
 
 

 هـ1414[ السنة التاسعة حمرم ـ صفر ـ ربيع األول 34]العدد 

 

   <للندوي (هوامش على كتاب )املرتضى < 34العدد 

 

  امش على كتابهو 
 احلسن سرية أمري املؤمنني سيدان أيب:  املرتضى

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وكرم وجهه

 يالندو  احلسن علي احلسين أليب
 

 السيد علي احلسيين امليالين

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

هللا على أعدائهم أمجعني على سيدان حممد وآله الطاهرين ، ولعنة  احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم
 . واآلخرين ، من األولني

 : وبعد

وعقائدها ، من خمتلف البلدان ، اإلسالمية منها  فإنه يصلنا بني كل يوم وآخر كتاب عن الشيعة وأئمتها
حياولون الصد من انتشار التشيع ، والوقوف أمام توجه « مشايخ » و  « دكاترة» وغري اإلسالمية ، يكتبها 

 . . . إليه رق األخرىأبناء الف
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من « الصواعق احملرقة » وال  من الشام« منهاج السنة » وكذلك احلال يف كل زمان ومكان . . فما خرج 
هذه الكتب يف األزمنة واألمكنة املختلفة . . إال  من اهلند ، وال غري« التحفة االثنا عشرية » مكة ، وال 
 . . . هلذا السبب

 سئلت قدميا يف أتليف كتاب يبني حقيقة خالفة الصديق وإمارة» مة كتابه : املكي يف مقد يقول ابن حجر

 ابن اخلطاب ، فأجبت إىل ذلك مسارعة يف

 
(18) 

ابملسجد احلرام ، لكثرة الشيعة والرافضة  950خدمة هذا اجلناب . . مث سئلت يف إقرائه يف رمضان سنة 
أجبت إىل ذلك رجاء هلداية بعض من زل به قدمه عن اإلسالم ، ف وحنومها اآلن مبكة املشرفة ، أشرف بالد

 ! ! « أوضح املسالك

اجملالت . . وحىت  وكان هذا السبب اآلن أقوى من أي وقت مضى . . فما أكثر الكتب واملقاالت يف
هذه األايم . . لكنها ـ يف األغلب ـ  األشرطة . . اليت تنشر ضد هذا املذهب على خمتلف املستوايت . . يف

الغابرون ، وهتجمات ال يقوم هبا إال اجلاهلون . . وال جواب هلا  ملا تقوله األقدمون ، واجرتار ملا لفظه تكرار
 . « السالم» . . إال 

واالفرتاء ال يالئم روح العصر  إال أان جند من بني تلك الكتب كتبا اندرة يبدو أن مؤلفيها شعروا أبن التهريج
 . . ، وأنه ال جيدي إن مل يثمر العكس

جديرة  العلمية والتحقيق ، ويتظاهرون للنيب وآله ابلوالء والتصديق . . فكانت كتبهم بظاهرها فجاءوا يدعون
 . . ابلقراءة والدراسة

غريها . . إال من انحية األسلوب ، أعين خلوصها ـ إىل  لكنك إذا الحظتها وجدهتا ال ختتلف يف واقعها عن
 . . حد ما ـ من السب والشتم

 . . املسلمة . . فال لوصها من التحريف ، من الكذب ، من كتم احلقائق ، من إنكار األمورأمنا خ

» على كتيب وضعه أحدهم حول حديث  ولقد وقع اختياري من بني هذه الكتب املعدودة من هذا القبيل
ثقلني : تواتره حديث ال» ونشرت يف رده كتاب  « . . . إين اترك فيكم الثقلني ، كتاب هللا وعرتيت أهل بييت

وأان مشغول ابلنظر فيه ، وهذا كتاب « املراجعات » بعضهم حول كتاب  ، وكتاب آخر وضعه« ، فقهه 
 . التنبيه على بعض ما فيه ، وهللا املستعان اثلث أان بصدد

م املؤمنني سيدان أيب احلسن علي ابن أيب طالب ، رضي هللا عنه وكر  املرتضى : سرية أمري» الكتاب عنوانه 
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 أبو احلسن علي احلسين » : ومؤلفه« وجهه 
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 . « بدمشق دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،» من منشورات « الندوي 

 : وهو يف فصول عشرة

 . 35ـ  13األسرة والوالدة إىل اهلجرة ،  الفصل األول : علي بن أيب طالب يف مكة ، من

 . 55ـ  37إىل وفاة الرسول ، اهلجرة  الفصل الثاين : علي يف املدينة من

 . 93ـ  57،  الفصل الثالث : سيدان علي يف خالفة أيب بكر

 . 114ـ  95الفصل الرابع : سيدان علي يف خالفة عمر ، 

 . 136ـ  115اخلامس : سيدان علي يف خالفة عثمان ،  الفصل

 . 157ـ  137خالفته ،  الفصل السادس : سيدان علي يف

 . 174ـ  159شهادته ،  علي إزاء اخلوارج وأهل الشام إىل الفصل السابع : سيدان

 . 192ـ  175الفصل الثامن : سيدان علي بعد اخلالفة ، 

 . 219ـ  193الفصل التاسع : سيدا شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني 

 العاشر : سادة أهل البيت وأوالد علي ، الفصل

 . 250ـ  221صفحة !  250فالكتاب كله يقع يف 

 ! ! صفحة فقط 190علق منه ابملوضوع ـ وهو سرية املرتضى أمري املؤمنني ـ واملت

يف « أمري املؤمنني  سرية املرتضى» تناولت هذا الكتاب . . وأان مستغرب كيف متكن املؤلف من أن يودع 
 ! صفحة فقط ؟ 190

 : فوجدته يقول يف املقدمة

 ية سيدان علي بن أيب طالب ، اليت تراكمتالشخصيات املظلومة أو املهضومة حقها : شخص ومن هذه »

 عليها حجب كثيفة ! ! على مدى القرون

 
(20) 

اإلنصاف ، ومل تعرض للدارسني والباحثني  واألجيال ، ألسباب مذهبية طائفية ونفسية ، ومل ينصف هلا حق
ض ـ أمني دقيق حمايد ـ احلقيقية ، وإطارها الواسع الشامل ، ويف استعرا ـ وحىت للمحبني اجمللني ـ يف صورهتا
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معهم ،  نبغت فيه ، واألحداث اليت عاشتها ، واجملتمع ورجاله وقادته الذين عاصرهتم وتعاونت للعصر الذي
، واخلطة السياسية  واملعضالت واملصاعب اليت واجهتها ، والقيم واملثل اليت متسكت هبا أشد التمسك

تقارن بنقيضها وضدها ونتائجه ، لو فضله وسار  نتائجها ، وملواإلدارية اليت آثرهتا ، ومل يبحث عن أسباهبا و 
 . « عليه

تعجيب واستغرايب ، وخشيت أن يكون هذا املؤلف أيضا ممن مل ينصف تلك  قرأت هذه الفقرة وازداد
 « ! ! بل يكون هو أيضا من الظاملني هلا واهلاضمني حلقها» ! ! أو املهضومة حقها  الشخصية املظلومة

 : يقولمث رأيته 

والدهشة يف املكتبة اإلسالمية العاملية ، فيما  ولكين بدأت بعد ذلك أشعر ـ بشدة ـ بفراغ مثري لالستغراب »
طالب ، سرية موسعة مؤسسة على دراسة اترخيية جديدة واسعة ،  خيتص مبوضوع سرية سيدان علي بن أيب

 . « . . . تاابهتماملرسومة اليت قيد فيها املؤلفون ك يتخطى فيها املؤلف احلدود

سرية موسعة مؤسسة على دراسة . . » املثري لالستغراب والدهشة ، وجئت ب  فقلت : وهل مألت الفراغ
 ! ال تبلغ املائة ورقة ؟ يف فصول. « 

سرية موسعة » كيف تكون املعجزة ؟ ! . . .  وحينئذ عزمت على مواصلة القراءة ، ألفهم ـ قبل كل شيء ـ
يف إطارها الواسع الشامل « » مظلومة أو مهضومة حقها . . .  » لشخصية« . . . راغ متأل الف« . . . » 

 ! ! صفحة 190يف « . . . استعراض أمني دقيق حمايد . . .  يف. . . « . . . » 
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 : هذا الكتاب بقوله ومثة شيء آخر . . يف املقدمة . . يلفت النظر . . وهو وصفه

املعدودة العرفية املعينة ، اليت يستقي منها  تب وألف ، وال على مصادر التاريخال يكون عياال على ما ك »
 . « . . . املؤلفون معلوماهتم يف الغالب

 : مث قوله

 : إين التزمت يف أتليف هذا الكتاب مبدأين كل االلتزام »

 . أن أعتمد على الكتب القدمية املوثوق هبا املتلقاة ابلقبول فقط : أوال

 . « . . . لتزمت اإلحالة يف النقل إىل اسم الكتاب بقيد اجلزء ورقم الصفحةا : اثنيا

العرفية املعينة  مصادر التاريخ املعدودة» إذا ما راجعت فهرس مصادره وجدته يستقي معلوماته من  ولكنك
أعتمد »  يدعي االلتزام به يف قوله : وخيالف ما« . . البداية والنهاية » و « سرية ابن هشام » أمثال « 
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« إزالة اخلفاء يف سرية اخللفاء » و « البداية والنهاية  » فقد اعتمد كثريا على« على الكتب القدمية . . . 
وحنوها من كتب املتأخرين ، حىت أنه رجح يف غري مورد ما جاء يف أحد هذه الكتب  « السرية احللبية» و 

تصرحيه يف  مضافا إىل« . . . سرية ابن هشام »  و« اتريخ الطربي » ك « الكتب القدمية » روته  على ما
لألستاذ عباس حممود « اإلمام  عبقرية» من كتاب « أفاد كثريا » من املقدمة أبنه قد  9هامش الصفحة 

واالعرتاف ابحلق : إن خري ما كتب عن سيدان  إن مما يقتضيه اإلنصاف» العقاد ، بعد أن وصفه بقوله : 
 . « . . . عبقرية اإلمام علي رضي هللا عنه هو كتاب

 : وبعد

 الكتاب بـ فهذه هوامش وضعتها ابختصار على أهم الفصول املتعلقة من

 
(22) 

 

وتنبيها على األساليب امللتوية اليت سلكها متبعا أثر  تبيينا للحقائق اليت أنكرها أو أغفلها ،« املرتضى  »
كن بدس السم يف العسل . . . ومن هللا اهلداية يف أسسه أسالفه األول . . ل أئمته السابقني ، ومشيدا ملا

 . والعمل القول

 
(23) 

 الفصل األو

 ل علي بن أيب طالب يف مكة

 ! املؤمنني موروثة ؟ صفات أمري [ 1 ]

 : 17قال يف صفحة 

اترخيية وحياد علمي ـ وضع األسرة والساللة ، اللتني ولد ونشأ فيهما  حيسن بنا أن نستعرض ـ يف أمانة »
 . « . . . علي بن أيب طالب مري املؤمننيأ

عليه السالم والصفات اليت فضلته على غريه . . . إمنا  كأنه يريد أن اخلصائص اليت امتاز هبا أمري املؤمنني
 . . فللدم املوروث يف أعضاء األسرة كابرا عن كابر أتثري على أخالفها وذرايهتا هي قضااي موروثة من آابئه ،

درجاهتا ، كالشجاعة  ما كان اإلمام عليه السالم يتمتع به من الصفات العالية يف أعلى فالفضل يف كل .
 . . . واألسرة اليت نشأ فيها والبالغة . . . يعود إىل القبيلة اليت كان ينتمي إليها ،

التارخيية واحلياد العلمي ! ! ـ أنه مل يوجد يف بين هاشم  وكان الرجل نسي ـ أو تناسي كما تقتضيهما األمانة
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يداين سيدان املرتضى عليه السالم يف شيء من الصفات اليت كانت متوفرة فيه ،  وال قريش . . . من كان
 . . . إخوته الذين نشأوا معه وعاشوا سوية . . . مل يبلغوا معشار ما بلغه وحىت

 . . . يلة ، أو أسرة وبيئةليست القضية قضية عشرية وقب إذن ،

 النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ؟ ! هل كانت صفاته اليت كان عليها موروثة من آابئه مث ما يقول املؤلف يف

 ! ؟ ـ على حد تعبريه ـ« علم التشريح وعلم النفس وعلم األخالق وعلم االجتماع » كما يقول 

 أسرته يت ميزته عن أبناءإن حال أمري املؤمنني عليه السالم يف فضائله ال
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 . . يؤتيه حيث جيعل رسالته حال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم ، فإن ذلك فضل هللا

 ! مات أبو طالب ومل يسلم ؟ [ 2 ]

 : 22قال يف صفحة 

ومثانني سنة ، وهو  مات أبو طالب يف النصف من شوال يف السنة العاشرة من النبوة ، وهو ابن بضع »
وسلم . ومل يسلم أبو طالب وهو املشهور  [ الذي ماتت فيه خدجية زوج النيب صلى هللا عليه ] وآلهالعام 

املسلمني قدميا وحديثا ، وقد أتسف على ذلك رسول هللا  الثابت من كتب احلديث والسرية ، املعروف عند
ئدي ، ال حيايب فردا وال له ، وذلك يدل على أن هذا الدين دين مبدئي عقا صلى هللا عليه ] وآله [ وحزن

 أساس نسب وساللة ، أو رحم وقرابة ، وال على حب ودفاع ، إذا مل تقرن به عقيدة صحيحة ساللة على

 . « وإميان مبا جاء به الرسول

 : أقول

قدميا وحديثا ، فكذب صريح ، إذ الشيعة جممعون على إسالم  أما أن ما زعمه هو املعروف بني املسلمني
وإميانه ، ومجاعة كبرية من علماء الفرق األخرى ، ينصون على ذلك ويعرتفون  ب عليه السالمسيدان أيب طال

آخر ،  ألفت يف إثباته الكتب قدميا وحديثا . وأما أنه الثابت من كتب احلديث والسرية ، فكذب به وقد
 . لداللة على إميانهالواضحة ا ألن كتب الشيعة متفقة على إسالمه ، وكتب غريهم مشحونة ابألخبار واآلاثر

أي على عدم إسالم أيب طالب عليه « على ذلك  قد أتسف» وأما أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 
 الرواايت الصرحية يف موته مسلما ومؤمنا عن املصادر السالم ، فكذب اثلث . ولنذكر بعض
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ر ، وإال فلسنا حباجة إىل ما يروونه يف مثل هذا للمكاب كما قال وذلك إلزاما« املوثوق هبا املتلقاة ابلقبول  »
 : ابلضرورة املوضوع الثابت عندان

أما إنه مل يدعك إال إىل خري ،  » : فمن ذلك : قول أيب طالب لعلي عليه السالم ملا رآه يصلي مع النيب
   «(1) .فالزمه

   «(2) .ح ابن عمك وصل عن يسارهصل جنا » ملا رأى النيب وعليا عن ميينه يصليان ـ :  ورووا قوله جلعفر ـ

 : ومن ذلك : قوله خماطبا لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 وهللا لن يصلوا إليك جبمعهم

 فاصدع أبمرك ما عليك

ودعوتين وعلمت أنك  غضاضة
 ولقد علمت أبن دين انصحي

  حممد

 

 حىت أوسد يف الرتاب دفينا

 عيوان وابشر بذاك وقر منك

من  مث أمينا ولقد دعوت وكنت
  (3) خري أداين الربية دينا

  : الصحيفة املعروف املشهور ومن ذلك : قول يف شعر له يف أمر

   أمل تعلموا أان وجدان حممدا»
رسوال كموسى خط يف أول 

  «(4) الكتب

ثين حد» سيدان أيب طالب عليه السالم أنه قال :  ومن ذلك : ما ورد يف كتب القوم أبسانيد يروون هبا عن
قال : قلت له : مب بعثت اي حممد ؟ قال : بصلة األرحام وإقام  حممد ابن أخي ، وكان وهللا صدوقا ،

 الصالة وإيتاء

 
 

،  214/  2اتريخ الطربي  ، وهو أيضا يف 246/  1عن سرية ابن هشام  31رواه املؤلف يف ص  (1)
 . ، وغريها 116/  4، ويف اإلصابة  94/  1وسرية ابن سيد الناس 

 . 287/  1أسد الغابة  (2)

/  1، املواهب اللدنية  305/  1، السرية احللبية  153 / 7، فتح الباري  42/  3البداية والنهاية  (3)
61 . 

 . ، وغريمها 87/  3، ابن كثري  373 / 1سرية ابن هشام  (4)
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لن تزالوا خبري ما مسعتم من حممد » عبد املطلب فقال :  ومن ذلك : وصيته ، فإنه دعا بين  «(5)  .الزكاة
علماء  ومن ذلك : إقراره ابلشهادة قبيل وفاته ، كما ذكر  «(6)  .وأعينوه ترشدوا وما اتبعتم أمره ، فاتبعوه

تويف يف شوال سنة  : ذكر وفاة أيب طالب» القوم يف كتبهم ، ونكتفي هنا بكالم أيب الفداء حيث قال : 
وآله [ وسلم : اي عم قلها ، أستحل  ] مرضه قال له رسول هللا صلى هللا عليهعشر من النبوة ، وملا اشتد 

فقال له أبو طالب : اي ابن أخي ، لوال خمافة السبة وأن تظن  لك هبا الشفاعة يوم القيامة ـ يعين الشهادة ـ
فأصغى إليه  املوت لقلتها . فلما تقارب من أيب طالب املوت جعل حيرك شفتيه ، قريش إمنا قلتها جزعا من

هللا صلى هللا عليه  أبذنه وقال : وهللا اي ابن أخي لقد قال الكلمة اليت أمرته أن يقوهلا . فقال رسول العباس
( أنه مات كافرا . 7واملشهور ) . ] وآله [ وسلم : احلمد هلل الذي هداك اي عم . هكذا روى ابن عباس

 : هللا صلى هللا عليه ] وآله [ وسلم قوله لومن شعر أيب طالب مما يدل على أنه كان مصدقا لرسو 

 ودعوتين وعلمت أنك صادق

 حممد ولقد علمت أبن دين

  وهللا لن يصلوا إليك جبمعهم

 

من  ولقد صدقت وكنت مث أمينا
حىت أوسد  دينا خري أداين الربية
  يف الرتب دفينا

   «(8) .عمر [ أيب طالب بضعا ومثانني سنة  ]وكان

 نقل الشيخ» دحالن بعد نقل حديث العباس :  يينوقال السيد أمحد ز 

 
 

 . وغريمها ، 6، أسىن املطالب ـ ألمحد زيين دحالن ـ :  118/  4اإلصابة  (5)

 . 79/  1الطبقات  (6)

املتأمل يف كالم أيب الفداء صدرا وذيال حيكم أبن هذا املؤرخ خمالف  أي بني املناوئني هلل ولرسوله ، لكن (7)
 . هلذا املشهور

 . 120/  1املختصر يف أخبار البشر  (8)

 
(27) 

والسبكي ومجاعة : أن ذلك احلديث  السحيمي يف شرحه على شرح جوهرة التوحيد عن اإلمام الشعراين
 . « ثبت عند بعض أهل الكشف ، وصح عندهم إسالمه
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، وهو أن النيب ـ ملا آخره  هذا ، وال خيفى أنه قد جاء حديث العباس يف سرية ابن هشام مع إضافة يف     
ولكن الصحيح ما جاء يف اتريخ « مل أمسع  » : أخربه العباس بقول أيب طالب الكلمة اليت أمرها هبا ـ قال

وأنه يرويه عن أبيه الذي هو صاحب القصة ، لكن القوم زادوا تلك  أيب الفداء فإنه عن ابن عباس ، وال بد
 يف شرح هذا املوضع : شهادة« الروض األنف » راب ، ففي يفسروهنا مبا ال خيلو من اضط الكلمة وجعلوا

الشاهد العدل إذا قال  العباس أليب طالب لو أداها بعد ما أسلم لكانت مقبولة ومل يرد بقوله : مل أمسع ، ألن
السماع ، ألن عدم السماع حيتمل أسبااب  : مسعت ، وقال من هو أعدل منه : مل أمسع أخذ بقول من أثبت

 . « قبل أن يسلم هد من السمع ، ولكن العباس شهد بذلكمنعت الشا

 : قلت

 . أوال : قد عرفت بطالن هذه الزايدة

، وال  العباس يف هذا املوضع خمرب وليس بشاهد ، واملخرب إن كان موثوقا يف إخباره يقبل منه واثنيا : إن
بذلك قبول النيب صلى هللا  ويشهديشرتط فيه العدالة كما ال يشرتط التعدد ، بل ال يشرتط فيه اإلسالم ، 

قبل إسالمه ، وترتيب النيب صلى هللا عليه  والصدقة عليه وآله وسلم خرب سلمان رضوان هللا عليه يف اهلدية
الطبق املقدم له من الرطب صدقة فلم أيكل منه ، مث إخباره مرة أخرى عن  وآله وسلم األثر على إخباره أبن

 . فجعل صلى هللا عليه وآله وسلم أيكل ويقول ألصحابه : كلواإليه أبنه هدية  طبق آخر قدمه

 . فحينذاك أسلم سلمان . .

 ، وغريه 438/  5وذلك يف قضية معروفة رواها أمحد يف املسند 

 
(28) 

كتاب : كشف األسرار عن أصول  واستشهد هبا علماء األصول يف مبحث خرب الواحد ، راجع يف ذلك
 . 685/  2فخر اإلسالم البزدوي 

 على جاللته ـ نسي أو تناسى قصة سلمان اليت كانت من الثبوت حبيث اعتمد عليها فيظهر أن السهيلي ـ

 . األصوليون يف حبوثهم

قول وفعل بعد وفاته ، وإيراد بعض ذلك ـ ولو  ومن ذلك : ما كان من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من
 : املؤلف ابختصار ـ كاف يف بيان املطلب وكذب

 . ـ بكاؤه الشديد على فقده 1     

 . ـ حضوره جنازته 2     
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 . ـ معارضته جلنازته 3     

 . « جزاك هللا عين خريا» ـ دعاؤه له بقوله :  4     

  (9) .ـ أمره عليا أبن يغسله ويكفنه ويواريه      5

أترجو  اي رسول هللا ،»  سعد يف الطبقات بسند صحيح عن إسحاق بن عبد هللا ، قال العباس : وأخرج ابن
   «(10) .أليب طالب ؟ قال : كل اخلري أرجو من ريب

 ! كان مولد علي ؟ أين [ 3 ]

 : 28قال يف صفحة 

تواترت األخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمري املؤمنني عليا  قال احلاكم يف ترمجة حكيم بن حزام : قد »
 حكيم بن حزام يف يف جوف الكعبة ، وولد

 
 

/  4، اإلصابة  196/  13بغداد  ، اتريخ 125/  3، اتريخ ابن كثري  105/  1الطبقات الكربى  (9)
 . 26/  2، اتريخ اليعقويب  116

 . 106/  1الكربى  الطبقات (10)
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