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د. عالء ح�صن مردان الالمي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

�ض البحث ملخَّ

ج��اءت فكرة ه��ذا البح��ث حماولًة لق��راءة ت��راث اإلس��الم وقيمته بنظ��ر رجاله 
وأصح��اب العل��م والتألي��ف، وب��م أنَّ عر الرس��الة من املواضي��ع الش��يِّقة وأفكاره 
ة، وأيًضا حاولنا تقديمه��ا وفًقا لتوثيق  دة؛ ج��اء الركيز عىل أخبار الس��ية النبويَّ متج��دِّ
ا عىل مس��توى الفكر اإلمامّي وعلمئه، فه��و يعدهُّ واحًدا من  ّ املش��هور جدًّ م��ة احِللِّ العالَّ
وا للفكر املنحرف عن اإلس��الم أو الفكر الدخيل عليه، إذ كثًيا   أهمِّ العلمء الذين تصدهُّ
ما حاول إثبات أش��ياء حاول البعض طمس��ها أو نظر إليها من باب الالمباالة، وحدث 
ذلك مع شخص اإلمام أمي املؤمنني، فكان خي ما مثَّل هذا تأليفه لكتاب )كشف 
اليق��ني(، وأيًضا كتاب )هنج احلقِّ وكش��ف الصدق(، وكذلك كتاب )منهاج الكرامة(، 
ي للفكر املنحرف عن  ا للتص��دِّ ة كبية جدًّ فه��ذه الكتب الثالثة هلا قيم��ة تارخييَّة وفكريَّ
مدرس��ة أهل البيت، مع مناقش��ة بعض الروايات التارخييَّة العائدة للعر النبوّي 

وإعادة تقويمها.

وعليه يكون البحث يف حمورين، وكم يأيت:

ّ ألخبار السية النبويَّة. مة احِللِّ املحور األول: توثيق العالَّ

.د املحور الثاين: نبوة النبيَّ حممَّ

، الس��يم  ّ مة احِللِّ وأيًضا س��يكون الركي��ز يف البحث عىل جانب من مؤلَّفات العالَّ
ة بصورة فلس��فيَّة  ة أو أش��ياء ختصهُّ النبوَّ التي تمَّ فيها ِذكر جزء من أخبار الس��ية النبويَّ
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أو كالميَّة، والكتب التي س��يتمهُّ تسليط الضوء عليها هي كاآليت: )كتاب كشف اليقني، 
وكتاب منهاج الكرامة، وكتاب هنج احلقِّ وكشف الصدق(، فهذه الكتب التي ذكرناها 
مة  ة، وأيًضا هناك بع��ض وجهات النظر للعالَّ فيه��ا جانب كبي من أخبار الس��ية النبويَّ
ّ فيم خيصهُّ صفات النبّي وعصمته وأمهيَّة وجوده يف الفكر اإلس��المّي، وهذا  احِل��لِّ
ة بصورة خمترة ومفيدة، بعيًدا عن اإلسهاب  يعني أنَّه عالج جزئيَّات من الس��ية النبويَّ
أو اس��تخدام األلف��اظ البالغيَّة أو اخلطابيَّة، وه��ذا يوفِّر للباحثني ص��ورة واضحة عن 

ّ وتوثيقه هلا. مة احِللِّ ة من وجهة نظر العالَّ عر الرسالة النبويَّ
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Abstract

The idea of this research is an attempt to read the heritage 

of Islam and its value in the point of views of its men, its scholars 

and its authors. Since the era of the message, is one of the 

interesting topics and has ideas renewed ideas, so the focus was 

on the Prophet's biography. We also tried to submit it according 

to the documentation of Al-Hilli, who is very famous at the level 

of Imams thoughts and its scholars. He is considered one of the 

most important scholars who has resisted the different thought 

of Islam or the outsider.

 For many times, he has tried to prove things that some tried 

to distortion or he considered it as unimportant, as he did with 

the person of Imam of the believers (PBUH), when he wrote his 

best books: (Uncertainties Revealed, Right Approach, Honesty 

Reveal and the of Book Alkarama's curriculum).

 These four books have a great historical and intellectual 

value to deal with the different thought of Ahl Al-Bayt school, 

with discussing some of the historical narratives of the prophetic 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

era and re-evaluating them.

The research has Two chapters: The first chapter deals with 

the documentation of Al-Hilli for the Prophet's biography, and 

the second chapter studied the prophetic prophet Muhammad 

(PBUH).

And also the focus in research will be on some of Al-

Hilli's books especially in which they were mentioned part of 

the biography of the Prophet or things related to prophecy 

in a philosophical or verbal way. The books that we will be 

highlighted are as follows:

 (Uncertainties Revealed, Right Approach, Honesty Reveal 

and the of Book Alkarama's curriculum) these books, have a 

large part of the biography of the Prophet, and also there are 

some views of Al-Hilli regarding to the attributes of the Prophet  

(PBUH) and his inerrancy and the importance of his presence 

in Islamic thought, which means that he dealt with parts of 

the biography of the Prophet briefly, useful and away from the 

elaboration or using of rhetorical or verbal words. This provides 

for researchers a clear image of the era's Prophet's message from 

the point of view of Al-Hilli and his documenting it.
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مة البحث مقدِّ

ال ش��كَّ أنَّ قراءة التاريخ اإلس��المّي بحاجة إىل مزيد من اجلهد واملتابعة يف س��بيل 
الوص��ول اىل الق��راءة املالئم��ة والواقعيَّة للفكر اإلس��المّي الس��ليم البعي��د عن اهلوى 
، إذ هناك عقبات  ف يف فهم الراث اإلس��المّي، وهذا األمر ليس باليشء اهل��نيِّ والتط��رهُّ
ل هذه  كث��ية تعرض طريق من حياول تقديم قراءة قيِّمة تليق بالتاريخ اإلس��المّي، وأوَّ
ه  ��ة الناس، أو توجهُّ العقب��ات: العقي��دة، وثانيها: ميل النف��س وهواها، وثالًثا: رغبة عامَّ
الثقافة بحس��ب الزمن الذي تنتمي إليه، فكلهُّ هذه األمور وغيها تكون عثرة يف طريق 
الباحث��ني، إذ كي��ف يوفَّقون إىل تقديم نتاٍج تارخييٍّ فكريٍّ س��ليٍم يناس��ب احلقيقة دون 
ي واإلرصار عىل  مات التحدِّ سواها، أو هو كاش��ف هلا عىل أقلِّ تقدير، فهل نملك مقوِّ
يات أو أش��ياء هلا ش��هرهتا  قراءة الراث اإلس��المّيّ بعني اإلنصاف، أم نس��لِّم إىل مس��مَّ
م هلا قراءة أخرى ختتلف عنها؟ فهل نملك اجلرأة يف تقويم نتاج  ها أو نقدِّ نخشى أن نمسَّ
الذين س��بقونا يف مضمر البحث والتأليف، أم نسلِّم بلمستهم وفكرهتم التي ثبَّتوها منذ 

زمن بعيد قد يكون بألف سنة أو أكثر أو أقل من ذلك.

م جاءت فكرة هذا البحث، حماولًة لقراءة تراث اإلسالم وقيمته بنظر  ووفاًقا ملا تقدَّ
رجاله وأصحاب العلم والتأليف، وبم أنَّ عر الرسالة من املواضيع الشائقة، وأفكاره 
��ة، وأيًضا حاولنا تقديمه��ا وفق توثيق  دة، جاء الركيز عىل أخبار الس��ية النبويَّ متج��دِّ
ا عىل مس��توى الفكر اإلمامّي وعلمئه، فه��و يعدهُّ واحًدا من  ّ املش��هور جدًّ م��ة احِللِّ العالَّ
وا للفكر املنحرف عن اإلس��الم والفكر الدخيل عليه، إذ كثًيا  أه��مِّ العلمء الذين تصدهُّ
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ما حاول إثبات أشياء حاول البعض طمسها أو نظر إليها من باب الالمباالة، كم حدث 
ذلك مع شخص اإلمام أمي املؤمنني، فكان خي ما مثَّل هذا تأليفه لكتاب )كشف 
اليق��ن(، وأيًضا كتاب )منهاج الكرامة(، وكذلك كتاب )هنج احلقِّ وكش��ف الصدق(، 
ي للفكر املنحرف عن  ا للتص��دِّ ة كبية جدًّ فه��ذه الكتب الثالثة هلا قيم��ة تارخييَّة وفكريَّ
مدرس��ة أهل البيت، مع مناقش��ة بعض الروايات التارخييَّة العائدة للعر النبوّي 

وإعادة تقويمها.

وعليه سيكون البحث يف حمورين، وكم يأيت:

ّ ألخبار السية النبويَّة. مة احِللِّ املحور األول: توثيق العالَّ

.د املحور الثاين: نبوة النبّي حممَّ
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املحور الأوَّل

مة احِللِّّي لأخبار ال�صرية النبويَّة توثيق العالَّ

 جيدها حتوي جانًبا م��ن الفقه وأصوله،  ّ م��ة احِللِّ ح ملؤلَّفات العالَّ لع��لَّ املتصفِّ
ة، وبعًض��ا منها يتمهُّ ملناقب اإلمام  وآخ��ر يتمهُّ بالبحث يف اجلوانب الفلس��فيَّة والعقائديَّ
عّل كم يف كتاب )كش��ف اليق��ني يف فضائل أمي املؤمنني(، وه��ذا الكتاب األخي 
 ة، واإلمام عّل له قيمة كبية؛ ملا احتواه من أخبار ختصهُّ عر الرس��الة بصورٍة عامَّ
، إذ إنَّ  ّ مة احِللِّ ة، هذا األمر أعطى صورة من التوثيق التارخيّي برؤية العالَّ بصورٍة خاصَّ
زت عىل األخبار التي جاءت لتبنيِّ أفضليَّة اإلمام أمي املؤمنني، فضاًل  توثيقات��ه ركَّ
ع��ن ذلك احتوت أخباًرا ُأخرى بش��أن ح��روب النبّي، وأيًضا جانًب��ا من األخبار 
 ،السيم فيم خيصهُّ زواجها من اإلمام عّل ،هراء التي ختصهُّ الس��يِّدة فاطمة الزَّ
قة َذكر فيها  صت ملعراج النب��ّي، فضاًل عن أخبار ُأخ��رى متفرِّ وأيًض��ا أخب��اًرا ُخصِّ

ة. جانب من السية النبويَّ

ّ من مناقب رس��ول اهلل، إذ نقل رواية عن عبد اهلل  مة احِللِّ تب��دأ توثيقات العالَّ
د سل  ابن مس��عود)1(، جاء فيها: »قال رسول اهلل: يا عبد اهلل أتاين ملك فقال: يا حممَّ
َمن أرســلنا قبلك من ُرســلنا عىل ما بعثوا؟ قال: قلت: عىل ما بعثوا؟ قال: عىل واليتك 
 ث عن أنَّ اس��م النبّي وواليــة عّل بن أيب طالــب«)2(، وأيًضا نقل رواية تتحدَّ
واس��م اإلمام عّل مكتوٌب ع��ىل العرش قبل أن خيلق اهلل الس��موات واألرض 
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بألفي عام)3(.

ا بش��أن بداي��ة البعثة وما خيصهُّ إس��الم الرجال والنس��اء، فجاء لدي��ه أنَّ اإلمام  أمَّ
ل َمن صىلَّ خلف  ل َمن آمن برس��ول اهلل، وأنَّه والس��يِّدة خدجية أوَّ عليًّا هو أوَّ
الرس��ول)4(، ومل يكن هناك توثيق خيصهُّ والدة رسول اهلل وتنشئته يف ظلِّ أبويه 
ّ مل يكن  مة احِللِّ ه أيب طالب، والظاه��ر أنَّ العالَّ ه عبد املطلب وعمِّ وكفالت��ه من قب��ل جدِّ
ة بتفاصيلها، إنَّم وثَّق األحداث أو األفكار التي تش��ي لإلمام  يتمهُّ جلانب الس��ية النبويَّ
ع��ّل، الس��يم هذا ال��يشء كان غالًبا عىل منهج��ه يف تأليف كتابه )كش��ف اليقني(، 
وأيًضا كتابه اآلخر )هنج احلقِّ وكشف الصدق(، ومن ثمَّ ال نستغرب إعراضه عن ِذكر 
ة، إنَّم جاءت  مة مل يكن قاصًدا يف كتبه حر أغلب أخبار الس��ية النبويَّ ذلك، فإنَّ العالَّ
عرضيَّة مع ِذكر اإلمام عّل ودوره يف عر الرس��الة، وهذا األمر له أمهيَّة كربى يف 
ة من حيث ِذك��ر أخبار أمي املؤمنني، وعىل ذلك جاءت  توثيق أخبار الس��ية النبويَّ

توثيقاته ألخبار السية بصورة جزئيَّة وليست كليَّة.

ت قوله تعاىل: ﴿َوَأْنِذْر َعِشَرَتَك  وجاء لديه اس��تعراض للرواية التارخييَّة التي ف�َّ
اأْلَْقَربِــنَي﴾)5(، وهي عىل اآليت: »مجع رس��ول اهلل بني عبد املطَّلب يف دار أيب طالب 
وهم أربعون رجاًل وأمر أن يصنع هلم فخذ شاة مع ُمدٍّ من طعام الربِّ ويعدَّ هلم صاًعا من 
اللبن وكان الرجل يأكل اجلذعة يف مقام واحد ويرشب الزّق)6( من الرشاب، فأكلوا من 
اليس��ي ما كفاهم إظهاًرا ملعجزته،ثمَّ قال هلم: يا بني عبد املطَّلب إنَّ اهلل تعاىل بعثني إىل 
ة فقال: ﴿َوَأْنِذْر َعِشــَرَتَك اأْلَْقَربنَِي﴾، وأنا أدعوكم إىل  اخللق كافَّة وبعثني إليكم خاصَّ
كلمتني خفيفَتني عىل اللس��ان ثقيلَتني يف امليزان متلكون هبم العرب والعجم وتنقاد لكم 
هبا األمم وتدخلون هبم اجلنة وتنجون هبم من النار: ]ش��هادة أالَّ إله إالَّ اهلل وأينِّ رس��ول 
اهلل[، فم��ن جييبن��ي إىل هذا األمر ويؤازرين ع��ىل القيام به يكن أخ��ي ووصيِّي ووزيري 
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ووارث��ي وخليفتي من بعدي، فلم جيبه أح��د منهم، فقال أمي املؤمنني: فقمت بني 
يديه وأنا إذ ذاك أصغرهم س��نًّا فقلت: أنا يا رس��ول اهلل أؤازرك ع��ىل هذا األمر. فقال: 
اجلس، ثمَّ أعاد عىل القوم القول ثانيًة فصمتوا وقمت فقلت مثل مقالتي األوىل، فقال: 
اجل��س، ث��مَّ أعاد عىل القوم مقالته ثالثًة فلم ينطق أح��د منهم بحرف فقمت وقلت: أنا 
ي��ا رس��ول اهلل أنا أؤازرك عىل هذا األم��ر، فقال: اجلس فأنت أخ��ي ووصيِّي ووزيري 
ووارث��ي وخليفتي من بعدي، فنه��ض القوم وهم يقولون أليب طالب: ليهنئك اليوم إن 

دخلت اليوم يف دين ابن أخيك فقد جعل ابنك أمًيا عليك«)7(.

ا األص��حهُّ تارخييًّا لديه، وأيًضا لدى مدرس��ة  ويب��دو أنَّ اختياره هل��ذه الرواية؛ ألهنَّ
��ة باإلنذار وكم  اإلماميَّ��ة، وأيًض��ا فيها ردٌّ عىل بعض التفس��يات لآلي��ة القرآنيَّة اخلاصَّ
ة بطوهنا،  ت باألقربني من أهل قريش، أي عامَّ ا اختصَّ ها عىل أهنَّ م، إذ هناك من ف�َّ تقدَّ
وهذه الرواية ُنقلت عن أيب هريرة الدويّس، واعتمدها البخارّي)8( يف توثيقه لألحاديث 
ايّن)10(- وهو ممَّن عاش  ا األص��دق)9(، وأيًضا اعتمد عليها ابن تيمية احلرَّ ة عىل أهنَّ النبويَّ
فاته)11(، ووفاًقا هلذا يتَّضح األمر أكثر ملبدأ توثيق  - يف كثٍي من مؤلَّ ّ مة احِللِّ يف عر العالَّ
، فهو ح��اول إثبات الرواية التي ابتع��د عنها ناكرو حقَّ  ّ مة احِللِّ ه��ذه الرواي��ة عند العالَّ
ة الراع  اًل، وللرس��ول ثانًيا، فضاًل عن حدَّ اإلمام عّل يف نرته لإلس��الم أوَّ
ه إىل االختالف  ه العقائدي، فيؤدِّي ذلك التوجهُّ الفك��رّي والتأصيل لألخبار وفق التوجهُّ
يف التوثي��ق التارخيّي لعر الرس��الة اإلس��الميَّة، وهذا ما يعاين من��ه أغلب الباحثني يف 
الش��أن التارخيّي وقتنا الراهن، إذ هناك أكثر من رواية للحدث التارخيّي الواحد، وأيًضا 
أكثر من تفس��ي لآليات القرآنيَّة وأس��باب النزول، وعليه تكون الص��ورة التارخييَّة غي 
واضح��ة وحتتاج إىل مزيد من التوثيق والتريح بحقيقة األحداث، وهذا ما عمل عليه 
ّ من الكش��ف عن وجه احلقيقة لذلك احل��دث التارخيّي املهم، والذي عىل  مة احِللِّ العالَّ
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.أثره يكون هناك استدالل عقائدّي واضح، وهو األفضليَّة لإلمام عّل

وج��اء ِذكر هج��رة النبّي، وكيف ن��ام اإلمام عّل يف فراش��ه، وَذَكر رواية 
ث فيها عب��د اهلل بن عبَّاس)12( عن فضل اإلمام عّل جاء فيها بش��أن اهلجرة:  يتح��دَّ
»ورشى عّل نفس��ه، لبس ثوب رس��ول اهلل، ثمَّ نام مكانه، وكان املرشكون يريدون 
رسول اهلل، فجاء أبو بكر واإلمام عّل نائم، وأبو بكر حيسب أنَّه نبّي اهلل، فقال: 
ي��ا نبيَّ اهلل، فقال ل��ه اإلمام عّل: إنَّ نبيَّ اهلل قد انطلق نح��و بئر ميمون)13( فأدركه، 
فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، وجعل عّل ُيرمى باحلجارة كم كان ُيرمى رس��ول اهلل 
ر قد لفَّ رأس��ه بالثوب ال خيرجه حتَّى أصبح، ثمَّ َكَش��ف عن رأس��ه الثوب  وهو يتضوَّ

ر وقد استنكرنا ذلك«)14(. ر وأنت تتضوَّ فقالوا: كان صاحبك نرميه فال يتضوَّ

ّ يرى أنَّ أبا بكر كان صاحب رس��ول  مة احِللِّ ووفاًق��ا هلذه الرواية يتَّض��ح أنَّ العالَّ
اهلل يف الغار، وأيًضا يرى أنَّه وصل إىل بيت النبّي لكنَّه مل جيده حينها، فردَّ عليه 
اإلم��ام عّل، وكأنَّ أبا بك��ر تفاجأ ومل يعرف اإلمام عّل حتَّ��ى ردَّ عليه، وعىل 
إثر ذلك حلق بش��خص النبّي، وكان النبّي قد س��لك الطريق املؤدِّي إىل بئر ميمونة. 
م رموا اإلمام عّل باحلج��ارة وهو يتأملَّ منها وبقي عىل  واملالَحظ��ة الثانية عىل الرواية أهنَّ
تلك احلالة حتَّى الصباح، عندها عرفوه أنَّه اإلمام عّل وليس رسول اهلل، هبذه 
الرؤية جاءت بعض تفاصيل هجرة رس��ول اهلل ومبيت اإلمام عّل عىل فراش 

. ّ مة احِللِّ النبّي آنذاك لدى العالَّ

ا بش��أن حروب النبّي، فقد ج��اء توثيق جزء كبي منه��ا، إذ َذَكر معركة بدر  أمَّ
ار رهط أيب  ى بدًرا، وقيل إنَّه رجل من غفَّ الكربى، والتي ُتنس��ب لبئر كان لرجل يس��مَّ
: »وه��ذه الغزاة هي الداهية  ّ مة احِللِّ ذرٍّ الغف��ارّي صاحب رس��ول اهلل، وقال العالَّ
ل حرب كان به االمتحان، حيث قال اهلل تعاىل: ﴿َكــاَم َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن  العظم��ى وأوَّ
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اَم  َ َكَأنَّ اِدُلوَنَك يِف اْلـَحقيِّ َبْعَدَما َتَبنيَّ َبْيتِــَك بِاْلـَحقيِّ َوإِنَّ َفِريًقا ِمــَن اْلـُمْؤِمننَِي َلَكاِرُهوَن * جُيَ
ُيَســاُقوَن إىَِل اْلـَمْوِت َوُهْم َينُْظُروَن﴾)15(، كانت عىل رأس ثمنية عرش ش��هًرا من مقَدمه

 
- رس��ول اهلل- املدين��ة، وُعمر اإلمام عّل س��بع ع��رشة س��نة، وكان املرشكون قد 
هتم قريش  وا عىل القتال؛ لكثرهتم وقلَّة املس��لمني، ومنهم من خ��رج كارًها، فتحدَّ أرصهُّ
اء(، ثمَّ أمر  اء، فمنعه��م النبّي وقال: )إنَّ القوم طلبوا األكفَّ بالرباز واقرحت األكفَّ
عليًّ��ا يربز إليهم فبارزه الوليد بن عتبة وكان ش��جاًعا جريًئا فقتله وقتل العاص بن 
��ه كان هواًل عظيًم، وب��رز إليه حنظلة بن  س��عيد العاص بع��د أن أحجم عنه الناس؛ ألنَّ
أيب س��فيان فقتله، طعن ابن عدي ثمَّ نوفل بن خويلد وكان من ش��ياطني قريش وكانت 
ة وأوثقهم بحبل  م��ه وتعظِّمه وتطيعه، وكان قد قرن أبا بكر وطلحة قبل اهلجرة بمكَّ تقدِّ
هبم يوًما حتى ُس��ِئل يف أمرمها. وقال رس��ول اهلل ل�مَّ عل��م بحضور نوفل بدًرا  وعذَّ
قال: )اللَّهمَّ اكفني نوفال(. فلمَّ قتله أمي املؤمنني، قال رسول اهلل: )َمن له ِعلم 
بنوفل؟(، قال: )أنا قتلته يا رسول اهلل(. فكربَّ وقال: )احلمد هلل الذي أجاب دعوت فيه(. 
ومل يزل يقتل واحًدا بعد واحٍد حتَّى قتل نصف املقتولني وكانوا سبعني، وقتل املسلمون 
مني النصف اآلخر، ثمَّ رمى رس��ول اهلل بكفٍّ  كافَّة وثالثة آالف من املالئكة املس��وَّ

من احلصا وقال: )شاهت الوجوه(. فاهنزموا مجيًعا«)16(.

ا املالحظات الواردة بشأن هذه الرواية فهي كاآليت: أمَّ

إنَّ تاري��خ معرك��ة بدر كانت بعد س��بعة عرش ش��هًرا من مق��دم النبّي إىل . 1
املدينة، أي يف السنة الثانية من اهلجرة، وهو املشهور يف النقل التارخيّي.

عم��ر اإلمام عّل وقت قيامها كان س��بعة عرش عاًما، وفيها عرفت قريش . 2
نوا منه، فكان عدد الذين ُقتلوا بسيف  ته، إذ نازل فرس��اهنا فقتلهم ومل يتمكَّ قوَّ

اإلمام عّل مخسة وثالثني رجاًل، وهم نصف القتىل حينها.
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ة، ومن . 3 ب املسلمني األوائل يف مكَّ جاء ِذكر نوفل بن خويلد)17(، وكان ممَّن يعذِّ
ة، وهذا األمر مل يثبت  بوا أبا بكر)18( وطلحة قبل اهلجرة بمكَّ ب��ني الذين قد عذَّ
ته يف قومه حينها، وأنَّه يمتلك  ب؛ لعزَّ وا أبا بكر ممَّن مل يعذَّ لدى البعض، إذ عدهُّ
بوا هم فقط َم��ن ال ينتمون إىل قبيلة أو بطن من  األم��وال، ومن ثمَّ فالذين ُعذِّ

بطون قريش، واملوال والعبيد)19(.

ام ه��و من قتل نوفل بن خويل��د، ويعدهُّ الزبي . 4 البع��ض ي��رى أنَّ الزبي بن العوَّ
اب��ن أخيه)20(، ويف رواية يزعمون أنَّ اإلمام عليًّا مل يقتله يف أثناء املبارزة وجًها 
لوج��ه، بل أرسه ش��خص يدعى جبَّ��ار بن صخر، وأثناء س��وقه ج��اء اإلمام 

عّل فقتله)21(.

، وس��ببها أنَّ قريشا ل�مَّ ُكِ�وا يوم بدر  ّ مة احِللِّ وبش��أن غزوة ُأحد فقد ذكرها العالَّ
وُقتِل رؤس��اؤهم، بذلوا األموال الستئصال املؤمنني، وتوىلَّ ذلك أبو سفيان؛ ليقصدوا 
النبّي واملؤمنني باملدينة، وخرج النبّي يف مجاعة من املسلمني، فرجع قريب من 
ثلثهم إىل املدينة وبقي يف س��بعمئة من املس��لمني، وكان النبّي صفَّ املس��لمني 
ر عليهم رجاًل منهم  ا طوياًل، وجعل عىل الش��عب مخس��ني رجاًل من األنص��ار، وأمَّ صفًّ
ُيق��ال ل��ه: عبد اهلل بن عمر ب��ن خرم)22(. وق��ال: )ال تبحوا من مكانكــم وإن قتلنا عن 
آخرنا فإنَّام نؤتى من موضعكم هذا(، وجعل لواء املس��لمني بيد أمي املؤمنني ولواء 
ى: كبش الكتيب��ة، رضبه عّل فندرت  ��ار بيد طلحة بن أيب طلحة، وكان يس��مَّ الكفَّ
ة  عين��ه وصاح صيح��ًة عظيمًة وس��قط اللواء من ي��ده، ويذكر بع��ض التفاصيل اخلاصَّ
ك الرصد م��ن اجلبل، وميل خالد بن الولي��د وَمن معه عىل جيش  باملعرك��ة، إذ َذَك��ر حترهُّ
املسلمني، وجاء من ظهر النبّي وقال ألصحابه: دونكم هذا الذي تطلبون، فحملوا 
عليه محلة رجٍل واحٍد رضًبا بالس��يوف وطعنًا بالرماح ورمًيا بالنبال ورضًخا باحلجارة. 
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وجعل أصحاب رس��ول اهلل يقاتلون عنه حتى ُقتل منهم سبعون رجاًل، وثبت أمي 
املؤمن��ني )صلوات اهلل عليه( يدفع عن النبّي، ففتح عينه وكان قد ُأغمي عليه فنظر 
إىل ع��ّل وق��ال: )يا عّل مــا فعل الناس؟ فقــال: نقضوا العهد وولُّــوا الدبر. فقال: 
فاكفني هؤالء الذين قصدوا نحوي(. فحمل عليهم فكشفهم، ثمَّ عاد إليه وقد قصدوه 
من جهة أخرى فكشفهم، ورجع من املنهزمني أربعة عرش رجاًل وصعد الباقون اجلبل، 
وصاح صائح باملدينة: ُقتِل رس��ول اهلل، وجعلت هند بنت عتبة لوحيّش جعاًل عىل 
أن يقتل رس��ول اهلل أو اإلم��ام عّل أو احلمزة، فقتل احلم��زة، وجاءت هند فأمرت 
بش��قِّ بطنه وقطع كب��ده والتمثيل به، فجدعوا أنفه وأذنيه، وقال جربيل: )ال ســيف إالَّ 
ذو الفقــار وال فتى إالَّ عّل(، وس��مع الن��اس كلهُّهم ذلك. وقال جربيل: )يا رســول اهلل 
قد عجبت املالئكة من حســن مواساة عّل لك بنفسه(. فقال رسول اهلل: )ما يمنعه 
مــن ذلك وهو منيِّي وأنا منــه(، فقال جربيل: )وأنا منكــام(، وكان مجهور قتىل ُأحد 

.)23(مقتولني بسيف أمي املؤمنني

، ختتلف يف تفاصيلها ع��مَّ هو منقول  ّ مة احِل��لِّ فه��ذه املعلوم��ات التي ذكره��ا العالَّ
ف��ات التارخييَّ��ة األخ��رى)24(، وهذا يعن��ي أنَّه اختار اخلرب األوث��ق عىل حدِّ علمه  يف املؤلَّ
للحديث عن معركة ُأحد، ومن ثمَّ فهذا األمر يعطي صورة تارخييَّة واضحة ملعركة ُأحد 
برؤي��ة اإلمامّية، لكنَّه انفرد بِذك��ر صاحب راية املرشكني وهو طلحة بن أيب طلحة، فهذا 
 ّ مة احِللِّ الشخص مل ُيذكر يف كتب الرجال والراجم، ممَّا استوقفنا أمره، وكيف وثَّقه العالَّ
وجعله طرًفا يف معركة ُأحد؟ فابن هش��ام َذَكر بحسب زعمه أنَّ آخر شخص رفع لوالء 
املرشك��ني هو ص��ؤاب، غالم لبني أبى طلح��ة، حبيش، ُقتل علي��ه)25(، ومن ثّمض فابن 
هشام يقلِّل من قيمة الشخص املقتول عىل اللواء، إذ جعله غالًما حبشيًّا، لكنَّه تسرَّ عىل 
َمن قتله ِمن املس��لمني، بل مل يذكر دور اإلمام عّل يف نرة رس��ول اهلل، وهذا 
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يعني أنَّ هناك َمن حاول التسرهُّ عىل احلقائق تبًعا مليله، أو رغبة السلطة يف بثِّ ثقافة تالئم 
ّ وأمثاله، إذ  مة احِللِّ سياس��تها وقت تدوين الكتب، فلم ُتكشف احلقائق إالَّ بجهود العالَّ
ة املس��لمني،  ح��اول جاه��ًدا تقديم احلقائق التارخييَّ��ة كم ينبغي هلا أن ُتعرف من ِقَبل عامَّ

فاته. هنا يف مؤلَّ ة، والتي دوَّ مها جتاه أخبار السية النبويَّ وهذه قيمة الرؤية التي قدَّ

وج��اء ِذكر بعض األخبار بش��أن معركة اخلندق )5ه���/627م(، فقد ذكر أنَّ عدد 
قري��ش وأتباعها الذين أقبلوا ملحاربة رس��ول اهلل كانوا ع��رشة آالف، يف حني كان 
ع��دد املس��لمني ثالثة آالف، واتَّفق املرشكون مع اليهود، واش��تدَّ األمر عىل املس��لمني، 
وجال فرسان املرشكني حول اخلندق، واقتحموه وطلبوا املبارزة، وألحَّ يف ذلك الطلب 
ؤوا عىل الربوز إليه، عندها  عمرو بن عبد ود )26(، لكن أغلب املسلمني خشوه ومل يتجرَّ
ب��رز له أمي املؤمنني ودار حديث بينهم انته��ى بمقتل عمرو وابنه، وانتهت املعركة 

.)27(د برضبة اإلمام عّل بن أيب طالب بذلك احلسم الذي جتسَّ

 بني قريظة، وطلب من اإلمام عّل وبعد اهنزام األحزاب، قصد رسول اهلل
أن يطَّل��ع عليهم ويعلم حاهلم، فلمَّ ش��اهدوه قال ش��خص منه��م: جاءكم قاتل عمرو، 
ز امي املؤمنني الراية يف مركز حصنهم، ثمَّ جاء يف الرواية أنَّ رس��ول  فاهنزموا، وركَّ
ا إذا نزلنا بســاحة قوٍم َفَســاَء صباح  اهلل ناداه��م قائ��اًل: )يا إخوة القردة واخلنازير إنَّ
املنَذريــن()28(. فج��اء ردهُّ اليهود: )يا أبا القاس��م ما كنت جهواًل وال س��بَّاًبا()29(، وجاء 
يف الرواية أنَّ رس��ول اهلل اس��تحى من ردِّهم ورجع القهقرى! ثمَّ حارصهم مخًس��ا 
وعرشين ليلًة، فاستسلموا، فكان احلكم للصحايّب سعد بن معاذ، أن قال: ُتقتل الرجال 
وُتس��بى الذراري والنساء وقسمة األموال، فأمر النبّي بإنزال الرجال يف املدينة يف بعض 
ار وكانوا تسعمئة، وخرج النبّي من بعض الدروب وأمر بإخراجهم،   دور بني النجَّ

م إىل أمي املؤمنني بقتلهم يف اخلندق، ففعل ما ُأمر به)30(. وتقدَّ
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ة بش��أن ما جرى يف املدين��ة من حمارصهتا من طرف  فه��ذه التفاصيل التارخييَّة املهمَّ
 ،املرشكني إىل اهنزامهم حتوي بعض األمور الغريبة التي ال تالئم شخص رسول اهلل
الس��يم تل��ك التي جعلته يقول كالًما ثمَّ يراجع عنه كأنَّه ن��يس أو اتَّبع العصبيَّة القبليَّة، 

.وهذا أمر ال يتَّفق مع أخالق رسول اهلل

والصورة األخرى التي ذكرت يف رواية عمليَّة التحكيم جرت عىل فكرة س��عد بن 
ع، والبقية يتَّبعون أحكامه. معاذ! واملفروض هنا نجد حكم رسول اهلل املرشِّ

وال��يشء اآلخ��ر املثي يف الرواية أنَّ رس��ول اهلل يأمر اإلم��ام عليًّا برضب 
رقاب اليهود يف هناية املطاف، وهذا أمر ربَّم مبالغ به كثًيا، إذ يعطي صورة من استباحة 
، واألغرب أنَّ الرس��ول هو من يأمر بذلك  دماء اآلخرين باس��م الدين اإلس��المّيّ
مه��ا بصورة تليق  واإلم��ام ع��ّل يلبِّي ذلك األم��ر! فمثل هذه الرواي��ة علينا أن نقدِّ
ة  ة واإلمام��ة، ونعرضها عىل كت��اب اهلل تعاىل حتى هنتدي إىل الس��ية النبويَّ  بش��أن النبوَّ

احلقيقيَّة.

ّ كان يوثِّق هلذه األحداث وهو موافق  مة احِللِّ م، يظهر أنَّ العالَّ وع��ىل الرغم ممَّا تقدَّ
م أي حماكمة لتلك الرواية أو األفعال الواردة فيها من طرف رسول اهلل؛  هلا، إذ مل يقدِّ
ة، السيم  فمنهجه يف التوثيق جاء فيه حماكمة لبعض الروايات الواردة بشأن السية النبويَّ
بشأن أفعال الرس��ول مع زوجاته كالسيِّدة عائشة، وبعض األحداث املنسوبة اليه، 

وسنذكرها الحًقا يف هذا البحث.

ى ب�)غزوة املريس��يع(- الذين  وج��اء ِذكر أخبار بش��أن بني املصطلق- أو ما يس��مَّ
مجع��وا بع��ض القبائل ملحاربة املدينة والقضاء عىل اإلس��الم س��نة )5ه/626م(، وابن 
ة بنت احل��ارث بن أيب  هش��ام جعله��ا س��نة )6ه/627م()31(، إذ تمَّ فيها س��بي جويريَّ
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ا امرأة كريمة.  رِضار، فجاء أبوها)32( بعد ذلك وقال: يا رسول اهلل إنَّ ابنتي ال ُتسبى، إهنَّ
ها. قال: لقد أحس��نت وأمجلت، فاختارت اهلل  فردَّ عليه الرس��ول بأن يذهب وخييِّ

ورسوله؛ فأعتقها رسول اهلل وجعلها يف مجلة أزواجه)33(.

ّ أنَّ أمي  مة احِللِّ وجاء ِذكر أخبار بشأن غزوة احلديبيَّة )6ه�/627م(، إذ يروي العالَّ
املؤمنني هو الذي كتب بني النبّي وبني سهيل بن عمرو)34( حني طلب الصلح 
 مة أنَّ يف هذه الغزوة كان ألمي املؤمنني ه األمر عليهم، وذكر العالَّ عندما رأى توجهُّ
فضيلت��ان، األوىل: إنَّه ل�مَّ خرج النبّي إىل غزاة احلديبيَّة نزل اجلحفة)35(، فلم جيد هبا 
ماًء، فبعث سعد بن مالك- بن أيب وقَّاص- بالروايا فغاب قريًبا وعاد وقال: مل أقدر عىل 
 بالروايا فورد  امل��يضِّ خوًفا من القوم، فبعث آخ��ر، ففعل كذلك، فبعث اإلمام عّلًّ

واستسقى وجاء هبا إىل النبّي فدعا له بخي.

اءنا حلقوا بك  ��د إنَّ أرقَّ ��ا الثانية فجاء فيها: أقبل س��هيل بن عم��رو فقال: يا حممَّ أمَّ
 فأردده��م علين��ا، فغضب النب��ّي حتى ظهر الغض��ب عىل وجهه ثمَّ ق��ال: )لتنتهنَّ 
يــا معش قريــش أو ليبعثنَّ اهلل عليكــم رجاًل امتحــن اهلل قلبه باإليامن يــرب رقابكم 
عــىل الدين(. فقال بع��ض احلارضين: َمن هو يا رس��ول اهلل؟ ق��ال: )خاصف النعل يف 
احلجــرة(. فتب��ادروا إليها ليعرفوا َمن ه��و، فإذا هو أمي املؤمن��ني، وكان قد انقطع 
ِشسع نعل رسول اهلل فدفعها إىل عّل يصلحها، ثمَّ مشى يف نعٍل واحد غلوة سهم، 
ثمَّ أقبل رس��ول اهلل عىل أصحابه فقال: )إنَّ بينكم من يقاتل عىل التأويل كام قاتلت 
عــىل التنزيــل؟(، فق��ال أبو بكر: أنا يا رس��ول اهلل؟ فق��ال: ال. فقال عم��ر: فأنا؟ فقال: 
ال،فأمس��كوا ونظر بعضهم إىل بعض. فقال رس��ول اهلل: )لكنَّــه خاصف النعل(- 
ف كتاب اهلل  وأومأ إىل عّل-)فإنَّه يقاتل عىل التأويل إذا ُتِركت ســنَّتي وُنبذت وحريِّ

وتكلَّم يف الدين َمن ليس له ذلك فيقاتلهم عىل إحياء دين اهلل()36(.
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ا حدثت يف الس��نة الس��ابعة من اهلجرة،  ّ ملعركة خيرب، وذكر أهنَّ مة احِللِّ ووثَّق العالَّ
حارصهم رسول اهلل بضًعا وعرشين ليلًة، وجاء أنَّ اليهود فتحوا الباب، وكانوا قد 
 ض للحرب، فدعا النبّي خندقوا عىل أنفسهم خندًقا، وخرج مرحب بأصحابه يتعرَّ
أبا بكر وأعطاه الراية يف مجٍع من املهاجرين فاهنزم، فلمَّ كان من الغد أعطاها عمر فسار 
غي بعيد ثمَّ اهنزم، فقال: )ائتوين بعّل(، فقيل: إنَّه أرمد. فقال: )ألوتينّه تروين رجاًل 
 ها(. فجاؤوا بعّل ار يأخذها بحقيِّ ار غر فرَّ يبُّ اهلل ورســوله ويبُّه اهلل ورســوله كرَّ
يقودونه إليه. فقال: )يا عّل ما تشــتكي؟(، قال: )رمــًدا ما ُأبر معه وصداًعا برأيس(. 
فقال رسول اهلل: )اجلس وضع رأسك عىل فخذي(، ثمَّ تفل يف يده ومسح هبا عىل 
عينيه ورأسه، ودعا له فانفتحت عيناه وسكن الصداع، وأعطاه الراية- وكانت بيضاء- 
وق��ال: )امــِض با فجبئيل معــك والنر أمامــك والرعب مبثوث يف صــدور القوم، 
ر عليهم رجل اســمه إِليا فإذا لقيتهم  م جيدون يف كتابــم أنَّ الذي يدميِّ واعلــم يــا عّل أهنَّ
م خُيذلون إن شــاء اهلل(. فم��ىض اإلمام عّل حتَّى  فقــل: أنا عــّل بن أيب طالب، فإهنَّ
أتى احلصن، فخرج مرحب وعليه درع ومغفرة وحجر قد ثقبه مثل البيضة عىل رأس��ه، 
فاختلفا برضبتني، فبدر به عّل برضبٍة هاشميٍَّة فقدَّ احلجر واملغفر ورأسه حتَّى وقع 
الس��يف عىل أرضاس��ه وخرَّ رصيًعا. وقال َحرب منهم: ل�مَّ قال أمي املؤمنني أنا عّل 
ابن أيب طالب خامرهم رعٌب ش��ديٌد، واهنزم َمن كان َتبِع مرحًبا وأغلقوا باب احلصن، 
فعاجله أمي املؤمن��ني ففتحه وأخذ الباب وجعله جً�ا عىل اخلندق حتَّى َعرَب عليه 
املس��لمون؛ فظفروا باحلصن وأخذوا الغنائم، ول�مَّ انرفوا رمى به بيمناه أذرًعا، وكان 
يغلق��ه عرشون رجاًل، وراَم املس��لمون محل ذلك الب��اب فلم ينقله إالَّ س��بعون رجاًل. 

انيَّة()37(. ٍة ربَّ ٍة جسامنيٍَّة ولكن بقوَّ وقال: )وما قلعت باب خيب بقوَّ

ة  ة )7ه���/628م(، وكان عهد رس��ول اهلل أن ال يقاتلوا بمكَّ ��ق لفتح مكَّ ووثَّ
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إالَّ من قاتلهم، س��وى نفر كان��وا يؤذونه، فقتل أمي املؤمنني احل��ارث بن نفيل بن 
ة، دخل املسجد  ة، ول�مَّ دخل النبّي مكَّ كعب)38(، وكان يؤذي رس��ول اهلل بمكَّ
فوجد فيه ثالثمئة وستني صنًم بعضها مشدود ببعض بالرصاص، فقال: )يا عّل أعطني 
��ا من احلىص فرماها ب��ه وهو يقول: )ُقل جــاء احلقُّ وزهَق  ــا مــن احلصا(، فناوله كفًّ كفًّ
الباطــَل إنَّ الباطــَل كان زهوًقــا(، فل��م يبَق فيها صن��م إالَّ خرَّ لوجه��ه، وُأخرجت من 

املسجد وُك�ت)39(.

وجاء لديه أنَّ يف غزوة حنني )8ه�/630م( اس��تظهر رسول اهلل بكثرة اجلمع 
فخ��رج يف عرشة آالف من املس��لمني، فأعجبت أب��ا بكر الكثرة وقال: ل��ن ُنغلب اليوم 
ِمن قلَّة فعاهلم، فلمَّ التقوا اهنزموا مجيًعا، ومل يبَق مع رس��ول اهلل من املسلمني سوى 
تس��عة نفر من بني هاش��م وعارشهم أيمن ابن أمِّ أيمن فُقتِل وبقيت التس��عة، فأنزل اهلل 
تعاىل: ﴿ُثمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِِريَن* ُثمَّ َأْنَزَل اهللُ َســكِينََتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل اْلـُمْؤِمننَِي﴾)40(، يريد 
عليًّ��ا وَمن ثبت معه، وكان اإلمام عّل قائًم بالس��يف بني يدي��ه، والعبَّاس بن 
عبد املطلب عن يمينه، والفضل بن العباس عن يس��اره، وأبو سفيان بن احلارث ممسك 
ب�جه، ونوفل وربيعة ابنا احلارث، وعبد اهلل بن الزبي بن عبد املطَّلب، وعتبة ومعتب 
ابنا أيب هلب حوله، فق��ال النبّي للعبَّاس- وكان جهوري الصوت-: )ناِد يف الناس 
ون؟  رهم العهد(. فنادى: يا أهل بيعة الش��جرة يا أصحاب سورة البقرة إىل أين تفرهُّ وذكيِّ
وا ُمدبِرين، وكانت ليلًة ظلمء  اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول اهلل، والقوم قد ولهُّ
ورس��ول اهلل يف الوادي واملرشكون قد خرجوا عليه من ش��عاب الوادي بسيوفهم، 
فنظ��ر إىل الناس ببعض وجهه فأض��اء كأنَّه القمر ثمَّ نادى: )أين ما عاهدتم اهلل عليه؟(، 
هلم وآخرهم، فلم يس��معها رجل إالَّ رمى نفس��ه إىل األرض فانحدروا حتَّى  فاس��مع أوَّ
حلقوا العدو. وجاء رجل من هوازن اس��مه أبو جزول)41( ومعه رايًة سوداء، فقتله أمي 
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املؤمن��ني، وكانت هزيمة املرشك��ني بقتل أيب جزول، وقتل أم��ي املؤمنني بعد 
ذلك أربعني رجاًل، فكملت اهلزيمة وحصل األرس)42(.

ّ أنَّه اختلف عن اآلخرين هبذا الشأن، ال فيم خيصهُّ  مة احِللِّ واملالَحظ عىل توثيق العالَّ
د، وذكروا أنَّه بقي حيًّا بعد املعركة، عىل أنَّه ممَّن  وه أبا رُصَ ه، فالبعض سمَّ أبا جزول كمَّ سمَّ
ّ بذلك الدور الذي  مة احِللِّ كلم رس��ول اهلل بشأن سبي النساء)43(، وأيًضا سلَّم العالَّ
ة،  ُأعطي للعبَّاس بن عبد املطَّلب، وهو بال ش��ّك املطَّلع عىل تاريخ تدوين الس��ية النبويَّ

ام احلكم العبَّايّس. عرف أثر الوضع يف الرواية التارخييَّة زمن تدوينها أيَّ

ويف غ��زوة تبوك )9ه�/630م( اس��تخلف رس��ول اهلل اإلم��ام عليًّا عىل 
ة وغزاهم وس��فك  املدين��ة؛ ألنَّ الرس��ول علم ما علي��ه األعراب الذي��ن حول مكَّ
دماءه��م؛ فأش��فق أن يط��أوا عىل املدين��ة عند نأيه عنه��ا فمتى مل يقم فيها م��ن يمثله وقع 
ظ به  الفس��اد فيها، ول���مَّ علم املنافقون اس��تخالفه له حس��دوه وعلموا أنَّ املدين��ة تتحفَّ
وينقط��ع طمعهم وطمع العدو فيه��ا، وغبطوه عىل الدعة عند أهل��ه فأرجفوا به وقالوا: 
إنَّه مل يس��تخلفه إكراًما له وإجالاًل، بل اس��تقالاًل به واس��تثقااًل به، مع ِعلمهم بأنَّه أحبهُّ 
الن��اس إليه، فلح��ق بالنبّي وق��ال: )إنَّ املنافقني زعموا أنَّك خلَّفتني اســتثقااًل يب(. 
فق��ال: )ارجع يا أخي إىل مكانــك، فإنَّ املدينة ال تصلــح إالَّ يب أو بك، فأنَّت خليفتي يف 
ه   أهــل ودار هجــرت وقومي، َأَما ترىض أن تكــون منيِّي بمنزلة هارون من موســى، إالَّ أنَّ

ال نبيَّ بعدي()44(.

وج��اء يف توثيق��ه لعودة النبّي من تب��وك إىل املدينة، أنَّ عم��رو بن معد يكرب 
الزبي��دّي)45( ورد ع��ىل النب��ّي فوعظ��ه، فأس��لم هو وقوم��ه، ونظ��ر إىل ابن عثعث 
اخلثعم��ّي)46( فأخ��ذ برقبت��ه ث��مَّ جاء ب��ه إىل النب��ّي وقال: ه��ذا قتل وال��دي. فقال 
النبّي: )أهدر اإلسالم ما كان يف اجلاهليَّة(، فارتد عمرو. فانفذ رسول اهلل أمي 
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املؤمن��ني إىل بن��ي زبيد، فلمَّ رأوه قال��وا لعمرو: كيف أنت يا أبا ث��ور إذا لقيك هذا 
الغ��الم القريّش فأخذ منك اإلتاوة؟ فقال: س��يعلم أين إن لقين��ي. وخرج عمرو وقال: 
م��ن يبارز؟ فخرج اإلمام عّل وصاح به فاهنزم، فقتل أخاه وابن أخيه وأخذ امرأته 
وس��بى منهم نس��وان كثية، وانرف أمي املؤمنني وخلَّف عىل بني زبيد خالد بن 
ن من يعود إليه مس��لًم، فرجع عمرو بن معد يكرب  س��عيد)47(؛ ليقبض صدقاهتم ويؤمِّ
إىل خالد وأسلم وكلَّمه يف امرأته وأوالده فوهبهم له، وكان اإلمام عّل قد اصطفى 
من الس��بي جارية، فبعث خالد بن الوليد بريدة األس��لمي)48( إىل النبّي قبل اجليش 
وقال: أعِلمه باالصطفاء، فلمَّ وصل إىل باب النبّي لقيه عمر بن اخلطَّاب فحكى له 
 س��يغضب البنته، فدخل بريدة إىل النبّي فق��ال له: امِض ملا جئت له فإنَّ النبّي
، وقال بريدة: يا رس��ول اهلل  بكتاب خالد بن الوليد فجعل بريدة يقرأه ووجه النبّي يتغيَّ
صت للناس يف مثل هذا ذهب فيهم، فقال له النبّي: )ويك يا بريدة أحدثت  إن رخَّ
نفاًقــا أنَّ عــّل بن أيب طالب يلُّ له من الفيء مــا يلُّ ل أن علَّ بن أيب طالب خر الناس 
تي، يا بريدة احذر أن ُتبغض عليًّا فُيبغضك  ة أمَّ لك ولقومك وخر من أخلفه بعدي لكافَّ

اهلل(، فاستغفر بريدة)49(.

ا بش��أن غزوة السلس��لة)51(، فجاء لديه أنَّ أعرابيًّا ج��اء إىل النبّي وأخربه أنَّ  أمَّ
 :مجاع��ة من العرب قد اجتمعوا ب��وادي الرمل عىل أن يبيتوك باملدين��ة، فقال النبّي
َمن هلؤالء؟ فقام مجاعه من أهل الصفة وقالوا: نحن فولِّ علينا من ش��ئت. فاقرع بينهم 
فخرج��ت القرع��ة ع��ىل ثمنني رجاًل منه��م ومن غيهم، فأم��ر أبا بكر أن يأخ��ذ اللواء 
ويميض إىل بني سليم وهم ببطن الوادي؛ فهزموه وقتلوا مجًعا كثًيا من املسلمني واهنزم 
أبو بكر، فعقد لعمر وبعثه فهزموه، فساء رسول اهلل ذلك، فقال عمرو بن العاص: 
اًما  ابعثن��ي يا رس��ول اهلل. فأنفذه فهزموه وقتلوا مجاعه من أصحاب��ه، وبقي النبّي أيَّ



301

د. عالء ح�صن مردان الالمي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

يدع��و عليهم، ثمَّ دع��ا بأمي املؤمنني وبعث��ه إليهم ودعا له وخرج معه مش��يًِّعا إىل 
مسجد األحزاب، وأنفذ مجاعة معه منهم أبو بكر وعمر وعمرو بن العاص، فسار الليل 
وكم��ن النهار حتى اس��تقبل من فمه، فلم يش��ّك عم��رو بن العاص يف الفت��ح له، فقال 
أليب بكر: إنَّ هذه أرض ذات ضباع وذئاب، وهي أش��دهُّ علينا من بني سليم، واملصلحة 
أن نعلو الوادي. وأراد إفس��اد احلال وأمره ب��أن يقول ذلك ألمي املؤمنني، فقال له 
أب��و بكر فلم جيب��ه أمي املؤمنني بحرٍف واحٍد، فرجع إليه��م وقال: واهلل ما أجابني 
حرًف��ا واحًدا. فقال عمرو بن العاص لعمر بن اخلطاب: امض أنت إليه فخاطبه. ففعل 
فل��م جيب أم��ي املؤمنني ب��يشء. فلمَّ طلع الفج��ر كبس عىل الق��وم، ونزل جربئيل 
 باحللف بخيل��ه فقال: ﴿َواْلَعاِدَيــاِت َضْبًحا﴾)51(؛ فاس��تبرش النبّي ع��ىل النبّي
تي   واس��تقبل اإلم��ام عّل وقال ل��ه: )لوال أن أشــفق أن تقول فيك طوائــف من أمَّ
ما قالت النصارى يف املســيح لقلت فيك اليــوم مقااًل ال مترُّ بمأٍل منهم إالَّ أخذوا الرتاب 

من حتت قدميك، اركب فإنَّ اهلل ورسوله عنك راضيان()52(.

ّ خيتلف كثًيا ع��مَّ هو منقول يف  م��ة احِللِّ فه��ذا التوثي��ق التارخيّي ال��ذي َذَكره العالَّ
��ة)54(، وبالتال ج��اء بعض توثيقه  الكت��ب واملص��ادر التارخييَّة، الس��يم كتب أبناء العامَّ
ليعربِّ عن قراءة اإلماميَّة إلحداث عر الرسالة اإلسالميَّّة آنذاك، إذ وضح دور اإلمام 
ة، بل تغاضوا عن ِذكره؛  ع��ّل، وهذا األمر مل ُيذكر كثًيا يف توثيقات مص��ادر العامَّ

ة، وأخرى سياسيَّة. ألسباب عقائديَّ

��ق حلادثة ال��رباءة من املرشك��ني التي حدثت س��نة )9ه���/630م(، فقد جاء  ووثَّ
ة، وجاء فيها أالَّ حيجَّ بع��د ذلك العام ُمرشك،  أنَّ النب��ّي بعث أبا بكر ب��رباءة إىل مكَّ
ويطوف بالبيت ُعريان، وال يدخل اجلنَّة إالَّ نفس مس��لمة، وَمن كان بينه وبني رس��ول 
ام فنزل  ته واهلل بريٌء من املرشكني ورس��وله، فس��ار هب��ا ثالثة أيَّ له مدَّ ة فأجَّ اهلل م��دَّ
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جربيل وقال: إنَّ اهلل يقرئك الس��الم ويقول ل��ك: ال يؤدِّي عنك إالَّ أنت أو رجل 
منك، فاستدعى رسول اهلل اإلمام عّل وقال له: )اركب ناقتي العضباء واحلْق 
ة فانبذ عهد املشكني إليهم وخريِّ أبا بكر بني  أبا بكر فخذ براءة من يده وامِض با إىل مكَّ
أن يســر مع ركابك أو يرجع(، فركب أمي املؤمنني ناقة رس��ول اهلل العضباء 
وسار حتَّى حلق أبا بكر، فلمَّ رآه جزع من حلوقه واستقبله وقال: فيم جئت يا أبا احلسن؟ 
أس��ائر أنت معي أو لغي ذلك؟ فقال له أمي املؤمنني: )إنَّ رسول اهلل أمرين أن 
ك  أحلقــك وأقبض منك اآليات من بــراءة وأنبذ با عهد املشكني إليهم وأمرين أن أخريِّ
بــني أن تســر معي أو ترجع إليه(، فق��ال: بل أرجع إليه، وع��اد إىل النبّي فلمَّ دخل 
لتني ألمٍر طالت األعناق فيه إّل فلمَّ توجهت إليه رددتني  عليه قال: يا رسول اهلل إنَّك أهَّ
عنه، أنزل يف القرآن؟ فقال النبّي: )ال ولكن األمني هبط إلَّ عن اهلل بأنَّه ال يؤديِّي 

عنك إالَّ أنت أو رجل منك وعّل منيِّي وال يؤديِّي عنيِّي إالَّ عّل()54(.

كذل��ك وثَّق حلادثة املباهلة التي حدثت مع نص��ارى نجران يف املدينة، ول�مَّ علموا 
وا بصدق  بخ��روج النب��ّي وأنَّ مع��ه أه��ل بيته ابنت��ه وزوجه��ا وابنيهم، أق��رهُّ
النب��ّي فرج��وه أن ال يدع��و عليهم، وايًضا َذَكر خرب س��دِّ األب��واب إالَّ باب اإلمام 
عّل، وخرب الطائر املشوّي، وخرب بيعة غدير خم، وتنصيب اإلمام عّل خليفة 
ّ يف  مة احِللِّ بعد رس��ول اهلل، فه��ذه االخبار جاءت بتفاصي��ل طويلة وثَّق هل��ا العالَّ

كتاب )كشف اليقني(.

ا واقع من حياة رس��ول اهلل، لكن  ��ق لبعض الروايات التي ُذكرت عىل أهنَّ ووثَّ
ا ليس��ت من مصاديق الس��ية  ّ ح��اول من ِذكر ذلك أن يردَّ عليها عىل أهنَّ م��ة احِللِّ العالَّ
ة، وال يمكن أن تكون من أفعال رس��ول اهلل، وم��ن هذه الروايات تلك التي  النبويَّ
ثت عن ش��أن زوجته الس��يِّدة عائش��ة، إذ جاء لديه، روى احلمي��دّي)55( يف )اجلمع  حتدَّ
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ب��ني الصحيحني(: »عن عائش��ة قالت: كنت ألعب بالبنات عن��د النبّي، وكانت ل 
صواحب يلعبن معي، وكان رس��ول اهلل إذا دخل تقبَّعن منه، فيش��ي إليهن فيلعبن 

معي«)56(، وحديث احلميدّي أيًضا: »كنت ألعب بالبنات يف بيته، وهن اللعب«)57(.

وينقل رواية أخرى جاء فيه��ا: »وروى احلميدّي يف اجلمع بني الصحيحني، قالت 
عائش��ة: رأيت النبّي يس��رين بردائ��ه، وأنا أنظر إىل احلبش��ة، وهم يلعبون يف املس��جد، 
 ،فزجره��م عمر«)58(. وروى احلميدّي، عن عائش��ة قالت: »دخل علَّ رس��ول اهلل
ل وجهه، ودخل  وعن��دي جاريتان تغنِّيان بغن��اء بعاث، فاضطجع عىل الفراش، وح��وَّ
أبو بكر، فانتهرين وقال: مزمارة الشيطان عند النبّي، فأقبل عليه رسول اهلل، وقال: 

دعها. فلم غفل، غمزهتم، فخرجنا«)59(.

ا ال يمكن أن تتطابق مع أحكام الرشيعة  ّ عىل هذه الروايات أهنَّ مة احِل��لِّ علَّق العالَّ
اإلسالمّيَّة، إذ كيف جيوز للنبّي الصرب عىل هذا مع أنَّه نصَّ عىل حتريم اللعب واللهو، 
والقرآن مملوء ب��ه، وباخلصوص مع زوجته، وهال منعته احلمية والغية، وهو َأغُي 

الناس؟ وكيف أنكر ذلك أبو بكر وعمر؟ فهل كانا أفضل منه؟

ة عنه، إذ ج��اء فيها: »أنَّه ل�مَّ َقِدم املدينة من  ا مرويَّ وينق��ل روايًة أخرى عىل أهنَّ
س��فر، خرجت إليه نس��اء املدين��ة يلعبن بالدفِّ فرًح��ا بقدومه، وهو يرق��ص بأكممه«. 
ا عىل ه��ذه الرواية: »وهل يصدر مثل هذا ع��ن رئيس، أو َمن  ّ ردًّ م��ة احِللِّ ويق��ول العالَّ
له أدنى وقار، نعوذ باهلل من هذه الس��قطات، مع أنَّه لو نس��ب أحدهم إىل مثل هذا قابله 
أ  أ منه، فكيف جيوز نسبة النبّي إىل مثل هذه األشياء التي يتربَّ بالسبِّ والش��تم، وتربَّ

منها«)60(.

ت بحياة الرسول مع ابنته  ّ بعض األخبار التي اختصَّ مة احِللِّ وجاء لدى العالَّ
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فاطم��ة الزهراء، إذ جاءت رواية تبنيِّ حبَّه البنت��ه، إذ كان كثًيا ما يقبِّلها، وكانت 
الس��يِّدة عائشة تسأله عن س��بب تقبيله هلا، فيدهُّ عليها أنَّه كلَّم اشتاق إىل اجلنَّة قبَّل ابنته؛ 
ل يف اجلن��ة، ويبدو أنَّ هذه  ج به إىل الس��مء وجتوَّ احة التي تناوهل��ا يوم ُعرِّ ��ا م��ن التفَّ ألهنَّ
ا غ��ي متطابقة من حيث  ّ بحاجة إىل املناقش��ة، إذ إهنَّ م��ة احِللِّ الرواي��ة الت��ي ذكرها العالَّ
جها رسول اهلل كانت السيدة فاطمة الزهراء يف بيت  التاريخ، فعائشة عندما تزوَّ
زوجها، إذ كيف شاهدت النبّي وهو يقبِّل ابنته وبتلك الكثرة التي استعرضتها الرواية، 
ا ابنته الوحيدة، وهي  واليشء اآلخر هل النبّي كان يقبِّل ابنته ش��وًقا للجنة؟ أم ألهنَّ
بضعة منه، ومن ثمَّ جاءت رواية السيِّدة عائشة لغرض حتوير أصل الفكرة، وجعل تلك 

ة والتقبيل من أجل اجلنَّة ال من أجل البنت! املعزَّ

وكان رس��ول اهلل يقول البنته فاطمة الزه��راء: )يا أبة فإنيِّه أحبُّ للقلب 
(، ث��مَّ قبَّل النبّي جبهتي ومس��حني من ريقه ف��م احتجت إىل طِيب  وأرىض للــربيِّ
بعده)61(. ويف رواية أخرى أنَّ السيِّدة فاطمة كانت تذهب لرسول اهلل وتشكو 
ام دون طعام، فيدهُّ عليها الرس��ول أنَّ  ��م يبقون أليَّ ة الس��يِّئة، وأهنَّ له حالتهم االقتصاديَّ
حاله أس��وء من حاهلا بذلك، بل يطلب منها أن متدَّ يدها بني كتف رسول اهلل فتجد 
ب الس��يِّدة فاطمة الزهراء من ذل��ك الوضع، فيدهُّ عليها  ب��ني كتفيه حجر، فتتعجَّ
د نار منذ شــهرين()62(. ووثَّق برواية كيفيَّة زواجها من  أبوها قائاًل: )ما ُأوقد يف دار حممَّ

اإلمام عّل، وكيف كانت مراسيم زواجهم آنذاك.
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املحور الثاين

د ة النبّي حممَّ نبوَّ

ل من القرن  ّ ع��اش يف زمن- هناية القرن الس��ابع والثلث األوَّ مة احِللِّ ب��م أنَّ العالَّ
ل من القرن الرابع عرش امليالدّي-  الثامن اهلجرّي/هناية القرن الثالث عرش والثلث األوَّ
س��اده الراع الفك��رّي والتأصيل ألفكار خمتلف��ة حتاول أن تف�ِّ الدين اإلس��المّيّ أو 
مة أن ُيظه��ر علمه آنذاك أمام تلك  أحداث اإلس��الم عىل َهواها، ف��كان لزاًما عىل العالَّ
ة، الس��يم  الثقافات املختلفة، فحاول حينها أن يرفع بعض الش��بهات املثارة بش��أن النبوَّ
م تبنّوا أفكاًرا خاطئة بنظر اإلماميَّة، ومن تلك  من طرف بعض الِفرق اإلسالميَّّة، إذ إهنَّ
مة أن يردَّ عىل البعض، أو يف�ِّ  ة حاول العالَّ البيئة الثقافيَّ��ة املتعارضة يف ثقافتها الفكريَّ
ة، ويفنِّدها بالدليل العق��ّل أو النقّل، فضاًل عن بيان رأي اإلماميَّة  مقوالهتم بش��أن النبوَّ

ة وما ُيثار بشأهنا من تفسٍي أو تأويٍل. بشأن النبوَّ

ة وما تتبنَّاه  ة للمدارس اإلس��الميَّة بش��أن النب��وَّ ق لبعض الرؤى الفكريَّ فمثاًل تطرَّ
ّ ب��أنَّ اإلماميَّة ترى أنَّ  مة احِللِّ م��ن عمل، هل يطاب��ق إرادة اهلل تعاىل أم ال؟ ف��يى العالَّ
النبّي يريد ما يريده اهلل تعاىل، ويكره ما يكرهه، وأنَّه ال خيالفه يف اإلرادة والكراهة، 
يف حني ترى األش��اعرة)63( خالف ذلك، وأنَّ النبّي يريد ما يكرهه اهلل تعاىل ويكره 
م��ا يري��ده؛ ألنَّ اهلل تعاىل أراد من الكاف��ر الكفر، ومن العايص العصيان، ومن الفاس��ق 
الفس��وق، ومن الفاجر الفجور، والنبّي أراد منهم الطاعات، فخالفوا بني مراد اهلل 
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تعاىل وبني مراد النبّي، وأنَّ اهلل كره من الفاسق الطاعة، ومن الكافر اإليمن، والنبّي 
.)64(أرادمها منهم، فخالفوا بني كراهته تعاىل، وكراهة النبّي

ة، وما هي قيمتها بالنس��بة لإلنس��ان،  ّ أن يعطي تعريًفا للنبوَّ مة احِل��لِّ ح��اول العالَّ
ا أصل من أصول الدين، وبه يقع الَفْرق بني املس��لم والكافر، فيجب االعتناء  ف��يى أهنَّ
به، وإقامة الربهان علي��ه)65(، وأيًضا َذَكر أنَّ مجيع األنبياء معصومون)66(، بينم َذَكر رأي 
م يسهون،  م يرون أنَّ األنبياء يقعون يف اخلطأ، ويرون أهنَّ األشاعرة خالف ذلك، أي إهنَّ
ويرتكب��ون املعايص، ونس��بوا رس��ول اهلل إىل الس��هو يف القرآن ب��م يوجب الكفر، 
ى  ت والعزَّ فقالوا: إنَّه صىلَّ يوًما، وقرأ يف س��ورة )النجم( عند قوله تعاىل: )أفرأيتم الالَّ

ومناة الثالثة األخرى تلك الغرانيق العىل منها الشفاعة ترجتى()67(.

 بش��أن ما تبنَّاه األشاعرة، فينفيه ويراه عماًل خُيرج النبّي ّ مة احِللِّ ا رأي العالَّ أمَّ
ة، بل مثل هذا العمل هو الرشك بعينه، فكيف  ة هلل تعاىل إىل اإلنكار للعبوديَّ م��ن العبوديَّ

سل)68(. يكون متوافًقا مع حجج اهلل وهم الرهُّ

والظاهر عىل أنَّ األش��اعرة وغيهم ممَّن تبنَّى فكرة س��هو النبّي اعتمدوا قوله 
ْيَطاُن يِف ُأْمنِيَّتِِه﴾)69(.   تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتـَمنَّى َأْلَقى الشَّ
اهها)70(، وهناك بيٌت ش��عريٌّ  ة ُكلٌّ بحس��ب وجهة نظر اجتِّ والرواي��ة ُتنقل من طرٍق عدَّ

استشهدوا به عىل هذه احلادثة جاء فيه:

ق��ائ��م ي��ت��ل��وه  اهلل  ك���ت���اب  ق��اري��ا)71(مت���نَّ���ى  ف��از  وق��د  ظمآًنا  وأص��ب��ح 
ّ رأي اإلماميَّة بش��أن تنزيه النب��ّي من الزن��ا، وأنَّ آباءه  م��ة احِل��لِّ ويتبنَّ��ى العالَّ
ة، كاالستهزاء به، والسخرية، والضحك  ة عىل اخلسَّ هون من الرذائل واألفعال الدالَّ منزَّ
ر الناس عن االنقياد إليه، يف حني َذَكر أنَّ  عليه؛ ألنَّ ذلك ُيس��قط حملَّه من القلوب، وُينفِّ
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أهل السنَّة خالفت ذلك)72(، فيى أنَّ االشاعرة واملعتزلة ال ينكرون أن يكون النبّي ابن 
زنا أو من هذ القبيل)73(.

، والتي اطَّلعنا  ّ مة احِللِّ ة التي جاء ِذكرها يف بع��ض مؤلَّفات العالَّ فالص��ورة الفكريَّ
ة خمتلفة ومتعارضة يف توضيح  مة كان هناك تيَّارات فكريَّ عليها ُتشي إىل أنَّ يف زمن العالَّ
 ّ مة احِللِّ بنية الفكر اإلسالمّي، وهذا األمر نتجت عنه بعض التوضيحات يف منهج العالَّ
د وسائر بقيَّة األنبياء من الفكر غي الالئق  اًل تنزيه النبّي حممَّ عىل أنَّه حاول أوَّ
ٍة  ل إسقاطاٍت فكريَّ ا جاءت لتش��كِّ بش��أهنم، مع الردِّ عىل تلك األفكار التي دلَّت عىل أهنَّ
ّ يف التعامل مع  م��ة احِللِّ تتَّف��ق مع هوى بعض الِفرق اإلس��الميَّة، وهو أمر يرفضه العالَّ
الراث اإلسالمّي بتلك الصورة الضيِّقة، هذا من جهة، ومن أخرى حاول أن يبنيِّ رأي 
ة، وكيف ينظرون ملقامها، فأورد بعض األمور التي خيتلفون فيها  اإلماميَّة بموضوع النبوَّ
مع اآلخرين، السيم أولئك الذين يأخذون بظاهر النصِّ الدينّي من دون أن يؤولوه إىل 

معناه الباطنّي فتكتمل فكرته.
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اخلامتة

ّ معاجل��ة بعض األخب��ار التارخييَّة بص��ورٍة واضحٍة تبًعا . 1 مة احِللِّ ح��اول العالَّ
ة، ومن ثمَّ  ة تارخييَّة وفكريَّ ألحداثها أو زماهنا املنس��وبة اليه؛ ملا أتيح له من مادَّ

باع والقبول من غيها. ا األجدر باالتِّ مها أو وثَّق هلا عىل أهنَّ قدَّ

2 . ،ة م��ن باب فضائل اإلمام عّل فهو حاول التأصيل ألخبار الس��ية النبويَّ
ة، إنَّم االحداث التي تعلَّقت بشخص  ه عر الرسالة النبويَّ ومن ثمَّ مل يكن مههُّ
اإلم��ام أمي املؤمن��ني؛ قاصًدا م��ن ذلك الردَّ ع��ىل الرواي��ة املقصودة أو 
لها البعض من أجل فهم التاريخ بصورة تناسب أهواء بعض  املغرضة التي أصَّ

الفرق اإلسالميَّة عىل حساب احلقيقة.

فاته هلا قيمتها . 3 ّ يف بع��ض مؤلَّ مة احِللِّ إنَّ الرواي��ات التارخييَّ��ة التي دوهن��ا العالَّ
��ا جاءت لتكش��ف ع��ن جزء من تاريخ اإلس��الم  ��ة؛ إذ إهنَّ التارخييَّ��ة والفكريَّ
ا عىل ما هو مشهور من األخبار  املغيَّب، وعليه فرواياته التي ذكرها جاءت ردًّ
م��ة، إنَّم تبنَّاها اآلخر م��ن أجل تثبيت  األُخر التي ليس��ت حقيقيَّ��ة بنظر العالَّ

بعض األفكار املرغوب هبا عىل حساب اآلخر.

اعتم��د ع��ىل مص��ادر الفريقني- الس��نَّة والش��يعة- يف حماولٍة من��ه لتثبيت لغة . 4
االنفتاح عىل قراءة الراث اإلس��المّي بعني االنص��اف، واالبتعاد عن احلكم 
الغيب��ّي، إذ مل حيكم عىل اآلخر إالَّ بعد االطَّالع عىل ثقافته وأفكاره؛ فيناقش��ها 
ة مع حضور الدليل النقّل والعقّل يف تقصِّ احلقائق، وهذا املنهج  بصورة فكريَّ
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يع��دهُّ منهًجا أكاديميًّا اليوم يف اجلامعات العامليَّة؛ فتعتمده يف التدريس الس��يم 
ة. ة والعقائديَّ فيم خيصهُّ البحوث الفكريَّ

ة، . 5 ا ال تنتمي إىل عر النبوَّ ناقش بعض الرواي��ات التارخييَّة وردَّ عليها عىل أهنَّ
ا ُوِج��دت لغرٍض ال غي  ��م ُوِجدت من أصح��اب النفوس الضعيف��ة، وأهنَّ إنَّ

ذلك.

��ة اغلب الرواي��ات التارخييَّة الت��ي وثَّقها يف بعض . 6 ّ بصحَّ م��ة احِللِّ س��لَّم العالَّ
فات��ه، ولكنَّها يف احلقيقة ربَّم ال تصمد أمام النقد البنَّاء، وبالتال قد يؤاخذ  مؤلَّ
ة املتَّبعة  ّ ببعض تلك الروايات وفق قراءة النصِّ والطرق احلداثويَّ مة احِللِّ العالَّ

ة. يف وقتنا احلارض، فيدهُّ بعضها أو يعدل عىل أنَّه ال ينتمي للسية النبويَّ

ّ خيالف املشهور يف النقل التارخيّي، بل سلَّم بصحته، وهذا . 7 مة احِللِّ مل نجد العالَّ
م يعتمدون عىل  امه، إذ إهنَّ األمر راجع إىل طريقة نقل الراث اإلس��المّي يف أيَّ

ة املشهور إالَّ ما ندر فيدهُّون عليه أو يناقشونه. التسليم بصحَّ

مل يعت��ْد ع��ىل األخذ بالفكر املنحرف عن مدرس��ة أهل البي��ت، إنَّم كان . 8
س��عيه الدؤوب احلفاظ عىل أصالته من الفكر املنح��رف، فحاول أن يردَّ عليه 
ه تردهُّ علي��ه وتفنِّده وُتبطله، حتَّى يك��ون واضًحا أمام مجيع الِفرق  أو ي��أيت بأدلَّ

اإلسالميَّة دون أدنى شبه يف الدين.

��ة، إنَّم وثَّق هلا . 9 ف أو منغلق يف قراءة الس��ية النبويَّ مل يك��ن صاح��ب فكٍر متطرِّ
بص��ورة تالئ��م فكر اإلماميَّة، واعتم��د عىل فكر اآلخري��ن يف النقل التارخيّي، 
وح��اول جاه��ًدا إعط��اء صورة واضح��ة ملن يرغ��ب بمعرفة احلقيقة الس��يم 
ه ألن يعتمد عىل مصادرهم يف  م��ن املخالفني لفك��ر اإلمامّية، وهذا األمر ج��رَّ

التوثيق.
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هوام�ض البحث

ّي، أبو عب��د الرمحن، حليف بني ُزهرة، أس��لم ابن  )1( ه��و عب��د اهلل بن مس��عود ابن غافل اهلُ��َذّل املكِّ
ة عىل رس��ول اهلل، ثمَّ هاجر إىل  مس��عود قديًم، هاجر إىل احلبش��ة اهلجرة األُوىل، وقِدم إىل مكَّ
املدينة، شهد بدًرا وُأحًدا وبيعة الرضوان وسائر املشاهد مع رسول اهلل، وهو الذي أجهز عىل 
أيب جهل يف وقعة بدر، تويفِّ س��نة 32 أو 33ه. ابن س��عد، الطبق��ات الكربى: 150/3، ابن عبد 

الرب، االستيعاب: 987/3.
)2( كشف اليقني: 6.

، كشف اليقني: 9. ّ مة احِللِّ )3( العالَّ
، كشف اليقني: 26. ّ مة احِللِّ )4( العالَّ

)5(سورة الشعراء، اآلية: )214(.
)6( الزّق: وعاء للرشاب. اخلليل الفراهيدي، العني: 13/5.

، كشف اليقني: 42-40. ّ مة احِللِّ )7( العالَّ
د بن إسمعيل بن إبراهيم بن املغية بن َبْرِدْزَبه اجلُعفّي بالوالء، أبو عبد اهلل البخاري، ولد  )8( هو حممَّ
سنة أربع وتسعني ومائة، ورحل يف طلب احلديث سنة عرش ومائتني فزار خراسان ومدن اجلبال، 
ًثا، حافًظا، فقيًها، مؤرًخا، له من الكتب: التاريخ  والعراق، واحلجاز، والش��ام، ومر، وكان حمدِّ
الكبي، التاريخ الصغي، التاريخ األوس��ط، األس��مء والكنى، الضعفاء، السنن يف الفقه، األدب، 
خلق أفعال العباد، القراءة خلف اإلمام، والتفسي الكبي. تويفِّ بَِخْرَتنك )من قرى َسَمرقند( سنة 
 ،س��ة اإلمام الصادق 256ه. اخلطيب البغدادّي، تاريخ بغداد: 5/2، اللجنة العلميَّة يف مؤسَّ

موسوعة طبقات الفقهاء: 476/3.
ر حديثه عنها يف موضع آخر من كتابه:  )9( للتفصيل ينظر: البخارّي، الصحيح: 190/3، وأيًضا تكرَّ

.94 ،17-16/6 ،161/4
ايّن ثّم  )10( هو أمحد بن عبد احِللِّّيم بن عبد الس��الم بن عبد اهلل، تقّي الدين أبو العبَّاس ابن تيميَّة احلرَّ
ل ما أنكروا عليه من مقاالته يف  ان سنة إحدى وستني وستمئة، وأوَّ الدمش��قّي، احلنبّل، ولد يف حرَّ
ة وبحثوا معه،  ل سنة )698ه�(، فقام عليه مجاعة من الفقهاء بسبب الفتوى احلمويَّ شهر ربيع األوَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

وُمنع من الكالم، ومل ينتر ألفكار ابن تيميَّة وفتاواه املباينة ملذهب أهل الس��نَّة إالَّ نفر يسي، كان 
اظ: 1496/4، خي  ة، تويفِّ س��نة 728ه�. الذهبي، تذكرة احلفَّ من أبرزهم تلميذه ابن قيِّم اجلوزيَّ

الدين الزركّل، األعالم: 144/1.
)11( ينظر: ابن تيميَّة، جمموع الرس��ائل واملسائل: 19/4، وكتابه اآلخر: جمموع الفتاوى: 147/1، 

.162/2
)12( عبد اهلل بن عبَّاس: هو عبد اهلل بن العبَّاس ابن عبد املطَّلب القريّش اهلاشمّي، أبو العبَّاس املديّن، 
ل من أمىل  ة، وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني، وهو أوَّ عب بمكَّ ابن عمِّ رسول اهلل، ُولِد يف الشِّ
ى  ر، وكان يس��مَّ ، وقيل أخذه عن الصحايّب اجلليل ميثم التمَّ يف تفس��ي القرآن عن اإلمام عّلّ
 يف الكتب البحر واحلَرْب نس��بة لغزارة علمه كم يقولون، وقد ش��هد ابن عبَّاس مع اإلمام عّل
ه أمي املؤمنني البرة بعد هناية معركة اجلمل، تويفِّ  حروبه كلَّها: اجلمل وصفِّني والنهروان، ووالَّ

سنة 68ه. ابن سعد، الطبقات الكربى: 365/2، ابن حبَّان، مشاهي علمء األمصار: 28.
مة، منس��وبة إىل ميمون ب��ن خالد بن عامر بن احلرضمّي، وقيل إنَّ  ة املكرَّ )13( بئ��ر ميمونة: يقع يف مكَّ
ة يف اجلاهليَّة.  ميموًن��ا صاحب البئر هو أخو العالء بن احلرضم��ّي وال البحرين، حفرها بأعىل مكَّ

ياقوت احلموي، معجم البلدان: 302/1.
، كشف اليقني: 32-31. ّ مة احِللِّ )14( العالَّ

)15( سورة االنفال، اآليات: )6-5(.
، كشف اليقني: 126-124. ّ مة احِللِّ )16( العالَّ

ى بن قص، هو أخو أم املؤمنني الس��يِّدة خدجية بنت خويلد  )17( نوفل بن خويلد بن أس��د عبد العزَّ
ه من عدّي بن خزاعة، فلذلك  ى أسد قريش، وكانت أمهُّ بحس��ب النقل التارخيّي، قيل إنَّه كان يسمَّ

ة. ابن حزم، مجهرة أنساب العرب: 120. ي ابن العدويَّ سمِّ
)18( اجلاحظ، العثمنيَّة: 27، ابن اجلوزي، املنتظم: 112/5، ابن كثي، البداية والنهاية: 40/3.

 :19( للتفصي��ل هبذا الش��أن ينظر: جعف��ر مرتىض العامّل، الصحيح من س��ية النب��ّي األعظم(
.218-217/3

)20( ابن حزم، مجهرة أنساب العرب: 120.
)21( الواقدي، املغازي: 91/1.

)22( البع��ض ذكره باس��م عبد اهلل بن جبي، يف حني اس��مه هو الذي ذكرناه يف املت��ن؛ ألنَّه من توثيق 
. للتفصيل أكثر بش��أن اسم الشخص ينظر: الواقدّي، املغازي: 220/1، ابن سعد،  ّ مة احِللِّ العالَّ

الطبقات الكربى: 41/2، الطربّي، تاريخ: 192/2.
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، كشف اليقني: 131-127. ّ مة احِللِّ )23( العالَّ
ة: 581/3، الطربّي،  )24( للتفصي��ل ينظر: الواقدّي، املغازي: 199/1، ابن هش��ام، الس��ية النبويَّ

تاريخ: 187/2.
ة: 596/3. )25( السية النبويَّ

)26( عمرو بن عبد وّد العامرّي: من بني لؤي، من قريش، يعدهُّ فارس قريش وشجاعها يف اجلاهليَّة، 
أدرك االس��الم ومل ُيس��لم، وعاش إىل أن كانت وقعة اخلندق فحرضها وق��د جتاوز الثمنني، فقتله 

اإلمام عّل بن أيب طالب سنة 5ه. خي الدين الزركّل، األعالم: 81/5.
، كشف اليقني: 136-132. ّ )27( العالمة احِللِّ

، كشف اليقني: 136. ّ مة احِللِّ )28( العالَّ

، كشف اليقني: 136. ّ مة احِللِّ )29( العالَّ

، كشف اليقني: 136. ّ مة احِللِّ )30( العالَّ
ة: 757/3. )31( السية النبويَّ

س  ه��ا وزوجه��ا، فوقعت يف س��هم ثابت بن قيس بن ش��مَّ )32( ق��ال اليعق��ويّب: »وُقت��ل أبوه��ا وعمهُّ
جها وجعل صداقها  اخلزرجّي، فكاتبها، فأتت رس��ول اهلل يف مكاتبتها فقىض عليها مكاتبتها وتزوَّ

عتقها«. تاريخ: 53/2.
، كشف اليقني: 136. ّ مة احِللِّ )33( العالَّ

)34( هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وّد بن نر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن 
غالب القريّش العامرّي، يكنى أبا يزيد، كان أحد األرشاف من قريش وساداهتم يف اجلاهليَّة، ُأرس 
ي��وم بدر كافًرا، وكان خطيب قريش، قتله س��هيل بن عمرو باليم��وك، وقيل بل مات يف طاعون 

عمواس سنة 18ه�. ابن عبد الرّب، االستيعاب: 672/2.
يت اجلحفة؛ ألنَّ السيل اجتحفها  ة عىل أربع مراحل، سمِّ )35( اجلحفة: قرية عىل طريق املدينة من مكَّ

ومحل أهلها يف بعض األعوام. ياقوت احلموي، معجم البلدان: 111/2.
، كشف اليقني: 137–139. ّ مة احِللِّ )36( العالَّ
، كشف اليقني: 139–142. ّ مة احِللِّ )37( العالَّ

)38( مل أعثر له عىل ترمجة.
، كشف اليقني: 142–143. ّ مة احِللِّ )39( العالَّ

)40( سورة التوبة، اآليات: )26-25(.
)41( هو زهي بن رصد، أبو رصد اجلش��مّي الس��عدّي، من بنى سعد بن بكر. وقيل: يكنَّى أبا جرول، 
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ًة  كان زهي رئيس قومه، ويقال هو من كلَّم رس��ول اهلل بش��أن س��بي هوازن، ونقل له أبياًتا ش��عريَّ
بذل��ك، ومل يذكروا س��نة وفات��ه. ابن عبد ال��رب، االس��تيعاب: 520/2، ابن األثي، أس��د الغابة: 

.208/2
، كشف اليقني: 143–146. ّ مة احِللِّ )42( العالَّ

)43( ينظر: ابن عبد الرّب، االستيعاب: 520/2، الصفدّي، الوايف بالوفيات: 154/14.
، كشف اليقني: 146-145. ّ مة احِللِّ )44( العالَّ

)45( هو عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد اهلل الزبيدّي، فارس اليمن، وفد عىل املدينة سنة 9ه�، 
يف عرشة من بني زبيد، فأسلم وأسلموا، وعادوا، قيل ل�مَّ تويفِّ النبّي ارتدَّ عمرو يف اليمن، ثمَّ 
رجع إىل االس��الم، قيل كانت وفاته فيها س��نة 21ه. ابن سعد، الطبقات الكربى: 525/5، خي 

الدين الزركّل، األعالم: 86/5.
)46( مل أعثر له عىل ترمجة.

)47( هو خالد بن س��عيد بن العاص أميَّة، قيل إنَّه أس��لم قبل إس��الم أيب بكر، وقيل اس��تعمله رسول 
اهلل ع��ىل صدقات بن��ى زبيد، وقتله خالد يوم اليموك، وأخوه العاص بن س��عيد ُقتل مرشًكا 

يوم بدر. ابن قتيبة، املعارف: 296.
)48( هو بريدة بن احلصيب بن عبد اهلل بن احلارث ابن األعرج، أس��لم قبل بدر، ومل يش��هدها وشهد 
ل إىل البرة، ثمَّ خرج منها إىل خراس��ان يف أثناء الفتوح  احلديبيَّة، وكان من س��اكني املدينة ثمَّ حتوَّ

اإلسالميَّة فمت بمرو يف إمرة يزيد بن معاوية. ابن عبد الرّب، االستيعاب: 185/1.
، كشف اليقني: 151-149. ّ مة احِللِّ )49( العالَّ

)50( غزوة السلس��لة: هي الغزوة التي حدثت يف الس��نة الثامنة للهجرة، والتي جرت بني املس��لمني 
يت ب�)غزوة السالس��ل( نس��بًة  وبني مجاعة من قضاعة أرادوا التآمر عىل الرس��ول، وقد س��مِّ
إىل املوض��ع الذي وقعت فيه، وه��و ماء بأرض جذام، يقال له: سالس��ل. ينظر: الطربّي، تاريخ: 

.315/2
)51( سورة العاديات، اآلية: )1(.

، كشف اليقني: 151–152. ّ مة احِللِّ )52( العالَّ
)53( ينظر: الواقدّي، املغازي 769/2، الطربّي، تاريخ: 315/2.

، كشف اليقني: 175-172. ّ مة احِللِّ )45( العالَّ
د بن أيب نر فتوح بن عب��د اهلل بن فتوح بن محيد يصل، األزدّي، احلميدّي، األندليّس،  )55( ه��و حممَّ
ل ارحتاله يف العلم كان يف س��نة  الفقي��ه، الظاهرّي: أحبَّ ابن حزم وتلميذه، اس��توطن بغداد، وأوَّ
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448ه، له جمموعة من املؤلَّفات، تويفِّ سنة 488ه. الذهبي، سي أعالم النبالء: 120/19.
، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 148. ّ مة احِللِّ )56( العالَّ
، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 148. ّ مة احِللِّ )57( العالَّ

)58( للتفصيل بش��أن هذا احلديث املنس��وب للس��يِّدة عائش��ة ينظر: أمحد بن حنبل، املسند: 84/6، 
البخارّي، الصحيح: 11/2، مسلم، الصحيح: 22/3.

)59( ورد ه��ذا احلدي��ث يف العدي��د من املصادر نذكر بعضها عىل س��بيل املثال ال احل��ر: البخارّي، 
الصحيح: 2/2-3، مسلم، الصحيح: 22/3، البيهقّي، السنن الكربى: 218/10.

، هنج احلّق وكشف الصدق: 151-148. ّ مة احِللِّ )60( العالَّ
، كشف اليقني: 355-354. ّ مة احِللِّ )61( العالَّ
، كشف اليقني: 456-455. ّ مة احِللِّ )62( العالَّ

ل ملدرسة  س األوَّ د اجلبائّي املعتزّل املؤسِّ )63( االش��اعرة: يعدهُّ عّل بن إسمعيل األش��عرّي تلميذ حممَّ
األشاعرة، وهم ينتس��بون إليه، وطريقته هو التوفيق بني العقل واحلديث، ويعتقد األشاعرة أيًضا 
أنَّ س��يِّئات العب��اد خيلقها اهلل، ومجيع األعمل خملوقة له س��بحانه، وال يقدر العب��اد أن خيلقوا منها 
 ش��يًئا، وأنَّه يق��در أن ُيصلح الكافرين ويلطف هب��م ليكونوا مؤمنني، ولكنَّ��ه أراد أن ال يصلحهم 
وال يلطف هبم، وأرادهم كافرين، وأنَّ اهلل ُيرى باألبصار يوم القيامة كم ُيرى القمر ليلة متامه، يراه 
م عنه حمجوبون، وأنَّه ينزل إىل الس��مء الدنيا فيقول: هل من مس��تقر.  املؤمنون دون الكافرين؛ ألهنَّ
ينظر: ابن حزم، الفصل يف امللل والنِّحل: 5/3-6، 205/4-215، الشهرستايّن، امللل والنِّحل: 

.94/1
، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 100. ّ )64( العالمة احِللِّ

)65( هنج احلقِّ وكشف الصدق: 139.

)66( هنج احلقِّ وكشف الصدق: 142.
)67( هنج احلقِّ وكشف الصدق: 144-143.
)68( هنج احلق وكشف الصدق: 147-146.

، آية:)52(. )69( سورة احلجِّ
اس، معاين  د خربها. للتفصيل ينظ��ر: النحَّ )70( املفي��د، عدم س��هو النبّي: 25. وهناك م��ن يؤكِّ
 القرآن: 425/4-426. وقيل: »اخُتلف يف معنى ألقى الشيطان، فقال قائلون: ل�مَّ تال النبّي
ه��ذه الس��ورة، وذكر فيها األصنام علم الكفار أنَّه يذكرها بال��ذمِّ والعيب، فقال قائل منهم- حني 
ى﴾ )س��ورة النج��م: 19(-: تلك الغرانيق  َت َواْلُعزَّ بل��غ النبّي إىل قوله تعاىل: ﴿َأَفَرَأْيُتُم اْلالَّ
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ار الذين كانوا  الُع��ىل. وذلك بحرضة اجلمع الكثي من قريش يف املس��جد احلرام، فقال س��ائر الكفَّ
دا قد مدح آهلتنا، وظنهُّوا أنَّ ذلك كان يف تالوته، فأبطل اهلل ذلك من قوهلم وبنيَّ  بالبعد منه: إنَّ حممَّ
 ى ال��ذي ألقى ذلك يف حال تالوة النبّي أنَّ النبّي مل يتُله وإنَّم تاله بعض املرشكني، وس��مَّ
﴾ )سورة األنعام:  ْنِس َواْلـِجنيِّ ش��يطاًنا؛ ألنَّه كان من شياطني اإلنس كم قال تعاىل: ﴿َشــَياطنِْيُ اإْلِ

اص، أحكام القرآن: 321/3. 112(. اجلصَّ
)71( املفيد، عدم س��هو النبّي: 25، وكتابه اآلخر: تفس��ي القرآن املجيد: 510، املجليّس، بحار 
األنوار: 126/17. وهناك اختالف ببعض كلمت بيت الشعر هذا، فهناك من نقله بصورة خمتلفة 

عمَّ ذكرناه يف املتن، إذ جاء لديم هبذه الكيفيَّة:
ل��ي��ل��ه ل  أوَّ اهلل  ك����ت����اب  وآخ�����������ره الق��������ى مح��������ام امل�����ق�����ادرمت���ن���ى 

ة: 380/2. للتفصيل ينظر: اخلليل الفراهيدّي، العني: 390/8، ابن هشام، السية النبويَّ  
، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 160-159. ّ مة احِللِّ )72( العالَّ

، هنج احلقِّ وكشف الصدق: 162. ّ مة احِللِّ )73( العالَّ
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امل�صادر واملراجع

ًل: امل�صادر اأوَّ
* القرآن الكريم.

ابن األثي، عّز الدين أيب احلسن عّل بن أيب الكرم الشيبايّن )ت630ه/1232م(.
أسد الغابة يف معرفة الصحابة )مطبعة، انتشارات إسمعيليان، طهران، د.ت(. -

��د ب��ن حنبل ب��ن ه��الل ب��ن أس��د، احلافظ أب��و عب��د اهلل الش��يبايّن   أمح��د اب��ن حنب��ل، أمح��د ب��ن حممَّ
)ت 241ه/855م(.

املسند )دار صادر، بيوت، د.ت(. -
د بن إسمعيل بن إبراهيم اجلعفّي )ت 256ه/869م(. البخارّي، حممَّ

الصحيح )مطبعة دار الفكر، 1981(. -
البيهقّي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عّل )ت 458ه/1065م(.

السنن الكربى )دار الفكر، د.ت(. -
ابن تيميَّة، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم )ت 728ه�/1328م(.

د رشيد رضا )جلنة الراث العريّب،  - ج أحاديثه وعلَّق عليه: حممَّ جمموع الرس��ائل واملسائل، خرَّ
د.ت(.

جمموع الفتاوى )طبعة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم، د.ت(. -
اجلاحظ، أبو عثمن عمرو بن بحر بن حمبوب الكنايّن )ت 255ه/869م(.

د هارون )مطبعة دار الكتاب العريّب، مر، 1955م(. - العثمنيَّة، حتقيق: عبد السالم حممَّ
، أبو بكر أمحد بن عّل الرازّي )ت 370ه/980م(. اجلصاصَّ

د عّل شاهني )ط1، 1995م(. - أحكام القرآن، حتقيق: عبد السالم حممَّ
د بن اجلوزّي )ت 597ه/1200م(. ابن اجلوزّي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عّل بن حممَّ

د عب��د القادر عطا ومصطفى عب��د القادر عطا  - املنتظ��م يف تاري��خ امللوك واألم��م، حتقيق: حممَّ
)ط1، بيوت 1992م(.
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د بن حبان بن أمحد التميمّي البستّي )ت 354ه/965م(. ابن حبَّان، حممَّ
مش��اهي علمء األمصار، حتقي��ق: مرزوق عّل إبراهي��م )مطبعة دار الوف��اء، املنصورة، ط1،  -

1919م(.
د عل بن أمحد بن حزم الظاهرّي )ت 456ه/1063م(. ابن حزم، أيب حممَّ

مجهرة أنس��اب الع��رب، حتقيق: جلنة من العل��مء )مطبعة دار الكتب العلميَّ��ة، ط1، بيوت،  -
1983م(.

الفصل يف امللل واألهواء والنِّحل )مطبعة األديبة، ط1، مر، 1899م(. -
اخلطيب البغدادّي، أبو بكر أمحد بن عّل )ت 463ه/1070م(.

تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا )مطبعة دار املعرفة، ط1، بيوت 1997م(. -
اخلليل الفراهيدّي، أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد )ت 175ه/791م(.

العني، حتقيق: مهدّي املخزومّي وإبراهيم السامرائي )ط2، قم، 1988م(. -
د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه/1347م(. الذهبّي، شمس الدين حممَّ

اظ )دار إحياء الراث العريّب، د.ت(. - تذكرة احلفَّ
س��ي أعالم النبالء، حتقيق: عّل أبو زيد، إرشاف وختريج: شعيب األرناؤوط )ط9، بيوت،  -

1993م(.
د بن سعد )230ه/844م(. ابن سعد، حممَّ

الطبقات الكربى )مطبعة دار صادر، بيوت، د.ت(. -
د بن عبد الكريم يب أيب بكر أمحد )548ه/1154م(. الشهرستايّن، أبو الفتح حممَّ

د سيِّد كياليّن )مطبعة دار املعرفة، بيوت، د.ت(. - امللل والنِّحل، حتقيق: حممَّ
الصفدّي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل )ت 764ه/1362م(.

الوايف بالوفيات، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى )مطبعة بيوت، 2000م(. -
د بن جرير )310ه�/922م(. الطربّي، أيب جعفر حممَّ

ء )ط4، بيوت، 1983م(. - تاريخ األمم وامللوك، حتقيق: نخبة من العلمء األجالَّ
د )ت 463ه/1070م(. ابن عبد الرّب، أبو يوسف بن عبد اهلل بن حممَّ

د البج��اوّي )مطبع��ة دار اجلبل، ط1،  - االس��تيعاب يف معرف��ة األصح��اب، حتقيق: ع��ّل حممَّ
بيوت، 1992م(.

ر األسدّي )ت 726ه/1325م(. ، أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهَّ ّ مة احِللِّ العالَّ
كشف اليقني، حتقيق: حسني الدرگاهّي )ط1، 1992م(. -
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هنج احلقِّ وكش��ف الصدق، تقديم: رضا الصدر، تعليق: عني اهلل احلس��نّي األرموّي )مطبعة  -
ستارة، قم، 2002م(.

ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدينورّي )ت 276ه�/889م(.
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