف البمداف ، كاما الساكنكف في البكادم فيـ كانكا قميميف بالنسبة الى غيرىـ ، فتفسير العبارة بما 

كانتـ يا معشر العرب عاـ كالخطاب لمجمع كما ىك ظاىر  : " ذكركه ال معنى لو فاف المنادل بقكلو 
 ."عمى المتأمؿ 

 :    ثـ قدـ الجكاب بكجييف كرجح ثانييما 

 .انو مف باب التغميب لك قمنا اكثر العرب كانكا ساكنيف بالبكادم كاثباتو مشكؿ : وال      

كىك الحؽ عندم انو ال اشكاؿ في ككف العرب باجمعيـ عمى شر ديف كفي شر دار كذلؾ : و         
الف الدار التي ال ديف فييا فيي شر قطعا سكاء كانت في المدينة اك مكة اك غيرىا ، كالذم صار سببا 

لحمميـ العبارة عمى ما قالكه ، ىك اف المدينة كمكة المكرمة مثال كيؼ يمكف القكؿ بانيما تتصفاف بالشر، 
فحممكا العبارة عمى دكر البكادم ، كلـ يعممكا اف اتصاؼ مكة كالمدينة كما شابيما بالشر ليس فيو اشكاؿ 

ذاتي كعرضي كالمقصكد ىك الثاني ، فاف القاتؿ مثال ليس بشر ذاتان كانما ىك شر : فاف الشر شراف 
 لـ يقؿ في شر بمد بؿ قاؿ ىذا مع انو . بالعرض لككنو قاتالن ، كليكف ما نحف فيو مف ىذا القبيؿ 

في شر دار، كال منافاة في ككف الدار شرا كالبمد غير شر فاف دار ابي ليب كابي جيؿ كامثاليما مف 
المشركيف كانت شرا مف جية عدـ نفكذ الديف فييا سكاء كانت في مكة اك غيرىا ، كبعبارة اخرل ال 

انو ال كالـ الحد في اف العرب قبؿ البعثة كانكا في : كالحاصؿ. مالزمة بيف البمد كالدار مف ىذه الجية 
ؿو ميًبيفو  شر ديف كشر دار كما قاؿ اهلل  الى ٍف كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي لىًفي ضى  . كىاً 

جزيرتيـ تقسيما مسايرا  العرب قسـ     كقد أشار البمدانيكف إلى كاقع الجزيرة العربية الجغرافي ، إذ 
فصارت بالد العرب مف ىذه الجزيرة التي  ):  يقكؿ اليمداني،  خمسة اقساـ عمىلطبيعتيا الجغرافية 

 العركضك،  نجدك،  ، كالحجاز ، تيامة نزلكىا كتكالدكا فييا خمسة اقساـ عند العرب في اشعارىا كاخبارىا

                                                           

 . 190 / 5: مفتاح السعادة في شرح نيج البالغة : الخراساني -  
 . 164سكرة آؿ عمراف اآلية -  
 191 - 190ص : مفتاح السعادة : الخراساني -   

 . 85ص : صفة جزيرة العرب -  
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إذ  .  كبادية الشاـ ،كبادية الجزيرة، كىي بادية العراؽ ، صقاع أثالثة    كزاد االصطخرم.( اليمفك، 
لؼ سطح الجزيرة العربية مف ىضبة تشبو الصحراء االفريقية في اتساعيا كسيكليا القاحمة الرممية أيت

، كىي عبارة عف ارض كاسعة تنحدر تضاريسيا مف  ، التي تتخمميا بقاع يندر فييا النبات كالصخرية
التي تمتد   كاشيرىا جباؿ السراة ، تكثر الجباؿ المرتفعةاذ، كىي مرتفعة غربا  الغرب متجية نحك الشرؽ

 .لبحر االحمر لساحؿ امف اقصى شماؿ الجزيرة حتى جنكبيا مكازية

ىي عبارة عف سيكؿ ك– بيف سمسمة جباؿ السراة كبيف ساحؿ البحر االحمرالممتدة  كتعرؼ المنطقة      
 كقد اتسـ مناخيا بسبب انخفاض ارضيا  ،كتعني االرض المنخفضة، باسـ تيامة – ضيقة في الغالب

اما نجد فتمتد بيف عسير كالطائؼ كىي ىضبة عظيمة االرتفاع .  كقربيا مف البحر بشدة الحر كالرطكبة
- كتشكؿ .  كسميت نجد الرتفاع ارضيا ،، كيحدىا مف الغرب جباؿ السراة كتقع في قمب الجزيرة، 

 كتتخمميا اكدية عدة (تيامة  )كبيف اليضاب المنخفضة  (نجد)الفاصمة بيف المرتفعات العالية - الحجاز
 .

  

 

 

  :و    ز   

                                                           

 . 245 / 4:صبح االعشى :  ، القمقشندم 21 – 20: المسالؾ كالممالؾ - 
 . 17ص: العرب قبؿ االسالـ :محمكد  . 3/204:معجـ البمداف : ياقكت الحمكم - 
 . 1/134:المفصؿ: جكاد عمي- 
 . 262-5/261:معجـ البمداف : ياقكت الحمكم - 
. 20ص: الكسيط : المالح. 23ص: مكة كالمدينة : الشريؼ : كينظر. 4/252:صبح االعشى : القمقشندم - 
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، إذا  مأخكذا مف قكؿ العرب حجز الرجؿ بعيره يحجزه: وا  : أكجوبالكسر، لغة فيو ثالثة : الحجاز      
احتجزت المرأة إذا شدت ثيابيا : ، يقاؿ سمي حجازا ألنو يحتجز بالجباؿ:  ، و      شده شدا يقيده بو

   . مف قكليـ حجزه يحجزه حجزا أم منعو:  ، الثالث ، كمنو قيؿ حجزة السراكيؿ عمى كسطيا كاتزرت

، فكأنو منع كؿ كاحد منيما أف يختمط باآلخر  جبؿ ممتد بيف تيامة كنجد: فالحجاز: أما اصطالحا   
الحجاز :  ألصمعي، كقاؿ ا أنو فصؿ بيف الغكر كالشاـ كبيف البادية:  الخميؿفيك حاجز بينيما، قاؿ 

، كدار  ، كدار مزينة ، كدار أشجع ، كدار بمي ، كذك المركة ، كخيبر، كفدؾ المدينة:  اثنتا عشرة دارا
 كركم عف .، كمما يمي الشاـ شغب كبدا ، كنفر مف ىكازف كجؿ سميـ كجؿ ىالؿ كظير حرة ليمى جيينة
الحجاز ما بيف جبمي طئ إلى طريؽ العراؽ لمف يريد مكة ، كقيؿ لما تبمبمت :  أنو قاؿ الكمبيىشاـ

األلسف ببابؿ كتفرقت العرب إلى مكاطنيا سار طسـ بف إـر في كلده ككلد كلده يقفك آثار إخكتو كقد 
، فنزؿ دكنيـ بالحجاز فسمكىا حجازا ألنيا حجزتيـ عف المسير في آثار القكـ لطيبيا  احتككا عمى بمدانيـ

.  في ذلؾ الزماف ككثرة خيرىا

صارت بالد العرب مف ىذه الجزيرة التي :  قاؿ ىشاـ الكمبي     كالحجاز أحد أقساـ العرب الخمسة ، 
تيامة كالحجاز كنجد كالعركض :  نزلكىا كتكالدكا فييا عمى خمسة أقساـ عند العرب في أشعارىـ كأخبارىـ

  .كاليمف

 

    لقد كردت اإلشارة إلى الحجاز ثالث مرات في نيج البالغة ، األكلى في يـك الجمؿ كىك يخاطب 
 َم َموْو َم ِل   ِل  ْو ِل َم زِل : " الزبير مستغربا مف مكقفو السمبي منو بعدما كاف مف مريديو في الحجاز، فقاؿ لو

 فكتب لو كالثانية كتبيا ألحد كالتو الذم خاف الكالية كأخذ أمكاليا كرحؿ لمحجاز.  "  أَم ْو َم ْو َم ِل   ِل  ْو ِل َمو ِل 
                                                           

. 218/ 2: معجـ البمداف :  ياقكت الحمكم. 872/  3الصحاح :  الجكىرم. 70/ 3العيف : الفراىيدم-  
 .219- 218/ 2: معجـ البمداف :  ياقكت الحمكم.12 -9/ 1: معجـ ما استعجـ : البكرم-  
/ 2: معجـ البمداف :  ياقكت الحمكم.1/16: معجـ ما استعجـ :  البكرم. 85ص: صفة جزيرة العرب : اليمداني-  

219.  
. 66ص: نيج البالغة- 
ف كانت القرائف تشير إلى عبد اهلل بف العباس كالي اإلماـ -  لمزيد .  عمى البصرةتباينت اآلراء في الكالي أعاله كا 

. 401 - 383ص :  شرح نيج البالغة : النصراهلل: مف التفاصيؿ ينظر
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" :   ِليْو أَموْو ِل  أَم ْو َم َم  ِل ْوكَم وِل  ،  َم َم ْو ُدكَم  ِل َم  ِلي   ِل َم  َم ِل ، إِل ِّر   ُد ْواُد أَم ْو َم ْو ُدكَم وِل  أَم َم  َم ِل   ٌ    َممْو  َم ُديْو  َم ُد
 َم َم ْواَم ...  ،  َم ْو  َم ِل َم   وَم َم َّك   َمأَم ْواَم و زَّك َم يَم  َم َم  و ْويِل  َم ِّركَم  ،  ِل ُد َموسَم  ِل    ُد َموزَم َم ِل   أَم َمواِل واَم َم  َم ِل إِل َم َّك  ، َمفْوسِل 

يِّر  وَم َم َّك  ...  ،   يُد ْو َم   َم َم و ْويَم اِل ِل يَم  ،  يَم َم ْو َم   َم َم و ْويَم  ِل ِل يَم  ،وَمفَم  َم ْو َم   َم َم و ْو ُدفَم  ِل ِل يَم  ، الِل ْويِل  َم ِّركَم  َم ْو َم و ْو ِل َم
اَم و ْو َم َّك َم      َم  َم ْواَم و ْو َم ْو َم َم  ويْو َم َمفْواَم  َم   َم َم ْواَم  َم َم ْو   ِليْو أَم ْو َمو ِل ِلمُد  ،أَم ْو َم َم ْوكَم و  ِّر َّك ُد وِل  يِل َم  َم ِل واُد َّك ِل أَمسْو َم ْو

مْو  أَم ْو َم  ِل ِلمُد   وَم َم َم ْو َم  إِل َم  و ْو ِل َم زِل  َم ِل  َم  ، ويْو ِل َم اَم و  ِّراْو ِل واَمزَم ِّر  َمو ِل َم َم و ْو ِل ْوزَم  و ْو َمسِل  َم َم  ،و ْو َم ُد  َم ِل اَم َمو ِل ِل ِل
اْواُد   : "كالنص الثالث حينما ذكر فدكا قاؿ . "   غَم ْو َم  ُد َم َم ِّرمٍن  ِليْو أَميْو ِل  ،و  َّك ْو ِل  ِل َم ْو ِل    َم ْو  ِل

فَّك  وَم َمو وْو َم َم ْواُد و  َّك ِل  َم إِل َم   ُد َم    َم ِليْو وَم ْو َم اَم أَميْو ،   َمسَم اِل ِل وَم َمو و ْو َمزِّر  ،   ُد َم  ِل وَم َمو و ْو َم ْو ِل  ،و ْو َمسَم ِل  الَم
   َم َم َّك  ِل  ْو ِل َم زِل أَم ْو و ْو َم َم  َم ِل  َميْو الَم  َم َم َم  َم  وِل   ،   َم ُد  َم ِل   َم َم ِل  إِل َم   َميَم ُّد ِل واَم ْو ِل َم ِل ، َمويَم   َم  َمغْو ِل َم ِل 
 ."    أَم ْو َم ٌ   َم َّك  ،   َم ْو ِل   ُد ُد ٌي غَم ْو َم  ، أَم ْو أَم ِل اَم  ِل ْو َم   ًا  ،  الَم  َم ْو َم  َم   ِل   ِّر َم ِل  ،و ْو ُد ْو ِل 

     أما مدف الحجاز التي كردت االشارة الييا في نيج البالغة فمكة كالمدينة كبعض المكاقع التي تقع  
 فييما أك بينيما

 

 

 

 

 

 

  المكرمةمكة: أوال     

                                                           

. 567ص: نيج البالغة- 
.  574ص: نيج البالغة- 
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ة ؿلؽمكة سميت  أيخذ مف مؾ أم مص أك استخرج أك جذب ، أك ازدحـ ، كلعميا       إف اسـ مكة
، كتسمى بكة  ، أك ألنيا تجذب الناس إلييا ، كذلؾ النيـ كانكا يمتككف الماء فييا أم يستخرجكنو مائيا

كتباينت اآلراء في ىؿ إف بكة ىي مكة ذاتيا أـ البيت الحراـ .   االزدحاـ، كىك مأخكذ مف البؾ كىك 
 .فقط 

ليالؾ اك الى ا  احياناقد يؤدم الذم في مكسـ الحج معنى االزدحاـ مأخكذ مما تشيده مكة يبدك اف     
  حتى اف بعض المعاني المستمدة مف بكة تساعد عمى ذلؾ ،  دؾ االعناؽ اثناء الطكاؼ حكؿ البيت

ككاضح انيا ربما كانت مشتقة مف الطكاؼ اك السعي بيف الصفا .  المجيء كالذىابتعني "  البكبكة  "فػػ
.  كالمركة

                                                           

مكة كعالقتيا التجارية مع شماؿ : حسف المعمرمالبابمية التي تعني البيت ينظر " مكا " إف االسـ مشتؽ مف لفظ -  
:  ، كاما بكة فيك اسـ لبطف مكة النيـ يتباككف فييا كىك ازدحاميـ ايضا الحميرم10ص: كجنكب شبو الجزيرة العربية 

 كىي تقابؿ كممة  (Macoraba ) (مكربا  ) (مكربة  )باسـ  كقد ذكرىا بطميمكس االسكندرم . 93ص: الركض المعطار
تكفيؽ  . 8 - 4/7: المفصؿ: الف مكة تقرب الى االلو جكاد عمي  (مقرب  )لقب ممكؾ اليمف قديما تعني  (مكرب  )

 .165ص: تاريخ العرب القديـ: برك
المفردات في غريب : الراغب األصفياني . كقيؿ سميت بذلؾ ألنيا كسط العالـ كالمخ ألذم ىك أصؿ ما في العظـ -  

  .470ص: القرآف 
: ابف الفقيو. 1/281: أخبار مكة : األزرقي . 3/123: غريب الحديث : ابف سالـ. 285/ 5: العيف : الفراىيدم- 

: المخصص : ابف سيدة . 470ص: المفردات في غريب القرآف : الراغب االصفياني . 74ص: مختصر البمداف 
: عمدة القارم: العيني  . 10/491: لساف العرب : ابف منظكر. 5/182: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم  .  1/1/26
. 645/ 13: تاج العركس : الزبيدم. 9/214

: تاج العركس : الزبيدم . 10/491: لساف العرب : ابف منظكر. 182- 5/181: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم - 
13 /645 .
. 25ص:   في القراف الكريـ بيئة النبي : عمي غانـ.  5/285: العيف : الفراىيدم- 
.  3/3/106: المخصص : ابف سيدة- 
. 25ص : بيئة النبي : عمي غانـ جثير- 
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ًضعى ًلمنَّاًس لىمًَّذم ًببىكَّةى كما جاء ذكرىا في القراف الكريـ عمى انيا بكة في قكلو      ؿى بىٍيتو كي  ًإفَّ أىكَّ
 اف بكة مكضعا ما اك مكضع البيت الحراـ اك  كالبمدانيكفاالخباريكفذكر  كقد   ميبىارىكنا كىىيدنل ًلٍمعىالىًميفى 

 . اف بكة ىي نفسيا مكة ابدلت فييا الميـ باء عمى عادة اىؿ الجنكبىناؾ مف يرل ك.  بطف مكة

، اذ يقكؿ      كردت بعض االشارات التكصيفية الرض مكة في معرض حديث االماـ عف البيت الحراـ
 " :  أَم ْو َم ِل  ُد ُد يِل واَم ْو ِل َم ِل  ُد ْو وًا  ،  أَم َم ِّر  َم َم اِل ِل و  ُّد ْو َم   َم َم وًا  ، َم َم َم   ِل َم ْو َم ِل  ِل َم اِل واَم ْو ِل  َم َم وًا   ُدمَّك  ،  

  الَم  َم وِلٌ   الَم  ِل ْوٌا  ، الَم  َمزْو ُد   ِل َم  يُداٌّف  ،   ُد ًا   ُد ْو َم ِل َم ٍن  ،   ُد ُد يٍن  َم ِل َم ٍن  ،   ِل َم  ٍن  َم ِل َم ٍن  ، َم ْويَم  ِل َم  ٍن يَم ِل َم ٍن 
" .  

 في ضمف نقاط شار ليا االماـ أىـ االكصاؼ التضاريسية التي أعمى ىنا     كيمكف الكقكؼ 
: تكضيحية

 كثر االراضي المرتفعة كعكرة كخشكنةأف مكة ىي إذ إ "  ِل َم ْو َم ِل  ِل َم اِل واَم ْو ِل  َم َم وًا : " قكلو  -1
 ىي تقع في كاد عمى شكؿ سيؿ منبسط محاط بجباؿ ذات شعاب تحيط بالكادم احاطة كاممة، ؼ
ٍرعو  كصفو القرآف .  ٍيًر ًذم زى عمى مر الزماف عف بناء سكر مكة كقد اغتنت ، ًبكىادو غى

كاما نكعية تربتيا فانيا مف النكع الحجرم المرافؽ لكجكد الجباؿ فضال عف  . لحماية المدينة
، كقد اثر ىذا الحجر عمى كعكرة المنطقة كعدـ  كتأثيرىا عمى الحركة ( المينة )الرماؿ الدمثة 

كاشار االماـ الى نكعية التربة الصالحة لمزراعة التي غابت نكعا ما .  مالئمتيا لالنتاج الزراعي

                                                           

. 96سكرة آؿ عمراف اآلية - 
: لساف العرب : ابف منظكر. 182- 5/181: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم. 1/280: أخبار مكة : األزرقي- 
. 645/ 13: تاج العركس : الزبيدم . 10/491
الركض : الحميرم . 4/255: صبح األعشى : القمقشندم . 181/ 5، 1/475: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم- 

.    93ص: المعطار
 . 394ص : نيج البالغة -  
صبح االعشى : ينظر القمقشندم. فالى الشرؽ منيا يقع جبؿ ابك قبيس ، كالى الغرب منيا يطؿ عمييا جبؿ قعيقعاف -  
 :3/253  .
. 37سكرة إبراىيـ اآلية -  
. 28ص: مكة كالمدينة: الشريؼ -  
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عف ارض مكة كىي التربة الطينية بنفس الكقت فاف ارضيا كانت رممية لينة كليست صمبة اذ اف 
. المينة ضعيفة االنتاج الزراعي

لقمة "   ُد ُد يٍن  َم ِل َم ٍن "  انيا ذات  الى اف مكة كانت قميمة المياه اذ كما قاؿ اشار االماـ  -2
، كلكنيا تشكؿ سيكال تنحدر مف  انيا ال تككف غزيرةمع سقكطيا أحيانا إال ، التي  االمطار فييا

 . الجباؿ الى الكدياف كالشعاب
،  َم ْويَم  ِل َم  ٍن   أَم ْو َم ِل  ُد ُد يِل واَم ْو ِل َم ِل  ُد ْو وًا "  ، اك كما عبر عنو  تقع مكة في كاد محاط بجباؿ -3

فاف الجباؿ قريبة بعضيا الى بعض فال سيؿ يكجب االنبساط في النفس كالسعة في " يَم ِل َم ٍن 
 ، كىي بيف جباؿ خشنة ال ليف في احجارىا كرماؿ لينة يصعب السير فييا محؿ الحركة كالعمؿ

 . فييا
سر التكاصؿ فيما  يتي فال،"    ُد ًا   ُد ْو َم ِل َم ٍن " انقطاع القرل كتباعدىا بعضيا عف البعض اآلخر،  -4

 . بينيا
، كىي ذات الخؼ   الى انيا بقعة ال تساعد عمى بقاء الفصائؿ الحيكانية الضركريةيشير  -5

أك  . ، كال تفيد في زيادتيا كنمكىا فيي ىزيمة - الجماؿ كالخيؿ كالبقر كالغنـ - كالحافر كالظمؼ
ليا يعكد الى عدـ كجكد نباتات في اىزلعؿ ك . طبيعة الرماؿ المينة يصعب معيا مشي الدكابأف 

كلعؿ االمر اكثر كضكحا كاسيؿ بيانا مف ىذا االلتباس  "  ،عدـ كفرة الكألمف ثـ ىذه المنطقة ك
،  اذ اف القكؿ اف الرماؿ ىي السبب في عدـ نمك الحيكانات يمـز القكؿ بعدـ تربيتيا ىناؾ اصال

 يذكر اف حيكانات مكة ضعيفة كىزيمة اكثر مف ، فاالماـ  ، كىذا ما لـ يثبت ال نمكىا فقط
حيكانات بقية المناطؽ التي تعتمد عمى الزراعة التي ال تككف ارضيا حجرية جافة، لذلؾ حمؿ 

.  "  عمى ىذا االساس كىك اساس قمة الغذاءاغمب الشارحيف كالـ االماـ 

                                                           

 . 239 – 238ص : الفكر االختبارم في نيج البالغة: حميد سراج جابر-  
 . 225ص : تاريخ العرب القديـ كعصر الرسكؿ : نبيو عاقؿ-  
 . 3/199: تكضيح نيج البالغة : الشيرازم -  
 .  235ص : الفكر االختبارم : جابر -  
 . 28ص : تخطيط المدف في االسالـ : العاممي -  
 . 237ص: الفكراالختبارم: جابر-  
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ع السبب في عدـ نمك الحيكانات الى قمة النباتات نتيجة طبيعة اف كارجمبيف الرأملعمو يمكف التكفيؽ     ك
، مما ادل الى  ، كالى تككف ىذه االرض مف رماؿ لينة يصعب معيا تحرؾ الحيكانات ىذه االرض

  . صعكبة البيئة كتأثيرىا السمبي عمى الحيكاف

 :  مكة بالنتيقة ، كلقد تعددت اآلراء في معناىا كصؼ االماـ  -6
النتؽ بمعنى الجذب : يقكؿ ابف ميثـ .  اراد بيا البالد لرفع بنائيا كشيرتيا في مكضعيا انو - أ 

 . كسميت المدف نتائؽ الرتفاع بنائيا كشيرتيا كانيا جذبت كرفعت 

 .االراضي المرتفعة باعتبارىا ارض جبمية - ب 

اف ابنية المدف كدكرىا بمثابة المظمة التي يستظؿ بيا لذلؾ سميت المدف نتائؽ، كىي متأتية مف - ج 
 .كممة انتؽ أم جعؿ مظمة 

استعمؿ النتؽ عمى كجكه أليقيا بيذا المكضع اف تككف االرض مثارا لمزراعة، :  فيقكؿاما الراكندم- د 
 اقؿ االرضيف مدرا، يرفع كيزرع فيو، الف تمؾ االرض ذات حجارة ، كمدرىا – أم ارض مكة –كىي 

بىؿى فىٍكقىييـٍ  المستصمح لمزراعة قميؿ ، كمف ىذا جاء قكلو تعالى  ٍذ نىتىٍقنىا اٍلجى  . أم رفعنا  كىاً 

 .   كيمكف استخالص ثمة معنى مف اآلراء أعاله أنيا تعني الرفعة كاالرتفاع الرض مكة

:   كاما ابرز معالـ مكة التي كرد ذكرىا في نيج البالغة

  

                                                           

 279ص  : (شرح  )نيج البالغة : محمد عبدة -  
نزىة النظر في : البدرم  . 352 – 351 / 10: لساف العرب : ابف منظكر  . 13 / 5: النياية : ابف االثير -  

 . 809ص : غريب النيج كاالثر 
  315  /4: شرح نيج البالغة -  
 . 198 / 3: تكضيح نيج البالغة : الشيرازم -  
 281 / 11: منياج البراعة : حبيب اهلل الخكئي -  
  .2/251: منياج البراعة -  
  .171سكرة االعراؼ االية -  
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 : و     : أ ال     

:  الكعبة في القرآف بمفظ الكعبة ، أك البيت الحراـ ، أك البيت العتيؽ ، كما في قكلو تعالى ذكر     كرد 
  ًا ًلمنَّاس ـى ًقيىامن رىا عىؿى المَّوي اٍلكىٍعبىةى اٍلبىٍيتى اٍلحى ـٍ   :، كقكلو تعالى   جى ٍلييكفيكا نيذيكرىىي ـٍ كى كا تىفىثىيي ثيَـّ ٍليىٍقضي

فيكا ًباٍلبىٍيًت اٍلعىًتيؽً  ٍليىطَّكَّ  إلى الكعبة بمفظ البيت الحراـ في اكثر كقد كردت اإلشارة مف اإلماـ .   كى
وَم َم َم َم َم  "  ،  "    و   ا  و       " ،  "  وَم َم َم  َم َم ْو ُدمْو  َم َّك  َم ْو ِل  و ْو َم َمومِل  : " مف مكرد منيا قكلو 

 إلى جممة  كتطرؽ اإلماـ  ".  َم ِّر ُدمْو  و  َّك  و  َّك  وِل   َم ْواِل "  ،  "  َم ْو َم  و ْو َم َمومَم و َّك ِلي  َم َم َم   ِل  َّك اِل  ِل َم   ًا 
:  ، إذ جاء في كالموأمكر تخص البيت الحراـ ، منيا تاريخ البيت الحراـ 

يَم أَميَّك و  َّك  سُد ْو َم  َم "      ، إِل َم  وآليِل ِل يَم  ِليْو وَم َمو  ، ويْو َم َم َم واَم َّك ِل يَم  ِليْو  َم ُديْو آ َممَم    وا و  ِل      أَمالَم  َم َم ْو
،  الَم  ُد ْو ِل ُد  الَم  َمسْو َم ُد، وَم َم َم َم َم   َم ْو َم  و ْو َم َمومَم و َّك ِلي  َم َم َم   ِل  َّك اِل  ِل َم   ًا،  ،  ِل َم ْو َم  ٍن الَم  َم ُد ُّد  الَم  َم ْوفَم ُد  و ْو َم  َممِل 
،    ُدمَّك أَم َم َم آ َممَم      و س م   َم َم َم  أَميْو  َم ْو ُد و أَم ْو َم وَم ُدمْو  َم ْو َم  ...  َم َم َم   ِل َم ْو َم ِل  ِل َم اِل واَم ْو ِل  َم َم وًا   ُدمَّك 

مْو  فَم  ِلوِل مْو  وَم َم  َم  َم َم  َم ًا  ِل ُد ْو َم َم ِل أَمسْو زِل  ِلفَم  ٍن سَم ِل  َم ٍن  ،  غَم  َم ًا  ِل ُد ْو َم   ِل َم  ِل ِل  ،  َم ْو ِلي إِل َم ْو   ِل َم  ُد واَموْواِل َم ِل  ِليْو  َمفَم  ِل
زَمواِل ِل  ِل َم  ٍن  ُد ْو َم ِل َم ٍن  ،   َم َم  ِلي وِل َم اٍن  َم ِل  َم ٍن  ،  ُد َم ِّر ُد يَم  ِل َّك   َم ْو َم    َم ْو ُد ُد يَم  ،  َم َّك   َم ُدزُّد و  َم َم  ِل َم ُدمْو  ُد ُد ًا  ،   َم

مْو  يَم يَم ْو ِل ِلمُد  ،  َم ْو  َم َم ُد و و سَّك َمو ِل  َم  َم َمواَم  ُد ُد  ِلوِلمْو   ُد ْو  ًا غُد ْو وًا  َم   َم َم  أَم ْو َمو ِل ِل فَم اِل و  ُّد ُد  ِل  َم َم سِل  ،   َم َّكوُد و  ِل ِل ْو
اًا  َم ِل   ًا  ،   ُد ْو َم ًا  ،  َم َم َم  و  َّك  سَم َم  ًا  ِل َم ْو َم ِل  ،   َم ْو ِل   ًا  َم ِل غ ًا  ،  ويْو ِل َم  وًا  ُد ِل   ًا  ،  و ْو ِل َم   ًا  َم ِل  وًا  ، و ْو ِل َم

.  " إِل َم   َم َّك ِل 
الذم يرجع  (الكعبة)تاريخ كجكد البيت الحراـ :      يتطرؽ االماـ في النص اعاله الى أمكر عدة، منيا

عمى اختالؼ  المعمكمات الكاردة كالتي  الركايات التاريخية بعض كىذا ما اشارت اليو إلى زمف آدـ 
 :لكف الركايات تباينت فيما يمي. فييا اال انيا ربطت زمف كجكد ىذا البيت بالنبي آدـ 
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 حمراء مف يكاقيت الجنة فكانت عمى مكضع البيت، ثـ ةػػ اف اهلل ىك الذم انزؿ البيت عمى شكؿ ياقكت
  . بالطكاؼ حكلو امر ادـ 
  . هلل فاىبط اليو بيت يطكؼ بو كما يطاؼ بالعرشا  الى فقد اصكات المالئكة فشكا ذلؾ ػػ اف آدـ

اكحى اهلل الى آدـ اف لي حرما بجنة عرشي، فانطمؽ فابف " ببناء البيت  ػػ اف اهلل ىك الذم امر آدـ 
 . ... "لي بيتا ثـ طؼ بو 

 .ػػ اشارت ركاية اف اهلل لما خمؽ السمكات كاالرض كاف اكؿ شيء كضعو فييا البيت الحراـ
  بخيمة مف حمي الجنة فمما مات ادـ رفعت فبنى بنكه مكانيا بيتا بالطيف كالحجارة ػػ اف اهلل عزل ادـ

.  
 . كاف البيت درة بيضاء فرفعو اهلل الى السماء كبقى اساسو : ػػ عف الصادؽ 

الركايات فضال عف غمبة الطابع القصصي عمى ما كرد فييا ىك الذم حمؿ ىذه      اف التناقضات في 
كمعارفنا  "  اذ يقكؿ جكاد عمي ؛ مف الباحثيف عمى التشكيؾ فييا، كعدـ التسميـ بقبكؿ ما جاء فييااعدد

، النو ال  ، كفي الذم يذكره اىؿ االخبار عنو ما ال يمكف قبكلو كال االخذ بو عف البيت الحراـ ضئيمة
...". ، كلغمبة الطابع القصصي عميو، ثـ اف بعضو يناقض بعضا يدخؿ في حدكد التاريخ

كقد زعـ اىؿ : "  بعيدا في تشكيكو حتى نسب بناء البيت الى تجار القكافؿ اذ يقكؿ     كذىب المالح
 الييا بزمف طكيؿ، كربما كاف ىذا البيت االخبار باف مكة قد اتخذت مقاما لمعبادة قبؿ مجيء ابراىيـ 

قد انشأه تجار القكافؿ مف العرب الذيف كانكا يتكقفكف في ىذا المكضع لغرض اخذ قسط مف الراحة 
". كالتزكد بالماء مف االبار التي كانت مكجكدة فيو
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ف دكف تدخؿ السماء في ك اف ىذا البيت المقدس بناه التجار اك اناس عادم :    كلكف كيؼ يمكف القكؿ
ًضعى ًلمنَّاًس لىمًَّذم  كىك البيت الذم خصو اهلل بعنايتو، فجعمو اكؿ بيت بني لعبادتو ! ذلؾ؟ ؿى بىٍيتو كي ًإفَّ أىكَّ

 كطىيٍِّر بىٍيًتيى ًلمطَّاًئًفيفى كىاٍلقىاًئًميفى كىالرُّكًَّع :  بنسبتو اليو جؿ كعال اذ يقكؿ  ًببىكَّةى ميبىارىكنا كىىيدنل ًلٍمعىالىًميفى 
كدً  ، كاف كنا ال نسمـ بكؿ  ككؿ االيات الذاكرة لو تدلؿ عمى عظمتو كارتباطو بالذات االليية ،   السُّجي

 مف قبيؿ اف اهلل قد انزلو عمى ئوما جاء في المركيات التاريخية التي تناكلت قصة كجكد ىذا البيت كبنا
، كانو انزلو ياقكتو حمراء اك بيضاء اك خيمة في   تسمية لو بعد حزنو اك غيرىا مف االسبابآدـ 

. ا كيصعب التسميـ بو ،، كما في ذلؾ مف تفاصيؿ مبالغ فييا ق مف بعدهؤاصمو ثـ بنكه أبنا
 كاف مف الحجر، كاف جعمو مف   في أعاله اف البيت منذ زمف آدـ    كقد جاء في اشارة االماـ 

الحجر كاف لحكمة، كىذا يعارض ما جاء في الركايات بانو كاف خيمة مف حمي الجنة انزليا اهلل مف 
السماء اك ياقكتو حمراء اك بيضاء، فيما ذكرت ركاية اخرل انو بعد مكت آدـ قاـ كلده ببناء البيت 

ف خير دليؿ عمى نفي ق ركايات ما اشار اليو ذه اؿبالحجارة كالطيف بعد اف رفع اهلل الخيمة اك الياقكتو، كا 
سَم اُد و ْو َم ْو ُد  ُد  َم َم ْو َم : "  بقكلوأمير المؤمنيف  وُد اُد  ِل َم  ،   َم ْو  َم يَم وإلِل ،  َم ْويَم زُد ُد ُّد َم ٍن   واَم ْو َم  ُد و ْو َم ْو

فَّكاَم  َم ِلكَم  ُد َم  َم َم َم و  َّككِّر وِل  و  ُّد ُد  ِل  ،   ُد  ٍن   ِل َم اٍن  ،   َم  ُد  َم ٍن  َم ْو َمواَم  يَم ْو َمواَم  .  ."..،  َميَم
 : ، اذ يقكؿ جكاد عمي     اف ليذا النص اىمية خاصة في سد ثغرة احدثيا غياب التكثيؽ قبؿ االسالـ

، كلذلؾ انحصر عممنا  (البيت الحراـ )كلـ يعثر حتى االف عمى كتابة جاىمية تكشؼ القناع عف تاريخ " 
". بتأريخو بما كرد في المكارد االسالمية عنو

ذا كانت المشكمة عند جكاد عمي مع المكارد االسالمية الف اكثرىا عف االخبارييف  كفي الذم يذكره "     كا 
، كلغمبة الطابع  ، النو ال يدخؿ في حدكد التاريخ اىؿ االخبار عنو ما ال يمكف قبكلو كال االخذ بو

 كعدؿ القرآف،  باب عمـ مدينة رسكؿ اهلل فالراكم ىنا ىك امير المؤمنيف  .  ..."القصصي عميو
، فيؿ نيج البالغة لـ يكف مف مصادر الدكتكر جكاد عمي القرآف، فال جداؿ في صحة ما جاء عنو 

.  حينما كتب سفره القيـ عف تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ؟
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 لمبيت الحراـ الذم أشار لو القرآف الكريـ بقكلو تعالى     أما عف بناء النبي إبراىيـ ككلده إسماعيؿ 
 :  ـي بَّنىا تىقىبٍَّؿ ًمنَّا ًإنَّؾى أىٍنتى السًَّميعي اٍلعىًمي اًعيؿي رى ٍسمى ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي فيذا إشارة .   كىاً 

 .إلى تجديده مف قبميما 

 

 إلى حكمة اهلل في بناء ىذا البيت إذ اختبر اهلل العباد مف اكؿ الخمؽ      كيشير أمير المؤمنيف 
بيذه االحجار التي ال تضر كال تنفع كال تبصر كال تسمع، كاف جؿ ما فييا نسبتيا هلل سبحانو، فيك الذم 

 .البساطةكارادىا بيذه الكيفية 
 

 
 ، فيي غير ىا لالختبار كاالبتالء جعؿ البيت في اكعر بقاع االرض كاصعباتماما   كاف اهلل تعالى 

، كىذا عيف  ، فال يزكك بيا خؼ كال حافر كال ظمؼ صالحة لمزرع كغير صالحة ايضا لحياة الحيكاف فييا
ٍرعو    :ما جاء في قكلو تعالى عمى لساف النبي إبراىيـ  ٍيًر ًذم زى يًَّتي ًبكىادو غى بَّنىا ًإنِّي أىٍسكىٍنتي ًمٍف ذيرِّ رى

ـً  رَّ   .  ًعٍندى بىٍيًتؾى اٍلميحى
 

  َم ْو أَم َمو َم سُد ْو َم  َم ، "  السر كراء جعؿ البيت في ىكذا مكضع تكتنفو الصعكبات بقكلو       كقد بيف 
مَّك واَم ْو َم  ِل  ،  َم ْويَم  َم َّك اٍن  أَم ْو َم  ٍن  سَم ْو ٍن   َم َمو ٍن  أَميْو  َم َم َم  َم ْو َم  و ْو َم َمومَم   َم َم  ِل َم  و ْو ِل َم مَم  ،  ،  َمو ِل َم و  ِّر َم  ِل  ،  َم

،  ،   ِل َمو ٍن  ُدغْو ِل َم ٍن  ،  أَم ْو َم اٍن  ُد ْو ِل َم ٍن  ،   َم ْو َم ٍن يَم ْو َمواَم  ،  َم ْويَم  ُد َّك ٍن سَم ْو َمواَم  ،  ُد َّك ِل َم و ْو ُد َم   ُد ْو َماَّك و ْو ُد َم 
اِل  ،   ُد ُد ٍن  َم  ِل َم ٍن    ِل َم  ٍن  َم  ِل َم ٍن  سَم ِل  َم ْواِل و ْو َم َم زَمواِل  َم َم   َم غُد َم  َم ْو ُد و ْو َم ،   َم ْو  َم يَم  ،  َم َم يَم  َم ْو  َم

سَم اُد و ْو َم ْو ُد  ُد  َم َم ْو َم  وُد اُد  ِل َم  وإلِل  ،   ُد  ٍن   ِل َم اٍن  ،   َم  ُد  َم ٍن  َم ْو َمواَم  ،  َم ْويَم زُد ُد ُّد َم ٍن يَم ْو َمواَم  ،  واَم ْو َم  ُد و ْو َم ْو
،   َم َم َم َم  ُد َم وَم َم َم إِل ْو ِل اَم  َميِل و ْو ُد ُد  ِل  فَّكاَم  َم ِلكَم  ُد َم  َم َم َم و  َّككِّر وِل  و  ُّد ُد  ِل   َم َمفَم   ُد ْو َم َم َم و  َّك ْو ِل  ، ،  َميَم

مْو  ِل ُد ُد  ِل    َم َم َم َّك ُدوُدمْو  ِل َم ْو َمواِل و ْو َم َم وِل ِل  ، ،   َم ِليَّك و  َّك   َميْو َم ِل ُد  ِل َم  َم   ِل َم ْو َمواِل و  َّك َمواِل ِل   ِليَم و  َّك اِل  ،   َم ْو َم ِل  ِل
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مْو  و ْو َم َم  ِل  مْو  ، إِليْو َمو  ًا  ِل  َّك َم ُّد ِل  ِليْو  ُد ُد  ِل ِل     ِل َم ْو َم َم  َم ِلكَم أَم ْو َمو  ًا وُد ُد  ًا إِل َم  وَم ْو ِل  ، ،   وِإِلسْو َم   ًا  ِل  َّك َم ُّد ِل وِل   ُدفُد سِل ِل
.   " ،  أَمسْو َم   ًا  ُد ُد ًا  ِل َمفْو ِل 

 
، إذ النص اف اهلل سبحانو قد شرع الحج الى بيتو الحراـ منذ زمف آدـ ىذا     يتضح جميا مف   

   َمسَم َماِل    َم ِلكَم    َم  " ،  "   َم ْو َم    َم َم َم  أَميْو  َم ْو ُد و أَم ْو َم وَم ُدمْو   ُدمَّك أَم َم َم آ َممَم      و س م : " يقكؿ 
اِل و  ُّدوُد  ُد  .  "   ِل ْو َم ًا  ِل َم َم مِل "  كغدا البيت  ،  "و ْو ُد ُد يُد   َم َم

                                                           

كلكف نالحظ اف ىذا البيت رغـ ما يكتنفو مف صعكبات طبيعية مرت االشارة الييا . 397 _396ص: نيج البالغة - 
زِل  ِلفَم  ٍن سَم ِل  َم ٍن "  كصعكبات المناسؾ ايضا اال انو مف خصائصو كاسراره  نيج البالغة  "   َم ْو ِلي إِل َم ْو   ِل َم  ُد واَموْواِل َم ِل  ِليْو  َمفَم  ِل

ـٍ  : ، كما كرد في دعاء النبي إبراىيـ 395ص :  ،  كقد 37 سكرة ابراىيـ االية  فاٍجعىٍؿ أىٍفًئدىةن ًمفى النَّاًس تىٍيًكم ًإلىٍيًي
 ، أم 22ص :  نيج البالغة "  َم  َم  يَم إ َم  ِل  ُد   َم و  َم  مِل " :  ىذا الشكؽ في تمثيؿ رائع ، إذ قاؿذكر امير المؤمنيف 

 َم َم َم  و  َّك  سَم َم  ًا  ِل َم ْو َم ِل  ، " يشتد شكقيـ اليو حتى تكاد تذىب عقكليـ مف شدة االشتياؽ كاشتياؽ الحماـ الى ككرىا ،  كقد 
. 9ص : الحج في نيج البالغة : فارس حسكف :  كينظر 396ص : نيج البالغة "   ُد ْو َم ًا إِل َم   َم َّك ِل 

. 395 _ 394نيج البالغة ص-  
. 20نيج البالغة ص-  
. 22نيج البالغة ص-  
ما عمى كجو االرض مف جميع الخمؽ، كبناء عمى التفسير االكؿ، يككف بيت اهلل : الجف كاالنس، كقيؿ: االناـ ىنا- 

بناءن عمى تفسير االناـ - جعمو قبمة لالناـ : الحراـ قبمو لالنس كالجف، اما االنس فكاضح، اما الجف، فيدؿ كالمو 
عمى اف بيت اهلل الحراـ قبمة لمجف ايضا ، يتكجيكف اليو حيف عبادتيـ، كاف كانت ماىية عبادتيـ لنا – لمجف كاالنس 

 قيٍؿ أيكًحيى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نىفىره ًمفى اٍلًجفِّ فىقىاليكا : ، قاؿ تعالىكقد أشار القرآف إلى إيماف الجف بالنبي محمد . مجيكلة 
بنا دنا * ًإنَّا سىًمٍعنىا قيٍرآىننا عىجى بِّنىا أىحى لىٍف نيٍشًرؾى ًبرى نَّا ًبًو كى ٍشًد فىآىمى لىدنا * يىٍيًدم ًإلىى الرُّ اًحبىةن كىالى كى ذى صى ا اتَّخى بِّنىا مى دُّ رى * كىأىنَّوي تىعىالىى جى

مىى المًَّو شىطىطنا مىى المًَّو كىًذبنا * كىأىنَّوي كىافى يىقيكؿي سىًفييينىا عى ٍنسي كىاٍلًجفُّ عى ٍنًس * كىأىنَّا ظىنىنَّا أىٍف لىٍف تىقيكؿى اإٍلً اؿه ًمفى اإٍلً كىأىنَّوي كىافى ًرجى
ـٍ رىىىقنا  اؿو ًمفى اٍلًجفِّ فىزىاديكىي دنا * يىعيكذيكفى ًبًرجى ـٍ ظىنُّكا كىمىا ظىنىٍنتيـٍ أىٍف لىٍف يىٍبعىثى المَّوي أىحى ًمئىٍت * كىأىنَّيي ٍدنىاىىا مي ٍسنىا السَّمىاءى فىكىجى كىأىنَّا لىمى

شيييبنا  رىسنا شىًديدنا كى دنا * حى ٍف يىٍستىًمًع اآٍلىفى يىًجٍد لىوي ًشيىابنا رىصى قىاًعدى ًلمسٍَّمًع فىمى كىأىنَّا الى نىٍدًرم أىشىرٌّ أيًريدى ًبمىٍف * كىأىنَّا كينَّا نىٍقعيدي ًمٍنيىا مى
ـٍ رىشىدنا  بُّيي ـٍ رى ـٍ أىرىادى ًبًي ًمنَّا ديكفى ذىًلؾى كينَّا طىرىاًئؽى ًقدىدنا * ًفي اأٍلىٍرًض أى اًلحيكفى كى كىأىنَّا ظىنىنَّا أىٍف لىٍف نيعًجزى المَّوى ًفي * كىأىنَّا ًمنَّا الصَّ

بنا  لىٍف نيٍعًجزىهي ىىرى اؼي بىٍخسنا كىالى رىىىقنا * اأٍلىٍرًض كى بًِّو فىالى يىخى ٍف ييٍؤًمٍف ًبرى نَّا ًبًو فىمى ًمنَّا * كىأىنَّا لىمَّا سىًمٍعنىا اٍلييدىل آىمى كىأىنَّا ًمنَّا اٍلميٍسًمميكفى كى
ٍكا رىشىدنا  رَّ ـى فىأيكلىًئؾى تىحى ٍف أىٍسمى طىبنا * اٍلقىاًسطيكفى فىمى ـى حى يىنَّ ا اٍلقىاًسطيكفى فىكىانيكا ًلجى   كبناء عمى .15_ 1 سكرة الحج األية  .كىأىمَّ

التفسير الثاني، يككف بيت اهلل الحراـ قبمو لجميع ما عمى كجو االرض مف الخمؽ، كمعمـك اف المخمكقات كميا تعبد خالقيا، 
جعمو قبمو لالناـ، بناء عمى تفسير االناـ بأنياكؿ ما : كاف كانت كيفية عبادتيا مجيكلة لنا اال اف المفيـك مف قكلو 
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 في ، ففي اشارة منو   يحجكف البيت الحراـ  كانكا  أف االنبياء كيظير مف كالمو       
متابعتيـ   كفيو إشارة إلى  .  "  َم َمفُد و  َم َمو ِلاَم أَم ْو ِل َم اِل "  ممف يحج  البيت انيـ   قمعرض حديثو عف عباد
 . ليـ في مكاقؼ الحٌج 

كاف بيت  " ، فقد جاء في صحيح البخارم     كمع كجكد بيكت أخرل لمعبادة عرؼ بعضيا بالكعبات
، كرغـ ذلؾ  بقيت الكعبة صاحبة " في الجاىمية يقاؿ لو ذك الخصمة كالكعبة اليمانية كالكعبة الشامية 

 .المكانة المتميزة عند العرب

 
:  حراء: ثانيا      
كىك أحد الجباؿ التي بنى منيا آدـ ،  ، جبؿ مف جباؿ مكة عمى ثالثة امياؿ يؼ كالمدؼبالكسر كالتخ     

 مدة شير أك  يتحنث فيو قبؿ بعثتو الشريفةفيو الغار الذم كاف النبي  ، ك الكعبة أك إبراىيـ 
  َم َم ْو  َم يَم  ُد َم  ِل ُد وِل   ُد ِّر سَم َم ٍن  : "  بقكلو كىك يتحدث عف رسكؿ اهلل كذكره أمير المؤمنيف  .أكثر
 .  استمر في ذلؾ حتى بعد البعثة مستترا مف المشركيفكيظير أنو .  " وَم َم َمو   الَم  َم َمو  غَم ْو ِلي ، ِل ِل َمواَم 

 
                                                                                                                                                                                     

:  فارس الحسكف .عمى كجو االرض مف الخمؽ، فبيت اهلل الحراـ قبمة لجميع المخمكقات تتكجو اليو في عبادتيا ربيا كخالقيا
  .23- 22ص : الحج في نيج البالغة

.   22نيج البالغة ص - 
فاٌف الكعبة كما  . كفي ذكر األنبياء ىاىنا استدراج حسف لمطباع المطيفة المتشٌكقة إلى لقاء المَّو كالتشٌبو بأنبيائو - 

شرح نيج البالغة : ينظر ابف ميثـ . يتعمؽ بيا مقاـ األنبياء عمييـ السالـ فمف حٌج كدخؿ الحـر فقد دخؿ مدخميـ كمقاميـ 
 .  12 / 2: مفتاح السعادة : الخراساني  . 398 / 1: 

الصفحات  ): الكعبات المقدسة عند العرب قبؿ االسالـ : الشريؼ يكسؼ :  لمزيد مف التفاصيؿ ينظرك. 5/111- 
  .(جميعيا 

.  ، 9/328:المستدرؾ : ، النكرم37سعد السعكد ص: ابف طاككس- 
. 2/48تاريخ : الطبرم .306ص : نقض العثمانية:  ابك جعفر اإلسكافي.1/154 : السيرة النبكية: ابف ىشاـ- 

. 2/48:  الكامؿ في التاريخ:  ابف االثير.4/182، 2/233: معجـ البمداف: ياقكت الحمكم.  1/237: الفائؽ: الزمخشرم
. 3/5: البداية كالنياية : ابف كثير. 1/114: عيكف االثر: ابف سيد الناس

.  406ص : نيج البالغة - 
.  19/7: البحار: المجمسي- 
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 . كيستشؼ مف بعض النصكص أف النبي تعرض لمحاكلة اغتياؿ كىك في حراء
 
  :و         

بع مينائيا عمى البحر ف، كما تبعد عف م تقع المدينة عمى بعد ثالثمائة ميؿ الى الشماؿ مف مكة    
، كفي  ، كقد اشتيرت بالخصب كالنماء   كىي ارض بركانية بيف حرتيف. االحمر مائة كثالثيف ميال

ف المسافر يجد  شماليا جبؿ احد، كما اف المزارع تحيط بيا مف جميع الجيات ما عدا الجبية الغربية كا 
  . فييا كما يجد المقيـ حاجتو مف زاد كامف

مضافة كال  ، غير فإذا قيؿ المدينة. كسمـ [كآلو  ]م مدينة الرسكؿ صمى اهلل عميو ق ):     قاؿ البكرم
ًلمًَّو :  ، عمـ أنيا ىي، قاؿ اهلل تعالى منسكبة فَّ اأٍلىعىزُّ ًمٍنيىا اأٍلىذىؿَّ كى ًدينىًة لىييٍخًرجى ٍعنىا ًإلىى اٍلمى  يىقيكليكفى لىًئٍف رىجى

لىًكفَّ اٍلمينىاًفًقيفى الى يىٍعمىميكفى  ٍؤًمًنيفى كى ًلٍممي ًلرىسيكًلًو كى  يىا أىٍىؿى يىٍثًربى :  ، قاؿ اهلل تعالى كىي يثرب.   اٍلًعزَّةي كى

                                                           

.  61/ 1: حمية األبرار: البحراني- 
  . 88-82/ 5: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم- 
الحرة أرض ذات حجارة : قاؿ صاحب كتاب العيف ): ذكر الحرار في ديار العرب: الحرة ، قاؿ ياقكت تحت عنكاف- 

الحرة األرض التي ألبستيا : سكد نخرة كأنيا أحرقت بالنار، كالجمع الحرات كاالحركف كالحرار كالحركف، كقاؿ األصمعي
الحجارة السكد، فإف كاف فييا نجكة األحجار فيي الصخرة، كجمعيا صخر، فإف استقدـ منيا شئ فيك كراع، كقاؿ النضر 

الحرة األرض مسيرة ليمتيف سريعتيف أك ثالث، فييا حجارة أمثاؿ اإلبؿ البركؾ كأنيا تشطب بالنار، كما تحتيا : بف شميؿ
نما سكدىا كثرة حجارتيا كتدانييا، كقاؿ أبك عمرك تككف الحرة مستديرة فإذا كاف فييا : أرض غميظة مف قاع ليس بأسكد كا 

حرة، : شئ مستطيؿ ليس بكاسع فذلؾ الكراع كالالبة كالحرة بمعنى، كيقاؿ لمطممة الكبيرة، كىي الخبزة التي تنضج بالممة
العذاب المكجع، كالحرار في بالد العرب كثيرة، أكثرىا حكالي المدينة إلى الشاـ، : البثرة الصغيرة، كالحرة أيضا: كالحرة أيضا

ثـ ذكر عدد مف ىذه الحرار كحرة أكطاس، كتبكؾ،  . (كأناأذكرىا مرتبة عمى الحركؼ التي في أكائؿ ما أضيفت الحرة إليو
كتقده أك نقده، كحقؿ، كالحمارة، كراجؿ، كراىص، كالرجالء، كرماح، كسميـ ، كشرج، كشكراف، كضارج ، كضرغد، كعباد، 

معجـ . كعذرة، كعسعس، كغالس، كقباء، كالقكس، كلبف، كلفمؼ، كليمى، كمعشر، كميطاف، كحرة النار، ككاقـ، غيرىا
. 249 -245/ 2البمداف 

 . 29ص : مكة كالمدينة : الشريؼ - 
  . 1202/ 4: معجـ ما استعجـ -  
  . 8سكرة المنافقكف اآلية -  



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                                             الفصل الثاني
 

 

103 

 

ـٍ  الى  ـى لىكي يمىافى ًمٍف قىٍبًمًيـ: كىي الدار، قاؿ اهلل سبحانو.   ميقىا الًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإٍلً كىي طيبة .    ى
.  (، قصمت الجبابرة ، كالقاصمة ، كالمحبكبة كالمحبة ، ، كالمجبكرة ، كىي جابرة كطابة كالعذراء

. ، الف أكؿ مف نزليا ابف قانية مف إـر بف ساـ بف نكح يثرب قيؿ نسبة إلى يثرب       كانت تسمى 
كاف مف لفظ  ، لما كأنو كره أف تسمى يثرب.   ، أال كىي طيبة ، تسمكنيا يثرب كقاؿ النبي 

اف اهلل  " :ركاية كفي ،  " ، يا سيدة البمداف يا طيبة: "  يخاطبيا بقكلو كاف  فيركل أنو . التثريب
، كحرمي المدينة" :  يقكؿ، ككاف  "عز كجؿ امرني اف اسمي المدينة طيبة كمف  .  "لكؿ نبي حـر

 .  " ىجرتو بطيبة  ": الييا، فقاؿ بذكر خصيصة ىجرتو كمف ىنا ذكرىا أمير المؤمنيف 

 :     كمف المكاقع التي تقع ما بيف مكة كالمدينة 

،   فاذا طكيت فيي الطكم ، ىك البئر قبؿ اف تطكل ، بفتح القاؼ ككسر الالـ كسككف الياء:و     
،  ، تككف في البرارم ، كال حافر  كقيؿ ىي البئر العادية القديمة التي ال يعمـ ليا رب ، كالجمع القمب

، جفر   ذات ماء اك غير ذات ماء، ، مطكية كانت اك غير مطكية تذكر كتؤنث كقيؿ ىي البئر القديمة
كسميت قميبا النيا كالشيء يقمب مف جية  . كقيؿ القميب ما كاف فيو عيف كاال فال . جفر اك غير جفر

                                                           

   . 13سكرة األحزاب اآلية -  
 .   9سكرة الحشر اآلية -  
  . 1389/ 4:  معجـ ما استعجـ -  

. 12/259: كنز العماؿ: المتقي اليندم-  
 . 232 / 12: كنز العماؿ : المتقي اليندم  . 258 / 1: الجامع الصغير : السيكطي - 
  301 / 3: مجمع الزكائد : الييثمي  . 318 / 1: المسند : ابف حنبؿ - 
.  302ص: نيج البالغة -  
 .  206 / 1: الصحاح : الجكىرم  . 71 / 5: العيف : الفراىيدم- 
. 689 / 1: لساف العرب : ابف منظكر- 
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 ،  قمب كقيؿ انما سميت كذلؾ الف ترابيا.  الى جية ككانت ارضا فمما حفرت صار ترابيا كانو قمب
  .   الى المدينة دم يميؿابدر مف العدكة الدنيا مف بطف كبكالقميب 

  مف المدينة في طريؽ مكة  ثمانية كعشريف فرسخا يقصد ىنا قميب بدر الذم يقع عمى    كاالماـ 
كىك يشير    كقد كرد ذكر القميب في كالـ االماـ .  كىذا يعني اف القميب يقع بيف مكة كالمدينة ،

 عف حادثة الشجرة ككيؼ تنبأ  عمى المشركيف بعد طعنيـ في نبكتو ، اذ تحدث الى رد الرسكؿ 
 . " وِإِليَّك وِل  ُدمْو  َميْو  ُد ْو َم ُد وِل  و ْو َم ِل  ِل  "  لممشركيف بقكلو  النبي 

     إف قضية مف طرح في القميب كردت في كتب الحديث لكف برؤية فييا بعض االختالؼ، فقد جاء 
كسمـ كاف يصمى  [كآلو] اف النبي صمى اهلل عميو ،ف عبد اهلل بف مسعكد حدثوع: " في صحيح البخارم 

بسال جزكر بنى   أيكـ يجئ : إذ قاؿ بعضيـ لبعض ، كأبك جيؿ كأصحاب لو جمكس ،البيت يصمى عند
فجاء بو فنظر حتى إذا سجد النبي صمى   فانبعث أشقى القكـ ؟فالف يضعو عمى ظير محمد إذا سجد

 : قاؿ ، كانا انظر ال أغنى شيئا لك كاف لي منعة ،كتفيو كسمـ كضعو عمى ظيره بيف [كآلو  ]اهلل عميو 
كسمـ ساجد ال يرفع رأسو  [كآلو  ]عمى بعض كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  يؿ بعضيــفجعمكا يضحككف كم
فشؽ  ،  الميـ عميؾ بقريش ثالث مرات: ثـ قاؿ ، فرفع رأسو ،فطرحت عف ظيره ، حتى جاءتو فاطمة

ثـ سمى الميـ عميؾ بأبي  .  ككانكا يركف اف الدعكة في ذلؾ البمد مستجابة: قاؿ ، إذ دعا عمييـ ،عمييـ
 كعقبة بف أبي  ، كأمية بف خمؼ ،عتبة  كالكليد بف ، كشيبة بف ربيعة ، كعميؾ بعتبة بف ربيعة ،جيؿ

                                                           

. 18 / 5: معجـ مقاييس المغة : ابف فارس- 
. 689 / 1: لساف العرب : ابف منظكر - 
معجـ : ياقكت الحمكم . 47 / 1 / 5: المخصص : ابف سيدة . كادم يقع بيف ينبع كالعذيبة ، كىك كاد أصفر الرمؿ - 

. 1/248: البمداف
. 441 / 5: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم  . 232 / 1: معجـ ما استعجـ : البكرم - 

مقدار مف مقاييس الطكؿ عند العرب ، أختمؼ ىؿ ىك عربي أـ معرب ،  يساكم ثالثة أمياؿ ، كحاليا اختمؼ فيو -  
. 282ص: القامكس الفقيي : أبك حبيب. 160االصطالحات الفقيية ص: العاممي. كـ  (8)ك (7)ك (5)بيف 
.  231 / 1: معجـ ما أستعجـ : البكرم- 
  .407ص: نيج البالغة- 
. 5/180: الصحيح: مسمـ. 1/417: مسند احمد: ابف حنبؿ: كينظر. 66- 65/ 1-  



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                                             الفصل الثاني
 

 

105 

 

نفسي بيده لقد رأيت الذيف عد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو   فكالذم: قاؿ ، كعد السابع لـ نحفظو ،معيط
 ". قميب بدر كسمـ صرعى في القميب [كآلو]

 :الذم يالحظ 

 بإفحاـ المشركيف كرده عمى تخرصاتيـ  أف أمير المؤمنيف ذكر الحادثة في مكضع قياـ النبي – 1
 لعدة أمكر منيا أنو مع تقديمو ما طمبكا منو فعندىا تنبأ النبي . في محاكلة إثباتيـ عدـ صحة نبكتو

 . لمصير ىؤالء إذ يسحبكف إلى القميب، فإنيـ لف يؤمنكا بو ، ثـ تنبؤه 

ككأنو مف باب .  لمدعاء عمى المشركيف أما البخارم فذكرىا في حادثة عرضية دفعت النبي  - 2
 مع ألد أعداءه تنفي أف يككف لديو حب االنتقاـ كفتح مكة أصدؽ دليؿ االنتقاـ ، مع أف سيرة النبي 

 !عمى ذلؾ

نما ألف مكة بمد  المستجاب ليس ألنو مف النبي  أكضحت ركاية البخارم إف دعاء النبي – 3  كا 
 مستجاب الدعكة ؟ 

نما حدث كاقعي رآه ابف مسعكد  ذكر البخارم أف سحبيـ إلى القميب ليس نبؤة مف النبي – 4 .  كا 
 . يعد مف أعالـ نبكتو ىذا الخبر مع أف 

 كركاية البخارم لتكحي إلى محاكلة تحريؼ في الكاقعة      إف التأمؿ الدقيؽ في كالـ اإلماـ 
 . كتكجيييا في مسار آخر

 

 

                                                           

 كقؼ عمى ذاؾ القميب  ، فقد ركل انو كقد تحققت نبؤة النبي  .374 / 4: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ- 
ىؿ كجدتـ ما كعدكـ ربكـ حقا ؟ فاني قد كجدت ما كعدني ربي حقا ، بئس القـك كنتـ : " كناداىـ رجال رجال فقاؿ 

كقد انكر عمر بف الخطاب عميو ذلؾ فقاؿ . 156– 2/155: تاريخ : الطبرم . 1/112: المغازم : الكاقدم ..." . لنبيكـ
: ابف حنبؿ ". ما أنتـ باسمع لما اقكؿ منيـ كلكف ال يستطيعكف اف يجيبكني : " ؟  فقاؿ " اتنادم قكما قد ماتكا : " 

/ 8: عمدة القارم : العيني. 6/91: مجمع الزكائد : الييثمي . 8 /5: الصحيح : البخارم . 3/104، 1/27: المسند 
202  .
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، كقيؿ ىي  ، عقبة بيف مكة كالمدينة عمى جادة الحاج ، كجيـ ، كسككف ثانيو بفتح أكلو  :و   ا      
، كبيف الركيثة   أربعة عشر ميال ، بينيما كبيف الركيثة قرية جامعة عمى طريؽ مكة مف المدينة

، كفيو عيف عف يسار الطريؽ في شعب  ، ككادم العرج يدعى المنبجس كالمدينة كاحد كعشركف فرسخا
:  كقيؿ في تسميتيا.   الذم يدعى مسجد العرج، كعمى ثالثة أمياؿ منيا مسجد النبي  بيف جبميف

، كركل انو   مف قتاؿ أىؿ المدينة يريد مكة رأل دكاب تعرج فسماىا العرج لما رجع تبع: عف ابف الكمبي
" العرج "  إلى إف كأشار السمعاني.  يعرج بو عف الطريؽ: ؟ قاؿ لـ سميت العرج عرجا: قيؿ لكثير

العرج بيف مكة كالمدينة كليس : "   بقكلو  ، إذ تعقبو ابف األثير مكضع بمكة كلعمو قد تكىـ في ذلؾ
   .بمكة

 
                                                           

تصغير الركثة مف ركث الدكاب أك ركثة األنؼ كىي طرفو ، كقيؿ سماىا تبع الركيثة مف راث أم أبطأ ، : الركيثة- 
: نزىة المشتاؽ : اإلدريسي. 686/ 2: معجـ ما أستعجـ : البكرم . قرية جامعة تبعد عف المدينة سبعة عشر فرسخا

عمدة : العيني . 277ص: الركض المعطار : الحميرم . 3/105: معجـ البمداف : الحمكم ياقكت  . 146- 1/145
 .260/ 15 ، 4/272: القارئ 
كىك اسـ لمسافة يساكم أربعة إلى . ما اتسع مف األرض حتى ال يكاد بصر الرجؿ يمحؽ أقصاه : الميؿ عند العرب- 

معجـ المصطمحات : عبد المنعـ. ستة آالؼ ذراع ، كىك ثمث الفرسخ ، فيساكم مايزيد عمى الكيمك متر أك الكيمكمتريف 
.  213االصطالحات الفقيية ص: العاممي. 3/386كااللفاظ الفقيية 

ياقكت  .3/930معجـ ما استعجـ :  البكرم.  (جمع بئر)، يقاؿ اف مائيا يسمى المنبجس كىي بئار  ىك كادم العرج- 
.  1/514  :معجـ البمداف:  الحمكم
 .3/930: معجـ ما استعجـ : البكرم. يبعد عف كادم العرج ثالثة امياؿ : مسجد العرج - 
 )التبابعة في اليمف : محسف مشكؿ فيد : لمزيد مف التفاصيؿ عف التبابعة ينظر. لقب لمف يتكلى حكـ اليمف- 

 . (الصفحات جميعيا 
 / 2: الفايؽ : الزمخشرم  . 930 / 3: معجـ ما استعجـ  : بكرماؿ. 99- 4/98: معجـ البمداف : الحمكمياقكت - 
 / 3:  مجمع البحريف:  الطريحي . 196 / 1: لساف : ابف منظكر . 281 / 5: سبؿ اليدل : الصالحي الشامي. 389
149 . 
  .4/177األنساب - 
. 334 / 2: المباب في تيذيب األنساب- 
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 كلحاقو بو، إذ  كىك يتحدث عف ىجرة النبي      كقد كرد ذكر العرج في كالـ امير المؤمنيف 
 . "  وَم َم َم ُد  ِل ْو َم   َم َّك  و ْو َم َم ْواُد إِل َم  و ْو َم َماِل    وهلل       آ  ،   َم َم ْواُد أَم ْو َم ُد  َم ْويَم َم  َمسُد  ِل و  َّك ا" : قاؿ

 
  :دكــف
 . ، كىي لغة أزدية فىدٌكتي القطف تفديكان إذا نفشتو: قاؿ ابف دريد .  آخره كاؼ– بالتحريؾ – فىدؾى :  غ 

ىي مكضع بالحجاز شماؿ الجزيرة العربية عمى طريؽ الشاـ كىي قرية زراعية عمى بعد :  أ   و     
، كالمرحمة ىي المسافة التي  ، كتبعد عف خيبر دكف مرحمة يكميف أك ثالثة أياـ مف المدينة المنكرة

 .  الييكديسكنيا، ككانت  يقطعيا الراكب في اليـك الكاحد
، كلسكنيا مف قبؿ الييكد كما ىك الحاؿ بالنسبة لخيبر ثانيا      ف، كال لقد كاف لقرب فدؾ مف خيبر أكال ن

 لذا اشتبو األمر عمى بعضيـ فتصكركا  ،ف مف حصكف خيبر ثالثامطريقة فتحيا شابيت طريقة فتح حصف
، كتشير   بمكجب النص القرآني، كأصبحت فيئا لمنبي   صمحافدؾفتحت لقد . إنيا مف تكابع خيبر
قَّوي  بمكجب النص القرآني   أعطى فدكا لمسيدة فاطمة الركايات أف النبي   كىآىًت ذىا اٍلقيٍربىى حى

 بيذه األرض أربع  كقد تصرفت ، كقد أشارت كتب التفسير أف المقصكد بذلؾ السيدة فاطمة 
.    مصادرتيا بعد أحداث جساـ، فارتأل نظاـ الحكـ بعد النبي   أربع سنكات حتى كفاة النبي

                                                           

. 487ص: نيج البالغة - 
 473 / 10: لساف العرب : ابف منظكر  . 238 / 4: معجـ البمداف : الحمكم  . 1602 / 4: الصحاح : الجكىرم - 
 4/240:معجـ البمداف : الحمكم .  ألنو أكؿ مف نزلياكقيؿ في سبب تسميتيا بفدؾ نسبة إلى فدؾ بف حاـ بف نكح . 
 .437ص: الركض المعطار : الحميرم . 

 / 10: لساف العرب : ابف منظكر  .238 / 4: معجـ البمداف : الحمكم  . 332 / 5: العيف : الفراىيدم : انظر - 
. 83-80ص: فدؾ : الجاللي  . 371 / 3: مجمع البحريف : الطريحي  . 473
. كصاحب شرح المكاقؼ .473 / 10: لساف العرب : ابف منظكر : انظر .مف ىؤالء الذيف اشتبو عمييـ األزىرم - 
. 292ص:  البيضاء ةمعؿاؿ: التبريزم : انظر
.   26سكرة اإلسراء اآلية - 
 . 900 - 789ص:  دراسة تاريخية السيدة فاطمة الزىراء : لمزيد مف التفاصيؿ راجع دراستنا التفصيمية- 
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 " ، جاء فييا  في رسالتو إلى كاليو عثماف بف حنيؼ     لقد كرد ذكر فدؾ في كالـ أمير المؤمنيف 
مٍن ،  َم َم   َم  َماْو وِل  أَم ْو ِل  َم  وَم َمٌك  ِليْو  ُد ِّر  َم  أَم َم َّك ْو  و سَّك َم اُد  مٍن  ،وَم َم َّكاْو  َم َم ْو َم   ُدفُد اُد  َم ْو اْو  َم ْو َم   ُدفُد اُد  َم ْو   سَميَم

  َم ْو َم ِل ُد وِل   ،  و  َّكفْواُد  َم َم  ُّد َم  وِل  غَم ٍن  َم َم ٌ  ،   َم  أَم ْو َم ُد  ِلفَم َمكٍن  غَم ْو ِل وَم َمكٍن  ،   ِل ْومَم و ْو َم َممُد و  َّك  ،آيَم ِل يَم 
فْو َمٌ   َم ْو زِل  َم وِل  وُدسْو َم ِل َم  ،   َمغِل  ُد أَميْو َم  ُدوَم  ، ُد ْو َم ِل  آ َم  ُدوَم  سَم َماْو  َم َمو  َم وِل ِلوَم  ،   ُد غَم َم َم  و ْو َم َم ُد  ،  أَم ْو  اَم ْو

اِل  ،  وِإِل َّك َم  وِل َم  َمفْوسِل  أَم ُد  ُد َم   ِل   َّك ْو َم  ،  سَم َّك وُد َم َم َم  و  ُّد َمو ُد و ْو ُد َم َمو ِلمُد  ، و ْو َم َم ُد  مَم و ْويَم ْو   ِل َم ْو ِل َم آ ِل َم ًا  َم ْو
 .  "    َم ْو ُداَم  َم َم   َم َمو ِل ِل و ْو َمزْو َم ِل ،واَم ْو َم ِل 

 
 منعرج اللوى

،      المكل مف إلتكل ، تعني الرمؿ الذم تغيره الريح متى ما ىبت ، كمنعرج المكل ىك منعطؼ الرمؿ
كىك المكاف الذم كقعت فيو معركة بيف ىكازف بقيادة أبك عبد اهلل أخك دريد بف الصمة كبيف غطفاف ، 

ككاف دريد قد نصح أخاه أال . بعد أف نيبيـ فمحقكه ، ككاف قد نزؿ في منعرج المكل كقتمكه كجرحكا دريدا
 : يقيـ في منعرج المكل الف غطفاف ستالحقو ، فمـ يأخذ بنصيحة أخيو لذا قاؿ

  و م  س     و و ّ    والَّك     و غ         ا و  َّك  ــيــمـــ    ــــــم ومـــــ   ــــوم             

 و   ـــ  مـــــيـــــ   غــــم  ويّ ــــ ـــاـــــ ويـــــــغ         و ّ           ا    م     و               

  ـ  و شّـــ زيــــ  غــــــ شــــــا  وي يــــ يـــــغ         زّ   وي غ اــــي غـــــو والَّك مـــ  ويــــ              

 واش و   ـــــــوو   ال  ــــــــوي   ـــــــ   كــــا             ـ  مــــَّـك   ي ــــَّـك   و  ــــيـــــك اــــــــو ي ي            

 بالبيت األكؿ لما بمغو ما جرل بيف الحكميف أبك مكسى االشعرم     كقد تمثؿ أمير المؤمنيف 
 .كلـ يتضح في المصادر المتكفرة ايف مكاف ىذا المنعرج. كعمرك بف العاص

                                                           

 البصرة ، ثـ خرج منيا عثماف بف حنيؼ األنصارم ، أرسمو عمر بف الخطاب لمسح السكاد، كاله أمير المؤمنيف - 
: ينظر. حتى مات أياـ معاكية. إثر مجيء أصحاب الجمؿ ، فقبضكا عميو كنتفكا شعر لحيتو ، ثـ اطمقكه ، سكف الككفة

 . 209/ 6: التاريخ الكبير: البخارم. 152- 136ص: تاريخ  : ابف خياط  . 6/8، 3/255: الطبقات : ابف سعد
.    2/128: معرفة الثقات : العجمي
.   574 -573ص: نيج البالغة - 
.   770ص: نزىة النظر: البدرم . 1/365: معجـ البمداف : ياقكت الحمكم- 
.   126- 125ص : معارج نيج البالغة : البييقي- 
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 :الجانب االقتصادي     
 الذم يعكد  إلى الكاقع االقتصادم السيء عند العرب قبؿ بعثة النبي أشار أمير المؤمنيف      
: إلى

.   التي يغمب عمييا إما أف تككف أراضي جبمية صخرية أك صحراكية:      أ       و  ز   : أ ال   
. كما تبيف في الجانب الجغرافي

، يقكؿ   عمى األراضي الخصبة كدفع العرب نحك األراضي الصحراكيةس     و     وا     :         
:  "  َم َم وِل  و  ِّر  ِل  ،  يُد ْو َم ِل و  ُّد ْو َم  إِل َم   َم َم  ِلاِل و  ِّر  ِل   َم ْو َم زُد  َم ُدمْو  َميْو  ِل اِل وآلوَم  ِل   َم ْو ِل و ْو ِل َمو ِل   ،  ،

.   "،  أَم ْو َم َم ُدمْو  َم َمو وًا  ، أَم َم َّك واُد َممِل  َمو وًا  ، وَم َم َم ُد وُدمْو  َم  َم ًا  َمسَم  ِل يَم إِليْو َمويَم  َم َم ٍن   َم َم ٍن    َم َم ِل و ْو َم َم شِل 

 

، كأما  ، كىك المشيكر بخضرتو ف عمى سكاد العراؽم يشير إلى سيطرة الساسانيإلماـ ىنا ا       
رـك ، كاؿ ، فضال عف شط العرب الذم كاف يسمى دجمة العكراء بحر العراؽ فيقصد نيرم دجمة كالفرات

، التي   ، كاضطركا القبائؿ العربية إلى مناطؽ البادية أبعدكا العرب عف المناطؽ الخصبة في الشاـ
إشارة  ، كميافي الريح  ، فالشيح نبات صحراكم"     َم َم وِل  و  ِّر  ِل  ، َم َم  ِلاِل و  ِّر  ِل " كصفيا اإلماـ بأنيا 

،  ، يبحثكف عف الماء كالكأل ، حيث اليصدىا شجر أك مانع ما إلى األثر السيء لمرياح في الصحراء
،   َم ْو ُد ُد يَم و ْو َم ِل َم " فػ   الماء غير الصافي الذم يتجمع في األكدية بعد : فالكدر. "   َم ْو َم ُد يَم و ْو َم ِل َم

                                                                                                                                                                                     

.   75ص: نيج البالغة - 
.  402ص: نيج البالغة  - 
 . 4/167، 3/183: معجـ البمداف: ياقكت الحمكم - 
 . 173/ 13: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد - 
 . 1/379:  الصحاح : الجكىرم . 3/263: العيف: الفراىيدم - 
 . 13/173: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد - 
 . 56ص: نيج البالغة  - 
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، اك  ، اك الذم لـ ينخؿ كالشعير كغيره كالجشب ىك الطعاـ الغميظ ،  فيشربكف منو  ، األمطار سقكط 
كترككىـ : ، قاؿ أبف ابي الحديد ضيقو كقمتو ( نكد المعاش )ك،  فحياتيـ قاسية.  الذم ليس فيو أدـ

ٍيمىةن فىسىٍكؼى  الفقر، قاؿ تعالى : ، كالعائؿ ذك العيمة كالعيمة ، جمع عائؿ ، أم فقراء عالة ٍف ًخٍفتيـٍ عى كاً 
ـي المَّوي ًمٍف فىٍضًموً  . ، الدبر مصدر دبر البعير، أم عقره القتب " إِليْو َمويَم  َم َم ٍن   َم َم ٍن " كقكلو ... ،  ييٍغًنيكي

، لعدـ  "أَم َم َّك واُد َممِل  َمو وًا  " أرضيـ بأنيا ككصؼ . كالكبر لمبعير بمنزلة الصكؼ لمضاف كالشعر لممعز
.   كالجدب المحؿ. ، لعدـ الزرع كالشجر كالنخؿ بيا"  أَم ْو َم َم ُدمْو  َم َمو وًا " . المعاقؿ كالحصكف المنيعة فييا

وَم  ْو ُد ُد و إِل َم   "  ، يقكؿ        لكف ىذا الكاقع االقتصادم المأساكم تغير بعد البعثة النبكية الشريفة
 ، ،  ِل يَم  َم َم َم إِل َم ْو ِلمْو  َمسُد الًا  َم ْواَم  َم َم َماِل و  ِّر ْو َم ُد  َم َم ْو ِلمْو  َم َم  َم  َم َمو َم ِل َم ،  أَمسَم  َماْو ...  َم َمو ِل ِل  ِل َممِل و  َّك   َم َم ْو ِلمْو

،  وِل  يُد ْو َم ِل  مْو وِل   َم َمواِل ِل  َم َم َم ِل َم ، وَم َم ْو َم ُد و وِل   ِل ْو َم ِل َم  غَم ِل ِل يَم  َم ُدمْو  َم َمو ِل َم  َم ِل  ِل َم ،  و ْو َمفَّكاِل و ْو ِل َّك ُد  ِل ِل
.  "   َم ْو ِل َم  وَم ِل ِل يَم 

      فقد امتدت رقعة دكلة اإلسالـ عمى مساحات شاسعة مف العالـ يكمذاؾ ، كغدت أراضي الدكلة 
 .   الساسانية كالبيزنطية تتبع الدكلة اإلسالمية، كخيرات البالد جميعا تدر عمييـ مف الخيرات ما ال يكصؼ

 

                                                           

 . 5/134: لساف العرب : ابف منظكر . 2/803: الصحاح : الجكىرم . 5/325: العيف : الفراىيدم - 
 . 1/272: النياية: ابف األثير . 6/39: العيف : الفراىيدم: ينظر - 
.  174- 13/173: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد - 
 . 28سكرة التكبة اآلية  - 
  . 403- 402ص: نيج البالغة  - 
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املبحث الثاني 
اجلانب والسياسي واالجتماعي 

 
 

: الجانب السياسي :اوال      
 إلى الكاقع السياسي عند العرب قبؿ البعثة المحمدية الشريفة، كىي إشارة        أشار أمير المؤمنيف 

 :أبانت الكضع السمبي الذم عاشو العرب آنذاؾ، إذ تميز كاقعيـ بػ 

 كاف لمنظاـ القبمي أثره في تفرؽ العرب قبائؿ متناثرة في شبو الجزيرة العربية ، كصفيا عميو :التفرقة: أوال
ٍنقىًطعىةو " السالـ بأنيا  ـْ  " : كاصفا حاليـ، كقاؿ "قيرنل مي ـْ وَتَفرُِّقِي ـْ ِفي َحاِؿ َتَشتُِّتِي اَل ... تََأمَُّموا َأْمَرُى

َيْأُووَف ِإَلى َجَناِح َدْعَوٍة َيْعَتِصُموَف ِبَيا، واَل ِإَلى ِظؿِّ أُْلَفٍة َيْعَتِمُدوَف َعَمى ِعزَِّىا، َفاأَلْحَواُؿ ُمْضَطِرَبٌة، 
َقٌة  .  " واأَلْيِدي ُمْخَتِمَفٌة، واْلَكْثَرُة ُمَتَفرِّ

 مع ىذه الفرقة ، تميز تاريخ العرب قبؿ البعثة المحمدية بحركب متكاصمة، تقع أحيانا :الحروب: ثانيا    
وَأْرَحاـٍ َمْقُطوَعٍة، وَغارَاٍت " ألتفو األسباب ، مما أدل إلى أف تقطع األرحاـ كما كصؼ حاليـ اإلماـ  

التي - ىذه الحركب .  (تمظ مف الحركب... عمى حيف ) جاءت ، حتى إف بعثة النبي " َمْشُنوَنٍة 
كانت سببا لقياـ بعض القبائؿ بكأد  -  ، ككانت مكضع فخرىـ في أنديتيـ كمجالسيـأياـ العرببسميت 
  .بناتيا 

                                                           

 . 394ص: نيج البالغة  - 
 . 402 - 401ص : نيج البالغة  - 
 . 402ص : نيج البالغة  - 
  . 144ص: نيج البالغة  - 
التذكرة الحمدكنية : ابف حمدكف  .2/101:مركج الذىب كمعادف الجكىر: المسعكدم: عف ىذه األياـ ينظر - 

 ػ  506 - 1/502:الكامؿ : ابف األثير . 384-382ص:
 .  407ص: الكسيط : المالح - 
  . 43 - 42 / 3بمكغ االرب : اآللكسي . 175 -174/ 13شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد - 
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 أشار أمير المؤمنيف إلى أف حالة التفرقة ىذه كالحركب فيما بينيـ أدت إلى :الييمنة األجنبية: ثالثا    
، فقد   "َلَياِلَي َكاَنِت اأَلَكاِسَرُة واْلَقَياِصَرُة َأْرَبابًا َلُيـْ " سيكلة السيطرة عمييـ مف قبؿ القكل الكبرل يكمذاؾ 

 ، كال يبعد أنيـ  عاصمة ليـ تمكف الساسانيكف مف مد سيطرتيـ عمى العراؽ كاتخذكا مف المدائف 
شجعكا الخالفات بيف القبائؿ العربية ، كنصبكا المناذرة ممككا عمى العرب في العراؽ ، مقابؿ قياميـ 

، ككذلؾ مد الركماف سيطرتيـ عمى بالد الشاـ كنصبكا الغساسنة ممككا لحماية بحماية المصالح الفارسية 
ككاف الغساسنة مخمصيف لمركماف إلى درجة أف . لحماية مصالحيـ كلصد الغارات العربية عف حدكدىـ

.  يدعكىـ لإلسالـ إرضاءن ألسياده الركماف قاـ الممؾ الغساني بقتؿ الرسكؿ الذم أرسمو النبي محمد 

 .
     لكف ىذا الحاؿ تغير بعد البعثة النبكية الشريفة إلى حاؿ مغاير تماما، إذ تميز كاقعو بإف الدعكة التي 

 أدت إلى تكحدىـ تحت لكاء كاحد ، مما ألؼ بيف قمكبيـ ، فزالت الحركب كالمنازعات جاء بيا النبي 

                                                           

 . 402-401ص: نيج البالغة  - 
مدينة تقع شماؿ شرؽ بغداد عمى بعد ستة فراسخ ، كقد أختمؼ في أكؿ مف بناىا ىؿ ىك االسكندر المقدكني ؟ ، أـ  - 

اردشير بف بابؾ أكؿ ممكؾ الدكلة الساسانية الذم اتخذىا عاصمة ؟ ، كقد دأب الممكؾ مف بعده عمى أف يبني احدىـ 
مدينة إلى جكار السابقة حتى أصبح عددىف سبع مدف ، عندىا سميت بالمدائف ، كقد افتتحيا سعد بف أبي كقاص سنة 

 ىػ ، أياـ الخميفة عمر ، كلما فتحت البصرة كالككفة انتقؿ أكثر أىؿ المدائف الييما ، كلما بنى المنصكر بغداد انتقؿ 16
فأما في كقتنا ىذا فالمسمى بيذا االسـ بميدة شبيية بالقرية بينيا كبيف  )): ىػ 626قاؿ الحمكم ت . مف تبقى إلى بغداد 

بغداد ستة فراسخ ، كأىميا فالحكف يزرعكف كيحصدكف ، كالغالب عمى أىميا التشيع عمى مذىب االمامية ، كبالمدينة 
كينسب ليذه المدينة طائفة (  . (الشرقية قرب اإليكاف قبر سمماف الفارسي رضي اهلل عنو ، كعميو مشيد يزار إلى كقتنا ىذا 

: السمعاني : انظر . مف حممة العمـك كالمدائني اإلخبارم ، كابف أبي الحديد المعتزلي شارح نيج البالغة ، كغيرىـ 
  .  239ص : لب المباب : السيكطي  . 75 - 74 / 5: معجـ البمداف :  ، ياقكت الحمكم 232 ػ 230 / 5األنساب 

آرثر . 253 - 1/221: مركج الذىب:  كما بعدىا، المسعكدم137 / 1: تاريخ : اليعقكبي:   ػ لمتفاصيؿ ينظر
شكقي أبك .   كما بعدىا111ص: تاريخ إيراف القديـ : طو باقر . (كؿ الصفحات)إيراف في عيد الساسانييف : كريستنسف

 . 74 - 69ص : الحضارة العربية اإلسالمية : خميؿ

-178/ 1  :تاريخ: اليعقكبي: كلمزيد مف التفاصيؿ عف المناذرة ينظر. 242، 220 – 219ص : الكسيط : المالح - 
.  253-213ص : الكسيط : ، المالح185
 . 178-176/ 1: تاريخ : اليعقكبي: كلمزيد مف التفاصيؿ عف الغساسنة ينظر . 256ص: الكسيط : المالح - 
 .  269 – 254ص: الكسيط : المالح
 . 514ص: المغازم  : الكاقدم - 
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، كغدا ليـ سمطاف كاحد يفزعكف إليو ، فمـ يعكدكا بعد أتباعا لألجنبي ، بؿ أصبحكا ىـ حكاما عمى 
 :  الناس بعد أف كانكا تابعيف لمغير، يقكؿ 

ـْ وَجَمَع َعَمى     "  ـْ َرُسواًل ، َفَعَقَد ِبِممَِّتو َطاَعَتُي ـْ ، ِحيَف َبَعَث ِإَلْيِي َفاْنُظُروا ِإَلى َمَواِقِع ِنَعـِ المَّو َعَمْيِي
ـْ َجَداِوَؿ َنِعيِمَيا ، واْلَتفَِّت اْلِممَُّة  ـْ َجَناَح َكرَاَمِتَيا ، وَأَساَلْت َلُي ـْ ، َكْيَؼ َنَشَرِت النِّْعَمُة َعَمْيِي َدْعَوِتو أُْلَفَتُي
ـْ ِفي َعَواِئِد َبَرَكِتَيا ، َفَأْصَبُحوا ِفي ِنْعَمِتَيا َغِرِقيَف ، وِفي ُخْضَرِة َعْيِشَيا َفِكِييَف ، َقْد َتَربََّعِت اأُلُموُر  ِبِي
ـْ ِفي ُذَرى ُمْمٍؾ  ـُ اْلَحاُؿ ِإَلى َكَنِؼ ِعزٍّ َغاِلٍب ، وَتَعطََّفِت اأُلُموُر َعَمْيِي ـْ ِفي ِظؿِّ ُسْمَطاٍف َقاِىٍر ، وآَوْتُي ِبِي
ـْ ُحكَّاـٌ َعَمى اْلَعاَلِميَف ، وُمُموٌؾ ِفي َأْطرَاِؼ اأَلَرِضيَف ، َيْمِمُكوَف اأُلُموَر َعَمى َمْف َكاَف َيْمِمُكَيا  ثَاِبٍت، َفُي

ـْ َصَفاة  ـْ َقَناٌة، واَل ُتْقَرُع َلُي ، اَل ُتْغَمُز َلُي ـْ ـَ ِفيَمْف َكاَف ُيْمِضيَيا ِفيِي ، وُيْمُضوَف اأَلْحَكا ـْ .     "َعَمْيِي

كالقناة إذا لـ تمف في يد الغامز كانت أبعد عف الحطـ . ال تغمز لو قناة ، أم ىك صمب :     كقكلو 
.    فيك مثؿ يضرب لمف ال يطمع في جانبو لعزتو كقكتو; ال تقرع ليـ صفاة : كأما قكلو. كالكسر
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: الجانب االجتماعي : ثانيا            
 
 

:  طبيعة المجتمع قبؿ االسالـ          
      المعمـك أف المدة الزمنية مف تاريخ العرب التي سبقت اإلسالـ قد نعتت بالجاىمية ، فما ىي 

. الجاىمية ؟ كلماذا نعت العرب كقتذاؾ بذلؾ؟ 
اف : اظير الجيؿ ، كالجيالة : لغة ، مصدر جيؿ ، كالجيؿ نقيض العمـ ، كتجاىؿ :       الجاىمية 

 . ما يحممؾ عمى الجيؿ : تفعؿ فعال بغير عمـ ، كالمجيمة 
فيك لفظ مستحدث ظير بظيكر االسالـ ، كقد اطمؽ عمى حاؿ العرب قبؿ االسالـ :     اما اصطالحا

 . تمييزا كتفريقا ليا عف الحالة التي صار عمييا العرب بظيكر الرسالة 
      كلكف لماذا عرفت المدة السابقة لالسالـ مف تاريخ العرب بالجاىمية ؟ ، ىناؾ مف يرل انو غمبت 

عمى العرب البداكة ، كانيـ قد تخمفكا حضاريا عف معاصرييـ ، فعاشكا عيشة قبائؿ رحؿ في جيؿ كغفمة 
. كلـ تكف ليـ صالت بالعالـ الخارجي ، اميكف ، عبدة اصناـ ، ليس ليـ تاريخ حافؿ 

عمى تمؾ الحقبة مف تاريخ العرب التي  (الجاىمية  )    لقد تباينت االراء حكؿ سبب اطالؽ ىذه المفظة 
:  سبقت االسالـ ، ك يمكف ايجازىا بثالثة اراء

. النيـ ال يعرفكف القراءة كالكتابة:  االوؿ
. لعدـ الماميـ بالعمكـ، كانيـ اناس غمبت عمييـ البداكة كالجيؿ بالعمكـ:  الثاني
. لعدـ معرفتيـ بالديف الصحيح:  الثالث

     كقد اخضع احد الباحثيف ىذه اآلراء لمدراسة كالتحميؿ ، كاثبت عدـ انطباقيا عمى كاقع العرب في 
 )إذ رجع إلى المصدر الذم أطمؽ لفظ الجاىمية ، أال كىك القرآف الكريـ الذم كجد أف لفظة . تمؾ المدة 
، مما يدؿ عمى اف ظيكرىا كاف بعد كردت في القرآف الكريـ في السكر المدنية دكف المكية  (الجاىمية 

                                                           

. 1664 -1663/ 4: الصحاح : الجكىرم- 
 .  1/29:المفصؿ: جكاد عمي- 
 . 29 / 1: المفصؿ: جكاد عمي- 
 (الصفحات جميعيا  ) :الجاىمية فترة زمنية اـ حالة نفسية: النصراهلل- 
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اليجرة الى المدينة ، كاف اطالقيا بيذا المعنى كاف بعد اليجرة ، كاف المسمميف استعممكىا منذ ىذا العيد 
 . فما بعده 

 ليقتبس ىذه المفظة مف القرآف الكريـ ، جريا عمى عادتو في محاكاة      كقد جاء امير المؤمنيف 
اكثر مف غيره عمى محاكاة كمجاراة كتاب اهلل كاالستفادة منو في " اياتو الشريفة ، فيك الذم كاف اقدر ك

استعماؿ الكممة القرانية ، ككضعيا في مكضع جديد، كاستعماؿ عمكم بميغ ، كاذا البالغة القرانية تتجسد 
كال بأس مف االشارة الى النصكص التي كردت فييا لفظة الجاىمية في كالـ االماـ  .  " عمى لساف عمي
ٌؿ ِفي " :  قاؿففي حديثو عف األجكاء التي بعث فييا النبي  : امير المؤمنيف  بَعَثو والنَّاُس ُضالَّ

ـُ اْلَجاِىِميَُّة اْلَجْياَلُء  ـُ اْلِكْبِرَياُء ، واْسَتَخفَّْتُي ـُ اأَلْىَواُء ، واْسَتَزلَّْتُي َحْيَرٍة ، وَحاِطُبوَف ِفي ِفْتَنٍة ، َقِد اْسَتْيَوْتُي
اَل َتُكوُنوا َكُجَفاِة اْلَجاِىِميَِّة ، اَل ِفي الدِّيِف َيَتَفقَُّيوَف ، واَل َعِف المَِّو : " كفي مقاـ نصحو أصحابو قاؿ .  "

، كأشار إلى " ِإفَّ َىَذا اأَلْمَر َأْمُر َجاِىِميٍَّة "  ، ككصؼ حاؿ المسمميف بعد مقتؿ عثماف بػانو  "َيْعِقُموفَ 
ْخَواُف اْلَعَصِبيَِّة ، وُفْرَساُف اْلِكْبِر واْلَجاِىِميَِّة " : أف مف يتبع الشيطاف ىـ . " َصدََّقُو ِبِو َأْبَناُء اْلَحِميَِّة ، واِ 

َفالمَّو المَّو ِفي ِكْبِر اْلَحِميَِّة وَفْخِر اْلَجاِىِميَِّة ، َفِإنَّو َماَلِقُح الشََّنَئاِف، " :  محذرا مف الكبر فقاؿكعاد 
ـَ اْلَماِضَيَة واْلُقُروَف اْلَخاِلَيَة، َحتَّى َأْعَنُقوا ِفي َحَناِدِس َجَياَلِتو ،  وَمَناِفُخ الشَّْيَطاِف، الَِّتي َخَدَع ِبَيا اأُلَم
وَمَياِوي َضاَلَلِتو ، ُذُلاًل َعْف ِسَياِقو ، ُسُمسًا ِفي ِقَياِده ، َأْمرًا َتَشاَبَيِت اْلُقُموُب ِفيو ، وَتتَاَبَعِت اْلُقُروُف 

ُدوُر ِبو   ." َعَمْيو ، وِكْبرًا َتَضاَيَقِت الصُّ
ـْ "     كفي كصفو المتكبريف اك الكبراء كالتحذير مف طاعتيـ  َأاَل َفاْلَحَذَر اْلَحَذَر ِمْف َطاَعِة َساَداِتُك

ـْ ، وَجاَحُدوا المَّو  ـْ ، وأَْلَقُوا اْلَيِجيَنَة َعَمى َربِِّي ـْ ، وَتَرفَُّعوا َفْوَؽ َنَسِبِي ـْ ، الَِّذيَف َتَكبَُّروا َعْف َحَسِبِي وُكَبرَاِئُك
ـُ َأْرَكاِف  ـْ َقَواِعُد َأَساِس اْلَعَصِبيَِّة ، وَدَعاِئ ـْ ، ُمَكاَبَرًة ِلَقَضاِئو ، وُمَغاَلَبًة ِِلاَلِئو ، َفِإنَُّي َعَمى َما َصَنَع ِبِي

 " اْلِفْتَنِة ، وُسُيوُؼ اْعِتزَاِء اْلَجاِىِميَِّة 
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ـْ ِمْف َحْبِؿ الطَّاَعِة ، "   مكبخا العصاة الخارجيف عف الطاعة      كقاؿ  ـْ َأْيِدَيُك ـْ َقْد َنَفْضُت نَُّك أاَل واِ 
ـْ ِبَأْحَكاـِ اْلَجاِىِميَِّة  ـْ ِحْصَف المَِّو اْلَمْضُروَب َعَمْيُك  . "وَثَمْمُت

واَل َتِييُجوا "  التي تعد مف آداب الحركب أكصى بعدـ التعرض لمنساء ،      كمف كصاياه العسكرية 
ـْ ، َفِإنَُّيفَّ َضِعيَفاُت اْلُقَوى واأَلْنُفِس واْلُعُقوِؿ ، ِإْف ُكنَّا  ـْ وَسَبْبَف ُأَمرَاَءُك ْف َشَتْمَف َأْعرَاَضُك النَِّساَء ِبَأًذى ، واِ 
ْف َكاَف الرَُّجُؿ َلَيَتَناَوُؿ اْلَمْرَأَة ِفي اْلَجاِىِميَِّة ، ِباْلَفْيِر َأِو اْلِيرَاَوِة ،  نَُّيفَّ َلُمْشِرَكاٌت ، واِ  َلُنْؤَمُر ِباْلَكؼِّ َعْنُيفَّ واِ 

 ." َفُيَعيَُّر ِبَيا وَعِقُبو ِمْف َبْعِده 
ـْ ، ِمْف ِنيرَاِف اْلَعَصِبيَِّة وَأْحَقاِد اْلَجاِىِميَِّة "      كفي مكضع اخر   ." َفَأْطِفُئوا َما َكَمَف ِفي ُقُموِبُك

 . "  َفِإْساَلُمَنا َقْد ُسِمَع ، وَجاِىِميَُّتَنا اَل ُتْدَفُع "  :   مفتخرا     كقاؿ 
"    كفي كتابو البف عباس يستنكر عميو مكقفو السمبي مف بني تميـ في البصرة ، يصؼ االماـ بني تميـ 

ـْ ُيْسَبُقوا ِبَوْغـٍ ِفي َجاِىِميٍَّة واَل ِإْساَلـٍ  ـْ َل نَُّي  .  "واِ 
 ، ، كجيالة     الى غيرىا مف النصكص التي كردت فييا لفظة مشتقة مف لفظ الجاىمية ، كػ الجيؿ

. كغيرىا. ، كالجيالء  كالجاىمية الجيالء 
: كالمتأمؿ في النصكص اعاله يمكف اف يسجؿ المالحظات االتية 

ىذه المفظة عمى المدة التي سبقت االسالـ - صراحة -  أطمؽ  إف االماـ امير المؤمنيف :    اوال
. " َفِإْساَلُمَنا َقْد ُسِمَع ، وَجاِىِميَُّتَنا اَل ُتْدَفُع " : مف تاريخ العرب ، كاكضح مثاؿ عمى ذلؾ قكلو مفتخرا 
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اشارة الى شرؼ بيتو عمى غيره أنو ال يختص بدكرىـ في االسالـ فقط ، بؿ أف شرؼ بني ىاشـ قبؿ 
. مشيكر، كمكاـر اخالقيـ ال يدفعيا دافع كال ينكرىا منكر (الجاىمية  )اإلسالـ 

     كيظير أف بعضيـ تصكر أف اإلماـ يشير إلى الجاىمية بمعناىا الخمقي ، لذا استبعد ذلؾ كاشار الى 
 لفظة لكف الكاضح مف سياؽ الكالـ اف استعماؿ االماـ . " كجاىميتكـ ال تدفع " اف المفظة ىكذا 

كىذا دليؿ التقابؿ الزمني ، فاف في " جاىميتنا " مقابؿ " فاسالمنا " الجاىمية كانت في مقابؿ لفظة االسالـ 
ككذلؾ في معرض كتابو البف عباس كاليو عمى البصرة . كال المدتيف كاف لبني ىاشـ مآثر محمكدة 

ـْ ُيْسَبُقوا ِبَوْغـٍ " : يكصيو ببني تميـ ، قائال   ـْ َل نَُّي  .  " ِفي َجاِىِميٍَّة واَل ِإْساَلـٍ واِ 
 .     إف اإلماـ ىنا يقصد بمفظ الجاىمية المدة الزمنية التي سبقت الدعكة المحمدية

اسبابا كدكافع استكجبت كسـ المجتمع " الجاىمية "  يبدك كاضحا في النصكص اف ليذا النعت :ثانيا     
انذاؾ بيذه الصفة ، منيا الممارسات السمبية التي ابتعدت بيـ عف ىدل الشرائع السماكية ، كما ىك 

 " اَل َتُكوُنوا َكُجَفاِة اْلَجاِىِميَِّة ، اَل ِفي الدِّيِف َيَتَفقَُّيوَف ، واَل َعِف المَِّو َيْعِقُموَف "  : كاضح في اشارتو 
. 

    كما تنبئ تمؾ النصكص عف تفشي امراض اجتماعية مقيتة في ذلؾ المجتمع كالكبر كالحمية 
كالعصبية كاالستخفاؼ كالحقد ، كعدـ احتراـ المرأة ، فضال عف غيرىا مف السمات التي سياتي الحديث 

.  عنيا تفصيال
 قد القى تمؾ الخطب  غير خاؼ عمى المطالع لمنصكص السابقة اف االماـ امير المؤمنيف :ثالثا    

في مدة خالفتو ، أم بعد ظيكر االسالـ - في اغمبيا اف لـ تكف كميا -  التي حكت ىذه النصكص 
كمضي مدة ليست بالقميمة ، كمع ذلؾ فاننا نمحظ كبشكؿ الفت لمنظر اف الدالئؿ كاضحة عمى عكدة 

. مظاىر الجاىمية كنشاطيا مف جديد في المجتمع االسالمي انذاؾ

                                                           

ألؼ الجاحظ رسالة في فضؿ بني ىاشـ عمى عبد شمس، ينظر رسالة في فضؿ بني ىاشـ عمى عبد شمس - 
ككذلؾ ألؼ المقريزم رسالة في أسباب كصكؿ بني أمية لمحكـ منابذة لبني ىاشـ بعد أف بيف فضميـ . (الصفحات جميعيا)
. (الصفحات جميعيا)النزاع كالتخاصـ فيما بيف بني أمية كىاشـ : ينظر. 

ككذلؾ في كتابو مصباح " جاىميتنا " نالحظ اف ابف ميثـ في شرحو اكردىا بمفظ  . 3/78: منياج البراعة : الراكندم - 
جاىميتكـ ال تدفع شرفنا : " كلكف في شرحيا قاؿ " جاىميتنا "  اذ ذكر المفظة في اصؿ الخطبة 500ص : السالكيف 

. كفضمنا فييا 
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 الى الجد في اعادتيـ ليدم الشريعة السمحاء ككضعيـ عمى الطريؽ الصحيح ،      مما دعاه 
:  عمى معالجتيا ، كمف  ذلؾبالكعظ كاالنذار كالتكضيح لمكامف العمؿ كالحرص منو 

ـْ ، ِمْف ِنيرَاِف اْلَعَصِبيَِّة وَأْحَقاِد اْلَجاِىِميَِّة "   :     قكلو  كفي قكؿ آخر . " َفَأْطِفُئوا َما َكَمَف ِفي ُقُموِبُك
ْخَواُف اْلَعَصِبيَِّة ، وُفْرَساُف اْلِكْبِر واْلَجاِىِميَِّة  "  يحذر مف كبر ابميس كاالنقياد لو َصدََّقو ِبو َأْبَناُء اْلَحِميَِّة واِ 

ـْ ، َفَنَجَمِت اْلَحاُؿ ِمَف السِّرِّ اْلَخِفيِّ  ـْ ، واْسَتْحَكَمِت الطََّماِعيَُّة ِمْنو ِفيُك ، َحتَّى ِإَذا اْنَقاَدْت َلو اْلَجاِمَحُة ِمْنُك
ـْ  ـْ َوَلَجاِت الذُّؿِّ ، وَأَحمُّوُك ـْ ، َفَأْقَحُموُك ـْ ، وَدَلَؼ ِبُجُنوِده َنْحَوُك ِإَلى اأَلْمِر اْلَجِميِّ ، اْسَتْفَحَؿ ُسْمَطاُنو َعَمْيُك
ـْ ، وَقْصدًا  ـْ وَدّقًا ِلَمَناِخِرُك ـْ ، وَحزًّا ِفي ُحُموِقُك ـْ ِإْثَخاَف اْلِجرَاَحِة َطْعنًا ِفي ُعُيوِنُك َوَرَطاِت اْلَقْتِؿ ، وَأْوَطُئوُك

ـْ  ـْ َحْرجًا ، وَأْوَرى ِفي ُدْنَياُك ـَ ِفي ِديِنُك ـْ ، َفَأْصَبَح َأْعَظ ـْ ، وَسْوقًا ِبَخزَاِئـِ اْلَقْيِر ِإَلى النَّاِر اْلُمَعدَِّة َلُك ِلَمَقاِتِمُك
ـْ ُمتَأَلِِّبيفَ  ـْ ُمَناِصِبيَف وَعَمْيِي ـْ َلُي  .  "َقْدحًا ِمَف الَِّذيَف َأْصَبْحُت

    كعاد يؤنب سامعيو ك ماىـ عميو مف ركح قبمية كتعصب عنصرم ذميـ كىما مف شر سمات الجاىمية 
ـْ ِفي " :  ، مبينا اف ىذه االفة الخطيرة قد ابتميت بيا االمـ الماضية ـْ ِفي اْلَبْغِي، وَأْفَسْدُت َأاَل وَقْد َأْمَعْنُت

اأَلْرِض ُمَصاَرَحًة ِلمَّو ِباْلُمَناَصَبِة ، وُمَباَرَزًة ِلْمُمْؤِمِنيَف ِباْلُمَحاَرَبِة ، َفالمَّو المَّو ِفي ِكْبِر اْلَحِميَِّة ، وَفْخِر 
ـَ اْلَماِضَيَة واْلُقُروَف اْلَخاِلَيَة ،  اْلَجاِىِميَِّة،  َفِإنَّو َماَلِقُح الشََّنَئاِف ، وَمَناِفُخ الشَّْيَطاِف الَِّتي َخَدَع ِبَيا اأُلَم
َحتَّى َأْعَنُقوا ِفي َحَناِدِس َجَياَلِتو ، وَمَياِوي َضاَلَلِتو ، ُذُلاًل َعْف ِسَياِقو ُسُمسًا ِفي ِقَياِده ، َأْمرًا َتَشاَبَيِت 

ُدوُر ِبو  كحذر مف تكرار التجربة  .  "اْلُقُموُب ِفيو ، وَتتَاَبَعِت اْلُقُروُف َعَمْيو ، وِكْبرًا َتَضاَيَقِت الصُّ
ـْ ، ِمْف َتَضاُغِف اْلُقُموِب ، "  : التاريخية في ىذا المضمار ـْ ، وَأْوَىَف ُمنََّتُي واْجَتِنُبوا ُكؿَّ َأْمٍر َكَسَر ِفْقَرَتُي

ُدوِر ، وَتَداُبِر النُُّفوِس ، وَتَخاُذِؿ اأَلْيِدي   .  ... "وَتَشاُحِف الصُّ
.       الى غيرىا مف النصكص التي تنطكم تحت ىذا الجانب 

"  كبيناتو فاف      كالغاية مف ىذا العرض المكجز لبعض االمثمة اعاله انو بداللة قكؿ االماـ 
لـ تكف سمة مقتصرة عمى المدة التي سبقت االسالـ ، بؿ ىي سارية في كؿ مجتمع تتكافر فيو " الجاىمية 

.  مصاديقيا، كىذا ما يكافؽ النظرة القرانية كما سيتضح لنا
 عف مكجبات ذلؾ النعت لممجتمع في الفترة السابقة اف ما ذكره االماـ امير المؤمنيف :      رابعا

لالسالـ كحتى المدة االسالمية ، يحاكي ما جاءت بو آيات الذكر الحكيـ التي ستككف مدار البحث فيما 
:  يأتي 
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   لقد سبقت االشارة الى اف ىذه المفظة كردت في القرآف الكريـ في السكر المدنية في اربع مكاضع مف 
: القرآف الكريـ كىي كاالتي 

 ا ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى ٍكمن ٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو حي مى اًىًميًَّة يىٍبغيكفى كى ـى اٍلجى ٍك   .  أىفىحي
 اًىًميًَّة ًميَّةى اٍلجى ًميَّةى حى ـي اٍلحى كا ًفي قيميكًبًي عىؿى الًَّذيفى كىفىري   .   ًاٍذ جى
 اًىًميًَّة يىقيكليكفى ىىٍؿ لىنىا ًمفى اأٍلىٍمًر ًمٍف شىٍيءو ؽِّ ظىفَّ اٍلجى ٍيرى اٍلحى ـٍ يىظينُّكفى ًبالمًَّو غى ـٍ أىٍنفيسييي ٍتيي   كطىاًئفىةه قىٍد أىىىمَّ
 
اًىًميًَّة اأٍليكلىى قىٍرفى ًفي بيييكًتكيفَّ كىالى تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجى    كى

 نجد تناغما كاضحا ما بيف االستعماؿ        كمف خالؿ تأمؿ ما جاء في كالـ امير المؤمنيف 
:  ليا ، كالسيما في اآليات الثالثة االكلى كما سنبينو االف القرآني لمفظة الجاىمية كما بيف استعمالو 

 
ا ًلقىٍكـو ييكًقنيكفى   :اآلية االكلى         ٍكمن ٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو حي مى اًىًميًَّة يىٍبغيكفى كى ـى اٍلجى ٍك  .   أىفىحي

  لقد حصرت اآلية األحكاـ في نكعيف ، اما احكاـ مف اهلل اك مف غيره ، كقد اطمقت االحكاـ الصادرة    
عف غير اهلل بانيا احكاـ جاىمية ، كالقرآف ىنا يشير الى جماعة لـ تقبؿ باحكاـ اهلل كارادت احكاما اخرل 

 .
 

 الى  ، كمف ذلؾ اشارتو        كىذا ما نجد لو صدل كاضحا في كالـ االماـ امير المؤمنيف 
"  مف أحكاـ الجاىمية ، كمف أبرزىا ظاىرة  بعض االحكاـ المخالفة لمشريعة االليية ، التي عدىا 

 اأَلْحَواُؿ ُمْضَطِرَبٌة، واأَلْيِدي ُمْخَتِمَفٌة ، واْلَكْثَرُة ُمَتَفرَِّقٌة  : " كاصفا المجتمع آنذاؾ  ،  اذ يقكؿ " الكأد 

                                                           

 . 50سكرة المائدة اآلية - 
. 26سكرة الفتح اآلية - 
. 154سكرة آؿ عمراف اآلية - 
. 33سكرة األحزاب اآلية - 
 . 50سكرة المائدة اآلية - 
 . 15ص : الجاىمية: النصر اهلل . 2/67: تفسير: ابف كثير- 

:   كاما عف اسباب اك دكافع الكأد عند العرب قبؿ االسالـ ، فيي متعددة منيا-  
كذلؾ مف خالؿ تقديـ بعض البنات كقرابيف لإللية ، كإظيار الشكر عمى النعـ ، كقد استنكر القراف :     العامؿ الديني
ا الكريـ ذلؾ بقكلو  لىٍك شىاءى المَّوي مى ـٍ كى ـٍ ًدينىيي مىٍيًي ًليىٍمًبسيكا عى ـٍ كى ـٍ ًلييٍرديكىي ـٍ شيرىكىاؤيىي ًدًى يَّفى ًلكىًثيرو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى قىٍتؿى أىٍكالى كىذىًلؾى زى  كى

كفى  ا يىٍفتىري مى ـٍ كى كاحيانا تـ كأد البنات بسبب عقيدة بعض المشركيف باف المالئكة بنات . 137 سكرة األنعاـ اآلية فىعىميكهي فىذىٍرىي
ا يىٍشتىييكفى اهلل ، فالحقكا البنات بو ، فيك أحؽ بيف، كالى ذلؾ اشار القرآف الكريـ  ـٍ مى لىيي انىوي كى يىٍجعىميكفى ًلمًَّو اٍلبىنىاًت سيٍبحى   كى
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 .."..، ِفي َباَلِء َأْزٍؿ ، وَأْطَباِؽ َجْيٍؿ ، ِمْف َبَناٍت َمْوُءوَدٍة 
: الثقؿ ، كاطمقت الكممة عمى البنت التي تدفف حية النيا تثقؿ بالتراب ، جاء في المغة – لغة -     الكأد 

، كىك ما اكده المفسركف انما سميت المؤكدة كأد الرجؿ ابنتو اذا دفنيا في القبر حية كاثقميا بالتراب 
. " لما يطرح عمييا مف التراب فيؤكدىا ، أم يثقميا حتى تمكت " كذلؾ 

اما المعنى االصطالحي لمكأد ، فيك قتؿ الطفؿ ، ذكرا كاف اك انثى سكاء بالدفف اك بغيره كالقائو مف 
 . شاىؽ ، اك إغراقو ، أك ذبحو 

" تحديدا ، كلكف يمكف اف يحمؿ قكلو في مكضع آخر " كأد البنات "  ىنا يشير الى       كاالماـ 
كقد استنكر القرآف الكريـ ىذه الظاىرة  . عمى قتؿ الكالد لكلده " تسفككف دمائكـ كتقطعكف ارحامكـ 

ذىا اٍلمىٍكءيكدىةي سيًئمىٍت كعدىا مف المسائؿ التي تأخذ حيزا كبيرا يـك القيامة كما في قكلو تعالى  ًبأىمِّ *  كىاً 
.   ذىٍنبو قيًتمىتٍ 

                                                                                                                                                                                     

اف شحة مكارد الصحراء جعمت االعراب يعيشكف حياة الكفاؼ كالفقر، : العامؿ االقتصادم. 57سكرة النحؿ اآلية 
ٍشيىةى ًإٍمالؽو : قاؿ تعالى.  44/ 3: بمكغ اإلرب : فاضطرىـ ذلؾ لكأد البنات ؛ اآللكسي ـٍ خى   سكرة   كىال تىٍقتيميكا أىٍكالدىكي

يكاد يككف ىذا العامؿ في مقدمة العكامؿ المسببة لمكأد حيث اف المجتمع البدكم : العامؿ االجتماعي. 31اإلسراء اآلية 
 . 43 - 42 / 3: بمكغ االرب : قائـ عمى الغزك كىذا يؤدم الى كقكع المرأة في االسر مما يجمب العار الىميا ؛ اآللكسي 

ٌدان كىىيكى قاؿ تعالى  . 24 / 2: تاريخ الدكلة العربية : السيد عبد العزيز سالـ  ـٍ ًباأليٍنثىى ظىؿَّ كىٍجييوي ميٍسكى ديىي ذىا بيشِّرى أىحى   كىاً 
ـٍ يىديسُّوي ًفي التُّرىاًب . كىًظيـه  مىى ىيكفو أى ا بيشِّرى ًبًو أىييٍمًسكيوي عى . 59 -58 ؛ سكرة النحؿ اآليتاف يىتػىكىارىل ًمفى اٍلقىٍكـً ًمٍف سيكًء مى

كاف البعض يتشاءـ اذا كلدت لو بنت مصابة بالكساح اك اف تككف برشاء اك زرقاء اك عرجاء اك غير : العامؿ الصحي
 .43/ 3: بمكغ اإلرب : ذلؾ ، فكانكا يئدكف مف تكلد عمى ىذه الصفات ؛ اآللكسي

    كتجدر االشارة اف ىذه الحاالت شاذه كانحصرت لدل بعض القبائؿ البدكية ، كظير مف يستنكر ذلؾ عند العرب كما 
كصعصعة بف ناجيو جد الفرزدؽ الذم كاف يشترم . 2/12: تاريخ :  ، اليعقكبيفعؿ عبد المطمب بف ىاشـ جد النبي 
 ومنا الذي منع الوائدات           واحيا الوئيد فمـ يؤد            :المؤكدة ، لذا كاف الفرزدؽ يقكؿ مفتخرا

 . 17ص :الجاىمية : النصر اهلل : ، كينظر173ينظر ديكاف الفرزدؽ ص    
.  402ص: نيج البالغة - 
: تاج العركس : الزبيدم . 3/442: لساف العرب : ابف منظكر. 75ص: الفركؽ المغكية : أبك ىالؿ العسكرم- 
5/289 .

تمخيص البياف في : الشريؼ الرضي: كينظر . 4/452: معالـ التنزيؿ : البغكم. 10/139: الكشؼ كالبياف : الثعمبي- 
. 2/456: التسييؿ لعمـك التنزيؿ : الغرناطي. 10/283: التبياف في تفسير القرآف : الطكسي. 302ص: مجازات القرآف 

. 52/ 30: ركح المعاني : اآللكسي
 . 196- 195 / 5: مفتاح السعادة: المحمكدم. 317 / 3: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي- 
 . 317 /3:منياج البراعة : حبيب اهلل الخكئي - 
 . 9 ،8سكرة التككير اآليتاف - 
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اًىًميًَّة : قكلو تعالى:    اآلية الثانية       اما  ًميَّةى اٍلجى ًميَّةى حى ـي اٍلحى كا ًفي قيميكًبًي عىؿى الًَّذيفى كىفىري    ًاٍذ جى
كمعناىا الحرارة ، ثـ صارت تستعمؿ في معنى الغضب ، ثـ " حمي "       الحمية في االصؿ مف مادة 

ىي السفو كالحمؽ كاالنفة كالخفة  : ،  كالحمية استعممت في النخكة  كالتعصب الممزكج  بالغضب ايضا 
 

 . كالغضب ، كعدـ االنقياد الى قانكف اك حكـ ، ىي شعكر باالعتداد بالنفس 
     كيقاؿ ذك حمية منكرة اذا كاف ذا غضب كانفة ، أم حميت قمكبيـ بالغضب ، كعادة آبائيـ في 

عبر عف القكة الغضبية اذا ثارت بالحمية ،  : قاؿ الراغب . الجاىمية اف ال يذعنكا الحد كال ينقادكف لو 
. حميت عمى فالف اذا غضبت: فقيؿ

بعض " مقركف بالجاىمية اك بدكنيا " قد تستخدـ في ىذا المعنى المذمـك  (الحمية  )    كىذه الكممة 
 االحياف ، كقد تستعمؿ في المدح حينا آخر، فتككف عندئذ بمعنى التعصب في االمكر االيجابية البناءة 

 .
 يعدىا مف  ففي الجانب السمبي نجده     كلكال الحالتيف مصداؽ في كالـ االماـ امير المؤمنيف 

 بقصة ابميس كعصياف االمر االليي بالسجكد مظاىر الكبر كاالفتخار المذمـك ، كذلؾ حينما استدؿ 
َب َعَمْيو أَلْصِمو : " آلدـ ، اذ قاؿ  ـَ ِبَخْمِقو ، وَتَعصَّ ، كفي " اْعَتَرَضْتو اْلَحِميَُّة ، َفاْفَتَخَر َعَمى آَد

ْخَواُف اْلَعَصِبيَِّة ،  : " مكرد آخر لذـ الشيطاف كمف نيج نيجو يقكؿ  َصدََّقُو ِبِو َأْبَناُء اْلَحِميَِّة ، واِ 
َفالمَّو المَّو ِفي ِكْبِر اْلَحِميَِّة وَفْخِر : "  محذرا ، كفي مكضع آخر قاؿ " وُفْرَساُف اْلِكْبِر واْلَجاِىِميَِّة 

َفِإنََّما ِتْمَؾ اْلَحِميَُّة َتُكوُف ِفي اْلُمْسِمـِ ِمْف َخَطرَاِت : "  مف خطرات الشيطافكقد عدىا . " اْلَجاِىِميَِّة 

                                                                                                                                                                                     

. 17ص : الجاىمية: النصر اهلل - 
. 26سكرة الفتح اآلية - 
 .  351 / 16: االمثؿ : ناصر مكاـر الشيرازم- 
 . 199 ، 129 ، 14/ 11: لساف العرب : ابف منظكر. 1/447: النياية : ابف االثير- 
. 9/210: مجمع البياف : الطبرسي - 
. 132ص: المفردات في غريب القرآف - 
. 351 / 16: االمثؿ : ناصر مكاـر الشيرازم- 
. 385ص: نيج البالغة - 
.  387ص: نيج البالغة - 

. 390 -389ص: نيج البالغة - 
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وَقَدَحِت "  في صفة المتكبر ، كمف مظاىر الكبر اذ يقكؿ  "الشَّْيَطاِف وَنَخَواِتو وَنَزَغاِتو وَنَفثَاِتو 
.  " اْلَحِميَُّة ِفي َقْمِبو ِمْف َناِر اْلَغَضبِ 

 مخاطبا المتقاعسيف في      اما الجانب االيجابي ليا فيمكف االستدالؿ عميو بقكؿ امير المؤمنيف 
ـْ "  جيشو  ـْ واَل َحِميََّة ُتْحِمُشُك .  " َأَما ِديٌف َيْجَمُعُك

 "       كمظير آخر مف مظاىر الحمية المذمكمة كردت االشارة اليو في كالـ امير المؤمنيف 
مشتقة مف عصب كجمعيا اعصاب ، كالعصب ىك الطي الشديد ، : كالعصبية . الجاىمية " العصبية 

ككؿ شيء استدار بشيء فقد عصب بو ، كيقاؿ عصب الرجؿ بالرجؿ عصبا أم احاطك بو لقتاؿ اك 
 . حمية ، كعصب القـك بالنسب احاطكا بو ، كعصبة الرجؿ بنكه االقربكف 

      ككاف المجتمع انذاؾ يعتبر رابطة الدـ كالرحـ اساس الركابط االجتماعية فيضع مبدأ القرابة فكؽ 
، كالقرآف الكريـ قد ذـ ىذه الحمية كما مر في اآلية مبادئ الحؽ كالعدالة في حاؿ التعارض بينيما 

. السابقة 
كالفرؽ بينيما اف الحمية لمنفس ، -  كما سياتي بيانو -       اف العصبية كالحمية مف تكابع الكبر 

. كالعصبية لالقارب ، كالحمية لالىؿ كالعصبية لمقبيمة
وَلَقْد "  :  الى اف كؿ تعصب لعمة ما مقتضيو لتعصبو اذ يقكؿ      كقد اشار امير المؤمنيف 

ُب ِلَشْيٍء ِمَف اأَلْشَياِء ِإالَّ َعْف ِعمٍَّة - َنَظْرُت َفَما َوَجْدُت َأَحدًا ِمَف اْلَعاَلِميَف  مقتضية لتعصبو  " َيَتَعصَّ
  .حاممة لو عميو 
 في تفصيؿ بعض كجكه العصبية كاسبابيا ، فبدأ بذكر مبدأ العصبية البميس كىذه العمة     ثـ شرع 

ٍة َتِميُط ِبُعُقوِؿ السَُّفَياِء "   : كما يقكؿ امير المؤمنيف  ،  أم  " َتْحَتِمُؿ َتْمِويًو اْلُجَياَلِء ، َأْو ُحجَّ
تحتمؿ تشبيو االمر عمى اىؿ الجيؿ بحيث يظف سببا صحيحا لمتعصب اك عف حجة ممتصؽ بعقكؿ 

                                                           

. 389 -388ص: نيج البالغة- 
. 389ص: نيج البالغة - 
. 78ص: نيج البالغة - 
 21ص: العصبية القبمية : خريسات - 
. 376ص: الكسيط: المالح- 
. 159 / 11: مرآة العقكؿ: المجمسي- 
. 398ص: نيج البالغة - 
. 398ص: نيج البالغة - 
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السفياء فيقمبيا ، كىذا ىك مقتضى العقؿ ، اذ كاف الترجيح مف غير مرجح محاؿ في بداية العقكؿ ، 
 . فما كجدت احدا يتعصب اال كجدتو يتعصب عف عمة : كتقدير الكالـ 

كىي عصبية سيطرت عمى نفكسيـ قدسكىا تقديسا كاف اعظـ مف تقديسيـ :     يقكؿ شكقي ضيؼ 
لمشعائر الدينية ، تمؾ الشعائر التي كانت تشاركيـ فييا قبائؿ اخرل ، اما الشعائر العصبية القبمية فانيا 
خاصة بالقبيمة الكاحدة كابنائيا الذيف يجمعيـ دـ كاحد كنسب كاحد ، كربما تسامح الكاحد في دينو ، اذ لـ 

 " .يكف ييمو في كثير مف االحكاؿ ، اما في العصبية فانو ال يتسامح في أم كاجب مف كاجباتيا 

اما ابميس فتعصب عمى ادـ الصمو ، كطعف عميو :  "  مكضحا سبب تعصب ابميس       كقاؿ 
فكانت عمة تعصبو انو تعزز بخمقة النار كاستكىف خمقة الصمصاؿ " انا نارم كانت طيني: في خمقتو فقاؿ

ِبيفَ "  بانو كلذا نعتو  .  ـُ اْلُمَتَعصِّ  الى اف الشيطاف ىك الذم  كفي مكضع اخر اشار  " ِإَما
 قد حذر الناس مف ابميس النو عدك هلل كامرىـ كضع اساس العصبية كنازع اهلل رداء الجبرية ، ككاف 

فاْحَذُروا ِعَباَد المَّو َعُدوَّ المَّو َأْف " باعتبار حالو كما لزمو مف الشقاء بسبب معصيتو كتكبره كتعصبو 
ـَ  ـْ َسْي َؽ َلُك ـْ ِبَخْيِمو وَرِجِمو ، َفَمَعْمِري َلَقْد َفوَّ ـْ ِبِنَداِئو ، وَأْف ُيْجِمَب َعَمْيُك ـْ ِبَداِئو ، وَأْف َيْسَتِفزَُّك ُيْعِدَيُك

ـْ ِمْف َمَكاٍف َقِريٍب ، َفػ  ـْ ِبالنَّْزِع الشَِّديِد ، وَرَماُك ـْ اْلَوِعيِد ، وَأْغَرَؽ ِإَلْيُك  َقاَؿ َربِّ ِبما َأْغَوْيَتِني أُلَزيَِّنفَّ َلُي
ـْ َأْجَمِعيَف  ، َقْذفًا ِبَغْيٍب َبِعيٍد وَرْجمًا ِبَظفٍّ َغْيِر ُمِصيٍب، َصدََّقو ِبو َأْبَناُء اْلَحِميَِّة  ِفي اأَلْرِض وأُلْغِوَينَُّي

ـْ ، واْسَتْحَكَمِت الطََّماِعيَُّة  ْخَواُف اْلَعَصِبيَِّة ، وُفْرَساُف اْلِكْبِر واْلَجاِىِميَِّة ، َحتَّى ِإَذا اْنَقاَدْت َلو اْلَجاِمَحُة ِمْنُك واِ 
ـْ ، َفَنَجَمِت اْلَحاُؿ ِمَف السِّرِّ اْلَخِفيِّ ِإَلى اأَلْمِر اْلَجِميِّؿ   . " ِمْنو ِفيُك

 الى عصبية      ثـ بيف مف ىـ تالمذة ابميس كمف سار عمى نيجو كاستسمـ لغكايتو اذ اشار 
االغنياء كالجياؿ مف مترفة االمـ ، كبيف عمة تعصبيـ ، كىي اثار مكاقع النعـ كاالمكاؿ كاالكالد كسائر 

، َفػ  : " ما ينتفع بو اذ يقكؿ  ُبوا ِِلثَاِر َمَواِقِع النَِّعـِ ، َفَتَعصَّ  قاُلوا َنْحُف وَأمَّا اأَلْغِنَياُء ِمْف ُمْتَرَفِة اأُلَمـِ
 .  "   َأْكَثُر َأْموااًل وَأْوالدًا وما َنْحُف ِبُمَعذَِّبيفَ 

                                                           

. 341 / 4: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ- 
.  61ص : العصر الجاىمي- 
. 308 / 11: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي- 
. 385ص: نيج البالغة - 
. 39سكرة الحجر اآلية - 
. 387 -386ص: نيج البالغة - 
. 35سكرة سبأ اآلية - 
.  399 -398ص : نيج البالغة - 



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                                      الفصل الثاني
 

 

 

125 
 

 لما رأل اف عمدة منشأ تعصب اغمب الناس ىك اتباع الرؤساء كحذرىـ مف     كفي الماحة منو 
ـْ وُكَبرَاِئُكـْ : " متابعتيـ بقكلو   كالتكرير لتاكيد التحذير، كال يككنكا  "َأاَل َفاْلَحَذَر اْلَحَذَر ِمْف َطاَعِة َساَداِتُك

ـٍ ًفي النَّاًر يىقيكليكفى يىا لىٍيتىنىا أىطىٍعنىا المَّوى كىأىطىٍعنىا الرَّسيكالى مثؿ الكافريف الذيف  كىييي بَّنىا *  يىٍكـى تيقىمَّبي كيجي قىاليكا رى كى
مُّكنىا السًَّبيالى  كيبىرىاءىنىا فىأىضى   ، ككصؼ  أم اطعنا قادة الكفر كائمة الضالؿ  ًإنَّا أىطىٍعنىا سىادىتىنىا كى

ـْ " الكبراء السادات بانيـ   أم جيمكا انفسيـ كلـ يفكركا في اصميـ مف النطؼ " الَِّذيَف َتَكبَُّروا َعْف َحَسِبِي
 . النطؼ المستقذرة كمف الطيف المنتف كنحكه  

ـْ ، وَجاَحُدوا المَّو َعَمى َما َصَنَع "  في بياف اكصافيـ بانيـ      ثـ مضى  أَْلَقُوا اْلَيِجيَنَة َعَمى َربِِّي
ـْ ، ُمَكاَبَرًة ِلَقَضاِئو ، وُمَغاَلَبًة ِِلاَلِئو  ـْ َقَواِعُد َأَساِس اْلَعَصِبيَّةِ  " ، كلذا نعتيـ " ِبِي  ، أم بيـ " َفِإنَُّي

 في كاضاؼ  . بيـ قكاـ الكبر العصبية كثباتو ، كما اف قكاـ االساس يقكا غيره كاستحكاـ بيا 
ـُ َأْرَكاِف اْلِفْتَنِة ، وُسُيوُؼ اْعِتزَاِء اْلَجاِىِميَّةِ " نعكتيـ أنيـ  ، كاراد اف اعتزائيـ الى الجاىمية " َدَعاِئ

 انما استعار لفظ السيكؼ ليـ كىنا  . كانتسابيـ الييا بمنزلة السيكؼ القكاطع لمحؽ الميمكة لمديف 
باعتبار صرامة عزكميـ كمضييـ عند االعتزاء فيما يعتزم لو كمضي السيكؼ كصرامتيا في مضاربيا ، 

كاالعتزاء منيي ! يا لفالف : كذلؾ عند قكليـ  (كاصحاب سيكؼ اعتزاء الجاىمية  )كيحتمؿ اف يريد بقكلو 
. عنو لككنو مبدأ الفتف

كلكف يجدر .  في مقاـ الذـ لتمؾ السمة ، أم العصبية المذمكمة    اف ما ذكر اعاله ىك حديثو 
َفِإْف " :  كالما ايضا في العصبية الممدكحة ، كالمرغكبة في الشريعة فقاؿ التنبيو الى اف لالماـ 

ـْ ِلَمَكاِرـِ اْلِخَصاِؿ ، وَمَحاِمِد اأَلْفَعاِؿ ، وَمَحاِسِف اأُلُموِر، الَِّتي  ُبُك َكاَف اَل ُبدَّ ِمَف اْلَعَصِبيَِّة ، َفْمَيُكْف َتَعصُّ
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َتَفاَضَمْت ِفيَيا اْلُمَجَداُء والنَُّجَداُء ِمْف ُبُيوتَاِت اْلَعَرِب ، وَيَعاِسيِب الَقَباِئِؿ ِباأَلْخاَلِؽ الرَِّغيَبِة ، واأَلْحاَلـِ 
 ." اْلَعِظيَمِة ، واأَلْخَطاِر اْلَجِميَمِة ، واِلثَاِر اْلَمْحُموَدِة 

 الى كجكد عصبية محمكدة الى جانب العصبية المنفرة المذمكمة ، كىذا      كىنا اشارة كاضحة منو 
يعني اف معرض الذـ كاف كاف غالبا عمى المجتمع في تمؾ الفترة السابقة لالسالـ اال انو ليس شامال بؿ 

فيو ما يدعك الى المدح كاالفتخار، كخير مثاؿ عمى ما ذكره بعض الكراـ مف العرب مف اىؿ المجد 
".  المجداء كالنجداء مف بيكتات العرب ، كيعاسيب القبائؿ "  بقكلو كالشرؼ كالذيف عبر عنيـ 

      كرغـ تعدد االمثمة بيف ثنايا الركايات التاريخية اال اننا سنركز الحديث الحقا عف االبرز كضكحا في 
 مف بنك ىاشـ ممف تعارؼ باكـر الخصاؿ كاعمى رتب تاريخ العرب أال كىـ اجداد النبي االعظـ 

 -  كما سياتينا بيانو -  الشرؼ ، كممف انؼ عف افعاؿ الجيؿ كالكبر كالعصبية اال لمخالؿ المحمكدة 
، كقد كرد في  كمف مصاديؽ ذلؾ ما كاف منيـ مف نصرة الديف االليي كمنعة لرسكلو الكريـ 

. " ما بعث اهلل نبيا اال في منعة مف قكمو" الحديث 
  كسيدنا الحمزة     كلنا تحفظ بشأف ما كرد لدل البعض مف تحميؿ لمكقؼ سيدنا ابي طالب 

 كما ابداه مف مكقؼ ايجابي ، انو فعممكا مكقؼ االكؿ تجاه الرسالة السماكية كابف اخيو النبي االعظـ 
 انو جاء نتيجة غضبو ككذلؾ فسر اسالـ الحمزة !  ؟ كاف لتعصبو القبمي اك لحميتو لقريبو

كلكف المٌطمع المتأمؿ لمكاقؼ ىذيف السيديف ليقؼ عمى ايماف عميؽ باهلل كرسكلو . كعصبيتو لمقرابة 
 كاال لما استحقا ىذه المكانة في تاريخ االسالـ فغدا ابك طالب حامي الرسكؿ كالمدافع عنو كناصره 

اخرج منيا فقد : "  اثر مكت ابي طالب اذ سماه اهلل سبحانو ناصر النبي ، إذ قاؿ جبرئيؿ لمنبي 
. ، كاما الحمزة فيك اسد اهلل ، كاسد رسكلو ، كسيد الشيداء " مات ناصرؾ 
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وال : "  يحدثنا عف ىاتيف الشخصيتيف، فنجده يفخر بابيو قائال    كلنترؾ الحديث المير المؤمنيف 
 ." كمنا أسد اهلل : " ، كيفخر بعمو حمزة فيقكؿ " ابو سفياف كأبو طالب

    إف الحمية كالعصبية مف تكابع الكبر، الذم كاف مف ابرز سمات المجتمع الجاىمي انذاؾ، كقد كردت 
 فما ىك الكبر؟  االشارة اليو في كالـ االماـ امير المؤمنيف 

ىك حالة تدعك الى االعجاب بالنفس كالتعاظـ عمى الغير، بالقكؿ اك الفعؿ ، كىك مف اخطر :     الكبر
قاؿ . االمراض الخمقية ، كاشدىا فتكا باإلنساف ، كادعاىا الى مقت الناس لو كازدرائيـ بو ، كنفرتيـ منو 

 .   كجعؿ جينـ مثكل لممتكبريف :  كقاؿ انو ال يحب المستكبريف تعالى ذاما ليذه الخصمة 
اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َلِبَس اْلِعزَّ واْلِكْبِرَياَء ، واْختَاَرُىَما ِلَنْفِسِو ُدوَف "       فالكبرياء مف السمات الخاصة باهلل 

 مف كقد حذر امير المؤمنيف ، " َخْمِقِو ، وَجَعَمُيَما ِحًمى وَحَرمًا َعَمى َغْيرِِه ، واْصَطَفاُىَما ِلَجاَلِلِو 
ٌؿ ِفي َحْيَرٍة ، وَحاِطُبوَف  "  ىذه الحالة التي كانت مف ابرز الظكاىر في المجتمع انذاؾ َبَعَثُو والنَّاُس ُضالَّ

ـُ اْلِكْبِرَياُء  ـُ اأَلْىَواُء، واْسَتَزلَّْتُي واْسَتِعيُذوا ِبالمَّو ِمْف َلَواِقِح  "   في مكاضع عدة "ِفي ِفْتَنٍة ، َقِد اْسَتْيَوْتُي
ِة  اْلِكْبِر، َكَما َتْسَتِعيُذوَنو ِمْف َطَواِرِؽ الدَّْىِر، َفَمْو َرخََّص المَّو ِفي اْلِكْبِر أَلَحٍد ِمْف ِعَباِده، َلَرخََّص ِفيو ِلَخاصَّ

، وُسوِء َعاِقَبِة اْلِكْبرِ "  :  كقاؿ ،" َأْنِبَياِئو وَأْوِلَياِئو  " َفالمَّو المَّو ِفي َعاِجِؿ اْلَبْغِي، وآِجِؿ َوَخاَمِة الظُّْمـِ
 ، وضرب االمثمة لعاقبة الذي يتكبر بالشيطاف اوال الذي اضاع عبادة ستة االالؼ سنة عف " اْلِكْبرِ 

ِبيَف ، وَسَمُؼ اْلُمْسَتْكِبِريَف ، الَِّذي َوَضَع َأَساَس اْلَعَصِبيَِّة ،  "  كبر ساعة واحدة  ـُ اْلُمَتَعصِّ َفَعُدوُّ المَِّو ِإَما
ِز ، وَخَمَع ِقَناَع التََّذلُِّؿ  َأاَل َتَرْوَف َكْيَؼ َصغََّرُه المَُّو ِبَتَكبُّرِِه . ، وَناَزَع المًَّو ِرَداَء اْلَجْبِريَِّة ، وادََّرَع ِلَباَس التََّعزُّ

 " ؟ وَوَضَعُو ِبَتَرفُِّعِو، َفَجَعَمُو ِفي الدُّْنَيا َمْدُحورًا ، وَأَعدَّ َلُو ِفي اِلِخَرِة َسِعيرًا  
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ـْ  " " ِإْذ َأْحَبَط َعَمَمو الطَِّويَؿ وَجْيَده اْلَجِييدَ "      فدعا الناس لالعتبار بحالو  َفَأْطِفُئوا َما َكَمَف ِفي ُقُموِبُك
ـْ ، ِمْف ِنيرَاِف اْلَعَصِبيَِّة ، وَأْحَقاِد اْلَجاِىِميَِّة ، َفِإنََّما ِتْمَؾ اْلَحِميَُّة َتُكوُف ِفي اْلُمْسِمـِ ، ِمْف َخَطرَاِت  ُقُموِبُك

ـْ  ِز َتْحَت َأْقَداِمُك ْلَقاَء التََّعزُّ ـْ ، واِ  الشَّْيَطاِف وَنَخَواِتو وَنَزَغاِتو وَنَفثَاِتو ، واْعَتِمُدوا َوْضَع التََّذلُِّؿ َعَمى ُرُءوِسُك
ـْ   . " ، وَخْمَع التََّكبُِّر ِمْف َأْعَناِقُك

    ثـ دعا لمحذر مف التأسي بفعاؿ المثاؿ الثاني مف امثمة المتكبريف ، كىك قابيؿ ابف آدـ ، اذ يقكؿ 
  " :  واَل َتُكوُنوا َكاْلُمَتَكبِِّر َعَمى اْبِف ُأمِّو ، ِمْف َغْيِر َما َفْضٍؿ َجَعَمو المَّو ِفيو ، ِسَوى َما أَْلَحَقِت

اْلَعَظَمُة ِبَنْفِسو ِمْف َعَداَوِة اْلَحَسِد ، وَقَدَحِت اْلَحِميَُّة ِفي َقْمِبو ِمْف َناِر اْلَغَضِب ، وَنَفَخ الشَّْيَطاُف ِفي َأْنِفو 
ـَ اْلَقاِتِميَف ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة   "ِمْف ِريِح اْلِكْبِر ، الَِّذي َأْعَقَبو المَّو ِبو النََّداَمَة ، وأَْلَزَمو آثَا

المَّو المَّو "  :   محذرا مف ىذا المرض االخالقي البغيض كآثاره الكخيمة اذ يقكؿ      كما زاؿ 
ـَ - َفِإنَّو َماَلِقُح الشََّنَئاِف وَمَناِفُخ الشَّْيَطاِف - ِفي ِكْبِر اْلَحِميَِّة وَفْخِر اْلَجاِىِميَِّة  الَِّتي َخَدَع ِبَيا اأُلَم

ُذُلاًل َعْف ِسَياِقو ُسُمسًا - َحتَّى َأْعَنُقوا ِفي َحَناِدِس َجَياَلِتو وَمَياِوي َضاَلَلِتو - اْلَماِضَيَة واْلُقُروَف اْلَخاِلَيَة 
ُدوُر ِبو - َأْمرًا َتَشاَبَيِت اْلُقُموُب ِفيو وَتتَاَبَعِت اْلُقُروُف َعَمْيو - ِفي ِقَياِده  - ... وِكْبرًا َتَضاَيَقِت الصُّ

ـْ ، ِمْف َبْأِس المَّو وَصْواَلِتو وَوَقاِئِعو وَمُثاَلِتو ، واتَِّعُظوا  ـَ اْلُمْسَتْكِبِريَف ِمْف َقْبِمُك َفاْعَتِبُروا ِبَما َأَصاَب اأُلَم
ـْ ، واْسَتِعيُذوا ِبالمَّو ِمْف َلَواِقِح اْلِكْبِر، َكَما َتْسَتِعيُذوَنو ِمْف َطَواِرِؽ الدَّْىرِ  ـْ وَمَصاِرِع ُجُنوِبِي " ِبَمثَاِوي ُخُدوِدِى

 .
   لعؿ اىـ ما ميز حياة العرب في الجاىمية انيا كانت حياة حربية تقـك عمى سفؾ الدماء حتى كأنيا 

 كالى ذلؾ اشار .سنة مف سننيـ، فيـ دائما إما قاتمكف أك مقتكلكف، ال يفرغكف مف دـ إال الى دـ آخر
ٍيًف : "  في معرض حديثو عف المجتمع آنذاؾ اذ يقكؿاالماـ امير المؤمنيف  ـٍ أىًزمَّةي اٍلحى  أم "قىٍد قىادىٍتيي

أم قد تداعكا الى المكت كالفناء مف كثرة الغارات كشدائد سكء المعاش كظمـ بعضيـ لبعض، الف الناس 
اذا لـ يكف بينيـ نظاـ عدلي كلـ يجر في امكرىـ قانكف شرعي اسرع فييـ ظمـ بعضيـ لبعض كاستمـز 

 .ذلؾ فنائيـ
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، فيك شريعتيـ     اذ كاف اكبر قانكف عندىـ يخضع لو كبيرىـ كصغيرىـ ىك قانكف االخذ بالثأر
المقدسة، فكأف الثأر ىك كاجبيـ االكؿ الذم ال يتساىمكف فيو، كمف ىنا تحكلت القبائؿ العربية كتكزعت ما 

بيف طارد كمطركد كغاز كمغزم كؿ يسعى الى اخذ غيره بسمطاف قكتو كخاصة اذا لمس في الخصـ 
 .ضعفا

 " :مف ابرز مظاىر حياتيـ آنذاؾ بقكلو في كصؼ حاليـ" الغارات  "     لذا عد االماـ 
َقٌة، ِفي َباَلِء َأْزٍؿ، وَأْطَباِؽ َجْيٍؿ، ِمْف َبَناٍت َمْوُءوَدٍة،  َفاأَلْحَواُؿ ُمْضَطِرَبٌة، واأَلْيِدي ُمْخَتِمَفٌة، واْلَكْثَرُة ُمَتَفرِّ

فقد تحكلكا بسبب اختصاميـ عمى المراعي . "وَأْصَناـٍ َمْعُبوَدٍة، وَأْرَحاـٍ َمْقُطوَعٍة، وَغارَاٍت َمْشُنوَنةٍ 
كاتخاذىـ الغزك كسيمة مف كسائؿ عيشيـ الى ما يشبو كتائب حربية ، فكؿ قبيمة مستعدة دائما لمحرب 
كاالغارة عمى مف حكليا مف البدك كالحضر ، كىي دائما شاكية السالح حتى تحمي حماىا كمنازليا 

، فيي ليست حركبا بالمعنى المفيـك مف الحرب ، فاف ككانكا يسمكف كقائعيـ اياما  . كآبارىا كمراعييا 
كلذا  . فاف منيا ما ىك مجرد مناكشات اك مياترات اك غزكات ، كمنيا اياـ كقعت كاستمرت لعدة سنيف 

في داللة عمى االثر السمبي ... " تسفككف دمائكـ كتقطعكف ارحامكـ ... كانتـ معشر العرب  : " قاؿ 
. الذم جنتو تمؾ الحركب كالغزكات عمى عالقاتيـ كتسببت بفرقتيـ 

" اْلَجْفَوِة اْلَجاِفَيِة : "  بالجفاء كالغمظة كعبر عف مزيتيـ قائال     كلذا كصفيـ االماـ امير المؤمنيف 
 يريد غمظة العرب كما كانكا عميو مف قساكة القمكب كسفؾ الدماء ، ككصفيا بما اشتؽ منيا مبالغة 

"  يشير الى سمكؾ اجتماعي مقيت اذ مما يشاع فييـ انيـ ثـ نجده   كتأكيدا ليا ، كاراد الجفكة القكية
ـَ ، وَيْسَتِذلُّوَف اْلَحِكيـَ "   ففضال عف ارتباكيـ الفكاحش كالمحرمات ، ظير مف  " َيْسَتِحمُّوَف اْلَحِري
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عاداتيـ استذالؿ مف عقؿ منيـ كحمـ الغارة كالنيب كاثارة الفتف ، كاستنياضو بنسبتو الى الجبف كالضعؼ 
 .

 
اًىًميًَّة يىقيكليكفى ىىٍؿ لىنىا ًمفى  :اآلية الثالثة     ؽِّ ظىفَّ اٍلجى ٍيرى اٍلحى ـٍ يىظينُّكفى ًبالمًَّو غى ـٍ أىٍنفيسييي ٍتيي  كطىاًئفىةه قىٍد أىىىمَّ

  اأٍلىٍمًر ًمٍف شىٍيءو 
 

    
 

، كاحيانا ياتي الظف بمعنى  ىك اف ترجح مضمكف الخبر كعدمو ، مع تجكيز الطرؼ االخر:الظف     
ا فىتىنَّاه العمـ ، قاؿ تعالى  دي أىنَّمى ظىفَّ دىاكي ـٍ : كقاؿ ايضان   كى  كىرىأل اٍلميٍجًرميكفى النَّارى فىظىنُّكا   أىنَّيي

.   ميكىاًقعيكىىا 
   كاالية ىنا تشير الى بعض افكار الجاىمية التي تبتني عمى غير ادلة سكاء كانت ادلة شرعية اك عقمية 
، كمف تمؾ االفكار قكليـ بتعدد االلية كاتخاذ كسائط الى اهلل تمثمت باالصناـ ، كانكار بعضيـ حياة ما 

كلذلؾ سمكا .   َوَقاُلوا َما ِىَي ِإال َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْيِمُكَنا ِإال الدَّْىرُ  بعد المكت 
ف يرد القكؿ اف أم آ، اذف القر، ككانكا يحممكف الدىر مسؤكلية ما يمر بيـ مف نكبات كتقمبات  بالمعطمة

 .أم ظف ياتي عف غير دليؿ شرعي اك عقمي فيك جاىمي ، بغض النظر عف زمانو كمكانو 

 ما اشار اليو في معرض حديثو عف ادياف العرب ،     كمف مصاديؽ ذلؾ في كالـ امير المؤمنيف 
َفَبَعَث المَّو ُمَحمَّدًا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ِباْلَحؽِّ ، ِلُيْخِرَج ِعَباَده : " كمنيا عبادة االكثاف بقكلو 

ـُ " ، كقاؿ في مكضع آخر" ِمْف ِعَباَدِة اأَلْوثَاِف ِإَلى ِعَباَدِتو ، وِمْف َطاَعِة الشَّْيَطاِف ِإَلى َطاَعِتو  اأَلْصَنا

                                                           

. 222 / 3: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ- 
. 154سكرة آؿ عمراف اآلية - 
. 1/18: المنطؽ : محمد رضا المظفر- 
. 24سكرة ص اآلية - 
. 20، سكرة الحاقة اآلية 46البقرة اآلية : ، ككذلؾ53سكرة الكيؼ اآلية - 
. 24سكرة الجاثية اآلية - 
. 120 -1/117: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد - 
. 21 – 20ص : الجاىمية  : النصر اهلل - 
 . 267ص: نيج البالغة  - 



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                                      الفصل الثاني
 

 

 

131 
 

ـْ َمْنُصوَبةٌ  وَأْىُؿ  : " كمف ادياف العرب االخرل التي اشار الييا   " وَأْصَناـٍ َمْعُبوَدةٍ  "   " ِفيُك
، َبْيَف ُمَشبِّو ِلمَّو ِبَخْمِقو َأْو ُمْمِحٍد ِفي اْسِمو،  ، وَأْىَواٌء ُمْنَتِشَرٌة وَطرَاِئُؽ ُمَتَشتَِّتةٌ  اأَلْرِض َيْوَمِئٍذ ِمَمٌؿ ُمَتَفرَِّقةٌ 

.  كالتي سنقؼ عمييا بشكؿ تفصيمي في بحث الجانب الديني"َأْو ُمِشيٍر ِإَلى َغْيرِه 
 

:  في اصالح مجتمعو دور النبي     
    كبعد ىذا العرض المكجز الذم تـ لمممة شتاتو مف بيف مكاضع شتى تناثرت في كالمو الشريؼ    
 حتى تككنت لنا ىذه الصكرة عف تاريخ العرب قبؿ االسالـ كقبيؿ بعثتو الشريفة ،  كبعد اف 

 كجكه الفساد كاالنحراؼ في ذاؾ المجتمع بيف اف عالجيا كاصالحيا ىك كظيفو النبكة التي شخص 
َطِبيٌب َدوَّاٌر : "   بقكلو  عف دكر النبي كضعت العالج الالـز لتمؾ االمراض العقيمة ، لذا عبر 

ـَ َمرَاِىَمُو ، وَأْحَمى َمَواِسَمُو َيَضُع َذِلَؾ َحْيُث اْلَحاَجُة ِإَلْيِو ، ِمْف ُقُموٍب ُعْمٍي وآَذاٍف ُصٍـّ ،  ِبِطبِِّو َقْد َأْحَك
 . "وأَْلِسَنٍة ُبْكـٍ ، ُمَتَتبٌِّع ِبَدَواِئِو َمَواِضَع اْلَغْفَمِة ، وَمَواِطَف اْلَحْيَرة 

     فالنبكة تعالج كجكه الفساد كميا في االنساف كالمجتمع في الركح كالمادة ، كالمؤسسات لتحقيؽ الغاية 
العظيمة النبيمة ، كىي تككيف االنساف المتكامؿ ، كقد اعمف االنبياء صمكات اهلل عمييـ ىدفيـ ىذا عمى 

مدل التاريخ ، كؿ كاحد منيـ في المحيط الذم بعث اليو في الزماف الذم كاف فيو ، الى اف ختمت النبكة 
 فكاف ىذا اليدؼ العظيـ بحجـ امتداد الرسالة الخاتمة في الزماف كالمكاف عمى مستكل بمحمد 

 َفَباَلَغ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ِفي : " البشرية كميا ، كعمى مدل المستقبؿ كمو الى نياية الزماف 
ـْ ِبِو ِمَف ..." ، " النَِّصيَحِة ، وَمَضى َعَمى الطَِّريَقِة ، وَدَعا ِإَلى اْلِحْكَمِة واْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة  َ فَيَداُى

ـْ ِبَمَكاِنِو ِمَف اْلَجَياَلةِ  اَلَلِة ، وَأْنَقَذُى ، كقد اثمر جيد االنبياء العظيـ النبيؿ كجيادىـ كمف اتبعيـ  " الضَّ
 . كجرل عمى سنتيـ ، في تحقيؽ ىذا اليدؼ العظيـ الذم كضع االنسانية عمى طريؽ التكامؿ 

 كتجربتو الرسالية العظيمة كاثره في عممية التغيير الشاممة  في كصؼ النبي االعظـ      كيقكؿ 
َأمَّا َبْعُد َفِإفَّ المَّو ُسْبَحاَنو َبَعَث ُمَحمَّدًا صمى اهلل عميو وآلو، وَلْيَس " التي قامت بيا الدعكة االسالمية 
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ـْ ِإَلى َمْنَجاِتِيـْ   "َأَحٌد ِمَف اْلَعَرِب َيْقرَُأ ِكتَابًا، واَل َيدَِّعي ُنُبوًَّة واَل َوْحيًا، َفَقاَتَؿ ِبَمْف َأَطاَعو َمْف َعَصاه، َيُسوُقُي
 

 في ىداية الناس ، الذم كاف يعتمد عمى الرفؽ كالميف كالنصح  النيج الذم اتبعو      كقد بيف 
ٍكًعظىًة  : كالمكعظة ، يقكؿ  ًة كاٍلمى فىبىالىغى صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ًفي نصحيـ ، كدىعىاىـ ًإلىى اٍلًحٍكمى

سىنىًة  ـٍ ًبالًَّتي  كذلؾ استجابة المر السماء اٍلحى اًدٍليي سىنىًة كىجى ٍكًعظىًة اٍلحى ًة كىاٍلمى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى  اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
 الرحمة االليية ، ككاف  " َأْوَرى َقَبَس اْلَقاِبِس، وَأَضاَء الطَِّريَؽ ِلْمَخاِبطِ "  ،  ...ًىيى أىٍحسىفي 

المتجسدة بشخصو بيف الخمؽ، لذا برز في فعالو رحمو كرفؽ ال مثيؿ لو حتى عبر عف ذلؾ االماـ امير 
ـُ َعَمْيو َحتَّى ُيْمِحَقو "  :  بذكر انمكذج مف فعالو فقاؿالمؤمنيف  َيْحِسُر اْلَحِسيُر وَيِقُؼ اْلَكِسيُر، َفُيِقي

 بالشفقة عمى الخمؽ في حاؿ اسفارىـ معو ، كذلؾ اشارة الى كصفو " َغاَيَتو، ِإالَّ َىاِلكًا اَل َخْيَر ِفيو 
في الغزكات كنحكىا، أم انو كاف يسير في آخرىـ كيفتقد المنقطع منيـ عف عياء كانكسار مرككب فال 

كنى بالحسير كالكسير عمف : كقيؿ. يزاؿ يمطؼ بو حتى يبمغو اصحابو اال ما ال ايصالو ك ال يرجى
، كبقيامو   ادراكوةعجز ككقؼ قدـ عقمو في الطريؽ الى اهلل لضعؼ في عيف بصيرتو، كاعكجاج في آؿ

عميو حتى يمحفو الى غايتو عف اخذه لو بكجكه الحيؿ كالجكاذب الى الديف حتى يكصمو الى ما يمكف مف 
 .العقيدة المرضية كاالعماؿ الزكية التي ىي الغاية مف طريؽ الشريعة المطمكب سمككيا

:  " جانبا آخر مف جكانب كظيفة النبكة قاؿ      كفي نص آخر يضيء بو االماـ امير المؤمنيف 
َغاِئَف، وَأْطَفَأ ِبو الثََّواِئَر أَلََّؼ ِبو  ُصِرَفْت َنْحَوه َأْفِئَدُة اأَلْبرَاِر، وثُِنَيْت ِإَلْيو َأِزمَُّة اأَلْبَصاِر، َدَفَف المَّو ِبو الضَّ

َؽ ِبو َأْقرَانًا، َأَعزَّ ِبو الذِّلََّة، وَأَذؿَّ ِبو اْلِعزََّة  ففي ىذا النص كشؼ االماـ امير المؤمنيف  . "ِإْخَوانًا، وَفرَّ
ىذه القيـ التي تحكـ كتكجو العالقات داخؿ   عف عمؿ النبكة في تغيير القيـ السائدة في المجتمع ،

، كابداليا بقيـ اخرل متسقة في طبيعتيا مع طبيعة الرسالة النبكية النيا مستمدة  المجتمع بيف فئاتو كافراده
. منيا
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     كما يترتب عمى ذلؾ مف تغيير في المفاىيـ كالقناعات كمف تبدؿ في نكع العالقات نتيجة لتبدؿ القيـ 
 كما كانت تثني نحك كؿ نبي في لقد ثنيت ازمة االبصار نحك الرسكؿ االكـر . الجاىمية بالقيـ النبكية

 .مجتمعو، النو قد اثار اىتماـ الناس كميـ كاكجد ىزة راحت تنداح عمى المجتمع كمو كتنفذ في اعماقو
فنية التي رسمتيا نصكص نيج البالغة عف الكظيفة اؿ كقفة جيدة عند الصكر كقد كانت لمفحاـ     

النبكية كما احدثتو مف تغيير فعمي كصؿ حد االعجاز في تكحيد القبائؿ العربية كلـ الصؼ كنقؿ المعرفة 
: كمحاربة الجيؿ كمف تمؾ الصكر 

اَلَلِة اْلُمْظِمَمِة ، واْلَجَياَلِة اْلَغاِلَبِة واْلَجْفَوِة اْلَجاِفَيِة  : " قكلو  -1  "  َأَضاَءْت ِبو اْلِباَلُد َبْعَد الضَّ
 كصبره حتى مكنو اهلل مف بسط  كىذه صكرة اختصرت سنكات طكاؿ مف نضاؿ النبي 

الفكر التكحيدم الجديد كتشريع قكانيف العدالة السماكية الجديدة التي أنارت العقؿ كبسطت النفكذ 
 .ككحدت الكممة 
مقابؿ اطنابو بالصكر الثالث الالحقة ، ألف مراده بياف " َأَضاَءْت ِبو اْلِباَلُد "     كاالماـ اكتفى بقكلو 

 في استجالب الخير لمعرب خاصة ، لذلؾ أشار الى بعض الحاؿ لما بعد البعثة النبكية كأثر النبي 
 فكصؼ الضاللة بالمظممة كناية عف الصفات الجاىمية الغالبة عمييـ التي قضى عمييا النبي 

 ألف طباعيـ كانت غمظة كشناعة مثؿ كأد البنات " واْلَجْفَوِة اْلَجاِفَيِة " المبالغة في عدـ االىتداء ، كقاؿ 
كفعؿ السبي كالنيب في الناس  ، ككصؼ الجيالة بالغالبة نظر الى خفة العقكؿ كاشعاؿ الحركب كسفؾ 

. الدماء ألتفو االسباب كما في حرب البسكس كحرب داحس كالغبراء المشيكرتيف في الجاىمية 
    كالصفات التي اطنب بيا االماـ في اطالقيا عمى المكاصفات لممبالغة كمراعاة السياؽ ، اذ ىك لما 

حسف ايراد صفة الظالـ عمى الضاللة ، ككصؼ الجيالة بالغالبة لإلشعار بيذه الصفة " َأَضاَءْت " قاؿ 
 ، كاطالؽ لفظ الجافية عمى المصدر لممبالغة مف باب السائدة في عقكؿ الناس قبؿ بعثة النبي 

. المجاز العقمي كما يقاؿ جف جنكنو 
 َجَعَمو المَّو َباَلغًا ِلِرَساَلِتو : " كفي مكضع آخر رسـ االماـ لمنبي صكرة مشرقة لمتغيير فقاؿ  -2

فكصؼ رسالة النبي .  " وَكرَاَمًة أُلمَِّتو ، وَرِبيعًا أَلْىِؿ َزَماِنو وِرْفَعًة أَلْعَواِنو وَشَرفًا أَلْنَصارِه 
كاما باقي رسمو ، كاف ادكا ما عمييـ " بالبالغ اشارة إلتماـ النعمة عمى الناس كلطؼ اهلل بالبرية 
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لـ يحصؿ منيـ بالغ منو تعالى   محدكدة   رساالتيـ مؤقتة مف االبالغ ، اال انو لما كانت
 " كاؼ 

 كرامة لمعرب ككنو منيـ كاختتاـ االدياف باالسالـ فبعد اف كانكا قبائؿ   كجعؿ اهلل ختاـ النبكة بمحمد 
" كجعمو اهلل . متناحرة في تخـك الصحراء كرميـ اهلل فأصبحكا سادة العالـ كالحامميف اليو لكاء التكحيد 

 صكرة لمنماء كالخيرات كالبركات حتى لغير المؤمنيف في عاطفة مف المديح الصادؽ " وَرِبيعًا أَلْىِؿ َزَماِنو 
تطابؽ فيو االداء مع المضمكف ايما تطابؽ ، تطابؽ يستشعر فارقو كؿ دارس الدب مديح السالطيف 

كقكؿ االماـ ىذا يشبو قكؿ ابيو رضكاف اهلل عميو مف . حيف تسبغ مثؿ ىذه الصفات عمى غير مستحقييا 
 . قبؿ في النبي

كابيض يستسقي الغماـ بكجيو               ربيع اليتامي عصمة لالرامؿ 
: كقكلو 

كتمقكا ربيع األبطحيف محمدا              عمى ربكة في رأس عنقاء عيطؿ 
   كقكلو اآلخير إشارة الى ما خمؼ النبي فييـ مف فيـ جديد في النظر الى الحياة ككظيفة االنساف فييا 

تركنا النبي صمى اهلل عميو كسمـ كما يتقمب في السماء طائر : " رفع مف مكانتيـ بيف االمـ ، قاؿ ابك ذر 
 . " اال ذكرنا منو عمما 

ُعوَبَة وَسيََّؿ ِبو : "  كقاؿ في مكضع آخر  -3 َفَرَتَؽ ِبو اْلَمَفاِتَؽ وَساَوَر ِبو اْلُمَغاِلَب ، وَذلََّؿ ِبو الصُّ
اَلَؿ َعْف َيِميٍف وِشَماؿٍ  كالمفاتؽ التي رتقيا النبي كناية عامة  .  " اْلُحُزوَنَة ، َحتَّى َسرََّح الضَّ

.  ككؿ سيئة كفعؿ مف شأنو سفؾ الدـ كفرقة الكممة كىد الصؼ عف كؿ مفسدة اصمحيا النبي 
. كالمفاتؽ جمع مفتؽ كىي الشقكؽ . 

"  غير الظاىر مف اسـ الفاعؿ ق    كيبدكا مف سياؽ الربط بيف الفعؿ رتؽ كمفعكلو المفاتؽ اف المراد ب
بضـ الميـ المقابؿ في الصكرة الثانية لممغالب ، كثمة معنى فارؽ بينيما ، اذ الصكرة تريد " المفاتؽ 

المكاثبة أم  )بقرينة المغالب ، كاراد مف المساكرة . الجمع ال اسـ الفاعؿ كاف كاف يكىمو الصكرة الثانية 
.  (كسر بو صمى اهلل عميو كآلو سكرة مف اراد الطغياف 
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ُعوَبَة "     كقكلو   تعزيز "وَسيََّؿ ِبو اْلُحُزوَنَة "  كناية عف التسييؿ كالتخفيؼ ، كقكلو " وَذلََّؿ ِبو الصُّ
ضد السيكلة ، كالحزف ىي ما غمظ مف االرض كخشف ، كاستعير لكصؼ : لمعنى األكلى ، كالحزكنة 

عاـ كنى بو عف المعنى االكؿ ذاتو في تكخي التمييف : االخالؽ الخشنة ، ككالـ االماـ يحمؿ معنييف 
كال . كالتخفيؼ في التعامؿ اليكمي ، كخاص اكمأ بو الى حادثة أفاد منيا لالنطالؽ الى المعنى العاـ 

ريب تمؾ نظرة جديدة الى بناء االنساف في ظؿ مفيـك المدنية كحياة الالعنؼ التفت الييا النبي في ادؽ 
 . " َعْف َيِميٍف وِشَماٍؿ " لذلؾ سرح اهلل بو الضالؿ سريعا ، كاكد تشتيتو بقكلو . تفاصيميا 

ككالـ االماـ كثير في تصكير احكاؿ العباد كالبالد بعد التغيير النبكم يعجز التفاصيؿ إيفاءه حقو     
لذلؾ كثيرا ما يعمد االماـ الى التكنية عنو بصكر مختصرة تدع االذىاف تذىب فيو كؿ المذاىب في 

ُتو ، وَبَمَغ اْلَمْقَطَع ُعْذُره وُنُذُره - صمى اهلل عميو والو - َحتَّى َتمَّْت ِبَنِبيَِّنا ُمَحمٍَّد ... : "تصكره كقكلو  ُحجَّ
أم ليس ثمة رسكؿ ينتظر بعد النبي  . كمقطع الشيء نيايتو كما يقطع بو كال يبقى خمفو شيء  . " 

كانتيت عذر اهلل تعالى كنذره ، فعذره ما بيف " محمد ألنو تمت الحجة بو عمى العباد كبمغ االمر مقطعو 
المكمفيف مف االعذار في عقكبتو ليـ اف عصكه ، كنذره ما انذرىـ بو مف الحكادث ، كمف انذرىـ عمى 

 " لسانو مف الرسؿ 
 الى تغيير المفاىيـ، كمف ثـ الى تغيير عميؽ كجذرم    لقد ادت القيـ الجديدة التي جاء بيا النبي 

لقد دفنت بو الضغائف، . في العالقات االجتماعية بيف االفراد كالفئات، كالى احداث التبدالت االجتماعية
كقد ادت القيـ الجديدة الى . الف اسباب تكلدىا قد زالت، كمف ثـ فقد زالت اسباب تفجرىا فزالت الثكائر

 بالقيـ التي بشر بيا كاذاعيا في الناس، اخكانا في االيماف، فالؼ اهلل بالنبي : ايجاد عالقات جديدة
كفرقت ىذه القيـ االيمانية بيف اقراف اختمفت بيـ الطريؽ حيف ىتؼ بصكت النبكة في المجتمع، فسمؾ 

بعضيـ طريؽ االيماف كبقي االخر عمى طريقو القديـ، كما ادت ىذه القيـ الجديدة الى تغيير في المراتب 
 كبقيمو االجتماعية، كغدت التقكل ىي االساس لمتفاضؿ بيف افراد المجتمع، كمف ثـ فقد اعز اهلل بو 

االليية الذلة التي كانت تفرضيا القيـ الجاىمية القديمة عمى الفقراء كالمستضعفيف، كاذؿ بو العزة التي 
 .كانت تنشأ مف قيـ غير ايمانية
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ْدَع، وَرَتَؽ ِبِو اْلَفْتَؽ، وأَلََّؼ ِبِو الشَّْمَؿ َبْيَف َذِوي : "      فكاف مف اثار نيجو العظيـ  َـّ المَُّو ِبِو الصَّ َفَم
َغاِئِف اْلَقاِدَحِة ِفي اْلُقُموبِ  ُدوِر، والضَّ ، َبْعَد اْلَعَداَوِة اْلَواِغَرِة ِفي الصُّ  " .اأَلْرَحاـِ

 

: المكوف المجتمعي

 في مكطنو االكؿ كمحؿ كالدتو       لك تأممنا في المككف المجتمعي الذم احاط بالنبي االعظـ 
: لكجدناه يتككف مف (مكة المكرمة  )كانطالؽ دعكتو 

، كقد كاف لثمة منيـ قصب السبؽ في " الَِّذيَف ُدُعوا ِإَلى اإِلْساَلـِ َفَقِبُموه " :المسمموف االوائؿ:     أوال
االيماف الخالص باهلل كبرسكلو، كىـ الذيف تمايزكا بيذه الفضيمة، كتقدمكا عمى مف سكاىـ ممف أسمـ أك 

 التي تشكؿ المكٌكف البيئي االكؿ الذم احتضنو اسرة النبي كفي طميعة ىؤالء كانت . آمف فيما بعد
 كالمتأمؿ في كالمو . " أىؿ البيت "  كىـ الذيف اصطمح عمى تسميتيـ بػ يالحظ انو  قد 

. طرؽ ىذا المفيكـ تارة عمى كجو العمكـ، كأخرل عمى كجو الخصكص ، كذلؾ تبعان لمكارد االستخداـ

 ىذا المصطمح بشكؿ عاـ يشمؿ بعض أقرباء النبي     فأما الكجو االكؿ الذم استخدـ فيو االماـ 
 كالحمزة بف عبد المطمب كجعفر بف أبي طالب كعبيدة بف الحارث – خاصة –  مف بني ىاشـ 

 قبؿ غيرىـ ، إذ كاف في معرض حديثو عف المكاقؼ الجيادية ليؤالء االفذاذ ككيؼ قدميـ النبي 
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 ليذا المصطمح ، فقد عنى كأما الكجو الخاص الغالب في استخداـ االماـ . ليككنكا أنصارا لإلسالـ 
. ممف ىـ عترتو كخاصتو الذيف خصتيـ آية التطيير" أىؿ البيت " بو 

 مشيرا الى جكانب متعددة كخصائص  عف أىؿ البيت     لقد تحدث االماـ أمير المؤمنيف 
متنكعة ، منيا ما كاف كصفان لخصاؿ كسجايا ذاتية ككراثية تالـز أجياؿ ىذه الدكحة المباركة السابقة 

 عف مكاـر االخالؽ، لرسالة االسالـ كعالقتيا بالرسالت السماكية المتقدمة ، ككذلؾ تحدث االماـ 
، كما عرؼ عنيا كعف سادتيا كقادتيا الذيف لعبكا أدكارا ن كمحامد الفعاؿ التي اتصفت بيا أسرة النبي 

 َفِإْساَلُمَنا َقْد ُسِمَع، وَجاِىِميَُّتَنا اَل : " مشرفة كبارزة في حكزة الجزيرة العربية كما حكليا، فقاؿ في ذلؾ 
ـْ َأْولى : ُتْدَفُع، وِكتَاُب المَّو َيْجَمُع َلَنا َما َشذَّ َعنَّا، وُىَو َقْوُلو ُسْبَحاَنو وَتَعاَلى  وُأوُلوا اأَلْرحاـِ َبْعُضُي

.  "ِبَبْعٍض ِفي ِكتاِب اهلل 

   ثمة إمعاف في التركيز عمى طيارة النسب كشرؼ اآلباء ،   عف رسكؿ اهلل كفي كالـ االماـ     
نو  مف  ساللة  االنبياء  يَّةن    :   تعالى لقكلو تصديقان  كذريتيـ  كا  يىا ذيرِّ  كىالمَّوي سىًميعه    بىٍعضو   ًمفٍ   بىٍعضي

 

ًميـه  .   كلسنا ىنا في محؿ التفصيؿ في شرؼ النسب ، اذ لمحديث عنو محؿ آخر  .عى

  في كالمو بخصكص أىؿ البيت     إف المساحة االكسع التي استكعبيا االماـ أمير المؤمنيف 
ىي فيما كاف مف مكاقفيـ كردكد فعميـ إزاء الحدث االكبر أىمية في جزيرة العرب حينما بيعث الرسكؿ 

 نبيان ، فأحدثت بعثتو زلزاالن عمى كافة االصعدة كالمستكيات ، فاختمفت مكاقؼ الطبقات االكـر 
االجتماعية آنذاؾ ، كتأرجحت بيف قبكؿ الرسالة الجديدة كاإليماف بيا كبقيميا كالدفاع عنيا ، كبيف رفضيا 

 مكاقؼ الجيؿ االكؿ مف بني ىاشـ الذم كمقاكمتيا بؿ كمحاكلة القضاء عمييا ، فقد كصؼ االماـ 
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عاصر البعثة ، كما بسط القكؿ فيما يخص العبء االكبر كالمسؤكلية العظمى التي تحمميا اىؿ البيت 
عندما انيط بيـ حمؿ الرسالة كالنيكض بأعبائيا بعد رحمة النبي  .

 بالدعكة الى دينو الحنيؼ ، حتى حطت الرسالة السماكية رحاليا في أفناء     فما اف كمؼ النبي 
 أكؿ مف لبى ىذه الدعكة ، فكانكا أكؿ بيت ، فكاف أىؿ بيتو  "  وَمَحطُّ الرَِّساَلِة "ىذا البيت الرفيع 

 : "  في االسالـ يدخمو نكر الكحي ، كأكؿ قمكب أشرؽ فييا نكر االيماف بالدعكة المحمدية ، إذ يقكؿ 
، َغْيَر َرُسوِؿ المَّو صمى اهلل عميو وآلو وَخِديَجَة وَأَنا ثَاِلُثُيَما، َأَرى  ـْ َيْجَمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمِئٍذ ِفي اإِلْساَلـِ وَل

ُـّ ِريَح النُُّبوَِّة  . "ُنوَر اْلَوْحِي والرَِّساَلِة وَأُش

 ىي  إف عترة النبي  ، فقد أشار   اما عف دكر ىذه االسرة المباركة في مؤازرة دعكتو   
الرائدة كرجاليا ىـ السابقكف لنداء السماء ، كليس ألحد أف يدعي إنو يكازم فضميـ أك يقارب صنيعيـ 

 ، فيـ أكؿ مف احتضف االسالـ كدافع عنو ، كىذا ما عبر عنو كمرتبتيـ في النصح هلل كرسكلو 
 بخصكص أىؿ البيت  " : ِـُ اإِلْساَلـِ ، وَواَلِئُ  ااِلْعِتَصاـ ـْ َدَعاِئ . " وُى

 كمف سكاىـ ميما سمت  منع التفاضؿ بيف أىؿ البيت     كتجدر االشارة إلى أف النبي االعظـ 
 في ذلؾ قد جعؿ كىك . " نحف أىؿ البيت ال يقاس بنا أحد  : " مرتبتو كعال شأنو ، إذ يقكؿ 
. االفضمية المطمقة الىؿ بيتو 

 كتقدميـ دكف  في بياف تفرد أىؿ البيت  حذك رسكؿ اهلل     كلقد حذا أمير المؤمنيف 
 أعاله ما يظير بعض العمؿ المكجبة لعدـ التجرؤ في كضع منافس، إذ يقكؿ مضيفا لحديث النبي 

صمى اهلل -  اَل ُيَقاُس ِبآِؿ ُمَحمٍَّد : " أىؿ البيت في كفة كاحدة مع مف سكاىـ مف الناس ، إذ يقكؿ 
ـْ َعَمْيو َأَبدا - عميو وآلو وسمـ  ـْ َمْف َجَرْت ِنْعَمُتُي . "ِمْف َىِذه اأُلمَِّة َأَحٌد، واَل ُيَسوَّى ِبِي
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 أنو ال شبية أف المنعـ أشرؼ يشير ابف ابي الحديد أعاله في شرحو لكالـ أمير المؤمنيف      ك
أنعمكا عمى - ال سيما عمي – كاألدنيف مف بني ىاشـ مف المنعـ عميو ، كال ريب أف محمدان 

 فنعمتو الخمؽ كافة بنعمة ال يقدر قدرىا كىي الدعاء الى االسالـ كاليداية اليو أما أمير المؤمنيف 
. عمى مف تقدـ عميو تتمثؿ بجياده كىـ قاعدكف ، كعممو الذم احتاج اليو الجميع كلكاله لما حكـ بالصكاب

ـْ َمْوِضُع : "  إلى مكقعية أىؿ البيت كدكرىـ في حياطة الدعكة المحمدية بقكلو     كيشير االماـ  ُى
ـَ اْنِحَناَء َظْيرِه،  ـْ َأَقا ِسرِّه ، وَلَجُأ َأْمرِه ، وَعْيَبُة ِعْمِمو ، وَمْوِئُؿ ُحْكِمو ، وُكُيوُؼ ُكُتِبو ، وِجَباُؿ ِديِنو ، ِبِي

 حاجة االمة الى االعتماد عمييـ ، إذ أنيـ المجسد الحقيقي لإلسالـ كأباف . "وَأْذَىَب اْرِتَعاَد َفرَاِئِصو
َلْيَيا َيْرِجُع اْلَغاِلي : "بكؿ تفاصيمو إذ يقكؿ  . " َنْحُف النُّْمُرَقُة اْلُوْسَطى ِبَيا َيْمَحُؽ التَّاِلي ، واِ 

 : "  كجكدىـ كالنجكـ الزكاىر لمف أراد اليدل أك أراد أف يتخذ الى ربو سبيال قكيمان ، فيقكؿ    كشبو 
َكَمَثِؿ ُنُجوـِ السََّماِء ، ِإَذا َخَوى َنْجـٌ َطَمَع َنْجـٌ ، - صمى اهلل عميو وآلو وسمـ – َأاَل ِإفَّ َمَثَؿ آِؿ ُمَحمٍَّد 

ـْ تَْأُمُموفَ  ـْ َما ُكْنُت َناِئُع ، وَأرَاُك ـُ الصَّ ـْ َقْد َتَكاَمَمْت ِمَف المَّو ِفيُك . " َفَكَأنَُّك

 مما جعميـ االٌكلى باإلتباع إذ يتضح  عدة خصائص انفرد بيا أىؿ البيت كعرض االماـ     
ـْ : "  منيامف خالليا عمة دعكة الناس إلتباعيـ  ـُ الَِّذيَف ُيْخِبُرُك ـْ َعْيُش اْلِعْمـِ وَمْوُت اْلَجْيِؿ ، ُى  َفِإنَُّي

ـْ ، اَل ُيَخاِلُفوَف الدِّيَف واَل َيْخَتِمُفوَف  ـْ َعْف َباِطِنِي ـْ ، وَظاِىُرُى ـْ َعْف َمْنِطِقِي ـْ ، وَصْمُتُي ـْ َعْف ِعْمِمِي ُحْكُمُي
ـْ ، : "كمنيا، " وِعْنَدَنا َأْىَؿ اْلَبْيِت َأْبَواُب اْلُحْكـِ ، وِضَياُء اأَلْمرِ  " :كمنيا، "ِفيو   اْنُظُروا َأْىَؿ َبْيِت َنِبيُِّك

ـْ ِفي َرًدى ، َفِإْف َلَبُدوا َفأْلُبُدوا ،  ـْ ِمْف ُىًدى ، وَلْف ُيِعيُدوُك ـْ ، َفَمْف ُيْخِرُجوُك ـْ ، واتَِّبُعوا َأَثَرُى َفأْلَزُموا َسْمَتُي
ـْ َفَتْيِمُكوا  ُروا َعْنُي ـْ َفَتِضمُّوا ، واَل َتتََأخَّ ْف َنَيُضوا َفاْنَيُضوا ، واَل َتْسِبُقوُى .  "واِ 
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 عمى االمة حيرتيا كتخبطيا كىي تبتعد عف ىذا المنيؿ الصافي الذم يمثؿ النبي     لقد استنكر 
ـْ َأِزمَُّة اْلَحؽِّ ، "  :  كنيجو القكيـ إذ يقكؿ ـْ ، وُى ـْ ِعْتَرُة َنِبيُِّك ـْ ؟ وَكْيَؼ َتْعَمُيوَف ؟ وَبْيَنُك َفَأْيَف ُيتَاه ِبُك

ـْ ُوُروَد اْلِييـِ اْلِعَطاشِ  ـْ ِبَأْحَسِف َمَناِزِؿ اْلُقْرآِف ، وِرُدوُى ْدِؽ ، َفَأْنِزُلوُى ـُ الدِّيِف ، وأَْلِسَنُة الصِّ   ." وَأْعاَل

  في مكاطف الجياد ، كمؤازرة النبي االعظـ     كاما عف نصح ىذه االسرة الطيبة هلل كرسكلو 
كنصرة دعكتو ، فقد تعددت مكارد االشارة لذلؾ ، فضال عما سبؽ ذكره مف إشارات بشكؿ عاـ كمكجز 

 عمى بعض المكاقؼ الجيادية الصمبة كمركز، نأتي إلى ذكر المكارد االخرل التي ركز فييا االماـ 
 عف جياد  بالشكؿ كالصكرة التي ندر مثيميا، ففي معرض حديثو التي كقفيا أىؿ بيت النبي 

 ال يكازيو في  نجد تميزا الىؿ بيتو  ممف كاف لو مكقؼ كحضكر مع النبي اصحاب النبي 
 بما كاف يصنعو النبي الفضؿ أم احد مف صحابتو ، يدلنا عمى ذلؾ شيادة االماـ امير المؤمنيف 

 في مكاطف الشدة في الحركب اذ كاف  "  ، ـَ َأْىَؿ َبْيِتِو ـَ النَّاُس ، َقدَّ ِإَذا اْحَمرَّ اْلَبْأُس ، وَأْحَج
ـْ َأْصَحاَبُو َحرَّ السُُّيوِؼ واأَلِسنَِّة   ."َفَوَقى ِبِي

 ، كقيؿ عنيا ما ال يحصى ، فيك الشجاع     كقد سارت الركباف كطارت االخبار بشجاعة االماـ 
الذم ما فر قط ، كال ارتاع مف كتيبة ، كال بارز احدان اال قتمو ، كال ضرب ضربة قط فاحتاجت االكلى 

 كلكننا ممزمكف بخطة تقتصر عمى ما ذكره االماـ فقط في "الى ثانية ، كفي الحديث كانت ضرباتو كتران 
 القكؿ بخصكص ما يمتمؾ مف الشجاعة كاالقداـ بقكؿ مكجز كلكنو نيج البالغة ، كقد أجمؿ االماـ 

ـَ ُقُروِف َرِبيَعَة وُمَضَر "معبر  َغِر ِبَكاَلِكِؿ اْلَعَرِب ، وَكَسْرُت َنَواِج  سبقو وأباف . "  َأَنا َوَضْعُت ِفي الصِّ
 كدكره المتميز في الجياد ، ردا عمى مف اتيمو باف ال عمـ لو بالحرب ، سبقو في مجاؿ نصرة النبي 

ـُ ِفيَيا َمَقامًا ِمنِّي ، َلَقْد َنَيْضُت ِفيَيا وَما "فجاء رده  ـْ َأَشدُّ َلَيا ِمرَاسًا وَأْقَد ـْ ، وَىْؿ َأَحٌد ِمْنُي  ِلمَّو َأُبوُى
. " َبَمْغُت اْلِعْشِريفَ 
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 كدعكتو الغراء ، تحمميـ  كمف اكضح صكر المؤازرة التي كقؼ بيا أىؿ البيت الى جانب النبي    
ألكاف االذل في سبيؿ اهلل ، كأصدؽ مصاديؽ ذلؾ ىك المكقؼ الشجاع الذم كاف ليـ في شعب ابي 

.  طالب لما قاطعتيـ قريش

 في طميعة الشيداء الذيف ثبت أساس الديف  متفاخرا كيؼ كاف أىؿ بيت النبي      ثـ ذكر 
 "َفُقِتَؿ ُعَبْيَدُة ْبُف اْلَحاِرِث َيْوـَ َبْدٍر، وُقِتَؿ َحْمَزُة َيْوـَ ُأُحٍد ، وُقِتَؿ َجْعَفٌر َيْوـَ ُمْؤَتَة " بتضحياتيـ العظيمة 

بالمكقع الذم ال يجارل في  ففي كؿ المكاطف ليـ ذكر كحضكر كأثر فاعؿ ، ككاف أمير المؤمنيف 
ـُ  " تمؾ المياديف إذ كاسى رسكؿ اهلل  ُر ِفيَيا اأَلْقَدا ، "ِفي اْلَمَواِطِف الَِّتي َتْنُكُص ِفيَيا اأَلْبَطاُؿ ، وَتتََأخَّ

ٍف لىٍك ًشٍئتي ذىكىٍرتي "  كما ناليا اخكتو كبني عمكمتو مف بني ىاشـ  تكاقا لنيؿ الشيادة ككاف  كأىرىادى مى
مىٍت  ًنيَّتىوي أيجِّ مىٍت ، كمى ـٍ عيجِّ الىيي . "اٍسمىوي ًمٍثؿى الًَّذم أىرىاديكا ًمفى الشَّيىادىًة ، كلىًكفَّ آجى

 كسابقتيـ كتقدميـ في المكاقؼ الجيادية ، تفرد شيدائيـ      كمف دالالت فضؿ أىؿ البيت 
َأاَل َتَرى َغْيَر ُمْخِبٍر َلَؾ ، وَلِكْف ِبِنْعَمِة المَّو ُأَحدُِّث ، َأفَّ َقْومًا اْسُتْشِيُدوا " كجرحاىـ عف سائر مف سكاىـ 

ِفي َسِبيِؿ المَّو َتَعاَلى ِمَف اْلُمَياِجِريَف واأَلْنَصاِر وِلُكؿٍّ َفْضٌؿ ، َحتَّى ِإَذا اْسُتْشِيَد َشِييُدَنا ِقيَؿ َسيُِّد الشَُّيَداِء 
و َرُسوُؿ المَّو صمى اهلل عميو وآلو ِبَسْبِعيَف َتْكِبيَرًة ِعْنَد َصاَلِتو َعَمْيو ، َأواَل َتَرى َأفَّ َقْومًا ُقطَِّعْت  ، وَخصَّ

ـْ ، ِقيَؿ الطَّيَّاُر ِفي اْلَجنَِّة وُذو  ـْ ِفي َسِبيِؿ المَّو ، وِلُكؿٍّ َفْضٌؿ ، َحتَّى ِإَذا ُفِعَؿ ِبَواِحِدَنا َما ُفِعَؿ ِبَواِحِدِى َأْيِديِي
 .  "اْلَجَناَحْيِف 

    كال يخفى أف ىذه االشارة في المثاؿ االكؿ الى عمو الحمزة بف عبد المطمب ذك المكاقؼ المشرفة في 
كالمعني الثاني بكالـ االماـ امير .  مجاىدة اعداء الديف كقد ابمى البالء الحسف في سبيؿ نصرة االسالـ
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 حينما سألو عف مكعد الشيادة التي كعده بيا ، اذ جاء في ذلؾ  في حكاره مع رسكؿ اهلل كقد نقؿ عنو -  

، أك ليس قد قمت يـك أحد حيث استشيد مف المسمميف مف استشيد ، كحيزت عني الشيادة ! يا رسكؿ اهلل : فقمت: " الحكار
يا رسكؿ : فقمت! اف ذلؾ كذلؾ ، فكيؼ صبرؾ اذان : أبشر فأف الشيادة مف كرائؾ ؟ فقاؿ لي: ، فشؽ ذلؾ عمٌي ، فقمت لي

. 289 - 288ص: نيج البالغة ". ليس ىذا مف مكاطف الصبر، كلكف مف مكاطف البشرل كالشكر! اهلل 
. 503ص: نيج البالغة -  
.  528 – 527ص: نيج البالغة -  
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 اقتصر عمى كاالماـ .  ىك أخكه جعفر بف ابي طالب الذم استشيد في كاقعة مؤتة المؤمنيف 
 .ىذيف المثاليف لمداللة فقط ، كاال فمفاخر ىذه االسرة مف الكثرة التي تحتمؿ المزيد مف الكالـ

، كما  فيما يتعمؽ بامكات اىؿ البيت     بؿ ذىب االماـ الى اكثر مف ذلؾ، فقد ركل عف النبي 
َأيَُّيا النَّاُس ُخُذوَىا َعْف َخاَتـِ النَِّبيِّيَف صمى اهلل عميو وآلو، ِإنَّو  " :في ذلؾ مف الخصكصية كالتفرد فقاؿ

َيُموُت َمْف َماَت ِمنَّا وَلْيَس ِبَميٍِّت، وَيْبَمى َمْف َبِمَي ِمنَّا وَلْيَس ِبَباٍؿ، َفاَل َتُقوُلوا ِبَما اَل َتْعِرُفوَف، َفِإفَّ َأْكَثَر 
كيظير مف شرح ابف ابي الحديد اف ىذا النص مف المتشابو الذم يصعب تفسيره ". اْلَحؽِّ ِفيَما ُتْنِكُروفَ 

كاستكشاؼ مدلكلو القطعي، كقد استبعد الشارح ككف المراد ىك بقاء الذكر الحسف اك االشارة الى مدلكؿ 
كذلؾ ألف ظاىر النص كما يحيطو مف قرائف ال  . اآلية التي تصرح باف الشيداء احياء عند ربيـ يرزقكف

كلكنو عمى جميع االحتماالت كالتفاسير  . يمكف حممو عمى ىذا المعنى، حسب قكؿ ابف ابي الحديد
 . يشير الى فضيمة ككرامة بٌينة الىؿ البيت

     كىؤالء ىـ السابقكف الى االسالـ مع باقي مف اسمـ فيما بعد شكمكا النكاة التي ككنت مجتمع ما 
 ممف استجاب المر اهلل سبحانو كأطاع نبيو ، فترؾ الديار ،"المياجريف " اصطمح عمى تسميتو بػ 

كاألمكاؿ كاألىميف كىاجر الى اهلل طائعا، بعد اف القكا في سبيؿ دينيـ ما القكه مف االذل كالتعنيؼ مف 
. قبؿ المشركيف

     إف ىؤالء المياجريف لـ يككنكا عمى درجة كاحدة مف الفضؿ ، إذ إف لميجرة قيكد كشرائط ، ال تقؼ 
دكف تحقؽ حصكؿ اليجرة الكاقعية المقيدة  (ترؾ المكاف الى مكاف آخر )عند حدكد اليجرة الظاىرية 

كالدليؿ عمى كجكد التفاضؿ بيف افراد ىذا المككف، اف . بااليماف القمبي كككنيا في اهلل كالى اهلل كرسكلو
، كاالكلية ىنا قد تشمؿ السبؽ في "المياجركف االكلكف "  كسـ ثمة منيـ بػ االماـ امير المؤمنيف 

: (اليجرة  )اليجرة أك الصدؽ في النية كما ستدلنا أبعاد مفيكمة 

: ككممة ىجر تأتي بمعنييف: أنيا جاءت مف ىجر: لغة    اليجرة    
                                                           

جعفر بف ابي طالب : الحجاج :  كجياده الفريد ، ينظرلمزيد مف التفاصيؿ عف شخصية جعفر بف ابي طالب -  
 (الصفحات جميعيا):  دراسة تاريخية . 

  .380 - 6/377  : شرح نيج البالغة-  
 . 29ص : عمي كما كصؼ نفسو : دركيش -  
، اذ تتبع االستعماؿ القرآني لكال " االنصارم " ك" المياجر " لمسيد محمد السند تحقيؽ جدير بالتأمؿ حكؿ عنكاني-  

: ينظر. العنكانيف ككقؼ عمى دالالت المفظة كالقيكد الممزمة لمقامات المدح كالذـ لمف تسمى بيما مف صحابة النبي 
 . 61- 56ص: الصحابة بيف العدالة كالعصمة
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رى بالفتح يعني اليذياف ، كالييجر بالضـ االسـ مف االىجار ، كىك اإلفحاش في المنطؽ :     األكؿ  اليجى
، كيقاؿ لمنخمة الطكيمة ذىبت الشجرة ىجرا أم طكال كعظما ، كىذا أىجر مف ىذا أم أطكؿ منو ، كناقة 
ميجرة ، أم فائقة في الشحـ ، كيقاؿ لكؿ شيء أفرط في الطكؿ أك تماـ كحسف إنو لميجر، كيقاؿ جارية 

نما قيؿ ذلؾ الف كاصفيا يخرج مف الحد المقارب لمشكؿ  ميجرة ، إذا كصفت بالفراىة كالحسف ، كا 
 . المكصكؼ في صفة فكأنو ييجر فييا أم ييذم

كيقاؿ ىجرت . صرمو ، كاالسـ اليجرة: اليجر ضد الكصؿ ، كقد ىجره ىجرا كىجرانا :       الثاني
 . التقاطع: الشيء ىجرا إذا تركتو كأغفمتو ، كىجر فالف الشرؾ ىجرا كىجرانا كىجرة حسنة  ، كالتياجر

بالكسر كالضـ ، الخركج مف أرض إلى أخرل ، كلقيتو عف ىجرة ، بالفتح أم بعد حكؿ أك بعد :   كاليجرة
كأصؿ المياجرة عند العرب خركج البدكم مف باديتو إلى المدف ، . ستة أياـ فصاعدا أك بعد مغيب 

ىاجر الرجؿ إذا فعؿ ذلؾ ، ككذلؾ كؿ مخؿ بمسكنو منتقؿ إلى قـك آخريف بسكناه ، فقد ىاجر : يقاؿ
 . قكمو

    كسمي المياجركف مياجريف ألنيـ ترككا ديارىـ كمساكنيـ التي نشئكا بيا هلل ، كلحقكا بدار ليس ليـ 
بيا أىؿ كال ماؿ حيف ىاجركا إلى المدينة ، فكؿ مف فارؽ بمده مف بدكم أك حضرم أك سكف بمد آخر ، 

 كلـ فيك مياجر ، ككؿ مف أقاـ مف البكادم بمبادييـ كمحاضرىـ في القيظ ، كلـ يمحقكا بالنبي 
 . يتحكلكا إلى أمصار المسمميف كاف كانكا مسمميف ، فيـ غير مياجريف ، كليس ليـ في الفيء نصيب 

                                                           

: الرازم. 2/851: الصحاح: الجكىرم. 386 / 3: العيف: الفراىيدم. 251- 250 / 5: لساف العرب: ابف منظكر- 
 – 607 / 7: تاج العركس: الزبيدم . 159 – 158 / 2: القامكس المحيط: الفيركز آبادم . 353ص : مختار الصحاح

613.  
  .252 / 5: لساف العرب : ابف منظكر- 
 . 851 / 2: الصحاح : الجكىرم . 386 / 3: العيف : الفراىيدم. 251- 250 / 5: لساف العرب : ابف منظكر- 

تاج العركس : الزبيدم  . 159 – 158 / 2: القامكس المحيط : الفيركز آبادم  . 353ص : مختار الصحاح : الرازم 
 :7 / 607 – 613.  

 .159 – 158 / 2: القامكس المحيط : الفيركز ابادم - 
. 250 / 5: لساف العرب : ابف منظكر- 
. 251 / 5: لساف العرب : ابف منظكر- 
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ميزة في تاريخ اإلسالـ ، إذ مثمكا الحجر األساس لصرح اإلسالـ ، فقد  (المياجريف  )    لقد كاف ليؤالء 
أثنى عمييـ القرآف بالتكريـ ، كأكالىـ عنايتو الخاصة ؛ ألنيـ بذلكا في سبيؿ اهلل كؿ ما ممككا مف غاؿ 

  .كنفيس 

     إف اليجرة في نظر اإلسالـ ال تقتصر عمى اليجرة المكانية كالخارجية بؿ يمـز قبؿ ذلؾ أف تتحقؽ 
لدل الفرد المسمـ ىجرة داخمية باطنية ، يترؾ فييا كؿ ما ينافي األصالة كالكرامة اإلنسانية ، لكي يتيسر 

إذف فاليجرة الباطنية ضركرية قبؿ أف يبدأ اإلنساف المسمـ ىجرتو - لو بيذا السبيؿ إلى اليجرة المكانية 

                                                           

اىىديكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أيكلىًئؾى يىٍرجيكفى رىٍحمىةى المًَّو كىالمَّوي غىفيكره : كمف ذلؾ قكلو تعالى-  كا كىجى ري  ًإفَّ الًَّذيفى آىمىنيكا كىالًَّذيفى ىىاجى
 ؛218سكرة البقرة اآلية  رىًحيـه 

-  كا كا كىأيٍخًرجي ري ـٍ ًمٍف بىٍعضو فىالًَّذيفى ىىاجى كي ـٍ ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى بىٍعضي اًمؿو ًمٍنكي ـٍ أىنِّي الى أيًضيعي عىمىؿى عى بُّيي ـٍ رى ابى لىيي فىاٍستىجى
نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اأٍلىٍنيىاري ثىكىابنا  ـٍ جى يٍدًخمىنَّيي ـٍ كىألى ـٍ سىيِّئىاًتًي ٍنيي يكىفِّرىفَّ عى قيًتميكا ألى قىاتىميكا كى ـٍ كىأيكذيكا ًفي سىًبيًمي كى ًمٍف ًديىاًرًى

ٍسفي الثَّكىابً   .195 سكرة آؿ عمراف اآلية ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كىالمَّوي ًعٍندىهي حي

-  ٍّف يىٍخريٍج ًمٍف بىٍيًتًو مييىاًجرنا ًإلىى المًَّو كىرىسيكًلًو ثيَـ مى سىعىةن كى ا كىًثيرنا كى ٍف يييىاًجٍر ًفي سىًبيًؿ المًَّو يىًجٍد ًفي اأٍلىٍرًض ميرىاغىمن مى  كى
كىافى المَّوي غىفيكرنا رىًحيمنا مىى المًَّو كى قىعى أىٍجريهي عى   . 195سكرة آؿ عمراف اآلية  ييٍدًرٍكوي اٍلمىٍكتي فىقىٍد كى

-  ًرٍزؽه كىًريـه ٍغًفرىةه كى ـٍ مى قِّا لىيي ـي اٍلميٍؤًمنيكفى حى كا أيكلىًئؾى ىي ري نىصى ٍكا كى اىىديكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى آىكى كا كىجى ري  كىالًَّذيفى آىمىنيكا كىىىاجى
  74سكرة األنفاؿ اآلية.  

-  كفى ـي اٍلفىاًئزي ةن ًعٍندى المًَّو كىأيكلىًئؾى ىي ـي دىرىجى ـٍ أىٍعظى ـٍ كىأىٍنفيًسًي اىىديكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًبأىٍمكىاًلًي كا كىجى ري سكرة  الًَّذيفى آىمىنيكا كىىىاجى
 .20التكبة اآلية 

-  ٍـ ٍنوي كىأىعىدَّ لىيي كا عى ـٍ كىرىضي ٍنيي ـٍ ًبًإٍحسىافو رىًضيى المَّوي عى اًر كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىي ليكفى ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىاأٍلىٍنصى  كىالسَّاًبقيكفى اأٍلىكَّ
ـي  اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي نَّاتو تىٍجًرم تىٍحتىيىا اأٍلىٍنيىاري خى  .100سكرة التكبة اآلية  جى

-  ىٍجري اآٍلىًخرىًة أىٍكبىري لىٍك كىانيكا يىٍعمىميكفى سىنىةن كىألى ـٍ ًفي الدٍُّنيىا حى ئىنَّيي كا ًفي المًَّو ًمٍف بىٍعًد مىا ظيًمميكا لىنيبىكِّ ري سكرة   كىالًَّذيفى ىىاجى
 .41النحؿ اآلية 

-  كفى المَّوى كىرىسيكلىوي يىٍنصيري ًرٍضكىاننا كى ـٍ يىٍبتىغيكفى فىٍضالن ًمفى المًَّو كى ـٍ كىأىٍمكىاًلًي كا ًمٍف ًدياًرًى  ًلٍمفيقىرىاًء اٍلمييىاًجًريفى الًَّذيفى أيٍخًرجي
اًدقيكفى  ـي الصَّ    كغيرىا مف اآليات الكريمة التي أشادت بفضميـ .8سكرة الحشر اآلية  أيكلىًئؾى ىي
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ذا لـ يكف ىذا اإلنساف بحاجة إلى اليجرة الخارجية ، يككف قد ناؿ درجة المياجريف بيجرتو - الخارجية  كا 
 . الباطنية 

أفضؿ اليجرة أف تيجر : "   كما في قكلو     نجد ىذا المعنى ماثال في أحاديث النبي األعظـ 
  ، كفي حديث آخر إف النبي " أف تيجر السكء " أف أفضؿ اليجرة  ، كأكضح  " ما كره اهلل 

إف اليجرة خصمتاف إحداىما اف تيجر السيئات كاألخرل اف تياجر إلى اهلل كرسكلو كال تنقطع : قاؿ 
.  " أشرؼ اليجرة أف تيجر السيئات " كفي ركاية  . اليجرة ما تقبمت التكبة 

كيقكؿ الرجؿ ىاجرت كلـ يياجر، إنما المياجركف الذيف "  يقكؿ فيو      كفي حديث ألمير المؤمنيف 
 . "ييجركف السيئات كلـ يأتكا بيا 

     نجد في ىذا الحديث ما يدؿ عمى أف الذيف ىاجركا بأجساميـ دكف أف تتحقؽ ىجرة حقيقية في 
.   بكاطنيـ، ىـ ليسكا في درجة المياجريف الذيف استكجبكا رضا اهلل كرسكلو

 بشأف اليجرة ما قد يبدك لمكىمة األكلى أنيا متناقضة أك متعارضة،      كلقد جاء في أحاديث النبي 
ال تنقطع : " ، كلكنو في حديث آخر يقكؿ" ال ىجرة بعد الفتح ، كلكف جياد كنية : " إذ يقكؿ 

اليجرة :  بيف الحديثيف ، بالتأكيؿ اآلتي ، قائالن كقد جمع ابف األثير . " اليجرة حتى تنقطع التكبة 
                                                           

 .276 / 3: األمثؿ: ناصر مكاـر الشيرازم- 
 .425 / 4: السنف الكبرل : النسائي . 195 / 2: المسند : ابف حنبؿ- 
 . 59 / 1: مجمع الزكائد : الييثمي . 127 / 11: المصنؼ: الصنعاني- 
: شعب اإليماف: البييقي . 23/ 1: ، المعجـ األكسط 616ص: الدعاء : الطبراني . 192 / 1: المسند: ابف حنبؿ- 
5/444 . 

الجامع : السيكطي. 1/60: مجمع الزكائد : الييثمي. 13/ 1، المعجـ الصغير 1/378: مسند الشامييف : الطبراني- 
 . 1/161: الصغير 

 .323 / 3: مصباح البالغة : الميرجياني . 502 / 2: الغارات: الثقفي- 
المحمى : ابف حـز. 2/239:السنف : الدارمي. 3/200: الصحيح : البخارم. 1/226: مسند أحمد : ابف حنبؿ- 
 . 263/ 19: المجمكع : النككم. 7/45

رياض السالكيف : المدني. 513/ 10المغني : ابف قدامة. 2/14السرائر : ابف إدريس الحمي. 2/4المبسكط : الطكسي- 
2/107 ، 606 .  

 .230 – 229 / 66: البحار: المجمسي: كينظر. 244 / 5: النياية- 
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ـٍ : أحدىما التي كعد اهلل عمييا الجنة في قكلو: ىجرتاف  ـٍ كىأىٍمكىالىيي ٍؤًمًنيفى أىٍنفيسىيي  ًإفَّ المَّوى اٍشتىرىل ًمفى اٍلمي
نَّةى  كيدع أىمو كمالو ال يرجع في شيء منو ، كينقطع  ، فكاف الرجؿ يأتي النبي  ًبأىفَّ لىييـي اٍلجى

 يكره أف يمكت الرجؿ في األرض التي ىاجر منيا، فقاؿ حيف قدـ بنفسو إلى مياجره ، ككاف النبي 
.   فمما فتحت مكة صارت دار إسالـ كالمدينة ، كانقطعت اليجرة" الميـ ال تجعؿ منايانا بيا " مكة 

مف ىاجر مف األعراب كغزا مع المسمميف ، كلـ يفعؿ كما فعؿ أصحاب اليجرة :      كاليجرة الثانية 
ال تنقطع : " األكلى ، فيك مياجر، كليس بداخؿ في فضؿ مف ىاجر تمؾ اليجرة ، كىك المراد بقكلو

.  فيذا كجو الجمع بيف الحديثيف " اليجرة حتى تنقطع التكبة 

واْلِيْجَرُة َقاِئَمٌة َعَمى  :"  يكشؼ عف مفيـك آخر لميجرة إذ يقكؿ       كلكف اإلماـ أمير المؤمنيف 
ـُ اْلِيْجَرِة َعَمى  ِؿ ، َما َكاَف ِلمَّو ِفي َأْىِؿ اأَلْرِض َحاَجٌة ، ِمْف ُمْسَتِسرِّ اإِلمَِّة وُمْعِمِنَيا ، اَل َيَقُع اْس َحدَِّىا اأَلوَّ

ـُ ااِلْسِتْضَعاِؼ  ِة ِفي اأَلْرِض ، َفَمْف َعَرَفَيا وَأَقرَّ ِبَيا َفُيَو ُمَياِجٌر ، واَل َيَقُع اْس َأَحٍد ، ِإالَّ ِبَمْعِرَفِة اْلُحجَّ
ُة ، َفَسِمَعْتَيا ُأُذُنو وَوَعاَىا َقْمُبو  .  " َعَمى َمْف َبَمَغْتو اْلُحجَّ

:      كفي ىذا النص جممة أمكر يستمـز المقاـ الكقكؼ عندىا بمزيد مف التأمؿ

 فرؽ بيف ىذه      لقد اختمؼ الشراح في ىذا المقطع مف كالمو الشريؼ فابف أبي الحديد المعتزلي 
" ال ىجرة بعد الفتح : "  بقكلو كبيف اليجرة التي ذكرىا النبي اليجرة التي ذكرىا أمير المؤمنيف 

 أف يستثنيو ، فاستثناه ، كخص إذ شفع عمو العباس بف عبد المطمب في نعيـ بف مسعكد االشجعي 
. األكلى باليجرة إلى اإلماـ ، التي عدىا مف أسرار الكصية 
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اليجرة قائمة عمى  : "  يعطي لكالمو تأكيال آخر إذ عند شرحو لكالـ اإلماـ     بينما نجد ابف ميثـ
إذ لما كانت حقيقة اليجرة ترؾ منزؿ إلى منزؿ آخر لـ يكف تخصيصيا عرفا : " ، يقكؿ" حدىا األكؿ 

 كمف تبعو كىاجر إليو مف مكة إلى المدينة ، مخرجا ليا عف حقيقتيا كحدىا المغكم بيجرة رسكؿ اهلل 
.  ، إذ كاف أيضا كؿ مف ترؾ منزلو إلى منزؿ آخر مياجرا 

 مف بقاء اليجرة عمى حدىا بقاء صدقيا إف مراده : إذا عرفت ذلؾ فنقكؿ :    كيضيؼ ابف ميثـ
عمى مف ىاجر إليو كالى األئمة مف أىؿ بيتو في طمب ديف اهلل كتعرؼ كيفية السمكؾ لصراطو المستقيـ 

 كفي معناىا ترؾ الباطؿ إلى الحؽ كبياف ىذا الحكـ بالمنقكؿ كصدقيا عمى مف ىاجر إلى الرسكؿ 
. كالمعقكؿ

: قكلو تعالى: أحدىما: أما المنقكؿ فمف كجييف :  بياف ذلؾ نقال كعقال ، فيذكر      ثـ يبيف ابف ميثـ 
 سىعىةن ٍف يييىاًجٍر ًفي سىًبيًؿ المًَّو يىًجٍد ًفي اأٍلىٍرًض ميرىاغىمنا كىًثيرنا كى مى   ، فقد سمى مف فارؽ كطنو  كى

مف لمعمـك فكجب أف يككف كؿ : كقد عممت في أصكؿ الفقو . كعشيرتو في طمب ديف اهلل كطاعتو مياجرا
المياجر مف ىجر ما حـر  : " قكؿ الرسكؿ :  الثاني. مف سافر لطمب ديف اهلل مف معادنو مياجرا

 ، كظاىر إف مف ىاجر معصية األئمة إلى طاعتيـ كاالقتداء بيـ ، فقد ىاجر ما حـر اهلل " اهلل عميو 
.  عميو فكاف اسـ اليجرة صادقا عميو

 مياجر، فكجب أف يككف المفارؽ لكطنو إلى مف فألف المفارؽ كطنو إلى الرسكؿ :      كأما المعقكؿ
يقكـ مقامو مف ذريتو الطاىريف مياجرا لصدؽ حد اليجرة في المكضعيف ، كالف المقصكد مف اليجرة ليس 

 مف األئمة إال اقتباس الديف كتعرؼ كيفية سبيؿ اهلل ، كىذا المقصكد حاصؿ ممف يقكـ مقاـ الرسكؿ 
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 بحيث ال فرؽ بيف النبكة كاإلمامة ، كال مدخؿ ألحد ىذيف الكصفيف في تخصيص مسمى الطاىريف 
 . دكف مف قصد مف األئمة فكجب عمـك صدقو عمى مف قصدىـ اليجرة بمف قصد الرسكؿ 

حتى شفع عمو " ال ىجرة بعد الفتح   :  "   يرل أف ىذا معارض بقكلو     كلكف أبف أبي الحديد 
.  العباس في نعيـ بف مسعكد االشجعي أف يستثنيو فاستثناه 

يحمؿ ذلؾ عمى انو ال ىجرة مف مكة بعد فتحيا إلى المدينة ، :  عمى ذلؾ قائال    أجاب ابف ميثـ 
كاعمـ أف فائدة ىذا القكؿ الدعكة إلى الديف . تكفيقا بيف الدليميف ، كسمب الخاص ال يستمـز سمب العاـ 

 بذكر اليجرة كالتنبو بيا كما تستمـز مف الفضيمة ، عمى أف التارؾ ألىمو كاقتباسو منو كمف أىؿ بيتو 
. ككطنو إلييـ طمبا لمديف منيـ يمحؽ بالمياجريف األكليف في مراتبيـ كثكابيـ

لـ تتغير كلـ تتبدؿ أم مف أراد : "  بقكلو في تأكيؿ النص نفسو       كأيده عمى ذلؾ حبيب اهلل الخكئي 
الفكز باإليماف كالكصكؿ إلى معارج اليقيف فميياجر إلى أئمة الديف ، الف اليجرة قائمة عمى حدىا األكؿ 

الذم كاف في بدء البعثة ، إذ الغرض األصمي في ذلؾ لـ يكف إال الكصكؿ إلى حضكر حجة اهلل كرسكلو 
، كتحصيؿ اإليماف كالمعرفة كمعالـ الشرع معو ، كىذا الغرض مكجكد اآلف كيحصؿ بالكصكؿ إلى 

، فاليجرة إلييـ حضكر األئمة ، لككنيـ حجج اهلل عمى عباده كخمفائو في بالده كقائميف مقاـ الرسكؿ 
". ىجرة إليو 

 قياـ اليجرة كبقائيا عمى حدىا األكؿ تنبييا بذلؾ عمى مطمكبيتيا      كبعد أف ذكر أمير المؤمنيف 
فقد عد .   " َما َكاَف ِلمَّو ِفي َأْىِؿ اأَلْرِض َحاَجٌة ، ِمْف ُمْسَتِسرِّ اإِلمَِّة و ُمْعِمِنَيا: " ككجكبيا أردفو بقكلو 

 أف ما ىنا نافية ، أم لـ يكف هلل في أىؿ األرض ممف أسر دينو ، أك أعمنو كأظير حاجة ، الراكندم 
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كىذا ليس صحيح : "   بقكلو ، كقد اعترض عمى ذلؾ ابف أبي الحديد " مف ىنا لبياف الجنس " فتككف 
كناية عف :  أعاله ، كفسر كالمو " ألنو إدخاؿ كالـ منقطع بيف كالميف متصؿ احدىما باآلخر 

" . ال تنقطع اليجرة حتى تنقطع التكبة :  "  بقاء التكميؼ كما يدؿ عميو قكؿ النبي 

أم : بمعنى المدة  –  أم ابف أبي الحديد – كجعميا ىك : "  مراده مف ذلؾ بقكلو       كبيف ابف ميثـ 
أم ما : كاليجرة قائمة عمى حدىا األكؿ ما داـ هلل في أىؿ األرض ممف اسر دينو ، أك أعمنو حاجة 

الميـ أحيني ما ): دامت العبادة مطمكبة هلل تعالى مف أىؿ األرض بالتكميؼ ، كىك كقكلؾ في الدعاء 
، كيككف لفظ الحاجة مستعارا في حقو تعالى باعتبار طمبو لمعبادة باألكامر كغيرىا  (كانت الحياة خير لي 
.  كطمب ذم الحاجة ليا

"   ما كاف هلل في أىؿ األرض حاجة كالظاىر أف قكلو : "   بقكلو      كأيده في ذلؾ المجمسي
ال تنقطع اليجرة حتى تنقطع التكبة ، كلمتجكز  : كناية عف بقاء التكميؼ كما يدؿ عميو قكؿ النبي 

كال ترسمني مف يدؾ إرساؿ مف ال خير فيو ، كال حاجة بؾ إليو : " مجاؿ كاسع ، كفي الصحيفة السجادية 
". ، كقيؿ كممة ما ىا ىنا نافية ككجيكه بتكجييات ركيكة " 

إنو غير بعيد أف تككف نافية مع : "  في كالـ ابف أبي الحديد المعتزلي إذ يقكؿ      كتكقؼ ابف ميثـ 
اتصاؿ الكالـ بما قبمو ، ككجيو إنو لما رغب الناس في طمب الديف كالعبادة ،  فكأنو أراد أف يرفع حكـ 

الكىـ بما عساه يحكـ بو عند تكرار طمب اهلل لمديف كالعبادة مف حاجتو تعالى إلييا مف خمقو إذ كرر طمبو 
إف اليجرة باقية عمى حدىا األكؿ في :  منيـ بتكاتر الرسؿ كاألكامر الشرعية، كيصير معنى الكالـ 

صدقيا عمى المسافريف لطمب الديف ، فينبغي لمناس أف يياجركا في طمبو مف أئمة الحؽ ، كليس ذلؾ 
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ألف هلل تعالى إلى أىؿ األرض ممف أسر دينو ، أك أظيره حاجة  ، فانو تعالى الغني المطمؽ الذم ال 
" حاجة بو إلى شيء 

حتى عمى ابف ميثـ البحراني       في حيف إف حبيب اهلل الخكئي ضٌعؼ مقالة ابف أبي الحديد بؿ أنكر
َما َكاَف ِلمَّو ِفي َأْىِؿ اأَلْرِض " :  فيقكؿتأكيمو ، مستعرضا ما يراه مناسبا لشرح كالـ امير المؤمنيف 

إشارة إلى مطمكبيتيا ليس ألجؿ حاجة كافتقار منو إلى المياجريف  " َحاَجٌة ، ِمْف ُمْسَتِسرِّ اإِلمَِّة و ُمْعِمِنَيا
كبعبارة أخرل أنو سبحانو طمب . كغيرىـ مف أىؿ األرض مضمريف لما قصدكه باليجرة أك مظيريف لو 

اليجرة مف المياجريف ، ال ألجؿ حاجة منو في ىجرتيـ ، كغرض عائد إليو تعالى عف جمب منفعة أك 
نما حثيـ عمى  دفع مضرة أك طمب ثناء كمحمدة ، بؿ ىك الغني المطمؽ المتعالي عف الفاقة كاالفتقار ، كا 
اليجرة كعمى اإليماف المتحصؿ باليجرة كسائر التكاليؼ الشرعية المتفرعة عميو ألجؿ إيصاؿ النفع إلى 

. العباد كانجائيـ مف العقكبة يـك المعاد

كاليجرة قائمة ، لما : بمنزلة االستئناؼ البياني ، فإف قكلو - (ما كاف هلل): اعني قكلو-     فيذه الجممة 
كاف داال بداللة التنبيو كاإلشارة عمى مطمكبية اليجرة ، كربما يسبؽ منو إلى األكىاـ القاصرة إف مطمكبيتيا 

. ألجؿ حاجة إلييا منو سبحانو أتى بيذه الجممة دفعا لذلؾ التكىـ

ما داـ هلل في أىؿ : قد ظير بما ذكرناه ضعؼ ما قالو الشارح المعتزلي مف أف معناه:      كأضاؼ
نافية " ما " األرض المستسر منيـ باعتقاده كالمعمف حاجة أم ما داـ التكميؼ باقيا زعما منو أف جعؿ 

. مكجب إلدخاؿ كالـ منقطع بيف كالميف يتصؿ أحدىما باآلخر

     ثـ أكضح كجو الضعؼ في كالـ ابف أبي الحديد كىك منع استمزاـ ككنيا نافية ، ال انقطاع ىذه 
مضافا إلى أف . الجممة عما قبميا ، إذ قد ظير بما ذكرناه اتصاليا كحسف ارتباطيا بو كما ال يخفى 

كصؼ اهلل سبحانو بالحاجة عمى إبقائيا عمى حقيقتيا باطؿ ، كعمى تأكيميا بالمعنى المجازم كما أٌكليا 
الشارح البحراني ، فقدجعؿ لفظ الحاجة مستعارا في حقِّو تعالى باعتبار طمبو لمعبادة باألكامر كغيرىا ، 

. كطمب ذم الحاجة ليا مما تشمئز منو الطباع ، كيأبى عنو الذكؽ السميـ كما ال يخفى 
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كبالجممة فيذه الجممة معترضة بيف الجممتيف، كالغرض مف االعتراض تنزيو اهلل :     كخمص لمقكؿ
 : سبحانو مف الحاجة كاالفتقار إلى عبادة أىؿ األرض ، فيي نظير الجممة المعترضة في قكلو سبحانو

ا يىٍشتىييكف  ـٍ مى لىيي انىوي كى يىٍجعىميكفى ًلمًَّو اٍلبىنىاًت سيٍبحى جممو لككنو بتقدير الفعؿ كقعت  (سبحانو )، فاف قكلو كى
، كالنكتة فيو تنزيو اهلل (هلل البنات ): كليـ ما يشتيكف ، عطؼ عمى قكلو : في أثناء الكالـ ، الف قكلو 
. كتقديسو عما ينسبكف إليو 

ال يقع اسـ اليجرة عمى : "  شرطان أساسيان في مصداؽ اليجرة ، بقكلو     ثـ أكضح أمير المؤمنيف 
  يعني انو ال يستحؽ احد " أحد إال بمعرفة الحجة في األرض ، فمف عرفيا ، كأقر بيا ، فيك مياجر 

إطالؽ اسـ المياجر عميو ككصفو باليجرة إال بمعرفة حجة اهلل في أرضو كاإليماف بو ، كىذا الحجة ىك 
 .  في زمانو كاألئمة المعصكمكف القائمكف مقامو بعدهالنبي 

إف الفرد يعد مياجرا بشرط الخركج إلى اإلماـ كالسفر إليو " فمف عرفيا " بقكلو " المعرفة "     إف اشتراط 
، أك المراد بالمعرفة المعرفة المستندة إلى المشاىدة كالعياف ، كيحتمؿ أف يككف المراد إف مجرد معرفة 

. اإلماـ كاإلقرار بكجكب إتباعو كاؼ في إطالؽ اسـ اليجرة كما ىك ظاىر الجزء األخير مف الكالـ
 . فمعرفة اإلماـ كاإلقرار بو في زمانو قائـ مقاـ اليجرة المطمكبة في زماف الرسكؿ 
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 حيف كٌبخ فئة مف الناس ممف شٌذ عف طاعة اهلل كرسكلو     كىنا يمكف أف نفيـ القصد مف كالمو 
 كطاعتو  ـْ َبْعَد اْلِيْجَرِة : "  فقاؿ ليـ  في  خطبة  مشيكرة عرفت بالقاصعة ـْ ِصْرُت  واْعَمُموا َأنَُّك

 . "َأْعرَابًا 

 ، ألنو يكجب الرجكع عف الديف ، يعٌد مف كبائر الذنكب في اإلسالـ" التعرب بعد اليجرة "       إف 
كلذا فإف األعراب مف أىؿ البادية ممف أظير الشيادتيف عمى كجو حكـ بإسالمو . كالتخٌمؽ بأخالؽ الجيمة

. ظاىرا، كال يعرؼ مف معنى اإلسالـ كمقاصده كأحكامو سكل الشيادتيف

 مف آمف بو مف أىؿ البادية ، كلـ إف األعراب عمى عيد رسكؿ اهلل :      كقاؿ ابف أبي الحديد
يياجر إليو ، كىـ ناقصك المرتبة عف المياجريف لجفائيـ ، كقسكتيـ ، كتكحشيـ ، كنشأتيـ في بعد عف 

ًنفىاقنا كىأىٍجدىري أىالَّ :  كفييـ أنزؿ اهلل تعالىمخالطة العمماء ، كسماع كالـ الرسكؿ   اأٍلىٍعرىابي أىشىدُّ كيٍفرنا كى
ًكيـه  ًميـه حى مىى رىسيكًلًو كىالمَّوي عى ا أىٍنزىؿى المَّوي عى ديكدى مى .  يىٍعمىميكا حي

 لمعرفتو كالعمـ بكجكب إطاعتو     إذف فحقيقة اليجرة ىك اليجرة إلى الحجة كىك أمير المؤمنيف 
بعدما كانكا عارفيف بو "  في مقاـ التكبيخ عمى أنيـ كامتثاؿ أحكامو ، كعمى ىذا فيككف كالمو 

 ككجكب طاعتو كعالميف بأحكاـ الشرع كآدابو ، ككظائؼ اإلسالـ كما ىك شأف المياجر، قد كبمقامو 
 كىأىٍجدىري ترككا ذلؾ كمو كصاركا مثؿ األعراب الذيف ال يعرفكف إال ظاىر اإلسالـ كما قاؿ اهلل عز كجؿ 

ا أىٍنزىؿى المَّوي  ديكدى مى . أم أحرل باف ال يعممكا حدكد اهلل في الفرائض كالسنف كالحالؿ كالحراـ  أىالَّ يىٍعمىميكاحي
                                                           

 قد فسدكا، ككانكا إف أىؿ الككفة كانكا في آخر خالفتو : " جاء في سبب إلقاء ىذه الخطبة المسماة بالقاصعة- 
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 فتثكر الفتف، كتسؿ السيكؼ، كال يككف ليا أصؿ في الحقيقة إال تعرض الفتياف بعضيـ لبعض، ككثر ذلؾ، فخرج 
:  حبيب اهلل الخكئي168- 167/ 13شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد. عمى ناقتو فخطبيـ بيذه الخطبة كسرا لصكلتيـ
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ثارة الفتف بمنزلة األعراب الجاىميف بما ليـ كما عمييـ  يعني إنكـ قد صرتـ بالعصبية كاالستكبار كالعناد كا 
 . " بعدما كنتـ عارفيف بذلؾ كمو 

 "  كىك يشير إلى الحاؿ الذم آؿ إليو ىؤالء بقكلو      كيتجمى ىذا المعنى بكضكح في تتمة كالمو 
 ، فيـ لـ يأخذكا مف اإلسالـ " َما َتَتَعمَُّقوَف ِمَف اإِلْساَلـِ ِإالَّ ِباْسِمو ، واَل َتْعِرُفوَف ِمَف اإِليَماِف ِإالَّ َرْسَمو 

كمف ىنا  صح إطالؽ . كأحكامو شيئا إال أنيـ يتسمَّكف بالمسمميف ، كلـ يعرفكا مف اإليماف إال صكرتو 
 كفي ".التارؾ ليذا األمر بعد معرفتو : التعٌرب بعد اليجرة : " لفظ األعراب عمييـ كما كرد في الحديث

حٌرـ اهلل عز كجؿ التعٌرب بعد اليجرة لمرجكع عف الديف ، كترؾ : "  أنو قاؿحديث لإلماـ الرضا 
بطاؿ حؽ كؿ ذم حؽ ال لعمة سكنى البدك المؤازرة لألنبياء كالحجج  "  كما في ذلؾ مف الفساد ، كا 

ـْ َقْد : " ما يقارب ىذا المعنى إذ يقكؿ ، كبالفعؿ فإننا نممح في كالـ أمير المؤمنيف  نَُّك  َأاَل واِ 
ـْ ِبَأْحَكاـِ اْلَجاِىِميَِّة  ـْ ِحْصَف المَّو اْلَمْضُروَب َعَمْيُك ـْ ِمْف َحْبِؿ الطَّاَعِة ، وَثَمْمُت ـْ َأْيِدَيُك  فيا ىـ قد ."َنَفْضُت

  كترككا مؤازرتو ، كبذلؾ فقد كقعكا في معصية أمر اهلل كرسكلو خذلكا اإلماـ أمير المؤمنيف 
ـٍ  بقكلو الذم اكجب طاعتو  .   أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيكًلي اأٍلىٍمًر ًمٍنكي

  

ال ىجرة : "      كحيف نطؿ عمى المشيد مف زاكية أخرل فإننا ندرؾ معنى الحديث النبكم  الذم يقكؿ 
ال ىجرة بعد الفتح ، كلكف جياد كنية ،  " ، كفي حديث  " بعد الفتح كلكف إنما ىك اإليماف كالنية كالجياد 

  ،
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ذا استنفرتـ فانفركا  . " ما داـ الجياد "  أك " ال تنقطع اليجرة ما داـ العدك يقاتؿ : " كفي حديث . " كا 

 محاربة البغاة كالخارجيف عف الديف مف الناكثيف    كنحف نعمـ أف المقاـ قد استكجب مف اإلماـ 
ـْ َأْحَكاَمو ، َأاَل : " كالقاسطيف كالمارقيف ، إذ يقكؿ  ـْ ُحُدوَده وَأَمتُّ ـْ َقْيَد اإِلْساَلـِ ، وَعطَّْمُت َأاَل وَقْد َقَطْعُت

وَقْد َأَمَرِنَي المَّو ، ِبِقتَاِؿ َأْىِؿ اْلَبْغِي والنَّْكِث واْلَفَساِد ِفي اأَلْرِض ، َفَأمَّا النَّاِكُثوَف َفَقْد َقاَتْمُت ، وَأمَّا 
ْخُت ، وَأمَّا َشْيَطاُف الرَّْدَىِة َفَقْد ُكِفيُتو ، ِبَصْعَقٍة ُسِمَعْت َلَيا  اْلَقاِسُطوَف َفَقْد َجاَىْدُت ، وَأمَّا اْلَماِرَقُة َفَقْد َدوَّ
ـْ ِإالَّ  ـْ ، أُلِديَمفَّ ِمْنُي ُة َصْدرِه ، وَبِقَيْت َبِقيٌَّة ِمْف َأْىِؿ اْلَبْغِي ، وَلِئْف َأِذَف المَّو ِفي اْلَكرَِّة َعَمْيِي َوْجَبُة َقْمِبو وَرجَّ

ـَ  َغِر ِبَكاَلِكِؿ اْلَعَرِب ، وَكَسْرُت َنَواِج َما َيَتَشذَُّر ِفي َأْطرَاِؼ اْلِباَلِد َتَشذُّرًا فضؿ الوحي َأَنا َوَضْعُت ِفي الصِّ
 ." ُقُروِف َرِبيَعَة وُمَضرَ 

نما ذكرناه بطكلو ليتبيف لنا ما يناسب مقاـ البحث       كلسنا بصدد إيراد شرح تفصيمي ليذا الكالـ ، كا 
 كما فيو مف ضركرة عمى استمرار خط الجياد كما استمـز مف إيراده بياف انطباؽ حديث رسكؿ اهلل 

ألعداء الديف مما يضمف استمرار فضيمة اليجرة إلى اهلل بنصرة أكليائو كحماة دينو ، كعٌد خذالنيـ في 
.  قمع المنكر كقتاؿ أىؿ البغي

  في صدر ىذا المقطع تٌبيف حاؿ المتخاذليف الذيف خالفكا أمر اهلل كرسكلو      إف إشارة اإلماـ 
 الذم نبييـ إلى أف قتالو ليذه الفرؽ إنما كاف بأمر اهلل كعمى لساف بكجكب إطاعة أمير المؤمنيف 

ككما مر في حديث " أال كقد أمرني اهلل بقتاؿ أىؿ البغي : "  كما ىك كاضح في كالمو رسكلو 
 . كلكنيـ تخاذلكا كلـ يطيعكه " فاف استنفرتـ فانفركا : " الرسكؿ 
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 بالقـك الذيف حضركا خطبتو مف أىؿ الككفة ، فإف مف      ىذا مف جانب فيما لك اختص حديثو 
عصاه كلـ يطع أكامره فقد كاف متخمفا عف مقاـ اليجرة إلى اهلل ، أما لك تكسعت دائرة الحديث فإنيا تشمؿ 

: كؿ مف كاف في عصره أكال ، بؿ ككؿ آت بعده ثانيا فاف األمر يستمـز كقفة تكضيحية مكجزة 

 فإنيـ أتمكا تمؾ الفضيمة      فأما الذيف كانكا في عصره ممف كانكا يفخركف بيجرتيـ مع النبي 
 فآزركه كنصركه  كالقائـ مقامو أال كىك أمير المؤمنيف بمعرفة الحجة عمى الخمؽ مف بعده 

كىاجركا إلى طاعتو كجاىدكا معو، فإنيـ قد فازكا بمرتبة المياجريف األكليف الذيف حازكا رضا اهلل كرسكلو 
 . كأما مف نقض شرط اليجرة فقد كاف ممف تعرب بعد ىجرتو فيـ ممف ترؾ أمر طاعتو بعد 

. معرفتو ، فاستكجبكا غضب اهلل كلعنتو عمييـ

ـُ : "    كأما شمكؿ حديثو لكؿ أىؿ زماف آتكا بعده ، فدليمو قائـ مف حديثو ذاتو إذ يقكؿ    اَل َيَقُع اْس
ِة ِفي اأَلْرضِ  ٍة ، " كمعمـك أف  " . اْلِيْجَرِة َعَمى َأَحٍد ، ِإالَّ ِبَمْعِرَفِة اْلُحجَّ  اَل َتْخُمو اأَلْرُض ِمْف َقاِئـٍ ِلمَّو ِبُحجَّ

ـْ َذا وَأْيَف ُأوَلِئَؾ ُأوَلِئَؾ والمَّو  مَّا َخاِئفًا َمْغُمورًا ، ِلَئالَّ َتْبُطَؿ ُحَجُ  المَّو وَبيَِّناُتو ، وَك ِإمَّا َظاِىرًا َمْشُيورًا واِ 
ـْ ،  ـْ ُحَجَجو وَبيَِّناِتو َحتَّى ُيوِدُعوَىا ُنَظرَاَءُى اأَلَقمُّوَف َعَددًا ، واأَلْعَظُموَف ِعْنَد المَّو َقْدرًا ، َيْحَفُظ المَّو ِبِي

  " وَيْزَرُعوَىا ِفي ُقُموِب َأْشَباِىِيـْ 

      كىذا الكالـ نص صريح عمى كجكب دكاـ الحجة كبقائو في األرض ما داـ التكميؼ باقيا ، فما أف 
يمكت منيـ أحد حتى يخمفو مف يقـك مقامو ، كقد دلت اآلثار كتكاترت األخبار عمى أف المقصكد بيـ 

، فيـ األماف ألىؿ األرض كما النجـك " لك بقيت األرض بغير إماـ لساخت "  فػ أئمة أىؿ البيت 
 . أماف ألىؿ السماء

كبيذا فإف اليجرة .  أحدىـ يقكـ مقاـ اآلخر حتى يرث اهلل األرض كمف عمييا     فأئمة أىؿ البيت 
 ، كىي مستكجبة معرفة أكلئؾ األئمة األطيار قائمة عمى حدىا األكؿ كما أشار بذلؾ أمير المؤمنيف 
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معرفة اإلماـ ، كاإلقرار بو في زمانو قائـ مقاـ اليجرة المطمكبة " كؿ منيـ في زمانو كمقامو ، كبيذا فإف 
 .  " في زماف رسكؿ اهلل 

 الحكـ الذم يخصيـ فقد ذكر امير المؤمنيف –  في كؿ زماف –     أما المستضعفكف في األرض 
ُة ، َفَسِمَعْتَيا  : "  في قكلو بيذا البياف ، إذ يقكؿ  ـُ ااِلْسِتْضَعاِؼ َعَمى َمْف َبَمَغْتو اْلُحجَّ واَل َيَقُع اْس

 . " ُأُذُنو وَوَعاَىا َقْمُبو 

 ًإفَّ الًَّذيفى : قكلو تعالى : أحدىما : يمكف أف يشير ىذا الكالـ إلى إحدل آيتيف  :       قاؿ الراكندم 
ـٍ تىكيٍف أىٍرضي المًَّو  ـى كيٍنتيـٍ قىاليكا كينَّا ميٍستىٍضعىًفيفى ًفي اأٍلىٍرًض قىاليكا أىلى ـٍ قىاليكا ًفي ًئكىةي ظىاًلًمي أىٍنفيًسًي ـي اٍلمىالى فَّاىي تىكى

سىاءىٍت مىًصيرنا  ـي كى يىنَّ ـٍ جى ٍأكىاىي كا ًفييىا فىأيكلىًئؾى مى أنو ال - عمى ىذا  -  ، فيككف مراده  كىاًسعىةن فىتييىاًجري
ف بقي في كطنو كلـ  يصدؽ اسـ االستضعاؼ عمى مف عرؼ اإلماـ كبمغتو أحكامو ككعاىا قمبو ، كا 

 ًأالَّ : قكلو تعالى : كالثانية . يتجشـ السفر إلى اإلماـ كما اليصدؽ عمى ىؤالء المذككريف في اآلية
اًؿ كىالنِّسىاًء كىاٍلًكٍلدىاًف الى يىٍستىًطيعيكفى ًحيمىةن كىالى يىٍيتىديكفى سىًبيالن  فىأيكلىًئؾى عىسىى المَّوي أىٍف * اٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الرِّجى

فيكِّا غىفيكرنا  كىافى المَّوي عى ـٍ كى ٍنيي  عمى ىذا إف مف عرؼ اإلماـ ، كسمع مقالتو  ،  فيككف مراده  يىٍعفيكى عى
، ككعاىا قمبو ال يصدؽ عميو االستضعاؼ كما يصدؽ عمى ىؤالء ، إذ كاف المفركض عمى المكجكديف 

 المياجرة باألبداف دكف مف بعدىـ بؿ يقنع منو بمعرفتو كالعمؿ بقكلو دكف في عصر الرسكؿ 
: "  قد سئؿ عف الضعفاء ، فقاؿ ككاف اإلماـ مكسى بف جعفر الكاظـ . المياجرة إليو بالبدف 

. " الضعيؼ مف لـ ترفع لو حجة ، كلـ يعرؼ االختالؼ ، فإذا عرؼ االختالؼ فميس بضعيؼ  
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ىك الذم ال يستطيع "  لما سئؿ عف المستضعؼ قاؿ      كفي ركاية عف اإلماـ أبي جعفر الباقر 
حيمة إلى الكفر فيكفر ، كال ييتدم سبيالن إلى اإليماف ، ال يستطيع أف يؤمف ، كال يستطيع أف يكفر ، 

. " فمنيـ الصبياف ، كمف الرجاؿ كالنساء عمى مثؿ عقكؿ الصبياف مرفكع عنيـ القمـ 

     إذف فال عذر لمف بمغتو دعكة الحجة كسمعيا كتأخر عف النيكض كالمياجرة إليو مع قدرتو عمى ذلؾ 
كال يصدؽ عميو اسـ االستضعاؼ كما يصدؽ عمى المستضعفيف مف الرجاؿ كالنساء كالكلداف حتى يككف 

ذلؾ عذرا لو ، بؿ يككف في تأٌخره ممكما مستحقا لمعذاب كالذيف قالكا كنا مستضعفيف في األرض ، 
كيككف مخصكصا بالقادريف عمى النيكض دكف العاجزيف فاف اسـ االستضعاؼ صادؽ عمييـ ، كىذا 

االحتماؿ إنما يككف جائز اإلرادة مف ىذا الكالـ المقدـ مشركطا بمعرفة اإلماـ بالمشاىدة كالسفر إليو ، إذ 
 . لك جاز أف يطمؽ عميو المياجرة مع عدـ السفر إلى اإلماـ لما كاف ممكما في تأخره عنو 

 كالى األئمة مف      كلما عمـ مف المقاطع السابقة تصريحا أك تمكيحا بكجكب السعي كاليجرة إليو 
 انو ال يسكغ التقصير كلده ممف حؽ عمى الخمؽ طاعتيـ كال تخمك األرض مف بركة كجكدىـ ، كبيف 

كاالستضعاؼ في معرفة حقيـ أردؼ ذلؾ بالتنبيو عمى أف معرفتيـ حؽ المعرفة مف خكاص المؤمنيف 
كبيذا . "ِإفَّ َأْمَرَنا َصْعٌب ُمْسَتْصَعٌب اَل َيْحِمُمو ِإالَّ َعْبٌد ُمْؤِمٌف ، اْمَتَحَف المَّو َقْمَبو ِلإِليَماِف "  : المخمصيف 

 أعطى لميجرة مفيكميا كمقاميا الصحيح كفؽ مارسمتو الشريعة المقدسة ، فإف اإلماـ أمير المؤمنيف 
كنجد في كمماتو إشارات في معرض المدح لمف حاز تمؾ الرتبة السامية في اإلسالـ ممف ىاجر طائعا هلل 

  لإليماف كاليجرة إذ  كنصرة الديف الحؽ ، كمف ذلؾ قكلو بادئا بنفسو في بياف سبقو كرسكلو 
. " فِإنِّي ُوِلْدُت َعَمى اْلِفْطَرِة وَسَبْقُت ِإَلى اإِليَماِف واْلِيْجَرِة  " : يقكؿ 
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إنو سبؽ إلى اليجرة ، كمعمـك إف :  اعاله  تساؤال عف قكؿ االماـ       لقد أكرد ابف ابي الحديد
 كغيره ، كقد ىاجر أبك بكر قبمو ، ألنو جماعة مف المسمميف ىاجركا قبمو ، منيـ عثماف بف مظعكف 

، كمكث أياما يرد   ، فبات عمى فراش رسكؿ اهلل كتخمؼ عمي !  ىاجر في صحبة النبي 
:   الكدائع التي كانت عنده ، ثـ ىاجر بعد ذلؾ ؟ كقاؿ في جكابو 

نما قاؿ " كسبقت كؿ الناس إلى اليجرة  "  لـ يقؿ انو  -1 فقط ، كال يدؿ ذلؾ " كسبقت : " كا 
عمى سبقو لمناس كافة ، كال شبية انو سبؽ معظـ المياجريف إلى اليجرة ، كلـ يياجر قبمو أحد 

ف سيؿ اليجرة استمر حتى فتح مكة سنة . إال نفر يسير جدا  . ىػ8كا 

يجكز أال تككف لممعيكد السابؽ ، بؿ تككف لمجنس ، كأمير " اليجرة " كأيضا فاف الالـ في  -2
  سبؽ أبا بكر كغيره إلى اليجرة التي حصمت قبؿ ىجرة المدينة ، فاف النبي المؤمنيف 

ىاجر مف مكة مرارا يطكؼ عمى أحياء العرب ، كيتنقؿ مف ارض قكـ إلى غيرىا ، ككاف عمي 
 معو دكف غيره ثـ ذكر عدد ىجراتو  التي سبقت اليجرة إلى المدينة التي رافقو فييا 

  .أمير المؤمنيف 

 قد سبقو احد مف الصحابة إلى      إف التعميؿ الثاني مقبكؿ كال إشكاؿ فيو ، كأما ما ذكره أكال كانو 
 كاف كالمو صريح جدا  في سبقو لمجميع بال استثناء اليجرة فال نجده متكافقا مع كاقع أمير المؤمنيف 

مف خالؿ ما بينو أمير المؤمنيف " لميجرة " ، كأما كيفية ذلؾ ، فنحف قد أدركنا المعنى الكاقعي الحقيقي 
 نيا ىجرة إلى طاعة اهلل كرسكلو  كاإليماف بو كتحصيؿ معالـ الشريعة منو  كمعرفة مقامو  كا 

. كالتسميـ لو تسميـ مطمقا

 كمف أسبؽ منو لنيؿ ىذه الرتبة مف اليقيف       كمما ال خالؼ فيو أف ذلؾ كمو متحٌصؿ لو  
 كاف تػأخر عف اليجرة بدنيا ليسبقو ، فيك ! ؟ كالمعرفة بحجة اهلل عمى خمقو كىك النبي األعظـ 
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كقد مر . إلييا غيره إال أنو قد ىاجر ذاتيا كأدرؾ المقاـ األسمى لتمؾ الفضيمة التي لـ يسبقو إلييا احد 
عمى احد ال يستمـز السفر كالمسير مف مكاف إلى مكاف بؿ يكفي " اليجرة " عمينا أف صحة إطالؽ اسـ 

.  معرفتو كاقراره كنيتو

 حكؿ مقاـ اليجرة الممدكح لديو كممف خصو بالذكر مف المياجريف قكلو     كفي إشارة أخرل لو 
 لمعاكية ، كقد استنكر عميو  خكضو في شأف ال يعنيو كىك لما أرسؿ إليو معاكية كتابا اقتص 

:   فأجابو قائالعمى أمير المؤمنيف – حسب زعمو – فيو ذكر بعض الصحابة معرضا بأفضميتيـ 

َـّ اْعَتَزَلؾَ       " ...  ْف  وَزَعْمَت َأفَّ َأْفَضَؿ النَّاِس ِفي اإِلْساَلـِ ُفاَلٌف وُفاَلٌف ، َفَذَكْرَت َأْمرًا ِإْف َت ُكمُّو ، واِ 
ـْ َيْمَحْقَؾ َثْمُمو ، وَما َأْنَت واْلَفاِضَؿ واْلَمْفُضوَؿ والسَّاِئَس واْلَمُسوَس ، وَما ِلمطَُّمَقاِء وَأْبَناِء الطَُّمَقاِء  َنَقَص َل

ـْ ، َىْيَياَت َلَقْد َحفَّ ِقْدٌح َلْيَس  ـْ وَتْعِريَؼ َطَبَقاِتِي ِليَف ، وَتْرِتيَب َدَرَجاِتِي ، والتَّْمِييَز َبْيَف اْلُمَياِجِريَف اأَلوَّ
ـُ َلَيا ، َأاَل َتْرَبُع َأيَُّيا اإِلْنَساُف َعَمى َظْمِعَؾ ، وَتْعِرُؼ ُقُصوَر  ـُ ِفيَيا َمْف َعَمْيو اْلُحْك ِمْنَيا ، وَطِفَؽ َيْحُك

نََّؾ َلَذىَّاٌب ِفي التِّيو  َرَؾ اْلَقَدُر ، َفَما َعَمْيَؾ َغَمَبُة اْلَمْغُموِب واَل َظَفُر الظَّاِفِر ، واِ  ُر َحْيُث َأخَّ َذْرِعَؾ ، وَتتََأخَّ
َروَّاٌغ َعِف اْلَقْصِد ، َأاَل َتَرى َغْيَر ُمْخِبٍر َلَؾ ، وَلِكْف ِبِنْعَمِة المَّو ُأَحدُِّث ، َأفَّ َقْومًا اْسُتْشِيُدوا ِفي َسِبيِؿ المَّو 
و  َتَعاَلى ِمَف اْلُمَياِجِريَف واأَلْنَصاِر ، وِلُكؿٍّ َفْضٌؿ ، َحتَّى ِإَذا اْسُتْشِيَد َشِييُدَنا ِقيَؿ َسيُِّد الشَُّيَداِء ، وَخصَّ

ـْ - صمى اهلل عميو وآلو – َرُسوُؿ المَّو  ِبَسْبِعيَف َتْكِبيَرًة ِعْنَد َصاَلِتو َعَمْيو ، َأواَل َتَرى َأفَّ َقْومًا ُقطَِّعْت َأْيِديِي
ـْ ، ِقيَؿ الطَّيَّاُر ِفي اْلَجنَِّة وُذو  ِفي َسِبيِؿ المَّو ، وِلُكؿٍّ َفْضٌؿ ، َحتَّى ِإَذا ُفِعَؿ ِبَواِحِدَنا َما ُفِعَؿ ِبَواِحِدِى

  . "اْلَجَناَحْيفِ 

 كيؼ انو استنكر عمى معاكية الخكض في مسألة       ككما ىك كاضح في كالـ أمير المؤمنيف 
أم –  إف ىذا الترتيب إما أف يتـ أك ال ، فاف تـ فيك التفضيؿ كالترتيب بيف الصحابة ، إذ يقكؿ لو 

بمعزؿ عنو ، إذ ليس لو نصيب في تمؾ المراتب كالسبؽ في اإلسالـ ، كاف نقص فال يمحؽ – معاكية 
 . معاكية عيبو أك نقصو ألنو لـ يكف منيـ ، فعمى كال الكجييف كاف معاكية خائضا فيما ال يعنيو 
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 عدـ لياقة معاكية لتمييز الفاضؿ كالمفضكؿ منيـ ، كترتيب درجاتيـ ، فكجو إليو      ثـ بيف 
استفيامان عمى سبيؿ االستحقار كاإلنكار عميو أف يخكض عمى صغر شأنو كحقارتو في ىذه األمكر، ألنو 

ممف كانكا في زمف اليجرة مشركيف ، كلما رفع اهلل الكممة العميا كدخؿ الناس . كأبكه أبك سفياف مف الطمقاء
َفَو الَِّذي َفَمَؽ اْلَحبََّة ، وَبرََأ "  : في ديف اهلل أفكاجا استسمما ، كما اسمما كما قاؿ بذلؾ أمير المؤمنيف 

وا اْلُكْفَر ، َفَممَّا َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَمْيِو َأْظَيُروُه  . " النََّسَمَة ، َما َأْسَمُموا وَلِكِف اْسَتْسَمُموا وَأَسرُّ

ليكفى  : ، فإٌنو يشير إلى قكلو تعالى " بيف المياجريف األكليف  : "      كأما قكلو   كىالسَّاًبقيكفى اأٍلىكَّ
نَّاتو تىٍجًرم  ـٍ جى ٍنوي كىأىعىدَّ لىيي كا عى ـٍ كىرىضي ٍنيي ـٍ ًبًإٍحسىافو رىًضيى المَّوي عى اًر كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىي ًمفى  اٍلمييىاًجًريفى كىاأٍلىٍنصى

ـي   اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي .   تىٍحتىيىا اأٍلىٍنيىاري خى

إف فييا داللة عمى فضؿ السابقيف ، كمزيتيـ عمى غيرىـ :  ليذه اآلية      لقد جاء في تفسير الطبرسي
لما لحقيـ مف أنكاع المشقة في نصرة الديف، فمنيا مفارقة العشائر كاألقربيف ، كمنيا مباينة المألكؼ مف 
الديف ، كمنيا نصرة اإلسالـ كقمة العدد ككثرة العدك ، كمنيا السبؽ إلى اإليماف كالدعاء إليو ، إلى أف 

 )  في قكلو تعالى بإسناده مرفكعا عف عبد الرحمف بف عكؼ كركل الحاكـ أبك القاسـ الحسكاني : قاؿ 
. ىـ عشرة مف قريش أكليـ إسالما عمي بف أبي طالب : قاؿ (كالسابقكف األكلكف 

 .   كبالجممة فإف شأف معاكية كقدره أدنى مف أف يدخؿ في التمييز بيف ىؤالء كنحكىـ كليس بأىؿ لذلؾ 

وَلمَّا َأْدَخَؿ : "  كجيو لمعاكية ذكر فيو المعنى نفسو بقكلو      كنجد في كتاب آخر ألمير المؤمنيف 
ـْ ِممَّْف َدَخَؿ ِفي الدِّيِف ِإمَّا َرْغَبًة  المَّو اْلَعَرَب ِفي ِديِنو َأْفَواجًا ، وَأْسَمَمْت َلو َىِذه اأُلمَُّة َطْوعًا وَكْرىًا ، ُكْنُت

ـْ  ُلوَف ِبَفْضِمِي ـْ ، وَذَىَب اْلُمَياِجُروَف اأَلوَّ مَّا َرْىَبًة ، َعَمى ِحيَف َفاَز َأْىُؿ السَّْبِؽ ِبَسْبِقِي  " واِ 
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 عمى ضعفو كقصكر ذرعو عف البمكغ لتمؾ المراتب السامية ، كأنى       ثـ نٌبيو أمير المؤمنيف 
استفياـ عمى سبيؿ " الخ ... أال تربع أييا اإلنساف : " لألعرج العركج إلى قمؿ شامخة ، فقاؿ 

أف يحمؿ حمال ثقيال ؟ فرفقا بنفسؾ - كىك األعرج - االسترحاـ أك االستحقار كالتقريع ، فيؿ لمظالع 
حتى ال تحمؿ ما ال تطيؽ ؟ كأال تعرؼ قصكر ذرعؾ كعدـ قدرتؾ عف بمكغ درجات السابقيف ؟ أال تضع 

 . ! نفسؾ حيث كضعيا اهلل ؟

  تقريعو كتكبيخو لمعاكية ، إلى أف بمغ إلى تذكيره كتنبييو بأفضميتو     كيكاصؿ أمير المؤمنيف 
ف شاركيـ بعضيـ في تمؾ الخصائص كالفضائؿ ، كذكر ليـ  كأىؿ بيتو كتقدميـ عمى مف سكاىـ ، كا 

 الذم كاف مف المياجريف األكليف ، كممف حاز مرتبة الشيادة حمزة سيد الشيداء : مثاليف كىما 
 أيضا الذم ىاجر ىجرتيف  فيما تقدـ ، جعفر بف أبي  طالب  بما ذكره كخٌصو اهلل كرسكلو 

، كانت األكلى الى الحبشة كالثانية الى المدينة ، ككاف سباقا في نيؿ رتبة اليجرة كالجياد ، كمف ثـ 
.  الشيادة ، كخص بذم  الجناحيف كالطيار في الجنة

 يستنكر عمى معاكية ما ادعاه األخير بأنو ال مكجب لمتفاضؿ بينيما ما داما    كفي مقاـ آخر نجده 
كال "  مستنكرا فأجابو األمير " إنا بنك عبد مناؼ : " مف أصؿ كاحد إذ أرسؿ إلى اإلماـ يقكؿ 

. " المياجر كالطميؽ 

 كخسة خصمو مف جية ككنو طميقا شرفو مف جية ىجرتو مع الرسكؿ  "      فعرض اإلماـ 
كابف طميؽ ، كىذه الفضيمة كاف كانت خارجية إال أنيا تستمـز فضيمة نفسانية ، كىي حسف اإلسالـ كالنية 

 " الصادقة الحقة 

 كبيف ككف  يستنكر عمى معاكية المساكاة بيف فضيمة اليجرة التي اختص بيا      فاإلماـ 
. معاكية طميقا لـ يحظ بشرؼ تمؾ الرتبة في اإلسالـ
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 باف جيشو يشتمؿ عمى نخبة مف المياجريف ، مشرعا     كفي الكقت الذم يفتخر فيو أمير المؤمنيف 
: "  مخاطبا معاكية في كصفيـ بأكصاؼ تزلزؿ أركاف العدك مف شدة الزحاـ كسطكع القتاـ إذ يقكؿ 

ـْ َساِطٍع  ـْ ِبِإْحَساٍف ، َشِديٍد ِزَحاُمُي وَأَنا ُمْرِقٌؿ َنْحَوَؾ ِفي َجْحَفٍؿ ِمَف اْلُمَياِجِريَف واأَلْنَصاِر ، والتَّاِبِعيَف َلُي
ـْ ِلَقاُء َربِِّيـْ  ـْ ، ُمَتَسْرِبِميَف َسرَاِبيَؿ اْلَمْوِت ، َأَحبُّ المَِّقاِء ِإَلْيِي .  " َقتَاُمُي

، إذ بكاقعيا السامي الذم اشترطو أمير المؤمنيف " اليجرة "        فيؤالء األفذاذ ممف صدؽ عميو 
 فإنيـ لـ ينحرفكا عف جادة الصكاب ، إنيـ فضال عف تمؾ اليجرة المتحققة في عيد رسكؿ اهلل 

كحافظكا عمى مراتبيـ العميا في نيؿ فضيمة المياجرة إلى حجج اهلل في أرضو ، فنالكا بذلؾ رضا اهلل 
ـٍ : سبحانو كجنانو إذ يقكؿ اهلل تعالى  اًر كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىي ليكفى ًمفى  اٍلمييىاًجًريفى كىاأٍلىٍنصى  كىالسَّاًبقيكفى اأٍلىكَّ

اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا ذىًلؾى اٍلفىٍكزي  نَّاتو تىٍجًرم تىٍحتىيىا اأٍلىٍنيىاري خى ـٍ جى ٍنوي كىأىعىدَّ لىيي كا عى ـٍ كىرىضي ٍنيي ًبًإٍحسىافو رىًضيى المَّوي عى
ـي   .  اٍلعىًظي

 يرد مزاعـ معاكية حيف تكعد األخير بأنو قادـ إليو بجيش      كفي مكضع آخر نجد أمير المؤمنيف 
وَذَكْرَت َأنََّؾ زَاِئِري ِفي اْلُمَياِجِريَف واأَلْنَصاِر ، وَقِد اْنَقَطَعِت : " يضـ المياجريف كاألنصار، إذ قاؿ لو 

 ." اْلِيْجَرُة َيْوـَ ُأِسَر َأُخوَؾ 

 

     ككالمو ىا ىنا تكذيب لمعاكية فيما ادعاه ، إذ ليس معو مياجر الف أكثر مف معو ممف رأل رسكؿ 
، كعٌبرعف يكـ " ال ىجرة بعد الفتح  : "  ىـ أبناء الطمقاء ، كمف أسمـ بعد الفتح ، كقد قاؿ اهلل 

نيـ ليسكا مف ذكم السكابؽ ، فقاؿ  ، لمعاكية كأىمو بالكفر تقريع  الفتح بعبارة حسنة فييا  كقد   : "  كا 
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 ،  أسر يـك الفتح في باب الخندمة  ، يعني يزيد بف أبي سفياف " انقطعت اليجرة يكـ اسر أخكؾ 
ككاف قد خرج في نفر مف قريش يحاربكف كيمنعكف مف دخكؿ مكة ، فقتؿ منيـ قـك كأسر يزيد بف أبي 

 قاؿ سفياف ، أسره خالد بف الكليد ، فخمصو أبك سفياف منو ، كأدخمو داره ، فأمف الف رسكؿ اهلل 
. " مف دخؿ دار أبي سفياف فيك آمف : " يكمئذ 

ُجَفاٌة َطَغاـٌ " :  عنيـ      كمف ثـ نراه ييعرض بحاؿ أىؿ الشاـ ممف كاف في ركب معاكية إذ يقكؿ 
ـَ وُيَدرََّب  ـٌ ، ُجِمُعوا ِمْف ُكؿِّ َأْوٍب وُتُمقُِّطوا ِمْف ُكؿِّ َشْوٍب ، ِممَّْف َيْنَبِغي َأْف ُيَفقَّو وُيَؤدََّب ، وُيَعمَّ وَعِبيٌد َأْقزَا

                                                           

لكنو لما جاء عمى " كقد انقطعت اليجرة يـك اسر أخكؾ " إف ابف ميثـ لما ذكر أصؿ الخطبة أكرد المقطع كاآلتي - 
أم حيف الفتح ، كذلؾ إف  [شرحيا قائال  ]" كقد انقطعت اليجرة يـك اسر أبكؾ " شرحو فانو ذكر المقطع بالصيغة اآلتية 

فال يصدؽ عمييـ إذف " ال ىجرة بعد الفتح  : "  معاكية كأباه كجماعة مف أىمو إنما اظيركا اإلسالـ بعد الفتح كقد قاؿ 
ثـ .  غير مختار كعرضو عمى القتؿ أسرا  اخذ العباس ألبي  سفياف إلى رسكؿ اهلل اسـ المياجريف ، كسمى 

يـك أسر أخكؾ ، كقد كاف أسر أخكه عمرك بف أبي سفياف يـك بدر، فعمى ىذه الركاية يككف الكالـ في : كركل : شرح 
معرض التذكرة لو بأف مف شأنو كشأف أىمو أف يؤسركا أكال  فيسممكا ، فكيؼ يدعكف مع ذلؾ اليجرة ، فاف اليجرة بيذا 

ينظر شرح نيج . ظرفا النقطاع اليجرة ، الف اليجرة انقطعت بعد الفتح " يـك أسر " االعتبار منقطعة عنيـ ، كال يككف 
 .258 / 5: البالغة
ىك أبك خالد يزيد بف أبك سفياف بف حرب بف أمية بف عبد شمس ، اسمـ يـك فتح مكة ، فكاف مف الطمقاء ، كالمؤلفة - 

قمكبيـ مع أبيو كأخيو معاكيو ، ألنو أراد الحرب لكنو أسر مف قبؿ خالد بف الكليد ، بدأ نجمو مع خالفة أبي بكر إذ 
 ىػ ، فكلى مكانو 18استعممو عمى الشاـ ، كلما تكلى عمر الخالفة كاله  فمسطيف ، ثـ الشاـ ، حتى كفاتو بالطاعكف سنة 

:  ، ابف عبد البر35مشاىير عمماء األمصار ص:  ، ابف حباف 7/405: الطبقات : ابف سعد: أخيو معاكية ، ينظر
خالصة تذىيب : الخزرجي. 17/256، 15/95 ، 8/298شرح نيج البالغة : ، ابف أبي الحديد1575/ 4: االستيعاب 

. 432ص: تيذيب الكماؿ 
 فتح مكة اجتمع صفكاف بف امية ، كعكرمة بف ابي جبؿ في مكة في ظير أبي قبيس  لما اراد النبي : الخندمة- 

 :جيؿ كسييؿ بف عمرك في الخندمة ، كفيو قاؿ حماس بف قيس لزكجتو 
 إنؾ لك شيدت يـك الخندمة         إذ فر صفكاف كفر عكرمة

كحيث أبك يزيد قائـ كالمؤتمو       كاستقبمتنا بالسيكؼ المسممة 
يقطعف كؿ ساعد كجمجمة       ضربا فال تسمع إال غمغمة 

لـ تنطفي بالمـك أدنى كممة 
.  2/269، 222/ 1أخبار مكة : األزرقي: ، كينظر2/393معجـ البمداف : الحمكم:  ينظر
.  197 / 17: شرح نيج البالغة: ابف أبي الحديد- 
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ُؤا الدَّاَر واإِليماَف  )وُيَولَّى َعَمْيو ، وُيْؤَخَذ َعَمى َيَدْيو ، َلْيُسوا ِمَف اْلُمَياِجِريَف واأَلْنَصاِر ، واَل ِمَف  الَِّذيَف َتَبوَّ
 ") . 

 أف ىؤالء ليسكا مف المياجريف كاألنصار في معرض الذـ ليـ     إف الذم يعنينا مف كالمو الشريؼ 
 بتكاجد ىذه الفئة في لككف ذلؾ نقصانا ليـ عف المياجريف كاألنصار كقد سبقت اإلشارة إلى افتخاره 

.  جيشو 

 ، إذ يقكؿ     كفي معرض مدحو لممياجريف نجده خص أحد الصحابة بالذكر كىك خباب بف االرت 
ـَ رَاِغبًا ، وَىاَجَر َطاِئعًا وَقِنَع ِباْلَكَفاِؼ وَرِضَي َعِف المَّو "  : عنو  ـُ المَّو َخبَّاَب ْبَف اأَلَرتِّ َفَمَقْد َأْسَم َيْرَح

. "وَعاَش ُمَجاِىدًا 

 المخمصيف كالحامميف ألسرار الشريعة اإلسالمية      كاف خباب بف االرت مف أفذاذ أصحاب النبي 
، ممف تممسكا الحقيقة بقمكبيـ كبمغك الدرجة القصكل مف اليقيف بالنسبة إلى معالـ الديف ، كمف الذيف 

كانكا شيداء عمى الناس كمؤازريف لمحؽ عند ظيكر الخالؼ ، فككنو في صؼ أصحاب أمير المؤمنيف 
 مجاىدا معو في صفيف مف األدلة القاطعة عمى أف اإلماـ عميان  مع الحؽ كالحؽ مع عمي يدكر 

: ىك قديـ اإلسالـ ، قيؿ: ك قاؿ ابف أبي الحديد .  مثؿ عمار ، مثمو في أصحابو معو أينما دار

                                                           

 . 488ص : نيج البالغة- 
ىك خباب بف االرت بف جندلة التميمي النسب، الخزاعي بالكالء، حميؼ بني زىرة، كاف عبدا يعمؿ السيكؼ قبؿ - 

اإلسالـ، فأصابو سبي، فبيع بمكة، كاف مف المسمميف األكائؿ كمف خيار المياجريف، قيؿ ىك سادس ستة، كقد تعرض إلى 
 في ،  ككاف إلى جانب أمير المؤمنيف تعذيب المشركيف حتى ىاجر الى المدينة، شيد جميع مشاىد النبي 

ككاف ابنو عبداهلل عمى منيج أبيو في مكاالة .  ىػ كصمى عميو اإلماـ كدفف في الككفة39 أك 37حركبو، حتى مات سنة 
كشؼ : ، ابف الجكزم2/437االستيعاب : ابف عبد البر: ينظر.  كىك الذم قتمتو الخكارج لمكاالتو اإلماـأمير المؤمنيف 

اإلكماؿ في أسماء : ، التبريزم172ػػػ18/171شرح نيج البالغة  : ، ابف أبي الحديد4/39المشكؿ مف حديث الصحيحيف 
 .  542إكميؿ المنيج ص: ، الكرباسي57الرجاؿ ص

 . 662ص : نيج البالغة- 
، ابف 1/73 (المنسكب)اإلمامة كالسياسة : ، ابف قتيبة35المعيار كالمكازنة ص: أبك جعفر اإلسكافي: حديث خرجو- 

: ، الشامي42/449تاريخ دمشؽ : ، ابف عساكر14/322تاريخ بغداد : ، الخطيب البغدادم113ص: المناقب : مردكيو
.  441الدر النظيـ ص
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ككرد في . إنو كاف سادس ستة ، كشيد بدرا كما بعدىا مف المشاىد كىك معدكد في المعذبيف في اهلل 
فانا سابؽ العرب ، كسمماف سابؽ الفرس ، كبالؿ : السباؽ خمسة  : " حديث عف أمير المؤمنيف 

. " سابؽ الحبشة ، كصييب سابؽ الرـك ، كخباب سابؽ النبط 

 في ىذا الكجيز مف الكالـ بما ال مزيد عميو، كاثبت لو فضيمة الرغبة      كقد كصفو أمير المؤمنيف 
في اإلسالـ، كالطكع عمى اليجرة، كصرؼ الحياة في الجياد فناىيؾ بيذه الفضائؿ عف التتبع لألقكاؿ، 

. كثناء سائر الرجاؿ

ِ انَّو َباَيَعِني اْلَقْوـُ الَِّذيَف " في المياجريف في كتاب إلى معاكية     كمف حظكة مقاـ اليجرة قكلو 
ـْ َيُكْف ِلمشَّاِىِد َأْف َيْختَاَر ، واَل ِلْمَغاِئِب َأْف َيُردَّ ،  ـْ َعَمْيو ، َفَم َباَيُعوا َأَبا َبْكٍر وُعَمَر وُعْثَماَف ، َعَمى َما َباَيُعوُى

نََّما الشُّوَرى ِلْمُمَياِجِريَف واأَلْنَصاِر ، َفِإِف اْجَتَمُعوا َعَمى َرُجٍؿ وَسمَّْوه ِإَمامًا َكاَف َذِلَؾ ِلمَّو ِرًضا ، َفِإْف  واِ 
ـْ َخاِرٌج ، ِبَطْعٍف َأْو ِبْدَعٍة َردُّوه ِإَلى َما َخَرَج ِمْنو ، َفِإْف َأَبى َقاَتُموه َعَمى اتَِّباِعو َغْيَر َسِبيِؿ  َخَرَج َعْف َأْمرِِى

ه المَّو َما َتَولَّى  . "اْلُمْؤِمِنيَف ، وَوالَّ

عمى مقتضى عقيدة القـك مداراة كمماشاة معيـ بما اعتقدكا مف "      اكالن ال بد مف اإلشارة إلى أف كالمو 
ال فإمامتو بال فصؿ كانت ثابتة بالبراىيف  أمر الخالفة إنما ىك بالبيعة مف أىؿ العقد كالحؿ ال بالنص ، كا 

القطعية ، فالقياس جدلي عمى اصطالح أىؿ الميزاف ، ألنو اعتبر في مقدماتو التسميـ مف الخصـ أم 
فيك بمقتضى المقاـ قد حصر الشكرل في المياجريف كاألنصار . " تبكيت الخصـ إلزامو بما سمـ بو 

 فمتى اتفقت كممتيـ عمى أمر اجمعكا عميو كاف ذلؾ حقا ألنيما أىؿ الحؿ كالعقد في أمة محمد 
. كمف ذلؾ إطباقيـ عمى إمامة أمير المؤمنيف . مرضيا هلل تعالى فيجب عمى الناس إتباعو 

: كاف كفؽ رؤيتيف" اليجرة "      كمف خالؿ ما مضى يتبيف لنا باف  التعامؿ مع فضيمة 

                                                           

. 18/171: شرح نيج البالغة- 
  . 28ص : ركضة الكاعظيف: ابف الفتاؿ. 312: الخصاؿ: الصدكؽ- 
 .87 / 21: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي- 
  .500- 499ص : نيج البالغة- 
. 169 / 17: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي- 
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 ليذه الفضيمة ، ككيؼ أعطى ليا أبعادا تتجاكز معناىا  تمثمت في رؤية أمير المؤمنيف :األولى    
 ظاىرة ذات عالقة المغكم كاالصطالحي الذم قد يتحدد بيجرة البدف مف مكاف إلى آخر، إذ عدىا 

بالرسالة اإلليية كديمكمتيا ، كمنكطة بمعرفة الحجة في األرض ، القيِّـ عمى تأدية حؽ الشريعة في كؿ 
زماف ، كقد اخرجيا مف افقيا الضيؽ الذم ال تعدك أف تككف فيو مجرد حركة انتقاؿ مكاني قد يطمب مف 

. كرائو السعة بعد الضيؽ كالراحة كالدعة كاالستقرار  في مكاف آخر تتكافر فيو ىذه المقكمات

كامتياز يحاكؿ بعضيـ التكسب فيو لمحصكؿ عمى " المياجريف "  التي طرح فييا عنكاف :الثانية    
 كبيذا أطماع دنيكية بحتة ، إذ اظيركا إنيـ تحممكا اآلالـ كالمحف بترؾ أكطانيـ ، بيجرتيـ مع النبي 

كامتياز " اليجرة "  ، فقد طرحت بات مف حقيـ االستئثار بامتيازات كمناصب ، كما حدث في السقيفة 
تفاضمي في كجو األنصار لبياف أحقية المياجريف بالخالفة دكف سكاىـ ، كمف ثـ غدت مف القضايا التي 
تمثؿ منيجا في العامؿ السياسي ، كتحكلت فيما بعد إلى ما ىك اخطر في الكجكد اإلسالمي ، إذ أكجدت 
الطبقية في المجتمع اإلسالمي ، ففي عيد عمر بف الخطاب كاف تكزيع األمكاؿ متفاكت حسب أمكر عدة 

.  منيا القدـ في اإلسالـ ، كىذا يعني تقديـ المياجريف عمى األنصار

                                                           

: ، الخميمي156  -9 السقيفة ص: محمد رضا المظفر: لمزيد مف التفاصيؿ كالتحميؿ عما جرل في السقيفة ينظر- 
السيدة فاطمة الزىراء :  العكاد.61-1 ص:مركيات الجكىرم عف يـك السقيفة :  النصراهلل.118  –11السقيفة أـ الفتف ص

 :  786 - 725ص .
قد كثرت األمكاؿ ، فأشير عميو أف يجعؿ ديكانا، : ، كقاؿ20كدكف عمر الدكاكيف، كفرض العطاء سنة :  ذكر اليعقكبي- 

اكتبكا الناس عمى منازليـ، : فدعا عقيؿ بف أبي طالب، كمخرمة بف نكفؿ، كجبير بف مطعـ بف نكفؿ بف عبد مناؼ، كقاؿ
فكتب أكؿ الناس عمي بف أبي طالب في خمسة آالؼ، كالحسف بف عمي في ثالثة آالؼ، كالحسيف . كابدأكا ببني عبد مناؼ

بف عمي في ثالثة آالؼ، كقيؿ بدأ بالعباس بف عبد المطمب في ثالثة آالؼ، ككؿ مف شيد بدرا مف قريش في ثالثة آالؼ، 
كمف شيد بدرا مف األنصار في أربعة آالؼ، كألىؿ مكة مف كبار قريش مثؿ أبي سفياف بف حرب، كمعاكية بف أبي سفياف 
في خمسة آالؼ، ثـ قريش عمى منازليـ ممف لـ يشيد بدرا، كألميات المؤمنيف ستة آالؼ ستة آالؼ، كلعائشة كأـ حبيبة 
كحفصة في اثني عشر ألفا، كلصفية كجكيرية في خمسة آالؼ خمسة آالؼ، كلنفسو في أربعة آالؼ، كالبنو عبد اهلل بف 
عمر في خمسة آالؼ، كفي أىؿ مكة الذيف لـ يياجركا في ستمائة كسبعمائة، كفرض ألىؿ اليمف فئ أربعمائة، كلمضر 

. ككاف أكؿ ماؿ أعطاه ماال قدـ بو أبك ىريرة مف البحريف، مبمغو سبعمائة ألؼ درىـ. في ثالثمائة، كلربيعة، في مائتيف
اكتبكا الناس عمى منازليـ، ككتبكا بني عبد مناؼ، ثـ أتبعكىـ أبا بكر كقكمو، ثـ أتبعكىـ عمر بف الخطاب كقكمو : قاؿ

كددت كاهلل اني ىكذا في القرابة برسكؿ اهلل، كلكف ابدأكا برسكؿ اهلل ثـ األقرب فاألقرب : فمما نظر عمر قاؿ. عمى الخالفة
كفرض لمنساء المياجرات كغيرىف عمى قدر فضميف، ككانت فريضتو ليف في . منو، حتى تضعكا عمر بحيث كضعو اهلل
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 " الى  كنبقى في مكة نستطمع مككنيا المجتمعي ، إذ نجد إشارة االماـ امير المؤمنيف :ثانيا     
 كدعكتو كمف آمف بيا ، كفي طميعة ىؤالء  الذيف كاف ليـ مكقفا سمبيا كقاسيا مف النبي  "المشركيف

 كأىمو ، كقد تباينت ىـ سادة مكة كىـ عشيرة النبي " قريش " كاف المأل مف قريش ، كالمعمـك اف 
 فمنيـ مف آمف بو كآزره ، كفي مقدمتيـ اىؿ بيتو مف بني ىاشـ كآؿ ابي مكاقؼ ىؤالء مف النبي 

طالب كغيرىـ ، كقد كاف لمعامؿ القبمي اثره االيجابي في ىذا المضمار، حتى اف بني ىاشـ مسمميـ 
.  ككافرىـ قد قبمكا بمحاصرة قريش ليـ ككانكا في شعب ابي طالب

 ، كما عبر  كمف آمف بدعكتو اذ كاف     كلكف البعض االخر مف قريش كاف االشد عمى النبي 
َف َلُو "  كاصفا حالة امير المؤمنيف  ٍة، وَقْد َتَموَّ َخاَض ِإَلى ِرْضَواِف المَِّو ُكؿَّ َغْمَرٍة، وَتَجرََّع ِفيِو ُكؿَّ ُغصَّ

 ، يتقدميـ المأل الذيف كانكا كاعيف كاجمعت قريش عمى حربو . " اأَلْدَنْوَف وتَأَلََّب َعَمْيِو اأَلْقَصْوفَ 
 باتيامات شتى كآذكه كألبكا لخطكرة ىذه الدعكة عمى مصالحيـ السياسية كاالجتماعية ، فاتيمكا النبي 

ولقد كْنُت َمَعُو صمى اهلل عميو : "  انمكذجا عمى مكقفيـ ىذا بقكلو كذكر لنا االماـ . عميو العرب 
ـْ َيدَِّعِو آَباُؤَؾ واَل َأَحٌد ِمْف : وآلو َلمَّا َأتَاُه اْلَمأُل ِمْف ُقَرْيٍش ، َفَقاُلوا َلُو  َيا ُمَحمَُّد ِإنََّؾ َقِد ادََّعْيَت َعِظيمًا َل

ـْ َتْفَعْؿ َعِمْمَنا َأنََّؾ  ْف َل َبْيِتَؾ، وَنْحُف َنْسأَُلَؾ َأْمرًا ِإْف َأْنَت َأَجْبَتَنا ِإَلْيِو وَأَرْيَتَناُه، َعِمْمَنا َأنََّؾ َنِبيٌّ وَرُسوٌؿ ، واِ 
  .فطالبكه بأمر اعجازم . " َساِحٌر َكذَّابٌ 

                                                                                                                                                                                     

ألفيف، كألؼ كخمسمائة، كألؼ، كفرض ألسماء بنت عميس، كأـ كمثـك بنت عقبة بف أبي معيط، كخكلة بنت حكيـ بف 
األكقص امرأة عثماف بف مظعكف في ألفيف، كفرض ألـ عبد في ألؼ كخمسمائة، كفرض ألشراؼ األعاجـ، كفرض لفيركز 
بف يزدجرد دىقاف نير الممؾ كالنخير خاف، كلخالد كلمجميؿ ابني بصبيرل دىقاف الفمكجة، كلميرمزاف، كلبسطاـ بف نرسي 

: كقاؿ عمر في آخر سنيو. قـك أشراؼ أحببت أف أتألؼ بيـ غيرىـ: دىقاف بابؿ، كجفينة العبادم في ألفيف ألفيف، كقاؿ
ف عشت ىذه السنة ساكيت بيف الناس، فمـ أفضؿ  اني كنت تألفت الناس بما صنعت في تفضيؿ بعض عمى بعض، كا 

كلمزيد مف .  154 ػ2/153:أحمر عمى أسكد، كال عربيا عمى عجمي، كصنعت كما صنع رسكؿ اهلل كأبك بكر؛ تاريخ 
  . 202_200/ 1التراتيب االدارية : ، الكتاني505 _ 502/ 2 :الكامؿ : ابف االثير: التفاصيؿ عف ذلؾ ينظر

، : "  الى ىذه الحادثة، بقكلوأشار -   ، كفىعىميكا ًبنىا األىفىاًعيؿى فىأىرىادى قىٍكمينىا قىٍتؿى نىًبيِّنىا كاٍجًتيىاحى أىٍصًمنىا، كىىمُّكا ًبنىا اٍلييميكـى
ًتو،  ٍكزى مىى الذَّبِّ عىٍف حى ـى المَّو لىنىا عى ٍرًب، فىعىزى ، كأىٍكقىديكا لىنىا نىارى اٍلحى بىؿو كىٍعرو كنىا ًإلىى جى ، كاٍضطىرُّ ٍكؼى ، كأىٍحمىسيكنىا اٍلخى كمىنىعيكنىا اٍلعىٍذبى

ًف األىٍصؿً  اًمي عى ، ككىاًفرينىا ييحى ًتو، ميٍؤًمنينىا يىٍبًغي ًبذىًلؾى األىٍجرى ٍرمى ٍمًي ًمٍف كىرىاًء حي . 502ص : نيج البالغة" كالرَّ
. 414ص: نيج البالغة-  
ٍرًب رىسيكًؿ المَّو صمى اهلل عميو : "  بخصكص قريشاشارة لقكلو -   مىى حى ـٍ عى اًعًي ٍرًبي، كىًإٍجمى مىى حى ـٍ قىٍد أىٍجمىعيكا عى فىًإنَّيي

. 561نيج البالغة ص "  كآلو كسمـ قىٍبًمي
. 407 -406ص: نيج البالغة -  
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    كقد استمر مكقؼ قريش المعادم كمف تبعيا حتى فتح اهلل لنبيو ذاؾ الفتح العظيـ ، كدخؿ مكة 
. فادخؿ اهلل العرب في دينو افكاجا، كاسممت لو ىذه االمة طكعا ككرىا . منتصرا في السنة الثامنة لميجرة 

، فكانكا ممف داف  "الطمقاء " بػ فكاف ممف استسمـ لقير االسالـ كغمبتو بعضه مف ىؤالء، الذيف عرفكا 
وَما "  لمعاكية كىك احد الطمقاء في اكثر مف مكضع بديف االسالـ كرىا ال طكاعية ، بداللة قكلو 

ـْ ِإالَّ َكْرىًا ، وَبْعَد َأْف َكاَف َأْنُؼ اإِلْساَلـِ ُكمُّو ِلَرُسوِؿ المَّو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ِحْزبًا  ـَ ُمْسِمُمُك .  "َأْسَم

  ليقكا انفسيـ مف حر السيكؼ ،  لـ يسممكا كاقعا ، بؿ تظاىركا باالسالـ "الطمقاء "     إف ىؤالء 
اخ كريـ كابف اخ كريـ ، : ما تركف اني فاعؿ بكـ ؟ قالكا:  عنيـ اذ قاؿ ليـ كتمتعكا بعفك رسكؿ اهلل 

 طمكح ىؤالء ، كبيف مكقعيتيـ كقد حٌجـ االماـ امير المؤمنيف . " اذىبكا فانتـ الطمقاء  : " قاؿ 
في االسالـ ، رغـ كؿ محاكالتيـ لتخطي حدكد كاقعيـ الحقيقي ،  فبيف ذلؾ مف خالؿ مساجالتو مع 

:  معاكية كانمكذج منيـ

 .انيـ انما اسممكا كرىا كدخمكا في ىذا الديف رىبة  -1
 .انيـ اظيركا االسالـ كاسركا الكفر -2
 . كغيرىـ في االسالـ مف المياجريف انيـ ال يمكف مساكاتيـ بأىؿ السابقة كالفضؿ -3

                                                           

 مكة عنكة فممكو بالسيؼ، ثـ مف عميو عف إسالـ أك غير إسالـ، كصفكاف الطميؽ ىك كؿ مف دخؿ عميو النبي -  
 فمف عميو بفداء أك غير بف أمية الذم لـ يسمـ، كمعاكية الذم أعمف اإلسالـ، ككذلؾ مف اسر في حركب الرسكؿ 

فداء، كسييؿ بف عمرك الذم أمتف عميو بفداء، كأبي عزة الجمحي بغير فداء، كعمرك بف أبي سفياف الذم أمتف عميو 
 . 119 / 15: شرح نيج البالغة: ابف أبي الحديد. معاكضة مقابؿ أطالؽ أسير مف المسمميف

.  631 - 630ص: نيج البالغة-  
كا اٍلكيٍفرى  فىكى  : " يقكؿ االماـ امير المؤمنيف -   ا أىٍسمىميكا كلىًكًف اٍستىٍسمىميكا كأىسىرُّ بَّةى كبىرىأى النَّسىمىةى، مى ... ". الًَّذم فىمىؽى اٍلحى

. 511ص:نيج البالغة 
. 344/ 4:البداية كالنياية : ، ابف كثير2/252:الكامؿ في التاريخ : ، ابف األثير337/ 2: تاريخ: الطبرم-  
مَّا رىٍىبىةن  :  " اشارة لقكلو -   ؿى ًفي الدِّيًف ًإمَّا رىٍغبىةن كاً  .   512ص :نيج البالغة " . كيٍنتيـٍ ًممٍَّف دىخى
كا اٍلكيٍفرى  "إشارة لقكلو -   ما أىٍسمىميكا كلىًكًف اٍستىٍسمىميكا كأىسىرُّ .   511ص:نيج البالغة ".  ى
ده ًبًمٍثًميىا ًإالَّ أىٍف يىدًَّعيى - "   ـٍ تىكيٍف لىو كىسىاًبقىًتي الًَّتي الى ييٍدًلي أىحى ـٍ يىٍسعى ًبقىدىًمي كلى ٍف لى بان ًلمدٍَّىًر ًإٍذ ًصٍرتي ييٍقرىفي ًبي مى فىيىا عىجى

ككنتـ ممف دخؿ في ىذا الديف اما رغبة : " كايضا قكلو . 503نيج البالغة ص ". ميدَّعو مىا الى أىٍعًرفيو كالى أىظيفُّ المَّو يىٍعًرفيو
. 512نيج البالغة ص" . كاما رىبة ، عمى حيف فاز اىؿ السبؽ بسبقيـ كذىب المياجركف االكلكف بفضميـ 

ا ًلمطُّمىقىاًء كأىٍبنىاًء الطُّمىقىاًء، كالتٍَّمًييزى بىٍيفى اٍلمييىاًجًريفى : " كايضا قاؿ. 511نيج البالغة ص". كالى اٍلمييىاًجري كىالطًَّميؽً - "   كمى
ـي لىيىا  ٍك مىٍيو اٍلحي ـي ًفييىا مىٍف عى فَّ ًقٍدحه لىٍيسى ًمٍنيىا، كطىًفؽى يىٍحكي ، ىىٍييىاتى لىقىٍد حى ـٍ ـٍ كتىٍعًريؼى طىبىقىاًتًي اًتًي ، كتىٍرًتيبى دىرىجى ًليفى نيج " األىكَّ

. 527البالغة ص 
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العرب كمنيـ ما عرؼ  ):  ، فقد كاف يتككف مف عدة عناصر سكانية ابرزىا اما المجتمع المدني       
اصحاب الديانات االخرل مف الييكد كالنصارل كالصابئة ك .باالنصار كمف لحؽ بيـ مف المياجريف 

 .   (كالمجكس 

 الى انيـ قد     كقد مر بنا الحديث عف المياجريف ، اما االنصار فقد اشار االماـ امير المؤمنيف 
 إلى مكقفيـ مف  كتعاىدكا عمى نصرتو كآككا دعكتو كاحتضنكا رسالتو ، أذ ٌنكه آمنكا بالنبي 

ـَ َكَما ُيَربَّى اْلِفْموُ : "   كدينو الحنيؼ فقاؿالنبي  ـْ والمَّو َربَُّوا اإِلْساَل ـُ السَِّباِط ُى ـْ ِبَأْيِديِي  ، َمَع َغَناِئِي
ـُ السِّاَلطِ   حتى اكصى بيـ مف بعده بإف  الى منزلتيـ مف رسكؿ اهلل كما اشار . "   وأَْلِسَنِتِي

ـْ " بإف  ـْ ، وُيَتَجاَوَز َعْف ُمِسيِئِي . "ُيْحَسَف ِإَلى ُمْحِسِنِي

    كمف المعمكـ تاريخيان اف ىذا المككف المجتمعي قد كاف يتألؼ مف قبيمتي االكس كالخزرج ، التي  
 االثر الكاضح في معالجة شيدت االياـ كقائع كحركب بينيما قبؿ دخكليـ في االسالـ ، إذ كاف لو 

َغاِئَف، وَأْطَفَأ ِبو الثََّواِئَر، أَلََّؼ ِبو ِإْخَواناً " ذاؾ الخالؼ الدامي فػ   فأظميـ بمظمة " َدَفَف المَّو ِبو الضَّ
.  االسالـ ، كاصبحكا في ديف اهلل اخكانا

     كرغـ كجكد بعض االقميات الدينية االخرل كالنصارل في مكة كالييكد في المدينة ، اال انو لـ ترد 
.  االشارة الييـ في نيج البالغة

 كقد   ،   "الصحابة"  قد اصطمح عمى تسميتو بػ  برمتو ممف احاط بالنبي    ىذا المجتمع    

                                                           

الجكانب السياسية كاالجتماعية  )مجتمع المدينة مف خالؿ القراف الكريـ : شذل العبيدم : لمزيد مف التفاصيؿ ينظر -  
  . 57 – 27ص : مالمح المجتمع المدني في عصر النبكة دراسة تاريخية : مؤيد الدليمي  .237 – 174ص  : (

.  3/72: النياية: ابف األثير. المير إذا فطـ أك بمغ السنة : الفمك-  
. 271ص:الفركؽ المغكية : أبك ىالؿ العسكرم. السبط الممدكد ، إشارة إلى السخاء-  
/ 7: لساف العرب: ، ابف منظكر116السفر الثاني ص/ 2ؽ/1المخصص ج: ابف سيدة. إشارة إلى سالطة المساف-  
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  .754ص : نيج البالغة -  
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لقد ألفت عدة مؤلفات خاصة بيـ ككتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة البف األثير، ككتاب اإلصابة في تمييز -  

. الصحابة البف حجر العسقالني
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، كقد شخص " وتَْأِييَده ِإيَّاه ِلَمْف َأيََّده ِمْف َأْصَحاِبو " ايد اهلل دينو كنبيو العظيـ بالنخبة الفذة مف ىؤالء ، 
 في عدة مكاضع مف كالمو الشريؼ جممة مكاقؼ كمزايا لصحابة رسكؿ اهلل االماـ امير المؤمنيف 

 فضال عف كقفات ىامة كممحكظات عامة يمكف اف تستشؼ مف كالمو ،  سندرجيا تباعا   :

يعد الجياد مف افضؿ كسائؿ التقرب الى اهلل المكصمة الى رضكانو ، كقد : المواقؼ الجيادية : أوال    
َؿ ِبِو "  ، بااليماف باهلل كالتصديؽ برسكلو قرنو االماـ امير المؤمنيف  ِإفَّ َأْفَضَؿ َما َتَوسَّ

ُموَف ِإَلى المَِّو ُسْبَحاَنُو وَتَعاَلى، اإِليَماُف ِبِو وِبَرُسوِلِو، واْلِجَياُد ِفي َسِبيِمِو، َفِإنَُّو ِذْرَوُة اإِلْساَلـِ  . " اْلُمَتَوسِّ
 لمبعير، لككف سالكو لو مالحظة الشبو في العمك كالمرتبة في االسالـ بالسناـ " الذركة " كقد استعار لفظ 

 حيث يمقي نفسو الى التيمكة سالكو عمى يقيف مف لقاء اهلل كقكة مف التصديؽ بما جاء بو الرسكؿ 
إذ لكال الجياد ما ارتفع لالسالـ راية ، كال . كالنو االصؿ االعظـ في جمع العالـ عمى الديف. الحاضرة

 مالحـ جيادية في ساحات الكغى عز نظيرىا ، كقد كقد سطر صحابة النبي . كاف لو عيف كال اثر
 عف دالالت فضميـ في ىذا الجانب كانفرادىـ فيو لما حممكا مف عقيدة تحدث االماـ امير المؤمنيف 

وِىيُجوا ِإَلى اْلِجَياِد َفَوِلُيوا َوَلو المَِّقاِح ِإَلى َأْواَلِدَىا، وَسَمُبوا السُُّيوَؼ َأْغَماَدَىا، "  : راسخة فقاؿ 
. "وَأَخُذوا ِبَأْطرَاِؼ اأَلْرِض َزْحفًا َزْحفًا، وَصّفًا َصّفًا، َبْعٌض َىَمَؾ، وَبْعٌض َنَجا

      كمف مصاديؽ ىذا التفاني منيـ في مجاىدة اعداء دينيـ ، انيـ لـ يثنيـ عف اقامة فرض الجياد 
كجكد قراباتيـ كذكييـ في الجانب المقابؿ ليـ في الحركب التي خاضكىا ، بؿ زادىـ ذلؾ ثباتا كاصرارا 

فَّ اْلَقْتَؿ َلَيُدوُر َعَمى اِلباِء واأَلْبَناِء : " عمى دينيـ  فَمَقْد ُكنَّا َمَع َرُسوِؿ المَّو صمى اهلل عميو وآلو واِ 
واإِلْخَواِف واْلَقرَاَباِت ، َفَما َنْزَداُد َعَمى ُكؿِّ ُمِصيَبٍة وِشدٍَّة ، ِإالَّ ِإيَمانًا وُمِضّيًا َعَمى اْلَحؽِّ ، وَتْسِميمًا ِلأَلْمِر ، 

.  " وَصْبرًا َعَمى َمَضِض اْلِجرَاِح 

وَلَقْد ُكنَّا َمَع َرُسوِؿ المَِّو صمى اهلل عميو وآلو ، َنْقُتُؿ آَباَءَنا : "      كفي مكضع آخر كبياف اكثر يقكؿ 
ْخَواَنَنا وَأْعَماَمَنا ، َما َيِزيُدَنا َذِلَؾ ِإالَّ ِإيَمانًا وَتْسِميمًا، وُمِضّيًا َعَمى المََّقـِ ، وَصْبرًا َعَمى َمَضِض  وَأْبَناَءَنا واِ 
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َنا ، َيَتَصاَواَلِف َتَصاُوَؿ اْلَفْحَمْيِف  اأَلَلـِ ، وِجّدًا ِفي ِجَياِد اْلَعُدوِّ ، وَلَقْد َكاَف الرَُّجُؿ ِمنَّا واِلَخُر ِمْف َعُدوِّ
فكاف االب يقاتؿ في جانب كابنو في الجانب . "َيَتَخاَلَساِف َأْنُفَسُيَما ، َأيُُّيَما َيْسِقي َصاِحَبُو َكْأَس اْلَمُنوِف 

المقابؿ ، الختالؼ عقائدىـ ، فيذا في صؼ المسمميف ، كىذا مع المشركيف ، كمثاؿ ذلؾ اف النبي 
 كانا في جانب ، ككاف العباس بف عبد المطمب كعقيؿ بف ابي طالب  كأمير المؤمنيف االعظـ 

كقد اشار االماـ . في الجانب المقابؿ ، فالقرابة كانت مكجكدة بيف المسمميف كالمشركيف اما نسبا اك سببان 
  الى تحرر ىؤالء المسمميف مف غمبة غريزة حب االقارب التي جبمت عمييا القمكب امير المؤمنيف 

فطريا ، بؿ انيـ قد تنفعكا مف مكاقفيـ ىذه في تكسب عدة امكر معنكية جميمة ، كقد عدىا امير المؤمنيف 
  :

انيا زادتيـ ايمانا باهلل كبرسكلو كتسميما المره جؿ كعال ، كااليماف قابؿ لمكماؿ كالنقص ، كىك  -
 االقرار بالمساف كاالعتقاد بالقمب كالعمؿ عمى مراتب ثالث كما في قكؿ امير المؤمنيف 

. ، فيؤالء المؤمنكف بعد تجربتيـ الجيادية صار ايمانيـ متكامال بسبب التطبيؽ العمميباالركاف
 .اما التسميـ فيك مف اعمى مراتب االيماف ايضان 

 انيا زادتيـ ثباتا كعزيمة عمى المضي في طريؽ الحؽ، كصبران عمى مضض االلـ بتحمؿ كقع  -
الجراحات المادية ككذا الجراحات المعنكية الكاردة عمى قمكبيـ مف حيث المعنى في قتميـ آباءىـ 

كرغـ كؿ ما القكه لـ يزدىـ ذلؾ اال ثباتا كجدا . كابنائيـ كاحبائيـ ، فكؿ ذلؾ مف مضض االلـ
.  في جياد عدكىـ 

       ككاضح اف محكر الكالـ يدكر بالدرجة االساس عف صدؽ النكايا كاالخالص في الجياد ، حتى 
َنا " استكجب نزكؿ النصر المبيف  َنا ِمنَّا ، َفَممَّا رََأى المَّو ِصْدَقَنا َأْنَزَؿ ِبَعُدوِّ َنا ، وَمرًَّة ِلَعُدوِّ َفَمرًَّة َلَنا ِمْف َعُدوِّ
كلعؿ غزكة بدر مف اتـ المصاديؽ لمنصر الذم اكجبو اهلل لممسمميف . " اْلَكْبَت ، وَأْنَزَؿ َعَمْيَنا النَّْصرَ 

.  كالكبت بالمشركيف 

 عف تمؾ الجماعة  إف مما أشار إليو االماـ امير المؤمنيف :المزايا االخالقية والعبادية: ثانيا     
الصالحة التي تربت في كنؼ االسالـ ، ككانت عمى مساس بشخصية أعظـ إنساف الذم كاف بدكره 
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قد بانت في سجاياىـ كخصاليـ ! صنيعة ربو ، فأم آثار ممكف اف يتركيا كجكده المبارؾ بينيـ ؟
قـك كاهلل مياميف الرأم ، مراجيح الحمـ ،  " االخالقية العالية كما كصفيـ االماـ امير المؤمنيف 

مضكا قدما عمى الطريقة ، كاكجفكا عمى المحجة ، فظفركا بالعقبى الدائمة . اريؾ لمبغي تمقاكيؿ الحؽ ، ـ
كمف ابرز خصائصيـ تمؾ الجنبة العبادية في ذكاتيـ، اذ كسميـ االماـ امير . " ، كالكرامة الباردة 

  بكسـ رائع يكشؼ عف ايماف راسخ كعقيدة ثابتة كتٌعبد فريد يدؿ عمى انقطاعيـ عف الدنيا المؤمنيف 
اَل ُيَبشَُّروَف ِباأَلْحَياِء ، ...  وَقَرُءوا اْلُقْرآَف َفَأْحَكُموه : " كزىدىـ فييا كتشكقيـ لالخرة اذ يقكؿ عف صفاتيـ

َياـِ ، ُذُبُؿ الشَِّفاه ِمَف الدَُّعاِء  ْوَف َعِف اْلَمْوَتى ، ُمْره اْلُعُيوِف ِمَف اْلُبَكاِء ، ُخْمُص اْلُبُطوِف ِمَف الصِّ واَل ُيَعزَّ
ـْ َغَبَرُة اْلَخاِشِعيَف ، ُأوَلِئَؾ ِإْخَواِني الذَّاِىُبوَف  .   "، ُصْفُر اأَلْلَواِف ِمَف السََّيِر ، َعَمى ُوُجوِىِي

ـْ –  صمى اهلل عميو وآلو –  َلَقْد رََأْيُت َأْصَحاَب ُمَحمٍَّد : "    كفي مكضع آخر يقكؿ َفَما َأَرى َأَحدًا ُيْشِبُيُي
ـْ ،  ـْ وُخُدوِدِى دًا وِقَيامًا ، ُيرَاِوُحوَف َبْيَف ِجَباِىِي ـْ ، َلَقْد َكاُنوا ُيْصِبُحوَف ُشْعثًا ُغْبرًا ، وَقْد َباُتوا ُسجَّ ِمْنُك

ـْ ، ِإَذا  ـْ ُرَكَب اْلِمْعَزى ، ِمْف ُطوِؿ ُسُجوِدِى ـْ ، َكَأفَّ َبْيَف َأْعُيِنِي وَيِقُفوَف َعَمى ِمْثِؿ اْلَجْمِر ِمْف ِذْكِر َمَعاِدِى
يِح اْلَعاِصِؼ ، َخْوفًا ِمَف  ـْ ، وَماُدوا َكَما َيِميُد الشََّجُر َيْوـَ الرِّ ـْ ، َحتَّى َتُبؿَّ ُجُيوَبُي ُذِكَر المَّو َىَمَمْت َأْعُيُنُي

دنا يىٍبتىغيكفى فىٍضالن ًمفى : كذلؾ اشارة لقكلو تعالى . "اْلِعَقاِب وَرَجاًء ِلمثََّواِب  ـٍ ريكَّعنا سيجَّ ـٍ تىرىاىي مىاءي بىٍينىيي  ريحى
كًد  ـٍ ًمٍف أىثىًر السُّجي كًىًي ـٍ ًفي كيجي  . المًَّو كىًرٍضكىاننا ًسيمىاىي

كاستحفظتو :  " اْلُمْسَتْحَفُظوَف "   بانيـ     كفي احدل اشاراتو قاؿ بحؽ جماعة مف صحابة النبي 
– عمى بناء المفعكؿ –  " اْلُمْسَتْحَفُظوفَ " كاستحفظتو الشيء ، اكدعتو عنده كسألتو اف يحفظو ، ك

 كسيرتو ، الصادقكف في الشيادة الذيف لـ يغيركا كلـ يبدلكا المطمعكف عمى أسرار الرسكؿ األعظـ 
. كىـ العمماء كاىؿ الديف الذيف استحفظكا كتاب اهلل كدينو . الغراض دنيكية 
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  في مكرد حديثو ككالمو عف ركاة حديث النبي     كلعؿ ىـ مف قصدىـ االماـ امير المؤمنيف 
ـْ َيْكِذْب َعَمى المَّو واَل َعَمى َرُسوِلو ، ُمْبِغٌض ِلْمَكِذِب  " :اذ قاؿ كىك يعد نماذج ركاة الحديث  وآَخُر رَاِبٌع ، َل
ـْ َبْؿ َحِفَظ َما َسِمَع َعَمى َوْجِيو- صمى اهلل عميو وآلو – َخْوفًا ِمَف المَّو وَتْعِظيمًا ِلَرُسوِؿ المَّو  ـْ َيِي   " وَل

 فضيمة عظيمة ، كلكف ليس كؿ صحابتو كانكا عمى مرتبة كاحدة ، كرغـ اف صحبة النبي        
 ، ففييـ مف احسف الصحبة كابمى بالءان حسنان كطراز كاحد في الفقو كالعمـ كفي الطاعة هلل كرسكلو 

 ، الى غير ذلؾ مف كجاىد في اهلل حؽ جياده ، كىاجر في سبيمو ، كلـ ييحٌدث بعد رسكؿ اهلل 
 كلكف مف   كأمير المؤمنيف السمات التي كصفيـ بيا القرآف الكريـ كأحاديث النبي األعظـ 

، كمنيـ مف كاف ، كمنيـ مف آذاه  ، كمنيـ مف لمٌز النبي "ابتغكا الفتنة "  مف صحابة النبي 
 ، كحسبنا اف ، كمنيـ مف احدث بعده   ، كمنيـ مف رد كاعترض عمى النبيكاف في قمبو مرض 

!  اف نجد في كتاب اهلل سكرة باسـ المنافقيف 

                                                           

 . 443 – 442ص : نيج البالغة -  
ًميـه  : قكلو تعالى  -   ـٍ كىالمَّوي عى ـٍ سىمَّاعيكفى لىيي ًفيكي ـي اٍلًفٍتنىةى كى ـٍ يىٍبغيكنىكي لىكي عيكا ًخالى ىٍكضى بىاالن كىألى ـٍ ًإالَّ خى ـٍ مىا زىاديككي كا ًفيكي رىجي لىٍك خى

 . 47 التكبة ًبالظَّاًلًميفى 
طيكفى  : قكلو تعالى -   ـٍ يىٍسخى ـٍ ييٍعطىٍكا ًمٍنيىا ًإذىا ىي ٍف لى كا كىاً  دىقىاًت فىًإٍف أيٍعطيكا ًمٍنيىا رىضي ٍف يىٍمًمزيؾى ًفي الصَّ ـٍ مى ًمٍنيي  التكبة كى

58 
ييٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًنيفى كىرىٍحمىةه ًلمًَّذيفى  : قكلو تعالى -   ـٍ ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كى ٍيرو لىكي يىقيكليكفى ىيكى أيذيفه قيٍؿ أيذيفي خى ًمٍنييـي الًَّذيفى ييٍؤذيكفى النًَّبيَّ كى كى

ـٍ عىذىابه أىًليـه  ـٍ كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى رىسيكؿى المًَّو لىيي  61 التكبة آىمىنيكا ًمٍنكي
كنىؾى  ؿ: قكلو تعالى -   اًكري ـٍ ثيَـّ الى ييجى ًدينىًة لىنيٍغًريىنَّؾى ًبًي ـٍ مىرىضه كىاٍلميٍرًجفيكفى ًفي اٍلمى ـٍ يىٍنتىًو اٍلمينىاًفقيكفى كىالًَّذيفى ًفي قيميكًبًي ًئٍف لى

قيتِّميكا تىٍقًتيالن  * ًفييىا ًإالَّ قىًميالن  ا ثيًقفيكا أيًخذيكا كى ٍمعيكًنيفى أىٍينىمى  61-60 االحزاب مى
 .(الصفحات جميعيا):  دراسة تاريخية الرد عمى الرسكؿ محمد :مازف الغزم : ينظر - 
مىى   : قكلو تعالى -   ٍف يىٍنقىًمٍب عى مى ـٍ كى مىى أىٍعقىاًبكي مىٍت ًمٍف قىٍبًمًو الرُّسيؿي أىفىًإٍف مىاتى أىٍك قيًتؿى اٍنقىمىٍبتيـٍ عى مَّده ًإالَّ رىسيكؿه قىٍد خى مىا ميحى كى

سىيىٍجًزم المَّوي الشَّاًكًريفى  رَّ المَّوى شىٍيئنا كى ًقبىٍيًو فىمىٍف يىضي  144  آؿ عمراف عى
كفي القراف الكريـ في غير ىذه السكرة عدة مكارد لمتعريض ببعض الصحابة كذـ طائفة منيـ ، كما في االشارة اعاله -  

الى بعض تمؾ اآليات ، ككذلؾ ما افاضت بو كتب الصحاح كالمسانيد كمركيات التاريخ التي لـ تخؿ مف الذـ لبعضيـ ، 
الصحابة بيف : السند : لمزيد مف التفاصيؿ ينظر . بؿ نرل الصحابة انفسيـ ينقد بعضيـ بعضا ، كيمعف بعضيـ بعضا 

خميؿ عبد .  كما بعدىا 11ص : نظرية عدالة الصحابة : احمد حسيف يعقكب .  كما بعدىا 15ص : العدالة كالعصمة 
المنيج العممي في تقييـ افعاؿ : اياد المنصكرم .  كما بعدىا 30ص : امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب .. اال : الكريـ 

عبد الزىراء  . 114 – 51ص : تصحيح القراءة في نيج البالغة : خالد البغدادم .  كما بعدىا 18ص : الصحابة 
 . 120 – 115ص : مصادر نيج البالغة كاسانيده : الخطيب 
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      كفي نيج البالغة كالى جانب اشارات المديح المارة الذكر، فقد شخص االماـ أمير المؤمنيف 
بعض مكارد الذـ ، لبياف الحقائؽ لممجتمع الذم قد يضع الجميع بميزاف كاحد بناءان عمى الكثكؽ بكؿ مف 

ـْ "   في حديثو عف المنافؽ  كرآه ، اذ يقكؿ صحب النبي  ـَ النَّاُس َأنَّو ُمَناِفٌؽ َكاِذٌب َل َفَمْو َعِم
ـْ َقاُلوا َصاِحُب َرُسوِؿ المَّو  ـْ ُيَصدُِّقوا َقْوَلو ، وَلِكنَُّي َرآه وَسِمَع - صمى اهلل عميو وآلو – َيْقَبُموا ِمْنو ، وَل

 اذ  فينا كجب التمييز بيف ىؤالء الصحابة الذيف احاطكا بالنبي . "ِمْنو وَلِقَؼ َعْنو َفَيْأُخُذوَف ِبَقْوِلو 
 كمف خالؿ دكلتو كغزكاتو ، كمف خالؿ بيعة الناس لو ، إذ إف النبي . لـ يككنكا عمى مرتبة كاحدة 

كالحج كالعمرة ، كفتح مكة ، كحجة الكداع خاصة ، كسيطرة دكلتو الكاممة عمى شبو الجزيرة العربية لذا 
اتيحت الفرصة لمجميع لإللتقاء بو ، إذ لـ يبؽ في مكة كال الطائؼ أحد في السنة العاشرة اال اسمـ كشيد 

 حجة الكداع ، كمثؿ ذلؾ قكؿ بعضيـ في االكس كالخزرج انو لـ يبؽ منيـ احد في اكاخر مع النبي 
عيد النبي اال كدخؿ االسالـ ، كما مات النبي ككاحد منيـ يظير الكفر، حتى االطفاؿ صاركا صحابة 

 رآىـ لتكفر دكاعي الصحابو عمى احضارىـ اكالدىـ عنده عمى سبيؿ االلحاؽ لغمبة الظف عمى انو 
 فاذا اخذنا بعيف االعتبار اف الفكارؽ قد ازيمت تماما بيف الحاكـ كالمحكـك في دكلة النبي ، كانو 

كاف يمشي في الشارع كحده ، كيقضي حاجاتو بنفسو ، فكاف بامكاف أم مكاطف في الدكلة االسالمية اف 
.   كميـ صحابة بيذا المفيـك يراه اك يتكمـ معو اك اف يحضر مجمسو مما جعؿ شعب دكلة النبي 

 أشار الى اف مف ىؤالء مف اسمـ طكعا كمنيـ مف اسمـ كرىان، فاضطر      كقد مر بنا اف االماـ 
 حقيقة ، فكيؼ يمكف اف يككف الجميع الظيار االيماف كلكف اٌسر كفره ، كلـ يؤمف باهلل كالنبي 

ف المتتبع لمكارد الذـ لمصحابة في كالـ اإلماـ أمير المؤمنيف ! . بمنزلة كاحدة ؟  يمكف اف يمحظ كا 
: اف ىذه المكارد جاءت عمى نحكيف

يحا منو بالتعريض بحؽ اشخاص معينيف مف الصحابة كلكف ىذه المكارد في رما جاء ص:      االوؿ
 اذ أطمع الشيطاف رأسو مف االغمب انما كانت تختص بالمدة التي اعقبت رحيؿ النبي األعظـ 

                                                           

 . 442 – 441ص : نيج البالغة -  
 . 17ص : نظرية عدالة الصحابة : يعقكب -  
 مع معاكية ، كمساجالت االماـ  . 32 – 26ص : ينظر مثال ما جاء في الخطبة الشقشقية ، نيج البالغة  -  

 ، 534 – 533 ، 532 – 526 ، 512- 511 ، 506 – 502 ، 501- 499ص : نيج البالغة : ينظر ، مثال 
كما جاء مف تكبيخو  . 644 – 643 ، 635 – 630 ، 620 – 619 ، 584- 583 ، 563- 562 ، 557 – 556

 . 618 – 617ص :  ، كايضا كالمو لطمحة كالزبير ، نيج البالغة 565ص : لعمرك بف العاص ، نيج البالغة 
 . 647 ، 630 – 629ص : ككالمو البي مكسى االشعرم ، نيج البالغة 
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ـُ السُُّبُؿ ، واتََّكُموا َعَمى اْلَواَلِئِ  ، وَوَصُموا َغْيَر الرَِّحـِ ، "مغرزه فػ  َ رَجَع َقْوـٌ َعَمى اأَلْعَقاِب ، وَغاَلْتُي
.  "وَىَجُروا السََّبَب الَِّذي ُأِمُروا ِبَمَودَِّتو ، وَنَقُموا اْلِبَناَء َعْف َرصِّ َأَساِسو َفَبَنْوه ِفي َغْيِر َمْوِضِعو 

 فقد جاءت اشارتو بشكؿ عاـ ككانت تشخيصاتو غاية في الدقة في متفرقات خطبو ككمماتو :    الثاني
 الشريفة ، التي سنقؼ عندىا تحديدان دكف سابقتيا اعاله ، كذلؾ النيا تخص عصر النبي األعظـ 

.  كتدخؿ في مضمار بحثنا ىنا

 ،  عف كجكد حركة لمنفاؽ في عصر النبي       كاكلى تمؾ االشارات اليامة ما ذكره 
ِإنِّي اَل َأَخاُؼ ":  قكلو عف النبي  كاإلسالـ ، اذ نقؿ كالمنافقكف ىـ االشد خطران عمى النبي 

َعَمى ُأمَِّتي ُمْؤِمنًا واَل ُمْشِركًا ، َأمَّا اْلُمْؤِمُف َفَيْمَنُعُو المَُّو ِبِإيَماِنِو ، وَأمَّا اْلُمْشِرُؾ َفَيْقَمُعُو المَُّو ِبِشْرِكِو ، 
ـْ ُكؿَّ ُمَناِفِؽ اْلَجَناِف َعاِلـِ المَِّساِف ، َيُقوُؿ َما َتْعِرُفوَف ، وَيْفَعُؿ َما ُتْنِكُروفَ  .  "وَلِكنِّي َأَخاُؼ َعَمْيُك

ُمْظِيٌر ِلإِليَماِف ، ُمَتَصنٌِّع " :  اف ىذا االنمكذج المنافؽ انما ىك     كقد بيف االماـ امير المؤمنيف 
، كلقد لبس عمى " ِباإِلْساَلـِ ، اَل َيتََأثَّـُ واَل َيَتَحرَُّج ، َيْكِذُب َعَمى َرُسوِؿ المَّو صمى اهلل عميو وآلو ُمَتَعمِّدًا 

ـْ ُيَصدُِّقوا " الناس أمرىـ لككنو يظير خالؼ ما يبطف كلك  ـْ َيْقَبُموا ِمْنو ، وَل ـَ النَّاُس َأنَّو ُمَناِفٌؽ َكاِذٌب َل َعِم
كقد تحدث القرآف الكريـ عف صفات ىؤالء كمدل خطرىـ عمى االسالـ ، بؿ اف اهلل سبحانو . " َقْوَلو 

، كايضان في مكارد أخرل مف السكر القرآنية كانت ىناؾ " سكرة المنافقيف " خص بيـ سكرة كاممة بعنكاف 
 ، كنخص بالذكر سكرة التكبة التي نزؿ اشارات كثيرة عف ىذه الطائفة مف المجتمع المحيط بالنبي 

. فييا االمر بجياد المنافقيف عمى حد جياد الكفار

"  :  الى فضيمة مف فضائمو التي خيٌص بيا دكف غيره اذ يقكؿ     كفي مكرد آخر كىك يشير 
ـْ َأُردَّ َعَمى المَّو واَل َعَمى  ـَ اْلُمْسَتْحَفُظوَف ِمْف َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد  صمى اهلل عميو وآلو  َأنِّي َل ولقد وَلَقْد َعِم

: ىذا النص يكشؼ لنا امراف . " َرُسوِلو َساَعًة َقطُّ  

                                                           

. 274ص: نيج البالغة -  
. 525ص: نيج البالغة -  
. 441ص: نيج البالغة -  
. 441ص: نيج البالغة -  
الصحابة : محمد السند : لمزيد مف التفاصيؿ ينظر . النيا فضحت المنافقيف " الفاضحة " كقد سميت ىذه السكرة بػ -  

  .201 -193ص: مجتمع المدينة : العبيدم  . 69- 65ص : بيف العدالة كالعصمة 
 . 422- 421ص : نيج البالغة -  
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، كاف  فيو ايماء الى ما كاف يفعمو بعض الصحابة مف التسرع كاالعتراض عمى النبي :     األوؿ
 عمى ىذه الشاكمة التي تعد مف مكارد الطعف فيمف قاـ بمثؿ ىكذا صنيع ىناؾ امكر كقعت مف غيره 

.  مف صحابة النبي 

 بانيـ كانكا مستحفظكف فيو داللة كاضحة عمى كجكد مف  قكلو بحؽ بعض صحابة النبي :    الثاني
.  ، كبيذا يككف ممف لـ يحفظ عيد نبيو لـ يكف مستحفظا مف صحابة النبي 

 ، كممف كاف يعاني مف  كقفة مع انمكذج آخر ممف عايش النبي     كلإلماـ امير المؤمنيف 
قصكر اك تقصير في مستكل االدراؾ كالكعي كالعمـ ، كانيـ لـ يككنكا عمى درجة مف الحرص عمى 

 بينيـ ، تمؾ اإلفادة المرجكة التي عمقت االمة آماليا عمييـ اذ رأت فييـ اإلفادة مف كجكد النبي 
  الذيف عايشكه فكانكا األكلى بنشر دينو كتعاليمو كاقكالو الى مف سكاىـ ممف لـ يحظ بمقائو قصحب

لذا تصبح .  كدينو خاتـ االدياف   خاتـ االنبياء سيما االجياؿ الالحقة ، كمف المعمـك انو 
الحاجة الى معرفة ىذا الديف ضركرة ممحة لكؿ العالـ ، كبالتالي كجب اف يككف الناقؿ لو عمى درجة مف 

. الثقة ييطمئف ليا

وَلْيَس ُكؿُّ "   فػ      كمما يؤسؼ لو اف ىذه الطمأنينة ال يمكف اف تمنح لكؿ مف عاصر النبي 
َمْف َكاَف َيْسأَُلو وَيْسَتْفِيُمو ، َحتَّى ِإْف َكاُنوا َلُيِحبُّوَف َأْف - صمى اهلل عميو وآلو – َأْصَحاِب َرُسوِؿ المَّو 

كيتضح لنا مف ىذا النص مراتب . " َيِجيَء اأَلْعرَاِبيُّ والطَّاِرُئ ، َفَيْسأََلو عميو السالـ َحتَّى َيْسَمُعوا  
:  الصحابة

 اما لشدة اشتغالو بامر الدنيا كطمب المعيشة أك لعدـ اىتمامو منيـ مف كاف ال يسأؿ النبي  -1
 .بأمر الديف

 اما لخكؼ منيـ مف كاف لو رتبة الفيـ كلكف ال يفيمو بمجرد الجكاب، كال يستفيـ مف النبي  -2
 ، كىـ الذيف يحبكف اف اك ميابة لرسكؿ اهلل . نسبة الغباكة اليو بسبب عدـ الفيـ اكؿ مرة 

 .يجيء االعرابي اك الطارمء فيسألو كىـ يسمعكف 
 

                                                           

  .443ص: نيج البالغة -  
 . 320 / 2: شرح أصكؿ الكافي: المازندراني -  
 . 320 / 2: شرح أصكؿ الكافي: المازندراني-  
 . 48 / 11: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد -  
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اك مف كاف مشغكال عف طمب .  كمنيـ مف كاف بميدا بعيد الفيـ قميؿ اليمة في النظر كالبحث -3
 . العمـ كفيـ المعاني

  عف ىؤالء بككنو األحرص عمى التعمـ كاألخذ عف النبي      كقد تميز االماـ امير المؤمنيف 
 ككانت لو خصكصية في ىذا المجاؿ سنقؼ عمييا بشيء كانو األكثر قدران كاستيعابان لمرامي حديثو 

 .مف التفصيؿ في الفصؿ الخامس

                                                           

 . 48 / 11: شرح نيج البالغة : ابف ابي الحديد -  
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 املبحث الثالث
 

 اجلانب الديني
 
 

، إذ كانت ديانتيـ متباينة تبعا لمتبايف في  مف المعتقداتا كثيرعرؼ العرب قبؿ بعثة النبي      
تركت أثرىا جميا في اتساـ الكضع الديني باالضطراب إذ كاف قكامو خميط مف  ظركؼ كعكامؿعدة 

كاف فييـ مف  ):  كاصفا مكقفيـ الديني، قاؿ البمخي عناصر كثنية كييكدية كنصرانية كمجكسية كغيرىا
كؿ ممة كديف، ككانت الزندقة كالتعطيؿ في قريش، كالمزدكية كالمجكسية في تميـ، كالييكدية كالنصرانية 

ىذه . (...ككاف في شركيـ بقية مف ديف إسماعيؿ... في غساف، كالشرؾ كعبادة األكثاف في سائرىـ
 في اإلشارة إلييا كىك يصؼ الحالة الدينية آنذاؾ الرؤية ىي عيف ما سبؽ اإلماـ أمير المؤمنيف 

َ ٌ  ،َ ،َ ْ   ٌا،ُ َ ِ تَشٌ ،َ ،َطش ِاُ ،ُ  َت ِّرَ  ٌ، " : قائبل إذف لـ يكف ليؤالء .  " َ ،َ ْ ُ ، َاْشِض،َ ْ َ ِاٍ ،ِ َ ٌ ،ُ َ َ شِّر
 ، كقد تنكعت معبكداتيـ ما بيف األصناـ ، بؿ كانت ىناؾ أكثرية كثنية معتقد مكحد كال نظاـ ديني شامؿ

  . ، كالشياطيف، بؿ كحتى األشجار كالحيكانات ، كالمبلئكة ، كالككاكب
لقد نشأت ىذه الديانات الكثنية مف فكرة عبادة العرب لمظاىر الطبيعة التي تقع تحت أبصارىـ      

كتعد الكثنية بمثابة الطكر الذم تمر بو كؿ أمة في بداكتيا قبؿ أف .  كاألرض كالسماء كالنجـك كالككاكب
، كقد قاـك العرب في جاىميتيـ فكرة التكحيد كلـ يتأثركا بالييكدية أك المسيحية، كيبدك  تنتقؿ إلى التكحيد

أف ذلؾ يرجع إلى أف الكثنية كانت تتفؽ مع نظاـ العرب القبمي القائـ عمى االستقبلؿ، فكانت لكؿ قبيمة 
  .، كالقبيمة مثمو األعمى  فالفرد يفنى في القبيمة ،مقكماتيا كمعتقداتيا

                                                           

. (الصفحات جميعيا )الجزء السادس :المفصؿ: جكاد عمي: لمزيد مف التفاصيؿ عف عقائد العرب قبؿ االسبلـ ينظر- 
شاكر . د.  357- 59ص :  مصدرا لتاريخ العرب قبؿ االسبلـ  البف ابي الحديدكتاب شرح نيج الببلغة: عجيمي احمد 

 . 21 -4ص:الحياة العقائدية كاالجتماعية : جكاد كاظـ النصرا. مجيد كاظـ، كد
 . 331/ 1: البدء كالتاريخ - 
 . 21ص: نيج الببلغة - 
. 65 – 34/ 6: المفصؿ: جكاد عمي: لمزيد مف التفاصيؿ ينظر- 
 . 218ص : تاريخ العرب في الجاىمية كعصر الدعكة االسبلمية: رشيد الجميمي- 
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  كميما يكف مف أمر فقد انتشرت عبادة الظكاىر الطبيعية المعركفة بالكثنية في ببلد العرب لتكىميـ     
، لذا اتخذكا ليذه الظكاىر أشكاال  أف كراءىا قكل ركحية كامنة تتحكـ في تسيير حياتيـ كمقدرات أمكرىـ

مختمفة تتمثؿ في أشياء مادية قريبة كمممكسة ىي رمز لآللية المعبكدة منيا األحجار الطبيعية كالمصقكلة 
، كأخذكا ينظركف إلييا عمى أنيا  ، كغيرىا ، كالحيكانات ، كاألشجار، كالبيكت التي ىذبتيا يد اإلنساف

، بؿ كانكا  المكاضع التي تحؿ فييا القكل المؤثرة، ذلؾ إف األشياء المادية لـ تكف المقصكدة بالعبادة
، إذ إف أكثرىـ كانكا مادييف البد  ليـ مف المممكس كالمحسكس الذم  يتقربكف إلى األركاح التي تحؿ فييا

 ثـ تطكرت عبادة قكل الطبيعة عند العرب فصارت عبادة لؤلصناـ التي  . يمكف إدراكو كالتقرب إليو
، فعبدكىا عمى صكرتيا المادية كصار األساس في اعتقادىـ أف ا قد اتخذ  كانت تمثميا مف قبؿ

قاؿ .  زلفىا  الىأكلياءىـ اآللية كمنحيـ فيضا مف قدراتو، لذا تقربكا ليا بالقرابيف كالعبادة التي تقربيـ
ُب َ ا،ِإَلى، ل َِّ ،ُزْلَ ى  :تعالى ،ِلُ َقشِّر   َ َا،ِل َِّ ، لدِّر ُن، ْلَخاِلُص،َ  لَِّ  َن،  ََّخُ   ،ِ ْن،ُد ِ ِ ،َ ْ ِلَ اَا،َ ا،َ ْعُبُدُ ْم،ِإاَّ
.  
،    بعثة النبي األعظـ قبؿ إشارة إلى عبادة األكثاف    لقد جاء في كبلـ اإلماـ أمير المؤمنيف  

،ِلُ ْخِشَج،ِعَباَدُ ،ِ ْن،ِعَباَدِة، أل ثان،ِإَلى،ِعَباَدِ ِ  ،َ ِ ْن،َطاَعِة، لتَّْ َطاِن، " : إذ يقكؿ َفَبَعَث، هلُل،ُ َح َّدً ،ِباْلَح ِّر
َ َ أْلَ ام، " ، ك "  ألأل ام،ِف ُيْم،َ ْ أُل َبةٌ،" : كأشار أيضا إلى عبادة األصناـ في مكرديف. ،"،ِإَلى،َطاَعِ  ِ،

  ." ،َ ْعُب َدة
 ظيكر الكثنية عند عرب الحجاز رغـ أنيـ كرثة إسماعيؿ كأصحاب بيت ا   لقد عمؿ ابف الكمبي   

، أنو كاف ال يظعف مف مكة ظاعف إال احتمؿ  ككاف الذم سمخ بيـ إلى عبادة األكثاف كالحجارة ): بقكلو
، فحيثما حمك كضعكه كطافكا بو كطكافيـ  ، تعظيما لمحـر كصبابة بمكة معو حجر مف حجارة الحـر

، كىـ بعد يعظمكف الكعبة كمكة، كيحجكف كيعتمركف  ، تيمنا منيـ بيا كصبابة بالحـر كحبا لو بالكعبة
                                                           

. 167 – 166ص : العرب قبؿ اإلسبلـ : محمكد- 
 . 3سكرة الزمر آية - 
. 168ص : العرب قبؿ اإلسبلـ : محمكد- 
 .  267ص: نيج الببلغة - 
 . 56ص :  نيج الببلغة - 
 . 402نيج الببلغة   ص - 
: ياقكت الحمكم . 1/210: الركض األنؼ : السييمي . 1/51:السيرة النبكية : ابف ىشاـ: كينظر . 6ص: األصناـ - 
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سماعيؿ ثـ سمخ ذلؾ بيـ إلى أف عبدكا ما استحبكا كنسكا ما كانكا عميو، كاستبدلكا . عمى أرث إبراىيـ كا 
سماعيؿ غيره، فعبدكا األكثاف كصاركا إلى ما كانت عميو األمـ مف قبميـ  . (بديف إبراىيـ كا 

كفي ىذا التعميؿ دليؿ عمى أف المؤلفيف العرب الذيف كتبكا  ): ىذا الرأم قائبل  نبيو عاقؿقد انتقد   ك  
،  في ظؿ اإلسبلـ عف أدياف الجاىمية أرادكا أف يمدكا جذكر التكحيد عند العرب إلى الفترة السابقة لئلسبلـ
ظيار النزعة المكحدة كنزعة أصيمة في المجتمع العربي منذ أقدـ العصكر، إنما شكىت تشكييا كلكنيا  كا 

كطبيعي أف في ىذا التعميؿ لنشأة الكثنية عند عرب الشماؿ سذاجة ظاىرة . تظؿ في نظرىـ ىي األساس
، كىي  كتعصب لئلسبلـ إذ أنيـ أحبكا كرأكا كؿ شيء مف خبلؿ نكره، دفعيـ إلى تجاىؿ حقيقة أساسية

، فانو ال يصح بالنسبة لمقبائؿ التي  أنو إذا صح ىذا التفسير بالنسبة لمقبائؿ التي سكنت مكة كىجرتيا
". أقامت في مكة باستمرار كظمت عمى الكثنية رغـ ذلؾ 

ثارة ىذا اإلشكاؿ حكؿ رؤية ابف الكمبي أمر مقبكؿ كيجعمو في محؿ اؿ مثؿ ىذا كيبدك طرح       تساؤؿ كا 
، كلكف ما قالو حكؿ غرض ابف الكمبي بأنو حاكؿ مد جذكر التكحيد عند العرب إلى ما قبؿ اإلسبلـ  تأمؿ

ظيار النزعة المكحدة كنزعة أصيمة منذ أقدـ العصكر كىي إنما شكىت   كبغض النظر عف حقيقة ... " كا 
  .مراد ابف الكمبي

   يمكف القكؿ أنو ال خبلؼ بيف الباحثيف في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ أف العرب كانكا قد عرفكا ا   
ف التكحيد كاف في أكؿ األمر مبدأن فطريا بداللة قكلو تعالى  ْلَحْ ُد،ِل َِّ ، لَِّ ي،َخَ َ ، لسََّ اَ  ِت،﴿ : ككحدكه، كا 

فالقرآف يذكر عقيدة المشركيف بعد .  ﴾َ  أْلَْشَض،َ َ َعَ ، لظُّظُ َ اِت،َ  ل ُّظ َش،ُثمَّ، لَِّ  َن،َيَ ُش  ،ِبَشبِّرِ ْم،َ ْعِدُل نَ،
، كىذا يدؿ عمى أف التكحيد كاف في أكؿ األمر  الذم يدؿ عمى الترتيب كالتراخي ( ثـ )حرؼ العطؼ 

 كلقد  .  كعقيدة عامة لمبشر، أما الشرؾ فقد حصؿ فيما بعد كانحراؼ عف األصؿ الفطرمامبدأ نظرم
،ِلُ ْخِشَج،ِعَباَدُ ،ِ ْن،ِعَباَدِة، أل ثان،  ":  ىذا المعنى بقكلوأكد أمير المؤمنيف  َفَبَعَث، هلُل،ُ َح َّدً ،ِباْلَح ِّر

 ،، ،ِلَ ْعَ َم، ْلِعَباُد،َشبَُّ ْم،ِإْ ،َ ِ ُ   ُ،، ،ِبُقْش ن،َ ْد،َب ََّ ُ ،َ َ ْحَيَ  ُ،، ،َ ِ ْن،َطاَعِة، لتَّْ َطاِن،ِإَلى،َطاَعِ  ِ،،ِإَلى،ِعَباَدِ  ِ،
  . ،" ،َ ِلُ ْثِبُ  ُ ،َبْعَد،ِإْ ،َ ْ َيُش  ُ،،َ ِلُ ِقشُّظ  ،ِبِ ،َبْعَد،ِإْ ،َ َحُد  ُ،

                                                           

 . 270- 269ص : تاريخ العرب القديـ- 
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 عمى اإلقرار في عالـ إال أف يحمؿ كبلمو    فالجحكد ال يككف إال مع عمـ الجاحد بأنو صحيح    
ْ ،َ َخَ ،َشبُّظَك،ِ ْن،َبِ ي،َ َدَم،ِ ْن،ُظُ  شِِ ْم،ُ شِّر ََّ ُ ْم،َ َ ْتَ َدُ ْم،َعَ ى ﴿:  إذ يقكؿ تعالى، الذر َ ْ ُ ِسِ ْم، ََلْسُت،،َ  ِ 

.  ﴾ِبَشبِّرُيْم،َ اُل  ،َبَ ى،َتِ ْدَ ا،َ ْن،َ ُق ُل  ،َ ْ َم، ْلِقَ اَ ِة،ِإ َّا،ُي َّا،َعْن،َ َ  ،َغاِفِ  َن،
 بإرساؿ الرسؿ الذيف ا  كمف جانب آخر فاف ا سبحانو ال يعذب أمة إال بعد إتماـ الحجة عميو    

تَّنى نىٍبعىثى رىسيكالن  ،  ييدكف إلى عبادتو كتكحيده مىا كينَّنا ميعىذِّذًبيفى حى  كأف الرسؿ قد تكاترت ببل انقطاع  كى
  بلى ًفييىا نىًذيره ٍف ًمٍف أيمَّنةو ًإالَّن خى ةه بىٍعدى     ، كىاً  جَّن مىى المَّنًو حي ٍنًذًريفى ًلئىبلَّن يىكيكفى ًلمنَّناًس عى مي ريسيبلن ميبىشِّذًريفى كى

ًكيمنا كىافى المَّنوي عىًزيزنا حى :  كقد حصؿ االنحراؼ عف التكحيد فيما بعد بالشرؾ كتعدد اآللية .   الرُّسيًؿ كى
  ـٍ ميٍشًركيكفى ـٍ ًبالمَّنًو ًإالَّن كىىي ا ييٍؤًمفي أىٍكثىريىي مى .   كى

بأنو -  الكعبة المشرفة -   ذكر في معرض حديثو عف بيت ا      ثـ أف اإلماـ أمير المؤمنيف 
، ل ََّ ،ُسْبَحاَ ُ ، ":  كأنو تعالى قد أمره بالحج إليو كالطكاؼ حكلومكجكد منذ زمف آدـ  َ َا،َ َشْ َن،َإنَّ

،َ َا،َ ْ َ ُع،َ َا، ِل َن،ِ ْن،َلُدْن، َدَم،أَلَ   ُت، لّ ِ ،َعَ  ِ ،ِإَلى، ْْلِخِش َن،ِ ْن،َ َ  ، ْلَعاَلِم،ِبَأْحَ اٍش،َاَ ُضشُّظ  ْخَ َبَش، أْلَ َّ
ُثمَّ،َ َ َش، َدَم،َعَ ْ ِ ، لَّسالُم،َ َ َلَدُ ،َ ْن،...،ُ ْبأِلُش،َ َا،َ ْسَ ُع ،َفَ َعَ َ ا،َبْ َ ُ ، ْلَحشَ َم، لَِّ ي،َ َعَ ُ ،ِل  َّاِس،ِ َ ا ا ،

، إذ خصكصا ؿ التكحيد في منطقة مكة مكفي ىذا داللة كاضحة عمى تأص.  " َ ْثُ   ، ْعَطاَفُ ْم،َ ْحَ  ُ،
كلكف ما ىك . إف عقيدة الشرؾ إنما حدثت الحقا في كال شؾ .  ارتبط ذلؾ بكجكد ىذا البيت المقدس

  .؟ ؟ فيؿ كانكا يعرفكف ا مكقؼ العرب قبيؿ اإلسبلـ مف عبادة ا كتكحيده
لخاصة بعقيدة العرب تجاه  سيما ا إذا ما قمنا بدراسة اإلشارات الكاردة في كبلـ أمير المؤمنيف      

 ،،،َ ْشَسَ ُ ،َعَ ى،ِح ِن،َفْ َشٍة،ِ َن، لشُّظُس ِ،":  ففي قكلو:  ، فمف السيكلة إفراز المصطمحات اآلتية ا عز كجؿ
 ،َ  ْلعاِدِل َن،، ،َف اَ َد،ِفي، ل َِّ ، ْلُ ْدِبِش َن،َعْ  ُ،، ،َ ،َخَ َم،ِبِ ، ْلَ ْحىَ،، ،َفَقّ ى،ِبِ ، لشُّظُس َ،،َ ،َ  اُزٍع،ِ َن، أْلَْلُسنِ،

.،،"،ِب ِ،
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:  نجد مف األلفاظ
: كمعناىا. ، كاإلدبار نقيض اإلقباؿ " ،َفَ اَ َد،ِفي، ل َّ ، ْلُ ْدِبِش َن،َعْ   : "، قاؿ " إلدباش"ـ،  ا،،،،

. إعراضيـ عف عبادة ا الكاحد
  كقد أكرد ابف منظكر . عدلت الشيء بالشيء أعدلو عدال إذا ساكيتو:  يقاؿ": لعادل ن،ب ،"ثا  اـ،،،،

نظير، مثيؿ، كبصكرة عامة تعني المساكاة، كالمكازنة، كالمماثمة، كالمناظرة : معاف عدة لكممة عدؿ منيا
َيَ َب، ْلَعاِدُل َن،ِبَك،ِإْ ،" : كجاء في كبلـ أمير المؤمنيف   .بيف الشيئيف اليشترط تساكييما في الجنس

"، ِ َلٌ ،َ َع، ل َِّ ،َبْ ،ُ ْم،َ ْ ٌم،َ ْعِدُل َن،" : كقد أشار القرآف الكريـ في قكلو تعالى.،،"،ِإْ ،َتبَُّ  َك،ِبَأأْلَ اِ ِ مْ،
 ْلَحْ ُد،ِل َِّ ، لَِّ ي،َخَ َ ، لسََّ اَ  ِت،َ  أْلَْشَض،َ َ َعَ ، لظُّظُ َ اِت،َ  ل ُّظ َش،ُثمَّ، لَِّ  َن،َيَ ُش  ،ِبَشبِّرِ ْم، : كقكلو تعالى

إنيا ،ُثمَّ، لَِّ  َن،َيَ ُش  ،ِبَشبِّرِ ْم،َ ْعِدُل َن،  في تفسير آية كقد كرد عف أمير المؤمنيف ، ،َ ْعِدُل َن،
، كساككا بو  ، كىـ قد جعمكا  مثيبل يعبد إف أكثاننا آلية:  جاءت ردا عمى مشركي العرب الذيف قالكا

.  غيره بأف جعمكا لو أندادا
 ،َ ِلُ ِقشُّظ  ،ِبِ ،،ِلَ ْعَ َم، ْلِعَباُد،َشبَُّ ْم،ِإْ ،َ ِ ُ   ُ،...،َفَبَعَث، هلُل،ُ َح َّدً ،ِباْلَح ِّر،: "  مف قكلو : ل   ثالثاـ،،،،،

 .،"، ،َ ِلُ ْثِبُ  ُ ،َبْعَد،ِإْ ،َ ْ َيُش  ُ،،َبْعَد،ِإْ ،َ َحُد  ُ،
:  ، كالجيالة ، كجيؿ عمٌي كجيؿ بيذا األمر  تقكؿ فبلف جيؿ فبلف حقو .نقيض العمـ:      إف الجيؿ

  .أف تفعؿ فعبل بغير عمـ
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: الجحكد. " ِلُ ِقشُّظ  ،ِبِ ،َبْعَد،ِإْ ،َ َحُد ُ ،..َ.َفَبَعَث، هلُل،ُ َح َّدً ،ِباْلَح ِّر، ": مف قكلو : ، ل ح دش بعاـ،،،
ديكا :  ، قاؿ تعالى ، كىك ضد اإلقرار، كال يككف إال مع عمـ الجاحد بأنو صحيح اإلنكار مع العمـ حى  كىجى

ـٍ    .  ًبيىا كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا أىٍنفيسييي
الكاردة في كبلـ أمير المؤمنيف  ( اإلثبات )ك ( اإلقرار )ك ( العمـ ) تعميؽ عمى ألفاظ كلممازندراني    
 كاإلقرار التصديؽ بكجكده، كباإلثبات   كالظاىر أف المراد بالعمـ العمـ التصكرم": في أعبله إذ قاؿ ،

، ففيو إشعار بأف العباد قبؿ البعثة لككنيـ كاغميف في الجيالة لـ يدخؿ إلى قمكبيـ  اإلقرار بكجكده لسانا
، كيحتمؿ أف يراد بالعمـ العمـ بصفاتو كباإلقرار التصديؽ بكجكد ذاتو  تصكر الصانع فضبل عف األخيريف

بمجرد معرفة الذات كالصفات بدكف معرفة كجو  كباإلثبات إثباتيما عمى نحك ما نطقت بو ألسنة الشرع إذ
 ." االرتباط بينيما ال يتحقؽ معرفة الصانع كالتكحيد المطمؽ 

ِل َّ ، َبْ َن،ُ َتبِّر "،:  ، إذ يصفيا قائبل  يذكر مزيدا مف المعتقدات   كفي مكضع آخر مف كبلمو 
نما ذكرناىا ىنا . التي سنأتي عمى بيانيا الحقا. " ِبَخْ ِق ،َ ْ ،ُ ْ ِحٍد،ِفي، ْسِ   ،َ ْ ،ُ ِت ٍش،ِإَلى،َغْ شِ  كا 

.  في ىذا المضمارلتكتمؿ الصكرة التي رسمتيا كممات أمير المؤمنيف 
عقيدة العرب في مكقفيا تجاه ا سبحانو ما بيف منكر  تنكعلى  يدؿ عالنصكص السابقة إف تأمؿ     

ف ىذه العقيدة المتباينة تستبطف اعترافا . كجاحد كجاىؿ كبيف مف جعؿ لو ندا أك مثيبل أك شبييا كغيرىا كا 
ف كاف اعتقادىـ مشكبا بالشرؾ  ضمنيا بكجكد ا سبحانو كتعالى . ، كا 

 عز كجؿ ؟ با  كلكف لماذا ىذا الجيؿ كاإلنكار كالجحكد    
 حقبة الزمنية كىك يشخص سمات تمؾ اؿإف الجكاب نجده حاضرا في مظاف كبلـ أمير المؤمنيف      

، فقد ساد الناس سبات  عمى المستكل العقائدم التي كانت تتمحكر بيف الضبلؿ كالحيرة كالجيؿ كالفتنة
في أكثر مف   ، كىذا ما أشار إليو ، كتطاكؿ الزمف حتى اندرست الشريعة مقيت إثر غياب النبكات

ُط ِ ،َ ْ َعٍة،ِ َن،" :   كما صاحب تمؾ الفترة مف.،"،َ ْشَسَ ُ ،َعَ ى،ِح ِن،َفْ َشٍة،ِ َن، لشُّظُس ِ،: "  مكضع بقكلو
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َ  لدُّظْ َ ا،َياِسَ ُة، ل ُّظ ِش،َظاِ َشُة، ْلُغُش ِش،َعَ ى،ِح ِن، أْلِ شَ ٍش،ِ ْن،َ َشِ َ ا،َ ،إَ اٍس،ِ ْن،َثَ شَِ ا،َ  ْغِ شَ ٍش،...، أْلَُ ِم،
 َ ْ َ ٍة،َعِن،"،، ك "َ  ْ ِ َقاٍض،ِ َن، ْلُ ْبَشِم،" ،  " ِ ْن،َ اِا ا،َ ْد،َدَشَسْت،َ َ اُش، ْلُ َدى،َ َظَ َشْت،َ ْعاَلُم، لشََّدى

، كعدـ  ، لجيؿ فييـ داللة عمى االنحراؼ عف جادة الطريؽكمو  كفي ذلؾ ،"، ،َ َغباَ ٍة،ِ َن، أُلَ مِ،، ْلَعَ  ِ،
، كسادت الفرقة  ، كاندراس شريعة المرسميف ، فتخبطكا في الفتف بعد تصدع عرل الديف فطنة لما ينبغي

َ  لّ اُس،ِفى،ِفَ ٍن،  "  :   إذ يقكؿ  ،   طريؽ الخبلص كاالختبلؼ بينيـ حتى صعب عمييـ تممس
 ،َ ضاَ ، ْلَ ْخَشُج،،َ ،َ َت ََّت، أْلَْ شُ،،، ،َ  ْخَ َ َ ، ل َّْ شُ،، ْلَ ق نِ،،،َس  ِشي،ِف  ا،َحْبُ ، لّد ِن،َ َ َزْعَزَعتْ،،، ْ َ َ مَ،

إشارة إلى كحدة الديف -  التي كردت بصيغة المفرد – "  حبؿ الديف " فعبارة "  ْلَ ْخَشُج،َ َعِ َى، ْلَ أْلَدشُ،
، كاف شيدت ىذه األصكؿ كالتعاليـ  الحؽ ككحدة المصدر الذم تستقي منو كافة أصكؿ كتعاليـ األنبياء

، كىذا ما يجكزه القرآف الكريـ عمى لساف المؤمنيف الصادقيف  بعض الفكارؽ التي تفرزىا طبيعة كؿ الزماف
ُ ،َبْ َن،َ َحٍد،ِ ْن،ُشُسِ ِ ، :  بقكلو .  َا،ُ َ شِّر
ال يشير إلى االختبلفات التي شيدىا ذلؾ العصر عمى أنيا " َ  ْخَ َ َ ، ل َّْ شُ،: "  كقكلو      

  . ، بؿ كانت اختبلفات أصكلية كأساسية كجذرية اختبلفات صكرية في تفرعاتيا كأطيافيا فحسب
 
    بؿ يمكف القكؿ إف العبارة أشارت إلى معنى يتضمف تزلزؿ أركاف الفطرة اإلنسانية كأصكليا التي   

ًبؿ عمييا مف قبيؿ التكحيد كعشؽ األعماؿ الصالحة كالخيرة ، األمر الذم دعا إلى تمؾ الحالة مف  جه
ف .  يمكف أف يككف إشارة إلى شدة الخبلفات الدينية القصكل آنذاؾ " َ َت ََّت، أَلْ شُ،" الفرقة كالتشتت  كا 
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بيف ،،"،َ َ  اُزٍع،ِ َن، أَلْلُسنِ،"مف دكاعي الفرقة كالتشتت ما كاف يسكد المجتمع في تمؾ الفترة مف جدؿ 
،  أصحاب الممؿ كالمذاىب العقدية المختمفة بما فييـ عبدة األكثاف كأىؿ الكتاب كمف ليس لو ديف كعقيدة

، كلكف ىذا الجداؿ كاف مجرد تسطير لؤللفاظ الذم لـ يرؽ إلى  فكؿه يجادؿ بدافع التعصب إلثبات أحقيتو
ثارة الفتف كالحركب  .مستكل الحكار المنطقي، بؿ مجرد كبلـ ال شيء كراءه إال الشحناء كا 

 
 إشارة إلى المعطيات السمبية التي أفرزتيا تمؾ األكضاع المزرية   ثـ إننا نجد في كبلمو     

 ،، ،َ ُخِ َ ، إْل  انُ،، ،َ ُ أِلَش، لتَّْ طانُ،،ُعأِلَى، لشَّْح نُ،.،، ،َ  ْلَع ى،تاِ  ٌ،،َفاْلُ دى،خاِ  ٌ، ":  فكصفيا قائبل
ثـ أردؼ يخكض في بياف ما . ،"،، ،َ َعَ ْت،ُتُشُي ُ،،ُسُبُ  ُ،،، ،َ َدَشَستْ،،َفاْ  اَشْت،َدعاِاُ ُ  ،َ َ َ يََّشْت،َ عاِلُ  ُ،

 ،َ  اَم،، ،ِبِ ْم،ساَشْت،َ ْعالُ  ُ،،، ،َ َ َشُد  ،َ  اِ َ  ُ،،َ طاُع  ، لتَّْ طاَن،فَس َي  ،َ ساِلَي ُ، "ما آؿ إليو حاؿ الناس
 ،َفُ ْم،ِف  ا،،،،َ  اَ ْت،َع ى،َس اِبِي ا،بَأْظالِف ا، ،َ َ ِطَاْ ُ مْ،،،ِفَ ٍن،د َسْ ُ ْم،ِبَأْخ اِف ا،َ  اَم،ِل  ُؤُ ،ِفى

.،،،،،"، اِاُ  َن،حاِاش َن، اِ ُ  َن،َ ْ ُ  ُ  نَ،
ٌ ،ِفي،َحْ َشةٍ، ":  كفي مكاضع أخرل يقكؿ     ،َ ِد، ْسَ ْ َ ْ ُ ُم،، ،َ َحاِطُب َن،ِفي،ِفْ َ ةٍ،،َبَعَثُ ،َ  ل َّاُس،ُضالَّ

 ،َ َباَلٍا،ِ َن،، ،َح اشى،ِفي،َزْلزَ ٍ ،ِ َن، أْلَْ شِ،، ،َ  ْسَ َخ َّْ ُ ُم، ْلَ اِ ِ  َُّة، ْلَ ْ اَلاُ،، ،َ  ْسَ َزلَّْ ُ ُم، ْلِيْبِش ااُ،، أْلَْ َ  اُ،
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،، ،َ ْد،َ اَدْ ُ ْم،َ ِز َّةُ،،،َ َ ُ  ُ  َن،ِفي،َحْ َشةٍ، ،، ْبَ َعَثُ ،َ  ل َّاُس،َ ْضِشُب َن،ِفي،َغْ َشةٍ،":  ، كقكلو،،"، ْلَ ْ  ِ،
ْ نِ،،، ْلَحْ نِ،  ،"،َ ْحَ ْ َن،َع ى،َفْ َشٍة،َ َ ُ  ُ  َن،َعَ ى،َيْ َشةٍ، " ،"، ،َ  ْسَ ْغَ َقْت،َعَ ى،َ ْفِاَدِ ِ ْم،َ ْ َ اُ ، لشَّ

 

:،، ل  شة  
 عف تمؾ الفاصمة الزمنية التي كانت بيف نبي ا مما ينبغي الكقكؼ عنده ما تكرر في حديثو       

،َ ْشَسَ ُ ،َعَ ى،ِح ِن،َفْ َشٍة،ِ َن،: "  ، إذ يقكؿ  " الفترة "ػ  التي عرفت ب كالنبي محمد عيسى 
َ ا،َ ْ َ ، ْلِي َاِب،َ ْد،َ اَاُيْم،َشُس ُلَ ا، : ، كىك عيف ما أشار إليو القرآف الكريـ في قكلو تعالى،،"، لشُّظُس ِ،

ُ َب ِّرُن،َلُيْم،َعَ ى،َفْ َشٍة،ِ َن، لشُّظُسِ ،َ ْن،َ ُق ُل  ،َ ا،َ اَاَ ا،ِ ْن،َبِت ٍش،َ َا،َ ِ  ٍش،َفَقْد،َ اَاُيْم،َبِت ٌش،َ َ ِ  ٌش،َ  ل َُّ ،َعَ ى،
،َتْيٍا،َ ِد شٌ، . ،،ُي ِّر

:  ، كفتر الماء انقطاع ما بيف النبييف:  ، كالفترة إذا سكف فيو:  ، يفتر فتكرا   فعمة مف فتر عف عممو   
. أم منقطعة عف حد النظر:  ، كامرأة فاتر الطرؼ إذا انقطع عما كاف عميو مف البرد إلى السخكنة

  . إذا انكسر كضعؼ (فتر الحر )، كمنو  االنكسار كالضعؼ: كالفتر
، فقيؿ أربعمائة سنة    كالنبي محمد   لقد اختمؼ في طكؿ الفترة بيف زماف النبي عيسى  

، كقيؿ خمسمائة  ، كقيؿ خمسمائة كأربعكف سنة ، كقيؿ أربعمائة كنيؼ كستكف سنة كبضع كثبلثكف سنة
كمنيـ مف يقكؿ .  إف القكؿ األخير ىك الرأم المشيكر كيرل ابف كثير ، كقيؿ ستمائة سنة كستكف سنة
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،  ، فإف القائؿ األكؿ أراد ستمائة سنة شمسية ال منافاة بينيماكالظاىر انو ،  يقكؿ ستمائة كعشركف سنة
.   كاآلخر أراد قمرية

، فإف منيا الزماف   اآلنؼ الذكر بياف لبعض أمارات النبكة  إف قكؿ اإلماـ أمير المؤمنيف    
، كيحتاج الخمؽ إلى قكانيف  ، كالقكانيف التي بيا نظاـ العالـ المتطاكؿ الذم تندرس فيو الشريعة السابقة

 .  ، كحينئذ تجب بعثة رسكؿ مجددة لنظاـ أحكاليـ
كىذا .   نبيكبيف النبي   ، فمـ يكف بيف النبي عيسى    إذف ىذه الفترة شيدت غياب النبكات  

، ل ََّ ،ُسْبَحاَ ُ ،َبَعَث، ":  في مكرد آخر مف كبلمو عف تمؾ الفترة بقكلو ما أكده أمير المؤمنيف  ِإنَّ
 كمف خبلؿ  ."  ،َ َا،َ دَِّعي،ُ ُب ًَّة،َ َا،َ ْح ا،ُ َح َّد ،أَلّ ى، لّ ُ ،َعَ  ِ ،َ  ِل ،َ َلْ َس،َ َحٌد،ِ َن، ْلَعَشِب،َ ْقشَُ ،ِي َابا

:    يستكقفنا إشكاالف التأمؿ في كبلـ أمير المؤمنيف 
،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  شٌ، : أال يتعارض ما ذكر أعبله مع ما جاء في قكلو تعالى: ، أل  ،،،، ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ  

،ُ  ٍَّة،َشُس ًا،َ ِن، ْعُبُد  ، ل ََّ ،َ  ْ َ ِ ُب  ، لطَّاُغ َت،َفِ ْ ُ ْم،َ ْن،َ َدى، ل َُّ ، : ، كقكلو تعالى َ َلَقْد،َبَعْثَ ا،ِفي،ُي ِّر
الَلُة،َفِس ُش  ،ِفي، أَلْشِض،َفاْ ُظُش  ،َيْ َ ،َياَن،َعاِ َبُة، ْلُ َي ِّرِب َن، .   َ ِ ْ ُ ْم،َ ْن،َحقَّْت،َعَ ْ ِ ، لضَّ

كاف بيف ميبلد النبي عيسى كالنبي محمد عمييما الصبلة : " كرد في األثر عف ابف عباس: ، لثا ي،،،،،
ِإْ ،َ ْشَسْ َ ا،ِإَلْ ِ ُم، ، كىك قكلو تعالى  كالسبلـ خمسمائة كتسع كستكف سنة بعث في أكليا ثبلثة أنبياء

ْزَ ا،ِبثَاِلٍث،َفَقاُل  ،ِإ َّا،ِإَلْ ُيْم،ُ ْشَسُ  نَ،   ."  ، كىك شمعكف ككاف مف الحكارييف،، ْثَ ْ ِن،َفَي َُّب ُ َ ا،َفَعزَّ
، كاحد مف العرب مف بني عبس  بينيما أربعة أنبياء: " كعف الكمبي مثؿ قكؿ ابف عباس إال انو قاؿ    

كفي ىذا تعارض مع .   "ضيعو قكمو : "   أنو قاؿ بحقو الذم نسب لمنبي  " كىك خالد بف سناف
.  "، ،َ َا،َ دَِّعي،ُ ُب ًَّة،َ َا،َ ْح ا،َ ،َلْ َس،َ َحٌد،ِ َن، ْلَعَشِب،َ ْقشَُ ،ِي َابا: "  ما ذكر أعبله في قكلو 
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:  فيناؾ عدة آراء  :   أما فيما يخص اإلشكاؿ األكؿ     
ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإا،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  شٌ، :   مف اآلية إنو استثنى أمة النبي محمد:  أل  ،،،،  ِ  َ فقالكا    " :

 كفي بعض  " ، كال يجيئيـ إلى يـك القيامة  فإنيـ لـ يجئيـ رسكؿ قبؿ محمد  ، غير أمة محمد
 كىناؾ مف قصر األمر عمى الفترة الفاصمة بيف نبكة " إال العرب لـ يكف ليـ نبي سكل النبي : " التفاسير

ِلُ ْ ِ َش،َ ْ ً ا،َ ا،َ  َاُ ْم،ِ ْن،َ ِ  ٍش،ِ ْن،َ ْبِ َك، :  مستدليف بقكلو تعالى كالنبي محمد نبكة عيسى 
،   " لـ يأتيـ نذير في الفترة بيف عيسى كمحمد: " المعنى: قاؿ ابف عباس كمقاتؿ.  َلَع َُّ ْم،َ َ َ يَُّش َن،

 مف أىؿ مكة  بأنيـ مف لـ  "قريش " ، بؿ ىناؾ مف خص  "أىؿ مكة " فيما خص البعض اآلخر 
.  ِلُ ْ ِ َش،َ ْ ً ا،   السابقة نفسيا ، استدالال باآلية يأتو النذير

،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  ٌش، فقد فسركا اآلية : ،  ا، ألحاب، لش ي، لثا ي      ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ باف دعكة ا 
، الف آدـ بعث إلى  ، كاف كاف فييـ مف لـ تباشره النذارة فيك ممف بمغتو تعالى قد عمت جميع الخمؽ

كانت العرب مف األمـ التي خمت فييا النذر عمى ك.   ، ثـ لـ تنقطع النذارة إلى كقت محمد  بنيو
ف لـ يكف بشكؿ مباشر، ألنيا عممت بإبراىيـ كبنيو كبدعكتيـ"ىذا الكجو   كلـ  ،  أم بمغتيـ النذارة كا 

  . " يأتيـ نذير مباشر ليـ سكل محمد 
 الف أكصياءه  الرأم لكنو يرل إف اإلنذار يككف في حاؿ غياب النبيىذا    كفريؽ آخر متفؽ مع  

،  فإف خبل الزماف مف  ، فإف األرض ال تخمك مف حجة ىـ الذيف يتكلكف ميمة تبميغ دعكاه إلى الناس
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، إذ ال يجكز ثبكت التكميؼ مع ارتفاع العصمة  رسكؿ فإنو ال يخمك مف كصي رسكؿ حاضرا أك غائبا
  . مف المخمكقيف مف غير حجة ناطؽ أك ساكت

،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  ٌش، : كيمكف القكؿ أف الرأم األكؿ يرد عميو أف اآليات      ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ  كقكلو ، 
،ُ  ٍَّة،َشُس ًا، ، فاألرض ال يمكف  ، في غاية الكضكح فبل يحتمؿ معو ىكذا استثناء َ َلَقْد،َبَعْثَ ا،ِفي،ُي ِّر
ٍة،ِإ َّا،: "  ، يقكؿ أمير المؤمنيف  إف تخمك مف حجة  مطمقا َا،َ ْخُ  ،َ أْلَْشُض،ِ ْن،َ اِاٍم،ِل َِّ ،ِبُح َّ

،ِلُ ْ ِ َش،َ ْ ً ا،: ، كأما عف قكلو تعالى  "،َظاِ شً ،َ ْتُ  شً ،َ  ِ  َّا،َخاِا ًا،َ ْغُ  شً ،ِلَاالَّ،َ ْبُطَ ،ُحَ ُ ، َل َِّ ،َ َب ِّرَ اُ  ُ،
، كال تغيير   أم ما جاءىـ رسكؿ قبمؾ بتبديؿ شريعة،َ ْ ً ا،َ ا،َ  َاُ ْم،ِ ْن،َ ِ  ٍش،ِ ْن،َ ْبِ َك،َلَع َُّ ْم،َ َ َ يَُّش نَ،

، ككيؼ يككف ذلؾ كىك عز كجؿ يحكي عنيـ في قكلو  ، كلـ ينؼ عنيـ اليداة كالدعاة مف األكصياء ممة
،َ ْ َدى،ِ ْن،ِإْحَدى، أْلَُ ِم،َفَ  َّا،َ اَاُ ْم،َ ِ  ٌش، : تعالى َ َ ْ َسُ   ،ِبال َِّ ،َ ْ َد،َ ْ َ اِ ِ ْم،َلِاْن،َ اَاُ ْم،َ ِ  ٌش،َلَ ُي ُ نَّ

،ُ ُ  شً ، ، فيذا يدؿ عمى انو قد كاف ىناؾ ىاد يدليـ عمى شرائع دينيـ ألنيـ قالكا ذلؾ   َ ا،زَ َدُ ْم،ِإاَّ
  .  قبؿ أف يبعث محمد

،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  ٌش،    كأما عف التعارض بيف ىذه اآلية كآية     ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ إف : ، فيمكف أف يقاؿ
،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  ٌش، معنى جممة   ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ ىك إف كؿ أمة كاف ليا نذير إال أنو ال يمـز حضكره 

، بؿ يكفي أف يصؿ صكت دعكة أنبياء ا العظاـ بكاسطة أكصيائيـ إلى إسماع كؿ  بنفسو في كؿ مكاف
، كليا كتاب سماكم: كىذا يشبو قكلنا.  البشر في العالـ ، فمعنى  إف كؿ أمة كاف ليا نبي مف أكلي العـز

ىذا الكبلـ إف صكت ىذا النبي ككتابو السماكم قد كصؿ عف طريؽ ككبلئو كأكصيائو لكؿ تمؾ األمة 
  . عمى طكؿ التاريخ

ْن،   كىناؾ آيتاف في نفس السياؽ كذات نفس المعنى قد تبدك كؿ منيما في محؿ تعارض مع اآلية    ِ  َ
،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  ٌش، :   كىماِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ

                                                           

 .  370 / 1: منياج البراعة : الراكندم - 
. 36سكرة النحؿ آية - 
 . 687 - 686ص: نيج الببلغة - 
 . 42 ػ 41سكرة فاطر اآليتاف - 
 . 668- 667ص : كماؿ الديف : الصدكؽ - 
 . 94 / 13:  تفسير األمثؿ : ناصر مكاـر الشيرازم-  



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                            الفصل الثاني            

189 
 

،َخاَل، مر بنا إف آية  فقد . َ َ ا،َ ْشَسْ َ ا،ِإَلْ ِ ْم،َ ْبَ َك،ِ ْن،َ ِ  ٍش، : قكلو تعالى: ،،،  ا، ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ
كلكف ليس معنى ىذا الكبلـ أف يبعث ا .  تعني إف كؿ أمة مف األمـ السالفة كاف ليا نذير،ِف َ ا،َ ِ  شٌ،

 ، إذ ، بؿ يكفي أف تبمغ دعكة الرسؿ ككبلميـ أسماع المجتمعات المختمفة في كؿ مدينة أك منطقة رسكال
كعميو فبل منافاة بيف ىذه اآلية التي تقكؿ  (خبل منيا نذير  ) :، كلـ يقؿ،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  شٌ، :  القرآفيقكؿ
 ،ا،َ ْشَسْ َ ا،ِإَلْ ِ ْم،َ ْبَ َك،ِ ْن،َ ِ  ٍش َ َالتي يقصد منيا ككف المنذر منيـ  .  

، عمى ما  ىـءأم لـ تنذر آبا. ،ِلُ ْ ِ َش،َ ْ ً ا،َ ا،ُ ْ ِ َش،َ َباُؤُ ْم،َفُ ْم،َغاِفُ  َن، : قكلو تعالى: ثا  ا    
كالمراد بآبائيـ . مبينة لغاية احتياجيـ إلى اإلنذار (قكما )، كالجممة صفة  ، فما ىنا نافية ركم عف قتادة
ال فاألبعدكف قد أنذرىـ إسماعيؿ  آباؤىـ األدنكف كقد كاف منيـ مف .   كبمغيـ شريعة إبراىيـ ، كا 

كالدعاء .  إال االسـ تمسؾ بشرعة عمى أتـ كجو ثـ تراخى األمر كتطاكؿ المدد فمـ يبؽ مف شريعتو 
، كاآليات  ، إما بمباشرة مف أنبيائيـ كأما بنقؿ إلى كقت بعثتو نبيا  إلى ا لـ ينقطع عف كؿ أمة

، كأما إف النذارة انقطعت  التي تدؿ عمى أف قريشا ما جاءىـ نذير معناىا لـ يباشرىـ كال آباءىـ القريبيف
كما ذكره المتكممكف مف حاؿ أىؿ الفترات فيك عمى . ، كلما شرعت آثارىا تندرس بعث النبي  فبل

 كعميو فالمعنى ما أنذر آباءىـ رسكؿ أم لـ يباشرىـ باإلنذار ال أنو لـ ينذرىـ منذر أصبل. حسب الغرض
ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة، ػػ ىنا كبيف قكلو تعالى  ما فبل منافاة بيف ػػ .  ، فيجكز أف يككف قد أنذرىـ مف ليس بنبي  ِ  َ

،َخاَل،ِف َ ا،َ ِ  شٌ، ،    َعَ ى،َفْ َشٍة،ِ َن، لشُّظُس ِ، ، كليس في ذلؾ إنكار الفترة المذككرة في قكلو تعالى  ِإاَّ
 كىك  ينفي التعارض  كقاؿ فخر الديف الرازم.  ألنيا فترة إرساؿ كانقطاعيا زمانا ال فترة إنذار مطمقا

 فكجكب بعث النذير لكؿ أمة ال يكجب أف يككف الرسكؿ حاضرا مع القـك الف تقدـ ":  بيف اآليتيف أعبله
. " الرسكؿ ال يمنع مف ككنو رسكال إلييـ، كما ال يمنع تقدـ رسكلنا مع ككنو مبعكثا إلينا إلى آخر األبد

 في الفترة ما بينو ، حكؿ كجكد أنبياء سبقكا بعثة النبي محمد  أما فيما يخص اإلشكاؿ الثاني    
:  ، فضبل عف األدلة اآلتية  فيرده الدليؿ القرآني في أعبلهكبيف عيسى 
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 ، ليس بيني كبينو نبي أنا أكلى الناس بابف مريـ كاألنبياء أكالد عبلت: "  ػ قاؿ النبي األعظـ 1   
"  .
، ل ََّ ،ُسْبَحاَ ُ ،َبَعَث،ُ َح َّد ،أَلّ ى، لّ ُ ،َعَ  ِ ،َ  ِل ،َ َلْ َس،َ َحٌد،ِ َن، ْلَعَشِب،: "  ػ قكؿ أمير المؤمنيف 2 ِإنَّ

،َ َ ا،َ َ ْ َ اُ ْم،:  كلعؿ ىذا ىك ما أشار إليو القرآف الكريـ بقكلو . "َ ْقشَُ ،ِي َابا ،َ َا،َ دَِّعي،ُ ُب ًَّة،َ َا،َ ْح ا
 . ،ِ ْن،ُيُ ٍب،َ ْدُشُس َ َ ا،َ َ ا،َ ْشَسْ َ ا،ِإَلْ ِ ْم،َ ْبَ َك،ِ ْن،َ ِ  شٍ،

 : كىنا يستكقفنا إشكاالف    
ىؿ في قكلو ىذا إطبلؽ شامؿ  " َ ،َلْ َس،َ َحٌد،ِ َن، ْلَعَشِب،َ ْقشَُ ،ِي َابا"  :  ما معنى قكلو : أل  ،،،،

؟ كبالتالي أتباع شريعة سماكية  ؟ أليس في العرب مف كاف عمى ديف الييكدية كالنصرانية لكؿ العرب
؟ كلمجكاب يمكف القكؿ إف  ؟ أـ انو عنى بالعرب فقط مشركي مكة كلدييـ كتب سماكية كالتكراة كاإلنجيؿ

، كقد تناست دعكة  العبارة إشارة إلى األغمبية الساحقة مف العرب آنذاؾ التي كانت تعبد األكثاف كاألصناـ
،  كبناءن عمى ىذا فميس ىناؾ مف منافاة بيف ىذا الحكـ العاـ الناظر لؤلغمبية العظمى.  األنبياء السابقيف

أضؼ إلى ذلؾ فإف األقمية الييكدية كانت مياجرة أتت . ككجكد األقميات الدينية آنذاؾ كالييكد كالنصارل
  . ، فيما ال ينتمياف إلى العرب إلى الحجاز مف الشاـ كما قدمت األقمية النصرانية مف اليمف

، كلكف  ( التكراة كاإلنجيؿ )نعـ كاف الخطاب شامبل لمعرب كبضمنيـ الييكد كالنصارل ككتبيـ : ،،،،ثا  ا
 في ، كىذا ما أشار إليو   تعني الكتب السماكية غير المحرفةإشارة اإلماـ أمير المؤمنيف 

 ،َ ْظَ َش،ِبِ ، لتَّشَ ِاَع، ْلَ ْ ُ  َلَة،َ َ َ َع،ِبِ ، ْلِبَدَع، ْلَ ْدُخ َلَة،َ َب ََّن،ِبِ ، أَلْحَياَم، ْلَ ْ أُل َلةَ،: "  مكضع آخر بقكلو
" .  

، كبذا يككف الكتاب المكجكد ليس كتابا    كفي ىذا داللة عمى التزييؼ الذم دخؿ الشرائع السماكية   
ف شرعة ليس بكاجب اإلتباع لمتحريؼ الذم نالو سماكيا يعكؿ عميو في بياف األحكاـ : ، يقكؿ تعالى ، كا 

                                                           

: المخصص : ابف سيدة. ىـ الذيف مف أب كاحد كألميات شتى، فالمراد إف األنبياء إيمانيـ كاحد ، كشرائعيـ مختمفة- 
. 470/ 11: لساف العرب : ، ابف منظكر3/291: النياية: ، ابف األثير653ص: أساس الببلغة : ، الزمخشرم4/1/209

، 142 / 5: المعجـ األكسط : الطبراني . 233 / 15: الصحيح : ابف حباف . 142 / 4: الصحيح : البخارم- 
 415 / 1: الجامع الصغير : السيكطي . 202 / 14: التمييد : ابف عبد البر . 257 / 1: المعجـ الصغير 

 .  192ص : نيج  الببلغة - 
 .  44سكرة سبأ آية - 

 . 281/ 4: نفحات الكالية : ػ ناصر مكاـر الشيرازم
 .  302ص : نيج الببلغة - 
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 تيٍخفيكفى كىًثيرنا اءى ًبًو ميكسىى نيكرنا كىىيدنل ًلمنَّناًس تىٍجعىميكنىوي قىرىاًطيسى تيٍبديكنىيىا كى ٍف أىٍنزىؿى اٍلًكتىابى الَّنًذم جى  قيٍؿ مى
ـٍ يىٍمعىبيكفى  ٍكًضًي ـٍ ًفي خى ـٍ قيًؿ المَّنوي ثيَّـن ذىٍرىي ـٍ تىٍعمىميكا أىٍنتيـٍ كىالى آىبىاؤيكي ا لى مِّذٍمتيـٍ مى .  ،كىعي

، فيذا مما ال ينطبؽ مع  عمى عدـ معرفة العرب بالقراءة كالكتابة"  ال يقرأ كتابا " أما حمؿ معنى     
 ، ىذا فضبل عف  الكاقع فقد كاف في عند العرب آنذاؾ مف يحسف القراءة كالكتابة كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة

  . عمى الخبلؼ مف ذلؾ - السابؽمف كبلـ اإلماـ - إف العبارة التي تمي ىذه العبارة 
ما قكلو  ِلُ ْ ِ َش،َ ْ ً ا،َ ا، ، فيبدك انو اقتباس مف اآلية الشريفة   "كال يدعي نبكة كال كحيا : "    كا 

:  كىنا يمكف طرح تساؤليف.  ُ ْ ِ َش،َ َباُؤُ ْم،َفُ ْم،َغاِفُ  َن،
،َخاَل،ِف َ ا، :  أال يتعارض مفيـك اآلية ككبلـ اإلماـ أعبله مع قكلو تعالى: أل  ،،،، ْن،ِ ْن،ُ  ٍَّة،ِإاَّ  ِ  َ
. ؟ كجكابو قد مر فيما سبؽ كتبيف عدـ التعارض بينيما َ ِ  ٌش،
، كىذا  ينفي في كبلمو أعبله كجكد نبكات متصمة بالسماء في تمؾ الفترة  إف اإلماـ : لثا ي    

، كنبي رابع مف العرب يدعى خالد بف سناف  يخالؼ ما مر ذكره مف كجكد ثبلثة أنبياء مف بني إسرائيؿ
كال سيما مع خمك تمؾ   ، فيرجح ككنيـ أكصياء لمسيد المسيح  ، فأما عف أنبياء بني إسرائيؿ العبسي

كأما عف خالد بف سناف العبسي فسكؼ نقؼ بشيء مف التحميؿ عند الركايات التي .  الفترة مف النبكات
. ذكرتو كتناكلت قصة نبكتو لكي نخرج برأم اقرب لمكاقع

خالد :   إف رجبل مف بني عبس يقاؿ لوعف عكرمة عف ابف عباس : "   يركم ابف شبة النميرم    
 -رجؿ مف قكمو  -    فقاؿ لو عمارة بف زياد ،  أنا اطفي عنكـ نار الحدثاف:  ، قاؿ لقكمو بف سناف

                                                           

 . 91سكرة األنعاـ آية - 
. 133- 129، 123- 118، 116ص: الحياة الفكرية في الجزيرة العربية : ىاشـ يكنس عبد الرحمف: ينظر- 

. 8- 5ص : الجاىمية : النصرا 
 . 282/  4: نفحات الكالية : ناصر مكاـر الشيرازم -  
 . 6سكرة يس آية - 
كاف خالد بف سناف بف عيث بف : قاؿ ىشاـ ابف الكمبي عف أبيو: خبر نار الحدثاف: - قاؿ الببلذرم تحت عنكاف- 

مريطة بف مخزـك بف مالؾ بف غالب بف قطيعة فيما يقاؿ نبيا يكحى إليو، ككاف حٌرة الحدثاف تأٌجح بالميؿ نارا، فإذا كاف 
النيار صارت النار دخانا يسطع ، ككانت تمؾ النار قد أضرت بالناس ، كربما خرج منيا العنؽ فساح فبل يمر بشيء إالَّن 

إف ا قد أمرني بإطفاء ىذه النار فميقـ معي مف كؿ بطف منكـ رجؿ ، : أكمو ، فأتى خالد بف سناف بني عبس فقاؿ ليـ 
فكاف عمارة بف زياد ، أخك الربيع ممف قاـ معو ، فانتيى بيـ إلى طرؼ الحرة فإذا عنؽ مف النار قد خرج عمى خالد كمف 

كبل كجعؿ يضرب النار بالٌدٌرة : يا خالد أىمكتنا فقاؿ : معو فصاركا منو في مثؿ كفة الميزاف ، ثـ جعؿ العنؽ يدنك فقالكا 
بٌدا بٌدا كؿ ىدم لمَّنو مؤٌدل ، أنا عبد ا ، أنا خالد بف سناف ، فتراجع ذلؾ العنؽ يتخمؿ الحرة حتى انتيى إلى : كيقكؿ 
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:  ؟ قاؿ فما شأنؾ كشأف نار الحدثاف تزعـ انؾ  تطفأىا.  كا ما قمت لنا يا خالد قط إال حقا:  -
،  ، كىي تخرج مف شؽ جبؿ مف حرة فانطمؽ كانطمؽ معو عمارة بف زياد مع ناس مف قكمو حتى أتكىا

، فبل تدعكني   إف أبطأت عنكـ:  ، كقاؿ ليـ ، فأجمسيـ فييا فخط ليـ خطة:  ، قاؿ يقاؿ ليا حرة أشجع
" :  ، فجعؿ يضربيا بعصاه كيقكؿ ، فاستقبميا خالد فخرجت كأنيا خيؿ شقر يتبع بعضيا: قاؿ.  باسمي

، حتى دخؿ معيا  " ، ك ثيابي تندل ، زعـ ابف راعية المعزل أني ال اخرج منيا بدا بدا، كؿ ىدل مؤدل
،  ( بعد )كا لك كاف صاحبكـ حيا لخرج إليكـ :  ، فقاؿ عمارة بف زياد فأبطأ عمييـ– ، قاؿ  الشعب
،  ادعكه باسمو فك ا لك كاف صاحبكـ حيا لخرج إليكـ بعد:  ، قاؿ إنو نيانا أف ندعكه باسمو:  فقالكا لو

قد كا  ؟  ألـ أنيكـ إف تدعكني باسمي:  ، فقاؿ فخرج كىك آخذ برأسو: ، قاؿ  فدعكه باسمو: قاؿ
 )، فإنكـ ستجدكني حيا  ، فانبشكني ، فإف مرت بكـ الحمر فييا حمار أبتر ، احممكني كادفنكني قتمتمكني

ننبشو فانو قد أمرنا أف :  ، فقالكا ، فمرت بو الحمر فييا حمار أبتر فدفنكه:  ، قاؿ ( فأخبركـ بما يككف
كقد كاف خالد :  أبدا، قاؿ ، كا ال تنبشكنو إنا ننبش مكتانا: ال تحدث مضر:  ، فقاؿ عمارة ننبشو

، فإنكـ ستركف ما تسألكف  ، فانظركا فييما ، فإذا أشكؿ عميكـ أمر  امرأتو لكحيف أخبرىـ إف في عكـ
فمما رجعكا إلى امرأتو سألكىا عنيما، فأخرجتيما كىي حائض فذىب ما - كال تمسيما حائض:  ، قاؿ عنو

                                                                                                                                                                                     

قميب في كسط الحرة فانساب فيو ، كانقدـ عميو خالد ، كعميو إزار كرداء فمكث مميا ، فقاؿ ابف عـ لخالد يقاؿ لو عركة بف 
زعـ ابف : ال يخرج منيا أبدا ، فما كاف أف أسرع مف أف خرج كثكباه ينطفاف عرقا كىك يقكؿ : سٌنة بف عيث بف مريطة 

ككاف إذا قحط . راعية المعزل أف ال أخرج ، كجمدم يندل ، فسٌمكا بني راعية المعزل إلى اليـك ، كطفئت النار إلى اليـك 
الناس ، كأمسؾ القطر خرج خالد حتى يأتي صخرة فيغٌشييا بثكبو ، ثـ يقـك فيدعك ا فيمطركف ما داـ الثكب عمى 

 . 205 - 13/204: أنساب األشراؼ . الصخرة ، فإذا كشؼ الثكب عنيا انقشع السحاب
كاف كثير الماؿ ، كاسع . مف رؤساء القادة في الجاىمية : عمارة بف زياد بف سفياف بف عبد ا ابف ناشب العبسي - 

كؿ  (الربيع ، كقيس ، كأنس  )ككاف أخا ثبلثة . آلى عمى نفسو أال يسمع صكت أسير ينادم في الميؿ إال افتكو . الجكد 
بمعنى دلؽ الغارة كشنيا " دالؽ " ككاف عمارة يمقب بالكىاب كيقاؿ لو أيضا . كاحد منيـ قد رأس في الجاىمية كقاد جيشا 

  37 / 5: االعبلـ : الزركمي . كقتمو شرحاؼ بف المثمـ الضبي . عمى العدك 
. 435 / 2: معجـ ما استعجـ : البكرم . بيف مكة كالمدينة : حرة أشجع - 
شده بثكب، كىك أف يبسطو كيجعؿ فيو المتاع : نمط تجعؿ فيو المرأة ذخيرتيا ، عكـ المتاع يحكمو عكما : عكـ - 
 / 12: لساف العرب : ابف منظكر  . 1989 / 5: الصحاح :الجكىرم  . 208 / 1: العيف : ينظر الفراىيدم . كيشده
415 
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،  ، أك بنت خالد أتى إف ابف خالد بف سناف:  فقاؿ سماؾ بف حرب: ، قاؿ أبك يكنس كاف فييما مف عمـ
  . "مرحبا بابف أخي أك ابنة أخي:  فقاؿ النبي أك أتت
:  إف الذم يمكف مبلحظتو عمى ىذه الركاية ما يأتي    
ف كاف ما جاء في ذيؿ   يشير إلى أف خالد بف سناف كاف نبيا ما ركاية ابف عباسليس في  - أ ، كا 

. الركاية التي ألحقيا بو ابف شبة عف أبي يكنس عف سماؾ بف حرب فيو إشارة إلى نبكتو
، بينما جاءت   انو سيطفئ نار الحدثاف : قاؿ لقكمو مف الركاية إلى إف خالد بف سناف ىكاشارت  - ب

 :مف ناحيتيف ركايات أخرل مخالفة لما ذكر
، بينما في ركاية ثانية إف ا   فيما يخص إطفاء النار، فينا خالد ىك الذم تطكع إلطفائيا:ى، أل      

 . ىك الذم أمره بإطفائيا
انو اشترط عمى :  كفي ركاية ثالثة.   إال انو لـ يصرح بذلؾالسابقة  إال أف يككف قد أمره في الركاية     

 كفي ركاية رابعة تذكر أف خالدا لما دعا قكمو لئليماف بو كذبكه. ا قكمو إف ىك أطفاىا أف يؤمنكا بو نبي
فانؾ  -إف دعكت فاسمت ىذه الحرة عمينا نارا : "  ( قيس بف زىير )، كقاؿ لو رجؿ مف قكمو يدعى 

ف لـ تسؿ نارا كذبناؾ اتبعناؾ–  إنما تخكفنا بالنار ،  ، فتكضأ كدعا ا أف يسيؿ عمييـ الحرة نارا " ، كا 
ذا بيـ بعد أف اشتعؿ أكارىا يعكدكف فيطمبكا منو ردىا   . كا 

:  أمكر أما ما يخص النار، فقد اختمفت الركايات بشأنيا مف عدة: ،ة لثا ي،،،،
بأرض ، أنيا في ارض الحجاز : ، كركاية ثانية قالت   أنيا في حرة أشجع :فالركاية تقكؿ:  ػ مكانيا1

.  النار  في ناحية خيبر مف حرة :، كقيؿ   في أرض قريب مف أرض عبس :، كقيؿ بني عبس

                                                           

. كالتصحيح مف المقـك المغكم. باألصؿ أتيت - 
: المعجـ الكبير : الطبراني  . 599- 598 / 2: المستدرؾ : كانظر الحاكـ  . 423 – 421 / 2: تاريخ المدينة - 
 / 2: اإلصابة : ابف حجر  . 105 – 104 / 1:  ، السيرة النبكية 269 / 2: البداية كالنياية : ابف كثير  . 237 / 11

 . 213 / 8: مجمع الزكائد : الييثمي  . 311
 . 449 / 14: البحار: المجمسي  . 275ص : قصص األنبياء : الراكندم  . 425/ 2: تاريخ المدينة : ابف شبة - 
ىك قيس بف زىير بف جذيمة العبسي الفارس المشيكر الذم كانت عمى يديو حرب داحس كالغبراء بيف عبس كفزارة ، - 

 ، 82 ، 66 / 11: االغاني : ابك الفرج : ينظر . اختمؼ في كفاتو ىؿ قبؿ البعثة اـ ادرؾ عيد عمر بف الخطاب ؟ 
103 ، 15 / 37 ، 17 / 124 . 
 . 427 / 2: تاريخ المدينة : ابف شبة - 
 . 430 / 2: تاريخ المدينة : ابف شبة - 
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، ك تخرج في  ، أك تأتييـ كؿ سنة  ، ىؿ كؿ يكـ لقد اختمؼ في مكعد خركجيا:   ػ مكعد خركجيا2
  .كقت معمـك 

سالت عمييـ نار مف حرة النار في  : ) فركاية تقكؿ:  كذلؾ اختمفت الركايات في كصفيا:   ػ كصفيا3
نيا تخرج مف غار ، كىي تأتي مف ناحيتيف جميعا ناحية خيبر كالناس في كسطيا كفي كراية .   "، كا 

ذا كاف الميؿ تسطع مف الماء نار الحرتيف كانت بببلد عبس" ثانية  ، ككانت بنك طي تتنفس منيا  ، كا 
ذا كاف النيار كانت  ، فتاتي كؿ شيء يقربيا فتحرقيا ، كربما بدرت منيا عنؽ إبميا مف مسيرة ثبلث ، كا 

 . أك أنيا تخرج مف كيؼ أك شؽ جبؿ أك بئر أك غار .  " دخانا
  : ، كىذه الركايات ىي ىنا تتبايف الركايات في كيفية إطفائيا مف قبؿ خالد بف سناف:   ػ كيفية إطفائيا4

   "خرج إلييا يضربيا بسكطو حتى رجعت مف الشؽ الذم خرجت منو كثيابو تندل "  :،، أل لى -
فخرج بنا حتى  : [قاؿ الراكم  ]... فميقـ معي مف كؿ بطف رجؿ  : "  أنو قاؿ لقكمو: ، لثا  ة -

إياكـ أف يخرج أحد منكـ مف ىذا الخط : ، ثـ قاؿ انتيى إلى النار، فخط خطا عمى مف معو
، فأحدؽ بنا حتى جعمنا مثؿ  فخرج عنؽ مف النار: ، قاؿ ، فأىمؾ ، كال ينكىف باسمي فيحترؽ

، كخرج يتبعيا حتى ألجأىا في بئر في  ، كجعؿ يدنك منا حتى كاد يأخذ بأفكاىنا كفة الميزاف
، فإذا ىك بكبلب تحتيا فرضيف  ، كفي يده درة كسط الحرة منيا تخرج النار، فانحدر فييا خالد
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كمعيـ ابف عـ لو يقاؿ لو عركة بف سناف بف .  ، كضرب حتى أطفأىا ا عمى يده بالحجارة
، فخرج كعميو برداف ينطفاف  ، فجعؿ يقكؿ ىمؾ خالد غيث كأمو رقاش بنت صباح مف بني ضبة

، كذب ابف  بدا بدا كؿ ىدل  مؤدل أنا عبد ا أنا خالد بف سناف: ماء مف العرؽ كىك يقكؿ
، فيك اسميـ  فسمي بنك عركة ببني راعية المعزل. ، كجمدم يندل ، ألخرجف منيا راعية المعزل

 . " إلى اليكـ
، فخرج معو راعي غنـ  ابعثكا معي إنسانا حتى أطفأىا مف أصميا:  فقاؿ ليـ العبسي " :، لثالثة -

، ثـ دخؿ  أمسؾ ثكبي: ، حتى جاء غارا تخرج منو النار، ثـ قاؿ العبسي لمراعي ىك ابف راعية
، كثيابي ال  ، إني سأخرج ، زعـ ابف راعية الغنـ ىديا ىديا، كؿ ييف مؤدل: في الغار، فقاؿ

، كجسدم  عكدم بدا كؿ شيء مؤدل، ألخرجف منيا:  ، قاؿ كىك يمسح العرؽ عف جبينو تندل
 . " يندل

باسـ : ، فدخؿ النار كىك يضربيا بالقضيب كىك يقكؿ  مف نخؿ رطبفأخذ عسيبا: " ، لش بعة -
فما .  ، أف ال أخرج  منيا كثيابي تندل ، زعـ ابف راعية المعزل ، كؿ ىدل مؤدل رب األعمى

 . " مف شيء أصابو ذلؾ العسيب إال انطفئ فأطفأىا
ىدا :  فتناكؿ عصا ثـ استقبميا بعد ثبلث لياؿ فدخؿ فييا ، فضربيا بالعصا كيقكؿ: " ، لخا سة -

، فمـ يزؿ يضربيا  ، زعـ ابف راعية المعزل أف ال أخرج منيا كجبيني يندل ىدا كؿ خرج مؤدل
 . " حتى رجعت
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، فسمع  ، كالناس ينظركف ثـ اقتحـ فييا حتى غيبيا فاحتفر ليا سربا ثـ أدخميا فيو: " ، لسادسة -
، كخرج يرشح جبينو  كذب ابف راعية المعزل:  ، فقاؿ خالد بعض القـك كىك يقكؿ ىمؾ الرجؿ

 . "عكدم بدا كؿ شيء يؤدل ألخرجف منيا كجسدم يندل: عرقا كىك يقكؿ
، كجمسكا  ، كدخؿ معيا فجاءت فاستقبميا بثكبو، ثـ تبعيا حتى دخمت كيفيا: قاؿ " :، لسابعة -

،  ىذا ىذا ككؿ ىذا مف ذا:  عمى باب الكيؼ كىـ يركف أف ال يخرج أبدا،  فخرج كىك يقكؿ
 . " زعمت بنك عبس إني ال أخرج كجبيني يندل

، فمكث حتى  ، فدخؿ معيا ، حتى أدخميا غارا كىـ ينظركف فاستقبميا فردىا بثكبو " :، لثا  ة -
 . " ، فخرج منيا إنا لنراىا قد أكمتو:  ، فقالكا طاؿ ذلؾ عمييـ

:  الركايات ىذهنبلحظ عمى ما جاء في    
.   في المكاف الذم خرجت منو النار ىؿ مف بئر، أك شؽ حبؿ، أك غار، أك كيؼ؟انيا متباينة ػ 1
 ػ تبايف الركايات بماذا ضربيا ىؿ ضربيا بسكطو أك بعصاه، أك درتو، أك عسيبا مف نخؿ رطب، أك 2

 ! استقبميا بيده أك بثكبو، أك أقحـ نفسو فييا؟
، كفي ثانية حددت  ؟ ففي ركاية اصطحب معو مف كؿ بطف رجبل  ػ مف ىك الذم اصطحبو معو3

 ، كفي رابعة طمب أف يبعث معو شخص لـ تعرفو الركاية كحده  كفي ثالثة راعي الغنـ ، رجبل30عددىـ 
 !! كميـ ، كفي أخرل أنو كاجو النار أماـ مرأل مف الناس

  نعتو بابف راعية المعزل الذم شكؾ بخركجو تارة عركة بف سناف بف غيثمف ػ نبلحظ االختبلؼ حكؿ 4
 !!. ، كفي باقي الركايات لـ تصرح باسمو ، كتارة عمارة بف زياد

-الكبلـ النبكم-  ػ بؿ إف التبايف طاؿ حتى الكممات التي رددىا كالتي أدخميا أحد الباحثيف في  إطار5
 !!  رغـ ركاكتيا!!!
فيؿ آثر بعض الناقميف !!   ػ أكردت بعض الركايات تفاصيؿ مطكلة غابت عف الركايات األخرل6

!!  بعض الزيادات التي ألبست القصة زييا األسطكرم؟كاأـ إف اآلخريف أضاؼ!! االختصار؟
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يفتؾ بالبشر ليكاجيو خالد بف  (طائر  )الغريب أف تأتي ركاية أخرل تستبدؿ قصة النار بقصة - ج    
،  طائرا اسمو العنقاء  إف ا خمؽ في زماف مكسى :  ، فعف ابف عباس سناف بدعائو فيقضي عميو

، كخمؽ ليا  ، كأعطاىا مف كؿ شيء حسف قسطا ، كجييا ككجو اإلنساف ليا أربعة أجنحة مف كؿ جانب
 ، كجعمت رزقيما في الكحكش التي حكؿ بيت المقدس ذكرا مثميا، كأكحى إليو إني خمقت طائريف عجيبيف

فمما تكفي مكسى .  فتناسبل ككثر نسميما.  ، كآنستؾ بيما كجعمتيما زيادة فيما فضمت بو بني إسرائيؿ
فمـ تزؿ تأكؿ الكحكش كتخطؼ الصبياف إلى أف تنبأ خالد بف سناف   انتقمت فكقعت بنجد كالحجاز ،

 ." فدعا ا تعالى، فانقطع نسميا كانقرضت  ، فشككىا إليو.  بيف عيسى كمحمد العيسى
يا بني عبس، إف كنتـ تحبكف :   قاؿ خالد بف سناف" ثـ تأتي ركاية أخرل بقصة مغايرة فتركم  - د    

أف تغمبكا العرب، كال تغمبنكـ فخذكا ىذه الصخرة فاحممكىا، فإذا لقيتـ عدكا فاطرحكىا بينكـ، فأنكـ ال 
، فإذا  ، فحممتيا بنك عبس يتعاقبكنيا (كماس )تزالكف غالبيف ما كانت الصخرة معكـ، كاسـ الصخرة 

فدار : ، قاؿ ، فإذا لـ يكف حرب كاف جيدىا يقميا أربعكف رجبل كانت الحرب سعى بيا الغبلـ الشاب
، أما تعرفنا العرب إال  يا بني عبس: ، فقاؿ ليـ قيس بف زىير حمميا يكما عمى بني بجاد مف بني عبس

، فمقيتيـ بنك  ، فحفركا ليا حفيرا مف األرض فدفنكىا  ألقكىا فبل تحممكىا ؟ بصخرة كرثناىا خالد بف سناف
فقاؿ .  ، فترككىا فمف يقدركا عمييا ، فمما حفركا عنيا صارت نارا ، فكركا يطمعكف الصخرة فزارة فقتمكىـ

: الحطيئة ييجكىـ
لعن، إلل ،ب ي،  اد،   م،،،،،،،،،،،،،،،،ا، أل ح ن،  ا، س طاع  ،فسد  ،،،،،،
،د،ع ى، ن،ل س،ف  ،   دــــــــــــــد،  ا م،،،،،،،،،،،،،،، مــبشد، لح  ة،  ح،،،،،،،

.  فرماس ىنا صخرة لكنيا في ركاية ثانية ىي عيف ماء
ىك نفسو الذم سبؽ ذكره بأنو طمب مف خالد بف سناف أف يسيؿ سابقا   أما قيس بف زىير المذككر  

!! ؟ أـ قصتو ىذه بديمة عف تمؾ القصة؟ ، فيؿ تكرر مكقفو المعارض لمعبسي ىنا الحرة نارا عمييـ
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ثـ إف بعض الركايات تشير إلى أف خالدا قد امتحف قكمو في مسألة مغايرة إذ طمب منيـ أف - ىػ   
، أك ىك يخبرىـ بما ىك كائف إلى يـك القيامة  ، فيجدكه حيا فيسألكه عما شاءكا  ينبشكا قبرهمدةيدفنكه كبعد 

: عدة جيات كىي ، كقد كردت عدة اختبلفات في ىذه القصة بيف مركياتيا مف  كلكنيـ لـ يفعمكا
 
لـ يمتزمكا بذلؾ فخرج ؼ،  انو مات إثر حادثة إطفاء النار كما مر بنا حيف نياىـ أف ينادكه باسمو-  1

  . ، كفي ركاية انو قد حضرتو الكفاة بشكؿ طبيعي كقد حدد ليـ كقتا لمكتو يحمؿ رأسو
فييا   عانة"  ، ىذه الداللة ىي مجيء  إنو أعطاىـ داللة عمى أثرىا يقكمكا بنبش قبره بعد ثبلث-  2

 .  " عير أقمر " أك  " عير أشيب يقكد عانة مف الحمر "أك   " عيرا يطكؼ بقبرم "أك   " حمار أبتر
 . 
، بؿ  كفي ركاية أنو لـ يشترط مركر ىذا الحيكاف الذم يحفر قبره أك يطكؼ عميو أك يقؼ عنده-  3

  . " ادفنكني ثـ دعكني ثبلثة أياـ ثـ انبشكا عني ثـ سمكني: "  اكتفت
، فأيضا اختمفت الركايات ما  أما الذم نيى القـك عف نبش قبره لئبل تككف سبة عمييـ بيف العرب-  4

 أك سميط بف مالؾ بف زىير "  أك عمارة بف زياد " قيس بف زىير " أك   "أىؿ بيتو كبني عمو : " بيف
ما آمنتـ بو مف :  اجتمعكا ك أرادك نبشو ثـ قالكا " : كقيؿ أنيـ أك بعض مف قكمو  زىير بف جذيمة
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ابنو عبد ا في الفرقة التي أبت إف  صار ك،  كفي ركاية إف قكمو اختمفكا فصاركا فرقتيف " ....حياتو
 .   إذا فعمتـ ادعى ابف المنبكش فترككه:  تنبشو كىك يقكؿ

 في ": ، كفي ركاية ثانيو " عمى ىذه  األكمة" إنو أمر بدفنو الى ، فتشير ركاية   ػ أما عف مكاف دفنو5
  ."  مف ىذه االحقاؼ في حقؼ

  أبي اإلصبع عبد الممؾ بف نصر كغيره يذكركف إف بينيـ كبيف  "  كمف غريب ما ركم عف     
ف طريقيا في البحر عمى الجبؿ نيـ رأكا في أعمى  القيركاف بحرا في كسط جبؿ ال يصعده أحد كا  ، كا 

 صكؼ أبيض كىك مختب في صكؼ أبيض كرأسو بيف يديو كأنو نائـ  الجبؿ في غار ىناؾ رجبل عميو
. " كأف جماعة أىؿ تمؾ الناحية يشيدكف انو خالد بف سناف .  لـ يتغير منو شيء
قمت كشيادة أىؿ تمؾ الناحية بذلؾ مردكدة، فأيف ببلد بني عبس : " عمى ىذه الركاية كقد عمؽ ابف حجر

"  عبس مف جباؿ المغرب؟
: خالد بف سناف تتمخص بػ الى كتضيؼ بعض الركايات كرامات أخرل     
، فحفركا فاستخرجكا حجرا فيو خط دقيؽ  يا عشيرتاه احفركا ىذه القاع: جمع عبسا فقاؿ"  إنو : أل لى   
احفظكا ىذا الحجر فإذا أصابتكـ سنة أك قحطتـ : ، فقاؿ السكرة كميا ( قؿ ىك ا أحد ا الصمد )

 ."فاخمركه بثكب ثـ أخرجكه فإنكـ تسقكف ما داـ مخمرا فإذا كشفكه أقمعت السماء
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أـ غيره ؟ ككيؼ يصح إف سكرة اإلخبلص كتبت عمى ىذا الحجر " رماس "   لكف ىؿ ىذا الحجر ىك 
 .كالقرآف قد اختص بالنبي محمد صمى ا عميو كآلو كسمـ كىك معجزتو 

، كقد  ، في شير كذا كذا ، تمد في كذا كذا إف صاحبتي ىذه حبمى في كذا كذا: قاؿ : " الثانية    
، نفع  كالدرة ، كىك أحيمر ، فانو سيشيد مشاىد أكلدت مجاىدا سميت مف نعـ المكلكد فاستكصكا بو خيرا

 ." ، ما كاف بيف أظيركـ ، كال تصيبنكـ جائحة مف عدك كال سنة ، نعـ فارس الكرة مكاله مف المضرة
 ؟ أـ  ىؿ ابنو ىذا ىك المدعك عبد ا الذم مر ذكره الذم لـ ينفذ كصية كالده: سؤاؿكىنا يمكف اؿ      

إذ سيأتينا انو أدرؾ  ؟ ىؿ جاىد مع قكمو؟ أـ مع النبي  غيره ؟ ثـ ما معنى قكلو أكلدت مجاىدا
  . النبي 

، فإذا أشكؿ عميكـ أمر، فانظركا فييما فإنكـ  كاف خالد أخبرىـ إف في عكـ امرأتو لكحيف  " :    الثالثة 
، فمما رجعكا إلى امرأتو سألكىا عنيما فاخرجتيما كىي  كال تمسيا حائض: ، قاؿ ستركف ما تسألكف عنو

 . "، فذىب ما كاف فييما مف عمـ  حائض
لماذا لـ يخبركىا باف ال تمسيما إف كانت اك !  كلكف لماذا لـ ينبو امرأتو أف ال تمسيما كىي حائض؟

! ؟ كقد نبييـ حائضا
في حديثو عف األنبياء الذيف كانكا في الفترة ما بيف المسيح   كمف الطريؼ ما ركاه القرماني:     الرابعة 

كانو ..  إف النبي خالد بف سناف العبسي كاف عمى رأس أكلئؾ األنبياء  كالنبي محمد المسيح 
. أنو بعث لمف مات طفبل :  - حسب ما فسركه -كمعنى ذلؾ (نبي البرزخ )

إف ىذا ليدعك إلى الضحؾ في ككف بعض األنبياء يركض خمؼ : "  قائبل       كقد عمؽ أحد الباحثيف
ىذا مف جية كمف جية أخرل، إف األطفاؿ .  مف مات ليبمغو رسالتو عمما إف المكت يحكؿ دكف ذلؾ

  ." ، كالبرزخ ليس بدار عمؿ كالدنيا فالبرزخ عالـ طريؽ بيف العالميف الدنيكم كاألخركم  غير مكمفيف

عمى " نبي ضيعو قكمو : "  انو قاؿ عف خالد بف سناف العبسيلنبي األعظـ الى ا كقد نسب      
: اثر لقائو بأحد األشخاص كما أشارت الركايات التي اختمفت فيو 
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 ." ابف أخي " فرحب بو كدعاه بػ  إف ابنو قدـ عمى  الىركايات أشارت -
،  ككانت عجكزا  ىي التي جاءت إلى النبي ( المحياة ) ركايات ثانية أشارت إف ابنتو  -

 .، كأسممت كآمنت بو  فأكرميا كرحب بيا
 :كقد كرد في بعض الركايات ما ىك محؿ إشكاؿ في قصة لقائيا بالنبي      
 ال يصافح ، كىذا مردكد الف النبي   صافحيا حيف لقائو بياأػ ذكرت إحدل الركايات انو     

 كاف يغمس يده ، إال أف تككف مف كراء ثكب أك المصافحة لمبيعة التي تتـ كما كرد في األثر  النساء
 أك كما ركم عنو    اإلناء فتتـ البيعة  نفس  في يدىا يخرجيا كتغمس المرأة  اليمنى في إناء ثـ 

 .  "  كقكلي المرأة كاحدة ، إنما قكلي لمائة امرأة إني ال أصافح النساء" :  قكلو
؟   فيؿ صافحتو بطريقة المبايعة أعبله"   بيده يد امرأة قطما مس رسكؿ ا : "  كركت عائشة    

  "... ؟ ال سيما كأف ىناؾ ركاية ذكرت أنيا كفدت عميو في كقت كاف فيو يبايع النساء فسأليا مف أنت 
يا رسكؿ ا : " قالت ( قؿ ىك ا احد ):  يقرأ سكرة اإلخبلصأنيا لما سمعت النبي –   ب     

 مفكفي ركايات إف . " إف اباؾ كاف نبيا ضيعو قكمو: قاؿ .  إني ألسمع كبلما كنت اسمعو مف أبي
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 ذاؾ نبي ضيعو قكمو :  ىـ جماعة مف بني عبس فذكركا خالد بف سناف فقاؿ كفد عمى النبي 
كقد مر بنا ! ؟  فكيؼ سبؽ لخالد المعرفة بيذه السكرةكلكف أليس القرآف قد اختص بالنبي محمد 

، إذ اقبؿ كفد مف  عدـ كجكد ابف أك ابنة لخالد بف سنافل ؿامع أف ركايات أخر تشير . بطبلف ىذا األمر
. ال عقب لو:   فسأليـ عف خالد بف سناف فقالكابني عبس في ثبلثة نفر عمى النبي 

، بقي   كاف ىذا استعراض لمعظـ الركايات التي ذكرت قصة ىذا الرجؿ بما فييا مف تبايف كاختبلؼ    
أف نشير إف االشكاالت عمى ىذه المركيات لـ تقؼ عند الحد الذم سجمناه في أعبله، بؿ ىناؾ مف أنكر 

 :نبكتو كانو لـ يكف نبيا قط، كالبعض اآلخر شكؾ في ىذه المسألة كما سيأتينا اآلف
نما ذلؾ شيء  إف خالدا كاف عربيا بدكيا كما كاف نبيا: "     فقد ركم عف اإلماـ الصادؽ    ، كا 

 انو كاف تنبأ في الفترة فيما  الذم تزعـ فيو قيس: "  (ىػ257ت)  ، كذكر ابف عبد الحكـ "يقكلو الناس
 كيزعمكف أف أبا: "  (ىػ626ت)  كقاؿ ياقكت الحمكم".  فيما بيف النبي كعيسى صمكات ا عمييما

 قيؿ كاف نبيا: " بذلؾ قائبل (ىػ630ت) ، كشؾ ابف األثير "خالد بف سناف العبسي كاف نبيا كبعث إلييـ 
، كقاؿ بعد  " زعـ بعضيـ انو كاف نبيا: " في مكارد عدة  ( ىػ774ت ) ، ككذا شكؾ بو ابف كثير " نبيا

فيذا سياؽ مكقكؼ عمى ابف عباس كليس فيو انو : " بعد أف أكرد قصة خالد بف سناف بركاية ابف عباس
كالمرسبلت التي فييا انو نبي ال : "  أما الركايات التي عف غير ابف عباس فقاؿ عنيا  ." كاف نبيا

، فقد ثبت  ، فانو إف كاف في زمف الفترة يحتج بيا ىاىنا كاألشبو انو كاف رجبل صالحا لو أحكاؿ ككرامات
إف أكلى الناس بعيسى بف مريـ أنا ألنو ليس بيني : "  انو قاؿ عف رسكؿ ا في صحيح البخارم
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لتنذر قكما ما آتاىـ مف نذير  ): كاف كاف قبميا فبل يمكف أف يككف نبيا الف ا تعالى قاؿ".  كبينو نبي
 كقد قاؿ غير كاحد مف العمماء إف ا تعالى لـ يبعث بعد إسماعيؿ نبيا مف العرب إال محمد  (قبمؾ 

،  خاتـ األنبياء الذم دعا بو إبراىيـ الخميؿ باني الكعبة المكرمة التي جعميا ا قبمة ألىؿ األرض شرعا
. " كبشرت بو األنبياء لقكميـ حتى كاف آخر مف بشر بو عيسى بف مريـ 

.   قد أشكؿ عمى رجاالت السند في مركيات قصة خالد بف سناف    فضبل عف ذلؾ كاف ابف كثير  
ككؿ كاحد مف خالد بف سناف كحنظمة بف صفكاف كاف في زمف الفترة كاف صالحا : " كقاؿ في مكرد آخر

كشكؾ .  "أنا أكلى الناس بعيسى بف مريـ ألنو ليس بيني كبينو نبي:  كلـ يكف نبيا لقكؿ رسكؿ ا 
، كنقؿ عف الفضؿ بف مكسى الشيباني دخمت " الذم يقاؿ أنو كاف نبيا : " في نبكتو إذ قاؿ ابف حجر

استغفر : " عف الكمبي فقاؿ [يقصد ركاية قصة خالد بف سناف  ]، فحدثتو بيذا  عمى أبي جمرة السكرم
 إال رسكؿ ا كقيؿ لـ يكف بعد عيسى "  : (ىػ951ت)  كقاؿ أبك السعكد.   " ا استغفر ا

 كىك األنسب بما في تنكيف فترة في التفخيـ البلئؽ بمقاـ االمتناف عمييـ باف الرسكؿ بعث إلييـ عند 
كخالد بف سناف العبسي عند : " لمقكؿ ( ىػ1270ت بعد) ، كذىب اآللكسي... " إكماؿ حاجتيـ إليو
مرحبا بابنة نبي ضيعو قكمو :  كقكلو ليا، كخبر كركد بنت لو عجكز عمى النبي  األكثريف ليس بنبي

 "  اإلصابة "ك"  شركح الشفاء" ، كفي  كنحكه مف األخبار مما لمحفاظ فيو مقاؿ ال يصمح معو لبلستدالؿ
" .   لمحافظ ابف حجر بعض الكبلـ في ذلؾ

"  كاف نبيا ( قطيعة بف عبس )كزعمكا أف رجبل مف بني : "  لمقكؿ    كمف المعاصريف ذىب جكاد عمي
كزعمكا انو ىك الذم " كأكرد مقالة الجاحظ آنفة الذكر، ثـ عقب بعد إف ذكر قصتو مع نار الحدثاف، " 

 ". دعا عمى العنقاء فذىبت كانقطع نسميا
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   كفي مقابؿ ذلؾ نجد إف ركايات قصة خالد بف سناف عمى ما ىي عميو مف االختبلفات كالتناقضات   
 : قد استفاضت بيا كتب المؤرخيف كيستكقفنا مقالة الصدكؽ بيذا الشأف إذ يقكؿ 

 فترة لـ يكف فييا نبي كال كصي، مع إنا ال ندفع األخبار التي ركيت انو كاف بيف عيسى كمحمد " 
، كلكف تأكيميا غير ما ذىب إليو مخالفكنا مف انقطاع األنبياء  إنيا أخبار صحيحة:  كال ننكرىا كنقكؿ
نما تعني الفترة أنو لـ يكف بينيما رسكؿ كال نبي كال كصي ظاىر مشيكر كمف .  كاالئمة كالرسؿ  كا 

، ال  عمى حيف فترة مف الرسؿ ، كعمى ذلؾ دؿ الكتاب المنزؿ إف ا عز كجؿ بعث محمد  كاف قبمو
، خالد بف  أنبياء كأئمة مستكركف خائفكف  ، كلكف قد كاف بينو كبيف عيسى  مف األنبياء كاألكصياء

 سناف العبسي نبي ال يدفعو دافع كال ينكره منكر لتكاطؤ اإلخبار بذلؾ عف الخاص كالعاـ كشيرتو عندىـ
" .

، كلعمو بيذا يممح إلى      فالصدكؽ ىنا قد أنكر كجكد نبي في زمف الفترة إال أف يككف خائفا مستكرا   
.   "ِإ َّا،َظاِ شً ،َ ْتُ  شً ،َ  ِ  َّا،َخاِا ًا،َ ْغُ  شً ،: "   مقكلة أمير المؤمنيف

في بدء الى ذلؾ  كما أشار الصدكؽ ا أك إماـا  كلكف الحجة ال يقتصر عمى النبي بؿ قد يككف كصي   
، فمماذا ال يككف خالد بف سناف كصيا أك رجبل صالحا مف األحناؼ دعا إلى عبادة ا كحاؿ عبد  حديثو

كىذا ال يدفعو دافع كال ينكره منكر، كلكف بشرط أف ال يسمـ بكؿ ما جاء عف ىذا !!   كغيرهالمطمب 
. الرجؿ مف أساطير كزيادات طفحت حتى بدت متناقضة مما يصعب قبكليا

 
 الذم أنكر بيا فقد عمؽ عمى ركاية الطبرسي في أعبله عف اإلماـ الصادؽ     أما المجمسي    

".  األخبار الدالة عمى نبكتو أقكل كأكثر " :، فقاؿ نبكة خالد
 احدىما تثبت ف عف اإلماـ الصادؽ م؟ ثـ أف ىناؾ ركايت فبل ندرم أيف تكمف ( القكة )   فأما    

، بؿ  ؟ أما عف رجاالت السند فيي ال تخمك مف إشكاؿ كما مر بنا ، فأييما األقكل نبكتو كالثانية تنكرىا
، ثـ انو ال إشكاؿ بكجكد ىذه  فرب مشيكر ال أصؿ لو ( الكثرة )كأما عف .  ىي في الغالب مرسمة

.  الشخصية لكف تبقى نبكتو محؿ إشكاؿ يصعب معو التسميـ بقبكليا
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 قد دحض ىذه الركاية التي قد بدت معارضة لو ، كذلؾ بعد     كنخمص الى القكؿ اف كبلـ االماـ 
 . خير ميزاف يتـ فيو قبكؿ الركاية اـ رفضيا كبيذا يككف اعتماد كبلمو . تحميميا كالتحقؽ منيا 

 
 

أصناف ديانات العرب قبل اإلسالم 
، كلكف  كصفا مفصبل لمعتقدات العرب قبؿ اإلسبلـ    لـ يرد في كبلـ اإلماـ أمير المؤمنيف    

إشاراتو المقتضبة بيذا الشأف حممت معاني عميقة ذات دالالت مفيدة كعمى عدة مستكيات يأتي في 
كأثره االيجابي  مقدمتيا اليدؼ األكؿ الذم دعاه لذكرىا أال كىك بياف فضيمة ما جاء بو النبي محمد 

، إذ  عمى األمة الذم ال يمكف الكقكؼ عميو ما لـ يتـ مقايستو بالكضع الذم كانكا عميو قبؿ البعثة النبكية
. حممت كمماتو الشريفة في ىذا المجاؿ نقدا ىادفا لذلؾ الماضي ككيفية انتفاع الخمؽ منو

 تشكؿ مادة قيمة كمصدرا مكثكقا لممختصيف بيذا    كمف جانب آخر فاف المعمكمات التي أكردىا   
 نجده ففي معرض حديثو عف أدياف العرب كما كانكا عميو مف معتقدات قبؿ بعثة النبي . الجانب
 ،َ َطشَ ِاُ ،، ،َ َ ْ َ  ٌا،ُ ْ َ ِتَشةٌ،،َ  ْ ُ ، ْاْشِض،َ ْ َ ِا ،ِ َ ٌ ،ُ َ َ شِّرَ ةٌ،،...،،َبَعَث، هلُل،ُسْبَحاَ ُ ،ُ َح َّد ً،: " يقكؿ

  ." ، ،َ ْ ،ُ ِت ش،ِإَلى،َغْ ش ِ،، ،َ ْ ،ُ ْ ِحد،في، ْسِ  ِ،، ،َبْ َن،ُ َتبِّر ،هلِل،ِبَخْ ِق ِ،،ُ َ َت ِّرَ ةٌ،
نيـ  عمى كممات اإلماـ أمير المؤمنيف  كلما كقؼ الشراح     أعبله بينكا أصناؼ ديانات العرب كا 

.   كىناؾ مف قسميـ إلى معطمة كمحصمة. العرب المعطمة كالعرب غير المعطمة: كانكا عمى قسميف
:  ، ككانكا عمى ثبلثة أصناؼ، لعشب، ل عط ة:، لقسم، أل  

، كقالكا بالطبع المحيي كالدىر المفني كىـ الذيف حكى   صنؼ أنكركا الخالؽ كالبعث كاإلعادة:  ا    
، لدَّْ ُش،َ َ ا،َلُ ْم،ِبَ ِلَك،ِ ْن،ِعْ ٍم،ِإْن، " القرآف عنيـ ،َحَ اُ َ ا، لدُّظْ َ ا،َ ُ  ُت،َ َ ْحَ ا،َ َ ا،ُ ْ ِ ُيَ ا،ِإاَّ َ َ اُل  ،َ ا،ِ َي،ِإاَّ

،َ ُظ ُّظ نَ، كقصركا الحياة كالمكت عمى تحمؿ الطبائع المحسكسة كتركيبيا فالجامع ىك الطبع .  " ُ ْم،ِإاَّ
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 ، كىما  يعني الزماف- لغة - كالدىر" : الدىرييف" ، كعرؼ أصحاب ىذه العقيدة بػ كالميمؾ ىك الدىر
، كالكقت الطكيؿ أك القصير، كالعرب تقكؿ أتيتؾ زماف الصراـ كتعني بو كقت ساعات الميؿ كالنيار

.  كأطمقو العرب عمى الرجؿ المعمر فقالكا دىرمالصراـ 
  أما المسممكف فإنيـ أطمقكا الدىرم عمى الممحديف الذيف ينكركف ا كتأثيره كيسندكف الحكادث إلى    

كقد اعتقد ىؤالء إف الدىر ىك . الدىر كال يعتقدكف بالبعث كيؤمنكف بتدبير الحياة كالمكت إلى الدىر
، كأصحاب ىذا الصنؼ مف  "أصابيـ خسراف أك ضيـ أك مكر نسبك ذلؾ إلى الدىر" ، فإذا   الفاعؿ

كىـ الدىريكف " أك مشير  إلى غيره : "  بقكلوالمعتقدات ىـ الذيف أشار إلييـ اإلماـ أمير المؤمنيف 
. كغيرىـ مف عبدة األصناـ كالككاكب 

، كما قاؿ تعالى  ىذه األصناـ آليتنا: إما باإلليية فقد قالكا" مشيرا إلى غيره "     فاإلشارة في قكلو  
ًصميكفى  حاكيا عنيـ  ـٍ قىٍكـه خى دىالن بىٍؿ ىي بيكهي لىؾى ًإالَّن جى رى ـٍ ىيكى مىا ضى ٍيره أى قىاليكا أىآىًليىتينىا خى كأما بالعبادة . كى

ٍلفىى : كما قاؿ بيكنىا ًإلىى المَّنًو زي ـٍ ًإالَّن ًلييقىرِّذ ا نىٍعبيديىي كأما بإضافة ىذه اآلثار كالحكادث في عالمنا ىذا .   مى
، فإذا أضافكىا إلى غيره فقد  ، فكؿ ىذه األمكر مختصة بو إلى الحركات الفمكية كاالتصاالت الكككبية

، إذ  أكضح مصداؽ عمى ىذا الصنؼ مف المعتقدات" الدىريكف " كبيذا يككف .  أشاركا بيا إلى غيره
. نسبكا الحياة كالمكت إلى الدىر كما مر أعبله

                                                                                                                                                                                     

شرح نيج : ابف أبي الحديد  . 103/ 2: مركج الذىب : المسعكدم: كينظر . 389ص: الممؿ كالنحؿ : الشيرستاني - 
 . 355 / 1:شرح نيج الببلغة : ابف ميثـ  . 118 / 1: الببلغة 

 214 / 2: بمكغ اإلرب : االلكسي  . 355 / 1: شرح نيج الببلغة : ابف ميثـ- 
.  661 / 2: الصحاح : الجكىرم - 
 198 / 25: جامع البياف : الطبرم - 
 . 4- 3ص: الحياة العقائدية كاالجتماعية : جكاد النصر ا. شاكر مجيد ، د. د . 6 /1: تاريخ : الطبرم - 
. 293 / 4: لساف العرب : ابف منظكر - 
.  103 / 2: مركج الذىب : المسعكدم . 199 – 197 / 25: جامع البياف : الطبرم - 
. 217 – 214 / 2: بمكغ اإلرب : االلكسي . 197 / 25: جامع البياف : الطبرم- 
. 20ص : الجاىمية: النصرا. 171 / 16: الجامع : القرطبي- 

. 58سكرة الزخرؼ آية - 
.  3سكرة الزمر آية - 
. 167 / 1: الديباج الكضي : الحسيني - 



  بببببـببببببببـببببببـ البببببـببببببـببببببببببي                                                            الفصل الثاني            

207 
 

:  قاؿ أحدىـ، كأنكركا البعث كاإلعادة  أقركا بالخالؽ كابتداء الخمؽ عنو:   الصنؼ الثاني:ثا  ا    
،ح اة،ثم،  ت،ثم، تش،،،،،،،،،،،،،حد ث،خش فة، ا، م،ع ش 

ـى  :   كىـ المحكي عنيـ في القرآف في قكلو تعالى    ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا ٍمقىوي قىاؿى مى نىًسيى خى ثىبلن كى رىبى لىنىا مى كىضى
ًميـه  فالقرآف الكريـ يصكر إنكارا ال جيبل بالبعث كىك تعبير مف أكضح الصكر عف عقائد  . ،كىًىيى رى

العرب قبؿ اإلسبلـ عما بعد المكت بإنكارىـ لآلخرة كما يأتي فييا مف حساب كجنة كنار، كلذلؾ صعب 
عمى أتباع ىذا الصنؼ قبكليـ العقائد اإلسبلمية في البعث كالجزاء حتى أنيـ سمكا حديثو عف اآلخرة 

ا قىاؿى  : ىـ بقكلو تعالىئ، كزعمكا أنيـ كعدكا الكعكد نفسيا مع آبا أساطير األكليف بىٍؿ قىاليكا ًمٍثؿى مى
ليكفى  ٍبعيكثيكفى * اأٍلىكَّن ا أىًئنَّنا لىمى كينَّنا تيرىابنا كىًعظىامن نىا ىىذىا ًمٍف قىٍبؿي ًإٍف ىىذىا * قىاليكا أىًئذىا ًمٍتنىا كى  لىقىٍد كيًعٍدنىا نىٍحفي كىآىبىاؤي

ًليفى  كيفيـ مف سياؽ ىذه اآلية إف فكرة البعث لـ تكف غائبة عف ذىف العرب قبؿ . ،ًإالَّن أىسىاًطيري اأٍلىكَّن
نما كانت معركفة إال أنيـ أنكركىا بسبب عدـ تحقيقيا بشكؿ مممكس مما جعميـ يعمنكف إف  اإلسبلـ ، كا 

. ما كرد في القراف الكريـ حكليا ال يتعدل أساطير األكليف
 كا إف ":     كتجدر اإلشارة إلى أف قسما مف العرب اعتقدكا بفكرة البعث فكاف مف كصايا عبد المطمب

  " ، كيعاقب المسيء بإساءتو كراء ىذه الدار دار يجزل فييا المحسف بإحسانو
، كأنكركا   أما الصنؼ الثالث مف العرب المعطمة فيـ مف اقركا بالخالؽ كنكع مف اإلعادة:،ثالثا،،،،،

، كقربكا ليا  ، كحجكا ليا كنحركا ليا اليدم الرسؿ كعبدكا األصناـ كزعمكا إنيا تشفع عند ا في اآلخرة
. القرابيف كحممكا كحرمكا كىـ جميكر العرب
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صرارىـ عمى ذلؾ أبمغ   ككاف إنكارىـ لبعث البشر في الصكرة البشرية أشد      كأخبر عنيـ التنزيؿ ، كا 
ـي اٍلييدىل ًإالَّن أىٍف قىاليكا أىبىعىثى المَّنوي بىشىرنا رىسيكالن  : بقكلو تعالى اءىىي نىعى النَّناسى أىٍف ييٍؤًمنيكا ًإٍذ جى مىا مى كقاؿ .  كى

يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاًؽ لىٍكالى أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو مىمىؾه فىيىكيكفى مىعىوي نىًذيرنا  : تعالى ـى كى اًؿ ىىذىا الرَّنسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّنعىا قىاليكا مى كى
 .إف المشركيف كانكا يعبدكف ا ، قاؿ تعالى  كفي القرآف آيات كثيرة تذكر :  مىٍف ًف اأٍلىٍرضي كى قيٍؿ ًلمى

كفى * ًفييىا ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  قيٍؿ مىٍف رىبُّ السَّنمىاكىاًت السَّنٍبًع كىرىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً * سىيىقيكليكفى ًلمَّنًو قيٍؿ أىفىبلى تىذىكَّنري
رى  : ، كقاؿ تعالى  سىيىقيكليكفى ًلمَّنًو قيٍؿ أىفىبلى تىتَّنقيكفى *  سىخَّن مىؽى السَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى ـٍ مىٍف خى لىًئٍف سىأىٍلتىيي كى

مىؽى السَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى  :، كقاؿ تعالى الشَّنٍمسى كىاٍلقىمىرى لىيىقيكليفَّن المَّنوي فىأىنَّنى ييٍؤفىكيكفى  ـٍ مىٍف خى لىًئٍف سىأىٍلتىيي كى
ـٍ الى يىٍعمىميكفى  ٍمدي ًلمَّنًو بىٍؿ أىٍكثىريىي   . لىيىقيكليفَّن المَّنوي قيًؿ اٍلحى

، فكؿ مف اتخذ إليا مف دكف   أما عبادة األصناـ كاألكثاف فقد كانت منتشرة في العرب انتشارا كاسعا     
. ا غير المرئي كالبلمتناىي فيك كثني أك صنمي

 إف االعتقاد بكجكد قكل خفية تحرؾ الكثير مف الظكاىر كتفسر مف خبلليا الكثير مف السمككيات،      
ليك أمر الـز لكؿ الشعكب البدائية، فالعقؿ البشرم مشدكد إلى االعتقاد بكجكد قكل خفية خارقة تنسب 

كقد   .، نعني بذلؾ كؿ ما ىك كراء المحسكس إلييا كؿ ما يعجز العقؿ البشرم آنذاؾ عف اإلحاطة بو
اعتقد العرب بكجكد قكل ركحية كامنة مؤثرة في العالـ كاإلنساف كفي بعض الحيكانات كالطيكر كالنبات 

فربط بيف ىذه الكائنات كالمكجكدات كالظكاىر . كالجماد كفي بعض مظاىر الطبيعة المحيطة بو كالككاكب
، ثـ تطكرت كثنية العربي إلى عبادة قطع الصخكر كمعظميا كانت  الطبيعية كبيف القكل الخفية كقدسيا

. بيضاء المكف ليا عبلقة بالغنـ كالجمؿ كلبنيما
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، كاف األصناـ  ىر الطبيعية لـ تكف عمى أساس أنيا تمثؿ أرباباكا إف عبادة العربي كتقديسو لمظ     
التي عبدىا لـ تكف ىي اآللية بؿ كانت سكنا ليـ كألركاحيـ فيي تمثؿ استقرار القكل الركحية في األشياء 

  بالتعظيـ  ، كلكف عندما ينحط التفكير تحاط ذاتيا ، كليس مف الضركرم أف تككف بصكرة آلية المادية
  . ككأنيا اآللية

 
، فركايات تنسب ذلؾ الركايات التاريخية في منشأ عبادة األصناـ كانتشارىا بيف العرب اختمفت  كقد  

.  ، كثالثة إلى زمف عاد ، كأخرل ترجعيا إلى زمف نكح  بف لحيإلى عمرك
، فإننا نرل   عند العربتيا تضارب الركايات في تحديد زماف عبادة األصناـ كبدام مفرغـعمى اؿ  ك    

، بؿ ربما كانت حالة نتجت عف كضع  إف تحديد ىذه المسألة ال يتطمب منا إرجاعيا إلى شخص معيف
فاإلنساف دائما مشدكد إلى قكل خفية يعدىا أقكل منو كتسير حياتو، كلربما كاف بناء الكعبة عمى . معيف

، ككيؼ كجده  ، كما ركم عف ىذه المسألة في قصة الحجر األسكد  أياـ إبراىيـ كابنو إسماعيؿ
كربما كاف ذلؾ سكء فيـ مف األعراب، كلكف ىذه . إبراىيـ ما يشير إلى بداية خمع القداسة عف األحجار

العادة سرت بينيـ كتقبمكىا لسذاجتيـ كفطرتيـ، فحممكا معيـ األحجار كقدسكىا كأسبغكا عمييا تمنياتيـ 
 ".كأليكىا لما شعركا بالحاجة إلى ذلؾ

كالحقيقة إف التحقيقات التاريخية لـ تثبت حتى اآلف إلى مف  : "لقكؿالى ا كيذىب باحث معاصر     
ف كاف ىناؾ تركيز ما عمى شخصية عمرك بف لحي، بيد أف  يعكد إدخاؿ ىذه المعتقدات كالعبادات ، كا 

، كربما تككف قد بدأت بجك عاـ عرفو العرب  المسألة برأينا تعكد إلى أبعد مف ذلؾ الشخص في الزماف
القدامى عف طريؽ احتكاكيـ بغيرىـ مف الشعكب القديمة التي ربما كاف لدييا مف المعتقدات ما ينبئ عف 
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، كربما أيضا  ، كمف ىنا نشأت التماثيؿ كاألصناـ كاألكثاف ترميز معنى ليا عبر التشخيص كالتمثيؿ
فربما ... ، كعظمة ىذه المظاىر ما تمثمو  تككف ىذه العبادات قد تأتت عف بعض مظاىر الطبيعة

، فأقامكا ليا التشخيصات المناسبة  حرص العرب عمى تعظيـ ىذه األمكر نظرا لغرابتيا في أذىانيـ
، بؿ ىي عبادة   كليست عبادة األصناـ كاألكثاف عبادة خاصة بالعرب " كقدسكىا كعبدكىا كطافكا حكليا

، كما أنيا ال تزاؿ مكجكدة كقائمة  ، كعند غير السامييف كانت معركفة عند غيرىـ مف الشعكب السامية
 . حتى اآلف

عطاء ىيئة ما ىك ما كاف لو جسـ أك صكرة: كالصنـ      ،  ، كىذا يعني إنو تشخيص اعتقاد ما كا 
ما كاف معمكال مف : "   فقد عرفو  أما ابف الكمبي. غالبا ما كانت ىيئة أشخاص أك ىيئة حيكاف ما

 عمى  كقد كردت اإلشارة إليو في القرآف" ، فيك صنـ  عمى صكرة  إنساف ، خشب أك ذىب أك فضة
  .كأبيو كقكمو  كعف إبراىيـ  التي تتحدث عف قـك مكسى "  أصناـ" صيغة الجمع 

 في ثبلثة مكاضع مف خطبتو   ككردت لفظة االصناـ في مظاف كبلـ اإلماـ أمير المؤمنيف   
َ َ ْطَباِ ،َ ْ ٍ ،" : ، كقكلو " َ أْلَأْلَ اُم،ِف ُيْم،َ ْ أُل َبةٌ،" الشريفة في معرض حديثة عف عرب ما قبؿ اإلسبلـ 

َيَ َب، ْلَعاِدُل َن،ِبَك،ِإْ ،" ، ك،"،َ ْ ٍ ،ِ ْن،َبَ اٍت،َ ْ ُا َدٍة،َ َ أْلَ اٍم،َ ْعُب َدٍة،َ َ ْشَحاٍم،َ ْقُط َعٍة،َ َغاشَ ٍت،َ ْتُ  َ ةٍ،
  ." َتبَُّ  َك،بَأأْلَ اِ ِ ْم،َ ،َ َحُ  َك،ِحْ َ َة، ْلَ ْخُ  ِ  َن،

،ِلُ ْخِشَج،ِعَباَدُ ،"  : فقد كردت اإلشارة إلييا مرة كاحدة بقكلو ( ( األكثاف ))أما  َفَبَعَث، هلُل،ُ َح َّدً ،ِباْلَح ِّر
.  ،"،ِ ْن،ِعَباَدِة، أل ثان،ِإَلى،ِعَباَدِ ِ  ،َ ِ ْن،َطاَعِة، لتَّْ َطاِن،ِإَلى،َطاَعِ  ِ،
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كميما    .ىك أيضا اصطبلح لمداللة عمى التماثيؿ التي كاف العرب يعبدكنيا في الجاىمية: كالكثف     
، كلـ يكف الفصؿ  يكف مف أمر فاف الخمط بيف الكثف كالصنـ كاف أمرا معركفا مف خبلؿ كتب اإلخبارييف

ىي تمؾ األشكاؿ التي صنعت أما عمى : ، فاألصناـ كاضحا بينيما كمف الركايات يمكننا التمييز بينيما
:  أما األكثاف.  صكرة إنساف أك حيكاف كمف خشب أك فضة أك أم معدف آخر ككضعت في حضرة اآللية

، كقد عبدىا  ، كىي تعد مقدسة فيي األشكاؿ المصنكعة باألحجار كقد ال تككف شكبل محددا أيضا
، أك كما  ، كغالبا ما تككف األكثاف أحجارا صغيرة األعراب قياسا عمى ما عرفكه مف قدسية أحجار الكعبة

. يقكلكف الكثف ىك الصنـ الصغير
، فمنيـ مف يجعميا مشاركة لمبارئ تعالى كيطمؽ  إف العرب في عبادتيـ لؤلصناـ ذكم آراء متباينة    

،  ، إال شريكا ىك لؾ ، ال شريؾ لؾ لبيؾ الميـ لبيؾ: ، كمف ذلؾ قكليـ في التمبية عمييـ لفظة الشريؾ
، كيجعميا كسائؿ كذرائع إلى الخالؽ سبحانو كىـ  كمنيـ مف ال يطمؽ عمييا لفظ الشريؾ.  تممكو كما ممؾ

ٍلفىى : الذيف قالكا بيكنىا ًإلىى المَّنًو زي ـٍ ًإالَّن ًلييقىرِّذ ا نىٍعبيديىي   . مى
أك " ، إذ مر بنا قكلو  عقيدة العرب باألصناـالى  ما يشير     كقد جاء في كبلـ أمير المؤمنيف 

ـٍ ىيكى مىا  ىذه األصناـ آليتنا : كاإلشارة ىنا أما باإلليية فقد قالكا" مشير إلى غيره  ٍيره أى قىاليكا أىآىًليىتينىا خى كى
ًصميكفى  ـٍ قىٍكـه خى دىالن بىٍؿ ىي بيكهي لىؾى ًإالَّن جى رى ٍلفىى ، كأما بالعبادة  ضى بيكنىا ًإلىى المَّنًو زي ـٍ ًإالَّن ًلييقىرِّذ ا نىٍعبيديىي . مى

كأصؿ .  الميؿ عف القصد: كمعنى اإللحاد في المغة" أك ممحد في اسمو : " كفي إشارة أخرل يقكؿ 
عمى كزف " لحد " ، كممحد مف مادة  إذا عدؿ عنو: كألحد في ديف ا. اإللحاد الميؿ كالعدكؿ عف الشيء

، كمف ىنا أطمؽ عمى مثؿ ىذه الحفرة اسـ المحد، كما اطمؽ  كزف ميد، بمعنى الحفرة الكاقعة عمى جانب
اإللحاد عمى كؿ عمؿ يخرج عف حالة االعتداؿ كيجنح نحك اإلفراط كالتفريط كمف ىنا نعتت الكثنية 

 ، فاألكؿ ينافي اإليماف كيبطمو ، كالشرؾ باألسباب الشرؾ با: ضرباف: كقيؿ اإللحاد.  بالشرؾ كاإللحاد
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ق اآلية مؿا، فيك عينو ما أشارت "،َ ْ ،ُ ْ ِحد،في، ْسِ  ِ،: "  كأما قكلو   ، كالثاني يكىف عراه كيعطمو
ٍكفى مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى  الكريمة  اًئًو سىييٍجزى كا الَّنًذيفى ييٍمًحديكفى ًفي أىٍسمى ذىري ٍسنىى فىاٍدعيكهي ًبيىا كى ًلمَّنًو اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي  كى

 كمنيـ . ، فيدعكف لو الشريؾ كالصاحبة كالكلد ، أم يميمكف عف صفاتو إلى غير ما كصؼ بو نفسو
 ، كعمى ىذا كؿ مف سمى ا بما لـ يسـ بو نفسو مف فسر الممحديف في أسماء ا بالكاذبيف في أسمائو

. ، كال كرد فيو إذف شرعي فيك ممحد في أسمائو ، كلـ ينطؽ بو كتاب
صفو بصفات ال تميؽ فف  كالمقصكد مف اإللحاد في أسماء ا ىك أف نحرؼ ألفاظيا أك مفاىيميا     

 أك أف  نطبؽ صفاتو عمى  ،"ا كاالبف كركح القدس "  كما يصفو النصارل بالتثميث  ،بساحتو المقدسة
، فسمكىا  ، إذ اشتقكا ألصناميـ أسماء مف أسماء ا كما فعؿ ذلؾ المشرككف كعبدة األكثاف، المخمكقيف 

، أك أنيـ حرفكا  ، فيذه األسماء مشتقة مف ا كالعزيز كالمناف عمى التكالي البلت كالعزل كمناة كغيرىا
. صفاتو حتى شبيكه بالمخمكقات أك عطمكا صفاتو كما إلى ذلؾ

قالت العرب فبلف .  كىـ الذيف يطمؽ عمييـ لفظ المتأليكف:  لعشب،غ ش، ل عط ة:، لقسم، لثا ي،،،،،
،  ، كيقصد بيـ أصحاب الكرع كالتحرج عف القبائح كقد كانكا قمة ، كىك عابد متألو إم يتعبد:  يتألو

. كمنيـ عبد المطمب ككلديو عبد ا كأبي طالب
 إلى كالمتأليكف يقركف بالخالؽ كالبعث، كاف ا يثيب المطيع، كيعاقب العاصي، كأشار الشيرستاني    

كمف العرب مف كاف يؤمف با كاليـك اآلخر كينتظر النبكة ككانت ليـ سنف : ىؤالء المكحديف، فقد قاؿ
 . كشرائع
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نؼ عمماء العرب إلى عدة طكائؼ تحت مسمى      العارفكف باألنساب :منيـ (العرب المحصمة)  كقد صي
، كالكينة  (نكع مف التنجيـ المشكب بالخرافات  )ف في عمـ األنكاء ك، كمتخصص  األحبلـك، كمفسر

أما مف غير العرب كاف البراىمة الذيف . الذيف يكحكف إلى الناس بأنيـ يخبركف عف مغيبات المستقبؿ
عاشكا في اليند ينكركف األدياف كافة كال يؤمنكف سكل باألحكاـ العقمية كطائفة أخرل مف عبدة الككاكب 

. الشمس كالقمر التي تمثؿ نكعا مف الكثنيةكما في عبدة 
لى جانب ىذه الطكائؼ ىناؾ الييكد كالنصارل كالصابئة كالمجكس      ، كقد شيدت كؿ طائفة منيـ   كا 

التي قد تككف في بدايتيا - كقد انطكت المجكسية . ، فالمجكس قالت بإلو الخير كالشر انحرافا عقائديا
عمى خرافات جمة حتى ذىب بعض المحققيف إلى أنيـ يعتقدكف بإلو الخير -  بعض األنبياءالى منسكبة 

لو الشر اؿ،  ، فأصمحت ذات بينيما بشرط تفكيض العالـ السفمي إللو  ذيف تقاتبل حتى تدخمت المبلئكةؿكا 
. ، كيفكض العالـ العمكم إللو الخير الشر مدة سبعة آالؼ سنة

.  ، كقد حرفت الييكد كتاب التكراة كشحنتو باالنحرافات كالخرافات   فيما ابتميت النصرانية بالتثميث   
 : " بقكلوكقد كاف الغالب عمى ىذه الطكائؼ ديف التشبيو كمذىب التجسيـ كىـ الذيف عنى بيـ اإلماـ 

كبينيما شبو .  ، أم شبييو ، يقاؿ ىذا شبيو ، إف شبو كشبو لغتاف بمعنى " ،َبْ َن،ُ َتبِّر ،هلِل،ِبَخْ ِق ِ،
،  المثؿ:  الشبو كالشبو كالشبيو:  شبو: كذكر ابف منظكر.  ، كالجمع مشابو عمى غير قياس بالتحريؾ

كالمشبو مف قاؿ باف ا تعالى بصفة الجسـ في الحصكؿ . ماثمو:  كأشبو الشيء بالشيء . كالجمع أشباه
كىذه مقالة الييكد كالنصارل . ، أك بصفة العرض في الحمكؿ الحصكؿ في الحيز كاألعضاء كالجكارح

نما بقكا متشبييف بأىؿ الممؿ ، كقد كانت أديانيـ اضمحمت مف أيدييـ كالصابئة كالمجكس ، كغمب  ، كا 
ارىل نىٍحفي أىٍبنىاءي المَّنًو كىأىًحبَّناؤيهي  ، كما حكى القرآف الكريـ عنيـ  عمييـ القكؿ بالتجسيـ قىالىًت اٍليىييكدي كىالنَّنصى كى

ك   اًىئيكفى قىٍكؿى ـٍ ييضى ـٍ ًبأىٍفكىاًىًي ارىل اٍلمىًسيحي اٍبفي المَّنًو ذىًلؾى قىٍكلييي قىالىًت النَّنصى ٍيره اٍبفي المَّنًو كى قىالىًت اٍليىييكدي عيزى كى
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كا ًمٍف قىٍبؿي قىاتىمىييـي المَّنوي أىنَّنى ييٍؤفىكيكفى  ـٍ  : ، كقاؿ تعالى الَّنًذيفى كىفىري مَّنٍت أىٍيًديًي ٍغميكلىةه غي قىالىًت اٍليىييكدي يىدي المَّنًو مى كى
ا قىاليكا ليًعنيكا ًبمى .   كى

 ألنيـ شبيكا ا بخمقو إذ جعمكا لو يدا كرجبل كعينا؛ ككاف في العرب مشبية كمجسمة سمكا بذلؾ       
:       ، كمنيـ أمية بف أبي الصمت إذ ركم عنو إنو أنشد قائبل

  ن،ف  ،عشش، الس، د،حط،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ش    ،إلى،يشس  ، ل  أل ب
 
:   أكجز جميع ىذه الطكائؼ في ثبلثكبيذا يككف اإلماـ     
التي جعمت  شريكا كالمجكس كالنصارل أك أكلئؾ الذيف يجعمكف  صفات : المشبية:  أل لى،،،،

. المخمكقيف كالييكد
ف الذيف سمكا أكثانيـ بأسماء ا فجعمكىـ م أكلئؾ الذيف عدلكا باسمو إلى غيره كأغمب الكثني: لثا  ة،،،،

. شفعاءىـ عند ا 
الشمس كالقمر التي ترل  أكلئؾ الذيف عبدكا غير ا كالدىرية كعبدة األصناـ كالككاكب ك:  لثالثة،،،

. األصالة لمككاكب كاألصناـ أم تراىا ىي ا
  كما أسمفنا حالة الصراع التي كانت بيف ىذه الممؿ كالطكائؼ المختمفة كممات اإلماـ ترجمت   كقد 

، كغمب  بحيث جعمت االضطراب العقائدم سمة بارزة مف سمات ذلؾ العصر" كتنازع مف األلسف " 
"  إذ الناس  " ،َ ا،َ ْ َ ٌ ،  ِضٌح،، ،َ ،اَ  اٌش،ساِطعٌ،،اَعَ ٌم، اِامٌ،" الجيؿ كالحيرة كالفتف عمى المجتمع فػ 

ْ نِ،  ،،"،َ ْضِشُب َن،ِفي،َغْ َشٍة ،َ َ ُ  ُ  َن،ِفي،َحْ َشٍة ،َ ْد،َ اَدْ ُ ْم،َ ِز َُّة، ْلَحْ ِن ،َ  ْسَ ْغَ َقْت،َعَ ى،َ ْفِاَدِ ِ ْم، ْ َ اُ ، لشَّ
،ِد نٍ،"  معتقد ذلؾ العصر بػ  ما نعت بو اإلماـ أمير المؤمنيف يظير سبب كبيذا،   . "،َتشِّر
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 153 / 1: نفحات الكالية: ناصر مكاـر الشيرازم  . 355- 354 / 1: شرح نيج الببلغة : ابف ميثـ- 
 . 119 / 1: شرح نيج الببلغة: ، ابف أبي الحديد 164ديكانو ص- 
. 153 / 1: نفحات الكالية : ناصر مكاـر الشيرازم - 
 . 420ص : نيج الببلغة - 
. 381 - 380ص : نيج الببلغة  - 
 . 56نيج الببلغة ص - 
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 هفهىم النبىة وضرورهتا :متهيد 

 نبىةوظائف ال: ول املبحث اال

 نبىةعالهاث ال:  ـانيحث الثــاملب
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 الفصل الثالث 

 النبوة يف نهج البالغت

  السماث – العالماث –الوظائف 

 متهيد 
 :مفهوم النبوة وضرورتها       

 االرض المرتفعة ، او من نبئ ، فيو اسم يمأخوذ من نبا ينبو فيو اسم من النبوة ، وه: النبي لغة     
 . ، ويقرئ بال ىمزة تخفيفا من النبأ وىو الخبر، ولعمو ماخوذ من االثنين من النبأ واالنباء

إنو شخص من . النبي ىو االنسان المخبر عن اهلل تعالى بغير واسطة احد من البشر: اصطالحااما     
، فيوحي  ، ويختصو بيدايتو وعنايتو ، يجتبيو اهلل تعالى عمى سائر بني نوعو البشر ومن الناس انفسيم

وىذه ىي طرق الوحي التي يحصل بيا  . ، او يرسل اليو ممكا يكممو ، او يحدثو من وراء حجاب اليو
. ، وفي خالفيا الشقاء والضالل ، ويتمقى عبرىا المعارف الحقة التي فييا السعادة االتصال باهلل تعالى

 وَماَكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكمَِّمُو المَُّو ِإالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو  : وقد اشار الييا القرآن في قولو تعالى
 . ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي ِبِ ْذِنِو َما َيَشاُء ِإنَُّو َعِميٌّي َحِكيمٌ 

 

 

                                                           

أبو . 1/234: مجمع البيان: الطبرسي. 3/3/321: المخصص:  ابن سيدة .3/274  :الفايق: الزمخشري: ينظر-  
. 15/303: لسان العرب : ابن منظور. 263ص: الفكوك في أسرار مستندات حكم الفصوص : المعالي القونوي

 المقداد . 85ص: الباب الحادي عشر: العالمة الحمي . 244ص: االقتصاد فيما يتعمق باالعتقاد : الطوسي-  
 . 333ص: النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر:  السيوري
. 63ص: المصطمحات االسالمية : مرتضى العسكري. 195ص:  بداية المعرفة: العاممي-  
. 51سورة الشورى اآلية -  
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 :النبوة ضرورة إلهية              

النبوة "  عمى مسألة        يجد المتأمل في نيج البالغة تركيزًا واضحًا من قبل اإلمام أمير المؤمنين 
  :، ويمكن ان يالحظ عمى ما جاء في كالمو " 

، فتارة  يتحدث عن النبوة  ، المستوى العام والخاص  تناول مفيوم النبوة عمى مستويينأنو  :     اوال
كحركة أو تيار واحد من جية أن االنبياء كميم مصطفون من اهلل سبحانو ومبعوثون من قبمو ، وأن أساس 

وكميم جاء بشريعة سماوية أو دعا إلييا إلنقاذ الناس، . دعوتيم التوحيد، وأن أىداف بعثتيم واحدة 
ن كان محتوى دعواتيم ينبغي ان يتغير بتقدم الزمن، إال أن االصول والنتائج تبقى  وتحقيق سعادتيم، وا 

 بشكل عام عن النبوة في مظان كالمو المتناثر في خطبو وىذا ما أشار إليو االمام . عمى حاليا
 .وكمماتو الشريفة 

،  وصفة خمقو     وتارة نجده يخص بالذكر بعض االنبياء، وان كان ب يجاز كحديثو عن النبي آدم 
  ، وكذلك حديثو عن نبي اهلل ، وقصتو مع ابميس، واصطفاء االنبياء من ذريتو وعمة خمقو من تراب 

                                                           

 ، ُتْرَبًة َسنََّيا ِباْلَماِء َحتَّى َخَمَصتْ  ، وَعْذِبَيا وَسَبِخَيا ثُمَّ َجَمَع ُسْبَحاَنو ِمْن َحْزِن اأَلْرِض وَسْيِمَيا : " وذلك في قولو -  
، وَأْصَمَدَىا  ، وُفُصوٍل َأْجَمَدَىا َحتَّى اْسَتْمَسَكتْ  ، َفَجَبَل ِمْنَيا ُصوَرًة َذاَت َأْحَناٍء وُوُصوٍل وَأْعَضاءٍ  ، واَلَطَيا ِباْلَبمَِّة َحتَّى َلَزَبتْ 

ُف ِبَيا  ، َفَمثَُمْت ِإْنَسانًا َذا َأْذَىاٍن ُيِجيُمَيا ، ثُمَّ َنَفَخ ِفيَيا ِمْن ُروِحو َحتَّى َصْمَصَمْت ِلَوْقٍت َمْعُدوٍد وَأَمٍد َمْعُمومٍ  ، وِفَكٍر َيَتَصرَّ
، َمْعُجونًا  ، واأَلْذَواِق واْلَمَشامِّ واأَلْلَواِن واأَلْجَناسِ   ِبَيا َبْيَن اْلَحقِّ واْلَباِطلِ  ، وَأَدَواٍت ُيَقمُِّبَيا وَمْعِرَفٍة َيْفُرقُ  وَجَواِرَح َيْخَتِدُمَيا

...". ، واْلَبمَِّة واْلُجُمودِ  ، واأَلْخاَلِط اْلُمَتَباِيَنِة ِمَن اْلَحرِّ واْلَبْردِ  ، واأَلْشَباه اْلُمْؤَتِمَفِة واأَلْضَداِد اْلُمَتَعاِدَيةِ  ِبِطيَنِة اأَلْلَواِن اْلُمْخَتِمَفةِ 
. 19- 17ص : نيج البالغة 

وَلْو َأَراَد المَّو َأْن َيْخُمَق آَدَم ِمْن ُنوٍر ، َيْخَطُف اأَلْبَصاَر ِضَياُؤه وَيْبَيُر اْلُعُقوَل ُرَواُؤه ، وِطيٍب  : " كما في قولو -  
َيْأُخُذ اأَلْنَفاَس َعْرُفو َلَفَعَل ، وَلْو َفَعَل َلَظمَّْت َلو اأَلْعَناُق َخاِضَعًة ، وَلَخفَِّت اْلَبْمَوى ِفيو َعَمى اْلَماَلِئَكِة ، وَلِكنَّ المَّو ُسْبَحاَنو 

ْبَعادًا ِلْمُخَياَلِء ِمْنُيْم  : نيج البالغة " َيْبَتِمي َخْمَقو ِبَبْعِض َما َيْجَيُموَن َأْصَمو ، َتْمِييزًا ِبااِلْخِتَباِر َلُيْم وَنْفيًا ِلاِلْسِتْكَباِر َعْنُيْم ، واِ 
 . 386 – 385ص 

 . 19ص : نيج البالغة ... " . واْصَطَفى ُسْبَحاَنو ِمْن َوَلِده َأْنِبَياءَ -  
واْسَتْأَدى المَّو ُسْبَحاَنو اْلَماَلِئَكَة َوِديَعَتو َلَدْيِيْم ، وَعْيَد َوِصيَِّتو ِإَلْيِيْم ِفي اإِلْذَعاِن ِبالسُُّجوِد َلو ،  : " منيا قولو -  

َز ِبِخْمَقِة   اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِميَس واْلُخُنوِع ِلَتْكِرَمِتو ، َفَقاَل ُسْبَحاَنو  ، اْعَتَرْتو اْلَحِميَُّة ، وَغَمَبْت َعَمْيو الشِّْقَوُة ، وَتَعزَّ
ْنَجازًا ِلْمِعَدِة ، َفَقاَل  ْمَصاِل ، َفَأْعَطاه المَّو النَِّظَرَة اْسِتْحَقاقًا ِلمسُّْخَطِة ، واْسِتْتَمامًا ِلْمَبِميَِّة واِ  َفِ نََّك ِمَن  )* النَّاِر واْسَتْوَىَن َخْمَق الصَّ

ثُمَّ َأْسَكَن ُسْبَحاَنو آَدَم َدارًا َأْرَغَد ِفيَيا ، َعْيَشو وآَمَن ِفيَيا َمَحمََّتو وَحذََّره ِإْبِميَس وَعَداَوَتو ،  * (اْلُمْنَظِريَن ِإلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُموِم 
َفاْغَترَّه َعُدوُّه َنَفاَسًة َعَمْيو ِبَداِر اْلُمَقاِم ، وُمَراَفَقِة اأَلْبَراِر ، َفَباَع اْلَيِقيَن ِبَشكِّو واْلَعِزيَمَة ِبَوْىِنو ، واْسَتْبَدَل ِباْلَجَذِل َوَجاًل 

وِبااِلْغِتَراِر َنَدمًا ، ثُمَّ َبَسَط المَّو ُسْبَحاَنو َلو ِفي َتْوَبِتو ، وَلقَّاه َكِمَمَة َرْحَمِتو وَوَعَده اْلَمَردَّ ِإَلى َجنَِّتو ، وَأْىَبَطو ِإَلى َداِر اْلَبِميَِّة 
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 إذ تحدث وورد ذكر النبي سميمان .  وزىده وطبيعة عممو وعبادتو ، وأنو قارئ أىل الجنة داود 
 . االمام عن نبوتو ، وعظيم زلفتو ، وطول عمره ، وسعة سمطانو ، وتسخير الجن واالنس لو 

في اكثر من موضع .  فقد تطرق لبعض احوالو بتعدد االشارات الى ذكره       اما نبي اهلل موسى 
 ، فقد تحدث عن زىده وتواضعو وصفاتو الجسمانية ولباسو ، وبضعة تفصيالت حول من كالمو 

  مع فرعون ، فضاًل عن تأويل بعض اآليات الخاصة بموقف النبي موسى لقاءه ىو وأخوه ىارون 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

يَِّة  ِبيَن ،ِلَيِميَز اْلُمَتَواِضِعيَن  : " وايضا قولو  . 19- 18ص : نيج البالغة " وَتَناُسِل الذُّرِّ ثُمَّ اْخَتَبَر ِبَذِلَك َماَلِئَكَتو اْلُمَقرَّ
ِإنِّي خاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطيٍن  ،  )* ِمْنُيْم ِمَن اْلُمْسَتْكِبِريَن  ، َفَقاَل ُسْبَحاَنو وُىَو اْلَعاِلُم ِبُمْضَمَراِت اْلُقُموِب ، وَمْحُجوَباِت اْلُغُيوِب 

ْيُتو وَنَفْخُت ِفيو ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلو ساِجِديَن  ، َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعوَن ِإالَّ ِإْبِميَس  ، اْعَتَرَضْتو اْلَحِميَُّة  *  (َفِ ذا َسوَّ
َب َعَمْيو أَلْصِمو  َب : " وفي اشارة اخرى  . 385ص : نيج البالغة " . َفاْفَتَخَر َعَمى آَدَم ِبَخْمِقو  ، وَتَعصَّ ا ِإْبِميُس َفَتَعصَّ َأمَّ

 . 398ص : نيج البالغة " َعَمى آَدَم أَلْصِمو  ، وَطَعَن َعَمْيو ِفي ِخْمَقِتو  ، َفَقاَل َأَنا َناِريٌّي وَأْنَت ِطيِنيٌّي 
ْن ِشْئَت َثمَّْثُت ِبَداُوَد  : " وذلك في قولو -   ، َصاِحِب اْلَمَزاِميِر ، وَقاِرِئ َأْىِل اْلَجنَِّة ، - صمى اهلل عميو وسمم – واِ 

: نيج البالغة " َفَمَقْد َكاَن َيْعَمُل َسَفاِئَف اْلُخوِص ِبَيِده ، وَيُقوُل ِلُجَمَساِئو َأيُُّكْم َيْكِفيِني َبْيَعَيا ، وَيْأُكُل ُقْرَص الشَِّعيِر ِمْن َثَمِنَيا 
 َقاَم ِفي ِمْثِل َىِذه السَّاَعِة ِمَن المَّْيِل ، َفَقاَل ِإنََّيا َلَساَعٌة اَل َيْدُعو ِفيَيا َعْبٌد ِإالَّ اْسُتِجيَب ِإنَّ َداُوَد  .  " 298 – 297ص 

َلو ، ِإالَّ َأْن َيُكوَن َعشَّارًا َأْو َعِريفًا َأْو ُشْرِطّيًا ، َأْو َصاِحَب َعْرَطَبٍة وِىَي الطُّْنُبوُر َأْو َصاِحَب َكْوَبٍة وِىَي الطَّْبُل ، وَقْد ِقيَل 
 . 673ص : نيج البالغة " َأْيضًا ِإنَّ اْلَعْرَطَبَة الطَّْبُل ، واْلَكْوَبَة الطُّْنُبورُ 

 َفَمْو َأنَّ َأَحدًا َيِجُد ِإَلى اْلَبَقاِء ُسمَّمًا َأْو ِلَدْفِع اْلَمْوِت َسِبياًل ، َلَكاَن َذِلَك ُسَمْيَماَن ْبَن َداُوَد  : "  وذلك في قولو -  
ا اْسَتْوَفى ُطْعَمَتو واْسَتْكَمَل ُمدََّتو ، َرَمْتو ِقِسيُّ اْلَفَناِء ِبِنَباِل  ْلَفِة ، َفَممَّ َر َلو ُمْمُك اْلِجنِّ واإِلْنِس ، َمَع النُُّبوَِّة وَعِظيِم الزُّ الَِّذي ُسخِّ

 . 352ص : نيج البالغة " اْلَمْوِت ، وَأْصَبَحِت الدَِّياُر ِمْنو َخاِلَيًة ، واْلَمَساِكُن ُمَعطََّمًة وَوِرَثَيا َقْوٌم آَخُروَن 
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 . وكذلك نجد ذكر النبي عيسى وبضعة اشارات عن كيفية معيشتو وبعض احوالو االجتماعية 
 . ومظاىر زىده 

     كما انو وبما يتصل بموضوع نبوة االنبياء تحدث عن بعض اقواميم في اشارة موجزة لكنيا مركزة؛ 
كحديثو عن ثمود قوم صالح، وبني اسماعيل، وبني اسحاق، وبني اسرائيل، والفراعنة، والعمالقة، 

وىذا الذكر منو ليذه االقوام كان عمى . وأصحاب الرس،  والمؤمنين الذين اتخذىم الفراعنة عبيدًا والييود
سبيل الوعظ والتذكير واالعتبار بما أصابيم بغية تجنب العوامل التي ادت الى انحطاطيم ووقوع البالء 

 .فييم

                                                           

ْن ِشْئَت ثَنَّْيُت ِبُموَسى َكِميِم المَّو : " قال في موضع -   َربِّ ِإنِّي ِلما َأْنَزْلَت  )* صمى اهلل عميو وسمم ، َحْيُث َيُقوُل ، – واِ 
، والمَّو َما َسَأَلو ِإالَّ ُخْبزًا َيْأُكُمو ، أَلنَّو َكاَن َيْأُكُل َبْقَمَة اأَلْرِض ، وَلَقْد َكاَنْت ُخْضَرُة اْلَبْقِل ُتَرى ِمْن  * (ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر 

وَلَقْد َدَخَل ُموَسى ْبُن  :" وفي موضع ثان قال  . 297ص : نيج البالغة " َشِفيِف ِصَفاِق َبْطِنو ، ِلُيَزاِلو وَتَشذُِّب َلْحِمو 
وِف ، وِبَأْيِديِيَما اْلِعِصيُّ َفَشَرَطا َلو ِإْن َأْسَمَم ، َبَقاَء ُمْمِكو ِعْمَراَن وَمَعو َأُخوه َىاُروُن   ، َعَمى ِفْرَعْوَن وَعَمْيِيَما َمَداِرُع الصُّ

وَدَواَم ِعزِّه ، َفَقاَل َأاَل َتْعَجُبوَن ِمْن َىَذْيِن َيْشِرَطاِن ِلي َدَواَم اْلِعزِّ ، وَبَقاَء اْلُمْمِك ، وُىَما ِبَما َتَرْوَن ِمْن َحاِل اْلَفْقِر والذُّلِّ ، َفَيالَّ 
وِف وُلْبِسو  وفي قول  . 393ص : نيج البالغة " ُأْلِقَي َعَمْيِيَما َأَساِوَرٌة ِمْن َذَىٍب ، ِإْعَظامًا ِلمذََّىِب وَجْمِعو ، واْحِتَقارًا ِلمصُّ

ص : نيج البالغة " الَِّذي َكمََّم ُموَسى َتْكِميمًا وَأَراه ِمْن آَياِتو َعِظيمًا ، ِباَل َجَواِرَح واَل َأَدَواٍت واَل ُنْطٍق واَل َلَيَواٍت : " ثالث 
اَلِل َلْم ُيوِجْس ُموَسى : " وجاء في كالم لو . 351 نيج "  ِخيَفًة َعَمى َنْفِسو ، َبْل َأْشَفَق ِمْن َغَمَبِة اْلُجيَّاِل وُدَوِل الضَّ

 . 33ص : البالغة 
ْن ِشْئَت ُقْمُت ِفي ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم  : " يقول -    ، َفَمَقْد َكاَن َيَتَوسَُّد اْلَحَجَر ، وَيْمَبُس اْلَخِشَن وَيْأُكُل اْلَجِشَب ، واِ 

وَكاَن ِإَداُمو اْلُجوَع وِسَراُجو ِبالمَّْيِل اْلَقَمَر ، وِظاَلُلو ِفي الشَِّتاِء َمَشاِرَق اأَلْرِض وَمَغاِرَبَيا ، وَفاِكَيُتو وَرْيَحاُنو َما تُْنِبُت اأَلْرُض 
ص : نيج البالغة " ِلْمَبَياِئِم ، وَلْم َتُكْن َلو َزْوَجٌة َتْفِتُنو واَل َوَلٌد َيْحُزُنو ، واَل َماٌل َيْمِفُتو واَل َطَمٌع ُيِذلُّو ، َدابَُّتو ِرْجاَله وَخاِدُمو َيَداه

ُطوَبى ِلمزَّاِىِديَن ِفي الدُّْنَيا ،  : "  قال في مدح الزاىدين السائرين عمى نيج المسيح : وفي موضع ثاني . 298
الرَّاِغِبيَن ِفي اآلِخَرِة ، ُأوَلِئَك َقْوٌم اتََّخُذوا اأَلْرَض ِبَساطًا ، وُتَراَبَيا ِفَراشًا وَماَءَىا ِطيبًا ، واْلُقْرآَن ِشَعارًا والدَُّعاَء ِدثَارًا ، ثُمَّ 

 . 673- 672ص : نيج البالغة " . َقَرُضوا الدُّْنَيا َقْرضًا َعَمى ِمْنَياِج اْلَمِسيِح 
: -   لالعتبار بحاليم في عدة مواضع منيا جاء الحديث عن ىؤالء االقوام ودعوة االمام -  

نَّ َلُكْم ِفي اْلُقُروِن السَّاِلَفِة َلِعْبَرًة  ، َأْيَن اْلَعَماِلَقُة وَأْبَناُء اْلَعَماِلَقِة  ، َأْيَن اْلَفَراِعَنُة وَأْبَناُء اْلَفَراِعَنِة  ، َأْيَن َأْصَحاُب َمَداِئِن - "  واِ 
الرَّسِّ الَِّذيَن َقَتُموا النَِّبيِّيَن  ، وَأْطَفُئوا ُسَنَن اْلُمْرَسِميَن وَأْحَيْوا ُسَنَن اْلَجبَّاِريَن  ، َأْيَن الَِّذيَن َساُروا ِباْلُجُيوِش وَىَزُموا ِباألُُلوِف  ، 

 . 352ص : نيج البالغة " وَعْسَكُروا اْلَعَساِكَر وَمدَُّنوا اْلَمَداِئَن 
َفاْعَتِبُروا ِبَما َأَصاَب اأُلَمَم اْلُمْسَتْكِبِريَن ِمْن َقْبِمُكْم  ، ِمْن َبْأِس المَّو وَصْواَلِتو وَوَقاِئِعو وَمُثاَلِتو  ، واتَِّعُظوا ِبَمثَاِوي ُخُدوِدِىْم  - " 

وقد جاءت متفقة في سننيا تاريخيا مع ماذكره القرآن ينظر مثال  .392 – 391ص : نيج البالغة " . وَمَصاِرِع ُجُنوِبِيْم 
  .255 -231ص:الطغاة وسنن التاريخ في ضوء القرآن :موسى نصار:
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 فقد جاء بشكل أكثر تركيز وخصوصية كما يتبين من مفاصل ىذه     اما حديثو عن النبي الخاتم 
 وكيف عكست لنا االطروحة التي اختصت بتناول المادة الواردة في نيج البالغة عن النبي محمد 

 . رؤية االمام لشخص النبي االعظم 

 –      ان طبيعة المادة المختصة بالنبوة وتوافرىا بمستوى عام وخاص في نصوص النيج، فرض عمينا 
تطبيق بعض االشارات العامة عن االنبياء عمى  - في حال غياب النص الصريح المختص بالنبي 

، وذلك النسجام دعوتيم جميعًا ووحدة وظائفيم وسماتيم عدا بعض المزايا التي خصوص النبي 
  . كونو خاتمًا لالنبياء ومييمنا عمييم وغيرىا مما سنذكره في محمواختص بيا 

 بأوصاف عدة في معرض حديثو عن  نعت النبي نالحظ أن اإلمام أمير المؤمنين :    ثانيا
"  ، فضاًل عن النعوت االخرى من قبيل " رسول " ، وتارة " نبي "  ، فتارة يقول عنو النبي 
  ، "الصفي "  ، و"االمين "  ، و"عبد اهلل "  ، و"االمي "  ، و"الشاىد "  ، و" النذير "  ، و"البشير

" ،  
 

 

 
                                                           

 .  596 ، 502 ، 407 ، 244 ، 187 ، 150ص : نيج البالغة -  
 299 ، 297 ،  283 ، 275  ، 238 ، 211 ، 198 ، 185 ، 108 ، 107 ، 102 ، 92ص : نيج البالغة -  
 ،300  ،  304 ، 328 ، 333  ، 342 ، 361 ، 376 ، 380 ، 402  ، 405 ، 406 ، 407 ، 408، 417  ،  

422 ، 433 ، 439 ، 441 ، 442 ، 443 ،  447 ، 486 ، 527 ، 527 ، 576 ، 610 . 
 . 329 ، 193ص : نيج البالغة -  
 . 626 ، 329 ، 194 ، 56ص : نيج البالغة -  
 .  626 ، 225 ، 198 ، 193 ، 108ص : نيج البالغة -  
 . 187ص : نيج البالغة -  
ان صفة العبد ىي أرقى وسام وأعمى مرتبة يناليا االنسان في معراج تكاممو المعنوي وقد منح القرآن ىذا المقب -  

، أما في نيج 1 وأيضا الكيف آية 19 – 18 في عدة مواضع من القرآن الكريم ، ينظر مثال سورة الجن آية لمرسول 
 . 447 ، 417 ، 380 ، 376 ، 361 ، 342 ، 275 ، 185 ، 106ص : البالغة

 . 361 ، 329 ، 198 ، 185 ، 108 ، 56ص : نيج البالغة -  
 . 361ص : نيج البالغة -  
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"  ، و" الخاتم "  ، و" المصطفى"  ، و" النجيب "  ، و" الرشيد "  ، و"االمام "  ،  و"الرضي " و
 الى غيرىا من تمك "المأمون "  ، و"االمين "  ،  و"االطير "  ، و"االطيب " ، و"المجتبى " ، و

  .تمك الصفات التي تارة تأتي منفردة ، وأخرى مترادفة مع عبارة ما ، لتؤدي معناىا بشكل أوفى

انَلو اللَّو يُل ْم ِل  ولَل ْم : "  يقول فييا      في اشارة واضحة وردت في كالم االمام امير المؤمنين   سُلبْمحَل
لْمقَلو ةٍل   َلوْم   ُلنْم َل ٍل   ِل َلااٍل   َلوْم  ،  ُل ْمسَل ٍل  نَلبِليٍّي   ِل ْم   َل ةٍل   َلوْم  الَل ِل َلةٍل  حُل َّ   ، فوجود النبي المرسل  "قَلائِل َلةٍل   َلحَل َّ

ُيعد كما ىو واضح من الطاف اهلل بعباده ، ولئال يكون لمناس عمى اهلل حجة ، و البد ان يكون ىذا 
 .المطف شامال لجميع الخالئق وال يختص بزمان دون اخر 

اَل  لِلئَلالَّ   "    فالنبي المرسل في المرتبة االولى ، اذ بعث اهلل رسمو وجعميم حجة لو عمى خمقو  ةُل   َل ِل  الْمحُل َّ
لَلو "  :  في حق النبي الخاتم  ، وقال " إِللَليْميِل ْم  ااِل ْم َلا ِل  بِل َل ْم ِل  لَليُل ْم  نْم َلا ِل   َل ْمسَل   ُل ْم ِله واِإِلنْميَلااِل   َل ْم ِله اِل

ي ِل   . "نُل ُل ِله  و َلقْم ِل

                                                           

 . 361ص : نيج البالغة -  
 . 226 ، 176ص : نيج البالغة -  
 . 185ص : نيج البالغة -  
 . 275ص : نيج البالغة -  
 . 361 ، 342ص : نيج البالغة -  
 . 329 ، 251 ، 107ص : نيج البالغة -  
 . 342ص : نيج البالغة -  
 . 298ص : نيج البالغة -  
 . 298 ، 194ص : نيج البالغة -  
 . 361 ، 329 ، 198 ، 185 ، 108 ، 56ص : نيج البالغة -  
 . 198 ، 108ص : نيج البالغة -  
 .  198 ، 197 ، 329 ، 225 ، 194 ، 107ص : انظر مثال نيج البالغة -  
 . 20ص : نيج البالغة -  
والتقيد بكونو مرسال اشارة الى انو ال بد من كونو صاحب شريعة وكتاب وذلك ال يكون اال في المرسمين ، دون -  

 – 371 / 1: مفتاح السعادة : الخراساني : ينظر . االنبياء فقط ، او االنبياء في الحقيقة كانوا مروّجين لشرايع المرسمين 
372 . 

 . 262ص : نيج البالغة -  
 . 117ص : نيج البالغة -  
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،  بمعنى ان حكمة اهلل   عمى ضرورة بعثة  االنبياء الى الناس    وقد اتفق المسممون واكثر الممل
 .تقتضي ارسال الرسل ليداية البشر وارشادىم الى مسالك السعادة ، وتجنيبيم مياوي الضالل والشقاء

 لكن ما االدلة عمى ذلك؟

 . ح   و  عالى و ن ىو    العبث واللغو في فعلو:ال لي  األو  

     لو لم يرسل االنبياء الى الناس حاممين نظم الحياة االجتماعية الصحيحة ، ومبينين ليم سبل 
، الضمحل المجتمع االنساني ، ولضل البشر في متاىات الشرك والفساد ،  تعالى العبادات المقربة اليو

 ، ومستمزم لمغو والعبث في فعمو ، تعالى اهلل عن ذلك عموا كبير وىذا مبطل لغرضو تعالى من الخمقة

 . النبوة ط يق الى سعا ة اآل  ة : ال لي  الثاني

   إن اليدف من خمق اإلنسان تحميو بالكماالت المعنوية ، وتيذيب النفس وتطييرىا من الشوائب ، لبموغ 
ْنَس ِإالَّ : أعمى درجات القرب من اهلل تعالى ، ونيل السعادة األبدية ، قال تعالى  َوَماَخَمْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 ، وىذا ال ينال إال بالوقوف عمى المعارف الحقة ، وطرق األعمال العبادية الصالحة ، ِلَيْعُبُدوِن 
ومدارج نبذ التعمق باألغراض الدنيوية الزائمة ، فالبد حينئذ تحقيقا لحكمة اهلل تعالى في خمق البشر من 
إرسال شخص ، لم يحصل لو ذلك التعمق المانع ، فيعمميم المعارف الحقة ، ويزيل عنيم ما عمق من 
شبيات في عقوليم ، ويعضد ما اىتدت إليو عقوليم بيدي اهلل وفطرتو التي فطر الناس عمييا ، ويبين 

وىذا ما ورد في .  ليم مالم ييتدوا إليو ، ويذكرىم بالنعيم الموعود ، ويحذرىم من العقاب وسوء المآل
 .(وظائف األنبياء ) مما نصطمح عمى تسميتو كالم أمير المؤمنين 

                                                           

فانكروا النبوات ضرورة وحسنا ، واما االشاعرة فأنكروا ضرورتيا ،  ولكن : ما عدا البراىمة واالشاعرة ، أما البراىمة -  
: النافع يوم الحشر: المقداد السيوري. 249 -245ص: االقتصاد فيما يتعمق باالعتقاد : الطوسي . لم ينكروا حسن البعثة 

 . 206 - 203، 197ص: بداية المعرفة : العاممي . 333ص
: المرسل، الرسول، الرسالة  :السيد محمد باقر الصدر: وعن فمسفة النبوة ينظر. 197ص: بداية المعرفة : العاممي-  
 . 61 - 59ص

 . 56سورة الذاريات اآلية -  
: المقدمة العقائدية: الشيرازي . 335 - 333ص : النافع يوم الحشر: المقداد السيوري : لمزيد من التفاصيل ينظر-  
الحمقة االولى  )عقائدنا : عميطارق محمد .  201 -197ص : بداية المعرفة : العامميحسن مكي   .15 -14ص

.  71 - 66ص : (والثانية
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 املبحث االول 

 بوةوظائف الن
     

 :  مجمكع الكظائؼ التي انيطت باألنبياء كالرسؿأمير المؤمنيف ـ يمكف أف نستشؼ مف كال   

:ىىىاإللهوةىفطرهالىموثاقىإداء:ىىأوال

 فٍطرىةى المًَّو :  ، إذ يقكؿ اهلل سبحانو ، كىك ميثاؽ التكحيد  ىنا األنبياء طالبكا بأداء ميثاؽ الفطرة      
مىٍييىا ، كأما  فالديف كالتكحيد لو كجكد نقي خالص مف كؿ شائبة داخؿ نفس اإلنساف. الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى

، كفسح المجاؿ لفطرة اإلنساف في  ، ككظيفة األنبياء إزالة ىذه األمكر العارضة االنحرافات فأمر عارض
فطرىـ عمى " :  اآلية ، قاؿ ىذه عف جعفر الباقر ككيشيد بذلؾ أنو لما سئؿ اإلماـ أب.   اإلشراؽ

ىي " : ، فقاؿ كفي ركاية أنو سئؿ اإلماـ الصادؽ . " التكحيد عند الميثاؽ عمى معرفتو انو ربيـ
  ." ألست بربكـ؟ كفييـ المؤمف كالكافر: ، فقاؿ ، فطرىـ اهلل حيف أخذ ميثاقيـ عمى التكحيد اإلسالـ

ىات ىك تعبير عف حقيقة كبرل مف مكما عبر عنو اإلماـ ىنا كفي مكاضع أخرل مف خطب كتكج    
بُّؾى :  منيا قكلو تعالى ،  آياتعدة، كرد التنبيو عمييا أك اإلشارة إلييا في  الحقائؽ القرآنية ذى رى ٍذ أىخى  كىاً 

ًة  ـٍ قىاليكا بىمىى شىًيٍدنىا أىٍف تىقيكليكا يىٍكـى اٍلًقيىامى بِّكي ـٍ أىلىٍستي ًبرى مىى أىٍنفيًسًي ـٍ عى ـٍ كىأىٍشيىدىىي يَّتىيي ـٍ ذيرِّ ـى ًمٍف ظيييكًرًى ًمٍف بىًني آىدى
اًفًميفى  ا فىعىؿى * ًإنَّا كينَّاعىٍف ىىذىا غى ـٍ أىفىتيٍيًمكينىا ًبمى يَّةن ًمٍف بىٍعًدًى كينَّا ذيرِّ نىا ًمٍف قىٍبؿي كى ا أىٍشرىؾى آىبىاؤي أىٍك تىقيكليكا ًإنَّمى

ٍبًطميكفى    .اٍلمي
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، كال تكحي بشيء  إف نفس اإلنساف خمقت صحيفة بيضاء ال شيء فييال ؿاكيذىب باحث معاصر      
، سكاء أكاف كحيا مف الرحمف أـ كاف تضميال مف  ، كلكنيا تقبؿ كؿ ما يكتب فييا كيرسـ عمى اإلطالؽ

، كأف  ، كىك كحده الذم يجب أف يرسـ فييا ما يرسـ ، كبالبداىة إف الكحي مف خالؽ الفطرة الشيطاف
.   تؤمف بو كتعمؿ

، كال يكلد معو شيء إال حكاسو  كيدلنا عمى صحة ىذا التفسير إف اإلنساف يكلد:  قائال كيضيؼ     
، ثـ يكتسب معارفو مما  بالحس كالكجداف- لما ىك مشاىد - ، كمعدة تطمب الطعاـ كالشراب  الخمس

، إذ ركم  ، كفي أقكاؿ أىؿ البيت ما يعزز ذلؾ كيدؿ عميو يحيط بو شيئا فشيئا عف طريؽ ىذه الحكاس
،  ، ال ميتديف كال ضاليف كاف الناس قبؿ نكح أمة كاحدة عمى فطرة اهلل:   أنو قاؿعف اإلماـ الباقر 
 أم إف األنبياء  "ِفْطَرِتو ِميثَاقَ  ِلَيْستَْأُدوُىمْ  ":  كبيذا فالمراد مف قكؿ اإلماـ .  فبعث اهلل النبييف

- ، كليس معناه  ، كيعممكا بما أكحاه اهلل سبحانو إلى الفطرة عمى لساف أنبيائو طمبكا مف الناس أف يؤمنكا
، ألنيا صحيفة بيضاء  كال. إف األنبياء طمبكا مف الناس أف يؤمنكا بما تكحيو الفطرة نفسيا - كما يظف 

.  ال تكحي بشيء عمى اإلطالؽ

 َلمَّا َبدََّل َأْكَثُر َخْمِقو  " :  ، فقاؿ إلى السبب الرئيس الذم استكجب بعثة األنبياء أشار      
ْنَداَد َمَعو ، واْجتَاَلْتُيُم الشََّياِطيُن َعْن َمْعِرَفِتو ، واْقَتَطَعْتُيْم َعْن  َعْيَد المَّو ِإَلْيِيْم ، َفَجِيُموا َحقَّو واتََّخُذوا اأَل

  . "ِعَباَدِتو 

 مما أدل بيـ في أكدية الشرؾ  ، المخمكقيف مف، كحؽ هلل قد جيؿ  إذف ىناؾ عيد هلل قد تبدؿ    
إف يظير ، ؼ ، أما عف ماىية ىذا العيد ، فصدتيـ عف معرفة اهلل كطاعتو ، كتمقفتيـ الشياطيف كالضالؿ

ـٍ المراد بو ميثاؽ عالـ الذر كالمشار إليو في اآلية القرآنية  يَّتىيي ـٍ ذيرِّ ـى ًمٍف ظيييكًرًى بُّؾى ًمٍف بىًني آىدى ذى رى ٍذ أىخى  كىاً 
اًفًميفى  ًة ًإنَّا كينَّا عىٍف ىىذىا غى ـٍ قىاليكا بىمىى شىًيٍدنىا أىٍف تىقيكليكا يىٍكـى اٍلًقيىامى بِّكي ـٍ أىلىٍستي ًبرى مىى أىٍنفيًسًي ـٍ عى . كىأىٍشيىدىىي

 عيد الفطرة كالتككيف كالخمؽ ك، المراد مف ىذا العالـ كىذا العيد ىك عالـ االستعداد كالكفاءات إفكيظير 
، كىـ نطؼ ال تعدك الذرات الصغار  ، فعند خركج أبناء آدـ مف أصالب آبائيـ إلى أرحاـ األميات

، كأكدع ذلؾ السر اإلليي في ذاتيـ كفطرتيـ بصكرة إحساس  كىبيـ اهلل االستعداد لتقبؿ الحقيقة التكحيدية
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، فاف جميع أبناء  بناءن عمى ىذاك .  كما أكدعو في عقكليـ كأفكارىـ بشكؿ حقيقة كاعية بنفسيا ،داخمي
؟ بمساف التككيف  ألست بربكـ:  كما أخذه اهلل مف عيد منيـ أك سؤالو إياىـ، البشر يحممكف ركح التكحيد 

 ! ، كما أجابكه كاف بالمساف ذاتو كالخمؽ

الذم ىك مف " الشعكر الديني "كىك ما يعبر عنو عمماء النفس بػ ، " عيد فطرم"     إف ىذا العيد ىك 
كىذا اإلحساس يقكد اإلنساف عمى امتداد التاريخ .  اإلحساسات األصيمة في العقؿ الباطني لإلنساف

مىٍييىا البشرم إلى طريؽ معرفة اهلل   كلما كاف الغالب عمى الخمؽ حب . فٍطرىةى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى
، كااللتفاؼ عف القبمة الحقيقية  لة التي فطرىـ اهلل عمييام، كاإلعراض عف مقتضى الفطرة األص الدنيا

، ال جـر  ، كذلؾ بحسب ما ركب فييـ مف القكل البدنية المتنازعة إلى كماالتيا التي أمركا بالتكجو إلييا
كاف مف شأف ككنيـ عمى ىذا التركيب المخصكص أف يبدؿ أكثرىـ عيد اهلل سبحانو إلييـ مف الدكاـ عمى 

ـٍ عبادتو كاالستقامة عمى صراطو المستقيـ كعدـ االنقياد لعبادة الشيطاف كما قاؿ سبحانو  ـٍ أىٍعيىٍد ًإلىٍيكي  أىلى
ـى أىٍف الى تىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى    لمغفمة بحاضر لذاتيـ عما يستحقو مف دكاـ الشكرقكاف يجيمكا حؽ.  يىا بىًني آىدى

، كاف تجتذبيـ الشياطيف عف معرفتو التي ىي ألذ ثمار  ، كأف يتخذكا األنداد معو لنسيانيـ العيد القديـ
كلما كاف مف شأنيـ ذلؾ .  ، كاف تقتطعيـ عف عبادتو التي ىي المرقاة إلى اقتطاؼ تمؾ الثمرة الجنة

 يقتدر معو أبناء ذلؾ الصنؼ ة التيؼمشرت اؿكماالاؿكجب في الحكمة اإلليية أف يختص صنفا منيـ ب
كالغاية ،  ، كىـ صنؼ األنبياء  ، كعمى تكميؿ الناقصيف ممف دكنيـ عمى ضبط الجكانب المتجاذبة

، أم ليبعثكىـ عمى أداء ما خمقكا  ليستأدكىـ ميثاؽ اهلل فطرتو:  منيـ ما أشار إليو أمير المؤمنيف 
، كيجذبكىـ عما التفتكا إليو مف إتباع الشيكات الباطنة كاقتناء  ألجمو كفطركا عميو مف اإلقرار بالعبكدية هلل

 . المذات الكىمية الزائمة

 إف العيد التاريخي لإلنسانية بدأ بظاىرة كجكد النبكات في المجتمع     يبدك مف كالـ أمير المؤمنيف 
 في  إذ يشير . ، ككجكد إنساف أكمؿ ىذه النبكات التي تقكد مجتمعاتيا نحك حياة أفضؿ,  البشرم

يَِّة ، واْصَطَفى ُسْبَحاَنو ِمْن َوَلِده  ... "معرض حديثو عف قصة آدـ  وَأْىَبَطو ِإَلى َداِر اْلَبِميَِّة و َتَناُسِل الذُّرِّ
َأْنِبَياَء ، َأَخَذ َعَمى اْلَوْحِي ِميثَاَقُيْم ، وَعَمى َتْبِميِغ الرَِّساَلِة َأَماَنَتُيْم ، َلمَّا َبدََّل َأْكَثُر َخْمِقو َعْيَد المَّو ِإَلْيِيْم ، 
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ْنَداَد َمَعو ، واْجتَاَلْتُيُم الشََّياِطيُن َعْن َمْعِرَفِتو ، واْقَتَطَعْتُيْم َعْن ِعَباَدِتو َفَبَعَث ِفيِيْم  َفَجِيُموا َحقَّو واتََّخُذوا اأَل
  ... "ُرُسَمو

 ء بديةكيؼالى  ، لكف الذم ييمنا ىنا إشارتو  ستبحث في محميا  نقاط عدةالنص يكقفنا عمىىذا    
رساؿ الرسؿ ، كلك عدنا إلى القرآف الكريـ لكجدنا في آياتو ما يشير إلى ىذا المعنى، إذ  ظاىرة النبكة كا 

ؽِّ : يقكؿ تعالى  ٍنًذًريفى كىأىٍنزىؿى مىعىييـي اٍلًكتىابى ًباٍلحى مي  كىافى النَّاسي أيمَّةن كىاًحدىةن فىبىعىثى المَّوي النًَّبيِّيفى ميبىشًِّريفى كى
ـٍ  اءىٍتييـي اٍلبىيِّنىاتي بىٍغينا بىٍينىيي ا اٍختىمىؼى ًفيًو ًإالَّ الًَّذيفى أيكتيكهي ًمٍف بىٍعًد مىا جى مى ا اٍختىمىفيكا ًفيًو كى ـى بىٍيفى النَّاًس ًفيمى ًليىٍحكي

ٍف يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو  ؽِّ ًبً ٍذًنًو كىالمَّوي يىٍيًدم مى ا اٍختىمىفيكا ًفيًو ًمفى اٍلحى نيكا ًلمى .   فىيىدىل المَّوي الًَّذيفى آىمى

، كسبب كقكع االختالؼ فيو      فاآلية تبيف السبب في تشريع أصؿ الديف كتكميؼ النكع اإلنساني بو
، ثـ ظير  كاف أكؿ اجتماعو امة كاحدة– ، كالتعاكف كىك نكع مفطكر عمى االجتماع- إف اإلنساف: ببياف

، فاستدعى ذلؾ كضع قكانيف ترفع االختالفات  فيو بحسب الفطرة االختالؼ في اقتناء المزايا الحيكية
، كشفعت بالتبشير  ، كالمشاجرات في لكاـز الحياة، فألبست القكانيف المكضكعة لباس الديف الطارئة

رساؿ المرسميف ، كأصمحت بالعبادات المندكبة إلييا ببعث النبييف كاإلنذار بالثكاب كالعقاب ، ثـ  ، كا 
، كظيرت الشعكب  ، فاختؿ بذلؾ أمر الكحدة الدينية اختمفكا في معارؼ الديف أك أمكر المبدأ كالمعاد

 ، كلـ يكف ىذا االختالؼ الثاني إال بغيا مف الذيف أكتكا الكتاب ، كتبع ذلؾ االختالؼ في غيره كاألحزاب
: ، فاالختالؼ اختالفاف ، كتمت عمييـ الحجة ، كظمما كعتكا منيـ بعدما تبيف ليـ أصكلو كمعارفو

، كاختالؼ في أمر الدنيا كىك  اختالؼ في أمر الديف مستند إلى بغي الباغيف دكف فطرتيـ كغريزتيـ
، كاهلل ييدم مف  ، ثـ ىدل اهلل سبحانو المؤمنيف إلى الحؽ المختمؼ فيو ب ذنو فطرم كسبب لتشريع الديف
  . يشاء إلى صراط مستقيـ

،  ظاىر اآلية يدؿ عمى إف ىذا النكع قد مر عمييـ في حياتيـ زماف كانكا عمى االتحاد كاالتفاؽ اف     
، كال اختالؼ في المذاىب  كعمى السذاجة كالبساطة ال اختالؼ بينيـ بالمشاجرة كالمدافعة في أمكر الحياة

ٍنًذًريفى كىأىٍنزىؿى مىعىييـي   : عمى نفي االختالؼ قكلو تعالىما يدؿ، ك كاآلراء مي  فىبىعىثى المَّوي النًَّبيِّيفى ميبىشًِّريفى كى
ا اٍختىمىفيكا ًفيوً  ـى بىٍيفى النَّاًس ًفيمى ؽِّ ًليىٍحكي ، فقد رتب بعثة األنبياء كحكـ الكتاب في مكرد اٍلًكتىابى ًباٍلحى

، كالدليؿ عمى  ، فاالختالؼ في أمكر الحياة ناشئ بعد االتحاد كالكحدة االختالؼ عمى ككنيـ امة كاحدة
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مىا   :نفي االختالؼ الثاني قكلو تعالى ا بىٍعدً  ًمفٍ  أيكتيكهي  الًَّذيفى  ًإالَّ  ًفيوً  اٍختىمىؼى  كى اءىٍتييـي  مى    بىٍغينا اٍلبىيِّنىاتي  جى
  .ان ، فاالختالؼ في الديف إنما نشأ مف قبؿ حممة الكتاب بعد إنزالو بغي

ى

:ىىىاللهىنعممنىمنديىتذكورهمىبال:ىثانوا

، أك لعمو يقصد جميع النعـ  مٌف اهلل بيا عمى العباد في عالـ الذر كالميثاؽم ما،  ىنا يقصد بالنعمة    
 إذ إف اإلنساف ينطكم عمى  . ، كالرأم األكؿ ىك الظاىر نظرا إلى ظاىر لفظ النسياف المغفكؿ عنيا

، في حيف سيفقد مثؿ  نعـ مادية كمعنكية جمة كلك استغميا كما ينبغي فانو سيشيد صركح سعادتو كفالحو
 ثـ إف ىذا التذكير تارة يككف بالترغيب فيما . ىذه السعادة إذا ما نساىا كتجاىؿ استعماليا كاستغالليا

، تارة  عقده سبحانو مما أعده ألكليائو األبرار، كتارة بالترىيب مما أعده ألعدائو الظالميف مف عذاب النار
  . بالتنفير عف خسائس ىذه الدار، كبياف كجكه االستيانة بيا كاالستحقار

:ىىىبالتبلوغاحتجاجهمى:ىثالثا

رشادىـ إلى - إلى جانب المسائؿ الفطرية -  إتماـ الحجة عمى الناس مف خالؿ األدلة العقمية    كا 
  . الكماؿ في ظؿ التعاليـ السماكية كاألكامر كاألحكاـ الشرعية

:ىىىىدفائنىالعقولإثارتهم:ىرابعا

    ىذه القضية تعني بعث القكل العقمية كالنفسية في اإلنساف النجاز عممية التقدـ الصحيح كالتغيير 
إذ إف الناس  .  االيجابي في المجتمع عف طريؽ الحركة التاريخية المستبطنة لمكعي اإليماني المستقيـ

، كاالرتفاع إلى مستكل  ، لكف استكماؿ فيميا قد يستطيعكف فيـ أمكر بصكرة مبيمة كنصؼ كاعية
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، إذ يالحظ إف القرآف في  الكعي التاـ بيا يحتاج إلى مذكر يخرجيـ مف حالة الغفمة التي كانكا عمييا
 يككف طابعيا الذكر كالتذكرة كمف ىذه كثير مف المكارد يسمي نفسو أك سائر الكتب السماكية بأسماء

فعممية التذكر تعني إف .  ، كىذه التسمية ناشئة مف تمؾ المالحظة ، تذكرة ، ذكرل الذكر: االسماء 
، كال يؤثر العمـ في  إف إنسانا يعرؼ شيئا ثـ نسيو أك غفؿ عنو أم أصبحت معرفتو لو نصؼ كاعية

لتعـ الغفمة - نتيجة لعكامؿ مختمفة - كقد تنحط بعض المجتمعات .  انتخاب اإلنساف إال إذا التفت إليو
، كالطريؽ لمناس  ، فيصاغ الجك االجتماعي بشكؿ ال تككف فيو ىذه المسائؿ مطركحة لمبحث كؿ حياتيا

  .، ىا ىنا يبرز دكر األنبياء في إخراج الناس مف ىذه الغفمة إلى حالة الكعي  إلى معرفتيا

،   إنما ىك استعارة لطيفةفي نصو السابؽ في كالـ امير المؤمنيف  (الدفائف)  إف استعماؿ كممة    
، فحسف استعارة  أشبيت الدفائفؼما كانت جكاىر العقكؿ كنتائج األفكار مكجكدة في النفكس بالقكة ؿف نو 

، كلما كاف األنبياء ىـ األصؿ في استخراج تمؾ الجكاىر إلعداد النفكس إلظيارىا حسنت  لفظ الدفينة ليا
إذ إف ميمة األنبياء تكمف في أف يكشفكا لمناس كنكز العمـك كالمعارؼ الكامنة في  . إضافة إثارتيا إلييـ

، لك ظيرت كاستغمت لشيدت العمـك كالمعارؼ  ، فقد أكدع اهلل ىذه العقكؿ كنكزا عظيمة قيمة عقكليـ
نيضة عظيمة كجبارة غير إف ىذه الكنكز استترت اثر ىذه الغفمة كالتعاليـ الفاسدة كالذنكب كالمعاصي 

ثارة تمؾ الكنكز المفعمة بالعمكـ كالمعارؼ كالتمكث األخالقي   . ، فبعث األنبياء إلزالة ىذه الحجب كا 

ىى:ىهمىآواتىالمقدرةنورو:ىخامدا

، ف ف مراقبة الطبيعة لفيميا كالتعامؿ معيا كاكتشافيا تعزز     أم جعؿ الطبيعة مكضكعا لمبحث كالتأمؿ
.  ، ألنيا تقدـ مزيدا مف األدلة التجريبية عمى ما أدركتو الفطرة السميمة مف قضايا االلكىية قضية اإليماف

، بؿ شرط أساسي النجاز التقدـ  كذلؾ يعيف التعامؿ مع الطبيعة بصكرة مباشرة عمى انجاز عممية التقدـ
ذ تتحد قضية اإليماف في ذات اإلنساف مع حركتو التاريخية في الطبيعة كالمجتمع فيككف  المادم ، كا 
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 يستجيب لمحياة الدنيا كال يقؼ منيا ان ، كيككف إيماف ، كأخالقيات الركح كالعقؿ  عمى ىدل اإليمافان تقدـ
 . مكقؼ الرفض كالعداء

مْن َسْقٍف َفْوَقُيْم  "   :كبينيا بقكلو،  إلى ست آيات مف تمؾ اآليات   كقد أشار أمير المؤمنيف      
َمْرُفوٍع وِمَياٍد َتْحَتُيْم َمْوُضوٍع ، وَمَعاِيَش ُتْحِييِيْم  و َجاٍل ُتْفِنيِيْم  وَأْوَصاٍب ُتْيِرُمُيْم ، وَأْحَداٍث َتتَاَبُع 

 .  "َعَمْيِيمْ 

ىـ إلى التأمؿ في آيات القدرة اإلليية مف سقؼ فكقيـ مكضكع مشتمؿ عمى بدائع ففاألنبياء يرشدك     
، كمعائش بيا يككف قكاـ  ، كمياد تحتيـ مكضكع فيو ينتشركف كعميو يتصرفكف الصنع كغرائب الحكـ

،  ، كآجاؿ مقدرة بيا يككف فنائيـ كرجكعيـ إلى بارئيـ ، كبالغ لمدة بقائيـ لما خمقكا لو حياتيـ الدنيا
أكثركا مف ذكر ىادـ "  : النبي ، كلذلؾ قاؿ  كأعظـ باألجؿ آية رادعة كتقديرا جاذبا إلى اهلل تعالى

،   عمييـت، كالمصائب التي تتابع إلى غير ذلؾ مف األمراض التي تضعؼ قكاىـ كتيرميـ.  "المذات
ىـ بصدكرىا عف العزيز الجبار عز سمطانو فد احتجاج األنبياء عمى الخمؽ ينبيكرف ف كؿ ىذه اآلثار مكا

عمى انو ىك الممؾ المطمؽ الذم لو الخمؽ كاألمر، ليقركا في أذىانيـ صكرة ما نسكه مف العيد المأخكذ 
، كالى ذلؾ أشار  عمييـ في الفطرة األصمية مف انو سبحانو ىك الكاحد الحؽ المتفرد باستحقاؽ العبادة

كفى :  بقكلو القرآف الكريـ  ٍف آىيىاًتيىا ميٍعًرضي ـٍ عى عىٍمنىا السَّمىاءى سىٍقفنا مىٍحفيكظنا كىىي  ًإفَّ ًفي : كقكلو.  كىجى
ا أىٍنزىؿى المَّوي  مى ا يىٍنفىعي النَّاسى كى ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمى ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى خى

ٍكًتيىا اًء ًمٍف مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى بىٍعدى مى نَّا لىميكًسعيكفى : كقكلو تعالى . ًمفى السَّمى  كى السَّمىاءى بىنىٍينىاىىا ًبأىٍيدو كىاً 
اًىديكفى * لىميكًسعيكفى  ـى اٍلمى ٍشنىاىىا فىًنٍع كفى * كىاأٍلىٍرضى فىرى ـٍ تىذىكَّري ٍيًف لىعىمَّكي ٍكجى مىٍقنىا زى ًمٍف كيؿِّ شىٍيءو خى ، إلى  كى

،  ، كتراجمة كحيو غير ذلؾ مف اآليات الدالة عمى احتجاج الخالؽ سبحانو عمى خمقو بألسنة رسمو
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، كالكصكؿ إلى حضرة قدسو سبحانو كتعالى عما  كجذبيـ بيذه األلطاؼ إلى القرب مف ساحؿ عزتو
ٍنسىافى لىظىميكـه كىفَّاره يشرككف  كىىا ًإفَّ اإٍلً ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصي    كىاً 

:ىإلنذارىاالتبذورىو:ىداددا

، " التبشير كاالنذار " ميمة     مف مياـ االنبياء التي كردت االشارة الييا في كممات امير المؤمنيف 
االنبياء كالرسؿ كضركرتيا محسكسة جدا، لما ليا مف آثار في تحريؾ رغبات الناس ىاـ كىما مف اىـ ـ

كقد كردت ذكر ىاتيف الصفتيف في اكثر مف مقطع مف  .لكاف النعـ االلييةأببياف الكاف العذاب االليي، ك
 وَنَص َ  ُمْعِذرًا، َربِّو َعنْ  َبمَّغَ "  ،  في معرض حديثو عف النبي االعظـ كالمو الشريؼ اذ يقكؿ 

فَ  ُمَبشِّرًا، اْلَجنَّةِ  ِإَلى ُمْنِذرًا، وَدَعا أُلمَِّتو  وَخاَتمُ  َوْحِيو، َأِمينُ  : " ، كقكلو " ُمَحذِّرًا  النَّارِ  ِمنَ  وَخوَّ
 َجَعلَ  المَّو َفِ نَّ  : " ، كقكلو  " وَنِذيرًا  وَبِشيراً  َشِييداً " ، " ِنْقَمِتو  وَنِذيرُ  َرْحَمِتو، وَبِشيرُ  ُرُسِمو،
 وَأْنَذَرُكمْ  : "  ، كقكلو  " ِباْلُعُقوَبةِ  وُمْنِذراً  ِباْلَجنَّةِ  وُمَبشِّراً  ِلمسَّاَعِة ، َعَمماً  صمى اهلل عميو و لو ُمَحمَّداً 
ْنَفاذِ  َأْرَسَمو: " ، كقكلو  " َشِديدٍ  َعذابٍ  َيَد ْ  َبْينَ  وَأْنَذَرُكمْ  ْنَياءِ  َأْمرِه، ِ  : " ، كقكلو " ُنُذرِه وَتْقِديمِ  ُعْذرِه، واِِإ

 .   "ِلْمَعاَلِميَن  َنِذيراً   صمى اهلل عميو و لو ُمَحمَّداً  َبَعثَ  المَّو ِإنَّ " 

ال انيا ال إ  النبي  كاف كاف قد عنى بيا  ،عالهفي أ شارات االماـ امير المؤمنيف      إف إ
، كمف اىـ المياـ المناطة بيـ  ، فاف االنذار كالتبشير مف ميزات جميع االنبياء  تختص بو كحده

كىذا ما نجده ماثال في آيات الذكر الحكيـ  .  
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الى ًفييىا نىًذيره    .24 سكرة فاطر اآليةخى
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، اال  ، كفي كممات امير المؤمنيف  ف البشير كالنذير كصفاف متقارناف في اآليات اعالهمع أك      
، اذ  "البشير "، كال نجد ىذا الحاؿ ينطبؽ عمى  فحسب" نذير "اف بعض االيات تذكر النبي بعنكاف انو 

. كحده اطالقا" البشير " كما ىك كاضح اعاله ، ذكر ف كفي كالـ االماـ آلـ يرد في آيات القر

، فيك يدؿ عمى اف االنذار اىـ مف التبشير في مجاؿ  كليذا سر يتعمؽ بالمجاؿ النفسي كالتربكم     
"  االمؿ "تاثيرا اكبر في نفس االنساف مف عامؿ "  الخكؼ "، كبعبارة اخرل فاف لعامؿ  التربية االنسانية

 ، كيختار ما يقترحو عميو المربي يكؼ عف سمككو السابؽ بارادتوؿال سيما اذا اردنا ايجاد تغيير في حياتو 
كحده صفة "  النذير "كلعؿ ىذه المالحظة ىي كراء ذكر القرآف . ، فاالنذار مؤثر اكثر مف التبشير

 .  "البشير "، دكف اف يفعؿ ذلؾ في  لممبعكث مف قبؿ اهلل

، كذلؾ الف  عالهفي أ كما ىك بيف كىذا ما نممسو بكضكح ايضا في كممات امير المؤمنيف       
 النذارة بالذكر كاختارىا عمى كقد خص  . دؽ تفصيالتو أ سائر عمى نيج القرآف فياالماـ 

البشارة اذ المقصكد في ىذا المقاـ التكبيخ لمعرب كترقيؽ قمكبيـ المشتممة عمى الغمظة كالفظاظة، كال ريب 
، كذلؾ الف عامة الخمؽ اال قميال منيـ انظارىـ مقصكرة عمى زخارؼ  اف االنذار اقكل في الترقيؽ كالردع

، فال يرغبكف عف النعـ الحاضرة بما يبشركف بيا مف النعـ  الدنيا كشيكاتيا غافمكف عف نعـ االخرة كلذاتيا
، ككاف السبب  ، لككف ىذه عندىـ نقدا كتمؾ نسيئة ، كال يقابمكف المذائذ المكجكدة بمذائذ مكعكدة الغائبة

  . االقكل في الردع كااللتفاؼ الى اهلل انما ىك االنذار كالتخكيؼ، فاختار ككنو نذيرا عمى ككنو بشيرا

 يشمؿ كافة الكائنات االمر الذم يدؿ عمى عالمية الديف  ننسى باف انذار النبي الكىنا ينبغي ا    
 .االسالمي كخمكده، الف العالميف مفيـك كاسع يشمؿ كافة افراد البشرية في كؿ عصر كمصر

 

 

 

                                                           

 .166ص : النبكة في القرآف : مصباح -   
 .315 / 3:  منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي -  
 .72 / 2: نفحات الكالية : مكاـر الشيرازم ناصر -  
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 املبحث الثاني

 عالمات النبوة
 

:   طهارة المولدو ذرف الندب : أوال      

استخمصيـ مف اكـر قد ، ك القياـ بحقوب كمفيـ كلكال ذلؾ لما،   انبياء اهلل صفكة عباده كخير خمقو     
 لتككف النفكس ليـ  ،كلمنصبيـ مف جرح،  حفظا لنسبيـ مف قدح ؛ككد االكاصرأكامدىـ ب، العناصر 

  . كألكامرىـ اطكع، ، فيككف الناس الى اجابتيـ اسرع  كالقمكب ليـ اصفى، اكطأ 

ـْ ِ   َأْ َ ِؿ ُ ْاَ ْ َ عٍ " االجتباء االليي ليذه الصفكة مف عباده اف   كاف مف مصاديؽلقد       "  ْاَ ْ َ َ ُ 
ـْ ِ   َ ْ ِ  ُ ْاَ َ  ٍّر " كىك اصالب اآلباء    كىىيكى الًَّذم  ، كما قاؿ سبحانو  ، أرحاـ االميات "   َأَ  َّرُ 

ٍمنىا اآٍلىيىاًت ًلقىٍكـو يىٍفقىييكفى  ميٍستىٍكدىعه قىٍد فىصَّ ـٍ ًمٍف نىٍفسو كىاًحدىةو فىميٍستىقىرّّ كى " :   قائالثـ استرسؿ . أىٍن ىأىكي
ـُ  َاْ َ ِ  ِإَ   ُ َط َّر َ ِا  َاْ َ  ـِ  ـْ َ  َ ِا ، كتناسخ االصالب ليـ الى مطيرات االرحاـ نقميـ  " َ َ  َاَ ْ ُ 

.  ، كحؽ الصالب سمحت بمثميـ اف تكصؼ بالكـر ، ككرائـ االصالب ما كـر منيا الييا نطفا
كمطيرات االرحاـ ما طير منيا كحؽ لما استعد منيا النتاج مثؿ ىذه االمزجة كقبكليا اف تككف طاىرة 

  . مف كدر الفساد

                                                           

. 185ص: أعالـ النبكة : الماكردم- 
. 175ص: نيج البالغة - 
 . 175ص: نيج البالغة - 
. 98سكرة األنعاـ اآلية - 
 . 175ص : نيج البالغة - 
. 525/ 2:  رح نيج البالغة: ابف ميثـ- 
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كسنأتي عمى ذلؾ  -  كعف ام دنس ،فاصكؿ االنبياء مف جية االباء كاالميات مطيرة عف ال رؾ    
  . "نقمنا مف االصالب الطاىرة الى االرحاـ الزكية  : "  النبي االعظـ كقاؿ- تفصيال

لقد سألت عف امر : "  فقاؿ عف كيفية خمقو  كفي ركاية اف احدىـ  سأؿ النبي االعظـ    
  ، كاف االنبياء كاالكصياء مخمكقكف مف نكر عظمة اهلل جؿ ثناؤه ، ال يحتممو اال ذك حظ عظيـ ،جسيـ

مرىـ يجؿ عف أ، ؼ  كيربييا بحكمتو كيغذكىا ، يحفظيا بمالئكتو ،يكدع اهلل انكارىـ اصالبا كارحاما طاىرة
، كخمفاؤه عمى  عالمو في بريتوأ، ك رضوأ، النيـ نجـك اهلل في  حكاليـ تدؽ عف اف تعمـأ ك ،اف يكصؼ

  . "ال مف اىموإ فاكتمو  ،، ىذا مف مكنكف العمـ كمخزكنو ، كحججو عمى خمقو نكاره في بالدهأ، ك عباده

كىذا ما خص اهلل بو انبياءه الكراـ عمى مر الزماف ، اذ اكدع انكارىـ في االصالب كاالرحاـ الطاىرة     
 فبمغت بكجكده ال ريؼ سمسمة النبكة  ،حتى افضت كرامة اهلل كانتيت نبكتو الى الحبيب محمد 

  ...، ، كا رؽ كجو االرض بنكره الغاية كالرسالة

    شؼ    ج  بج   ه               بلغ   ع  ب    ه

 

                                                           

 14/67، 7/63:  رح نيج البالغة : ابف أبي الحديد. 56ص: الحجة عمى الذاىب إلى تكفير أبي طالب : ابف معد- 
.  127ص: أجكبة المسائؿ المينائية : العالمة الحمي. 235ص : اختيار مصباح السالكيف : ابف ميثـ. 

 . 82/ 7: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي- 
:   تكممة البيت- 

بمغ العمػػػػػػػػػػػى بكمػػػالو                     ك ؼ الدجى بجمالو 
حسنػػػت جميع خصالو                      صمَّكا عميو ك آلو 

 691كىي لم اعر أبي محمد مصمح الديف عبد اهلل بف م رؼ بف مصمح بف م رؼ المعركؼ بال يخ سعدم ال يرازم ت 
 ـ ، أديب،  اعر، صكفي ، كلد ب يراز في أكائؿ الع ر األكؿ مف القرف السابع ، كأقاـ ببغداد ، كتفقو 1290/ ىػ

مف آثاره بالمغة . بالمدرسة النظامية ، كعيف معيدا بيا، كسافر إلى ال اـ كارض الرـك ، ثـ رجع إلى  يراز، كتكفي بيا
، 2/71، 1/170إيضاح المكنكف : البغدادم: كمؤلفات كرسائؿ في األدب كاألخالؽ،  ينظر. ديكاف  عر صغير: العربية
معجـ : كحالة . 3/105: الذريعة إلى تصانيؼ ال يعة : الطيراني . 462، 434، 2/293، 1/319، ىدية لعارفيف 691

. 151/ 6: المؤلفيف 
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عالـ المعنى كاالصالب ال امخة كاالرحاـ المطيرة ق كرا لذلؾ "  في االعظـ النبي كقد كاف     
المب احاطت بو احاطة اال عة بالسراج ، فيك مفارؽ لتمؾ المحاؿ ال ريفة في التقدير كاف كاف مقارنا ليا 

  . "في التدبير 

َأْ َ َجه ِ ْف َأْ َ ِؿ  ْ َ َع ِ ِف َ ْ ِب ً  ،  َأَ زِّ  َاُ  َ  ِا َ ْغِ اً  ، ِ َف  َ ":  اف  فكاف مما خص بو   
،  َ ْ ِبُ ه َأْشَ ُؼ  " ػ ؼ، "  شَّرَجَ ِة   َّرِ   َ َ َع ِ ْ َ   َأْ ِبَ  َءه ،   ْ َ َجَ  ِ ْ َ   ُأَ َ  َءه  ُ ْاَ َ  ُّه َ ْ ُ  ُ ْاَ َ  ٍّر

  . "َ ْ ِبٍا ، ِ   َ َع ِ ِف  ْ َ  َ َ ِة ،  َ َ  ِ ِ    اَّرَ َ ِة 

، كما ا ار   في ىذه المقاطع كرامة اهلل لنبيو في طيارة جذكره العريقة كقد بيف امير المؤمنيف    
ًريصه :  اذ يقكؿ تعالى  ،الذكر الحكيـ ذلؾالى  ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىاعى ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي   لىقىٍد جى

ٍؤًمًنيفى رىءيكؼه رىًحيـه  ـٍ ًباٍلمي مىٍيكي .    عى

 ( ، كمنا بنكاح نسبا كصيرا كحسبا ليس في آبائي مف لدف آدـ سفاح) :    كقاؿ النبي االعظـ    
لى ذلؾ أ ار القرآف قاؿ تعالى. تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى :  كا  لـ ازؿ انقؿ مف : "   النبي يقكؿ.  كى

.   "اصالب الطاىريف الى ارحاـ الطاىرات 

 لالصؿ  ت بيو االماـ امير المؤمنيف السابؽبيب لمتأمؿ في النص ؿكمما يمفت النظر كيدعك اؿ    
 يمكف اف نستقي بضعة ايحاءات كجبت التي ستأتينا، كمف ىذا المكرد كنظائره  "ال جرة " النبكم بػ 

                                                           

. 82/ 7: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي- 
 . 176ص : نيج البالغة- 
. 178ص: نيج البالغة- 
.    128سكرة التكبة اآلية - 
/ 3: ، الدر المنثكر38/ 1: الخصائص الكبرل: السيكطي. 1/15: ال فا بتعريؼ حقكؽ المصطفى : القاضي عياض- 
. 1/61:ينابيع المكدة : القندكزم. 1/68: السيرة الحمبية : الحمبي. 1/236سبؿ اليدل كالر اد : الصالحي ال امي. 294

.    420/ 2: فتح القدير: ال ككاني
 .   219سكرة ال عراء اآلية - 
النكر المبيف في قصص األنبياء : الجزائرم . 45/ 1:السيرة الحمبية : الحمبي . 13/39: مفاتح الغيب : الفخر الرازم- 

. 7/195: ركح المعاني : اآللكسي .  108ص: كالمرسميف 
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اال ارة الييا كالكقكؼ ب يء مف التأمؿ عندىا لعمنا نستبيف مقصد االماـ مف تعدد اال ارة الى ذلؾ اذ 
:    يقكؿ في اكثر مف مكضع

َ  ِء ،  ُذَؤ َبِة  ْ َعْلَ  ِء ،  ُا َّرِة  ْ َبْطَ  ِء ،  َ َ  ِب ِح "  - ْ ِبَ  ِء ،  ِ ْشَ  ِة    ِّ  ْ  َ َ ه ِ ْف َشَجَ ِة  َا
  . "  ظُّْلَ ِة ،  َ َ  ِب ِع  ْ ِ ْ َ ِة 

  . "ُأْاَ ُ ه َ ْ ُ  ُأْاَ ٍة ،  َشَجَ ُ ه َ ْ ُ  َشَجَ ٍة ، َأْغَ  ُ َ   ُ ْعَ ِ َ ٌة ،  ِثَ  ُ َ   ُ َ َ  َِّ ٌة "  -
ِ ْ َ ُ ه َ ْ ُ   ْ ِعَ ِ ،  ُأْاَ ُ ه َ ْ ُ   ُاَاِ  ،  َشَجَ ُ ه َ ْ ُ    شَّرَجِ ، َ َبَ ْا ِ   َ َ ـٍ ،  َبَاَ ْا ِ   "  -

  . "َ َ ـٍ ، َ َ   ُ ُ  ٌع ِطَ  ٌؿ ،  َثَ ٌ  ََل ُ َ  ُؿ 
 " َ ْ ُف َشَجَ ُة    ُُّب َّرِة ،  َ َ طُّ    َِّا َ ِة "  -
 :التي يمكف استظيارىا مف ىذه النصكص ىي  كاإليحاءات     

 كجريا عمى منيج الذكر- كىك ربيب القرآف -  في ىذه المكاضع  إف االماـ أمير المؤمنيف :اوال    
، كايصالو الى  ، كتفييـ المعنى تقريب المراد"  لما لالمثاؿ مف اثر في  ؛الحكيـ قد ضرب االمثاؿ لمناس

،  كفيمو ، ، فقد يككف اقرب الى تعقمو ، كاحضاره في نفسو بصكرة المثاؿ الذم مثؿ بو ذىف السامع
، كتنفر مف الغربة  نس بالنظائر كاال باهأ، فاف النفس ت ، كاستحضاره لو باستحضار نظيره كضبطو

ففي االمثاؿ مف تأنس النفس كسرعة قبكليا كانقيادىا لما ضرب ليا مثمو مف الحؽ . كالكحدة كعدـ النظير
، فاالمثاؿ  كاىد  ، ككمما ظيرت االمثاؿ ازداد المعنى ظيكرا ككضكحا امر ال يجحده احد كال ينكره

، كالمعمـك اف االمثاؿ القرآنية تدكر بيف ككنيا تمثيال   "، كىي خاصية العقؿ كلبو كثمرتو  المعنى المراد
  . قصصيا اك تمثيال طبيعيا ككنيا

                                                           

 . 201- 200ص : نيج البالغة- 
 . 302ص : نيج البالغة- 
. 176ص : نيج البالغة- 
 . 210ص : نيج البالغة- 
كنقؿ ال نقيطي كالـ ابف  . 12ص : االمثاؿ في القرآف: السبحاني: ، نقال عف1/291إعالـ المكقعيف : ابف الجكزم- 

 . 203/ 4: أضكاء البياف: ينظر: الجكزم دكف اال ارة إليو
. 21ص: االمثاؿ في القرآف: السبحاني- 
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" التمثيؿ الطبيعي "  النكع الثاني كىكتعمؿ في ىذا المقاـ اساف امير المؤمنيف  : يمكف القكؿ    ك
،  ريطة اف يككف  ،  كالمتكىـ بالم اىد عبارة عف ت بيو غير المممكس بالمممكس: "  الذم عرؼ بانو

لمت بيو بغير المحسكس " ال جرة "  استعار ىذا المحسكس  فيك  . "الم بو بو مف االمكر التككينية 
 جيةمف خصائص يمكف اف تنطبؽ عمى الم بو بو مف " ال جرة " ، كذلؾ لما في  "االصؿ النبكم " 

، كالفركع  ، كاالغصاف ، كاالصؿ القائـ العرؽ المتجذر في االرض:  المقكمات التي تمتمكيا ال جرة مف
 اف ىذه ىي صفات اال جار الطيبة القكية االصيمة كليست كغيرىا مف ال جر  عمىمع التنبيو. كالثمار
 . تي بيانوأكما سيجيد اؿغير 

 لمت بيو المذككر في الكجدنا الت بيو مطابؽ  في ا ارات االماـ امير المؤمنيف بدقة لك تأممنا :ثانيا    
رىةو طىيّْبىةو أىٍصمييىا ثىاًبته : القرآف الكريـ في قكلو تعالى ثىالن كىًممىةن طىيّْبىةن كى ىجى رىبى المَّوي مى ـٍ تىرى كىٍيؼى ضى  أىلى

اًء  فىٍرعييىا ًفي السَّمى كفى * كى ـٍ يىتىذىكَّري يىٍضًربي المَّوي اأٍلىٍمثىاؿى ًلمنَّاًس لىعىمَّيي بّْيىا كى .   *تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى
ثىؿي نيكًرًه :  كيمكف اف يقارب مثاال آخر في كتاب اهلل حيف يقكؿ تعالى  المَّوي نيكري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مى

ٍيتيكنىةو الى  رىةو ميبىارىكىةو زى ةي كىأىنَّيىا كىٍككىبه ديرّْمّّ ييكقىدي ًمٍف  ىجى اجى ةو الزُّجى اجى كىًمٍ كىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى
يىٍضًربي  ٍف يى ىاءي كى مىى نيكرو يىٍيًدم المَّوي ًلنيكًرًه مى ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره نيكره عى لىٍك لى ٍيتييىا ييًضيءي كى ٍرًبيَّةو يىكىادي زى  ىٍرًقيَّةو كىالى غى

ًميـه  أعاله تتحقؽ المطابقة ما بيف في ففي اال ارات القرآنية  . المَّوي اأٍلىٍمثىاؿى ًلمنَّاًس كىالمَّوي ًبكيؿّْ  ىٍيءو عى
ال جرة المكصكفة في القرآف ليا ميزات تتناغـ  ، ؼالمثاؿ القرآني كالمثاؿ في كممات امير المؤمنيف 

:   صفاتة ال جرة في القرآف بعد، فقد كصفت  مع ميزات ال جرة المكصكفة في كالمو 

طيبة المنظر، : ، كفي قكؿ ، ام كريمة المنبت"مباركة  "ك "   جرة طيبة "نيا إ : ى ؿ   فة  ا     
،  ، يعني ثمارىا المتكلدة منيا تككف لذيذة مستطابة ، طيبة الثمرة ، طيبة الرائحة ، كال كؿ كالصكرة

: "  ، كيجب حمؿ قكلو كميا فكذلؾ يعظـ االنتفاع بياأكككنيا طيبة حسب المنفعة يعني انيا كما يستمذ ب
  . الف باجتماعيا يحصؿ كماؿ الطيب، عمى مجمكع ىذه الكجكه "  جرة طيبة 
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، راسخ باؽ آمف االنقطاع  أم ضارب في االرض بعركقو القكية:  (أصميا ثابت)  :   فة   ث   ة    
 الف ال يء الطيب اذا كاف في معرض االنقراض كاالنقضاء فيك كاف يحصؿ الفرح  ؛كالزكاؿ كالفناء

، اما اذا عمـ مف حالو انو باؽ دائـ ال  ده اال انو يعظـ الحزف بسبب الخكؼ مف زكالو كانقضائوكبكج
  .  كيكمؿ السركر بسبب الفكز بو ،دهكيزكؿ كال ينقضي فانو يعظـ الفرح بكج

ت مجازية يمكف اف تقارب ىذا المعنى القرآني في ىذا ا ارإ    كنجد في كالـ امير المؤمنيف 
،  َ ْ ِبُ ه أْشَ ُؼ َ ْ ِباٍ : "   اذ يقكؿ  ،الجانب ، " َ َبَ ْا ِ   َ َ ـٍ : "، كقكلو   "ُ ْاَ َ  ُّه َ ْ ُ  ُ ْاَ َ  ٍّر
ـْ ِ   َ ْ ِ  ُ ْاَ َ  ٍّر  :"كقكلو ـْ ِ   َأْ َ ِؿ ُ ْاَ ْ َ ٍع  َأَ  َّرُ  اإل ارات تعطي داللة عمى ىذه إف  ."  ْاَ ْ َ َ ُ 

. االصؿ الطيب الثابت

ىذا الكصؼ يدؿ عمى كماؿ حاؿ ىذه : "   يقكؿ الفخر الرازم ،(فرعيا في السماء  ) :   فة   ث  ثة
اف ارتفاع االغصاف كقكتيا في التصاعد يدؿ عمى ثبات االصؿ كرسكخ :  َل ؿ: ال جرة مف كجييف

، كقاذكرات االبنية  انيا متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عف عفكنات االرض:   ث   ك.  العركؽ
كالى ىذا المعنى ما يماثمو في كصؼ امير ". ، فكانت ثمرتيا نقية ظاىرة طيبة مف جميع ال كائب 

ـو "  اذ يقكؿ عف تمؾ ال جرة المؤمنيف   ، كاراد اذا عال كارتفع:  ، كبسؽ ال يء "كبىسىقىٍت ًفي كىرى
اف كرميا عاؿ عمى غيرىا  .  
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 كذلؾ لعمكىا  . "َ َ   ُ ُ  ٌع ِطَ  ٌؿ  َثَ ٌ  ََل ُ َ  ُؿ  : "عدةصفات  ثـ يصؼ تمؾ الفركع كاالغصاف ب    
 ام " َأْغَ  ُ َ   ُ ْعَ ِ َ ٌة  ِثَ  ُ َ   ُ َ َ  َِّ ٌة ": كفي مكضع آخر يقكؿ .   كاستطالتيا ككـر اصميا

 تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف في الصفة الرابعة :  ، كىذا ما يكافؽ قكلو تعالى متدلية لثقميا ككثرة حمميا
بّْيىا  اف ليس المراد منو اف ثمرىا ال " كثمرىا ال يناؿ : "   عمى قكلو   ، كعمؽ ابف ابي الحديدرى

، كيجكز اف يريد  ، كال يجنى غصبا ، بؿ يريد اف ثمرىا ال يناؿ قيرا  الف ذلؾ ليس بمدح ؛ينتفع بو
.  كمف يجرم مجراه مف اىؿ البيت النيـ ثمرة تمؾ ال جرة،  بثمرىا نفسو 

 اـ  جر جكز    أـ النخمة   المؤمف ىي فيؿ   ىا كنكع ال جرة  حكؿ طبيعة  جدؿ  لقد أثير        
  ىي أم  جرة طيبة الثمار كالتيف كالعنب كالرماف كغيرىاأـ ،   ىي  جرة في الجنةـ، أاليند جكز

لفخر ، ككاف ؿ" نة اال انيا كؿ مف اتصؼ بتمؾ الصفات م جرة غير مع"  انيا ؟ كقد اختار الغرناطي
ىؤالء : "   تعميؽ لطيؼ حكؿ اختالؼ المفسريف في ماىية ال جرة المكصكفة في القرآف اذ يقكؿلرازما

، النو تعالى كصؼ  ، اال انيـ بعدكا عف ادراؾ المقصكد كاف اصابكا في البحث عف مفردات الفاظ اآلية
، فانا نعمـ  ، كال حاجة بنا الى اف تمؾ ال جرة ىي النخمة اـ غيرىا ىذه ال جرة بالصفات المذككرة

بالضركرة اف ال جرة المكصكفة بالصفات االربع المذككرة  جرة  ريفة ينبغي لكؿ عاقؿ اف يسعى في 
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، الف ىذه الصفة امر مطمكب  تحصيميا كتممكيا لنفسو، سكاء كاف ليا كجكد في الدنيا اك لـ يكف
". التحصيؿ 

اىؿ  "اف المراد بيذه ال جرة الطيبة الى  في الكقت الذم ا ارت بعض التفاسير ككتب الحديث       
، أما فرع ال جرة فيك أمير المؤمنيف   كنسبو ثابت في بني ىا ـ فال جرة رسكؿ اهلل  : " البيت 

ف الحسف ا ، أما ثمرىا فيما اإلماـ، كغصف ال جرة ىي السيدة فاطمة  عمي بف ابي طالب 
  .  ، ك يعتيـ كرقيا كاالئمة مف كلد اإلماـ عمي كالصديقة فاطمة كالحسيف 

فىٍرعييىا ًفي  عف قكؿ اهلل عز كجؿ سئؿ االماـ الصادؽ قد  ك     رىةو طىيّْبىةو أىٍصمييىا ثىاًبته كى  كى ىجى
، كعمـ  ، كاالئمة مف ذريتيما اغصانيا  اصميا، كامير المؤمنيف فرعيارسكؿ اهلل " فقاؿ . السَّمىاءً 

 . " ، ك يعتيـ المؤمنكف كرقيا االئمة ثمرتيا

الركاية مبنية عمى ككف المراد بالكممة " اف ىذه :   في تعميقو عمى ىذه الركاية      يقكؿ الطباطبائي
 بكىًممىةو ًمٍنوي اٍسميوي اٍلمىًسيحي ، كقد اطمقت الكممة في كالمو عمى االنساف كقكلو  الطيبة ىك النبي 
ـى  ٍريى كمع ذلؾ فالركاية مف باب التطبيؽ كمف الدليؿ عميو اختالؼ الركايات في كيفية . ًعيسىى اٍبفي مى

. " التطبيؽ

 ما قد يتناغـ مع ىذا  "...َ ْ ُف َشَجَ ُة    ُُّب َّرِة ،  َ َ طُّ    َِّا َ ةِ " :    كفي قكؿ امير المؤمنيف      
  . "كانو جعؿ النبكة كثمرة اخرجتيا  جرة بني ىا ـ " التفسير، اذ 
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التي    كفي  مقابؿ ىذا نجد مف يذىب الى اف المقصكد بتمؾ ال جرة الطيبة المكصكفة بالقرآف باف   
  رفيـ اهلل رؼ فقدفاصميا كبير كفرعيا في السماء في الش، قريش  ىي  كفرعيا في السماء ،صميا ثابتأ

اف اهلل قمب : "   مستدليف بركاية عف رسكؿ اهلل  . كجعميـ مف اىمو، باالسالـ الذم ىداىـ اهلل لو 
العباد ظيرا كبطنا فكاف خير عباده العرب كقمب العرب ظيرا كبطنا فكاف خير العرب قري ا كىي ال جرة 

رىةو طىيّْبىةو المباركة التي قاؿ تعالى في كتابو    .  كىًممىةن طىيّْبىةن كى ىجى

،  ، كالتفسير الثاني يعممو عمى قريش كميا ىؿ البيت النبكمإ     إذف التفسير االكؿ يخص المعنى ب
:   الكقكؼ لمتأمؿمنا تطمب ىذا ؼ

، فاف ككف  كىك عجيب: "  " قريش  "متعجبا مف تفسير ال جرة المباركة بػ  يقكؿ السيد الطباطبائي -1
، فالركاية عمى  أمة أك طائفة مباركة بحسب طبعيـ ال يكجب ككف جميع ال عب المت عبة منيا كذلؾ

 كاما اف جميع ال عب المت عبة منيا مباركة  ،تقدير تسميميا ال تدؿ اال عمى اف قري ا  جرة مباركة
 فام  ،اك ككف كؿ فرد منيـ كذلؾ كابي جيؿ كابي ليب فال قطعا، طيبة كبني عبد الدار مثال 

مالزمة بيف ككف  جرة بحسب اصميا مباركة طيبة كبيف ككف بعض فركعيا التي انفصمت عنيا 
كقد ساؽ السيد الطباطبائي أمثمة تدلؿ عمى فساد بعض بطكف ".  كنمت نماءن فاسدا مباركا طيبا

: منياىا قريش كافراد
انكـ ال جرة "  يقكؿ البيؾ كجدؾ سمعت رسكؿ اهلل :  اف عائ ة قالت لمركاف بف الحكـ -

 . "الممعكنة في القرآف 
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 اف: سيؿ بف سعد كعبد اهلل بف عمر كيعمى بف مرة كالحسيف بف عمي كسعيد بف المسيبل كرك -
رىةى ىـ الذيف نزؿ فييـ قكلو تعالى  بني امية  ٍينىاؾى ًإالَّ ًفٍتنىةن ًلمنَّاًس كىال َّجى ٍؤيىا الًَّتي أىرى عىٍمنىا الرُّ مىا جى  كى

ٍمعيكنىةى ًفي اٍلقيٍرآىفً  ،   بني فالف ينزكف عمى منبره نزك القردةرأل رسكؿ اهلل : ، كلفظ سعد اٍلمى
 .  كما جعمنا الرؤيا:  ، كانزؿ اهلل ، فما استجمع ضاحكا حتى مات فساءه ذلؾ

 انيـ  الًَّذيفى بىدَّليكا ًنٍعمىةى المًَّو كيٍفرنا في تفسير قكلو كايضا عف عمر   امير المؤمنيفكعف  -
  . االفجراف مف قريش بنك المغيرة كبنك امية

ىك الذم حبى نبيو الكريـ كخصو بما ال ؼ،  اهلل تبارؾ كتعالى  مر بنا اف امر االجتباء منكط بارادة:ث     
اصطفاء اصمو كعمك نسبو ككرامة :  ، كمف تمؾ المقامات يمكف لمخمكؽ اف يضاىيو في مقاماتو السامية

،  ، كسرة البطحاء ، كذؤابة العمياء ، كم كاة الضياء اختاره مف  جرة االنبياء" ، اذ خصو باف  حسبو
" مف  جرة االنبياء " ال راح عمى اف المراد عدد مف  كقد حمؿ  . " ، كينابيع الحكمة كمصابيح الظممة

                                                           

. 60سكرة االسراء اآلية - 
: السمعاني  .6/111: الك ؼ كالبياف: الثعمبي. 15/141: جامع البياف : الطبرم . 348/ 11: المسند: أبك يعمى- 

الفخر . 3/468: المحرر الكجيز: ابف عطية األندلسي. 235ص: العكاصـ مف القكاصـ : ابف العربي . 255 /3:تفسير 
: النكيرم. 10/282:الجامع: القرطبي. 9/220:  رح نيج البالغة: ابف أبي الحديد. 236/ 20: مفاتح الغيب : الرازم

: الغرناطي . 366/ 3: تاريخ اإلسالـ: الذىبي. 6/53:تفسير البحر المحيط : أبك حياف. 20/288:نياية اإلرب 
. 1/167: مآثر األنافة: القمق ندم. 244/ 5: مجمع الزكائد: الييثمي . 3/52:تفسير: ابف كثير . 2/500: التسييؿ
 .   2/777: الفتح السماكم : المناكم. 16ص: تاريخ الخمفاء : السيكطي. 19/30:عمدة القارئ : العيني
. 28سكرة إبراىيـ اآلية - 
المعيار : أبك جعفر اإلسكافي. 3/242:تفسير عبد الرزاؽ : الصنعاني. 157ص: تفسير سفياف الثكرم : الثكرم- 

ابف . 2/352: المستدرؾ: الحاكـ. 229/ 2: تفسير: العيا ي. 13/287: جامع البياف : الطبرم . 299ص: كالمكازنة 
: البغكم. 6/294:التبياف في تفسير القرآف : الطكسي. 5/319: الك ؼ كالبياف : الثعمبي. 165ص: المناقب: مردكيو

 10/249:ركض الجناف في تفسير القرآف : أبك الفتكح الرازم. 2/283:جكامع الجكامع : الطبرسي. 3/35: معالـ التنزيؿ 
: ابف كثير. 3/295: ميزاف االعتداؿ : الذىبي. 3/199:أنكار التنزيؿ : البيضاكم. 4/266: زاد المسير: ابف الجكزم. 

المتقي . 7/235: فتح البارم : ابف حجر . 72ص: النزاع كالتخاصـ بيف بني أمية كىا ـ : المقريزم. 2/558: تفسير
.  2/444: كنز العماؿ : اليندم
. 201- 200: نيج البالغة- 
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كىك المعبر عنو في مكضع آخر مف كالمو .    كاكالده الف اكثر االنبياء منيـىنا ىك النبي ابراىيـ 
" اعز االركمات مغرسا " ك " ا رؼ منبت " ك " خير مستقر " ال ريؼ بػ 

بعثت في : "   باعز اصطفاء اذ يقكؿ كتكالت العناية االليية تكتنؼ الحبيب المصطفى      
إف اهلل اصطفى : "  كقاؿ  . "خير قركف بني آدـ قرنا فقرنا حتى بعثت في القرف الذم كنت فيو 

، كاصطفاني مف  ، كاصطفى مف قريش بني ىا ـ ، كاصطفى قري ا مف كنانة كنانة مف كلد اسماعيؿ
ـْ ِ  ه َ  ِ ٌ   ََل "  كيقكؿ  . "بني ىا ـ  ـْ ُ ْاِ  ُ لَّرَ   َ َاَخ   لَّره  ْ َ ْلَؽ ِ ْ َ َ ْ ِف َجَعَله ِ   َ ْ  ِِ َ   ، َ 

ما افترقت فرقتاف منذ نسؿ آدـ كلده اال كنت في : "   ي ير  ذاتوكالى المعنى،  "َ َ َ  ِ  ه َ  ِج ٌ 
 .  "خيرىما

 مف دنس ال رؾ    ففضال عف دالالت ىذه النصكص كاالحاديث ال ريفة عمى طيارة اصؿ النبي   
 طاىر بعد طاىر، كال ؾ في النسب فانو يتبيف لنا اف االصطفاء االليي قد اختص بآباء النبي 

، كاف ىذا االصطفاء قد حدد بسمسمة متصمة تميزت  كطيب بعد طيب حتى اخرجو مف ابكيف طاىريف
في الحديث اعاله إال داللة عمى اف الت عب قد حدث في "  االفتراؽ "، كما لفظة  بانيا االفضؿ كاالكـر

 كمف كلد ابراىيـ كاف اصطفاء اسماعيؿ كمف كلد ، فمف نسؿ آدـ كاف اصطفاء ابراىيـ  ذلؾ االصؿ

                                                           

في ظالؿ نيج البالغة : مغنية. 2/777: الديباج الكضي: الحسيني . 148/ 7:  رح نيج البالغة : ابف ابي الحديد- 
. 7/283: منياج البراعة: حبيب اهلل الخكئي . 2/134:

. 2/417: المسند : ابف حنبؿ- 
أبك . 5/245: السنف: الترمذم . 7/58: الصحيح: مسمـ . 1/4، التاريخ الكبير 1/35:التاريخ الصغير : البخارم- 
: ابف عبد البر. 13/65: تاريخ بغداد : الخطيب البغدادم. 1/21: الثقات : ابف حباف. 469/ 13:امسند: يعمى

ال رح : ابف قدامة. 143ص: األربعيف البمدانية : ابف عساكر. 40ص: ، األنباه عمى قبائؿ الركاة 8/614: االستذكار
فتح الكىاب : األنصارم. 256/ 1: الجامع الصغير: السيكطي. 3/151: ذيؿ تاريخ بغداد : ابف النجار . 7/467: الكبير

.  1/7: مغني المحتاج : ال ربيني. 2/67: 
.  316ص: معارج نيج البالغة: البييقي: كينظر . 448- 447ص: نيج البالغة - 
: تاريخ دم ؽ : ابف عساكر. 19ص: المنمؽ : ابف حبيب: كينظر. 326/ 9:  رح نيج البالغة : ابف أبي الحديد- 
كنز : المتقي اليندم. 3/294: ، الدر المنثكر1/37: الخصائص النبكية : السيكطي. 1/7: االكتفاء : الكالعي. 3/408

.  6/332: إركاء الغميؿ : األلباني.  11/428: العماؿ 
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، كمف بطكف قريش خص بني ىا ـ  ، كمف كنانة خص قريش اسماعيؿ كاف االصطفاء قد خص كنانة
.   ، كمف بني عبد المطمب اختص بعبد اهلل كابي طالب ثـ مف بني ىا ـ خص بنك عبد المطمب

كنت انا كعمي نكرا بيف يدم اهلل مطيعا يسبح اهلل ذلؾ النكر كيقدسو قبؿ اف يخمؽ : "      اذ يقكؿ 
آدـ باربعة ع ر آلؼ عاـ فمما خمؽ اهلل ادـ ركز ذلؾ النكر في صمبو فمـ نزؿ في  يء كاحد حتى افترقنا 

 . "في صمب عبد المطمب فجزء انا كجزء عمي 

 إذ مؿ كممات امير المؤمنيف أنتؿ   كلتحديد مسار العناية االليية في دائرة االصطفاء ب كؿ ادؽ 
ِ ْ َ ُ ه َ ْ ُ   ْ ِعَ ِ ،  ُأْاَ ُ ه َ ْ ُ   ُاَاِ ،  َشَجَ ُ ه َ ْ ُ    شَّرَجِ ، َ َبَ ْا ِ   َ َ ـٍ ،  َبَاَ ْا ِ   َ َ ـٍ " :  يقكؿ

ُأْاَ ُ ُه َ ْ ُ  ُأْاَ ٍة ،   َشَجَ ُ ُه َ ْ ُ  َشَجَ ٍة، " :  ، كفي مكرد آخر يقكؿ  "، َ َ   ُ ُ  ٌع ِطَ  ٌؿ ،  َثَ ٌ  ََل ُ َ  ؿُ 
ما ابراىيـ اك اسماعيؿ اك ىا ـ أف المراد بال جرة ىنا يظير أك.   "َأْغَ  ُ َ   ُ ْعَ ِ َ ٌة ،  ِثَ  ُ َ   ُ َ َ  َِّ ةٌ 

  .اذا كاف المراد بال جرة ؼ .  كاحتمؿ البعض اف يراد بيا نفسو ال ريفة عمى ككف االضافة بيانية
 فالمراد ، كاذا كاف المراد بيا ىا ـ اك النبي  ابراىيـ اك اسماعيؿ فالمراد بالفركع االنبياء مف ذريتيما

  .بيا االئمة 

قد يبدك فيو " كاصطفى قري ا مف كنانة : "   الذم كرد فيواف حديث النبي :    كلرب قائؿ يقكؿ 
 ىال مكؿ" قريش " المكصكفة في القرآف عمى " ال جرة الطيبة " لمكىمة االكلى امكاف قبكؿ تطبيؽ عنكاف 

 كىذا مما يقكد ب مكؿ كؿ فركع قريش !االصطفاء كاختصاصيا مف كنانة دكف باقي البطكف؟ب
!   باالصطفاء

 :    كيرد ىذا عدة امكر ، ىي 

                                                           

. 286ص: المناقب : ابف مردكيو: كينظر. 42/67: تاريخ دم ؽ : ابف عساكر- 
 . 176ص: نيج البالغة - 
. 302ص: نيج البالغة- 
.  88-87 ، 7/84: منياج البراعة : حبيب اهلل الخكئي- 
 . 7/87: منياج البراعة: حبيب الخكئي - 
 . 7/88: منياج البراعة: حبيب الخكئي - 
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في تمؾ االحاديث ال ريفة تدلؿ عمى حدكث الت عب " االفتراؽ " ك" النسخ " سمفنا اف كركد لفظة أ : اوال
في كؿ اصؿ اصطفاه اهلل تعالى كرغـ اف قريش مرت في مسار التدرج االصطفائي اال اف كالـ النبي 

 كآلو كاضح في انو قد خص مف قريش فرعا كاحدا اك مسارا بعينو دكف باقي الفركع، لى اهلل عميوص
ك " ىا ما " "  عبد مناؼ مبف" فالمعمـك اف قري ا يتفرع منيا عدة بطكف كلكف االصطفاء قد خص منيا 

.   " الناس مف ا جار  تى، كانا كانت يا عمي مف  جرة كاحدة: "  يقكؿ " عبد المطمب " 

، فمـ اجد فييا اكـر منؾ  يا محمد قد طفت االرض  رقا كغربا: اف جبرائيؿ قاؿ لي: "   يقكؿ      
، فجعمني في خيرىـ فرقة ثـ  اف اهلل خمؽ الخمؽ: " كذكر الترمذم.   "كال بيتا اكـر مف بني ىا ـ 

،  ، فجعمني في خيرىـ قبيمة ثـ جعميـ بيكتا ، ثـ جعميـ قبائؿ ، فجعمني في خيرىـ فرقة جعميـ فرقتيف
".  ، كخيرىـ نفسا فجعمني في خيرىـ بيتا

"  لمتمثيؿ بػ تعمالو الذم قادنا الى الكقكؼ عند اسمؿ في كممات امير المؤمنيف أ اف الت:    ثانيا
، ىا ىك يكقفنا ثانية عند مقاطع  التي بانت في مظاف كالمو صفاتيا كميزاتيا كما مر بنا" ال جرة الطيبة 

مف كمماتو ال ريفة يمكف اف نستكحي منيا صفات الضد لتمؾ ال جرة الطيبة الثابتة المتعالية المتدلية 
، كما ذاؾ اال جريا عمى نيج القرآف الكريـ   في مقاـ المقابمة بينيا كبيف نقيضياككأف كالمو . الثمار

ثىؿي  ار الى ال جرة الخبيثة كاىـ سماتيا بقكلو تعالى  بأفضؿ الصفات،كأالذم نعت ال جرة الطيبة مى  كى
الىيىا ًمٍف قىرىارو  ًبيثىةو اٍجتيثٍَّت ًمٍف فىٍكًؽ اأٍلىٍرًض مى رىةو خى ًبيثىةو كى ىجى كابرز مصداؽ في كالـ امير . كىًممىةو خى

َ    ْبَف " :   قائال لو  أحد مناكئيو كىك المغيرة بف االخنس، حيف كبخ  عمى ذلؾ المؤمنيف 

                                                           

:  كاىد التنزيؿ : الحاكـ الحسكاني. 265ص: المناقب: ابف مردكيو .  : 2/68عيكف أخبار الرضا : الصدكؽ- 
. 4/44: الدر المنثكر: السيكطي. 1/375

. 51 / 7:  رح نيج البالغة: ابف ابي الحديد- 
. 8/216: مجمع الزكائد : الييثمي: كينظر. 5/244: السنف - 
 . 25سكرة إبراىيـ اآلية - 
 أخاه أبا ، قتؿ اإلماـ عمي  ىك المغيرة بف االخنس بف  ريؽ الثقفي، حميؼ بني زىرة، كأمو عمة عثماف بف عفاف- 

  مف المؤلفة قمكبيـ ، ككاف ي ير  ، كقد عده النبي أبا الحكـ يـك أحد ، كمف ىنا كاف يحقد عمى أمير المؤمنيف 
. 71- 69ص: الفتنة ككقعة الجمؿ : الضبي.  عمى عثماف بعدـ االستجابة لمطالب الثائريف ، قتؿ يـك الدار مع عثماف

: ابف عبد البر . 133ص: تاريخ خميفة : بف خياط. 3/66: الطبقات  : ابف سعد. 8/680: المصنؼ : ابف أبي  يبة
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،   كذلؾ كناية عف كضاعة اسرتو كبعدىا عف القيـ. "   شَّرَجَ ِة   َّرِ   ََل َأْ َؿ َ َ    ََل َ ْ عَ !   لَّرِع ِف  َاْبَ  ِ 
ًبيثىةو اٍجتيثٍَّت   في أعاله، انما ىك اقتباس مف اآلية الكريمة  ىا ىنااف كالمو المالحظ ك رىةو خى  كى ىجى

ا لىيىا ًمٍف قىرىارو  ،   انو ال اصؿ لو، كاراد  ، ف جرة االنساف قبيمتو التي يعزل الييا ًمٍف فىٍكًؽ اأٍلىٍرًض مى
 . فيعرؼ كال فرع لو فيثمر كيكرؽ 

 ي ير الى اف االصؿ الكاحد قد ينتج    ىذا مف جانب كمف جانب آخر نجد اف امير المؤمنيف  
.  قد ينتج فرعا آخر مغايرا لالكؿ في خصائصونفسو الكقت في ،  فرعا طيبا تتجمى فيو سمات االصالة

:   كرد في نيج البالغةما ، كمف مصاديؽ ذلؾ  كىذا ما سبقت اال ارة اليو

َأ َّر  َبُ   َ ْ ُز ـٍ َ َ ْ َ  َ ُة ُ َ ْ ٍش ،  " :  كقد انتخب منيا ثالث بيكت انو لما سئؿ عف قريش قاؿ    
ـْ ،  َأ َّر  َبُ   َ ْبِ  َشْ ٍس َ َأْبَعُ َ    َْأ ً  ،  َأْ َ ُعَ   ِ َ   َ  َ َء ُظُ   َِ    ـْ     َِّ  َح ِ   ِ َا ِاِ  ُ ِ  ُّ َ ِ  َث ِ َج ِ ِ 
ـْ َأْ َثُ   َأْ َ ُ   َأْ َ ُ ،  َ ْ ُف َأْ َ ُح  ،  َأ َّر  َ ْ ُف َ َأْبَذُؿ ِ َ   ِ   َأْ ِ  َ  ،  َأْاَ ُح ِ ْ َ   ْ َ ْ ِا ِبُ ُف ِاَ   ،  ُ 

.   " َأْ َ ُح  َأْ َبحُ 

 عبد  مس بتمؾ م مخزـك كبفم مف كسـ بفل راح حكؿ مراد االماـ مف تبايف اراء ارغـ عمى اؿ   ك
ال خالؼ فيو اف بني ىا ـ ىـ ك، اال اف الذم ييمنا ىنا   ىي في مقاـ المدح اك الذـىؿ السمات ك

.   االفضؿ كاالسمى ما بيف الفركع القر ية

 مع معاكية حيف ارسؿ كلمزيد مف التكضيح كاستجالء االمر نقؼ عند مساجمة امير المؤمنيف      
 مف اصؿ كاحد ا عميو ما دامكاليو االخير كتابا حاكؿ فيو اف يمكه كيخادع باف ال فضؿ لالماـ 

 َأ َّر  َ ْ ُ َؾ ِإ َّر  َبُ   َ ْبِ  َ َ  ٍؼ ، َ َ َذِ َؾ َ ْ ُف ،  َ ِ ْف َ ْ َس ُأَ  َّرُة َ َ  ِشـٍ ،  " : بالقكؿجابو  ، فأيجمعيـ
                                                                                                                                                                                     

 8/301:  رح نيج البالغة : ابف أبي الحديد.  405/ 4: أسد الغابة : ابف األثير. 1444/ 4، 1047/ 3: االستيعاب 
 . 10/186: قامكس الرجاؿ : التسترم.  155/ 6: اإلصابة : ابف حجر. 306-  
 . 253ص: نيج البالغة- 
 .  322- 321 / 5: نفحات الكالية : ناصر مكاـر ال يرازم  . 1105 / 3: الديباج الكضي: الحسيني- 
. 4/217: ربيع األبرار: الزمخ رم: كينظر . 678 - 677ص: نيج البالغة - 
،  رح نيج 607ص: اختيار مصباح السالكيف: ابف ميثـ. 309 ػ 285/ 18: رح نيج البالغة : ابف أبي الحديد- 

: في ظالؿ نيج البالغة: مغنية   . 210 -208 /21:منياج البراعة : حبيب اهلل الخكئي .  370 – 369/ 5:البالغة 
4/291 - 292 . 
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ِ  ُح َ   لَّرِ  ِؽ ،   ََل َ ْ ٌ  َ َعْبِ   ْ ُ طَّرِلِ  ،  ََل َأُب  ُاْفَ  َف َ َأِب  َط ِ ٍ  ،  ََل  ْ ُ َ  ِجُ  َ   طَّرِل ِؽ ،  ََل    َّر
ـَ ،  ِ     ََل  ْ ُ ِ ؽُّ َ  ْ ُ ْبِطِؿ ،  ََل  ْ ُ ْؤِ ُف َ  ْ ُ ْ ِغِؿ ،  َ ِبْاَس  ْ َ ْلُؼ َ ْلٌؼ َ ْ َبُع َاَلفً  َ  ى ِ   َ  ِ  َجَ  َّر

 . "َأْ ِ  َ   َبْعُ  َ ْ ُؿ    ُُّب َّرِة   َّرِ   َأْذَ ْلَ   ِبَ    ْ َعِز َز،  َ َعْشَ   ِبَ     ذَّرِ  ؿَ 

مف اصؿ كاحد كىك عبد مناؼ اال اف االماـ امير أمية كبني ىا ـ الرغـ مف اف بني عمى  ؼ     
،  الخداعةتمكيياتو  كقطع عمى معاكية  ، قد فصؿ كفرؽ ما بيف الفرعيف باكضح الفكارؽالمؤمنيف 
 كىذا فيو داللة عمى انو افضؿ كما  ، اف االصطفاء قد عرج مف عبد مناؼ الى كلده ىا ـاذ بيف 

، كفي مكضع آخر نجد امير  "كمما نسخ الخمؽ فرقتيف جعمو في خيرىما " في ا ارتو مر بنا سابقا 
:   يقكؿ  ، إذ  امية بحدكد كاضحة قكية م ىا ـ كبفم يرسـ الفاصؿ بيف بفالمؤمنيف 

، َ َ ْ  َأ َ ِ   ِ  َ ُبَؾ ، َ ْذُ ُ  ِ  ه  ْ ِطَف َء   لَّره ُ َ  َّر ً   ل   هلل  ل ه  آ ه ِ ِ  ِ ه ،   َْأِ  َ ه  َأ َّر َبْع ُ "     
ِإ َّر ه ِ َ ْف َأ َّرَ ه ِ ْف َأْ َ  ِبه ، َ َلَ ْ  َ بَّرَأ َ َ      َّرْ ُ  ِ ْ َؾ َ َجبً  ، ِإْذ َطِفْ َا ُ ْ ِبُ َ   ِبَبَ ِء   لَّره َ َع َ   ِ ْ َ َ   ، 

،  َزَ ْ َا ، َأْ  َ  ِ   ُ َا ِِّ ه ِإَ      َِّ  ؿِ  ِ ْعَ ِ ه َ َلْ َ   ِ   َ ِب َِّ   ، َ ُ ْ َا ِ   َذِ َؾ َ َ  ِ ِؿ    َّرْ ِ  ِإَ   َ َج َ 
ـْ َ ْلَ ْ َؾ َثْلُ ه ،  ْف َ َ َص َ  َّـر  ْ َ َزَ َؾ ُ لُّه ،   ِ  َأفَّر َأْ َ َؿ    َّر ِس ِ    إِلْاَ ـِ ُ َ ٌف  ُ َ ٌف ، َ َذَ ْ َا َأْ  ً  ِإْف َ 

 َ   ِ لطَُّلَ  ِء  َأْبَ  ِء   طَُّلَ  ِء ،     َّرْ ِ  َز َبْ َف !  َ   َأْ َا   ْ َف ِ َؿ   ْ َ ْفُ  َؿ    اَّر ِاَس   ْ َ ُا َس ؟
ـْ ، َ ْ َ  َا َ َ ْ  َ فَّر ِ ْ ٌح َ ْ َس ِ ْ َ   ـْ ،  َ ْعِ  َؼ َطَبَ  ِ ِ  ِ  َف ،  َ ْ ِ  َ  َ َ َج ِ ِ  ،  َطِفَؽ  ْ ُ َ  ِجِ  َف  َا َّر

  ُ ـُ َ َ   ، َأََل َ ْ َبُع َأ َُّ    إِلْ َا ُف َ َل  َظْلِعَؾ ، َ ْعِ ُؼ ُ ُ  َ  َذْ ِ َؾ ،  َ  ََأ َّر ـُ ِ  َ   َ ْف َ َلْ ه  ْ ُ ْ   ُ ْ َ
َ َؾ  ْ َ َ ُ  ، َ َ   َ َلْ َؾ َغَلَبُة  ْ َ ْغُل ِ   ََل َظَفُ    ظَّر ِ  ِ   " .َ ْ ُث َأ َّر

                                                           

. 512 - 511: نيج البالغة - 
ىجر مدينة في البحريف كثيرة النخؿ، كالمثؿ قيؿ في رجؿ مف اىؿ البحريف قدـ البصرة كانفؽ امكاال ل راء التمر لينقميا - 

 رح نيج البالغة : ابف أبي الحديد . 372ص: معارج نيج البالغة : البييقي . الى ىجر لكنيا فسدت ، فقيؿ ىذا المثؿ
 - 363ص: األمثاؿ كالحكـ المستخرجة مف نيج البالغة : الغركم.  592ص: الركض المعطار: الحميرم . 15/188:

365 . 
ابف أبي : ينظر. المراماة أم كمف يدعك أستاذه في فف الرمي إلى المناضمة: معمـ رمي السياـ ، كالنضاؿ: المسدد- 

 رح أصكؿ : المازندراني . 499ص: اختيار مصباح السالكيف: ابف ميثـ. 189- 188/ 15:  رح نيج البالغة: الحديد
 . 361ص: (ال رح)نيج البالغة : محمد عبده.  6/425:  الكافي
: ابف نباتة . 1/370: جميرة االمثاؿ: ابك ىالؿ العسكرم. يضرب مثال لمرجؿ يدخؿ نفسو في القـك كىك ليس منيـ - 

. 296ص: سرح العيكف
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  ِ  َّرَؾ َ َذ َّر ٌ  ِ      ِّ ه َ  َّر ٌغ َ ِف  ْ َ ْ ِ  ، َأََل َ َ ى َغْ َ  ُ ْ ِبٍ  َ َؾ،  َ ِ ْف ِبِ ْعَ ِة   لَّره ُأَ  ُِّث ،َأفَّر      " 
َ  َّر  ِإَذ   ْاُ ْشِ َ   –  ِ ُ ؿٍّر َ ْ ؿٌ  – َ ْ  ً   ْاُ ْشِ ُ    ِ   َاِب ِؿ   لَّره َ َع َ   ِ َف  ْ ُ َ  ِجِ  َف   َاْ َ   ِ 

ه َ ُا ُؿ   لَّره  ل   هلل  ل ه  آ ه ِبَاْبِع َف َ ْ ِب َ ًة ِ ْ َ  َ َ ِ ه َ َلْ ه ،  َشِ  ُ َ   ِ  َؿ َا ُِّ    شَُّ َ  ِء ،  َ  َّر
ـْ ِ   َاِب ِؿ   لَّره ـْ ،  –  ِ ُ لٍّرَفْ ؿٌ  - َأ ََل َ َ ى َأفَّر َ ْ  ً  ُ طَِّعْا َأْ ِ  ِ  َ  َّر  ِإَذ  ُ ِعَؿ ِبَ  ِ ِ َ   َ   ُ ِعَؿ ِبَ  ِ ِ ِ 

ِ  َؿ    طَّر َّر ُ  ِ    ْ َج َّرِة  ُذ   ْ َجَ  َ ْ ِف ،  َ ْ ََل َ   َ َ     لَّره َ ْ ه ِ ْف َ ْزِ َ ِة  ْ َ ْ ِء َ ْفَاه ، َ َذَ َ  َذ ِ ٌ  
َ   آَذ ُف   اَّر ِ ِع َف ، َ َ ْع َ ْ َؾ َ ْف َ  َ ْا ِبه    َّرِ  َّرُة ، َ ِإ َّر   َ َ  ِاَؿ َج َّرًة َ ْعِ ُ َ   ُ ُل ُ   ْ ُ ْؤِ ِ  َف ،  ََل َ ُ جُّ
ـْ  ـُ ِ زَِّ   ،  ََل َ  ِ يُّ َطْ ِ َ   َ َل  َ ْ ِ َؾ َأْف َ َلْطَ  ُ  ـْ َ ْ َ ْعَ   َ ِ   َ َ  ِاُع َ بَِّ   ،     َّر ُس َبْعُ  َ َ  ِاُع َ َ   ، َ 

ـْ ُ َ  َؾ ،  َأ َّر  َ ُ  ُف َذِ َؾ  ـُ  ْ ُ َ ذُِّ  ! ِبَأْ ُفِاَ   ، َ َ َ ْ َ    َأْ َ ْ َ   ، ِ ْعَؿ  َاْ َف ِء  َ ْاُ  ،  ِ  َّر     َّرِب ُّ  ِ ْ ُ 
ـْ َأَاُ   َاْ َ ِؼ  ـْ ِ ْبَ ُة    َّر  ِ  ِ  َّر  َأَاُ    لَّره  ِ ْ ُ   ،  ِ  َّر  َ ْ ُ   ،  ِ  َّر  َا َِّ   َشَب ِ  َأْ ِؿ  ْ َج َّرِة  ِ ْ ُ 

ـْ َ  َّر َ ُة  ْ َ َطِ   ـْ ، َ ِإْاَ ُ َ   َ ْ  ُاِ َع  َج ِ ِل َّرُ َ   ََل ِ َا ِء  ْ َع َ ِ  َف  ِ ْ ُ   ، ِ   َ ِث ٍ  ِ  َّر  َ َ     َ َلْ ُ 
ـْ َأْ      :ُ ْ َ ُع ،  ِ  َ ُ    لَّره َ ْجَ ُع َ َ   َ   َشذَّر َ  َّر  ،  ُ َ  َ ْ ُ ه ُاْبَ  َ ه  َ َع َ     ُأ ُ     َاْ   ـِ َبْعُ ُ 

                                                           

كقاؿ ابف ميثـ انو . 196/ 15:  رح نيج البالغة: ، ابف ابي الحديد: ينظر. أبك سفياف كالد معاكية: يقصد بالمكذب- 
كىذا اليصح الف ابا جيؿ مف مخزـك كاالماـ بصدد الرد عمى . 500ص : اختيار مصباح السالكيف : ينظر . ابا جيؿ

. كابي جيؿ ليس مف عبد مناؼ (انا بنك عبد مناؼ)قكؿ معاكية 
معارج نيج : يقصد باسد اهلل حمزة بف عبد المطمب، أما أسد االحالؼ فمعمو عتبة بف ربيعة جد معاكية ألمو، البييقي- 

، كقيؿ ىك أبك سفياف ، كىذا اليصح ألف أبك سفياف لـ 196/ 15:  رح نيج البالغة: ابف ابي الحديد. 373ص: البالغة
يعرؼ بال جاعة ، كاألصح أنو عتبة فيك قائد النفير الى بدر كاكؿ مف دعا الى البراز يـك بدر ، فدعا النبي صمى اهلل 

.  عميو كآلو حمزة لمبارزتو فقتمو حمزة 
ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو ىـ أكالد عقبة بف أبي معيط، كمنيـ الكليد بف عقبة الذم نزؿ فيو قكلو تعالى-  اءىكي  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمىنيكا ًإٍف جى

ا فىعىٍمتيـٍ نىاًدًميفى  مىى مى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي ا ًبجى االغاني : ابك الفرج: ينظر. 6 سكرة الحجرات االية فىتىبىيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمن
الكافي : الصفدم. 15/197:  رح نيج البالغة : ابف ابي الحديد. 374ص: معارج نيج البالغة: البييقي . 1/49:

. 59/ 20: بالكفيات
 قاؿ تعالى  (حمالة الحطب  )ىي أـ جميؿ بنت حرب بف امية أخت أبي سفياف عمة معاكية ، كقد سماىا القرآف - 

تىبَّ  مىا كىسىبى * تىبٍَّت يىدىا أىًبي لىيىبو كى اليوي كى ٍنوي مى ا أىٍغنىى عى طىًب * سىيىٍصمىى نىارنا ذىاتى لىيىبو * مى الىةى اٍلحى مَّ ًفي ًجيًدىىا * كىاٍمرىأىتيوي حى
ٍبؿه ًمٍف مىسىدو  : تفسير القرآف: ابف ابي حاتـ . 30/441: جامع البياف: الطبرم: ،  ينظر5 -  1 سكرة المسد اآليات حى

: تفسير: ابف عربي . 300/ 6: تفسير: السمعاني . 5/171: تفسير ابف ابي الزمنيف: ابف ابي الزمنيف . 3473/ 10
. 500ص: اختيار مصباح السالكيف: ابف ميثـ. 15/197:  رح نيج البالغة: ابف ابي الحديد . 2/437
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ـَ َ لَّرِذ َف   َّرَبُع ه   َذ     َّرِب ُّ    َّرِذ َف   :،  َ ْ ُ ه َ َع َ    ِبَبْعٍض ِ   ِ   ِ   هلل  ِإفَّر َأْ َ      َّر ِس ِبِإْب  ِ  
، َ َ ْ ُف َ  َّرًة َأْ َ   ِب ْ َ  َ َبِة   َ َ ًة َأْ َ   ِب  طَّر َ ِة ،  َ  َّر   ْ َ جَّر  ْ ُ َ  ِجُ  َف آَ ُ      هلل َ ِ  ُّ  ْ ُ ْؤِ ِ  َف 

ـْ ، َ ِإْف َ ُ ِف  ْ َفَلُج ِبه ، َ  ْ َ ؽُّ  َ َل   َاْ َ  ِ ، َ ْ ـَ   اَّرِ  َفِة ِبَ ُا ِؿ   لَّره  ل   هلل  ل ه آ ه َ َلُج   َ َلْ ِ 
 ، ـْ ْف َ ُ ْف ِبَغْ  ِه َ  َاْ َ  ُ  َ َل  َ ْ َ  ُ  ـْ ،   ِ   ُ َ  ُ   َ َ"...  

، كفضؿ اىؿ  بدا فضؿ بني ىا ـ كاضحا عمى سكاىـإذ ،   ال يحتاج الى تعميؽ     اف كالمو 
 الى احتجاج ، كلنا كقفة مع المقطع االخير مف النص كا ارتو   عمى سائر بني ىا ـالبيت 

َ  ُ    : "  ب      جا    ش  ل   َل    ؟       " :  المياجريف عمى االنصار يكـ السقيفة اذ سأؿ 
ْا ِبَأ َّرَ   َشَجَ ُة    َّرُا ِؿ  ل   هلل  ل ه  آ ه ،  َ َ  ؿَ   "  ْ َ جُّ   ِب  شَّرَجَ ِة  َأَ  ُ      ثَّرَ َ ةَ   ل ه   ا ـ  ْ َ جَّر

 لكف اهلل اختص بحكمتو  ، لـ ينكر عمييـ ىنا باف يككنكا كرسكؿ اهلل مف  جرة كاحدةفاالماـ  . 
ثـ ياتي .  ف ثمرىا اعظـ اثرافإ، فاذا كانت ال جرة ذات اثر  ذاؾ الفرع الذم انتج اىؿ بيت النبكة 

الظفر بالقرب مف رسكؿ اهلل " فاف يكف الفمج بو : "  اذ يقكؿ، ليزيد االمر كضكحا ، حديثو  مع معاكية 
 "  لنبي الى االنو اقرب " فالحؽ لنا دكنكـ إفَّر " :  ، بؿ انو في مكضع آخر قد ادلى بقكلو

ـْ ،  ََل َ ْ ُلُح  ْ ُ ََلُة ِ ْف   َاِا َّرَة ِ ْف ُ َ ْ ٍش ، ُغِ ُا   ِ   َ َذ   ْ َبْطِف ِ ْف َ  ِشـٍ ََل َ ْ ُلُح َ َل  ِاَ  ُ 
 . "َغْ  ِِ ـْ 

، فآؿ محمد ىـ صنائع اهلل المختصكف بفضمو باف جعؿ   يفسر بعضو بعضا  فيا ىك كالمو     
ٍيثي يىٍجعىؿي ًرسىالىتىوي ك النبكة كاالمامة فييـ   . المَّوي أىٍعمىـي حى

                                                           

.  75سكرة االنفاؿ اآلية - 
. 68سكرة آؿ عمراف اآلية - 
 7/164: التذكرة الحمدكنية: ابف حمدكف . 88ص: كقعة صفيف: المنقرم: كينظر . 529- 526ص : نيج البالغة- 
. 1/274: صبح االع ى: القمق ندم . 7/234:  نياية االرب : النكيرم. 
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 مصاديؽ أخرل تقكم داللة اختصاص االصطفاء بالفرع اليا مي دكف ق كخطبكفي كممات االماـ    
 تخرجيـ مف دائرة االصطفاء الى دائرة العداء لمدعكة ، فيا ىي مكاقؼ قريش مف دعكة النبي  غيره

: ، اذ كاف بنك ىا ـ اىال ليذه الدعكة كمف ذلؾ نذكر االليية كحممتيا

 َأ َ َ  َ ْ ُ َ   َ ْ َؿ َ ِب َِّ   "  ما جرل في حصار ال عب حسبما كرد في كممات امير المؤمنيف  -
  ْجِ َ  َح َأْ ِلَ   ،  َ  ُّ   ِبَ    ْ ُ ُ  ـَ ،  َ َعُل   ِبَ    َاَ  ِ  َؿ ،  َ َ ُع َ    ْ َعْذَ  ،  َأْ َلُا َ    ْ َ ْ َؼ ، 

 . ..."  ْ َط ُّ َ   ِإَ   َجَبٍؿ َ ْ ٍ ،  َأْ َ ُ    َ َ   َ  َ   ْ َ ْ  ِ 
بؿ لـ يقؼ االمر عند ! ؟  اف كؿ قريش كانت بمجرل كمقاـ كاحد :أبىٍعدى ىذه الفعاؿ يمكف اف يقاؿ    

 كلنعـ  قد كرثكا ىذا المكقؼ مف  رار قريش بعد رحيؿ النبي ، حتى اف اىؿ البيت  ىذا الحد
ـَ " :  عنيـ قكلو    كقد كصؼ مكاقفيـ منو  " َ ِبْاَس  ْ َ ْلُؼ َ ْلٌؼ َ ْ َبُع َاَلفً  َ َ ى ِ   َ  ِ  َجَ  َّر

َ ِؿ ، "  :مخاطبا اخيو عقيؿ منيا ، قكلو في مكاضع عدة ـْ ِ      َّر َ َ ْع َ ْ َؾ ُ َ ْ شً  ،  َ ْ َ  َ ُ 
ـْ َ َل  َ ْ ِ   ـْ َ ْ  َأْجَ ُع   َ َل   َ ْ ِب  ، َ ِإْجَ  ِ ِ  ـْ ِ      ِّ ه ، َ ِإ َّرُ  ـْ ِ     شَِّ  ِؽ ،  ِجَ  َ ُ   َ ْجَ  َ ُ 
َ ُا ِؿ   لَّره  ل   هلل  ل ه  آ ه َ ْبِل  ، َ َجَزْا ُ َ ْ شً  َ  ِّ   ْ َجَ  ِزي ، َ َ ْ  َ َطُع   َ ِ ِ   ،  َاَلُب ِ   

ـْ  " :كفي نص آخر يقكؿ.   "ُاْلَط َف  ْبِف ُأ ِّ  ـْ ، َ ِإ َّرُ  َّـر ِإ ِّ  َأْاَ ْعِ  َؾ َ َل  ُ َ ْ ٍش  َ ْف َأَ  َ ُ    لَّرُ 
ـَ َ ْ ِزَ ِ َ  ،  َأْجَ ُع   َ َل  ُ َ  َزَ ِ   َأْ  ً  ُ َ  ِ   : كفي مكضع آخر يقكؿ . "َ َطُع   َ ِ ِ   ،  َ غَّرُ    َ ِظ 

ـْ ِب َاْ ِس َ َ   َأَ   ! َ  ِ     ِ ُ َ ْ ٍش "  ـْ َ ْفُ  ِ  َف ،   ِ  ِّ  َ َ  ِ ُبُ  ـْ َ  ِ ِ  َف ،  ُاَ  ِ َل َّرُ     لَّره َ َ ْ  َ  َ ْلُ ُ 
ـُ  ْ َ ْ ـَ  ـُ ِ  َّر  ُ َ ْ ٌش ِإَلَّر َأفَّر   لَّره  " :ثـ نراه يكضح سر ىذا العداء مف قبميـ فيقكؿ . "َ  ِ ُبُ     لَّره َ   َ ْ ِ 

ـْ ِ   َ  ِِّزَ    ـْ ، َ َأْ َ ْلَ  ُ   . " ْ  َ َ َ   َ َلْ ِ 
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ما ، كبعد اف تبيف  تضح صعكبة التسميـ لمتفسير الذم منح مثمية ال جرة الطيبة لقريش كمياما فق    مف 
 كىـ ثمرة اىؿ البيت :   كاسعة ما بيف المساريفةف ىناؾ ىك ، فإمير المؤمنيف أمف كالـ تبيف 

 مف ىذا ا يرسـ لنا جانب كالما لطيؼلالديب العقادك .  ىـ مف بني امية كغيرىـؤعداأالفرع اليا مي ك
اليا ميكف كاالمكيكف مف اركمة كاحدة ترتفع الى عبد مناؼ ثـ الى : "  اذ يقكؿ ،التبايف بيف المساريف

، فبنك ىا ـ في االغمب مثاليكف  ، كلكف االسرتيف تختمفاف في االخالؽ قريش في اصميا االصيؿ
، كالسيما  ، كبنك امية في االغمب االعـ عمميكف نفعيكف ، كال سيما ابناء فاطمة الزىراء اريحيكف

فكاف اليا ميكف سراعا الى النجدة كنصرة الحؽ ... ،  االصالء منيـ في عبد  مس مف االباء كاالميات
  . " ، كلـ يكف بنك امية كذلؾ كالتعاكف عميو

   بو االصؿ النبكم بال جرة الطيبة قد اتضح كيؼ اف امير المؤمنيف  : كعكدا عمى بدء نقكؿ    
، كاف تناغـ ىذا الت بيو مع الت بيو القرآني امر ال محذكر  ىـ بال جرة الخبيثةئيىـ كمناكءكقد  بو اعدا

 ت فضال عما سبؽ- مف ذلؾ  ؛قد ايدت ىذا الجانب فيو ال سيما كاف بعض التفاسير ككتب الحديث
 مكلى عبد  حديث كرد بالفاظ  تى في المصادر المختمفة اذ ركل ميناء بف ابي ميناء - اال ارة اليو

انا :  يقكؿخذكا عني قبؿ اف ت اب االحاديث باالباطيؿ سمعت رسكؿ اهلل : "  الرحمف بف عكؼ قاؿ
، كاصؿ ال جرة في  ، ك يعتنا كرقيا ، كالحسف كالحسيف ثمرتيا ، كعمي لقاحيا ، كفاطمة فرعيا ال جرة

 كجاء في بعض التفاسير اف المراد مف ال جرة الخبيثة في . "، كسائر ذلؾ في سائر الجنة  جنة عدف

                                                                                                                                                                                     

ص : نيج البالغة  ". َأَ      لَّره َ َ ْ  ُ ْ ُا َأْ َ ه َأْف َ ُ  َف ُ َ ْ ٌش َ ْ َل  َ ْ َا ُبُط ِف  ْ َ َ  ِ  ِ "  : الرحمف بف عتاب فيقكؿ 
456  .
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ضرب اهلل مثال كممة طيبة ك جرة طيبة    :ركم عف االماـ الصادؽ فقد  .  القرآف ىـ بنك امية
...ىذا مثؿ ضربو اهلل الىؿ بيت نبيو : ف قاؿا اآليت  كلمف عاداىـ ىك مثؿ كممة خبيثة ك جرة ،

. خبيثة اجتثت مف فكؽ االرض ما ليا مف قرار

 تفسيرىا يعني كركل االمامية كانت تعرؼ حاليـ عف ابي جعفر : "   ما نصو   كقد اكرد اآللكسي
 كما  كعمي كـر اهلل كجيو كفاطمة ال جرة الخبيثة ببني امية كتفسير ال جرة الطيبة برسكؿ اهلل 

، فقد اخرج  ، كفي بعض ركايات اىؿ السنة ما يعكر عمى تفسير ال جرة الخبيثة ببني امية تكلد منيما
اف اهلل تعالى قمب العباد ظيرا  " :سمـكلى اهلل عميو قاؿ رسكؿ اهلل ص: ابف مردكيو عف عدم بف حاتـ قاؿ

كبطنا فكاف خير عباده العرب كقمب العرب ظيرا كبطنا، فكاف خير العرب قري ا، كىي ال جرة المباركة 
كقد مر بنا رٌد  . "الف بني امية مف قريش  (مثال كممة طيبة ك جرة طيبة)التي قاؿ اهلل تعالى في كتابو 

  . السيد الطباطبائي في محؿ تعجبو مف ىذا القكؿ الذم ا رنا اليو سابقا 

 الذم يعضد ما ا رنا اليو اعاله مف انطباؽ التمثيؿ كال يفكتنا اال ارة الى حديث امير المؤمنيف      
 ىذا ، يعني عترة النبي  سمكىـ باحسف امثاؿ القرآف: "   كاعدائيـ اذ يقكؿعمى اىؿ البيت 

 . "، كىذا ممح اجاج فاجتنبكا  عذب فرات فا ربكا

، كفضمنا كجعمنا  ، فاكـر خمقنا اف اهلل خمقنا: "  يقكؿ الحد اصحابو كفي حديث لالماـ الصادؽ    
، فسمانا في  ، كجعؿ لنا اضدادا كاعداء امناءه كحفظتو كخزانو عمى ما في السمكات كما في االرض

، كسمى اضدادنا كاعدائنا في كتابو ككنى عف  ، كاحبيا اليو كتابو ككنى عف اسمائنا باحسف االسماء
لى عباده المتقيف  . ..."اسمائيـ كضرب ليـ االمثاؿ في كتابو في ابغض االسماء اليو كا 
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 قد اكد عمى اف التنسيؿ الذرم النبكم قائـ  في نصكص النيج اف االماـ امير المؤمنيف مر بنا     
ـى : ، كىذا ما ا ارت اليو آيات الذكر الحكيـ اذ يقكؿ تعالى عمى اساس االصطفاء  ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىى آىدى

مىى اٍلعىالىًميفى  ـى كىآىؿى ًعٍمرىافى عى ا كىآىؿى ًإٍبرىاًىي نيكحن ًميـه * كى يىا ًمٍف بىٍعضو كىالمَّوي سىًميعه عى يَّةن بىٍعضي اذ اقتضت . ذيرّْ
  اراتكمف خالؿ إ.  حكمة البارم اف يككف االنبياء مف ذكم االنساب االصيمة كاالقكاـ العريقة ال ريفة

نصكص نيج البالغة يمكننا اف نقؼ عمى اىـ ميزات الساللة الطاىرة لالباء كاالميات التي احتضنت 
:    النكر المحمدم

 مر بنا فيما مضى اال ارة الى طيارة االصالب كاالرحاـ التي ت رفت بحمؿ نكر النبي محمد :  ط   ة
 مف لدف ادـ   ،  اذ يقكؿ  : " ِـُ  َاْ َ ِ  ِإَ   ُ َط َّر َ ِا  َاْ َ  ـ ـْ َ  َ ِا كىذه .   "َ َ  َاَ ْ ُ 

: الطيارة ت مؿ جانبيف 

، اذ لـ يكف في نسبو   الطيارة مف دنس الرجس كالزنا كالسفاح ككؿ متعمقات كفكاحش الجاىمية: َل ؿ
ـْ ِ  ه َ  ِ ٌ   ََل َ َ َ  ِ  ه َ  ِج ٌ " :  امير المؤمنيف كفي ىذا يقكؿ.  ك ب ـْ ُ ْاِ  كفي ا ارة .   "َ 

 اذ . "ُ ْاَ َ  ُّه َ ْ ُ  ُ ْاَ َ  ٍّر ،  َ ْ ِبُ ه َأْشَ ُؼ َ ْ ِبٍا ، ِ   َ َع ِ ِف  ْ َ  َ َ ِة ،  َ َ  ِ ِ    اَّرَ َ ةِ : "  ثانية يقكؿ
فكف أالبراءة مف العيكب ام في نسب طاىر غير ـ:  ، ىا ىنا بمعنى " مماىد السالمة" اذ حمؿ معنى 

ما : "  قكلو :   يؤكد ىذا االمر بعدة احاديث عدة منيا كمف قبمو نجد اف النبي . "كال معيب
كاالرحاـ -  ام العيكب -  ، كما زلت انقؿ مف االصالب السميمة مف الكصـك  مسني عرؽ سفاح قط
، مف لدف  خرجت مف نكاح كلـ اخرج مف سفاح: "  كفي قكؿ آخر يقكؿ .   "البريئة مف العيكب 
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اف اهلل لـ يمسسني بسفاح في  :"  كقاؿ  . "، كلـ اخرج اال مف طير آدـ لـ يصبني سفاح الجاىمية
 لىقىٍد كجاء في تفسير اآلية ال ريفة .  "اركمتي منذ اسماعيؿ بف ابراىيـ الى عبد اهلل بف عبد المطمب 

ٍؤًمًنيفى رىءيكؼه رىًحيـه  ـٍ ًباٍلمي مىٍيكي ًريصه عى ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىاعى ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي نسبا :  قاؿ ، جى
 كتبت لمنبي : كلقد قاؿ الكمبي. ، كمنا بنكاح كصيرا كحسبا ليس مف آبائي مف لدف آدـ سفاح

.  ، فما كجدت فييف سفاحا كال  يئا مما كاف عميو اىؿ الجاىمية خمسمائة اـ

 كامير المؤمنيف النبي االعظـ  كيد مفألماذا ىذا الت:  كمما ال يفكتنا تسجيمو ما قد يتبادر لمذىف    
؟ ىؿ طعف في نسب النبي   عمى ىذا الجانباـ انيا ادراؾ    فاستمـز االمر رده بيذه االحاديث 
!! ؟ مر قبؿ كقكعولال

ىا قد ركجت ليذه الطعكف كباتت االجياؿ ناجدلك لك تصفحنا مركيات بعض المصادر التاريخية      
 ، كيمكف اف نستقرأ مف خالليا رؤية تبيف اف النبي ا م ال ضير فيوتتتناقميا ككانيا مف المالكفات اؿ

، لكف ىذه الرؤية ىا  كانو كاالخريف الذيف  ابت انسابيـ  كائب الجاىمية كارجاس ،ال فضؿ لو اال النبكة
 مف ىذه ق كامياتال تمثؿ الجميع فيناؾ مف ذىب الى رأم مخالؼ كاكد عمى طيارة آباء النبي 
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لفت أ لو رؤية مغايرة لما انو يتضح كفؽ ذلؾ اف االماـ امير المؤمنيف :  الذم يستدعي قكلو ىنا    
، كانو سبؽ جميع الباحثيف كالمؤرخيف الذيف دفعكا ىذه  عميو تمؾ المصادر التي اساءت لمنبي 

 قد استبؽ زمف كضع ىذه المركيات ليقكؿ كممتو الفصؿ في رد كؿ ، بؿ انو  ال بيات باالدلة الكافية
.  ما سيضعو الكضاعكف لمنيؿ مف طيارة نسب النبي 

ف اهلل تعالى إ ؼ ،كاما طيارة مكلده: "  بقكلو  كالـ لطيؼ في ىذا المجاؿ يختصر المقاؿ كلمماكردم    
 كنقمو مف اصالب طاىرة الى ارحاـ  ، كحماه مف دنس الفكاحش ،استخمص رسكلو مف اطيب المناكح

تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى - كيؿ قكلو تعالىأ في تكقد قاؿ ابف عباس .  مطيرة م تقمبؾ مف أ- كى
 كاذا خبرت حاؿ  ، ، ككاف نكر النبكة في آبائو ظاىرا ف جعمؾ نبياأب الى أب بعد أاصالب طاىرة مف 

 عممت انو ساللة آباء كراـ سادكا كرأسكا النو محمد بف عبد اهلل بف عبد  ، كعرفت طيارة مكلده ،نسبو
ليس في آبائو خامؿ كلو مسترذؿ كال مغمكر : [كساؽ نسبو الى عدناف ثـ قاؿ  ]... المطمب بف ىا ـ 

 ."مستذؿ كميـ سادة قادة كىـ اخص الناس بالمناكح الطاىرة 

 بطيارة لن  لفظا كمعفالسابقة كممات امير المؤمنيف  قد صرحت  :  ط   ة  ف   ش ؾ:   ث         
كالكافر ال .   مف الكفر كال رؾ باهلل الذم الحقتو بعض المركيات التاريخية بآباء النبي اسالفو 

ا اٍلميٍ ًركيكفى نىجىسه  :  قكلو تعالىؿ انو مختار اك كريـ كال طاىر  :يقاؿ بحقو  كفي قكلو تعالى . ًإنَّمى
تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى  م تقكالت ؼكىنا تنت.  مف كؿ  رؾ ككفر داللة ال لبس فييا عمى طيارة آبائو كى

، كما   مف ا رؾ باهلل كعبد االصناـبعض الركاة الذيف نجد في مركياتيـ ما ي ير الى اف مف آبائو 
 انو اكؿ مف كضع   خزيمة بف مدركةىك الحاؿ في الركاية المزعكمة التي نسبت الى جد النبي 

                                                           

 202- 201ص : اعالـ النبكة - 
 .  219سكرة ال عراء اآلية - 
. 28سكرة التكبة اآلية - 
كاف احد  . ىك خزيمة بف مدركة بف الياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف ، فيك الجد الرابع ع ر لمنبي - 

: اليعقكبي: ينظر  . حكاـ العرب ، كصاحب الفضؿ كالسؤدد فييـ، كاف مف المكحديف كمات عمى ممة النبي  ابراىيـ 
.   1/150: تاريخ الخميس: الديار بكرم. 1/287: سبؿ اليدل: الصالحي. 1/229: تاريخ
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 كاف قد خصو مف ضمف آبائو الذيف اكد رغـ اف النبي .   ىبؿ في الكعبة حتى سمي ىبؿ خزيمة
 جد النبي ذكر البالذرم اف تسمية عبد مناؼ  ، ك "عمى ممة ابراىيـ فال تذكركىـ اال بخير" انيـ 

 " عال كاناؼ" صؿ التسمية يرجع الى انيا كانت بمعنى أ بينما كانت نسبة الى صنـ مف االصناـ
  . كاسمو المغيرة بف قصي

 ال رؾ  فال يمكف قبكؿ ما جاء في تمؾ الركايات ال ائبة التي حاكلت اف تمصؽ بآباء النبي       
ق كاجداده كانكا ء باف آبا، كقد صرح النبي  كالثكابت العقمية باهلل اك ام عمؿ ينافي ال ريعة االليية

ـ التكحيد بارز في ؿى  لسير حياتيـ نجد اف مىعٍ ةكفي مراجعة فاحص.  مكحديف كعمى ممة ابراىيـ 
 انما ألمحنا ب كؿ مكجز لتمؾ  اال اننا باستقصاء تمؾ ال بيات كردىاىناؾ مف تكفؿثنياتيا كرغـ اف 

،   كمف اىتدل بنكرهال بيات دكف الخكض في تفاصيميا بغية بياف الفارؽ بيف رؤية امير المؤمنيف 
. كبيف الرؤية السمبية لمركايات التاريخية المكضكعة في ىذا الجانب

 تميز بانتسابو الى اعرؽ كا رؼ األنساب إذ قيض لو البارم آباء نخمص إلى القكؿ إف النبي      
،  كأميات طاىركف مطيركف مف كؿ  ائبة كدنس رغـ تكاجدىـ في بيئة م كبة في االعـ االغمب باآلثاـ

. إال اف المسار النبكم الطيب تنزه عف كؿ ذلؾ فتسامى طيبان كريما ن معافى

                                                           

: النكيرم. 2/28: الكامؿ: ابف االثير. 5/391: معجـ البمداف: ياقكت الحمكم. 1/37: انساب اال راؼ : البالذرم- 
. 7/212: خزانة االدب : البغدادم. 16/12: نياية االرب 

 آباء النبي محمد : ينظر. كلقد ناقش إسماعيؿ ىذه ال بية كدحضيا بعدة أدلة . 7/125: فتح البارم : ابف حجر- 
 . 94 - 91ص: 

.   1/52:انساب اال راؼ : البالذرم- 
مأخكذ مف ناؼ أم ارتفع ، كجبؿ منيؼ ، أم مرتفع ، كجبؿ عالي المناؼ، أم المرتقى ، كناؼ ينكؼ ، أم : مناؼ - 
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. 343- 342/ 9: العرب
: المجمسي. 1/134: المناقب: ابف  ير آ كب. 14/41: معجـ األدباء: ياقكت الحمكم. 1/55: الطبقات: ابف سعد- 

. 104/ 15: البحار
. 59- 45ص: آباء النبي محمد : إسماعيؿ: ينظر- 
آباء : حسيف الصافي : كينظر  .(الصفحات جميعيا ) آباء النبي محمد : اسماعيؿ: لمزيد مف التفاصيؿ ينظر-  
 . 124 -105ص : في الكتاب كالسنة النبي 
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، ال يتسع المجاؿ لإلفاضة فييا، لذا سنقتصر   بمكاـر كمحامد كثيرة    لقد تميزت ساللة النبي 
  ،، فقد ا ار الى عدة جكانب عمى اال ارات المكجزة التي كردت في مظاف كالـ أمير المؤمنيف 

  ،، مف قبيؿ كصفو لبني ىا ـ بالكـر  كمكاـر أخالقية اختص بيا آباء النبي  ،كخصائص ذاتية
 َأ َّر  َ ْ ُف َ َأْبَذُؿ ِ َ   ِ   َأْ ِ  َ  ،  َأْاَ ُح "   : ، اذ يقكؿ   كالييبة ، كالفصاحة ، كال جاعة ،كالسخاء

.  " ،  َ ْ ُف َأْ َ ُح  َأْ َ ُح  َأْ َبحُ  ... ِ ْ َ   ْ َ ْ ِا ِبُ ُف ِاَ  ،

، بؿ      كال يسعنا االستفاضة في تتبع مصاديؽ ىذه الصفات كالسجايا عمى جميع آباء النبي 
 بذكره ليا في معرض المساجمة سنركز الحديث عمى ثالث  خصيات خصيا االماـ أمير المؤمنيف 

،  ََل َ ْ ٌ  َ َعْبِ   ْ ُ طَّرِلِ   ََل َأُب  ُاْفَ  َف َ َأِب    َ ِ ْف َ ْ َس ُأَ  َّرُة َ َ  ِشـٍ : "  ، إذ قاؿ لو بينو كبيف معاكية
.  " َط ِ  ٍ 

 يد لو التاريخ بسخاء ال مثيؿ  " عمرك " الذم اسمو  ، فإٌنا نجد ىا مان     ففي جانب الكـر كالسخاء
، اذ عيرؼ بو لتي يمو الثريد لبني قكمو في  كاف كناية عف جكده ككرمو" ىا ـ " ، حتى اف لقبو بػ  لو

:  (ابف الزبعرل)كفي ذلؾ يقكؿ ال اعر . ازمة لحقتيـ في عيده

 عمرك العال ى ـ الثريد لقكمو         كانكا بمكة مسنتيف عجاؼ

                                                           

 .678 – 677ص: نيج البالغة-  
. 511ص: نيج البالغة -  
الصفحات  ): ىا ـ بف عبد مناؼ دراسة في سيرتو ال خصية : رياض رحيـ الصفراني : لمزيد مف التفاصيؿ ينظر -  

. (جميعيا 
 . 210 / 15:  رح نيج البالغة : ابف ابي الحديد : ينظر . سمي عمرك العال لمعاليو -  
ابف  . 2/358: نياية االرب : النكيرم . 2/210: المنتظـ : ابف الجكزم . 59/ 3: تاريخ دم ؽ: ابف عساكر-  

. 7/124: فتح البارم : ابف حجر. 2/164: السيرة النبكية : كثير
 في مكة ، كىك صاحب األبيات ىك عبد اهلل بف الزبعرل السيمي القر ي مف  عراء الم ركيف، كاف يؤذم النبي -  

: الم يكرة يـك أحد ثأرا لقتمى الم ركيف يـك بدر
ليت أ ياخي ببدر  يدكا             جزع الخزرج مف كقع األسؿ 

.   3/159: أسد الغابة : ابف األثير . 3/901: االستيعاب : ابف عبد البر: ينظر. اسمـ عاـ الفتح ، فكاف مف الطمقاء 
. كقد نسبو آخركف إلى مطركد بف كعب الخزاعي.  1/161، السييمي الركض األنؼ 112/ 1أخبار مكة : االزرقي-  

. 25ص: عمدة الطالب : ابف عنبة . 1/243: تاريخ : اليعقكبي.  27ص: المنمؽ : ابف حبيب: ينظر
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 " ، ككاف يحمؿ ابف السبيؿ كيأكم الخائؼ كانت مائدتو منصكبة ال ترفع في السراء كالضراء"     ك

، ككانت فضيمة  كقد تكلى ىا ـ مياـ الرفادة كىي التي تتضمف تييأة الطعاـ لمحاج اياـ المكسـ    
، كالمنزلة الرفيعة  ، كيناؿ صاحبيا االحتراـ العاـ اطعاـ الطعاـ مف اكبر الفضائؿ التي يمتدح بيا العرب

ككاف ىا ـ قد كصؿ القمة في الكـر . ، بؿ كانكا يعتبركف المؤاكمة عقد رباط كجكار كالسمعة الطيبة
كذاع صيتو عند قريش كخارجيا، حتى عجز بعض فركع قريش اف يصنعكا صنيعو في الكـر كاالطعاـ 

.  كأمية بف عبد  مس في قضية المنافرة المعركفة

ف ى ـ             كال أمرؤ كحاتـ كاف حتـ   ما أحد كيا ـ كا 

، كقد تكفر  ، كاعاد الى االذىاف سيرة جده قصي بف كالب ، كساد قكمو     كقد آلت اليو زعامة مكة
لديو القدرة عمى الكفاء بالتزامات الرئاسة مف ال جاعة كالكـر كرجاحة العقؿ كبذؿ الماؿ كغيرىا مف سمات 

:  ، يقكؿ ال اعر مطركد بف كعب الخزاعي ىيأت لو السيادة عمى قكمو

 يا أييا الرجؿ المحكؿ رحمو               ىال نزلت بدار عبد مناؼ

، ككاف لو مف  "البدر "ك"  قدح النضار "    ككاف مف احسف الناس كجيان حتى لقبتو العرب لجمالو 
.  الييبة حتى قيؿ انو لـ يكف يراه احد اال احبو كاقبؿ نحكه

                                                           

  .158 / 1: تاريخ الخميس : الديار بكرم -  
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 .341/ 4: يتيمة الدىر : الثعالبي-  
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 .7/251: األعالـ : الزركمي
. 4/178: االمالي : ال ريؼ المرتضى . 1/59:انساب اال راؼ : البالذرم  . 163المحبر ص: ابف حبيب -  
. كقيؿ ىي االقداح الحمر الجي انية . 305/ 3: الفائؽ في غريب المغة: الزمخ رم. ىك  جر االثؿ الكرسي المكف-  

. 214 /5: لساف العرب: ابف منظكر 
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    كقد كرث كلده عبد المطمب مف أبيو مف صفات الكماؿ كالجماؿ كالسخاء ما فاؽ فيو مف سكاه، إذ 
، كمف االربعة الذيف كطد اهلل  ، ذا اناة كنجدة ، عاقالن  كاف سيدا مف سادات العرب كمقدمييـ، فصيحان 

 ،فمف صفاتو ال خصية انو كاف اكسـ العرب  كال. بيـ قريش كبنك مكة كنظمكىا كتعاىدكا البيت الحراـ
. ، كاحسنيـ كجيا ن   كاطكليـ قامة ، كاجمميـ صفاتا ، كاعظميـ ميابة، كال

    ككاف مف حمماء قريش كحكمائيا ، ككاف مجاب الدعكة محرمان الخمر عمى نفسو ، كىك اكؿ مف 
تحنث بحراء ، كقد دأب عمى اطعاـ المساكيف ، ككاف يرفع مف مائدتو لمطير كالكحكش في رؤكس الجباؿ 

 ، كلذلؾ كاف يقاؿ لو مطعـ الطير ، كيقاؿ لو الفياض 

اف اهلل : "، كقد ركم عف النبي االعظـ      كلو مف الييبة التي ما رآه ممؾ قط إال اكرمو ك فعو
 كمما  رؼ بو عبد المطمب عبادتو.  " يبعث جدم عبد المطمب أمة كحده في ىيئة االنبياء كزٌم الممكؾ

اف لقبتو قريش فكاف ،   كمكقفو ال جاع في مكاجية ابرىة صاحب الفيؿ ،قتحا كفص ،ىدهز ك ،عبادتو
.  االفعككاف مفزع قريش في النكائب كممجأىـ في االمكر ك ريفيـ كسيدىـ كماال ك.  بابراىيـ الثاني

كفصاحتو فا ير مف اف يذكر، كلو ديكاف ق اما  عر.  ، مثبتا لمكعيد كتاركان لمتقميد ككاف مقران بالتكحيد
.    عر مطبكع

                                                           

 . 55مآثر آؿ البيت كبني ىا ـ ص : آؿ لطيؼ-  
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،  لـ يكف في العرب عدة بني عبد المطمب: "  ، حتى قيؿ     كاف بنكه ممف ا تير بصفات ندر كجكدىا
،  ، كيأكؿ الجذع ، ي رب انفو قبؿ  فتيو ، ليس منيـ رجؿ اال ا ـ العرنيف ا رؼ منيـ كال اجسـ

قاؿ ابك حياف  ككاف لكؿ كاحد مف كلد عبد المطمب  رؼ كذكر كفضؿ كقدر كمجد. " كي رب الفرؽ
، اني رأيت أمران، كسيككف  يا بني سميـ: انصرؼ العباس بف مرداس السممي مف مكة فقاؿ " :التكحيدم

 ككأف عمائميـ ،، ككأف كجكىيـ بدكر الدجنة خيران، رأيت بني عبد المطمب كأف قدكدىـ الرماح الردينية
ف اهلل إذا أراد ثمران غرس لو غرسان  فكؽ الرجاؿ ألكية، ككأف منطقيـ مطر الكبؿ عمى المحؿ ف  ؛ كا  ، كا 

".  ، كاستب ركا بنعمة اهلل عميكـ بو ، كتفيئكا ظاللو  كتككفكا غيثو،أكلئؾ غرس اهلل؛ فترقبكا ثمرتو

فمـ يكف في العرب بنك اب مثؿ بني عبد المطمب أ رؼ منيـ كال اجسـ  ـ العرانيف : "     كعف الكمبي
كصار عبد المطمب سيدان عظيـ القدر : " كفي اعالـ النبكة لمماكردم . " ت رب انكفيـ قبؿ  فاىيـ

إذا احب : مطاع االمر نجيب النسؿ  حتى مر بو اعرابي كىك جالس في الحجر كحكلو بنكه كاأليسد فقاؿ
فأن أ اهلل ليـ بالنبكة دكلة خمد بيا ذكرىـ كرفع ليا قدرىـ حتى سادكا . اهلل إن اء دكلة خمؽ ليا امثاؿ ىؤالء

االناـ كصاركا االعالـ كصار كؿ مف قرب الى رسكؿ اهلل صمى اهلل تعالى عميو كسمـ مف آياتو أعظـ 
".  رياسة كتنكىا كأكثر فضال كتأليا 

 ا تير بالكـر كال جاعة الذم  كممف برز مف كلده كحاز سيادة قكمو بعد ابيو كلده ابك طالب      
الجكاد بما : "  فقد كاف كآبائو سخيان كريمان معطاءان، حتى قيؿ فيو،فاما كرمو .كالفصاحة كالييبة كالجماؿ

 كقد بمغ مف جكده اف اعترؼ اعدائو لو بيذه  ،  " ، كالسمح بما يستطيع بال طمب يممؾ مف غير منة
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 ككقكفو بكجو  اما دليؿ  جاعتو فانو ال يحتاج الى بياف، اذ يكفي مكقفو مف نصرة النبي .المكرمة
:   عف  جاعتو بقكلواعتى عتاة قريش، كقد عبر ىك 

انٌى تضاـ كلـ أميت          كانا ال جاع العربد 

 كقد جعمتو ىذه السمات السيد "لك كلد الناس ابك طالب لكلدىـ  جعانان  : " ؿ عنو م    كقد ؽ
المطاع في قكمو كاالفضؿ بيف رجاالت قريش كىذا ما ا ارت اليو كفكد قريش لما كفدكا عميو ي ككف اليو 

انت سيدنا كافضمنا في "  النو عاب دينيـ كسفو احالميـ فخاطبكا ابك طالب بقكليـ امر رسكؿ اهلل 
 . "انفسنا 

:  الميثاق: ثانيا

:  في ثالث مكاضع مف كالمو ال ريؼ في نيج البالغة" الميثاؽ " كردت ىذه المفردة    

ـْ ،  َ َل  َ ْبِل ِغ    َِّا َ ِة َأَ  َ َ ُ ـْ "  -1    ْ َطَف  ُاْبَ  َ ه ِ ْف َ َ ِ ه َأْ ِبَ  َء ، َأَ َذ َ َل   ْ َ ْ ِ  ِ  ثَ َ ُ 
" 
 "َ ْأُ  ذً  َ َل     َّرِب ِّ َف ِ  ثَ ُ ه ، َ ْشُ  َ ًة ِاَ  ُ ه "  :  في معرض حديثو عف النبي قكلو  -2

 . 
ـْ ِ  ثَ َؽ ِ ْطَ ِ ه   " :إذ يقكؿ  الذم يختص بكظيفة النبكات -3  ."ِ َ ْا َْأُ  ُ 

                                                           

ؿ العرب كاعيا العرب كاجبف بخجئتؾ مف عند اآلـ العرب كا: " ركم اف احدىـ دخؿ عمى معاكية في مجمسو فقاؿ -  
كيحؾ يا جاىؿ كيؼ يككف األـ العرب : " فمما اختمى بو كبخو قائال " قاؿ عمي بف ابي طالب ... العرب ، قاؿ كمف ىك 
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، إف الذم أخذ الميثاؽ ىك اهلل تعالى  ، ففي المقطع األكؿ     إف ىذه المقاطع تنبئ عف ميثاؽ مأخكذ
ـٍ :  في كتابو الكريـ بقكلو جال كعال  أ ار إليو  ما كىذا  أنبيائو عمى  ٍذنىا ًمفى النًَّبيّْيفى ًميثىاقىيي ٍذ أىخى  كىاً 

ًميظنا  ـٍ ًميثىاقنا غى ٍذنىا ًمٍنيي ـى كىأىخى ٍريى ميكسىى كىًعيسىى اٍبًف مى ـى كى ٍبرىاًىي ًمٍف نيكحو كىاً  ًمٍنؾى كى .  كى
 
 اهلل  إلييـلما أكحالناس  انو تعالى أخذ الميثاؽ عمييـ باف يبمغكا   كالمعنى في كالـ اإلماـ   

، كاف لـ  ، فيـ ذكك أمانة ، فاف بمغكا الرسالة رد إلييـ األمانة قد أعطى الرسالة كأخذ األمانةؼ،  سبحانو
 . لييـ األمانةإيبمغكا الرسالة لـ يرد 

، كجذب   الحكمة اإلليية عمييـ بالقكة عمى ما كمفكا بو مف ضبط الكحي في ألكاح قكاىـت إذ حكـ   
، كما منحيـ  ىـ مف القكة عمى ذلؾ االستعداد لوء ؿفاأسائر النفكس الناقصة إلى جناب عزتو بحسب ما 

، كأخذ  كلما كانت صكرة العيد.  مف الكماؿ الذم يقتدركف معو عمى تكميؿ الناقصيف مف أبناء نكعيـ
، ككاف   القياـ بو باإليماف كا  ياد الحؽ سبحانولاألمانة في العرؼ أف يكعز اإلنساف بأمر، كيؤكد عؿ

، ككاف مداد العناية اإلليية مف ذلؾ  مداد الحكـ اإلليي جاريا بإرساؿ النفكس الب رية إلى ىذا العالـ
، ككاف ذلؾ ال يتـ إال بكاسطة  البعث أف يظير ما في قكة كؿ نفس مف كماؿ أك تكميؿ إلى الفعؿ

بعضيا لمبعض كاف الكجو الذم بعث عميو م بيا لمعيد كالميثاؽ المأخكذ كاألمانة المكدعة كؿ لما في 
 . قكتو كما اعد لو

، كما ىك كاضح  جميعا ألنبياء ؿ يبدك مف كالمو أعاله في النص األكؿ إف ىذا الميثاؽ كاف عاما     
خمسة مف األنبياء ىـ أكلك العـز كفي مقدمتيـ ب، كاف كانت خصت فيما بعد  أيضا في مراد اآلية أعاله

إف المسؤكلية عمييـ ا د كاف ليـ عمى ، مما يدلؿ   لعظمتو ك رفو كتقدـ مكانتوالنبي محمد 
.  ال سيما في ىذا المجاؿكخصكصية 

: ىنا رأياف، ؼ" ، م يكرة سماتو  مأخكذا عمى النبييف ميثاقو" أما المقطع الثاني     
 .إف اهلل اخذ ميثاقو كىك الدعاء إلى تكحيده كاإلقرار بربكبيتو :األول    
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 .  كتصديقو كاالعتراؼ بنبكتوإف اهلل اخذ ميثاؽ النبي محمد  :الثاني    
ـٍ ًمٍف ًكتىابو :  كالى مثؿ ىذا المعنى أ ار القرآف إذ يقكؿ تعالى   ا آىتىٍيتيكي ذى المَّوي ًميثىاؽى النًَّبيّْيفى لىمى ٍذ أىخى  كىاً 

ـٍ ًإٍصًرم قىاليكا  مىى ذىًلكي ٍذتيـٍ عى ٍرتيـٍ كىأىخى نَّوي قىاؿى أىأىٍقرى ري لىتىٍنصي ـٍ لىتيٍؤًمنيفَّ ًبًو كى دّْؽه ًلمىا مىعىكي ـٍ رىسيكؿه ميصى اءىكي كىًحٍكمىةو ثيَـّ جى
ـٍ ًمفى ال َّاًىًديفى  ٍرنىا قىاؿى فىاٍ يىديكا كىأىنىا مىعىكي .  أىٍقرى

إف اهلل اخذ الميثاؽ مف األنبياء كأمميـ إف لك أتاىـ اهلل الكتاب كالحكمة :  كمحصؿ معنى اآلية     
كجاءىـ رسكؿ مصدؽ لما معيـ ليؤمنف بما أتاىـ كينصرف الرسكؿ كذلؾ مف األنبياء تصديؽ مف 

األمة اإليماف كالتصديؽ عمى ، ك المتأخر لممتقدـ كالمعاصر، كب ارة مف المتقدـ بالمتأخر كتكصية األمة
إف اهلل اخذ الميثاؽ عمى :  كقد ركل عف أمير المؤمنيف .   ، كالـز ذلؾ كحدة الديف اإلليي كالنصرة

كفي ركاية أخرل .   ، كيب ركىـ بو كيأمركىـ بتصديقو األنبياء قبؿ نبينا أف يخبركا أمميـ بمبعثو كنعتو
لـ يبعث اهلل نبيا آدـ فمف بعده إال اخذ عميو العيد في محمد لئف بعث كىك حي :  أنو قاؿعنو 
ذ اخذ اهلل ميثاؽ النبييف لما أتيتكـ مف  ):  ، كيأمره فيأخذ العيد عمى قكمو ثـ تال ف بو كلينصرنوفليؤـ كا 

نما  مف ىنا حصمت بو الب ائر مف األنبياء اجمعيـ قبؿ إخراجو إلى العالـ بالكجكد. (ةكتاب كحكـ ، كا 
عظامو كاف يأخذ العيد لو عمى األنبياء كاألمـ كميا .  (...أراد جؿ اسمو بذلؾ إجاللو كا 

، إ ارة كاضحة إلى كضكح صفاتو كعالماتو في "م يكرة سماتو: "  أما في قكؿ أمير المؤمنيف     
ـي اٍلًكتىابى يىٍعًرفيكنىوي كىمىا : يقكؿ سبحانو كتعالى، الكتب المنزلة كالصحؼ السماكية السابقة   الًَّذيفى آىتىٍينىاىي

، بؿ كيعرفكف أيضا  أم أنيـ ليسكا مطمعيف عمى أصؿ ظيكره كدعكتو فحسب. يىٍعًرفيكفى أىٍبنىاءىىيـٍ 
فَّ فىًريقنا : تعالى في ذيؿ اآلية التي جاءت في سكرة البقرةحتى قاؿ إ اراتو كخصكصياتو كجزئياتو،   كىاً 
ـٍ يىٍعمىميكفى  ؽَّ كىىي ـٍ لىيىٍكتيميكفى اٍلحى  الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ اأٍليمّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي :  ، كقكلو تعالىًمٍنيي
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ٍنًجيؿً  ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإٍلً ٍكتيكبنا ًعٍندىىي يعني الييكد كالنصارل صفة محمد :"   كركم عف اإلماـ الباقر  مى
.  "كاسمو 
أم يجدكف نفس ( يجدكنو)بؿ يقكؿ  (يجدكف عالئمو كدالئمو ): إف القرآف ال يقكؿ:  لمنظرالفتإف اؿ     

 في كتبيـ ىك تأكيد ، كىذا التعبير الذم يعني حضكر النبي   في التكراة كاإلنجيؿ ذلؾ النبي
  . عمى منتيى كضكح األمر

فمـ تزؿ : ، قاؿ لما أنزلت التكراة عمى مكسى ب ر بمحمد : "   كركل عف اإلماـ الباقر     
،  (يجدكنو)، كذلؾ قكلو   فب ر بمحمد األنبياء تب ر بو حتى بعث المسيح عيسى بف مريـ 

، كىك قكؿ اهلل  يعني في التكراة كاإلنجيؿ (عندىـ)، يعني النبي محمد  (مكتكبا )،  يعني الييكد كالنصارل
ميبى ّْرنا ًبرىسيكؿو يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىدي : عز كجؿ يخبر عف عيسى   : ، كفي قكلو تعالى "  كى

ـٍ  اءىىي كا فىمىمَّا جى مىى الًَّذيفى كىفىري كفى عى كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي يىٍستىٍفًتحي ـٍ كى دّْؽه ًلمىا مىعىيي ـٍ ًكتىابه ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ميصى اءىىي لىمَّا جى كى
مىى اٍلكىاًفًريفى  كا ًبًو فىمىٍعنىةي المًَّو عى فيكا كىفىري ،   نيضكا لمخالفتو ككقفكا ضدهإذ لما ظير النبي . مىا عىرى

. رغـ إف مسألة ظيكره كانت كاضحة في كتبيـ
أك ما ي ابييا مف تعبير كردت في القرآف  (مصدؽ لما معيـ  )كالنقطة الجديرة بالتأمؿ إف عبارة      

،   يؤيد كتبيـ السماكية مع ما حدث فييا مف تحريؼ، كليس مفيكميا إف النبي  عدة الكريـ  مرات
، كبتعبير   مكافقة كمتطابقة مع العالمات كاإل ارات التي في أيدييـبؿ المقصكد إف أكصاؼ النبي 
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تصديقا ىذا ، ككاف    ككتابو السماكم نفس األكصاؼ التي كانكا يعرفكنيا مف قبؿآخر إف لمنبي 
 .لكتبيـ السماكية مف ناحية تطابقيا تماما مع صفاتو 

 (التكراة كاإلنجيؿ) مكجكدة في الكتب التي في متناكؿ أيدينا  كالى اليـك فاف عالماتو كسماتو   
 . ىا بدقةؤكباإلمكاف الكقكؼ عمييا إذا ما تـ استقصا

 
: ختصاص بالوحيالا: ثالثا      

،  ، إف اهلل سبحانو خصيـ باإليحاء اإلليي فككمف جممة المزايا التي اختص بيا األنبياء كالمرسؿ    
 ، يقكؿ أمير المؤمنيف ، الذيف اجتباىـ لتأدية رساالتو الذم كاف اتصاال غيبيا خفيا بيف اهلل كأصفيائو

:   " َـْ  ِبَ   ُ ُاَلهُ    لَّرهُ  َبَعث ُ لىى ًإلىٍيؾى  ييكًحي  كىذىًلؾى : تعالى كىك صدل قكلو " َ ْ ِ هِ  ِ فْ  ِبهِ  َ  َّر  كىاً 
ـي  اٍلعىًزيزي  المَّوي  قىٍبًمؾى  ًمفٍ  الًَّذيفى  ًكي لىى ًإلىٍيؾى  أيكًحيى   كلىقىدٍ : ل تعاؿقؿك، كؽاٍلحى كجاء في . قىٍبًمؾى  ًمفٍ  الًَّذيفى  كىاً 

 ، إذ أ ار   بضعة إ ارات إلى ظاىرة اإليحاء اإللييفي خطب ككممات اإلماـ أمير المؤمنيف 
نيا الزمتيـ منذ بدء اصطفائيـ إذ ائتمنيـ اهلل سبحانو عمى  إلى أنيا ظاىرة ت ترؾ فييا جميع األنبياء ، كا 

   ْ َطَف " :  ، يقكؿ  كأتمو ، كتعيدكا ىـ بأداء األمانة عمى أكمؿ كجو ، كتبميغ رسالتو كحيو
 فمقاـ تمقي الكحي  "َأَ  َ َ ُ ـْ     َِّا َ ةِ  َ ْبِل غِ   َ َل  ، ِ  ثَ َ ُ ـْ   ْ َ ْ  ِ  َ َل  َأَ ذَ  ، َأْ ِبَ  ءَ  َ َ ِ ه ِ فْ  ُاْبَ  َ ه

، فيك مقاـ ال يعطى  كالرسالة ليس مف صنؼ المقامات المتاحة لمجميع كمف دكف مؤىالت كاستحقاؽ ليا
ـي   المَّوي إال لمف تكفرت فيو مقدمات الكماؿ ك ركطو ك ٍيثي  أىٍعمى كىنا ال بد مف كقفة . ًرسىالىتىوي  يىٍجعىؿي  حى

: التي نحف بصدد الحديث عنيا (الكحي )تعريفية مع مفردة 
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، ككؿ ما ألقي إلى آخر فيك كحي مف  اإل ارة السريعة: ، كقيؿ إعالـ في خفاء- لغة -  الكحي    
في " الكحي "ت مفردة عماال كمف خالؿ تقصي است، إ ارة أك كتابة أك رسالة أك الياـ أك كالـ خفي

:   القرآف الكريـ يمكف أف نقؼ عمى نكعيف لمكحي اإلليي

كانكا فقد ،  ما كاف ينزؿ عمى األنبياء كيمثؿ العالقة الخاصة بينيـ كبيف الخالؽ:          ش  ع 
. يستممكف األكامر اإلليية كالحقائؽ عف ىذا الطريؽ

ىك في الحقيقة كجكد الغرائز كالقابميات كال ركط كالقكانيف التككينية الخاصة التي ك:               
 . أكجدىا الخالؽ في أعماؽ جميع الكائنات في ىذا العالـ

 ،    إف الذم عميو مدار بحثنا ىك النكع األكؿ الذم اصطمح عمى تسميتو بالكحي ال رعي أك الت ريعي  
ف مصدره اهلل تعالى  ترؾ جميع األنبياء كالرسؿكفيو م ، كال يتمقاه منو أك مف الممؾ المخصص إال  ، كا 

، كمتميز بمستقبمو الذم  ، فيك متميز إرساال عمف سكاه مف طرؽ الكحي نبي أك رسكؿ لرب العالميف
، كىك نكع تكميـ اليي   فالكحي مف لكاـز النبكة.يجب أف يككف حائزا عمى  رؼ النبكة أك تكميؼ الرسالة

  . تتكقؼ عميو النبكة

نبكية اؿلمكحي صكر متعددة يمكف الكقكؼ عمييا مف خالؿ مراجعة النصكص القرآنية كاألحاديث      
 ، كلكف سنقتصر عمى صكر اإليحاء الخاصة بالنبكة كاإلرساؿ التي يمكف إيجازىا كالمقطكعات الركائية

: باآلتي 

، كما خاطب اهلل  كىي حالة إلقاء الكممة اإلليية إلى الرسكؿ بدكف كساطة ممؾ:          ب ش  - أ
  في قكلو ، ككما خاطب اهلل نبيو مكسى   في معراجو إلى السمكات العمىنبيو محمدا 
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بُّؾى فىاٍخمىٍع نىٍعمىٍيؾى ًإنَّؾى ًباٍلكىاًد اٍلميقىدًَّس طيكنل*  فىمىمَّا أىتىاىىا نيكًدمى يىاميكسىى :تعالى  .  ًإنّْي أىنىا رى
كحي اأٍلىًميفي : قاؿ تعالى:    ف ط  ؽ    لؾ جب ا ؿ - ب مىى قىٍمًبؾى ًلتىكيكفى ًمفى * نىزىؿى ًبًو الرُّ عى

ٍنًذًريفى   . اٍلمي
 لىقىٍد ، ككما في قكلو تعالى  كما في قضية رؤيا النبي إبراىيـ : إل   ء ب  اطة    ؤ  - ج

ؽّْ  ٍؤيىا ًباٍلحى دىؽى المَّوي رىسيكلىوي الرُّ .  ...صى

 قاؿ .  بصكرة يحس بأنو تمقاه مف اهلل تعالىإ   ء    ع       ل     ب  أ   فثه       ه-      د 
  . ..."يا أييا الناس انو قد نفث في ركعي ركح القدس: " 

.   ىنابحثياكىناؾ تفصيالت كتفرعات أخرل تخص الكحي كصكره كخكاصو ال مجاؿ ؿ   

 ىك ما كاف عف طريؽ       لقد كانت أكضح صكر اإليحاء بيانا في كممات أمير المؤمنيف 
 أمير المؤمنيف ففي معرض حديث.  عامة عف ظاىرة الكحي، كفيما عداىا تبدك إ اراتو  المالئكة
قاؿ   عف مياـ المالئكة ،  " :ـْ ُأَ َ  ُء َ َل  َ ْ ِ ه  أَْ ِاَ ٌة ِإَ   ُ ُاِله : ، كفي قكؿ آخر"  ِ ْ ُ 

ـُ   لَّره ِ  َ   ُ َ  ِ َؾ َأْ َؿ  َاَ  َ ِة َ َل  َ ْ ِ ه" كقد -  المالئكة - فاألمانة مف ابرز سمات رسؿ اهلل "َجَعَلُ 
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 فالمالئكة ىنا أمناء عمى إيصاؿ الكحي  . ميطىاعو ثىَـّ أىًميفو  أ ار القرآف في كصؼ جبرئيؿ 
 أىًميفي : "  في نعت النبي ، يقكؿ   أمناء عمى إيصالو لمناس كالرسؿ، كاألنبياء لمرسؿ كاألنبياء

تىـى ًبًو اٍلكىٍحيى " ، كخصو اهلل تعالى بأف"كىٍحًيو   . "كخى

 في مكضع آخر إلى إف بعض المالئكة ليا دكر خاص في التسديد اإلليي لنبيو  كأ ار اإلماـ      
ًئكىًتو ، يىٍسميؾي ًبو طىًريؽى كلىقىٍد قىرىفى المَّو ًبو " الكريـ إذ  ـى مىمىؾو ًمٍف مىالى  ، ًمٍف لىديٍف أىٍف كىافى فىًطيمان أىٍعظى

ًؽ اٍلعىالىـً لىٍيمىو كنىيىارىه اًسفى أىٍخالى  . "اٍلمىكىاًرـً ، كمىحى

عمى  " -الكحي "  في النصكص التي كرد فييا ذكر مفردة  كتدلؿ إ ارات اإلماـ أمير المؤمنيف     
، يبمغكف أحكامو ك رائعو السماكية إلى العباد،  عمى إرتباط الكحي باهلل كأنو كاسطتو إلى أنبيائو- قمتيا

فيك عبارة عف نكع عالقة كارتباط ككحي غيبي خارج عف إطار المادة كالطبيعة يحصؿ بيف اهلل عز كجؿ 
. كبيف مف اصطفاه ليذا المقاـ

إف الكحي ىك حصيمة :   كيقكدنا مزيد مف التأمؿ في تمؾ المكارد إلى أف نستكحي حقيقة مفادىا  
نو ال يصح تحميمو بأدكات معرفية معتادة االتصاؿ بعالـ الغيب ، كال العقؿ،  ، كليس ىك نتاج الحس ، كا 

، كما ذىب إلى ىذا القكؿ ثمة ممف تعرضكا لبياف  رىـ الخاصم، كليس كليد نبكغ األنبياء كتفؾ كال الغريزة
عمى ركايات نسجتيا ستند حتى بمغ بيـ فيميـ القاصر الـ-   ماىية الكحي المنزؿ عمى النبي 

الركاة في إطار مادم إلى محاكالت صب الحقائؽ الغيبية في قكالب حسية لتفسير ىذه بعض مخيمة 
خمصكا إلى النتيجة التي تقكؿ اف األنبياء مف نكابغ الب ر، كالكحي ما ىك إال لذا ، ك الظاىرة اإلليية

ف حقيقة  حصيمة تفكرىـ العميؽ كنتيجة لفعاليات حكاسيـ الباطنية في تصكر ىؤالء " الركح األميف " ، كا 
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، كاف الكتب السماكية كذلؾ ليست سكل أفكارىـ  ، كنفكسيـ الصافية النقية ىي ركح ىؤالء النكابغ الزكية
  .  الراقيةـالسامية كتصكراتو

 كاف بمستكل عاؿ مف اإلدراؾ كاالستيعاب  إف النبي يبيف أمير المؤمنيف آخر       كفي نص 
" الكعي" كخالفا لالنطباع الذم يعطيو مفيكـ. " َ  ِ  ً  ِ َ ْ ِ ؾَ : "  كالحفظ لكحي اهلل المنزؿ إذ يقكؿ 

 أعاله نجد الركايات تعكس انطباعا يبدك في أحد أبعاده م ك ا بخصكص في كالـ أمير المؤمنيف 
التي تناكلت بياف حالة التمقي - ، كقد ساقنا التقصي السريع لمعظـ الركايات حالة تمقي الكحي السماكم

أحدىـ إذ يسأؿ ! إلى ترسيخ طابع ال ؾ كالريبة فيما ذكركه عف ىذه المسألة-  لمكحي مف قبؿ النبي 
أحيانا يأتيني مثؿ صمصمة الجرس كىك أ ده عمي فيفصـ : " ؟ فيقكؿ   كيؼ يأتيؾ الكحيالنبي 

 . "عني كقد كعيت عنو ما قاؿ كأحيانا يتمثؿ لي الممؾ رجال فيكممني فأعي ما يقكؿ

 حتى يبمغ درجة الكعي، كفي ة  د    فيؿ ىذا تعدد أـ تناقض؟ في األكلى يبدك عنيفا يتكمؼ النبي 
كلعؿ حكمة ظيكره عمى الصكرة : " كقد عمؿ باحث ذلؾ بقكلو!  مبا رة؟الثانية يككف لينا فيعي منو 

 . الب رية كاضحة الداللة عمى معناىا مف حيث ككنيا أكثر إيناسا كتأمينا لممخاطب
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كاف الكحي يأتيني : "  لكف نجد في ركاية أخرل ما يناقض ىذه الحالة ب كؿ تاـ إذ يركل عنو      
، كيأتيني في  ، فذلؾ يتفمت مني ، فيمقيو عمي كما يمقي الرجؿ عمى الرجؿ عمى نحكيف يأتيني بو جبرئيؿ

 . "، فذاؾ الذم ال يتفمت مني  يء مثؿ صكت الجرس حتى يخالط قمبي

فيؿ مف معمؿ لما جاء فييا؟ كىؿ مف مر د لنا أم الحالتيف ىي األصح كمف ! ترد حالة أخرلىنا      
؟   ال يعيو النبي ك فذلؾ يتفمت مني؟ ؟ كما معنى قكلو  ىي التي كقعت فعال

عند   أسمع صالصؿ ثـ اسكت: "  ؟ فيجيب ىؿ تحس بالكحي:  كفي نص آخر يهسأؿ النبي     
" إذف حسب ظاىر الركايات فإف ىناؾ .    "فما مف مرة يكحي إلي إال ظننت إف نفسي تفيض– ذلؾ 

 إذا "، فإنو  ، كىذا ما نجد مثيمو في ركايات أخرل  عند تمقيو الكحييعانييا النبي "  دة كمكابدة 
منو دكيا كدكم " ، كىنا الصحابة يسمعكف "  كأغمض عينيو" ك" نزؿ عميو كرب لذلؾ كتربد كجيو

، كيتحدر جبينو عرقا في  يجد ثقال عند نزكؿ الكحي"  ، فقد كاف  "  يكاد يغ ى عميو" بؿ ،" النحؿ
 كاف إذا أكحي إلى رسكؿ اهلل "ك.   " ، كربما غط كغطيط البكر، محمرة عيناه في البرد كأنو الجماف
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  " ، فإندؽ عنؽ الراحمة مف ثقميا  نزلت عميو سكرة المائدة" كلما .  "  لذلؾ ساعة كييئة السكرافذ كؽ
، كىك أ د عمي،  أحيانا يأتيني مثؿ صمصمة الجرس: "  ، كحينما سئؿ كيؼ يأتيؾ الكحي؟ قاؿ  

  ."، فيكممني فأعي ما يقكؿ ، كأحيانا يتمثؿ لي الممؾ رجال ، كقد كعيت عنو ما يقكؿ فيفصـ عني

ىناؾ  لو أـ ، ككيفيو تمقي النبي   في ىيئات نزكؿ الكحياأف ىناؾ تعددمف ذلؾ    فيؿ يفيـ   
.    دة حتى يعي ما يمقيو إليو؟ ففي الحالة األكلى يبدك الكحي عنيفا يتكمؼ معو النبي  تناقض

؟ إنيا صكت كقكع الحديد بعضو عمى بعض ثـ أطمؽ عمى كؿ صكت      كلكف ما المقصكد بالصمصمة
بؿ ىك صكت حفيؼ أجنحة : ، كقيؿ ، كقيؿ الصمصمة المذككرة ىي صكت الممؾ بالكحي لو طنيف
.  ، كبالمحصمة فمف يخرج المعنى عف ككنو ذلؾ الصكت الذم يرافؽ الكحي قدكما أك إيحاءن  المالئكة

 كفي تأكيؿ آخر لمصمصمة بأنيا تمقي القرآف يسمعو كال يتبينو أكؿ ما يسمعو حتى يفيمو كيعيو بعد ذلؾ
  .، لينا معو حتى انو ليعي ما يتمقاه منو دكف تكمؼ  أما في الحالة الثانية يبدك الكحي ىينا عميو.

، فمماذا نجد ما  ، إلنيا أكثر إيناسا لممخاطب فاف كانت الم كمة في تمثؿ الممؾ بالصكرة الب رية     
 بتأخر إدراؾ " ال دة في التنزيؿ "ففي الركاية األكلى تتسبب . ، كال يعيو بتمامو يمقيو يتفمت منو 

كال ندرم ىؿ تعني الركاية إف اإليحاء كاف دكف كساطة الممؾ فكاف كمثؿ ! النبي ككعيو لما يمقيو الكحي
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، كقد عممو البعض بالمقدمة التي  ، ال يعي النبي ما يكحى إليو إال بعد انقطاعو عنو الصكت العنيؼ
.  تسبؽ الكحي إيذانا بتعظيمو كاالىتماـ بو ألف الكالـ ال بد لو مف تييئة كتقديـ

 أما في الركاية الثانية نجد الصكرة مغايرة فمجيء الكحي بييئة ذلؾ الصكت يخالط قمب النبي     
؟ كمف أيف جاء ىذا الخمط  فأم الحالتاف أصح!! كيعيو بتمامو إذ كما يصكر يخالط قمبو فال يتفمت منو 

 كاف كاعيا لكحي اهلل  كاضحة الداللة إف النبي ؟ مع إننا نجد إ ارة أمير المؤمنيف  كالتبايف
.  " كىاًعيان ًلكىٍحًيؾى : " ، إذ يقكؿ  ب كؿ مطمؽ كتاـ

، فإنيا محؿ   ركايات عدة عند التنزيؿ كما صرحت بذلؾالتي يعالجيا النبي " ال دة "   أما عف   
، أك   مف حالة معينة أثناء تمقيو الكحي كالغ ية أك السكينةفاف كنا ال نستبعد ما يالزمو .. تأمؿ

إف اهلل إذا اتخذ عبدا رسكال انزؿ  " ، كما في ركاية عف اإلماـ الصادؽ  لسبتواحاؿ التعرؽ ال ديد أك 
 . "عميو السكينة كالكقار فكاف يأتيو مف قبؿ اهلل عز كجؿ مثؿ الذم يراه بعينو 

 إذا أتاه الكحي مف اهلل كاف رسكؿ اهلل : " لسبتو قاؿا عف سر ىذه الغ ية أك كحيف سئؿ     
ذا أتاه الكحي كليس بينيما جبرئيؿ تصيبو  ، كقاؿ لي جبرئيؿ ىك ذا جبرئيؿ: كبينيما جبرئيؿ يقكؿ ، كا 

 . "، كيغ اه منو ما يغ اه لثقؿ الكحي عميو مف اهلل عز كجؿ لسبتواتمؾ 
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 إذا أنزؿ عميو ، الغ ية التي كانت تصيب رسكؿ اهلل  جعمت فداؾ: "  سألو    كفي ركاية إف زرارة
تمؾ النبكة يا زرارة : ثـ قاؿ: قاؿ.  ، ذلؾ إذا تجمى اهلل لو ذاؾ إذا لـ يكف بينو كبيف اهلل أحد: الكحي؟ فقاؿ
 . "كاقبؿ متخ ع

 

، لعميا مف جية رؤيتو   إذا كاف الكحي بال كاسطةكلعؿ حصكؿ السبتة كعركض الغ ية لو      
فتمؾ الغ ية إنما ىي إذا تجمى اهلل تعالى لمنبي   عظمة اهلل كجاللو ، أم ظير أمره كجاللو 

مَّى فىمىمَّا  ، فاف رؤيتو محاؿ كليس ىذا إال عمى حد قكلو تعالى كعظمتو ال انو ظير بنفسو بُّوي  تىجى بىؿً  رى  ًلٍمجى
عىمىوي  رَّ  دىكِّا جى ًعقنا ميكسىى كىخى  .  أم تجمى بنكره صى

، كدنا مف حضيرة القدس اإلليي بمكاف   قد تسامى فكؽ كؿ مقاـ      كاف كنا نرل إف مقاـ النبي 
، كلـ ينقؿ عنو أم مكابدة أك  كاف في مقاـ قاب قكسيف أك ادنىؼ، إذ انفرد في عركجو  لـ يداًنو فيو احد

، فكيؼ يقاؿ إف سر تمؾ الحالة  ، في اعمى مقاماتو  دة يعانييا عند اقترابو مف ساحة القدس اإلليي
،  كىك الذم قد اعتاد الجك المالئكي كألفو منذ طفكلتو  ،!يعكد لتقريب طبيعتو الب رية مف الجك المالئكي

، كنالت مف القرب ما لـ  ف طبيعتو الب رية قد تسامت فكؽ المالئكية عمى أبؿ اف معراجو خير دليؿ، 
!! ينمو ممؾ مقرب أك نبي مرسؿ 
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ننا لنقؼ بتحفظ  ديد  تارة : حيف نزكؿ الكحي عميو تمؾ النصكص التي أظيرت النبي أماـ     كا 
؟ كتارة   فمماذا ىذا الغضب كلماذا الحزف كالكرب، ، ككأنو غاضب ، كيتغير لكنو كربا حزينا يتربد كجيو

 أك يغط  ،، كأخرل يكاد يغ ى عميو أك يغمبو النعاس كتأخذه السبؿ ة السكرافأتظيره ركايات بيي
 بؿ إننا لنجد تناقضا ما بيف نصكص الركايات ما بيف الميف كال دة كما  ، كغطيط البكر محمرة عيناه

 فال  .  أك  خكص بصره  ، كما بيف إغماض عينيو  أك اسكداده كما بيف احمرار كجيو سابقا مر
فما مف مرة يكحى : "  انو قاؿلنبي الى ا؟ كاألدىى مف ذلؾ إف ينسب  فال ندرم أم الحاالت أصح
 . "إلي إال ظننت نفسي تفيض

نما كاف ذلؾ ليبمك صبره: "      كالغريب أف يأتي مف يؤكؿ ىذه ال دة في التنزيؿ قائال  ، كيحسف تأديبو كا 
 إف سبب ال دة ىيبة الممؾ كما  : كيأتي آخر ليقكؿ.  "، فيرتاض الحتماؿ ما كمفو مف أعباء النبكة

، فقد ركل   مف الركايات تجعؿ مف ثقؿ الكحي ثقال ماديا محسكساا بؿ إف عدد.جاء بو مف ثقؿ الكحي
، فثقمت عمي حتى خفت أف ترض  كفخذه عمى فخذم  اهلل  رسكؿ  أنزؿ اهلل عمى " زيد بف ثابت 
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الى قرب زيد ، كلعميـ أرادكا األ ارة  كال يبعد أف ىذه الركاية أرادت خمؽ منقبة لزيد بف ثابت.  " فخذم
.  كسرعة تدكينو لمقرآف 

كىك  (كسمـ [كآلو]صمى اهلل عميو )كاف ليكحي إلى رسكؿ اهلل : "     كفي ركاية عف عائ ة أنيا قالت
  ًإنَّا، كتمت قكلو عز كجؿ   فما تستطيع إف تتحرؾ حتى يسرم عنو عمى راحمتو فتضرب بجرانيا

مىٍيؾى  سىنيٍمًقي ،  بؿ إف ىذه الراحمة لترغك كتفتؿ يدييا حتى تكاد ذراعيا إف تنفصـ.   "  ثىًقيالن  قىٍكالن  عى
، فثقؿ عمييا  ، ككاف النبي عمى بغمة بؿ لما نزلت سكرة المائدة.   يدييا فربما بركت كربما قامت مكتدة

أك يكاد ينكسر عضدىا مف . ، كتدلى بطنيا حتى تكاد سرتيا أف تمس األرض عمييا الكحي حتى كقفت
  . مف ثقؿ سكرة المائدة

إف صحت الركاية كاف ظيكر اثر ثقؿ : "  ركايات قائالاؿ  في ىذه      لقد  كؾ السيد الطباطبائي
، ككثيرا ما يكجد مثمو فيما نقؿ مف المعجزات  الكحي عمى الناقة أك البغمة مف قبيؿ تجسيـ المعاني

 ". ، كأما اتصاؼ الكحي كىك كالـ بالثقؿ المادم فغير معقكؿ ككرامات األكلياء

 

 
                                                           

ابف  . 10 / 6: السنف: ، النسائي309 / 4: السنف : الترمذم. 182 / 5، 212 / 3، 97 / 1: الصحيح: البخارم- 
. 349 / 1: تخريج األحاديث كاآلثار: الزيمعي. 259ص : المنتقى مف السنف المسندة: الجاركد

. 365 / 1: مجمع البحريف: الطريحي: ينظر. مقدـ عنؽ البعير مف مذبحو إلى منحره : الجراف- 
. 5سكرة المزمؿ اآلية - 
 / 1: مجمع البياف: الطبرسي. 118 / 6: المسند:ابف حنبؿ: كينظر. 257 / 2: سبؿ اليدل: الصالحي ال امي- 
 .213ص : تنكير الحكالؾ: السيكطي. 257 / 8: مجمع الزكائد: الييثمي. 163
سبؿ : الصالحي ال امي: ينظر. بضـ الميـ مف الكتيد، صكت  دة الكطء عمى األرض يسمع كالدكم مف بعد: مكتدة- 
. 442 / 3: ينظر لساف العرب" . الكئيد " كلكنو كرد عف ابف منظكر بػ  . 261 / 2: اليدل
. 257 /2: سبؿ اليدل: الصالحي ال امي. 197 / 1: الطبقات: ابف سعد- 
 .322 / 7: التفسير الصافي : الفيض الكا اني . 257 / 3: مجمع البياف: الطبرسي . 1/288: تفسير: العيا ي- 
 / 7: مجمع الزكائد : الييثمي. 424 / 1: ، السيرة النبكية 31 / 3:  ، تفسير 31 / 3: البداية  : ابف كثير- 
 .49 / 3: إمتاع األسماع: المقريزم .13
 .71 / 20: الميزاف- 
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: معجزةال: رابعا

    إف إتماـ الحجة عمى الناس بكاسطة األنبياء بحاجة إلى عالمة إليية يفيـ الناس مف خالليا ارتباط 
.   مصداقية دعكاىـلدييـ تثبت ؼىؤالء األنبياء باهلل 

  إذف ادعاء النبكة يستمـز عالمة دالة عمى صدؽ ىذا االدعاء كمف ىنا جاءت الضركرة لتزكيد األنبياء   
فعؿ  يء عمى خالؼ المجرل العادم لمطبيعة يتـ باالعتماد عمى القدرة اإلليية، " بالمعجزة التي تعني 
:  كطريؽ معرفتيا أمراف

. إنيا ال تحصؿ عف طريؽ التعميـ كالتعمـ -1
.   "ال يتغمب عمييا أم عامؿ آخر  -2
  آيات القرآف الكريـ بأمثمة كافية عف المعاجز التي أظيرىا األنبياء ألقكاميـ إلثبات نبكاتيـتكقد زخر    

، كلكف الذم يمكف مالحظتو عمى تمؾ اآليات التي تناكلت الجانب االعجازم في سيرة األنبياء مع 
، بؿ جرت أفعاؿ خارقة لمعادة عمى  فقط أقكاميـ إف حدكث المعجزة ال ينحصر في مكارد إثبات النبكة

 . أيدم عدد مف األنبياء تخرج عف نطاؽ إثبات النبكة

 انبياء كما ىك الحاؿ في  ،، كتتناسب مع الظرؼ الذم يعي وًق بي معجزة تدؿ عمى صدؽف    إف لكؿ 
 . محمد  كاهلل مكسى كعيسى

                                                           

 46ص : النبكة في القرآف: مصباح- 
  .82- 75ص : النبكة في القرآف: مصباح: لمزيد مف التفاصيؿ راجع- 
  كيؤيد ما ركاه ابف السكيت، قاؿ سألت أبي الحسف 11ص : القرآف في نيج البالغة : مكتبة الركضة الحيدرية - 

-  بالعصا كيده البيضاء كآلة السحر ؟ كبعث عيسى بآلة الطب ؟ كبعث محمدا لماذا بعث اهلل مكسى بف عمراف 
 كاف إف اهلل لما بعث مكسى  : بالكالـ كالخطب ؟ فقاؿ أبك الحسف - صمى اهلل عميو كآلو كعمى جميع األنبياء 

الغالب عمى أىؿ عصره السحر ، فأتاىـ مف عند اهلل بما لـ يكف في كسعيـ مثمو ، كما أبطؿ بو سحرىـ ، كأثبت بو الحجة 
ف اهلل بعث عيسى   في كقت قد ظيرت فيو الزمانات كاحتاج الناس إلى الطب ، فأتاىـ مف عند اهلل بما لـ عمييـ ، كا 

ف اهلل بعث محمدا  يكف عندىـ مثمو ، كبما أحيى ليـ المكتى ، كأبرء األكمو كاألبرص بإذف اهلل ، كأثبت بو الحجة عمييمكا 
 ال عر فأتاىـ مف عند اهلل مف كاعظو كحكمو ما :  في كقت كاف الغالب عمى أىؿ عصره الخطب كالكالـ كأظنو قاؿ

تاهلل ما رأيت مثمؾ قط : فقاؿ ابف السكيت: أبطؿ بو قكليـ ، كأثبت بو الحجة عمييـ ، قاؿ
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 . ػ     آف      ـ1

، ىك إف اهلل  ، لكف الميزة التي اختص بيا في جانب اإلعجاز معجزاتعدة        كانت لرسكؿ اهلل
اك مكاف  لـ يبعث المة معينة في زماف لما كاف ؼ،  (القرآف الكريـ  )قد زكده بمعجزة خالدة أال كىي 

 اقتضت الحكمة اإلليية تزكيده  لذلؾ،كالى يـك القيامة ،  كجب أف تتبعو الب رية منذ بعثتو معينيف 
.  حد الباحثيفأكيمكف إيجاز ميزات ىذه المعجزة كما أ ار ، بمعجزة خالدة عمى خالؼ معاجز األنبياء 

.  "معنكية" ك" عالمية " ك" خالدة " ك" ناطقة " بأنيا كانت معجزة 

، فإف معاجز األنبياء السابقيف لـ تكف كذلؾ أم إنيا كانت بحاجة إلى كجكد  "  ط ة "  ككنيا أما     
، ليتحدل بنفسو المعارضيف  ، يدعك لنفسو بنفسو ، ال يحتاج إلى تعريؼ أما القرآف فمعجزة ناطقة.  النبي

، كىك يتحدل اليـك جميع الب ر كما كاف يتحداىـ في عصر  كيدينيـ كيخرج منتصرا مف ساحة التحدم
 . التي ضميا فمافك، كىك قانكف ككثيقة تثبت إليية الؽ انو ديف كمعجزة.  الرسالة

َّـر َأْ َزَؿ َ َلْ ه  " :عف القرآف الكريـ إذ يقكؿ يمكف أف نممس ذلؾ في كالـ أمير المؤمنيف      ك ُث
 ْ ِ  َ َ  ُ   ً  ََل ُ ْطَفُأ َ َ  ِب ُ ه ،  ِا َ جً  ََل َ ْ ُب  َ َ  ُُّ ه ،  َبْ  ً  ََل ُ ْ َ ُؾ َ ْعُ ه ،  ِ ْ َ  جً  ََل ُ ِ ؿُّ َ ْ ُجه ، 

ـُ َأْ َ  ُ ه ـُ َ ْ ُءه ،  ُ ْ َ   ً  ََل ُ ْ َ ُ  ُبْ َ  ُ ه ،  ِ ْبَ   ً  ََل ُ ْ َ   ِ  َ ُ    لَّرِه  : " كقاؿ   ." ُشَع  ً  ََل ُ ْظِل
ـُ َأْ َ  ُ هُ  – َ  ِطٌؽ ََل َ ْعَ   ِ َا ُ هُ  – َبْ َف َأْظُ ِ ُ ـْ  ِ  َ ُ    لَّرِه ...  ِ زٌّ ََل ُ ْ َزـُ َأْ َ  ُ ه –  َبْ ٌا ََل ُ ْ َ 
 ََل  –  َ ْشَ ُ  َبْعُ ُه َ َل  َبْعضٍ  –  َ ْ ِطُؽ َبْعُ ُه ِبَبْعضٍ  –  َ ْ ِطُ  َف ِبِه  َ ْاَ ُع َف ِبهِ  – ُ ْبِ ُ  َف ِبهِ 

  " ََل ُ َ  ِ ُؼ ِبَ  ِ ِبِه َ ِف   لَّرهِ  – َ ْ َ ِلُؼ ِ     لَّرهِ 

                                                                                                                                                                                     

العقؿ ، يعرؼ بو الصادؽ عمى اهلل فيصدقو كالكاذب عمى اهلل فيكذبو ،  : فقاؿ : فما الحجة عمى الخمؽ اليـك ؟ قاؿ 
. 2/225: االحتجاج: الطبرسي. 25 ػ1/24الكافي : الكميني: ينظر. ىذا كاهلل ىك الجكاب : فقاؿ ابف السكيت : قاؿ 

ابف :  ينظركلممزيد عف معجزات النبي . 39ص: البياف في تفسير القرآف : السيد الخكئي. 65/ 1: البرىاف: البحراني
. 283 ػ 273/ 1:تاريخ ابف بلاير : بلاير
 . 94 – 93 / 1: األمثؿ: ناصر مكاـر ال يرازم- 
. 94 – 93 / 1 : االمثؿ: ناصر مكاـر ال يرازم- 
  .428ص : نيج البالغة- 
.  252 – 250ص : نيج البالغة- 
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 الف معاجز  ؛تعالى عمييماؼ"  الزماف كالمكاف  "فارتبط بتحطيمو سدكد،   ه  ل       آف        كأما   
، ككاقعة  مسجمة عمى  ريط معيف مف الزماف-  كحتى معاجز النبي الخاتـ غير القرآف- األنبياء السابقيف

كحديثو في  ، مثؿ معاجز النبي عيسى  ، كأماـ جمع معدكد مف الناس في مساحة معينة مف المكاف
حيا الميد ، ككاضح إف األحداث المقيدة بزماف كمكاف معينيف تمسي صكرتيا باىتة كمما  ق المكتىئ، كا 

لكف القرآف ال يرتبط بالزماف .  كىذا مف خصائص األمكر الزمنية.  ابتعدنا عف ظركفيا الزمانية كالمكانية
ياد دزا، بؿ إف مركر الزمف ك ، فيك يطمع عمينا اليـك كما طمع عمى عرب الجاىمية قبؿ قركف كالمكاف

، كما ال يرتبط بزماف أك مكاف فانو يحكم  الب رية قدرة في العمـ كاإلمكانات لتستفيد منو أكثر مف ذم قبؿ
، كبدييي إف الديف العالمي الخالد بحاجة إلى مثؿ ىذه  سع دائرتو العالميةتتعناصر الدكاـ كالخمكد ك
فَّر  ْ ُ ْ آَف َظ ِ ُ ه َأِ  ٌؽ  َب ِطُ ه َ ِ  ٌؽ ، ََل َ ْفَ   ":   يقكؿ أمير المؤمنيف  . الكثيقة العالمية الخالدة  ِ  

 ِ    ْ ُ ْ آِف َ َبُأ َ   " :  أيضا كقاؿ ".َ َج ِاُبه ،  ََل َ ْ َ ِ   َغ َ ِاُبه ،  ََل ُ ْ َشُؼ   ظُُّلَ  ُا ِإَلَّر ِبه
ـُ َ  َبْ َ ُ ـْ  ـْ ،  ُ ْ  ـْ ،  َ َبُ  َ   َبْعَ ُ   َبْ ٌ  ََل َ ْ ِزُ ُه  ْ ُ ْاَ ْ ِزُ  َف، ُ ُ  ٌف ََل ":  أيضا كقاؿ  "َ ْبَلُ 

ُ ْ ِ ُبَ    ْ َ  ِ ُ  َف ،  َ َ  ِ ُؿ ََل َ ِغ ُ َ    ْ َ  ِ ُ  َف ،  َ َ  ِزُؿ ََل َ ِ ؿُّ َ ْ َجَ    ْ ُ َا ِ ُ  َف ،  َأْ َ ـٌ ََل 
َ ْعَ   َ ْ َ     اَّر ِاُ  َف ،  آَ  ـٌ ََل َ ُج ُز َ ْ َ    ْ َ  ِ ُ  َف ، َجَعَلُه   لَّرُه ِ ّ ً  ِ َعَطِش  ْ ُعَلَ  ِء  َ ِب عً  ِ ُ ُل ِ  

. ..."، ْ ُفَ َ  ءِ 

كنرل إنيا كانت ،  لمقرآف فنفيميا حيف ننظر إلى معاجز األنبياء السابقيف "    ع   ة "أما الصفة     
ق جتتككانت ... ، كتحدث الطفؿ في الميد  فاء األمراض الجسمية المستعصية:  مثؿ " ةجسمي" غالبا 

، كيبعث فييا اإلعجاب كاإلكبار، انو  ، فيسخر القمكب كالنفكس أما القرآف.  نحك تسخير األعضاء البدنية
. ، ككاضح امتياز مثؿ ىذه المعجزة عمى المعاجز الجسمية يتعامؿ مع األركاح كاألفكار كالعقكؿ الب رية

 في معرض حديثو عف آثار القرآف في ىذا كيمكف أف نممس ىذه الميزة في كالـ أمير المؤمنيف     
  ْ َلُ    َأفَّر َ َذ   ْ ُ ْ آَف ُ َ     َّر ِ ُح   َّرِذي ََل َ ُغشُّ ،   ْ َ  ِ ي   َّرِذي ََل ُ ِ ؿُّ ،  " :  قائال،  الجانب

                                                           

 .94 / 1: األمثؿ: ناصر مكاـر ال يرازم- 
  . 47ص : نيج البالغة- 
 . 721ص: نيج البالغة- 
  . 429 – 428ص : نيج البالغة - 
 . 94 / 1: األمثؿ: ناصر مكاـر ال يرازم- 
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ـَ َ ْ ه ِبِزَ  َ ٍة َأْ  ُ ْ َ  ٍف ، ِزَ  َ ٍة ِ   ُ ً ى َأْ     ْ ُ َ  ُِّث   َّرِذي ََل َ ْ ِذُ  ،  َ   َج َ َس َ َذ   ْ ُ ْ آَف َأَ ٌ  ِإَلَّر َ  
ُ ْ َ  ٍف ِ ْف َ ً   ،   ْ َلُ    َأ َّره َ ْ َس َ َل  َأَ ٍ  َبْعَ   ْ ُ ْ آِف ِ ْف َ  َ ٍة ،  ََل َاَ ٍ  َ ْبَؿ  ْ ُ ْ آِف ِ ْف ِغً  ، 

ـْ ، َ ِإفَّر ِ  ه ِشَف ًء ِ ْف َأْ َبِ     َّر ِء ، ُ َ   ْ ُ ْفُ      َِّف ُؽ  ـْ ،   ْاَ ِع ُ    ِبه َ َل  ْاَ  ِاُ  َ  ْاَ ْشُف ه ِ ْف َأْ َ  ِاُ 
َ ؿُ  ـْ َ ِعْظ َأَ  ً  ِبِ ْثِؿ َ َذ  " :  خير كاعظ  يقكؿ  كفي مكضع آخر."  ْ َغ ُّ     َّر فَّر   لَّره ُاْبَ  َ ه َ   ِ  

 ْ ُ ْ آِف ، َ ِإ َّره َ ْبُؿ   لَّره  ْ َ ِ  ُف ،  َاَبُبه  َاِ  ُف ،  ِ  ه َ ِب ُع  ْ َ ْلِ ،  َ َ  ِب ُع  ْ ِعْلـِ ،  َ   ِ ْلَ ْلِ  ِجَ ٌء 
َجَعَلُه   لَّرُه ِ ّ ً  ِ َعَطِش  ْ ُعَلَ  ِء ،  َ ِب عً  ِ ُ ُل ِ   ْ ُفَ َ  ِء ، " :  زاد العباد  أيضاكيقكؿ  . "َغْ ُ ه

َلَ  ِء ،  َ َ  ًء َ ْ َس َبْعَ ُه َ  ٌء ،  ُ   ً  َ ْ َس َ َعُه ُظْلَ ٌة ،  َ ْبً  َ ِث  ً  ُ ْ َ ُ ُه ،  َ ْعِ ً    َ َ  جَّر ِ ُطُ ِؽ    ُّ
َّـر ِبِه ،   ُ ْذ ً  ِ َ ِف  ْ َ َ َلُه ،  ُبْ َ   ً   ُه ،  ِاْل ً  ِ َ ْف َ َ َلُه ،  ُ ً ى ِ َ ِف  ْاَ  َ ِ  عً  ِذْ َ ُ ُه ،  ِ زًّ  ِ َ ْف َ َ َلَّر

ـَ ِبِه ،  َ ْلجً  ِ َ ْف َ  جَّر ِبِه ،  َ  ِ ً  ِ َ ْف َ َ َلُه ،  َ ِط َّرًة ِ َ ْف َأْ َ َلُه ،  ـَ ِبِه ،  َش ِ  ً  ِ َ ْف َ  َ  ِ َ ْف َ َ لَّر
ـَ ،  ِ ْل ً  ِ َ ْف َ َ   ،  َ ِ  ثً  ِ َ ْف َ َ ى ،  ُ ْ  ً  ِ َ ْف َ َ   ـَ ،  ُج َّرًة ِ َ ِف  ْاَ أَل  كقكلو ." آَ ًة ِ َ ْف َ َ اَّر

 : "  ، َعلَّرُ     ْ ُ ْ آَف ، َ ِإ َّره َأْ َاُف  ْ َ ِ  ِث ،  َ َف َّرُ    ِ  ه ، َ ِإ َّره َ ِب ُع  ْ ُ ُل ِ ،   ْاَ ْشُف   ِبُ   ِه َ 
 ِ   ُ  . "َ ِإ َّره ِشَف ُء    ُّ

 : عجزة   شج ة ػ 2

 ابتداء ، في حيف    جدير بالمالحظة ىنا اف ن ير الى اف القرآف بكصفو معجزة اتى بيا النبي   
 انما جاءت بناء عمى مطالبة االخريف بيا كما ىك في حادثة  معجزة أخرل لو ذكر االماـ 

  : لم جرة دعكتو 

َ   ُ َ  َّرُ  ِإ َّرَؾ َ ِ    َّرَ ْ َا :  َ َ ْ  ُ ْ ُا َ َعُه  ل   هلل  ل ه  آ ه َ  َّر  َأ َ ُه  ْ َ أُل ِ ْف ُ َ ْ ٍش ، َ َ  ُ    َ ُه    " 
ـْ َ  َّرِ ِه آَب ُؤَؾ  ََل َأَ ٌ  ِ ْف َبْ ِ َؾ ،  َ ْ ُف َ ْاأَُ َؾ َأْ  ً  ِإْف َأْ َا َأَجْبَ َ   ِإَ ْ ِه  َأَ ْ َ َ  ُه ، َ ِلْ َ   َأ َّرَؾ  َ ِظ  ً  ، َ 

ـْ َ ْفَعْؿ َ ِلْ َ   َأ َّرَؾ َا ِ ٌ  َ ذَّر  ٌ  ْف َ   . َ ِب ٌّ   َ ُا ٌؿ ،   ِ 
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َ ْ ُ   َ َ   َ ِذِه   شَّرَجَ َة َ  َّر  َ ْ َ ِلَع ِبُعُ  ِ َ   ،  َ ِ َؼ :  َ   َ ْاأَُ  َف َ  ُ    :      َ َ  َؿ  ل   هلل  ل ه  آ ه 
ـْ َذِ َؾ َأُ ْؤِ ُ  َف : َبْ َف َ َ ْ َؾ ، َ َ  َؿ  ل   هلل  ل ه  آ ه  ِإفَّر  هلل َ ل  ُ ؿِّ َشْ ٍء َ ِ  ٌ  ،  َ ِإْف َ َعَؿ   لَّرُه َ ُ 

ـْ ، َ  َؿ :  َ ْشَ ُ  َف ِب ْ َ ؽِّ ، َ  ُ     ـْ ََل َ ِف ُا َف ِإَ   َ ْ ٍ  : َ َع ـُ َأ َّرُ  ـْ َ   َ ْطُلُب َف ،   ِ  ِّ  َاْ َل َ ِإ ِّ  َاُأِ  ُ 
َّـر َ  َؿ  ل   هلل  ل ه  آ ه  ـْ َ ْف ُ ْطَ ُح ِ    ْ َ ِل ِ  ،  َ ْف ُ َ زُِّ   َاْ زَ َ  ، ُث فَّر ِ  ُ  َ   َأ َّرُ َ     شَّرَجَ ُة : ،   ِ 

ِإْف ُ ْ ِا ُ ْؤِ ِ  َف ِب  لَّرِه   ْ َ ْ ـِ  ْْلِ ِ   َ ْعَلِ  َف َأ ِّ  َ ُا ُؿ   لَّرِه ،َ  ْ َ ِلِع  ِبُعُ  ِ ِؾ َ  َّر  َ ِ ِف  َبْ َف َ َ يَّر ! 
ْ َ َلَعْا ِبُعُ  ِ َ   ،  َج َءْا  َ َ   َ ِ يٌّ َشِ  ٌ ،  َ ْ ٌؼ َ َ ْ ِؼ َأْجِ َ ِة  ِبِإْذِف   لَّرِه ،    َّرِذي َبَعَثُه ِب ْ َ ؽِّ ََل
  طَّرْ ِ ، َ  َّر  َ َ َفْا َبْ َف َ َ ْي َ ُا ِؿ   لَّرِه  ل   هلل  ل ه  آ ه ُ َ ْ ِ َ ًة ،  أَْ َ ْا ِبُغْ ِ َ    َاْ َل  َ َل  

َ ُا ِؿ   لَّرِه  ل   هلل  ل ه  آ ه  ِبَبْعِض َأْغَ  ِ َ   َ َل  َ ْ ِ ِب  ،  ُ ْ ُا َ ْف َ ِ  ِ ِه  ل   هلل  ل ه  آ ه 
، َ َل َّر  َ َظَ   ْ َ ْ ـُ ِإَ   َذِ َؾ ، َ  ُ    ُ ُلّ ً    ْاِ ْ َب  ً  ، َ ُ ْ َ   َ ْلَ ْأِ َؾ ِ ْ ُفَ    َ ْبَ   ِ ْ ُفَ   ، َ َأَ َ َ   ِبَذِ َؾ 
َ َأْ َبَؿ ِإَ ْ ِه ِ ْ ُفَ   ، َ َأْ َجِ  ِإْ َب ٍؿ  َأَش ِِّه َ ِ ّ ً ، َ َ  َ ْا َ ْلَ ؼُّ ِبَ ُا ِؿ   لَّرِه  ل   هلل  ل ه  آ ه ، َ َ  ُ    
: ُ ْف ً   ُ ُ ّ ً  َ ُ ْ  َ َذ     ِّْ َؼ َ ْلَ ْ ِجْع ِإَ   ِ ْ ِفِه َ َ   َ  َف، َ َأَ َ ُه  ل   هلل  ل ه  آ ه َ َ َجَع ، َ ُ ْلُا َأَ   

ُؿ َ ْف َأَ  َّر ِبَأفَّر   شَّرَجَ َة َ َعَلْا َ   َ َعَلْا ِبَأْ ِ    لَّرِه  ُؿ ُ ْؤِ ٍف ِبَؾ َ   َ ُا َؿ   لَّرِه ،  َأ َّر ََل ِإَ ًه ِإَلَّر   لَّرُه ، ِإ ِّ  َأ َّر
ـْ َبْؿ ا ِ ٌ  َ ذَّر ٌ ، َ ِج ُ    اِّْ ِ  َ ِف ٌؼ ِ  ِه ،  ْجَ ًَل ِ َ ِلَ ِ َؾ ، َ َ  َؿ  ْ َ ْ ـُ ُ لُُّ  ِ َؾ   ِ  َ َع َ   َ ْ ِ   ً  ِبُ ُب َّر

 .  ..." َ ْؿ ُ َ  ُِّ َؾ ِ   َأْ ِ َؾ ِإَلَّر ِ ْثُؿ َ َذ  َ ْعُ  َ ِ  

    كجاء في أقكاؿ بعض ال راح عف ىذه الحادثة إف أمرىا م يكر مستفاض قد ذكره المحدثكف 
الخبر عمى الكضع الذم قد ركم ، ك ، كذكره المتكممكف في معجزات الرسكؿ في كتبيـكالمؤرخكف 

جاء في خطبة أمير المؤمنيف، كمنيـ مف يركم ذلؾ مختصرا انو دعا  جرة فأقبمت تخد إليو األرض 
. خدا

  ثمة مالحظات قيمة حكؿ ىذه الحادثة التي يركييا االماـ أمير المؤمنيف    كالحد الباحثيف
 : سنكجزىا بنقاط 
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 لتفاصيؿ ىذه الحادثة ينبع مف ككنو  اىدا فييا ، فضال عف قدرتو  اف ركعة تصكير االماـ :  َل 
 .التصكيرية البالغية في اسمكب عرضيا 

 :     فاالماـ  عرض ىذه الحادثة بم يد يضـ ثالث صكر يجمعيا جامع كاحد 
رسمت تحدم النبي ليـ في اصرارىـ كبقائيـ عمى الكفر برسالتو ، كذلؾ في قكلو :      ة  َل        

ـْ ََل َ ِف ُا َف ِإَ   َ ْ ٍ  " متيقنا باسمكب التككيد  ـُ َأ َّرُ  ـْ َ   َ ْطُلُب َف ،   ِ  ِّ  َاْ َل  " .َ ِإ ِّ  َاُأِ  ُ 
فاكؿ االمر انقالع .  االمعاف في التفصيؿ بامر ال جرة كاغصانيا كامرىا بالسجكد :         ة   ث   ة 

 ، كبقاء ال جرة بعركقيا ، كالثاني امرىا بان قاقيا الى نصفيف كمجيء نصؼ منيا الى الرسكؿ 
 .النصؼ االخر ، كالثالث امرىا بااللتحاـ كما كانت 

المؤثرات ، كاعني بيا حرص االماـ عمى تصكير التفاصيؿ الدقيقة كالمؤثرة لم جرة :         ة   ث  ثة 
ْ َ َلَعْا ِبُعُ  ِ َ   ،  َج َءْا  َ َ   َ ِ يٌّ َشِ  ٌ ، : "  مف حركة كصكت ، مثؿ قكلو     َّرِذي َبَعَثُه ِب ْ َ ؽِّ ََل

 فالدكم "  َ ْ ٌؼ َ َ ْ ِؼ َأْجِ َ ِة   طَّرْ ِ ، َ  َّر  َ َ َفْا َبْ َف َ َ ْي َ ُا ِؿ   لَّرِه  ل   هلل  ل ه  آ ه ُ َ ْ ِ َ ًة 
كالقصؼ كالرفرفة تصكير دقيؽ لمصكت كالحركة تحيؿ السامع الى م اىد ، كتمؾ سمة اسمكبية عامة في 

 . ال تتاح اال لمف  يد ىذه المعجزة بنفسو – ال ريب –كىي ىنا . بالغة االماـ في كالمو 
    اما الجامع ليذه الصكر كميا فيك الغرض الذم ساؽ الكالـ مف اجمو ، كىك تصكير منزلتو مف اهلل 

 : تعالى كرسكلو ، كىذا يمكف مالحظتو 
كاف ال جرة قد القت ببعض اغصانيا - ب.  اذ كاف عف يمينو في تأكيده بقربو مف النبي  - أ

  َ ْؿ " فضال عف قكة التصريح في القكؿ االخير عمى لساف طغاة قريش –ج . عمى منكبو 
 " ُ َ  ُِّ َؾ ِ   َأْ ِ َؾ ِإَلَّر ِ ْثُؿ َ َذ  َ ْعُ  َ ِ   

 في ىذه الحادثة ثمة معجزات اخر تعزز صدؽ الرسالة المحمدية ، فقد انبأ الرسكؿ بعكاقب طغاة :ث    
ََل " قريش في غيب مف عمـ اهلل تعالى اطمعو عميو فذكر مسبقا عنادىـ كاصرارىـ عمى الكفر كحكـ بانيـ 

ـْ َ ْف ُ ْطَ ُح ِ    ْ َ ِل ِ  ،  َ ْف ُ َ زُِّ   َاْ زَ  َ  فَّر ِ  ُ    ." َ ِف ُا َف ِإَ   َ ْ ٍ  ،   ِ 
 مف باب االعجاز ايضا ، كالتي ستأتي كيمكف عد تنبؤاتو التي ا ار الييا االماـ أمير المؤمنيف     

 .اال ارة الييا بايجاز في الفصؿ الخامس 
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 املبحث الثالث

  وسجاياه اخللقيةمسات النبي األعظم 

  

 :السمات الخاصة:  أوال   

 : ، كىي كاالتي النبي  ككمماتو االشارة الى سمات اختص بيا   جاء في بعض خطب االماـ 

:مقامالشهادة -أ
ٍمنىاؾى  ًإنَّنا النَّنًبيُّ  أىيُّيىا يىا يقكؿ تعالى " الشيكد "  باف لو مقاـ مما اختص بو النبي االعظـ       أىٍرسى

ميبىشِّرنا شىاًىدنا نىًذيرنا كى  َوِش ياًَشِه داً  : " كاصفا النبي االعظـ كفي قكؿ أمير المؤمنيف ،  كى
 كمنيا ، فمنيا ما انفرد بو،كقد تعددت مكاطف ىذه الشيادة. "اْلَخْمِقَعَمىَشاِاداً "كفي قكؿ ، "  َوِ  ياً

: ما شاركو فيو غيره مف االنبياء كما سيتبيف االف

  بيذا المقاـ إلى اختصاصو اذ اشار االماـ أمير المؤمنيف : الشيادة عمى نبكة االنبياء -1
الشاىد كالرقيب، أم شاىدان عمى : ، كالمييمف " اْلُمْيَ ِم يََعَمىُمَهْ ِمواً" جعمو اهلل سبحانو إذ 

فكؿ زيادة اك     . قإيماف مف آمف، ككفٍر مف كفر، كقيؿ يشيد بصحة نبكة االنبياء مف قبؿ
 ، حتى ييرجع ديف المرسميف كما جاؤكا  النبي قيبيف– مما حٌرفو الناس – نقيصة في دينيـ 

. بو، ال كما فعمتو اقكاميـ مف بعدىـ
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 كىذا ما اشار اليو  .  "الدِّ ِيَ ْ مَ َشِه ُد َ  : "يقكؿ : الشيادة عمى الخمؽ يـك القيامة -2
مىٍيًيـٍ  شىًييدان  أيمَّنةو  كيؿِّ  ًفي نىٍبعىثي  يىٍكـى   القرآف الكريـ في قكلو تعالى  نىزىٍعنىا  كقكلو  أىٍنفيًسًيـٍ  ًمفٍ  عى  ًمفٍ  كى

، كالشيادة تكجب اف يككف الشاىد عالمان بحقائؽ االعماؿ  ، فكؿ نبي سيشيد عمى امتو شىًييدنا أيمَّنةو  كيؿِّ 
التي يشيد عمييا، كال يككف ىذا اال باف يستكم عنده الحاضر كالغائب، كال يتصكر ىذا المقاـ اال لنبي 

 .كؿ امة

مىى ًبؾى  كىًجٍئنىا ًبشىًييدو  أيمَّنةو  كيؿِّ  ًمفٍ  ًجٍئنىا ًإذىا فىكىٍيؼى   فيقكؿ الحؽ   اما خصكص النبي االعظـ       عى
ءً   ىك خرل اف االمة االسالمية ستككف شاىدة عمى الناس، كالنبي محمد آكفي آية  . شىًييدنا ىىؤيالى

كىذىًلؾى  الشاىد بدكره عمييـ  ـٍ  كى عىٍمنىاكي سىطنا أيمَّنةن  جى مىى شييىدىاءى  ًلتىكيكنيكا كى يىكيكفى  النَّناسً  عى ـٍ  الرَّنسيكؿي  كى مىٍيكي شىًييدنا  عى
 .

:مقامالخاتم ة -ب
كأف البشرية قد كصمت الى درجة مف التكامؿ في التعامؿ حتى ،      ما اف حؿ القرف السابع الميالدم

 لذا كصؿ االنساف الى الدرجة التي تؤىمو ليككف  ،مع الطبيعة، كتعامؿ االنساف مع االنساف اينما كاف
كؿه ارسؿ الى قكمو، كالكتب ؼ، فالمعركؼ اف االنبياء السابقيف كانكا انبياء قكمييف،  خميفة اهلل في االرض

السماكية  كانت متباينة، كخاضعة لعنصر الزمف، كمختصة بقـك دكف قكـ، فما تمبث اف تنسخ النيا لـ 
. تعد مالئمة لتطكر االنساف

، كادل كؿ منيـ ما اككؿ اليو مف مياـ، جاء دكر النبي الخاتـ الذم    اف كاتر اهلل بعث انبيائود    كبع
، حتى اكمؿ اهلل ليـ كلجميع البشرية فيما انزؿ مف  ، فعمر في قكمو ازمانا  بو الرسؿ كختـ بو الكحيلقؼ
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، فالديف الذم سيسكد  ككأنو قد جاء الدكر الختامي لمرساالت السماكية .، دينو الذم رضي لنفسو كتابو
، الذم ستتناسب " القرآف الكريـ" العالـ ىك الديف االسالمي، كالدستكر الذم ينظـ جميع شؤكف البشرية ىك

 فال نبي كالنبي الخاتـ لالنبياء ىك النبي محمد .  كالمكافاحكامو طرديان مع كؿ  متغيرات الزماف
. بعده

، اما بتصريح لفظي كقكلو      كقد كردت في آيات الذكر الحكيـ اشارات كاضحة الى مسألة الخاتمية
مَّنده  كىافى  مىا : تعالى  دو  أىبىا ميحى ـٍ  ًمفٍ  أىحى اًلكي لىًكفٍ  ًرجى اتىـى  المَّنوً  رىسيكؿى  كى  اك بما يدؿ عميو مف قبيؿ ،النَّنًبيِّيفى  كىخى

االيات التي منيا اشارة الى عالمية الدعكة المحمدية كشمكليتيا لكؿ الناس حتى يرث اهلل االرض كمف 
ـٍ  اٍلقيٍرآىفي  ىىذىا ًإلىيَّن  كىأيكًحيى  كمثاؿ ذلؾ في قكلو تعالى ، عمييا كي مىفٍ  ًبوً  ً يٍنًذرى  فاف سعة مفيـك ، بىمى ى  كى
ف كنبي االسالـ العالمية مف جية كمسألة الخاتمية مف جية آ تكضيح رسالة القر كمف بم  تعبير 
مىى اٍلفيٍرقىافى  نىزَّنؿى  الَّنًذم تىبىارىؾى  كقكلو تعالى  .أخرل ٍبًدهً  عى مىا ، كقكلو  نىًذيرنا ًلٍمعىالىًميفى  ًليىكيكفى  عى ٍمنىاؾى  كى  أىٍرسى

ٍمنىاؾى  نىًذيرنا بىًشيرنا ًلمنَّناسً  كىافَّنةن  ًإالَّن  أىٍرسى ـٍ  المَّنوً  رىسيكؿي  ًإنِّي النَّناسي  أىيُّيىا يىا قيؿٍ  ، كقكلو تعالى  كى ًميعنا ًإلىٍيكي   جى
 .  تؤيد ىذا المعنى الشمكلي لرسالة النبي محمد " الكافة " ك " العالميف " كايضان ىنا سعة داللة لفظة
  . 

 في عدة مكاضع  االشارة الى مسألة خاتمية النبي    كقد كرد في كالـ االماـ أمير المؤمنيف 
ِوهَخَتمَ"  كفي مكضع ،  "ُيُ ِمهَخاَتمُ : " مف نيج البالغة ايضان اما بشكؿ صريح بالمفظ كقكلو 

َوَ ثَ : " كما في قكلو – الخاتمية –  كقد جاءت ايضان اشارات تدلؿ عمى ىذه القضية ،" اْلَ ْ  َ
ْتَمامِِعَدِتهِ ْوَ ااِصمىاهللعم ه آلهالمَّهَيُ  وَُمَ مَّداًُ ْوَ اَوهالمَّه ِته اِِإ "كفي  مكضع آخر ،"ُوُو َّ
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ْوَ ا َِأْيَ َمه" ْوَهااَِأْميِه،ِ   راثيان بما يدؿ عمى ىذا كقد خاطب رسكؿ اهلل ،  " ُوُ يِه َتْقِد مُِعْ يِه، اِِإ
 " ال ََّمااِ َأْخَوايِ اِ ْوَوااِالوُّنُو َّةِِميََ ْ ِي َِوَمْ تَِ ْوَقِط َْلمَْماِوَمْ ِت َاْوَقَط ََلَقدِ: " يقكؿإذ المعنى ايضان 

. 

الوو األم -ج
، كىك مف (الوو األم  )نعكتا كألقابا عدة مف بينيا نعت  النبي محمد     أطمؽ القرآف عمى 

 . ك ىمية ىذا النعت استمـز الكقكؼ عنده لمنبي النعكت التي ذكرىا أمير المؤمنيف 
  :    لقد تباينت اآلراء في معنى كممة ا مي، التي نيعت بيا النبي 

 . عدـ المعرفة بالقراءة كالكتابة:  ارأي  ألول    
 حينما يكلد ال فاإلنساف.  ، لـ يتعمـ الكتاب فيك عمى جبمتو  الذم عمى خمقة ا مة لغة مي    قيؿ إف ا

  كبر كاستمر عمى ذلؾ يكصؼ بأنو أمي نسبة لمخمقة التي كلدتو أمو عمييافإذا،  يعرؼ القراءة كالكتابة
، كالظاىر أف عمماء المغة لـ  ، كىك تفسير مضطرب التفسير المغكم الكحيد لمعنى ا ميةىك كىذا . 

 ىذا التفسير، كلك كانت لفظة إلى لذا لجأكا اإلسالـ عند عرب قبؿ اككجدكهأصال، يجدكا لمعنى ا مية 
 أك اإلسالـ بيذا المعنى الستشيدكا عمييا بشعر شعراء قبؿ اإلسالـا مية معركفة عند مجتمع قبؿ 

 ىذه المفظة بيذا إف عدـ استشيادىـ بالشعر كعادتيـ في ا لفاظ الغريبة دليؿ عمى إف إذالمخضرميف، 
. اإلسالـالمعنى مف ا لفاظ التي كلدت في 

كتبعا      لقد اختمفت اآلراء في حقيقة ذلؾ ، فيؿ أف العرب كانت لدييـ معرفة بالقراءة كالكتابة أـ ال ؟
مفكرم بيف  ىناؾ شبو إجماع إففي الكاقع  يعرؼ القراءة كالكتابة أـ ال ؟ لذلؾ ىؿ كاف النبي 
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 لـ يكف يعرؼ القراءة كالكتابة قبؿ انو عمى  مف لغكييف كمفسريف كمؤرخيف كمتكمميف كغيرىـ اإلسالـ
َ َماُكْوَتَتْتُم ِمْيَقْوِمِهِمْيِكتَاٍبَ الَتُخطُّنُهِوَ ِم ِوَ ِإ ًاالْيتَاَب ، بدليؿ قكلو تعالى بعثتو 

.  بالقراءة كالكتابة لئال يشؾ المشرككف بصحة القرآف الكريـفالحكمة مف عدـ معرفتو .  اْلُمْوِطُم يَ
  : بعد البعثة عمى اتجاىيفقكلكف المفكريف اختمفكا في حاؿ

يرل إذ .  استمر عمى عدـ معرفتو كالرازم كالقرطبي كالذىبي كغيرىـ  يرل انو  :األ وت اهالا
   لـ يجالس العمماء ، كما غاب عف مكة فترة طكيمةىمان ، ثـ انو ت انو لك تعمـ الخط لصار ـالرازم

 كاهلل تعالى مف حكمتو لـ يميـ نبيو تعمـ الكتابة كال قراءة الكتب حسمان لمادة ":  فيقكؿ أما الذىبي. 
نما كالصحيح في الباب انو ما كتب حرفان كاحدان ، " : كيقكؿ القرطبي ."  المبطميف   أمر مف يكتب ، كا 

.  "  ككذلؾ ما قرأ كال تيجى 
 قد تعمـ القراءة كالكتابة بعد البعثة ، ككاف مف أصحاب ىذا فيرل أف النبي  : االت اهالثاو 
 إلماـ عدـ إف ىػ ، فالجاحظ يرل 474 ىػ ، كالباجي ت413 ىػ ، كالمفيد ت 255االتجاه ػ الجاحظ ت 

.    بالكتابة ال يعني عدـ معرفتو بياالرسكؿ 
 ػ جامعان لخصاؿ لى اهلل عميو كآلو كسمـ  اهلل تعالى لما جعؿ نبيو ػ صإف "  : كقاؿ الشيخ المفيد

الكماؿ كميا كخالؿ المناقب بأسرىا ، لـ تنقصو منزلة بتماميا يصح لو الكماؿ كيجتمع فيو الفضؿ ، 
أف اهلل تعالى جعؿ النبي : كمف الدليؿ عمى ذلؾ . كالكتابة فضيمة مف منحيا فضؿ كمف حرميا نقص 

 حاكمان بيف الخمؽ في جميع ما اختمفكا فيو ، فال بد أف يعممو الحكـ في ذلؾ ، كقد ثبت أف أمكر 
الخمؽ قد يتعمؽ أكثرىا بالكتابة ، فتثبت بيا الحقكؽ كتبرأ بيا الذمـ كتقـك بيا البينات كيحفظ بيا الديكف 

نيا ، ا نسابكتحاط بيا  ذا.  فضؿ يتشرؼ المتحمي بو عمى العاطؿ منو كا   صح أف اهلل جؿ اسمو قد كا 
 كشيء آخر كىك ،جعؿ نبيو بحيث كصفناه مف الحكـ كالفضؿ ، ثبت انو كاف عالمان بالكتابة محسنان ليا 

ُاَ الَِّ يَوَ َثِف اأُلمِّ ِّ َيَيُ  اًلِمْوُهْمَ ْتُم َعَمْ ِهْمآَ اِتِهَ ُ َاكِّ ِهْمَ ُ َ مُِّمُهُماْلِكتَاَب : قكؿ اهلل سبحانو 
ْيَكاُو اِمْيَقْوُوَلِ  َ  ٍوُمِو يٍ كيدؿ . . .  كمحاؿ أف يعمميـ الكتاب كىك ال يحسنو   َ اْلِ ْكَمَةَ اِِإ

َ َماُكْوَتَتْتُم ِمْيَقْوِمِهِمْيِكتَاٍبَ الَتُخطُّنُهِوَ ِم ِوَ ِإ ًاالْيتَاَباْلُمْوِطُم َي عمى ذلؾ أيضان قكلو تعالى 
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 ذلؾ إف ليا بعد النبكة ، كلكال إحسانو الكتابة كخطو قبؿ النبكة خاصة ، فأكجب بذلؾ إحساف فنفى عنو 
 في فقد العمـ بالكتابة بعد النبكة كحالو كلك كاف حالو . كذلؾ لما كاف لتخصيصو النفي معنى يعقؿ 

فيقكؿ لو كما كنت تتمك مف قبمو مف كتاب . . يده ؽ أراد نفي ذلؾ عنو ػ  أف ينفيو بمفظ مإذاقبميا لكجب ػ 
كما .  ذاؾ كال في الحاؿ ، أك يقكؿ لست تحسف الكتابة كال تأتي منؾ عمى كؿ حاؿ إذكال تخطو بيمينؾ 

َ َماَعمَّْمَواُهالشِّْ َي انو لما أعدمو قكؿ الشعر كمنعو منو نفاه عنو بمفظ يعـ ا كقات ، فقاؿ اهلل تعالى 
ذا َ َماَ ْوَوِ  َلهُ  كاف يحسف الكتابة بعد أف أنبأه اهلل تعالى  كاف ا مر عمى ما بيناه ثبت أنو  كا 

كسائر أىؿ المذاىب كالفرؽ . ، كيخالؼ فيو باقييـ كىذا مذىب جماعة مف االمامية. عمى ما كصفناه
 .   " يدفعكنو كينكركنو

، ألؼ رسالة في  فيك أحد عمماء ا ندلس.  ىػ474 ت أما أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي
لى اهلل عميو تحقيؽ المذىب مف أف النبي ػ ص ) كاف يجيد القراءة كالكتابة أسماىا   أف النبي إثبات

لما كتب كتاب   أف النبي  مستدالن عمى ذلؾ بما جاء في صحيح مسمـ.  ( ػ كتب كآلو كسمـ 
 تبعناؾ كلكف  لك نعمـ أنؾ رسكؿ اهلل : الصمح يـك الحديبية مع المشركيف قاؿ لو سييؿ بف عمرك

 (ابف عبد اهلل  ) فمحاه ككتب فأراهني مكانيا ، م أر  لعميأكتب محمد بف عبد اهلل ، فقاؿ النبي 
 ما مات حتى كتب ، كركل ابف كبشة كأيضان استدؿ الباجي بما ذكره الشعبي بأف النبي  . (

.    قرأ صحيفة لعينية بف حصف كأخبر بمعناىاالسمكلي أف النبي 
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مدف ؿحيث كانت مركزان  (مكة المكرمة  ) نسبة  ـ القرلة ا مي كا مييف اف تسمي :   ارأي  الثني
َ ِلُتْوِ َيُأمَّاْلُقَيىَ َمْي الجزيرة العربية حيث الكعبة البمد الحراـ ، كقد كرد ىذا االسـ في القرآف الكريـ 

َهاَيُ  اًل،َ ْ َلَها   َ َماَكاَيَيوُّنَ ُمْهِمَ اْلُقَيىَ تَّىَ ْوَ َثِف ُأمِّ
قد جاءت ىذه النسبة عمى اعتبار أف النسبة في الكممات المركبة تككف لمجزء ا كؿ ػ كىذا مكضع ؿ

 مثؿ بعمبؾ تككف بعمبكي ، أك عبد الدار الجزءيف إلى مف الكممات مف تنسب إف إذخالؼ بيف المغكييف 
.  تككف عبدرم 

 .ا مي ىك الذم لـ يكف مرتبطا بديانة سابقا  :  ارأي  الثال
 تعني عدـ إنيا إلىحينما نستعرض اآليات القرآنية الكاردة فييا لفظة ا مية ال نجد فييا ما يشير 

َ ُقْوِلمَِّ  َيُأ ُت ااْلِكتَاَبَ اأُلمِّ ِّ َي :   ـ القرل، كقكلو تعالى اإلشارةالمعرفة بالقراءة كالكتابة، أك 
ا مييف ، : ، كالثانية  (الييكد كالنصارل  )أىؿ الكتاب :  فيي تشير لمجمكعتيف ا كلى ،  أََأْ َمْمُتمْ

 ،  َ ِمْوُهْمُأمِّ ُّن َيالَ ْ َمُم َياْلِكتَاَبِإالَأَماِو َّ :  كيؤكد ذلؾ اآلية ، الذيف ليس لدييـ كتاب سماكم
َ ِلَ ِوَأوَُّهْمَقاُل اَلْ َسَعَمْ َواِف   فيما تأتي آية ،  حيث تصؼ جماعة مف الييكد بعدـ فقو التكراة،

 ) التي تشير العتقاد الييكد في ا قكاـ الذيف ليس لدييـ ديانة سماكية ، كأسمكىـ ،   اأُلمِّ ِّ َيَ ِو وٌ
 .  كلذلؾ كانكا يركف جكاز أخذ أمكاليـ (أميكف 

ُاَ الَِّ يَوَ َثِف اأُلمِّ ِّ َيَيُ  اًلِمْوُهْمَ ْتُم َعَمْ ِهْمآَ اِتِهَ ُ َاكِّ ِهْمَ ُ َ مُِّمُهُماْلِكتَاَب كتأتي آية 
ْيَكاُو اِمْيَقْوُوَلِ  َ  ٍوُمِو ٍي ف العرب ال يجيدكف القراءة كالكتابة كما ا فمك ؾ،  َ اْلِ ْكَمَةَ اِِإ

 مف رسالتو تعميميـ القراءة كالكتابة ، كلكف نجد ىدفو كصفكا با مييف لكجب أف يككف ىدؼ الرسكؿ 
  َ ْتُم َعَمْ ِهْمآَ اِتهِ  كىك بياف اآليات الدالة عمى كجكد اهلل ككحدانيتو كعظمتو أالأسمى مف ذلؾ ، 

َ ُ َ مُِّمُهُماْلِكتَاَب  ، ثـ يعمميـ أحكاـ القرآف كالسنة الشريفة  َ ُ َاكِّ ِهمْ كيطيرىـ  مف الرذائؿ 
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ْيَكاُو اِمْيَقْوُوَلِ  َ  ٍوُمِو ٍي    نيـ كانكا بال منيج سماكم  َ اْلِ ْكَمةَ   نيـ يسيركف عمى َ اِِإ
.  أعراؼ كتقاليد ابتدعكىا 

 بالنبي ا مي أم الذم لـ يكف مرتبطان بديانة سماكية سابقان فميس كمف ىنا جاء كصؼ النبي 
  .  عف أىؿ الكتابكلعمو رد عمى مف ادعى أخذ النبي  ،ىك ييكديان كال نصرانيان 

 

 :السجايا الخلقية : ثانيا 

(ص اتالكماو)تمه د

 ككانت اكلى دعائمو في صدحو بامره التحمي بالركائز االخالقية العالية ىك ما ميز رسكؿ اهلل      
نَّنؾى  مف النبكة االليية ، كقد كصفو اهلل بقكلو  ميؽو  لىعىمى كىاً   ، كىذا الكصؼ يقتضي تفاكت في  عىًظيـو  خي

، كمف المعمـك اف االنبياء ىـ صفكة  درجات كصفات تتفاكت فيما بيف الخمؽفي مراتبو ؛ اذ اف لمبشر 
: ، قاؿ تعالى حتى إف القرآف قد اشار الى حقيقة تفاكت االنبياء في ما بينيـ فيـ ليسكا بمقاـ كاحد الخمؽ
  مى بىٍعضو ٍمنا بىٍعضى النَّنًبيِّيفى عى ا أىنىا بىشىره    :، اما قكلو تعالى عمى لساف نبيو كلىقىٍد فىضَّن قيٍؿ ًإنَّنمى

بًِّو  ا كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادىًة رى اًلحن بًِّو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىالن صى كا ًلقىاءى رى ـٍ ًإلىوه كىاًحده فىمىٍف كىافى يىٍرجي ا ًإلىييكي ى ًإلىيَّن أىنَّنمى ـٍ ييكحى ًمٍثميكي
دنا انيا مثمية قاصرة عمى تمؾ المشتركات التي تجمع بني االنساف، كلكنيا كبكؿ تاكيد ليست . " أىحى

مثمية مطمقة بؿ مثمية الصكرة الخارجية، كشتاف ما بيف مف اختاره ربو كاصطفاه عمى االنبياء كالمرسميف 
كجعمو حجة عمى العالميف، كىك مف باب أكلى عمى رأس عالـ االبرار المقربيف كبيف مف يقطف عمى 

بىدى الطَّناغيكتى  ،  السفح المقابؿ نىاًزيرى كىعى دىةى كىاٍلخى عىؿى ًمٍنييـي اٍلًقرى مىٍيًو كىجى ٍف لىعىنىوي المَّنوي كىغىًضبى عى ، رغـ انيـ مى
يمكف ليا اف تنفي التناقض المطمؽ بيف العالميف عالـ  انيـ يشترككف جميعا في مثمية الصكرة التي ال

. "الحقيقة الممتدة مف االرض صعكدا الى اعمى عمييف كعالـ االنحطاط الممتد سقكطا الى اسفؿ سافميف

                                                           

  .12ص: الجاىمية : النصر اهلل  - 
 4سكرة القمـ  االية -  

 .55سكرة اإلسراء اآلية - 
. 110سكرة الكيؼ اآلية - 
. 60سكرة المائدة اآلية - 
. 36ص: النبكة في نيج البالغة: راسـ النفيس- 
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ضركرم دنيكم اقتضتو الجبمة كضركرة الحياة : ، ا كؿ     إف خصاؿ الجالؿ كالكماؿ في البشر نكعاف
فالضركرم المحض . ، كيقرب إلى اهلل تعالى زلفى ، كىك ما يحمد فاعمو مكتسب ديني: ، كالثاني الدنيا

، كقكة  مما ليس لممرء فيو اختيار كال اكتساب، مثؿ ما كاف في جبمتو مف كماؿ خمقتو، كجماؿ صكرتو
، فسائر ا خالؽ  ، كأما المكتسبة ا خركية ، ككـر أرضو كغيرىا ، كشرؼ نفسو ، كفصاحة لسانو عقمو
،  ، كالجكد كالتكاضع ، ، كالزىد ، كالعدؿ كالحمـ ، ، كالعمـ ، مف الديف ، كاآلداب الشرعية العمية

 . ، كالرحمة كغيرىا التي جماعيا حسف الخمؽ كالشجاعة

، كعمك  ، كالرفعة جميع أسباب الشرؼ   كمف لطؼ اهلل تعالى كفضمو أف ىيأ لنبيو المصطفى    
مف اجميا ، كأسب  عميو جميع الخصاؿ التي تؤىمو لمقياـ بأعباء الرسالة العظمى التي اصطفاه  المنزلة

. كاختاره ليا

،  ، كأحاط بشتات محاسنيا  إف صفات الكماؿ غير المكتسبة التي ىي جبمة الخمقة قد حازىا جميعا    
.  كقد استفاضت ا خبار في  بيانيا كالحديث عنيا

،      كأما الخصاؿ المكتسبة مف ا خالؽ الحميدة التي اتفؽ جميع العقالء عمى تفضيؿ مف اتصؼ بيا
، كأثنت الشريعة الغراء عمى جميعيا كدعت  ، فضال عما فكقو كتعظيـ مف ناليا كلك بالخمؽ الكاحد منيا

 حتى بم  فييا أسمى ، فقد تكافرت في شخصية النبي الكريـ  ، كىي المسماة بحسف الخمؽ إلييا
 تكامؿ في ىذا الجانب، حتى  ك مف سمك، إذ لـ ينؿ أحد مف البشر ما ناؿ النبي ا عظـ  المقامات

ميؽو عىًظيـو  ، كال ابم  مف قكلو   لـ يجد أرفعإف القرآف حيف أثنى عميو  نَّنؾى لىعىمى خي ، إذ كاف كىاً 
آية مف آيات اهلل في معالي أخالقو  .

                                                           

 .59/ 1: الشفا: ػ القاضي عياض
 كسجاياه كأخالقو ، كنقؿ الكثير الطيب مف ىذه ا خالؽ لقد أفاضت مؤلفات عدة في دراسة أكصاؼ النبي - 

. 297 ػ 271ص: الشمائؿ المحمدية: الكريمة ، انظر مثال الترمذم
 .  4سكرة القمـ اآلية - 
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بكؿ ما تحممو " رسالة أخالقية " ،  ،  نو في جكىره     كقد أكلى اإلسالـ مكاـر ا خالؽ عناية فائقة 
إنما بعثت : "  اليدؼ مف رسالتو بقكلو، كقد لخص النبي ا عظـ  ىذه الكممة مف عمؽ كشمكؿ

.  كذلؾ لما لألخالؽ الفاضمة مف اثر ايجابي في ىداية ا فراد كالشعكب "  تمـ مكاـر ا خالؽ

أكثر ما يدخؿ : "  عمى مكاـر ا خالؽ كجمع بيف التقكل كحسف الخمؽ حتى قاؿ  كقد حث النبي    
أكمؿ المؤمنيف : "  ، فقاؿ   كعىدى حسف الخمؽ مف كماؿ اإليماف " تقكل اهلل كحسف الخمؽ:  الجنة

، أحسنكـ خمقا،  إف أحبكـ إلٌي كأقربكـ مني يكـ القيامة مجمسا:" ، كقاؿ أيضا " إيمانا أحسنيـ خمقا
.  " كأشدكـ تكاضعا

     ككفى بحسف الخمؽ شرفا كفضال أف اهلل لـ يبعث  أنبياءه إلى البشرية إال بعد أف حالىـ بيذه 
كزانيـ بيا فيي رمز فضائميـ كعنكاف شخصياتيـ مف صفات ا نبياء "  مكاـر ا خالؽ " إذ أف .  السجية و

.  "صمة بينو كبيف عباده" ، كقد جعميا اهلل تعالى كالصالحيف بيا تناؿ الدرجات كترفع المقامات

خصاؿ  في نيج البالغة فذكر  ىذه الرؤية القرانية لخمؽ النبي كقد أٌصؿ أمير المؤمنيف     
 في مكضع ، ما دامت المالزمة جمية بيف النبي كالخمؽ العظيـ فما يذكر  كسجاياه الخمقيةالنبي 

! ، فكيؼ إذا كانت مآثره ا خالقية ككماالتو الذاتية ىي عنكاف شخصو كالمع فضائمو إال كالثناء حميفو
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، ال  ، فيحتاج تفصيميا كبسط القكؿ فييا إلى مباحث  تمؾ السجايا التي أشار إلى بعضيا اإلماـ    
، بؿ سنقتصر عمى ما كرد ذكره في مضاميف خطبو ككمماتو الشريفة  يتسع المجاؿ ىا ىنا لذكرىا جميعا

 التي ىيأت ىا اإلماـ مؿاكبدءن البد مف الكقكؼ عند المؤىالت التي أشار .  الكاردة في نيج البالغة
 الكتساب الفضائؿ كالمراتب  العالية مف ا خالؽ المتجمية في شخصو باسطع صكرىا النبي ا عظـ 

.  النكرانية

 لَقْدَقَيَيالمَّهِوهصمىاهللعم ه آلهِمْيَلُدْيَأْي":   إلى دكر السماء في ذلؾ بقكلوأشار        
،  "، َمَ اِ َيَأْخَ ِقاْلَ اَلِمَلْ َمه َوَهاَيه،َ ْ ُمُ ِوهَطِي َقاْلَمَكاِيمَِكاَيَفِط مًاَأْعَظَمَمَمٍ ِمْيَمَ ِئَكِته

، كقريب منو ما ركم  عف اإلماـ  محمد الباقر  "أدبني ربي فأحسف تأديبي: "   قكلو كقد اثر عنو 
لما سئؿ عف قكؿ اهلل عز كجؿ   ٍمًفًو ًمٍف خى ى ًمٍف رىسيكؿو فىًإنَّنوي يىٍسميؾي ًمٍف بىٍيًف يىدىٍيًو كى ًف اٍرتىضى  ًإالَّن مى
دنا ،  يككؿ اهلل تعالى بأنبيائو مالئكة يحصكف أعماليـ كيؤدكف إليو بتبميغيـ الرسالة: "  ، فقاؿ رىصى

، كيصده  ، يرشده إلى الخيرات كمكاـر ا خالؽع ممكا عظيما منذ فصؿ عف الرضا كككؿ بمحمد 
.  " عف الشر كمساكئ ا خالؽ

  فيو بينة كاضحة عمى التسديد اإلليي كالرعاية الربانية    إف ما أشار إليو اإلماـ أمير المؤمنيف  
كأشار بالممؾ الذم قرنو .  كما ليا مف اثر فعاؿ في رسـ معالـ سجاياه الخمقيةلشخص النبي ا قدس 

، كاقترانو بو إشارة إلى تكليو بتربية نفسو القدسية بإفاضة  بو إلى جبرائيؿ كىك العقؿ الفعاؿ في عرؼ قكـ
 بحسب حسف استعداد العمـك كمكاـر ا خالؽ كسائر الطرؽ المؤدية إلى اهلل سبحانو مف حيف صغره 

. مزاجو كقكة عقمو الطفكلي 
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" إذ قاؿ  لتؤكد أثر الجانب الكراثي في شخصية النبي ا عظـ     ثـ جاءت إشارة اإلماـ 
، َمْوِوُتُهَأْشَيُ َمْوِوٍت،ِف َمَ اِدِياْلَكيَاَمِة، َمَماِاِدال ََّ َمةِ إف مف بيف ما  . "ُمْ َتَقيُّنُهَخْ ُيُمْ َتَقيٍّر

ىك ما تقمب عميو مف مكاـر ا خالؽ المميدة لمسالمة " ، كمماىد السالمة  معادف الكرامة: " يحممو قكلو 
إذ كاف أباؤه كامياتو إضافة إلى الطير كاإليماف يتحمكف بالفضائؿ اإلنسانية كالنزاىة مف المعايب 

. ا خالقية

بناء حيث يكتسب ا    كمف المعمـك إف احد اإلبعاد الميمة في شخصية الفرد إنما يبمكره الجانب الكراثي 
،  ، كا ميات مف ذكم الطير كالنجابة كالعفاؼ القدسية مف جراء اآلباء مف أىؿ الكرع كالتقكل كالصالح

ؿ  آلمق كاف أنمكذجا بارزا في ىذا ا مر، فيك ينت كبالطبع كؿ ذلؾ دكف حصكؿ اإلجبار، كالنبي
 ، كمف صمب بني ىاشـ المعركفيف بالشجاعة كالكـر كا ثرة  الذيف انحدركا مف نسموإبراىيـ كا نبياء 

.  بكؿ ىذه الصفات تحمىقد  ، ؼ، كمف كلد عبد المطمب المشيكر بإيمانو كعدلو كشجاعتو

  الذم استقطب القمكب كخطؼ القمكب في إشارة أخرل يخكض في خمقو الجذاب  ثـ نجده     
. "َقْدُصِيَفْتَوْ َ هَأْفِئَدُةاأَلْويَاِي، ثُِوَ ْتِإَلْ هَأِامَُّةاأَلْوَصايِ": ، إذ يقكؿ ، كشدىا إليو

، الف ا خالؽ   يدرؾ السر كراء انجذاب الناس إليو جيال بعد جيؿ  مف يقؼ عمى أخالقو    
 ، كىذه االخالؽ إحساف لآلخريف ، كأجؿ حاالتيا اإلليية المرضية قد تجسدت في شخصو بأركع صكرىا

كاف ؼ،  "حسف الخمؽ يثبت المكدة: "  كالنفس مجبكلة عمى حب مف أحسف إلييا، ككما قاؿ . 
،  لحسف خمقو كمداراتو الرفيعة كرحمتو اإلليية ا ثر الطيب في تثبيت مكدتو كتمكنيا مف سكائد القمكب

كا ًمٍف كىذا ما أشار إليو قكلو تعالى  ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظًّا غى ـٍ كى  فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المَّنًو ًلٍنتى لىيي
ٍكًلؾى  ، كبما تييأ لو مف سمات   إلى آثار أخرل لبركة الكجكد المحمدم بيف الناس ثـ أشار حى
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، ساىمت بشكؿ فعاؿ في إصالح المفاسد كقمب المكازيف لما فيو الخير  كسجايا محببة إلى النفكس
َ اِئَي، َأْطَ َأِوهالثََّ اِئَيأَلََّ ِوهِإْخَ اواً: "، إذ يقكؿ كالصالح َقِوهَأْقيَاواًَدَفَيالمَّهِوهال َّ ، َفيَّ ،َأَعاَّ
ِوهاْلِ اَّةَِوهال ِّلَّةَ  " ، َأَ وَّ

، ، كألؼ بيف القمكب المتباعدة  ، كاطفأ نيراف الفتف كالعدكاف  بو الضغائف كا حقاد اهلل      فقد أزاؿ
، في حيف انو فرؽ بو بيف جماعات كانت مجتمعة عمى  ، كجمع بيف المتباعديف كآخى بيف المؤمنيف

ٍؤًمًنيفى ، كىذا ما أشار إليو القرآف الكريـ بقكلو تعالى  الباطؿ ًباٍلمي كىأىلَّنؼى بىٍيفى *  ىيكى الَّنًذم أىيَّندىؾى ًبنىٍصًرًه كى
ًكيـه  ـٍ ًإنَّنوي عىًزيزه حى لىًكفَّن المَّنوى أىلَّنؼى بىٍينىيي ـٍ كى ا أىلَّنٍفتى بىٍيفى قيميكًبًي ًميعنا مى ا ًفي اٍ ىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىٍنفىٍقتى مى   .قيميكًبًي

ـٍ ًإٍذ كيٍنتيـٍ أىٍعدىاءن فىأىلَّنؼى :     كقاؿ تعالى مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المَّنًو عى ًميعنا كىالى تىفىرَّنقيكا كىاٍذكيري ٍبًؿ المَّنًو جى  كىاٍعتىًصميكا ًبحى
ًتًو ًإٍخكىاننا ـٍ فىأىٍصبىٍحتيـٍ ًبًنٍعمى بؿ إف اهلل تعالى ببركة الكجكد المحمدم رفع المستضعفيف كأعزىـ . بىٍيفى قيميكًبكي

كىكذا استقطب النبي ا عظـ .   ، كأذؿ المستكبريف بعد اف كانكا أعزة أياـ الشرؾ كالضالؿ باإلسالـ
فاستضاءت القمكب بنكر ىداه   بخمقو اإلليي كمنيجو السكم كؿ مف حكلو ككؿ مف عرفو ،  . 

 كخطبو الشريفة ليقؼ بإجالؿ عند تمؾ العبارات المطيفة الرائعة التي إف المتتبع لكممات اإلماـ     
 كأماط  ق قد أدل حؽ الكالـ بشأف خصاؿ، كالحؽ انو  كصؼ بيا خصاؿ النبي ا عظـ 

 أم في جميع خصالو " َأْطَهَياْلُمَطهَِّي َيِش َمةً : "، إذ يصفو قائال المثاـ عف عظمة خمقو االليي
، كمبتعدا عف كؿ كصؼ  نشأ متجميا بكؿ خمؽ كريـ ، منذ طفكلتو كحتى آخر لحظات حياتو الشريفة

 قبؿ بعثتو في ، لقد كاف  " ، َأْوَ َوَهاَكْهً َخْ َياْلَوِي َِّةِطْ ً ":  ذميـ حتى كاف كما كصفو 
، ككاف يحظى  ، كالصدؽ كا مانة كالكفاء كالشجاعة كالحمـ كغيرىا الذركة العميا مف ا خالؽ الحسنة

، كلما بعثو اهلل  ، فكيؼ بمف جمعت لو كتكفرت فيو كميا باإلجالؿ كاإلكبار مف حصؿ عمى كاحدة منيا
. زاده قكة في ىذه الخصاؿ الحميدة إلى قكتو حتى بم  الكماؿ
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، إذ  اختاره اهلل  ، كانتمى إلى أطيب ا عراؽ  مف أكـر المناسبفقد تحدر :     فأما شرؼ النسب
.  "،  يةالوط اا،  ؤاوةال م اا، مشكاةال  ااش يةاألوو اا" مف 

  "، اصطفاه مف اشرؼ قبائؿ العرب  ، كريـ المنبت  أف جعمو عريؽ النسب  فمف لطؼ اهلل بو     
تناكلناه  كىذا ما سبؽ أف . كجعؿ فرع كجكده مف شجرة االنبياء التي اصطفى منيا أمناء رساالتو" قريش 

  .في مبحث عالمات االنبياء

  في مضاميف كمماتو إلى صكر مكجزة مف مالمح شخصية النبي      كقد ألمح اإلماـ 
، كسنقؼ عند ىذه السجايا  ، كبعض مف جكانب سمككو الفردم كاالجتماعي كخصالو ك كماالتو

.  كالخصاؿ التي ذكرىا اإلماـ 

 :  كمف  اىـ ىذه السجايا 

  :لرمحةا:     اوال 

  المصطفى ق    تعد الرحمة مف ا خالؽ اإلليية التي أكدعيا اهلل سبحانو في ا نبياء كمنيـ نبي
،  ، كاخذ بأيدييـ إلى السعادة في الداريف ، فنصح ليـ كىداىـ إلى الصالح الذم كاف ارحـ الناس بالناس

، قاؿ   مف الرحمة كالرأفة بالمؤمنيف كالحرص عمييـكلقد نكه سبحانو بما جبؿ عميو نبيو المصطفى 
ٍؤًمًنيفى رىءيكؼه رىًحيـه : تعالى ـٍ ًباٍلمي مىٍيكي ًريصه عى ًنتُّـٍ حى مىٍيًو مىا عى ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي ،    لىقىٍد جى
ٍمنىاؾى ًإالَّن رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى  كقكلو  ا أىٍرسى مى   . كى

، كفي  "، َيُ  ُلَ ِواْلَ قَِّيْ َمةً َوِ  ُثَ ِوْ َمةً" :بقكلو كىذا ما أشار إليو أمير المؤمنيف     
، كسيرتو  إلى عبادهالكريـ الرحمة الميداة مف اهلل  ، فكاف  " َيُ  ُوَيْ َمِتهِ " :مكضع آخر قاؿ 

 أنو يشؽ ، فكاف مف أكصافو  العطرة تشيد بيذه الرحمة التي طبقت اآلفاؽ كشممت جميع الناس
 . ، بؿ أف رحمتو كرأفتو شممت حتى المخالفيف لو عميو ضر الناس أك ىالكيـ
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 كانت نعمة كبيرة مف جانب  فيي إشارة إلى اف بعثة النبي  " َوِ  ُثَ ِوْ َمةً"  : كأما قكلو     
 ، فقد اىتدت بو المالييف مف أفراد البشرية ، كما كانت أنمكذجا بارزا لرحمتو الكاسعة سبحانو اهلل سبحانو

 لىقىٍد : ، كىذا الكالـ في الكاقع مف اآليات القرآنية كمنيا ، كانقادت إلى الحؽ في ظؿ تعاليمو السامية
ـٍ رىسيكالن ًمٍف أىٍنفيًسًيـٍ  ٍؤًمًنيفى ًإٍذ بىعىثى ًفيًي مىى اٍلمي ٍمنىاؾى ًإالَّن رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى   ك ،  مىفَّن المَّنوي عى ا أىٍرسى مى .   كى

كاف إذا أكل : ، فقاؿ عف دخكؿ رسكؿ اهلل  ق أمير المؤمنيف ا أب    سأؿ اإلماـ الحسيف 
،  ، ثـ جزء جزأه بينو كبيف الناس ، كجزء لنفسو ، كجزءن  ىمو ، جزء هلل إلى منزلو جزأ دخكلو ثالثة أجزاء
، كال يدخر عنيـ شيئا ككاف مف سيرتو في جزء ا مة إيثار أىؿ الفضؿ  فيرد ذلؾ بالخاصة عمى العامة

 ، كمنيـ ذك الحكائج ، كمنيـ ذك الحاجتيف ، فمنيـ ذك الحاجة ، كقسمو عمى قدر فضميـ في الديف بإذنو
خبارىـ بالذم ينبغي ليـ لتيـ عنوء، فيتشاغؿ بيـ كيشغميـ فيما يصمحيـ كا مة مف مسا : ، يقكؿ ، كا 

، فإنو مف أبم  سمطانا حاجة مف ال  ، كأبمغكني حاجة مف ال يستطيع إبالغيا ليبم  الشاىد منكـ الغائب
يدخمكف ركادا . ، ال يذكر عنده إال ذلؾ كال يقبؿ مف أحد غيره يستطيع إبالغيا ثبت اهلل قدميو يـك القيامة

-. يعني عمى الخير - ، يخرجكف أدلة  كال يفترقكف إال عف ذكاؽ

فسألتو عف مخرجو كيؼ كاف يصنع فيو؟  :       قاؿ اإلماـ الحسيف 

، كيؤلفيـ كال ينفرىـ،  كسمـ يخزف لسانو إال فيما يعنيو [كآلو]كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو :     قاؿ
 ، كيحدر الناس كيحترس منيـ مف غير أف يطكم عف أحد منيـ بشره كخمقو كيكـر كريـ قـك كيكليو عمييـ

، معتدؿ  ، كيقبح القبيح كيكىيو ، كيسأؿ الناس عما في الناس كيحسف الحسف كيقكيو ، يتفقد أصحابو
،  ، ال يقصر عف الحؽ ، ال يفضؿ مخافة أف يفضمكا أك يممك، لكؿ حاؿ عنده عتاد ا مر غير مختمؼ

، كأعظميـ عنده منزلة أحسنيـ  ، أفضميـ عنده أعميـ نصيحة ، خيارىـ ، يمكنو مف الناس كال يجاكزه
.   مكاساة كمؤازرة
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 [كآلو]كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو :  ، فقاؿ  فسألتو عف مجمسو:       قاؿ اإلماـ الحسيف 
ذا انتيى إلى قكـ جمس حيث ينتيي بو المجمس كسمـ ال يقـك كال يجمس إال عف ذكر اهلل ، كيأمر  ، كا 

مف جالسو أك فاكضو في .  ، ال يحسب جميسو أف أحدا أكـر عميو منو ، يعطي كؿ جمسائو بنصيبو بذلؾ
، قد  ، كمف سألو حاجة لـ يرده إال بيا أك بميسكر مف القكؿ حاجة صابره حتى يككف ىك المنصرؼ عنو

، مجمسو مجمس عمـ كحمـ  ، كصاركا عنده في الحؽ سكاء ، فصار ليـ أبا كسع الناس بسطو كخمقو
، بؿ كانكا  ، كأمانة كصبر الترفع فيو ا صكات كال تؤبف فيو الحـر كال تنثىفمتأتو، متعادليف كحياء

، كيرحمكف فيو الصغير، كيؤثركف ذا الحاجة  ، يكقركف فيو الكبير ، متكاضعيف يتفاضمكف فيو بالتقكل
.  " كيحفظكف الغريب

 ماذا كاف يعمؿ رسكؿ  " :  ، فقد قيؿ لعائشة كفي بيتو كاف مضرب المثؿ في القياـ بدكر رب ا سرة    
، كيخدـ  ، كيحمب شاتو يفمي ثكبو: كاف بشرا مف البشر: ؟ قالت كسمـ في بيتو [كآلو]اهلل صمى اهلل عميو 

.  " نفسو

 عف سألت أبي أمير المؤمنيف :  ، قاؿ اإلماـ الحسيف  قئ     كعف طريقة تعاممو مع جمسا
 في جمسائو؟ سيرة رسكؿ اهلل 

 ، ليس بفظ ، ليف الجانب  دائـ البشر، سيؿ الخمؽكاف رسكؿ اهلل " :       فقاؿ أمير المؤمنيف 
، كال يؤيس منو   ، يتغافؿ عما ال يشتيي ، كال مشاح ، كال عياف ، كال فحاش ، كال صخاب ، كال غميظ

:  ، كترؾ الناس مف ثالث المراء كاإلكثار كما ال يعنيو:  ، قد ترؾ نفسو مف ثالث ، كال يخيب فيو راجيو
ذا تكمـ أطرؽ جمساؤه  ، كال يتكمـ إال فيما رجا ثكابو ، كال يطمب عكرتو ، كال يعيبو كاف ال يذـ أحدا ، كا 

ذا تكمـ عنده أنصتكا لو  ، ال يتنازعكف عنده الحديث ، فإذا سكت تكممكا كأنما عمى رؤكسيـ الطير ، كا 
،  ، كيتعجب مما يتعجبكف منو ، يضحؾ مما يضحككف منو ، حديثيـ عنده حديث أكليـ حتى يفرغ

إذا رأيتـ : كيقكؿ.  ، حتى إف كاف أصحابو ليستجمبكىـ كيصبر لمغريب عمى الجفكة في منطقو كمسألتو
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، كال يقطع عمى أحد حديثو حتى يجكز فيقطعو  طالب حاجة يطمبيا فأرفدكه كال يقبؿ الثناء إال مف مكافئ
.  " بنيي أك قياـ

:العدل: ثانيا       

 ، إذ يقكؿ  " العدؿ " بػ  اإلشارة إلى اتصاؼ رسكؿ اهلل   جاء في مظاف كالـ اإلماـ      
ًإفَّن المَّنوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ  صفة عظيمة محببة لمنفكس، أمر اهلل بيا، : ، كالعدؿ" ُ ْكُمهاْلَ ْدوُ " :

ٍحسىافً  ، الذم كاف حريصا عمى   كقد كانت غريزة فطر اهلل عمييا نبيو ، قء، كحمؿ بو أنبياكىاإٍلً
إف المقسطيف في الدنيا عمى منابر   ": يقكؿ ، في الدنيا كعظـ أجره في اآلخرة ( العدؿ ) إبراز قيمة

  بالعدؿ كالقسط منياجا لو، كقد التـز  " مف لؤلؤ يـك القيامة بيف يدم الرحمف بما اقسطكا في الدنيا
، كغدا ممثؿ  إليو قبؿ اإلسالـ ، فقد كاف يتحاكـ  ، كامتألت كتب السيرة بمكاقؼ مشيكدة عف عدلو

.  العدؿ االليي في ا رض بعد بعثتو

 أنكـ تختصمكف إلٌي إنما أنا بشر كلعؿ بعضكـ اف يككف ألحف  " :قكلو   كلكف اشتير عف النبي   
نما اقضي بينكـ بما أسمع بحجتو مف بعض ، فإنما اقطع لو  ، فمف قضيت لو مف حؽ أخيو شيئا ، كا 

 .  "قطعة مف النار، فال يأخذه 
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فكيؼ يككف حكمو العدؿ كما مر في كصؼ أمير   كمعنى ىذا انو قد يقضي بغير الكاقع ،      
؟  المؤمنيف 

صمى اهلل عميو كآلو )الجكاب عف ىذا السؤاؿ مكجكد في قكؿ النبي : "  في جكاب ذلؾ قاؿ مغنية    
أم أف النبي حيف يقضي ". فاحسبو صادقا... أقضي عمى نحك ما اسمع ... إنما أنا بشر" كىك  : (كسمـ

نما يعتمد في الحكـ  ، كذاؾ باطؿ بيف اثنيف ال ينزؿ عميو كحي مف السماء باف ىذا ىك الحؽ ، كا 
كالفصؿ بيف الناس عمى ما قرره سبحانو لكؿ قاض مف ا صكؿ كالبينات كا يماف كغيرىا مما يكجب 

ف ". فأحسبو صادقا : " العمـ كالكثكؽ، كما قاؿ كمعنى ىذا اف العدؿ في الحكـ يرتبط با صكؿ المقررة، كا 
ف مف تاه عنيا فيك جائر اك جاىؿ  العالـ  العادؿ مف عرفيا كالتـز بيا ".  ، كا 

: عدة نقاط    كلكف تستكقفنا ىنا

ًف اٍليىكىل  :  إف اهلل تعالى يقكؿ عف نبيو الكريـ -1 ا يىٍنًطؽي عى مى ، فكيؼ ًإٍف ىيكى ًإالَّن كىٍحيه ييكحىى* كى
 مف حكـ لمفصؿ بيف متخاصميف أك غيره أف اليصيب الكاقع  يصدر عف النبي مانحتمؿ اف 

أال يتنافى ىذا مع ! ، كاف كاف غير قاصد لذلؾ مما يجكز عميو الخطأ في تطبيؽ  الشريعة
 !؟ عصمتو 

، كمف شؤكف االنبياء فصؿ   عمى ا رضيفممثؿ الحكـ كالعدؿ االليي  اف النبي  -2
كِّميكؾى ًفيمىا  : ، كاهلل يقكؿ الخصكمات كالقضاء بيف الناس بالعدؿ تَّنى ييحى بِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى فىالى كىرى

ا مِّميكا تىٍسًميمن ييسى ٍيتى كى ا ًممَّنا قىضى رىجن ـٍ حى ـٍ ثيَّـن الى يىًجديكا ًفي أىٍنفيًسًي رى بىٍينىيي مىا  : كقاؿ أيضا.   شىجى كى
ٍف يىٍعًص المَّنوى  مى ـٍ كى ى المَّنوي كىرىسيكليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيكفى لىييـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمًرًى كىافى ًلميٍؤًمفو كىالى ميٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى

ًبيننا الن مي الى ؿَّن ضى  فاف  ، اتقكا الحككمة "  ، كقد كرد عف اإلماـ الصادؽ  كىرىسيكلىوي فىقىٍد ضى
  إذ كيؼ  "، لنبي أك كصي نبي الحككمة إنما ىي لإلماـ العالـ بالقضاء العادؿ في المسمميف
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،  ، كاف حدث ىذا كلـ يتحقؽ العدؿ بيف الناس بكجكد النبي ا عظـ  ال يصيب حكمو الكاقع
، كلـ ينجده عدؿ النبي  فإلى أيف يمجا المظمـك أك المغمكب عمى أمره إف أعجزه البياف في الحجة

 !؟ا عظـ 
 ال إشكاؿ في أف اهلل أمر بالحكـ كالقضاء كفؽ ا صكؿ المعتمدة كالبينات كا يماف، كلكف ماال  -3

، كاف كاف  لمحؽ كالكاقع يمكف قبكلو اف يحتمؿ عدـ مطابقة الحكـ الصادر عف النبي 
كىك الذم ىيأ اهلل لو مف الكماالت  البعض أبيف في حجتو فاف ذلؾ لف يعجز رسكؿ اهلل 

، أف يتكصؿ لمحكـ الحقيقي مف خالؿ ا صكؿ  الذاتية التي جعمتو في قمة الكماؿ اإلنساني
.  المتعارؼ عمييا

حينما كاله النبي عمى قضاء  إف اإلماـ أمير المؤمنيف :     كخير دليؿ عمى ذلؾ نذكر ىذه الحادثة
إف اهلل سييدم :"  ، فقاؿ  " يا رسكؿ اهلل ترسمني كأنا حديث السف كال عمـ لي بالقضاء : " اليمف قاؿ

ثـ .   في بمكغو الحكـ الحؽ كىذه مقدمة تؤكد سبؽ التسديد االليي لمكصي " قمبؾ كيثبت لسانؾ 
، فانو  فإذا جمس بيف يديؾ الخصماف فال تقضيف حتى تسمع مف اآلخر كما سمعت مف ا كؿ"  : قاؿ لو

، كقد ركم عف  "فما زلت قاضيا أك ما شككت في قضاء بعد:  ، قاؿ  أحرل أف يتبيف لؾ القضاء
  بو بيف الناسل في حكـ قضاكلـ يشيد لو التاريخ زلال أك سيك"  عمي أقضانا "  : عمر قكلو في اإلماـ

 !!؟  فكيؼ الحاؿ برسكؿ اهلل.  ، بؿ كانت أحكامو تطابؽ الكاقع الحؽ كتحقؽ العدؿ

كاف " ، قاؿ لو   معاذ بف جبؿ قاضيا إلى اليمف     ثـ نذكر حادثة أخرل لما أرسؿ رسكؿ اهلل 
. "أشكؿ عميؾ أمر فقؼ حتى تتبينو أك تكتب إلٌي فيو
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ـٍ أىٍف  ذكر المفسركف في سبب نزكؿ ىذه اآلية  -4 تيوي لىيىمَّنٍت طىاًئفىةه ًمٍنيي مىٍيؾى كىرىٍحمى لىٍكالى فىٍضؿي المَّنًو عى كى
مَّنمىؾى  مىٍيؾى اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىعى كنىؾى ًمٍف شىٍيءو كىأىٍنزىؿى المَّنوي عى رُّ مىا يىضي ـٍ كى ا ييًضمُّكفى ًإالَّن أىٍنفيسىيي مى ييًضمُّكؾى كى

ا مىٍيؾى عىًظيمن كىافى فىٍضؿي المَّنًو عى ـي كى ـٍ تىكيٍف تىٍعمى ا لى ككاف   ،انو ترافع بعض الناس إلى النبي ،   مى
،  كؿ مف المتخاصميف يسعى الف يبرئ نفسو كيمقي بالتيمة عمى اآلخر، ككاف مع احدىما شيكد

،  بإثارة عكاطفو عمى المتيـ البرمء كمع اآلخر رجؿ طميؽ المساف حاكؿ اف يخدع النبي 
ليقضي بخالؼ الحؽ، كعند ذلؾ نزلت ىذه اآلية الكريمة لترفع النقاب عف كجو الحقيقة كتكشؼ 

 .مف ىك المتيـ الحقيقي
،  ق في مجاؿ تطبيؽ الشريعةئ كعدـ خطاآلية ىي بصدد إثبات عصمة النبي ىذه    ال ريب إف 

استنادا إلى سبب النزكؿ الذم ذكره المفسركف فاف الخطأ في ىذا المجاؿ ال ينفؾ بحاؿ عف الضالؿ كما 
إف اآلية الكريمة : كلقائؿ أف يقكؿ. بنص القرآف الكريـ  ؼو عف االنبياء ت، كىك مف نصت عميو اآلية

 يخطئكف في التطبيؽ في أبكاب أخرل مف  ، فمعؿ االنبياء  ، كفؾ الخصكمات مرتبطة بباب القضاء
، فال يتـ االستدالؿ عمى المطمكب حينئذ؟  الشريعة

ا: اف اآلية قالت:      جكاب ذلؾ مىٍيؾى عىًظيمن كىافى فىٍضؿي المَّنًو عى ـي كى ـٍ تىكيٍف تىٍعمى ا لى مَّنمىؾى مى ، كىذا    كىعى
،  ، كىك فضؿ اهلل كرحمتو بالنبي  التعبير يحدد بياف السبب في عدـ كقكع الخطأ في باب القضاء

ليس مختصا بباب القضاء بؿ ىك ثابت لو في كؿ شؤكنو  كمف المعمـك اف فضؿ اهلل كرحمتو بالنبي 
. كأفعالو
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  :بالغة ال:   ثالثا 

 كالمو كسككتو بصفة تعد مف مفاخر  ، فقد كصؼ اإلماـ  أما عف منطقو الشريؼ     
. "، َصْمُتهِلَ ايٌَكَ ُمهَوَ ايٌ: " ، إذ قاؿ عنو الصفات ككماالت الذات

 تفتؽ لسانو بأسرار فإذا نطؽ .  إخراج الشي مف حيز الخفاء إلى حيز الكضكح:     كالمراد بالبياف
فيك   .، كمستنقع السقكط ، ككشؼ النقاب عف سبيؿ النجاة كميكل الردل ، كبياف حقائؽ الكحي الحكمة

ا نيزِّؿى ًإلىٍيًيـٍ ، كنصبو لبيانو  ، كخصو بتنزيمو الذم اصطنعو اهلل لكحيو .   ًلتيبىيِّفى ًلمنَّناًس مى

ًف اٍليىكىل ،  بياف لمحؽ كالعدؿ  فكالمو     ا يىٍنًطؽي عى مى ، كىذا يعكد  ًإٍف ىيكى ًإالَّن كىٍحيه ييكحىى*  كى
أنا أفصح : " ، إذ يقكؿ كأعذبيا بيانا  نشأ كتقمب في أفصح القبائؿ كأخمصيا منطقاإلى اف النبي 

، إذ ابتعثو لمعرب كىـ  ، كقد كانت ىذه الفصاحة تكفيقا لو مف اهلل كتكقيفا"، بيد أني مف قريش العرب
، غير أنيـ ىذبكا الكالـ كحذقكه  ، كليـ المقامات المشيكرة مف البياف كالفصاحة قـك يقادكف مف ألسنتيـ

، فاف ذلؾ ال يككف إال عف نظر متقدـ كركية مقصكدة كتكميؼ يستعاف لو بأسباب  كبالغكا في إحكامو
، عمى أنيـ مع ذلؾ  ، فيشبو أف يككف القكؿ مصنكعا مقدرا اإلجادة التي تسمك إلييا الفطرة المغكية

، كمف حذؼ في مكضع اطناب ، كاطناب في مكضع اليسممكف مف عيكب االستكراه كالزلؿ كاالضطراب 
، كمف كممة غيرىا اليؽ ، كمعنى غير ارد ، ثـ ىـ في باب المعاني ليس ليـ اال حكمة التجربة ، كاال 
فضؿ ما ياخذ بعضـ عف بعض ، قؿ ذلؾ اك كثر ، كالمعاني ىي التي تعمر الكالـ كتستتبع الفاظو ، 
 .كبحسبيا يككف ماؤه كركنقو ، كعمى مقدارىا كعمى كجو تأديتيا يككف مقدار الرأم فيو ككجو القطع بو 
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، كال  ، عمى انو ال يتكمؼ القكؿ كال يقصد إلى تزيينو  كاف أفصح العرب      بيد اف رسكؿ اهلل 
ثـ أنت ال  ...، كال يجاكز بو مقدار اإلبالغ في المعنى الذم يريده  يبغي إليو كسيمة مف كسائؿ الصنعة

، كما إلى ذلؾ مما يخرج بو  ، كغاية العقؿ تعرؼ لو إال المعاني  التي ىي مف الياـ النبكة كنتاج الحكمة
  . الكالـ كليس فكقو مقدار إنساني مف البالغة كالتسديد كبراعة القصد

ميو اٍلفىٍصؿي  : "  بقكلو كالـ النبي    كفي مكرد آخر كصؼ اإلماـ   أم الفاصؿ بيف الحؽ " ككىالى
، كليذا قاؿ  الجد ال اليزؿ:   ، كقيؿ مراده  ًإنَّنوي لىقىٍكؿه فىٍصؿه  : ، كقكلو تعالى الحؽ كالباطؿ

، كأراد بجكامع الكمـ انو يتكمـ بالكممات القصيرة كتحتيا معاف جمة  "أكتيت جكامع الكمـ: "  قاؿ 
، بؿ  فال يعني بالمساف ىا ىنا الجارحة نفسيا"  كصمتو لساف : "  كأما عف قكلو.  "كنكت غزيرة

 مستمـز لمبياف  ، ككجو المشابية أف سككتو  لسككتو" المساف " كاستعار لفظ .  الكالـ الصادر عنيا
: مف كجييف

.   أف يسكت عما ال ينبغي مف القكؿ، فيتعمـ الناس السككت عف الخكض فيما اليعنييـ:ا داما    

، كلـ ينكره عمييـ عممكا   إف الصحابة كانكا إذا فعمك فعال عمى سابؽ عادتيـ فسكت عنيـ:الثاو     
، كأشبو سككتو عنو بالمساف المعرب  ، فكاف سككتو عنيـ في ذلؾ بيانا لو بذلؾ انو عمى حكـ اإلباحة

، كىك يريد اف صمتو بمنزلة  ، كلـ يكف صمتا طبيعيا فسككتو يختزف المعنى كالمفيكـ.  عف ا حكاـ
، كمف باب آخر فانو يريد اف صمتو حكمة كصكاب  ، ىذا مف باب ، في ككنو شرعا يقتدم بو قكلو
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يا مثؿ سككت غيره كليس غفمة فمف كماؿ تمؾ النفس العظيمة غمبة فكره عمى . "، كذىكال كحصرا كعى
.  ، كخرج قصدا في ألفاظو محيطا بمعانيو ، فقؿ كالمو لسانو

في محؿ ال يضاىى مف كماؿ الفصاحة  - أم أىؿ بيت النبكة-  أف يفتخر بأنيـ     كحؽ لإلماـ 
ِإوَّاأُلَميَاُااْلَكَ ِم، ِف َواَتَوشََّوْتُعُي ُقه، َعَمْ َوا"  : ، فيقكؿ  كالبالغة ما لك أراده مريد لعجز عنو

. "َتَهدََّلْتُ ُص ُوه

:  التواضع :رابعا 

كمف مكجبات المعرفة . ، كتستثير االعجاب، كالتقدير ، تستيكم القمكب ، كخمة جذابة     ىك خمؽ كريـ
وَّهاَلَ ْوَوِ  "  المعرفة الحقة لمذات االليية استشعار الفقر في ذات االنساف، يقكؿ امير المؤمنيف   اِِإ

ِيْفَ َةالَِّ  َيَ ْ َمُم َيَماَعَظَمُتهَأْيَ َتَ اَ ُ  اَلهِلَمْيَعَيَ َعَظَمَةالمَّهَأْيَ َتَ ظَّمَ ، َ َ َمَةالَِّ  َي،َفِإيَّ
.  "َ ْ َمُم َيَماُقْدَيُتهَأْيَ ْ َتْ ِمُم اَله

، فانو يستشعر الفقر في نفسو الى اهلل  فاالنساف بقدر ما يدرؾ مف عظـ اهلل تعالى كجاللو كجبركتو    
 الف المنزلة كالتقدير انما يككف لمف رأل اف  ؛، كيدرؾ انو ال ينبغي لو اف يستعظـ ذاتو كالحقارة تجاىو

 ، كالخاشعكف مف عباد اهلل ىـ اكلئؾ الذيف يستشعركف العظمة لو عز اسمو  العظمة هلل كحده سبحانو
ا يىٍخشىى المَّنوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي ًإفَّن المَّنوى عىًزيزه غىفيكره    .ًإنَّنمى

ِمْيَ قَِّمْيَعُظَمَ َ ُوالمَّهُ ْوَ اَوهِف  : "       كفي مكضع آخر يقكؿ أمير المؤمنيف  ِإيَّ
َمْ ِ ُ هِمْيَقْمِوه،َأْيَ ْصُ َيِعْوَده َماِ َ اه-ِلِ َظِمَ ِلَ -َوْ ِ ه، َ وَّ   "ُكوُّن
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،  كقد تجمى التكاضع بأبيى كاكمؿ صكرتو       فمف عظـ جالؿ اهلل في قمبو صغر عنده كؿ ما سكاه
 كقفة مع ىذه ، اذ نجد في كالـ االماـ  في أخص خمؽ اهلل كاقربيـ منزلة منو اال كىـ االنبياء

َفَمْ َيخََّصالمَُّهِف اْلِكْوِيأَلَ ٍدِمْيِعَواِدِه،َلَيخََّصِف ِه":  الخصمة مف خصاؿ انبياء اهلل اذ يقكؿ 
ِةَأْوِوَ اِئِه َم ِئَكِتِه، َلِكوَُّهُ ْوَ اَوُهَكيًَّهِإَلْ ِهُمالتََّكاُوَي، َيِ َ َلُهُمالتََّ اُ  َ ، ففي قكلو ىا ىنا "،ِلَخاصَّ

. استدالؿ عمى تحريـ الكبر مطمقا كانو ال رخصو فيو الحد مف خمؽ اهلل

ة نفسانية تنشأ عف تصكر االنساف نفسو اكمؿ مف أفيي ىي:   إف الكبر نقيض التكاضع كأما حقيقتو    
غيره كاعمى رتبة كتمؾ الييئة تعكد الى ما يحصؿ لمنفس عف ذلؾ التصكر مف النفخ كاليزة كالتعزز 

أعكذ : "  ، كلذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل ىا كالتعظـ كالرككف الى ما تصكرتو مف كماالتيا كشرفيا عمى غير
. ، كىي رذيمة تحت الفجكر تقابؿ فضيمة التكاضع "بؾ مف نفخة الكبر

مىى كيؿِّ  :  منيا قكلو تعالى    كقد كرد ذـ ىذه الخصمة في كتاب اهلل كسنة نبيو  كىذىًلؾى يىٍطبىعي المَّنوي عى
بَّنارو  ًنيدو   ، قىٍمًب ميتىكىبِّرو جى بَّنارو عى ابى كيؿُّ جى كا كىخى يقكؿ اهلل عز : " ، كفي الحديث القدسيكىاٍستىٍفتىحي

:  ، كقاؿ النبي  " ، فمف نازعني كاحدا منيما القيتو في جينـ زارمأ، كالعظمة  الكبرياء ردائي: كجؿ
. "ال يدخؿ الجنة مف في قمبو مثقاؿ ذرة مف كبر: " 
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 اْلِكْوِيَ ااَ: "  بقكلو    كالى ىذا المعنى يشير أمير المؤمنيف  ، اْختَاَيُاَمااْلَ ْمُدِلمَّهالَِّ يَلِوَساْلِ اَّ
، َ َ َوالمَّْ َوَةَعَمىَمْي، اْصَطَ اُاَماِلَ َ ِله، َ َ َمُهَماِ ًمى َ َيمًاَعَمىَ ْ يِهِلَوْ ِ هُد َيَخْمِقه

. "َواَاَعهِف ِهَماِمْيِعَواِده
 

، فاف المستحؽ لمعز كالكبرياء بالذات ليس اال ىك، كدؿ  كمعنى اختياره ىنا تفرده باستحقاقيما لذاتو    
ـي اٍلغىٍيًب كىالشَّنيىادىًة اٍلكىًبيري اٍلميتىعىاؿً  : عمى ذلؾ قكلو تعالى اًل ، كااللؼ كالالـ ىنا يفيد حصر   عى
، فقد استعار لفظ الحمى " َ َ َمُهَماِ ًمى َ َيمًاَعَمىَ ْ يِه:"كأما قكلو . الكبرياء كالعمك فيو

. كالحـر باعتبار اختياره ليما كتحريميما عمى غيره مف خمقو كما يحمي الممؾ المرعى كالحـر

، "  َماَوْ َيالمَّه َوْ َيَأَ ٍدِمْيَخْمِقهَاَ اَدٌة،ِف ِإَواَ ِةِ ًمىَ يََّمهَعَمىاْلَ اَلِم يَ" :  كيقكؿ       
، فيختمؼ  ، فيخصص باباحة حكـ حرمو عمى سائر خمقو بيف اهلل كبيف احد مف خمقو صمح" ، فميس

كبيذا يتضح لنا . "بذلؾ حكمو فييـ الف الصمح مف عكارض الحاجة اك الخكؼ المحاليف عميو تعالى
فمك رخص اهلل في الكبر الحد مف عباده لرخص فيو لخاصة انبيائو كاكليائو " مراده مف قكلو المار الذكر 

". 

، فمك كاف فيو رخصة لـ      اذ إف كجو المالزمة فيو اف االنبياء خكاص اهلل كاحباؤه كاىؿ  طاعتة
، فينتج انو لـ يرخص فيو  لكنو لـ يرخص فيو ليـ: يجعميا اال ليـ، كتقدير االستثناء فيو لنقيض اآلتي

،  التكابر عمييـ ، كىك تكرييو ، لكنو حذؼ ىنا استثناء النقيض كاستثنى بعض لكازمو الحد مف عباده
: ، كذلؾ بامرىـ فيو كما قاؿ تعالى كذلؾ بكعيده لممستكبريف عمى الكبر، ثـ برضى التكاضع ليـ
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 ٍؤًمًنيفى ؾى ًلٍممي نىاحى  . كنحكه  كىاٍخًفٍض جى

َفأَْلَصُق اِواأَلْيِضُخُد َدُاْم،":   اذ يقكؿ كسماتوبياف دالئؿ التكاضع في ا نبياء  في    ثـ شرع    
كخفضكا اجنحتيـ "   .مركا بو مف التكاضع كالتذلؿ لمخالؽا امتثاال لما  .  " َع َُّي اِف التُّنيَاِبُ ُ  َاُهمْ

: ، قاؿ المجمسي ، ككانكا قكما مستضعفيف امتثاال لما مركا بو مف التكاضع لمخالئؽ اجنحتيـ لممؤمنيف
. "خفض الجناح كناية عف ليف الجانب كحسف الخمؽ كالشفقة 

ٍؤًمًنيفى    كجاء في تفسير قكلو تعالى    ًف اتَّنبىعىؾى ًمفى اٍلمي ؾى ًلمى نىاحى ، إف الطائر اذا اراد اف  كىاٍخًفٍض جى
، كاذا اراد اف ينيض لمطيراف رفع جناحو فجعؿ خفض جناحو عند  ينحط لمكقكع كسر جناحو كخفضو

 : ، رفعو قكؿ أحدىـ االنحطاط مثال في التكاضع كليف الجانب

 اوتالشه يوخ ضال واحف ت ف يف ها دال

كأما .  انو خافض الجناح:  كالعرب تقكؿ لمف كاف ساكنا كقكرا  .ينياه عف التكبر بعد التكاضع    
ككنيـ متصفيف بالضعؼ كالمسكنة في نظر الناس كضيؽ " ككانكا قكما مستضعفيف : "  قكلو 

. العيش في الدنيا كما سنقؼ تفصيال في محمو

، كاف المتتبع لسيرتو الشريفة  ، كابعدىـ عف الكبر  اشد الناس تكاضعا     كقد كاف رسكؿ اهلل 
  عف نمط معيشتو يثو حدفي عمى ذلؾ ا شاىد، كقد ذكر امير المؤمنيف  يممس ذلؾ بكضكح

 َلَقْدَكاَيصمىاهللعم ه آلهَ ْأُكُوَعَمىاأَلْيِض، َ ْ ِمُسِ ْمَ َةاْلَ ْوِد، َ ْخِصُ ِوَ ِدهَوْ َمه،": فقاؿ
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 تبعد عفة أ يتخذ في جمستو ىي، اذ كاف  " َ ْيَقُ ِوَ ِدهَثْ َوه، َ ْيَكُباْلِ َماَياْلَ اِيَي، ُ ْيِدُ َخْمَ ه
، حتى ركت احدل الصحابيات  ، كلكنيا تفرض الييبة في نفكس اآلخريف نفس جالسيا ام فخر اك تكبر

فمما رأيت : "  قالت   في المسجد كىك قاعد القرفصاء انيا رأت رسكؿ اهلل  كىي قيمة بنت مخرمة
 . " ، ارعدت مف الفرؽ المتخشع في الجمسة (كسمـ [كآلو]صمى اهلل عميو ) رأيت رسكؿ اهلل 

 متكئا منذ بعثو اهلل الى اف قبضو ما أكؿ رسكؿ اهلل :  أنو قاؿ    كقد ركم عف االماـ الصادؽ 
، أما أف يجمس عمى االرض أك يجمس مف غير   فالمراد مف جمكسو جمسة العبد "تكاضعا هلل عز كجؿ

إذا دخؿ منزال قعد في  ، إذ كاف رسكؿ المَّنو  ، أك الجمكس دكف شرفو تربع خالؼ جمكس الممكؾ
 .أدنى المجمس إليو حيف يدخؿ

: منيا تكاضع النبي الى  ذكر عدة مزايا تشير      كتضمف كالـ أمير المؤمنيف 

. ال سيما اذا كاف البسيا ىك الخاصؼكتكاضع عمى اؿ، فيك دليؿ ظاىر   لبس النعؿ المخصكؼ-1

.  لبس الثكب المرقع-2

رداؼ غيره خمفو.   رككب الحمار العارم-3 .   كا 

                                                           

 . 299ص : نيج البالغة- 
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. ، كآكد في الداللة عميو كؿ ذلؾ آية التكاضع كىظـ النفس    

:  خمس ال أدعيٌف حتى الممات: ، قاؿ  عف آبائو عف الٌنبٌي صمَّنى     كقاؿ اإلماـ الٌرضا 
، كالتسميـ  ، كلبس الصكؼ ، كحمب العنز بيدم ، كرككبى الحمار مككفا ا كؿ عمى الحضيض مع العبد

.  عمى الصبياف لتككف سنة مف بعدم

إنما كاف فراش رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  "  : ، قالت عائشة  غاية في التكاضع    ككاف فراشو 
سئمت عائشة ما كاف فراش رسكؿ اهلل صمى اهلل " ك.  " ، حشكه ليؼ كسمـ الذم يناـ عميو مف أدـ [كآلو]

، كسئمت حفصة ما كاف فراش رسكؿ اهلل  ، حشكه مف ليؼ مف أدـ:  ؟ قالت اهلل عميو كسمـ في بيتؾ
.  " مسحا نثنيو ثنيتيف فيناـ عميو: ؟ قالت صمى اهلل عميو كسمـ في بيتؾ

،  ، إنما أنا عبد ال تطركني كما أطرت النصارل ابف مريـ: "  يقكؿكمف مظاىر تكاضعو كاف      
،  ، كيشيد الجنائز ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يعكد المرضى.  "عبد اهلل كرسكلو:  فقكلكا

، كعميو  ، ككاف يـك بني قريظة عمى حمار مخطـك بحبؿ مف ليؼ ، كيجيب دعكة العبد كيركب الحمار
.  " كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يدعى إلى خبز الشعير كاإلىالة السنخة فيجيب" ك.  "إكاؼ مف ليؼ

"  .
.الشجاعة: خامسا
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، "يُ َمهُأ ِل ُق ٍَّةِف َعاَاِئِمِهمْ"، إذ جعؿ اهلل تعالى  تعد الشجاعة مف الخصاؿ الالزمة لألنبياء   
كالتشكيؾ   ، إذ اف ىذه الميمة تكاجو الصعكبات الجمة مف التكذيب كىي صفة تتطمبيا ميمتيـ التبميغية

، كالقكة  ، جمع لو القكة اإليمانية الكاممة كقد جمع اهلل أنكاع القكة في رسكلو الكريـ .  كالترصد كغيره
 مجتمعة في عبادة اهلل كطاعتو كالسعي الحثيث إلى كؿ ما يقربو إليو مف ، فاستعمميا  البدنية

 القكلية كالفعمية كقد كانت حياتو .  مجاىدة أعداء دينو كنشر دعكتو الغراء في جميع ا صقاع
، فعند التأمؿ في سيرتو الشريفة نجده  أنمكذجا متميزا في الشجاعة إذ كاف منيا بالمحؿ الذم اليجيؿ

 فىقىاًتٍؿ ًفي سىًبيًؿ المَّنًو الى : يتعامؿ مع كؿ المكاقؼ بقمب ثابت كشجاعة نادرة ، لذا خاطبو الحؽ تعالى
ٍؤًمًنيفى  رًِّض اٍلمي .  تيكىمَّنؼي ًإالَّن نىٍفسىؾى كىحى

 الى  المَّنوً  سىًبيؿً  ًفي فىقىاًتؿٍ    ق الكريـكقد سئؿ الطكسي عف قكؿ اهلل تعالى حكؿ أمره تعالى نبي      
، كلك كاف منازال مقاتال لكاف لو قتمى كجرحى كما  ، كال قاتؿ  نازؿ بطال كلـ نره  نىٍفسىؾى  ًإالَّن  تيكىمَّنؼي 

فما ىذا .  إذا كاف فئة إلصحابو أشجع مف أمير المؤمنيف  ، كالنبي كاف  مير المؤمنيف 
.  القتاؿ المأمكر

، كقد يككف بأمر أصحابو كبحثيـ عميو كما  القتاؿ قد يككف بأف يتكلى القتاؿ بنفسو:  فأجاب      
، كاف حاضرا  ، كالنبي  فالف الممؾ يقاتؿ فالنا إذا أمر بقتالو أك حضر مكضع القتاؿ:  يقكلكف

، رماه  كقد قتؿ يـك بدر أبي بف خمؼ. ، ككؿ ذلؾ منسكب إليو ككاف يحث أصحابو كيبعث السرايا
.   بحربتو فخدش جسمو فمات منو

مىؼو     بؿ ذكر الماكردم مَّنـى إلىى اٍلًبرىاًز يىٍكـى  اف أيبىٌي ٍبفي خى سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى  ىك مف دعا رىسيكؿى المَّنًو صى
زى إلىٍيًو النبي صمى اهلل عميو كآلو كسمـ فىقىتىمىوي  دو فىبىرى .  أيحي

                                                           

.    393ص: نيج البالغة - 
.  84سكرة النساء اآلية - 
 .   323ص: الرسائؿ العشر - 
.   38ص : ا حكاـ السمطانية - 

يعد أبي بف خمؼ بف كىب بف حذافة بف جمح الجمحي  : قتيؿ النبي  (أبي بف خمؼ ) كلنقؼ عند شخصية - 
كأخكه أمية بف خمؼ ، مف أكابر مشركي قريش ، كعتاتيـ ، كانت جمح أىؿ بغي كعكاف ، ككاف أبي بف خمؼ يماطؿ 

يا محمد، :  ، كتيدده بالقتؿ ، فكاف يمقى رسكؿ اهلل صمكات اهلل عميو بمكة ، فيقكؿالناس حقكقيـ، ككثر ما آذل النبي 
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المكاقؼ الصعبة، كفر ا شداء مف بيف يديو، كىك ثابت اليبرح، كمقبؿ ال يدبر،   النبي حضر ك   
كلقد كاف متحميا . إذ كاف يتقدـ أصحابو في الجياد في سبيؿ اهلل حتى شج كجيو ككسرت رباعيتو

، كصدع بالشجاعة منذ نشأتو ا كلى، فيك الذم شارؾ في حرب الفجار كلـ يبم  الخامسة عشر بعد
بالدعكة مكاجيا عتاة قريش بما تنكره عقكليـ، كال تدركو تصكراتيـ، فمـ يمنعو ذلؾ مف المضي قدما في 

                                                                                                                                                                                     

بؿ أنا كاهلل أقتمؾ يا أبي ، جاء إلى النبي :  إليو ، كقاؿكاهلل الف لـ تنتو عما أنت عميو  قتمنؾ ، فنظر رسكؿ اهلل 
يا محمد أتزعـ أف ربؾ يحيي ىذا بعد ما ترل ؟ فأنزؿ اهلل تعالى:  بعظـ رميـ ففتو بيده ، ثـ نفخو ، فقاؿ : رىبى  كىضى

ًميـه  ـى كىًىيى رى ٍف ييٍحًيي اٍلًعظىا ٍمقىوي قىاؿى مى نىًسيى خى ًميـ * لىنىا مىثىالن كى ٍمؽو عى ؿى مىرَّنةو كىىيكى ًبكيؿِّ خى :  كنزؿ فيو قيٍؿ ييٍحًيييىا الَّنًذم أىٍنشىأىىىا أىكَّن
 يًّا ٍنسىافي أىًئذىا مىا ًمتُّ لىسىٍكؼى أيٍخرىجي حى يىقيكؿي اإٍلً  ، ككاف كأخكه أمية يعذباف بالؿ بف رباح أشد العذاب ، ككاف ممف  كى

: كأما أبي بف خمؼ فقاؿ : "    ، كذكر عبد الرزاؽ الصنعانياجتمع في الدار ليمة اليجرة كأئتمركا عمى قتؿ النبي 
فانطمؽ رجؿ ممف : بؿ أنا أقتمو إف شاء اهلل ، قاؿ: كاهلل  قتمف محمدا ، فبم  ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، فقاؿ
إنو لما قيؿ لمحمد صمى اهلل عميو كسمـ ما قمت، قاؿ : سمع ذلؾ مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى أبي بف خمؼ ، فقيؿ 

نعـ ، فكقعت في نفسو ،  نيـ لـ : أنشدؾ باهلل أسمعتو يقكؿ ذلؾ ؟ قاؿ : بؿ أنا أقتمو إف شاء اهلل ، فأفزعو ذلؾ ، كقاؿ: 
يسمعكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ قكال إال كاف حقا ، فمما كاف يـك أحد خرج أبي بف خمؼ مع المشركيف ، 

فجعؿ يمتمس غفمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليحمؿ عميو ، فيحكؿ رجؿ مف المسمميف بينو كبيف النبي صمى اهلل عميو 
رماه : يقكؿ – خمكا عنو ، فأخذ الحربة فجزلو بيا : كسمـ ، فمما رأل ذلؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ  صحابو 

فيقع في ترقكتو ، تحت تسبغة البيضة ، كفكؽ الدرع ، فمـ يخرج منو كبير دـ ، كاحتقف الدـ في جكفو ، فجعؿ يخكر - بيا 
كاهلل لك لـ : ما ىذا ؟ فكاهلل ما بؾ إال خدش ، فقاؿ: كما يخكر الثكر ، فأقبؿ أصحابو ، حتى احتممكه كىك يخكر، كقالكا

: المجاز لقتميـ ، قاؿ  [ذم  ]أنا أقتمو إف شاء اهلل ، كاهلل لك كاف الذم بي بأىؿ : يصبني إال بريقو لقتمني ، أليس قد قاؿ 
ٍذتي مىعى  )فما لبث إال يكما أك نحك ذلؾ حتى مات إلى النار فأنزؿ اهلل فيو  مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني اتَّنخى ـي عى يىٍكـى يىعىضُّ الظَّناًل كى

ًميالن * الرَّنسيكًؿ سىًبيالن  ننا خى ـٍ أىتَّنًخٍذ فيالى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى ذيكالن  * يىا كى كىافى الشَّنٍيطىافي ًلإٍلًٍنسىاًف خى اءىًني كى ًف الذٍِّكًر بىٍعدى ًإٍذ جى مَّنًني عى لىقىٍد أىضى
اشتد غضب اهلل عمى رجؿ قتمو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيده في سبيؿ اهلل : "  بعد قتموكقاؿ رسكؿ اهلل  .   (

كمات أبي بف خمؼ بسرؼ كدفف ". كاشتد غضب اهلل عمى قـك أدمكا كجو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في سبيؿ اهلل 
فييا ، كبقي كلده عبد اهلل ػ الذم أسر يـك بدر كأطمؽ سراحو بفداء ػ عمى الشرؾ حتى فتح مكة ، فكاف مف الطمقاء ، ثـ 

: المنمؽ : ابف حبيب  . 2/46: الطبقات : ابف سعد : ينظر.  فقتؿ فيياخرج يـك الجمؿ محاربا أمير المؤمنيف 
: االمالي : المفيد  . 179 / 1: شرح االخبار : القاضي النعماف  . 37 /23: جامع البياف : الطبرم  . 281 ، 54ص
شرح نيج : ابف ابي الحديد  . 114 / 3: اسد الغابة : ابف االثير  . 437 / 6: مجمع البياف : الطبرسي  . 247ص 

 . 37- 36 / 4: البداية: ابف كثير  . 224 / 15 ، 304 / 13: البالغة 

: الزيمعي. 2/75: معرفة السنف كاآلثار: البييقي. 6/162: المعجـ الكبير: الطبراني. 2/44: الطبقات : ابف سعد- 
.  548 /2: السيرة الحمبية: الحمبي. 57 /3:، السيرة النبكية33 /4: البداية كالنياية: ابف كثير. 1/223تخريج ا حاديث 

 353 /2البداية كالنياية : ابف كثير. 197التنبيو كاالشراؼ ص: المسعكدم. 1/119: السيرة النبكية: ابف ىشاـ- 
 . 61 /1: تاريخ االسالـ: الذىبي.
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ٍزـو " مكاجيتيـ  ، كالى كىاهو ًفي عى ٍف قيديـو ٍيرى نىأًكؿو عى  كسجؿ لنا تاريخو أركع ا مثمة في الجير بالحؽ، ال "غى
.  يثنيو عف ذلؾ اجتماع عمى تكذيبو

ُكوَّا: " ، إذ يقكؿ ، كفي أحمؾ المكاقؼ عف شجاعة النبي في مياديف القتاؿ  كقد تحدث اإلماـ    
ِمْوه اْلَوْأُساتََّقْ َواِوَيُ  ِوالمَّهصمىاهللعم ه آلهَفَمْمَ ُكْيَأَ ٌدِموَّاَأْقَيَبِإَلىاْلَ ُد ِّ كىي .  "ِإَ ااْ َميَّ

: " القائؿ ، ال سيما كاف الذم يتحدث ىك أمير المؤمنيف  كممات تنطكم عمى شجاعة ال مثيؿ ليا
آَوُسِواْلَمْ ِتِمَيالطِّْ ِو"إ اوهعم هال  م،" المَّهَلْ َتَظاَاَيِتاْلَ َيُبَعَمىِقتَاِل َلَماَ لَّْ ُتَعْوَها

. "ِوَثْدِيُأمِّه

، فزع المسمكف إلى قتاؿ رسكؿ اهلل   كاف إذا عظـ الخكؼ مف العدك، كاشتد عضاض الحرب      فقد
كيقكؿ . ، كيامنكف ما كانكا يخافكنو بمكانو ، فينزؿ اهلل تعالى النصر عمييـ بو  بنفسو   " :َفَمْم

ِمْوه  يشير بيذا إلى ما أعطاه اهلل مف شدة الجأش كثبكت القمب كقكة "َ ُكْيَأَ ٌدِموَّاَأْقَيَبِإَلىاْلَ ُد ِّ
 . العزيمة كشجاعة الجناف

 

 "  :الزهد :   سادسا

                                                           

 . 107نيج البالغة ص- 
. 709نيج البالغة ص- 
 . 576نيج البالغة ص- 
 . 34نيج البالغة ص - 
 .  709نيج البالغة ص - 
 .  709نيج البالغة ص - 
 ما جاء في المساجالت كمف أركع ما كجدناه حكؿ شجاعة النبي  . 2920 / 6: الديباج الكضي : الحسيني- 

ابف ابي : الفكرية بيف قطبيف مف أقطاب االعتزاؿ في القرف الثالث اليجرم ، كىما الجاحظ كأبك جعفر االسكافي ، ينظر 
. 283 – 277/ 13: شرح نيج البالغة : الحديد 
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أما اصطالحا . ، كعف الشيء يزىد زىدا كزىادة زىد في الشيء: ، تقكؿ  لغة خالؼ الرغبة:الااد     
اإلعراض عف الظكاىر المادية كالممذات كالمشاغؿ المميية التي تفضي الرغبة فييا إلى تكقؼ :  فالزىد

 .الحركة التكاممية لإلنساف أك بطئيا

 داعيا لو إذ نجده  (الزىد ) في نيج البالغة تعج بمضاميف  كجدير بالذكر أف خطب اإلماـ     
،  بأساليب شتى تنكعت ما بيف الدعكة لالتعاظ كاالعتبار أك ذـ الدنيا كتيكيف شأنيا كالتحذير مف غركرىا

لتأسي الى ا متكامال في ىذا الجانب داعيا اأنمكذجبكصفو   تقديمو سيرة النبي نماذجوككاف مف ألمع 
َلَقْدَكاَيِف َيُ  ِوالمَّهصمىاهللعم ه آلهَكاٍ َلَ ِف اأُلْ َ ِة، َدِل ٌو: "   ، فيقكؿ بو كاقتفاء أثره

فَماَأْعَظَم"  : كعد ذلؾ مف نعـ اهلل تعالى إذ يقكؿ "َلَ َعَمىَ مِّالدُّنْوَ ا َعْ ِوَها، َكْثَيِةَمَخاِا َها َمَ اِ  َها
.  "َأْعَظَمِموََّةالمَّهِعْوَدَوا،ِ  َيَأْوَ َمَعَمْ َواِوهَ َم ًاَوتَِّوُ ه َقاِئدًاَوَطُأَعِقَوه

، إذ إف إعراضيـ عف  الدنيا  ، ككاف محؿ اختبارىـ    لقد كاف الزىد معمما بارزا في حياة االنبياء  
كىنا يمكف اف  كزىدىـ فييا كاف شرطا في بمكغيـ درجات الكحي كالرسالة كالتصدم لمتبمي  كالدعكة ،

إف مف المالزمات العقمية لحب الدنيا : ق؟ كجكاب لماذا طمب اهلل تعالى مف االنبياء الزىد في الدنيا:  نساؿ
، فكمما ازداد حب اإلنساف لمدنيا ازدادت   لالرتباط الكثيؽ بيف حب الدنيا كالذنكب ؛ىك السيئات كالذنكب

، فإذا لـ يكف حب الدنيا لو  " حب الدنيا رأس كؿ خطيئة " كرد في الحديث  الشريؼ اف قد، ك ذنكبو
                                                           

 481 / 2:الصحاح  : الجكىرم- 
يخيؿ لمبعض اف الزىد ىك ترؾ ممذات الدنيا، كلبس الخشف مف الثياب،  . 289ص : القيادة في االسالـ: الريشيرم -

كأكؿ الجشب مف الطعاـ، غير إف ذلؾ إنما ىك مف مظاىر الزىد ال مف مقكماتو ، كحقيقة الزىد ىك ما عرفو رسكؿ اهلل 
كحصره أمير المؤمنيف " . الزىد ليس اف ال تممؾ شيئا، كانما اف ال يممكؾ شيء: "  بقكلو بيف كممتيف مف القرآف 

ـٍ ) الزىد بيف كممتيف مف القرآف، قاؿ سبحانو كتعالى : " اذ يقكؿ ا آىتىاكي كا ًبمى ـٍ كىالى تىٍفرىحي ا فىاتىكي مىى مى سكرة  (لكىٍي الى تىٍأسىٍكا عى
تنفير عف " كمعنى كالمو إف فيو " . كمف لـ يأس عمى الماضي، كلـ يفرح باآلتي فقد اخذ الزىد بطرفيو. 23الحديد اية 

تمني الدنيا كالرضا بحصكليا كعف اليـ بفكاتيا كداللة عمى اف الزىد ليس فقدىا بؿ عدـ تعمؽ القمب بيا حيث ال يفرح 
شرح : المازندراني. بحصكليا كال يحزف بفكاتيا، كبعبارة أخرل يتركيا كيغتـ بكجكدىا لعممو بأنيا مف أعظـ أسباب الغفمة 

. 378/ 8أصكؿ الكافي 
 . 297ص : نيج البالغة -   
. 301ص : نيج البالغة-    

: الكاسطي. 98ص: كنز الفكائد: الكراكجي. 441ص: ركضة الكاعظيف : ابف الفتاؿ. 25ص: الخصاؿ :  الصدكؽ-
عكالي المئالي : ابف أبي حجميكرا حسائي. 27ص: التحصيف : ابف فيد الحمي. 231ص: عيكف الحكـ كالمكاعظ 

. 6/82: تحفة ا حكذم: المباركفكرم.566/ 1:الجامع الصغير: السيكطي. 1/27:



   اـنــــبــــــوة فــــــي نـــــهــــــج  ابــــــــــــــــالغــــــــــــــــة                                                         الفص  الثال     
 

312 

 

إف اإلنساف سكؼ يبتعد عف الذنكب بقدر ابتعاده :  كجكد في حياة اإلنساف فسكؼ تككف النتيجة مفادىا
، كما نحف فيو مف أعماؿ الشرط مف اهلل تعالى عمى االنبياء بالزىد في حب الدنيا سكؼ  عف حب الدنيا

الذنكب كالمعاصي كبالنتيجة النيائية سيككنكف ترؾ يككف مف نتائجو اف يترككا الدنيا كالتعمؽ بيا كذلؾ 
 فضال عف اقتضاءمعصكميف بالعصمة الذاتية التي تككف مالزمة ليـ مف جية لطؼ اهلل تبارؾ كتعالى 

. ذلؾ الضركرة الربانية 

، فيذا ما يككف االحتياج إليو     أما لماذا اشترط الزىد في حب الدنيا كما حاجة العصمة لألنبياء  
بصكرة ضركرية كمؤكد كالحتياج االنبياء العصمة في مقاـ التبمي  لمرسالة السماكية بؿ مطمؽ العصمة 

إما الدليؿ عمى ىذا .  ليـ، كلئال يككف لمناس الحجة عمى اهلل تعالى، كالعصمة ال تأتي مع حب الدنيا
القرآف الكريـ كالركايات الكاردة في المقاـ التي تدؿ عمى المطمب بؿ ىناؾ الدليؿ العقمي ما جاء في الكالـ 
الميـ لؾ : "   الشريؼ إذ كرد فيوالندبةستطيع بو ىنا فيك ما جاء في دعاء  أما الدليؿ الذم فأيضا ،

الحمد عمى ما جرل بو قضاؤؾ في أكليائؾ الذيف استخمصتيـ لنفسؾ كدينؾ إذ اخترت ليـ جزيؿ ماعندؾ 
مف النعيـ المقيـ الذم ال زكاؿ لو كال اضمحالؿ بعد اف شرطت عمييـ الزىد في درجات ىذه الدنيا 

كزخارفيا كزبرجيا فشرطكا لؾ ذلؾ كعممت منيـ الكفاء بو فقبمتيـ كقربتيـ كقدمت ليـ الذكر العمي كالثناء 
الجمي كاىبطت عمييـ مالئكتؾ ككرمتيـ بكحيؾ، كرفدتيـ بعممؾ كجعمتيـ الذريعة إليؾ كالكسيمة إلى 

.   ..."رضكانؾ

اف يزكدىـ عمى  عمة اختيار اهلل  نبيائو حياة الزىد، رغـ قدرتو جؿ كعال   كقد أكضح اإلماـ      
ْوِوَ اِئهَ ْ ُثَوَ َثُهْمَأْيَ ْ َتَحَلُهْم: " بكؿ متع الدنيا كممذاتيا كزبرجيا، إذ يقكؿ  َلْ َأيَاَدالمَّهُ ْوَ اَوهأَل

ُكُو َاال ِّْاَواِي، َمَ اِدَياْلِ ْقَ اِي، َمَ اِيَساْلِ َواِي، َأْيَ ْ ُشَيَمَ ُهْمُطُ  َيال ََّماِا، ُ ُ  َشاأَلَيِ  َي
                                                           

 . 78 -77ص : االسرار الفاطمية: محمد فاضؿ المسعكدم- 
 ، يدعى بو لإلماـ محمد بف  ، كقيؿ لـ ينسب  حد مف ا ئمة دعاء ينسب لإلماـ الصادؽ : دعاء الندبة- 

، يفضؿ الدعاء بو في يـك الجمعة، كفي ا عياد ا ربعة، عيد الفطر كا ضحى كالغدير (عج)الحسف الميدم المنتظر 
أقدـ مف ذكره محمد بف الحسيف بف سفياف البزكفرم مف مشايخ . كالجمعة، كيدعى بو عند زيارة العسكرييف في سامراء

 ىػ، 1300المفيد، ككاف ىذا الدعاء مكضع اىتماـ العمماء فقد شرح كثيرا، فممف شرحو، حسيف التربتي السبزكارم ت بعد 
 . 2/86مكياؿ المكاـر : ، ا صفياني99/104بحار ا نكار : المجمسي.  ىػ1350كعمي بف عمي رضا الخكئي ت

: ، الككراني :2 /404دكر أىؿ البيت : ، الحكيـ 1/49: كظيفة ا ناـ: ، االصفياني13/260: الذريعة : الطيراني
. 429، 14/1/242:مكسكعة طبقات الفقياء  : مؤسسة اإلماـ الصادؽ . 965ص: المعجـ المكضكعي

 . 78ص: االسرار الفاطمية: المسعكدم- 
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ْوَواُا، َلَماَ َ َبِلْمَقاِوِم َيُأُ  ُياْلُمْوَتَمْ َي،-َلَ َ َو-  َلْ َفَ َوَلَ َقَطاْلَوَ ُا، َوَطَواْلَ اَاُا، اْ َمَ مَِّتاأَل
ال كاسطة بيف اهلل كعباده إال "  ، إذ " اَلاْ َتَ قَّاْلُمْؤِمُو َيَثَ اَباْلُمْ ِ ِو َي، اَلَلِاَمِتاأَلْ َماُاَمَ اِوَ َها

ذا .  التبمي  عنو عمى لساف أنبيائو بيدؼ اإليماف بو كالعمؿ بشريعتو عف قناعة ال عف رغبة أك رىبة كا 
كاف ىذا ىك الغرض مف بعثة االنبياء فال مكجب إذف الف يزكدىـ اهلل سبحانو بكنكز الدنيا كحدائقيا 

كاالختبار  (لسقط البالء ): أم لك زكد سبحانو االنبياء بمتاع الحياة يقكؿ (كلك فعؿ)كطيكرىا ككحكشيا 
، كعميو يككف إيمانيـ با نبياء ا غنياء إيمانا  ، كلمف في يده شيء منيا كاالمتحاف الف الناس عبيد الدنيا

كا حاديث عف  (كاضمحمت ا نباء ) نو لغير اهلل  (كبطؿ الجزاء ).  بالماؿ ال برسالة اهلل كأنبيائو
االنبياء كسيرتيـ كعظمتيـ كشريعتيـ إذ يككف الحديث عنيـ كالحاؿ ىذه حديثا عف الدنيا التي يممككنيا ال 

الف المراد بالمبتمى مف أظيره  (كلما كجب لمقابميف أجكر المبتميف  )حديثا عف اهلل كحاللو كحرامو 
كال استحؽ المؤمنكف ثكاب  )، كلف يككف ىذا إال في الضراء كساعة العسرة  التمحيص عمى حقيقتو

لكؿ كممة  (كال لزمت ا سماء معانييا  )الف أىؿ االحساف يعطكف كال يطمعكف في الربح  (المحسنيف 
، كمعنى اإليماف باهلل كرسمو ىك التصديؽ بو كبيـ، كلك  معنى تدؿ عميو، كلكؿ اسـ مسمى يفيـ منو

.  " لكضعنا الكممة في غير مدلكليا كاالسـ في غير مسماه-مؤمنا - اسمينا مف آمف طمعا، 

ة الالئقة التي أرادىا اهلل  نبيائو التي يتجمى فييا مظير الفقر كالفاقة أ إلى الييثـ يشير اإلماـ      
المَّهُ ْوَ اَوهَ َ َو: " مف معالـ الزىد في الدنيا إذ يقكؿ امعمـبكصفو  لمنظر الفتكالجكع بشكؿ   َلِكيَّ

ُيُ َمهُأ ِل ُق ٍَّةِف َعاَاِئِمِهْم، َ َ َ ًةِف َماَتَيىاأَلْعُ ُيِمْيَ ااَلِتِهْم،َمَ َقَواَعٍةَتْمأُلاْلُقُم َب اْلُ ُ  َي
 كىك ا عظـ كليس بخاؼ عف أف النبي ا عظـ   ."ِ ًوى، َخَصاَصٍةَتْمأُلاأَلْوَصاَي اأَلْ َماَعَأً ى

َ اَعِف َها:"  ، كاف المصداؽ ا كؿ لالرادة اإلليية فيك الذم زلفة عند اهلل كالمتقدـ عمى جميع االنبياء
ِتِه، ُاِ َ ْتَعْوُهَاَخاِيُفَهاَمَ َعِظ ِمُاْلَ ِتِه،َفْمَ ْوُظْيَواِظٌيِوَ ْقِمِه،َأْكَيَمالمَُّهُمَ مَّدًاِوَ ِلَ َأْمَأَااَوُه؟ َمَ َخاصَّ
المًَّهَقْدَأَااَيَ ْ َيُهَ ْ ُث ْيَقاَوَأْكَيَمُه،َفْمَ ْ َمْمَأيَّ َفِإْيَقاَوَأَااَوُه،َفَقْدَكَ َب المَِّهاْلَ ِظ ِمِواِ ْفِ اْلَ ِظ ِم، اِِإ

َقْدَ قََّيالدُّنْوَ ا َص ََّيَاا، َأْاَ َيِوَها"  إذ كاف  " َوَ َطالدُّنْوَ اَلُه، َاَ اَااَعْيَأْقَيِبالوَّاِسِمْوهُ
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المَّهَاَ اَااَعْوهاْخِتَ ايًا، َوَ َطَهاِلَ ْ يِهاْ ِتَقايًا،َفَأْعَيَضَعِيالدُّنْوَ اِوَقْمِوه، َأَماَتِ ْكَيَاا َوَها، َعِمَمَأيَّ  َا َّ
َأْيَتِ  َبِا َوُتَهاَعْيَعْ ِوه،ِلَكْ َ َ تَِّخَ ِمْوَهاِيَ اشًا،َأْ َ ْيُ َ ِف َهاَمَقاماً . "َعْيَوْ ِ ه، َأَ بَّ

فيك    إف تحقير الدنيا كتيكيف شأنيا كمحك آثارىا مف القمب إنما كاف منيجا قائما في حياة النبي    
عرضت عمي كنكز : "قاؿ ، إذ كرد في ا ثر انو "ُعِيَ ْتَعَمْ ِهالدُّنْوَ اَفَأَوىَأْيَ ْقَوَمَها"الذم 

 ركم عنو ىك ما يكضحو ما ، ك"ا رض كدفعت إلٌي مفاتيح خزائنيا،  فكرىتيا كاخترت الدار اآلخرة
إيشئت  متل وط اامكة اوا،:إييو  قيئ ال  م،  ق ول ! ام مد:أتاو مم فقاو: "

َعِمَم " : ،  نو  "، أ  ع  مافأ ال  ايب،اشو   مافأ مد :فيف يأ هإلىال ماا،فقاو
المَّهُ ْوَ اَوهَأْوَ َضَشْ ئًاَفَأْوَ َ ه، َ قََّيَشْ ئًاَفَ قََّيه، َص ََّيَشْ ئًاَفَص ََّيه ككفى بالدنيا ىكانا . "َأيَّ

ِوَتْيِكَها" عند اهلل  ِف َها، اَلُ َواُوَماِعْوَدهِإالَّ  الذيف سبقكه  ككذا حاؿ االنبياء "َأوَّهاَلُ ْ َصىِإالَّ
 كقد عرض لنا اإلماـ بعد اف صدر كالمو  بذكر النبي   نماذج مف زىدىـ ، :  "َلَقْدَكاَي 

، َكْثَيِة، َدِل ٌوَلَ َعَمىَ مِّالدُّنْوَ ا َعْ ِوَهاِف َيُ  ِوالمَّهصمىاهللعم ه آلهَكاٍ َلَ ِف اأُلْ َ ةِ
، ُفِطَمَعْيَيَ اِعَها ُاِ َيَعْي،ِإْ ُقِوَ ْتَعْوهَأْطيَاُفَها ُ طَِّئْتِلَ ْ يِهَأْكَواُفَهاَمَخاِا َها َمَ اِ  َها

. "َاَخاِيِفَها

ْيِشْئَتَثوَّْ ُتِوُم َ ىَكِم ِمالمَّهصمىاهللعم ه: "  فقاؿ إلى زىد النبي مكسى ثـ أشار       اِِإ
ِمْيَخْ ٍيَفِق يٌ  ممَ ْ ُثَ ُق ُو ِإوِّ ِلماَأْوَاْلَتِإَل َّ ُخْواًاَ ْأُكُمه،أَلوَّهَكاَيَيبِّ ، المَّهَماَ أََلهِإالَّ

 ."َ ْأُكُوَوْقَمَةاأَلْيِض، َلَقْدَكاَوْتُخْ َيُةاْلَوْقِوُتَيىِمْيَشِ  ِ ِصَ اِقَوْطِوه،ِلُهاَاِله َتَش ُّنِبَلْ ِمه
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ْيِشْئَتَثمَّْثُتِوَداُ َدـصمىاهللعم ه  ممـَصاِ ِب ":  فقاؿ  نبي اهلل داكد    ثـ ذكر      اِِإ
اْلَماَاِم ي، َقاِيِئَأْاِواْلَ وَِّة،َفَمَقْدَكاَيَ ْ َمُوَ َ اِئَ اْلُخ ِصِوَ ِده، َ ُق ُوِلُ َمَ اِئهَأ ُّنُكْمَ ْكِ  ِو َوْ َ َها،

. "   َ ْأُكُوُقْيَصالشَِّ  ِيِمْيَثَمِوَها

ْيِشْئَت" :، فقاؿ  مثاال رابعا لزىد ا نبياء متمثال بالنبي عيسى كأضاؼ أمير المؤمنيف        اِِإ
ُقْمُتِف ِع َ ىاْوِيَمْيَ َمعم هال  م،َفَمَقْدَكاَيَ َتَ  َُّداْلَ َ َي، َ ْمَوُساْلَخِشَي، َ ْأُكُواْلَ ِشَب، َكاَي
ِإَداُمهاْلُ  َع، ِ يَاُ هِوالمَّْ ِواْلَقَمَي، ِظَ ُلهِف الشِّتَاِاَمَشاِيَقاأَلْيِض َمَ اِيَوَها، َفاِكَهُته َيْ َ اُوهَما
ُتْوِوُتاأَلْيُضِلْمَوَهاِئِم، َلْمَتُكْيَلهَاْ َ ٌةَتْ ِتُوه اَلَ َلٌدَ ْ ُاُوه، اَلَماٌوَ ْمِ ُته اَلَطَمٌ ُ ِ لُّنه،َداوَُّتهِيْ َ ه

. " َخاِدُمهَ َداه

مما ،  ، الف أم تفسير لو سيككف أدنى مف مرتبة بالغتو     كلسنا بحاجة لتحميؿ النص كتأكيمو مفصال
، لكف أيسر فيـ يمكف اف يقاؿ بصدده يتمخص في انو كاف مف  يفقده بعضا مف فرادة معانيو كخصكبتيا

، إذ اختيركا ليككنكا  نتيجة ذلؾ السمكؾ النبكم الزاىد المتقشؼ اف حاز االنبياء رضى اليي دنيكم
، كنالكا  ، كاقتدت اإلنسانية بالتعاليـ التي جاؤكا بيا مف السماء أصحاب رساالت يبشركف كينذركف
، كفازكا بمكانة رفيعة يـك القيامة ارتضاىا اهلل ليـ، كارتضكىا ىـ  احتماال بشريا طكيؿ ا مد كالمدل

. " نفسيـ 

عاد إلى ا مر لمدعكة بالتأسي  ، الزىد مف حياة االنبياءفي  لتمؾ النماذج     كبعد أف عرض اإلماـ 
 نيـ المأمكركف بكجكب االقتداء بو مطمقا كفيو ا سكة الكاممة لمف تأسى بو ك نو   "بالنبي ا عظـ 

، كذلؾ  اقرب عيدا بمف سبؽ، كحث عمى التأسي بو بككف المتأسي كالمقتص  ثره أحب العباد إلى اهلل
ـٍ كىالمَّنوي غىفيكره رىًحيـه  مف قكلو تعالى  ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي المَّنوي كى  قيٍؿ ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى المَّنوى فىاتَّنًبعيكًني ييٍحًبٍبكي

،ُعِيَ ْتَأْاَ ُمَأْاِوالدُّنْوَ اَكْش ًا، َأْخَمُصُهْمِمَيالدُّنْوَ اَوْطواً"  :  في كصفو زىد النبي فقاؿ 
المَّهُ ْوَ اَوهَأْوَ َضَشْ ئًاَفَأْوَ َ ه،َفَأَوىَأْيَ ْقَوَمَهاَعَمْ هالدُّنْوَ ا ، َص ََّي، َ قََّيَشْ ئًاَفَ قََّيه، َعِمَمَأيَّ
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ُ وُّنَواَماَأْوَ َضالمَّه َيُ  ُلهَشْ ئًاَفَص ََّيه ،، َتْ ِظ ُمَواَماَص ََّيالمَّه َيُ  ُله، َلْ َلْمَ ُكْيِف َواِإالَّ
 ، ثـ أردؼ ذلؾ ببياف صكر مف حياتو كنمط عيشو التي   " ، ُمَ ادًَّةَعْيَأْمِيالمَّهَلَكَ ىِوهِشَقاقًاِلمَّه

 َلَقْدَكاَيصمىاهللعم ه آلهَ ْأُكُوَعَمىاأَلْيِض،: " ، كمف ذلؾ قكلو  تجمى فييا الزىد بأركع مظاىره
، فانما  آكؿ كما يأكؿ العبد كاجمس كما يجمس العبد:"   ، كىذا ما كرد عنو " َ ْ ِمُسِ ْمَ َةاْلَ ْودِ

.  " أنا عبد

، ُ ْيِدُ ، َ ْيَكُباْلِ َماَياْلَ اِييَ، َ ْيَقُ ِوَ ِدهَثْ َوهَ ْخِصُ ِوَ ِدهَوْ َمه"     كمف مظاىر زىده إنو كاف 
 ، ككاف يمبس النعاؿ التي ليس فييا شعر ، مثني شراكيما  ليما قباالف، ككاف نعؿ النبي "َخْمَ ه
.  شعر

 أم لـ يتناكؿ منيا إال بقدر الكفاؼ كما تدعك  " َقَ َمالدُّنْوَ اَقْ ماً" انو     كبم  مف زىده كتقشفو 
  ، ، كيربط الحجر عمى بطنو  مف شدة الجكع ، حتى انو كاف يقضي الميالي طاكيا تدعك إليو الضركرة
 كسمـ الجكع [كآلو]شككنا إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : "   حتى قاؿ أبك طمحة ، ككاف يسميو المشبع

.  " ، كرفعنا عف بطكننا عف حجر حجر، فرفع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف بطنو عف حجريف
  .  بؿ لـ يجتمع عنده صمى اهلل عميو كآلو كسمـ غداء كال عشاء مف خبز كلحـ إال عمى ضفؼ
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كعف عبد الرحمف بف . ، كما كاف يأكؿ منو بقدر الشبع مف خبز الشعير    ككاف جؿ طعامو   
، فال  كسمـ كلـ يشبع ىك كأىؿ بيتو مف خبز الشعير [كآلو]مات رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو :  ، قاؿ عكؼ

.  " أرانا أخرنا لما ىك خير لنا

ما شبع آؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ مف خبز الشعير يكميف متتابعيف حتى : " ككانت عائشة تقكؿ    
كسمـ يبيت  [كآلو]رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو " ككاف .  "كسمـ [كآلو]قبض رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

أدامو  ككاف .  "، ككاف أكثر خبزىـ خبز الشعير الميالي المتتابعة طاكيا ىك كأىمو يجدكف عشاء
 . ككاف يعجبو الدباء.  "نعـ اإلداـ الخؿ: "  ، كيقكؿ الخؿ

َأْاَ ُمَأْاِو"  كبياف اثر الجكع فيو انو  في كصؼ حاؿ النبي      حتى قاؿ أمير المؤمنيف 
 ما أعجب رسكؿ اهلل  :"  كيقكؿ اإلماـ الصادؽ  " الدُّنْوَ اَكْش ًا، َأْخَمُصُهْمِمَيالدُّنْوَ اَوْطواً

ألستـ في طعاـ كشراب ما : " كقاؿ النعماف بف بشير. " شيء مف الدنيا إال أف يككف فييا جائعا خائفا
.  " لقد رأيت نبيكـ صمى اهلل عميو كسمـ كما يجد مف الدقؿ ما يمأل بطنو! ؟ شئتـ

 فقاؿ  في غزكة الخندؽ كمعيا كسيرة خبز فأعطتيا إليو   كقد جاءت إليو السيدة فاطمة     
نعـ لقد كاف في متناكؿ يده أطيب ا طعمة ".  يا فاطمة أما انو أكؿ طعاـ دخؿ فـ أبيؾ منذ ثالث: ليا
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 كي ال يككف طعامو أفضؿ مف طعاـ اضعؼ  ؛ اكتفى إلى آخر عمره بخبز الشعيرلذىا كلكنو أك
. رعيتو

 َلَقْدَكاَي" مع عظـ قدره كعمك مكانتو    كمف ىكاف الدنيا عمى اهلل اف يجكع فييا حبيبو المصطفى 
ِته، ِف َيُ  ِوالمَّهصمىاهللعم ه آله،َماَ ُدلُّنُ َعَمىَمَ اِ ِئالدُّنْوَ ا ُعُ  ِوَها،ِإْ َ اَعِف َهاَمَ َخاصَّ

 في بيت متكاضع ال يختمؼ عما يسكنو كقد عاش .   "  ُاِ َ ْتَعْوهَاَخاِيُفَهاَمَ َعِظ ِمُاْلَ ِته
.  "َلْمَ َ ْ َ َ يًاَعَمىَ َ ٍي،َ تَّىَمَ ىِلَ ِو ِمه، َأَ اَبَداِعَ َيوِّه: " الفقراء

، إيمانا باف  زاىد في الدنيا كزخرفيااؿ لنفسو ك ىؿ بيتو ىذا النمط الفريد مف حياة     لقد اختار 
خرج الدنيا مف نفسو كأشخصيا عف قمبو، كاقبؿ عمى اآلخرة التي أ، ؼ ما ىك إال ظؿ زائؿؼمتاعيا قميؿ 

كحرماف، كيجد ىي دار القرار كليككف بيتو أسكة لجميع الناس، يجد فييا الفقير عزاء لما يكاجو مف ضيؽ 
 أسكة المتو في جميع ا حكاؿ كما فييا الغني داعيا لمتخفيؼ مف المغريات كعدـ االغترار بالشيكات فيككف 

ذىكىرى المَّنوى كىًثيرنا : أراده اهلل تعالى ك المَّنوى كىاٍليىٍكـى اآٍلىًخرى كى سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ـٍ ًفي رىسيكًؿ المَّنًو أيٍسكىةه حى  . لىقىٍد كىافى لىكي

   كلـ يكف زىده كتقشفو بسبب قمة ذات يده، فقد فتح اهلل لو ا رض، كجاءتو الغنائـ ككثرت لديو ا مكاؿ، كلكف 
أياديو الشريفة قد فاضت بيا عمى المسمميف بكؿ سخاء، كلـ يبؽ منيا شيء لنفسو، حتى فارؽ الدنيا كلـ يترؾ  

 َ َيَد."  ككانت درعو مرىكنة عند ييكدم عمى عشريف صاعا مف شعير اشتراىا لقكت عيالو ،دينارا كال درىما
ِتِهُمْوِ ياً"  بعد أف  " ااِخَيَةَ ِم ماً  . "َومََّ َعْيَيوِِّهُمْ ِ يًا، َوَصَحأُلمَّ

 ال يتحدد ، كلكف ال شؾ اف مفيـك الزىد عند النبي  زىده الظاىرمؿ ادم     إف كؿ ما ذكر إنما كاف تجس
، فنراه ال يسمح لمتع الدنيا التحكـ  ، بؿ اف حدكده تمتد  بعد مف ذلؾ لباس الخشف كالمأكؿ الجشب البسيطاؿب

، حتى انو ليشح بنظره عف ابسط مظير يذكره بزينة الحياة الدنيا  في نفسو دكف اف يككف لو قكة السيطرة عمييا
َ ُك ُيال ِّْتُيَعَمىَواِبَوْ ِته،َفَتُك ُيِف هالتََّصاِ  ُيَفَ ُق ُو،َ اُفَ َوُةِ ْ َدىَأْاَ اِ هَ  ِِّو هَعوِّ ،َفِإوِّ ِإَ ا" حيث 
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زىده الحقيقي كىك حذؼ المكانع الداخمة  "كفي ىذا إشارة كاضحة إلى . "َوَظْيُتِإَلْ هَ َكْيُتالدُّنْوَ ا َاَخاِيَفَها
  ."، كما قبمو مف ا كصاؼ إشارة إلى زىده الظاىرم كىك حذؼ المكانع الخارجة عنو  النفسية عف النفس

، كمف ذلؾ ما ركتو   مع عائشة  ركاياتعدة إنما كقعت ػ حسب تصريح   كالحادثة التي يذكرىا اإلماـ    
حكلي ىذا : ، فقاؿ لي رسكؿ اهلل  كاف لنا ستر فيو تمثاؿ طائر ككاف الداخؿ إذا دخؿ استقبمتو "  : بقكليا

. " فاني كمما دخمت فرأيتو ذكرت الدنيا
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. 498- 484 ص الزىراء 
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الفصل الرابع 

  هاحداثأة ويمقدماث البعثت النبو

 املبحث االول 

  قبل البعثة  يف غار حراءتعبد النبي  

       

 بل كان ٌتبعه حتى ده فً بٌت النبً و لم تقتصر على وجٌظهر أن تربٌة أمٌر المؤمنٌن     

  َل َل ٍة   ُي ِّل  فِوي  ُي َل  ِو ُي   َل اَل   وَل َل ْد " : بقوله إلى ذلك صراحة ٌشٌر إذ ،  خارج مكة أٌام تعبد النبً وتّحنثه

اه ، فَلأَل َل اءَل اه  وَل  بِوحِو َل ي  َل َل   الى حدث مهم متعلق بحٌاة النبً  فٌشٌر االمام امٌر المؤمنٌن  ."غَل ْد ِو

وهذا ما ٌتفق مع . على المجاورة فً غار حراء فً كل سنة، وهو دأبه  قبل او قبٌل بعثته الشرٌفة

 شعب   " هو الجبل الطوٌل الذي بأصل:  ح اء   . مروٌات التارٌخ التً تواترت فً ذكر هذه الحادثة
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ومف  . امياؿ عف يسار الذاىب مف مكة الى منى بٌنه وبٌن مكة نحو ثالثة  ، "  االخنس آل
خصائص ىذا الغار إف المصمي فيو يرى الكعبة وىي في واد بيف جباؿ ؛ ألف الغار أعمى مف الجباؿ 

. التي حوليا، فكأنو مفصؿ لمعبادة مع استقباؿ الكعبة ومشاىدتيا

، وال فرؽ بيف الجوار واالعتكاؼ اال مف وجو بمعنى المجاورة ، وىي االعتكاؼ- بالكسر-    والجوار
واحد ، وىو أف االعتكاؼ ال يكوف اال داخؿ المسجد، والجوار قد يكوف خارج المسجد ، ولذلؾ لـ يسـ 

 .  اعتكافا ، الف حراء ليس مف المسجد ، ولكنو مف جباؿ الحـرجواره 

                                                           

ىو األخنس بف شريؽ، اسمو ُأبي، أصمو مف ثقيؼ وىو مف بني زىرة ، كاف ممف يغمز النبي في مكة، ورجع ببني - 
زىرة ولـ يشاركوا في بدر بعد أف نجت القافمة، لذا سمي األخنس، مف الطمقاء والمؤلفة قموبيـ، لذا يعد مف أكابر المنافقيف، 

َذا َتَولَّى * ِمَف النَّاِس َمْف ُيْعِجُبَؾ َقْوُلُو ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِيُد المََّو َعَمى َما ِفي َقْمِبِو َوُىَو َأَلدُّ اْلِخَصاـِ َ)نزؿ فيو قولو تعالى  َواِ 
ثْـِ َفَحْسُبُو * َسَعى ِفي اأْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَيا َوُيْيِمَؾ اْلَحْرَث َوالنَّْسَؿ َوالمَُّو اَل ُيِحبُّ اْلَفَساَد   َذا ِقيَؿ َلُو اتَِّؽ المََّو َأَخَذْتُو اْلِعزَُّة ِباْْلِ َواِ 

ـُ َوَلِبْئَس اْلِمَيادُ  َيْحَسُب * الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدََّدُه * وْيٌؿ ِلُكؿِّ ُىَمَزٍة ُلَمَزٍة َ)، وقولو تعالى 206-204سورة البقرة اآليات  (َجَينَّ
ِإنََّيا * الَِّتي َتطَِّمُع َعَمى اأْلَْفِئَدِة * َناُر المَِّو اْلُموَقَدُة * َوَما َأْدَراَؾ َما اْلُحَطَمُة * َكالَّ َلُيْنَبَذفَّ ِفي اْلُحَطَمِة * َأفَّ َماَلُو َأْخَمَدُه 
ـْ ُمْؤَصَدٌة  دار األخنس التي في زقاؽ العطاريف مف  ):  ػ قاؿ األزرقي9-1سورة اليمزة اآلية  (ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة * َعَمْيِي

الدار التي بناىا حماد البربري لياروف أمير المؤمنيف إلى دار القدر التي لمفضؿ بف الربيع وىذا الربع ليـ جاىمي وآلؿ 
اخبار  : االزرقي . (األخمس أيضا الحؽ الذي بسوؽ الميؿ عمى الحداديف مقابؿ دار الحوار شراء مف بني عامر بف لوي

: ، ابف الجوزي407، 10/79، 2/178التبياف : ، الطوسي105الدرر ص: ابف عبد البر: وينظر . 288 / 2: مكة
: ، ابف حجر8/301شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد.1/56أسد الغابة : ابف األثير. 405، 2/402كشؼ المشكؿ 

  1/192اْلصابة 
 . 288 / 2: اخبار مكة: االزرقي- 
 . 198 / 2: شرح صحيح مسمـ: النووي- 
 . 169ص: السيرة النبوية برواية اىؿ البيت : الكوراني- 
: الصحاح: ، الجوىري206-1/205: العيف: الفراىيدي)أي اْلقباؿ عمى الشيء : لغة مأخوذ مف عكؼ: االعتكاؼ- 
، وىو مف العبادات وفحواه المكوث في المسجد، وعدـ الخروج منو إال لحاجة ضرورية كزيارة مريض أو تشييع (4/1406

: ، الصدوؽ190ص : فقو الرضا : ابف بابويو: ينظر. جنازة ، ويجب أف يكوف صائما وأف ال يقؿ عف ثالثة أياـ
: ، رسائؿ المرتضى202ص: االنتصار: ، الشريؼ المرتضى362ػ 362ص:المقنعة: ، المفيد180،209ص: المقنع 

: روضة الطالبيف : ، النووي6/420: فتح العزيز: الرافعي، 186ص: الكافي في الفقو : ، أبو الصالح الحمبي3/60
فتح الوىاب بشرح منيج : ، األنصاري162 - 1/158:  شرائع اْلسالـ : ، المحقؽ الحمي6/474: ، المجموع 2/255

: الموطأ : مالؾ بف انساْلماـ : وينظر.  وما بعدىا1/341: منياج الصالحيف :  السيد السيستاني.1/217: الطالب 
: ، النصراهلل1/541: الشرح الكبير: ، أبو البركات297ص :تنوير الحوالؾ: ، السيوطي1/225: ، المدونة الكبرى 1/312
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نفا ، أي عابد عمى ممة إبراىيـ الحنيفية ، أي المائمة مف الشر      إف المعتكؼ في جبؿ حراء يسمى متحَّ
 الذي اشار بوضوح الى إبداؿ ، كما في رواية ابف ىشاـ  بالثاء" يتحنث : " الى الخير وقاؿ بعضيـ 

  والسيوطيوقد فسر النووي". التحنث والتحنؼ ، يريدوف الحنيفية ، فيبدلوف الفاء مف الثاء " الفاء بالثاء 
التحنث بالتعبد ، وأصؿ الحنث االثـ، فمعنى يتحنث يتجنب الحنث، فكأنو بعبادتو يمنع نفسو مف الحنث 

. ومثؿ يتحنث يتحرج ويتأثـ اي يتجنب الحرج واالثـ، وقد تبدؿ الفاء ثاء في كثير مف كالميـ

 يعتكؼ لعبادة اهلل في ذلؾ الغار، محؿ اعتكاؼ أجداده ، اذ كاف جده عبد      اذف كاف النبي 
المطمب أّوؿ مف تحّنث فيو فيتّعبد في الميالي ذوات العدد ، فاذا دخؿ شير رمضاف صعده واطعـ 

انما لـ ... وكأنو مما بقي عندىـ مف امور الشرع عمى سنف االعتكاؼ : " يقوؿ ابف حجر .  المساكيف
 في غار حراء مع مزيد الفضؿ فيو عمى غيره الف جده عبد المطمب اوؿ مف كاف لـ ينازعوا النبي 

 يخمو يخمو فيو مف قريش، وكانوا يعظمونو لجاللتو وكبر سنو، فتبعو عمى ذلؾ مف كاف يتألو فكاف 
". بمكاف جده وسمـ لو ذلؾ اعمامو لكرامتو عمييـ

: بالمتعبديف بحراء والزائريف لو فقاؿ في الميتو    وقد اقسـ ابو طالب

طعوا كؿ العرى والوسائؿ ػػػػولمػػا رأيػػت القػوـ ال وّد فيػيـ               وقد ؽ            

وذ بػرب الػنػاس مف كػػػؿ               طاعف عمينا بسوء او ممح بباطؿ  ػػػػاعػػػ            

ازؿ  ػػػػػػػػراء وفػػػػى في حػػػػػرؽػػػيػػػػف ارسى ثبيرا مػػػكانو              وراؽ لػػػػػوثور وـ           

ػافػػؿ ػػػػػػغػػػػػػػيػػػس بػػػػػػاهلل إّف اهلل ؿػػػػػػوبالبيت حؽ البيت مف بطف مكة              وبػ          
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الخموة ؛ فمعيا فراغ        فالخموة لمتعبد ىي شأف الصالحيف وعباد اهلل العارفيف، وقد ُحببت اليو 
. القمب ، وىي معينة عمى التفكر ، وبيا ينقطع عف مألوؼ البشر

 ورواتيا والتي اشارت الى اف  مع احدى الروايات     ولكف ثمة وقفة ىامة لمدكتور عبد الجبار ناجي 
 وبعض الموحديف ، بؿ اف عادة التحنث في غار حراء انما كانت عامة وليست عادة خاصة بالنبي 

ىو امر ال توافقو المعمومات عمى : " القرشييف الوثنييف كانوا يمارسونيا في الجاىمية ايضا وعمؽ قائال 
ولماذا يتحنثوف وىـ وثنيوف ، . اعتزالو عف عادات قريش وتقاليدىـ ولـ يرد ذكر الى انيـ يتحنثوف شيريا 

 " والتحنث تعني العبادة هلل ؟ فيؿ كانوا يمارسونيا دينيا اـ اجتماعيا اـ ماذا ؟ 

: ؟ لقد اختمؼ العمماء في ذلؾ وتعددت آراؤىـ ؟ وعمى أي شريعة  يتعّبد    ولكف بماذا كاف النبي 
فرأي توقؼ وآخر قاؿ بتعبده عمى شريعة مف تقّدمو مف االنبياء، وثالث خص عبادتو بشريعة احد 

 . ابراىيـ أو نوح أو موسى أو عيسى، ورأي قاؿ بعدـ تعبده بشرع أحد: االنبياء

 كاف اف مما الريب فيو أنو : "  ليذه المسألة بايجاز،  وخمص الى القوؿ    وقد تعرض العاممي   
كاف مؤمنا موحدا، يعبد اهلل ويمتـز بما ثبت لو أنو شرع اهلل تعالى مما ىو مف ديف الحنيفية شريعة ابراىيـ 

 وبما يؤدي اليو عقمو الفطري السميـ، وانو كاف مؤيدا مسددا، وانو كاف افضؿ الخمؽ واكمميـ خمقا ،
: ىذا فضال عف اننا نجدىـ ينقموف عنو .وُخمقا وعقال، وكاف الممؾ يعممو ويدلو عمى محاسف االخالؽ

انو كاف يمتـز بامور ال تعرؼ اال مف قبؿ الشرع وكاف ال يأكؿ الميتة، ويمتـز بالتسمية والتحميد، الى غير 
.". ذلؾ مما يجده المتتبع لسيرتو 

، ىما ونبينا االكـر  إف ىناؾ آيات ودالئؿ تشير الى أف ابراىيـ الخميؿ :      ويستدرؾ قائال
 فانما بعثا الى بني اما موسى وعيسى .المذاف كاف لدييما شريعة عالمية وقد بعثا الى الناس كافة

                                                           

 . 198 / 2: شرح صحيح مسمـ: النووي - 
 . 243 – 228ص : نقد الرواية التاريخية -  
عيوف االثر : ابف سيد الناس  . 49 – 48 / 2: تاريخ : الطبري  . 175 – 154 / 1: السيرة النبوية : ابف ىشاـ -  
  .403 – 402 / 1: السيرة النبوية : ابف كثير  . 116 – 115 / 1: 

 . 239ص : نقد الرواية التاريخية : عبد الجبار ناجي -  
.  234 – 233ص : اعالـ النبوة: الماوردي : لمزيد مف التفصيؿ انظر - 
.  : 2 / 90الصحيح مف سيرة النبي االعظـ - 
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 كانوا يعرفوف جميع ، منذ آدـ والى النبي الخاتـ بأف جميع االنبياء : اسرائيؿ، وربما يمكف القوؿ
ف كانت دعوتيـ لمناس ليا ىذا الشموؿ والسعة . احكاـ الشريعة، ويعمموف بيا في انفسيـ ، وا 

فالحظ قولو  اف اآليات القرآنية المتعددة قد حرصت عمى ربط ىذه االمة بابراىيـ :       ويضيؼ
ـُ اْلُمْسِمِميَف ِمْف َقْبؿُ : تعالى ـَ ُىَو َسمَّاُك ـْ ِإْبَراِىي ـْ ِفي الدِّيِف ِمْف َحَرٍج ِممََّة َأِبيُك وقاؿ . َوَما َجَعَؿ َعَمْيُك
ـَ َحِنيًفا :تعالى ـَ َوْجَيُو ِلمَِّو َوُىَو ُمْحِسٌف َواتََّبَع ِممََّة ِإْبَراِىي ُقْؿ ، وقاؿ سبحانو َوَمْف َأْحَسُف ِديًنا ِممَّْف َأْسَم

ـَ َحِنيًفا  ـَ َلمَِّذيَف اتََّبُعوُه َوَىَذا  :، وقاؿ جؿ في عالهَصَدَؽ المَُّو َفاتَِّبُعوا ِممََّة ِإْبَراِىي ِإفَّ َأْوَلى النَّاِس ِبِإْبَراِىي
ـَ َحِنيًفا َوَما  :، وقاؿ تعالىالنَِّبيُّ َوالَِّذيَف َآَمُنوا  َوَقاُلوا ُكوُنوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوا ُقْؿ َبْؿ ِممََّة ِإْبَراِىي
 شخصيا كاف مأمورا باتباع ممة ثـ نجد القرآف يصرح أيضا إف النبي االعظـ . َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيَف 

ـَ َحِنيًفا َوَما َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيَف  :، فقد قاؿ سبحانوممة ابراىيـ  َـّ َأْوَحْيَنا ِإَلْيَؾ َأِف اتَِّبْع ِممََّة ِإْبَراِىي ُث
 .وقاؿ في موضع آخر : ـَ َحِنيًفا َوَما َكاَف ُقْؿ ِإنَِّني َىَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيـٍ ِديًنا ِقَيًما ِممََّة ِإْبَراِىي

 قد امر بذلؾ بعد البعثة وبعد نزوؿ الوحي عميو ، إنو : وىذا واف كاف ظاىره. َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ 
 قبؿ بعثتو بما ثبت لو انو مف ديف الحنيفية ، ومف شرع انو المانع مف تعبده : لكنو يثبت ايضا

، وليس في ذلؾ اية غضاضة ، وال يمـز مف ذلؾ اف يكوف نبي اهلل ابراىيـ أفضؿ مف نبينا  ابراىيـ 
ىذا كمو ، لو لـ نقتنع باالدلة الدالة عمى نبوتو .  ، فاف التفاضؿ انما ىو في ما ىو ابعد مف ذلؾ
 منذ صغره   . 

.        يضاؼ الى ذلؾ اشارة الروايات اعاله الى تحنثو وما دلت عميو ىذه المفظة مف تعبده بالحنيفية

                                                           

.  :  2 / 90الصحيح مف سيرة النبي االعظـ - 
 . 78سورة الحج اآلية -  
 .  125سورة النساء اآلية -  
 .  95سورة آؿ عمراف اآلية - 
. 68سورة آؿ عمراف اآلية - 
 .  135سورة البقرة اآلية - 
 . 123سورة النحؿ اآلية -  
 .  161سورة األنعاـ اآلية - 
 . : 2 / 91  - 92الصحيح مف سيرة النبي االعظـ - 
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 مف        واستنادا الى ذلؾ تبطؿ الروايات التي تتنافى مع ايمانو وتسديده االليي، مما ينسب اليو 
. مخالفة شرائع اهلل مما ىـ بو او فعمو قبؿ البعثة 

 قد واظب عمى تمؾ الخموة سنويا، وىذا ما اشارت عمى أنو      وقد دؿ كالـ أمير المؤمنيف 
بؿ  . إليو الرواية ايضا ، ولكنيا ذكرت مدة تمؾ االقامة في غار حراء ، مف انيا تدـو شيرا كامال

وأشارت روايات أخرى الى أف المقاء بالوحي انما . خصت بعض الروايات انيا في الميالي ذوات العدد
 شير رمضاف لخموتو فيؿ انتخب النبي . كاف اثناء تعّبده في غار حراء في شير رمضاف تحديدا

. جريا عمى عادة جّده عبد المطمب ؟

 إنما لجأ الى غار حراء فاّرا مف      ومف الغريب أف نجد في بعض الروايات يشير إلى انو  
مشركي مكة بعد أف آذوه ، واالغرب مف ذلؾ ربط توقيت ذلؾ بنزوؿ الوحي، أي عمى أثره كاف لقاؤه 

يعني النبي : ، إذ قاؿ فييا ياَأيَُّيا اْلُمدَّثِّرُ  كما في رواية مقاتؿ حيف تعّرض لتفسير آية . بالوحي
وذلؾ أف كّفار مكة آذوه ، فانطمؽ الى جبؿ حراء ليتوارى منيـ ، فبينما ىو يمشي اذ سمع مناديا يا "

 الذي تبيف منو أنو اوؿ نزوؿ عميو وساؽ تفاصيؿ مضطربة واىية حوؿ لقاء الوحي بالنبي ..." محمد
 .فيو  وقد كاف رسوؿ اهلل اتاه وأختبأ: "  في تعريفو لجبؿ حراء نجده يقوؿوكذا في إشارة االزرقي 

.  "فيو مف المشركيف مف اىؿ مكة في غار حراء

                                                           

.  :2 / 94 – 98الصحيح مف سيرة النبي االعظـ: العاممي: لمزيد مف التفاصيؿ يراجع - 
 . 402 /1: السيرة النبوية: ابف كثير . 115 /1: عيوف االثر: ابف سيد الناس. 154 / 1: السيرة النبوية : ابف ىشاـ- 

: الصحيح: البخاري . 233 /6: المسند: ابف حنبؿ . 315 /2: المسند: ابف راىويو. 322 / 5: المصنؼ: الصنعاني- 
 / 1: تاريخ االسالـ: الذىبي . 48 / 2: الكامؿ: ابف االثير . 47 / 2: تاريخ: الطبري . 67 / 8 ، 88 / 6 ، 3 / 1

117 . 
 . 24 / 3: امتاع األسماع: المقريزي . 131 / 1: تاريخ اْلسالـ: الذىبي . 48 / 2: تاريخ: الطبري- 
.  1سورة المدثر اآلية - 
 . 413 / 3: تفسير  مقاتؿ- 
. 288 / 2: اخبار مكة - 
. والتصحيح مف المقـو المغوي. واختبئ : في األصؿ - 
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 قبؿ بعثتو ؟ وكيؼ ؟ ولماذا يؤذيو مشركو مكة ؟ ىؿ أعمف دعوتو     ولكف لماذا يختبئ النبي 
؟  إف ىذا مف !ليعارضوه ؟ وكيؼ يسبؽ ذلؾ لقاءه بالوحي وتكميفو بالرسالة والتبميغ انما جاء عمى اثره 

. شطط القوؿ الذي وقع فيو ىؤالء

      وىؿ يمكف أف تبيَّف اشارة االزرقي بحدوث ذلؾ االختباء بعد البعثة الشريفة ؟ اذ ىناؾ مف الروايات 
 واصحابو الداء صالتيـ بعيدا عف عيوف المشركيف في شعاب مكة ما دؿ عمى استخفاء النبي 

 في غار ثور اثناء ىجرتو أو إف االزرقي خمط بيف أحداث البعثة واليجرة واختباء النبي  . وأوديتيا 
 . مف مكة الى المدينة 

     وتأتي رواية شاذة لتتعارض مع تواتر الروايات وصريح مقولة االماـ السابقة عمى أاف تعّبده في غار 
حراء انما كاف مف عاداتو السنوية ، فتشير ىذه الرواية الى أف ذىابو الى غار حراء إّنما كاف عمى وفؽ 

 نذر اف يعتكؼ شيرا ىو وخديجة إف رسوؿ اهلل : "   اذ جاء فييا نذر نذره ىو والسيدة خديجة 
 بحراء ، فوافؽ ذلؾ شير رمضاف فخرج النبي   ثـ ساؽ حديثا يدلؿ  . ..."  ذات ليمة فسمع

 ولـ تخمو نفاصيؿ الرواية مف الدس والوضع عمى انو في اثناء ذلؾ تـ تنزيؿ الوحي عميو 
. واالضطراب وما جاء فييا خير دليؿ عمى وضعيا

 عف ىذا المفصؿ الياـ مف حياة النبي        نعود ىنا لممقطع الذي تحّدث فيو أمير المؤمنيف 
: "  في اعتكافو في ذلؾ الغار فيقوؿ برفقة النبي قبؿ البعثة الشريفة ، اذ يشير الى اختصاصو 

وجاء ما يعضد ذلؾ في الروايات وفي كالـ امير المؤمنيف نفسو في ذات  . "َفَأرَاه وََل َيرَاه َغْيِري
. الخطبة

                                                           

.   125ص: كنز الفوائد  : الكراكجي. 1/42:االلمناقب: الكوفي-  
 . 204 / 6: البداية البداية: ابف كثير  . 447ص : االمالي : الطوسي  . 228 / 1: الطبقات: ابف سعد-  
 .  19 / 3: امتاع األسماع: المقريزي-  
.  406ص : نيج البالغة- 
ـْ َمْوِضِعي ِمْف َرُسوِؿ المَّو : " حيف تحدث قائال-   ، ِباْلَقَراَبِة اْلَقِريَبِة واْلَمْنِزَلِة اْلَخِصيَصِة - صمى اهلل عميو وآلو – وَقْد َعِمْمُت

، َوَضَعِني ِفي ِحْجِره وَأَنا َوَلٌد َيُضمُِّني ِإَلى َصْدِره ، وَيْكُنُفِني ِفي ِفَراِشو وُيِمسُِّني َجَسَده ، وُيِشمُِّني َعْرَفو ، وَكاَف َيْمَضُغ 
َـّ ُيْمِقُمِنيو ، وَما َوَجَد ِلي َكْذَبًة ِفي َقْوٍؿ واَل َخْطَمًة ِفي ِفْعٍؿ ، وَلَقْد َقَرَف المَّو ِبو  ِمْف َلُدْف َأْف - صمى اهلل عميو وآلو – الشَّْيَء ُث

َكاَف َفِطيمًا َأْعَظـَ َمَمٍؾ ِمْف َماَلِئَكِتو ، َيْسُمُؾ ِبو َطِريَؽ اْلَمَكاِرـِ ، وَمَحاِسَف َأْخاَلِؽ اْلَعاَلـِ َلْيَمو وَنَياَره ، وَلَقْد ُكْنُت َأتَِّبُعو اتَِّباَع 
. ،406-  405ص:  نيج البالغة"اْلَفِصيِؿ َأَثَر ُأمِّو ، َيْرَفُع ِلي ِفي ُكؿِّ َيْوـٍ ِمْف َأْخاَلِقو َعَممًا ، وَيْأُمُرِني ِبااِلْقِتَداِء ِبو
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"  في خموتو  قد صحب النبي  اف االماـ امير المؤمنيف  وقد اشار ابو جعفر االسكافي    
حيث ال يجد انسا غيره ليمو ونياره، اياـ مقامو بمكة يعبد اهلل معو سرا، ويتكمؼ لو الحاجة جيرا، ويخدمو 

 يرى النبي فقد كاف ". كالعبد يخدـ مواله، ويشفؽ عميو ويحوطو، وكالولد يبر والده ويعطؼ عميو
 يتعبد ويحتجب فال يراه احد اال عمي عندما ياتي لو بالزاد وقد يعتكؼ معو . 

 وحده؟ أـ بمعية       ولكف ىؿ ىذا يتوافؽ مع رواية التاريخ في ىذه المسألة ، أي ىؿ كاف النبي 
: أحد؟ إف تتبع الروايات يدلنا عمى وجودعدة آراء

 ، اذ رأي يشير الى أنو كاف وحده ولـ يرافقو أحد، كما أوحت بذلؾ رواية الصنعاني والبخاري -1
ويتزود لذلؾ، ثـ -  وىو التعبد في الميالي ذوات العدد - فكاف يأتي حراء ، فيتحّنث فيو : " يقوؿ

 ".يرجع الى خديجة ، فيتزود لذلؾ ، ثـ يرجع الى خديجة فينزود لمثميا 

 التي اتضح لنا أّنيا  كانت برفقتو كما في رواية المقريزيرأي يشير إلى أف السيدة خديجة  -2
 .رواية شاذة

 ولـ يعرؼ لنا مف ىو داخؿ كما اشار الى ذلؾ ابف إسحاؽ" أىمو معو " رأي يشير بوجود  -3
ومعو أىمو خديجة وعمي بف ابي : " ومنيـ مف يضيؼ. ضمف اطار االىؿ وكاف بمعيتو 

 ."طالب وخادـ

 

                                                           

.  253/ 13: شرح نيج البالغة:  ابف أبي الحديدوينظر . 310ص : نقض العثمانية  -  
 . 171 – 170ص  :السيرة النبوية برواية اىؿ البيت : الكوراني  - 
 . 67 /8: الصحيح . 322- 321 / 5: المصنؼ: عمى التوالي-  
 .  19 / 3: امتاع االسماع- 
 . 121ص : السير والمغازي- 
البحار : ، المجمسي6/375: شرح أصوؿ الكافي :  ،  المازندراني13/208: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد-  

:15/363 . 
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قبؿ الوحي قد حّبب النبي : "  عف لقاء النبي بزيد بف عمرو بف نفيؿ أف     وفي رواية البف دريد
فرأيت زيد بف عمرو بف نفيؿ في بعض المشاعب وكاف : اليو االنفراد ، فكاف يخمو في شعاب مكة ، قاؿ

". يا ابف اخي ال آكؿ مف ىذه الذبائح : قد تّفرد أيضا ، فجمست اليو وقّربت إليو طعاما فيو لحـ ، فقاؿ لو

ف كانت يبدو مف الرواية أف زيد بف عمرو قد التقى بالنبي  -1  في مّدة تعبده في غار حراء ، وا 
 لكف حتما أف القصد ال يخرج عف محيط ىذه الفكرة-  شعاب مكة -  أشارت الى عمـو المكاف 

فيؿ كاف زيد قاصدا التعبد واالنفراد ايضا كما اوحت بذلؾ عدد مف الروايات التي اشارت الى  .
 ومشركي قريش لو حتى اضطروه الى الصعود الى غار حراء ، وكاف اشبو أذّية عمِّو الخّطاب

ولو تساءلنا عف سّر  .  ما يكوف تحت االقامة الجبرية ، اذ وضع عميو الحراس لتتبع حركاتو
ىذا الموقؼ المتشدد معو فإف الروايات تجيبنا أنو كاف عمى ديف ابراىيـ، وأنو اوؿ مف عاب عمى 

، ولكف لـ نعيد مف قريش مثؿ ىذا الموقؼ مع مف تأّلو، وكاف يتعّبد قريش عبادتيـ األصناـ
 كاف محؿ اجالؿ وتعظيـ بيف قومو عمى فيذا عبد المطمب جد النبي  ، بشريعة إبراىيـ 

، فمـ نعيد منيـ أي موقؼ سمبي تجاىو بسبب عقيدتو، بؿ الرغـ مف اتباعو ديف إبراىيـ 
ف كاف موقفيـ ألجؿ ذلؾ لكاف عبد المطمب اولى مف زيد بيذا ! إنيـ لـ يعترضوا عمى ديانتو وا 

القـو قد خافوا مف  العداء ألنو مما يخاؼ أف يؤّثر في غيره فيما لو صّح نسبة الروايات مف أفّ 
. أف يتبع أحد زيدا ىذا فيفسد عمييـ قوميـ

     اما كونو اوؿ مف عاب عمى قريش عبادتيـ االصناـ ، فيو مما ال نجد لو صدى ظاىرًا واضحًا في 
التاريخ اال في ىذه الرواية الشاذة التي حاوؿ رواتيا مثؿ باقي الروايات المتعمقة بسيرة ىذا الرجؿ أف 

. يضفي عميو ىالة مف التقديس وتنسب إليو ادوار ليس ىو باىؿ ليا 

اف المتتبع لتمؾ الروايات التي تناولت جوانب مف حياة زيد بف عمرو بف نفيؿ ليمحظ دوف ادنى  -2
أف االدوار التي نسبت اليو ما ىي اال ادوار وفضائؿ غيره ألصقت بو ، ليتبيف سبقو او - جيد 

                                                           

 .   134االشتقاؽ ص- 
مف حياة الخميفة عمر بف : البكري. ىو الخطاب بف نفيؿ بف عبد العزى العدوي، وأمو صياؾ وىو والد عمر -  

. 13ص:الخطاب 
 . 202 / 1: السيرة الحمبية: الحمبي- 
 . 202 / 1: السيرة الحمبية : الحمبي-  
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حسبما تدلنا المشتركات في تمؾ االدوار - اشتراكو فييا مع مف سمبوىا منيـ ، ويمكف التركيز 
شخصية النبي :  والثانيةاالولى شخصية عبد المطمب: عمى شخصيتيف - والفضائؿ 
 . االعظـ 

:   مؿ لمقارئ الكريـأيجاز محاور تمؾ الشراكة في االدوار ، تاركيف الحكـ والتإ     وسوؼ نستعرض ب

وما سمب منو ونسب الى زيد او ما اشركوه معو   فيما يخص شخصية عبد المطمب :اوَل      
، واعتزؿ االوثاف  بؿ إنو يدعي انو ليس عمى ىذا الديف غيرهأف زيدًا كاف عمى ديف ابراىيـ :... فيو

انو : "  قاؿ في حقو والذبائح التي تذبح ليا ، ونيى عف وأد البنات، وكاف يحيي المؤودة، وأف النبي  
 وروي أنو كاف يصمي مستقبال الكعبة اذا زالت الشمس ، ويسجد سجدتيف ، وأنو لـ ".يبعث امة لوحده 

 .يستقسـ باالزالـ ، وكاف يحّج فيقؼ بعرفة ويمبِّي 

وكيؼ يدعي انو ليس !      أليست ىذه مف مزايا عبد المطمب وادواره التي استفاضت بيا الروايات ؟
عمى ديف ابراىيـ احد غيره ؟ فايف عبد المطمب وايف ابو طالب ؟ وقد شيدت ليـ الشواىد الكثيرة عمى 

واهلل ما عبد ابي وال جدي عبد : "  روي عف أمير المؤمنيف .  كونيـ عمى ديف ابييـ ابراىيـ 
كانوا يصموف الى البيت عمى : فما كانوا يعبدوف ؟ قاؿ: قيؿ! المطمب وال ىاشـ وال عبد مناؼ صنما قط 

. " متمسكيف بو ديف ابراىيـ 

إنما قاليا في حؽِّ جده عبد المطمب ،   " وحده يـو القيامة انو يبعث امة: "      اما قوؿ النبي 
   وفي   وفي رواية الى قس بف ساعدة وفي رواية  الى ابنو  سعيد  بف  زيد، وىنا ينسب الى زيد 

 وفي 

                                                           

. 699/ 2: دالئؿ النبوة : االصبياني - 
 . 77 / 12: كنز العماؿ : ، المتقي اليندي 206/ 15: المجموع :  ، النووي134ص: االشتقاؽ : ابف دريد- 
. 144 / 15: البحار : المجمسي  . 1075 /  3: الخرائج : الراوندي . 174ص : كماؿ الديف: الصدوؽ- 

 . 185 / 2: سبؿ اليدى : الصالحي الشامي . الشخص المنفرد بديف ، أي يقـو مقاـ جماعة : االمة -  
 / 12: روضة المتقيف : المجمسي االوؿ  . 797 ، 40ص : الدر النظيـ : الشامي  . 774 / 1: الكافي : الكميني - 
. 237 / 5: مرآة العقوؿ : المجمسي  . 695 – 694 / 3: الوافي : الكاشاني  . 216

 . 11 / 2: حياة الحيواف : الدميري -  
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! ولكف ال ندري كـ فردًا سيبعث امة في يوـ القيامة اخرى الى سمماف 

 في بعض االمور  بؿ وتفوقو احيانا عميو  اما فيما يخص مشتركاتو مع النبي االعظـ :ثانيا    
:  التعبدية فإف منيا ما يأتي

 ، بؿ إنو كاف يوبخ "اوؿ مف عاب عمى قريش ما ىـ عميو مف عبادة االوثاف "       نسب إلى زيد أنو 
 اوؿ مف فعؿ ذلؾ عالنية وبامر صريح مف قريش عمى ىذا االشراؾ والمعمـو بدليؿ القرآف اف النبي 

، واف ذلؾ كاف سبب التصادـ مع   َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِف اْلُمْشِرِكيَف : اهلل سبحانو وتعالى
اسياد مكة مف المشركيف ، فقد تعرض آلليتيـ حتى انيـ حاولوا بطرؽ شتى اف يساوموه باال يتعرض 

لذلؾ دوف جدوى فاتخذوا موقفا عدائيا متشددا كما ىو معروؼ بنص القرآف وروايات التاريخ مما ال شؾ 
. فيو وال ريب

    والغريب اف ىذا الموقؼ قد اتخذ نفسو مف زيد بف عمرو حيف تعرض آللية قريش ، آذوه اشد األذى 
!!  أبا ليب االشد عداًء لو ؟، واالغرب اف اشدىـ عداًء لزيد كاف عمو الخطاب ، كما إف عـ النبي 

 لميجرة وترؾ  رصدوا لو مف يراقبو ، حتى اضطروه     ومثمما اشتدت رقابتيـ عمى النبي محمد 
موطنو ، كذلؾ جرى الحاؿ مع زيد ، فاضطروا زيدا لمخروج والجأوه الى التّخفي في غار حراء وكأنو 

 كذلؾ حاؿ زيد وضع تحت االقامة الجبرية ، فالعزلة كما كانت ظاىرة واضحة في حياة النبي محمد 
ايضا فيو اآلخر اعتزؿ قومو ، لكف الفارؽ أف النبي كاف باختياره اوؿ االمر، اما زيد فقد اضطروه الييا 

أف زيدا ىذا قد جانب أكؿ ما - وكما دلت الرواية في صدر البحث - اضطرارا ، بؿ االدىى مف ذلؾ 

                                                                                                                                                                                     

 8/415: تاج العروس :  ، الزبيدي1/255: سبؿ اليدى :  ، الصالحي  الشامي1/8: معجـ البمداف : الحمويياقوت - 
 .

 . 488 / 1: انساب االشراؼ : البالذري - 
 . 171 – 170: المحبر: ابف حبيب- 
 . 94سورة الحجر اآلية -  
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إف النبي قد تأثر بزيد وقد :بؿ إف بعضيـ ليقوؿ .  يتناولو دوف حذرذبح لغير اهلل فيما كاف النبي 
 . أخذ عنو 

إف ىذه االمور التي نسبت الى ىذا الرجؿ قد جعمتو في مقاـ يؤىِّمو لمنبوة باستحقاؽ :     ويمكف القوؿ 
 ، فإف زيدًا قد تحمؿ في سبيؿ التوحيد والثبات عمى المبدأ الكثير مما ادلت بو اكثر مف نبينا محمد 

إف ىناؾ مف قاسى وعانى في سبيؿ اهلل ، كما قاسى وعانى : تمؾ الروايات التي كأنما وضعت لتقوؿ 
.  ، فأي فضؿ لو بعد ذلؾ سوى أف االختيار اآلليي قد وقع عميو ليكوف نبيا دوف زيٍد ؟النبي االعظـ 

    ىذا غيض مف فيض مما روي وألصؽ بسيرة ىذا الرجؿ مف روايات تبدو سيماء الصنعة واضحة فييا 
بؿ إف قضية االحناؼ والمتألييف وشخصياتيـ بحاجة إلى . ، وأنيا تستحؽ وقفة مف الباحثيف لمتحقؽ منيا
.  دراسة مستفيضة لبياف الصحيح مف المختمؽ

 

 

                                                           

.  6/225، 4/232: الصحيح: ، البخاري189/ 1: المسند: ابف حنبؿ. 134االشتقاؽ ص: ابف دريد- 
. 372 -367/ 6: المفصؿ: جواد عمي: لمزيد مف التفاصيؿ عف سيرة زيد بف عمرو بف نفيؿ يراجع- 
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 املبحث الثاني

 البعثة النبوية
 

ِمْن َلُدْن َأْن َكاَن َفِطيمًا -  صمى اهلل عميو وآلو – وَلَقْد َقَرَن المَّو ِبو " :      قاؿ أمير المؤمنيف 
َأْعَظَم َمَمٍك ِمْن َمََلِئَكِتو ، َيْسُمُك ِبو َطِريَق اْلَمَكاِرِم ، وَمَحاِسَن َأْخََلِق اْلَعاَلِم َلْيَمو وَنَهاَره ، وَلَقْد ُكْنُت 

َأتَِّبُعو اتَِّباَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِّو ، َيْرَفُع ِلي ِفي ُكلِّ َيْوٍم ِمْن َأْخََلِقو َعَممًا ، وَيْأُمُرِني ِباِِلْقِتَداِء ِبو ، وَلَقْد َكاَن 
ُيَجاِوُر ِفي ُكلِّ َسَنٍة ِبِحرَاَء ، َفَأرَاه وَِل َيرَاه َغْيِري ، وَلْم َيْجَمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمِئٍذ ِفي اإِلْسََلِم ، َغْيَر َرُسوِل 

. " وَخِديَجَة وَأَنا ثَاِلُثُهَما ، َأَر  ُنوَر اْلَوْحِي والرَِّساَلِة وَأُ مُّم ِريَي النُّمُبوَّ ِ -  صمى اهلل عميو وآلو – المَّو 

  كاف نبّيا منذ والدتو، بؿ قبؿ خمؽ الخمؽ كما يوافقو قولو  عمى أنو     يدّؿ كالـ اإلماـ 
وفي ىذه اإلشارة ما يعضد ىذا ، إذ  . "بيف خمؽ آدـ ونفخ الروح فيو : " لما سئؿ متى استنبئت؟ فأجاب

 يشير إلى أف عالقة فينا اإلماـ . إف العناية اإلليية تكّفمتو فأوكمت بو ممكا عظيما يسدده ويحفظو
.   بالمالئكة بدأت منذ طفولتو وأنو قد ألؼ األجواء المالئكّية ، وأنيا لـ تكف غريبة عميوالنبي 

     إف ىاتيف اإلشارتيف تشكالف رؤية مغايرة لما ألفتو المرويات التاريخية التي تناولت ىذا الجانب في 
صورة مضطربة األبعاد ال تستند الى ركف قويـ وىذا ما يتطمب الوقوؼ عمى ابرز معالميا بإيجاز 

: الستبياف موضع الخالؼ بيف الرؤيتيف

                                                           

 . 406ص : نيج البالغة- 
، الخطيب 2/609: المستدرؾ : ، الحاكـ1/47: الثقات : ، ابف حباف143ص : السير والمغازي : ابف إسحاؽ- 
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    بدءًا ولكي تتضح لنا الصورة التي رسمتيا المصادر التاريخية في رواياتيا عف مفيوـ  لقائو  بالنبي 
 أيف ومتى كاف؟ وكؿ ما يدور في فمكو مف أحداث، البد لنا مف التوقؼ قميال عند مالمح تمؾ 

: الصورة كما تبرزىا رؤية المؤرخيف وذلؾ سيكوف عمى وفؽ استعراض موجز يتمحور في بضعة نقاط

: عدة آراء حوؿ ىذه القضية يمكف تمخيصيا باآلتي  ؟ في الحقيقة ىناؾ متى استنبأ النبي :أوِل    

  كاف نبيا منذ خمؽ اهلل الخمؽ بؿ قبؿ الخمؽ، إذ روي عنو يرى أف النبي :        الرأي األوؿ
بيف خمؽ آدـ ونفخ الروح : "  ، وفي رواية عنو " وآدـ بيف الروح والجسد: " لما سئؿ عف ذلؾ قاؿ

. "فيو 

تدفع بمسألة النبوة إلى وقت - تبدو أنيا متواترة - يختزؿ مجموعة مف الروايات :       الرأي الثاني
 ، إذ أصبح نبيا بعد بموغو سف األربعيف ، وسنقؼ عمى أبعاد ىذه الرؤية متأخر مف عمر النبي 

التي صرحت بيا الروايات لفظًا ومعنى ، عمما بأنيا قد اضطربت فيما بينيا اضطرابا شديدا في كؿ 
: جزئية مف جزئياتيا، حتى غدا التناقض سمتيا البارزة ، ويمكف إيجاز ىذه األبعاد عبر 
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 :مقدمات نبَّوته : أوال

 : ويمكف بمورة ىذه المقدمات بما يأتي اختمفت الروايات في تحديد اولى مقدمات نبوتو     

فأوؿ ما بدأ بو مف النبوة الرؤيا الصادقة ، فكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ : الرؤيا الصادقة -1
لكف اختمفوا فييا ، ىؿ كانت قبؿ انقطاعو إلى الخموة بحراء أـ بعدىا؟ إذ روي أنو  . الصبح 

إف الرؤيا جاءتو بعد خموتو ألنو خال عمى "  ، فيما ذىب آخروف حبب إليو الخموة بعد الرؤيا 
 . "غفمة مف أمره 

  . حبب إليو الخموة وحده ، فاختار غار حراء ليتحّنث فيو -2

  .  إف مف عالمات نبوتو، سماعو الصوت، ورؤيتو الضوء ، وتسميـ الشجر والحجر عميو -3

كيؼ عممت بأنؾ نبي أوؿ ما عممت :  تطييره مف شوائب الشر بعممية شؽ صدره ، إذ سئؿ -4
أتاني ممكاف ، وأنا ببعض بطحاء مكة ، فوقع احدىما في : " حتى عممت ذلؾ واستيقنتو ؟ فقاؿ

فزنو : ىو ىو، قاؿ: أىو ىو؟ قاؿ: األرض واآلخر بيف السماء واألرض ، فقاؿ احدىما لصاحبو
زنو : زنو بعشرة ، فوزنني بعشرة ، فرجحتيـ ، ثـ قاؿ: برجؿ ، فوزنت برجؿ فرجحتو ، ثـ قاؿ

فقاؿ احدىما : بمائة ، فوزنني بمائة ، فرجحتيـ ، فجعموا ينتشروف عمي مف كفة الميزاف ، قاؿ
شؽ بطنو ، فشؽ بطني ، ثـ قاؿ : ثـ قاؿ احدىما لصاحبو . لو وزنتو بأمتو لرجحيا : لآلخر

                                                           

، ابف 1/97: الصحيح : مسمـ . 67/ 8، 88 ػ 6/87، 1/3: الصحيح : البخاري. 153/ 6: المسند : ابف حنبؿ- 
ابف . 9/6: السنف الكبرى : البييقي. 3/183:المستدرؾ: ، الحاكـ42ص: األوائؿ : الطبراني. 1/216: الصحيح : حباف

. 490/ 2: االستذكار : عبد البر
: مسمـ . 88/ 6، 1/3: الصحيح : البخاري . 232/ 6: المسند : ابف حنبؿ . 5/321: المصنؼ : الصنعاني- 

. 1/182: الديباج: السيوطي. 3/183: المستدرؾ: الحاكـ . 1/97: الصحيح 
: المسند : ابف حنبؿ. 1/194: الطبقات: ابف سعد . 5/322: المصنؼ : الصنعاني. 207ص : المسند : الطيالسي-  
: الحاكـ. 1/217: الصحيح  : ابف حباف. 1/97: الصحيح : مسمـ. 8/67، 1/3: الصحيح : البخاري. 233/ 6

  .5/467: فتح القدير: الشوكاني . 32ص: الدرر : ، ابف عبد البر9/6: السنف الكبرى : البييقي. 183/ 3: المستدرؾ
: مسمـ . 88/ 6، 1/3: الصحيح : البخاري . 232/ 6: المسند : ابف حنبؿ. 5/321: المصنؼ : الصنعاني- 

. 1/182: الديباج : السيوطي. 3/183: المستدرؾ : الحاكـ . 1/97: الصحيح 
: العيني . 547/ 14: إمتاع األسماع : المقريزي. 6/207: السنف الكبرى : البييقي . 89ص:  الصحيح : مسمـ- 

. 11/461: سبؿ اليدى : الصالحي الشامي . 338/ 5: الديباج : السيوطي . 1/40: عمدة القارئ 
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شؽ قمبو ، فشؽ قمبي ، فأخرج منو مغمز الشيطاف وعمؽ دـ ، : أخرج قمبو ، أو قاؿ: احدىما
أو - أغسؿ بطنو غسؿ اإلناء ، واغسؿ قمبو غسؿ اإلناء : فطرحيا ، ثـ قاؿ احدىما لآلخر

ثـ دعا بالسكينة ، كأنيا وجو ىرة بيضاء ، فأدخمت قمبي ، ثـ قاؿ -  اغسؿ قمبو غسؿ المالءة 
خط بطنو ، فخاط بطني ، وجعال الخاتـ بيف كتفي ، فما ىو إال أف وليا : احدىما  لصاحبو 

  ."عني فكأنما أعايف األمر معاينة 

 .  البشرى بالنبوة مف ممؾ قرنو اهلل بو ليتأّىب لموحي  -5

:       ونأتي اآلف لمناقشة ىذه الفقرات تباعا

 مّر بنا أف الرؤيا المنامية ىي مف صور اإليحاء اإلليي ، ومما ال إشكاؿ فيو أف يكوف قد ُخّص :أوال        
ف كنا ال نجد في   بيذه الصيغة مف اإليحاء ، كما حدث مع نبي اهلل إبراىيـ النبي  ، وا 

 عف مياـ أوكميا اهلل تعالى إليو عف طريؽ المرويات مصاديؽ موثوقة لذلؾ ، إذ لـ يحدثنا النبي 
وحي أتاه في المناـ ، ولكف مع ذلؾ فال إشكاؿ في تبني ىذا األمروقبولو ، ىذا مف جانب ، ومف جانب 

تكوف صادقة فيو نبي اهلل ، ومف دالالت صدؽ رؤياه في القرآف - حتما  - آخر ، فإف رؤيا النبي 
ـْ َفَما : قولو تعالى ُفُي ْؤَيا الَِّتي َأَرْيَناَؾ ِإالَّ ِفْتَنًة ِلمنَّاِس َوالشََّجَرَة اْلَمْمُعوَنَة ِفي اْلُقْرَآِف َوُنَخوِّ َوَما َجَعْمَنا الرُّ

ـْ ِإالَّ ُطْغَياًنا َكِبيًرا ـَ ِإْف : ، وقولو تعالىَيِزيُدُى ْؤَيا ِباْلَحؽِّ َلَتْدُخُمفَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرا َلَقْد َصَدَؽ المَُّو َرُسوَلُو الرُّ
ـْ َتْعَمُموا َفَجَعَؿ ِمْف ُدوِف َذِلَؾ َفْتًحا  ـَ َما َل ِريَف اَل َتَخاُفوَف َفَعِم ـْ َوُمَقصِّ َشاَء المَُّو َآِمِنيَف ُمَحمِِّقيَف ُرُءوَسُك

. َقِريًبا

إف ىذه الرؤيا التي وصفت بالصادقة أو الصالحة إنما جاءت تمييدا :      لكف اإلشكاؿ يقع حينما يقاؿ 
 ليتقبؿ نبوتو ، وكأنو لـ يكف يعمـ بنبوتو ، فيقوؿ احدىـ وىو يجعؿ الرؤيا لمنبوة أو تنبييا لمنبي 

الرؤيا الصادقة في منامو بما : "  بأنو نبي مبعوث ورسوؿ مبمغ الصادقة أوؿ مدارج النبوة حتى عمـ 
سيؤوؿ إليو أمره ، فكاف ذلؾ إنكارا بيا ليرّوض ليا نفسو ، ويختبر فييا حواسو ، فيقوـ بيا إذا بعث ، 

                                                           

ابف . 1/250: دالئؿ النبوة : األصبياني. 19ص: كتاب اليواتؼ : ابف أبي الدنيا: وينظر . 2/52: تاريخ : الطبري- 
: الييثمي . 1/20: إمتاع األسماع : المقريزي . 337/ 2: البداية والنياية : ابف كثير . 461/ 3: تاريخ دمشؽ : عساكر

 . 255/ 8: مجمع الزوائد 
 . 60سورة اإلسراء اآلية - 
. 27سورة الفتح اآلية - 
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، لئال يفاجئو األمر مشاىدة ومشافية ،  تأنيسا لو : " وقاؿ آخر .  "وىو عمييا قوي ، وبيا ممي 
 . "فال تحتممو ألوؿ حالة بنيتو البشرية 

      بؿ إف ىذه المسألة أخذت حيزا أكثر مما يستوجب، فتعدت مقاـ التييئة والتنبيو إلى أف يكوف لقاؤه 
.  عف طريؽ الرؤيامع الوحي عبر الرؤيا ، فتكوف بذلؾ الصورة األولى لموحي التي نبئ بيا النبي 

 ميمة التييئة لمنبوة، فإنيا جعمتو -  حسب زعميـ أعاله- والمالحظ أنو بدال مف أف تأخذ الرؤيا 
شاكا مرتابا ، واتيـ نفسو باتيامات وظنوف غير الئقة كما أدلت بذلؾ بعض الروايات ، مما غدت ىذه 

.    وثغرة ينفذ منيا الخصـو لضرب اإلسالـ ونبيو العظيـالرؤى والمنامات مف موارد الطعف في نبوتو 

 في المبحث االوؿ توضح لنا في محموقد  أما قضية تّحنثو في غار حراء ، وانعزالو لمتعبد ، ؼ:       ثانيا
. مف ىذا الفصؿ

 كاف يرى الضوء ، ويسمع الصوت ، وأف الشجر والحجر كانا  إف مف عالمات نبوتو أنو :       ثالثا 
ىؿ كاف سابقا لمبعثة ؟ كما : يسّمماف عميو ، وىذا مما ال إشكاؿ فيو ، إال أنو اختمؼ في توقيت ذلؾ 

إني ال أعرؼ حجرا كاف يسمِّـ : "  مف أنو قاؿ أشار إلى ذلؾ جمع مف الروايات ، منيا ما نسب إليو 
كنت : " إذ يقوؿ - الذي الزمو منذ صغره   -  ، ورواية عف أمير المؤمنيف  "عمي قبؿ أف أبعث 

 بمكة ، فخرجنا في بعض نواحييا ، فما استقبمو جبؿ وال شجر إال وىو يقوؿ السالـ عميؾ مع النبي 
 الوادي فال يمر لقد رأيتني أدخؿ معو يعني النبي  : " وفي رواية أخرى عنو  . "يا رسوؿ اهلل 

 . "السالـ عميؾ يا رسوؿ اهلل وأنا اسمعو : بحجر و ال شجر إال قاؿ 

                                                           

. 235ص : أعالـ النبوة : الماوردي- 
. 196/ 11: إمتاع األسماع : المقريزي . 101/ 2: الشفا : القاضي عياض- 
: مسمـ. 12/ 1: سنف الدارمي : الدارمي. 95، 5/89: المسند : ابف حنبؿ. 7/254: المصنؼ : ابف أبي شيبة- 

: الخرائج : الراوندي. 341ص: األمالي : الطوسي .  2/291: المعجـ األوسط : الطبراني . 59 – 7/58: الصحيح 
: الجامع الصغير: السيوطي. 76ص: نظـ درر السمطيف : الزرندي . 427/ 2: دالئؿ النبوة : األصبياني. 2/494
 . 426/ 11:كنز العماؿ : المتقي اليندي . 1/404

: سبؿ اليدى: الصالحي الشامي . 306، 148/ 6: البداية والنياية : ابف كثير . 253/ 5: السنف : الترمذي- 
9/509  .

. 1/104: أعالـ الورى : الطبرسي. 125ص: كنز الفوائد : الكراكجي: وينظر. 3/23: البداية والنياية : ابف كثير-  
. 390/ 2: إمتاع األسماع : المقريزي
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 بمكة خمس مكث النبي : "     أما سماعو الصوت ورؤيتو الضوء فقد روي عف ابف عباس أنو 
.  "عشرة سنة يسمع الصوت ، ويرى الضوء سبع سنيف وال يرى شيئا 

لكف نجد أف الروايات .      ففي الروايات أعاله داللة عمى أف ذلؾ كاف يحدث معو قبؿ بعثتو الشريفة 
 إنما حدث معو ذلؾ بعد بعثتو الشريفة نفسيا استبدلت بعض مف ألفاظيا لتعطي بعدا آخر، وىو أنو 

 . "حيف بعثت : " وفي رواية. "كاف يسمـ عمي ليالي بعثت : "  أنو قاؿ، إذ روي عنو 

إف مف أغرب ما قصو الرواة في عالمات نبوتو ىو حادثة شؽ  :  شؽ صدره الشريؼ :        رابعا 
، تحت مسمى التطيير مف  واستخراج الدنس والشرؾ ومغمز الشيطاف أو غيره صدر النبي 
 . "ليصفو فيصفى ، ويخمص فيستخمص " األدناس  

     وغير خاؼ عمى القارئ أف مجريات أحداث رواية شؽ الصدر تستمـز الوقوؼ عندىا والتأمؿ فييا ، 
إذ ال يمكف لمف كاف لو لب سميـ أف يتجاىؿ سذاجة ما روي فييا ، أو يسمـ بما حبكتو مخيمة راوييا ، 

: ويمكف إجماؿ المالحظات عمييا باآلتي 

عجبا لقمب المصطفى لكرائـ رساالت ربو ، والمجتبى مف خالئقو ، أف يكوف فيو مغمٌز لمشيطاف  -1
إف اهلل تعالى خمؽ في قموب البشر عمقة قابمة :  " ، أو عمقة كما يبرر بعضيـ وجودىا بالقوؿ

 ، فمـ يبؽ فيو مكاف قابؿ لما يمقيو الشيطاف فييا ، فأزيمت ىذه العمقة مف قمب رسوؿ اهلل 
أليس اهلل قد تكفؿ !  ، مما يتطمب تطييره بيكذا عممية جراحية ؟" ألف يمقي فيو الشيطاف شيئا 

ـْ  اصطفاءه مف خيار خمقو الذيف انتجبيـ لرساالتو ، وىـ األنبياء الذيف وصفيـ بقولو  نَُّي َواِ 

                                                           

 . 110 / 2: الشفا: القاضي عياض- 
: مسند أبو يعمى : ابو يعمى. 5/253: السنف : الترمذي. 5/105: المسند : ابف حنبؿ. 106ص: المسند : الطيالسي- 
. 361/ 4: تاريح دمشؽ : ابف عساكر . 30ص: الدرر : ابف عبد البر. 2/231: المعجـ الكبير : الطبراني . 459/ 13

 . 3/23: البداية والنياية : ابف كثير
.  361/ 4: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر . 238/ 2: المعجـ الكبير : الطبراني . 1/36: المناقب: الكوفي- 
   في ديار نشأة النبي : النصراهلل:  ، ينظرلمزيد مف الدراسة والتحميؿ عف روايات حادثة شؽ صدر النبي - 

 .  23 ػ 13ص: بني سعد 
 . 236ص : أعالـ النبوة : الماوردي- 
 . 38/ 3: إمتاع األسماع : المقريزي- 
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 ،  ، إذ طيرىـ مف االرجاس واألدناس مف اجؿ حمؿ رسالتو  ِعْنَدَنا َلِمَف اْلُمْصَطَفْيَف اأْلَْخَيارِ 
ـْ يخمقو اهلل طاىرا منيا ؟ فما الحكمة مف وجودىا ؟ وىؿ مصدر الشر في ذات اإلنساف  ـَ ل ثـ ل

 شبييا بالغدة المترشحة في الجسـ بحيث ؛ إذ لو استأصمت انقطعت المترشحات ؟

    وليتأمؿ القارئ في اّدعاء تمؾ الرواية، وكيؼ أف ىذيف الممكيف لـ يكونا عارفيف لمف ُأرسال فيسأؿ 
 ؟ وأي رجؿ ىذا الذي قد قابمو في ذاؾ أىو ىو ؟ وما معنى قياميما بوزف النبي : احدىما اآلخر

الميزاف ؟ أىو مف أىؿ الدنيا ؟ ثـ يتكاثر عدد الرجاؿ إلى األلؼ ؟ فيؿ كانوا أحياء فمماذا ىـ صامتوف ؟ 
ولـ يحدثوا عف ىذه الحادثة إف كانوا مف أىؿ الدنيا ؟ فأي مخيمة قاصرة قد أنتجت ىذا التصوير الساذج 

؟ أليس مف خمقو واصطفاه يعمـ السر وما يخفى؟ وىو اعمـ ؟ وىؿ دافع ىذا قياس إيماف النبي  
بعباده؟ 

فنرى عممية الوزف ثـ !       إف الرؤية المادية التجسيدية ماثمة في مخيمة الرواة فال تنفؾ عف مروياتيـ 
 الشؽ ثـ الغسؿ كغسؿ اإلناء ثـ إدخاؿ السكينة بتمؾ الصفة ثـ الخياط ووضع الخاتـ بيف كتفي النبي

.  كميا تصورات مادية

     جدير بالذكر أف ىذه القضية كما ىو واضح لمف راؽ لو التتبع في المرويات التاريخية لـ تحدث مرة 
، بؿ تكررت عدة مرات ، وفي مراحؿ عمره المختمفة ، وفي أزمنة وأماكف مختمفة ، واحدة مع النبي 

. فييا بارزا إلى الحد الذي يستحيؿ التسميـ بصحتيا" التناقض" ويبدو 

 

:      وسنعرض بشكؿ موجز تمؾ التناقضات  لنقؼ عمى حقيقتيا

لقد تباينت الروايات في تحديد تاريخ وقوع حادثة شؽ الصدر، :  مف جية زماف وقوع الحادثة :أوال      
فالرواية أعاله لـ تحدد تاريخا معينا لمحادثة ، بؿ توحي بوقوعيا قبيؿ تكميفو بالنبوة التي ُاختمؼ في 

                                                           

. 47سورة ص اآلية - 
. 5ص : عصمة األنبياء في القرآف الكريـ : سبحاني- 
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 ، أو  ، أو عشر سنواتأو ست سنوات . أو أنيا حدثت لمنبي في عمر األربع سنوات ! تاريخيا أصال
 .  أو عند اإلسراء عند مبعثو 

و الحطيـ ، أ       ويالحظ أيضا التبايف في المكاف الذي وقعت فيو ىؿ ىو ديار بني سعد أـ في زمـز
؟  ، أو في الصحراء ، أو في بيت النبي ، أو في بعض بطحاء مكة و حوؿ الكعبة ، أ 

فمماذا ىذا التكرار ؟ وما السر في ىذا األسموب مع النبي وشؽ صدره مرارا ؟ ىؿ ىذا يعني فشؿ الحاالت 
أـ ال ! السابقة ؟ أـ إف تمؾ العمقة السوداء تعاود النمو في قمب النبي مما يستدعي استئصاليا مف جديد

؟ فيؿ يمكف القوؿ بأنيا تكررت ، فاف الغاية منيا واحدة وىي إخراج مصدر الشر في قمب النبي 
!! تتجدد العمقة حتى يحتاج إلى إزالتيا باستمرار؟

، أـ في بيف وقوعيا في ديار بني سعد ! تباينت الروايات أيضا في ذلؾ: مكاف الحادثة :ثانيا    
 .  ، أـ في بيتو ، أـ بعد نزولو مف قمة جبؿ، أـ في الصحراء بطحاء مكة 

                                                           

.  1/53: الطبقات : ابف سعد- 
. 1/38: المقتفى مف سيرة المصطفى : ابف حبيب- 
. 1/389: فتح الباري : ابف حجر- 
. 2/222: تاريخ : الطبري- 
 .  15/6: جامع البياف : الطبري- 

: المتقي اليندي. 196 / 1: الديباج : السيوطي. 191 / 1: الشفا : القاضي عياض. 101 / 1: الصحيح : مسمـ-  
 .385/ 11: كنز العماؿ 

  .207 / 4: المسند : ابف حنبؿ - 
  .54 / 2: تاريخ : الطبري  . 208 / 4: المسند : ابف حنبؿ - 
  .230 / 1: السيرة النبوية : ، ابف كثير 461 / 3: تاريخ دمشؽ :  ، ابف عساكر 52 / 2: تاريخ : الطبري - 

  .103 ػ 102 / 1: الصحيح : مسمـ - 
  .463 / 3: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر - 
: ابف حنبؿ. 1/47: تاريخ: ابف معيف. 1/53: الطبقات : ابف سعد. 50-48ص: السير والمغازي : ابف إسحاؽ- 
: المعجـ الكبير : الطبراني . 86ص: األوائؿ : ابف أبي عاصـ. 9-1/8: سنف الدارمي : الدارمي. 4/184: المسند 

17 /131 . 
 . 230 / 1: السيرة النبوية :ابف كثير  . 461 / 3: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر  . 52 / 2: تاريخ : الطبري - 
 . 463/ 3: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر- 
. 33- 32ص: الفضائؿ : ابف شاذاف- 
  .103 ػ 102 / 1: الصحيح : مسمـ -  
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 فكما ىو واضح في أما عف الذي قاـ بميمة إجراء تمؾ العممية لمنبي : مف قاـ بالعممية :ثالثا    
، وفي ، أو أنيما طائراف أبيضاف أو أنو جبرئيؿ فقط . الرواية أعاله إنيما ممكاف لـ تعرفيما الرواية 

وكأف الميمة قد تنصؿ منيا المالئكة فألقيت عمى كاىؿ  . "رجالف " وفي رواية أف الذي قاـ بذلؾ ىما 
البشر ؟ أـ أف الرجالف ىما ممكاف بييئة بشر؟ 

: لقاؤه بالوحي: ثانيا          

     يا ترى كيؼ كاف لقاؤه األوؿ بالوحي ؟ وأيف ؟ ومتى ؟ وبأي صورة رآه فييا ؟ وماذا كانت ردة فعؿ 
 ؟ في الواقع مف خالؿ تأمؿ الروايات يمكف إيجاز أىـ ما جاء فييا بوصفيا إجابات ليذه النبي 

: لؤلسئمة 

كالعادة تباينت الروايات في تحديد المكاف الذي التقى فيو : المكاف الذي نزؿ فيو الوحي ألوؿ مرة - أ
 بالوحي أوؿ مرة ، فعدد مف الروايات يقوؿ انو في حراء لما اعتزؿ فيو لمتحنث، إذ النبي 
 أخرى لتقوؿ إف المقاء تـ في ، فيما تأتي رواياتحتى فجئو الحؽ وىو في غار حراء: " تقوؿ

، وثالثة تقوؿ انو إلتقاه عند خروجو مف حراء باتجاه الوادي ، إذ ينسب إلى النبي منطقة أجياد 

                                                           

. 1/53: الطبقات : ابف سعد- 
.  528 -2/527: المستدرؾ : الحاكـ  .  102 –1/101: الصحيح : مسمـ- 
ابف  . 9 – 8 / 1: السنف :  ؛ الدارمي 184 / 4: المسند : ابف حنبؿ  . 47 / 1: تاريخ ابف معيف : ابف معيف - 

 . 131 / 17: المعجـ الكبير : الطبراني  . 86ص : األوائؿ : أبي عاصـ 
 . 50 - 48ص: السير والمغازي: ابف إسحاؽ- 
: المسند : ابف حنبؿ. 1/194: الطبقات : ابف سعد . 5/322: المصنؼ : الصنعاني. 207ص : المسند: الطيالسي- 
: الحاكـ. 1/217: صحيح ابف حباف : ابف حباف. 1/97: الصحيح : مسمـ. 8/67، 1/3: الصحيح : البخاري. 233/ 6

 . 5/467: فتح القدير: الشوكاني . 32ص: الدرر : ، ابف عبد البر9/6: السنف الكبرى : البييقي. 183/ 3: المستدرؾ 

: ابف كثير . 3319/ 10: تفسير: ابف أبي حاتـ. 27/61: جامع البياف : الطبري. 1/194: الطبقات : ابف سعد- 
. 123/ 6: الدر المنثور: ، السيوطي267/ 4: تفسير 
. 1/105: معجـ البمداف : الحموي: ينظر.موضع بمكة يمي الصفا، : أجياد- 
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أو أنو وقع في   . ..." فمما قضيت جواري فاستبطنت بطف الوادي، فنوديت: "  أنو قاؿ
.  وأخرى في طريقو إلى حراء ، أو في بيتو بطحاء مكة 

كيؼ ظير لو الممؾ في لقائو األوؿ بو ؟ إف المتتبع لمروايات التي تناولت ىذا الجانب يالحظ  - ب
وبيا تؤوؿ حالة الفزع ! إجماع مؤكد عمى تصوير أف المقاء قد حدث فجئة ودوف سابؽ توقع

ىذا مف جانب ، ومف جانب آخر، .  كما سنقؼ عميو في محمووالخوؼ التي انتابت النبي 
، بؿ   عمى انو مرسؿ مف اهلل وانو جبريؿ األميف فإف ىذا الممؾ لـ يعرؼ نفسو لمنبي 

إلى غيرىا مف  . "فجئو الممؾ فييا فقاؿ لو اقرأ " باغتو وأمره بالقراءة مباشرة دوف أي تأٍف 
.  اإلشارات

ويختفي ، !      بينما صرحت روايات أخرى بأنو فاجئو بالنداء دوف ظيور شخصو فقط يناديو يا محمد
يا محمد، فنظر : إذ سمع مناديا يقوؿ [أي النبي ]بينما ىو يمشي : " فمنتأمؿ معا نص ىذه الرواية 

يا محمد ، فنظر يمينا : يمينا وشماال والى السماء ، فمـ ير شيئا ، فمضى عمى وجيو ، فنودي الثانية 
وشماال ومف خمفو فمـ ير شيئا إال السماء ، ففزع ، وقاؿ لعؿ ىذا شيطاف يدعوني فمضى عمى وجيو ، 

يا محمد يا محمد فنظر خمفو وعف يمينو ثـ نظر إلى السماء ، فرأى مثؿ السرير بيف : فنودي في قفاه 
 .  ..."وعميو جبريؿ ... السماء واألرض

 لماذا ال يظير لو بوضوح ؟ ما معنى النداء ثـ االختفاء ىؿ       فمماذا يتعامؿ جبريؿ ىكذا معو 
! في األمر مزحة ؟ فبأي تأويؿ يمكف سد ىذه الثغرة التي ال يمكف االعتذار عنيا؟

                                                           

: مسند أبو يعمى : ابو يعمى. 1/99: الصحيح : مسمـ. 75/ 6: الصحيح : البخاري . 3/306: المسند : ابف حنبؿ- 
البداية : ابف كثير. 8/120: زاد المسير : ابف الجوزي . 1/51: الثقات : ابف حباف . 2/51: تاريخ : الطبري . 451/ 3

 . 223، 205ص : لباب النقوؿ : السيوطي. 3/24: والنياية 
ابف . 1/250: دالئؿ النبوة : ، األصبياني19ص: كتاب اليواتؼ : ابف أبي الدنيا: ، وينظر2/52: تاريخ : الطبري- 

: الييثمي. 1/20: إمتاع األسماع : المقريزي . 337/ 2: البداية والنياية : ابف كثير . 461/ 3: تاريخ دمشؽ  : عساكر
 . 255/ 8: مجمع الزوائد 

. 23 - 3/22: إمتاع األسماع : المقريزي- 
. 413 / 3: تفسير : مقاتؿ بف سميماف- 
 . 1/448: نصب الراية : الزيمعي- 
. 413 / 3: تفسير : مقاتؿ بف سميماف- 
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 في رواية أخرى لما سمع النداء ىرب بعيدا ، ولـ ينتظر ليتأكد مف المنادي ؟       بؿ إف النبي 
 . "ال تفعؿ إذا أتاؾ فاثبت حتى تسمع ما يقوؿ ، ثـ ائتني فاخبرني" حتى طمب منو ورقة بف نوفؿ أف 

 بؿ انو       بؿ األغرب مف ذلؾ إف ىذا الممؾ لـ يراع حالة الدىشة والفزع التي انتابت النبي 
حتى بمغ مني -  أو غطني-  فأخذني فغتني: " ليعاممو بمنتيى القسوة والعنؼ كما أدلت بذلؾ النصوص

، " اقرأ : " ، وفي كؿ مرة يقوؿ لو"حتى ظننت انو الموت "  ، يفعميا معو ثالثا "الجيد ثـ أرسمني 
ولـ أكف قرأت " ، وتارة يعترؼ بأنو ال يقرأ ، " ما أنا بقارئ :  " والنبي ال يعرؼ ماذا يقرأ ، فيرفض قائال

 ، ولكف العجيب "ما اقرأ "  أو "ماذا اقرأ : " ، وثالثة نجده يتساءؿ " قرأت كتابا قط ، فمـ ادر ما اقرأ 
العجيب إف موقؼ الوحي واحد في كؿ الحاالت التي تنوعت فييا النصوص ، وىو انو يستخدـ العنؼ مع 

أخذ بحمقي : "   أنو قاؿ  ، بؿ انو في إشارة مف احدى الروايات التي تنسب إلى النبي النبي 
 . "حتى أجيشت بالبكاء 

     عندىا اضطر النبي أف يمبي ما طمبو منو عمى مضض ، واف يقرأ ما أراد الذي تارة كاف مشافية ، 
. "تنجيا أف يعود لي بمثؿ الذي صنع بي " وأخرى قراءة بكتاب ما ، فقرأ 

                                                           

 . 133ص : السير والمغازي: ابف إسحاؽ- 
: الحاكـ. 1/97: الصحيح : مسمـ. 67/ 8، 6/88، 1/3: الصحيح : البخاري . 6/233: المسند : ابف حنبؿ- 

. 3/183: المستدرؾ 
. 1/116: عيوف األثر : ابف سيد الناس. 12/ 63: تاريخ دمشؽ: ابف عساكر. 1/155: السيرة النبوية : ابف ىشاـ- 

.  403، 1/387: السيرة النبوية : ابف كثير
، 7/51: السنف الكبرى : البييقي. 1/97: الصحيح : مسمـ.  1/3الصحيح : البخاري. 6/233: المسند : ابف حنبؿ- 
. 1/46: عمدة القارئ : العيني . 9/6

: الحارث بف أبي أسامة. (ما قرأت كتابا قط، فمـ أدر ما أقرأ ): قاؿ: ، وفي رواية3/19: إمتاع األسماع : المقريزي- 
/ 63: تاريخ دمشؽ  . (ما قرأت كتابا قط وال أحسف وما أكتب وما أقرأ ): ، وفي رواية ابف عساكر282ص: بغية الباحث 

.   1/393: ، السيرة النبوية 11،20/ 3: البداية والنياية : ابف كثير: ، وينظر17
: ، ابف كثير116/ 1: عيوف األثر : ، ابف سيد الناس12/ 63: تاريخ دمشؽ : ، ابف عساكر2/48: تاريخ : الطبري-  

.  1/403: السيرة النبوية 
.   13/208: شرح نيج البالغة : ، ابف أبي الحديد282ص: بغية الباحث : الحارث بف أبي أسامة- 
.  1/97: كفاية الطالب : السيوطي. 20-19 / 3: إمتاع األسماع  : المقريزي- 
 . 121ص: السير والمغازي : ابف إسحاؽ- 
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فرواية غيبت :  فقد تباينت الروايات بيذا الخصوص       أما عف الييأة التي رأى فييا جبرائيؿ 
السالـ ) يناديو باسمو ، أو انو يسمع صوتا يسمـ عميو  مجرد نداء شخص جبريؿ ليسمع النبي 

: " ، ولكف رواية أخرى تقوؿ، وفي روايات يتجسد لو جبرائيؿ في صورة ما قد ال تصفيا رواية  (عميؾ
 مثؿ النور  قد غطت األفؽ، وعميو جبريؿ فرأى مثؿ السرير بيف السماء واألرض وعميو درنوكة " 

 ".المتوقد يتالال حتى كاد أف يغشى البصر

 لـ يعرؼ نفسو في ىذا المقاء األوؿ عمى رأي اغمب الروايات ، وأنو قد عامؿ       وألف جبريؿ 
  ، وتارة، ورجؼ قمبو ، وارتجفت بوادره  سمبية  ، فقد ذعرالنبي بمنتيى القسوة ، كانت ردة فعمو 

 فأخذتني رجفة "، وفي رواية " حتى ىويت إلى األرض -  أو رعبا -   فجثيت منو فرقا  " : يقوؿوتارة
 " فجثوت لركبتي ، وأنا قائـ ثـ زحفت ترجؼ بوادري "  ، وفي نص آخر" فيربت منو" ، بؿ " شديدة 

 ففزع فزعا شديدا ، ثـ وقع مغشيا عميو ، ولبث ساعة ثـ أفاؽ يمشي وبو رعدة شديدة ، ورجاله " ، بؿ 
 . "تصطكاف 

     اضطر الوحي لمعودة ثانية ، ولكف لماذا ؟ يظير اراد أف يعرؼ نفسو ، إذ في ىذه المرة صّرح لو 
 أو اختبار لقواه البشرية ىؿ تحتمؿ بأنو جبريؿ ، وكأف المقاء األوؿ كاف مجرد فرصة لتخويؼ النبي 

 أنيا إذ يؤوؿ البعض ما حدث مف حالة الفزع والرعب والخوؼ في ذات النبي ! ىذا الجو المالئكي ؟
                                                           

 . 413 / 3: تفسير: مقاتؿ بف سميماف- 
 . 3/19: إمتاع األسماع : المقريزي- 

 . 39 – 19 / 3: امتاع االسماع : المقريزي : ينظر -   
: أساس البالغة : ، الزمخشري2/170: غريب الحديث : ابف قتيبة. مؤنت درنوؾ وىو البساط أو الثوب، وجمعو درانؾ- 
. 424 - 423/ 10:لساف العرب : ، ابف منظور370ص
 . 413 / 3: تفسير : مقاتؿ بف سميماف - 
. 1/194: الطبقات : ابف سعد-  
. 1/97: الصحيح : مسمـ. 6/88: الصحيح : البخاري. 6/223: المسند : ابف حنبؿ-  
. 7/51: السنف الكبرى : البييقي. 1/3: الصحيح : البخاري. 6/223: المسند : ابف حنبؿ-  
 . 4/469: البداية والنياية : ابف كثير . 6/87: تفسير السمعاني : السمعاني. 2/53: تاريخ : الطبري- 

شرح : ، النووي19/60: الجامع : القرطبي. 4/159: مسند أبو يعمى : أبو يعمى . 1/99: الصحيح : مسمـ-  
 . 460/ 11: كنز العماؿ : المتقي اليندي. 191/ 1: الديباج : السيوطي. 2/208: الصحيح 
 . 2/48في التاريخ : الكامؿ: ابف األثير . 2/47: تاريخ : الطبري-  
. 413 /3: تفسير : مقاتؿ بف سميماف- 
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 بشر عادي في وما تأكيدنا ليذه الرىبة والشدة والفزع إال لنصؿ إلى حقيقة أف الرسوؿ " حالة طبيعية 
خصائصو وتركيبتو النفسية وأف سالمتو مف كؿ عارض تستدعي أف يصدر مثؿ ىذه االنفعاالت المتوقعة 

 . "مف أي شخص سميـ قد يتعرض لما يشبو ىذا الموقؼ الجمؿ 

 حينما يأتيو الممؾ الوحي في صورتو المالئكية باف      قد فّسر بعضيـ الشدة التي تعتري النبي 
 .  "تقريب الطبيعة البشرية إلى األوضاع الممكية والجو المالئكي" منشأىا 

 وعالقتو  حوؿ بعثة النبي       بعد ىذا التصوير لننظر إلى ما جاء مف كالـ أمير المؤمنيف 
 متآلؼ جدا مع الجو المالئكي ، وقد بالمالئكة ، سنجد الحقيقة ماثمة بأنصع صورىا بأف النبي 

اعتاده منذ طفولتو ؛ إذ إف العناية اإلليية قد قرنت بو ممكا مف أعظـ المالئكة يتولى أمره، فمـ تكف 
األجواء المالئكية غريبة عميو ليفزع منيا أو يحتاج معيا إلى مقدمات حتى يعدىا البعض أكثر ضرورة 

 مف شدة لوال تمؾ المقدمات لكانت   نتيجة تأثر النبي بيذا المقاء أضعاؼ  ما وردنا  عنو " فيقوؿ 
ألنني اعتقد أف تعبير المواجية الذي - كما يحمو لي أف اسمييا   - وجدىا في ىذه  المالقاة األولى 

 " يوحي  بمعاني الندبة   والخصومة منتؼ مف أصؿ الحالة 

       فما التأثر الذي كاف مف الممكف أف يبمغو النبي بأكثر مف ىذا ؛ بؿ كما سيتضح لنا أّنو قد حاوؿ 
؟ - كما تّدعي الروايات – قتؿ نفسو 

      نعود لتتبع تفاصيؿ ما جاء في الروايات ، يأتي الممؾ ثانية ولكف ىذه المرة يتجسد بصور شتى ، 
أبدعت مخيمة الرواة فييا أيما إبداع ، إذ نسجت تمؾ الصور بشيء مف التصوير المادي الذي لـ تتخطاه 

!  مخيالتيـ الساذجة

 ، وراو "فإذا الممؾ الذي جاءني في حراء جالس عمى كرسي بيف السماء واألرض فرعبت منو     " 
في صورة رجؿ صاؼ قدميو في أفؽ السماء ، فوقفت "  آخر أممت عميو مخيمتو أف الممؾ إنما جاء 

                                                           

 . 77ص : الوحي القرآني : ابداح- 
 . 100ص: مقدمة: ابف خمدوف- 
. 77-76ص : الوحي القراني : ابداح - 
 . 5/100: السنف : الترمذي . 1/4: الصحيح : البخاري. 17ص: كتاب اليواتؼ : ابف أبي الدنيا- 
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واضعا إحدى رجميو عمى األخرى في "  ، وقد احكـ احدىـ  وصؼ الممؾ  المتبطر بأنو " انظر إليو 
 . "أنا جبريؿ ، يا محمد أنا جبريؿ  فذعر رسوؿ اهلل : يا محمد : أفؽ السماء يصيح 

فإذا أنا بجبريؿ عمى الشمس جناح لو بالمشرؽ : "       وتعاظمت صورة جبريؿ في خياؿ آخريف فوصفوه
 " فيمت منو فجئت مسرعا ، فإذا ىو بيني وبيف الباب، فكممني حتى أنست بو : وجناح لو بالمغرب قاؿ

 .

يأتيني مف  : "      وصورة أخرى قد أعممت فييا الخياالت مبمغا أسطوريا إذ يصفو بمساف النبي 
رآه في رفرؼ  : "  ، وفي نص آخر "لو ستمائة جناح " وانو " السماء جناحاه لؤلؤ وباطف قدميو اخضر

رأى شخصا بيف السماء واألرض باجياد إذ بدا لو جبريؿ : " ، وفي صورة أخرى" اخضر قد سد األفؽ 
 . "فسمـ عميو ، وبسط بساطا كريما مكمال بالياقوت والزبرجد 

     يالحظ التغاير في صور جبريؿ في الروايات بعدة أشكاؿ ليس في المقاء األوؿ فحسب بؿ حتى في 
 ، وكميا تصويرات اضفت عمييا خياالت الرواة الشيء الكثير ، ولـ يحمؿ  في المعراج لقائو بالنبي 

والروايات تتسع في : " يحمؿ بعضيـ ىذا االختالؼ محمال سمبيا ، بؿ راح يؤولو بما يحمو لو  قائال 
أف يكوف لجبريؿ ضروب مف الصور ، :  في صور مختمفة  ،  ووجو ذلؾ  لمنبي ترائي جبريؿ 

  يثبت اهلل قمب رسولو لرؤيتو فييا بقوة يجددىا اهلل لو ، وكؿ حالة إبقاء فكؿ مرة يترائى فييا لمنبي 

                                                           

: ابف كثير. 1/116: عيوف األثر: ابف سيد الناس . 63/13: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر . 2/49: تاريخ : الطبري- 
. 2/234: سبؿ اليدى: الصالحي الشامي . 1/403: السيرة النبوية 

. 1/194: الطبقات : ابف سعد- 
. 19 / 3: إمتاع األسماع : المقريزي- 
 . 39 / 3: إمتاع األسماع : المقريزي- 
فتح : ابف حجر. 42 / 3: إمتاع األسماع : المقريزي. 9/216: المعجـ الكبير : الطبراني. 6/51: الصحيح: البخاري- 

 . 19/200: عمدة القارئ : العيني . 8/470: الباري 
. 23- 22 / 3: إمتاع األسماع : المقريزي- 
 . 33 / 3:امتاع االسماع : انظر مثال المقريزي - 
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 حتى  عف رؤيتو ، فصعؽ اهلل تعالى رسولو عمى جبمتو ، وال يحدث لو فييا قوة ، يضعؼ 
. "ثبتو اهلل تعالى 

نيا في جانب :        ولنا أف نسأؿ صاحب ىذا الرأي إف كاف قد صح ما قالو بشأف تعدد صور الوحي وا 
بداعو وأف لو في خمقو شؤونًا ، ولكف ىؿ يصح  القبوؿ تكوف مظيرا مف مظاىر قدرة الباري عز وجؿ ، وا 

بردة فعمو - مزاعـ تمؾ الروايات - ؟ إذف بماذا يفسرإف ذلؾ كاف لتثبيت قمب النبي  : معيا القوؿ 
 حيف كاف قد رآه بتمؾ الصور ، فتارة يقع مغشيا عميو وأخرى يذعر فييا وثالثة يياؿ منو وييرب  ...

بيكذا وصؼ !  ، فأي تثبيت حصؿ لقمبو الشريؼ ؟الخ مف تعدد حاالت الفزع والرعب التي مّر بيا 
!  غريب؟

 

وىو !       وىؿ اهلل سبحانو بحاجة إلى أف يريو جبريؿ بيكذا شاكمة لترعب حبيبو المصطفى وتفزعو؟
 ، ىذا مف جانب ومف جانب آخر نعاود التساؤوؿ ، أي رواية ىي َوَلَقْد َرَآُه ِباأْلُُفِؽ اْلُمِبيفِ  القائؿ 

؟ ألـ يمحظ أف الحادثة واحدة  بالنسبة لمقائو األوؿ بالنبي األصح في تصوير شخص جبريؿ 
 حتى ظف بيا ظنونا  وقد رجؼ وارتاب  في نفسو والحاالت متعددة ؟ ثـ أيف تثبيت قمب النبي 

 أو انو فما بيف ظنو بأنو مجنوف : شتى ؟ وقد تباينت حاالت تمؾ الظنوف تبعا لتبايف الروايات أعاله 

                                                           

أدع ربؾ، فدعا :  لما طمب منو أف يراه في صورتو، فقاؿوذلؾ إشارة إلى صورة أخرى رأى فييا نبي اهلل جبريؿ - 
صعؽ، فنعشو، فمسح البزاؽ عف ربو، فطمع عميو سواد مف قبؿ المشرؽ، فجعؿ يرتفع ، فينتشر، فمما رآه رسوؿ اهلل 

 .   3/43: إمتاع األسماع : المقريزي. فمو
 . 3/44: إمتاع األسماع: المقريزي- 
. 23سورة التكوير اآلية - 
ولـ يكف في خمؽ اهلل عز وجؿ أحد أبغض : "   لما رأى جبرئيؿ قاؿالغريب ما نسبتو إحدى الروايات أف النبي - 

: ينظر" . إف األبعد ػ يعني نفسو ػ لشاعر أو مجنوف: إلي مف شاعر أو مجنوف، كنت ال أطيؽ النظر إلييما، فقمت 
إمتاع : المقريزي. 1/131:تاريخ اإلسالـ : الذىبي. 13/ 63تاريخ دمشؽ : ابف عساكر. 2/49: تاريخ : الطبري
 لكف ىؿ حقا أف النبي  .  1/195: الطبقات " أخشى أف يكوف في جنف : "  وورد عند ابف سعد . 3/26: األسماع

كاف يبغض الشعراء والمجانيف؟ فما ذنب األوؿ وقد حباه اهلل بيبة عقمية مبدعة قد تسخر لقوؿ ما ىو حسف أو قبيح، 
أما الثاني فيو مسكيف ال ذنب لو إال أنو فقد عقمو؟ فيؿ يعقؿ . ولكنيا مف ممكات األبداع، وقد مدح اهلل الشعراء المؤمنوف 

ىذا مف نبي الرحمة ، نعـ ىو قد تأذى مف إتياـ قريش لو بالجنوف، ونسبت إليو قوؿ الشعر لما أعجزىـ القرآف، ولكف لـ 
 قد أعمف عداءه أو بغضو لمشعراء أو المجانيف ؟          يشيد التاريخ أنو 
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مف مغبة ىذا األمر وقد بمغ بو . وأشفؽ عمييا  . بؿ انو قد خشي عمى  نفسو أو بو خبؿ كاىف 
الحاؿ أف فكر في قتؿ نفسو والتردي مف شواىؽ الجباؿ فاضطر جبريؿ أف يأتيو فيعرفو بأنو جبريؿ وانؾ 

 عف فكرة قتؿ نفسو فكاف يبادر لذلؾ كمما فتر عنو الوحي  ، بؿ لـ يكؼ النبي يا محمد رسوؿ اهلل 
  إف ربؾ قد قالؾ :  بعد أف قالوا لو 

 ِإنَُّو :      ولو قارنا بيف رؤية ىذه الروايات ورؤية القرآف الكريـ  حوؿ ىذه القضية لوجدنا الحؽ تعالى
َـّ َأِميٍف * ِذي ُقوٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍف * َلَقْوُؿ َرُسوٍؿ َكِريـٍ  ـْ ِبَمْجُنوٍف * ُمَطاٍع َث َوَلَقْد َرَآُه * َوَما َصاِحُبُك

َما َضؿَّ : وقولو تعالى. َوَما ُىَو ِبَقْوِؿ َشْيَطاٍف َرِجيـٍ *َوَما ُىَو َعَمى اْلَغْيِب ِبَضِنيٍف *ِباأْلُُفِؽ اْلُمِبيِف 
ـْ َوَما َغَوى  ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى *َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى *ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى *َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى * َصاِحُبُك

َـّ َدَنا َفَتَدلَّى * َوُىَو ِباأْلُُفِؽ اأْلَْعَمى *  َما * َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى * َفَكاَف َقاَب َقْوَسْيِف َأْو َأْدَنى * ُث
ِعْنَدَىا َجنَُّة * ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَيى * َوَلَقْد َرَآُه َنْزَلًة ُأْخَرى * َأَفُتَماُروَنُو َعَمى َما َيَرى * َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى 

 .َلَقْد َرَأى ِمْف َآَياِت َربِِّو اْلُكْبَرى*َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى *إْذ َيْغَشى السِّْدَرَة َما َيْغَشى * اْلَمْأَوى 

 سواء في المعراج أـ غيرىا ، ونحف       فيذه اآليات تتحدث بوضوح عف طبيعة لقاء الوحي بالنبي 
الخ ، " الكذب " " الغواية " و " الشيطنة " و " الجنوف " نمحظ أف اهلل سبحانو قد نفى عف نبيو اتيامات 

ولكف ىذه االتيامات إنما ىي اتيامات قومو وليس ظنو بنفسو ويبدو أف الرواة قد استقوىا مف ىذه اآليات 
                                                           

 . 195/ 1: الطبقات : ابف سعد- 
. 3/22: إمتاع األسماع : المقريزي- 
السنف : ، البييقي1/97: الصحيح: مسمـ . 6/88، 1/3: الصحيح : البخاري. 322/ 5: المصنؼ : الصنعاني- 

.  3/5: إمتاع األسماع: المقريزي. 9/6: الكبرى
.  2/48: الكامؿ: ابف األثير. 30/318: جامع البياف. 2/47: تاريخ: الطبري. 6/223: المسند: ابف حنبؿ- 
 . 318 / 30: جامع البياف: الطبري- 
. 1/272: الروض األنؼ : السييمي. 327/ 3: تفسير : الصنعاني- 
خشيت أف يكوف صاحبي قد قالني وودعني ، " تباينت الروايات فيمف قاؿ لو ذلؾ فرواية تشير انو ىو قد ظف ىكذا - 

 الوحي جزع مف ذلؾ جزعا شديدا، فقالت لو وفي رواية انو لما أبطأ عمى رسوؿ اهلل " . فجاء جبريؿ بسورة الضحى 
: ابف إسحاؽ . 3 سورة الضحى االية  َما َودََّعَؾ َربَُّؾ َوَما َقَمى السيدة خديجة إف ربؾ قالؾ لما يرى مف جزعؾ فانزؿ 

وفي رواية امرأة أشارت . 3/22البداية والنياية : ، وفي رواية أف قومو مف قاؿ لو ذلؾ، ابف كثير135السير والمغازي ص
.  1/551التفسير الحديث: ، محمد عزة دروزة3/7فتح الباري: ابف حجر. روايات أنيا أـ جميؿ زوجة أبي ليب

 . 25 - 19سورة التكوير اآلية - 
 .  18- 2سورة النجـ اآليات - 
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 ، وال نعمـ الغاية مف وراء ذلؾ فيؿ ىي محاولة لتبرئة المشركيف أـ أف اليدؼ ونسبوىا إلى النبي 
التي كانت قد أثارت دىشة أولئؾ الكفار فظنوا بو الظنوف واتيموه الوصوؿ إلى نتيجة باف دعوة النبي 

بالسحر والشعر والجنوف، ىي ذاتيا االتيامات التي ظنيا ىو في نفسو ، فيتساوى معيـ مف ىذا الجانب 
!. إذ قد أدىشتو نبوتو ولـ يصدؽ انو قد كمؼ بيا؟! 

 ، ويقؼ في تأمؿ       حقيقة أّف العقؿ ليحار أماـ ىذه الترىات التي تجّنت عمى النبي األعظـ 
؟ أـ وبعد ىذاكمو ، ىؿ اطمأف قمب النبي ! طويؿ أماـ تمؾ التقوالت المتناقضة وفي أدؽ الجزئيات ؟

واصؿ إحساسو بالشؾ والريبة مف أمره حتى طمأنتو زوجتو التي تحركت ما بيف شخصيات ييودية أو 
نصرانية تستجدي ما تثبت بو قمبو الشريؼ ؟ الذي بدا عاجزا عف إدراؾ ما أدركتو زوجتو أو ما أدركو 

ف كاف قد ارتاب في أليسوا عمى وفؽ ىذا المبنى ىـ أحؽ بالنبوة منو ! ىؤالء الذيف قصدتيـ ؟  ، وا 
أمره، فكيؼ ينكر ذلؾ عمى مف ارتاب مف سائر الناس وىو قد عايف األمر معاينة فيما خفي عمى غيره 

! ؟

. إف ىذا كاف منو عمى وجو الشؾ : مقتضى جواب خديجة والذىاب إلى ورقة : "       يقوؿ السندي
وىو مشكؿ بأنو لما تـ الوحي صار نبيا ، فال يمكف أف يكوف شاكا بعد في نبوتو ، وفي كوف الجائي 

 أراد ثـ حاوؿ السندي توجيو ذلؾ بأنو " عنده ممكا مف اهلل ، وكوف المنزؿ عميو كالـ رب العالميف 
 إتباع مثؿ ىذه وىو توجيو عجيب فإننا لـ نعيد منو . اختبار خديجة ، واف يميد إلعالميا باألمر

معاذ –  عف نسبة الكذب إليو عمى خديجة األساليب الممتوية في الوصوؿ إلى مقاصده ونحف نجمو 
بؿ األدىى . ثـ كيؼ يتناسب ذلؾ مع كونو أراد أف يمقي نفسو مف شواىؽ الجباؿ!! ثـ معاذ اهلل -  اهلل 

قد اضطروا إلى اختبار  (السيدة خديجة ، وورقة وبحيرا ونسطورا وعداس  )مف ذلؾ إف ىؤالء جميعا 
تطمئنو حيف سمـ عميو الوحي، صدقو فيما يدعيو مف رؤية الوحي وانو ليس بشيطاف؟ فزوجتو خديجة 

 ، بؿ أجمعت الروايات عمى دورىا "إف السالـ خير " وفر منو النبي ظانا بأنو قوؿ مف الجف، فتقوؿ لو 
حتى أنيا أجرت لو عممية اختبار عجيبة إذ طمبت منو أف يخبرىا حيف . في تثبيت قمبو الشاؾ المرتاب 

                                                           

: الصحيح مف سيرة النبي األعظـ : العاممي: نقال عف . 3/ 1 ، 1309حاشية السندي بيامش البخاري، ط سنة - 
. 22 ػ3/21

.  :2 / 298 – 299الصحيح في سيرة النبي األعظـ : العاممي- 
 . 19 / 3: إمتاع األسماع: المقريزي- 



 دمممممـمممـدمممممـا الممممـمممممـممممـمممممـ اللمممـممممـومممـ  اامممممممـاامممممممــ                                                               الفصل الرابع  
 

349 

 

 أف يجمس إلى شقيا األيمف ثـ األيسر ثـ في حجرىا يأتيو الوحي ، وحيف أتاه ، طمبت مف النبي 
نعـ حتى كشفت رأسيا أو أدخمت النبي بينيا وبيف درعيا ، : وفي كؿ مرة تسألو ىؿ ال زلت تراه فيقوؿ 

.   اثبت وابشر ، ما ىذا بشيطاف إنما ىو ممؾفاعرض جبريؿ حياء ، فإذا بيا تطمئف رسوؿ اهلل 

 ، وأف حؽ خديجة لتتحقؽ مف صحة نبوة رسوؿ اهلل "       وقد حممو القاضي عياض عمى أنو 
. " ، وليختبر ىو حالو بذلؾ الذي يأتيو ممؾ ، ويزوؿ الشؾ عنيا ، ال أنيا فعمت ذلؾ لمنبي 

 مما " وال يجوز عميو شؾ فيما ُألقي إليو "  بقولو      والغريب انو بعد أف دفع الشبية عف النبي 
 ، وبدال مف دحضو تمؾ الروايات يدلؿ عمى عدـ قبولو بما جاءت بو الروايات التي دلت عمى شكو  

ف كاف ضحية ذلؾ  ورفضيا بقوة ، نجده يمجأ حالو حاؿ غيره إلى تأويميا ، ومحاولة سد الثغرات فييا  ، وا 
بؿ األدىى مف ذلؾ نسبة ذلؾ الفعؿ ليا بذلؾ  إذ ظيرت ىا ىنا شاكة بأمر النبي زوجة النبي 

. االختبار المزعـو 

     فيما تأتي رواية أخرى لتنسب فكرة ىذا االختبار إلى ورقة لما حدثتو السيدة خديجة ذاكرة لو جبريؿ 
 سبوح سبوح وما لجبريؿ يذكر في ىذه األرض التي تعبد بيا األوثاف ، جبريؿ أميف اهلل بينو : "  فقاؿ

 الذي رأى فيو ما رأى ، فإذا أتاه فتحسري ، فاف يكف مف عند اهلل  ، اذىبي بو إلى المكاف وبيف رسمو 
. "فمما تحسرت تغيب جبريؿ فمـ يره : ففعمت فقالت... ال يراه 

    عجبا وىؿ لمممؾ شيوة كشيوة الرجاؿ ، وىؿ ىو مكمؼ بعدـ النظر إلى نساء البشر؟ بؿ ىؿ فرض 
وفي رواية إف ورقة سألو عف ىيأة  . الحجاب في ذلؾ الوقت؟ وكيؼ أدركت خديجة أو ورقةذلؾ كمو 

                                                           

 . 1/410:  ، السيرة النبوية 3/22: البداية والنياية : ابف كثير . 1/117: عيوف األثر: ابف سيد الناس- 
 . 111 / 2: الشفا- 
.  111 / 2: الشفا- 
ولكف لماذا استنكر ورقة ذكر جبريؿ في أرض تعبد األوثاف، ألـ تكف ميمتو إيصاؿ وحي اهلل لنبيو ألجؿ الدعوة - 

ف لـ يظير في أرض كيذه فما تكوف ميمتو في أرض أسمـ أىميا وكيؼ يسمـ أىميا ولـ يأتيا المرسموف؟  لوحدانية اهلل ؟ وا 
 . 3/20البداية والنياية : ابف كثير. وقد نسبت رواية ىذا القوؿ لعداس

؟ ىؿ يختص جبريؿ بمكاف واحد يمتقي فيو بالنبي - 
 . 16 / 3: إمتاع األسماع : المقريزي- 
 . 305 / 2: الصحيح مف سيرة النبي االعظـ : العاممي- 



 دمممممـمممـدمممممـا الممممـمممممـممممـمممممـ اللمممـممممـومممـ  اامممممممـاامممممممــ                                                               الفصل الرابع  
 

350 

 

 ولكف أي داللة في ىذا ".يأتيني مف السماء وجناحاه لؤلؤ، باطف قدميو اخضر: "  فقاؿ جبريؿ 
عمى كونو جبريؿ دوف غيره ؟ ومف أيف عمـ ورقة بيذه الصفات ؟ ىؿ رأى باطف قدمي جبريؿ مف قبؿ؟ 

نيا ذات لوف اخضر ولماذا اخضر؟؟ ! وا 

اسأليو مف ىذا الذي يأتيو ؟ فإف كاف ميكائيؿ فقد : "       وفي اختبار آخر يقوؿ فيو ورقة لخديجة 
جبريؿ ، فضربت : فسألتو فقاؿ. أتاه بالخفض والدعة والميف ، واف كاف جبريؿ فقد أتاه بالقتؿ والسبي 

 . "خديجة جبيتيا 

 فنسبوا إليو ىذا     وفي ىذا داللة عمى يد الييود في وضع ىذه المرويات ، ألنيـ يعادوف جبريؿ 
، وروي عنيـ " عدونا جبريؿ وسممنا ميكائيؿ: " عمى لساف الييود : األمر، إذ جاء في إحدى الروايات 

لو إف ميكائيؿ الذي ينزؿ عميكـ اتبعناكـ فانو ينزؿ بالرحمة والغيث ، واف جبريؿ ينزؿ بالنقمة : " أنيـ قالوا
 "والعذاب وىو لنا عدو 

فأرسمي إلي ابف عبد اهلل اسألو واسمع مف قولو وأحدثو : "        وفي رواية إنو قاؿ لمسيدة خديجة 
فإني أخاؼ أف يكوف غير جبريؿ فإّف بعض الشياطيف يتشبو بو ليضؿ بو بعض بني آدـ ويفسدىـ حتى 

 . "يصير الرجؿ بعد العقؿ الرضي مدليا مجنونا 

 ىذا الذي جاءؾ في نور أو ظممة ؟ فاخبره رسوؿ اهلل : "  سألو ورقة      فمما جاء إليو النبي 
. ..."فقاؿ ورقة اشيد أف ىذا جبريؿ. عف صفة جبريؿ وما رآه مف عظمتو وما أوحاه إليو 

 

                                                           

 . 38 / 3: إمتاع األسماع : المقريزي- 
 . 23 / 2: تاريخ : اليعقوبي- 
: ابف حجر. 135/ 1: تفسير : ابف كثير . 1/609:جامع البياف : الطبري . 866/ 3: تاريخ المدينة: ابف شبو- 

. 293/ 1: العجاب في بياف األسباب
.  1/136:  تفسير: ابف كثير. 611/ 1: جامع البياف : الطبري- 
. 3/21: البداية والنياية: ، ابف كثير19/ 63: تاريخ دمشؽ : ابف عساكر - 
 . 22 – 21 / 3: البداية والنياية: ابف كثير- 
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وقد زاده اهلل : "     ونالحظ أف ىناؾ تركيزا عمى موقؼ ورقة في أحداث البعثة حتى وصؼ ذلؾ الموقؼ
 . "عز وجؿ مف قوؿ ورقة ثباتا ، وخفؼ عنو بعض ما كاف فيو مف اليـ 

 مف     نخمص الى القوؿ اف ىناؾ تباينا واضحا بيف ما ادلى بو االماـ امير المؤمنيف 
وبيف ماجاءت بو  - فيما يخص الوحي وعالقتو بالنبي  - حقائؽ ثابتة ومتوافقة مع القراف 

  . المرويات التاريخية ، والتي أساءت الى مقامو الشريؼ 

 ؛ وكيؼ تسامت عف باقي الرؤى      وبيذا تتجمى لنا خاصية رؤية االماـ امير المؤمنيف 
 . ومقامو كنبي مرسؿ التي اظيرت االساءة لشخصو 

 

                                                           

.  122ص : السير والمغازي: ابف إسحاؽ- 
السيرة النبوية بيف الرؤية القرآنية : النصر اهلل :  ينظر لمزيد مف التفاصيؿ عف الرؤية القرآنية لمنبي االعظـ -  

 (الصفحات جميعيا  ): والرواية التاريخية 
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 املبحث الثالث

 الدعــــوة احملمديـــــت 
 

 :مراحل الدروة والتبليغ وبناء الدولة       

.  الى عيديف متميزيف؛ ىما العيد المكي كالعيد المدنيالنبي دعكة     دأب  المؤرخكف عمى تقسيـ 
كيمكف اف نقسـ كؿ عيد منيما الى مراحؿ كفؽ ما تكحي بو نصكص نيج البالغة التي تحدثت عف سيرة 

 . كبناء دكلتو العظيمة، في الدعكة كالتبميغالنبي 

:  مرحلة إعداد القاعدة اوميانية اوأىل:  أوًال     

ذ ارتكزت الدعكة المحمدية  إ.ىذه المرحمة بمرحمة الخفاء اك الدعكة السريةتسمية صطمح عمى      ا
، كقد مثمكا االساس  عمى قاعدة صمبة مثٌميا المسممكف االكائؿ الذيف كانت ليـ فضؿ السابقة في االسالـ

فضع أالرصيف الذم اتكأ عميو الديف الجديد، فمكال تمؾ القمكب المشبعة بااليماف الحقيقي لما صبركا عمى 
. اساليب التعذيب التي استخدميا اعدائيـ في محاكلة ثنييـ عف عقيدتيـ

 يييء نفسو لمخطكات اآلتية في طريؽ الدعكة الى  بتبميغ الرسالة، شرع    فبعد اف كيمؼ النبي 
 مف حد اقرب لمنبي أ، كلـ يكف ديف اهلل، كمف الطبيعي اف يككف االقربكف ىـ االكلى بيذا االمر

                                                           

: عباس زرياب خكئي . 403 – 402 / 1: السيرة الحمبية : الحمبي . 168 / 1: السيرة النبكية : ابف ىشاـ : ينظر-  
 – 239ص : دركس مف السيرة النبكية : فرحاف  . 169ص : دراسة تحميمية في السيرة النبكية عصر ما قبؿ اليجرة 

  . 66 – 65ص : السيرة المحمدية : سبحاني  . 268
 . 277 – 272ص : دركس مف السيرة النبكية : فرحاف  . 205 – 203 / 1: السيرة النبكية : ابف ىشاـ : ينظر-  

 . 96- 94ص : السيرة النبكية : سامي البدرم 
: ابف االثير. 290ص: المناقب:ابف مردكيو . 19/149: ، جامع البياف 229-2/228:تاريخ: الطبرم: ينظر -  

، السيرة 3/364:  ، تفسير 3/53:البداية كالنياية : ابف كثير.  117/ 1: المختصر: ابك الفداء. 63 – 2/62: الكامؿ 
. 1/461: السيرة الحمبية:الحمبي . 13/114: كنز العماؿ: المتقي اليندم. 1/459:النبكية 
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 أم جيد في دعكتو، فيك الشاىد عمى الكحي  الذم لـ يتكمؼ ربيبو، كابف عمو أمير المؤمنيف 
.  بعد اف كاف لصيقان بو، كيتبعو اتباع الفصيؿ اثر امو، كاالكلى بتصديقوكؿ نزكلو عمى قمبو أفي 

لما تكافرت عميو ذاتو الشريفة  النمكذج األمثؿ كاألكمؿ لمؤازرة النبي  مير المؤمنيف أ    كاف 
 بأمس الحاجة الى الناصر مف الطاعة كاالنقياد كالقكة لحمؿ ىذا االمر، اذ كاف النبي االعظـ 

النبكة في تبميغ الرسالة منذ انطالقيا، كالعيف الباصرة كلساف الدعكة   يمثؿ ذراعفكاف عمي " كالمؤازر
. "الناطقة بيا

 لتككف خير ممبو لنداء الحؽ، كفي طميعة مف مير المؤمنيف أ بعد     ثـ تأتي السيدة خديجة 
وَلْم َيْجَمْع َبْيٌت َواِحٌد َيْوَمِئٍذ ِفي اإِلْسََلِم، َغْيَر َرُسوِل  : "  كالى ذلؾ يشير االماـ آمف بدعكتو 

المَّو، صمى اهلل عميو وآلو، وَخِديَجَة وَأَنا ثَاِلُثُيَما، َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي والرَِّساَلِة، وَأُشمُّ ِريَح النُُّبوَِّة، وَلَقْد 
كاالمر الجدير بااللتفات اليو انو رغـ . "َسِمْعُت َرنََّة الشَّْيَطاِن ِحيَن َنَزَل اْلَوْحُي َعَمْيو صمى اهلل عميو وآلو

 بعد امير  كمف دعكتو، كككنيا اكؿ مف آمف بو  مف رسكؿ اهلل مكانة السيدة خديجة 
كحده كاف قد اختص بيذا أنو أم " ارل نكر الكحي: "  يقكؿ في النص اعاله اال انو المؤمنيف 

.  المقاـ 

 كلـ يعمـ المشرككف     كرغـ ما يشاع في الركايات التأريخية باف ىناؾ دعكة سرية تخفى فييا النبي 
اذ كيؼ تتالئـ السرية مع ! ، فيك محؿ تكقؼ كتأمؿبامره كمضاميف دعكتو، كانيا استمرت ثالثة سنكات

                                                           

َأَرى ُنوَر اْلَوْحِي والرَِّساَلِة وَأُشمُّ ِريَح النُُّبوَِّة ، وَلَقْد َسِمْعُت َرنََّة الشَّْيَطاِن ِحيَن َنَزَل "   : كذلؾ اشارة الى قكلو -  
 . 406ص : نيج البالغة  " –صمى اهلل عميو وآلو – اْلَوْحُي َعَمْيو 

ُل َمْن َصدََّقو : " مف ذلؾ قكلو -   ُل َمْن آَمَن ِبو"  ، كفي مكضع 105، نيج البالغة ص "َفَأَنا َأوَّ نيج  " َفَأَنا َأوَّ
 . 105ص : البالغة 

وَلَقْد ُكْنُت َأتَِّبُعو اتَِّباَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِّو ، َيْرَفُع ِلي ِفي ُكلِّ َيْوٍم ِمْن َأْخََلِقو َعَممًا ، وَيْأُمُرِني  : "  اذ يقكؿ -  
 . 406ص : نيج البالغة  " ِباِِلْقِتَداِء ِبو

 .  88 / 1: اعالـ اليداية : المجمع العالمي -  
السيدة خديجة بنت : الشرىاني :  كدكرىا في االسالـ ، ينظر لمزيد مف التفاصيؿ عف شخصية السيدة خديجة -  

 مع السيدة خديجة اضكاء عمى السيرة النبكية دراسة في حياة الرسكؿ : ، كينظر (الصفحات جميعيا  ) : خكيمد 
 . 249- 191ص : 
 . 406ص : نيج البالغة -  
 . 402 / 1: السيرة الحمبية : الحمبي  . 168 / 1: السيرة : ابف ىشاـ : ينظر-  
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المطمب اف ابف عبد : " ذ يشار في العمفإ كاف معركفا، مر النبي أاف التي أشارت إلى ركايات اؿ
 مير المؤمنيف أ كاف يصمي ىك كفضال عف ذلؾ كرد في الركايات انو . "ليكمـ مف السماء
دعا : "  حد؟ كلقد ذكر ابف سعدأال يراىـ أ بالقرب مف الكعبة المشرفة، فيؿ يعقؿ كالسيدة خديجة 

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الى االسالـ سران كجيران، فاستجاب هلل مف شاء مف احداث الرجاؿ 
كضعفاء الناس حتى كثر مف آمف بو ككفار قريش غير منكريف لما يقكؿ، فكاف اذا مر عمييـ في 

مجالسيـ يشيركف اليو اف غالـ بني عبد المطمب ليكمـ مف السماء، فكاف ذلؾ حتى عاب اهلل آليتيـ التي 
يعبدكنيا دكنو، كذكر ىالؾ آبائيـ الذيف ماتكا عمى الكفر، فشنفكا لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عند 

".  ذلؾ كعادكه

ع اكابر قريش مف دعكتو في بادمء االمر، حتى اف امره بالنسبة ليـ ال يعدك التأمالت ف    فمـ يستش
كؿ ما صمى اهلل عميو كآلو كالتكينات، كىـ الذيف كانكا عمى دراية بمنيجو التعبدم، كنيجو الخمقي، اذ نبذ 

" الصادؽ االميف " ك سيء مف فعاليـ كعمى المستكيات العقدية كالسمككية كافة فعرؼ بينيـ بػ أىك شيف 
. فمـ  يتكجٌسكا منو خكفان، كلـ يشددكا في محاربتو كالكقكؼ بكجو دعكتو

اف يصكغ مف النفكس " ، كاستطاع في كقت قياسي   تحركاتو الرسالية    مف جانب آخر فقد كاصؿ 
التي آمنت برسالتو عناصر فعالة تحمؿ قيـ الرسالة لتنطمؽ بيا الى الناس، كىـ اشد حرصان عمى 

ىـ، كاكثر يقينان بايمانيـ، مستنكريف بذلؾ ما كاف عميو آباؤىـ مف شرؾ كخمؽ منحرؼ حتى تزايد ـاسال
. "االستعداد لدييـ لتحمؿ آثار الجيد بالرسالة

    كتتضح دالالت ايمانيـ العميؽ مف خالؿ مكاقفيـ الجيادية فيما بعد في ساحات الكغى نصرة 
لعقيدتيـ، حتى اضطركا الى مقاتمة اقربائيـ مف آباء كابناء كاخكاف كلـ يتكانكا عف قتميـ اف تطمب االمر 

 ذلؾ مف اىـ عكامؿ نجاح الدعكة كتحقيؽ النصر المؤزر عمى اعداء كقد عد االماـ . منيـ ذلؾ
. يةداالديف في تمؾ المرحمة الجو

                                                           

.  2/364: المنتظـ : ابف الجكزم  . 24 /2: تاريخ : اليعقكبي  . 1/199: الطبقات : ابف سعد -  
 . 199 /1: الطبقات -  
 . 1/89: اعالـ اليداية : المجمع العالمي -  
ْخَواَنَنا : "  بقكلو كذلؾ ما اشار اليو -   وَلَقْد ُكنَّا َمَع َرُسوِل المَّو صمى اهلل عميو وآلو، َنْقُتُل آَباَءَنا وَأْبَناَءَنا واِ 

وَأْعَماَمَنا، َما َيِزيُدَنا َذِلَك ِإِلَّ ِإيَمانًا وَتْسِميمًا، وُمِضّيًا َعَمى المََّقِم وَصْبرًا َعَمى َمَضِض اأَلَلِم، وِجّدًا ِفي ِجَياِد اْلَعُدّو، وَلَقْد 
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 في ىذه المرحمة ىك التكجو نحك عشيرتو كدعكتيـ لديف     كمف المكاقؼ اليامة في حياة الرسكؿ 
ًبيفى : اهلل كمؤازرتو عمى امره تبعا لقكلو تعالى تىؾى اأٍلىٍقرى ، فكانت اكلى خطكاتو انذارىـ    كىأىٍنًذٍر عىًشيرى

 اذ في مجتمع تسكده االعتبارات القبمية كقد تباينت االتجاىات كاالستجابات لبني ىاشـ لدعكتو 
انقسمكا الى اتجاىيف متضاديف، فمنيـ مف قبؿ الدعكة كانسجـ معيا كنصرىا بكؿ قكة، كفي طميعة ىؤالء 

 كاىؿ بيتو، ككقؼ اتجاه آخر ضد الدعكة كمف آمف بيا، كمثيؿ ذلؾ ما اشار اليو امير المؤمنيف 
 مف مكاقؼ بعض الشخصيات الياشمية كأبي ليب كقد كاف لدعكة بني ىاشـ الى الديف الجديد 

 اذ تبيف ليـ صدؽ دعكتو كجديتيا، ىذا مف جانب كمف جانب آخر اصداؤىا في اشاعة خبر النبي 
... ارساال ، مف النساء كالرجاؿ ، حتى فشا ، فذكر االسالـ ، كتحدث بو ، " ، فقد دخؿ فيو الناس 

 البغي كالحسد ، كشخص لو منيـ رجاؿ فأعظمت ذلؾ قريش كغضبت لو ، كظير فييـ لرسكؿ اهلل 
 . " فبادؤه العداكة ، كطمبكا اليو الخصكمة 

 

 : مرحلة اوعالن العام للدعوة أبداية املواجهة مع املشركني:  انياًال      

متمثمة بأكلئؾ الركاد االكائؿ مف المسمميف الذيف انتمكا -     كبعد اف تـ بناء القاعدة الصمبة لمدعكة 
، الذيف نمت فييـ التجارب المقٌدرة عمى الصمكد بكجو الضغكط، كانضجتيـ  لالسالـ في اياـ غربتو

 اف اصدر اهلل امره الى رسكلو الكريـ -  اآليات القرآنية التي كانت تتنزؿ عمى مكث حينان بعد حيف 
                                                                                                                                                                                     

َنا، َيَتَصاَوَِلِن َتَصاُوَل اْلَفْحَمْيِن َيَتَخاَلَساِن َأْنُفَسُيَما، َأيُُّيَما َيْسِقي َصاِحَبو َكْأَس اْلَمُنوِن،  َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا واآلَخُر ِمْن َعُدوِّ
َنا ِمنَّا َنا وَمرًَّة ِلَعُدوِّ . 93 - 92ص: نيج البالغة " َفَمرًَّة َلَنا ِمْن َعُدوِّ

َنا اْلَكْبَت، وَأْنَزَل َعَمْيَنا النَّْصَر، َحتَّى اْسَتَقرَّ اإِلْسََلُم ُمْمِقيًا ِجَراَنو  : "  اذ يقكؿ -   َفَممَّا َرَأى المَّو ِصْدَقَنا َأْنَزَل ِبَعُدوِّ
ئًا َأْوَطاَنو . 93ص: نيج البالغة  " وُمَتَبوِّ

 . 214سكرة الشعراء االية -  
، 229-2/228:  تاريخ : الطبرم: ينظر :  ، ينظر كلـ يستجب لو في ىذا االجتماع االكؿ اال امير المؤمنيف -  

/ 1: المختصر: ابك الفداء. 63 – 2/62: الكامؿ : ابف االثير. 290ص: المناقب:ابف مردكيو . 19/149: جامع البياف 
: كنز العماؿ: المتقي اليندم. 1/459:، السيرة النبكية 3/364:  ، تفسير3/53:البداية كالنياية : ابف كثير.  117
 . 1/461: السيرة الحمبية: الحمبي.13/114

 .  2/175: دالئؿ النبكة : البييقي -  
تاريخ االسالـ : ليذه المكاجية اسباب عديدة يمكف الكقكؼ عمى اىميا بمراجعة ما كرد في كحدة تأليؼ الكتب الدراسية-  
 :1 / 115 – 120 . 
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، ككاف ىذا الجيد امران ال بد منو لدعكة عالمية شاممة جاءت لكي  يتجاكز ىذه المرحمة فيجير بدعكتو
. تثبت كجكدىا المنظكر في االرض العربية اكالن، كفي العالـ المحيط بيا ثانيان 

ا تيٍؤمىري    اذف فقد جاء االمر االليي  ًف اٍلميٍشًرًكيفى *  فىاٍصدىٍع ًبمى ، ًإنَّنا كىفىٍينىاؾى اٍلميٍستىٍيًزًئيفى * كىأىٍعًرٍض عى
ِة َداِلِّ َعَمْيَيا" كتقٌدـ إلييـ باإلنذار مف عذاب اهلل،  . "  َفَبمََّغ الرَِّساَلَة َصاِدعًا ِبَيا، وَحَمَل َعَمى اْلَمَحجَّ

 ِفي النَِّصيَحة، وَمَضى َعَمى الطَِّريَقِة، وَدَعا ِإَلى َفَباَلَغ " ،  كدعاىـ لما ينجييـ كما فيو خيرىـ
   .، كلكف لـ يالًؽ مف عتاة قكمو سكل التكذيب كالعداء السافر"  واْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنة،اْلِحْكَمةِ 

 ككاف لعمو أبي طالب دكر بارز في مؤازرتو في دعكتو، فقد دعا بنك ىاشـ لحفظ رسكؿ اهلل       
   .كالقياـ دكنو فاستجابكا لو ما خال ابا ليب

 كأصحابو عف نشر الدعكة االسالمية،    كقد اتخذت قريش كسائؿ شتى بغية ثني النبي االعظـ    
، اتجيكا نحك اسمكب العنؼ كالتعذيب كبعد فشؿ مساكمتيـ المادية، كاغراءاتيـ بالممؾ كالسمطة كاالمكاؿ

 لشتى انكاع العذاب مف االستيزاء، كالسخرية، كاالتيامات الباطمة بالكذب كالقسكة فتعرض النبي 
 مف  بعضا مما القاه رسكؿ اهلل كيكثؽ لنا أمير المؤمنيف . كالسحر كالجنكف كالشعر كالكيانة

َفَقاُلوا َلو : "  دعكة شجرة لتقؼ بيف يديو، لما اتاه مأل قريش مف النبي كا طمبذكر أنيـ التكذيب، اذ 
كلما لبى ليـ ما طمبكا ازدادكا . "َيا ُمَحمَُّد ِإنََّك َقِد ادََّعْيَت َعِظيمًا ، َلْم َيدَِّعو آَباُؤَك وَِل َأَحٌد ِمْن َبْيِتَك 

 (ساِحٌر َكذَّاٌب  )*  َفَقاَل اْلَقْوُم ُكمُُّيْم َبْل : "  بقكلو كالسحر كىذا ما اشار اليو بعنادان كاتيمكه بالكذ
. "، َعِجيُب السِّْحِر َخِفيٌف ِفيو * 

                                                           

. 110 – 109 / 1: تاريخ االسالـ :  كحدة تأليؼ الكتب الدراسية -  
 .95 - 94سكرة الحجر اآليتاف - 
 .361ص: نيج البالغة -  
 .178ص: نيج البالغة  -  
 .662/ 1: الكامؿ: ابف األثير-  
 .1/662: الكامؿ: ابف األثير- 
 .673 _667/ 1: الكامؿ: ابف األثير- 

 .406ص : نيج البالغة -  
 .408ص: نيج البالغة -  
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، كرمي جسده الطاىر  كظيره  كبمغ تمادم المشركيف الى أف يمقكا العذرة كالسمى عمى باب النبي   
 : " بقكلوالى آخر ما فعمكه معو شخصيا، كىذا ما عٌبر عنو امير المؤمنيف ، الطاىر بالحجارة كادماؤه

َن َلو اأَلْدَنْوَن وتَأَلََّب َعَمْيو اأَلْقَصْوَن،  ٍة، وَقْد َتَموَّ َخاَض ِإَلى ِرْضَواِن المَّو ُكلَّ َغْمَرٍة وَتَجرََّع ِفيو ُكلَّ ُغصَّ
. "وَخَمَعْت ِإَلْيو اْلَعَرُب َأِعنََّتَيا، وَضَرَبْت ِإَلى ُمَحاَرَبِتو ُبُطوَن َرَواِحِمَيا

 كاصؿ ، لكف النبي االعظـ  ناىيؾ عما تعٌرض لو أصحابو مف التعذيب الجسدم حتى القتؿ    
َدَعا ِإَلى َطاَعِتو وَقاَىَر َأْعَداَءه ِجَيادًا َعْن "  طريؽ دعكتو المحفكؼ باقسى انكاع الشدائد كالمكاره فػ 

.  "ِديِنو، َِل َيْثِنيو َعْن َذِلَك اْجِتَماٌع َعَمى َتْكِذيِبو، واْلِتَماٌس إِلْطَفاِء ُنورِه

 بعد عاميف مف الجير بدعكتو أف ال قدرة لو عمى حماية المسمميف مف العناء الذم درؾ أ   كلما   
 عمى اليجرة الى ، بعد اشتداد العنؼ بأصحابو مف المستضعفيف، حٌثيـ  يصيبيـ مف طغاة قريش

ك أالحبشة ؛ ليعطييـ بذلؾ استراحة ليستعيدكا نشاطيـ فيعكدكا ثانية لمكاصمة مسيرة الرسالة االسالمية، 
يفتحكا جبية جديدة لمصراع مع قريش بعد أف جعمكا ليـ مركزا مف خارج الجزيرة لمضغط عمى مكاقع 

أف في الحبشة ممكا : " أمر كاف مفعكال اذ اخبرىـ -  خالؿ ذلؾ -  كعسى اهلل أف يحدث " قريش 
. فاستجاب المسممكف لذلؾ كىاجركا كقد أٌمر عمييـ جعفر بف ابي طالب " ال ييظمـ عنده احد 

    كفشمت مساعي قريش في استرداد المسمميف بعد أف بعثكا الكفكد محٌممة باليدايا الى ممؾ الحبشة، إذ 
نجح جعفر بف ابي طالب في ميمتو المنكطة بو، كحقؽ ألصحابو المؤمنيف داران يؤمِّنكف فييا عمى 

. في دكلة النجاشي بعد أف اقنعو بالحكار كالحجج الدامغة أركاحيـ

    كلما ايقنت قريش أال جدكل مف محاكلتيا، إذ عاد كفدىا خائبا، فقرر زعماؤىا اف يضيِّقكا عمى مف 
عندىـ مف المسمميف بالمأكؿ كالمشرب، كأف يحظركا كؿ انكاع التعامؿ االجتماعي معيـ،  لـ يتخؿ ابك 

                                                           

. 1/667: الكامؿ : ابف األثير-  
 .414ص: نيج البالغة - 
 .667 _663/ 1: الكامؿ : ابف األثير: لمزيد مف التفاصيؿ ينظر-  
 .376ص: نيج البالغة - 
. 100 / 1: اعالـ اليداية:  المجمع العالمي- 
محسف : ، كلمزيد مف الدراسة عف دكر جعفر بف أبي طالب في الحبشة ينظر678_ 676/ 1: الكامؿ: ابف االثير- 

  .147- 115ص : جعفر بف أبي طالب: مشكؿ
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 ، فكتبكا صحيفتيـ بالمقاطعة الشاممة في البيع  كبنك ىاشـ عف نصرة النبي االعظـ طالب 
. كالشراء كالمخالطة كالزكاج، ككقعت الصحيفة مف قبؿ اربعيف زعيما مف زعماء قريش

:  الحصار في ذعب ابي طالب 

َفَأرَاَد َقْوُمَنا َقْتَل َنِبيَِّنا " :  ذلؾ الحصار في شعب ابي طالب قائالن     يصٌكر لنا أمير المؤمنيف 
وَنا ِإَلى  واْجِتَياَح َأْصِمَنا، وَىمُّوا ِبَنا اْلُيُموَم وَفَعُموا ِبَنا اأَلَفاِعيَل، وَمَنُعوَنا اْلَعْذَب وَأْحَمُسوَنا اْلَخْوَف، واْضَطرُّ
َجَبٍل َوْعٍر، وَأْوَقُدوا َلَنا َناَر اْلَحْرِب، َفَعَزَم المَّو َلَنا َعَمى الذَّبِّ َعْن َحْوَزِتو، والرَّْمِي ِمْن َورَاِء ُحْرَمِتو، ُمْؤِمُنَنا 

 وَكاِفُرَنا ُيَحاِمي َعِن اأَلْصِل، وَمْن َأْسَمَم ِمْن ُقَرْيٍش ِخْمٌو ِممَّا َنْحُن ِفيو ِبِحْمٍف َيْمَنُعو، ،َيْبِ ي ِبَذِلَك اأَلْجرَ 
. "َأْو َعِشيَرٍة َتُقوُم ُدوَنو َفُيَو ِمَن اْلَقْتِل ِبَمَكاِن َأْمنٍ 

 كبني ىاشـ، إذ كاف  عف المحنة التي كاجيت رسكؿ اهلل     يكشؼ لنا االماـ امير المؤمنيف 
 معٌرضا لمقتؿ بعد اجماع القرشييف عمى ذلؾ، فنجد امير المؤمنيف َفَأرَاَد : "  يشير الى ذلؾ قائال

اف المأل مف قريش " ، إذ ركم   حادثة تختص بيذه االشارة منو ، كيذكر الشراح "َقْوُمَنا َقْتَل َنِبيَِّنا
 كتعاىدكا بالالت كالعزل كمناة الثالثة االخرل لك قد رأينا محمدا قمنا اليو قياـ رجؿ ،اجتمعكا في الحجر

:  كقالت لو، فأخبرتو بقكليـ حتى دخمت عميو  فأقبمت فاطمة :قاؿ . فال نفارقو حتى نقتمو،كاحد
،  ريني كضكءاأ !يا بنيتي: ، كليس منيـ رجؿ اال كقد عرؼ نصيبو مف دمؾ، فقاؿ لك قد رأكؾ لقتمكؾ

، ثـ لـ يقـ اليو منيـ احد،  ىك ذا: ، فمما رأكه غضكا ابصارىـ ثـ قالكا فتكضأ ثـ دخؿ عمييـ المسجد
فما !  شاىت الكجكه: ، كقالت ، فحصبيـ بيا  فاخذ قبضة مف تراب، حتى قاـ عمى رؤكسيـفأقبؿ 

. " ال قتؿ يـك بدر كافراإصاب رجال منيـ شيء منو أ

لمحاكلة القتؿ، كالمعمـك أنو قد  اف ىذه الحادثة ما ىي اال نمكذج كمثاؿ لما تعٌرض لو النبي      
ف اشارة االماـ امير المؤمنيف  شارة إىي  " َفَأرَاَد َقْوُمَنا َقْتَل َنِبيَِّنا: "  بقكلوتعٌرض لذلؾ عدة مرات، كا 
، كمنيا ما جرل في شعب ابي طالب،  اجمالية ربما عنى بيا كؿ تمؾ المحاكالت التي رامت قتمو 
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 ككتبكا فمما اجمعت قريش عمى قتؿ رسكؿ اهلل "  عرضة لمقتؿ في كؿ ليمة، حتى ركم فقد كاف 
، كحمؼ ليـ بالبيت كالركف كالمقاـ كالمشاعر في الكعبة،  ، جمع ابك طالب بني ىاشـ الصحيفة القاطعة

ككاف يحرسو بالميؿ كالنيار " الشعب"دخمو في ألئف شاكت محمدا شككة الثنيف عميكـ، اك التيف عميكـ، ك
. " قائما عمى رأسو بالسيؼ

أماكف في الميمة   الى عدة كاف يعمد الى تغيير محؿ مبيت النبي      كيركل أف ابا طالب 
 . يفديو بنفسو حفاظا عمى سالمتو  بالمبيت في فراشو الكاحدة، كيأمر ابنو امير المؤمنيف 

:"  إلى حادثة حصارىـ في شعب ابي طالب فظاىر في قكلو     كاما عف اشارة امير المؤمنيف 
وَنا ِإَلى َجَبٍل َوْعٍر،  وَىمُّوا ِبَنا اْلُيُموَم وَفَعُموا ِبَنا اأَلَفاِعيَل، وَمَنُعوَنا اْلَعْذَب وَأْحَمُسوَنا اْلَخْوَف، واْضَطرُّ

فضاؽ االمر ببني ىاشـ، "  ، كمنعكىـ طيب العيش فقد ىمكا بايقاع الشركر بيـ "وَأْوَقُدوا َلَنا َناَر اْلَحْربِ 
كىك شيء قميؿ ال يمسؾ ارماقيـ، كاخافتيـ قريش، فمـ  .كعدمكا القكت، اال ما كاف يحمؿ الييـ سٌران كخفية

  ." كاىؿ بيتو بمكةيكف يظير منيـ احد، كال يدخؿ الييـ احد، كذلؾ اشد ما لقي رسكؿ اهلل 

وَنا ِإَلى َجَبٍل َوْعرٍ  "    كعف قكلو  : حمؿ  عمى معنيفمفقد  " واْضَطرُّ

، أم كانت حاليـ فيو كحاؿ مف   لخشكنة مقاميـ، كشظؼ منزليـ كاف مثالن ضربو :اِلول    
. اضطر الى رككب جبؿ كعر

.  يجكز أف يككف حقيقة ال مثال، الف الشعب الذم حصركىـ فيو مضيؽ بيف جبميف:الثاني   

المشرككف ىـ مف اختار الشعب مكانا لحصار بني ىاشـ؟ ىؿ : ىنا سؤاؿ جدير بالطرح 

كنحف أماـ . ، كلـ يككنكا مرغميف عمى ذلؾ في الكاقع اف اختيار الشعب تـ بارادة الداخميف فيو      
: في مف اختار المكاف مف بني ىاشـرأييف ىما 
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 ىك مف اختار مكاف الشعب، بعد عـز المشركيف عمى قتمو ف النبي إ :النبي محمد :     األول
 فأشار عمى عمو ابي طالب ، كما يؤيد ذلؾ قكؿ امير  .في دخكؿ الشعب فكافؽ عمى ذلؾ

لئف كاف يكسؼ :"  السجف قائال، كىك يحاجج احد الييكد في دخكؿ نبي اهلل يكسؼ  المؤمنيف 
 حبس في السجف فقد حبس نبي اهلل نفسو في الشعب ثالث سنيف "...  . 

فحمؼ ... فمما بمغ ذلؾ ابا طالب جمع ىاشمان كدخؿ الشعب " ... جاء في ركاية : أبو طالب :الثاني    
 شككة التيف عميكـ يا بني ىاشـ كحصف كالحـر كالركف كالمقاـ لئف شاكت محمد ... ليـ بالكعبة 

كيظير نسبة الرأم ألبي طالب ألنو كاف كبير بني ىاشـ كالقائـ بأمكرىـ، كىك كبير . ... "الشعب 
.  المحاصريف

 في اركع المكاقؼ االيمانية الصمبة التي كانت       كفي ىذه المرحمة العصيبة برز دكر ابي طالب 
. ذات اثر فعاؿ في اجتياز المحنة كتثبيت أركاف الدعكة االسالمية

، َفَعَزَم المَّو َلَنا َعَمى الذَّبِّ َعْن َحْوَزِتو، والرَّْمِي ِمْن : " السابقة كلعؿ اشارة االماـ امير المؤمنيف     
 بنفسو في اذ فدل النبي –  في تمؾ المحنة ، ينطبؽ عمى مكقؼ ابيو كمكقفو ىك  " َورَاِء ُحْرَمِتو

 معرض نفسو لمقتؿ في اية لحظة، كما أشرنا إلى ذلؾ مبيتو في تمؾ الميالي في محؿ مبيت النبي 
، كفي ىذا المكقؼ الفدائي منو كما عداه مف مكاقؼ عمى طكؿ الخط الرسالي الى جانب النبي سابقا 
َأَما والمَّو ِإْن ُكْنُت َلِفي َساَقِتَيا، َحتَّى َتَولَّْت ِبَحَذاِفيرَِىا َما " :   تتجسد معاني مف مقكلتو الشييرة

.  "َعَجْزُت وَِل َجُبْنُت 
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ُر : "      كفي قكؿ آخر يقكؿ  وَلَقْد َواَسْيُتو ِبَنْفِسي ِفي اْلَمَواِطِن ، الَِّتي َتْنُكُص ِفيَيا اأَلْبَطاُل ، وَتتََأخَّ
كما مكاقفو اال صكرة مجسدة لشجاعتو النادرة في دفاعو عف . "ِفيَيا اأَلْقَداُم َنْجَدًة َأْكَرَمِني المَّو ِبَيا

. حياض االسالـ كشخص النبي االعظـ 

 إلى أف مكقؼ بني ىاشـ كاف متميزا في دفاعيـ عف النبي      كقد اشار االماـ امير المؤمنيف 
مؤمننا يبغي بذلؾ  : " مؤمنيـ ككافرىـ، اذ يقكؿ مبينا دافع كؿ منيـ في مكاقفو الدفاعية عف النبي 

كفي ىذا داللة عمى اف بني ىاشـ الذيف حصركا في شعب ابي ". االجر، ككافرنا يحامي عف االصؿ 
فاما الصنؼ . ، كقد اختمؼ الشراح في بياف شخكص كؿ صنؼ مؤمنيف ككافريف: طالب كانكا صنفيف

 حؽ االيماف، فانما ىـ يطمبكف االجر مف اهلل في الصبر عمى تمؾ االكؿ كىـ الذيف آمنكا بالنبي 
كاما عف دافع الصنؼ الثاني كىـ الذيف بقكا كافريف .  كالدفاع عنو المحنة كمكاساة النبي االعظـ 

 كيحامكف عنو كيدافعكف عنو ال مف حيث العقيدة، بؿ عمى ديف قكميـ، كلكنيـ يذبكف عف رسكؿ اهلل 
. مف حيث الحمية لمنسب الكاحد كاالصؿ المشترؾ

 كىك ابك ليب الذم      كمف الطريؼ ما كرد في احدل الركايات حكؿ مكقؼ ألعدل اعداء النبي 
لـ ينضـ الى بني ىاشـ في ىذا الظرؼ بؿ ظاىر عمييـ، كلكف في مكقؼ نجده يحامي عف اصمو، اذ 

فمـ ييؤثىر عف ابي ليب خير قط، اال ما يركل أف ابا سممة بف عبد االسد : " ركل ابف اسحاؽ قائال
، لما كثب عميو قكمو ليعذبكه، كيفتنكه عف االسالـ ىرب منيـ، فاستجار بابي طالب، كاـ ابي المخزكمي

:  فأجاره، فمشى اليو رجاؿ مف بني مخزكـ، كقالكا لوطالب مخزكمية كىي اـ عبد اهلل كالد رسكؿ اهلل 
أنو استجار بي كىك ابف : ىبؾ منعت منا ابف أخيؾ، فما لؾ كلصاحبنا تمنعو منا، قاؿ! يا ابا طالب

اختي كاف انا لـ امنع ابف اختي لـ امنع ابف اخي، فارتفعت اصكاتيـ كاصكاتو ، فقاـ ابك ليب ، كلـ 
كاهلل  لقد اكثرتـ عمى ىذا الشيخ ، ال تزالكف ! يا معشر قريش: ينصر ابا طالب قبميا كال بعدىا ، فقاؿ
اما كاهلل لتنتييف عنو اك لنقكمف معو، فيما قاـ فيو حتى يبمغ ما ! تتكثبكف عميو في جكاره مف بيف قكمو

بؿ ننصرؼ عما تكره يا ابا عتبة ، فقامكا فانصرفكا ، ككاف كليا ليـ كمعينا عمى رسكؿ اهلل : فقالكا. اراد
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كابي طالب، فاتقكه كخافكا اف تحممو الحمية عمى االسالـ، فطمع فيو ابك طالب حيث سمعو قاؿ ما قاؿ، 
:  فقاؿ يحرضو عمى ذلؾكامؿ اف يقـك معو في نصرة رسكؿ اهلل 

تيػػػػػبػػػػة عػػػػميو         لفى معزؿ و مف اف ييساـ المظالما  ف امػػػػػػػػػػػػػػرأ ابػػػػك عي كا 

كال تقبمٌف الدىر ما عشت خطةن        تيسػٌب بػػػػػػػػػػيا امػػا ىبػطت المػكاسػػػػػػما 

ػتػبػػػػػة ثػػػػىبػػػػػت سػػػػػػكادؾ قػػػػػائػما    أقػػػػػػػكؿ لػو كايػػػػػف مػػػػنػو نصيحتي        ابػػػػػػػا عي

 عمف سكاىـ في تمؾ الفترة القاسية يقكؿ امير     كفي معرض التميز لمكقؼ اىؿ بيت النبي 
كمف اسمـ مف قريش خمك مما نحف فيو بحمؼ يمنعو، اك عشيرة تقـك دكنو، فيك مف : " المؤمنيف 

فتفريقو بيف الصنفاف قائـ عمى أف بعضيـ كانكا عمى حمؼ كعيد مف الكفار، فمف ". القتؿ بمكاف آمف 
أجؿ ذلؾ كانكا آمنيف، كبعضيـ اآلخر لـ يكف ليـ العيد لكنيـ كانكا ذكم عشيرة تقـك دكنيـ كتمنعيـ 

 كالى سائر بني ىاشـ كبني المطمب لـ يككنكا عمى االعداء، فالمراد اف البمية انما كانت متكجية اليو 
   .عيد، كلـ يكف ليـ مف يقـك دكنيـ، كبذلؾ يعمـ فضيمتيـ في حماية رسكؿ اهلل كذبو عف كيد االعداء

، فمـ تدع اال   ثـ إف اهلل تعالى سٌمط عمى صحيفتيـ التي كتبكىا االرضة        
 عمو ابا طالب  ، فاخبر رسكؿ اهلل ، فاخبر اهلل عز كجؿ بذلؾ رسكلو  ( باسمؾ اهلل فاغفر )
  فخرج ابك طالب في جماعة مف رىطو ، حتى كقؼ عمى قريش كطالبيـ باخراج الصحيفة، كاراىـ ،

.   فبيتكا كخابكا كاخزاىـ اهلل سبحانو كتعالىصنيع اهلل بيا كصدؽ رسكلو 

 كبنك ىاشـ مف الحصار، كىـ اصمب عكدا، كاغنى     كفي السنة العاشرة مف البعثة خرج النبي 
تجربة ، كاكثر قدرة عمى التحرؾ صكب اليدؼ الذم آلكا عمى انفسيـ أف ال يتخمكا عنو رغـ كؿ 

الصعاب، ككاف مف اثر الحصار، أف اشتير ذكر االسالـ كالمسمميف كانتشر في كؿ ارجاء الجزيرة 
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 مياـ صعبة منيا ، االنفتاح بصكرة اكسع خارج نطاؽ مكة ، العربية، ككانت اماـ رسكؿ اهلل 
 . كمحاكلة ايجاد اكثر مف مكاف آمف تتحرؾ مف خاللو الرسالة االسالمية

، " المأل " بػ     اذف استتبع اعالف الدعكة العاـ المكاجية مف قبؿ رمكز الجاىمية الذيف عبر عنيـ 
كىي في المكقع – ، ككانت استجابتيا  ببطكنيا ىي المخاطب االكؿ لدعكة النبيككانت قريش

تشكؿ منعطفا كبيرا في تقدـ الرسالة، كما كاف – االجتماعي كالسياسي المرمكؽ عند عرب الجزيرة 
 كتمخضت دعكتيـ الى االيماف بالدعكة احجاميا كتمكؤىا يشكؿ عقبة كؤكد اماـ حركة الرسالة كتطكرىا

:  عف مرحمتيف مف المكاجية

المتمثمة بالتعجب كالتشكيؾ كطمب المعجزة كالسخرية  :المواجكة الدلمية او الحرب النفدية:     اوال
 . بالكذب كالسحر كما مر بناكاتيامو 

بشتى اشكالو الذم كاف تعبيرا  عف اخر السياـ التي اطمقيا المأل القرشي لضرب  التكديد: ثانيا    
 كتعذيب ءاذ كدعكتو لالنتقاؿ مف المكاجية السممية الى المكاجية الساخنة، التي بدأت بإمالنبي 

لمسمميف، ثـ انتيت بقرار التصفية الشاممة كالسريعة المتمثمة في قتؿ القيادة كانياء كجكدىا كتحركيا ا
   ."َفَأرَاَد َقْوُمَنا َقْتَل َنِبيَِّنا واْجِتَياَح َأْصِمَنا" :  بقكلو كىذا ما اشار اليو . بشكؿ تاـ

 في كؿ مرحمة مف مراحؿ المكاجية تتناسب مع اىدافو العميا كمثمو كقيـ  كانت ردكد فعؿ النبي     
الرسالة التي يريد ارساءىا في كجداف ذلؾ المجتمع، فكاف البالغ المبيف كالصبر كالمقاكمة ىك الشعار 
االكؿ، كاليجر الجميؿ الذم تمثؿ باالمر باليجرة حال لالزمة كما كاف استمرار المقاكمة كالدعكة ىك 

 مف المقاطعة الشاممة منتصرا ظافرا بالحماية االليية، كاستمر يبحث الشعار الثاني، كقد خرج النبي 
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عف القمكب الكاعية حتى امره اهلل باليجرة الشاممة ليعد العدة الالزمة لصد العدكاف القرشي الذم اخذتو 
 .العزة باالثـ، كراح يخطط الطفاء نكر اهلل في االرض ، كلكف اهلل متـ نكره كلك كره الكافركف

 كرسالتو الغراء بمضة شديدة اثر فقد حامييا كسندىا القكم المنيع ابك طالب      كلكف فجع النبي 
 السيدة خديجة كفاة  ، ككذلؾ ثاني سندم الرسكؿ االعظـ  كلشدة اثر فقدىما عمى النبي 
 كقد صرح " عاـ الحزف" ركم أنو سمى ذاؾ العاـ بػ ،ما زالت قريش كاعة عني حتى : "  قائال

، بؿ جاء االمر االليي بكجكب الخركج مف مكة ، كالبحث عف مأكل آمف بعد غياب " مات ابك طالب
. ابي طالب

 

مرحلة اهلجرة أبناء الدألة  :  الثاًال      

، كبالتحكالت الكبيرة في ىذه   تعد اليجرة ظاىرة مف الظكاىر ذات العالقة بالرساالت اإلليية    
، بؿ ىي  ، ليس باعتبارىا راحة، أك تحكال إلى مكاف أفضؿ لالستقرار، كالعيش اليني المطمئف الرساالت

  .مف ظكاىر المعاناة كاالبتالء الذم خص اهلل سبحانو بو مف اجتباه لمثؿ ىكذا ميمات كادكار

كال سيما  كثر،  الزمت أنبياءميمةف اليجرة كانت ظاىرة  أ يبدك مف تاريخ الرساالت اإللييةما   إف   
 جدا في تاريخ ميمان ، كقد مثمت منعطفا  ، إذ كانت ذات اثر فٌعاؿ في تطكر البشرية أكلكا العـز منيـ
كىذا يعد مف خصائص الرسالة اإلسالمية التي .   كدكلة إسالميةان  مجتمعتقاـفقد أ،  اإلسالـ تحديدا

، كىك أحد المؤشرات عمى تكامؿ ىذه الرسالة، إذ إف كؿ  تميزت بيا عف جميع الرساالت اإلليية
الرساالت السابقة التي جاء بيا األنبياء كاف ليا دكر في تطكير حركة التكحيد، كالكصكؿ إلى مستكيات 

، إال أنيا لـ تكفؽ إلى إقامة دكلة في ظؿ صاحب  كبيرة كميمة في ترسيخ دعائمو في تاريخ البشرية
، كتمكنت مف إقامة  ، التي رسخت دعائـ الكحدانية بيف الناس الرسالة كما ىك حاؿ الرسالة اإلسالمية

                                                           

 112 / 1: تاريخ االسالـ : كحدة تأليؼ الكتب الدراسية -  
  .1/45: إمتاع األسماع: المقريزم. 1/53: إعالـ الكرل: الطبرسي. 1/62: ربيع األبرار: الزمخشرم-  
. 66/339: تاريخ دمشؽ: ، ابف عساكر2/622: المستدرؾ: ، الحاكـ38/ 1: تاريخ  : ابف معيف-  
 .1/29: شرح نيج البالغة: ابف أبي الحديد-  
 .174ص : الرسكؿ األعظـ : الحكيـ- 
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، استمرت فترة طكيمة ككاف العنكاف العاـ لمحكـ فييا ىك حكـ اهلل رغـ  مجتمع إسالمي كدكلة إسالمية
 .كثرة االنحرافات في مسيرتيا إال أنيا حافظت عمى اإلطار العاـ لإلسالـ 

، فبعد أف ضيؽ   إلى ترؾ مكطنو كاليجرة مرارا في تاريخ الدعكة اإلسالميةلقد اضطر النبي        
 كأتباعو باليجرة مف مكة بعد أف ف أذف اهلل تعالى لنبيو المصطفى م كالمسمـ عميو المشرككف 

 أصبح ال بد ليؤالء المعذبيف مف الفرار بدينيـك،  أكذكا في سبيؿ اهلل، كنشر دعكتوإذ ، بيـ ضاؽ الحاؿ 
 إف دعكتو تتعرض ، كلما رأل النبي  ، كالمجكء إلى مكاف آمف يخمصيـ مف سطكة عتاة قريش

كاف ال بد مف تحرؾ جديد، يعطي لمدعكة ؼ،  ، كمف دخكؿ اآلخريف فييا لضغكط قكية تمنع مف انتشارىا
 .دفعة جديدة، كيجعميا أكثر حيكية كأكثر قدرة عمى مكاجية األخطار المحتممة 

 ىنا كانت اليجرة ىي المخرج الكحيد الذم يكفؿ ليذه الدعكة أف تتنفس الصعداء بعيدا عف      
، إذ ىاجر جماعة مف المسمميف األكائؿ إلى خارج  ، فكانت اليجرة إلى الحبشة مضايقات المشركيف

 ، ثـ كانت ىجرة النبي  ، كتمكنكا مف إيجاد حصف آمف ليـ قبالة ضغكط أعدائيـ الجزيرة العربية
كالمسمميف إلى المدينة المنكرة التي كانت ذات أثر فعاؿ في نشر الدعكة اإلسالمية، كتثبيت أركاف الدكلة 

. اإلسالمية

 إلى  عف ىجرتو  اال فيما يخص االشارة الكاردةال نجد في نيج البالغة تفاصيؿ عف ىجرتو     
يبيت عمى فراشو، ) لػ  بعدما تخمؼ عنو في مكة بأمر منو المدينة كالتحاقو بالنبي األعظـ 

يخادع المشركيف عنو ليركا انو لـ يبرح فال يطمبكه ، حتى تبعد المسافة بينيـ كبينو، كاف يتخمؼ بعده 
َجَعْمُت َأْتَبُع َمْأَخَذ : " إذ يقكؿ . " الكدائع التي عنده لمناسبمكة حتى يؤدم عف رسكؿ اهلل 

 ما  فينا يحكي اإلماـ  ، "َفَأَطُأ ِذْكَره َحتَّى اْنَتَيْيُت ِإَلى اْلَعَرجِ  َرُسوِل المَّو صمى اهلل عميو وآلو ،
َجَعْمُت َأْتَبُع َمْأَخَذ َرُسوِل المَّو صمى اهلل عميو : "  جرل مف حالو في خركجو مف مكة إلى المدينة، كقكلو

. "َفَأَطُأ ِذْكَره َحتَّى اْنَتَيْيُت ِإَلى اْلَعَرجِ  وآلو ،

                                                           

. 172- 171ص : الرسكؿ األعظـ : الحكيـ- 
  . :3 / 265الصحيح مف سيرة النبي األعظـ : العاممي- 
. 304 / 13: شرح نيج البالغة: ابف أبي الحديد- 
  .487-486ص : نيج البالغة- 
. 381/ 3: شرح نيج البالغة: ابف ميثـ- 
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لكقفنا عمى تمؾ المنازؿ كالمحاؿ - كما ذكرتو مصادر السيرة -  ذلؾ الطريؽ        كلك تتبعنا معو 
 كالذم أبى إال أف يستتبع النبي األعظـ  كمف بعده أمير المؤمنيف التي سار فييا رسكؿ اهلل 

 وَلَقْد ُكْنُت َأتَِّبُعو اتَِّباَع اْلَفِصيِل َأَثَر ُأمِّو :" في كؿ خطكة مف خطكاتو الشريفة، كيؼ ال كىك القائؿ  "
 كقد كاف ليذا القكؿ أبعاد أخرل أكثر عمقا كقفنا عمييا سابقا 

 

 ، سمؾ بيما أسفؿ مكة ، ثـ مضى فمما خرج بيما دليميما عبد اهلل بف أرقط: "      جاء في الركايات   
 ، ثـ استجاز   ، ثـ سمؾ بيما عمى أسفؿ أمجبيما عمى الساحؿ، حتى عارض الطريؽ أسفؿ مف عسفاف

 

 ، ثـ   أجاز بيما مف مكانو ذلؾ ، فسمؾ  بيما  ، حتى  عارض  بيما الطريؽ،  بعد  أف  أجاز  قديدا 
، ثـ  أجاز  بيما ، كيقاؿ لفتا  ، ثـ سمؾ  بيما  لقفا  ، ثـ سمؾ  بيما  ثنية المرة  بيما الخرار 

                                                           

 .406ص: نيج البالغة- 
 كدليؿ في ىجرتو الى ىك عبد اهلل بف أريقط كقيؿ ابف أرقد الميثي أك الديمي، الشخص الذم استأجره النبي - 

 إلى مكة لنقؿ مف بقي مف أىؿ بيتو كالمستضعفيف، مع أنو كاف كافرا ، كلـ تشر المدينة، كقيؿ بعد ذلؾ أعاده النبي 
: الطبقات : ابف سعد: ينظر. ، كمتى مات؟المصادر ىؿ أسمـ فيما بعد، كىؿ شارؾ في حركب المشركيف ضد النبي 

: ابف قدامة. 1937/ 4: االستيعاب: ابف عبد البر. 23/25: المعجـ الكبير: الطبراني. 8/62، 3/173، 1/229
 .12/81: عمدة القارم: العيني. 7/186 ، فتح البارم5/ 4: اإلصابة: ، ابف حجر39/ 6: المغني
لغة مف عسفت المفازة ، أم قطعتيا بال ىداية كال قصد، بيف مكة كالمدينة، كعمى مرحمتيف مف مكة، كسميت : عسفاف- 

: الحميرم. 4/121: معجـ البمداف : الحمكم. عسفاف لتعسؼ السبؿ فييا، كىي أحد مناىؿ الطريؽ بيف مكة كالجحفة
 .421ص: الركض المعطار

كىي بمد .  صيؼ آمج، أم شديد الحر، كقد كرد ذكرىا في الشعر العربي: العطش، يقاؿ : األمج في المغة يعني: أمج- 
معجـ : البكرم . 1/298الصحاح : الجكىرم: ينظر. مف أعراض المدينة المنكرة، كغدت قرية جامعة كثيرة المزارع كالنخيؿ

الركض : الحميرم . 2/208: لساف العرب: ابف منظكر. 1/250: معجـ البمداف: الحمكم . 1/190: ما استعجـ 
 .30ص: المعطار

مكضع قرب مكة، كىي تصغير قد، كىك مأخكذ مف قكليـ قددت الجمد، أك ىك بالكسر، كىك جمد السخمة، ينسب إلييا - 
: لب المباب : السيكطي. 3/20: المباب : ابف األثير.  4/313: معجـ البمداف: الحمكم: ينظر. بعض أىؿ العمـ

 .204ص
معجـ ما : مف خرير الماء، أم صكتو، كادم في الحجاز، فيو ماء لبني زىير كبدر أبني ضمرة، البكرم: الخرار- 

 . 6/337: تاج العركس: الزبيدم. 4/234: لساف العرب: ابف منظكر. 492/ 2: أستعجـ
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اح   ، مدلجة مجاج   استبطف بيما  ، ثـمدلجة لقؼ ، ثـ   ثـ سمؾ بيما مرجح  مجاج   ، كيقاؿ ًمجى

 

 

 ،  ثـ  أخذ  بيما   ، كيقاؿ  العضكيف ،  ثـ بطف ذم كشر  تبطف  بيما  مرجح مف  ذم  الغضكيف 
  ،  مدلجة  تعيف  مف بطف اعدا ،  ثـ  سمؾ  بيما  ذا سمـ  ،  ثـ عمى  االجرد عمى  الجداجد 

                                                                                                                                                                                     

 بفتح الميـ، كتخفيؼ الراء، كأنو تخفيؼ المرأة مف النساء، كىي احدل المحطات التي مر بيا النبي : ثنية المرة- 
 367/ 9: التذكرة الحمدكنية : ابف حمدكف. 2/85: معجـ البمداف : الحمكم. في طريقو الى المدينة، كىي الى مكة اقرب

. 
 في بفتح الالـ أك كسرىا، مف لقؼ لقفا، أم تناكؿ الشئ بسرعة، مكضع ما بيف مكة كالمدينة، مر بو النبي : لقفا- 

: ابف سيده. 4/1161: معجـ ما أستعجـ : البكرم. ىجرتو إلى المدينة، كقد كردت اإلشارة إلييا في الشعر العربي
 .2/85: معجـ البمداف: الحمكم. 2/244: الركض اآلنؼ : السييمي. 4/1/63: المخصص 

الكالـ يرسؿ عمى عكاىنو، أك صرفو صرفا، أك ىي التي عف الجية، أم اإللتفات، كىي ثنية بيف مكة كالمدينة، : لفتا- 
. 3/207: الفائؽ: الزمخشرم. 4/1161: معجـ ما أستعجـ: البكرم. كيرل البكرم أنيما لقفا كلفتا مكضعاف متقارباف

: الفيكمي . 84/ 2: لساف العرب: ابف منظكر . 5/20: معجـ البمداف : الحمكم. 2/244: الركض اآلنؼ : السييمي
  .2/555: المصباح المنير

 . 5/55: معجـ البمداف : الحمكم: ينظر.  في طريقو إلى المدينةأحد المكاضع التي مر بيا النبي : مدلجة لقؼ- 
  .1/323: تاريخ اإلسالـ : الذىبي.  16/238: نياية اإلرب : النكيرم
. ىك كادم بيف مكة كالمدينة ، قريب مف الجحفة، فيو ماء لبني عبداهلل بف الزبير أعطاه ألخيو عركة بف الزبير: مجاج- 

 . 2/21: النياية  : ابف األثير. 4/1161: معجـ ما أستعجـ: البكرم
 في ىجرتو إلى المدينة ، كقد رجح السييمي كالحمكم انيا مجاح مكضع مف نكاحي مكة، مر بو النبي : مجاح- 

: معجـ البمداف: الحمكم.1/142: نزىة المشتاؽ: اإلدريسي. 2/244: الركض اآلنؼ: السييمي. بالحاء كليس مجاج بالجيـ
5/55  ،

لـ تذكر في المصادر إال في نص ابف ىشاـ كغيره الذم يشير الييا كأحد المكاضع التي نزليا النبي : مرجح مجاج- 
ابف  . 1/232:الطبقات  : ابف سعد . 2/340: السيرة النبكية: ابف ىشاـ: ينظر.  في طريؽ ىجرتو الى المدينة
. 2/255: السيرة النبكية: كثير
بالعيف كالصاد،مكضع بيف الحجاز كالشاـ، : العصكيف: بفتح الغيف، كالضاد، كىي تثنية الغضا، كيقاؿ: ذك الغضكيف- 

: معجـ البمداف : الحمكم: ينظر.  أثناء ىجرتو الى المدينة، كقد كردت اإلشارة إليو في الشعر العربيمر بو النبي 
4/206 .

معجـ البمداف : الحمكم.  في ىجرتو إلى المدينةجبؿ بيف مكة كالمدينة، كىك أحد المكاضع الذم مر بو النبي - 
 . 2/389: تاريخ : الطبرم: كينظر. 4/462:
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،  ، ثـ أجاز بيما الفاجة العبابيب:  ، كيقاؿ العيثانة  ، يريد، كيقاؿ العبابيب ، ثـ  عمى  العبابيد 
، عف  ثـ خرج بيما دليميما مف العرج، فسمؾ بيما ثنية العائر،  بيما العرج  ثـ ىبط  ،القاحة: كيقاؿ

يميف  

 

. "، عمى بني عمرك بف عكؼ، ثـ قدـ بيما قباءرككبو، حتى ىبط بطف رئـ

                                                                                                                                                                                     

 في طريؽ ىجرتو إلى المدينة، كيقاؿ بئر جد، أم قديمة، لعميا جمع جدجد، كىي آبار مر بيا النبي : الجداجد- 
 .2/244: الركض اآلنؼ: السييمي

 . 112/ 1: معجـ ما استعجـ: البكرم. المكضع الذم ال نبات فيو، كىك اسـ جبؿ بيف مكة كالمدينة : االجرد- 
 .102-1/101: معجـ البمداف: الحمكم
: البكرم: ينظر. قرية دكف زبيد مف أرض اليمف، كبو قبر كميب كائؿ: كادم ينحدر عمى الذنائب، كسكؽ الذنائب - 

  . 3/8: معجـ البمداف: الحمكم . 749/ 3: معجـ ما استعجـ
عبد كعبداف، مكضع بيف مكة كالمدينة مر بو النبي : بطناف، مثؿ: الغامض مف األرض، كجمعو: البطف: بطف أعدا- 
1/448: معجـ البمداف:  في ىجرتو إلى المدينة، الحمكم. 
بفتح التاء أك كسرىا أك ضميا، عيف ماء، عمى ثالثة أمياؿ مف السقيا، بيف مكة كالمدينة، كفييا أمرأة يقاؿ ليا : تعيف- 

الركض : السييمي: ينظر.  فمـ تسقو، قيؿ فتحكلت العيف إلى صخرةأـ عقى، عندىا عيف ماء، استسقاىا النبي 
  .2/35: معجـ البمداف: ، الحمكم2/244:اآلنؼ
. 2/245الركض اآلنؼ :  في ىجرتو إلى المدينة، السييميجمع عباد، أحد المكاضع التي مر بيا النبي : العبابيد- 

. 4/73: معجـ البمداف: الحمكم
 في جمع عباب مف عببت الماء عبا، فكأنو مياه تعب عبابا، كىك أحد المكاضع التي مر بيا النبي : العبابيب- 

 .4/73: معجـ البمداف: الحمكم. 245/ 2: الركض األنؼ: السييمي. ىجرتو الى المدينة
، كىي عمى ثالث مراحؿ مف المدينة، كقيؿ ىي  (بالفاء كالجيـ )أك الفاجو  (بالقاؼ كالحاء )اختمؼ بيا بيف القاحة - 

معجـ : الحمكم.  في طريؽ ىجرتو إلى المدينةجبؿ، بيف الجحفة كقديد، كقيؿ فييا بئراف عذبتاف، مر بيا النبي
 .4/290: البمداف
ىك الذم ال يعرؼ مف رماه؟ كاختمؼ : سيـ عائر: العائر يقاؿ ىك الرمد ، كقيؿ ىك المتردد ، كقيؿ الغائر: ثنية العائر- 

 .4/73: معجـ البمداف: ىؿ ىك جبؿ في المدينة أك ال؟ الحمكم
لغة مفردة آراـ ، كىي الضباء البيض ، ىك كادم لمزينة قرب المدينة المنكرة عمى بعد ثالثة أمياؿ عنيا، : رئـ- 

 .، 3/114: معجـ البمداف: الحمكم. 8/295العيف : الفراىيدم
قرية عمى ميميف مف مكة عمى يسار القاصد إلى مكة، فييا مسجد التقكل الذم بناه المياجركف االكلكف : قبا أك قباء- 

كينسب .  لما ىاجر إلى المدينةكاالنصار ككانكا يصمكف فيو إلى بيت المقدس حتى ىاجر النبي كصمى فيو النبي 
 .12/ 3: المباب: ابف األثير. 4/302معجـ البمداف : الحمكم. إلييا عدد مف طمبة العمـ
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 إلى المدينة في اليجرة أمرني أف أقيـ بعده حتى لما خرج رسكؿ اهلل : "        كفي ركاية عنو 
نما كاف يسمى األميف، فأقمت ثالثا ككنت اظير، ما تغيبت يكما  أؤدم كدائع كانت عنده لمناس ، كا 

  حتى قدمت بني عمرك بف عكؼ كرسكؿ اهلل كاحدا، ثـ خرجت فجعمت اتبع طريؽ رسكؿ اهلل 
قاؿ " فأطأ ذكره : " كعف قكلو . " كىنالؾ منزؿ رسكؿ اهلل مقيـ، فنزلت عمى كمثـك بف اليدـ

مف الكالـ الذم رمى بو إلى غايتي اإليجاز كالفصاحة، أراد إني كنت أعطي خبره : " الشريؼ الرضي
 مف بدء خركجي إلى أف انتييت إلى ىذا المكضع فكنى عف ذلؾ بيذه الكناية العجيبة " . 

 لكقكع ذىنو عمى ذكره  (الكطيء )استعار كصؼ "  فيرل أف أمير المؤمنيف     أما ابف ميثـ
 كذكره ، ككجو المشابية إف الخبر عنو  كخبره مف الناس في تمؾ الطريؽ ككقكع القدـ عمى األرض

  كما أف المحسكس طريؽ لحركات قدمو إلى الكصكؿ إليوطريؽ حركات قدـ عقمو إلى معرفة حسو 
". أراد بذكره ما ذكره لي ككصفو مف حاؿ الطريؽ، كاألكؿ أسبؽ إلى الفيـ : ، كقيؿ

إني كنت أغطي خبره مف أكؿ خركجي إلى إف بمغت : أراد: "     في حيف قاؿ ابف منظكر في معناه
. "فكنى عف التغطية كاإليياـ بالكطء، الذم ىك ابمغ في اإلخفاء كالستر ... العرج

الذم  انتيى إليو في مسيره بأثر " العرج "  إلى مكضع     كيستكقفنا ىنا إشارة اإلماـ أمير المؤمنيف 
بالذكر؟ فكما ظير لنا إف ىذا  (العرج  ) ىذا المكضع فمماذا خص أمير المؤمنيف  :رسكؿ اهلل 

                                                                                                                                                                                     

 / 1: تاريخ اإلسالـ: ، الذىبي404- 1/401: تاريخ ابف بلاير: ابف بلاير. 104-2/103: السيرة النبكية : ابف ىشاـ- 
322 -323 . 
، ككاف شيخا ابك قيس كمثـك بف اليدـ بف أمرؤ القيس األنصارم احد بني عمرك بف عكؼ، أسمـ قبؿ ىجرة النبي - 

 أربعة أياـ إباف ىجرتو إلى المدينة، يعرؼ بصاحب رحؿ رسكؿ اهلل، كنزؿ عنده عدد مف كبيرا، اقاـ عنده النبي 
الطبقات : ابف سعد: ينظر. المياجريف كىـ في طريقيـ إلى المدينة ، كىك أكؿ الصحابة مكتا، مات قبؿ بدر بيسير 

 . 242/ 1: سير أعالـ النبالء: الذىبي. 3/1327، 1/42: االستيعاب : ابف عبد البر. 3/623:
  .685 / 16: كنز العماؿ: المتقي اليندم . 69 / 42: تاريخ دمشؽ: ابف عساكر . 22 / 3: الطبقات:ابف سعد- 
. 487ص : نيج البالغة- 
 .381 / 4: شرح نيج البالغة- 
. 196 / 1: لساف العرب- 
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 في قباء كقد كردت الركايات انو المكاف ال يزاؿ يبعد عف المدينة، أك عف مكضع نزكؿ رسكؿ اهلل 
 أبى دخكؿ المدينة قبؿ كصكؿ أمير المؤمنيف إليو، كبالفعؿ فقد دخالىا معا  .

ىؿ ثمة أمر قد حصؿ فيو استكجب منو ىذا " العرج "  إلى مكضع      كلكف لـ أشار اإلماـ 
الخبر بالتماـ التضحت لنا أمكر أخرل، إذ إف  التكقؼ فيو كلك إف الشريؼ الرضي قد أتـ لنا نقؿ ذلؾ

في كالـ " قد اقتطع ىذا النص مف حديث طكيؿ ، كما أشار بقكلو- ككما ىك ظاىر- الشريؼ الرضي 
.  ، ألنو انتقى منو ما اشترطو في منيجو بانتخاب ما كاف في قمة البالغة فقط"طكيؿ

    لقد كانت البيئة المكية غير صالحة القامة الدكلة االسالمية عمييا ، فضال عما القاه اتباع الديف 
الجديد مف اضطياد مرير مف قبؿ عتاة مكة ، فكاف عمى القيادة الحكيمة اف تبحث عف ارض صالحة 

لتحقيؽ ىذه الميمة تتكفؿ تجسيد الرسالة االسالمية في الحياة االنسانية ، كتقديـ النمكذج الذم يريده اهلل 
 باليجرة الى الطائؼ ، كطمب  ، كمف ىنا الحظنا اىتماـ النبي لالسالـ عمى يد رسكلو االميف 

 النصرة كالحماية القامة ديف اهلل في االرض ، كحيف احجمت الطائؼ عف تقديـ النصرة لرسكؿ اهلل 
 .كالدفاع عنو اماـ قريش ، اخذ يبحث عف بيئة اخرل فكانت يثرب خياره الكحيد في ىذا المضمار 

بما تكافر فييا مف مقكمات اقامة الدكلة ىي العاصمة االسالمية لمدكلة المحمدية " يثرب "     كقد كانت 
، كشكمت مع مف   قبكال لدعكتو بعد البيعة، اذ اجتمعت فييا القاعدة الشعبية التي لمس منيا النبي 

ليية حكيمة تدير االمكر كترعى عممية إكجكد قيادة فضال عف  ، مؤمنان برسالتو " شعبان " ىاجر الييا 
ذا اجتمعت اىـ عناصر تككيف الدكلة قساسياتو، كبأليي يحكـ كفؽ إنشر الدعكة، الى جانب كجكد دستكر 

" . دستكر " ك " سمطة " ك " شعب " مف 

                                                           

سىٍيًف -  ًعٍمتي ًفدىاؾى كىافى أىبيك بىٍكرو مىعى رىسيكًؿ المَّنو : قىاؿى سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيَّنًب ًلعىًميِّ ٍبًف اٍلحي ًدينىًة، جي  ًحيفى أىٍقبىؿى ًإلىى اٍلمى
قىو؟ فىقىاؿى  ـى رىسيكؿي المَّنو : فىأىٍيفى فىارى ا قىًد ًميٍّ ًإفَّن أىبىا بىٍكرو لىمَّن ـٍ يىٍنتىًظري قيديكـى عى اٍنيىٍض ًبنىا :  فىقىاؿى لىو أىبيك بىٍكرو  ًإلىى قيبىا فىنىزىؿى ًبًي

ـي  ا أىظينُّو يىٍقدى ًمٌيان فىمى ـٍ ىىاىينىا تىٍنتىًظري عى ـٍ فىاٍنطىًمٍؽ ًبنىا كالى تىقي ـٍ يىٍستىًريثيكفى ًإٍقبىالىؾى ًإلىٍيًي كا ًبقيديكًمؾى كىي ًدينىًة، فىًإفَّن اٍلقىٍكـى قىٍد فىًرحي ًإلىى اٍلمى
مىٍيؾى ًإلىى شىٍيرو  ا أىٍسرىعىو: فىقىاؿى لىو رىسيكؿي المَّنو . عى ؿَّن كأىحىبُّ ! كىالَّن مى ـى اٍبفي عىمِّي كأىًخي ًفي المَّنو عىزَّن كجى تَّنى يىٍقدى كلىٍستي أىًريـي حى

قىاًني ًبنىٍفًسو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى  مَّنؼى رىسيكؿي المَّنو :  قىاؿى .  أىٍىًؿ بىٍيًتي ًإلىيَّن فىقىٍد كى ًدينىةى، كتىخى ؿى اٍلمى تَّنى دىخى  ًبقيبىا فىاٍنطىمىؽى أبا بكر حى
ًمٌيان عميو السالـ : ابف سميماف الحمي . 404/ 1:تاريخ ابف بلاير : ابف بلاير. 8/340الكافي : الكميني: ينظر. يىٍنتىًظري عى

.  499/ 26: مرآة العقكؿ: المجمسي. 1/159: حمية األبرار: البحراني. 106ص:المحتضر 
الصحيح مف سيرة : العاممي  .85- 2/57:السيرة النبكية : عف تفاصيؿ بيعة العقبة االكلى كالثانية  ينظر ابف ىشاـ -  

 . 147 -4/127:النبي االعظـ 
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    اذف في المدينة قد تكاممت مالمح الخطكط العامة لمدكلة ، كالنظاـ السياسي كاالجتماعي ، كتكٌكف 
 بعد دخكلو المدينة بكضع اسس مقكمات اكؿ مجتمع سياسي اسالمي كالكؿ مرة في التاريخ ، اذ قاـ 

دكلتو كعمؿ عمى تنظيـ ادارة الجياز الحككمي كتطبيؽ النظريات المثالية كتنزيميا منزلة الكاقع ، باسمكب 
. فريد اكحدم لـ تعيده أم دكلة 

 نبيان كمبمغان عف اهلل تعالى ، كما كاف حاكما كقائدا محنكا يمارس رئاسة الدكلة كقيادة     كاف 
الجيش كمسؤكلية القضاء ، كادارة شؤكف المسمميف في المجتمع الجديد الذم بيني عمى اسس فريدة كيمكف 

:  ايجاز ابرز سمات الدكلة المحمدية

كمف ثـ صناعة . تقرير العبكدية هلل كحده ، فال يعبد سكاه مف آلية البشر كالماؿ كاالصناـ  -1
 .النظاـ االجتماعي المتعاكف كالمتكامؿ الفاضؿ 

 كافة الصالحيات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعسكرية كذلؾ لقكلو اعطي النبي  -2
ـٍ تعالى   ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي   فىًإٍف تىنىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى المَّنًو  كقكلو   النَّنًبيُّ أىٍكلىى ًباٍلمي

 الى غيرىا مف اآليات القرانية التي تنضكم تحت ىذا المضمار الذم تحظر فيو كىالرَّنسيكًؿ 
الفكاحش كالمنكرات، كمجتمع االخكة كاالمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ، كالعدؿ اساس 

المجتمع ، كال يككف التفاضؿ عمى اساس العصبية كالجاه كالماؿ بؿ عمى اساس التقكل كمف 
 في بناء دكلتو االليية ككفؽ ما كردت االشارة اليو في ابرز  الخطكات التي انتيجيا النبي 

 :  مظاف كالـ االماـ 
 

  : التذريع -1
مف اىـ مقكمات الدكلة كالمجتمع  (السياسي كالمالي كالقضائي كاالدارم كالمدني  )التشريع د يع     

االنساني المتحضر، كقرر القرآف لمبشرية اف مجتمعيـ مجتمع قانكني، كاف ما انزلو اهلل ىك كتاب 
 ايضاحو شامؿ كدائـ كلـ يترؾ شيئا تحتاجو االمة اال بينة اك ثبت اساسو، كاحاؿ عمى الرسكؿ  

وَعمََّر ِفيُكْم َنِبيَّو َأْزَمانًا َحتَّى َأْكَمَل َلو وَلُكْم ، ِفيَما  : "  يقكؿ االماـ امير المؤمنيف . كتفصيمو
                                                           

 . 6سكرة االحزاب االية -  
  .59سكرة النساء االية -  
. 27ص:  في القيادة كالمناىج االنسانية سيرة الرسكؿ : سالـ الصفار -  
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َأْنَزَل ِمْن ِكتَاِبو ِديَنو الَِّذي َرِضَي ِلَنْفِسو، وَأْنَيى ِإَلْيُكْم َعَمى ِلَساِنو َمَحابَّو ِمَن اأَلْعَماِل وَمَكارَِىو، 
  .  "وَنَواِىَيو وَأَواِمَره

قامت الدكلة االسالمية في المدينة عمى التشريعات القرآنية، فنزلت آيات العبادات كالجياد        
كالعقكبات كالخمس كالزكاة كالمكاريث كالعالقات االجتماعية كالزكاج كالطالؽ كالنفقة كالعالقة بغير 

المسمميف كشؤكف الماؿ كالتجارة كغيرىا مف التشريعات التي لبت حاجة المجتمع الجديد في ظؿ حاكمية 
 كاغنت السنة النبكية التشريع االجتماعي بالفعؿ كالممارسة اهلل تعالى المتمثمة بشخص النبي

التطببيعية كاالقدار، اضافة الى البياف المفظي لالحكاـ كالقكانيف كاالجتماعية الالزمة لتنظيـ المجتمع، 
.  كلقد اصبحت تمؾ االحكاـ كاالسس مصدران لمفقو كاالجتياد في ىذا المجاؿ فيما بعد

 : المؤاخاة -2
في تأليؼ المجتمع كفؽ نظاـ اليي جديد   عف دكر النبي      في اشارة لالماـ امير المؤمنيف 

ُدورِ  ِفي اْلَواِغَرةِ  اْلَعَداَوةِ  َبْعدَ  ، اأَلْرَحامِ  َذِوي َبْينَ  الشَّْملَ  ِبو وأَلَّفَ   ":يقكؿ  َ اِئنِ  ، الصُّ  اْلَقاِدَحةِ  والضَّ
َ اِئَن، وَأْطَفَأ ِبو الثََّواِئَر أَلََّف ِبو ِإْخَوانًا،   " : كفي مكضع آخر قاؿ  " اْلُقُموبِ  ِفي َدَفَن المَّو ِبو الضَّ

َ  ِبو َأْقرَانًا، َأَعزَّ ِبو الذِّلََّة، وَأَذلَّ ِبو اْلِعزَّةَ  ، كيمكف اف يفيـ مف ىذا النص في احد ابعاده التآخي " وَفرَّ
 اذ كاف لو . الذم اقره الديف االسالمي بيف المسمميف بعد تمؾ الخالفات كالحركب الدامية فيما بينيـ

الدكر الريادم في تحكيـ اكاصر المسمميف في مجتمعيـ الجديد كذلؾ مف خالؿ المؤاخاة التي عقدىا بيف 
زاؿ البغضاء ، لتنطمؽ الدكلة عمى اسس كقكاعد متينة ، أالمسمميف التي الؼ فييا بيف القمكب المتنافرة ك

كبناء اجتماعي راسخ متماسؾ يقـك عمى اساس التعاكف كالتأخي كالحب كااليثار ، كىذا ما اشار اليو 
ـٍ ييًحبُّكفى مىٍف : البارم عز كجؿ في محكـ كتابو اذ يقكؿ تعالى  يمىافى ًمٍف قىٍبًمًي  كىالَّنًذيفى تىبىكَّنءيكا الدَّنارى كىاإٍلً

ـٍ  رى ًإلىٍيًي  .  ىىاجى
  :بناء القوة العدكرية -3

                                                           

  .137ص: نيج البالغة -  
 .  164 – 163 / 1: تاريخ االسالـ: كحدة تاليؼ الكتب الدراسية : كينظر . 27ص  : سيرة الرسكؿ : الصفار-  
 . 483ص : نيج البالغة -  
 . 179– 178ص: نيج البالغة-  
 . 9سكرة الحشر االية -  
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 أيًذفى ًلمَّنًذيفى  في طريؽ بناء الدكلة تككيف الجيش عمال باالذف االليي كمف اىـ خطكاتو      
ـٍ لىقىًديره  مىى نىٍصًرًى فَّن المَّنوى عى ـٍ ظيًمميكا كىاً  ؽٍّ ًإالَّن أىٍف يىقيكليكا * ييقىاتىميكفى ًبأىنَّنيي ـٍ ًبغىٍيًر حى كا ًمٍف ًديىاًرًى الَّنًذيفى أيٍخًرجي

ـي  مىسىاًجدي ييٍذكىري ًفييىا اٍس مىكىاته كى ًبيىعه كىصى كىاًمعي كى ـٍ ًببىٍعضو لىييدِّمىٍت صى يي لىٍكالى دىٍفعي المَّنًو النَّناسى بىٍعضى بُّنىا المَّنوي كى رى
ريهي ًإفَّن المَّنوى لىقىًكمٌّي عىًزيزه  ٍف يىٍنصي رىفَّن المَّنوي مى لىيىٍنصي ةى * المَّنًو كىًثيرنا كى ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض أىقىاميكا الصَّنالى الَّنًذيفى ًإٍف مىكَّننَّناىي

اًقبىةي اأٍليميكرً  ًلمَّنًو عى ًف اٍلميٍنكىًر كى نىيىٍكا عى كًؼ كى كا ًباٍلمىٍعري   كانطالقا مف قكلو تعالى كىآىتىكيا الزَّنكىاةى كىأىمىري
ـٍ الى  ًريفى ًمٍف ديكًنًي ـٍ كىآىخى كي ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّن المَّنًو كىعىديكَّن ًمٍف ًربىاًط اٍلخى ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّنةو كى ـٍ مى كىأىًعدُّكا لىيي

ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى  ا تيٍنًفقيكا ًمٍف شىٍيءو ًفي سىًبيًؿ المَّنًو ييكىؼَّن ًإلىٍيكي مى ـٍ كى ، كانتصارا تىٍعمىميكنىييـي المَّنوي يىٍعمىمييي
 ىيكى الَّنًذم أىٍرسىؿى رىسيكلىوي لمدىكة الفتية التي بشر اهلل تعالى بانيا ستككف ظاىرة عمى كؿ الشرائع  

لىٍك كىًرهى اٍلميٍشًركيكفى  مىى الدِّيًف كيمًِّو كى ؽِّ ًلييٍظًيرىهي عى ًديًف اٍلحى  معارؾ ضد  ، خاض النبي  ًباٍلييدىل كى
  في قيادة جيش المسمميف، ككاف قائدىـ الذم اليجارل في شجاعتو المشركيف، كقد شارؾ 

 التي اذىمت العقكؿ ، كبفضؿ كؿ ذلؾ كاف النصر حميؼ المسمميف في كحنكتو كسياستو العسكرية 
 .اغمب تمؾ المعارؾ

، كقد مر بنا بضعة صكر مف  كسرية مؤتة كاحد   كلـ ترد االشارة في نيج البالغة اال في غزكة بدر
.  مف جياد المسمميف في المعارؾ التي خاضكىا

                                                           

  . 41- 39سكرة الحج االية -  
 .  60سكرة االنفاؿ االية -  
 . 33سكرة التكبة االية -  
ُكنَّا ِإَذا اْحَمرَّ اْلَبْأُس اتََّقْيَنا ِبَرُسوِل المَّو صمى اهلل عميو وآلو َفَمْم َيُكْن َأَحٌد ِمنَّا : "  بقكلو كمثيؿ ذلؾ اشارة االماـ -  

. 503ص: نيج البالغة " َأْقَرَب ِإَلى اْلَعُدوِّ ِمْنو
 82 – 49ص : سيرة النبي في القيادة: الصفار: لمزيد مف التفاصيؿ عف المنيج النبكم في الجانب العسكرم ينظر -  

 . (الصفحات جميعيا ) :  الدبمكماسية كقكاعد المكاجية في فكر الرسكؿ : جابر.   
كايضا حكؿ مقتؿ  " َقاِتُل َجدَِّك وَأِخيَك وَخاِلَك َشْدخًا َيْوَم َبْدرٍ - َفَأَنا َأُبو َحَسٍن : "   الى معاكيةكذلؾ في كتابو -  

 ".َفُقِتَل ُعَبْيَدُة ْبُن اْلَحاِرِث َيْوَم َبْدرٍ "  : عبيدة بف الحارث 
َفُقْمُت َيا َرُسوُل المَّو، َأوَلْيَس َقْد "  :  لمشيادة  يظير تشكقو  في محادثة لو مع رسكؿ اهلل ذكر ذلؾ -  

، َفُقْمَت ِلي َأْبِشْر َفِإنَّ  ُقْمَت ِلي َيْوَم ُأُحٍد، َحْيُث اْسُتْشِيَد َمِن اْسُتْشِيَد ِمَن اْلُمْسِمِميَن، وِحيَزْت َعنِّي الشََّياَدُة َفَش َّ َذِلَك َعَميَّ
ْبِر، وَلِكْن ِمْن  الشََّياَدَة ِمْن َوَراِئَك، َفَقاَل ِلي ِإنَّ َذِلَك َلَكَذِلَك َفَكْيَف َصْبُرَك ِإذًا، َفُقْمُت َيا َرُسوَل المَّو َلْيَس َىَذا ِمْن َمَواِطِن الصَّ

 نيج البالغة "  وُقِتَل َحْمَزُة َيْوَم ُأُحدٍ  : " كأيضا اشارتو لمقتؿ الحمزة . 289ص: نيج البَلغة" َمَواِطِن اْلُبْشَرى والشُّْكرِ 
.  503ص: 
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:  الحربية حكؿ بعض معالـ سيرتو     كمف اشاراتو القيمة 

.  انو كاف اقرب المسمميف الى العدك كانو كاف مالذىـ اذا احمر البأس كاشتد الضراباشار  - أ
جاىد " كقد  . قبؿ غيرىـ لمجياد كمبارزة االعداءكاف منيجو كاف يقـك عمى تقديـ اىؿ بيتو 

كقد كاف في جياده النمكذج االمثؿ الذم تخطى المقاييس " في اهلل اعداءه غير كاىف كال معذر
 وَقاَىَر َأْعَداَءه ِجَيادًا َعْن ِديِنو، َِل َيْثِنيو َعْن َذِلَك "كاالمثمة، اذ تفانى في مقارعة اعداء اهلل، ك
 .الف اهلل أبى اال اف يتـ نكره كلك كره الكافركف" اْجِتَماٌع َعَمى َتْكِذيِبو، واْلِتَماٌس إِلْطَفاِء ُنورِه

  َفَقاَتَل : "اف سيرتو الحربية لـ تبتف عمى التغمب كالتسمط بؿ كانت لنجاة االنساف مف الضالؿ - ب
 ."ِبَمْن َأَطاَعو َمْن َعَصاه، َيُسوُقُيْم ِإَلى َمْنَجاِتِيْم، وُيَباِدُر ِبِيُم السَّاَعَة َأْن َتْنِزَل ِبِيمْ 

  َيْحِسُر "ىـ كمعاممتيـ بانسانية ممؤىا الرحمة كالشفقة كرمراعاتو لمجند كحرصو عمى تتبع اـ - ج
اْلَحِسيُر وَيِقُف اْلَكِسيُر، َفُيِقيُم َعَمْيو َحتَّى ُيْمِحَقو َغاَيَتو، ِإِلَّ َىاِلكًا َِل َخْيَر ِفيو، َحتَّى َأرَاُىْم 

  ."َمْنَجاَتُيْم، وَبوََّأُىْم َمَحمََّتُيْم، َفاْسَتَداَرْت َرَحاُىْم، واْسَتَقاَمْت َقَناُتُيْم 

 

 

 يف دعوته  اساليب النبي        

 رسالة تغييرية اجتماعية، فال بد اف تنفذ الى اعماؽ الفكر     لقد كانت رسالة النبي محمد    
كالنفس االنسانية كتستخرجيا مف ظممات الكىـ كالجاىمية كالعصبية الى نكر العمـ كالمعرفة كااليماف 

 نجده كاصفا النبي لذا في عدة مكاضع مف كالـ االماـ  .، كالى نكر القيـ الرفيعة السامية كاليقيف
 بصفات تعكس اثر كجكده الطيب المبارؾ الذم اصمح حاؿ المجتمع كنقمو تمؾ النقمة النكعية 

ََلَلِة اْلُمْظِمَمِة، واْلَجَياَلِة اْلَ اِلَبِة واْلَجْفَوِة اْلَجاِفَيِة "  : إذ يصفو قائالالفريدة،   "َأَضاَءْت ِبو اْلِبََلُد َبْعَد الضَّ
                                                                                                                                                                                     

.  503ص:  نيج البالغة "  وُقِتَل َجْعَفٌر َيْوَم ُمْؤَتَة : " فييا الى مقتؿ جعفر اذ اشار -  
.  170 - 169ص : ينظر الفصؿ الثاني -  
  .198 ص: نيج البالغة -  
  .198ص: نيج البالغة -  
 . 122 / 1: تاريخ االسالـ : كحدة تأليؼ الكتب الدراسية -  
. 275ص : نيج البالغة -  
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  ،ِسرَاٌج َلَمَع َضْوُؤه"   " وَأَناَر َعَممًا ِلَحاِبسٍ ،َحتَّى َأْوَرى َقَبسًا ِلَقاِبسٍ  : " كفي مكضع آخر نراه يقكؿ
. الى غيرىا مف النصكص التي تناثرت في طيات ىذا البحث  "، وَزْنٌد َبَرَ  َلْمُعو وِشَياٌب َسَطَع ُنوُره

 تجاه قكمو كسائر لكاف المكاجية مف قبمو أساليب كأ    ككاف مف الطبيعي اف تختمؼ منطمقات ك   
:  ثالثمحاكر مف شممتو دعكتو الى االيماف بنبكتو، كالتي يمكف تقسيميا الى 

  ادلوب النصح والدروة بالحكمة والمورظة الحدنة: المحور االول       

ِفي النَِّصيَحِة، وَمَضى َعَمى الطَِّريَقِة، وَدَعا ِإَلى - صمى اهلل عميو وآلو –  َفَباَلَغ  : " يقكؿ        
 في يتضمف االشارة الى منيجيف مف مناىج النبي ىذا النص .  "اْلِحْكَمِة، واْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ 

: دعكتو

تحرم فعؿ اك قكؿ فيو صالح صاحبو، كنصحت لو الكد، : النصح: المبال ة في النصيحة: اِلول      
كالنصح ىك الخمكص مف الغش، فيك يقابؿ الغش سكاء كاف في قكؿ اك عمؿ اك أم امر . أم اخمصتو

فيالحظ فيو التصفية عف الشكب، فيك انما يتحصؿ بعد التنقية كالتصفية، كمف :  خر، كاما الخمكصآ
كإبالغ االحكاـ كذكر : كفي القكؿ.  كالخدمة كالتبميغ في اهلل بخمكص كصدؽ: في العمؿ: مصاديقو

. الحقائؽ االليية

 ، ككاف مف  عدة ياتآ كقد تحدث القراف الكريـ عف مكاقؼ االنبياء في مقاـ النصح القكاميـ في     
كىذه حقيقة .  كظائفيـ ابالغ ما امركا بو في مقاـ الرسالة، كالعمؿ الناصح الخالص المؤدم الى السعادة

ييعىمِّميييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى : قكلو تعالى ـٍ كى كِّيًي ييزى ـٍ آىيىاًتًو كى مىٍيًي ـٍ يىٍتميك عى يِّيفى رىسيكالن ًمٍنيي  ىيكى الَّنًذم بىعىثى ًفي اأٍليمِّ
.  

                                                           

.  197ص : نيج البالغة -  
. 176 ص: نيج البالغة -  
. 178ص : نيج البالغة -  
. 137ص : التحقيؽ في كممات القراف الكريـ : حسف مصطفكم -  
ـٍ : منيا قكلو تعالى -   حي لىكي بِّي كىأىٍنصى ًت رى ـٍ ًرسىاالى بِّي كقكلو  . 62 االعراؼ  أيبىمِّغيكي ـٍ ًرسىالىةى رى قىاؿى يىا قىٍكـً لىقىٍد أىٍبمىٍغتيكي  كى

لىًكٍف الى تيًحبُّكفى النَّناًصًحيفى  ـٍ كى ٍحتي لىكي نىصى ـٍ ًإٍف كىافى  ، كقكلو 79 االعراؼ كى حى لىكي ٍدتي أىٍف أىٍنصى ـٍ نيٍصًحي ًإٍف أىرى  كىالى يىٍنفىعيكي
عيكفى   لىٍيًو تيٍرجى ـٍ كىاً  بُّكي ـٍ ىيكى رى  . 34 ىكد المَّنوي ييًريدي أىٍف ييٍغًكيىكي

  .3سكرة الجمعة االية -  
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 في ىذا المجاؿ كاضح في انو قد ادل ذلؾ عمى اتـ  عف دكر النبي     ككالـ امير المؤمنيف  
كتجدر االشارة الى اف مف  . في النصيحة أم اخمص تماـ االخالص" فبالغ " ، بدليؿ قكلو  كابمغ كجو

 كىذا قد تحقؽ في منيج النبي  . آداب النصح اخذ المنصكح بالرفؽ كليف الكالـ كعدـ التقريع
، بداللة قكلو تعالى  كطريقة تعاممو بالرأفة كالرحمة كالمداراة لمف حكلو حتى استجمب القمكب كالعقكؿ اليو

 : ٍكًلؾى كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظًّا غى   كقد مر بنا االشارة الى سجية مف سجاياه   كى
.    التي مف مصاديقيا ىذه االساليب الرحيمة مع مف حكلو  " الرحمة "كىي 

ًة :  امتثاال ألمر اهلل تعالى :دعا الى الحكمة والموعظة الحسنة: الثاني     بِّؾى ًباٍلًحٍكمى  اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
سىنىًة  ٍكًعظىًة اٍلحى ، فاكؿ خطكة عمى طريؽ الدعكة الى  الحكمة ىنا بمعنى العمـ كالمنطؽ كاالستدالؿ .كىاٍلمى

، اك النفكذ الى داخؿ فكر االنساف كمحاكلة  الى الحؽ ىي التمكف مف االستدالؿ كفؽ المنطؽ السميـ
. تحريؾ كايقاظ عقكليـ، كخطكة اكلى في ىذا الطريؽ

ف حكمة النو يتضمف االمر بالحسف آ، كسمى القر فآالقر:  عدةكجكه     كقيؿ في معنى الحكمة ىنا  
، كانما قيؿ ليا حكمة النيا بمنزلة المانع  ، كمنو حكمة المجاـ ، كاصؿ الحكمة المنع كالنيي عف القبيح

اف الحكمة ىي المعرفة بمراتب االفعاؿ في الحسف كالقبح : مف الفساد كما ال ينبغي اف يختار، كقيؿ
، النو بمعرفة ذلؾ يقع المنع مف الفساد كاالستعماؿ لمصدؽ كالصكاب في االفعاؿ  كالصالح كالفساد

. كاالقكاؿ

لى ذلؾ يشير  المحاججة بالبراىيف كاالدلة المنطقية كالعقمية كاف مف اىـ اساليب النبي  اذ     ، كا 
ٍة َكاِفَيٍة وَمْوِعَظٍة َشاِفَيٍة  " : وقولو،"َأْرَسَمو ِبُوُجوِب اْلُحَججِ " : بقكلو أمير المؤمنيف  َأْرَسَمو ِبُحجَّ

                                                           

 . 150ص  : شرح مئة كممة المير المؤمنيف : ابف ميثـ -  
 .  159سكرة آؿ عمراف االية -  
 . 289 – 287ص : ينظر الفصؿ الثالث -  
 . 125سكرة النحؿ االية -  
 . 269 / 8: االمثؿ : ناصر مكاـر الشيرازم -  
 .  92 / 7: منياج البراعة : حبيب اهلل الخكئي : كينظر  . 211 – 210 / 6: مجمع البياف : الطبرسي -  
  .361 ص: نيج البالغة -  
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كىك الناطؽ الذم ال يعيا لسانو كما كصفو " القراف الكريـ "  التي تكافرت في كتاب اهلل " وَدْعَوٍة ُمَتََلِفَيةٍ 
 .   

اْبَتَعَثو ِبالنُّوِر اْلُمِضيِء واْلُبْرَىاِن  " : في التغيير كاالصالح انو مف اىـ ادكات النبي     كبيف 
، واْلِمْنَياِج اْلَباِدي واْلِكتَاِب اْلَياِدي ِإنَّ المَّو َبَعَث َرُسوًِل َىاِديًا ِبِكتَاٍب َناِطٍ  وَأْمٍر " : كفي قكؿ، " اْلَجِميِّ

. "ُثمَّ َأْنَزَل َعَمْيو اْلِكتَاَب ُنورًا َِل ُتْطَفُأ َمَصاِبيُحو "  : كيقكؿ " َقاِئم

    كاف القراف الكريـ باسمكبو المنطقي كمنطقو الرائع كبالغتو الفائقة يجيب عمى التساؤالت كيقدـ الحجج 
. كالبراىيف لمعقؿ االنساني كيبشر كينذر كيرسـ لالنساف آفاؽ المستقبؿ الذم ينتظره بعد ىذه الحياة الدنيا

. الدنيا
، كقد سعى لتحقيقو بشتى   ىك البناء العقيدم عمى اساس متيف    كقد كاف اليدؼ االكؿ لمنبي 

، كقد افمح في ذلؾ حينما قرف حججو الدامغة بالحمـ كالصبر كالجياد المستمر في الدعكة ميما  الطرؽ
 . قست الظركؼ عميو 

كىك نداء كحث ركحاني يعمك باالنساف نحك " المكعظة الحسنة "     اما الخطكة الثانية فاستخداـ اسمكب 
كالىمية  .، كيدعكه الى ترؾ ما عميو مف سكء كغفمة، كعدـ الخركج عف الغاية كاليدؼ مف الخمقة الكماؿ

كالىمية ىذه الطريقة في اليداية، امر اهلل تعالى نبيو باف تككف دعكتو مقترنة بالمكعظة الحسنة، كذلؾ لما 
لعمو " الحسنة " بقيد " المكعظة " كاف تقييد  .ليا مف اثر فعاؿ كدقيؽ عمى تحريؾ كجداف كعاطفة االنساف

، اك  اشارة الى اف النصيحة كالمكعظة انما تؤدم فعميا عمى الطرؼ المقابؿ اذا خميت مف اية خشكنة
الدعكة تعني فالدعكة بالحكمة  .استعالء كتحقير التي تثير فيو حس العناد كالمجاجة كما شابو ذلؾ

                                                           

. 302ص: نيج البالغة -  
. 250ص: نيج البالغة "وِكَتاُب المَّو َبْيَن َأْظُيِرُكْم ، َناِطٌ  َِل َيْعَيا ِلَساُنو : " اشارة الى قكلو عميو السالـ-  
  .122 /1: تاريخ االسالـ : كحدة تأليؼ الكتب الدراسية -  
 . 5ص : المكعظة في نيج البالغة : مكتبة الركضة الحيدرية -  
 . 270 – 269 / 8: االمثؿ -  
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" تستثمر البعد العقمي لالنساف ، ك" الحكمة "  ك  الدعكة بالخطابة تعنيبالبرىاف كالدعكة بالمكعظة
 . تتعامؿ مع البعد العاطفي لو" المكعظة الحسنة 

. ادتخدام القوة والمواجكة العدكرية: المحور الثاني    

 دكلتو المباركة عمى قاعدة ايمانية صمبة استخدـ الى جانب المنطؽ سالح القكة     لما اسس النبي 
لقكة بالقكة بعد اف يئس مف جدكل سائر الكسائؿ التي السالح بالسالح كادفاعا عف كيانو الفتٌي، كمقابمة 

 فكانت القكة ىي االداة الكحيدة التي ،تمادل المشرككف في العناد كالمجاجإذ استخدميا في العيد المكي 
يفيميا العدك، حتى استطاع اف يرفع الحكاجز المادية التي كانت تكبؿ كثيرا مف العقكؿ كالنفكس كتمنعيا 

 َفَقاَتَل ِبَمْن َأَطاَعو َمْن َعَصاه" : يقكؿ  .مؽمف العكد الى فطرتيعا النقية كاختيار طريؽ االسالـ الف
ٍيرى "  "  ٍزـو  ًفي كىاهو  كالى  قيديـو  عىفٍ  نىأًكؿو  غى رٍ  ،َفَبمََّغ ِرَساَِلِت َربِّو"  ك" عى  وَجاَىَد ِفي المَّو ، َغْيَر َواٍن وَِل ُمَقصِّ

. " َغْيَر َواِىٍن وَِل ُمَعذِّرٍ  ،المَّو َأْعَداَءه

  . باساليبو العسكرية الفذة قد اعطى النمكذج القيادم االمثؿ في استخداـ القكة مع العدككقد كاف      

 

 

                                                           

 . 530 / 2: شرح نيج البالغة : ابف ميثـ -  
 . 269 / 8: االمثؿ -  
 . 123 / 1: تاريخ االسالـ : كحدة تأليؼ الكتب الدراسية -  
  .192 ص: نيج البالغة -  
. 107نيج البالغة ص-  
. 226 – 225 ص: نيج البالغة -  



 

 

 

 

 
 الفصل اخلامس

 

 السنة النبوية يف رؤية 

 امري املؤمنني 
 

 

 :مفهىم السنة النبىية ومكانتها : املبحث االول 

 السنة النبىية ومكانتها يف رؤية أمري املؤمنني : املبحث الثاني 

 . يف إحياء السنة النبىية دور أمري املؤمنني : املبحث الثالث 
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 الفصل اخلامس

 السنة النبوية يف رؤية أمري املؤمنني 
 

 املبحث االول
 مفهىم السنة النبىية ومكانتها 

 
 .معنى السنة ، لغة ، واصطالحا  -1

طراده في  (سفّ ) مأخوذة مف  : لغة   السنة   ، السيف والنوف أصؿ واحد مطرد ، وىو جرياف الشيء وا 
إف الذي يبدو مف  .  سننت الماء عمى وجيي ، أسنُو سنًا ، إذا أرسمتو إرساال: سيولة ، واألصؿ قوليـ 

 : معاجـ المغة أف ىناؾ شرحيف ليذه المفردة يختمفاف سعة وضيقا
 .تعني الطريقة ، دوف تقييد ىذه الطريقة كونيا محمودة أو مذمومة أونحوىما: األول    
 .خصوص الطريقة المحمودة المستقيمة: الثاني    

ف اقتراف مفيوـ      يبدو إف إطالؽ معنى السنة لغة وتجريده مف قيد التحسيف والذـ ىو األصح ، وا 
ال : الحسف بالسنة إنما جاء وليدا لمثقافة اإلسالمية في ثنائيتيا التي قدمتيا تحت عنواف السنة والبدعة ، وا 

فتحرير المفردة مف الثقؿ اإلسالمي الذي حممتو بعد البعثة النبوية يستدعي فيـ السنة عمى أنيا مطمؽ 
 .الطريقة

وىي ما أمر بو النبي .  قوال، أو فعال ، أو تقريرا ىي ما شرعو رسوؿ اهلل : اصطالحا    أما السنة 
 . أو نيى عنو ، أو ما ندب إليو ، والمندوب ينطؽ بو الكتاب العزيز. 

                                                           

. 60/ 3: المعجـ : ابف فارس- 
القاموس :  الفيروز آبادي.2139- 2138/ 5 :الصحاح : الجوىري: وينظر. 244 / 9 :تاج العروس: الزبيدي- 

. 184ص: القاموس الفقيي: سعدي أبو حبيب .  54/ 2 :المحيط
. 28- 27 ص :حجية السنة: حيدر حب اهلل- 
 ، الحديث النبوي بيف الرواية والدراية1/88:موسوعة طبقات الفقياء : سبحاني:  وينظر.409 / 2:النياية : ابف األثير- 

 .  9  ،5 ص:
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    أما مدلوؿ السنة االصطالحي ، فميا تحديدات تضيؽ وتتسع بحسب تعريؼ المصطمحيف، فيي في 
. فتكوف أعـ مف الواجب والمندوب، وقد تطمؽ كثيرا عمى الفروض. الطريقة الشرعية : عرؼ الفقياء

وتطمؽ أيضا عمى ما يقابؿ البدعة، و يراد بيا كؿ حكـ يستند إلى أصوؿ الشريعة في مقابؿ البدعة ، 
أمااألصوليوف فقد اختمفوا في مدلوليا سعة وضيقًا مع . وربما استعمميا الكالميوف بيذا االصطالح

ويضيؼ أىؿ الحديث . ( مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير ما صدر عف النبي  )اتفاقيـ عمى صدقيا عمى 
 .(أو صفة)

 . و أئمة أىؿ البيت ويمحؽ بالسنة قوؿ الصحابي 
  مكانة السنة النبوية  -2

    تعد السنة النبوية ثاني مصدر لمتشريع في اإلسالـ بعد القرآف الكريـ ، وحجيتيا مف أكبر ضروريات 
ِمْنُو َآَياٌت ُمْحَكَماٌت ُىفَّ  وقد جاءت الحاجة إلى السنة النبوية ألف الكتاب العزيز . الديف عند المسمميف

ُّـم اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَياتٌ  ، كما أف القرآف ليس متكفاًل بياف جميع األحكاـ ، وال  بخصوصيات  ُىفَّ ُأ
. ما تكفؿ بيانو مف العبادات كالصالة والصـو والحج والزكاة فمـ يتعرض لبياف األجزاء والشرائط والموانع

ـْ  : ولذا قاؿ سبحانو مخاطبا رسولو الكريـ . والموانع ـْ َوَلَعمَُّي َؿ ِإَلْيِي َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّْكَر ِلتَُبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزِّ

                                                           

. 184 ص :القاموس الفقيي: أبو حبيب- 
. 121ص : األصوؿ العامة لمفقو المقارف: محمد تقي الحكيـ- 
 :السنة في الشريعة اإلسالمية: الحكيـمحمد تقي : لمزيد مف التفاصيؿ ينظر. 436 / 2 :مجمع البحريف: الطريحي- 
. 177 ص:معجـ لغة الفقياء: ، قمعجي1/13 :بحوث في الفقو المعاصر:  الجواىري.20 _ 8ص
معجـ المصطمحات :  عبد المنعـ.1/14التعديؿ والتجريح :  الباجي.6  ص:الكفاية في عمـ الرواية: الخطيب البغدادي- 

 :المصطمحات:  مركز المعجـ الفقيي.177 – 140 ص:معجـ لغة الفقياء:  قمعجي. 556 -1/57 :واأللفاظ الفقيية
. 957ص
، اف نظرة في كتب الصحاح 1/171:فيض القدير : ، المناوي6 ص:الكفاية في عمـ الرواية: الخطيب البغدادي- 

والسنف والمسانيد سنجد أف ىناؾ آالؼ مف االحاديث تنتيي إلى الصحابة لذا تعد مف السنة الممحقة بسنة النبي صمى اهلل 
 29_ 21 ص:السنة في الشريعة اإلسالمية: محمد تقي الحكيـ: ولمزيد مف التفاصيؿ عف سنة الصحابة ينظر. عميو وآلو

 .
 :السنة في الشريعة اإلسالمية:  محمد تقي الحكيـ.1/20 :مالذ األخيار في فيـ تيذيب األخبار: المجمسي: ينظر- 
. 12 ص:دراسات في عمـ الدراية:  غفاري.5ص :  سنة أىؿ البيت .75- 29ص
 9 ص:حجية السنة: حب اهلل. 251 - 199ص: األصوؿ العامة: محمد تقي الحكيـ: . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر- 

. وما بعدىا 
. 7سورة آؿ عمراف اآلية - 
. 20/ 1 :معجـ رجاؿ الحديث: السيد الخوئي- 
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ـْ َيَتَفكَُّروفَ  ـْ َأْمٌر ِمَف اأْلَْمِف َأِو اْلَخْوِؼ َأَذاُعوا ِبِو َوَلْو َردُّموُه ِإَلى الرَُّسوِؿ  : ، وقاؿ أيضاَوَلَعمَُّي َذا َجاَءُى َواِ 
ـْ َلَعِمَمُو الَِّذيَف َيْسَتْنِبُطوَنُو ِمْنُيـْ  َلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُي   الرَُّسوِؿ َواِ 

 ،     إف ظاىر الكتاب ال يغني األمة عف السنة ، وىي ال تفارقو حتى يردا الحوض عمى النبي 
وحاجة األمة إلى السنة ال تقؿ عف حاجتيا إلى الكتاب ، وأنيا في مجاالت االستدالؿ صنو الكتاب وفي 
رتبتو ، بؿ ىما واحد مف حيث انتسابيما إلى المشرع األوؿ وىو اهلل عز وجؿ ، وال يمكف االستغناء بو 

، وذلؾ ألنيا تبيف "الكتاب أحوج إلى السنة ، مف السنة إلى الكتاب:"  لمقوؿ، بؿ ذىب االوزاعيعنيا 
ما : " ولما سئؿ ابف حنبؿ عف الرأي الذي يذىب إلى أف السنة قاضية عمى الكتاب، قاؿ. المراد منو

، وروي أف جبرائيؿ كاف " أجسر عمى ىذا أف أقولو ، ولكف السنة تفسر الكتاب ، وتعرؼ الكتاب وتبينو
وليس القوؿ .  بالسنة كما ينزؿ عميو بالقرآف يعممو إياىا كما يعممو القرآفينزؿ عمى رسوؿ اهلل 

بأىمية السنة النبوية وحجيتيا وتبيينيا لمقرآف مف القوؿ الجزاؼ ، وبال دليؿ يركف إليو ، فقد دلت نصوص 
 : قرآنية وأحاديث نبوية عمى ذلؾ كما سيأتي بيانو إجماال

 
 : في القرآن الكريم: أوال     

 وأىميتو ، ألنيا ثمرة مف ثمرات     إف منزلة السنة النبوية وأىميتيا نابعة مف منزلة النبي األعظـ 
 وجوده المقدس، وعميو فال يمكف معرفة أىميتيا إال إذا تعرفنا عمى منزلة نفس النبي األعظـ 

وأىميتو،  وىذا األمر قد تكفمت بو اآليات القرآنية عمى أكمؿ وجو، فقد تحدثت كثير مف آيات الكتاب 
، وعف قداسة كؿ ما يصدر عنو مف العزيز عف الموقعية الدينية التي يمثميا شخص النبي األعظـ 

                                                           

. 44سورة النحؿ اآلية - 
. 83سورة النساء اآلية - 
. 251- 250 ص :األصوؿ العامة: محمد تقي الحكيـ- 
 ىػ، ونشأ في البقاع، ثـ 88ىو أبو عمرو عبد الرحمف بف عمرو، مف قبيمة األوزاع، ولد في بعمبؾ سنة : األوزاعي- 

 ىػ، يعد إماـ الديار الشامية في الفقو، لو عدة مؤلفات في الفقو حتى داف أىؿ 157سكف بيروت حتى توفي فييا سنة 
:  ابف حباف.577 ص:طبقات:  ابف خياط.7/488 :الطبقات : ابف سعد: ينظر. األندلس بمذىبو إلى أياـ الحكـ بف ىشاـ

 .229 -35/147:تاريخ دمشؽ :  ابف عساكر.227/ 1 :األنساب:  السمعاني.286-285 :مشاىير عمماء األمصار
 - 107/ 7 سير أعالـ النبالء.183 _ 1/178:تذكرة الحفاظ :  الذىبي.128 – 3/127:وفيات األعياف : ابف خمكاف

. 465 ص:تاريخ الفكر االندلسي: بالنثيا. 3/320 :األعالـ:  الزركمي. 134
. 192 -191 / 2:جامع بياف العمـ وفضمو : ابف عبد البر- 
. 27ص : الكفاية في عمـ الرواية: الخطيب البغدادي- 
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، كذلؾ قوؿ أو فعؿ أو تقرير، وىذا ما نتممسو مف اآليات القرآنية الدالة عمى وجوب اإليماف بالنبي 
دعت اآليات القرآنية إلى ضرورة التأسي بكؿ حركات ىذه الشخصية العظيمة وسكناتيا واالقتداء بيا  ، 

فقد وصفو اهلل تعالى في كتابو . إذ وصفتو بأكمؿ أنواع الوصؼ وبما لـ يوصؼ بو نبي وال رسوؿ قبمو
نََّؾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ  : بأنو عمى خمؽ عظيـ في قولو  ، وبالسراج المنير الذي يمد الناس باليداية  َواِ 

 َوَداِعًيا ِإَلى المَِّو ِبِإْذِنِو َوِسَراًجا ُمِنيًرا* َيا َأيُّمَيا النَِّبيُّم ِإنَّا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا  : في قولو تعالى 
  . ولـ يكتؼ عز وجؿ بيذا التعظيـ والتبجيؿ لشخصو في القرآف بؿ اوجب عمى المؤمنيف 

تعظيمو وتبجيمو وتوقيره، رافضا التعامؿ معو عمى انو فرد مثؿ بقية االفراد ، ومف ذلؾ ما أمر بو سبحانو 
، وأمرىـ أف ال يرفعوا أصواتيـ المؤمنيف أف ال يخاطبوه كمخاطبة بعضيـ لبعض وألـز عمييـ أف يوقروه 

، وألـز األمة بضرورة أصواتيـ فوؽ صوتو ، ثـ ىدد مف يرفع صوتو بحبط العمؿ وضياع اإليماف

                                                           

ُسوِؿ َرَأْيَت اْلُمَناِفِقيَف َيُصدُّموَف َعْنَؾ ُصُدوًدا : كقولو تعالى-  َلى الرَّ ـْ َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَؿ المَُّو َواِ  َذا ِقيَؿ َلُي  سورة النساء َواِ 
َؿ َعَمى َرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَؿ ِمْف َقْبُؿ َوَمْف  : ، وقولو61اآلية   َيا َأيُّمَيا الَِّذيَف َآَمُنوا َآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ

 ُقْؿ َيا َأيُّمَيا :  ، وقولو136 سورة النساء اآلية َيْكُفْر ِبالمَِّو َوَماَلِئَكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو َواْلَيْوـِ اآْلَِخِر َفَقْد َضؿَّ َضاَلاًل َبِعيًدا 
ـْ َجِميًعا الَِّذي َلُو ُمْمُؾ السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َوُيِميُت َفَآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو النَِّبيِّ  النَّاُس ِإنِّي َرُسوُؿ المَِّو ِإَلْيُك

ـْ َتْيَتُدوفَ  َعَفاِء َواَل َعَمى : ، وقولو158 سورة االعراؼ اآلية اأْلُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُف ِبالمَِّو َوَكِمَماِتِو َواتَِّبُعوُه َلَعمَُّك  َلْيَس َعَمى الضُّم
 اْلَمْرَضى َواَل َعَمى الَِّذيَف اَل َيِجُدوَف َما ُيْنِفُقوَف َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا ِلمَِّو َوَرُسوِلِو َما َعَمى اْلُمْحِسِنيَف ِمْف َسِبيٍؿ َوالمَُّو َغُفوٌر َرِحيـٌ 

ـْ ِمْف َبْعِد َذِلَؾ َوَما ُأوَلِئَؾ ِباْلُمْؤِمِنيَف ، ، 91سورة التوبة اآلية  َـّ َيَتَولَّى َفِريٌؽ ِمْنُي ُسوِؿ َوَأَطْعَنا ُث  َوَيُقوُلوَف َآَمنَّا ِبالمَِّو َوِبالرَّ
ـْ ُمْعِرُضوَف * ـْ ِإَذا َفِريٌؽ ِمْنُي ـَ َبْيَنُي َذا ُدُعوا ِإَلى المَِّو َوَرُسوِلِو ِلَيْحُك ـُ اْلَحؽُّم َيْأُتوا ِإَلْيِو ُمْذِعِنيَف * َواِ  ْف َيُكْف َلُي ـْ * َواِ  َأِفي ُقُموِبِي

ـَ الظَّاِلُموَف  ـْ َوَرُسوُلُو َبْؿ ُأوَلِئَؾ ُى ـْ َيَخاُفوَف َأْف َيِحيَؼ المَُّو َعَمْيِي ِإنََّما َكاَف َقْوَؿ اْلُمْؤِمِنيَف ِإَذا ُدُعوا ِإَلى المَِّو * َمَرٌض َأـِ اْرَتاُبوا َأ
ـُ اْلُمْفِمُحوَف  ـْ َأْف َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَؾ ُى ـَ َبْيَنُي ـُ * َوَرُسوِلِو ِلَيْحُك َوَمْف ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َوَيْخَش المََّو َوَيتَّْقِو َفُأوَلِئَؾ ُى

نَّا َأْرَسْمَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا  : ، وكذلؾ قولو62سورة النور اآلية اْلَفاِئُزوَف  ُروُه َوُتَوقُِّروُه * ِِ ِلُتْؤِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوُتَعزِّ
ـْ َيْرَتاُبوا  :  ،   وقولو9- 8سورة الفتح اآليتاف  . َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصياًل  َـّ َل إِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَف َآَمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ُث

اِدُقوفَ  ـُ الصَّ ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو ُأوَلِئَؾ ُى ـْ َوَأْنُفِسِي .  15 سورة الحجرات اآلية َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِي
  .4سورة القمـ آية - 
. 46 - 45سورة األحزا ب - 
ـْ ِلَواًذا َفْمَيْحَذِر الَِّذيَف قاؿ سبحانو -  ـُ المَُّو الَِّذيَف َيَتَسمَُّموَف ِمْنُك ـْ َبْعًضا َقْد َيْعَم ـْ َكُدَعاِء َبْعِضُك ُسوِؿ َبْيَنُك  اَل َتْجَعُموا ُدَعاَء الرَّ

ـْ َعَذاٌب َأِليـٌ  ـْ ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُي  . 63 سورة النور اآلية ُيَخاِلُفوَف َعْف َأْمِرِه َأْف ُتِصيَبُي
ـْ ِلَبْعٍض َأْف : قاؿ تعالى-  ـْ َفْوَؽ َصْوِت النَِّبيِّ َواَل َتْجَيُروا َلُو ِباْلَقْوِؿ َكَجْيِر َبْعِضُك  َيا َأيُّمَيا الَِّذيَف َآَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُك

ـْ اَل َتْشُعُروفَ  ـْ َوَأْنُت  . 2 سورة الحجرات اآلية َتْحَبَط َأْعَماُلُك
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اإليماف بو، عمى أساس أف اإليماف بو يعني التصديؽ بو واإلذعاف برسالتو وبما جاء مف عند اهلل سواء 
 .جاء في الكتاب أـ ال، وال اقؿ مف أف عدـ إتباعو ينافي اإليماف بو والتصديؽ

ف طاعتو مف طاعة اهلل     لقد أكدت اآليات القرآنية عمى وجوب طاعة الرسوؿ  ، وتؤكد عمى  وا 
ال ال يكوف التصديؽ تاما ، وال اإليماف كامال ، ومف الواضح إف  اإليماف بكؿ ما جاء بو وبكؿ ما قالو ، وا 

فيما تأتي آيات أخرى تدؿ عمى . إطالؽ لزـو اإليماف والتصديؽ معناه األخذ بكؿ ما صدر عنو 
ذا رصدناىا وجدناىا مدح النبي األعظـ   في خمقو ووظائفو واألوامر اإلليية التي وجيت إليو ، وا 

، وعدـ ، والحكـ بيف الناس بما انزؿ اهلل ، واليداية إلى الصراط المستقيـ والدعوة إليو التوكؿ عمى اهلل 
، وغيرىا مف الدالالت ، وانو عمى شريعة مف األمر وتبميغ ما ُنزؿ إليووعدـ إتباع أىواء الكافريف 

ولذا أوجب اهلل .  ىو معيار اليداية والرشاد المنضوية تحت ىذه المفاىيـ التي يتبيف منيا أف النبي 
مما يوجب اإللزاـ وقرف اهلل طاعتو بطاعة رسولو  .  بشكؿ مطمؽتعالى عمى األمة طاعة نبيو 

                                                           

 ، 8 سورة التغابف اآلية  َفَآِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوالنُّموِر الَِّذي َأْنَزْلَنا َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيرٌ  : مف ذلؾ قولو سبحانو- 
ـْ ُيْؤِمْف ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َفِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْمَكاِفِريَف َسِعيًرا: وقولو . 13  سورة الفتح اآلية  َوَمْف َل
ُسوَؿ َفِإْف َتَولَّْوا َفِإفَّ المََّو اَل ُيِحبُّم اْلَكاِفِريفَ  : كما ورد في اآليات التالية-   سورة آؿ عمراف اآلية ُقْؿ َأِطيُعوا المََّو َوالرَّ
32 . َاِبِريف ـْ َواْصِبُروا ِإفَّ المََّو َمَع الصَّ  ، 46 سورة األنفاؿ اآلية  َوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُك

ـْ َتْسَمُعوَف  ـْ اَل َيْسَمُعوفَ * َيا َأيُّمَيا الَِّذيَف َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َواَل َتَولَّْوا َعْنُو َوَأْنُت  ، َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَف َقاُلوا َسِمْعَنا َوُى
ـْ َفاْعَمُموا َأنََّما َعَمى َرُسوِلَنا اْلَباَلُغ ، وقولو21 ػ 20سورة األنفاؿ اآليتاف  ُسوَؿ َواْحَذُروا َفِإْف َتَولَّْيُت  َوَأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ

ـْ ِفي َشْيٍء ، 92 سورة المائدة اآلية اْلُمِبيُف  ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت ُسوَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك  َيا َأيُّمَيا الَِّذيَف َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ
ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلَِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َوَأْحَسُف َتْأِوياًل  ُسوِؿ ِإْف ُكْنُت  : ، وقولو59 سورة النساء اآلية َفُردُّموُه ِإَلى المَِّو َوالرَّ

ـْ َفِإنََّما َعَمى َرُسوِلَنا اْلَباَلُغ اْلُمِبيفُ  ُسوَؿ َفِإْف َتَولَّْيُت  َيْوـَ تَُقمَُّب :  ، وقولو 12 سورة التغابف اآلية َوَأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَّ
ُسواَل  ـْ ِفي النَّاِر َيُقوُلوَف َيا َلْيَتَنا َأَطْعَنا المََّو َوَأَطْعَنا الرَّ .   66 سورة األحزاب اآلية ُوُجوُىُي

 . 79سورة النمؿ آية - 
. 53 - 52 ، سورة الشورى آية 4 -3 ، سورة يس آية 73سورة المؤمنوف آية - 
. 49 -48سورة المائدة آية - 
. 2 -1سورة اآلحزاب اآليتاف - 
 . 67سورة المائدة آية - 
 . 18 ، سورة الجائية آية 108سورة يوسؼ آية - 
. 71 – 70 ص :حجية السنة: حب اهلل- 

ـْ ُتْرَحُموفَ  : إذ يقوؿ تعالى-  ُسوَؿ َلَعمَُّك  َيا َأيُّمَيا الَِّذيَف َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو ، و132 آؿ عمراف اآلية َوَأِطيُعوا المََّو َوالرَّ
ـْ  ُسوَؿ َواَل تُْبِطُموا َأْعَماَلُك  ، 69 ، 64 ، 14 - 13سورة النساء :  ، وانظر ما يماثميا33 ، سورة محمد اآلية َوَأِطيُعوا الرَّ

 َ وَمْف ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما : ،  وقولو54 ، سورة النور اآلية 36 ، سورة األحزاب اآلية 80 - 79
. 71سورة األحزاب اآلية 
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 في بعض ، ومما يعزز ىذا المعنى إفراد األمر بطاعة الرسوؿ بحجية كؿ ما يصدر عنو 
اآليات عف طاعة اهلل سبحانو مما يؤكد انو ليس المراد واحدا، واف رجعت طاعة الرسوؿ بعنوانيا إلى 

 منتيى الكماؿ ، اىمو إلف يكوف منيجا يتأسى الخمؽ بو فيسيروا عمى ، وبموغ النبي طاعة اهلل تعالى
 .عمى خطاه 

 انو مبيف لمقرآف     وىناؾ مجموعة أخرى مف اآليات تبيف إف مف أىـ وظائؼ النبي األعظـ 
 سيتولى أمر بياف القرآف وبتوضيحو آياتو وذلؾ ال يكوف إال مف ، وتدؿ عمى إف النبي ومفسر لو

 وضمف إطار وظائفو الشريفة أيضا أوكؿ القرآف لو  . خالؿ سنتو وعمادىا األوؿ أحاديثو الشريفة 
مف ابرز ما -  الدالة عمى تعميـ الكتاب والحكمة -  ، وكانت ىذه اآليات ميمة تعميـ الكتاب والحكمة

 تأسيسا لمبدأ حجية السنة ، ولعمو أقدـ بحث ( الرسالة) في كتابو  ( ىػ204ت)ذكره اإلماـ الشافعي 
نظري أصولي إسالمي وصؿ إلينا، لذلؾ عد بعُض نقاد السنة إف الشافعي ىو مؤسس نظرية حجية 

 .وسيأتي مناقشة ىذا الرأي فيما بعد . السنة في تاريخ المسمميف
 مف صفات الكماؿ ارقاىا، بعد أف صنع عمى عيف اهلل ورعايتو ، وبعد أف أدبو ربو     لما بمغ النبي 

، فصار خمقو ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى * َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى فأحسف تأديبو، إذ وصؿ إلى مرتبة 
 فيكوف كؿ ما أتى بو إنما .  إلييا ، ومنطقو إلييا وتفكيره إلييا ، فكيؼ ال يقتدى بو ويسار عمى أثره

                                                           

ـْ :  ، كما في قولو تعالى88حجية السنة ص : حب اهلل-  ُسوَؿ َفَقْد َأَطاَع المََّو َوَمْف َتَولَّى َفَما َأْرَسْمَناَؾ َعَمْيِي  َمْف ُيِطِع الرَّ
ـْ َجاُءوَؾ َفاْسَتْغَفُروا   ، و8سورة النساء اآلية  َحِفيًظا ـْ ِإْذ َظَمُموا َأْنُفَسُي َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َرُسوٍؿ ِإالَّ ِلُيَطاَع ِبِإْذِف المَِّو َوَلْو َأنَُّي

ُسوُؿ َلَوَجُدوا المََّو َتوَّاًبا َرِحيًما  ـُ الرَّ . 64 سورة النساء اآلية المََّو َواْسَتْغَفَر َلُي
ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرُجو المََّو َواْلَيْوـَ اآْلَِخَر َوَذَكَر المََّو َكِثيًرا :قاؿ سبحانو-   سورة  َلَقْد َكاَف َلُك

تباع النبي  . 21األحزاب اآلية  ، سورة 144 - 142سورة البقرة اآليات : ومف ىذه االيات التي تدعو إلى التأسي وا 
. 37 - 21، سورة األحزاب آية 158 - 157،  سورة األعراؼ اآلية 155 ، سورة األنعاـ اآلية 31آؿ عمراف آية 

ـْ َيَتَفكَُّروفَ : كقولو تعالى-  ـْ َوَلَعمَُّي َؿ ِإَلْيِي  وقاؿ أيضا  . 44 سورة النحؿ اآلية  َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَؾ الذِّْكَر ِلتَُبيَِّف ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
ـُ الَِّذي اْخَتَمُفوا ِفيِو َوُىًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوـٍ ُيْؤِمُنوَف  . 64سورة النحؿ اآلية  َوَما َأْنَزْلَنا َعَمْيَؾ اْلِكَتاَب ِإالَّ ِلتَُبيَِّف َلُي

 ، سورة األحزاب 113 ، سورة النساء آية 164 ، سورة آؿ عمراف اآلية 231 - 129سورة البقرة اآليتاف : ينظر مثال- 
.  34آية 
ـْ َتُكوُنوا : كقولو تعالى-  ـْ َما َل ـُ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعمُِّمُك ـْ َوُيَعمُِّمُك ـْ َآَياِتَنا َوُيَزكِّيُك ـْ َيْتُمو َعَمْيُك ـْ َرُسواًل ِمْنُك  َكَما َأْرَسْمَنا ِفيُك

ـُ : وقاؿ أيضا . 151 سورة البقرة اآلية َتْعَمُموفَ  ـْ َوُيَعمُِّمُي ـْ َآَياِتِو َوُيَزكِّيِي ـْ َيْتُمو َعَمْيِي  ُىَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَف َرُسواًل ِمْنُي
ْف َكاُنوا ِمْف َقْبُؿ َلِفي َضاَلٍؿ ُمِبيفٍ   .  2سورة الجمعة اآلية  . اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

 . 78ص- 
. 79 ص :حجية السنة: حب اهلل- 
 . 4 – 3سورة النجـ - 

. 25ص: فضائؿ أىؿ البيت  : ػ البمداوي 
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،  غير قادر عمى أف يأتي بشيء مف عنده أو يتقوؿ عمى اهلل سبحانوإنما ىو وحي مف اهلل وانو 
ف القرآف مف خالؿ ىذا الكـ مف آياتو الشريفة . ففي اآليات داللة واضحة عمى وحياّنية السنة النبوية  وا 

أسس لحجية السنة النبوية ، وفيو داللة واضحة عمى وجوب التعبد المحض بكؿ ما يصدر عف النبي 
   .األعظـ 

 
 :في الحديث النبوي: ثانيا    

    دلت االحاديث النبوية عمى عظيـ مكانة السنة النبوية في التشريع اإلسالمي ومرجعيتيا الدينية 
 : المالزمة لمقرآف ، وتقع الروايات الواردة في ىذا المجاؿ ضمف عدة مجموعات أىميا

 أوتي غير القرآف وانو يشرع منو ، وقد شكؿ ىذا الفرع االليي امتدادا  ما دؿ عمى أف النبي :أوال
أال إني : " طوليا في تشريع االحكاـ وبيانيا مع القرآف الكريـ وىذا مايشير أليو قوؿ النبي المصطفى 

ني أوتيت القرآف ومثمو ، أال يوشؾ رجؿ شبعانا عمى أريكتو ، يقوؿ عميكـ : أوتيت الكتاب ومثمو ، أال وا 
يوشؾ أحدكـ أف : " ، وقاؿ "بيذا القرآف ، فما وجدتـ حالال فأحموه ، وما وجدتـ حراما فحرموه 

يكذبني وىو متكئ عمى أريكتو يحدث بحديثي، فيقوؿ بيننا وبينكـ كتاب اهلل ، فما وجدنا فيو مف حالؿ 
وسمـ مثؿ ما  [وآلو]استحممناه وما وجدنا فيو مف حراـ حرمناه، أال واف ما حـر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

أيحسب أحدكـ متكئا عمى أريكتو ، قد يظف إف اهلل تعالى لـ يحـر شيئا إال ما : " ، وقاؿ" حـر اهلل
ني واهلل قد وعظت وأمرت ونييت عف أشياء ، أنيا مثؿ القرآف أو أكثر ، وىذه  في ىذا القرآف ؟ أال وا 

 ..."االكثرية ىي ما في تفصيمو مجمالت القراف وغيرىا

                                                           

َؿ َعَمْينا َبْعَض اأَلقاِويِؿ :ػ قاؿ تعالى َـّ َلَقَطْعنا ِمْنو اْلَوِتيف* أَلَخْذنا ِمْنو ِباْلَيِميِف *  وَلْو َتَقوَّ  - 44 سورة الحاقة اآليات ُث
46  .
تأويؿ :  ابف قتيبة. 2/392:السنف : أبو داوود. 131 /4 :المسند:  ابف حنبؿ.73 ص:جزء أشيب: األشيب البغدادي- 

السنف : البييقي. 4/191 :سنف الدارقطني: الدار قطني. 20/283:المعجـ الكبير: الطبراني. 182 ص:مختمؼ الحديث
. 1/174:كنز العماؿ: المتقي اليندي. 1/150:التمييد: ابف عبد البر. 9/332:الكبرى
: الطبراني. 4/145 :السنف: الترمذي. 1/6:سنفاؿ: ابف ماجة. 1/144:السنف: الدارمي. 4/132 :المسند: ابف حنبؿ- 

الخطيب . 7/76:السنف الكبرى: البييقي. 4/190:السنف: الدار قطني. 138/ 3: مسند الشامييف.20/275:المعجـ الكبير
. 1/173:كنز العماؿ: المتقي اليندي. 23ص : الكفاية : البغدادي

الجامع : السيوطي. 1/149:التمييد: ابف عبد البر. 9/204:السنف الكبرى: البييقي. 45/ 2:السنف: أبو داود- 
. 1/174 :كنز العماؿ: المتقي اليندي. 1/468:الصغير
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ال يسألني اهلل عف سنة  : "  ال يأمر إال بما أمره اهلل كقولو  ما دؿ عمى أف الرسوؿ :ثانيا  
يا أييا الناس إني ما آمركـ إال :"  ، وقاؿ " أحدثتيا فيكـ لـ يأمرني بيا، ولكف اسألوا اهلل مف فضمو 

 ." ما أمركـ بو اهلل، وال أنياكـ إال عما نياكـ اهلل عنو 
مف أطاعني فقد أطاع اهلل ، ومف : "  كقولو  ما دؿ عمى اإللزاـ بطاعة النبي :ثالثا  

يا رسوؿ اهلل، ومف : قالوا. كؿ أمتي يدخموف الجنة إال مف أبى : " وقولو  . " عصاني فقد عصا اهلل
 ". مف أطاعني دخؿ الجنة ، ومف عصاني فقد أبى: يأبى؟ قاؿ

حيائيا، كقولو  ما دؿ عمى إتباع سنتو :رابعا  ، "مف تمسؾ بسنتي في اختالؼ أمتي : "  وا 
إف الديف بدأ غريبا ويرجع غريبا ، فطوبى : " ،  وقولو "  فمو اجر مائة شييد وفي رواية عند فساد أمتي 

مف أحيا سنتي مف بعدي ،  : " ، وقولو " فطوبى لمغرباء الذيف يصمحوف ما أفسده الناس مف سنتي
مف أحيا سنتي ، فقد أحبني، ومف : ، وفي لفظ آخر" فقد أحياني ومف أحياني كاف معي في الجنة 

لكؿ عمؿ شره ، ولكؿ شره فترة ، فمف كانت فترتو إلى سنتي : " ، وقولو أحبني كاف معي في الجنة 
إف اهلل تعالى يدخؿ العبد : " ، وقولو " سنتي فقد اىتدى، ومف كانت فترتو إلى غير ذلؾ فقد ىمؾ

مف أحيا سنة مف سنة اهلل أميتت بعدي فاف لو مف األجر مثؿ : " ، وقولو " الجنة بالسنة تمسؾ بيا
اجر مف عمؿ بيا مف الناس ال ينقص مف أجور الناس شيئا، ومف ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاىا اهلل 

                                                           

. 4/103:كنز العماؿ:  المتقي اليندي.4/100:مجمع الزوائد:  الييثمي.3/63: أسد الغابة: ابف األثير-  
. 14/120:شرح نيج البالغة:  ابف أبي الحديد. 3/85:المعجـ الكبير: الطبراني- 
 . 13/ 6 :الصحيح:  مسمـ. 8/ 4 :الصحيح:  البخاري. 253 / 2 :المسند: ابف حنبؿ- 
. 573 ص:موارد الضمآف:  الييثمي.197/ 1 :الصحيح:  ابف حباف.139/ 8 :الصحيح: البخاري- 
 . 262/ 2:البحار: المجمسي . 256 ص :مشكاة األنوار: عمي الطبرسي . 224 -1/27:المحاسف: البرقي- 
المتقي . 119/ 15 :تاريخ اإلسالـ: الذىبي. 1/172:مجمع الزوائد: الييثمي. 315/ 5: المعجـ األوسط: الطبراني- 

لواقح األنوار القدسية في بياف العيود : الشعراني . 664/ 2:الجامع الصغير:السيوطي. 1/175:كنز العماؿ: اليندي
. 18 ص :المحمدية

:  الطبراني. 2/389 : المسند:  ابف حنبؿ. 134/ 8 :المصنؼ:  شيبة ابيوانظر ابف. 4/129:السنف: الترمذي- 
. 138-2/137: مسند الشياب: ابف سالمة. 3/156:المعجـ األوسط

. 504/ 7:كنز العماؿ: المتقي اليندي. 4/151:السنف: الترمذي- 
المتقي . 558/ 2:الجامع الصغير: السيوطي. 1/272:مجمع الزوائد: الييثمي. 6/125:المعجـ األوسط: الطبراني- 

. 184/ 1:كنز العماؿ: اليندي
. 1/187:الصحيح: ابف حباف. 2/210- 2/158:المسند : ابف حنبؿ: وينظر. 3/294:الصحيح: ابف خزيمة- 

: المتقي اليندي. 1/371:الجامع الصغير: السيوطي. 2/259:مجمع الزوائد: الييثمي. 2/285:المعجـ الكبير: الطبراني
. 276/ 16، 670، 3/41:كنز العماؿ

 . 12/ 2:  الشفا: القاضي عياض- 
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ستة : "  ، وقولو "ورسولو كاف عميو مثؿ آثاـ مف عمؿ بيا ال ينقص ذلؾ مف أوزار الناس شيئا 
فمف رغب  : " وقولو . "والتارؾ لسنتي - ذكر منيـ - لعنتيـ ولعنيـ اهلل ، وكؿ نبي مجاب الدعوة 

 ." عف سنتي فميس مني
 ما دؿ عمى الحث عمى االستماع إلى كالـ النبي وحفظو ونقمو وعدـ جواز الكذب عميو أو :خامسا 

وعف أبي . " أال فميبمغ الشاىد منكـ الغائب ، فرب مبمغ أوعى مف سامع : " كتـ حديثو ، كقولو 
نضر اهلل عبدا ، سمع مقالتي  : "  ، وقولو "ونعمـ الناس السنف ... أمرنا رسوؿ اهلل : " ذر

الذيف يأتوف مف : " قيؿ مف خمفاؤؾ ؟ قاؿ" الميـ ارحـ خمفائي: "  ،  وقولو " فحفظيا ووعاىا واواىا 
مف أدى إلى أمتي : "  ، وقولو "مف بعدي ويرووف أحاديثي وسنتي، فيعممونيا الناس مف بعدي 

بمغوا عني ولو آية ، وحدثوا عني وال : " وقولو . " حديثا تقاـ بو سنة أو تثمـ بو بدعة فمو الجنة 
  ." تكذبوا ، فمف كذب عمّي متعمدا فميتبوأ مقعده مف النار

ال لماذا يأمر النبي   بنشرىا ، ويدعو إلى حفظيا،    إف ىذه النصوص تدلؿ عمى حجية السنة ، وا 
وينيى عف الكذب فييا؟ فيذا الكالـ يؤكد إف كالمو يمثؿ مرجعية في الفكر اإلسالمي ؛ تمؾ المرجعية 

 .التي اثبتيا لو اهلل سبحانو 
 

 

                                                           

.   180/ 1: الجامع الصغير: السيوطي . 151 - 150/ 4: السنف: الترمذي . 23ص: كتاب السنة: ابف أبي عاصـ- 

.  525/ 2:المستدرؾ : الحاكـ . 293 / 2: الكافي:  الكميني. 24ص: كتاب السنة: ابف أبي عاصـ- 
.   173 / 2:سبؿ السالـ : الكحالني . 115ص: مكاـر األخالؽ: الطبرسي . 496/ 5:الكافي : الكميني- 
. 191/ 2:الصحيح : البخاري . 45/ 5: المسند: ابف حنبؿ- 
 . 136/ 1: السنف: الدارمي . 165/ 5:المسند : ابف حنبؿ- 
. 127/ 2المعجـ الكبير : الطبراني . 240ص: مسند الشافعي: الشافعي- 
.  :1 /40عيوف أخبار الرضا : الصدوؽ- 
 . 433 / 1:لساف الميزاف : ابف حجر . 44ص: األربعيف البمدانية: ابف عساكر . 297 / 2: المحاسف: البرقي- 
. 13/ 1:  سنف: ابف ماجو . 35/ 1: الصحيح: البخاري- 
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 املبحث الثاني
 السنة النبىية ومكانتها يف رؤية أمري املؤمنني 

 
 ليا، وال      وقبل أن نأتي إلى مكانة السنة النبوية في نيج البالغة لنقف عمى رؤية أمير المؤمنين 

، بد لنا أوال الوقوف قميال عند اإلشكال الذي طرحتو بعض المؤلفات في تناوليا لموضوع سنة النبي  
، فيل كان معروفا في القرن األول اليجري بالمعنى الذي بتنا "مصطمح السنة النبوية " وىو ما يتعمق  بـ 

كل ما صدر عن النبي من قول او فعل او تقرير،   (السنة النبوية)نفيمو اليوم وىو شمول المصطمح 
 عن – السنة النبوية –واكتسابيا سمطة تشريعية تمي القرآن الكريم في المنزلة ؟ إذ نالحظ تغيب مصطمح 

 :في ست عشرة آية ، ولكن افاد معناىا أمرين" السنة " آيات القرآن الكريم ، عمى الرغم من ورود لفظة 
    أ ـ استعممت كممة سنة في صمة مع اهلل كي تعني الكيفية المعيودة لمتعامل مع الشعوب التي ظمت 

 ،  ُسنََّة المَِّو ِفي الَِّذيَن َخَمْوا ِمْن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر المَِّو َقَدًرا َمْقُدوًرا : عمى جيالتيا كما في قولو تعالى 
 .َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة المَِّو َتْحِوياًل  وَ : وقولو 

ِلينَ  : مثل اآلية" األولين "    ب ـ استعممت لفظة السنة مقرونة بـ  ْن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اأَلوَّ   واِِإ
ِليَن َأْو َيْأِتَيُيُم  ، واآلية  َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُىُم اْلُيَدى َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّيْم ِإالَّ َأْن َتْأِتَيُيْم ُسنَُّة اأْلَوَّ

 .اْلَعَذاُب ُقُباًل 

 إال انو لم يعقد الصمة بينيا وبين الرسول  (السنة)    إذن القرآن عمى الرغم من إشارتو الى لفظة 
أي انو لم يربط بين السنة في مفيوميا العام وأقوال الرسول وأفعالو وتقريراتو، القتصاره عمى بيان سنة اهلل 

 .المخالفة لبقية السنن وعمى الحديث عن سنة األولين السابقين 

                                                           

. 38سورة األحزاب اآلية - 
. 43سورة فاطر اآلية - 
. 38األنفال اآلية سورة - 
. 55سورة الكيف اآلية - 
. 23ص: الحديث النبوي: محمد حمزة- 

. 23ص: الحديث النبوي: حمزة-  
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في كتاب اهلل ال يعني إلغاء وجوده ومعناه ، فقد مر بنا أعاله  (حرفيا  )    إن عدم ورود المصطمح 
كيف إن القرآن قد أصل مبدأ حجية السنة النبوية من خالل مجموعة من اآليات التي يستفاد منيا وجوب 

 وطاعتو في كل ما يصدر عنو قوال اوفعال اوتقريرا ، وان طاعتو مالزمة لطاعة اهلل ، و إتباع النبي 
اآلنفة  في أحاديث النبي األعظم " سنتي " ورغم  ورود لفظة . ما يأتي بو إنما ىو عن اهلل تعالى 

الذكر، إال إن من بحثوا في ىذا اإلشكال تجاىموىا عمدا ، فمم تخضع ألي تحميل سندي أو داللي يبرر 
في تمك األحاديث يستوجب عدم تجاوزىا ، أو عمى األقل التثبت من -  نصا –تجاىميا، إذ إن وجودىا 

 .صحتيا، إلن ذلك سيسيم في حل اإلشكال المطروح حول تاريخ ظيور المصطمح كما سبق 
 

أما السنة في مفيوميا اإلسالمي األصيل فان ليا داللة سياسية أكثر من : "      لقد ذكر باحث معاصر
دارتو ، من ذلك إن مقتل الخميفة الثالث عثمان بن  داللتيا الشرعية ذلك أنيا ترتبط بسياسة الخميفة واِإ

حف بو اتيامو بأنو حاد عن سياسة الخميفتين أبي بكر وعمر وفي ىذا الظرف بالذات  ( ىـ 35)عفان ت 
الذي لم يأخذ بعد مفيوما تشريعيا محددا بقدر ما كان مرتبطا بسنة الخميفتين " سنة النبي" ظير مفيوم 

  ."أبو بكٍر وعمر 
    ولكن تفحص نصوص نيج البالغة يقدم لنا رؤية مغايرة ليذه الرؤية ، فانو يقدم السنة عمى انو ذات 

واما غمبة الصبغة السياسية عمى السنة النبوية الرتباطيا بسياسة . بعد تشريعي شامل في مفيوميا 
كان تولييم سياسيا مفرغا من الجانب  الخمفاء ، فيذا يعود الى من تولى السمطة بعد النبي 

التشريعي، إذأنيم لم يستندوا إلى الشرع المقدس ، فكما ىو معموم أنيم جانبوا النص اإلليي والتوصية 
أما عن القول بان . النبوية ، وكان اعتالئيم سدة الحكم اعتمادا عمى القير والغمبة والتحايل السياسي 

مفيوم سنة النبي لم يأخذ بعده التشريعي الرتباطو بسنة الخميفتين أبي بكر وعمر ، فيذا من اثر ما استنو 
 . بل نشأت في قبالتيا األخيران من سنة لم تتساو او تتوافق مع سنة النبي 

 
ارتبطت في ذلك الوقت بسنة الخميفتين ، فيو تفسير قد يبدو صحيحا -  سنة النبي–    إن القول بان 

إلى جانب كتاب اهلل وسنة النبي، وقد نشأت أجيال " بسيرة أو سنة الشيخين " من جانب ظيور ما يسمى 
عمى االعتقاد والتسميم بيذا األمر، ولكن ال يمكن تضييق فيم المجتمع برمتو لمسنة النبوية من ىذا 

                                                           

. 24ص : السنة بين االصول والتاريخ: حمادي ذويب- 
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  وأتباعو كانت ليم رؤية خاصة ومفيوم مغاير لسنة النبي المفيوم، وال سيما  ان اإلمام عميًا 
 .كما سيأتي بيانو 

    وقد جاءت اإلشارة لدى احد النقاد إلى إن ىذا المصطمح بمفيومو التشريعي الشامل قد ظير في 
 :والوثيقتان ىما " سنة النبي " نياية القرن األول اليجري ، اعتمادا عمى وثيقتين استخدمتا تعبير 

 إلى الخميفة األموي عبد الممك بن مروان، إذ وردت  رسالة عبد اهلل بن أباض الخارجي:األولى
ومع إن ىذا التواتر الفت لمنظر في  :  " يقول ذويب  . ست مرات  اإلشارة فيياإلى سنة النبي 

لم يتمخض بعد لمداللة عمى سنة الرسول فحسب ذلك أن الرسالة " سنة " حد ذاتو ، فالواضح إن لفظ 
ونجد في ىذه الرسالة ما يوحي أن : " ويقول أيضا". تضمنت عبارة سنة المؤمنين وسنة أبي بكر وعمر

 تطمق مالبسات ظيور عبارة سنة النبي تقترن بفترة حكم عثمان في نفس الفترة تجد كممات اإلمام 
ونفاىم في ... فولوا عثمان ففعل ما شاء اهلل : " ىذا المصطمح حسبما وردت الروايات ونيج البالغة

، لقد ركز ابن " أطراف األرض من اجل أن ذكروه بكتاب اهلل وسنة نبيو وآثار من كان قبمو من المؤمنين
ىمل القرآن وسنة النبي  ( ىـ35ت )أباض في رسالتو ىذه عمى أن الخميفة عثمان  أدخل بعض البدع واِإ

وسنة الخميفتين السابقين عنو أبي بكر وعمر، ويتساوق ىذا الموقف مع غاية الرسالة وىي تبرير الموقف 
  ."االباضي من عثمان

إلى عبد الممك بن مروان أيضا، أرسمت في المدة نفسيا  ( ىـ110ت ) رسالة الحسن البصري :الثانية
  أرسميا  لينافح عن موقفو المناقض لمجبر والمؤيد لحرية اإلرادة والمسؤولية اإلنسانية، وىكذا اقتران " 

، إذ يقول الحسن " مفيوم سنة النبي في ىذه الرسالة بمعنى حاف كالمي اتصل بنموذج السمف 

                                                           

ىو عبداهلل بن إباض من بني مرة بن عبيد بن تميم، زعيم احدى فرق الخوارج في العصر االموي، كانت لو مواقف - 
سياسية وعسكرية وفكرية في العصر األموي، اختمف ىل مات في أيام عبد الممك أم أنو عاش إلى أيام الخميفة األموي 

: الشيرستاني . 70الفرق بين الفرق ص: البغدادي: ينظر. األخير مروان بن محمد؟ وانتشر مذىبو في المغرب االسالمي
. 62ــ4/61: االعالم:  الزركمي.108ص: الممل والنحل 

. 44ص: السنة بين االصول والتاريخ: ذويب . 24ص: الحديث النبوي: حمزة- 
 .44ص:السنة بين االصول والتاريخ-  

 .44ص: السنة بين االصول والتاريخ:  ذويب-
. 216- 215ص : فضل االعتزال: القاضي عبد الجبار- 
.  45- 44ص : السنة بين االصول والتاريخ: ذويب- 
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... وقديما أدركنا السمف الذين قاموا بأمر اهلل واستنوا بسنة الرسول فمم يبطموا حقا: " البصري في رسالتو 
" 

نيا كانت : "      ثم نجد ىذا الباحث يخمص إلى  إن الموطن األصمي لعبارة سنة النبي ىو العراق ، واِإ
ورسالتو في " المحدث الشافعي " وىكذا  ينبغي أن ننتظر ... اقرب إلى العراقيين منيا إلى المدنيين

أصول الفقو حيث فرض السنة بكونيا مجموعة األحاديث النبوية الصحيحة وبصفتيا المصدر 
وقد استدل عمى اعتبار الشافعي ىو المؤسس " الثاني أو األصل الثاني لمشريعة بعد القرآن " الموضوعي"

 : لنظرية حجية السنة النبوية وأنيا ثاني مصادر التشريع إلى جانب القرآن بـ 
التواتر غير المعيود قبمو لعبارة سنة النبي واألقوال العديدة التي ضمنيا ضرورة إتباع سنة النبي  - 1
. 

 .ضمن مصادر التشريع األخرى- أي الشافعي–ذكره لمسنة  - 2

إن السنة حسب قولو قد اكتسبت ىذه المنزلة األثيرة ، اثر اعتبار الشافعي ليا وحيا من نمط يختمف  - 3
  .عن وحي الكتاب 

 رؤية مغايرة لما طرح ، سنذكرىا إتماما لمفائدة ، ومن ثم ستكون لنا        وقد كان لحيدر حب اهلل 
وقفة لتسجيل المالحظات ، إذ جاء في قولو وىو في معرض االستدالل عمى حجية السنة النبوية من 

وىذه الروايات " :  " سنة النبي " التي ذكرناىا فيما مضى وتضمنت مصطمح  خالل أحاديث النبي  
، وان المطموب إحياؤىا دوما ، وحفظيا والمحافظة  العديدة واضحة في داللتيا عمى وجود سنة لمنبي 

، ويمكن ان يالحظ " عمييا ، وليس ليذه المفاىيم أي معنى إذا لم تكن سنة النبي حجة ومعتبرة في الدين 
 :عمى ىذه النصوص جممة مالحظات  

لغة ، كما تطمق عمى السيرة مطمقا، كذلك تعني السيرة الحسنة " السنة "  إن كممة :المالحظة األولى
المستقيمة ، إذا فمن المحتمل جدا أن تكون ىذه الروايات تشير إلى ضرورة إتباع السنة الصالحة ، 

، وىذا ال يدل عمى حجية سنتو ، بقدر ما يرشد إلى إتباع محاسن أفعالو التي والسيرة النقية لمنبي 
في تطبيقو القرآن   أنيا أمور حسنة ، فسيرة النبي – كما عن طريق القرآن –يعمم في مرحمة مسبقة 

تسمى سنة أيضا، ال سيما  ان ىذه الروايات ال إطالق فييا يدل عمى سنة النبي غير القرآن ، بمعنى 

                                                           

. 216ص : فضل االعتزال: القاضي عبد الجبار- 
. 46- 45ص : السنة بين االصول والتاريخ : ذويب- 
 .145- 142ص : حجية السنة : حب اهلل- 
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أنيا تفترض وجود سنة لمنبي، ولكنيا ال تؤكد أنيا غير تطبيق القرآن ، كما أنيا ليست بصدد الحديث 
من .  في النص القرآني – سمفا –إنيا تشمل سنن النبي التي ال تعبر عن الموجود : عن ذلك حتى نقول 

 )إن الحجة في السنة ىو خصوص السيرة العممية : ىنا نفيم المنطمق الذي ذىب إليو بعضيم بالقول 
 :التي بمغتنا بالتواتر، ومرجع ىذه النظرية إلى مقطعين (السنة العممية 

ىو سنتو ، إذ ال : واقعي ، يفيم السنة بمعنى السيرة العممية ، ومن ثم ال يقال عن قول الرجل: األوؿ
 .يطمق تعبير السنة لغة عمى القول ، بل عمى السيرة العممية 

ظاىري، وىو شرط التواتر الذي مرجعو إلى إنكار حجية خبر اآلحاد، وان فيم السيرة والسموك : الثاني
وعميو تترتب مالحظة . العام من كممة السنة ىو األصح لغويا ، فال تكون السنة شاممة لمقول إال قميال

 . تعمق في واقعيا ىذه المالحظة وىي 
بالمعنى الذي نفيمو اليوم ، ال يحرز عوده إلى " السنة "   إن استخدام مصطمح :المالحظة الثانية

كان رمزا  لألدب واألخالق  القرن األول اليجري، بل المؤكد ىو المعنى المغوي لمكممة ، وان النبي 
ىو  والصفات السامية الحميدة ، كما كان ممتزما بكتاب اهلل تعالى، وىذا الخط الذي حكم حياة النبي 

سيرتو وسنتو ، ومعنى ذلك إن ىذه الروايات ال تزيد في الداللة عمى آية األسوة واإلتباع ونحوىا، وقد 
 .عمى أن جعل شخص أسوة ال يعني حجية قولو وفعمو وتقريره ... دلمنا 

" السنة "  المقولة التي ترى إن كممة –     ومن ىذا المنطمق يؤيد حب اهلل استنادا الى تحميمو المغوي 
ال نريد إن نبت اآلن : بمعناىا االصطالحي قد ولدت متأخرة عن القرن األول اليجري ، ويقول ايضا 

ىو أول من أسس ىذا المصطمح الجديد ونحتو في التراث  (ىـ204)بالنظرية القائمة إن الشافعي 
نعم ال تعني الوالدة المتأخرة لمصطمح السنة بمعناه الجديد إن : ويضيف". الرسالة " اإلسالمي مع كتاب 

 :مقولة حجية السنة كانت متأخرة كذلك ، كما توحيو كممات بعض النقاد ، فيذا خمط بين أمرين
 واقع رؤية المسممين لقول النبي وفعمو وتقريره ، وىل كانوا ينظرون بعين التقديس والمرجعية :احدهما

ليذه الثالثة أم ال ؟ سواء كانوا يسمون ذلك سنة النبي أو السنة النبوية أم كانوا يطمقون عمى ذلك اسما 
 .آخر، أو لم يكن قد ولد بعد مصطمح يختزل ويختزن ىذا الثالثي النبوي 

الذي ورد في طائفة معتد بيا من الروايات وىل يعني ىذا المصطمح في " السنة "  مصطمح :وثانيهما
 الثقافة اإلسالمية ما قبل الشافعي ما بتنا نفيمو اليوم منو أم ال ؟
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ذا لم يكن بأيدينا دليل عمى األمر الثاني ، فان ىذا ما يضيق فرص االستفادة :     ويقول حب اهلل واِإ
مثل الطائفة من الروايات التي نحن بصددىا لكن " سنة " االستداللية من النصوص التي استعممت كممة 

 ميما كان المصطمح الذي يستوعبيا، لم يكن ليا وجود في القرن – بواقعيا –ذلك ال يعني إن فكرة السنة 
 (القرآن والسنة  )األول، وبيذا نضع مالحظة عمى بعض النقاد المتأخرين الذين خمطوا بين األمرين 

، دون أن يقيموا شواىد تؤكد ذلك عندما ادعوا أن الشافعي أو غيره ىو أول من أسس فكرة حجية السنة 
عمى المستويين معا ، فإن قيام الشافعي بتأسيس نظرية السنة بما ىي رؤية أصولية عمى أساس جعميا 

، ال يعني إن أصل اعتبار جزءا من بنية النص القرآني ال مجرد الشارح كما يقول نصر حامد أبو زيد 
السنة واالستناد إلييا لم يكن ولو بالصورة االولية الساذجة غير المعقدة نظريا والمدونة في عصر الشافعي 

 .الذي يعد أول عصور التدوين االساسية في التراث اإلسالمي لم يكن حاضرا في ذىن المسممين وفكرىم 
 

 .   السنة النبوية ومكانتها في نهج البالغة -
و يتضح .       لقد وردت اإلشارة إلى السنة النبوية لفظا ومعنى عدة مرات في نصوص نيج البالغة 

 نظرة خاصة تميزه عن غيره في جميا من خالل تأمل ىذه النصوص واستقرائيا، إن ألمير المؤمنين 
، كما إن تمك النصوص تؤرخ لنا عن تمك المرحمة التي مرت بيا  تعاممو مع سنة النبي األعظم 

وكيف تعاممت األمة معيا؟ حتى تولى أمير المؤمنين  ، السنة في تاريخيا بعد رحيل النبي األعظم 
 ويمكن تمخيص أبعاد رؤية اإلمام أمير المؤمنين . ( ىـ35) الخالفة نياية سنة لمسنة النبوية في 

 :ضوء نيج البالغة بالنقاط اآلتية
 بما يدل عمى تقديسيا واجالليا ، إذ قد نعت سنة النبي  يالحظ إن أمير المؤمنين :أوال

ـْ َفِإنَُّه َأْفَضُؿ اْلَهْدِي ، َواْسَتنُّوا ِبُسنَِّتِه َفِإنََّها أْهَدى السَُّنِف " : يقول واصفا إياىا ، وقال "َواْقَتُدوا ِبَهْدِي َنِبيُِّك
ولكل ما يصدر عنو ، وان سنتو  ، ولعل ذلك متأت من تقديسو لذات النبي  "َوُسنَُّتُه الرُّْ دُ ": عنيا

ـْ َنِبيَُّه َأْزَمانًا ،َحتَّى  : " ىي الطريق إلى معرفة أحكام اهلل، وفي ىذا يقول أمير المؤمنين  َوَعمََّر ِفيُك

                                                           

. 144ص: حجية السنة- 
.  لم يذكر حب اهلل من ىم أصحاب ىذا اإلدعاء؟- 
. 118 - 117ص: اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية- 
. 211ص : نيج البالغة- 
. 176ص: نيج البالغة- 
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ـْ ػِفَيما أْنَزَؿ ِمْف ِكتَاِبِه ػ الَِّذي َرِضَي ِلنْفِسِه ، َوَأْنَهى ِإَلْيُكـ َعَمى ِلَساِنِه ػَمَحابَُّه ِمَف [ ِديَنهُ  ]َأْكَمَؿ َلُه َو َلُك
َوَما َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو  :  كما قال سبحانو  "ااْلْعَماِؿ َوَمَكارَِهُه ، َوَنَواِهَيُه َو َأَواِمَر ُ 

تباع سنتو الشريفة وعدم تضييعيا،   قد دأب عمى الدعوة إلى التأسي بو ، لذا نجده  َفاْنَتُيوا واِإ
صمى اهلل )َفتََأسَّ ِبَنِبيَِّؾ ااْلْطَيِب ااْلْطَهِر : " كما ىو واضح في أقوالو الواردة في خطب النيج وكمماتو 

، ونجده حتى آخر لحظات حياتو يوصي  "َفِإفَّ ِفيِه ُأْسَوًة ِلَمْف تََأسَّى ، َوَعزَاًء ِلَمْف َتَعزَّى ( عميه وآله
ـْ : " األمة قائال  َفاَل ُتَضيُِّعوا ُسنََّتُه (صمى اهلل عميه وآله)َأْف اَل ُتْ ِرُكوا ِباهلِل َ ْيئًا ، َوُمَحمٌَّد : َوِصيَِّتي َلُك

ٌّـم ، َأِقيُموا هَذْيِف اْلَعُموَديِف ، َوأْوِقُدوا هَذِيِف الِمصَباِحِيِف  ـْ َذ  في ىذا المقطع يجعل ، إذ انو " َوَ اَلُك
 .، وقرينو لتوحيد اهلل جل في عاله  اتباع السنة وحفظيا دليال عمى اإليمان بنبوة النبي محمد 

 عمى مالزمة السنة لمقرآن الكريم في عدة إشارات وردت  نالحظ تأكيد اإلمام أمير المؤمنين :ثانيا
 "إفَّ اهلَل َتعاَلى َبَعَث َرُسواًل َهاِديًا ِبِكتَاب َناِطؽ َوَأْمر َقائـ : "واضحة في مطاوي كالمو الشريف كقولو 

 َفِإفَّ ذِلَؾ (صمى اهلل عميه وآله)ِلَنْقِسَمَها َعَمى ِكتَاِب اهلِل َوُسنَِّة َنِبيِِّه "... : ،  وكقولو في أمر الصدقات 
ـُ أَلْجِرَؾ ، َوَأْقَرُب ِلُرْ ِدَؾ ، ِإْف َ اَءاهلُل  " : ، وقولو في وصيتو لعاممو عمى مصر مالك األشتر"ذِلَؾ َأْعَظ

َواْرُدْد ِإَلى اهلل َوَرُسوِلِه َما ُيْضِمُعَؾ ِمَف اْلُ ُطوِب ، َوَيْ َتِبُه َعَمْيَؾ ِمَف اأُلُموِر ، َفَقْد َقاَؿ اهلُل سبحانه " 
ـْ  ـْ : ِلَقْوـ َأَحبَّ ِإْرَ اَدُه ـْ َفإْف َتَناَزْعُت  َيا َأيَُّها الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي ااْلْمِر ِمْنُك

ااْلْ ُذ : ااْلْ ُذ ِبُمْحَكـِ ِكتَاِبِه ، َوالرَّدُّ ِإَلى الرَُّسوِؿ :  ، َفالرَّدُّ ِإَلى اهلِل ِفي َ ْيء َفُردُّوُ  ِإَلى اهلِل َوالرَُّسوِؿ 
 إبان تسممو مقاليد الحكم وىو يتعيد أمام األمة راسما معالم وقولو ."  ِبُسنَِّتِه اْلَجاِمعِة َ ْيِر اْلُمَفرَِّقةِ 

ـْ َعَمْيَنا اْلَعَمُؿ ِبِكتَاِب اهلِل تعالى َوِسيَرِة َرُسوِؿ اهلل " : سياستو وحقيقة منيجو  - صمى اهلل عميه وآله - َوَلُك
ـُ ِبَحقِِّه ، َو اْلنَّْعُش ِلُسنَِّتِه  وأيضا قولو في عيده لواليو عمى مصر مالك االشتر بعد أن عد . "ػَو اْلِقَيا

"  :جميع أصناف المجتمع وبين ما ليم وما عمييم، فأشار إلى إن أحكام الجميع وارد في الكتاب والسنة
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- صمى اهلل عميه وآله - َوُكؿٌّم َقْد َسمَّى اهلُل َسْهَمُه ، َوَوَضَع َعَمى َحدِِّ  َوَفِريَضِة ِفي ِكتَاِبِه َأْو ُسنَِّة َنِبيِِّه 
 ." َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدَنا َمْحُفوظاً 

    ان ليذه النصوص ابعاد داللية ، يشكل الوقوف عمييا بيانا البعادىا ، وىو ما يمكن بمورتو في جممة 
 : من النقاط ، وىي 

     أ ـ  أن لمسنة ما لمكتاب من شأن ومكانة في التشريع اإلسالمي ، ولوال أن السنة مصدر ديني فال 
موجب لذكرىا إلى جانب القرآن ، فكالىما مصدره واحد أال وىو اهلل سبحانو وتعالى ، فيو الذي أنزل 

،  َوَما َآَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا  القرآن وأمر فيو بإتباع ما جاء بو النبي 
غاية في الخصوصية واألىمية لتبيين ىذا القرآن وتوضيح ما جاء فيو، وىذا ما أشار  فكانت ميمتو 

ـْ َنِبيَُّه " ، " اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لكل شيء  َوَأْنَزَل َعَمْيُكمُ "  في حديثو اآلنف الذكرإليو اإلمام  َوَعمََّر ِفيُك
ـْ ػِفَيما أْنَزَؿ ِمْف ِكتَاِبِه ػ الَِّذي َرِضَي ِلنْفِسِه ، َوَأْنَهى ِإَلْيُكـ َعَمى ِلَساِنِه [ ِديَنهُ  ]َأْزَمانًا ،َحتَّى َأْكَمَؿ َلُه َو َلُك
ُة اهلِل َعَمى َ ْمِقِه ... َفاْلُقرآفُ  : " وقولو .  "ػَمَحابَُّه ِمَف ااْلْعَماِؿ َوَمَكارَِهُه ، َوَنَواِهَيُه َو َأَواِمَر ُ  ُحجَّ

َـّ ُنوَرُ  ، و أكمؿ...،   َوَقْد َفَرَغ ِإَلى اْلَ ْمِؽ - صمى اهلل عميه وآله - ِبِه ِديَنُه ، َوَقَبَض َنِبيَُّه  [َ أْكَرـَ ]َأَت
َر : "  في مقطع آخر استنكاريوقال  . " ِمْف َأحَكاـِ اْلُهَدى ِبهِ  ـْ َأْنَزَؿ اهلُل ُسْبَحاَنُه ِدينًا تَاّمًا َفَقصَّ َأ

 َما َفرَّْطَنا في الِكتَاِب :  َعْف َتْبِميِغِه َوَأَداِئِه ؟ َو اهلُل ُسْبَحاَنُه َيُقوُؿ - صمى اهلل عميه وآله - الرَُّسوؿُ 
 . "َوِفيِه ِتْبَياٌف ِلُكؿِّ َ ْيء ِمْف َ ْيء

ىو الذي أقرتو السماء بجعميا النظام اإلليي يرتكز     ب ـ إن ىذا التالزم بين كتاب اهلل وسنة نبيو 
 بقولو وفعمو ، عمى ركنين أساسيين ىما كتاب اهلل المنزل ونبيو المرسل وىو المصطفى محمد 

ـْ ُيْ ِؿ اهلُل ُسْبَحاَنُه َ ْمَقُه ِمْف َنِبيٍّ ُمْرَسؿ ، َأْو ِكتَاب ُمْنَزؿ  : " وبتقريره ، يقول  أمير المؤمنين   "َوَل

فالنظام اإلليي ال يعمل إال باالثنين معا، وال يعطي أكمو إال بركنيو ، إذإن ىناك وحدة عضوية بين  .
القرآن المنزل والنبي المرسل، فالقرآن معجزة النبي ودليل نبوتو، والنبي ىو الشاىد األوحد عمى أن القرآن 
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وىذا ما سبقت إشارة اإلمام إليو في النص .  من عند اهلل ، وان ميمتو ىي بيان ما انزل لمناس من ربيم
َوِفيِه ِتْبَياٌف   َما َفرَّْطَنا في الِكتَاِب ِمْف َ ْيء: َو اهلُل ُسْبَحاَنُه َيُقوُؿ : " اآلنف الذكر أعاله إذ يقول

 .  "ِلُكؿِّ َ ْيء
ليدم ىذه الوحدة العضوية ،        وقد جرت محاوالت من قبل الطامعين في السمطة قبيل رحيمو 

حسبنا " تمييدا لتفكيك النظام اإلليي، فادعوا تمسكيم بالقرآن وحده وانو ال خالف عميو ، بإطالقيم بدعة 
، وعزلوا النبي ، وقد وجيت نحوه سيام تشكيكيم وطعنيم في قداستو وعصمتو ، فنالوا من "كتاب اهلل 

 . سنتو واتيموه باليجر واليذيان 
 عمى تالزم القرآن والسنة تأتي ضمن خطواتو لمتصدي لتمك المؤامرة     إن تأكيد أمير المؤمنين 

وما تركتو من آثار وخيمة جعمت السنة معطمة ميممة ، وىذا ما جاء في  ، الرامية لمنيل من سنتو 
 . المؤكدة والدالة عمى أن السنة قد عطمت والبدعة قد أحيتأقوالو 

 تأكيدا مباشرا أو ضمنيا عمى وجوب التسميم المطمق والتعبد المحض لكل ما  نمحظ منو :ثالثا
َوَأْنِعـِ اْلِفْكَر ِفَيما َجاَءَؾ َعَمى ِلَساِف النَِّبيِّ " :  من أقوال وأفعال، إذ نجده يقوليصدر عن النبي 

 ؛ الن قولو إنما ىو وحى من اهلل ال يخالفو قيد أنممة قط " ِممَّا اَل ُبدَّ ِمْنُه َواَل َمِحيَص عنه ااْلمِّيِّ 
  َما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوى  ، و نممح ما يتساوق مع ىذه اآلية في كمماتو  ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى* ََ
ـْ ُيْنِبْئ َعِف المَِّه ُسْبَحاَنُه َكَما َأْنَبَأ َعْنُه الرَُّسوُؿ : "  إذ يقول ـْ َيا ُبَنيَّ ، َإفَّ َأَحدا َل  فارض ِبِه َواْعَم
وذلك في معرض حديث أمير المؤمنين  ، ونجد في إشارة أخرى دالة عمى عصمة مقالتو  "رَاِئدًا 
 عن أصناف رواة الحديث عنو  ـْ َيْكِذْب َعَمى المَِّه َوال َعَمى َرُسوِلِه " : قال ، "َوآَ ُر راِبٌع َل

 إن الموضوع الذي أطمق اإلمام أمير المؤمنين : والسؤال الذي يمكن أن يطرح ىنا عمى ىذا المقطع 
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ـ كما سيمر  وال ذكر لكالم اهلل ىنا ، إذ في ضوءه ىذه الكممات إنما يتعمق بكالم وحديث رسول اهلل 
لم :  ىنا بين الناس فما وجو قول اإلمام انو قد سألو سائل عن عمل اختالف أحاديث النبي بنا ـ 

 ال ينطق عن اليوى ، وال يقول ما يقول انو : "  بقولويكذب عمى اهلل؟ لعمنا ىنا نتفق مع الحسيني
إال عن وحي من اهلل تعالى وعصمة فيما يقولو وتأييد، فيو في الحقيقة مخبر عن اهلل، فالكذب عميو في 

َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل  : الحقيقةىو كذب عمى اهلل تعالى، كما أن الطاعة لو طاعة هلل تعالى كما قال تعالى
 ؟ ىذه إثبات لحجية قول النبي أليس في إشارة اإلمام أمير المؤمنين . َفَقْد َأَطاَع المَّوَ 

 أيضا برؤية أمير    ويمكن أن تدلنا شواىد أخرى وردت في نيج البالغة عمى حجية فعل النبي
وسنشير ليا ىنا إجماال،ألننا سنذكرىا تفصيال في فسعى لتطبيقو والدعوة لمعمل بو حرفيا، المؤمنين 

 في قضية حمي منيا حادثة استشارة عمر لإلمام أمير المؤمنين :  محل آخر الحق من ىذا البحث
، واحتجاجو عمى طمحة والزبير لما عاتباه " َفَأِقرَُّ  َحْيُث َأَقرَُّ  اهلُل َوَرُسوُلُه  : "الكعبة ، إذ قال لو 

وَأمَّا َما َذَكْرُتَما ِمْف َأْمِر  : "  من سبقو ، فقال عمى أمر التسوية بالعطاء ، إذ خالف بذلك  
ـْ َأَنا ِفيه ِبرَْأِيي ،اأُلْسَوِة  ـْ َأْحُك  َبْؿ َوَجْدُت َأَنا وَأْنُتَما َما َجاَء ِبه ، واَل َوِليُته َهًوى ِمنِّي ، َفِإفَّ َذِلَؾ َأْمٌر َل

وكذلك ما أوصى بو من كان يستعممو عمى . " َقْد ُفِرَغ ِمْنه -صمى اهلل عميه وآله - َرُسوُؿ المَّه 
وَلمَّا َدَعاَنا اْلَقْوـُ  "  ، ولما احتج عمى الخوارج احتج بسنة النبي   كما مر بناالصدقات في حكومتو 

ـَ َبْيَنَنا اْلُقْرآَف ، ـْ َنُكِف اْلَفِريَؽ اْلُمَتَولَِّي ، إَلى َأْف ُنَحكِّ  وَقْد َقاَؿ المَّه ، َعْف ِكتَاِب المَّه ُسْبَحاَنه وَتَعاَلى ، َل
ـْ ِفي َ ْيٍء َفُردُّو  ِإَلى اهلل والرَُّسوِؿ  ،ُسْبَحاَنه  ـَ ِبِكتَاِبه  َفِإْف َتناَزْعُت  وَردُّ  ،  َفَردُّ  ِإَلى المَّه َأْف َنْحُك

ْدِؽ ِفي ِكتَاِب المَّه ،ِإَلى الرَُّسوِؿ َأْف َنْأُ َذ ِبُسنَِّته  ـَ ِبالصِّ ـَ ، َفَنْحُف َأَحؽُّ النَّاِس ِبه ، َفِإَذا ُحِك ْف ُحِك  واِ 
ـْ ِبَها، -صمى اهلل عميه وآله - ِبُسنَِّة َرُسوِؿ المَّه   البن ومن وصيتو "   َفَنْحُف َأَحؽُّ النَّاِس وَأْواَلُه

ـْ ِباْلُقْرآِف : "عباس لمابعثو لالحتجاج عمى الخوارج  َتُقوُؿ ، َفِإفَّ اْلُقْرآَف َحمَّاٌؿ ُذو ُوُجو  ،اَل ُتَ اِصْمُه
ـْ ِبالسُّنَِّة . . . وَيُقوُلوَف  ـْ َلْف َيِجُدوا َعْنَها َمِحيصاً ،وَلِكْف َحاِجْجُه  " َفِإنَُّه
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 ولو  وفعمو برؤية اإلمام أمير المؤمنين     إذن في الشواىد أعاله بينو عمى حجية قول النبي 
 . ألتحفتنا شواىد أخرى في ىذا المجالكان ما جمع في نيج البالغة شامال لكل كالمو 

 
 : في ضوء نهج البالغة واقع السنة بعد النبي  -

 المتضمنة مفيوم وموضوع السنة النبوية نممح انو       من خالل استقراء كممات أمير المؤمنين 
 مقاليد  وحتى تسمم اإلمام أشار إلييا بعبارات تدلل عمى واقع مؤلم عاشتو سنة النبي بعد رحيمو 

الخالفة ، مما يتوجب عمينا الوقوف عند تمك االلماحات ، التي يمكننا من خالليا رصد المعضالت التي 
 :تعرضت ليا السنة النبوية التي منيا

 ، وقد جاء كالم أمير  في الحديث النبوي بالكذب عمى رسول اهلل ظاهرة الوضع تفشي :أوال
َقْد َ وؿ":  إذ يقول ليحذر منو ، ويوضح إن ليذه الظاىرة  جذورىا التي تمتد إلى عيده المؤمنين 

ـَ َ ِطيبًا َفَقاؿَ ،َعَمى َعْهِد  -صمى اهلل عميه وآله - ُكِذَب َعَمى َرُسوِؿ المَّه   َمْف َكَذَب َعَميَّ : َحتَّى َقا
 فقد كان المجال أوسع النتشار الوضع في الحديث وأما بعد النبي . "ُمَتَعمِّدًا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَد  ِمَف النَّارِ 

 لمن سألو عن اختالف الحديث الذي بات يشيد تناقضا وتضاربا ثم كذب عميو من بعده، حتى قال 
وَناِس ًا ، وِصْدقًا وَكِذباً ، ِإفَّ ِفي َأْيِدي النَّاِس َحّقًا وَباِطاًل  : "  فقال وكمو ينسب الى النبي 

  "، وعّد من أصناف الرواة عن النبي " وِحْفظًا وَوْهماً ، وُمْحَكمًا وُمَتَ اِبهاً ، وَعاّمًا وَ اّصاً ،وَمْنُسو اً 
ـْ َ اِمٌس و اَل َيتََأثَّـُ ، َرُجٌؿ ُمَناِفٌؽ ُمْظِهٌر ِلِ يَماِف ُمَتَصنٌِّع ِباِاْساَلـِ ، ِإنََّما َأتَاَؾ ِباْلَحِديِث َأْرَبَعُة ِرَجاٍؿ َلْيَس َلُه

، ىذا الصنف ىو صاحب اليد  " ُمَتَعمِّداً  -صمى اهلل عميه وآله -  َيْكِذُب َعَمى َرُسوِؿ المَّه ،واَلَيَتَحرَّجُ 
 موقف المجتمع منو ، وما يقف الطولى في الوضع والتزوير الذي لحق بأحاديث النبي الشريفة وبّين 

ـَ النَّاُس َأنَّه "  : ، إذ يقول وراء تقبل حديثو رغم كونو موضوعا ومكذوبا عمى النبي  َفَمْو َعِم
ـْ َيْقَبُموا ِمْنه ـْ ُيَصدُِّقوا َقْوَله،ُمَناِفٌؽ َكاِذٌب َل ـْ َقاُلوا َصاِحُب َرُسوِؿ المَّه ، وَل صمى اهلل عميه وآله -  وَلِكنَُّه

ـْ ِبَما ، وَقْد َأْ َبَرَؾ المَّه َعِف اْلُمَناِفِقيَف ِبَما َأْ َبَرؾَ ،َرآ  وَسِمَع ِمْنه وَلِقَؼ َعْنه َفَيْأُ ُذوَف ِبَقْوِله  -  وَوَصَفُه
ـْ ِبه َلؾَ   ."َوَصَفُه
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ُبوا ِإَلى َأِئمَِّة ،َـّ َبُقوا َبْعَد ث" :  إلى حركة ىذه الفئة المنافقة وخطرىا عمى المجتمع    ثم أشار   َفَتَقرَّ
اَلَلةِ  وِر واْلُبْهتَافِ ،الضَّ ـُ اأَلْعَماؿَ ، والدَُّعاِة ِإَلى النَّاِر ِبالزُّ ـْ ُحكَّامًا َعَمى ِرَقاِب النَّاسِ ، َفَولَّْوُه أي . " وَجَعُموُه

أن أئمة الضاللة بسبب وضع األخبار أعطوا ىؤالء المنافقين الواليات وسمطوىم عمى الناس ، ويحتمل 
، " العكس أي بسبب مفتريات ىؤالء المنافقين صاروا والة عمى الناس وصنعوا ما شاءوا وابتدعوا ما أرادوا 

 يفيد كون إمامة أئمة الضاللة متقدمة ولعل وجو استبعاده أن ظاىر كالمو . وقد استبعده المجمسي
مامتيم مستندة إلى وضعيا ومسببة  عمى وضع اإلخبار حيث تقربوا بيا إلييم، فال تكون حينئذ واليتيم واِإ

ليا ، ولكن يمكن رفع البعد بان يكون المراد إن إثبات حكومتيم وواليتيم واستحكاميا كان بسبب مفتريات 
ـُ الدُّْنَيا"  : ، ثم قال "المنافقين وان لم يكن أصل الوالية بسببيا  أي معيم وبإعانتيم ،  "  َفَأَكُموا ِبِه

والضمير األول راجع إلى أئمة الضاللة ، والثاني إلى المنافقين المفترين، ويحتمل العكس أيضا، وأشار 
، لكون ىواىم فييا ، فيم " ِإنََّما النَّاُس َمَع اْلُمُموِؾ والدُّْنَياو: " إلى عمة تقربيم إلى الوالة بمفترياتيم بقولو

 (إال من عصم اهلل)عبيد ليا، ولمن في يديو شيء منيا حيثما زالت زالوا إلييا وحيثما أقبمت اقبموا عمييا 
 في موضع ثم أشار . تعالى منيا ومن أىميا، وىم الذين امنوا وعمموا الصالحات، و قميل ما ىم

ـْ ِمْف َبْعِدي َزَمافٌ : "  ، إذ يقول آخر إلى إن األمر سوف يزداد سوءا من بعده  نَّه َسَيْأِتي َعَمْيُك  ،واِ 
. "   واَل َأْكَثَر ِمَف اْلَكِذِب َعَمى المَّه وَرُسوِله، واَل َأْظَهَر ِمَف اْلَباِطؿِ ،َلْيَس ِفيه َ ْيٌء َأْ َفى ِمَف اْلَحؽِّ 

 . لبيان سبيل النجاة من ىكذا فتن ومخاطروسيمر بنا كيف سعى اإلمام 
 في الدين وتفشييا في المجتمع آنذاك ، كما "البدع " ظاهرة  في أكثر من مورد إلى  أشار:ثانيا

تدلنا النصوص التي سنتناوليا في ىذا البحث تباعا ، ولكن في البدء ال بد من بيان مفيوم البدعة ، 
، اسم من االبتداع سواء كانت محمودة أم مذمومة، االختراع واالنشاء ال عن سابق : فالبدع في المغة 
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إيراد قول أو فعل لم يستن : ، والبدعة في الدين ثم غمب استعماليا فيما ىو نقص في الدين أو زيادة
 ، وتطمق شرعا في  ، وىي كل محدث جديد عمى غير مثال سابققائمو أو فاعمو فيو بصاحب الشريعة

 ُسئل عن السنة ،  وروى إن أمير المؤمنين في مقابل السنة ، ولذلك ىي في عرف الشرع مذمومة
ويبدو إن مفيوم السنة . "،  والبدعة ما أحدث من بعده السنة ما سن رسول اهلل : " والبدعة فقال

والبدعة صارا متقابمين ، فان البدعة واإلحداث في الدين مما لم يكن فيو ، يوجب ترك السنة، كما قال 
 ."وَما ُأْحِدَثْت ِبْدَعٌة ِإالَّ ُتِرَؾ ِبَها ُسنٌَّة  " أمير المؤمنين  

  الفتن المظممة ومن ابرزىا ظيور البدع ، وتجرؤ بعضيم      عصفت باألمة بعد رحيل النبي 
ِإنََّما َبْدُء ُوُقوِع اْلِفَتِف َأْهَواٌء " :  بقولو عمى مخالفة الشريعة الحقة ، وىو ما أشار لو امير المؤمنين 

ـٌ ُتْبَتَدعُ  وىذا ما . " وَيَتَولَّى َعَمْيَها ِرَجاٌؿ ِرَجااًل َعَمى َ ْيِر ِديِف المَّه، ُيَ اَلُؼ ِفيَها ِكتَاُب المَّه،ُتتََّبُع وَأْحَكا
كيف أنتم إذاألبستكم فتنة يربو فييا الصغير وييرم فييا الكبير، ويجري الناس  : " اكده رسول اهلل 

 ."قد غيرت السنة ، وقد أتى الناس منكرا : عمييا ويتخذ منيا سنة فإذا غير منيا شيء  ، قيل
      و إن اهلل قد نيى عن البدعة في الدين مبينا إن التشريع اإلليي أمر يختص باهلل تعالى وىو توقيفي 

 في نييو عن ذلك في وىو ما تمثمو النبي . فال يجوز االجتياد في مقابمو ، وقد دل القرآن عمى ذلك
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َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو : "  ، وقولو44سورة المائدة اآلية " َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلَكاِفُرونَ : " ـ كقولو
َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُيْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َواَل َتتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن َيْفِتُنوَك : " ، وقولو45سورة المائدة اآلية " َفُأوَلِئَك ُىُم الظَّاِلُمونَ 

نَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقونَ  سورة " َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل المَُّو ِإَلْيَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَمْم َأنََّما ُيِريُد المَُّو َأْن ُيِصيَبُيْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِيْم َواِِإ
َواَل َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحاَلٌل َوَىَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَمى المَِّو اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن : " ، وقولو49المائدة اآلية

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َواَل َتَولَّْوا َعْنُو : " ، وقولو116سورة النحل اآلية " َيْفَتُروَن َعَمى المَِّو اْلَكِذَب اَل ُيْفِمُحونَ 
. 20سورة األنفال اآلية " َوَأْنُتْم َتْسَمُعوَن 
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:  وقولو. " ما أمرتكم بو فخذوه ، وما نييتكم عنو فانتيوا  : " في جممة من األحاديث منيا قولو 
 " :وقولو  "وتارك السنة " وذكر منيم ... " ستة لعنتيم وكل نبي مجاب ، " :  إن خير الحديث

إياكم : " وقولو  . "الحديث كتاب اهلل وخير اليدى ىدى محمد وشر األمور محدثاتيا وكل بدعة ضاللة 
تفترق أمتي عمى نيف : " ، وقولو " إياكم والبدع فان كل بدعة ضاللة وكل ضاللة سبيميا إلى النار

: " ، وقولو" وسبعين فرقة أضرىا عمى أمتي قوم يقيسون األمور برأييم فيحمون الحرام و يحرمون الحالل
أييا الناس حاللي : قال جدي رسول اهلل  : " ، وعن اإلمام الصادق "اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيتم

حاللي حالل إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، أال وقد بينيما اهلل عز وجل في الكتاب، 
وبينتيما لكم في سيرتي وسنتي، وبينيما شبيات من الشيطان، وبدع من بعدي، من تركيا صمح لو من 

 ...."أمر دينو ، وصمحت لو مروتو وعرضو 

 ، مبينا مخاطر  متناغما مع ما أمر بو اهلل ورسولو      وقد جاء كالم اإلمام أمير المؤمنين 
 : إتباع البدع ، ناىيا عنيا ، داعيا إلى وجوب التمسك بالسنة المحمدية اليادية إلى الحق ، فقد قال 

ـٍ "  فَّ اْلُمْبَتَدَعاِت اْلُمَ بََّهاِت  ، ِإالَّ َهاِلؾٌ  اَل َيْهِمُؾ َعْنه ، ِإفَّ المَّه َبَعَث َرُسواًل َهاِديًا ِبِكتَاٍب َناِطٍؽ وَأْمٍر َقاِئ واِ 
ـَ اْلِبَدعِ " وقال أيضا .   " ُهفَّ اْلُمْهِمَكاتُ   واْلَزُموا َما ُعِقَد َعَمْيه َحْبُؿ  ،َفاَل َتُكوُنوا َأْنَصاَب اْلِفَتِف وَأْعاَل

 من تعطيل السنة واالتجاه نحو ، وقد حذر أمير المؤمنين "    وُبِنَيْت َعَمْيه َأْرَكاُف الطَّاَعةِ  ،اْلَجَماَعةِ 
نحو البدع فان في ذلك ىالك األمة ، وىذا األمر يتوجو إلى الحكام في البداية الن بيدىم زمام األمور 

ـْ َأنَّه اَل َيْنَبِغي َأْف َيُكوَف اْلَواِلي َعَمى اْلُفُروِج "  : ، قال اإلمام ومنيم يخاف ويرىب  وَقْد َعِمْمُت
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َماَمِة اْلُمْسِمِميَف  ، وفي نص آخر يشير "  اْلُمَعطُِّؿ ِلمسُّنَِّة َفُيْهِمَؾ اأُلمَّةَ ... والدَِّماِء واْلَمَغاِنـِ واأَلْحَكاـِ واِ 
 المقيم إلى أىمية دور الحاكم في الحفاظ عمى السنة ، وان ذلك يتبع صالحو أو فساده، فيجعل 

ـْ َأفَّ َأْفَضَؿ ِعَباِد المَّه ِعْنَد  : " لمسنة من أفضل عباد اهلل ، والمميت ليا من شر الناس، يقول  َفاْعَم
ـَ ُسنًَّة َمْعُموَمةً ،ُهِدَي وَهَدى، المَّه ِإَماـٌ َعاِدؿٌ  فَّ السَُّنَف َلَنيَِّرٌة َلَها َأْعاَلـٌ ،وَأَماَت ِبْدَعًة َمْجُهوَلةً ،  َفَأَقا  ، واِ 

فَّ اْلِبَدَع َلَظاِهَرٌة َلَها َأْعاَلـٌ  فَّ َ رَّ النَّاِس ِعْنَد المَّه ِإَماـٌ َجاِئٌر َضؿَّ وُضؿَّ ِبه،واِ   ، َفَأَماَت ُسنًَّة َمْأُ وَذةً ، واِ 
 :  أىم دالالت البدع التي يمكن إفرادىا بنقاط وقد شخص  ". وَأْحَيا ِبْدَعًة َمْتُروَكةً 

ومخالفتو أما بان ال يكون فيو ما  " يخالف فييا كتاب اهلل:" مخالفتيا لكتاب اهلل إذ يقول   - 1    
 .يدل عمييا ، وأما إن تخالفو بان تكون مناقضة لحكمو

 أي ما ابتدع من "وأمات بدعة مجيولة : "  حال المحدث في الدين بالمجيولوقد وصف  - 2    
 .من األمور المضادة لمسنن ىو مما يجيل أمره وال يعرف لو طريق

 قد أوضحيا "ليا أعالم " جمي أمرىا " ظاىرة "  إلى إن البدع وفي نص آخر يشير  - 3    
وييديكم سنن الذين من : "  وارشد إلييا من اجل اجتنابيا كما أشار إلى ذلك سبحانو بقولوالرسول 

 مخالفا لمحق مخالفة " ويريد الذين يتبعون الشيوات أن تميموا ميال عظيما " يعني من األنبياء  " قبمكم
 .ظاىرة ال لبس فييا

 فييا من خطر البدع وأثرىا السمبي عمى     وىناك نصوص عديدة يحذر اإلمام أمير المؤمنين 
 َفُهَو ، َرُجٌؿ َوَكَمه المَّه ِإَلى َنْفِسه ،إفَّ َأْبَغَض اْلَ اَلِئِؽ ِإَلى المَّه َرُجاَلِف   : "كقولو . الدين والمجتمع

 َفُهَو ِفْتَنٌة ِلَمِف اْفَتَتَف ِبه َضاؿٌّم َعْف َهْدِي ،َمْ ُغوٌؼ ِبَكاَلـِ ِبْدَعٍة وُدَعاِء َضاَلَلٍة ، َجاِئٌر َعْف َقْصِد السَِّبيِؿ 

                                                           

. 247ص : نيج البالغة-  
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. 87ص: نيج البالغة- 
. 456/ 1: الديباج  الوضي: الحسيني- 
. 309ص: نيج البالغة- 
 .3/1352: الديباج الوضي: الحسيني- 
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،  "  َحمَّاٌؿ َ َطاَيا َ ْيرِ  َرْهٌف ِبَ ِطيَئِته، ُمِضؿٌّم ِلَمِف اْقَتَدى ِبه ِفي َحَياِته وَبْعَد َوَفاِته ،َمْف َكاَف َقْبَمه 
ِإفَّ ِمْف َعزَاِئـِ المَّه ِفي الذِّْكِر اْلَحِكيـِ ، الَِّتي َعَمْيَها ُيِثيُب وُيَعاِقُب وَلَها َيْرَضى : "  أيضاويقول 

ْف َأْجَهَد َنْفَسه وَأْ َمَص ِفْعَمه ، َأْف َيْ ُرَج ِمَف الدُّْنَيا اَلِقيًا َربَّه ، ِبَ ْصَمٍة  وَيْسَ ُط ، َأنَّه اَل َيْنَفُع َعْبدًا ، واِ 
ـْ َيُتْب ِمْنَها ، َأْف ُيْ ِرَؾ ِبالمَّه ِفيَما اْفَتَرَض َعَمْيه ِمْف ِعَباَدِته ، َأْو َيْ ِفَي َ ْيَظه ِبَهاَلِؾ  ِمْف َهِذ  اْلِ َصاِؿ َل

" : وقال أيضا "  َنْفٍس ، َأْو َيُعرَّ ِبَأْمٍر َفَعَمه َ ْيُر  ، َأْو َيْسَتْنِجَح َحاَجًة ِإَلى النَّاِس ِبِإْظَهاِر ِبْدَعٍة ِفي ِديِنه
َـّ اَل َتْمُرُقوا ِمْنَها واَل  َ " اِلَحِة ِمْف ِعَباَدِته ، ُث اْسَتِقيُموا َعَمى ِكتَاِبه ، وَعَمى ِمْنَهاِج َأْمرِ  وَعَمى الطَِّريَقِة الصَّ

ـْ ِعْنَد المَّه َيْوـَ اْلِقَياَمِة  واْعَمُموا ِعَباَد ... َتْبَتِدُعوا ِفيَها ، واَل ُتَ اِلُفوا َعْنَها ، َفِإفَّ َأْهَؿ اْلُمُروِؽ ُمْنَقَطٌع ِبِه
َؿ ، وَأفَّ َما َأْحَدَث  ـَ َعامًا َأوَّ ـَ َما َحرَّ ـُ اْلَعا َؿ وُيَحرِّ ـَ ، َما اْسَتَحؿَّ َعامًا َأوَّ المَّه َأفَّ اْلُمْؤِمَف َيْسَتِحؿُّ اْلَعا

ـْ ،  ـَ َعَمْيُك ـْ َ ْيئًا ، ِممَّا ُحرِّ نََّما النَّاُس َرُجاَلِف ُمتَِّبٌع ِ ْرَعًة وُمْبَتِدٌع ِبْدَعًة ، َلْيَس ... النَّاُس اَل ُيِحؿُّ َلُك واِ 
ةٍ   . " َمَعه ِمَف المَّه ُسْبَحاَنه ُبْرَهاُف ُسنٍَّة واَل ِضَياُء ُحجَّ

 في تيارين متضادين مّثال في تعامميما مع السنة النبوية     ويمكن بمورة رؤية االمام أمير المؤمنين 
 :وىذان التياران ىما . المجتمع انذاك 
 ممتزم باستقاء األحكام من القرآن والسنة، منتيجين منيج الطاعة (متبع ال رعة): التيار األوؿ

وقد دأبوا عمى إحياء السنة ، .  دون أدنى اعتراضواالمتثال لمطمق األوامر الصادرة عن اهلل ورسولو 
َأوِّ  َعَمى ِإْ َواِنَي الَِّذيَف َتَمُوا اْلُقْرآَف : "  يتأوه عمى فقدانيم بقولو وىم الذين كان اإلمام أمير المؤمنين 

ُطوَبى : " ، وىم الذين وصفيم بقولو "َفَأْحَكُمو  ، وَتَدبَُّروا اْلَفْرَض َفَأَقاُمو  ، َأْحَيُوا السُّنََّة وَأَماُتوا اْلِبْدَعَة 
ـْ ُيْنَسْب إَلى اْلِبْدَعِة ، وَوِسَعْته السُّنَُّة ... ِلَمْف َذؿَّ ِفي َنْفِسه   ."وَل

 اصدق مظير ليذا التيار واوضحو ، فيو الذي كان رائدا في مجال    وقد كان امير المؤمنين 
ـَ : " والعمل بيا، بعد أن تعيد االلتزام بيذا المنيج، وكان يفتخر ويقولإحياء سنة النبي وَلَقْد َعِم

ـْ َأُردَّ َعَمى المَّه واَل َعَمى َرُسوِله ، - صمى اهلل عميه وآله –اْلُمْسَتْحَفُظوَف ِمْف َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد   َأنِّي َل
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،   " قط ولم اعصو في أمر قطواني واهلل لم أخالف رسول اهلل : "، وفي قول آخر "َساَعًة َقطُّ 
ـْ َعَمى َسَنِف اْلَحؽِّ ِفي َجَوادِّ اْلَمَضمَّةِ :"  وقال    ". َأَقْمُت َلُك
 وىو التيار الذاىب إلى مشروعية الرأي وصحة االجتياد مقابل النص (مبتدع بدعة  ) :التيار الثاني    

 إال أنيم لم يعطوه تمك القدسية والمكانة التي منحيا اهلل ، وىم وان كانوا معتقدين برسالة النبي محمد 
 عمى انو بشر يخطئ ويصيب ، ولذا لم يتعبدوا باألحكام الصادرة عنو ، إياه ، فكانوا يتعاممون معو 

  – مصمحة الدولة – في استحداث ما يرونو مناسبا ، حسب ما تقتضيو المصمحة بل من حقيم االجتياد
وبرأييم ان نصوص الكتاب مادام أنيا جاءت لرعاية مصمحة العباد ، فمذا من حقيم تعطيل أو استبدال 

أي نص قرآني أو حديثي عندما يضر بالمصمحة ، عندئذ يفتون بما يرونو بديال عن النص والحكم 
وقد أدى ذلك إلى ظيور البدع ، وشكل ظاىرة واضحة يمكن إحصاء . الصادر عن اهلل ورسولو 

فَّ اْلِبَدَع َلَظاِهَرٌة َلَها َأْعاَلـٌ " دالالتيا وآثارىا عمى المجتمع   ، وقد جاءت إشارات اإلمام "  واِ 
َفَيا َعَجبًا وَما ِلَي اَل َأْعَجُب ِمْف َ َطِإ َهِذ  : " واضحة لنماذج من ىذا التيار وما أحدثوه في المجتمع

وَف َأَثَر َنِبيٍّ واَل َيْقَتُدوَف ِبَعَمِؿ َوِصيٍّ  ـْ ِفي ...اْلِفَرِؽ ، َعَمى اْ ِتاَلِؼ ُحَجِجَها ِفي ِديِنَها ، اَل َيْقَتصُّ  َمْفَزُعُه
ـْ ِفي اْلُمِهمَّاِت  ـْ ، وَتْعِويُمُه ـُ  [المبهمات  ]اْلُمْعِضاَلِت ِإَلى َأْنُفِسِه ـْ ِإَما ـْ ، َكَأفَّ ُكؿَّ اْمِرٍئ ِمْنُه َعَمى آرَاِئِه

"  في وصف نموذج منيم ويقول " . َنْفِسه ، َقْد َأَ َذ ِمْنَها ِفيَما َيَرى ِبُعًرى ِثَقاٍت وَأْسَباٍب ُمْحَكَماتٍ 
ٍؿ   َيُقوُؿ َأِقُؼ ِعْنَد ...وآَ ُر َقْد َتَسمَّى َعاِلمًا وَلْيَس ِبه ، َفاْقَتَبَس َجَهاِئَؿ ِمْف ُجهَّاٍؿ وَأَضاِليَؿ ِمْف ُضالَّ

وَرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍف واْلَقْمُب َقْمُب َحَيَوافٍ   ال ُُّبَهاِت وِفيَها َوَقَع ، وَيُقوُؿ َأْعَتِزُؿ اْلِبَدَع وَبْيَنَها اْضَطَجَع ، َفالصُّ
 في مقطع آخر من كالمو الشريف ما آل إليو أمر األمة في تمك وقد وصف أمير المؤمنين  . "
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ـُ اْلَجْوِر وَكُثَر اِاْدَ اُؿ ِفي الدِّيِف ، وُتِرَكْت َمَحاجُّ السَُّنِف َفُعِمَؿ ِباْلَهَوى : " الفترة من تاريخيا  وَظَهَرْت َمَعاِل
 ." ، وُعطَِّمِت اأَلْحَكاـُ 

 إبان تمك المدة من تاريخيا، وكيف     وىنا ال بد من تممس واقع الحال الذي عاشتو سنة النبي 
وىو ما يتطمب العودة إلى مصادر التاريخ ، واستجالء الشواىد التي ! تعاممت األمة معيا بعد رحيمو 

نطقت بيا الروايات في ىذا المجال، إذ ليس بخاف عمى المتصفح لمطاوي كتب التراث اإلسالمي إن 
ن الواقع ينبئ عن تجرأ الطعن في السنة النبوية قد بدأت بوادره  والنبي   ما يزال حيا بين أظيرىم ، واِإ

 أو االعتراض عمى قراراتو وأقوالو وأفعالو والتشكيك بيا ، وقد بعض الصحابة عمى تخطئة النبي 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن  : أوضح القرآن ذلك وعالج الكثير من أمثال ىذه الحاالت الال مسؤولة ، منيا قولو تعالى

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم *َآَمُنوا اَل تَُقدُِّموا َبْيَن َيَدِي المَِّو َوَرُسوِلِو َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َسِميٌع َعِميٌم 
   َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َواَل َتْجَيُروا َلُو ِباْلَقْوِل َكَجْيِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن 

 ،  ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن المََّو َوَرُسوَلُو َلَعَنُيُم المَُّو ِفي الدُّْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلُيْم َعَذاًبا ُمِييًنا  : وقولو تعالى
ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة  : وقولو  َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُيوا َعِن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلَما ُنُيوا َعْنُو َوَيَتَناَجْوَن ِباإْلِ
 ، إلى غيرىا من اآليات التي لوحت أو صرحت بما ال يقبل الشك من وجود ىكذا أناس جيموا  الرَُّسولِ 

  .جيموا وتجاىموا مكانة النبي 
 بوجود ىذا االتجاه وانتقدتو ، الن      ولم تقتصر الدالالت عمى القرآن بل صرحت أحاديث النبي 

ما لكم : "  لبعضيم  بل تعداه إلى كتاب اهلل ، فمذلك نجده يقول التعدي لم يقتصر عمى الرسول 
أيتالعب بكتاب اهلل "   ، وفي نص آخر "تضربون كتاب اهلل بعضو ببعض ؟ بيذا ىمك من كان قبمكم  

يحذر أصحابو من التيافت في التعامل مع النصوص القرآنية   ، وما فتئ " وأنا بين أظيركم 

                                                           

جمع محجة، وىي جادة : محاج السنن:  من ىذه الصفحة5ذكر صبحي الصالح في ىامش . 452ص: نيج البالغة- 
.   الطريق واوسطيا

 . 2 - 1سورة الحجرات اآليتان -  
 . 57سورة األحزاب آية - 
  . 8سورة المجادلة اآلية - 
 .  193/ 1: كنز العمال: المتقي اليندي . 542/ 1: تفسير: ابن كثير- 
 . 333/ 7: الجوىر النقي: المارديني . 85 / 17: المجموع : النووي . 167/ 10: المحمى: ابن حزم- 
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 ، فعدم والنبوية ، إذ اإليمان باهلل ورسولو يقتضي التسميم واالنقياد لما يقولو اهلل ويأمر بو الرسول 
 . وأقوالو وأفعالو يتقاطع مع اإليمان المطمق باهلل ورسولو  التسميم  بقدسية النبي 

 وىو      ومن الشواىد المحسوسة عمى ما ذكرناه ما فعمو بعضيم من مخالفة ألقوال النبي وافعالو 
، وقتل أسامة بن زيد لمرداس بن  من فعمو بين أظيرىم كفعل خالد في بني جذيمة ، فقد تبرأ النبي 

، ومن ذلك قول رجل من األنصار في  رغم نطقو بالشيادتين–مع بداىة حرمة دم المسمم  - نييك 
 وتغير ، فشق ذلك عمى النبي " واهلل إنيا لقسمة ما أريد بيا وجو اهلل  " قسمة كان قسميا النبي 

في عرضو وأزواجو حتى  واالنكى من ذلك إن بعض رواد ىذا االتجاه آذوا النبي . وجيو وغضب
أينكح محمد نساءنا إذا متنا وال ننكح نساءه إذا مات ؟ لو مات لقد اجمنا عمى : " قال طمحة وعثمان 

 . " ما كان لكم أن تؤذوا رسول اهلل وال أن تنكحوا أزواجو من بعده أبدا " نسائو بالسيام فانزل اهلل 
 

 وىم الخمفاء الذين – التي نحن بصدد البحث فييا –    والالفت لمنظر إن رواد البدع في المدة الالحقة 
 لم يكونوا بمنأى عن ىذه الظاىرة إذ نجد ليم نصيبا من االعتراض عمى تولوا الحكم بعد النبي 

إنكاره :  في مفردات كثيرة منيا  ومخالفة أوامره و ال سيما عمر الذي خالف النبي رسول اهلل 

                                                           

 .  :2 /16وضوء النبي : الشيرستاني- 
: تاريخ : ابن خمدون. 143 / 20: المبسوط: السرخسي. 67/ 4: الصحيح: البخاري. 151/ 2: المسند: ابن حنبل- 
. 462 - 460ص : النص واالجتياد: شرف الدين: ، ولمتفاصيل ينظر 159/ 13: فتح الباري: ابن حجر . 321/ 1/2

أو مرداس بن عمرو الفدكي، اختمف في امره، ولكنو الوحيد الذي اسمم من قومو، وكان صاحب غنم : مرداس بن نييك- 
 ونزلت آيات كثير، ورغم اعالنو اسالمو لكن اسامة قتمو بدعوى انو قال الشيادة متعوذا من القتل، مما اغضب النبي 

تاريخ : ابن شبو النمري. 4/1039: السيرة النبوية: ابن ىشام: لمزيد من التفاصيل ينظر. قرآنية تنتقد ذلك التصرف
أسباب نزول : الواحدي. 1/148: تفسير القمي: القمي. 304/ 5: ، جامع البيان2/408تاريخ : ، الطبري2/450: المدينة
: اإلصابة: ابن حجر. 4/252: البداية والنياية: ابن كثير . 4/376، 3/77: أسد الغابة: ابن االثير. 116ص: اآليات

.  200/ 2:الدر المنثور: السيوطي. 171/ 12، 194/ 8:، فتح الباري6/59
: ابن حجر. 346/ 4: أسد الغابة: ابن األثير. 116ص: أسباب النزول: الواحدي . 304/ 5: جامع البيان: الطبري- 

. 310/ 1: كنز العمال: المتقي اليندي . 113/ 1: الديباج : السيوطي. 164/ 8: فتح الباري
نيل : الشوكاني . 59 / 10: المغني: ابن قدامو . 219/ 11: المحمى: ابن حزم . 130/ 4: الصحيح: البخاري- 

 . 125/ 8: األوطار
. 53سورة األحزاب اآلية - 
 . 215 - 214/ 5: الدر المنثور: السيوطي. 493ص: الطرائف: ابن طاووس- 
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 ، واستيائو من قسمة  في صالتو عمى المنافق  ، واعتراضو عمى النبي اخذ الفداء من أسارى بدر
 أن يستفيد ، ومطالبتو النبي  بمسان حاد في صمح الحديبية ، ومواجيتو  قسميا النبي 

 في آخر ساعاتو ، وغيرىا حتى بمغ بو الحال التجرؤ عمى النبي من مكتوبات الييود في الشريعة 
طالقيم البدعة التي فرقت بين القرآن والسنة   ومن ثم منعو . واتيامو باليجر  " من كتابة  كتابو واِإ
 حتى بان االنقسام بأوضح حاالتو في أمتو وافتتنوا فيما بين وما أن رحل النبي . " حسبنا كتاب اهلل 

 في مرحمة التعطيل والتضييع ، كما ىو فدخمت سنة النبي " مبتدع بدعة " و " متبع شرعة " بين 
 – وفي خطبو الشريفة ، وذلك إن تسمط أصحاب التيار الثاني واضح في بيانات أمير المؤمنين 

 عمى السمطة فسح ليم المجال البتداع ما شاءوا من أحكام وان خالفت نص الكتاب –االجتياد والرأي 
 .والسنة الشريفة 

 وما حدث فييا وكيف تنبأ  إلى تمك المرحمة التي أعقبت رحيمو     وقد أشار أمير المؤمنين 
  نما بدء وقوع الفتن من أىواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فييا حكم اهلل يتولى : "  بذلك إذ يقول واِإ

فييا رجاٌل رجاال ، إال إن الحق لو خمص لم يكن اختالف ، ولو أن الباطل خمص لم يخف عمى ذي 
حجى ، لكنو يؤخذ من ىذا ضغث ومن ىذا ضغث فيمزجان فيجمالن معا ، فينالك يستولي الشيطان 

كيف انتم إذا : يقول  إني سمعت رسول اهلل . عمى أوليائو ونجا الذين سبقت ليم من اهلل الحسنى 
ألبستكم فتنة يربو فييا الصغير ، وييرم  فييا الكبير، ويجري الناس عمييا ويتخذونيا سنة فإذا غيّر منيا 

قد غيرت السنة ، وقد أتى الناس منكرا ، ثم تشتد البمية ، وتسبى الذرية ، وتدقيم الفتنة كما : شيء قيل 
تدق النار الحطب ، وكما تدق الرحى بثقاليا ، ويتفقيون لغير اهلل ، ويتعممون لغير العمل ، ويطمبون 

قد عممت الوالة قبمي "  يصرح بما احدث قبمو من قبل الخمفاء ثم نجده . " الدنيا بإعمال اآلخرة 

                                                           

 . 323 - 319ص : النص واالجتياد: شرف الدين: لمزيد من التفاصيل والمصادر ينظر- 
وضوء النبي : الشيرستاني . 189 - 186ص : النص واالجتياد: شرف الدين : لمزيد من التفاصيل ينظر - 
:2/19 .
 .1/20: المسند: ابن حنبل- 
 . 186 - 163ص : النص واالجتياد: شرف الدين: لمزيد من التفاصيل والتحميل ينظر- 
 .10/313: المصنف: صنعانيال- 
:  ، ولمزيد من التفاصيل ينظر76/ 5: الصحيح: مسمم. 138/ 5: الصحيح: البخاري. 1/325: المسند: ابن حنبل- 

. 163 - 148ص: النص واالجتياد: شرف الدين
 . 393/ 11: شرح أصول الكافي: المازندراني . 59/ 8: الكافي: الكميني . 599/ 8: المصنف: ابن أبي شيبة- 
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، إن شواىد "  متعمدين لخالفو ، ناقضين لعيده ، مغيرين لسنتو أعماال خالفوا فييا رسول اهلل 
إذ نجده يخالف  كالمو واضحة فقد ابتدأ الخميفة أبو بكر عيده باتخاذه موقفا سمبيا من سنة النبي 

 التي أقرتيا السماء عمى لسان  بسمب حقوق أىل البيت السياسية واالقتصادية أوامر اهلل ورسولو 
، وىذا ما ىو إال اجتياد منو في قبال النص اإلليي ، وقد استخدم ىو وحكومتو شتى الوسائل  النبي 

إنا معاشر األنبياء ال نورث " لتحقيق مراميم ، ومن ذلك افتعال األحاديث مما يدعم اجتيادىم كحديث 
". 

       لقد شيد عيد أبي بكر تعطيال لمسنة النبوية من وجو آخر تمثل بمنع الرجوع إلى سنة النبي 
ال تحدثوا عن رسول اهلل شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب اهلل ، فاستحموا " ومنع حديثو  بقولو 

: " قائال ، وىذا ما حذر منو النبي " حسبنا كتاب اهلل " فقد عمل ببدعة  . "حاللو وحرموا حرامو 
يوشك الرجل متكئا عمى أريكتو يحدث بحديث من حديثي ، فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل عز وجل فما 

 "أال إن ما حرم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل . وجدنا فيو من حالل استحممناه وما وجدنا من حرام حرمناه 
 رواية وتدوينا ، إذ تعرضت لممنع واإلحراق بل وتوالت القيود واإلجراءات القاسية بحق سنة النبي . 

ومعاقبة من يروييا أو يدونيا من الصحابة ،  كالذي فعمو الخميفة عمر إذ عاقب بالضرب والحبس 
 . جماعة ممن رووا الحديث عن النبي 

 ليقتصر عمى أفراد معينين ، فقد تعرضت – يتسع أو يضيق –     وميما كان المدى الذي تم فيو المنع 
 لمتعطيل ، وأحدثت بدع كثيرة لم يكن ليا حجة وال برىان واضح في الدين ، إنما ىي سنة النبي 

محض اجتياد اجتيده بعض الخمفاء ، منيا بدعة عمر في صالة التراويح التي اعترف بنفسو بأنيا بدعة 
سماىا بدعة الن رسول اهلل لم يسن ليم : " وقد عمق عمماء المغة في شرحيا . " نعم البدعة ىذه " بقولو 

                                                           

 .  169 - 168 / 8: الحدائق الناظرة: البحراني . 59 / 8: الكافي: الكميني- 
.  1017 - 679ص : السيدة فاطمة الزىراء : العواد: لمزيد من التفاصيل ينظر- 

 860ص  : السيدة فاطمة : العواد . 66 ـ 55ص : النص واالجتياد:  شرف الدين :لمزيد من التفاصيل ينظر-  
 -900. 

   .3- 2/ 1: تذكرة الحفاظ: الذىبي- 
 . 6/ 1: سنن: ابن ماجو  . 144/ 1: السنن: الدارمي- 
: منع تدوين الحديث النبوي: الشيرستاني. 34 – 17ص: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد: ينظر: لمزيد من التفاصيل- 
. 236 ـ 126ص: تاريخ الحديث النبوي: ، الحمو43 ـ 31ص: فضائل أىل البيت: البمداوي. 299 – 191ص
، لمزيد من 219/ 4: فتح الباري: ابن حجر. 493/ 2: السنن الكبرى : البييقي . 2/252: صحيح: البخاري- 

 255 -250ص: النص واالجتياد: شرف الدين: التفاصيل انظر
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ويأتي منو اعتراف آخر  . " ليم ،  وال كانت في زمن الصديق ،  و ال أول الميل ، وال ىذا العدد 
: متعتان كانتا عمى عيد رسول اهلل أنا أنيى عنيما وأعاقب عمييما: "  بتعطيمو حكم اهلل وسنة النبي 

 ."متعة النساء ومتعة الحج 
 قد أوجز بيان تمك  المشار إلييا أعاله ، روي انو      وفي نص الخطبة عن أمير المؤمنين 

مغيرين لسنتو "... بعد أن أشار إلى أنيم قد غيروا سنة رسول اهلل : البدع التي أحدثيا الخمفاء قبمو بقولو 
 لتفرق ، ولو حممت الناس عمى تركيا وحولتيا إلى مواضعيا والى ما كانت عميو في عيد رسول اهلل 

  ، فرددتو إلى الموضع الذي وضعو فيو رسول اهلل أرأيتم لو أمرت بمقام إبراىيم ... عني جندي
 كما كان ، وأمضيت قطائع اقطعيا  ، ورددت صاع رسول اهلل ، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة 

 ألقوام لم تمض ليم ولم تنفذ ، ورددت دار جعفر إلى ورثتو وىدمتيا من المسجد ، رسول اهلل 
ورددت قضايا من الجور قضي بيا ، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتين إلى أزواجين ، 

واستقبمت بين الحكم في الفروج واألحكام ، وسبيت ذراري بني تغمب ، ورددت ما قسم من ارض خيبر ، 
 يعطي بالسوية ولم اجعميا دولة بين األغنياء ومحوت دواوين العطايا ، وأعطيت كما كان رسول اهلل 

وألغيت المساحة ، وسويت بين المناكح ، وأنفذت خمس رسول اهلل كما انزل اهلل عز وجل وفرضو ، 
 إلى ما كان عميو ، وسددت ما فتح فيو من األبواب ، وفتحت ما سد منو ، ورددت مسجد رسول اهلل 

وحرمت المسح عمى الخفين ، وحددت عمى النبيذ ، وأمرت بإحالل المتعتين ، وأمرت بالتكبير عمى 
الجنائز خمس تكبيرات وألزمت الناس الجير ببسم اهلل الرحمن الرحيم ، وأخرجت من ادخل بعد رسول اهلل 

 في مسجده ممن كان رسول اهلل  أخرجو ، وأدخمت من اخرج بعد رسول اهلل  ممن كان 
 ادخمو ، وحممت الناس عمى حكم القرآن وعمى الطالق عمى السنة ، وأخذت الصدقات رسول اهلل 

عمى أصنافيا وحدودىا ، ورددت الوضوء والغسل والصالة إلى مواقيتيا وشرائعيا ومواضعيا ، ورددت 
، إذا لتفرقوا  أىل نجران إلى مواضعيم ، ورددت سبايا فارس وسائر األمم إلى كتاب اهلل وسنة نبيو 

 ."عني 
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 ، وذلك كمو بسبب منيج الخمفاء      ولقد ألف الناس ىذه البدع وظنوا بأنيا ىي من سنة النبي 
 ، تمك السياسة التي سمبت السنة شرعيتيا و قداستيا ومنحت وسياستيم في التعامل مع سنة النبي 

، إذ " بسنة أو سيرة الشيخين "  بالمقابل لما استنو الخمفاء مقاما تشريعيا ال يضاىى بظيور ما عرف 
، بل إن الواقع يكشف عن ما ىو أدىى ، إذ إن الناس  جعموا منيا قسما ثالث لكتاب اهلل وسنة النبي 

ودالئل ذلك واضحة كما .  أعطوا لسنة الشيخين من التقديس واإلجالل ما لم يعطوه لسنة النبي 
 في عيد عثمان الذي لم يكن يقصر في الصالة في السفر ، فصادف أن حدث مع أمير المؤمنين 

 إن شئتم صميت بكم صالة رسول اهلل : " لمصالة بيم ، فقالاعتل في منى فدعوا أمير المؤمنين 
 مع صالة وقصة أمير المؤمنين . " يعنون عثمان –ال، إال صالة أمير المؤمنين: فقال أكثرىم " 

. "وا سنة عمراه : " قالوا  التراويح من ىذا القبيل ، فحين أمرىم بالعود إلى ما كان أيام رسول اهلل 
فيكذا ! ؟"  سنة النبي " وان الذي يدعوىم إليو اإلمام إنما ىو " سنة عمر " فيم يعممون جيدا أنيا 

 وطرأ عمييا ىذا النحو من التبديل ، فكان تداركيا إلحياء السنة النبوية الثابتة ىو غيرت سنة النبي 
ـَ ِمْف ِديِنؾَ " :  نصب عينيو لما تولى الحكم من أىم ما وضعو أمير المؤمنين  ... وَلِكْف ِلَنِرَد اْلَمَعاِل

ـَ اْلُمَعطََّمُة ِمْف ُحُدوِدؾَ   ." وُتَقا

 من ىذه المشكالت التي واجيت السنة النبوية وما ىو دوره في ولكن ما موقف اإلمام أمير المؤمنين 
حياء سنة النبي    . ، وىذا ما سنقف عميو في المبحث التالي بشيء من التفصيل معالجتيا واِإ
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 املبحث الثالث
  يف احياء السنة النبويةدور االمام أمري املؤمنني 

  

 
ىىفيىاحواءىالدنةىالنبووةمنهجهى:ىىىىىىىىىىىثانواىمؤهالتهىىالعلموةى:ى-ىأوال

 
ىمؤهالتهىالعلموةىى:ىىىاوالىىىىىىىىىىى

 
ى:ىعلمهىبالدنةىالنبووة -1

 بالسنة النبوية عمما شموليا تفصيميا ، مستوعبا ألفرادىا ، عارفا بحدودىا ومواقعيا ،      كاف عممو 
وليس ىذا محض ادعاء ، بؿ حقيقة ثابتة لـ يكف يخفييا ، فمطالما أفصح عنيا في خطب بميغة يمقييا 

 ، وعرفوه وعرفوا  ومع الرسوؿ عمى المأل العظيـ ، وفييـ كثير مف الصحابة الذيف عاشوا معو 
غيره مف الصحابة ، فمف ذلؾ قولو في كالـ يصنؼ فيو رواة الحديث إلى أربع طبقات ، ثـ يقوؿ في 

 َمْن -لى اهلل عميو وآلو  ص-وَلْيَس ُكلُّ َأْصَحاِب َرُسوِل المَّو " مقارنة بينو وبيف غيره مف الصحابة ، 
َيْسَمُعوا   َحتَّىَكاَن َيْسأَُلو وَيْسَتْفِيُمو ، َحتَّى ِإْن َكاُنوا َلُيِحبُّوَن َأْن َيِجيَء اأَلْعرَاِبيُّ والطَّاِرُئ ، َفَيْسأََلو 

 . "، وَكاَن ََل َيُمرُّ ِبي ِمْن َذِلَك َشْيٌء ِإَلَّ َسأَْلُتو َعْنو وَحِفْظُتو

     وفوؽ ىذا كانت ىناؾ عناية ربانية خاصة ترعاه إذ شممتو رعاية السماء في كثير مف جوانب 
إف اهلل أمرني أف أدنيؾ وال أقصيؾ ، واف أعممؾ و اف تعي ، : " العظمة واالرتقاء ، قاؿ رسوؿ اهلل 
حيف نزلت : ، وفي روايةَوَتِعَيَيا ُأُذٌف َواِعَيٌة  فنزؿ قولو تعالى : وحؽ عمى اهلل تعالى أف تعي ، قاؿ

                                                           

 . 443ص :نيج البالغة- 
 . 12سورة الحاقة آية - 
. 121ص: مطالب السؤوؿ: ابف طمحة . 294ص: اسباب النزوؿ: الواحدي- 
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فما  : " سألت اهلل عز وجؿ أف يجعميا أذنؾ يا عمي ، قاؿ عمي : " ىذه اآلية ، قاؿ رسوؿ اهلل  
 ." نسيت شيئا مف بعد وما كاف لي أف أنسى

َبِل اْنَدَمْجُت َعَمى َمْكُنوِن ِعْمٍم َلْو ُبْحُت ِبو ََلْضَطَرْبُتْم : "      ىذا ما أىمو ألف يصرح بعظمة عممو قائال
 غزارة عممو ،  إذ بيذا النص الجمي وصؼ أمير المؤمنيف  "  اْضِطرَاَب اأَلْرِشَيِ  ِفي الطَِّويِّي اْلَبِعيَدةِ ،

، وما تنطوي عميو شخصيتو العممية مف شموؿ وعمؽ بجوانب متعددة ، لذا نجده يتحدى كؿ مف يدعي 
ْيَن الَِّذيَن َزَعُموا َأنَُّيُم الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم ُدوَنَنا ، َكِذبًا وَبْغيًا أَ : "  قائالالعمـ مف غير أىؿ البيت 

 . " َعَمْيَنا َأْن َرَفَعَنا المَّو وَوَضَعُيْم ، وَأْعَطاَنا وَحَرَمُيْم وَأْدَخَمَنا وَأْخَرَجُيمْ 
 عمى ىذا القدر مف العمـ أصبح ىو الوحيد الذي لـ يحتج إلى أحد في عممو بعد     ولما كاف 

 حينما خاطب طمحة والزبير، مشيرا إلى أنو في غنى عف رأييما ، وقد صرح بذلؾ  رسوؿ اهلل 
ما نراه يستشيرنا في أمر، وال يفاوضنا في : عمى الصعيد العممي وغيره ، وذلؾ حينما عتبا عميو فقاال 

َفَممَّا َأْفَضْت ِإَليَّ َنَظْرُت ِإَلى ِكتَاِب المَّو  :  " ، فقاؿ رأي ، ويقطع األمر دوننا ويستبد بالحكـ عنا 
 َفاْقَتَدْيُتو ، -لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص-وَما َوَضَع َلَنا ، وَأَمَرَنا ِباْلُحْكِم ِبو َفاتََّبْعُتو ، وَما اْسَتنَّ النَِّبيُّ 

ْخَواِني ِمَن اْلُمْسِمِميَن  َفَمْم َأْحَتْج ِفي َذِلَك ِإَلى رَْأِيُكَما وََل رَْأِي َغْيِرُكَما ، وََل َوَقَع ُحْكٌم َجِيْمُتو َفَأْسَتِشيَرُكَما واِ 
 . "، وَلْو َكاَن َذِلَك َلْم َأْرَغْب َعْنُكَما وََل َعْن َغْيِرُكَما

ذا كاف   قد أشار الى عممو إجماال في النصوص المتقدمة في وصفو لسعة عممو ، فانو في     وا 
نصوص أخرى قد تكمـ بموف مف التفصيؿ عما يشتمؿ عميو مف العمـو في المياديف المختمفة ومف تمؾ 

يبرىف لمناس عمى عممو التفصيمي الدقيؽ بالسنة ، كما ىو في "  إذ المياديف عممو بسنة النبي 
: " الكتاب ، في خطاب يأخذ بمجاميع القموب ، ما سمع الناس نظيرا لو مف صحابي غيره قط ، فيقوؿ

ْنِبَياُء ِفي ُأَمِمَيا ، ِإْذ َلْم َيْتُرُكوُىْم َىَمًًل ِبَغْيِر َطِريٍق َواِضٍح وََل َعَمٍم َقاِئٍم [النبي  ] وَخمََّ  ِفيُكمْ   َما َخمََّفِت اأَل
ِكتَاَب َربِّيُكْم ِفيُكْم ُمَبيِّينًا َحًَلَلو وَحرَاَمو ، وَفرَاِئَضو وَفَضاِئَمو وَناِسَخو وَمْنُسوَخو ، وُرَخَصو وَعزَاِئَمو  ،

                                                           

: ابف المغازلي:  ، وينظر88/ 7: شرح أصوؿ الكافي: المازندراني. 84/ 4: تخريج االحاديث واالثار: الزيمعي- 
. 177/ 13: كنز العماؿ: المتقي اليندي . 250ص: المناقب
. 34ص: نيج البالغة- 
. 263ص: نيج البالغة-  
. 10/ 11ص: شرح نيج البالغة : ابف أبي الحديد- 
 .437ص: نيج البالغة- 
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و وَعامَّو ، وِعَبَره وَأْمثَاَلو وُمْرَسَمو وَمْحُدوَده ، وُمْحَكَمو وُمَتَشاِبَيو ُمَفسِّيرًا ُمْجَمَمو وُمَبيِّينًا َغَواِمَضو  وَخاصَّ
َعَمى اْلِعَباِد ِفي َجْيِمو ، وَبْيَن ُمْثَبٍت ِفي اْلِكتَاِب َفْرُضو ، وَمْعُموٍم ِفي  ، َبْيَن َمْأُخوٍذ ِميثَاُق ِعْمِمو وُمَوسَّعٍ 

السُّنَِّ  َنْسُخو ، وَواِجٍب ِفي السُّنَِّ  َأْخُذه ، وُمَرخٍَّص ِفي اْلِكتَاِب َتْرُكو ، وَبْيَن َواِجٍب ِبَوْقِتو وزَاِئٍل ِفي 
ُمْسَتْقَبِمو ، وُمَباَيٌن َبْيَن َمَحاِرِمو ِمْن َكِبيٍر َأْوَعَد َعَمْيو ِنيرَاَنو ، َأْو َصِغيٍر َأْرَصَد َلو ُغْفرَاَنو ، وَبْيَن َمْقُبوٍل 

، ىذه أبواب مف السنف فتحت عمى عمـو جمة توفر عمييا، مع بصيرة ال  "ِفي َأْدَناه ُمَوسٍَّع ِفي َأْقَصاه
 ."يخشى عمييا لبس وال توىـ 

واْعَمْم َأنَّ الرَِّعيََّ  َطَبَقاٌت ، ََل َيْصُمُح َبْعُضَيا ِإَلَّ ِبَبْعٍض ، " :  إلى مالؾ االشتر يقوؿ     وفي عيده 
ِ  ، وِمْنَيا ُقَضاُة اْلَعْدِل وِمْنَيا  وََل ِغَنى ِبَبْعِضَيا َعْن َبْعٍض ، َفِمْنَيا ُجُنوُد المَّو وِمْنَيا ُكتَّاُب اْلَعامَِّ  واْلَخاصَّ

اُر  ُعمَّاُل اإِلْنَصاِ  والرِّيْفِق ، وِمْنَيا َأْىُل اْلِجْزَيِ  واْلَخرَاِج ِمْن َأْىِل الذِّيمَِّ  وُمْسِمَمِ  النَّاِس ، وِمْنَيا التُّجَّ
َناَعاِت، وِمْنَيا الطََّبَقُ  السُّْفَمى ِمْن َذِوي اْلَحاَجِ  واْلَمْسَكَنِ  ، وُكلٌّ َقْد َسمَّى المَّو َلو َسْيَمو ،  وَأْىُل الصِّي

 َعْيدًا ِمْنو ِعْنَدَنا َمْحُفوظاً - لى اهلل عميو وآلو   ص-وَوَضَع َعَمى َحدِّيه َفِريَضً  ِفي ِكتَاِبو َأْو ُسنَِّ  َنِبيِّيو 
". 

 إلى جميع أصناؼ المجتمع وما ليـ وما عمييـ  وذكر إف اهلل تعالى بيف أحكاـ     فينا أشار 
َفَما َدلََّك اْلُقْرآُن َعَمْيو ِمْن : "  أيضا، وقاؿ  الجميع في الكتاب والسنة وىما محفوظاف عنده  

ِصَفِتو َفاْئَتمَّ ِبو ، واْسَتِضْئ ِبُنوِر ِىَداَيِتو وَما َكمََّفَك الشَّْيَطاُن ِعْمَمو ، ِممَّا َلْيَس ِفي اْلِكتَاِب َعَمْيَك َفْرُضو ، 
  وَأِئمَِّ  اْلُيَدى َأَثُره ، َفِكْل ِعْمَمو ِإَلى المَّو ُسْبَحاَنو ، َفِإنَّ -لى اهلل عميو وآلو  ص-وََل ِفي ُسنَِّ  النَِّبيِّي 

 . "َذِلَك ُمْنَتَيى َحقِّي المَّو َعَمْيكَ 

 

ى:اختصاصهىبردولىاللهىى -2
جعمو األولى بسنتو واألحؽ بيا مف بعده ، وقد مر بنا في الفصؿ   بالنبي     إف اختصاصو 

  .االوؿ دالالت ومعالـ ىذا االختصاص الفريد 
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قد  انو  عمى اعداده  وحرصو  الى معمـ مف معالـ مالزمتو لمنبي       وقد اشار 
آية مف القرآف إال أقرأنييا  فما نزلت عمى رسوؿ اهلل : " خصو بعمـ الكتاب والسنة الشريفة ، إذ يقوؿ

وأمالىا عمي فكتبتيا بخطي، وعممني تأويميا وتفسيرىا وناسخيا ومنسوخيا ، ومحكميا ومتشابييا ، 
وخاصيا وعاميا ، ودعا اهلل إف يعطيني فيميا وحفظيا ، فما نسيت آية مف كتاب اهلل وال عمما أماله 

عمي وكتبتو منذ دعا اهلل لي بما دعا ، وما ترؾ شيئا عممو اهلل مف حالؿ وحراـ ، وال أمر وال نيي كاف 
أو يكوف ، وال كتاب منزؿ عمى احد قبمو مف طاعة أو معصية إال عممنيو  وحفظتو ، فمـ أنس حرفا 

 ." واحدا ثـ وضع يده عمى صدري ودعا اهلل لي أف يمال قمبي عمما وفيما وحكما ونورا 

 ، ونشأتو عمميا في  حريصا عمى إعداد اإلماـ أمير المؤمنيف     وبالقدر الذي كاف فيو النبي 
 واخذ العمـ عنو   نفسو شديد الحرص عمى التزاـ شخص النبي كنؼ النبوة المقدسة كاف اإلماـ 

ما دخؿ : " ، وفي نص آخر يقوؿ، إذ جاءت كمماتو صريحة في بياف ىذه المالزمة وىذا الحرص منو 
 حتى عممت ما نزؿ بو جبرئيؿ مف حالؿ ، أو حراـ ، نـو عيني ، وال غمض رأسي عمى عيد محمد 

 ."أو سنة أو كتاب ، أو أمر أو نيي ، وفيمف نزؿ 
! يا عمي : "  إنما ىو توجيو مف السماء إف ىذا االختصاص باإلماـ         وقد بيف رسوؿ اهلل 

 ، فنزلت آية " إف اهلل أمرني أف أدنينؾ وال أقصيؾ ، واف أعممؾ ، واف تعي ، حؽ عمى اهلل أف تعي 
 . َوَتِعَيَيا ُأُذٌف َواِعَيٌة 

  لذا قاؿ وسنتو سوى أمير المؤمنيف   أحؽ بالنبي –بعد ىذه الخصوصية -       فمف ذا 
 إف مرجعية عمومو  ، وقد أشار " فنحف أحؽ الناس وأوالىـ بيا  إف ٌحكـ بسنة رسوؿ اهلل :" 

 وََل ،ِعْصَياِني   وََل َيْسَتْيِوَينَُّكمْ ،  َل َيْجِرَمنَُّكْم ِشقاِقي  ،َأيَُّيا النَّاُس "  : ومصدرىا ىو النبي األعظـ 
 ِإنَّ الَِّذي ُأَنبِّيُئُكْم ِبو َعِن ،الَِّذي َفَمَق اْلَحبََّ  وَبرََأ النََّسَمَ    َفوَ ،َتَترَاَمْوا ِباأَلْبَصاِر ِعْنَد َما َتْسَمُعوَنو ِمنِّيي 
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 .406ص: ، نيج البالغة... " ِباَِلْقِتَداِء ِبو 
 .1/43: شواىد التنزيؿ: الحاكـ الحسكاني- 
. 121ص: مطالب السؤوؿ: ابف طمحة . 294ص: اسباب النزوؿ: الواحدي- 
. 239- 238ص : نيج البالغة- 
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، ولشدة التصاقو  " َما َكَذَب اْلُمَبمِّيُ  وََل َجِيَل السَّاِمعُ ،-لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص-النَِّبيِّي اأُلمِّييِّي 
 يفرغ عف لسانو ، وال يتردد في تأكيد ذلؾ بكؿ  وحممو عمومو ومعارفو ، كاف برسوؿ اهلل 

 . " ِإَلَّ وَىا َأَنا َذا ُمْسِمُعُكُموه،والمَّو َما َأْسَمَعُكُم الرَُّسوُل َشْيئًا : " اطمئناف فيقوؿ 
 الى جانب القرآف الكريـ ، ولكف  ىو المصدر الذي استقى منو أمير المؤمنيف     إذف النبي 

 :؟ إف نصوص النيج تفصح عف وجود عدة طرؽ   ذلؾ مف النبي كيؼ كاف يتمقى اإلماـ 
َقاَل ِلي  : "  كاف يخصو ببعض األحاديث ، فيقوؿ  الى أف النبي أشار اإلماـ :  أوَل

 ..."َرُسوُل المَّو

  "َعْيدًا  ِمْنو ِعْنَدَنا َمْحُفوظاً "  :  الوصية  أو العيد ، في قولو :ثانيا

،  في أكثر مف مورد انو كاف يتوجو لمنبي فيسألو فقد أشار أمير المؤمنيف  :  سؤالو :ثالثا
 إف ، وقد مر بنا إشارة اإلماـ " أجابني وكنت إذا سألت رسوؿ اهلل : " وىذا مصداؽ لقولو  

  .إف أصحاب النبي ما كانوا يسألونو كما كاف يفعؿ ىو 

 يوجو خطابو لسائر المسمميف ، أو مف حضر عنده في المسجد أو كاف النبي :   السماع :رابعا
، ولكنو بالتأكيد كاف  احد السامعيف لو ، والتزاـ شخصو   بحكـ مرافقتو لو غيره ، وكاف 

  أصنافا مف الرواة الذيف سمعوا مف رسوؿ اهلل  وافيميـ لو ، وقد انتقد أحفظيـ لكالمو 
 ولكنيـ لـ يفيموا ويعوا حديثو 

لما كانت السنة النبوية المشرفة ال تقتصر عمى أقواؿ النبي بؿ تشمؿ :    مشاىدة أفعالو :خامسا
 التي تعد سنة   يشاىد أفعالو  في حمو وترحالو ، لذلؾ كاف  وبحكـ مرافقتو لو أفعالو 

 .واجبة اإلتباع

                                                           

. 187 - 186ص: نيج البالغة- 
 . 145ص: نيج البالغة- 
. 525ص : نيج البالغة: ينظر مثال- 
. 596ص : نيج البالغة- 
 . 610ص : نيج البالغة: ينظر مثال- 
. 306/ 2:شرح أصوؿ الكافي: المازندراني. 82ص: الغيبة: النعماني. 1/64الكافي : الكميني- 
. 609، 583، 581 ، 309ص: نيج البالغة- 
 .503، 431ص: نيج البالغة: ينظر مثال- 
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 وأفعالو دوف اإلشارة إلى  يشير إلى بعض أقواؿ النبي كاف أمير المؤمنيف : أخرى: سادسا
" َقاَل َرُسوُل المَّو "    أو  " يقول كان رسول اهلل " :  الكيفية التي استقى مف خالليا ، فيقوؿ مثال 

...  كان يقولفان رسول اهلل ": ، أو "عمى لسان النبي األمي "  أو " وَشبََّيَيا َرُسوُل المَّو "  أو 
 ... " يقول

 وفي ذلؾ داللة عمى امتزاج اإلماـ بالنبي دوف اإلشارة لذلؾ   االستشياد بكالـ النبي :سابعا
. 

 بؿ نجده عامال بيا  ، و  عمى رواية األحاديث عف النبي     لـ يقتصر دور أمير المؤمنيف 
 .شارحا ليا ، مبينا صحيحيا مف زيفيا 

 
ىىىفيىاحواءىالدنةىالنبووةمنهجهى:ىىىىىىثانواى

     إف المنيج ىو الذي سيحدد عنده موقع السنة ، وطريقتو في التعامؿ معيا رواية وتدوينا ، لقد كانت 
 )، حاكمة غير محكـو عمييا ، ال تنسخيا  السنة عنده في المكاف الذي وضعيا اهلل ورسولو 

تباعيا ، ولقد ضحى بالخالفة مرة حفاظا عمى السنة  (مصمحة  ، فالمصمحة كؿ المصمحة في تحكيميا وا 
 وىو الذي عارض عثماف في مخالفتو لسنة النبي . أف تنتيؾ أو يساء الفيـ في حقيقة مكانتيا 

 ، فكاف عثماف وأصر عمى إحيائيا ، إذ روي أنو اجتمع أمير المؤمنيف والخميفة عثماف في عسفاف 

                                                           

. 503ص: نيج البالغة: ينظر مثال- 
. 338ص: نيج البالغة: ينظر مثال- 
. 430ص: نيج البالغة: ينظر مثال- 
 .662، 281نيج البالغة ص : ينظر مثال- 
. 339ص: نيج البالغة: ينظر مثال - 
 .757- 756 ، 754ص: نيج البالغة- 
 .59ص: تاريخ السنة: عبد الحميد- 
. بضـ أولو ، وسكوف ثانية ، سميت لتعسؼ السيؿ فييا ، وىي ما بيف المدينة ومكة ، تبعد عف مكة مرحمتيف: عسفاف- 

. 122- 4/121: معجـ البمداف: ياقوت الحموي
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 تنيي الناس عنو ؟ فقاؿ لو ما تريد إلى أمر فعمو النبي : ينيى عف المتعة أو العمرة ، فقاؿ لو عمي
 "إني ال استطيع أف ادعؾ ، فمما رأى ذلؾ عمي أىؿ بيما جميعا : عثماف دعنا عنؾ ، قاؿ
 لـ يداىف أو يحابي عمى الحؽ واف خالؼ بذلؾ الحاكـ في وقتو ، وفي     فينا أمير المؤمنيف 

عف مرواف بف الحكـ ، انو شيد عثماف وعميا بيف مكة والمدينة ، وعثماف ينيى عف المتعة : رواية ثانية 
تراني أنيى الناس : لبيؾ بحجة وعمرة ، فقاؿ عثماف : ، واف يجمع بينيما ، فمما رأى ذلؾ عمي أىؿ بيما

أال تخمؼ رجال : وروي انو قيؿ لو  .  لقوؿ أحد ما كنت ألدع سنة رسوؿ اهلل : وأنت تفعمو ؟ فقاؿ 
أكره أف استف سنة لـ : انو قاؿ:  ، وفي رواية ال أخالؼ السنة  : رجال يصمي الناس في العيديف ؟ فقاؿ

 .لـ يستنيا رسوؿ اهلل 
.  بؿ الواجب التقيد بيا ميما كاف   يثبت عمميا انو ال يجوز مخالفة سنة رسوؿ اهلل     فاإلماـ 

 سننا أخرى ، إذ عرض عميو عبد لذا نجده رفض أف يبايعوا لو بالخالفة عمى عقد يقرف بسنة النبي 
الرحمف بف عوؼ أف يبايع لو عمى كتاب اهلل وسنة رسولو وسيرة الشيخيف أبي بكر وعمر ، فرفض أف 

 ، فضحى بالخالفة حفظا لمكانة السنة في درس بميغ لـ يقرف إلى كتاب اهلل وسنة رسولو شيئا آخر 
  .تقؼ األمة عمى جوىره حتى اليـو 

    وفي حادثة أخرى نجده أيضا يرفض أف يعزز جيشو بكتيبة جاءت تبايع لو عمى خالؼ السنة يـو 
فرفض أف يقرف ! نبايعؾ عمى كتاب اهلل وسنة رسولو وسيرة الشيخيف : خرج عميو المارقوف ، إذ قالوا

 فمو قبؿ اإلماـ . بكتاب اهلل وسنة رسولو شرطا ولو أدى رفضو إلى تمرد ىؤالء والتحاقيـ بالمارقيف
بيذا الشرط ، فاف ذلؾ يعني التخمي عف مدرسة التعبد المحض ، واالنخراط في سمؾ االجتياد بالرأي 

                                                           

: ابف الجوزي. 4/66: االستذكار: ابف عبد البر . 5/22: السنف الكبرى: البييقي . 153/ 2: الصحيح: البخاري- 
تنقيح التحقيؽ في : الذىبي. 82/ 26: مجموعة الفتاوي: ابف تيمية. 182/ 1: كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف
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ألنو يضفي ... والقرآف المجيد  تبعا لرسوؿ اهلل وذلؾ ما ال يقره االماـ عمي بف أبي طالب 
 . الشرعية عمى تمؾ الفكرة المستحدثة 

 أف يشتري استقرار الحكـ أياـ خالفتو بمداىنة أىؿ البدع واالنحراؼ الذيف انتيكوا السنف     ورفض 
، ورفض أف يعامؿ أعداءه ولو وعطموا الحدود في درس عبقري يظنو القشريوف حتى اليـو إخفاقا سياسيا 

 مع السنة النبوية  ، فالمنيج الذي تعامؿ بو مرة بخالؼ السنة ، وىـ يمكروف وينكثوف ويغدروف 
المشرفة ىو الذي حفظ ليما مكانتيا وأعاد ليا روحيا وقدسيتيا ، إذ دخمت السنة في عيده مرحمة جديدة 

، إذ انو عمى وفؽ ىذا المنيج قد كانت لو مواقؼ وسياسة أخرى غير مغايرة لما عيدتو بعد النبي  
 .التي مارسيا مف سبقو ومف جاء بعده مف خمفاء بني أمية ومف تالىـ 

 

ىىىآلواتىحفظىالدنةى -
 : باألمور التالية       ويمكف إجماؿ أعمالو في سبيؿ إحياء السنة النبوية 

 رواي  الحديث- تدوين السن                  ب - أ
 

ى:تدوونىالدنةى-ىأى
  كاف كاتب الوحي ، وكاتب لمحديث بيف يدي رسوؿ اهلل       مف المعمـو إف أمير المؤمنيف 

: " التي كاف يحمميا في قائـ سيفو ، وبمغ مف شيرتيا " صحيفة عمي" ومما اشتير عنو في ىذا المجاؿ 
ال يكاد يخمو منيا واحد مف كتب الحديث والسنف ، نقموا منيا نصوصا متفرقة بعضيا أشبو بعناويف لما 

: ، وقد جمع ابف حجر العسقالني كثيرا مما نقؿ عف تمؾ الصحيفة ، وقاؿتحويو ، وبعضيا فيو تفصيؿ
الجمع بيف ىذه األحاديث إف الصحيفة كانت واحدة ، وكاف جميع ذلؾ مكتوبا فييا ، ونقؿ كؿ واحد مف 

                                                           

.  :2/22وضوء النبي : الشيرستاني - 
. 59 ص :تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد- 
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 ولـ تكف الصحيفة ىي الوحيدة التي جمع فييا أمير المؤمنيف أحاديث النبي  . الرواة عنو ما حفظو 
  الذي أصبح عمما يتكرر في أحاديث أىؿ البيت " كتاب عمي" بؿ تشير الروايات إلى ما عرؼ بػ 

 ، وكاف اإلماـ الباقر وكاف ىذا الكتاب عند اإلماـ الحسف بف عمي يرجع إليو . كتاب كبير يتوارثونو 
 مالء رسوؿ اهلل : "  قد اخرج ىذا الكتاب أماـ طائفة مف أىؿ العمـ ، وقاؿ ليـ  انو بخط عمي وا 
مالء : "  غير مرة يقوؿ ، وعرض ىذا الكتاب أيضا اإلماماف الصادؽ و اليادي "  انو بخط عمي وا 

 ."  نتوارثو صاغرا عف كابر رسوؿ اهلل 
: "   يدعو إلى تدويف السنة الشريفة ، فقد خطب في الناس مرة ، فقاؿ      وكاف أمير المؤمنيف 

 وبيف يديو مشيورة حدث وكانت الكتابة عند أمير المؤمنيف  . أي أكتبوه " قيدوا العمـ ، قيدوا العمـ 
  .بيا كثيروف

 
 

ى:ىرواوةىالحدوث-ىب
ا انو يقرر كما مر بف إذ خصوصية لدى أمير المؤمنيف  (السنة القولية )      إف لحديث النبي 

 إلى ، فقد دعا أمير المؤمنيف  وعصمتو ووجوب التسميـ المطمؽ لكؿ ما يقولو  حجية قولو 
 خرج إلينا رسوؿ اهلل : " ، إذ روى انو خطب في الناس مرة  ، فقاؿ رواية الحديث عف النبي 

الذيف يأتوف مف بعدي : يا رسوؿ اهلل ومف خمفاؤؾ ؟ فقاؿ:  قيؿ–ثالث مرات - الميـ ارحـ خمفائي : فقاؿ
تزاوروا وتدارسوا الحديث ، وال : " وكاف يوصي أصحابو قائال. " يرووف أحاديثي وسنتي ويعممونيا الناس

                                                           

 . 1/183: فتح الباري- 
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 - وَقْد َكاَن َيُكوُن ِمْن َرُسوِل المَّو " إلى قسميف  وقد قسـ كالـ رسوؿ اهلل . " وال تتركوه يُدرس 
 الحاجة وقد بيف .  "   اْلَكًَلُم ، َلو َوْجَياِن َفَكًَلٌم َخاصٌّ وَكًَلٌم َعامٌّ -لى اهلل عميو وآلو وسمم ص

َفَيْسَمُعو َمْن  : "  وناقميو إذ يقوؿ ببياف واثر ذلؾ عمى سامعي الحديث عنو ليذا التوضيح منو 
َفَيْحِمُمو - لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص-  وََل َما َعَنى َرُسوُل المَّو ،ََل َيْعِرُ  َما َعَنى المَّو ُسْبَحاَنو ِبو 

ُيو َعَمى َغْيِر َمْعِرَفٍ  ِبَمْعَناه   ." وَما ُقِصَد ِبو وَما َخَرَج ِمْن َأْجِمو ،السَّاِمُع وُيَوجِّي
ة بيذا الكالـ أو     في ىذا النص إشارة تنبييية الى وجوب الدقة والتحري عف معنى ما قصده النبي 

 يضع األسس الصحيحة الواجب عمى المحدث أو الناقؿ عف النبي ذاؾ وسبب إطالقو ، فاإلماـ 
 االلتزاـ بيا، ولعؿ آلية ذلؾ ىو التوجو لمسؤاؿ إلى النبي  نفسو إف كاف الناقؿ أو السامع لحديثو 

.  حريصيف عمى سؤالو  إلى انو ما كاف كؿ أصحاب النبي إنما سمعو مباشرة منو ، وقد أشار 
وَكاَن ََل َيُمرُّ ِبي ِمْن َذِلَك َشْيٌء ِإَلَّ "  حريصا عمى ذلؾ، ومف حرصو عمى ذلؾ بينما كاف ىو 

 يوضح لنا أىمية العناية بدراية الحديث ، وفي نص آخر يحمؿ توجييا منو  "َسأَْلُتو َعْنو وَحِفْظُتو
 َفِإنَّ ُرَواَة اْلِعْمِم َكِثيٌر ،اْعِقُموا اْلَخَبَر ِإَذا َسِمْعُتُموه َعْقَل رَِعاَيٍ  ََل َعْقَل ِرَواَيٍ  :" ومعرفة فقيو إذ يقوؿ  

 في موضع آخر إلى سمة مف سمات العترة الطاىرة الذي يتقدميـ امير ، وأشار  "وُرَعاَتو َقِميلٌ 
 ََل َعْقَل ،َعَقُموا الدِّييَن َعْقَل ِوَعاَيٍ  ورَِعاَيٍ  : "  في تعامميـ مع الشارع والتشريع بقولو المؤمنيف 

 . " َفِإنَّ ُرَواَة اْلِعْمِم َكِثيٌر وُرَعاَتو َقِميلٌ ،َسَماٍع وِرَواَيٍ  
، فقاؿ " غيروا الشيب وال تشبيوا بالييود: "      ومف الشواىد عمى ذلؾ حيف ُسئؿ عف قوؿ النبي 

 :  " َفَأمَّا اآلَن وَقِد اتََّسَع ِنَطاُقو وَضَرَب -  َذِلَك والدِّييُن ُقلٌّ -لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص- ِإنََّما َقاَل
 ، مما يدلؿ  عمى لزـو فيـ النص مع مالحظة مالبساتو الزمانية والمكانية " َفاْمُرٌؤ وَما اْختَارَ - ِبِجرَاِنو 

 ممف سمعو منو مباشرة ، أي نقؿ إليو بالواسطة ، فإف لـ يكف الناقؿ لمحديث عف النبي . والمكانية 
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 وفؽ السمة التي أشار إلييا اإلماـ أعاله ، والشاىد الذي قدمناه ، وجب عميو الرجوع إلى أىؿ البيت 
ِفيِيْم َكرَاِئُم اْلُقْرآِن وُىْم ُكُنوُز "  و  " َأْبَواُب اْلُحْكِم وِضَياُء اأَلْمرِ "  أىؿ العمـ الذيف عندىـ ، إذ أنيـ 
 . " ِإْن َنَطُقوا َصَدُقوا،الرَّْحَمِن 

   التحذير مف الكذب عمى رسوؿ اهلل      وفي أثناء فتحو لباب الرواية والتدويف كاف يكثر 
 َمْن َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمِّيدًا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَده ِمَن النَّارِ : " فيقرع أسماعيـ بيف الحيف واآلخر بحديث النبي 

 كثيرا بتوثيؽ األحاديث وحمايتيا مف آفة الدس والوضع ، وكاف مف أىـ خطواتو في ، وقد اىتـ "
ىذا المجاؿ مما مر ذكره آنفا مف وضع عدد مف الضوابط المشار إلييا ، وأيضا قاـ بطرد القصاصيف 

 الذيف ليـ اليد الطولى في دخوؿ اإلسرائيميات وانتشارىا في كتب التراث اإلسالمي مف ذلؾ مف المسجد 
 الواقع الذي كاف عميو وبيف أيدينا نص ميـ يشخص فيو أمير المؤمنيف . ذلؾ العيد والى اآلف 

 عف أحاديث البدع واختالؼ الناس في روايتيـ األحاديث عف رسوؿ الحديث النبوي آنذاؾ ، إذ سئؿ 
إف في أيدي الناس حقا وباطال وصدقا وكذبا ، وناسخا ومنسوخا، وعاما  :"  ؟ فأجاب اهلل 

، ثـ ..." (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)وخاصا، ومحكما ومتشابيا، وحفظا ووىما، وقد كذب عمى رسوؿ اهلل 
نََّما َأتَاَك  " فقاؿ : صنؼ رواة الحديث وحاليـ فيو، واثر ذلؾ عمى ما صدر عنيـ مف أحاديث واِ 

 . "ِباْلَحِديِث َأْرَبَعُ  ِرَجاٍل َلْيَس َلُيْم َخاِمٌس 
َيَتَحرَُّج ،  َرُجٌل ُمَناِفٌق ُمْظِيٌر ِلِ يَماِن ُمَتَصنِّيٌع ِباإِلْسًَلِم ، ََل َيتََأثَُّم وََل  " :المنافقون: الصن  األول    

   ُمَتَعمِّيدًا ، َفَمْو َعِمَم النَّاُس َأنَّو ُمَناِفٌق َكاِذٌب َلْم -لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص- َيْكِذُب َعَمى َرُسوِل المَّو 
  ، َرآه -لى اهلل عميو وآلو  ص- َيْقَبُموا ِمْنو ، وَلْم ُيَصدِّيُقوا َقْوَلو ، وَلِكنَُّيْم َقاُلوا َصاِحُب َرُسوِل المَّو 

وَسِمَع ِمْنو وَلِقَ  َعْنو َفَيْأُخُذوَن ِبَقْوِلو ، وَقْد َأْخَبَرَك المَّو َعِن اْلُمَناِفِقيَن ِبَما َأْخَبَرَك ، وَوَصَفُيْم ِبَما 
وِر واْلُبْيتَاِن ، َفَولَّْوُىُم  ًَلَلِ  ، والدَُّعاِة ِإَلى النَّاِر ِبالزُّ ُبوا ِإَلى َأِئمَِّ  الضَّ َوَصَفُيْم ِبو َلَك ُثمَّ َبُقوا َبْعَده ، َفَتَقرَّ
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نََّما النَّاُس َمَع اْلُمُموِك والدُّْنَيا ، ِإَلَّ َمْن  اأَلْعَماَل وَجَعُموُىْم ُحكَّامًا َعَمى ِرَقاِب النَّاِس ، َفَأَكُموا ِبِيُم الدُّْنَيا واِ 
 .وقد تناولنا ىذا الصنؼ فيما سبؽ فال حاجة لإلعادة ىنا." َعَصَم المَّو َفَيَذا َأَحُد اأَلْرَبَعِ  ،

وَرُجٌل َسِمَع ِمْن َرُسوِل المَّو َشْيئًا َلْم َيْحَفْظو َعَمى َوْجِيو ، َفَوِىَم ِفيو  "  :الخاطئون: الصن  الثاني
لى اهلل  ص- وَلْم َيَتَعمَّْد َكِذبًا َفُيَو ِفي َيَدْيو ، وَيْرِويو وَيْعَمُل ِبو ، وَيُقوُل َأَنا َسِمْعُتو ِمْن َرُسوِل المَّو 

. !"   ، َفَمْو َعِمَم اْلُمْسِمُموَن َأنَّو َوِىَم ِفيو َلْم َيْقَبُموه ِمْنو ، وَلْو َعِمَم ُىَو َأنَّو َكَذِلَك َلَرَفَضو-عميو وآلو 
 كالما فيتصور منو معنى غير ما يريده الرسوؿ ، ثـ ال يحفظ المفظ وذلؾ أف يسمع مف الرسوؿ 

بعينو ، فيورده بعبارتو الدالة عمى ما تصوره مف المعنى ، فال يكوف قد حفظو وتصوره عمى وجيو 
 ، فوىـ فيو ، ولـ يتعمد كذبا لوىمو ، فيو في يديو يرويو ويعمؿ بو عمى وفؽ ما المقصود لمرسوؿ 

 ، وعمة دخوؿ الشبية عمى المسمميف فيو ىي عدـ عمميـ بوىمو ، تصور منو ويسنده إلى الرسوؿ 
 " وعمة دخوليا عميو في الرواية والعمؿ ىو وىمو حيف السماع حتى لو عمـ ذلؾ لترؾ روايتو والعمؿ بو 

ومما ذكر انو يشترط في راوي الحديث مف جممة ما يشترط أف يكوف مف الذيف يحسنوف ضبط ما . 
  .يسمعونو ويؤدونو عمى وجيو ، وال ثقة بقوؿ مف ال يحسف الضبط واف لـ يكف فاسقا 

  َشْيئًا ، -لى اهلل عميو وآلو  ص- وَرُجٌل ثَاِلٌث َسِمَع ِمْن َرُسوِل المَّو  " :أىل الشبي : الصن  الثالث
َشْيٍء ُثمَّ َأَمَر ِبو وُىَو ََل َيْعَمُم ، َفَحِفَظ  َيْأُمُر ِبو ُثمَّ ِإنَّو َنَيى َعْنو وُىَو ََل َيْعَمُم ، َأْو َسِمَعو َيْنَيى َعنْ 

اْلَمْنُسوَخ وَلْم َيْحَفِظ النَّاِسَخ ، َفَمْو َعِمَم َأنَّو َمْنُسوٌخ َلَرَفَضو ، وَلْو َعِمَم اْلُمْسِمُموَن ِإْذ َسِمُعوه ِمْنو َأنَّو 
 . "َمْنُسوٌخ َلَرَفُضوه ،

 يبمغ بعض اإلحكاـ ، فيسمعو مف كاف حاضرا ، وقد يكوف الحاضر السامع      كاف رسوؿ اهلل 
صادقا واعيا لما سمع ، ولكف الرسوؿ قد ينيى عما كاف قد أمر بو مف قبؿ ، الف المصمحة التي أوجبت 
العمؿ قد انتيت وذىبت بذىاب وقتيا ، فيسمع النيي مف حضر غير الذي سمع األمر، فينقؿ عف النبي 

.  أمر عسيرالنيي مف سمعو ، فينقؿ األمر مف سمعو أيضا ، واإلحاطة بجميع أحاديث الرسوؿ 
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ف كتب الحديث والفقو مشحونة بذلؾ، كالذيف أباحوا لحوـ الحمر األىمية لخبر رووه في ذلؾ ولـ يرووا  وا 
 .الخبر الناسخ 

وآَخُر رَاِبٌع ، َلْم َيْكِذْب َعَمى المَّو وََل َعَمى َرُسوِلو ، ُمْبِغٌض  " :الصادقون الحافظون: الصن  الرابع
  ، وَلْم َيِيْم َبْل َحِفَظ َما َسِمَع َعَمى -لى اهلل عميو وآلو  ص- ِلْمَكِذِب َخْوفًا ِمَن المَّو وَتْعِظيمًا ِلَرُسوِل المَّو 

َوْجِيو ، َفَجاَء ِبو َعَمى َما َسِمَعو ، َلْم َيِزْد ِفيو وَلْم َيْنُقْص ِمْنو ، َفُيَو َحِفَظ النَّاِسَخ َفَعِمَل ِبو ، وَحِفَظ 
وىو . " اْلَمْنُسوَخ َفَجنََّب َعْنو ، وَعَرَ  اْلَخاصَّ واْلَعامَّ واْلُمْحَكَم واْلُمَتَشاِبو ، َفَوَضَع ُكلَّ َشْيٍء َمْوِضَعو

 .صنؼ العمماء الراسخوف في العمـ
 كما ىو راو ثقة     فيو الراوي العالـ القدير الذي لو عناية بأمر الديف واىتماـ بمدارؾ الشرع المبيف 

خبير، يميز بيف موارد الحقيقة والمجاز، وبيف الحديث الواضح الذي ال يجوز تأويمو بحاؿ ، والمشكؿ 
الذي يمكف تأويمو بما يتفؽ مع العقؿ ومقاصد الشريعة ، ويعرؼ العموميات والمطمقات ، وما يعارض 
المعنى الظاىر مف المخصصات والمطمقات ، ويجمع بينيا بما يقتضيو الفف والصناعة ، وأيضا يعرؼ 

 .زمف الناسخ وزمف المنسوخ ، وال يخمط بيف المتقدـ والمتأخر، ويصنع كؿ شيء في موضعو
 جامعة ألكثر أحكاـ األخبار التي يذكرىا األصوليوف       إف ىذه النكتة التي ذكرىا أمير المؤمنيف 

وال يجوز األخذ والعمؿ برواية األوؿ والثاني  . ، ويطنبوف في تفصيميا قد جمعيا باخصر لفظ واقمو 
إطالقا ، وأما الثالث ، فيؤخذ بروايتو نظريا إذا كاف صادقا ضابطا ، وال يجوز األخذ بيا عمميا إال بعد 
ال  التتبع والبحث عما يعارض الرواية مف األدلة والقرائف ، فاف لـ نجد المعارض عممنا بيا كما ىي ، وا 
قارنا بينيا وبيف المعارض ، وعممنا بما تستدعيو األصوؿ والقواعد ، والرابع كالثالث ، و ال اثر لمعمـ 

 .وكثرتو في صحة الحديث وقوتو 
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 وقد مر بنا أصدؽ مثاؿ عمى األنموذج الرابع مف رواة الحديث ،      يعد اإلماـ أمير المؤمنيف 
 إلى الفارؽ بينو وبيف غيره مف الصحابة في مؤىالتو العممية التي ميزتو عف سائر الناس ، وألمح 

 لشدة  وبسنتو الشريفة و رواة حديثو ، فكاف تعاممو مع الحديث النبوي ، لذا كاف األولى بو 
َفَوالَِّذي َفَمَق اْلَحبََّ  وَبرََأ النََّسَمَ  ، "  في كؿ ما يرويو  كاف يفرغ مف لسانو امتزاجو برسوؿ اهلل 

  ، َما َكَذَب اْلُمَبمِّيُ  وََل َجِيَل السَّاِمعُ -لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص- ِإنَّ الَِّذي ُأَنبِّيُئُكْم ِبو َعِن النَِّبيِّي اأُلمِّييِّي 
 . "  ِإَلَّ وَىا َأَنا َذا ُمْسِمُعُكُموه ،والمَّو َما َأْسَمَعُكُم الرَُّسوُل َشْيئًا : "  ، وفي قوؿ آخر" 

 انو اتيـ بالكذب ، ولكف كيؼ      والغريب إننا نجد في بعض النصوص الواردة عف أمير المؤمنيف 
 مف قبؿ ولعؿ سبب ذلؾ يرجع إلى الحقد والحسد الذي ابتمي بو !!  بذلؾ ؟يتيـ أمير المؤمنيف 

بعض الصحابة، وىـ ممف ال يتورع عف الكذب ، فاتيموه جزافا بيكذا تيمة وأشاعوىا بيف الناس فمف ألفوا 
 .إتباعيـ ليـ جيال أو تجاىال

التي أسدؿ فييا الستار عمى  ( ىػ 11 – 35 )      في الواقع إف المدة التي أعقبت وفاة النبي 
قداسة السنة النبوية ، فوضعت األحاديث التي رفعت مف مقاـ مف ال مقاـ لو ، ومنحتيـ ما ليس ليـ كذبا 

 ، وفي المقابؿ تـ الحجر عمى رواية الكثير مف األحاديث وال سيما المتعمقة وزورا عمى رسوؿ اهلل 
 وىذا ضمف سياسة الخمفاء قبمو ، لدفعو عف حقو في الخالفة ، وما أف منيا بفضائؿ أمير المؤمنيف 

،  وتولى الحكـ ، كما أسمفنا انو قد فتح باب الرواية والحديث عف رسوؿ اهلل جاء عيد اإلماـ 
 !فأطمؽ األحاديث التي لـ يعرفيا المجتمع ، إذ لـ يسمع بيا مف قبؿ ، فتفاجئوا بيا لذا اتيموه بالكذب 

 ىذه التيمة عنو في أكثر مف مورد ، إذ كيؼ يكذب عمى رسوؿ اهلل     ولقد نفى أمير المؤمنيف 
وَلَقْد َبَمَغِني َأنَُّكْم َتُقوُلوَن َعِميٌّ َيْكِذُب : "   وىو أوؿ مف صدقو؟  إذ جاء في خطابو ألىؿ العراؽ

ُل َمْن َصدََّقو ُل َمْن آَمَن ِبو ، َأْم َعَمى َنِبيِّيو َفَأَنا َأوَّ  َقاَتَمُكُم المَّو َتَعاَلى ، َفَعَمى َمْن َأْكِذُب َأَعَمى المَّو َفَأَنا َأوَّ
 ، والمَّو أَلَنا -لى اهلل عميو وآلو وسمم  ص- َأَترَاِني َأْكِذُب َعَمى َرُسوِل المَّو :  " وقاؿ في مورد آخر."

َل َمْن َكَذَب َعَمْيو ُل َمْن َصدََّقو ، َفًَل َأُكوُن َأوَّ وَما َوَجَد : "  ، وفي وصؼ مكانتو مف رسوؿ اهلل " َأوَّ
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  يؤكد عمى مصداقيتو ، وىو يروي أخبار ، وما فتئ " ِفي ِفْعٍل   ِلي َكْذَبً  ِفي َقْوٍل وََل َخْطَم ً 
 وَلَقْد ُنبِّيْئُت ِبَيَذا اْلَمَقاِم وَىَذا اْلَيْوِم ، وََل َكَذْبُت ِكْذَبً   والمَّو َما َكَتْمُت َوْشَم ً  " المالحـ عف النبي 

لى اهلل عميو  ص- َفَوالَِّذي َفَمَق اْلَحبََّ  وَبرََأ النََّسَمَ  ، ِإنَّ الَِّذي ُأَنبِّيُئُكْم ِبو َعِن النَِّبيِّي اأُلمِّييِّي : " وقاؿ. "
والَِّذي َبَعَثو ِباْلَحقِّي واْصَطَفاه َعَمى  " وقاؿ .  " َما َكَذَب اْلُمَبمِّيُ  وََل َجِيَل السَّاِمُع ،-وآلو وسمم 

اْلَخْمِق ، َما َأْنِطُق ِإَلَّ َصاِدقًا ، وَقْد َعِيَد ِإَليَّ ِبَذِلَك ُكمِّيو وِبَمْيِمِك َمْن َيْيِمُك ، وَمْنَجى َمْن َيْنُجو وَمآِل َىَذا 
 . "اأَلْمِر ، وَما َأْبَقى َشْيئًا َيُمرُّ َعَمى رَْأِسي ِإَلَّ َأْفَرَغو ِفي ُأُذَنيَّ ، وَأْفَضى ِبو ِإَليَّ 

تمؾ الكممة التي " الصديؽ األكبر "   إنما ىو إشارة لكونو ىو      إف تأكيده عمى تصديقو لمنبي 
 ."أنا الصديؽ األكبر، ال يقوليا بعدي إال كذاب " قاليا عمى منبر البصرة 

 ، لذا اتسـ ببعض خصوصياتو  ىو الوارث الحقيقي لمنبي     ومف ىنا كاف أمير المؤمنيف 
ِإنََّك َتْسَمُع َما َأْسَمُع وَتَرى َما َأَرى ، ِإَلَّ َأنََّك َلْسَت ِبَنِبيٍّ وَلِكنََّك َلَوِزيٌر ،  : " إذ يقوؿ  : الشريفة 

نََّك َلَعَمى َخْيرٍ   ... "واِ 
 ،  لمنبي األعظـ      وقد ورد في نيج البالغة عدة مرويات حديثية أسندىا أمير المؤمنيف 

 :  وىي عمى نوعيف استشيد بيا تأييدا لكالمو 
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 المغيبات والمًلحم: األحاديث       ثانيا: أوَل 

 
ى:األحادوثى:ىىأوالى

 ، في موضوعات  عف رسوؿ اهلل        ىناؾ جممة مف االحاديث رواىا أمير المؤمنيف 
 كما يتبيف مف  وغيره مف الصحابة عنو مختمفة ، وقد وردت في المصادر االخرى برواية االماـ 

 :توثيقيا  
وَيُكوُن السِّيْتُر َعَمى َباِب َبْيِتو َفَتُكوُن  : "  في وصؼ زىد النبي  قاؿ  فعف زىد النبي  -

ِفيو التََّصاِويُر َفَيُقوُل ، َيا ُفًَلَنُ  إِلْحَدى َأْزَواِجو َغيِّيِبيو َعنِّيي ، َفِإنِّيي ِإَذا َنَظْرُت ِإَلْيو َذَكْرُت الدُّْنَيا 
 . "وَزَخاِرَفَيا

لى اهلل عميو  ص- َأيَُّيا النَّاُس ُخُذوَىا َعْن َخاَتِم النَِّبيِّييَن  : "  وعف أىؿ البيت ومكانتيـ قاؿ  -
 . "وَيْبَمى َمْن َبِمَي ِمنَّا وَلْيَس ِبَبالٍ -  ِإنَّو َيُموُت َمْن َماَت ِمنَّا وَلْيَس ِبَميِّيٍت -وآلو 

 َفًَل َتُكوَننَّ ُمَنفِّيرًا وََل ،ِإَذا ُقْمَت ِفي َصًَلِتَك ِلمنَّاسِ و : "  وعف الصالة ذكر حديثيف ، وىما قولو  -
 ِحيَن لى اهلل عميو وآلو وَقْد َسأَْلُت َرُسوَل المَّو ص، َفِإنَّ ِفي النَّاِس َمْن ِبو اْلِعمَُّ  وَلو اْلَحاَج ُ ،ُمَضيِّيعاً 

َيِني ِإَلى اْلَيَمنِ   ."  وُكْن ِباْلُمْؤِمِنيَن َرِحيماً  ، َصلِّي ِبِيْم َكَصًَلِة َأْضَعِفِيمْ : َفَقالَ  ؟ َكْيَ  ُأَصمِّيي ِبِيمْ ،َوجَّ

. 
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  ِباْلَحمَِّ  َتُكوُن -لى اهلل عميو وآلو  ص- وَشبََّيَيا َرُسوُل المَّو : " ... في فضؿ الصالة  وقاؿ  -
َعَمى َباِب الرَُّجِل ، َفُيَو َيْغَتِسُل ِمْنَيا ِفي اْلَيْوِم والمَّْيَمِ  َخْمَس َمرَّاٍت ، َفَما َعَسى َأْن َيْبَقى َعَمْيو ِمَن 

 . "الدََّرنِ 

 . "َمْن َكَذَب َعَميَّ ُمَتَعمِّيدًا َفْمَيَتَبوَّْأ َمْقَعَده ِمَن النَّارِ " :  قولو وروى عف رسوؿ اهلل  -

ِإنِّيي ََل َأَخاُ  َعَمى ُأمَِّتي ُمْؤِمنًا وََل ُمْشِركًا ، َأمَّا اْلُمْؤِمُن  : "  قاؿ لي رسوؿ اهلل  وقاؿ  -
َفَيْمَنُعو المَّو ِبِإيَماِنو ، وَأمَّا اْلُمْشِرُك َفَيْقَمُعو المَّو ِبِشْرِكو ، وَلِكنِّيي َأَخاُ  َعَمْيُكْم ُكلَّ ُمَناِفِق اْلَجَناِن ، 

  "َعاِلِم المِّيَساِن ، َيُقوُل َما َتْعِرُفوَن وَيْفَعُل َما ُتْنِكُرونَ 

لى اهلل  ص- َفِإنِّيي َسِمْعُت َجدَُّكَما  :  "  في وصيتو لولديو  وعف إصالح ذات البيف قاؿ  -
َيامِ ،  َيُقوُل -عميو وآلو  ًَلِة والصِّي  ." َصًَلُح َذاِت اْلَبْيِن َأْفَضُل ِمْن َعامَِّ  الصَّ

ِإيَّاُكْم ،  َيُقوُل -لى اهلل عميو وآلو  ص- َفِإنِّيي َسِمْعُت َرُسوَل المَّو  : " وعف حرمة المثمة قاؿ  -
 . " واْلُمْثَمَ  وَلْو ِباْلَكْمِب اْلَعُقورِ 

  َيُقوُل ِفي -لى اهلل عميو وآلو  ص- َفِإنِّيي َسِمْعُت َرُسوَل المَّو  : " وعف حقوؽ الضعفاء ، قاؿ  -
ِعيِ  ِفيَيا َحقُّو ِمَن اْلَقِويِّي َغْيَر ُمَتَتْعِتعٍ ،َغْيِر َمْوِطٍن   . " َلْن ُتَقدََّس ُأمٌَّ  ََل ُيْؤَخُذ ِلمضَّ
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نِّيي َسِمْعُت َرُسوَل المَّو : "  عف الحاكـ الجائر وقاؿ  - ُيْؤَتى ،  َيُقوُل -لى اهلل عميو وآلو  ص- واِ 
 َفُيْمَقى ِفي َناِر َجَينََّم َفَيُدوُر ِفيَيا َكَما ، وَلْيَس َمَعو َنِصيٌر وََل َعاِذٌر ،َيْوَم اْلِقَياَمِ  ِباإِلَماِم اْلَجاِئِر 

 ."ُثمَّ َيْرَتِبُط ِفي َقْعرَِىا - َتُدوُر الرََّحى 

اِدُق  : "  وعف العمؿ قاؿ  - ِإنَّ المَّو ُيِحبُّ اْلَعْبَد - لى اهلل عميو وآلو  ص- وَقْد َقاَل الرَُّسوُل الصَّ
  . " وُيِحبُّ اْلَعَمَل وُيْبِغُض َبَدَنو ،وُيْبِغُض َعَمَمو 

 ، ِإنَّ اْلَجنََّ  ُحفَّْت ِباْلَمَكارِه ، َكاَن َيُقوُل - لى اهلل عميو وآلو  ص- َفِإنَّ َرُسوَل المَّو  : " وقاؿ  -
نَّ النَّاَر ُحفَّْت ِبالشََّيَواتِ    ." واِ 

ََل َيْسَتِقيُم ِإيَماُن َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم - لى اهلل عميو وآلو  ص- َلَقْد َقاَل َرُسوُل المَّو  : "  وقاؿ  -
 . " َيْسَتِقيَم ِلَساُنو وََل َيْسَتِقيُم َقْمُبو َحتَّى، َقْمُبو 

 َيا اْبَن آَدَم اْعَمِل اْلَخْيَر :َكاَن َيُقوُل -  لى اهلل عميو وآلو  ص- َفِإنَّ َرُسوَل المَّو  : " وقاؿ  -
 .  " َفِإَذا َأْنَت َجَواٌد َقاِصدٌ ،وَدِع الشَّرَّ 

اْلُمْؤِمِن ِبَسْيِفي َىَذا ، َعَمى َأْن ُيْبِغَضِني َما َأْبَغَضِني ، وَلْو َلْو َضَرْبُت َخْيُشوَم   : "وقاؿ  -
 َعَمى اْلُمَناِفِق ، َعَمى َأْن ُيِحبَِّني َما َأَحبَِّني ، وَذِلَك َأنَّو ُقِضَي َفاْنَقَضى َعَمى  َصَبْبُت الدُّْنَيا ِبَجمَّاِتَيا
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   َأنَّو َقاَل َيا َعِميُّ ََل ُيْبِغُضَك ُمْؤِمٌن وََل ُيِحبَُّك ُمَناِفقٌ - لى اهلل عميو وآلو  ص- ِلَساِن النَِّبيِّي اأُلمِّييِّي 
". 

 -  ِإنََّما َقاَل  َفَقاَل ،َغيِّيُروا الشَّْيَب وََل َتَشبَُّيوا ِباْلَيُيوِد  : "   عف قوؿ النبي  ولما ُسئؿ  -
 َفاْمُرٌؤ وَما ، َفَأمَّا اآلَن وَقِد اتََّسَع ِنَطاُقو وَضَرَب ِبِجرَاِنو ، َذِلَك والدِّييُن ُقلٌّ - لى اهلل عميو وآلو ص

 ." اْختَارَ 

 ألم َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا وُىْم  :ِإنَّو َلمَّا َأْنَزَل المَّو ُسْبَحاَنو َقْوَلو  : "  قاؿ  -
 َبْيَن - لى اهلل عميو وآلو  ص-  ، َعِمْمُت َأنَّ اْلِفْتَنَ  ََل َتْنِزُل ِبَنا ، وَرُسوُل المَّو  *َل ُيْفَتُنوَن 

َأْظُيِرَنا ، َفُقْمُت َيا َرُسوَل المَّو َما َىِذه اْلِفْتَنُ  الَِّتي َأْخَبَرَك المَّو َتَعاَلى ِبَيا ، َفَقاَل َيا َعِميُّ ِإنَّ ُأمَِّتي 
َسُيْفَتُنوَن َبْعِدي ، َفُقْمُت َيا َرُسوُل المَّو ، َأوَلْيَس َقْد ُقْمَت ِلي َيْوَم ُأُحٍد ، َحْيُث اْسُتْشِيَد َمِن اْسُتْشِيَد 
ِمَن اْلُمْسِمِميَن ، وِحيَزْت َعنِّيي الشََّياَدُة َفَشقَّ َذِلَك َعَميَّ ، َفُقْمَت ِلي َأْبِشْر َفِإنَّ الشََّياَدَة ِمْن َورَاِئَك ، 
ْبِر ، وَلِكْن  َفَقاَل ِلي ِإنَّ َذِلَك َلَكَذِلَك َفَكْيَ  َصْبُرَك ِإذًا ، َفُقْمُت َيا َرُسوَل المَّو َلْيَس َىَذا ِمْن َمَواِطِن الصَّ
ِمْن َمَواِطِن اْلُبْشَرى والشُّْكِر ، وَقاَل َيا َعِميُّ ِإنَّ اْلَقْوَم َسُيْفَتُنوَن ِبَأْمَواِلِيْم ، وَيُمنُّوَن ِبِديِنِيْم َعَمى َربِّيِيْم 

، وَيَتَمنَّْوَن َرْحَمَتو وَيْأَمُنوَن َسْطَوَتو ، وَيْسَتِحمُّوَن َحرَاَمو ِبالشُُّبَياِت اْلَكاِذَبِ  ، واأَلْىَواِء السَّاِىَيِ  
َبا ِباْلَبْيِع ، ُقْمُت َيا َرُسوَل المَّو ، َفِبَأيِّي اْلَمَناِزِل  َفَيْسَتِحمُّوَن اْلَخْمَر ِبالنَِّبيِذ ، والسُّْحَت ِباْلَيِديَِّ  والرِّي

 " ُأْنِزُلُيْم ِعْنَد َذِلَك ، َأِبَمْنِزَلِ  ِردٍَّة َأْم ِبَمْنِزَلِ  ِفْتَنٍ  َفَقاَل ِبَمْنِزَلِ  ِفْتَن ٍ 
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 َفُقْمُت -لى اهلل عميو وآلو  ص- وَلَقْد َسِمْعُت َرنََّ  الشَّْيَطاِن ِحيَن َنَزَل اْلَوْحُي َعَمْيو  : "   قاؿ  -
َيا َرُسوَل المَّو َما َىِذه الرَّنَُّ  ، َفَقاَل َىَذا الشَّْيَطاُن َقْد َأِيَس ِمْن ِعَباَدِتو ، ِإنََّك َتْسَمُع َما َأْسَمُع وَتَرى 

نََّك َلَعَمى َخْيرٍ   ." َما َأَرى ، ِإَلَّ َأنََّك َلْسَت ِبَنِبيٍّ وَلِكنََّك َلَوِزيٌر ، واِ 

  َلمَّا َأتَاه اْلَمأُل ِمْن ُقَرْيٍش ، َفَقاُلوا َلو َيا -لى اهلل عميو وآلو  ص- وَلَقْد ُكْنُت َمَعو  : "   قاؿ  -
ُمَحمَُّد ِإنََّك َقِد ادََّعْيَت َعِظيمًا ، َلْم َيدَِّعو آَباُؤَك وََل َأَحٌد ِمْن َبْيِتَك ، وَنْحُن َنْسأَُلَك َأْمرًا ِإْن َأْنَت َأَجْبَتَنا 

وجاءت بعض األحاديث عمى لساف أمير المؤمنيف . ..." ِإَلْيو وَأَرْيَتَناه ، َعِمْمَنا َأنََّك َنِبيٌّ وَرُسولٌ 
 ولـ يشر إلى رسوؿ اهلل  وكاف الشريؼ الرضي يومئ إلى إف ىناؾ مف ينسبو لمنبي ، 

 :  مف أمثاؿ أو الى أمير المؤمنيف 
 وىذا القوؿ في األشير األظير مف كالـ النبي :  ، يقوؿ الشريؼ الرضي  " العين وكاء الّسوِ "  -

 .  ، وقد رواه قـو ألمير المؤمنيف 
  "روى بعضيـ ىذا الكالـ عف النبي : " قاؿ الرضي  " القناع  مال َل ينفد   "  -

َكَأنَّ اْلَمْوَت ِفيَيا َعَمى َغْيِرَنا ُكِتَب ، وَكَأنَّ  : "  وتبع اإلماـ جنازة فسمع رجال يضحؾ فقاؿ  -
ُئُيْم  اْلَحقَّ ِفيَيا َعَمى َغْيِرَنا َوَجَب ، وَكَأنَّ الَِّذي َنَرى ِمَن اأَلْمَواِت َسْفٌر َعمَّا َقِميٍل ِإَلْيَنا رَاِجُعوَن ، ُنَبوِّي

َأْجَداَثُيْم وَنْأُكُل ُترَاَثُيْم َكَأنَّا ُمَخمَُّدوَن َبْعَدُىْم ، ُثمَّ َقْد َنِسيَنا ُكلَّ َواِعٍظ وَواِعَظٍ  وُرِميَنا ِبُكلِّي َفاِدٍح 
 ." وَجاِئَح ٍ 
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ُطوَبى ِلَمْن َذلَّ ِفي َنْفِسو وَطاَب َكْسُبو ، وَصَمَحْت َسِريَرُتو وَحُسَنْت َخِميَقُتو ، وَأْنَفَق  :" وقاؿ  -
اْلَفْضَل ِمْن َماِلو وَأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن ِلَساِنو ، وَعَزَل َعِن النَّاِس َشرَّه وَوِسَعْتو السُّنَُّ  وَلْم ُيْنَسْب إَلى 

لى اهلل عميو وآلو  ص- اْلِبْدَعِ  قال الرضي أقول ومن الناس من ينسب ىذا الكًلم إلى رسول اهلل 
 ."   وكذلك الذي قبمو-
لى اهلل عميو وآلو  ص- اْخُبْر َتْقِمو قال الرضي ، ومن الناس من يروي ىذا لمرسول  : " قاؿ  -

 ما حكاه ثعمب عن ابن األعرابي قال المأمون ،  ومما يقوي أنو من كًلم أمير المؤمنين -
 . قال اخبر تقمو ، لقمت أقمو تخبر لوَل أن عميا 

 
ىى:ىالمغوباتىوالمالحم:ىثانواىىىىىىىىىىى
اما عمـ الغيب فيو العمـ . والغيبيات ىي الحوادث التي تقع في المستقبؿ. ما غاب عنؾ:  لغةلغيبا    

، وتنطوي المسافات فيقرأ المستقبؿ البعيد او  الذي يمـ بو انساف تنقشع مف اماـ عينيو حجب القروف
وقد .  ، ويعي حوادثو كأنيا بنت الساعة التي ىو فييا الحاضر المحجوب كما يقرأ في كتاب  مفتوح

داخؿ في باب المعجزات " .  ؛ اذ اف كالمو   اشارات مستقبمية تنبأ بياجاء في كالـ االماـ 
 يخبر كاف  فقد . " المحمدية الشتماليا عمى االخبار الغيبية وخروجيا عف وسع الطبيعة البشرية

َفاْسأَُلوِني َقْبَل َأْن َتْفِقُدوِني ، َفَو الَِّذي َنْفِسي " : عف امتالكو المعرفة بحوادث ومستقبؿ االياـ اذ يقوؿ
ِبَيِده ، ََل َتْسأَُلوِني َعْن َشْيٍء ، ِفيَما َبْيَنُكْم وَبْيَن السَّاَعِ  ، وََل َعْن ِفَئٍ  َتْيِدي ِماَئً  وُتِضلُّ ِماَئً  ، ِإَلَّ 
َأْنَبْأُتُكْم ِبَناِعِقَيا ، وَقاِئِدَىا وَساِئِقَيا وُمَناِخ ِرَكاِبَيا ، وَمَحطِّي ِرَحاِلَيا ، وَمْن ُيْقَتُل ِمْن َأْىِمَيا َقْتًًل ، وَمْن 

َيُموُت ِمْنُيْم َمْوتًا ، وَلْو َقْد َفَقْدُتُموِني ، وَنَزَلْت ِبُكْم َكرَاِئو اأُلُموِر ، وَحَواِزُب اْلُخُطوِب ، أَلْطَرَق َكِثيٌر ِمَن 
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 ال مف " سموني قبؿ اف تفقدوني " : لـ ُيعرؼ احد قاؿو.  "السَّاِئِميَن ، وَفِشَل َكِثيٌر ِمَن اْلَمْسُئوِلينَ 
حتى اف احد الوعاظ قاؿ ذلؾ عمى المنبر فتعرض لمسخرية  الصحابة وال غيرىـ سوى االماـ عمي 

 فيو اشارة الى ما اختص  " َفأَلَنا ِبُطُرِق السََّماِء َأْعَمُم ِمنِّيي ِبُطُرِق اأَلْرضِ "   وقد اكد .  واالستيزاء
، وقد صدؽ ىذا القوؿ عنو ما تواتر مف االخبار  بو مف العمـ بمستقبؿ االمور ال سيما المالحـ والدوؿ

. ، حتى زاؿ الشؾ واالرتياب في انو اخبار عف عمـ وليس اتفاقا الغيبية ال مره وال مائو مرة
 إشارات إلى بعض الحوادث التي سوؼ تقع     تضمنت خطب وكممات اإلماـ أمير المؤمنيف 

 ذكر كؿ ذلؾ عمى طريقة الواثؽ ما يقوؿ وكأنو ينظر إلى مستقبال ،  ومف الجدير بالذكر إف اإلماـ 
 بالمصدر الذي يستقي منو ذلؾ المستقبؿ بعيف الحاضر المشاىد، وسبب ذلؾ يرجع إلى ثقة اإلماـ 

وقد أعرب مرارا وتكرارا انو استقى ىذا العمـ بحوادث . " العمـ الذي ال يعتريو باطؿ وال يشوبو شؾ 
 عف طريؽ الوحي اإلليي، ولعؿ  الذي خصو بيا، وقد أخذىا النبي المستقبؿ مف رسوؿ اهلل 

 كاف يتوقع مف بعضيـ أف يستنكر عميو مثؿ ىذه األخبار، وكبر في نفسو أف يرى عميا اإلماـ 
، أو الحاضر المشاىد مما جعمو يبادر  يتحدث عف اآلتي المجيوؿ كحديثو عف الماضي المنصـر

 .لمتصريح عف مصدر عممو ىذه األمور
 :    إذ قاؿ في إحدى خطبو التي خصيا لممالحـ

وََل َتَترَاَمْوا ِباأَلْبَصاِر ِعْنَد َما َتْسَمُعوَنو ، ِعْصَياِني  وََل َيْسَتْيِوَينَُّكمْ   َل َيْجِرَمنَُّكْم ِشقاِقي  َأيَُّيا النَّاُس     " 
لى اهلل عميو وآلو  ص-  ِإنَّ الَِّذي ُأَنبِّيُئُكْم ِبو َعِن النَِّبيِّي اأُلمِّييِّي ،الَِّذي َفَمَق اْلَحبََّ  وَبرََأ النََّسَمَ    َفوَ ، ِمنِّيي 

ولما اخبر عف التتار وفتنتيـ ، بادر احدىـ بعد أف انتابو .  " َما َكَذَب اْلُمَبمِّيُ  وََل َجِيَل السَّاِمعُ ، -
وَقاَل ِلمرَُّجِل وَكاَن  - - َلَقْد ُأْعِطيَت َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِعْمَم اْلَغْيِب ، َفَضِحَك : العجب واالنبيار قائال 

نََّما ِعْمُم اْلَغْيِب ِعْمُم السَّاَعِ  ،  نََّما ُىَو َتَعمٌُّم ِمْن ِذي ِعْمٍم ، واِ  َكْمِبّيًا ، َيا َأَخا َكْمٍب َلْيَس ُىَو ِبِعْمِم َغْيٍب ، واِ 
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ُل اْلَغْيَث وَيْعَمُم ما ِفي اأَلْرحاِم * ِإنَّ اهلل ِعْنَده ِعْمُم السَّاَعِ  وَما َعدََّده المَّو ُسْبَحاَنو ِبَقْوِلو ،    *  وُيَنزِّي
، َفَيْعَمُم المَّو ُسْبَحاَنو َما ِفي   وما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّي َأْرٍض َتُموُت *وما َتْدِري َنْفٌس ما ذا َتْكِسُب َغدًا 

اأَلْرَحاِم ، ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى وَقِبيٍح َأْو َجِميٍل ، وَسِخيٍّ َأْو َبِخيٍل ، وَشِقيٍّ َأْو َسِعيٍد ، وَمْن َيُكوُن ِفي النَّاِر 
َحَطبًا ، َأْو ِفي اْلِجَناِن ِلمنَِّبيِّييَن ُمرَاِفقًا ، َفَيَذا ِعْمُم اْلَغْيِب الَِّذي ََل َيْعَمُمو َأَحٌد ِإَلَّ المَّو ، وَما ِسَوى َذِلَك َفِعْمٌم 

  َفَعمََّمِنيو ، وَدَعا ِلي ِبَأْن َيِعَيو َصْدِري ، وَتْضَطمَّ َعَمْيو -لى اهلل عميو وآلو  ص- ، َعمََّمو المَّو َنِبيَّو 
 .  " َجَواِنِحي

 مف تحرجو في كثير مف األوقات في أف يتحدث عف المغيبات خوفا مف أف     وقد صرح اإلماـ 
والمَّو َلْو ِشْئُت َأْن ُأْخِبَر ُكلَّ َرُجٍل  : " إذ قاؿيفاجئ الكثير ممف ال يستوعب مثؿ ىذه الخاصية لديو 

لى اهلل  ص- ِمْنُكْم ، ِبَمْخَرِجو وَمْوِلِجو وَجِميِع َشْأِنو َلَفَعْمُت ، وَلِكْن َأَخاُ  َأْن َتْكُفُروا ِفيَّ ِبَرُسوِل المَّو 
ِ  ِممَّْن ُيْؤَمُن َذِلَك ِمْنو ، والَِّذي َبَعَثو ِباْلَحقِّي واْصَطَفاه َعَمى -عميو وآلو  نِّيي ُمْفِضيو ِإَلى اْلَخاصَّ  َأََل واِ 

اْلَخْمِق ، َما َأْنِطُق ِإَلَّ َصاِدقًا ، وَقْد َعِيَد ِإَليَّ ِبَذِلَك ُكمِّيو وِبَمْيِمِك َمْن َيْيِمُك ، وَمْنَجى َمْن َيْنُجو وَمآِل َىَذا 
 .... " اأَلْمرِ 
 ولكف ىؿ يمكف  بالمغيبات مأخوذ مف النبي  اذف ىذه النصوص صريحة باف عممو     

، فالظرؼ الزماني الذي جمع النبي باالماـ   بتفاصيؿ كؿ الحوادث  افضى لالماـ التصور انو 
َفَو الَِّذي َنْفِسي ِبَيِده ، ََل َتْسأَُلوِني َعْن َشْيٍء ، ِفيَما َبْيَنُكْم وَبْيَن " :  يقوؿ ال يسع ذلؾ فاالماـ 

َفأَلَنا ِبُطُرِق السََّماِء َأْعَمُم ِمنِّيي ِبُطُرِق " :  ويقوؿ"  …السَّاَعِ  ، وََل َعْن ِفَئٍ  َتْيِدي ِماَئً  وُتِضلُّ ِماَئ ً 
والمَّو َلْو ِشْئُت َأْن ُأْخِبَر ُكلَّ َرُجٍل ِمْنُكْم ، ِبَمْخَرِجو وَمْوِلِجو وَجِميِع َشْأِنو َلَفَعْمُت " :  ويقوؿ"  …اأَلْرضِ 

 ولكف االماـ يصرح باف  فيذا عمـ واسع ال يسعو الظرؼ الزماني الذي قضاه االماـ مع النبي " …
 فكيؼ التوفيؽ في ذلؾ؟ عممو مستقى مف النبي 
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بكميات االمور، ثـ كاف نشاط القوة الخفية المودعة لالماـ فتكشؼ لو   افضى لالماـ الظاىر انو 
  كاف عمى درجة مف الصفاء العقمي  ما محجوب مف احشاء الزماف وثنايا المكاف، الف االماـ 

 بعد ، وكاف  والطيارة الروحية والنقاء الوجداني وىذه القوى انشط في النفوذ الى المغيب المحجوب
 الكميات ىداه لمسبؿ التي تؤدي بو الى ارفع درجات الحالة الروحية التي تتيح  اف اوضح لالماـ 

 :امثمة ذلؾ ومف  .  لقواه الخفية اف تعمؿ عمميا الخارؽ فيعي بسببيا تفصيؿ ما اجممو الرسوؿ 
 الحداث خالفتو ؛ مف االنذار بالحروب التي وقعت في عصره ، واختالؼ الكممة ،      تنبؤه 

وايضا ما تنبأ بو الى قياـ الدولة االموية وابرز حكاميا ووالتيا ، فقد تنبأ بوصوؿ  . وظيور الفتنة 
، ومف الوالة اشار الى الحجاج بف يوسؼ معاوية ومرواف بف الحكـ وعبد الممؾ بف مرواف الى الحكـ 

  .  ، وايضا تنبأ لبعض االحداث في زمف بني امية كمقتؿ االماـ الحسيف الثقفي 
 الوارد في نيج البالغة باالشارات الى مستقبؿ الخوارج مف عصره الى العصر      وقد حفؿ كالمو 

  .العباسي 
 

  يشير الى زواؿ دولة بني أمية وقياـ الدولة العباسية مقاميا       وفي اكثر مف نص نجد االماـ 
 ،  الى بعض ما سيجري فييا مف ظيور حركة الزنج ومف تنبؤاتو ما اختص بالبصرة ؛ اذ اشار .  

، وما تتركو مف آثار عمى تمؾ المدينة ، فضال عف آثار الفتف التي تعصؼ باىميا ، حتى نبؤاتو بغرقيا 
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 ) في جوانب مف خطبو الشريفة الى ظيور االماـ الميدي كما اشار  . فال يرى منيا اال مسجدىا 
 في آخر الزماف  (عج 

       وفي غير التدويف والرواية نجد إف النصوص في نيج البالغة تنبؤنا عف إحياء امير المؤمنيف 
طاب في أيامو حمي الكعبة ، خروي انو ذكر عند عمر بف اؿ: لمسنة النبوية في جانبيا العممي ، ومف ذلؾ

لو أخذتو فجيزت بو جيوش المسمميف كاف أعظـ لألجر ، وما تصنع الكعبة بالحمي ، فيـ : فقاؿ قـو 
لى اهلل عميو  ص- نَّ َىَذا اْلُقْرآَن ُأْنِزَل َعَمى النَِّبيِّي إِ : "  فقاؿ عمر بذلؾ وسأؿ عنو أمير المؤمنيف 

 ، واأَلْمَواُل َأْرَبَعٌ  َأْمَواُل اْلُمْسِمِميَن ، َفَقسََّمَيا َبْيَن اْلَوَرَثِ  ِفي اْلَفرَاِئِض ، واْلَفْيُء َفَقسََّمو َعَمى -وآلو 
َدَقاُت َفَجَعَمَيا المَّو َحْيُث َجَعَمَيا ، وَكاَن َحْمُي  ُمْسَتِحقِّييو ، واْلُخُمُس َفَوَضَعو المَّو َحْيُث َوَضَعو ، والصَّ

اْلَكْعَبِ  ِفيَيا َيْوَمِئٍذ ، َفَتَرَكو المَّو َعَمى َحاِلو ، وَلْم َيْتُرْكو ِنْسَيانًا وَلْم َيْخَ  َعَمْيو َمَكانًا ، َفَأِقرَّه َحْيُث َأَقرَّه 
 ." المَّو وَرُسوُلو ، َفَقاَل َلو ُعَمُر َلْوََلَك ََلْفَتَضْحَنا ، وَتَرَك اْلَحْمَي ِبَحاِلو

    وىناؾ شاىد آخر لما أفضت إليو وتسمـ مقاليد األمور وعمؿ بنظاـ رسوؿ اهلل في التسوية بالعطاء ، 
وَأمَّا َما َذَكْرُتَما ِمْن َأْمِر اأُلْسَوِة ، َفِإنَّ َذِلَك َأْمٌر َلْم َأْحُكْم َأَنا ِفيو  : " جاءه طمحة والزبير يعتباف فقاؿ 

  -لى اهلل عميو وآلو  ص- ِبرَْأِيي ، وََل َوِليُتو َىًوى ِمنِّيي ، َبْل َوَجْدُت َأَنا وَأْنُتَما َما َجاَء ِبو َرُسوُل المَّو 
َقْد ُفِرَغ ِمْنو ، َفَمْم َأْحَتْج ِإَلْيُكَما ِفيَما َقْد َفَرَغ المَّو ِمْن َقْسِمو ، وَأْمَضى ِفيو ُحْكَمو ، َفَمْيَس َلُكَما والمَّو 

 " ِعْنِدي وََل ِلَغْيِرُكَما ِفي َىَذا ُعْتَبى
َفاْمَنْع " :  يفعمو بقولو        وفي نص آخر يوجب عمى مف يوصيو مف عمالو بما كاف رسوؿ اهلل 

، وفيما يخص الصدقات نجده  "  َمَنَع ِمْنو-لى اهلل عميو وآلو  ص-  َفِإنَّ َرُسوَل المَّو ،ِمَن اَِلْحِتَكاِر 
، وكاف مما " -لى اهلل عميو وآلو  ص- ِلَنْقِسَمَيا َعَمى ِكتَاِب المَّو وُسنَِّ  َنِبيِّيو : " يقوؿ لمف واله عمييا

 في الموقؼ مف مرتكب الكبيرة ، إذ كاف مخالفا لما أحدثو احتج بو عمى الخوارج سنة رسوؿ اهلل 
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 - وَقْد َعِمْمُتْم َأنَّ َرُسوَل المَّو : "  وتشريعو  ، فذكرىـ لسنة رسوؿ اهلل المسالةبعده الخوارج في ذات 
  َرَجَم الزَّاِنَي اْلُمْحَصَن ، ُثمَّ َصمَّى َعَمْيو ُثمَّ َورََّثو َأْىَمو ، وَقَتَل اْلَقاِتَل وَورََّث ِميرَاَثو -لى اهلل عميو وآلو ص

َأْىَمو ، وَقَطَع السَّاِرَق وَجَمَد الزَّاِنَي َغْيَر اْلُمْحَصِن ، ُثمَّ َقَسَم َعَمْيِيَما ِمَن اْلَفْيِء وَنَكَحا اْلُمْسِمَماِت ، 
  ِبُذُنوِبِيْم ، وَأَقاَم َحقَّ المَّو ِفيِيْم ، وَلْم َيْمَنْعُيْم َسْيَمُيْم -لى اهلل عميو وآلو  ص- َفَأَخَذُىْم َرُسوُل المَّو 

 " ِمَن اإِلْسًَلِم ، وَلْم ُيْخِرْج َأْسَماَءُىْم ِمْن َبْيِن َأْىِمو
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 الخاتمة
 -  في رؤية أمير المؤمنين  في رحاب النبي االعظم –     افضت بنا فصول ىذه الرحمة البحثية 

 :الى خاتمة يمكن ايجاز فييا اىم ما توصل اليو البحث من نتائج

 وسيرتو العطرة  بأطر مختمفة تبعا لقد تعددت الرؤى التي قدمت لنا شخصية النبي االعظم : اوال     
دراك ألبعاد الشخصية المحمدية العظيمة ، فمنيم من كان يؤطره  لمنابع كل رؤية وبما تحممو من فيم وا 

بإطار بشري محض ، فال يوجد تدخل لمسماء في صنعو ، لذا تصدر منو اليفوات والزالت كغيره من بني 
 .البشر 

 يحمل االول الى جزأين     ومنيم من قدم لنا ىذه الشخصية وفق اطار مجزأ في رؤيتو لشخص النبي 
 مجرد بشر الثاني مسددا من قبل السماء في ميام التبميغ فقط ، وفي جزئو طابع التقديس فيكون النبي 

دراك اصحابيا ألبعاد . خطاء  الى غيرىا من الرؤى التي تعتمد في اساسياتيا عمى مقاييس تتبع اىواء وا 
  . شخصية النبي 

فميس لنا إال !      وأمام تعدد وتباين ىذه الرؤى وتمك تحار العقول بحجزة من تأخذ لتصل الى الحقيقة ؟
فاستمعوا من ربانيكم ، : "  واإلنصات الى قولو ، والعمل بأوامره وىو القائل المجوء الى أمير المؤمنين 

 ." واحضروه قموبكم ، واستيقضوا ان هتف بكم 

 وسيرتو العطرة ،     وىنا تبرز اىمية ىذه الدراسة التي ىي محاولة لتقديم رؤية جديدة عن النبي 
 وألجل الوقوف عمى اىم ما يميز ىذه الرؤية عمن سواىا يمكن القول   ،مأخوذة من كالم أمير المؤمنين 

 : 

 شخصية غنية عن التعريف ، فيو بكل ما يممكو من مؤىالت وبما إن االمام أمير المؤمنين  - أ
يختص بو من عمم وسمات ، وبما انطوت عميو ذاتو من مكنونات عظيمة ، يمثل لنا منبعا صافيا 

 تنساب منو الحقائق عمى درجة عالية من الوثوق بيا واالطمئنان الييا دون سواىا ؛ النو 
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فمن ذا .  الذي صاغو ليكون مثيمو وثانيو عمى الحقيقة صنيعة اهلل وربيب حبيبو المصطفى 
 بتقديم رؤية ناضجة وواضحة غير مشوشة وال مشوبة بالتناقضات عن يكون االولى منو 

 وىو الذي ما فارقو لحظة، وكان اشد الناس قربا منو، والتصاقا بو، بتمك شخصية النبي االعظم 
 . القرابة القريبة والمنزلة الخصيصة

 كما الكتاب ال  ىو ِعدل القرآن ؛ المعصوم من كل زلل ، وىو  إن االمام امير المؤمنين  - ب
يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو ؛ فمن الطبيعي ان تكون رؤيتو متوافقة مع الرؤية القرانية ، 

وىذا ىو ابرز ما يميز رؤية . (يا عمي ما عرفني إال اهلل وأنت) : وبيذا تتحقق مقولة النبي 
 . عمن سواىا االمام 

 واألكثر اطالعا عمى مجريات سيرتو وتفاصيل  االقرب الى النبي إن االمام امير المؤمنين - ج
 .  بأمانة وثقة عاليةاحداثيا ، وبيذا يكون شاىدا حيا نقل لنا تمك الجزئيات اليامة عن النبي 

 بأنيا رؤية ذات طابع تقديسي ال يضاىيو احد في طرحيا بيكذا قدسية ، امتازت رؤية االمام -  د
 تكشف لنا عن ذلك وان نظرة فاحصة في تمك الكممات النيرة التي قاليا وىو يتحدث عن النبي 

 . ولذا نال منو ما يستحقو من اجالل وتقديس بوضوح ، فيو الوحيد المطمع عمى حقيقة النبي 

مع ان كتاب نيج البالغة يمكن تصنيفو ضمن المؤلفات االدبية إال انو يحوي في مطاويو عمى  : ثانيا    
عموم وكنوز معرفية عديدة ، ومنيا المادة التاريخية ، وما ىذه الدراسة إال دليل واضح عمى تنوع المادة 
الموجودة في نيج البالغة ، بل ان اغمب نصوصو الشريفة كما اآليات القرآنية يمكن ان تتعدد وجوه 

 .استخداماتيا ، فال ينفذ عطائيا المعرفي وال يقف عند جانب واحد 

 من يمكن ايجاز اىم ما توصمت اليو رحمة البحث عبر فصولو الخمسة ، وفق ما قدمو االمام  : ثالثا   
 :   وما يتصل بحياتو الشريفة من احداث رؤية عن شخصية النبي 

 فيو الذي  واالمام كشف لنا الفصل االول عن عالقة فريدة من نوعيا تربط ما بين النبي  -1
عداده وتييئتو ألمر جسيم أال وىو اكمال الدور النبوي بعد غياب شخصو   تعاىد تربيتو وا 
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 من بعده فضال عما توحيو تمك العالقة بجعل االمام المتمثل بتنصيبو إماما لألمة وخميفة لمنبي 
 . عمن سواه،  االولى بمعرفة النبي 

 اورد لنا نيج البالغة في نصوصو القيمة مادة تاريخية مركزة عن البيئة التي عاش في كنفيا النبي  -2
 وما انطوت عميو  (الجغرافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية) ومن جوانبيا المتعددة

من معمومات ىامة عن تمك الفترة من تاريخ العرب في الجاىمية وما حصل من تغير بعد االسالم ، 
 وما جاء بو من معالجات لذلك الواقع المتردي اذ انتقل بالمجتمع من واثر الوجود المبارك لمنبي 

 .الثرى الى الثريا
 لم يكن عمى مستوى واحد من الفضل اتضح لنا ان المكون المجتمعي الذي احاط بالنبي  -3

 ، وال كان عمى درجة واحدة من الوعي واإلدراك والفيم والسبق في االسالم والموقف من النبي 
لشخصية النبي العظيم ورسالتو الغراء ، مما تولد عن ذلك انعكاسات سمبية فيما بعد عمى حياة االمة 

 . وشريعتو باجياليا المتالحقة وأفرزت لنا تمك الرؤى المتباينة عن شخص النبي 

 ، والمغاير والمنفرد  وأىل بيتو المتميز في نصرة النبي       في الوقت نفسو برز لنا دور االمام 
دراكو ومعرفتو بشخص النبي   . كونو نبيا مفترض الطاعة في فيمو وا 

 : وفي ما يخص تغاير رؤيتو عن باقي الرؤى يمكن ايجاز ابرز دالئميا  -4
 اذ  بالسماء انما كان في وقت مبكر من حياتو   ان ارتباط النبي اشار االمام  - أ

وىذا يخالف ما الفتو مرويات التاريخ التي تؤخر ىذا . وكل اهلل بو ممكا من لدن ان كان فطيما 
المقاء بالممك الى ما بعد سن االربعين ، وما ترتب عمى ذلك المقاء المتأخر من تفاجئ وفزع 

  .وتردد وخوف لدى النبي 
 من كل دنس وشرك واتصال ىذه الساللة  الى طيارة اباء واميات النبي  اشار  - ب

 .الطاىرة بالشجرة االبراىيمية المباركة 

 قد دأب عمى التحنث والتعبد في غار حراء قبل ان يكمف بميام الرسالة وان االمام              ان النبي -        ج
 .كان لوحده برفقتو شاىدا عمى نزول الوحي عميو 
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 تتجاوز المعنى المغوي ابعاد اخرى في رؤية امير المؤمنين " اليجرة " اتضح ان لمفيوم  - د
واالصطالحي الذي قد يتحدد بيجرة البدن من مكان الى اخر ، اذ عدىا ظاىرة ذات عالقة بالرسالة 

 .االليية ومنوطة بمعرفة الحجة في االرض ووجوب طاعتو ، سواء كان نبيا او اماما 

 .   وبذا افقد الكثيرين ممن تكسب بيذه الفضيمة مكاسب دنيوية اوجدت الطبقية في المجتمع االسالمي 

 رؤية خاصة تميزه عن غيره في تعاممو مع السنة النبوية ، وقد دلتنا ان ألمير المؤمنين -  ه
نصوص النيج عمى شواىد ذلك ، وىي في الوقت ذاتو قد أرخت لنا بدقة عن تمك المرحمة التي مرت بيا 

 وكيف تعاممت االمة معيا ، حتى تولى امير المؤمنين السنة في تاريخيا بعد رحيل النبي االعظم 
 ه ، فما كان منو اال العناية الفائقة بإنعاش السنة النبوية والعمل بجدية عمى 35 الخالفة نياية سنة 

 .اعادة احيائيا 

 في اثبات حجية السنة النبوية وعدىا مصدرا  تبين لنا من خالل الفصل الخامس ريادة االمام –و
 قد ثانيا لمتشريع ، وبيذا ثبت خطأ رؤية بعضيم حول ارجاع ىذا الدور الى عصر الشافعي وان االمام 

 .سبقو بذلك 

      وختاما يمكن القول أن نيج البالغة يعد وثيقة تاريخية ال غنى عنيا في دراسة أحداث الصدر األول 
لإلسالم ، كونيا صادرة عن شخص عاصر األحداث وسبر غورىا وأدرك كنييا، لذا فإن دراسة الفترة التي 

  من خالل كالم أمير المؤمنين تمت وفاة النبي صمى اهلل عميو وآلو حتى استشياد أمير المؤمنين 
وىذا ما . الوارد في نيج البالغة سيقدم لنا ىذه الفترة برؤية أخرى لما تعارف عميو في األوساط األكاديمية

 .   سنعمل عمى دراستو بإذن اهلل في دراسة الحقة
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، 1شركة دار المصطفى إلحياء التراث، ط: ، تحقيؽ كنشر الدرر النجفية مف الممتقطات اليكسفية -28
. 2002بيركت، 

 ىػ256ت بف محمد أبك عبد اهلل إسماعيؿ :  البخارم .
.  ـ 1989مكا ، . ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ب3محمد فؤاد ، ط: األدب المفرد ، تح  -29
.  ىػ 1406 ، دار المعرفة ، بيركت ، 1محمكد إبراىيـ ، ط: التاريخ الصغير ، تح  -30
 .ت.التاريخ الكبير، المكتب اإلسالمية، ديار بكر، ب -31
. 1984، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1خمؽ أفعاؿ العباد كالرد عمى الجيمية كأصحاب التعطيؿ، ط -32
 . ىػ1401الصحيح، دار الفكر، بيركت،  -33
  ىػ 274احمد بف محمد بف خالد ت : البرقي . 

 .ت .السيد جالؿ الديف الحسيني ، دار الكتب اإلسالمية ، ب : المحاسف ، تح  -34
  ىػ 1201سيدم احمد الدردير ت : أبك البركات  .

.  ت .، بيركت، ب الشرح الكبير، طبع إحياء الكتب العربية، الحمبي كشركائو -35
  ـ1108/ ىػ 502أبك بكر عبد الباقي بف محمد الحجارم ف :  ابف بلاير  .

 .2011،  ، بغداد1بيمف صالح محمد، ط : تاريخ ابف بلاير، دراسة كتحقيؽ -36
   ـ 1128/  ىػ 578 القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ األنصارم ت أبك: ابف بشككاؿ   .

 .  1989 ، بيركت ، 2 االبيارم ، طإبراىيـ:  الصمة ، تح  -37
 ق 600-533شمس الديف يحيى بف الحسف  :  ابف البطريؽ  . 

. ىػ1417قـ ، دار القرآف الكريـ ، ،1ط مالؾ المحمكدم ، :تح خصائص الكحي المبيف ، -38
جماعة :  ، مط 1جماعة المدرسيف ، ط: عمدة عيكف صحاح األخبار في مناقب إماـ األبرار ، تح  -39

  .1407مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، : المدرسيف ، الناشر 
 ىػ1093عبد القادر بف عمر ت : البغدادم  .

 . 1967عبد السالـ ىاركف ، القاىرة ، : خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ، تح  -40
ىػ429عبد القاىر بف طاىر بف محمد ت:  البغدادم  .

. 2005،  دار الكتب العممية، بيركت، 3الفرؽ بيف الفرؽ، ط -41
 ـ1117/ ىػ510الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء ت: البغكم    .

خالد عبد الرحمف العؾ، دار المعرفة، : ، تح(معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغكم المسمى -42
. ت.بيركت، ب

ىػ 487أبك عبيد اهلل عبد اهلل بف عبد العزيز ت :  البكرم  .
.  ـ 1983 ، عالـ الكتب ، بيركت ، 3مصطفى السقا ، ط: ، تح  معجـ ما استعجـ -43
  ىػ 279احمد بف يحيى بف جابر ت: البالذرم .

، مجمع إحياء الثقافة 2محمد باقر المحمكدم، ط: ، تح كتعميؽ2ح()، اإلماـ عمي  انساب األشراؼ -44
. ىػ1419اإلسالمية 
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.  ـ 1996،  ، بيركت ، دار الفكر 1، ط رياض زر كمي– سييؿ زكار :  أنساب األشراؼ، تح -45
 ق  322ابك زيد احمد بف سيؿ ت : البمخي .

 1997 ،  دار الكتب العممية ، بيركت ، 1خميؿ عمراف المنصكر ، ط : البدء كالتاريخ ، كضع حكاشيو  -46
  ىػ 319أبك القاسـ الكعبي ت : البمخي  .

 .  1974فؤاد سيد ، الدار التكنسية لمنشر ، تكنس ، : باب ذكر المعتزلة ، تح  -47
ـ1207/ ىػ604أبك الحجاج يكسؼ بف محمد ت:  البمكم .

. ـ1287محؽ، المطبعة الكىبية، مصر، .ألؼ باء، ب -48
 ىػ1051الشيخ منصكر بف يكنس الحنبمي ت : البيكتي  .

، دار الكتب العممية، 1أبك عبد اهلل محمد حسف الشافعي، ط: كشاؼ القناع عف متف االقناع، حققو -49
. 1997بيركت، 

  ىػ877زيف الديف العاممي ت : البياضي. 
. ىػ1384 ، المكتبة المرتضكية ، 1محمد البيبكدم ، ط: تح : الصراط المستقيـ  -50
 ىػ682تناصر الديف عبد اهلل بف عمر : البيضاكم .

.  ت.محؽ، دار الفكر، بيركت، ب.تفسير البيضاكم المسمى أنكار التنزيؿ، ب -51
  ( ىػ485- 384)احمد بف الحسيف بف عمي : البييقي .

 .ت. السنف الكبرل، دار الفكر ، بيركت ، ب -52
. 1990، دار الكتب العممية، بيركت، 1أبك ىاجر محمد السعيد، ط: شعب اإليماف، تح -53
. ت.سيد كسركم حسف، دار الكتب العممية، بيركت، ب: معرفة السنف كاآلثار، تح -54
ىػ565ظيير الديف أبك الحسف عمي بف زيد ت:  البييقي .

. ىػ1409، قـ، 1محمد تقي دانش، ط: معارج نيج البالغة، حققو كقدـ لو -55
 ىػ741كلي الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل ت: التبريزم  .

أبك أسد بف الحافظ محمد عبد اهلل األنصارم، مؤسسة أىؿ البيت، : اإلكماؿ في أسماء الرجاؿ، تعميؽ -56
. ت.قـ، ب

( ىػ279 ػ 209 )أبك عيسى محمد بف عيسى :  الترمذم . 
.  ىػ 1403ط، دار الفكر، بيركت، .عبد الكىاب عبد المطيؼ، ب: تح: سنف الترمذم -57
 .2001، دار الفيحاء، دمشؽ، 1أسامة الرحاؿ، ط: ، تح الشمائؿ المحمدية -58
ىػ1019نكر اهلل ت : التسترم 

جالؿ الديف المحدث، جابخانة : الميرقة في جكاب الصكاعؽ المحرقة ، عني بتصحيحو الصكاـر  -59
 .ىػ1367 طيراف ،  ،نيضت

 ىػ11السيد مصطفى ؽ : التفرشي .
 .ىػ 1418 ، قـ ، 1نقد الرجاؿ، مؤسسة آؿ البيت إلحياء التراث ، ط -60
 ىػ728تقي الديف أحمد الحراني ت: ابف تيمية  .
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. ت.، ب مكا ، ، ب ، طبعة الشيخ عبد الرحمف بف قاسـ مجمكعة الفتاكم -61
 ىػ875أبك زيد عبد الرحمف بف محمد بف مخمكؼ المالكي ت : الثعالبي  .

عمي محمد عكض ك عادؿ أحمد، : ، تح(الجكاىر الحساف في تفسير القرآف ) المسمىتفسير الثعالبي -62
.   ىػ1418، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1ط

 ىػ430أبك منصكر ت : الثعالبي  .
. 1996، دار الكتاب العربي، بيركت، 2فائز محمد، ط: ، تح فقو المغة كسر العربية -63
 ـ1035/ ىػ427أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ  ت: الثعمبي  .

أبك محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث : ، تح(الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف )تفسير الثعمبي المسمى -64
.  2002العربي، بيركت، 

 ىػ 283أبك ىالؿ إبراىيـ بف محمد ت : الثقفي  .
. ت .السيد جالؿ الديف المحدث ، مط بيمف ، ب : الغارات، تح -65
 ـ777/ ىػ161أبك عبد اهلل سفياف بف سعيد ت : الثكرم .

. 1983، دار الكتب العممية، بيركت، 1لجنة مف العمماء، ط: تفسير الثكرم، صححو كرتبو كعمؽ عميو -66
  ىػ 255أبك عثماف عمرك بف بحر ت : الجاحظ

  . 1985عبد السالـ محمد ىاركف ، القاىرة ، : البياف كالتبييف ، تح  -67

.  ـ 2003ب ط ، دار كمكتبة اليالؿ ، بيركت ،  يحيى الشامي ،.د :الحيكاف ، شرح كتحقيؽ  -68
. ىػ1374،  ، بيركت ، دار الجيؿ1عبد السالـ محمد ىاركف، ط:  ، تح كشرح العثمانية -69
،                  1حسف السندكم، ط:  ، تح  فضؿ ىاشـ عمى عبد شمس ضمف رسائؿ الجاحظ -70

.  ـ1933،  القاىرة
  ىػ 307أبك محمد عبد اهلل النيسابكرم ت : ابف الجاركد  .

 ، مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيركت ، 1عبد اهلل عمر الباركدم ، ط:  المنتقى مف السنف المسندة ، تح  -71
1988  . 

(القرف السابع اليجرم  )زيف الديف عمي بف يكسؼ :  ابف جبر  
.  ىػ 1418 ، مشيد ، 1السيد أحمد الحسيني ، ط : نيج اإليماف ، تح  -72
 (ـ1413-1340/ىػ816-740)أبك الحسف عمي بف محمد بف عمي :  الجرجاني . 

.  ـ2003، بيركت، 1مؤسسة التاريخ العربي، طمحؽ، .، ب  التعريفات -73
. ـ1907، مطبعة السعادة، مصر، 1شرح المكاقؼ، ط -74
 ىػ1112السيد نعمة اهلل المكسكم ت :  الجزائرم  .

، مؤسسة النشر االسالمي، قـ، 1السيد الرجائي، ط : نكر البراىيف في اخبار السادة الطاىريف، تح -75
.  ىػ1417

 (ىػ 230-134 )أبي الحسف عمي بف الجعد بف عبيد الجكىرم :  ابف الجعد .  
 .ت .مسند ابف الجعد، مراجعة عامر حيدر،  دار الكتب العممية، بيركت ، ب -76
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ىػ 240محمد بف عبد اهلل المعتزلي ت :  أبك جعفر االسكافي  .
 . 1981مكا ، . ، ب 1محمد باقر المحمكدم ، ط : المعيار كالمكازنة ، تح  -77
عبد السالـ محمد : ، تح  (نصكص مف الكتاب ممحقة بكتاب العثمانية لمجاحظ  )نقض العثمانية  -78

. ت.ب.  ، دار الجيؿ ، بيركت 1ىاركف ، ط 
 ىػ 880 ابف ابي جميكر االحسائي ت نحك .

. 1983، قـ ، 1المرعشي ػ العراقي ، ط: عكالي المئالي، تح  -79
ىػ539أبك منصكر مكىكب بف أحمد ت:  الجكاليقي  .

.  ىػ1350مصطفى صادؽ الرفاعي، مكتبة القدسي، القاىرة، :  شرح أدب الكاتب، تقديـ  -80
ىػ 1266محمد حسف النجفي ت :  الجكاىرم   .

. ت .الشيخ عباس القكجاني ، دار الكتب اإلسالمية ، ب : جكاىر الكالـ ، تح  -81
 ( ىػ597 ػ510 )أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي  :  ابف الجكزم . 

، دار اإلماـ النككم، عماف ػ األردف، 3حسف السقاؼ، ط:  دفع شبو التشبيو بأكؼ التنزيو، حققو كقدـ لو -82
. ـ1992

. 1987، دار الفكر، بيركت، 1محمد بف عبد الرحمف عبداهلل، ط: زاد المسير في عمـ التفسير، حققو -83
.  1997، دار الكطف، الرياض، 1كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، ط -84
 ىػ323أبك بكر احمد بف عبد العزيز البصرم ت :  الجكىرم .

. ـ1993 ،شركة الكتبي ،بيركت 2محمد ىادم االميني ،ط: السقيفة كفدؾ، تح  -85
 (ـ 1003/ ىػ 393 )إسماعيؿ بف حماد ت : الجكىرم .  

 .ـ 1987 ، دار العمـ لممالييف ، بيركت ،  4احمد عبد الغفكر ، ط: الصحاح، تح  -86
 ىػ327عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم ت: ابف أبي حاتـ  .

. 2003أسعد محمد الطيب، دار الفكر، بيركت، : تفسير القرآف العظيـ، تح -87
(القرف الخامس اليجرم )الحافظ عبيد اهلل بف أحمد الحنفي النيسابكرم :  الحاكـ الحسكاني  .

، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، 1محمد باقر المحمكدم، ط: شكاىد التنزيؿ لقكاعد التفضيؿ، تح -88
. 1990طيراف، 

ىػ405محمد بف محمد ت:  الحاكـ النيسابكرم .
 .ىػ1406يكسؼ المرعشمي ، دار المعرفة ، بيركت ، : المستدرؾ، تح -89
. 1400 ، دار اآلفاؽ الجديدة ، بيركت ، 4معرفة عمـك الحديث ، ط -90
 ىػ 354محمد البستي التميمي ت :  ابف حباف .

.  ىػ 1393 ، حيدر آباد الدكف ، اليند ، 1كتاب الثقات ، ط -91
شعيب األرنؤكط ، :  ، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو 2صحيح ابف حباف بترتيب ابف يمباف، ط  -92

 . 1993مؤسسة الرسالة ، 
. ـ1991مكا، .، دار الكفاء، ب1مرزكؽ عمي، ط: مشاىير عمماء األمصار، تح -93
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  ىػ 279محمد البغدادم ت ما بعد : ابف حبيب   .
.  ـ1964/ ىػ1384 ، حيدر آباد الدكف ػ اليند ، 1خكرشيد احمد فاركؽ ؛ ط: المنمؽ ، تح  -94
 ىػ 852احمد بف عمي ت : ابف حجر العسقالني

 . ىػ1328إبراىيـ الفيكمي، دار الفكر، بيركت، : اإلصابة في تمييز الصحابة، تصحيح -95
 . 1995 ، دار الفكر ، 1صدقي جميؿ العطار ، ط: تيذيب التيذيب ، تح  -96
. 1997، دار ابف الجكزم، السعكدية، 1عبد الحكيـ محمد األنيس، ط: العجاب في بياف األسباب، تح -97
. ت.، دار المعرفة، بيركت، ب2فتح البارم، ط  -98
. 1401 ، القاىرة ، 1القكؿ المسدد في الذب عف المسند لإلماـ احمد ، ط -99
. ىػ1331-1330اليند ، - ، حيدر آباد الدكف1محؽ ، ط.لساف الميزاف ، ب -100
 ىػ656-586عز الديف عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني : ابف أبي الحديد  .

 .      1987، دار الجيؿ، بيركت، 1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ط: شرح نيج البالغة، تح  -101
 ىػ  1104 - 1033محمد بف الحسف  : الحر العاممي  .

، قـ، ، مؤسسة معارؼ اإلماـ الرضا 1محمد القائيني، ط: الفصكؿ الميمة في أصكؿ األئمة، تح -102
. ىػ1418

 .ىػ1312، مجمع البحكث اإلسالمية، مشيد، 1ىداية األمة إلى أحكاـ األئمة عمييـ السالـ، ط -103
. ىػ 1414 ، مؤسسة آؿ البيت، قـ ، 2كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة ، ط -104
ىػ285إبراىيـ بف اسحؽ ت :  الحربي .

. 1402 ، جدة ، 1غريب الحديث ،تح سميماف إبراىيـ ، ط -105
 456أبك محمد بف احمد ت: ابف حـز  .

 . ىػ1317، دار صادر، بيركت، 1الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، ط -106
.  ت .ط ، دار الفكر ، بيركت ، ب.احمد محمد شاكر ، ب: المحمى ، تح  -107
 ق 749ابك الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي ت : الحسني  .

خالد بف قاسـ بف محمد :،تح  (شرح نيج البالغة )الديباج الكضي في الكشؼ عف اسرار كالـ الكصي  -108
.  ـ 2003 ،مؤسسة االماـ زيد بف عمي الثقافية ،صنعاء ،1المتككؿ ،ط

 ىػ298الحسف بف يحيى القاسمي ت: ابف الحسيف . 
. ىػ1343 التحفة العسجدية في ما دار مف االختالؼ بيف العدلية كالجبرية، أبك أيمف لمطباعة، صنعاء،  -109
  ىػ 965السيد شرؼ الديف عمي ت نحك : الحسيني  .

.  ىػ 1407تأكيؿ اآليات الظاىرة في فضائؿ العترة الطاىرة ،  قـ ،  -110
 ـ  1635-1567/ ىػ 1044-975عمي بف بياء الديف الشافعي  :  الحمبي  .

 .  2006 ، بيركت ، 2عبد اهلل الخميمي ، ط: السيرة الحمبية ،تصحيح  -111
(القرف الخامس اليجرم)الحسيف بف محمد بف الحسف :  الحمكاني .

. ىػ1408، قـ، 1، ط(عج)مدرسة اإلماـ الميدم : نزىة الناظر كتنبيو الخاطر، تح -112
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 (ىػ726-  648 )أبي منصكر الحسف بف يكسؼ بف المطير :  العالمة الحمي .
. ىػ1401محؽ، مطبعة الخياـ، قـ، . أجكبة المسائؿ المينائية، ب -113
.  1382الباب الحادم عشر، انتشارات تمدف اسالمي، قـ،  -114
.  ىػ1422، 2الشيخ جكاد القيكمي، مؤسسة نشر الفقاىة، ط: خالصة األقكاؿ في معرفة الرجاؿ، تح -115
.  ىػ1410، قـ، 1عبد الحسيف محمد عمي، ط: الرسالة السعدية، تح -116
ىػ562محمد بف الحسف بف محمد بف عمي المعرك بأبي المعالي ت:  ابف حمدكف .

. ـ1996، دار صادر، بيركت، 1إحساف عباس ك بكر عباس، ط : التذكرة الحمدكنية، تح -117
 ىػ148 ت .ثابت بف دينار: أبك حمزة الثمالي .

 . 1420 ، قـ ، 1عبد الرزاؽ محمد ، ط: جمع : تفسير أبك حمزة  -118
 ىػ560عماد الديف أبك جعفر محمد بف عمي ت:  ابف حمزة الطكسي  .

.   ىػ1412، مؤسسة أنصارياف، قـ، 2نبيؿ رضا عمكاف، ط: الثاقب في المناقب، تح -119
  ىػ219 بكر عبد اهلل بف الزبير ت كأب: الحميدم .

 . 1988 ، بيركت ، 1حبيب الرحمف االعظمي ، ط: تح : مسند الحميدم  -120
 ىػ 727محمد بف عبد المنعـ ت :  الحميرم . 

  . 1975إحساف عباس ، بيركت ، : الركض المعطار في خبر األقطار ، تح  -121
 (ىػ 3ؽ  )أبك العباس عبد اهلل بف جعفر :  الحميرم  . 

.  ىػ 1413مير ، قـ ، :  ، مط 1إلحياء التراث، ط  مؤسسة آؿ البيت: قرب اإلسناد ، تح  -122
 (ىػ 241-164 )أبك عبد اهلل احمد بف محمد :  ابف حنبؿ . 

.  ت .محؽ، دار صادر، بيركت، ب.المسند، ب -123
.   ىػ 1408 ، بيركت ، 1كصي اهلل بف محمكد عباس ، ط : العمؿ ، تح  -124
  ىػ1112عبد عمي بف جمعة العركسي ت : الحكيزم. 

.  ىػ1412 ، قـ ، 1ىاشـ المحالتي ، ط: نكر الثقميف ، تح  -125
 ىػ754أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ األندلسي الحياني ت : ابف حياف  .

، دارالكتب 1عادؿ أحمد عبد المكجكد، كآخريف، ط: ، تح(البحر المحيط) تفسير ابف حياف المسمى  -126
 .2001العممية، بيركت، 

 (ىػ 4ؽ )أبك القاسـ عمي بف محمد بف عمي القمي ت : الخزاز  . 
الخياـ ، : ط ، مط .عبد المطيؼ الحسيني ، ب:  كفاية األثر في النص عمى االئمة االثني عشر ، تح  -127

.  ىػ 1401بيدار ، قـ ، : الناشر 
  ىػ 923 ت بعد األنصارم اليمنيصفي الديف احمد بف عبد اهلل :  الخزرجي .

.  ىػ 1411 ، بيركت ، 4 ط  ، عبد الفتاح أبك غده:  ، قدـ لو خالصة تيذيب تذىيب الكماؿ -128
  311أبك بكر محمد بف إسحاؽ السممي ت: ابف خزيمة  . 

.  ىػ1412 ،المكتب اإلسالمي ، 2محمد االعظمي ، ط. د: صحيح ابف خزيمة ، تح  -129
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 ىػ 463أبك بكر احمد بف عمي ت: الخطيب البغدادم
 . 1931،  ، القاىرة محؽ، مط السعادة .، ب تاريخ بغداد -130
. 1985،  ، دار الكتاب العربي، بيركت1، ط أحمد عمر ىاشـ: ، تح كتعميؽ الكفاية في عمـ الركاية -131
ىػ806 ت. بف محمدعبد الرحمف:  ابف خمدكف. 

 .ـ2000 التاريخ، دار الفكر، بيركت،  -132
  ( ىػ681 ػػ608 )أبك العباس احمد بف محمد  :  ابف خمكاف . 

 . 1994إحساف عباس ، دار الفكر ، بيركت ،:  ، تح  كانباء ابناء الزمافكفيات األعياف -133
 (القرف السادس اليجرم )أبك المؤيد مكفؽ الديف بف أحمد البكرم: الخكارزمي .

. ىػ1385محمد رضا الخرساف، النجؼ، : المناقب، قدـ لو -134
 (ىػ300ت حدكد )أبك الحسف عبد الرحيـ بف محمد :  الخياط .

. 1957نيبرج ، بيركت ، : االنتصار ، تصحيح  -135
 ىػ 240خميفة ت :  ابف خياط  .

 . 1993سييؿ زكار ، دار الفكر ، بيركت ، :  تاريخ خميفة ، تح  -136
 . 1993سييؿ زكار ، دار الفكر ، بيركت ، : طبقات خميفة ، تح  -137
 ىػ234زىير بف حرب النسائي ت:   أبك خيثمة  .

. 1983، المكتب األسممي، بيركت، 2محمد ناصر األلباني، ط: كتاب العمـ، تح -138
  ىػ385أبك الحسف عمي بف عمر ت :  الدارقطني   .

.  ـ 1996 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1مجدم بف منصكر، ط: سنف الدار قطني، تح -139
.  ـ1985 ، دار طيبة ، الرياض ، 1محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي ، ط: عمؿ الدارقطني، تح -140
  ( ىػ255ت )أبك محمد عبد اهلل بف بيراـ : الدارمي  . 

.  ت .مطبعة االعتداؿ ، دمشؽ ، ب: ط ، الناشر .محؽ ، ب.السنف، ب -141
  (ىػ 707ألؼ كتابو سنة  )تقي الديف :ابف داكد .

. ىػ 1392. رجاؿ ابف داكد ، المطبعة الحيدرية ، النجؼ  -142
  ىػ   275سميماف بف األشعث السجستاني ت : أبك داكد 

 . 1990 ، دار الفكر ، بيركت ، 1سعيد محمد المحاـ ، ط : سنف أبي داكد ، تح  -143
 ، دار االستقامة ، 1عبد العظيـ عبد العميـ البستكم ، ط :  سؤاالت أبي عبيد اآلجرم ألبي داكد تح  -144

  ،1997مؤسسة الرياف ، 
ىػ246أبك عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ البغدادم ت :  الدركقي  .

،  ، دار البشائر اإلسالمية1، ط عامر حسف صبرم:  مسند سعد بف أبي كقاص، حققو كخرج أحاديثو -145
. 1987بيركت، 

 (ىػ321 _ 223)أبك بكر محمد بف الحسف : ابف دريد .
.  1958، مكتبة الخانجي، القاىرة، 3عبد السالـ محمد ىاركف، ط: االشتقاؽ، تح كشرح -146
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 ىػ871محمد بف احمد الباعكني الشافعي ت :  ابف الدمشقي .
محمد باقر المحمكدم ، قـ : ، تح1، طجكاىر المطالب في مناقب اإلماـ الجميؿ عمي بف أبي طالب -147

 . ىػ1415، 
ىػ806 ت  محمد بف مكسى بف عيسىكماؿ الديف:  الدميرم   .

 . 1956، مصر،  ، المكتبة التجارية محؽ . حياة الحيكاف الكبرل، ب -148
ىػ281 -208أبك بكر عبد اهلل بف عبيد :  ابف أبي الدنيا  .

. ـ1989، دار الكتب العممية، بيركت، 1محمد عبد القادر عطا، ط: التكاضع كالخمكؿ، تحقيؽ -149
، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، 1، ط مصطفى عبد القادر عطا: كتاب اليكاتؼ، دراسة كتحقيؽ -150

. ـ1993
. ـ1988،  ، الككيت ، الدار السمفية1أبك عبد اهلل محمد بف حمد، ط: ، تحقيؽ كتعميؽ الكرع -151
  ـ 1559/ ق 966 حسيف بف محمد بف الحسف ت : الديار بكرم  .

.  ت. تاريخ الخميس في أحكاؿ أنفس النفيس ، دار صادر ، بيركت ، ب -152
 (القرف الثامف اليجرم)الحسف بف أبي الحسف : الديممي .

. ت. إلحياء التراث، قـ،بمؤسسة آؿ البيت : أعالـ الديف في صفات المؤمنيف، تحقيؽ -153
ـ 1347 /  ق748شمس الديف محمد بف أحمد :  الذىبي .

. 1987،  ، بيركت  ، دار الكتاب العربي عمر عبد السالـ تدمرم:  حت،   تاريخ اإلسالـ -154
.  ت .مكا ، ب.مكتبة الحـر المكي ، ب: ط ، الناشر .محؽ ، ب.، ب تذكرة الحفاظ -155
. 2000مصطفى أبك الغيط، دار الكطف، الرياض، :  تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، تح -156
 . 1997 ، بيركت ، 1محب الديف العمركم ، ط: سير أعالـ النبالء ، تح  -157
.  ىػ1413،  ، جدة ، دار القبمة1م مف لو ركاية في الكتب الستة، طؼالكاشؼ  -158
. ـ1997،  ، بيركت ، دار الكتب العممية1، ط أبك الزىراء حاـز القاضي: ، تح المغني في الضعفاء -159
 .ىػ1382 ، دار المعرفة ، بيركت ، 1عمي محمد البجاكم ، ط: ميزاف االعتداؿ ، تح  -160
  ـ 1268/ ىػ 660محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ، ت بعد :  الرازم  .

  . 1994 ، بيركت ، 1احمد شمس الديف ، ط: تح : مختار الصحاح  -161
  ىػ 623أبك القاسـ عبد الكريـ بف محمد ت : الرافعي  .

.  ت  .محؽ ، دار الفكر ، ب .  فتح العزيز ، ب  -162
 ـ 970  ىػ360 ت الحسف بف عبد الرحمف بف خالد:الراميرمزم  .

 1404، دار الفكر، بيركت، 3، ط محمد عجاج الخطيب: ، تح المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي -163
. ىػ

 ىػ 238إسحاؽ بف إبراىيـ ت :  ابف راىكيو  .
 . 1991 ، مكتبة اإليماف ، المدينة المنكرة ، 1عبد الغفكر عبد الحؽ ، ط : مسند ابف راىكيو ، تح  -164
 ىػ 573قطب الديف أبي الحسيف سعيد بف ىبة اهلل قطب الديف ت :  الراكندم  .



 فهرس المصادر والمراجعالمصادر والمراجع                                                                                                                      

451 

 

.  ىػ 1407 ، قـ ، 1، ط (عج) مدرسة اإلماـ الميدم: كالجرائح، تح الخرائج -165
.  ىػ1418، قـ، 1، ط الميرزا غالـ رضا عرفانياف:  قصص االنبياء، تح -166
السيد عبد المطيؼ الككىكمرم ،ب ط ،مط الخياـ ،قـ  :تح   منياج البراعة في شرح نيج البالغة ، -167

  ق1406،
 ىػ595ابك الكليد محمد بف احمد ت :  ابف رشد .

 . 1995خالد العطار ، دار الفكر ، بيركت ، : بداية المجتيد كنياية المقتصد ، تح  -168
 ىػ1205محمد مرتضى ت :  الزبيدم .

 . ت.تاج العركس، مكتبة الحياة، بيركت، ب -169
  ىػ 757جماؿ الديف محمد بف يكسؼ الحنفي ت : الزرندم . 

 ، مجمع 1محمد كاظـ المحمكدم ، ط: معارج الكصكؿ إلى معرفة فضؿ آؿ الرسكؿ كالبتكؿ ، تح  -170
.  ىػ 1425إحياء الثقافة اإلسالمية ، 

 نظـ درر السمطيف في فضائؿ المصطفى كالمرتضى كالبتكؿ كالسبطيف ، مكتبة أمير المؤمنيف  -171
.  ىػ 1958 ، 1العامة ، ط...

 ىػ538محمكد بف عمر ت :  الزمخشرم. 
. 1960ط، دار كمطابع الشعب، القاىرة، .محؽ، ب.أساس البالغة، ب -172
 . 1982سميـ النعيمي ، مط العاني ، بغداد ، : ربيع األبرار كنصكص األخبار ، تح  -173
.  ىػ1417، بيركت، 1 الفائؽ في غريب الحديث، ط -174
. ت.  الكشاؼ عف حقائؽ كغكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ، دار الكتاب العربي، بيركت، ب -175
ىػ399ت:  ابف أبي الزمنيف .

، الفاركؽ 1محمد بف مصطفى الكنز، ط– أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة : تفسير ابف أبي الزمنيف، تح -176
. ـ2002الحديثة، القاىرة، 

ىػ 762العالمة جماؿ الديف ت :  الزيمعي  .
، دار ابف خزيمة، الرياض، 1عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد، ط:  تخريج األحاديث كاآلثار، تح -177

. ىػ1414
.  1995أيمف صالح شعباف، دار الحديث، القاىرة، : ، اعتنى بيما(تخريج أحاديث اليداية) نصب الراية  -178
 اإلماـ عمي بف الحسيف : زيف العابديفىػ95  ت  .

 ىػ ، قـ، مؤسسة 1411، 1السيد محمد باقر المكحد األبطحي االصفياني، ط: الصحيفة السجادية، تح -179
 . اإلماـ الميدم

ىػ756أبك الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي ت:  السبكي   .
. ت. فتاكم السبكي، دار المعرفة، بيركت، ب -180
ىػ483شمس الديف ت:  السرخسي  .
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.  ىػ1406جمع مف األفاضؿ، دار المعرفة، بيركت، :  المبسكط، تح -181
ىػ 230محمد  ت:  ابف سعد .

. ـ 1978،  إحساف عباس ، بيركت: ، تح  الطبقات الكبرل -182
 ىػ951محمد بف محمد العمادم ت:  أبك السعكد  .

، دار إحياء التراث العربي، (إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ )تفسير أبك السعكد المسمى -183
. ت.بيركت، ب

ق 224ك القاسـ عبيد اليركم ت أب:  ابف سالـ   .
 . 1964/ ىػ 1396 ، بيركت ، 1محمد عبد المعيف خاف ، ط: تح :  غريب الحديث  -184
ىػ454أبك عبد اهلل محمد القضاعي ت:  ابف سالمة  .

.  ت.دستكر معالـ الحكـ ، مكتبة المفيد ، قـ ، ب -185
  1985، مؤسسة الرسالة، بيركت، 1حمدم عبد المجيد السمفي، ط: مسند الشياب، حققو كخرج أحاديثو -186
(ىػ 9ؽ  )الشيخ حسف :  ابف سميماف الحمي  . 

.  ـ 1951الحيدرية ، النجؼ ، :  ، مط 1محؽ ، ط.المحتضر ، ب -187
 . 1950 ، النجؼ ، 1مختصر بصائر الدرجات ، ط -188
 ىػ383أبك الميث نصر بف محمد ت: السمرقندم . 

. ت.محمكد مطرجي، دار الفكر، بيركت، ب:  تفسير السمرقندم، تح -189
  ىػ562 سعيد عبد الكريـ بف محمد ت كأب: السمعاني  .

،  ، بيركت ، دار كمكتبة اليالؿ1سعيد محمد المحاـ، ط : ادب االمالء كاالستمالء، شرح كمراجعة -190
1989  .

. ىػ1408 ، دار الجناف ، بيركت ، 1عبد اهلل عمر الباركدم ، ط: األنساب ، تقديـ كتعميؽ  -191
 ىػ489أبك المظفر منصكر بف محمد ت :  السمعاني  .

.  1997، دار الكطف، الرياض،  1ياسر بف إبراىيـ، كغنيـ بف عباس، ط:  تفسير السمعاني، تح -192
   ق 581االماـ المحدث ابك القاسـ عبد الرحمف ت :السييمي  .

الشيخ عمر عبد السالـ  :تعميؽ   ق ،213 الركض االنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ ت -193
.   ـ2000بيركت ، دار احياء التراث العربي ،  ،1ط السالمي ،

 ىػ180أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ت:  سيبكيو .
. ت.، ب ، بيركت ، دار الجيؿ 1، ط عبد السالـ محمد ىاركف:  ، تح كتاب سيبكيو -194
ىػ  734-671محمد بف عبد اهلل بف يحيى  :  ابف سيد الناس  .

 .  1986ط ، بيركت ، .، ب عيكف األثر، مؤسسة عز الديف -195
ىػ458أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األندلسي ت:  ابف سيدة  .

. ت.، ب ، بيركت ، دار إحياء الت راث العربي لجنة إحياء التراث العربي: ، تحقيؽ المخصص -196
 ىػ 911ابك الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ت:  السيكطي .
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. ـ1996، دار الفكر، بيركت، 1، ط سعيد المندكب: ، تحقيؽ االتقاف في عمـك القرآف -197
. ت .ب  .محمد محي الديف عبد الحميد ، منشكرات الشريؼ الرضي  : ، تح تاريخ الخمفاء -198
، دار 1التعظيـ كالمنة في اف ابكم رسكؿ اهلل في الجنة ، منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي، ط -199

 . 1989الكتب العممية ، بيركت ، 
 ، دار الكتب العممية 1تنزيو األنبياء عف تشبيو االغبياء ،منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي ،ط -200

.  ـ 1989،بيركت ،
 ، دار الكتب العممية ، 1تنكير الحكالؾ شرح عمى مكطأ مالؾ ، ضبط كتصحيح محمد الخالدم ، ط   -201

 . 1997بيركت ، 
.  ىػ1401، دار الفكر، بيركت، 1الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ط -202
 . ىػ 1377محؽ ، بغداد ، . الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ، ب  -203
، دار الكتب العممية ، 1الدرج المنيفة في االباء الشريفة ، منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي، ط -204

 . 1989بيركت ، 
، دار 1أبك إسحاؽ الجكيني األثرم، ط:  الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج، حقؽ أصمو كعمؽ عميو -205

. 1996ابف عفاف، 
.  ـ 1989 ،دار الكتب العممية ،بيركت ،1الرسائؿ العشر ،ط -206
، دار الكتب العممية ، 1السبؿ الجمية في االباء العمية، منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي، ط -207

 . 1989بيركت ، 
 1320 في خصائص الحبيب المعركؼ بالخصائص الكبرل، دار الكتاب العربي، بكفاية الطالب المبي -208

. ىػ
. ت.احمد عبد الشافي ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ب: ضبطو كصححو :  لباب النقكؿ  -209
. ت. لب المباب مف تحرير األنساب، دار صادرػ بيركت، ب -210
. ـ2003، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 1يحيى الجبكرم، ط: المحاضرات كالمحاكرات، تح -211
، دار الكتب العممية ، 1مسالؾ الحنفا في كالدم المصطفى، منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي، ط -212

 . 1989بيركت ، 
، دار الكتب 1المقامة السندسية في النسبة المصطفكية ، منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي، ط -213

 .  1989العممية ، بيركت ، 
، دار 1نشر العمميف المنيفيف في اخبار االبكيف الشريفيف ، منشكر ضمف الرسائؿ العشر لمسيكطي، ط -214

  .1989الكتب العممية ، بيركت ، 
ىػ660سيد الديف شاذاف بف جبرئيؿ القمي ت:  ابف شاذاف   .

. ىػ1423، مركز األمير، قـ،  1عمي الشكرجي، ط: ، تحالركضة في فضائؿ أمير المؤمنيف  -215
. 1962الفضائؿ ، مطبعة الحيدرية ، النجؼ األشرؼ ،  -216
(ىػ 204-150 )أبك عبد اهلل محمد بف إدريس :  الشافعي  .
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. (عمى قرص المعجـ الفقيي بال معمكمات )اختالؼ الحديث،  -217
.  1983، دار الفكر، بيركت، 2كتاب األـ، ط -218
. ت.محمد أحمد شاكر ، المكتبة العممية ، بيركت ، ب : الرسالة ، تح  -219
. ت . مسند الشافعي، دار الكتب العممية، بيركت، ب -220
ىػ664أبك حاتـ جماؿ الديف يكسؼ بف حاتـ العاممي ت :  الشامي  .

.  ت .الدر النظيـ ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، ب  -221
  ىػ 262أبك زيد عمر بف شبو البصرم ت :  ابف شبو . 

.   ىػ 1410فييـ محمد شمتكت ، دار الفكر ، قـ ، : تاريخ المدينة ، تح  -222
 ىػ 960شمس الديف محمد بف أحمد ت :  الشربيني   .

. 1958مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي،  -223
 (ىػ406-359)أبك الحسف محمد بف الحسيف : الشريؼ الرضي . 

محمد عبد الغني حسف، دار : ، حققو كقدـ لو كصنع فيارسو1تمخيص البياف في مجازات القرآف، ط -224
. ـ1955إحياء الكتب العربية، القاىرة، 

.  ىػ1355شرح محمد رضا ، دار المياجر ، بيركت ، : حقائؽ التأكيؿ  -225
 . ىػ 1406محمد ىادم األميني، مجمع البحكث اإلسالمية، مشيد ، :  خصائص األئمة، تح -226
  .1967طو محمد الزيني ،القاىرة ، مؤسسة الحمبي ،: تح  ،.المجازات النبكية -227
 1429، دار االسكة، طيراف، 6صبحي الصالح، ط :  نيج البالغة، ضبط نصو كابتكر فيارسو العممية -228

. ىػ
ىػ436-355أبك القاسـ عمي بف الحسيف عمـ اليدل :  الشريؼ المرتضي  .

 .1907 ، قـ ، 1احمد الشنقيطي ، ط: االمالي ، تح  -229
. ىػ1415مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، : االنتصار -230
مكا ، .دار القرآف ، ب: سيد الشيداء ، الناشر : ط ، مط .ميدم رجائي ، ب: رسائؿ المرتضى ، تح  -231

.  ىػ 1405
 ( ىػ4ؽ ) ابف شعبة الحراني أبك محمد الحسف بف عمي بف الحسيف  . 

 .  ىػ 1404عمي اكبر غفارم ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، : ، تح عف آؿ الرسكؿ تحؼ العقكؿ -232
ىػ973 ت بف احمد بف عمي الشافعيسيدم عبد الكىاب:  الشعراني  .

.   ىػ1393، 2لكاقح األنكار القدسية في بياف العيكد المحمدية، مطبعة البابي الحمبي كأكالده، مصر، ط -233
 ىػ 588أبك عبد اهلل محمد بف عمي ت :  ابف شير آشكب .

. ت .  معالـ العمماء ، قـ ، ب  -234
.  ىػ1328متشابو القرآف كمختمفو، جابخانة شركت سيامي طبع كتاب،  -235
. ىػ 1376مناقب آؿ أبي طالب ، المطبعة الحيدرية ، النجؼ ،  -236
ىػ548ابك الفتح محمد بف عبد الكريـ ت:  الشيرستاني  .
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، دار الفكر، بيركت، 2صدقي جميؿ العطار، ط: الممؿ كالنحؿ، اشرؼ عمى تعديؿ ىذا الكتاب كقدـ لو -237
2002 .

 ىػ643أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف ت: الشيرزكزم . 
،  ، دار الكتب العممية ، عمؽ عميو أبك عبد الرحمف صالح1مقدمة ابف الصالح في عمـك الحديث، ط -238

. 1995،  بيركت
 ىػ786محمد بف مكي ت : الشييد األكؿ . 

 . ىػ 1272الذكرل ، طبعة حجرية ، كتبت بالخط الكرماني سنة  -239
  ( ىػ 966 -911 )العاممي  زيف الديف بف عمي الجبعي: الشييد الثاني . 

. ىػ1421، مركز انتشارات، قـ، 1رسائؿ الشييد الثاني، ط -240
.  ىػ 1413، مؤسسة المعارؼ اإلسالمية ، قـ ، 1مسالؾ اإلفياـ إلى تنقيح شرائع اإلسالـ، ط -241
. ىػ1409 ، مكتب االعالـ االسالمي ، 1رضا المختارم ، ط: تح : منية المريد  -242
  ىػ 1250محمد بف عمي بف محمد الصنعاني ت : الشككاني  .

. ت .  فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية في عمـ التفسير ، مط عالـ الكتب ، ب  -243
 . 1973نيؿ األكطار ، دار الجميؿ ، بيركت ،  -244
 ىػ 235عبد اهلل بف محمد ت :  ابف أبي شيبة  .

.   ىػ 1409 ، دار الفكر ، 1سعيد محمد المحاـ ، ط: المصنؼ، تح  -245
  ىػ 942محمد بف يكسؼ الشامي ت:  الصالحي .

 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1عادؿ احمد ، ط: في سيرة خير العباد ، تح  كالرشاد سبؿ اليدل  -246
.  ىػ 1414

ىػ 381أبك جعفر محمد بف عمي بف الحسف بف بابكيو القمي ت :  الصدكؽ  .
. ىػ 1417 ، قـ ، 1قسـ الدراسات اإلسالمية ، ط: االمالي ، تح  -247
.  ىػ 1387 ، 1 ، جماعة المدرسيف ، ط1ىاشـ الحسيني ، ط: التكحيد ، تح  -248
 . 1368 ، منشكرات الرضي ، قـ ، 2ثكاب األعماؿ ، ط -249
. ىػ 1403عمي اكبر غفارم ، جماعة المدرسيف ، قـ ، : الخصاؿ ، تح  -250
 . 1966عمؿ الشرائع ، المطبعة الحيدرية ، النجؼ ،  -251
.  ىػ1425 ، مط شريعت ،المكتبة الحيدرية، قـ، 1، ط()عيكف أخبار الرضا  -252
 1405عمي أكبر غفارم، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، : كماؿ الديف كتماـ النعمة، صححو كعمؽ عميو -253

.  ىػ
 .  1361ط ، قـ ، .عمي اكبر الغفارم ، ب: معاني األخبار ، صححو  -254
.  ىػ ،1415، مؤسسة اإلماـ اليادم  المقنع -255
.  ىػ 1404، جماعة المدرسيف، قـ، 2عمي اكبر غفارم، ط: مف ال يحضره الفقيو، تح -256
  764أيبؾ ت  الديف خميؿ: الصفدم . 
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 . 2000تح احمد االرناؤكط ػ تركي مصطفى ، دار احياء التراث ، بيركت ، : الكافي بالكفيات  -257
  ىػ 290محمد بف الحسف ت : الصفار .

 .ىػ 1404ميرزا محسف ، مؤسسة االعممي ، طيراف ، : بصائر الدرجات ، تح  -258
 ( ىػ447 ػ374 )تقي الديف بف نجـ الديف بف عبيد اهلل : أبك الصالح الحمبي .

.  ىػ 1403 ، أصفياف ، رضا أستادم ، مكتبة أمير المؤمنيف :  الكافي في الفقو ، تح  -259
ـ626/  ىػ5أمية ت :  ابف أبي الصمت  .

.  1991، بغداد،2بيجة الحديثي، ط: ديكاف أمية بف أبي الصمت، دراسة كتحقيؽ -260
  ـ 827/ ىػ 211أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ  : الصنعاني . 

.  ـ1989/ ىػ1410 ، ، الرياض مكتبة الرشد:  مط ،1ط مصطفى مسمـ محمد ، : ، تح تفسير القرآف -261
 .ت . المجمس العممي ، ب : حبيب اهلل االعظمي ، الناشر : المصنؼ ، تح  -262
 ىػ441محمد بف عمي ت: الصكرم  .

، دار الكتاب 1عمر عبد السالـ تدمرم، ط: الفكائد المنتقاة كالغرائب الحساف عف الشيكخ الككفييف، تح -263
.   ىػ1407العربي، بيركت، 

 ـ 1202 ىػ ، 599أحمد بف عيسى ت :  الضبي   .
  ـ 1989 ، بيركت، 2إبراىيـ االبيارم ، ط: بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس ، تح  -264

 ىػ200 سيؼ بف عمر ت: الضبي  

  . ق1391 ،دار النفائس ،بيركت ،1احمد راتب ،ط:الفتنة ككقعة الجمؿ ،جمع كتحقيؽ  -265
  ؽ ىػ3أبك طالب بف عبد المطمب ت   .

 ىػ، تحقيؽ 257أبي ىفاف عبد اهلل بف أحمد الميزمي ت: ديكاف شيخ األباطح أبي طالب، جمع -266
ستدراؾ .   ت.، مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية، قـ، ب1محمد باقر المحمكدم، ط : كا 

 ىػ386محمد بف عمي الحارثي ت : أبك طالب المكي  . 
.  ـ 1995 ، دار صادر ، بيركت ، 1سعيد نسيب مكاـر ، ط: قكت القمكب في معاممة المحبكب ، تح  -267
 664أبك القاسـ رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف محمد ت: ابف طاككس.  

. 1413األنصارم ، قـ ، : تح : التحصيف  -268
.   ىػ1363سعد السعكد، منشكرات الرضي، طبعة أمير، قـ،  -269
.  ىػ1399، مطبعة الخياـ، قـ، 2محؽ،  ط.الطرائؼ في معرفة مذىب الطكائؼ، ب -270
. 1413األنصارم ، قـ ، :  ، تح 1اليقيف في إمرة أمير المؤمنيف ، ط -271
  (ىػ 360-260 )أبك القاسـ سميماف بف احمد : الطبراني  . 

. ـ1992، دار الكتب العممية، بيركت، 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: االحاديث الطكاؿ، تح -272
. 1403 ، بيركت ، 1محمد شككر ، ط: تح : األكائؿ  -273
.  ىػ 1413 ، بيركت ، 1مصطفى عبد القادر، ط: كتاب الدعاء ، تح  -274
.  ـ 1996 ، بيركت ، 2حمدم عبد المجيد السمفي ، ط: مسند الشامييف ، تح  -275
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. ت .إبراىيـ الحسيني ، دار الحرميف ، القاىرة ، ب: المعجـ األكسط ، تح  -276
.  ت .ط ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ب.محؽ ، ب.المعجـ الصغير ، ب -277
مكتبة ابف :  ، دار إحياء التراث العربي ، الناشر 2حمدم عبد المجيد السمفي ، ط: المعجـ الكبير ، تح  -278

.  ت .تيمية ، القاىرة ، ب
 ىػ548رضي الديف أبي نصر الحسف بف الفضؿ ت: الطبرسي  .

جمع مف االساتذة، : ، حققو كقابمو(منتخب الخالؼ لمطكسي)المؤتمؼ مف المختمؼ بيف أئمة السمؼ  -279
.  ىػ1410مجمع البحكث اإلسالمية، قـ، 

 . 1972، منشكرات الشريؼ الرضي، 6محؽ، ط.مكاـر االخالؽ، ب -280
 (المتكفي اكائؿ القرف السابع اليجرم )أبك الفضؿ عمي :  الطبرسي . 

 .  ىػ1418، دار الحديث، 1ميدم ىكشمند، ط: مشكاة االنكار، تح -281
 ىػ548أبك منصكر أحمد بف عمي بف أبي طالب ت: الطبرسي  .

 .  1966محمد باقر الخرساف، مطبعة النعماف، النجؼ، : ، تعميؽ االحتجاج -282
 ىػ548أبك عمي الفضؿ بف الحسف ت: الطبرسي  .

. ىػ 1417 ، مؤسسة آؿ البيت ، قـ ، 1إعالـ الكرل بأعالـ اليدل ، ط -283
. ىػ1418، 1مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، ط: جكامع الجامع، تح -284
: لجنة مف العمماء، قدـ لو: ، حققو كعمؽ عميو(مجمع البياف في تفسير القرآف )تفسير الطبرسي المسمى  -285

. 1995، مؤسسة األعممي، بيركت، 1السيد محسف األميف العاممي، ط
ىػ 310أبك جعفر محمد بف جرير ت :  الطبرم  .

.  ت. تاريخ األمـ كالممكؾ، مؤسسة االعممي، بيركت، ب  -286
  . 1968 ، ب ، مكا ، 3جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ، ب ، محؽ ، ط -287
  ىػ 553عماد الديف أبك جعفر محمد بف أبي القاسـ ت بعد : الطبرم  .

 ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، 2جكاد القيكمي ، ط: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، تح  -288
 . ىػ 1422

 (ىػ 5ؽ  ) جعفر محمد بف جرير بف رستـ كأب:  الطبرم الصغير  . 
.  ىػ 1413 ،  قـ ، 1قسـ الدراسات اإلسالمية ، ط: دالئؿ اإلمامة ، تح  -289
سمماف الفارسي ، الناشر :  ، مط 1احمد المحمكدم ، ط: ، تح المسترشد في إمامة أمير المؤمنيف  -290

.  ت .مؤسسة الثقافة اإلسالمية ، قـ ، ب: 
 ىػ1085فخر الديف ت :  الطريحي  .

.  ىػ 1408 ، قـ ، 2احمد الحسيني ، ط: مجمع البحريف ، تح  -291
 ( ىػ652ػ 582 )كماؿ الديف محمد : ابف طمحة الشافعي .

.  ت.مكا، ب.ماجد بف أحمد العطية، ب: مطالب السؤكؿ في مناقب آؿ الرسكؿ، تح -292
 (ىػ 460 ػ 385 )أبك جعفر محمد بف الحسف :  الطكسي . 
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. ىػ 1404مير داماد ، محمد باقر الحسيني ، السيد ميدم الرجائي ، قـ ، : اختيار معرفة الرجاؿ ، تح  -293
. 1986، دار االضكاء، بيركت، 2االقتصاد فيما يتعمؽ باالعتقاد، ط -294
. ىػػ1414محؽ ، دار الثقافة لمنشر ، قـ ، .االمالي ، ب  -295
. ىػ 1390 ، دار الكتب اإلسالمية ، 4السيد حسف الخرساف كآخريف ، ط: تيذيب األحكاـ، تح -296
. ىػ 1415جكاد القيكمي ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، : رجاؿ الطكسي ، تح  -297
. ىػ 1422 ، 2الشيخ جكاد القيكمي ، مؤسسة نشر الفقاىة ، ط: الفيرست ، تح  -298
، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1أحمد قصير حبيب العاممي، ط: التبياف في تفسير القرآف، تح -299

.  ىػ1409
. ىػ1407، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ ، 1سيد عمي الخراساني كآخريف،ط: الخالؼ، تح -300
. ت.الرسائؿ العشر، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، ب -301
. ىػ1378محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضكية، طيراف، : المبسكط في فقو اإلمامية، تح -302
  ىػ 204أبك داكد سميماف بف داكد ت : الطيالسي  .

. ت .مسند الطيالسي ، دار الحديث ، بيركت ، ب  -303
 ىػ287أبك بكر عمرك الضحاؾ بف مخمد الشيباني ت : ابف أبي عاصـ  .

 .ـ1991، دار الدراية، السعكدية، 1باسـ فيصؿ الجكابرة، ط :  اآلحاد كالمثاني، تح -304
. ـ1991، دار الجيؿ، بيركت، 1محمكد محمد، ط: االكائؿ، تح -305
. 1993، المكتب اإلسالمي، بيركت، 3محمد ناصر الديف األلباني، ط: كتاب السنة، تح -306
 ( ىػ1060ت نحك )السيد أحمد بف زيف العابديف العمكم : العاممي .

. ىػ1399السيد شياب الديف المرعشي، قـ، : مناىج األخيار في شرح االستبصار، تقديـ -307
 ىػ 463أبك عمرك يكسؼ القرطبي ت :  ابف عبد البر .

 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1سالـ محمد عطا ك محمد عمي معكض ، ط : االستذكار ، تح  -308
2000 . 

. ـ1992، دار الجيؿ، بيركت، 1عمي محمد البجاكم، ط: االستيعاب في أسماء األصحاب، تح -309
. ـ1985، دار الكتاب العربي، بيركت، 1إبراىيـ األبيارم، ط: ، تح االنباه عمى قبائؿ الركاة -310
 .  ىػ1387مصطفى بف أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة األكقاؼ، المغرب، : التمييد، تح -311
. ت.مكا، ب.محؽ، ب.الدرر في اختصار المغازم كالسير، ب -312
.  ىػ1398محؽ، بيركت، دار الكتب العممية، .جامع بياف العمـ كفضمو، ب -313
 ـ871/  ىػ257ت. أبك القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل:  ابف عبد الحكـ  .

. 1996، دار الفكر، بيركت، 1محمد الحجيرم، ط: فتكح مصر كأخبارىا، تح -314
  ىػ1162اسماعيؿ بف محمد ت : العجمكني .

. 1988، بيركت، 2كشؼ الخفاء كمزيؿ االلباس، ط -315
 ىػػ638تمحمد بف عمي بف محمد : ابف عربي .
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عبد الكارث محمد عمي، دار الكتب العممية، بيركت، : تفسير ابف عربي، ضبطو كصححو كقدـ لو -316
. ـ2001

 ىػ543القاضي أبك بكر المالكي ت: ابف العربي  .
. ىػ1387، الدار السعكدية،  جدة، 2محب الديف الخطيب، ط: العكاصـ مف القكاصـ، حققو كعمؽ عميو  -317
(ىػ 571-499 )أبك القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل الشافعي :  ابف عساكر  .

. ت.محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، بيركت، ب: االربعيف البمدانية، تح -318
 .ـ 1995ط ، دار الفكر ، بيركت ، .عمي شيرم ، ب: تاريخ مدينة دمشؽ ، تح  -319
 ىػ1216الشيخ حسيف البحراني ت: آؿ عصفكر .

.  ت.محسف آؿ عصفكر، مطبعة أمير، قـ، ب: األنكار المكامع في شرح مفاتيح الشرائع، تح -320
ـ1148/  ىػ542أبك محمد عبد الحؽ بف أبي بكر غالب ت:  ابف عطية  .

، دار الكتب العممية، 1عبد السالـ عبد الشافي محمد، ط: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح -321
. 1993بيركت، 

 ىػ332أبك العباس أحمد بف محمد يف سعيد ت: ابف عقدة  .
.  ت.مكا، ب.الكالية، جمع نصكصو، عبد الرزاؽ حرز الديف، ب -322
 .ىػ1421مكا، .عبد الرزاؽ حرز الديف، ب: ، جمعو كرتبو كقدـ لوفضائؿ أمير المؤمنيف  -323
  320أبك النظر محمد بف مسعكد بف عياش السممي ت: العياشي  . 

.  ت .ط ، المكتبة العممية اإلسالمية ، طيراف ، ب.السيد ىاشـ الرسكلي المحالتي ، ب: التفسير ، تح  -324
ىػ 855بدر الديف ت :  العيني  .

. ت . ، ب ، بيركت ط ، دار إحياء التراث العربي .، ب  عمدة القارئ شرح صحيح البخارم -325
 ىػ203داكد بف سميماف ت: الغازم  .

، مكتب اإلعالـ االسالمي، قـ، 1محمد جكاد الحسيني الجاللي، ط: ، حققو  مسند الرضا  -326
. ىػ1418

 ىػ741محمد بف أحمد بف جزم ت : الغرناطي  .
. ت.عبد اهلل الخالدم، دار األرقـ، بيركت، ب: التسييؿ لعمـك التنزيؿ، تح -327
 ىػ505ابك حامد محمد بف محمد:  الغزالي  

 ، دار 7كامؿ عياد ، ط.جميؿ صميبا ، د.د: المنقذ مف الضالؿ كالمكصؿ الى ذم العزة كالجالؿ ، تح  -328
.   ـ 1967االندلس ، بيركت ، 

 ىػ395أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ت:  ابف فارس  .
 1404،  ، مكتب اإلعالـ اإلسالمي، قـ عبد السالـ محمد ىاركف:  ، تح كضبط معجـ مقايس المغة -329

. ىػ
 (ىػ1137 _ 1062)بياء الديف محمد بف الحسف االصفياني :  الفاضؿ اليندم .

. ىػ1416، قـ، 1كشؼ المثاـ عف قكاعد األحكاـ، مؤسسة النشر اإلسالمي، ط -330
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 ىػ508أبك جعفر محمد بف الحسف ت: الفتاؿ النيسابكرم  ابف  .
.  ىػ 1375أمير ، قـ ، :  ، مط 2ركضة الكاعظيف ، ط -331
(أكائؿ القرف السادس اليجرم)حسيف بف عمي الخزاعي النيسابكرم :  أبك الفتكح .

.  ش1371محمد جعفر ك محمد ميدم، مشيد، : ركض الجناف كركح الجناف في تفسير القرآف، تح -332
 ىػ606فخر الديف ت: الفخر الرازم   .

. ت.مكا، ب.محؽ، ب.، ب3، ط(مفاتح الغيب)تفسير الفخر الرازم المعركؼ بػ  -333
ىػ732الممؾ المؤيد عماد الديف ت:  أبك الفداء  . 

. ت.المختصر في أخبار البشر، دار المعرفة، بيركت، ب -334
 ىػ 352أبك القاسـ ت :  فرات بف إبراىيـ الككفي  .

التابعة لكزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسالمي ، إيراف :  ، مط 1محمد الكاظـ ، ط: تفسير فرات الككفي ، تح  -335
.  ـ 1990، 

( ىػ 175 ػ 100 )أبي عبد الرحمف الخميؿ بف احمد :  الفراىيدم .
.  ىػ 1409 ، 2ميدم المخزكمي ك إبراىيـ السامرائي ، دار اليجرة ط : العيف، تح  -336
 ىػ356عمي بف الحسيف ت:  أبك الفرج االصفياني .

 .ـ1994االغاني، دار إحياء التراث العربي، بيركت،  -337
 ،منشكرات المكتبة الحيدرية ، النجؼ االشرؼ 2كاظـ المظفر ، ط: مقاتؿ الطالبييف ، تقديـ كاشراؼ -338

 . ـ1965،
ـ 733/  ىػ 114ىماـ بف غالب  ت :  الفرزدؽ   .

 .       1966كـر البستاني، بيركت، :   ديكاف الفرزدؽ، تح -339
 ـ 901/  ىػ 289أبك بكر محمد بف إبراىيـ ت :  ابف الفقيو اليمذاني  .

.   ـ1322مختصر كتاب البمداف، طبعة ليدف،  -340
(ىػ841 -757)جماؿ الديف أحمد بف محمد :  ابف فيد الحمي .

مدرسة : ، تح التحصيف في صفات العارفيف مف العزلة كالخمكؿ باألسانيد المتمقاة مف آؿ الرسكؿ  -341
. ىػ1406، قـ، 2، طاإلماـ الميدم 

 ىػ 817مجد الديف محمد بف يعقكب ت :  الفيركز آبادم . 
 . مكا ، ب ت  .نصر اليكريني ، ب : القامكس المحيط ، جمع كشرح  -342
 (ىػ1091– 1007)محمد محسف : الفيض الكاشاني .

، مركز األبحاث كالدراسات 1محمد درايتي ك محمد نعمتي، ط: األصفى في تفسير األصفى، تح -343
. ىػ1418اإلسالمية، قـ،  

. ت.، قـ، ب2عمي أكبر غفارم، ط: المحجة البيضاء في تيذيب األحياء، صححو كعمؽ عميو -344
. ىػػ1401، قـ،  ، مجمع الذخائر اإلسالمية ميدم رجائي: مفاتيح الشرائع، تح -345
. ىػ1406، إصفياف، 1، طالكافي، مكتبة أمير المؤمنيف  -346
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 ىػ770أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي ت :  الفيكمي .
. ت.محؽ، دار الفكر، ب.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، ب- 347
(ىػ415ت)عبد الجبار عماد الديف أبي الحسف بف احمد :  القاضي . 

.  1974فؤاد سيد، تكنس، : فضؿ االعتزاؿ كطبقات المعتزلة ، تح  -347
ىػ544أبك الفضؿ اليحصبي ت :  القاضي عياض  .

 . 1988الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى، دار الفكر، بيركت،  -348
  ىػ 363أبك حنيفة محمد بف منصكر بف احمد المغربي ت : القاضي النعماف  .

.  ـ 1963ط ، دار المعارؼ ، مصر ، .آصؼ بف عمي ، ب: دعائـ اإلسالـ ، تح  -349
مؤسسة النشر : ط ، مط .محمد الحسيني الجاللي ، ب: شرح األخبار في فضائؿ االئمة األطيار ، تح  -350

.  ت .اإلسالمي ، قـ ، ب
 ىػ276أبك محمد عبداهلل بف مسمـ الدينكرم ت:  ابف قتيبة .

الشريؼ الرضي ، قـ ، : أمير ، الناشر :  ، مط 1عمي شيرم، ط: ، تح (منسكب  )اإلمامة كالسياسة  -351
.  ىػ 1413

. ت.محؽ، دار الكتب العممية، بيركت، ب.تأكيؿ مختمؼ الحديث، ب -352
. ـ 1988 ، بيركت ، 1عبد اهلل الجبكرم ، ط: غريب الحديث ، تح  -353
  .1981، ، القاىرة ثركت عكاشة: المعارؼ، تح  -354
ىػ620مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل بف احمد ت :  ابف قدامو. 

 .ت. محؽ، دار الكتاب العربي، ب.المغني، ب -355
  ىػ 682عبد الرحمف : ابف قدامة  .

.  ت .ط ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، ب.محؽ ، ب.الشرح الكبير ، ب -356
  (ـ1273/ىػ671)أبك عبد اهلل محمد بف احمد األنصارم : القرطبي 

. 1960، القاىرة ، دار الكتب المصرية، 2الجامع ألحكاـ القرآف، ط -357
 ـ1418/ىػ 821احمد بف عبد اهلل ت: القمقشندم .

محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، : صبح األعشى في صناعة اإلنشا، شرحو كعمؽ عميو -358
. ت.بيركت، ب

 . 1997 ، دار الفكر المعاصر ، بيركت ، 2شكقي أبك خميؿ ،ط: مآثر االنافة في معالـ الخالفة ، تح  -359
ىػ329أبك الحسف عمي بف إبراىيـ ت:  القمي  .

، مؤسسة دار الكتاب، قـ، 3السيد طيب الجزائرم، ط:  تفسير القمي، صححو كعمؽ عميو كقدـ لو -360
 . ىػ1404

القرف الرابع كالخامس  ).أبك الحسف محمد بف أحمد بف عمي بف الحسف المعركؼ بابف شاذاف:  القمي
.  (اليجرييف
.  ىػ1407، مدرسة اإلماـ الميدم، قـ، 1، طمائة منقبة مف مناقب أمير المؤمنيف  -361
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 ىػ1294سميماف بف إبراىيـ الحنفي ت : القندكزم .
. ىػ1416، دار األسكة، 1سيد عمي جماؿ أشرؼ الحسيني ، ط: ينابيع المكدة لذكم القربى ، تح -362
 ىػ587ابك بكر بف مسعكد الحنفي ت :  الكاشاني. 

 . 1989 ، باكستاف ، 1ط :بدائع الصنائع   -363
ىػ 774أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر ت:  ابف كثير .

. ت .الػبداية كالنياية، اعتنى بو، حناف عبد المناف، بيت األفكار الدكلية، ب -364
.  ىػ 1412دار المعرفة ، بيركت ، : ط ، مط . تفسير ابف كثير ، ب -365
. 1971مصطفى عبد الكاحد، دار المعرفة، بيركت، : السيرة النبكية، تح -366
 ىػ1182محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ت : الكحالني  .

محمد عبد : ، راجعو كعمؽ عميو(شرح بمكغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ لمحافظ ابف حجر )سبؿ السالـ -367
.   1960العزيز الخكلي، مطبعة الحمبي، القاىرة، 

  ىػ  449أبك الفتح محمد بف عمي ت : الكراكجي 
.  ىػ 1369 ، مطبعة الغدير ، مكتبة مصطفكم ، قـ ، 2كنز الفكائد ، ط -368
  ىػ  494المحسف سعيد ت:  ابف كرامة 

 ـ  2000 ، مركز الغدير ، 1تحسيف آؿ شبيب المكسكم ، ط : تنبيو الغافميف عف فضائؿ الطالبييف، تح -369
 ىػ1175محمد جعفر بف محمد طاىر الخراساني ت: الكرباسي  .

إكميؿ المنيج في تحقيؽ المطمب، الطبعة األكلى، تحقيؽ السيد جعفر الحسيني األشككرم، دار الحديث،  -370
.  ىػ1425قـ، 

ىػ634أبك الربيع سميماف بف مكسى ت:  الكالعي  .
، دار 1محمد عبد القادر عطا، ط:  كالثالثة الخمفا، تحاالكتفاء بما تضمنو مف مغازم رسكؿ اهلل  -371

. ـ2000الكتب العممية، بيركت، 
 ىػ 204ابك المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب ،ت : ابف الكمبي  .

 . ـ1995دار الكتب المصرية بالقاىرة ،  ،3ط تح االستاذ احمد زكي باشا ، االصناـ ، -372
  ىػ 329أبي جعفر محمد بف يعقكب ت :  الكميني  .

.  ىػ 1388 ، دار الكتب اإلسالمية ، 3الكافي ، تح عمي اكبر غفارم ،ط -373
  ىػ 658أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف محمد ت : الكنجي الشافعي  .

 .1970 ،النجؼ، 2ط ، تحمحمداالميني ،كفاية الطالب في مناقب عمي بف أبي طالب -374
 (ىػ 300حيا ن  )محمد بف سميماف القاضي ، :  الككفي  . 

:  ، الناشر 1محمد باقر المحمكدم ، ط: ، تح مناقب اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  -375
.  ىػ 1412مجمع أحياء الثقافة اإلسالمية ، قـ ، 

 ىػ 275محمد بف يزيد القزكيني ت : ابف ماجو  .
.  ت .محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيركت ، ب : سنف ابف ماجو ، تح  -376
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ىػ1121سميماف بف عبد اهلل البحراني ت :  الماحكزم . 
، قـ، 1السيد ميدم الرجائي، ط: ، تحكتاب األربعيف حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنيف  -377

.  ىػ1417
ىػ 745العالمة عالء الديف بف عمي بف عثماف الحنفي ابف التركماني ت :  المارديني  .

.  ىػ 1316الجكىر النقي ، دار الفكر، عف طبعة  -378
  ىػ1081مكسى محمد صالح ت :  المازندراني .

. 2000، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1عمي عاشكر، ط : شرح أصكؿ الكافي، ضبط كتصحيح -379
 ىػ475عمي بف ىبة اهلل ت : ابف ما ككال   .

.  ت.ط، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، ب.اإلكماؿ، ب -380
  ( ىػ179 _ 93)مالؾ بف انس  .

. ت .المدكنة الكبرل ، مط السعادة ، مصر ، ب  -381
. 1997 ، بيركت ، 2بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي ، ط : المكطأ، تح  -382
 ىػ450أبك الحسف عمي بف محمد البصرم ت:  الماكردم  .

 .ت. عماد زكي الباركدم ، المكتبة التكفيقية ، القاىرة ، ب : األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية ، تح   -383
. 1989، دار مكتبة اليالؿ، بيركت، 1سعيد محمد المحاـ، ط: إعالـ النبكة ، تح  -384
 ىػ1353أبك العال محمد بف عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ت :  المباركفكرم  .

.  ىػ 1410 ، دار الكتب العممية، بيركت ، 1تحفة األحكذم في شرح الترمذم، ط  -385
ـ1567/ ىػ975عالء الديف بف عمي ت :  المتقي اليندم  .

 . 1967 ػ1950 ، حيدر آباد الدكف ، اليند ، 2كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ، ط -386
 ىػ104 مجاىد بف جبر المكي المخزكمي ت .

عبد الرحمف الطاىر، مجمع البحكث اإلسالمية، باكستاف، : تفسير مجاىد، قدـ لو كحققو كعمؽ حكاشيو -387
. ت.ب

(ىػ1070 _ 1003)محمد تقي :  المجمسي األكؿ .
حسيف الكرماني كعمي االشتياردم، قـ، : ركضة المتقيف في شرح مف ال يحضره الفقيو، عمؽ عميو -388

.  ىػ1393
 ىػ 1111محمد باقر ت:  المجمسي .

. 1983، مؤسسة الكفاء، بيركت، 2بحار األنكار، ط -389
.  ىػ1404، دار الكتب اإلسالمية، طيراف، 2مرآة العقكؿ في شرح أخبار آؿ الرسكؿ، ط -390
. ىػ1406السيد ميدم الرجائي، مطبعة الخياـ، قـ، : مالذ األخيار في فيـ تيذيب األخبار، تح -391
 مجيكؿ المؤلؼ 

 . ىػ1409، قـ، 1مدرسة اإلماـ الميدم، ط: تفسير االماـ الحسف العسكرم، تح كنشر -392
 ق330حسيف بف اسماعيؿ ت :  المحاممي  
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 ، المكتبة االسالمية ،دار ابف القيـ 1ابراىيـ القيسي ، ط:، تح (ركاية ابف يحيى البيع  )امالي المحاممي  -393
 . ق 1412،االردف ، 

ىػ694احمد بف عبد اهلل ت :  المحب الطبرم .
.  ىػ1356ذخائر العقبى، مكتبة القدسي، القاىرة،  -394
. ـ1953، مصر، 2سميماف حسف عبد الكىاب، ط: رة، تحضالرياض الف -395
ىػ676أبك القاسـ نجـ الديف جعفر بف الحسف ت :  المحقؽ الحمي  .

.   ىػ 1409 ، قـ ، 2صادؽ الشيرازم ، ط : شرائع اإلسالـ ، تح  -396
ىػ911جالؿ الديف ت:  ىػ، السيكطي 864جالؿ الديف ت:  المحمي  .

ت، .مركاف سكار، دار المعرفة، بيركت، ب: تفسير الجالليف، قدـ لو كراجعو -397
ىػ276ابك عبد الرحمف بقي ت :  ابف مخمد القرطبي . 

عبد القادر محمد عطا صكفي، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة : ، تح1ماركم في الحكض كالككثر، ط -398
.  ىػ1413المنكرة، 

(ىػ1120 – 1052)السيد عمي خاف الشيرازم :  المدني .
محسف المكسكم، مؤسسة النشر : رياض السالكيف في شرح صحيفة سيد الساجديف صمكات اهلل عميو، تح -399

.  ىػ1415اإلسالمي، قـ، 
(ىػ840ت)احمد بف يحيى :  ابف المرتضى .

.  ىػ 1400شرح األزىار ، غمضاف ، صنعاء ،  -400
. 1988، دار المنتظر، بيركت،2سكسنو ديفمدػ فمزر، ط: ، عنيت بتحقيقوطبقات المعتزلة -401
 ىػ410أبك بكر احمد بف مكسى االصفياني ت :  ابف مردكيو .

.   ىػ1424، دار الحديث، قـ، 2عبد الرزاؽ حرز الديف، ط: مناقب عمي بف أبي طالب، جمع -402
ىػػ421أبك عمي أحمد بف محمد االصفياني ت:  المرزكقي .

. ـ1996، دار الكتب العممية، بيركت، 1خميؿ المنصكر، ط: األزمنة كاالمكنة، ضبطو  -403
 ىػ742أبك الحجاج يكسؼ ت :  المزم  .

.   ىػ 1406 ، مؤسسة الرسالة ، 4، ط بشار عكاد. د:  ، تح تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ -404
 ىػ346أبك الحسف عمي بف الحسيف ت :  المسعكدم .

 . ـ 1996مط ، قـ ، .ط ، ب. ، باثبات الكصية لالماـ عمي بف ابي طالب  -405
. ت  .، ب  ، القاىرة ، دار الصاكم عبد اهلل إسماعيؿ الصاكم: ، تح التنبيو كاإلشراؼ -406
، دار 1، ط محمد النعساف ك عبد المجيد طعمة:  ، عني بو مركج الذىب كمعادف الجكىر في التاريخ -407

. 2005المعرفة ، 
 ىػ 261 مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ت  .

.  ت. ، دار الفكر، بيركت، ب محؽ. ، ب  صحيح مسمـ -408
  ىػ 1125الميرزا محمد القمي ت :  المشيدم  .
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.  ىػ 1407 ،  قـ ، 1آقا مجتبى العراقي ، ط: تفسير كنز الدقائؽ ، تح  -409
(ىػ673-607 )محمد بف إسحاؽ صدر الديف القكنكم:  أبك المعالي .

. ىػ1413، مطبعة فارابي، انتشارات مكلى، 1الفككؾ في أسرار مستندات حكـ الفصكص، ط -410
ىػػ630أبك عمي شمس الديف فخار بف معد المكسكم ت:  ابف معد .

، ط: الحجة عمى الذاىب إلى كفر أبي طالب، تح -411 . ىػ1410، قـ، 1السيد محمد بحر العمـك
ىػ233يحيى ت :  ابف معيف  .

. ت.عبد اهلل احمد حسف ، دار القمـ ، ب : تاريخ ابف معيف بركاية الدكرم ، تح   -412
ىػ483أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد الكاسطي الشافعي ت :  ابف المغازلي  .

.  ىػ1426مكا، .، ب ، إنتشارات سبط النبي1مناقب عمي بف أبي طالب، ط -413
(ىػ413 ػ 336)أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف :  المفيد  . 

.  ت . عمي اكبر غفارم ، جماعة المدرسيف ، قـ ، ب : االختصاص ، تح  -414
.  ـ 2001، بيركت، 5حسيف االعممي ، ط: اإلرشاد، تح  -415
. 1993، دار المفيد، بيركت، 2ميدم نجؼ، ط: أقساـ المكلى في المساف، تح -416
 .ت.الحسيف استاد كلي ، قـ ، ب: االمالي ، تح  -417
.   ىػ 1371محؽ ، طيراف ، . أكائؿ المقاالت ، ب  -418
 . 1993/ ىػ1414، 2دار المفيد ، بيركت ، ط. السيد مير عمي شريعتي : الفصكؿ المختارة ، تح  -419
.  ت.مكا ، ب.المسائؿ السركرية ، مط مير، المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد ،ب -420
.  ىػ1413، المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد، 1محمد القاضي، ط: المسائؿ الصاغانية، تح -421
 . 1993 ، بيركت ، 2ط: المسائؿ العكبريو  -422
.  ىػػ1413محؽ ، المؤتمر العالمي لمشيخ المفيد ، قـ ، .المقنعة، ب -423
 ىػ150مقاتؿ بف سميماف ت  .

 . 2003، دار الكتب العممية، بيركت، 1أحمد فريد، ط: تفسير مقاتؿ بف سميماف، تح -424
 ىػ826المقداد السيكرم ت  .

. 2010، النجؼ األشرؼ، 1مشتاؽ الزيدم، ط: النافع يـك الحشر في شرح الباب الحادم عشر، تح -425
  (ـ1442/ىػ845ت)تقي الديف أبك العباس احمد بف عمي : المقريزم .

محمد عبد الحميد ، : إمتاع األسماع بما لمنبي مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع ، تحقيؽ كتعميؽ  -426
  .1999 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1منشكرات محمد عمي بيضكف ، ط 

ىػ ، أعادت طبعو باالكفسيت ، مكتبة المثنى ، بغداد ، 1294محؽ ، بكالؽ ، .الخطط المقريزية ، ب -427
1970 .

. ت.النزاع كالتخاصـ فيما بيف بني أمية كبني ىاشـ، شركة الكتبي، بيركت، ب -428
 (ـ987/ىػ377ت)أبك الحسيف محمد بف احمد الشافعي : الممطي .

 .1968محمد زاىد الككثرم، بيركت ، : التنبيو كالرد عمى أىؿ األىكاء كالبدع ، تح  -429
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  ىػ 1031محمد عبد الرؤكؼ ت :  المناكم . 
. ت.أحمد مجتبى، دار العاصمة، الرياض، ب: الفتح السماكم، تحقيؽ -430
 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1احمد عبد السالـ ، ط : تح فيض القدير في شرح الجامع الصغير ،  -431

.  ىػ 1415
 ىػ656زكي الديف عبد العظيـ بف عبد القكم ت: المنذرم .

. ـ1988مصطفى محمد، دار الفكر، بيركت، : الترغيب كالترىيب، ضبط أحاديثو -432
 ىػ227سعيد الخراساني المكي ت :  ابف منصكر .

. ت.حبيب الرحمف األعظمي، دار الكتب العممية، بيركت، ب: سنف سعيد بف منصكر، حققو -433
 ـ1311/ىػ711أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ت : ابف منظكر .

.  ت. ، دار أحياء التراث العربي ، أدب الحكزة ، ب 1لساف العرب ، ط -434
 ىػ212نصر بف مزاحـ ت: المنقرم  .

.  ىػ1382، المؤسسة العربية الحديثة، القاىرة، 2محمد عبد السالـ ىاركف، ط: كقعة صفيف، تح -435
 ىػ683ناصر الديف أحمد بف محمد المالكي ت: ابف المنير االسكندرني  .

 . 1966االنصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر،  -436
  ق 679كماؿ الديف بف عمي البحراني ت:ابف ميثـ  .

مامنا أمير المؤمنيف  -437 ، (شرح نيج البالغة الكسيط ) كىكاختيار مصباح السالكيف مف كالـ مكالنا كا 
.   ىػ1408، مجمع البحكث اإلسالمية، 1محمد ىادم األميني، ط: تح كتقديـ كتعميؽ

مير جالؿ الديف :  ، عني بطبعو كنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميوشرح مئة كممة ألمير المؤمنيف  -438
.     ىػ1390الحسيني اإلرمكم المحدث، منشكرات جماعة المدرسيف، قـ، 

.  ق 1427كفا ،قـ ،: ،مط 1شرح نيج البالغة ،ط -439
 ىػ 1417، مجمع الفكر اإلسالمي، قـ، 1النجاة في القيامة في تحقيؽ أمر اإلمامة، ط -440
 ىػ 588ت.أبك الفضؿ أحمد بف محمد : الميداني  .

 . 1959، مط السعادة، مصر، 2محمد محيي الديف عبد الحميد، ط: مجمع األمثاؿ، تح -441
 (ىػ768ت )جماؿ الديف محمد بف محمد : ابف نباتو .

.  ىػ1321، مصر، 4سرح العيكف في شرح رسالة ابف زيدكف، ط  -442
 ىػ643محب الديف أبي عبد اهلل محمد ت : ابف النجار البغدادم  .

 . 1997 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1مصطفى عبد القادر ،ط : ذيؿ تاريخ بغداد ، تح  -443
 ىػ450أبك العباس احمد بف عمي ت: النجاشي . 

 . ىػ 1416 ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، 5السيد مكسى الزنجاني، ط: تح: رجاؿ النجاشي -444
  ىػ338أبك جعفر ت: النحاس   .

. 1988 ، جامعة أـ القرل ، 1تح محمد عمي الصابكني ، ط: معاني القرآف  -445
 ( ىػ303  -215 )أبك عبد الرحمف احمد بف شعيب : النسائي . 
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  . 1969محمد ىادم االميني، النجؼ، : ، تحخصائص أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  -446
 ، دار الكتب العممية ، بيركت ، 1عبد الغفار سميماف ػ سيد كسركم حسف ، ط: السنف الكبرل ، تح  -447

 .  1991/  ىػ 1411
 .ت .ب . دار الكتب العممية ، بيركت : فضائؿ الصحابة -448
 ىػ537ابك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد ت: النسفي  .

. ت.مكا، ب.محؽ، ب.، ب(مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ )تفسير النسفي المسمى -449
  ىػ 380محمد بف إبراىيـ ت : النعماني .

 .ت.عمي اكبر غفارم ، طيراف ، ب: تح : الغيبة -450
  ىػ 430احمد بف عبد اهلل االصبياني ت : أبك نعيـ .

  . 1931محؽ ، بريؿ ، لندف ، .ذكر أخبار اصبياف  ، ب -451
 . ىػ1415 ، الرياض ، 1تح نظر محمد الفاريابي ، ط: مسند أبك حنيفة -452
  ىػ 1320الميرزا حسيف ت : النكرم . 

 ، بيركت ، 1 إلحياء التراث ، طمؤسسة آؿ البيت : مستدرؾ الكسائؿ كمستنبط المسائؿ ، تح  -453
1987   . 

. ىػ1414 إلحياء التراث، قـ، مؤسسة أىؿ البيت : كسائؿ الشيعة إلى تحصيؿ مسائؿ الشريعة، تح -454
 ( ىػ676_631)محيي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ الدمشقي : النككم  .

. ـ1994األذكار النككية، دار الفكر، بيركت،  -455
. ت.تح عادؿ احمد ػ عمي محمد ، بيركت ، ب:ركضة الطالبيف  -456
. ـ1991، بيركت، 2، دار الفكر المعاصر، ط رياض الصالحيف -457
. 1987، دار الكتاب العربي، بيركت، 2محؽ، ط .شرح صحيح مسمـ، ب -458
 .ت .المجمكع ، مف شرح الميذب ، دار الفكر ، ب -459
 ىػ733شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب ت: النكيرم .

.  ت.نياية اإلرب في فنكف األدب، كزارة الثقافة كاالرشاد القكمي، القاىرة، ب -460
 ىػ218أبك محمد عبد الممؾ الحميرم ت : ابف ىشاـ  .

 .  1963مكتبة محمد عمي، مصر، : محمد محيي الديف، الناشر: السيرة النبكية، تح -461
 ىػ395الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ ت: أبك ىالؿ العسكرم .

 ، منشكرات بيضكف ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  1عبد الرزاؽ غالب ، ط: األكائؿ ، كضع حكاشيو  -462
1997 . 

 ، المؤسسة العربية ، 1عبد المجيد قطامش ، ط– محمد أبك الفضؿ إبراىيـ : جميرة األمثاؿ ، تح  -463
. ـ 1964

. ىػ1412، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، 1الفركؽ المغكية، ط -464
ق334 تلساف اليمف الحسف بف احمد بف يعقكب:  اليمداني 
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 ـ 1990 ، مكتبة االرشاد ،صنعاء ،1ط محمد بف عمي االككع الحكالي ، :تح  صفة جزيرة العرب ، -465
 ىػ 974احمد بف حجر ت : الييتمي 

. ىػ1375عبد الكىاب الحسني، القاىرة، : الصكاعؽ المحرقة في الرد عمى اىؿ البدع كالزندقة، تح -466
 (ىػ807ت)نكر الديف عمي بف أبي بكر : الييثمي . 

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث، حققو كعمؽ عميو مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطالئع ،  -467
. ت.القاىرة، ب

. ىػ1353-1352مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، مكتبة القدسي، القاىرة،  -468
ط، دار الكتب العممية، بيركت، .محمد عبد الرزاؽ حمزة، ب: مكارد الظمآف إلى زكائد ابف حباف، تح -469

.  ت.ب
 ىػ   478أبك الحسف عمي بف أحمد النيسابكرم ت : الكاحدم 

.  1986أسباب النزكؿ، دار الباز، مؤسسة الحمبي، القاىرة،  -470
 ( ىػ 6ؽ  )كافي الديف أبك الحسف عمي بف محمد الكاسطي : الكاسطي الميثي .

. 1376 ، دار الحديث ، قـ ، 1حسيف الحسني ، ط : عيكف الحكـ كالمكاعظ ، تح  -471
 ىػ207محمد بف عمر بف كاقد ت : الكاقدم  .

.  2006مارسدف جكنس ، عالـ الكتب، بيركت، : المغازم ، تحقيؽ -472
 ىػ306محمد بف خمؼ بف حياف ت : ككيع .

 . ت.محؽ، عالـ الكتب، بيركت، ب. بمصطفى المراغي ،: تعميؽ اخبار القضاة، -473
 ىػ768أبك محمد عبد اهلل بف أسعد ت: اليافعي  .

. ـ1997، دار الكتب العممية، بيركت، 1مرآة الجناف كعبرة اليقظاف، ط -474
 ىػ 626أبك عبد اهلل الركمي ت: ياقكت الحمكم   .

.  1963معجـ األدباء، ط األخيرة، مكتبة عيسى الحمبي، مصر،  -475
 .  1868كستنفمد ، ال يبزج ، : معجـ البمداف ، تح  -476
  (ىػ292كاف حيا في )احمد بف أبي يعقكب :اليعقكبي .

. ىػ1425،  ، مط مير، دار االعتصاـ1خميؿ المنصكر، ط:  ، عمؽ عميو التاريخ -477
ىػ307 ػ 210احمد بف عمي التميمي المكصمي :  أبك يعمى  .

.  ت. حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، بيركت ػ دمشؽ، ب : مسند أبك يعمى، تح -478
 
 

المراجع الثانويظ 
( ـ1924/  ىػ1342)محمكد شكرم البغدادم :  اآللكسي .

  . ق1342، مصر،  3محمد بيجة األثرم، ط: بمكغ األرب في معرفة أحكاؿ العرب، تصحيح -479
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 اقباؿ بف عبد الرحمف  .د : إبداح
 ،دار دجمة ،المممكة االردنية 1ط ،-  دراسة تحميمية مقارنة-الكحي القرآني بيف المفسريف كالمستشرقيف  -480

. ـ 2011،
  عبد الرزاؽ فرج اهلل: األسدم 

قسـ الشؤكف الفكربة كالثقافية في العتبة :  بيف طير الميالد كمجد االستشياد ،تح اإلماـ عمي -481
. ـ 2009 ،مط دار الضياء ، النجؼ االشرؼ ،2العباسية المقدسة ،ط

 حيدر: إسماعيؿ .
  آباء النبي محمد دار كمكتبة البصائر، بيركت، 1، ط(سيرة مختصرة كرد شبيات) مف آدـ إلى عبد اهلل ،

2012 .
 ىػ1348أبك عبد اهلل محمد تقي المكسكم ت: االصفياني .

بيركت، – السيد عمي عاشكر، مؤسسة االعممي : ، تح1، ط()مكياؿ المكاـر في فكائد الدعاء لمقائـ  -482
. ـ2001/ىػ1421

، (عج)مدرسة اإلماـ الميدم : كظيفة األناـ في زمف غيبة اإلماـ، ترجمة السيد أبك أحمد الكاظمي، نشر -483
.   ىػ1407، قـ، 1ط

 محمد ناصر الديف: األلباني .
. ـ1985، المكتب اإلسالمي، بيركت، 2إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، ط -484
 ـ 1970/ ىػ 1390عبد الحسيف بف احمد النجفي ت : االميني .

 .ـ 1995 ، 1الغدير في الكتاب كالسنة كاألدب ، مركز الغدير لمدراسات اإلسالمية ، ط -485
 طو ، كآخريف :  باقر. 

 . ـ 1980مط ، بغداد ، .ط ، ب.تاريخ ايراف القديـ ، ب -486
ـ 1970/ ىػ 1390عبد الحسيف بف احمد النجفي ت : االميني  آنخؿ جنثالث:  بالنثيا . 

. 2008، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 2حسيف مؤنس، ط : تاريخ الفكر األندلسي، نقمو عف االسبانية -487
 (ـ1798 _ 1742/  ىػ1212 _ 1155)السيد محمد ميدم : بحر العمـك .

، ط_ محمد صادؽ لحر العمـك : الفكائد الرجالية، حققو كعمؽ عميو -488 ، مكتبة الصادؽ، 1حسيف بحر العمـك
 .  ىػ1363طيراف، 

 السيد سامي :البدرم 
 ، 3حسيف البدرم ، احساف المظفر ،ط: السيرة النبكية تدكيف مختصر مع تحقيقات كاثارات جديدة ، تح  -489

 . ـ2005مكا ، . طكر سينيف ، ب : ياسيف ، نشر :مط 
 عبد الرحمف: بدكم .

. ـ1983،  ، بيركت ، دار العمـ لممالييف3 ، ط مذاىب اإلسالمييف -490
  محمد خميفة  .د: بركات

 . ـ 1994 ، دار القمـ ، الككيت ، 4عمـ النفس التعميمي ، ط -491
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  (المشرؼ عمى الجمع  ).  ىػ 1383حسيف الطباطبائي ت : البركجردم .
 . ىػ1407،  ، قـ ، المطبعة العممية جامع أحاديث الشيعة -492
 محمد بف أبي بكر األنصارم التممساني: البرم .

 ، مؤسسة األعممي لممطبكعات ، 1محمد التكنجي ، ط :  كآلو ، تح الجكىرة في نسب اإلماـ عمي  -493
.   ىػ 1402بيركت ، 

 ىػ1339إسماعيؿ باشا ت : البغدادم  .
.  ت .إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ب  -494
 .1955،  ، بيركت ىدية العارفيف، دار إحياء التراث العربي -495
 خالد: البغدادم. 

ستارة ،قـ : ،مط 1لمدليمي ،ط" قراءة في نيج البالغة " تصحيح القراءة في نيج البالغة ردا عمى  -496
 . ق1427،

 عبد الرحمف احمد: البكرم .
لندف - ،االرشاد، بيركت2مف حياة الخميفة عمر بف الخطاب،تحقيؽ كتعميؽ مرتضى الرضكم ،ط -497

.  ـ1998
 الشيخ كساـ برىاف: البمداكم .

دراسة الثبات كقكع التحربؼ ) بيف تحريؼ المدكنيف كتناقض مناىج المحدثيف فضائؿ اىؿ البيت  -498
كالتناقض في مصادر الحديث كقكاعده عند العامة كاثر ذلؾ في فضائؿ اىؿ البيت عمييـ 

.  ـ2012،العتبة الحسينية المقدسة،منشكرات االعممي،بيركت،1،ط(السالـ
 محمد تقي: التسترم  .

  ـ 2011 ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيركت ،1بيج الصباغة في شرح نيج البالغة ، ط -499
 . ىػ1419، قـ،  مؤسسة النشر اإلسالمي: ، تحقيؽ ، الطبعة األكلى قامكس الرجاؿ -500
 ىادم عبد النبي محمد: التميمي .

. 2006، النجؼ،  الدكر الييكدم في الدكلة االسالمية حتى نياية عصر الرسكؿ  -501
  حميد سراج.د: جابر  .

االنغالؽ الفكرم عند مدعي التجديد كصكرة االستقراء النصي االجتزائي في التعامؿ مع شخصية الرسكؿ  -502
 ـ 2013 ، دار الفيحاء ، بيركت ، 1 ، ط  . 

 . ـ 2012تمكز ، دمشؽ ،:  ، مط 1 ، ط الدبمكماسية كقكاعد المكاجية في فكر الرسكؿ  -503
 . ـ 2012 ، دار كمكتبة البصائر ، بيركت ،1الفكر األختبارم في نيج البالغة ، ط -504
 صالح محمد:  ابك جادك 

 .ـ 2011 ، دار المسيرة ، عماف ،8عمـ النفس التربكم ، ط -505
 صفاء كامؿ: الجبكرم. 

 .ـ2007مكسكعة العمماء كالمكتشفيف كالمخترعيف ، دار كمكتبة اليالؿ ، بيركت ،  -506
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 جكرج: جرداؽ .
. ـ2004، دار الميدم، بيركت، 1 ، صكت العدالة اإلنسانية، ط اإلماـ عمي  -507
  رشيد : الجميمي

.  ـ1976 ، بغداد  مط الرصافي ،  ،2ط تاريخ العرب في الجاىمية كعصر الدعكة االسالمية، -508
 حسف: الجكاىرم .

.   ىػ1419،  ، بيركت ، دار الذخائر بحكث في الفقو المعاصر، الطبعة األكلى -509
 حيدر:  حب اهلل .

. ـ2011،   بيركت ،1، ط ، مؤسسة االنتشار العربي حجية السنة في الفكر االسالمي قراءة كتقكيـ -510
 سعدم: ابك حبيب .

.  1988، دار الفكر، دمشؽ، 2، ط القامكس الفقيي لغة كاصطالحا -511
 ىػ1324الميرزا الياشمي ت :  حبيب اهلل الخكئي  .

 2008 بيركت، دار احياء التراث العربي، ،2ط عمي عاشكر،: تح منياج البراعة في شرح نيج البالغة، -512
. ـ 

  ىاشـ معركؼ : الحسني. 
ىػ 1427، مطبعة شريعت، انتشارات المكتبة الحيدرية، 5ط: سيرة االئمة االثني عشر -513
 فارس :  حسكف

العتبة العمكية المقدسة :الحج في نيج البالغة ضمف سمسمة في رحاب نيج البالغة ،ب ط ،الناشر  -514
ـ 2011،النجؼ ،

 ـ2003محمد باقر ت: الحكيـ . 
. ىػ1424، دار الحكمة، النجؼ االشرؼ، 2دكر أىؿ البيت في بناء الجماعة الصالحة، ط -515
 ،مؤسسة شييد المحراب ،النجؼ 1ط:حسيف المياحي : ،اعداد (صمى اهلل عميو كالو )الرسكؿ األعظـ  -516

.  ىػ 1424،
 محمد تقي : الحكيـ

. 1979، مؤسسة أىؿ البيت، النجؼ، 2االصكؿ العامة لمفقو المقارف، ط -517
(. قرص مكتبة أىؿ البيت  ) ، بال معمكمات السنة في الشريعة اإلسالمية -518
.  ىػ1426،  ، الطبعة اآلكلى، قـ سنة أىؿ البيت  -519
 السيد محمد عمي: الحمك .

 ، مطبعة ستار، 1، دار الكتاب اإلسالمي، ط  تاريخ الحديث النبكم بيف سمطة النص كنص السمطة -520
.  ـ2005

 محمد:  حمزة .
 ،المؤسسة العربية لمتحديث الفكرم ،المركز الثقافي 1الحديث النبكم كمكانتو في الفكر االسالمي ،ط -521

.  ـ 2005العربي ،بيركت ، 
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 السيد كماؿ  : الحيدرم
.  ـ2005 ،مط ستارة ،3عصمة األنبياء في القراف ،بقمـ محمكد الجياشي ،ط -522
 محمد عبد المعيد.د: خاف .

.  ـ 1937ألساطير العربية قبؿ االسالـ ،ب ط ،مط لجنة التأليؼ كالترجمة ، القاىرة ، -523
 حسيف الكحيد: الخراساني .

(. قرص مكتبة أىؿ البيت  ). ت.مكا، بز.مناسؾ الحج، ب -524
 القايني محمد تقي النقكم: الخراساني .

  .ت .مفتاح السعادة في شرح نيج البالغة، مكتبة المصطفكم، طيراف، ب -525
 محمد ميدم: الخرساف. 

. ىػ1427المحسف السبط، مكلكد أـ سقط؟ مكتبة الركضة الحيدرية، النجؼ،  -526
  محمد عبد القادر :  خريسات

 .ـ2011مؤسسة حمادة كدار اليازكرم ،االردف ،  ،1ط العصبية القبمية في صدر االسالـ ، -527
 السيد عبد الزىراء الحسيني :  الخطيب. 

 . ـ 1985دار االضكاء ، بيركت ، :  ، مط 3مصادر نيج البالغة كاسانيده ، ط  -528
 جكاد جعفر  : الخميمي

 .ت.، اإلرشاد لمطباعة كالنشر، بيركت، ب1السقيفة أـ الفتف، ط -529
 شكقي :  ابك خميؿ. 

 . ـ 1996الحضارة العربية االسالمية ، دار الفكر ، دمشؽ ،  -530
 ـ 1992/ ىػ 1413السيد أبك القاسـ المكسكم ت : الخكئي  .

. 1989البياف في تفسير القرآف، بيركت،  -531
 . ـ1992مكا، .، ب5لجنة التحقيؽ، ط: معجـ رجاؿ الحديث، تح -532

  عباس زرياب                                                   .د :    خكئي 
:  ، مط 1دراسة تحميمية في السيرة النبكية ، عصر ما قبؿ اليجرة ، ترجمة عمي الغدير سيد ىادم ، ط -533

 . ـ1997الغدير ، بيركت ، 
 (ـ1984-1887/ ىػ1404-1305)محمد عزة : دركزة .

. ـ2000، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 2التفسير الحديث، ط -534
 السيد طاىر عيسى: دركيش .

. 2004، دار كمكتبة اليالؿ ، بيركت، 1عمي كما كصؼ نفسو، ط -535
 سميح .د: دغيـ

.  ـ1995 ،دار الفكر المبناني ،بيركت ،1أدياف كمعتقدات العرب قبؿ االسالـ ،ط -536
 حمادم: ذكيب .
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 ، المركز الثقافي العربي ، المؤسسة العربية لمتحديث الفكرم ،1ط ، السنة بيف االصكؿ كالتاريخ -537
 .ـ2005بيركت،

 .  ـ 1937مصطفى صادؽ ت: الرافعي -538
 .إعجاز القرآف كالبالغة النبكية ، ب ط ،دار االرقـ ،بيركت ، ب ت  -539
 عبد الستار عز الديف: الراكم .

  1989، دار الرشيد، بغداد، (دراسة فمسفية في فكر معتزلة بغداد )ثكرة العقؿ  -540
 جناف سعيد :الرحك 

 . ـ 2005 ،الدار العربية لمعمـك ، بيركت ،1اساسيات في عمـ النفس ،ط -541
 معركؼ :  الرصافي. 

 . ـ 2011 ، منشكرات الجمؿ ، المانيا ، 5كتاب الشخصية المحمدية ، ط  -542
 محمد الرضي: الرضكم. 

.  ت.مف أقطاب الكذابيف أحمد بف تيمية الحراني، بال مكا، ب -543
 محمد: الريشيرم .

. ىػ1417، دار الحديث، 1عمي األسدم، ط: القيادة في اإلسالـ، تعريب -544
. ىػ1416، قـ، 1ميزاف الحكمة، دار الحديث، ط -545
  محمكد : أبك رية .

. 2007، قـ، 2أضكاء عمى السنة المحمدية، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، ط -546
  خير الديف : الزركمي .

. 1980، بيركت، 5األعالـ، دار العمـ لممالييف، ط  -547
 السيد أبك الفضؿ مير محمدم: الزرندم .

. ىػ1420، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، 1بحكث في تاريخ القرآف كعمكمو، ط -548
  عبد المجيد  : زىادت

.  ـ2005 بيركت ، دار اليدل ،  ،1ط حسف النمر ، :ترجمة التربية كالتعميـ في نيج البالغة، -549
 نصر حامد:  أبك زيد. 

.  ـ 2007المغرب ، الدار البيضاء ،  ،1ط اإلماـ الشافعي كتأسيس االيديكلكجية الكسطية ، -550
  ىػ1304احمد ت :زيني دحالف  

. ت .ب بيركت ، دار احياء التراث العربي ، السيرة النبكية ، الطبعة الجديدة ، -551
  نعمة ىادم:الساعدم.  

  . ـ2006بيركت ، مؤسسة التاريخ العربي ،  ،1ط عمي القرآف الناطؽ ، -552
 السيد عبد العزيز:  سالـ 

 .ت .ط ، بيركت ، ب.تاريخ الدكلة العربية ، ب -553
 جعفر:  سبحاني .
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.  ىػ1420، قـ،  ، مؤسسة اإلماـ الصادؽ  1، ط األمثاؿ في القرآف -554
 .ىػ1419، قـ، 1الحديث النبكم بيف الدراية كالركاية، ط -555
السيرة المحمدية دراسة تحميمية لمسيرة المحمدية عمى ضكء الكتاب كالسنة كالتاريخ الصحيح ، اعداد  -556

 . ىػ 1420اعتماد ، قـ ،:  ،مط 1جعفر اليادم ، ط:يكسؼ جعفر سعادة ، تعريب : كاقتباس 
. ىػ1420، قـ، 2عصمة االنبياء في القرآف الكريـ، ط -557
، قـ، 1جعفر اليادم، ط: ، نقمو إلى العربيةالعقيدة اإلسالمية عمى ضكء مدرسة أىؿ البيت  -558

 .ـ1998
 ، قـ مؤسسة االماـ الصادؽ :  ، مط 7عمي الكمبايكاني ، ط: محاضرات في االلييات ، تمخيص  -559

 .  ق 1425،
. ىػ1418، قـ، ، مؤسسة اإلماـ الصادؽ 1، ط مكسكعة طبقات الفقياء -560
 عبد الكريـ حسيف: السعداكم. 

 .ـ2011غريب نيج البالغة، مكتبة الركضة الحيدرية، النجؼ األشرؼ،  -561
 آية اهلل السيد محمد: السند  -562
 . ـ2005 ، مؤسسة الرافد ،قـ ، 1مصطفى االسكندرم ، ط: الصحابة بيف العدالة كالعصمة ، اعداد  -563
  السيد محمد ميدم محمد:السكيج .

 ميمة لمغاية ،...في النبكة كاالنبياء الستة العرب ،كتاب فيما فيو معمكمات كبحكث قؿ اف يتطرؽ الييا -564
.  ـ 2000لبناف ، مؤسسة البالغ ،  ،1ط

 السيد عمي الحسيني: السيستاني .
.   ـ1998 / ىػ1418،  ، لندف عبد اليادم محمد تقي الحكيـ:  ، ترتيب كتنظيـ الفقو لممغتربيف -565
. ىػ1413، مطبعة شييد، قـ،1مناسؾ الحج، ط -566
 . ىػ1416، 1منياج الصالحيف، قـ، ط  -567
 (1958 ػ 1873)السيد عبد الحسيف المكسكم : شرؼ الديف .

 .ش1382، قـ، 3النص كاالجتياد، دار األسكة، ط -568
   حسيف عمي:الشرىاني 

 2013تمكز ، دمشؽ ،:  ،مط1اضكاء عمى السيرة النبكية دراسة في حياة الرسكؿ مع السيدة خديجة ،ط -569
 .ـ 

 . ـ 2005 ، مكتبة اليالؿ ،بيركت ،1حياة السيدة خديجة مف الميد الى المحد ، ط -570
 انس :  شكشؾ. 

 . ـ 2008 ، دار النيج ، حمب ، 1عمـ النفس العاـ ، ط  -571
 محمد الميدم:  شمس الديف .

.  ـ 1997 ،المؤسسة الدكلية ،بيركت ،4،طحركة التاريخ عند اإلماـ عمي  -572
. ـ 2001دراسات في نيج البالغة، المؤسسة الدكلية ، بيركت،  -573
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 عمي: الشيرستاني .
 . 1994، بيركت، 1، ط كضكء النبي  -574
.  ىػ2005 ، دار الغدير ، قـ ، 1طمنع تدكيف الحديث ،  -575
 الشنقيطي  :

. ـ1995أضكاء البياف، مكتب البحكث كالدراسات، دار الفكر، بيركت،  -576
 (ىػ1422)السيد محمد الحسيني : الشيرازم .

، بيركت، 1تقريب القرآف إلى األذىاف، ط -577  .2003، دار العمـك
. ت.تكضيح نيج البالغة، دار تراث الشيعة، طيراف، ب  -578
 مجيد: الصائغ. 

. ـ2001 بيف أمو كأبيو، بيركت، عمي  -579
 (الشارح)صبحي : الصالح 

، طيراف،  ، دار االسكة6صبحي الصالح، ط : نيج البالغة، ضبط نصو كابتكر فيارسو العممية -580
.   ىػ1429

 أحمد محمكد: صبحي .
. 1985، دار النيضة العربية، بيركت، 5في عمـ الكالـ، ط  -581
 ـ1980محمد باقر ت: الصدر .

. 2003الرسكؿ ػ المرسؿ ػ الرسالة، دار التعارؼ لممطبكعات، بيركت، -582
 ـ1999محمد صادؽ ت: الصدر .

. ـ 2011ما كراء الفقو ، ب ط ،دار كمكتبة البصائر ، بيركت ، -583
 ميدم الصدر  : الصدر

 . ـ 2008  ، مط ستار ،4ط  ،أخالؽ أىؿ البيت  -584
 الشيخ سالـ :  الصفار. 

 . ـ 1999 ، دار الثقميف ، بيركت ، 1 في القيادة كالمناىج االنسانية دراسة تحميمة ، طسيرة الرسكؿ  -585
  ـ2005شكقي ت : ضيؼ .  

 .ـ 2008 القاىرة ، دار المعارؼ ،  ،28ط تاريخ االدب العربي ، -586
 نجاح:  الطائي 

 2002، دار الهدى ، لندن ، 2، ط نساء النبً وبناته-  -587
 ىػ 1402السيد محمد حسيف ت : الطباطبائي

 . ت.الميزاف في تفسير القرآف ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قـ ، ب -588
 مصطفى محمد :  الطحاف. 

 . ـ 2006 ، دار المعرفة ، بيركت ، 1التربية كدكرىا في تشكيؿ السمكؾ ، ط  -589
  آغا بزرؾ: الطيراني  .



 فهرس المصادر والمراجعالمصادر والمراجع                                                                                                                      

476 

 

.  ـ1983،  ، بيركت  ، دار األضكاء3، ط الذريعة إلى تصانيؼ الشيعة -590
 ياسيف عيسى: العاممي .

 .ـ1993، ، بيركت ، دار البالغة1االصطالحات الفقيية في الرسائؿ العممية، ط -591
 جعفر مرتضى : العاممي 

 .م 2002 للدراسات ، بٌروت ، اإلسالمً ، المركز 2 ربائبه ، طأمبنات النبً –  -592
 . ـ 2009 ، المركز االسالمي لمدراسات ، بيركت ،1 تخطيط المدف في االسالـ ، ط -593
.  ـ2010بيركت ، المركز االسالمي لمدراسات ،  ،6ط ، الصحيح مف سيرة النبي االعظـ  -594
 . ـ1996المركز االسالمي لمدراسات ،بيركت ،  ،1ط ، منطمقات البحث العممي في السيرة النبكية -595
 حسف مكي: العاممي .

 .ىػ1427، ذكم القربى، قـ، 2بداية المعرفة، ط  -596
 حسيف جمعة: العاممي .

.  ـ1983، مطبعة الفكر، بيركت، 1شركح نيج البالغة، ط -597
 الشيػخ قاسـ محمد مصرم: العاممي .

. ـ2003، دار الغدير، قـ، 1، ط رسالة في التعرب بعد اليجرة -598
  نبيو. د: عاقؿ .

. ـ1983دار الفكر، ، 3ط ، تاريخ العرب القديـ كعصر الرسكؿ -599
 مصطفى قصير: العاممي  .

، رابطة الثقافة كالعالقات االسالمية، قـ، 2 كالتدكيف المبكر لمسنة النبكية الشريفة، طػكتاب عمي  -600
1996 .

صائب:  عبد الحميد .
.  ـ1997 ، ب مكا ، فركرديف : مط ،1، ط (ثالثكف عاما بعد الرسكؿ)تاريخ السنة النبكية  -601
 مصطفى: عبد الرازؽ .

 .  ـ1944،  ، القاىرة 3، ط تمييد لتاريخ الفمسفة االسالمية -602
 خميؿ :  عبد الكريـ 

 . ـ 2006 ، مؤسسة االنتشار العربي ، بيركت ، 1أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ، ط.. إال  -603
 محمكد عبد الرحمف:  عبد المنعـ .

. ـ1999،  ، القاىرة ، دار الفضيمة معجـ المصطمحات كااللفاظ الفقيية -604
  (شارح)محمد :  عبده .

.  ت .، ب ، بيركت شرح نيج البالغة لمشريؼ الرضي، دار المعرفة -605
 مرتضى: العسكرم  .

 .  2010، بيركت، 1، ط المصطمحات االسالمية، المجمع العالمي الىؿ البيت  -606
 . ـ  ،2003المجمع العالمي ألىؿ البيت : ليمى، الناشر:  ، مط 1معالـ المدرستيف ، ط -607



 فهرس المصادر والمراجعالمصادر والمراجع                                                                                                                      

477 

 

 ـ1970/ىػ1390ت. نجـ الديف: العسكرم .
. ت.، ب ، النجؼ ، مطبعة اآلداب4، ط حديث الثقميف -608
 عباس محمكد : العقاد

نيضة مصر ،مصر ،ب ت :ابك الشيداء الحسيف بف عمي ،ب ط ، مط  -609
 جكاد: عمي .

.  ـ2006، آكنددانش، 1المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ، ط -610
 طارؽ محمد: عمي .

. ىػ1418مكا، . ط، ب. عقائدنا، ب -611
 انتصار عدناف: العكاد .

 . 2009 دراسة تاريخية، مؤسسة البديؿ، بيركت، السيدة فاطمة الزىراء  -612
 محمد: الغركم .

. ىػ1415، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، 3االمثاؿ كالحكـ المستخرجة مف نيج البالغة، ط -613
 (محقؽ كممخص)عمي اكبر : غفارم .

 ، جامعة اإلماـ الصادؽ 1ىػ ، ط1351دراسات في عمـ الدراية تمخيص مقباس اليداية لممامقاني ت  -614
.   ش1369

 أحمد: فتح اهلل .
. ـ1995، مطابع المدكخؿ، الدماـ، 1معجـ ألفاظ الفقو الجعفرم، ط -615
  عباس عمي حسيف:الفحاـ 

 ،العتبة العمكية المقدسة ، مكتبة 1االثر القرآني في نيج البالغة دراسة في الشكؿ كالمضمكف ،ط -616
 . ـ2010الركضة الحيدرية ،منشكرات الفجر ،بيركت ،

 .ـ 2014 ،مؤسسة دار الصادؽ الثقافية كدار الرضكاف ، االردف ،1بالغة النيج في نيج البالغة ،ط -617
  (ابك أنس  )عدناف : فرحاف  

 . ق1386شريعت ، ايراف ، :  ، مط 1دركس مف السيرة النبكية ، ط  -618
  محمد تقي : فمسفي 

   ، مط دار سبط النبي 2الطفؿ بيف الكراثة كالتربية ، تعريب كتعميؽ فاضؿ الحسيني الميالني ، ط  -619
 . ـ2005، 

 محمد إسحاؽ: الفياض .
. ىػ1418، مطبعة أمير، قـ، 1، ط مناسؾ الحج -620
 أسعد كحيد: القاسـ .

. ـ1997، مركز الغدير، بيركت، 1، ط أزمة الخالفة كاإلمامة كآثارىا المعاصرة -621
 لطيؼ: القزكيني .

رجاؿ ترككا بصمات عمى قسمات التاريخ ، بال معمكمات   -622
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 محمد صادؽ: ك قنيبي.محمد ركاس:  قمعة جي .
. ـ1998، دار النفائس، بيركت، 2معجـ لغة الفقياء، ط -623
 ىػ1359عباس ت: القمي .

.  ت.محمد ىادم األميني، مكتبة الصدر، طيراف، ب: الكنى كااللقاب، تقديـ -624
 السيد محمد عبد الحي االدريسي الحسني الفاسي: الكتاني .

. ـ1996 ، عبد اهلل الخالدم، بيركت: ، اعتناء كتحقيؽ2، ط(نظاـ الحككمة النبكية)التراتيب االدارية -625
 عمر رضا: كحالة .

. ـ1968، دار العمـ لممالييف، بيركت، 2معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة، ط -626
 .1957ـمعجـ المؤلفيف، دار إحياء التراث العربي، بيركت،  -627
 جكاد بف عباس :  الكربالئي. 

 ، مؤسسة االعممي ، بيركت 1االنكار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة ، مراجعة محسف االسدم ، ط  -628
 . ـ 2007، 

 آرثر :  كرستنسف. 
 ـ 1982مط ، بيركت ، .ط ، ب.ايراف في عيد الساسانييف ، ترجمة يحيى الخشاب ، ب -629
 عمي : الككراني .

 ـ 2009 ،الطبعة الجديدة ،دار المرتضى ،بيركت ،السيرة النبكية بركاية اىؿ البيت  -630
 .ـ2010/ ىػ1430، 3، ط(عج)المعجـ المكضكعي ألحاديث اإلماـ الميدم  -631

 .محمد بف ابراىيـ عمى اهلل : آؿ لطيؼ  ػ
  ـ2011 ، الدار العربية لممكسكعات ، بيركت ،1مآثر آؿ البيت كبني ىاشـ ، ط -632
  مؤسسة اإلماـ الصادؽ ( .)

. ىػ1418، مطبعة اعتماد، قـ، ، مؤسسة اإلماـ الصادؽ 1مكسكعة طبقات الفقياء، ط -633
 محمد صالح: محمد السيد .

. ـ 1988أبك جعفر االسكافي كآراؤه الكالمية كالفمسفية ، دار إحياء الكتب ، القاىرة ،  -634
 عمي صالح رسف: المحمداكم .

 . ـ 2013دار كمكتبة البصائر بيركت :  ، مط1االسالـ قبؿ البعثة المحمدية رؤية قرآنية، ط  -635
،  ، مؤسسة البصرة لمكتاب الثقافي، دار كمكتبة البصائر، بيركت1، ط أبك طالب بف عبد المطمب -636

. ىػ1433
  ىػ1432 ، ، قـ ، مركز األبحاث العقائدية1عقيؿ بف أبي طالب بيف الحقيقة كالشبية، ط -637
  محمد  : محمدياف

ؽ . ق1417 ، مؤسسة النشر االسالمي ، قـ ، 1 عف لسانو ، ط حياة أمير المؤمنيف  -638
 محمكد عرفة.د:  محمكد .
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 ،عيف لمدراسات كالبحكث 1العرب قبؿ اإلسالـ ، احكاليـ السياسية كالدينية كاىـ مظاىر حضارتيـ ، ط -639
 . ـ 1995االنسانية كاالجتماعية ،مصر ،

  محمد باقر : المحمكدم .
. 1396، دار التعارؼ، بيركت، 1نيج السعادة في مستدرؾ نيج البالغة، ط -640
  ىػ1411ت : المرعشي .

ابراىيـ الميانجي ، ب ط ، ب : شرح احقاؽ الحؽ ، تح كتعميؽ السيد شياب الديف المرعشي ، تصحيح  -641
. ت .مط ، منشكرات مكتبة آية اهلل المرعشي ، قـ ، ب

 مركز المعجـ الفقيي  .
. ، بال معمكمات(قرص مكتبة أىؿ البيت)المصطمحات،  -642
 محمد فاضؿ: المسعكدم .

. ـ 2002قـ ،  ،مؤسسة االنكار الفاطمية ،3األسرار الفاطمية، ط -643
  محمد تقي : مصباح

 . ىػ 1426افؽ ،قـ ،: ، مط 1محمد الخاقاني ،ط:النبكة في القرآف ،نقمو الى العربية  -644
 الشيخ حسف :  المصطفكم. 

 ، مؤسسة الطباعة كالنشر كزارة الثقافة كاالرشاد ، طيراف 1التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ ، ط  -645
 . ق 1417

  محمد رضا:المظفر  .
 . 2004 ، قـ ، 4محمكد المظفر ، ط. د: تقديـ : السقيفة -646
.   ت. المنطؽ، مطبعة حساـ، بغداد، د  -647
 ىػ1380احمد بف محمد الحسني ت : المغربي .

. ت.تح محمد ىادم االميني ، أصفياف ،ب: فتح الممؾ العمي بصحة حديث مدينة العمـ عمي  -648
 محمد جكاد  : مغنية

. ـ1981، دار العمـ لممالييف، بيركت، 3التفسير الكاشؼ، ط -649
.  ق1428ستار،قـ،: ،مط2في ظالؿ نيج البالغة،محاكلة لفيـ جديد،ط -650
  مكتبة الركضة الحيدرية

،الناشر العتبة العمكية المقدسة ،النجؼ  (سمسمة في رحاب نيج البالغة )القرآف في نيج البالغة  -651
 .ـ 2011،

،الناشر العتبة العمكية المقدسة ،النجؼ  (سمسمة في رحاب نيج البالغة ) المكعظة في نيج البالغة  -652
. ـ  2012،

ىاشـ يحيى:  المالح  .
 .ـ1994، المكصؿ،  دار الكتب ، الكسيط في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ -653
 اياد :  المنصكرم 
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 .ت .ط ، مؤسسة احياء الكتب االسالمية ، قـ ، ب.المنيج العممي في تقييـ افعاؿ الصحابة ، ب -654
  ميدم  : الميريزم

زالؿ ككثر ، قـ ، :  ، مط 4دركس في نصكص الحديث كنيج البالغة ، ترجمة انكر الرصافي ، ط -655
 ق 1432

 حسف الطباطبائي: المير جياني  .
  ىػ 1388، طيراف، (مستدرؾ نيج البالغة  )مصباح البالغة في مشكاة الصياغة  -656
 السيد عمي الحسيني: الميالني .

 . ق 1421 ، نشر مركز االبحاث العقائدية ، قـ ، 1آية التطيير ، ط  -657
.  ىػ1421، مركز األبحاث العقائدية، 1، طابف تيمية كامامة عمي  -658
.  ىػ1430، مطبعة كفا، قـ، 4حديث سد االبكاب، ط -659
. ىػ1421،  ، قـ ، مركز االبحاث العقائدية حديث المنزلة -660
  السيد ىاشـ  : الميالني

 .ـ 2012 ، النجؼ االشرؼ ، نشر العتبة العمكية المقدسة ، سيرة الرسكؿ األعظـ مف نيج البالغة -661
 عبد الجبار . د:  ناجي. 

 .  ـ 2011، دار المحجة البيضاء، بيركت ، 1نقد الركاية التاريخية عصر الرسالة انمكذجا، ط -662
 ناصر مكاـر الشيرازم .

.  ـ2005 ،دار احياء التراث العربي ،بيركت ،2األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ ،ط -663
،بمساعدة مجمكعة مف (شرح نيج البالغة شرح عصرم جامع لنيج البالغة)نفحات الكالية  -664

.  ـ2009،بيركت،،دار جكاد االئمة2عبد الرحيـ الحمراني،ط:الفضالء،اعداد
 ىادم: النجفي  .

. ـ2002، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1مكسكعة أحاديث أىؿ البيت، ط -665
  جكاد . د: النصر اهلل .

.  2003 في رحاب البصرة، مطبعة الغدير، البصرة، أمير المؤمنيف اإلماـ عمي  -666
. 2013 في فكر معتزلة البصرة، دار الفيحاء، بيركت، اإلماـ عمي  -667
 ، ذكم القربى ، قـ ، 1، ط  ()شرح نيج البالغة البف أبي الحديد رؤية اعتزالية عف اإلماـ عمي  -668

.    ـ 2004
، مركز األبحاث العقائدية، النجؼ، (الكالدة في الكعبة)فضائؿ اإلماـ عمي تنسب لغيره ،الحمقة األكلى  -669

2009 .
 أحمد راسـ: النفيس .

. 2010، بيركت، 1النبكة في نيج البالغة، دار المحجة البيضاء، ط -670
 ىػ 1405عمي الشاىركدم ت : النمازم  .
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 1418حسف بف عمي النمازم، مؤسسة النشر اإلسالمي، قـ، : كتصحيح: مستدرؾ سفينة البحار، تح -671
.  ىػ

 ىػ1306السيد حامد ت: النقكم  .
. ىػ1405خالصة عبقات األنكار، مطبعة خياـ، مؤسسة البعثة، طيراف،  -672
  عبد الرحمف: الكائمي. 

 ـ2003 ،دار اليادم ،بيركت ،1جدلية العالقة بيف العقؿ كالتجربة االجتماعية،ط -673
 محمد حسف : آؿ ياسيف 

 . ـ 1996 ، بيركت ،في رحاب الرسكؿ  -674
 أحمد حسيف: يعقكب  .

 . ق 1415دار الفجر ، لندف ،  ،2ط الخطط السياسية لتكحيد االمة االسالمية ، -675
 . ـ 2003بيمف ، قـ ، :  ، مط 4نظرية عدالة الصحابة كالمرجعية السياسية في االسالـ، ط  -676
 محمد ىادم الغركم: اليكسفي .

 .ىػ1417،  ، مجمع الفكر اإلسالمي، قـ1مكسكعة التاريخ اإلسالمي، ط -677
 
 

 
الدوريات 

 
 حميد سراج .د:  جابر. 

فمسفة النبكة كابعاد حياة االنبياء االجتماعية في نيج البالغة ، منشكر ضمف ابحاث كدراسات مؤتمر  -678
  .325 – 303 ـ ، ص 2011، النجؼ االشرؼ ، 1 ، مركز دراسات الككفة ، ط2نيج البالغة ، ج 

 احمد عبد المجيد . د:  حمكد. 
 مف خالؿ نيج البالغة ، مجمة رسالتنا ، العدد  لالماـ عمي المرتضى سيرة النبي المصطفى  -679

  .154 – 132 ، ص 2004الرابع السنة االكلى ،  بغداد 
حسٍُ .د: نصافٍ  ا 

 و ، 2012يجهت صذي انقزآٌ ، انعذد انثاٍَ ، انسُت االونً ،  فٍ انكتاب وانسُت ،آباء انُبٍ  -680

  .124-105ص
 انشزَف َىسف 

و ،  1978، بغذاد ، 29انكعباث انًقذست عُذ انعزب قبم االسالو ، يجهت انًجًع انعهًٍ انعزاقٍ ، يج  -681

 ( .انصفحاث جًُعها )

جكاد. د: شاكر مجيد، النصر اهلل. د:  كاظـ .
،  الحياة العقائدية كاالجتماعية عند العرب قبؿ اإلسالـ في شرح نيج البالغة البف أبي الحديد المعتزلي -682

  . 61 -1ص . 2006،   العدد الثاني 30، المجمد  (اإلنسانيات)مجمة أبحاث البصرة 
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  حاكـ حبيب:الكريطي 
، منشكر ضمف ابحاث كدراسات مؤتمر نيج البالغة -  قراءة تأكيمية – في نيج البالغة اىؿ البيت  -683

  .24-7 ـ ، ص2011 ، النجؼ االشرؼ ،1  ، مركز دراسات الككفة ، ط5، ج 
  كاظـ حمد : المحراث

 .ب ط   ،76-75العدد  تجميات الزىد في نيج البالغة ، -684
 مكسى :  نصار 

ـ ، 2013الطغاة كسنف التاريخ في ضكء القراف ، مشاىد الصراع ، مجمة المصباح ، العدد الثامف ، -685
  .255 - 231ص

 جكاد كاظـ: النصراهلل .
. ـ2007،  ، السنة الثانية ، العدد الرابع ، مجمة دراسات البصرة في فكر الجاحظ ()اإلماـ عمي  -686
 . ـ2006،  (أ )  ، العدد االكؿ31الجاىمية فترة زمنية أـ حالة نفسية ، مجمة أبحاث البصرة ، المجمد  -687

  .43 ػ 5ص
السيرة النبكية بيف الرؤية القرآنية كالركاية التاريخية ، بحث مشارؾ في مؤتمر بيت الحكمة ، بالتعاكف مع  -688

 . ـ 2013جامعة ذم قار ،
 .ـ 2007 مركيات الجكىرم عف يـك السقيفة، مجمة دراسات البصرة، العدد األكؿ، السنة الثانية،  -689
 . ـ 2010 ،9 في ديار بني سعد ، مجمة دراسات تأريخية ،العدد نشأة النبي  -690
. 2008ىيأة كتابة التاريخ برئاسة معاكية، مجمة رسالة الرافديف، العدد الخامس،  -691
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 إيماف حسف مجيسر: الساعدم .
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 . ـ 2007جامعة بابؿ ، كمية التربية ،
 سعدم عبد الرحيـ مانع :  المالكي 
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  غشواٌ عبذ انكاظى يهذٌ: انًزسوك 

، كهُت انتزبُت ،  ، جايعت بابم ، رسانت ياجستُز غُز يُشىرة انغُبُاث فٍ َهج انبالغت دراست تارَخُت -707
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