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 جامعة القيروان

  تونس

 علّي بن أبي طالب في الّسیر الّسّنّیة والّشیعّیة الحدیثة
 

ϲAlī ʙ. abī Ṭālib in the modern Sunni and Shiite 
biographies 
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 الحدیثة علّي بن أبي طالب في الّسیر الّسّنّیة والّشیعّیة  

 

 

 

 

 

 : ملّخص

أ�ي   يعّية لع�ّ� بن 
ّ

ّية والش
ّ
الّسن الّس�� ا�حديثة  بن��ا كتب  ال�ي  الّصورة   �� البحث  يقوم هذا العمل ع�� 

كّرم هللا  (  . وذلك ما يجعلھ عمل مقارنة أساسا. و�� مقارنة برأس�ن: ب�ن صورة ع��ّ )كّرم هللا وجهھ(طالب

يعة من جهة، و��ن الّصورة ال�ي بن��ا املصادر القديمة ومثيال��ا ال�ي ص  )وجهھ
ّ

اغ��ا الكتب  عند الّسّنة والش

من أخرى. و��دف املقال إ�� تحديد نقاط االئتالف واالختالف ب�ن الفرقت�ن ماضيا    -عند الفرقت�ن–ا�حديثة  

 وحاضرا، مع الّت��ير، وقد اخ��نا مقار�ة املتخّيل إطارا نظرّ�ا ل�ّل ذلك.   

 

 

Abstract: 

     This work is based on researching the image of of ϲAlī ʙ. abī Ṭālib built by the modern 

Sunni and Shiite biographical books. that's what makes it essentially a comparison work. It is 

a two-headed comparison: between the image of ϲAlī according to the Sunnis and Shiites on 

the one hand, and between the image built by ancient sources and the image formulated by 

modern books - according to the two sects - on the other hand. The article aims to identify the 

points of alliance and difference between the two groups, in the past and in the present, with 

justification, and we have chosen the imaginary approach as a theoretical framework for all of 

this. 

Keywords:  image, ϲAlī ʙ. abī Ṭālib, biographical books, sects, imaginary. 
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 :  المقّدمة  -1

د للّناظر �� تار�خ ا�حضارات أّن �ّل حضارة تحتفي برموزها، ال يقتصر ذلك ع�� ا�ي
ّ

حضارات الك��ى،  تأك

فحّ�ى ا�جموعات الّصغ��ة، �القبائل مثال، تضع تار�خا لها كث��ا ما يمتّد إ�� رجل واحد ُينسب إليھ فضل 

قدراتھ   بفضل  ن 
ّ

تمك رجل  إ��  نسُب 
ُ
ت فاألديان  أك��،  األمر   �

ّ
يتج� بالّدين  األمر  ق 

ّ
يتعل وح�ن  الّتأسيس. 

تأسيس   من  �حبوه،  الذين  الّرجال  وص��  قبلھ  "ا�خارقة"  ما  يُجّب  الذي  ا�جديد  ع��  -الّدين  اهر 
ّ
الظ  ��

�خ شكال من أش�ال الّتأو�ل، ويعلن نفسھ دينا جديدا يقلب املواز�ن.  -األقّل 
ّ
 بمنطق الن

عهد   �� انطلقت  ال�ي  الك��ى  الّتوّسعّية  ا�حر�ات  فبعد  اإلسالمّي،  الّدين  سلكها  ال�ي  ر�ق 
ّ
الط  �� هذه 

و�لغت عهد ب�ي العّباس بدأت معالم ا�حضارة ا�جديدة تّت�ح وصارت ا�حاجة م�ّحة إ�� كتابة    ملسو هيلع هللا ىلص   الّرسول 

 تار�خها وتدو�ن علومها. 

ا �ان الّدين أّس هذه ا�حضارة، فإّن ِهمم املصّنف�ن انصرفت إ�� جمع أخبار الّرسالة والّرسول  
ّ
  ملسو هيلع هللا ىلصومل

لّتبليغ. وقد قاد ذلك إ�� بناء صور عّ��ت  وَمن �حبھ وساعده �� ا  ملسو هيلع هللا ىلصومساعديھ، نقصد القرآن ومحّمدا  

فإّن   القلوب،   �� الّصور  تلك  وقع  إ��  ونظرا  املؤّسس�ن.  و���  الّتأسيسّية  حظة 
ّ

ال� إ��  املزمن  ا�حن�ن  عن 

الّتصنيف �� س�� هؤالء الّرجال لم ينقطع �عد قرابة ألف وخمسمائة عام. وقد اخ��نا �� هذا العمل الّنظر  

بن��  ال�ي  الّصورة  طالب  ��  أ�ي  بن  لع�ّ�  يعّية 
ّ

والش ّية 
ّ
الّسن ا�حديثة  املصّنفات  وجهھ(ا  هللا  ومقارن��ا  )  كّرم 

 بمثيال��ا من الّس�� القديمة. 

 ع��ّ 
َ
ساء عن غ��هم    )كّرم هللا وجهھ(  إّن اختيارنا س��ة

ّ
ھ من الّرجال والن

َ
�عود إ�� ما يمّ��ه وذّر�َتھ وَمن حول

فاق جّل الفرق اإلسالمّية، فإّن   ) كّرم هللا وجهھ(   . فإذا �ان ع��ّ ملسو هيلع هللا ىلص  من أ�حاب محّمد 
ّ
وآلھ أهل فضل بات

يعة كّفرهم،  
ّ

الثة الذين سبقوه، �انوا محّل اف��اق الفرق، فبعض الش
ّ
األ�حاب اآلخر�ن، السّيما ا�خلفاء الث

تقد�سهم. زد ع�� ذلك أّن علّيا
َ
 عّما �جر بي��م ف

ّ
ّدعوة من  عا�ش ال  )ھكّرم هللا وجه(   ومال الّسّنة إ�� الكف

، وهو ما يجعلھ شاهدا ع�� الو�� من جهة، وع��   ملسو هيلع هللا ىلص  �حظا��ا األو�� وعّمر قرابة ثالث�ن عاما �عد موت الّن�يّ 

الث األو�� �عد الّن�يّ 
ّ
 . ملسو هيلع هللا ىلص الّتجارب الّسياسّية الث

ْي ع��ّ 
َ
تبّ�ن ا�خطوط العر�ضة لصور� الّس�  )كّرم هللا وجهھ(  يقوم عملنا ع��   �� يعة 

ّ
الّسّنة والش �  عند 

يعّية القديمة من أخرى 
ّ

ّية والش
ّ
. وقد 1ا�حديثة مع املقارنة بي��ما من جهة، و��ن ما ورد �� كتب الّس�� الّسن

 
بي طالب كـثيرة جّدا، وال نبالغ إذا قلنا إّن تلك ا -1

ٔ
خبار سيرة علّي بن ا

ٔ
خبار وردت في جّل المصادر الكـتب القديمة التي وردت فيها ا

ٔ
ال

غة والّسير والفضائل والمناقب.لتّ القديمة على اختالفها ككـتب الحديث وا
ّ
بقات والل

ّ
ن والّتاريخ والط

ٓ
والكـتب  ..فسير وعلوم القرا

في رحاب  ّسّنة: الحديثة كـثيرة جّدا ال يكاد يحصرها عّد، وقد اخترنا نماذج تمثيلّية من الكـتب الحديثة للفرقتين: كـتابين يمّثالن ال
بي طالب عليه الّسالم شخصّيته وعصره   سيرةلخالد محّمد خالد وكـتاب  علي

ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
وكـتابين   ،لعلّي الّصالبي ا

ئّمة عن سيرتهم في الغيبّيات والخوارق يمّثالن الّشيعة: كـتاب 
ٔ
كبر حسين وكـتاب والكرامات  سلوا اال

ٔ
إالمام علّي من المهد  لمحّمد ا

حدٕالى 
ّ
لمحّمد كاظم القزوينّي. ولئن قادنا الّنظر في كـتب كـثيرة إلى الّنتائج التي سنثبتها في هذا البحث، فإّن ذلك ال يعني انتفاء  الل

 شذوذ بعض الكـتب من االّتجاهين.



بي طالب في الّسير  
ٔ
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 . ومطلبنا تقليب الّنظر �� املؤتلف وا�ختلف �� صورة ع��ّ 1خلفّية نظرّ�ة   (L’imaginaire)اخ��نا املتخّيل  

ا    )كّرم هللا وجهھ(
ّ
يعة من أخرى. ومل

ّ
ب�ن املا�ىي وا�حاضر داخل الفرقة الواحدة من جهة و��ن الّسّنة والش

�انت اإلحاطة ب�ّل جوانب هذه الّصورة أمرا محاال �� هذا العمل رأينا اختيار �عض م�ّونا��ا: الوالدة من  

ع�ن األخ��ْين لورودهما  جهة والوصّية وا�خوارق ال�ي �حبت املوت من أخرى. وقد رأينا ا�جمع ب�ن املوضو 

 معا �� املصادر. 

 في الوالدة:      -2

موضوع  )  كّرم هللا وجهھ (الحظنا أّن موضوع والدة ع�ّ�    3وع�� الّصال�ي  2الّنظر �� كتاَ�ْي خالد محّمد خالدب

ا�ي فقد جعل لھ 
ّ
نصف   -رغم حجم الكتاب الكب��–هام�ىّي، فاألّول لم يخّصص لھ شيئا �� الكتاب، أّما الث

الكعبةصف جوف   �� مولده  يثبتان  الّتفاصيل  من  خالي�ن  خ��ين  ف��ا  أورد  "وذكر   حة  بذلك:  يخّصانھ  وال 

أّول من ولد من ب�ي هاشم �� جوف الكعبة، وأّما ا�حاكم فقال: إّن األخبار   )كّرم هللا وجهھ( علّيا  الفاك�ّي أّن 

 .  4ولد �� جوف الكعبة") كّرم هللا وجهھ(تواترت أّن علّيا 

يعّية  
ّ

ّي�ن الحظنا أّن هذا املوضوع مركزّي �� الّس�� الش
ّ
�� مقابل هامشّية موضوع الوالدة �� الكتاب�ن الّسن

حدا�حديثة عموما، فقد خّصص صاحب كتاب  
ّ

خمس صفحات لوالدة ع�ّ�    اإلمام ع�ّ� من املهد إ�� ال�

بالوالدة �� الكعبة نقلها عن  )  كّرم هللا وجهھ (قّدم ف��ا أخبارا متنّوعة ت��ز اختصاص ع�ّ�  )  كّرم هللا وجهھ(

يعّية ك
ّ

و�ىيكتاب األما��  و  5للمجل�ىيّ بحار األنوار  ـ  �عض املصادر الش
ّ
. كما خّصص محّمد أك�� حس�ن 6للط

و�الحظ الّناظر �� ا�خ��ين ترك��ا    7"وليد الكعبة (قّصة الوالدة واملولود)"  ـأر�ع صفحات للموضوع وسمها ب

 ع�� ما ي��:

ا�شقاق جدار الكعبة لتدخل منھ فاطمة، رغم أّن للكعبة بابا يدخل الّزائرون منھ، وقد اش��ر األمر ��   -

ة حّ�ى تحّدث بھ الّناس
ّ

 . 8مك

 
وهو   cian Boia) (Luللمتخّيل مفاهيم متنّوعة تختلف باختالف مجاالت البحث، وقد اخترنا المفهوم الذي اقترحه لوسيان بّوا  -1

ساس  Evelyne Patlagen(وإفلين باتلجين  (Jaques Le Goff)جاك لوغوف  صاغهامفهوم مختلف عن المفاهيم التي 
ٔ
). ويقوم باال

ن يكون "واقعّيا" بمعنى االستجابة    (Le réel)على اعتبار الواقعّي 
ٔ
ن الحدث الّتاريخّي الذي يمكن ا

ٔ
مندرجا ضمن المتخّيل، بمعنى ا

ن يكون من المتخّيل. للّتوسع في المفاهيم المختلفة للمتخّيل ومفهوم لوسيان بّوا انظر:إلى قوا
ٔ
 عد العمران يمكن ا

Boia,(Lucian), Pour une histoire de l'imaginaire , Les belles lettres, Paris, 1998, pp. 14-37. 
 ت.-القاهرة، د ، 3، دار المعارف، طفي رحاب علّي ، (محّمد خالد)، خالد -2
 للّنشر والّتوزيع والّترجمة،  -3

ٔ
بي طالب عليه الّسالم شخصّيته وعصره، مؤّسسة اقرا

ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
الّصالبي، (علّي)، سيرة ا

 . 2005، القاهرة، 1ط
 . 22، ص نفسهالمرجع  -4
حد، (محمد كاظم)، القزويني -5

ّ
، 14ص ص، 1993، 2طبوعات، بيروت، لبنان، طمؤّسسة الّنور للم، إالمام علّي من المهد ٕالى الل

16 ،18. 
 . 15، صنفسهالمرجع  -6
كبر)، حسين -7

ٔ
ئّمة، ، (محّمد ا

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، طسلوا اال

ّ
 . 78ص، 2009، 1دار الكـتاب العربّي للط

حد، (محمد كاظم)، القزويني  -8
ّ
كبر)، حسينو  15-14ص إالمام علّي من المهد ٕالى الل

ٔ
ئّمة، (محّمد ا

ٔ
 .   79-78، صسلوا اال
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من جهة، و��ن فاطمة بنت أسد ومر�م وآسيا  (عليھ السالم)  واملسيح    )كّرم هللا وجهھ(  املقارنة ب�ن ع��ّ   -

آسيا بنت مزاحم ومر�م   1أّم ع�ّ� ع�� "ا�ختارات مّمن م�ىى قبلها" بنت عمران من أخرى، مع تأكيِد تفضيل

، وا�حرِص ع��  3(عليھ السالم)  �� املهد ع�� كالم املسيح)  كّرم هللا وجهھ(، وقياِس كالم ع�ّ�  2بنت عمران

البعثة بالقول  سورة "املؤمنون" قبل  )  كّرم هللا وجهھ(ت��ير ما يبدو �� ا�خ�� من الّتناقض �� القول بقراءة ع�ّ�  

إّن "القرآن أنزل إ�� الّسماء الّدنيا جملة واحدة ومن الّسماء الّدنيا نزل تدر�جّيا ومن هنا �ستفاد أّن القرآن  

فل الذي اختار لھ هللا الكعبة مولدا وأنطق لسانھ يوم  ملسو هيلع هللا ىلص�ان موجودا �� الّسماء قبل نبّوة محّمد  
ّ
. فالط

 . 4شيئا من كتابھ ا�خلوق املوجود �� الّسماء"  والدتھ ال ما�ع عند العقل أن يلهمھ هللا

�َي بھ إ�� الّرسول   ) كّرم هللا وجهھ(  إبراز القدرات ا�خارقة للمولود: جاء �� كتاب القزو��ّي أّن علّيا   -
ُ
  ملسو هيلع هللا ىلص   أ

ع��ّ  رآه  "فلّما  البعثة،  وجهھ(  قبل  هللا  املشاعر    )كّرم  حيث  من  سنة،  ابن  ھ 
ّ
�أن و��حك  ��ّش  جعل 

م ع�ّ�  )  كّرم هللا وجهھ(علّيا    ملسو هيلع هللا ىلص  أن أعلم الّن�يّ   ، و�عد5واإلدراك"
ّ
ھ سي�ون وز�ره ووصّيھ وناشر دينھ، "سل

ّ
أن

ْؤِمُنوَن الِذيَن ُهْم  )  كّرم هللا وجهھ(
ُ
َح امل

َ
�

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
ع�� رسول هللا ثّم قرأ هذه اآليات: �سم هللا الّرحمان الّرحيم. ﴿ق

اِشُعوَن﴾ إ�� آخر اآليات. فقال  
َ

ِ�ِ�ْم خ
َ

ِئَك  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  ِ�� َصال
َ
ول

ُ
: قد أف�حوا بك. وقرأ تمام اآليات إ�� قولھ ﴿أ

اِلُدوَن﴾ 
َ

وَن الِفْرَدْوَس ُهْم ِف�َ�ا خ
ُ
وَن الذيَن َيِرث

ُ
. وأورد محّمد أك�� حس�ن خ��ا طو�ال فيھ أّن فاطمة  6ُهْم الَواِرث

فب�� القماط، ف�انت �� �ّل مّرة تز�د قماطا و�ان املولود يب��ه حّ�ى بلغت سّتة    ) كّرم هللا وجهھ(   قّمطت علّيا

ها بإذن هللا، ثّم قال �عد ذلك:  
ّ
ى ف��ا فقطعها �ل

ّ
أقمطة جعل��ا من الّديباج لصالبتھ وقماطا "من األدم فتمط

ي أحتاج أن أبصبص لرّ�ي بأصب��"
ّ
 .7يا أمھ ال �شّدي يدي فإ�

 ملسو هيلع هللا ىلص   أو ال�ي أحاطت بمولده و��ن �ونھ خليفة الّن�يّ   )كّرم هللا وجهھ(  رق ال�ي أتاها ع��ّ الّر�ط ب�ن ا�خوا  -

م عي�ىى
ّ
م ع�ّ�    (عليھ السالم)  ووصّيھ: "فإذا أمكن أن يت�ل

ّ
)  كّرم هللا وجهھ(�� املهد صبّيا فما املا�ع أن يت�ل

ن�ّي ووصّيھ وليس ذلك ع�� هللا    خليفة)كّرم هللا وجهھ(  نبّيا فع�ّ�    (عليھ السالم)  وهو طفل فإذا �ان عي�ىى

 . 8�عز�ز"

مولودا و�عالن إمارتھ �� الّناس والّر�ط ب�ن ذلك      )م هللا وجهھكرّ ("مباركة" ع��ّ ـ  ل  ملسو هيلع هللا ىلصإثبات حضور الّن�ّي    -

ع��ّ  تال  أن  فبعد  األئّمة،   �� عشرّ�ة  االث�ي  يعة 
ّ

الش عقائد  وجهھ(  و��ن  هللا  قال    ) كّرم  "املؤمنون"،  سورة 

 
حد، ص -1

ّ
 .16-15القزويني، (محمد كاظم)، اإلمام علّي من المهد إلى الل

كبر)،  16-15، صنفسهالمرجع   -2
ٔ
ئّمةوحسين، (محّمد ا

ٔ
 . 79-78، صسلوا اال

حد،ص  -3
ّ
 .18القزويني،(محمد كاظم)، اإلمام علّي من المهد إلى الل

 مصدر نفسه، الّصفحة نفسها. ال -4
 .17نفسه، صالمصدر  -5
 المصدر نفسه، الّصفحة نفسها.  -6
كبر)،  -7

ٔ
ئّمةحسين، (محّمد ا

ٔ
 . 81-80، صسلوا اال

حد القزويني، (محمد كاظم)،  -8
ّ
 .18، صإالمام علّي من المهد ٕالى الل



بي طالب في الّسير  
ٔ
 . علي وسالتيد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسّنّية والّشيعّية الحديثةعلّي بن ا
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. وجاء �� كتاب  1نت وهللا أم��هم تم��هم من علومك فيمتارون، وأنت وهللا دليلهم و�ك ��تدون": "أملسو هيلع هللا ىلصالّن�يّ 

 .2"وضع [...] لسانھ �� فيھ فانفجرت منھ اثنا عشرة عينا" ملسو هيلع هللا ىلص محّمد أك�� حس�ن أّن الّن�يّ 

ة اإلسالم":  وسروره باملولود ا�جديد الذي حّياه بتحيّ   -و�عض ب�ي هاشم كحمزة-إثبات حضور أ�ي طالب    -

.  وال يقتصر دور  3: الّسالم عليك يا أبھ ورحمة هللا و�ر�اتھ")كّرم هللا وجهھ("فلّما رآه أبو طالب سّر وقال ع�ّ�  

ھ علم أّن املولود سي�ون لھ شأن
ّ
ن[...] �� الّناس آذانا جامعا  4أ�ي طالب ع�� مجّرد ا�حضور، بل إن

ّ
، لذلك "أذ

خذ وليمة    ةثالثمائوقال: هلّموا إ�� وليمة اب�ي ع�ّ� [...] ونحر  
ّ
[كذا] من اإلبل وألف رأس من البقر والغنم، وات

عظيمة وقال: معاشر الّناس أال من أراد من طعام ع�ّ� ولدي فهلّموا وطوفوا بالبيت سبعا سبعا، وادخلوا  

موا ع�� و 
ّ
 .  5لدي ع�ّ�، فإّن هللا شّرفھ، ولفعل أ�ي طالب شرف يوم الّنحر"وسل

الث عشر  
ّ
وال تكتفي األخبار بذكر جوف الكعبة م�انا للوالدة، بل جاء ف��ا أّن األمر تّم "يوم ا�جمعة �� الث

 . 6من شهر رجب"

ي ع��ّ 
َ
ب�ن والد� ّية والّس��    )كّرم هللا وجهھ(  إّن االختالفات 

ّ
الّسن الّس��  يعّية كب��ة، ف�ي موضوع �� 

ّ
الش

هام�ىّي �� كتب الّسّنة، ورد ذكره عار�ا من الّتفاصيل. ع�� العكس من ذلك، رأينا اهتماما مخصوصا بالوالدة  

ل�ّل   ما 
ّ
و�ن ا�حدث  ليست مجّرد إضافات لوصف  الّتفاصيل. و��  أخبار غز��ا   ��  �

ّ
تج� يعّية 

ّ
الش الّس��   ��

 
ّ

يعة والّسّنة. لذلك ليس غر�با  إضافة عالقة مباشرة بالعقائد الش
ّ

يعّية و�املعارك الكالمّية ال�ي دارت ب�ن الش

ّية القديمة ال تتوّسع �� ذكر والدة  
ّ
أن نالحظ الفروق نفسها �� الّس�� القديمة: الحظنا أّن جّل املصادر الّسن

ا)كّرم هللا وجهھ(  ع��ّ 
ّ
لث زمن بداية تخصيص  ، فكث�� من املصّنفات ال تذكرها أصال السّيما �� القرن الث

عرض �� سياق عرض س��ة الّن�يّ 
ُ
. وقد نظرنا �� ما أمكننا  7  ملسو هيلع هللا ىلص   س�� تخّص الّ�حابة �عد أن �انت س��هم �

 
 .17نفسه، صالمصدر  -1
كبر)،  -2

ٔ
ئّمةحسين، (محّمد ا

ٔ
 . 80، صسلوا اال

 . 79نفسه، صالمصدر  -3
 .80نفسه، صالمصدر  -4
 .81نفسه، صالمصدر  -5
حد، (محمد كاظم)،  القزويني، -6

ّ
 . 18صإالمام علّي من المهد ٕالى الل

مر بالّنسبة إلى ابن حنبل (ت230يذكر ابن سعد (ت لم -7
ٔ
هـ) في كـتابه حول الّصحابة. انظر 241هـ) شيائ حول والدة علّي، وكذلك اال

بقات الكبير، (محّمد)، ابن سعدعلى الّتوالي: 
ّ
ابن و 38-17، ص ص3، ج2001، 1، مكـتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طكـتاب الط

حمد)،  حنبل
ٔ
باعة والّنشر، المملكة العربّية الّسعودّية، طابةكـتاب فضائل الّصح، (ا

ّ
.  727-528، ص ص1983، 1، دار العلم للط

ّن الّنسائّي (ت
ٔ
بي طالب خّصه فيه بفضائل كـثيرة حّتى رماه ناس بالّتشّيع، وقد يكون دفع حياته  303ورغم ا

ٔ
هـ) جعل كـتابا لعلّي بن ا
حمد بن شعيب)، ّنسائيالثمنا لذلك، فإّنه لم يذكر شيائ عن والدته.  انظر: 

ٔ
بي طالب رضي ، (ا

ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
خصائص ا

قوال  الحّفاظتذكرة  كـتاب. وقد ورد في 1986، 1مكـتبة المعال، الكويت، ط هللا عنه،
ٔ
ّنه ا

ٔ
ُقتل   في موت الّنسائي جاء في بعضها ا

بو بكر الّشافعّي كـثير الح :بكـتابه في علّي 
ٔ
ديث ولم يحّدث عن غير الّنسائّي وقال: رضيت به حّجة  "قال الّدراقطني كان ابن الحّداد ا

خر عمره إلى دمشق فسئل  
ٓ
ّن الّنسائّي خرج من مصر في ا

ٔ
بو عبد هللا بن منده عن حمزة العقبّي المصرّي وغيره ا

ٔ
بيني وبين هللا. قال وا

س حّتى يفضل؟ قال فمازالوا يدف
ٔ
سا برا

ٔ
ال يرضى را

ٔ
خرج من المسجد،  بها عن معاوية وما جاء في فضائله، قال ا

ٔ
عونه في خصييه حتى ا

هبيثّم حمل إلى مّكة وتوّفي بها. كذا في الّرواية إلى مّكة والّصواب إلى الّرملة". انظر: 
ّ

كـتاب تذكرة  ، (شمس الّدين محّمد)، الذ
 . 701-700ص ص، دار الكـتب العلمّية، بيروت، لبنان، الحّفاظ



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ّية إ�� حدود القرن الّسادس فلم نجد غ�� خ�� واحد �� كتاب ابن املغاز��ّ 
ّ
َتب  1من الكتب الّسن

َ
، رغم أّن ما ك

توّسع فيھ فضائلھ)  كّرم هللا وجهھ(  الّسّنة حول ع��ّ  الّرا�ع فيھ  القرن  أّن الوالدة من  2�عد  يفيد  . وهو ما 

ر املصّنفون عند ذكرها. 
َ

 املواضيع ا�خط��ة �� الفكر اإلسالمّي لذلك يحذ

يعة  )كّرم هللا وجهھ(  �عت�� والدة ع��ّ 
ّ

د �� هذا املضم 3من أهّم الفضائل ا�خالفّية ب�ن الّسّنة والش
ّ

ار  ، ونؤك

، وس��  )كّرم هللا وجهھ( أّن ا�خالفات �� الفضائل ليست عفوّ�ة، بل إّ��ا محسو�ة �عناية، ذلك أّن س��ة ع��ّ 

ما كتبت �ّل س��ة باستحضار الّس�� األخرى �� سياق صراع مّركب ب�ن الفرق  
ّ
غ��ه، لم تكتب "وحدها"، و�ن

ا  
ّ
ومل وا�حرب.  األخبار  صناعة  ب�ن  ي��اوح  اإلسالمّية  اإلسالمّية  قافة 

ّ
الث  �� األهمّية  بارز  حدثا  الوالدة  �انت 

�� �سبة الوالدة   الّسّنة �انوا حذر�ن  القدامى من  قافة اإل�سانّية عموما، فإّن املصّنف�ن 
ّ
الث خصوصا و�� 

يعة الذين توّسعوا �� وصفها. 
ّ

 "املقّدسة" إ�� الّرموز اإلسالمّية، ع�� عكس الش

هود عل��ا    ) كّرم هللا وجهھ(  غرست األخبار والدة ع��ّ 
ّ

�� املقّدس، وذلك ع�� تحديد م�ا��ا وزما��ا والش

 لتحنيك املولود.   ملسو هيلع هللا ىلص واستحضار الّن�يّ 

مقصود لغرس ا�حدث �� املقّدس ذلك أّ��ا �� املتخّيل    )كّرم هللا وجهھ(  إّن اختيار الكعبة م�انا لوالدة ع��ّ 

 قبل "أن يخلق [...] الّسماوات واألرض�ن  اإلسالمي أقدس األماكن ع�� األرض، و�� أّول ما خلق
ّ

، خلقها �

، وقد خلق هللا "موضع [..] البيت قبل أن يخلق شيئا من األرض بألفي سنة  4بأر�ع�ن سنة وم��ا دحيت األرض

 
حمد بن محّمد بن عبد هللا بن خالد الكاتب قال:   جاء في الخبر -1

ٔ
بو عبد هللا ا

ٔ
خبرنا ا

ٔ
ع قال: ا بو طاهر محّمد بن علّي بن البّيِ

ٔ
خبرنا ا

ٔ
: "ا

بو طاهر يحي بن الحسن  حّدثن
ٔ
حمد بن روح الّساجّي، حّدثني ا

ٔ
حمد بن جعفر بن محّمد بن سلم الخّتلّي قال: حّدثني عمرو بن ا

ٔ
ا ا

بيه علّي بن الحسين قال:  العلوّي قال
ٔ
بيه، عن محّمد بن علّي، عن ا

ٔ
: حّدثني محّمد بن سعيد الّدارمّي، حّدثنا موسى بن جعفر عن ا

نت يرحمك هللا؟  
ٔ
ة منهّن فقالت: من ا

ٔ
قبلت امرا

ٔ
بي ونحن زائرون قبر جّدنا (عليه الّسالم) وهناك نسوان كـثيرة، إذ ا

ٔ
كنت جالسا مع ا

نا زيدة بن قريبة بن ا
ٔ
ّم عمارة قالت ا

ٔ
ّمي ا

ٔ
لعجالن من بني ساعدة، فقلت لها: فهل عندك شيء تحّدثينا؟ فقالت: إيه وهللا، حّدثتني ا

بو طالب كـئيبا حزينا، فقلت  
ٔ
قبل ا

ٔ
ّنها كانت ذات يوم في نساء من العرب، إذ ا

ٔ
بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن الّساعدّي ا

با طالب؟ قال: إّن فاطمة بن
ٔ
نك يا ا

ٔ
سد في شّدة المخاض، ثّم وضع يديه على وجهه. فبينما هو كذلك، إذ حضر محّمد  له: ما شا

ٔ
ت ا

خذ بيده وجاء وهي معه، فجاء بها 
ٔ
سد تشتكي المخاض، فا

ٔ
نك يا عّم؟ فقال: إّن فاطمة بنت ا

ٔ
ى هللا عليه وسلم) فقال له: ما شا

ّ
(صل

جلسها في الكعبة، ثّم قال: اجلسي على اسم هللا قال: ف
ٔ
ر كحسن  إلى الكعبة فا

ٔ
فا، لم ا

ّ
طلقت طلقة فولدت غالما مسرورا نظيفا منظ

ّداه إلى منزلها. قال علّي بن الحسن (عليهما الّسالم): فو
ٔ
م حّتى ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بو طالب علّيا، وحمله الّنبّي صل

ٔ
هللا ما وجهه، فسّماه ا

حسن منه"
ٔ
 وهذا ا

ّ
، دار  مناقب إالمام علّي عليه الّسالمن الحسن)، ، (علّي بابن المغازلي. راجع: سمعت بشيء من هذا قّط إال

باعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، ط
ّ
ضواء للط

ٔ
 .59- 58، ص ص2003، 3اال
خبار جديدة كـثيرة ظهرت   -2

ٔ
فضى إلى فشّو ا

ٔ
ّن ذلك ا

ٔ
بعد سيطرة البويهّيين على الحكم العّباسي كـثر الكالم في فضائل علّي، ويبدو ا

هـ) الجزء الّثاني 571ة خاّصة، وتسّرب بعضها إلى المصّنفات الّسّنّية، انظر مثال تخصيص ابن عساكر (تفي المصّنفات الّشيعيّ 
ربعين من تفس

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، دمشق تاريخ مدينة، (علي بن الحسن)، ابن عساكرعلي: يره لفضائل واال

ّ
، دار الفكر للط

 .42، ج1996، 1دمشق، سوريا، ط
ّن يميل جّل الّد  -3

ٔ
ارسين إلى اعتبار الفوارق بين صورة علّي عند الّسّنة والّشيعة في الكـتب القديمة كبيرة. لكن بالّنظر فيها تبّين لنا ا

كـثر من غيرها السّيما إذا كانت وثيقة الّصلة   الخالفات ال تشمل كّل 
ٔ
الفضائل المنسوبة إليه، بل تظهر الفوارق في بعض الفضائل ا

ّن مواقف المصّنفين الّشيعة 
ٔ
ـ  يمكن وصفها ب -عشرّية تحديدا من االثني–بالعقائد في الّنبّوة واإلمامة والّصحبة خصوصا. كما ننّبه إلى ا

 ّنفين الّسّنة التي تميل نحو االضطراب السّيما بعد القرن الّرابع. "الّتجانس" على عكس مواقف المص
زرقيا -4

ٔ
ثار، (محّمد)، ال

ٓ
خبار مّكة وما جاء فيها من اال

ٔ
باعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، طا

ّ
ندلس للط

ٔ
، 1983، 2، دار اال

 .31، ص1ج
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اء،  ، كما أّ��ا مق��ة األنبي2، و�� "خ�� بلدة ع�� وجھ األرض وأحّ��ا إ�� هللا"1و�ّن قواعده لفي األرض الّسا�عة"

، وليست العبادة  ف��ا �العبادة ��  3حولها ثالثمائة من قبور األنبياء �إسماعيل ونوح وهود وشعيب وصا�ح

، و�� 4غ��ها من بقاع األرض، ذلك أّن َمن حّج إل��ا ولم يرفث ولم يفسق  "خرج من ذنو�ھ كيوم خلقتھ أّمھ"

فاعة
ّ

 . 6َمن مات ف��ا ُيبعث ِمن اآلِمن�ن 5أرض الش

األماكن �� الفكر الّدي�ّي واألسطورّي متجا�سة من حيث قيم��ا، بل ُينظر إل��ا نظرة تراتبّية، وذلك    ليست

الذي يرى �� الّسياق عينھ أّن فكرة     (Mireca Eliade)7حسب م��سيا إلياد  (Archétype)نموذج أص�ّ�  

العالم إلس�ان املقّدس استعادة لفكرة ا�جبل   �� وسط  القديمةالبيت الذي يتمركز  ، و�� فكرة  8ال�و�ّي 

 . 9فاشَية �� ا�جماعات البشرّ�ة قديمها وحدي��ا، لذلك يظّن أتباع �ّل ديانة أّن معبدهم مركز األرض

ھ    )كّرم هللا وجهھ(  وال يقّل زمان والدة ع��ّ 
ّ
قدسّية عن م�ا��ا، فقد ورد �� األخبار ال�ي سبق أن قّدمنا أن

ھ يوم خلق آدم و�وم إدخالھ ا�جّنة و�وم ولد يوم ا�جمعة، وهو أفضل األّيا
ّ
م �� املتخّيل اإلسالمّي، ذلك أن

مس يوم ا�جمعة فيھ خلق آدم وفيھ أدخل  �حيح مسلمقيام الّساعة. جاء ��  
ّ

: "خ�� يوم طلعت عليھ الش

 يوم ا�جمعة"
ّ

 . 10ا�جّنة وفيھ أخرج م��ا وال تقوم الّساعة إال

ع��ّ  م�ان والدة  ب�ن  الّر�ط  وجهھ(  إّن  تأسيسّية،    11وزما��ا  ) كّرم هللا  تقد�سّية  تبّ�ن دالالت  إ��  يف�ىي 

ل الّزمان منطلقا ألحداث ك��ى �� الوجود اإل�سا�ّي، وهو ما  
ّ
ل مركز القداسة �� األرض، و�مث

ّ
فامل�ان يمث

ر بتأسيس ف��ة مقّدسة جديدة، وذلك ين�جم مع العقائد    )كّرم هللا وجهھ(  يفيد أن والدة ع��ّ 
ّ

يعّية  تبش
ّ

الش

وانقطاع الو��، بل تواصلت، ذلك أّن    ملسو هيلع هللا ىلص  ال�ي �عت�� أّن الّصلة ب�ن الّسماء واإل�سان لم تنتھ بموت الّن�يّ 

 بقيام القائم معلنا ��اية الّدنيا. وذلك ما يجعلنا  
ّ

ا�غالق دور الّنبّوة متبوع بفتح دور الوالية الذي لن ينغلق إال

الث.   نقّدر أّن أخبار الوالدة املقّدسة صي
ّ
 غت �� سياق الّتنظ�� لإلمامة �� القرن الث

محّمد فالّن�ّي  وقدسّيتھ،  ا�حدث  عظمة  الوالدة  حضروا  الذين  هود 
ّ

الش الّديانة    ملسو هيلع هللا ىلص  �عّزز  مركز  ل 
ّ
يمث

ات اإللهّية، فإّن اختالفهم �� 
ّ

اإلسالمّية، ورغم اختالف الفرق اإلسالمّية �� مسائل كث��ة ف��ا ما يخّص الذ

 
 .32، صنفسه المصدر -1
 18، ص1980، مكـتبة الفالح، الكويت، والّسكن فيهافضائل مّكة ي، (الحسن)، البصر  -2
 .20، صنفسه المصدر -3
 .35ص ،نفسهالمصدر  -4
 . 36، صنفسهالمصدر  -5
 39، صنفسه المصدر -6

7- Eliade, (Mircea), Images et symboles, Éditions Gallimard, Paris, 1952, p. 52. 
8- «Montagne cosmique», Ibid, p. 53. 

 للّتوسع في رمزّية الكعبة انظر:  -9
Chebel, (Malek), L’imaginaire arabo-musulman, Presses universitaires de France, Paris, 1993, pp. 189-191. 

   .380ص، 2006، 1، دار طيبة، الّرياض، المملكة العربّية الّسعودّية، طصحيح مسلم جاج)،  ح، (مسلم بن الالقشيرّي  -10
 للّتوّسع في رمزّية يوم الجمعة عند المسلمين انظر:   -11

228.-Chebel, (Malek), Dictionnaire des symboles musulmans, Éditions Albin Michel, Paris, 1995, pp. 227 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ى محدودا مقارنة باالختالفات األخرى. زد ع�� ذلك حضور مر�م بنت عمران وآسيا بنت مزاحم،  يبق  ملسو هيلع هللا ىلص  الّن�يّ 

ھ املقارنة ب�ن الّنبّوة والوالية، واإلعالن    أّم عي�ىى و
ّ
انية" عند املسلم�ن، واملع�ى هنا مفهوم: إن

ّ
"أّم" مو�ىى "الث

انية. و�ش�� �� هذا املضمار
ّ
  )كّرم هللا وجهھ(  إ�� أّن الّس�وت عن والدة ع��ّ   عن ا�غالق زمن األو�� واستمرار الث

ھ ش�ل من أش�ال نزع القداسة ع��ا، وهو ما يفيد أّن ا�جدال  
ّ
ّية ال يخلو من ا�جدال، ذلك أن

ّ
�� املصادر الّسن

 ال ي�ون بذكر الفضائل وحدها، بل إّن الّس�وت بدوره �عّ�� عن مواقف جدالّية.  

 آخر من أش�ال ا�جدل ذلك أّن إيمانھ من أهّم املسائل ا�خالفّية  �عت�� حضور أ�ي طالب �� ا�خ�� شكال

يعة
ّ

�وع  1ب�ن الّسّنة والش
ّ
يعّية القديمة، فقد الحظنا ف��ا الن

ّ
ّية والش

ّ
. يتبّ�ن هذا األمر بالّنظر �� الكتب الّسن

يعة2  ملسو هيلع هللا ىلص  ذاتھ: تكّفر الّسّنة أبا طالب دون أن تنفي فضلھ �� كفالة الّرسول 
ّ

ع�� إسالمھ وتنفي    ، وتصّر الش

 .3إم�انّية استمرار الّرسالة لواله

الّس��    )كّرم هللا وجهھ(  مهما يكن من أمر والدة ع��ّ   �� أّن للوالدة أهمّية مخصوصة  إ��  الّتنبيھ  يجدر 

الّرؤى  بالّتبش�� عن طر�ق  سبق 
ُ
� ما  باملقّدس، وعادة  أّن رؤى  4امل�حونة  الّصدد  �� هذا  . يرى توفيق فهد 

تندرج ضمن ما �سّميھ "رؤى الّنور"، كرؤى الّصعود إ�� الّسماء، ورؤى الّنجوم، و�� تنت�ي إ�� ما   البشارات

القديم" "الّتقليد  أو مجيئھ5�سّميھ  بوالدة رجل عظيم  تن�ئ  ما  السامّي  6. وعادة  �اث 
ّ
ال� �� كتب  و�الّنظر   .

د هذا األمر، فأخبار الّرؤى ال�ي  
ّ

�سبق الوالدة كث��ة جّدا ال يحص��ا عّد، واألهّم  عموما والعر�ّي خصوصا يتأك

�اثّية، �الّتوراة واألناجيل والقرآن وا�حديث وعلوم القرآن والّتفس�� والفقھ  
ّ
هو ورودها �� مختلف الكتب ال�

بقات واألدب
ّ
 .    7والبلدان والّتار�خ والط

 
بي طالب وفي إيمانه وكـفره، لكن في الحقيقة المعركة تخّص إمامة علّي ابنه، فالقول يبدو  -1

ٔ
الخالف في ظاهره محصورا في شخص ا

ّن الّشيعة تمّد اإلمامة إلى ما قبل نبّوة محّمد؟ 
ٔ
ساسها: فكيف يكون اإلمام من صلب رجل كافر السّيما ا

ٔ
بي طالب يبطلها من ا

ٔ
بكـفر ا

ليف عشرات الكـتب في الموضوع وتكـفير من يكـّفره. انظر: ذلك ما يفّسر إلحاح الّشيع
ٔ
بي طالب وتا

ٔ
،  الّشيخ المفيدة على إيمان ا

بي طالبد بن محّمد)، (محمّ 
ٔ
لفّية الّشيخ المفيد، إيران، طٕايمان ا

ٔ
 . 15-13، 4، ص ص 1993، 2، المؤتمر العالمي ال

ّن يرى هشام جعيط   -2
ٔ
بو طالب في حياة الّرسول. انظر: ا

ٔ
تاريخّية ، (هشام)، جعّيطرواية ابن إسحاق ضّخمت الّدور الذي لعبه ا

باعة والّنشر، بيروت، لبنان، طالّدعوة في مّكة
ّ
ليعة للط

ّ
 .  223-220، ص ص2007، 1، دار الط

عمقها داللة خبر ورد في كـتاب ابن شهر   -3
ٔ
خبار في هذا المعنى كـثيرة جّدا من ا

ٔ
بن،   اال

ّ
ّن الّنبّي ولد محروما من الل

ٔ
اشوب جاء فيه ا

نزل هللا فيه لبنا فرضع منه الّنبّي حّتى جاءت حليمة: "كافي الكليني، الّصادق عليه الّسالم: لّما ولد 
ٔ
بو طالب على ثديه فا

ٔ
لقاه ا

ٔ
الّنبّي  فا

 
ٔ
بو طالب على ثدي نفسه فا

ٔ
لقاه ا

ٔ
ّياما ليس له لبن، فا

ٔ
م مكث ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بو  صل

ٔ
ّياما حّتى وقع ا

ٔ
نزل هللا فيه لبنا، فرضع منه ا

بي طالب، (محّمد بن علّي)،  ابن شهراشوبطالب على حليمة فدفعه إليها". 
ٔ
ل ا

ٓ
باعة والّنشر والّتوزيع، مناقب ا

ّ
ضواء للط

ٔ
،  دار اال

 . 59، ص1991، 2بيروت، لبنان، ط
بي طالب انظ -4

ٔ
بي طالب، (محّمد بن علّي)، ابن شهراشوبر: للتوّسع في الّرؤى التي بّشرت بميالد علّي بن ا

ٔ
ل ا

ٓ
 ،2، جمناقب ا

 . 288-287ص
 . 183صت، -قدمس للّنشر والّتوزيع، بيروت، لبنان، د، الكهانة العربّية قبل إالسالم، (توفيق)، فهد -5
 . 184-183، صنفسه المصدر -6
نا ماري)، مليششملت رؤى الوالدة رموز الّدين والقتال الّسياسة والفقه واللغة وغير ذلك كـثير. للّتوسع انظر:   -7

ٔ
حالم الخليفة، (ا

ٔ
 ا

حالم وتعبيرها في الّثقافة اإلسالمّية، تر: حسام الّدين جمال ومحي الّدين جمال بدر وحارس فهمي شومان 
ٔ
ومحّمد إسماعيل اال

لمانيا
ٔ
-175، صالكهانة العربّية قبل إالسالم، (توفيق)، فهدو 203- 201، ص ص 2005، 1بغداد، ط-الّسيد، منشورات الجمل، ا

632. 
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استنادا إ�� هذا الّتحليل يمكن اعتبار أخبار الوالدة املقدّسة إخبارا بما سيأ�ي �� الّتار�خ اإلسالمّي، ف�ي 

إذن إعالن عن م�� الو�ىّي، لكن ينب�� الّتنبيھ إ�� أّن هذا اإلعالن جاء �� ش�ل قراءة �عدّية للّتار�خ. و��  

 
ّ
تمث املقّدسة  الوالدة  أّن  ترى  الو�ىّي قراءة مذهبّية تحديدا  إّ��ا والدة  الّتار�خ اإلسالمّي،   �� ل تحّوال جذرّ�ا 

 . 1ملسو هيلع هللا ىلص الذي سيستمّر من خاللھ الو�� �عد موت الّن�يّ 

  ) كّرم هللا وجهھ(  ال يقتصر الّتوظيف املذه�ّي ع�� الوالدة فحسب، بل إّن الف��ة ال�ي تمتّد ب�ن ضرب ع��ّ 

الفرقت�ن بناؤها من  تّم  ال�ي  الف��ات  أك��  ا�حّ��    وموتھ من  إ�� قصر  ونظرا  الكالمّية.  املعارك   �� وتوظيفها 

�ك�� ع�� الوصّية ال�ي نطق ��ا ع��ّ 
ّ
  عند الفرقت�ن.   )كّرم هللا وجهھ( ا�خّصص لهذه الف��ة رأينا ال�

 الوصّیة والخوارق التي صحبت الموت:   في  -3

، ورغم  )كّرم هللا وجهھ(  �ّ غم تخصيص قسم �� �ّل من كتاَ�ي خالد محّمد خالد وع�� الّصال�ي ملقتل ع�ر 

ف�ن �� كيفّية االغتيال
ّ
فاقهما �� طبيعة الوصّية ال�ي صدرت 2اختالف املؤل

ّ
، فإّن ما يلفت االنتباه ف��ما هو ات

وهو يحتضر. و�� وصّية تبدو خالية من املضام�ن الّسياسّية، لكّ��ا ليست كذلك    ) وجهھكّرم هللا(  عن ع��ّ 

 �� ا�حقيقة.

�ك�� ��
ّ
�� الف��ة املمتّدة ب�ن الّضر�ة و�سالم الّروح.    )كّرم هللا وجهھ(  الكتاب�ن ع�� ما نطق بھ ع��ّ   تّم ال�

اختالف   يكن  مهما  الوصّية   �� والّدينّية  األخالقّية  املعا�ي  الّتأكيد  �شمل  ونفيا.  تأكيدا  ف��ما  الحظنا  وقد 

ع�� خالد  محّمد  خالد  كتاب   �� �ك�� 
ّ
ال� تّم  ف��ا:  وردت  ال�ي  ع��ّ   الّصيغ  وجهھ (  دعوة  هللا  حفظ    )كّرم  إ�� 

أر من ابن م�جم: "أحسنوا نزولھ..3الّصالة
ّ
فإن أعش فأنا أو�� بدمھ قصاصا   وأكرموا مثواه. .، و��� تجّنب الث

. زد  4و�ن أمت فا�حقوه �ي أخاصمھ عند رّب العامل�ن وال تقتلوا �ي سواه إّن هللا ال يحّب املعتدين"  أو عفوا..

، مع الّتأكيد أّن  5وة إ�� االعتصام بحبل هللا ونبذ الفرقة واألمر باملعروف والّن�ي عن املنكرع�� ذلك الّدع

وفدوا عليھ �سألونھ أن �ستخلف ا�حسن عل��م فأجاب: "ال آمركم وال أ��اكم،   )كّرم هللا وجهھ (   أ�حاب ع��ّ 

 
هم ا -1

ٔ
لمقاالت المؤسسة لعقائد االثني عشرّية، لكن يثير ذلك إحراجات ال تخفى في الكـتب الّشيعّية القديمة  استمرار الوحي من ا

لة الفرق بين الّنبّوة واإلمامة. للتّ 
ٔ
ل  ، (محّمد بن الحسن بن فّروخ)، الّصّفار وّسع انظر:والحديثة في مسا

ٓ
بصائر الّدرجات في فضائل ا

صول  ، (محّمد بن يعقوب)، الكلينيو ،183، 179، ص3ج ت،-لمقّدسة، إيران، د، عطر عترت، قّم االّسالم محّمد عليهم 
ٔ
ا

الفرقة الهامشّية في  ، (المنصف)، الجليل وبن عبد، 102، ص1، ج2007، 1ط، منشورات الفجر، بيروت، لبنان، الكافي
تر: نصير مرّوة ، الفلسفة إالسالمّيةتاريخ ، (هنري)، كوربانو  307ص، 2001، 1، ط، تونسمركز الّنشر الجامعي بتونس، إالسالم

باعة، بيروت، لبنان، ط
ّ
 .   111ص، 1998، 2وحسن قبيسي، عويدات للّنشر والط

خبار الحظنا في كـتاب خالد محّمد خالد سعيا إلى تبسيط الحادثة وتجاوز  -2
ٔ
عتبر الحدث  فافي المصادر القديمة  ظهرالذي تضارب اال

ب
ٔ
عمال"، في المقابل ا

ٔ
يسر اال

ٔ
، ص ص علّي  في رحاب، خالددى علي الّصالبي شكوكا في رواية القتل. انظر: (خالد محّمد)، "من ا

بي طالب شخصّيته وعصره، (علّي)، الّصالبيو 180-181
ٔ
 . 774-772، صعلّي بن ا

 .  184، ص في رحاب علّي ، (خالد)، خالد محّمد  -3
 . 185-184، صنفسهالمصدر  -4
 .186، صنفسهالمصدر  -5
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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روه بلقاء هللا دون أن 1أنتم أبصر"
ّ

�ستخلف عل��م أجا��م: "أقول لھ: ترك��م دون أن  . وح�ن أ�ّحوا عليھ وذك

 .2أستخلف عل��م. كما ترك رسولك املسلم�ن دون أن �ستخلف عل��م"

أك�� �� كتاب ع�� الّصال�ي أك��، لكن ذلك    )كّرم هللا وجهھ(  ال مراء �� أّن املساحة ا�خّصصة ملقتل ع��ّ 

ع  �ك�� 
ّ
ال�  �� �امال  التقاًء  الكتاب�ن  التقاء  ينفي  وحدة  ال  وع��  الوصّية،   �� والّتعّبدّي  األخال��  البعدين   ��

 
ّ

لم �ستخلف أحدا، فبعد أن أورد ع�� الّصال�ي    ) كّرم هللا وجهھ (  ، فضال عن اإل�حاح ع�� أّن علّيا3الّصف

 هللا) حّ�ى قبض" ) كّرم هللا وجهھ(  الوصّية، أثبت أّن علّيا
ّ

 (بال إلھ إال
ّ

 .4"لم ينطق إال

يعّية اختالفا جذرّ�ا، و�مكن القول ع��   )كّرم هللا وجهھ( تختلف وصّية ع��ّ 
ّ

قبيل موتھ �� املصّنفات الش

ّية �� جوانب جوهرّ�ة. و�مكن بنظرة تأليفّية حصر  
ّ
وجھ اإلجمال إّ��ا نقيض الوصّية الواردة �� الّس�� الّسن

 االختالفات �� ما ي��:

أبناء ع��ّ  �ّل  تأكيد حضور  ذكر ا�حسن وا�حس�ن وابن ا�حنفّية وز�نب    عوضا عن  )كّرم هللا وجهھ(  • 

وهم  يوّدعهم  وجعل  واحد  �عد  واحدا  بأسما��م  هم 
ّ
�ل أبناءه  نادى  "ثّم  ّية: 

ّ
الّسن الّروايات  جّل   �� فحسب 

 . 5يب�ون"

  ) كّرم هللا وجهھ(  �� رؤ�ا لع��ّ   ملسو هيلع هللا ىلص  والّدعاء عل��م بطلب من الّرسول   )كّرم هللا وجهھ(  • تجر�م خصوم ع��ّ 

تات رغم االع��اف �شناعة ا�جرمع�� خالف الّس 
ّ

ّية ال�ي يبدو ف��ا ميل إ�� جمع الش
ّ
 : "يا ب�ّي[ع��ّ 6�� الّسن

 
 .185، صنفسهالمصدر  -1
 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه  -2
بي طالب، -3

ٔ
وصى به علّي بن ا

ٔ
وردها علي الّصالبي لعلّي لّما حضرته الوفاة: "بسم هللا الّرحمان الّرحيم، هذا ما ا

ٔ
 ورد في الوصّية التي ا

ه و
ّ
رسله بالهدى ودين الحّق ليظهره على الّدين كل

ٔ
ّن محّمدا عبده ورسوله، ا

ٔ
 هللا وحده ال شريك له، وا

ّ
ن ال إله إال

ٔ
ّنه يشهد ا

ٔ
وصى ا

ٔ
لو ا

وصيك يا  كر 
ٔ
نا من المسلمين، ثّم ا

ٔ
مرت وا

ٔ
ه المشركون. ثّم إّن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي � رّب العالمين، ال شريك له وبذلك ا

با  
ٔ
نتم مسلمون، واعتصموا بحبل هللا جميعا، وال تفّرقوا، فإّني سمعت ا

ٔ
 وا

ّ
هلي بتقوى هللا رّبكم، وال تموتّن إال

ٔ
حسن وجميع ولدي وا

رحامكم فصلوهم يهّون هللا عليكم الحساب،    القاسم يقول: إّن 
ٔ
فضل من عاّمة الّصالة والّصيام، انظروا إلى ذوي ا

ٔ
صالح ذات البين ا

فواههم، وال يضيعّن 
ٔ
يتام، فال تعنوا ا

ٔ
م،  هللا هللا في اال

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بحضرتكم، وهللا هللا في جيرانكم فإّنهم وصّية رسول هللا صل

 
ٔ
ن، فال يسبقّنكم إلى العمل به غيركم، وهللا هللا في الّصالة، فإّنها عمود مازال يوصي به حّتى ظننت ا

ٓ
ّنه سيوّرثه، وهللا هللا في القرا

نفسكم
ٔ
موالكم وا

ٔ
وه ما بقيتم، فإّنه إن ترك لم يناظر، وهللا هللا في الجهاد في سبيل هللا با

ّ
، دينكم. وهللا هللا في بيت رّبكم فال تخل

صحاب نبّيكم، فإّن  وهللا هللا في الّزكاة، فإنّ 
ٔ
ظهركم، وهللا هللا في ا

ٔ
ها تطفئ غضب الّرّب، وهللا هللا في ذّمة نبّيكم، فال يظلمّن بين ا

شركوهم في معايشكم، وهللا هللا في ما ملكت 
ٔ
وصى بهم، وهللا هللا في الفقراء والمساكين، فا

ٔ
م ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
رسول هللا صل

يمانكم، الّصالة الّصالة ال تخافّن 
ٔ
مركم هللا، وال تتركوا ا

ٔ
رادكم وبغى عليكم، وقولوا للّناس حسنا كما ا

ٔ
في هللا لومة الئم، يكـفيكم من ا

شراركم ثّم تدعون فال يستجاب لكم، وعليكم بالّتواصل والّتباذل، وإّياكم والّتدابر
ٔ
مر ا

ٔ
ى اال

ّ
مر بالمعروف والّنهي عن المنكر فيول

ٔ
  اال

بّر والّتقوى، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان، واّتقوا هللا إّن هللا شديد العقاب، حفظكم هللا من  والّتقاطع والّتفّرق، وتعاونوا على ال
 عليكم الّسالم ورحمة هللا". 

ٔ
قرا

ٔ
ستودعكم هللا، وا

ٔ
هل بيت، وحفظ فيكم نبّيكم. ا

ٔ
بي طالب شخصّيته  ، (علّي)، الّصالبيا

ٔ
علّي بن ا

 . 776، صوعصره
 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه -4
حد، ، (محمد كاظم)، القزويني -5

ّ
 . 340-339صإالمام علّي من المهد ٕالى الل

ن يتجاوز هللا عنه، ال كما  -6
ٔ
هل الّسّنة مّمن نرجو له الّنار، ونجّوز ا

ٔ
خرة، وهو عندنا ا

ٓ
شقى الخلق في اال

ٔ
"وابن ملجم عند الّروافض ا

ير، وقاتل طلحة، وقاتل سعيد بن جبير، وقاتل عّمار وقاتل  يقول الخوارج والّروافض فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الّزب



بي طالب في الّسير  
ٔ
 . علي وسالتيد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّسّنّية والّشيعّية الحديثةعلّي بن ا
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م �� منامي قبل هذه ال�ائنة    ) كّرم هللا وجهھ(
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
ي رأيت جّدك رسول هللا ص�

ّ
يخاطب ا�حسن] إ�

ل واألذى من هذه األّمة فقا 
ّ
هّم أبدلهم �ي  بليلة فش�وت إليھ ما أنا فيھ من الّتذل

ّ
ل ��: ادع عل��م فقلت: الل

 . 1شّرا مّ�ي وأبدل�ي خ��ا م��م. فقال �� رسول هللا: قد استجاب هللا دعاك، سينقلك إلينا �عد ثالث"

مخاطبا   )كّرم هللا وجهھ( من فاطمة و��ن بقّية بِنيھ: ع��ّ   )كّرم هللا وجهھ( • الّتمي�� الوا�ح ب�ن أبناء ع��ّ 

بقّية بنيھ: "يا أبا محّمد أوصيك و�ا أبا عبد هللا خ��ا، فأنتما مّ�ي وأنا منكما، ثّم التفت إ��  ا�حسن وا�ح�ن ثم  

 .2أوالده الذين من غ�� فاطمة عل��ا الّسالم وأوصاهم أن ال يخالفوا أوالد فاطمة �ع�ي ا�حسن وا�حس�ن"

�� سياق األخبار وتور�ث ا�حسن فا�ُحس�ن فبقّية األئّمة عند االث�ي عشرّ�ة    ملسو هيلع هللا ىلصاستحضار موت الّن�يّ  •

وشهود �ّل أوالد ع�ّ� ذلك: "روى الّصدوق �� الفقيھ عن سليم بن    )كّرم هللا وجهھ(   علّيا  ملسو هيلع هللا ىلص  ما أورث الّن�يّ 

ا�حسن و  ابنھ  إ��  أو�ىى  الّسالم ح�ن  أ�ي طالب عليھ  بن  الهال�ّ� قال: شهدت وصّية ع�ّ�  أشهد ع�� قيس 

. 3وصّيتھ ا�حس�ن عليھ الّسالم ومحّمد وجميع ولده ورؤساء أهل بيتھ وشيعتھ ثّم دفع إليھ الكتب والّسالح"

ھ ع�� �ّل إمام أن يدفع الكتب والّسالح إ�� من يخلفھ
ّ
 . 4وجاء �� بقّية ا�خ�� أن

أبا محّمد   يا  ي بكما وقد  • تحذير ا�حسن وا�حس�ن من ف�ن ستأ�ي �عد موتھ: "[...] 
ّ
�أ� أبا عبد هللا  و�ا 

 .5خرجت عليكما من �عدي الف�ن من ههنا وههنا فاص��ا حّ�ى يحكم هللا وهو خ�� ا�حاكم�ن"

• ال تكتفي أخبار املوت بذكر مال�سات االغتيال والوصّية، بل توّسعت �� ذكر "الطقوس" ال�ي ينب�� أن 

�� ال�ون: يقول خ�� عن ابن ا�حنفّية إّن علّيا    )كّرم هللا وجهھ(  ت�حب دفن اإلمام، و�� إبراز أثر موت ع��ّ 

ف ا�حسن بأن �غّسلھ و�كّفنھ و�حّنطھ ببقّية حنوط جّده محّمد الّن�يّ 
ّ
، ثّم يضعھ ع�� سر�ره من دون  ملسو هيلع هللا ىلص  �ل

ره وأن يتبعوه حّ�ى
ّ

 َ�ِشيلھ أحد أو يتقّدم عليھ، فإذا تحّرك مقّدم الّسر�ر فإّن ع�� الّناس أن َ�ِشيلوا مؤخ

مھ، فذلك موضع الّدفن. وال يحّل حي��ا لغ�� ا�حسن والقائم الذي سيأ�ي آخر الّزمان ليقّيم   �ستقّر مقدَّ

اعوجاج ا�حّق أن يتقّدم للّصالة عليھ ثّم يكّ�� سبعا. فإذا أتّم ا�حسن الّصالة فإّن عليھ أن ينّ�� الّسر�ر عن  

م و�حدا  محفورا  ق��ا  ليجد  عنھ  �اب 
ّ
ال� يكشف  وأن  علّياموضعھ  ُي�جع  منقو�ة  وساجة  هللا  (   ثقو�ا  كّرم 

ھ التحق بق�� الّن�يّ   )وجهھ
ّ
ألّن   ملسو هيلع هللا ىلص  ف��ا، فإذا أتّم �ّل ذلك وأراد ا�خروج فعليھ أن يتفّقده وحي��ا سيدرك أن

هللا يجمع ب�ن الّن�ّي والو�ىّي و�ن دفنا مف��ق�ن، ثّم �عاد كالهما إ�� ق��ه. و�� ا�ختام يأمر ع�ّ� ا�حسن: "اشرج  

 
ّ
ق��ي"الل غّيب  ثّم  �اب 

ّ
ال� ع�ّ�  وأهل  موت  6�ن  كيوم  ع�ّ�  موت  يوم  أّن  كذلك  القزو��ّي  كتاب   �� وجاء   .

بھ، بل  ملسو هيلع هللا ىلصالّرسول 
ّ
ا �ان ا�حسن �غّسل اإلمام لم يكن يقل

ّ
، فقد سمع الّناس أصواتا و�سبيحا �� الهواء، ومل

 
مورهم إلى هللا عّز وجّل". بخارجة، وقاتل الحسين، فكّل هؤالء ن

ٔ
 منهم ونبغضهم في هللا، ونكل ا

ٔ
بي  ، (علّي)، الّصالبيرا

ٔ
علّي بن ا

  .778، صطالب شخصّيته وعصره
 ، (محمد كاظم)، القزويني -1

ّ
 . 340صحد، إالمام علّي من المهد ٕالى الل

 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه -2
 .341، صنفسه المصدر- 3
 ، الّصفحة نفسها. المصدر نفسه -4
 .343ص ،نفسه المصدر -5
 . 341-340،صنفسه المصدر -6
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مھ وال ُيرى ح املھ، فقد رفعھ ج��يل ومي�ائيل، "فما مّر  تكّفلت املالئكة بذلك، أّما الّسر�ر الذي ارتفع مقدَّ

 انح�ى لھ"
ّ

. وح�ن وصل الّسر�ر إ�� املوضع املوعود ُوضع مقّدمھ، وكشف ا�حسن  1��ىيء ع�� وجھ األرض إال

للعبد   الّن�ّي  نوح  اّدخره  ما  هذا  عل��ا:  "بق�� مقبور و�حد مشقوق وساجة منقورة مكتوب  هو  فإذا  �اب 
ّ
ال�

امل اهر بن 
ّ
الط إنزال ع��ّ 2طّهر"الّصا�ح  الّناس  أراد  ا 

ّ
�� ا�حفرة، "سمعوا هاتفا يقول:    ) كّرم هللا وجهھ(   . ومل

اهرة فقد اشتاق ا�حبيب إ�� ا�حبيب، فدهش الّناس من سماع الهتاف، وانت�ى الّدفن 
ّ
�بة الط

ّ
أنزلوه إ�� ال�

ھ عليھ الّسالم �ان �علم من عداوة  
ّ
. وما  3ا�خوارج واألعداء لھ"قبل الفجر، وأخفوا ق��ه كما أو�ىى بھ، ألن

يعة  
ّ

 أوالد اإلمام وخاّصة الش
ّ

حّ�ى عهد   -�� قول القزو��يّ –زال الق�� مخفّيا عن الّناس ال �علم موضعھ إال

هارون الّرشيد: خرج ناس من ال�وفة يتصّيدون مع الّرشيد، فلّما بلغوا الغرّي، رأوا ظبيات، فأرسلوا إل��ا  

أكمة �جزت الكالب والّصقور عن أن تقرَ��ا ثالثا، فتحّ�� هارون وأرسل ��   الّصقور والكالب، ف�جأت إ��

ِ�َي �شيخ من ب�ي أسد فسألھ عن أمر األكمة فاش��ط األمان فأّمنھ فقال: "حّدث�ي أ�ي عن  
ُ
طلب الّناس فأ

  أبيھ أّ��م �انوا يقولون: هذه األكمة ق�� ع�ّ� بن أ�ي طالب عليھ الّسالم جعلها هللا حرما ال 
ّ

يأوي إل��ا أحد إال

� عندها "وتمّرغ عل��ا وجعل يب�ي، وأمر ببناء القّبة ع��  4أمن"
ّ

. فلّما علم الّرشيد بأمر األكمة توّضأ وص�

 .   5الق��، ومنذ ذلك اليوم لم يزل البناء �� تطّور وهو اآلن صرح بد�ع متأل��"

ّية أم شيعّية. و�الّنظر  ا�حدي )جهھكّرم هللا و ( إّن الوصّية موضوع أساس �� س�� ع��ّ 
ّ
ثة، سواء أ�انت سن

األو��، فال ذكر   الكتب   �� لنا االختالف جلّيا السّيما  يبدو  ّية خاّصة، 
ّ
الّسن القديمة،  �� املصادر  �� ما ورد 

، و��  7ألحمد بن حنبل   كتاب فضائل الّ�حابة، و��  6ابن سعد  طبقات��    )كّرم هللا وجهھ (  لوصّية لع��ّ 

سائّي   ا�خصائصكتاب  
ّ
(ت8للن املغاز��  ابن  أّن  ورغم  من  483.  غ��ه  أنكر  ما  بذكر  فضائلھ   �� توّسع  هـ؟) 

ھ لم يذكر شيئا من وصايا ع��ّ 
ّ
. ع�� العكس من  9، ولم يتوّسع �� مال�سات قتلھ)كّرم هللا وجهھ ( الّسّنة، فإن

(ت ابن عساكر  كتاب   �� رأينا  تثبت  571ذلك  أخبار  إيراد   �� توّسعا  ع��ّ هـ)  أ�حاب    )كّرم هللا وجهھ (  أّن 

. وكذلك األمر �� كتاب ا�خوارزمّي، فقد أورد صاحبھ  10عرضوا عليھ أن �ستخلف، فرفض عمال �سّنة الّن�يّ 

 
 .344، صنفسه المصدر -1
 .345، صنفسه المصدر -2
 ، الّصفحة نفسها. نفسه المصدر -3
 . 346ص، نفسه المصدر -4
 ، الّصفحة نفسها. نفسه المصدر -5
بي طالب،  -6

ٔ
بقات الكبير(محّمد)،  ابن سعد، انظر الجزء المخّصص لترجمة علّي بن ا

ّ
 . 38-17، ص3، جكـتاب الط

حمد)، ابن حنبلانظر الجزء المخّصص لفضائل علّي:  -7
ٔ
 . 727-528، صكـتاب فضائل الّصحابة، (ا

ّن به من ا لم يذكر الّنسائي شيائ في موت علّي وما حّف  -8
ٔ
ّيا ا

ّ
حيمر ثمود الذي   لمواضيع باستثناء خبر ينبئ فيه الّنبّي عل

ٔ
شقى الّناس "ا

ٔ
ا

خذ بلحيته".  – حّتى يبّل منها هذه   -ووضع يده على قرنه–عقر الّناقة، والذي يضربك على هذه 
ٔ
حمد بن شعيب)،  الّنسائيوا

ٔ
، (ا

بي طالب رضي هللا عنه
ٔ
مير المؤمنين علّي بن ا

ٔ
 . 163، صخصائص ا

بي طالب عليه الّسالم(علّي بن محّمد)،  المغازلّي،ابن  -9
ٔ
 .64-61، ص صمناقب إالمام علّي بن ا

خبارا كـثيرة في رفض علّي الوصّية، اخترنا منها الخبر الّتالي -10
ٔ
ورد بن عساكر ا

ٔ
عبد هللا بن سبع قال: سمعت علّيا يقول:   عن]...[: "ا

خبرن
ٔ
مير المؤمنين، ا

ٔ
ن يقتل بي غير قاتلي، قالوا: استخلف   التخضبّن هذه من هذه، قالوا يا ا

ٔ
نشد هللا ا

ٔ
به، وهللا لنبيرّن عترته، قال: ا

هم رّب تركـتني فيهم
ّ
قول: الل

ٔ
م، قالوا: فما تقول لرّبك؟ قالوا: ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
دعكم إلى ما ودعكم رسول هللا صل

ٔ
ما  علينا، قال: ال، ا



بي طالب في الّسير  
ٔ
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بن عبد هللا دخل ع�� ع�ّ� عليھ    )كّرم هللا وجهھ(  خ��ا يرفض فيھ ع��ّ  أّن جندب  "وذكروا  أن �ستخلف: 

يھ فقال: يا أم�� املؤمن�
ّ
فنبا�ع ا�حسن؟ قال: ال آمركم وال أ��اكم،    -فال نفقدك–ن، إن فقدناك  الّسالم �سل

دعا ابنْيھ إ��    ) كّرم هللا وجهھ(   . يقول ما بقي من ا�خ�� إّن علّيا1أنتم أبصر، قال فزد فدعا حسنا وحسينا"

ّية وأخالقّية،  رعاية أخ��ما محّمد، ودعا هذا إ�� توق�� أخو�ھ. ثّم تحّول إ�� وصايا ذات مضام�ن ِحكمّية ودين

�الّدعوة إ�� اإلعراض عن الّدنيا، وقول ا�حّق ورحمة اليتيم ونصرة املظلوم والّصالة والّز�اة والعمل بكتاب  

 . 2هللا وكظم الغيظ وصلة الّرحم وا�حلم عن ا�جاهل والّتفّقھ �� الّدين

ّية ف��ا اختالف  �� الّس�  )كّرم هللا وجهھ(  ال مراء عندنا �� أّن الوصايا املنسو�ة إ�� ع��ّ 
ّ
يعّية والّسن

ّ
� الش

كب��، وقد الحظنا بالّنظر �� املصادر القديمة أّن هذا االختالف ليس جديدا، بل هو اختالف موروث، يبدو  

الث ال يث�� قضّية  
ّ
لعنا عليھ من مصادر القرن الث

ّ
ھ تدّعم �عد القرن الّرا�ع، فقد سبق أن بّيّنا أّن ما اط

ّ
لنا أن

جاء ��    )كّرم هللا وجهھ(   . ويع�ي ذلك �� تقديرنا أّن الّنظر �� األيام األخ��ة لع��ّ )كّرم هللا وجهھ (  وصايا ع��ّ 

ّية ال�ي يرفض ف��ا ع��ّ 
ّ
يعّية فحسب، فاألخبار الّسن

ّ
  سياق الّتنظ�� للعقائد. وليس املقصود هنا العقائد الش

ليست �عيدة عن الّسياسة �� ا�حقيقة،   االستخالف لتبدو خالية من املضام�ن الّسياسّية،  )كّرم هللا وجهھ (

ورى. 
ّ

ّية �� الش
ّ
 ذلك أّ��ا تن�جم تماما مع العقائد الّسن

ا�ي �عهد  
ّ
ورد �� األح�ام الّسلطانّية أّن اإلمامة "تنعقد من وجه�ن: أحدهما باختيار أهل ا�حّل والعقد، والث

ل مذهب الّسّنة �� اإلمامة، وهو3اإلمام من قبل"
ّ
رعّية ع�� ا�خالفة    . هذا القول يمث

ّ
قول �ستبطن إضفاء الش

رعّية ع�� خالفة أ�ي بكر ومن تاله إ�� عهد ع��ّ 
ّ

ف، واألهّم هو إضفاء الش
ّ
كّرم هللا  (  العّباسّية �� زمن املؤل

يعة ال�ي ترى أّن علّيا )وجهھ
ّ

�ان أو�� مّمن سبقھ من    )كّرم هللا وجهھ (  ، وال يخفى ما �� ذلك من محاورة للش

يعة، فقد وضع  املغتصب�ن. 
ّ

ر �� اإلمام من حيث مجادلة الش
ّ
روط ال�ي ينب�� أن تتوف

ّ
وال يختلف تحديد الش

جاعة  450املاوردّي (ت
ّ

هـ) سبعة شروط و��: العدالة والعلم وسالمة ا�حواّس وسالمة األعضاء والّرأي وال�

سب القر�ىيّ 
ّ
يعة �� اإلمامة، ف�ي ترى أ4والن

ّ
أو�ىى قبل املوت:    ملسو هيلع هللا ىلص  ّن الّن�يّ . وهذا قول يخالف تماما قول الش

م، قام بنقل الّرسالة، ونّص ع�� أّن ا�خليفة �عده ع�ّ� بن  
ّ
� هللا عليھ وسل

ّ
ا �عث رسولھ ص�

ّ
إّن "هللا �عا�� مل

هيد...")كّرم هللا وجهھ(  أ�ي طالب
ّ

�ستمّر ا�خ�� إلثبات    5، ثّم من �عده ولده ا�حسن الّز�ّي ثّم ع�� ا�حس�ن الش

ا�ي عشر محّمد بن ا�حسن، وأّن "الّن�ّي نقل الّرسالة ح�ّ 
ّ
 عن وصّية باإلمامة" ملسو هيلع هللا ىلصى اإلمام الث

ّ
 .  6لم يمت إال

 
صلحتهم،

ٔ
فسدتهم".  بدا لك، فلّما قبضتني تركـتك فيهم، فإن شئت ا

ٔ
تاريخ مدينة  ، (علّي بن الحسن)،  ابن عساكروإن شئت ا

 . 538، ص42، جدمشق
حمد)، الخوارزمّي  -1

ٔ
 .384، ص1990، 2، مؤّسسة الّنشر اإلسالمّي، قّم، إيران، طالمناقب ، (الموّفق بن ا

 .385-384، صنفسه المصدر -2
حكام الّسلطانّية، (علّي بن محّمد)، الماوردّي  -3

ٔ
 . 22-12،ص2006لحديث، القاهرة، مصر، ، دار ااال

وردنا الّشروط من دون تفصيل. -4
ٔ
 .  20-19، ص صنفسه وّسع انظر:للتّ  ا

ي -5
ّ
 .31صت، -، د1ط، ، انتشارات تاسوعاء، قّم، إيرانمنهاج الكرامة في معرفة إالمامة، (الحسن بن يوسف)، الحل

 .31-30، صنفسه المصدر -6



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)140( 

االف��اق.   إ��  أفضت  أخرى  خالفات  بنيت  اإلمامة، وعليھ  هو  يعة 
ّ

والش الّسّنة  ب�ن  املركزّي  ا�خالف  إّن 

يعة، و�نجّر  
ّ

نا ال نجانب الّصواب إذا ما عقدنا صلة ب�ن األّيام األخ��ة للّن�ّي ولع�ّ� �� كتب الّسّنة والش
ّ
ولعل

. فل�ن أوهمت األخبار �� املصادر  )كّرم هللا وجهھ(  ووصايا ع��ّ  ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك مباشرة الّر�ط ب�ن وصايا الّن�ّي  

تب �ّل م��ما ع�� حدة، فإّن من يجّود الّنظر يدرك عالقة رابطة بي��ما، بل ب�ن أحداث كث��ة.  
ُ

أّن ا�حَدث�ن ك

نا ال نبالغ إذا قلنا إّن كتابة تار�خ الّن�يّ 
ّ
م ملسو هيلع هللا ىلص  ولعل

ّ
ا كتبت  ، وا�خلفاء األر�عة خاّصة، لم تكن كتابة "فردّية"، و�ن

س�� هؤالء كتابة "حوارّ�ة" محسو�ة �عناية لتن�جم مع عقائد �ّل فرقة من جهة، ولرّد مقاالت الفرق املغايرة  

، ومن حياة  )كّرم هللا وجهھ(  من أخرى. �� هذا الّسياق نفهم كتابة األّيام األخ��ة من حياة ع�ّ� بن أ�ي طالب

 كذلك.    ملسو هيلع هللا ىلص الّرسول 

تار�خ�ن   والّسّنة  يعة 
ّ

الش الّن�يّ كتب  لأليام األخ��ة من حياة  تماما  ف كالهما عند  1ملسو هيلع هللا ىلص  مختلف�ن 
ّ
، وتوق

صراحة عند  )كّرم هللا وجهھ(  أحداث �عي��ا من قبيل تقديم أ�ي بكر للّصالة عند الّسّنة، والّنّص ع�� ع�ّ�  

يعة. وحول هذه األخبار صيغت أخبار أخرى يبدو أّ��ا جاءت لدعمها.  
ّ

 الش

ل خ�� تقديم أ�ي  
ّ
. من  2بكر للّصالة عمدة األخبار ال�ي يجادل ��ا الّسّنة ليثبتوا شرعّية ا�خالفة األو��يمث

ة  4والّسابقة  3األخبار األخرى ال�ي ترد �� سياق ذكر فضائل أ�ي بكر للغرض ذاتھ أخبار خ�� األّمة
ّ
  5وا�خل

، و�� الّسياق ذاتھ يمكن أن نقرأ 9ومن�لتھ �� اآلخرة  8ملسو هيلع هللا ىلص  ودفنھ مع الّن�يّ   7والّ�حبة �� الغار  6وسّد األبواب

يعة. لهذه األخبار 
ّ

"أخبار مضاّدة" �� كتب    - وغ��ها كث��-  املقارنة ب�ن من�لَ�ي عائشة وفاطمة عند الّسّنة والش

إ�� ع��ّ  الّسّنة  �� كتب  بكر  أ�ي  إ��  املنسوب  الفضل  تنسب  يعة 
ّ

تبحث عن  )كّرم هللا وجهھ(  الش ، وأحيانا 

يخ�ن" وع�� عثمان وابن  منق
ّ

عن ع�� "الش
ّ
يعة بالط

ّ
بة مواز�ة تحّقق لھ األفضلّية. ول�ن سمحت عقائد الش

ّية ال �سمح برّد مماثل، وذلك ما جعل الّسّنة �سلك مسلك البحث عن فضائل  
ّ
عّباس، فإّن العقائد الّسن

 
خيرة للّنبّي، بل كـتب الّشيعة تاريخا مختلفا تماما عن الّتاريخ الّسّنّي. للّتوّسع انظر:  -1

ٔ
يام اال

ٔ
مر على اال

ٔ
، (سليم الهالليال يقتصر اال

 . 1999، 1، مطبعة الهادي، قّم، إيران، طكـتاب سليم بن قيس الهالليبن قيس)،  
ّن الرّ -2

ٔ
لب ا

ّ
ي بالّناس فخرج  "[...]عن ابن عّباس عن العّباس بن عبد المط

ّ
با بكر يصل

ٔ
م قال في مرضه: مروا ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
سول صل

م مكانك ثّم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
شار إليه الّنبّي صل

ٔ
ّخر فا

ٔ
بو بكر تا

ٔ
ه ا

ٓ
بو بكر فكّبر ووجد الّنبّي راحة فخرج يهادي بين رجلين فلّما را

ٔ
 جلس  ا

 
ٔ
بي بكر فاقترا

ٔ
م إلى جانب ا

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
بو بكر من الّسورة". رسول هللا صل

ٔ
حمد)، ابن حنبلمن المكان الذي بلغه ا

ٔ
كـتاب  ، (ا

 .107، صفضائل الّصحابة
 .75، صنفسه المصدر -3
 .223ص ،نفسه المصدر -4
 . 99، صنفسه المصدر -5
 .98-97نفسه، ص المصدر -6
  ،1986، 1اإلسالمّية، المملكة العربّية الّسعودّية، طجامعة اإلمام محّمد بن سعود ، منهاج الّسّنة(تقي الدين)،  ابن تيمّية،  -7

 . 157-156ص ، ص4ج
بري  -8

ّ
 .423-422، ص ص3، ج1967، 2، دار المعارف، مصر، طتاريخ الّرسل والملوك، (محّمد بن جرير)، الط

حمد)، كـتاب فضائل الّصحابة، ص -9
ٔ
  .415ابن حنبل، (ا
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ة �عضهم ع�� �عض أفضلّية تن�جم  ا�خلفاء األر�عة �� جّل مصادرها، غ�� أّن ذلك ال يمنعها بالقطع بأفضليّ 

 مع �عاق��م �� ا�خالفة.  

ده �� هذا الّصدد هو أّن كتابة س�� الّن�يّ 
ّ

وكث�� من   )كّرم هللا وجهھ(وع�ّ� بن أ�ي طالب    ملسو هيلع هللا ىلص  إّن ما نؤك

يعة، املعارك الّسياسّية من جهة، والكالمّية الّدينّية  
ّ

الّ�حابة، وقعت تحت تأث�� املعارك ب�ن الّسّنة والش

ھ فصل لإليضاح ال غ��، فع��  
ّ
من أخرى، ول�ن فصلنا �� كالمنا ب�ن معارك الّسياسة ومعارك الّدين، فإن

 أرض الواقع، لم يكن هناك فصل ب�ن الّسياسة والّدين.   

بيعة إثر موت ع��ّ 
ّ
سبة إ�� ما تال الوفاة، فالسّنة ال تذكر شيئا خارجا عن سنن الط

ّ
  وال يختلف األمر بالن

سبة إ�� بقّية الّ�حابة. املوت الوحيد الذي يختلف عن موت اآلخر�ن    1)كّرم هللا وجهھ(
ّ
وكذلك األمر بالن

عند الّسّنة، و�� من�لة ال �شاركھ    ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا أمر ُيفهم بالّنظر إ�� من�لة الّن�ّي  2ملسو هيلع هللا ىلص  عند الّسّنة هو موت الّن�يّ 

يعة فاألمر مختلف تماما، فليس ع��ّ 
ّ

الو�ىّي كغ��ه من شهود الو��،   )ّرم هللا وجهھك(  ف��ا أحد. أّما عند الش

يعّية، و�نب�� أن  
ّ

لذلك ينب�� أن ي�ون موتھ كب��ا، متناسبا مع وظيفتھ الّدينّية ال�ي �سب��ا إليھ العقائد الش

 .   3ي�ون عذاب قاتلھ ع�� قدر ا�جرم الذي ارتكبھ

حظات �� س��هم، وال ي
ّ

�ون مو��م كموت الّناس، بل ُيصنع لهم  �عت�� موت الّرموز الّدينّية من أهّم ال�

و�َل إل��م �� الّتار�خ، و��� "البطوالت" املنسو�ة إل��م �� س��هم. و��ذا  
ُ
موت "الئق"، ين�جم مع الّدور الذي أ

 الفهم يصبح املوت الكب�� شاهدا ع�� الّس��ة "الكب��ة".  

الّد  الّرموز  العر�ّية اإلسالمّية موت  �� املصادر  �� تصّور  صّورت األخبار  املتخّيل  دور  �عّ��  ينّية تصو�را 

ا �ان حدث املوت غر�با عن اإل�سان، وال �عرف كيف  
ّ
حدث املوت، فموت آدم مثال �ان يوم ا�جمعة، ومل

الق�� وحفرت  باملسا��  وجاءت  الّسماء،  من  ا�حنوط  فجلبت  بذلك،  تكّفلت  املالئكة  فإّن  وُرفع  4يديره،   ،

ل قّوة قاهرة مرعبة لإل�سان. ورغم  5عي�ىى و�دريس و�لياس
ّ
فإّن موت الّرموز يصبح �حظة  ،6أّن املوت مث

 
ّنها روايات شيعّية تسّربت إلى كـتاب الخوارزمّي، انظر:  ال ينفي ذلك بعض االستثناءات في القرن الّسا -1

ٔ
  الخوارزمّي،دس، يبدو ا

حمد)، 
ٔ
 .389، ص المناقب(الموّفق بن ا

في كـتب الّسيرة على اختالفها ما يخبر عن خوارق صحبت موت الّنبّي وتجهيزه ودفنه: سمع الّناس صوتا يمنع من نزع القميص عن  -2
ظلمت  الّرسول عند الغسل، ولم يكن م

ٔ
وان غسلها، وا

ٔ
عضاؤه ترتفع وحدها حين يحّل ا

ٔ
ن الّنبّي شيء مّما يكون في الموتى، وكانت ا

يديهم وعجزوا عن رؤيتها. انظر:  
ٔ
ّن الّناس بسطوا ا

ٔ
حوال صاحب  البيهقيالمدينة حّتى ا

ٔ
حمد بن الحسين)، دالئل الّنبّوة ومعرفة ا

ٔ
، (ا

 .    165، 243،244، ص ص7، ج2008 ،3الّشيعة، دار الكـتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط
كله ُرْبعا بعد ربع ثّم   -3

ٔ
ير الذي يا

ّ
ن خبر الط

ٔ
خبار كـثيرة تذكر العذاب الّسرمدي الذي يلقاه ابن ملجم، ويبدو لنا ا

ٔ
في كـتب الّشيعة ا

ولى ويظّل على ذلك إلى يوم القي
ٔ
عمق المروّيات داللة. انظر:يعاد سيرته اال

ٔ
بي  علّي)،  ، (محّمد بن  ابن شهراشوب امة ا

ٔ
ل ا

ٓ
مناقب ا

 .387، ص2، جطالب
باعة والّنشر والّتوزيع واإلعالن، مصر، طالبداية والّنهاية، (إسماعيل بن عمر)، ابن كـثير -4

ّ
-230، ص 1، ج1997، 1، هجر للط

311. 
نبياء"، ، (باسم)، مّكي للّتوّسع في معجزات الّرفع انظر: -5

ٔ
  المركزالمعجزة في المتخّيل إالسالمّي من خالل كـتب "قصص اال

 .381-360.  ص ص2013، 1، الّدار البيضاء، المغرب، طالّثقافي العربّي 
6- Chevalier, (Jean), et Cheerbrant, (Alain), Dictionnaire des symboles, Éditions Robert Laffont, Paris, 
1982, p. 650. 
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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� املع�ى واملغزى 
ّ

قا�� املتفاعل مع الّنماذج األصلّية ا�حّددة  1لتج�
ّ
، والشّك أّن بناء ذلك املع�ى يتّم �� إطاره الث

الّسياسّية، وذلك ال  - لتحقيق وظائف متنّوعة، توّسعنا �� هذا العمل �� إبراز الوظيفة الّدينّية  2للمتخّيل

 ينفي وظائف أخرى ع�� رأسها الوظيفة الّنفسّية.   

يعة نفسها، ب�ن اإلخوة  
ّ

ب، �عضھ ب�ن فرق الش
ّ

يعة �� العهدين األموّي والعّبا�ىّي �� صراع مرك
ّ

عاشت الش

العمومة، وأجنحة العلوّ��ن ا�ختلفة، و�عضھ بي��م و��ن ب�ي أمّية و��ي العّباس. ال شّك  من الّدم، و��ن أبناء  

�اشق باألخبار واألف�ار و��ن العمل العسكرّي �� ا�حّدد الّرئيس  
ّ
عندنا �� أّن هذه املعارك ال�ي تراوحت ب�ن ال�

يعة �� وضعّية املهزوم ��    �� كتابة الّتار�خ اإلسالمّي برّمتھ عموما، و�� كتابة الّس�� خصوصا.
ّ

ا �انت الش
ّ
ومل

المة حينا، وصناعة بطوالت رموزها  
ّ
�ك�� ع�� الظ

ّ
أغلب األوقات، فإّ��ا سلكت طر�ق�ن �� كتابة تار�خها: ال�

يعّية تجد نفسك أمام مفارقة: بقدر ما    )كّرم هللا وجهھ(  حينا آخر. لذلك ح�ن تقرأ س��ة ع��ّ 
ّ

�� املصادر الش

بطشھ وقّوتھ، صّورت فداحة قتلھ، وضعفھ قبل موتھ، وهو يدعو ع�� خاذليھ من جهة،  صّورت األخبار  

ھ بالّسيف حّ�ى سقى �حيَتھ الّدم من أخرى. ع�� هذا األساس �عت�� أّن صورة ع��ّ 
َ
َرن

ْ
  وع�� ابن م�جم الذي أق

ا �ان    )كّرم هللا وجهھ(
ّ
الّرمز أحد وجوه اشتغال  "البطل" متخّيلة �� أغلب خطوطها، ومبنّية ع�� الّرموز. ومل

ھ ي�ون وثيق الّصلة بالبنية الثقافّية للمجمتع الذي ينشأ فيھ
ّ
، ع��  3املتخّيل وفق الّنظرة األن��و�ولوجّية، فإن

�� صورة "البطل الّدي�ي" السّيما �� القرون األو��،    ) كّرم هللا وجهھ(  هذا األساس نفهم لَم صّورت األخبار علّيا 

صورة    �� قّدمتھ  اإلسالمّي  ثّم  العر�ّي  الّسقوط  بداية  زمن  الّسادس  القرن  منذ  بخاّصة  ع�ّي" 
ّ

الش "البطل 

 �� الّداخل وا�خارج. وقد الحظنا  تآ�ل اإلم��اطورّ�ة اإلسالمّية املر�ضة من  با�خطر جّراء  وشعور املسلم�ن 

يعة فحسب، بل ب�ن    )كّرم هللا وجهھ (  هذه الف��ة شيوع أخبار بطولة ع��ّ 
ّ

. إّن 4الّسّنة كذلكليس ب�ن الش

 . 5املتخّيل يضطلع بوظيفة نفسّية �عديلّية

 

 

 

 

 
لف وجه(جوزيف)،  ،كامبل -1

ٔ
 .359، ص2003، 1، تر: حسن صقر، دار الكلمة للّنشر والّتوزيع، سورّية، دمشق، طالبطل با

صلّية واعتبرقّدم لوسيان بّوا مفهوما للمتخّيل يجمع بين المدرستين البنيوّية والّتاريخّية، كما قّدم مفهوما مخصوصا للّنماذج  -2
ٔ
ّن   اال

ٔ
ا

 : المتخّيل يشتغل وفق ثمانية منها. انظر
Boia, (Lucian), Pour une histoire de l’imaginaire, pp. 28-37.  
3- Gerrtz, (Clifford), The interpretation of cultures, Basic Books, Inc, Publisher, New York, 1973, p. 125. 

ي الفرق بين صورة علّي في كـتب القرن الثالث وصورته في كـتب القرن الّسادس السّيما  -4
ٔ
الذي  - كـتاب المناقبيلّخص هذا الّرا

 للخوارزمّي.  -ذكرناه سلفا
5- Durand, (Gilbert), L’imagination symbolique, quadrige, 3ème édition, 1993, p.115. 
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 الخاتمة:  -4

 لصنا �� هذا العمل إ�� أر�ع نتائج: خ

تيجة األو��
ّ
ل والدة ع�ّ� بن أ�ي طالبالن

ّ
موضوعا أساسا �� الّس�� ا�حديثة، فقد    )كّرم هللا وجهھ(  : ال تمث

لت الوالدة أحد أعمد��ا، ففّصلت 
ّ
يعّية ال�ي مث

ّ
ورد ذكرها عرضّيا، من دون تفاصيل، ع�� خالف الكتب الش

هود عل��ا. أما الوصّية، ففي أمرها اختالف، ف�ي موضوع غائب عن  
ّ

القول ف��ا بتحديد م�ا��ا وزما��ا والش

ية األو��،  
ّ
ثّم رأينا تزايد االهتمام ��ا تدر�جّيا حّ�ى غدت موضوعا مش���ا ب�ن الفرقت�ن، وصارت  الّس�� الّسن

ع��ّ  رفض  إثبات  ع��  هذه  حرص  بقدر  لكن  ا�حديثة.  ّية 
ّ
الّسن الّس��  لوازم  من  وجهھ (  الزمة  هللا    )كّرم 

بيل الوفاة. و�ذا � 
ُ
يعّية ع�� إثبات الّنّص ق

ّ
انت الّسّنة نفت عن  استخالف ا�حسن أو غ��ه، تحرص الّس�� الش

ت املوت وصاحبت الّدفن واستمّرت �عد ذلك حّ�ى   vمقتل ع��ّ 
َ
ل

َ
يعة أثبتت خوارق ت

ّ
�ّل أمر خارق، فإّن الش

 ع�� عهد هارون الّرشيد.   ) كّرم هللا وجهھ( معرفة موضع ق�� ع��ّ 

انية
ّ
الث تيجة 

ّ
جديدالن ليست  ّية 

ّ
والّسن يعّية 

ّ
الش الّس��  ب�ن  االختالفات  هذه  إّن  استمرار :   �� بل  ة، 

الختالفات قديمة مزمنة رأيناها �ّل املصادر تقر�با. و�� �� عالقة مباشرة باملعارك الكالمّية والّسياسّية ال�ي  

لع��ّ  القديمة  بن��ا املصادر  ال�ي  الّصورة  إّن  القول  إ��  و�ف�ىي ذلك  يعة، 
ّ

الّسّنة والش ب�ن  كّرم هللا  (  دارت 

لت ع�� الّتدر�ج �� سي )وجهھ
ّ
 اق صياغة العقائد وتطّور ا�حوادث.  �ش�

الثة
ّ
تيجة الث

ّ
: إّن كتابة الّس�� عموما أمر شديد ا�خطر، وال ي�ون عفوّ�ا، ذلك أّن الّس�� �� الّتار�خ  الن

يعة �� مواطن �عي��ا: فبقدر ما  
ّ

اإلسالمّي اضطلعت بوظيفة جدالّية وهو ما يفّسر االختالف ب�ن الّسّنة والش

بنا إ��  الّسّنة  لع��ّ سعت  صورة  وجهھ(  ء  هللا  مع    )كّرم  تماشيا  الّ�حابة  و��ن  بينھ  الّتوازن  من  قدر  ف��ا 

يعة  
ّ

حبة، مع ترتيب فضل ا�خلفاء األر�عة ترتيبا من�جما مع �عاق��م �� الّتار�خ، فإّن الش عقائدهم �� ال�ُّ

ع��ّ  تمي��  ع��  وجهھ(   حرصت  هللا  وذلك    ) كّرم  بالّ�حابة،  وليس  باألنبياء  مقارن��ا  يمكن  لھ  صورة  و�ناء 

 ين�جم مع عقيد��م �� الو�ىّي. 

الّرا�عة تيجة 
ّ
ع��ّ الن صورة  إّن  وجهھ(  :  هللا  أهّم    ) كّرم   �� متخّيلة  صورة  وا�حديثة  القديمة  الّس��   ��

ا �ان املتخّيل �ونّيا خصوصّيا �� آن
ّ
نا �عت�� أّن الصّ 1خطوطها، ومل

ّ
قافة اإلسالمّية  ، فإن

ّ
ورة ال�ي أنتج��ا الث

�شبھ رموز األديان واألساط�� �� الثقافات األخرى �� مستو�ات عديدة من قبيل الوالدة    )كّرم هللا وجهھ(  لع��ّ 

ال�جيبة واملوت الكب��، لكّن ذلك ال يل�� الّتعامل مع "القوالب" ال�ونّية �عامال يضع �� االعتبار خصوصّيات  

قافّية ال
ّ
ي�ّ�.    الث

ّ
 عر�ّية اإلسالمّية واملذهب الش

 

 

 
   ة": لكّن البناءات جديد عتيقةالمواّد "عّبر لوسيان بّوا عن ذلك باالستعارة:   1

«Matériaux archaïques construction nouvelle». 
 Boia, (Lucian), Pour une histoire de l’imaginaire, p. 24. انظر:
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ٓ
 3202)  مارس   - ا
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