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 ي ( في مخويات عكخمة البخبخ أهل البيت )عميهم الدالم

 الشرخ هللا جهاد كاظمأ.د. 
 جامعة البرخة / كمية االداب – باسم عبج الدهخة جسعةالباحث: 

                                                        السمخص : 

لقج تشاكؿ بحثشا ىحا أىل البيت ) عمييع الدالـ ( في مخكيات عكخمة البخبخي ، كيعج عكخمة     
مغ التابعيغ كلكغ الغسػض يكتشف جسيع مفاصل حياتو ، كلقج كاف لو دكر في العمػـ التي تجكر 

مساء الشاس في زمانو كمغ حػؿ كتاب هللا القخآف الكخيع ، ككاف ُيخجع إليو في ىحا العمع إذ كاف مغ ع
أىع العمػـ التي تسيد بيا ىػ ) عمع تفديخ القخآف الكخيع ( ، كقج شسمت مخكياتو تفديخ عجد كبيخ مغ 
الدػر كاآليات القخآنية كلكغ مغ أىع السؤاخحات عمى تفديخه آليات القخآف الكخيع ىػ محاكالتو كبذتى 

البيت ) عمييع الدالـ ( عشيع كخاصًة في آية الصخؽ صخؼ تفديخ اآليات القخآنية التي تخز أىل 
السػدة، كآية التصييخ ، كعمى الخغع مغ اتفاؽ األمة عمى أف مرصمح أىل البيت ) عمييع الدالـ ( 
بأصحاب الكداء الخسدة ) دمحم ، كعمي ، كفاشسة ، كالحدغ ، كالحديغ ( ، إاّل إنو حاكؿ صخؼ 

ىحا البحث مرصمح أىل البيت ) عمييع الدالـ ( في كؿ اىحا السرصمح عشيع الى غيخىع ، لحلظ تش
مخكيات عكخمة لتػضيح كتأكيج ىحا السرصمح بأصحاب الكداء الخسدة ، ككحلظ تبياف ما جاء في 

 .ة عغ أىل البيت ) عمييع الدالـ (مخكيات عكخم
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Ahl al-Bayt (peace be upon them) in the narrations of Ikrima al-

Barbari 
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Abstract 

      Our research dealt with this Ahl al-Bayt (peace be upon them) in the 

narrations of Ikrimah the Barbarian, and Ikrimah is one of the followers, but 

all aspects of his life are ambiguous. And he had a role in the sciences that 

revolve around the Book of God, the Noble Qur’an, He was referred to in 

this science, as he was one of the people’s scholars in his time, and one of 

the most important sciences with which he distinguished is (the science of 

interpretation of the Noble Qur’an). and his narrations included the 

interpretation of a large number of surahs and Qur’anic verses, But one of 

the most important complaints about his interpretation of the verses of the 

Noble Qur’an is his attempts, in various ways, to deflect the interpretation 

of Qur’anic verses that pertain to the Ahl al-Bayt (peace be upon them) from 

them., especially in the verse of affection, and the verse of purification, and 

despite the nation’s agreement that the term Ahl al-Bayt (peace be upon 

them) refers to the five companions of the cloak (Muhammad, Ali, Fatimah, 

al-Hasan, and al-Husayn), he tried to divert this term from them to others. 

Therefore, this research dealt with the term Ahl al-Bayt (peace be upon 

them) in the narrations of Ikrima to clarify and confirm this term with the 

five companions of the cloak, as well as to clarify what was stated in the 

narrations of Ikrima about the people of the House (peace be upon them). 
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       أهل البيت ) عميهم الدالم ( في مخويات عكخمة البخبخي 

يعج مرصمح أىل البيت )ع( مغ السرصمحات القخآنية الحي تخؾ أثخا في مختمف عمػـ الفكخ       
 اإلسالمي، مشح عرخ الشبي )ص( كالرحابة كالتابعيغ كمغ جاء بعجىع إلى يػمشا ىحا.

السرصمح بأصحاب الكداء الخسدة، حتى ضيخ أحج التابعيغ لقج اتفقت األمة عمى اختراص      
فسغ ىػ عكخمة  رصمح عغ أصحاب الكداء إلى غيخىع.كىػ عكخمة البخبخي فحاكؿ صخؼ ىحا الس

 ىحا؟ كما الحي دعاه إلى ذلظ؟ كما ىي أدلتو في صخؼ السرصمح إلى غيخ أصحاب الكداء؟

ـ حػؿ جسيع مفاصل حياتو، فكل إف الغسػض يكتشف سيخة عكخمة ىحا، كاإلشكاالت تحػ  
الحي نعخفو عشو أنو أبػ عبج هللا عكخمة بغ عبج هللا البخبخي، كاف لمحريغ بغ أبي الحّخ العشبخّي، 

بو البغ عباس حيغ كلي البرخة . كلع يعخؼ مغ أي البخبخ يخجع عكخمة؟ ككيف كاف مسمػكا (1)فـػ
بو البغ عباس؟ كفي أي سشة؟ ثع متى لمحريغ العشبخي؟ ىل عغ شخيق األسخ أـ البيع؟ كلساذا  ـك

كلج عكخمة كأيغ؟ ىل في بالد البخبخ أـ في البرخة؟ أـ في السجيشة حيث يمقب بالسجني؟ ذكخ 
ىػ ، ؼيكػف  44 .36ىػ، كالسعخكؼ أف ابغ عباس تػلى البرخة بيغ  25أنو كلج سشة  (2)الدركمي

دتشجه في مػلج عكخمة. ثع إف السكانة سشة ، كلكغ لع يحكخ الدركمي م 16 -12عسخ عكخمة ما بيغ 
  ؟ة تتشاقس مع سمدمة ندبو السجيػلةالعمسية التي تبؤىا عكخم

كمع تمسحة عكخمة عمى عجد مغ الرحابة كالتابعيغ، لكغ يسكغ القػؿ أف السرجر السعخفي      
لعكخمة يكسغ في شخيقيغ: األكؿ: ابغ عباس، إذ أنو أصبح مػلى لو، حتى عخؼ بسػلى ابغ 

العمػـ البغ  باس، كأصبح كريث ابغ عباس العمسي، كقج ندب عكخمة مئات الخكايات كفي مختمفع
، أحج كبار رجاالت كمفكخي الخػارج، كىػ مغ تشتدب (ق74)ت نججة الحخكري  عباس، كالثاني: ىػ

لو فخقة الشججات مغ الخػارج. مغ ىشا غجا عكخمة ليشذخ العمع في صفػؼ الخػارج في السغخب، 
( كتخكت ؼيو أثخ في تحخيف فزائل أىل مييع الدالـآراء الخػارج السعادية ألىل البيت )ع كتبشى

البيت )عمييع الدالـ( كندبتيا لغيخىع، ككحلظ عجاءه لألمػييغ حتى مات متخؽيا في السجيشة سشة 
  . (3)ق147
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، في عجة عمـػ يعج عكخمة البخبخي مغ رجاالت التابعيغ، ككاف لو دكر في الحخكة الفكخية        
، حيث كرد عشو الكثيخ مغ الخكايات التي تفدخ اآليات القخآنية، حتى (4)كمشيا دكره في عمػـ القخآف

قيل أف لو كتابا في التفديخ، ككاف عكخمة يدعع أنو فدخ كل القخآف، لكغ ما تػفخ مغ ركايات عشو 
، فزال عغ ركاياتو الفقيية التي (5)يشقرو الكثيخ، ككحلظ كاف لو دكر كبيخ في ركاية الحجيث الشبػي 

تارة يشدبيا لذيػخو سيسا ابغ عباس، كتارة يفتي مغ تمقاء نفدو، إذ كاف يجعي أف ابغ عباس أجاز 
، فزال عغ ركاياتو التاريخية حػؿ األمع القجيسة كتاريخ العخب قبل (6)لو الفتيا في أياـ ابغ عباس

   .(7)مغ األثخ اإلسخائيمي ركاياتو اإلسالـ، ثع الديخة الشبػية. كلع تخلُ 

ف، كقج تسثل ك كلقج اختمف عمساء الخجاؿ في عكخمة فقج كثقو البعس، ؼيسا شعغ ؼيو آخخ         
متيسا إياه بالكحب عمى أبيو، كقج  بغ عباس ذلظ الصعغ باتيامو بالكحب حتى ربصو عمي بغ عبج هللا

عباس نفدو ليفخض عميو التعمع، كمغ حاكؿ عكخمة نفي التيسة بادعائو أف ربصو كاف مغ قبل ابغ 
الصعػف التي كجيت إليو ميمو لمخػارج، كانو ال يحدغ الرالة، كيحجث بخأيو، ككاف مزصخب 

( أكضح أف عكخمة لع يست عمى كالية الحجيث، كيدسع الغشاء، فزال عغ إف اإلماـ الباقخ )
  .(8)أىل البيت )عمييع الدالـ(

                               -( : مفههم أهل البيت ) عميهم الدالم

في المغة: آؿ: أصميا أىل ثع أبجلت الياء ىسدة، فرارت في التقجيخ )أأؿ(، فمسا تػالت اليسدتاف     
 . (9)ىع أخز الشاس بو)ص( استبجلت ألفًا. كاآلؿ ىع أىل الخجل، كآؿ رسػؿ هللا 

الشبي دمحم  )ص( التي تكػنت مغ  أما في االصصالح فقج ُأشمقت تدسية أىل البيت عمى أسخة  
اإلماـ عمي كالديجة فاشسة كالحدغ كالحديغ عمييع الدالـ، ككصفػا بأنيع عتخة الشبي  )ص( أي 

 ( . 14)أىمو األدنيغ كندمو كال تذسل رىصو كإف بعجكا

َب َعْشُكُم الخِّْجَذ ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحهِ كجاء ذكخ أىل البيت في القخآف الكخيع بآيات عجة مشيا (      
َخُكْم َتْطِهيخا   : ) الميع ىؤالء أىل بيتي فأذىب الخجذ عشيع )ص( ، فقاؿ الشبي  ( 11)َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

 . (12)(،كىع عمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ ) عمييع الدالـ (



 أهل البيت )عليوم الشالم( يف مرويات عكرمة الرببري

  الباحث: باسم عبد الزهرة مجعة                                                أ.د. جواد كاظم الهصر اهلل

 

   م(2222 كانون االول – 33العدد ) لة دااسات ااايخيةجم 
98 

 

98 

( إف الرمة كصجقة التصػع كالدكاة الػاجبة  عمييع الدالـإف مغ أىع مسيدات أىل البيت )         
) عمييع الدالـ (،أما غيخىع فتحـخ عمييع   محخمة عمييع كىع : دمحم كعمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ

 . (13)الدكاة الػاجبة كال تحـخ صجقة التصػع كال الرمة

ُقل لو تعالى ﴿( عغ ابغ عباس في قػ اء عغ عكخمة في سيخة أىل البيت )عمييع الدالـكمسا ج     
َة ِفي اْلُقْخَبى إاّل أف تحفطػني في )ص(: ): قاؿ الشبي ، قاؿ(14)﴾الَّ َأْسَأُلُكْم َعَمْيِه َأْجخا  ِإالَّ اْلَسَهدَّ

 . (15)قخابتي ، أاّل تكحبػني كال تؤذكنشي ( ، كقاؿ)إف الرجقة ال تحل لشا كال لسػاليشا(

فأضاؼ مغ عشجه  و مغ أىل البيت ) عمييع الدالـ (في الخكاية الدابقة أراد عكخمة القػؿ بأن   
كبحلظ ال تحل لو الرجقة كفق قػؿ الشبي )ص( : بأف  كمسة السػالي ليكػف مذسػاًل بأىل البيت )ع( 

الرجقة ال تحل ليع كال لسػالييع ، كبحلظ يجعل نفدو بسراؼ أىل البيت ) عمييع الدالـ ( كأنو 
 مشيع .

َجَقاُت ِلْمُفَقَخاِء ﴿  كسا ىػ صخيح القخآف (16)الرجقة كلكغ الخقيق مغ مدتحقي      ِإنََّسا الرَّ
ِبيِل  َواْلَسَداِكيِن َواْلَعاِمِميَن َعَمْيَها َواْلُسَؤلََّفِة ُقُمهُبُهْم َوِفي الخَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل ّللاَِّ  َوِاْبِن الدَّ

فقػلو )كفي الخقاب( ىع الخقيق الحيغ يتع شخائيع مغ أمػاؿ  (17)﴾َحِكيٌم َفِخيَزة  ِمَن ّللاَِّ َوّللاَُّ َعِميٌم 
. كفي ىحا داللة كاضحة عمى أف اإلسالـ قج أكجج سباًل شتى (18)الدكاة )الرجقة( كسا كرد في اآلية

 لمقزاء عمى فكخة الخقيق.

ليسا : لعّل  بعث ابشيو الى الخسػؿ )ص(  كقاؿ (19)كسا أضاؼ عكخمة أف نػفل بغ الحارث     
( الشبي )ص( يدتعيغ بكسا عمى الرجقات لعمكسا تريباف شيئًا فتتدكجاف ، فمؿيا اإلماـ عمي)

كحجثاه بحاجتيسا فقاؿ ليسا : انصمقا الى رسػؿ هللا  )ص( ، فقاؿ ليع الشبي )ص( : ال يحل لكسا 
يغشيكع أك أىل البيت مغ الرجقات شيء كال غدالة األيجي إف لكع في خسذ الخسذ لسا 

 .)24)يكؽيكع

إف الخكاية الدابقة عجت نػفل بغ الحارث كابشيو مغ أىل البيت كىحا مغ باب إعصاء مشؿبة       
لشػفل بغ الحارث ، كحلظ أف عكخمة يخيج القػؿ بأف لفطة أىل البيت تذسل كل قخير كليدت خاصة 

 بأصحاب الكداء الخسدة ) عمييع الدالـ ( .
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: يقدع الخسذ الى خسدة أسيع ، كاحج (21)ية عغ الخسذ حيث قاؿكحلظ فقج تحجث مغش   
مشيا سيع الخسػؿ  )ص( ، كيرخؼ عمى مرالح السدمسيغ ، ككاحج يعصى لحكي القخبى ، كىع مغ 
انتدب الى ىاشع باألبػة مغ غيخ فخؽ بيغ األغشياء كالفقخاء ، كالثالثة الباؾية تشفق عمى اليتامى 

ػاء أكانػا مغ بشي ىاشع أك مغ غيخىع كىحا رأي الذافعية كالحشابمة ، أما كالسداكيغ كأبشاء الدبيل س
فيع كغيخىع مغ الفقخاء يعصػف  ىكذكك القخب الحشؽية فقالػا : أف سيع الخسػؿ  )ص( سقط بسػتو ،

: يخجع أمخ الخسذ الى اإلماـ يرخفو رسػؿ هللا  )ص( ، كقاؿ السالكية لفقخىع ال لقخابتيع مغ
: أف سيع هللا كسيع الخسػؿ كسيع ذكي القخبى لسرمحة ، أما اإلمامية فقج قالػاا حدبسا يخاه مغ

يفػض أمخىا الى اإلماـ أك نائبو يزعيا في مرالح السدمسيغ ، كاألسيع الثالث الباؾية تعصى أليتاـ 
  .بشي ىاشع كمداكيشيع كأبشاء سبيميع ال يذاركيع فييا غيخىع

كجج الباحث أنو يحاكؿ كبذتى الصخؽ صخؼ تفديخ  إّف مغ أىع السؤاخحات عمى عكخمة  
، كآية (22)اآليات القخآنية التي تخز أىل البيت عمييع الدالـ عشيع كخاصة في آية التصييخ

 . (23)السػدة

لقج تبيغ مغ خالؿ البحث أفَّ ىشاؾ اختالؼ في تفديخ عكخمة آليتي التصييخ كالسػدة عغ  
ل البيت عمييع الدالـ، كيعج الصبخي مغ أقجـ كأكبخ السفدخيغ بؿية السفدخيغ، محاكاًل صخفيا عغ أى

غ في السقرػد مغ آية التصييخ، الخأي األكؿ: أف السقرػد مغ اآلية ىع يفي اإلسالـ فقج ذكخ قػل
ركاية عغ أىل البيت عمييع الدالـ، كنداء الشبي )ص( ،  16)أصحاب الكداء الخسدة( كقج أكرد 

  -يا بالذكل التالي:كالرحابة، كالتي يسكغ إدراج

حجثشا دمحم بغ السثشى قاؿ: ثشا بكخ بغ يحيى بغ زباف العشدي قاؿ: ثشا مشجؿ، عغ األعسر، عغ  -1
، كفي  (24(عصية، عغ أبي سعيج الخجري  قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )ص( : ندلت ىحه اآلية في خسدة: فيَّ

هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت  ِإنََّسا ُيِخيجُ   عمي، كحدغ، كحديغ، كفاشسة ]عمييع الدالـ[ ﴿
َخُكْم َتْطِهيخا    . )25)﴾ َوُيَطهِّ

حجثشا ابغ ككيع قاؿ: ثشا دمحم بغ بذخ، عغ زكخيا، عغ مرعب بغ شيبة، عغ صؽية بشت  -2 
شيبة. قالت: قالت عائذة: خخج الشبي  )ص( ذات غجاة، كعميو كداء مغ شعخ أسػد، فجاء الحدغ 
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[] [ فأدخمو معو، ثع جاء عمي﴿ :فأدخمو معو، ثع قاؿ ]   ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ
َخُكْم َتْطِهيخا     .  )26( ﴾ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

حجثشا ابغ ككيع قاؿ: ثشا دمحم بغ بكخ، عغ حساد بغ سمسة، عغ عمي بغ زيج، عغ أنذ بغ  -3
ي  )ص( كاف يسخ ببيت فاشسة ]عمييا الدالـ[ ستة أشيخ كمسا خخج الى الرالة، مالظ: أفَّ الشب

َخُكْم َتْطِهيخا  ؼيقػؿ: الرالة أىل البيت﴿   .)27( ﴾ ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

يع بغ سػيج الشخعي، عغ حجثشي مػسى بغ عبج الخحسغ السدخكقي قاؿ: ثشا يحيى بغ إ -4 بخـا
ىالؿ، عغ زبيج، عغ شيخ بغ حػشب، عغ أـ سمسة قالت: كاف الشبي  )ص( عشجي، كعمي كفاشسة 

، فأكمػا كنامػا، كغصى عمييع عباءة أك (28)كالحدغ كالحديغ ]عمييع الدالـ[ فجعمت ليع خديخة
 . (29)ييخا(قصيفة، ثع قاؿ: )الميع ىؤالء أىل بيتي، أذىب عشيع الخجذ كشيخىع تص

حجثشا ابغ ككيع قاؿ: ثشا أبػ نعيع قاؿ: ثشا يػنذ بغ أبي إسحاؽ قاؿ: أخبخني أبػ داكد، عغ  -5
قاؿ: رابصت السجيشة سبعة أشيخ عمى عيج الشبي  )ص( ، قاؿ: رأيت الشبي  )ص(  (34)أبي الحسخاء

ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ﴿ لرالةَ إذا شمع الفجخ، جاء الى باب عمي كفاشسة ]عمييسا الدالـ[، فقاؿ: الرالة ا
َخُكْم َتْطِهيخا    .(31)﴾ ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

حجثشي عبج األعمى بغ كاصل قاؿ: ثشا الفزل بغ دكيغ قاؿ: ثشا يػنذ بغ أبي إسحاؽ قاؿ:  - 6
قاؿ: رابصت السجيشة سبعة أشيخ عمى عيج الشبي )ص( ، قاؿ:  أخبخني أبػ داكد، عغ أبي الحسخاء

رأيت الشبي )ص( إذا شمع الفجخ، جاء الى باب عمي كفاشسة ]عمييسا الدالـ[، فقاؿ: الرالة 
َخُكْم َتْطِهيخا  الرالَة ﴿   . )32(﴾ ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

جثشي عبج األعمى بغ كاصل قاؿ: ثشا الفزل بغ دكيغ قاؿ: ثشا عبج الدالـ بغ حخب، عغ ح -7
[، إذ ذكخكا عميًا ] (34)قاؿ: إني لجالذ عشج كاثمة بغ األسقع (33(كمثػـ السحاربي، عغ أبي عسار

فذتسػه، فمسا قامػا، قاؿ: اجمذ حتى أخبخؾ عغ ىحا الحي شتسػه، إني عشج رسػؿ هللا )ص( ، إذ 
اءه عمي كفاشسة كحدغ كحديغ ]عمييع الدالـ[ فألقى عمييع كداًء لو، ثع قاؿ: )الميع ىؤالء أىل ج

(، قمت: يا رسػؿ هللا كأنا؟ قاؿ: كأنت، قاؿ: ؼوهللا  بيتي، الميع أذىب عشيع الخجذ كشيخىع تصييخا
 ( . 35)إنيا ألكثق عسل عشجي
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حجثشي عبج الكخيع بغ أبي عسيخ قاؿ: ثشا الػليج بغ مدمع قاؿ: ثشا أبػ عسخك قاؿ: ثشى شجاد أبػ  -8
[ في مشدلو، عسار قاؿ: سسعت كاثمة بغ األسقع يحجث قاؿ: سألت عغ عمي بغ أبي شالب ] 

فقالت فاشسة: قج ذىب يأتي بخسػؿ هللا )ص( ، إذ جاء، فجخل رسػؿ هللا )ص( كدخمت، فجمذ 
ؿ هللا )ص( عمى الفخاش، كأجمذ فاشسة عغ يسيغ، كعميًا عغ يداره، كحدشًا كحديشًا بيغ يجيو، رسػ 
َخُكْم َتْطِهيخا  عمييع بثػبو، كقاؿ: ﴿  [36]فمفع ، )  ﴾ ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

، قاؿ كاثمة: فقمت مغ ناحية البيت: كأنا يا رسػؿ هللا )ص( الميع ىؤالء أىل بيتي، الميع أىمي أحق(
       .  (37)مغ أىمظ؟ قاؿ: )كأنت مغ أىمي(، قاؿ كاثمة: إنيا لسغ أرجى ما أرتجي

ال بج لشا مغ الػقػؼ عمى الخكايتيغ الدابقتيغ ألف كاثمة يقػؿ: قمت يا رسػؿ هللا )ص( كأنا؟     
 قاؿ: كأنت.

إف الخكايتيغ غخيبتيغ في نيايتيسا كذلظ ألف كاثمة ليذ لو عالقة بأىل البيت عمييع الدالـ    
ال مغ قخيب كال مغ بعيج، كيبجك إف نياية الخكايتيغ ىي زيادة مغ كاثمة كليذ قػؿ الشبي )ص( ، 

    إذف الخكايتيغ فييسا افتخاء عمى الشبي )ص( !!! 

غ عبج الحسيج بغ بيخاـ، عغ شيخ بغ حػشب، عغ فزيل بغ حجثشا أبػ كخيب قاؿ، ثشا ككيع، ع -9
ِإنََّسا ُيِخيُج مخزكؽ، عغ عصية، عغ أبي سعيج الخجري، عغ أـ سمسة، قالت: لسا ندلت ىحه اآلية﴿ 

َخُكْم َتْطِهيخا   كحدشًا ، دعا رسػؿ هللا )ص( عميًا كفاشسة  ﴾ هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
كحديشًا ]عمييع الدالـ[ فجمل عمييع كداًء خيبخّيًا، فقاؿ: )الميع ىؤالء أىل بيتي، الميع أذىب عشيع 

 . )38(الخجذ كشيخىع تصييخا(، قالت أـ سمسة: ألدُت مشيع؟ قاؿ: أنِت الى خيخ

يغ، حجثشا أبػ كخيب قاؿ: ثشا مرعب بغ السقجاـ قاؿ: ثشا سعيج بغ َزربي، عغ دمحم بغ سيخ  -14
ليا  )39(عغ أبي ىخيخة، عغ أـ سمسة، قالت: جاءت فاشسة ]عمييا الدالـ[ الى رسػؿ هللا )ص( ببخمة

قج صشعت فييا عريجة تحسميا عمى شبق، فػضعتو بيغ يجيو، فقاؿ )ص( : أيغ ابغ عسظ كابشاؾ؟ 
بشاؾ، [، فقالت: أجب الشبي )ص( أنت كا، فقالت: في البيت، فقاؿ: ادعييع، فجاءت الى عمي ]

، فسجه كبدصو، كأجمديع )44(قالت أـ سمسة: فمسا رآىع مقبميغ مج يجه الى كداء كاف عمى السشامة
عميو، ثع أخح بأشخاؼ الكداء األربعة بذسالو، فزسو فػؽ رءكسيع، كأكمأ بيجه اليسشى الى ربو، 

 . )41(فقاؿ: ) ىؤالء أىل بيتي، فأذىب عشيع الخجذ كشيخىع تصييخا(
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حجثشا أبػ كخيب قاؿ: ثشا حدغ بغ عصية قاؿ: ثشا فزيل بغ مخزكؽ، عغ عصية، عغ أبي  -11
ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم   سعيج، عغ أـ سمسة زكج الشبي )ص( :أّف ىحه اآلية ندلت في بيتيا: ﴿

َخُكْم َتْطِهيخا   الدة عمى باب البيت، فقمت: أنا يا رسػؿ هللا ﴾، قالت: كأنا ج الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
[ ألدُت مغ أىل البيت؟ قاؿ: )إنظ الى خيخ، أنت مغ أزكاج الشبي )ص( ، قالت: كفي البيت ،]

 . (42)رسػؿ هللا )ص( ، كعمي، كفاشسة، كالحدغ، كالحديغ ]عمييع الدالـ[

ػب قاؿ: ثشا ىاشع بغ ىاشع بغ حجثشا أبػ كخيب قاؿ: ثشا خالج بغ مخمج قاؿ: ثشا مػسى بغ يعق -12
عتبة بغ أبي كقاص، عغ عبج هللا بغ كىب بغ زمعة قاؿ: أخبختشي أـ سمسة: أّف رسػؿ هللا )ص( 
جسع عميًا كالحدشيغ، ثع أدخميع تحت ثػبو، ثع جأر الى هللا، ثع قاؿ: )ىؤالء أىل بيتي(، قالت أـ 

 . )43(مغ أىمي([ أدخمشي معيع، قاؿ: )إنظ صسمسة: فقمت: يا رسػؿ هللا ]

حجثشي أحسج بغ دمحم الصػسي قاؿ: ثشا عبج الخحسغ بغ صالح قاؿ: ثشا دمحم بغ سميساف  -13
، قاؿ: ندلت ىحه )44(األصبياني، عغ يحيى بغ عبيج السكي، عغ عصاء، عغ عسخ بغ أبي سمسة

َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب اآلية عمى الشبي )ص( كىػ في بيت أـ سمسة: ﴿ 
َخُكْم َتْطِهيخا   [ ﴾، دعا حدشًا كحديشًا كفاشسة ]عمييع الدالـ[ كأجمديع بيغ يجيو، كدعا عميًا ] َوُيَطهِّ

فأجمدو خمفو، فتجمَّل ىػ كىع بالكداء، ثع قاؿ: ) ىؤالء أىل بيتي، فأذىب عشيع الخجذ كشيخىع 
 . )45(ع؟ قاؿ: مكانظ كأنِت عمى خيختصييخا(، قالت أـ سمسة: أنا معي

حجثشي دمحم بغ عسارة قاؿ: ثشا إسساعيل بغ أباف قاؿ: ثشا الرباح بغ يحيى السّخي، عغ  -14
ِإنََّسا  الدجي، عغ أبي الجيمع قاؿ: قاؿ عمي بغ الحديغ لخجل مغ أىل الذاـ: أما قخأت في األحداب﴿

َخُكْم َتْطِهيخا  ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ أَ    . (46)﴾؟ قاؿ: كألنتع ىع؟ قاؿ: نعع ْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

ػحجثشا ابغ السثشى قاؿ: ثشا أبػ بكخ الحشفي قاؿ: ثشا بكيخ بغ مدسار قاؿ: سسعت عامخ بغ  -15
سعج قاؿ: قاؿ سعج بغ أبي كقاص: قاؿ رسػؿ هللا )ص( حيغ ندؿ عميو الػحي، فأخح عميًا كابشيو 

   . )47(ة كأدخميع تحت ثػبو، ثع قاؿ: )ربِّ ىؤالء أىمي كأىل بيتي(كفاشس

حجثشا ابغ حسيج قاؿ: ثشا عبج هللا بغ عبج القجكس، عغ األعسر، عغ حكيع بغ سعج، قاؿ:  - 16
 ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ  [ عشج أـ سمسة، قالت: ؼيو ندلت﴿ذكخنا عمي بغ أبي شالب ]
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َخُكْم َتْطِهيخا   ، قالت أـ سمسة: جاء الشبي  )ص( الى بيتي، فقاؿ: )ال تأذني  ﴾ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
[، فمع ألحج(، فجاءت فاشسة ]عمييا الدالـ[ فمع أستصع أف أحجبيا عغ أبييا، ثع جاء الحدغ ]

أحجبو، فاجتسعػا  [، فمع أستصع أفأستصع أف أمشعو أف يجخل عمى ججه كأمو، كجاء الحديغ ]
حػؿ الشبي )ص( عمى بداط، فجمميع نبي هللا بكداء كاف عميو، ثع قاؿ: ) ىؤالء أىل بيتي، فأذىب 
عشيع الخجذ كشيخىع تصييخا( فشدلت اآلية حيغ اجتسعػا عمى البداط، قالت: فقمت يا رسػؿ هللا 

 . )48([ كأنا؟ قاؿ: )إنظ الى خيخ(ص]

بشداء الشبي )ص( ، كىػ قػؿ انفخد بو عكخمة كمشو استقى أما الخأي الثاني: إنيا خاصة   
: حجثشا ابغ حسيج قاؿ: ثشا يحيى بغ كاضح قاؿ: (49)الستأخخكف كأكثخكا القػؿ بحلظ، فقج ذكخ الصبخي 

ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ ثشا األصبغ بغ عمقسة قاؿ: كاف عكخمة يشادي في الدػؽ: ﴿ 
َخُكْم َتْطِهيخا   َأْهلَ   ، قاؿ: ندلت في نداء الشبي )ص( خاصة . ﴾ اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

، فقج ذكخ قػالف أيزًا، األكؿ: عغ أبي سعيج الخجري كأـ سمسة (54)أما الػاحجي الشيدابػري    
كالحي يقػؿ: بأنيا خاصة بأصحاب الكداء الخسدة، أما القػؿ الثاني: فيحكخ الشيدابػري: ) أخبخنا 
أبػ القاسع عبج الخحسغ بغ دمحم الدخاج قاؿ: أخبخنا دمحم بغ يعقػب قاؿ: أخبخنا الحدغ بغ عمي بغ 
عفاف قاؿ: أخبخنا أبػ يحيى الحساني، عغ صالح بغ مػسى القخشي، عغ خريف، عغ سعيج بغ 
جبيخ، عغ ابغ عباس قاؿ: إّف اآلية ندلت في نداء الشبي )ص( ، ثع يحكخ في اليامر بأف سشج 

بأنو متخكؾ الحجيث.  )51(خكاية ضعيف ججًا كذلظ لػجػد صالح بغ مػسى الحي كصفو ابغ حجخال
  

: ) أخبخنا عقيل بغ دمحم الجخجاني قاؿ: أخبخنا السعافى )52(كحلظ ذكخ الػاحجي الشيدابػري      
ضح قاؿ: بغ زكخيا القاضي قاؿ: أخبخنا دمحم بغ جخيخ قاؿ: أخبخنا ابغ حسيج قاؿ: أخبخنا يحيى بغ كا

أخبخنا األصبغ عغ عمقسة، عغ عكخمة في اآلية قاؿ: ليذ الحي تحىبػف إليو إنسا ىي في أزكاج 
 الشبي )ص( ، قاؿ: ككاف عكخمة يشادي بيحا في الدػؽ.

إّف الخكاية الدابقة لع يشدبيا عكخمة الى أحج شيػخو مغ الرحابة كىحا دليل عمى أنيا      
          اجتياد شخري مشو.
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، فإنو قاؿ: اتفقت األمة بأجسعيا عمى أف السخاد بأىل البيت في آية ( 53)أما الصبخسي     
التصييخ، ىع أىل بيت الشبي )ص( ثع اختمفػا فقاؿ عكخمة: إنيا خاصة بشداء الشبي )ص( كذلظ 

ة، ألف أكؿ اآلية متػجية إلييغ، كقاؿ أبػ سعيج الخجري، كأنذ بغ مالظ، ككاثمة بغ األسقع، كعائذ
كأـ سمسة، أنيا مخترة بالشبي )ص( ، كعمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ عمييع الدالـ كقاؿ: ندلت 
عمى الشبي )ص( كليذ في البيت إاّل اإلماـ عمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ عمييع الدالـ، كقاؿ إف 

درىع، كإنسا لفطة إنسا ىي محققة لسا أثبت بعجىا، ناؼية لسا يثبت، فإف قػؿ القائل: إنسا لظ عشجي 
في الجار زيج، يقتزي أنو ليذ عشجه سػى الجرىع، كليذ في الجار سػى زيج، كإذا تقخر ىحا فال 
تخمػ اإلرادة في اآلية ىي اإلرادة السحزة أك اإلرادة التي يتبعيا التصييخ كإذىاب الخجذ، كال يجػز 

قة، فال اختراص ليا بأىل الػجو األكؿ، ألف هللا تعالى قج أراد مغ كل مكمف ىحه اإلرادة السصم
البيت عمييع الدالـ دكف سائخ الخمق، كألف ىحا القػؿ يقتزي السجح كالتعطيع ليع بغيخ شظ كشبية، 
كال مجح في اإلرادة السجخدة فثبت الػجو الثاني، كفي ثبػتو ثبػت عرسة السعشييغ باآلية مغ جسيع 

عمييع الدالـ غيخ مقصػع عمى عرستو، الؿبائح، كقج عمسشا أف مغ عجا ما ذكخناه مغ أىل البيت 
فثبت أف اآلية مخترة بيع عمييع الدالـ لبصالف تعمقيا بغيخىع، ثع عاد هللا سبحانو كتعالى الى ذكخ 

، معشاه اشكخف هللا إذ  )54(﴾َواْذُكْخَن َما ُيْتَمى ِفي ُبُيهِتُكنَّ ِمْن آَياِت هللِا َواْلِحْكَسةِ األزكاج فقاؿ ﴿
 تمى فييا القخآف كالدشة.صيخكغ في بيػت ي

شب فإنو يقػؿ في تفديخ اآلية: إف هللا تعالى تخؾ خصاب السؤنثات كخا (55)أما الفخخ الخازي      
﴾، كذلظ ليجخل ؼيو نداء أىل بيت الشبي )ص( ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ بخصاب السحكخيغ بقػلو ﴿

أف يقاؿ ىع أكالده كأزكاجو كعمي كالحدغ كالحديغ  1كرجاليع، كاختمفت األقػاؿ في أىل البيت، ك
كمالزمتو  مشيع، كذلظ ألف عمي كاف مغ أىل بيتو بدبب معاشختو بشت الشبي )ص( (عمييع الدالـ)

 لو.

ىػ اإلشالة في ىكحا مػضػعات كلكشو ىشا غادر  إفَّ مغ السعخكؼ في مشيج الفخخ الخازي  
سخيعًا، كإذا كاف تفديخًا صحيحًا فسغ السشصق إضافة أبػ العاص بغ الخيبع، زكج زيشب بشت رسػؿ 

   هللا )ص( ، كحلظ عثساف بغ عفاف، زكج رؾية بشت رسػؿ هللا )ص( الى أىل البيت.
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الدّجاج: قيل يخاد بو نداء الشبي )ص( ، فقج ذكخ في تفديخ اآلية قاؿ: قاؿ  )56(أما القخشبي  
    كقيل: يخاد بيا نداؤه كأىمو الحيغ ىع أىل بيتو. 

إف الخكاية الدابقة التي ركاىا القخشبي عغ الدّجاج فييا كمسة قيل، كىحه الكمسة تؤدي الى      
أنو يقػؿ: ، فقج كججنا )57(تزعيف الخكاية، ىحا مغ جية، كمغ جية أخخى بعج الخجػع الى الدّجاج

قيل إف أىل البيت ىشا يقرج بو نداء الشبي )ص( ، كقيل نداء الشبي )ص( كالخجاؿ الحيغ ىع آلو، 
كالمغة تجؿ عمى أنو لمشداء كالخجاؿ جسيعًا لقػلو )عشكع( بالسيع، )كليصيخكع( كلػ كاف لمشداء لع يجد 

﴾، حيغ أفخد  ُيْتَمى ِفي ُبُيهِتُكنَّ َواْذُكْخَن َما إاّل عشكغ كيصيخكغ كالجليل عمى ىحا قػلو تعالى ﴿ 
الشداء بالخصاب، كىحا يعشي أف الدّجاج تحجث مغ تمقاء نفدو في تفديخ اآلية كلع يخجع ألحج مغ 

 السفدخيغ.

فإنو قاؿ: إف قػؿ عكخمة كمقاتل كابغ الدائب في إف أىل البيت  )58(أما أبي حياف األنجلدي     
)ص( ، ليذ بجيج، إذ لػ كاف كسا قالػا لكاف التخكيب  في آية التصييخ مختز بدكجات الشبي

)عشكّغ( ك)يصيخكّغ(، كإف كاف ىحا القػؿ مخكيًا عغ ابغ عباس فمعمو ال يرح عشو، كقاؿ: إف أبا 
سعيج الخجري ىػ خاص بالشبي )ص( ، كعمي كفاشسة كالحدغ كالحديغ عمييع الدالـ، كركى نحػه 

 ية خاصة بأصحاب الكداء الخسدة.أنذ بغ مالظ كعائذة كأـ سمسة، أف اآل

مغ خالؿ البحث لع نتسكغ مغ العثػر عمى شيء يجؿ عمى أف مقاتل كابغ الدائب يقػلػف  
بشدكليا في نداء الشبي )ص( ، كقج تفخد عكخمة بحلظ، كلػ كانت اآلية في نداء الشبي )ص( إذف 

َن يَ لساذا لع يذيخ الخصاب بتاء التأنيث كسا جاء في ما قبل اآلية ﴿  ا ِنَداَء اْلشَِّبيِّ َلْدُتنَّ َكَأَحٍج مِّ
، كما ( 59)﴾الشَِّداِء ِإِن اتََّقْيُتنَّ َفاَل َتْخَزْعَن ِباْلَقهِل َفَيْطَسَع الَِّحي ِفي َقْمِبِه َمَخٌض َوُقْمَن َقْهال  َمْعُخوفا  

 !! (64)﴾ َواْلِحْكَسةَ َواْذُكْخَن َما ُيْتَمى ِفي ُبُيهِتُكنَّ ِمْن آَياِت هللِا بعج اآلية ﴿ 

فإنو ذكخ القػالف، أي قاؿ بأف اآلية تذسل نداء الشبي )ص( كىحا الخأي مأخػذ  (61)أما دركزة     
مغ عكخمة، كحلظ ذكخ القػؿ اآلخخ السأخػذ مغ أـ سمسو كعائذة كأنذ بغ مالظ، كالحي يخرز 

الحجيث الرحيح السخكي عغ  اآلية بالخسدة أصحاب الكداء عمييع الدالـ، كقاؿ: إف السالحع مغ
أـ سمسو أف اآلية ندلت في بيتيا، كمسا يتسدظ بو الذيعة في سبيل تجعيع تأكيميع ىػ استعساؿ 
ضسيخ السخاشب لجسع السحكخ في الجسمة مع إف الجسمة التي قبميا كبعجىا استعسل فييا ضسيخ 
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لسحكخ استعسل أيزًا في الجسع السخاشب لمسؤنث كليذ في ىحا حجة ما، فزسيخ الجسع السخاشب ا
يع عميو الدالـ، كزكجة مػسى عميو الدالـ في سػرتي  حكاية الخصاب السػجو الى زكجة إبخـا

، كلدشا بدبيل نفي أقخب الشاس الى الشبي )ص( مغ معشى أىل بيتو أك االنتقاص (63)كالشسل (62)ىػد
يسًا إذا ُأريج االستشاد ؼيو مشيع، كلكغ مغ الحق أف يقاؿ إف ىحا الذسػؿ أك الحرخ ال يكػف مدتؿ

الى ىحه الجسمة القخآنية كسيادتيا كضخكؼ ندكليا، ككل ما يدػغ قػلو إف األحاديث السشدػبة الى 
الشبي )ص( إذا صحت قج قرجت تعسيع مجلػؿ الجسمة القخآنية لتذسل األربعة السصيخيغ، عمي 

 بي )ص( .عمييع الدالـ باإلضافة الى نداء الش  كفاشسة كالحدغ كالحديغ

ندتشتج مسا تقجـ أف عكخمة أراد حخؼ آية التصييخ عغ أىل البيت عمييع الدالـ كىع عمي  
كفاشسة كالحدغ كالحديغ )عمييع الدالـ(، كخخج بخأي لع يخجع بو الى الشبي )ص( كال ألي أحج مغ 

كاف السخاشب ىغ الرحابة كقج اتبعو الكثيخ مغ بعجه فقالػا في ىحا الخأي استشادًا لخأي عكخمة، كلػ 
نداء الشبي )ص( ! لساذا لع تحكخ اآلية نداء الشبي، أك لساذا لع يقل هللا تعالى عشكغ كقاؿ عشكع، 
كإف مغ الغخيب أف يحجث عكخمة مغ تمقاء نفدو دكف الخجػع ألحٍج مغ الرحابة!! كاألغخب أف 

ؿ، كأف الحؿيقة كاضحة ىشاؾ مغ يتبع ىحا الخأي الحي جاء بو عكخمة، كلكغ الذسذ ال تغصى بغخبا
 كضػح الذسذ.

ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَمْيِه َأْجخا  ِإاّل أما اآلية األخخى التي يجب الػقػؼ عشجىا ىي آية السػدة ﴿      
يع بغ مخزكؽ، ثشا الحجاج بغ نريخ، عغ عسخك بغ فخكخ، ( 64)﴾ اْلَسَهَدَة ِفي اْلُقْخَبى ، فقج ذكخ إبخـا

ؿ: أتى رجل عكخمة فقاؿ: يا أبا عبج هللا، كذكخ اآلية، فقاؿ عكخمة: أسبئي عغ حبيب بغ الدبيخ قا
، فقاؿ الخجل: لدت بدبئي كلكشي أريج أف أعمع، فقاؿ ( 65)أنت؟ أي ندبو الى عبج هللا بغ سبأ

عكخمة: لع يكغ حي مغ أحياء قخير إاّل كقج عخؽ فييع رسػؿ هللا )ص( ، ككاف قخير يرمػف 
عجا إذا جاء الشبي )ص( فجعاىع الى اإلسالـ فقصعػه كمشعػه كحخمػه، فشدلت  أرحاميع مغ قبمو فسا

 . اآلية أف ترمػف لسا كشتع ترمػف بو قخابتي قبمكع

) حجثشا أبػ كخيب قاؿ: ثشا مالظ بغ إسساعيل قاؿ: ثشا عبج الدالـ قاؿ: ): ( 66)لقج ذكخ الصبخي    
: قالت األنرار: فعمشا كفعمشا، فكأنيع فخخكا، ثشا يديج بغ أبي زياد، عغ مقدع، عغ ابغ عباس قاؿ

فقاؿ ابغ عباس أك العباس: لشا الفزل عميكع، فبمغ ذلظ رسػؿ هللا )ص( ، فأتاىع في مجالديع 
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فقاؿ: يا معذخ األنرار ألع تكػنػا أذلة فأعدكع هللا بي؟ قالػا: بمى يا رسػؿ هللا )ص( ، قاؿ: ألع 
ا: بمى يا رسػؿ هللا )ص( ، قاؿ: أفال تجيبػني؟ قالػا: ما نقػؿ يا تكػنػا ضالاًل فيجاكع هللا بي؟ قالػ 

رسػؿ هللا؟ قاؿ: أال تقػلػف: ألع يخخجظ قػمظ فآكيشاؾ؟ أكلع يكحبػؾ فرجقشاؾ؟ أكلع يخحلػؾ 
فشرخناؾ؟ قاؿ: فسا زاؿ يقػؿ حتى جثػا عمى الخكب، كقالػا: أمػالشا كما في أيجيشا  كلخسػلو، قاؿ: 

آية السػدة(، كسا نقل عغ سعيج بغ جبيخ بأف القخبى ىع قخبى رسػؿ هللا )ص( ، كقاؿ )فشدلت اآلية 
آخخكف: ىػ أف تتػددكا الى هللا كتتقخبػا بالعسل الرالح كالصاعة، كقالػا أف ترمػا قخابتكع، كلكغ 
دخػؿ )في( في الكالـ ىي أكضح دليل عمى أف معشاه: إاّل مػدتي في قخابتي مشكع كترمػا رحسي، 

سا جاء عغ اإلماـ عمي بغ الحديغ الدجاد )عميو الدالـ( لسا جيء بو أسيخًا الى دمذق بعج كاقعة ك
الصف، فقاـ رجل مغ أىل الذاـ فقاؿ: الحسج  الحي قتمكع كاستأصمكع، فقاؿ لو اإلماـ الدجاد 

قخئيا، قاؿ: ألع )عميو الدالـ(: أقخأت القخآف؟ قاؿ: نعع، قاؿ: أقخأت آؿ حع؟ قاؿ: قخأت القخآف كلع أ
 ﴾؟ قاؿ: كأنكع ألنتع ىع؟ قاؿ: نعع. ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَمْيِه َأْجخا  ِإاّل اْلَسَهَدَة ِفي اْلُقْخَبىتقخأ ﴿ 

فإنو قاؿ: إف معشى اآلية ىي أف تػدكف قخابتي مغ بعجي، كسا قاؿ: ) ذكخ أبػ  (67)أما الصبخسي   
الحدشة السػدة آلؿ دمحم  )ص( ، كصح عغ الحدغ بغ  حسدة الثسالي، عغ الدجي قاؿ: إف اقتخاؼ

عمي )عمييع الدالـ( أنو خصب بالشاس فقاؿ: إّنا مغ أىل البيت الحيغ افتخض هللا مػدتيع عمى كل 
َلُه ِفيَها  ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَمْيِه َأْجخا  ِإاّل اْلَسَهَدَة ِفي اْلُقْخَبى َوَمْن َيْقَتِخْف َحَدَشة  نَِّددْ مدمع، ثع قاؿ ﴿ 

، فاقتخاؼ الحدشة مػدتشا أىل البيت، كركى إسساعيل بغ عبج الخالق، عغ أبي عبج هللا (68)﴾ ُحْدشا  
 عميو الدالـ أنو قاؿ: أنيا ندلت فيشا أىل البيت ) أصحاب الكداء(.

حجثشي القاضي أبػ بكخ الحيخي، أخبخنا أبػ العباس : )(69)كسا ذكخ الحاكع الحدكاني 
ثشا الحدغ بغ عمي بغ زياد الدخي، حجثشا يحسز بغ عبج الحسيج الحساني، حجثشا الربغي حج

حديغ األشقخ قاؿ: حجثشا ؾيذ، عغ األعسر، عغ سعيج بغ جبيخ، عغ ابغ عباس قاؿ: لسا ندلت 
[ مغ ىؤالء الحيغ أمخنا هللا بسػدتيع؟ قاؿ: عمي كفاشسة ككلجاىسا صآية السػدة قالػا: يا رسػؿ هللا ]

 .[  الدالـ]عمييع 

ندتخمز مسا تقجـ أف عكخمة حاكؿ أيزًا صخؼ آية السػدة عغ أىل البيت عمييع الدالـ،      
كاعتبخ كل قخير ىع قخابة الشبي )ص( ، كقاؿ: لع يكغ حي مغ أحياء قخير إاّل كقج عخؽ فييع 
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كميع قج  رسػؿ هللا )ص( ، كذلظ محاكلًة مشو بالقػؿ: أف كل قخير ىع قخابة الشبي )ص( ، كأنيع
شسمتيع اآلية، إال أف الباحث كجج مغ خالؿ ما تقجـ أنيا تخز أصحاب الكداء األربعة كىع،عمي 

 . كفاشسة كالحدغ كالحديغ عمييع الدالـ

في الػاقع أف عكخمة لع يقترخ عمى صخؼ اآليات القخآنية الشازلة في حق أىل البيت    
(، كال يبعج أثخ ميػلو مييع الدالـأىل البيت )ع )عمييع الدالـ(، لكشو ركج لخكايات تدئ إلى مقاـ

   نحػ الخػارج في ذلظ.

( فقج ركج عكخمة ليحه الخكاية التي تجعي أف اإلماـ عمي أما ؼيسا يتعمق باإلماـ عمي )  
( أعمسظ كمسات : )( قاؿ: يا رسػؿ هللا )ص( إف القخآف يشفمت مغ صجري. فقاؿ الشبي  )ص

عمستو؟ قاؿ: نعع، فقاؿ الشبي )ص( : صلِّ ليمة الجسعة أربع ركعات، اقخأ  يشفعظ هللا بيغ كيشفع مغ
فاتحة الكتاب كالجخاف، كفي الثالثة فاتحة الكتاب  الثانيةفاتحة الكتاب كيذ، كفي  األكلىفي 

كالدججة، كالخابعة فاتحة الكتاب كتبارؾ، فإذا فخغت فاحسج هللا كاثغ عميو كصلِّ عمى الشبييغ كاستغفخ 
مشيغ ثع قل: الميع ارحسشي بتخؾ السعاصي أبجًا ما أبقيتشي، كارحسشي مغ أف أتكمف ما ال يعيششي، لمسؤ 

كارزقشي حدغ الشطخ ؼيسا يخضيظ عشي، الميع بجيع الدسػات كاألرض ذا الجالؿ كاإلكخاـ كالعدة التي 
عمستشي كارزقشي ال تخاـ، أسألظ يا هللا يا رحسغ بجاللظ كنػر كجيظ أف تمتـد قمبي حب كتابظ كسا 

أف أتمػه عمى الشحػ الحي يخضيظ مشي، كأسألظ أف تشػر بالكتاب برخي كتصمق بو لداني كتفخج بو 
عغ قمبي كتذخح بو صجري كتدتعسل بو بجني كتقػيشي عمى ذلظ كتعيششي عميو فإنو ال يعيششي عمى 

تحفطو بإذف هللا كما  الخيخ غيخؾ كال يػفق لو إاّل أنت، فافعل ذلظ ثالث جسع أك خسدًا أك سبعاً 
أخصأ مؤمشًا قط، فأتى الشبي )ص( بعج ذلظ بدبع جسع فأخبخه بحفع القخآف كالحجيث، فقاؿ الشبي 

  . ( 74))ص( : مؤمغ كرب الكعبة، عمع أبا الحدغ، عمع أبا الحدغ

( كتخيج القػؿ بأف اإلماـ عمي إف الخكاية الدابقة فييا افتخاء كبيخ عمى اإلماـ عمي )     
(( لع يكغ حافطًا لمقخآف كال لمحجيث، مع أنو ) فيػ الحي )( باب عمع مجيشة رسػؿ هللا )ص

، كقاؿ: ( 71(قاؿ عشو الشبي )ص( : ) أنا مجيشة العمع كعمٌي بابيا فسغ أراد السجيشة فميأتيا مغ بابيا(
قػؿ اإلماـ عمي ، كحلظ ( 72)عمي مع القخآف كالقخآف مع عمي لغ يفتخقاف حتى يخدا عميَّ الحػض

(سمػني قبل أف تفقجكني :))كقػلو: لػ ثشيت لي الػسادة لحكست بيغ أىل التػراة بتػراتيع،  )73 ،
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، فزال عغ (74)كبيغ أىل اإلنجيل بإنجيميع، كبيغ أىل ألدبػر بدبػرىع، كبيغ أىل القخآف بقخآنيع
سائخ األمة كجعمتو أفزل  ( عمىالخرائز الخمؿية، كالدجايا الشفدية التي ميدت اإلماـ عمي )

   . )75(شخرية بعج الخسػؿ )ص( 

كمسا جاء عغ عكخمة في حادثة اإلسخاء أنو قاؿ: قالت أـ ىانئ: قاؿ الشبي )ص( لسا أسخي   
 . (76)بو: إني أريج أف أخخج الى قخير فأخبخىع فكحبػه كصجقو أبػ بكخ فدسي يػمئح الرجيق

أبا بكخ سسي الرجيق، أاّل إف السرادر تحكخ أف ىحا  يحكخ عكخمة في الخكاية الدابقة بأف   
( كىػ يخصب (، فقج جاء عشو )الشعت ىػ لقب خاص بأميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )

 . )77(مغ عمى مشبخ البرخة قػلو: )أنا الرجيق األكبخ(

، ( 78)يدمع( كفي ركاية ) أنا الرجيق األكبخ، آمشت قبل أف يؤمغ أبػ بكخ، كأسمست قبل أف        
كفي ركاية أخخى ) أنا الرجيق األكبخ، آمشت قبل أف يؤمغ أبػ بكخ، كأسمست قبل أف يدمع 

 . (79)عسخ(

( ما ركج لو: أف مييا الدالـكمغ الخكايات التي حاكؿ عكخمة صخؼ فزيمة لمديجة فاشسة )ع       
مػف كسا نرمي، كليع أمػاؿ الفقخاء أتػا الشبي )ص( فقالػا: إف األغشياء يرػمػف كسا نرػـ، كير

 33كالحسج   33فيترجقػف مشيا كيعتقػف، فقاؿ ليع الشبي )ص( : إذا صميتع فقػلػا: سبحاف هللا 
 . (84)34وهللا أكبخ 

لقج كاف ىحا التدبيح الحي تحجث عشو عكخمة في الخكاية أعاله ىػ تدبيح الديجة فاشسة      
( لمشبي )ص( ، ثع ئفة مغ السدمسيغ، فقج عمسو جبخائيل )الدىخاء عمييا الدالـ الحي التـد بو شا

 . (81)( عمييسا الدالـ) عمسو الشبي )ص( لإلماـ عمي كالديجة فاشسة الدىخاء 

( خصب ابشة أبي جيل، فقاؿ لو كمغ السفتخيات التي ركج ليا عكخمة: أف اإلماـ عمي )     
بشت رسػؿ هللا )ص( كبشت عجك هللا تحت الشبي )ص( إف تدكجتيا فخد عميشا ابشتشا، ال تجتسع 

 . )82(رجل

( خصب ابشة أبي جيل في حياة الشبي )ص( ذكخت الخكاية الدابقة أف اإلماـ عمي )  
فأسخصو ىحا الفعل، كقاؿ )ص( ال تجتسع ابشة رسػؿ هللا )ص( كابشة عجك هللا أبي جيل!! )فاشسة 



 أهل البيت )عليوم الشالم( يف مرويات عكرمة الرببري

  الباحث: باسم عبد الزهرة مجعة                                                أ.د. جواد كاظم الهصر اهلل

 

   م(2222 كانون االول – 33العدد ) لة دااسات ااايخيةجم 
110 

 

110 

( عمى ، إذف كيف يقجـ اإلماـ عمي )(83)بزعة مشي يؤذيشي ما يؤذييا كيبغزشي ما يبغزيا(
، كىػ الحي يعخؼ الديجة فاشسة الدىخاء   (عمييا الدالـ)ىكحا فعل، كإف لع يكغ قج ارتكب محـخ

معخفة تامة أحاشت بكل خرائريا كمشاقبيا كصفاتيا التي ارتقت بيا لتكػف سيجة نداء العالسيغ، 
 (عمييا الدالـ)كاج مغ غيخ الديجة فاشسة ( أف يفكخ بالد نعتقج أنيا تيسة ندبت لإلماـ عمي )

 في حياتيا.

عمى ذلظ بقػلو: أف الصعغ عمى الشبي )ص( بسا تزسشو  (84)لقج رد الذخيف السختزى           
(، كما صشع ىحا الخبخ إاَل قاصج ىحا الخبخ الخبيث، أعطع مغ الصعغ عمى أميخ السؤمشيغ )

بأنو ناصب معانج ال يبالي أف يذفي غيطو بسا يخجع لمصعغ عمييسا، ككصف مغ كضع ىكحا خبخ 
عمى أصػلو بالقجح كاليجـ، عمى أنو ال خالؼ بيغ أىل الشقل أف هللا سبحانو كتعالى ىػ الحي اختار 

، كأف الشبي )ص( ردَّ عشيا جمة ( عمييا الدالـ)( لشكاح سيجة نداء العالسيغ أميخ السؤمشيغ )
لع أزكج فاشسة عميًا عمييسا الدالـ حتى زكجيا هللا إياه في  أصحابو الحيغ خصبػىا، كقاؿ: إني

سسائو، كنحغ نعمع أف هللا سبحانو كتعالى ال يختار ليا مغ بيغ الخالئق مغ غيخىا كيؤذييا كيغسيا، 
        فإف ذلظ مغ أدؿ دليل عمى كحب الخاكي ليحا الخبخ.

إف في ذلظ شعشًا لمخسػؿ )ص( كاعتبخ أف ، فقج ردَّ عمى ذلظ بقػلو: ( 85)أما الصباشبائي       
َفانِكُحها َما الدخصة مغ الشبي )ص( ندعة جاىمية كحاشا لمشبي )ص( أف يخالف قػؿ هللا تعالى ﴿ 

َن الشَِّداِء َمْثَشى َوُثاَلَث َوُرَباعَ  ، كىػ عاـ لع يخرز كلع يشدخ بآية أخخى خاصة )86(﴾ َطاَب َلُكْم مِّ
اآلية بالديجة فاشسة الدىخاء عمييا الدالـ كيذخع فييا خاصة حكسًا  بيا أـ بذيء مغ الدشة يخرز

شخريًا بالتحخيع فمع يثبت كلع يبمغ قبل ذلظ، فسا معشى سخصو )ص( عمى مغ لع يأت بسعرية كال 
( عـد عمييا كساحتو مشدىة مغ ىحه الذيع الجاىمية، كحلظ أرادكا بالخكاية الصعغ باإلماـ عمي )

 ( عغ ذلظ.غ حيث ال يذعخ، تشدىت ساحة اإلماـ عمي )كشعغ بالشبي )ص( م

 الثانيةالغخيب في األمخ أف أكثخ السؤرخيغ يحىبػف الى أف خصبة جػيخية كانت في الدشة  
، كقبل أف يأتي زكاجيسا بأكلى ثسخاتو!! ( عمييسا الدالـ)مغ زكاج اإلماـ عمي كالديجة فاشسة 

في مكة، كأبػ جيل كاف مغ كبار السذخكيغ، كألّج أعجاء كالغخيب إف أبا جيل كبشي السغيخة كانػا 
اإلسالـ كأكثخىع تحخيزًا كإساءة لمشبي )ص( كالسدمسيغ، كىػ صاحب فكخة اغتياؿ الشبي )ص( ليمة 
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اليجخة، ثع كاف أساس البالء عمى قخير يػـ بجر حتى أكردىا السيالظ، كقج قتل أبػ جيل في بجر 
ق بعج 8ص( كأصحابو، كضل أبشاءه عمى شخكيع في مكة الى الدشة كالقى مقتمو سخكرًا لجى الشبي )

ق، كقبل كالدة اإلماـ 3فتح مكة، ثع أسمسػا، فكيف يجتسع ىحا مع قػؿ الشبي )ص( في بجاية الدشة 
(: إاّل أف بشي السغيخة قج استأذنػني أف يدكجػا ابشتيع عميًا، كخمز لمقػؿ )كميسا كاف الحدغ )

عميًا فكخ في غيخ فاشسة، كإف فاشسة لع تكغ شيبة الشفذ بيحا التفكيخ، فمحلظ  الحاؿ فمػ افتخضشا أف
 . )87(ال يػجب تجخيحًا، كال يبيح ألحج أف يشاؿ مغ قجاستيا شيئًا(

عمييا )فالخكاية ترػر الديجة فاشسة الدىخاء  (عمييا الدالـ)أما عغ مػقف الديجة فاشسة   
ككأنَّيا امخأة ضعيفة قميمة الحشكة شأنيا شأف سائخ الشداء، فتشفعل كتدتغل سمصة أبييا )ص(  (الدالـ

فتحىب إليو شاكية، إف السخأة األصيمة ىي مغ تعالج مذاكميا الدكجية دكف تجخل أىميا، أّما إذا 
 (ا الدالـعميي)لجأت الى اآلخخيغ فيحا دليل عمى عجـ أصالتيا، كىحا ال يشصبق عمى الديجة فاشسة 

إنشا لع نقخأ في بصػف الكتب  ،(94)، كسيجة نداء العالسيغ(89)، كسيجة نداء الجشة(88)سيجة نداء األمة
 (عمييا الدالـ)كلع ندسع أف هللا سبحانو كتعالى يغزب لغزب امخأة كيخضى لخضاىا سػى فاشسة 

 . (91)فيل التي تتػصل الى ىكحا مختبة تقف ىكحا مػقف

( فكأف الخاكي يخيج القػؿ أف الشبي )ص( تشاسى مغ ىػ اإلماـ عمي ) أما عغ مػقف     
(؟ كأيغ تخبى؟ كمتى أسمع؟ كمغ ىػ الحي بات في فخاش الشبي )ص( ليمة اليجخة؟ كمغ عمي )

ىػ صاحب الديف في سائخ الغدكات؟ كىػ الحي لع يجج لفاشسة عمييا الدالـ نجًا سػاه؟ كالحي جاء 
يجو إّياىا؟ كىػ الحي حفع ندل الشبي )ص( فال ندل لمشبي )ص( إاّل مشو التذخيف مغ الدساء بتدك 

( ىحا كمو كأف الخاكي يخيج أف يدجؿ الدتار عشو، ىحا مغ جية، كمغ جية أخخى مغ ىي تمظ ،)
السخأة التي أختارىا لتكػف ضخًة لمديجة فاشسة عمييا الدالـ، أليدت ابشة أبي جيل؟ السعخكؼ بعجائو 

إلسالـ، كفاشسة عمييا الدالـ بشت رسػؿ هللا )ص( ، كتمظ عاشت مذخكة بعج لمخسػؿ )ص( كا
عمييا الدالـ ىي التي فتحت عيشيا عمى اإلسالـ،   اإلسالـ إلحجى كعذخيغ سشة، أما فاشسة الدىخاء

كلع تعخؼ لمذخؾ معشى بل كانت نصفتيا مغ تفاحة مغ الجشة، كتمظ مغ الصمقاء، كفاشسة عمييا 
لسا تػفيت نجبتيا الخجاؿ  (عمييا الدالـ)اء العالسيغ، كتمظ نيايتيا مجيػلة، كفاشسة الدالـ سيجة ند

 . (92)قبل الشداء، إذًا ال تػجج درجة مقارنة بيغ الذخريتيغ
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(، لكشو لع يدتصع مييع الدالـكمع ىحا السػقف الدمبي الحي يتخحه عكخمة مغ أىل البيت )ع        
( كاف حامل لػاء ركايات في فزميع، فقج ركى أف اإلماـ عمي )أف يكتع كل فزائميع، فقج ركى 

 . (93)الشبي )ص( في حخكبو. ككاف أبيزا

، فشاكلو ( 94)(: ناكلشي كفًا مغ حرباءكسا ركى أف الشبي )ص( قاؿ لإلماـ عمي )    
فسا بقي أحج مغ القػـ إاّل  ،(95)﴾َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ هللَا َرَمىفخمى بو كجػه القـػ فشدلت ﴿ 

 . )97((ق بأمخ مغ جبخيل )2ككاف ذلظ في معخكة بجر سشة  (96)امتألت عيشاه مغ الحرباء

( قاؿ: يا رسػؿ هللا  )ص( إنظ قمت لي يػـ أحج حيغ كركى عكخمة: أف اإلماـ عمي ) 
صبخؾ إذا  أخخت عغ الذيادة، كاستذيج مغ استذيج، إف الذيادة مغ كرائظ، قاؿ  )ص( : كيف

(: أما بيشت ما بيشت ُخزبت ىحه مغ ىحه، كأىػى بيجه الى لحيتو كرأسو، فقاؿ اإلماـ عمي )
  . )98(فميذ ذلظ مغ مػاشغ الربخ، كلكغ ىػ مػشغ البذخى كالكخامة

      كركى أيزا: صاح صائح يػـ أحج مغ الدساء:

 .)99(لبوال فتى إالَّ عمي بن أبي طا       ال سيف إالَّ ذو الفقار 

كحلظ ركى عكخمة عغ ابغ عباس قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )ص( : ما في يػـ الؿيامة راكب  
غيخنا نحغ أربعة، فقاـ إليو عسو العباس فقاؿ: كمغ ىع يا رسػؿ هللا )ص( ، قاؿ: أما أنا فعمى 

لو كسيج البخاؽ، كأخي صالح عمى ناقة هللا كسؿياىا التي عقخىا قػمو، كعسي حسدة أسج هللا كأسج رسػ 
، كأخي عمي عمى ناقة مغ نػؽ الجشة، زماميا مغ لؤلؤ رشب، ( 144)الذيجاء عمى ناقتي العزباء

 74عمييا محسل مغ ياقػت أحسخ، قزبانيا مغ الجر األبيس، عمى رأسو تاج مغ نػر، لحلظ التاج 
يجه لػاء الحسج ركشًا، ما مغ ركغ إاّل كؼيو ياقػتو حسخاء تزيء لمخاكب، كعميو حمقتاف خزخاكتاف، كب

كىػ يشادي: أشيج أال ألو إال هللا كأف دمحمًا رسػؿ هللا، فتقػؿ الخالئق: ما ىحا إال نبي مخسل أك ممظ 
مقخب، فيشادي مشاٍد مغ بصشاف العخش: ىحا عمي بغ أبي شالب كصي رسػؿ رب العالسيغ، كإماـ 

 .( 141)جميغحالستقيغ، كقائج الغخ الس

لمعباس بغ عبج السصمب ال أكثخ، في حيغ أف كقتيا كاف حسدة قج الخكاية تخيج إعصاء دكر   
ق، ىحا مغ جية، كمغ جية أخخى 8أستذيج كالعباس لع يدمع بعج ككاف إسالمو بعج فتح مكة سشة 
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( معخكفة عشج هللا كعشج رسػلو كىػ الحي قاؿ عشو الخسػؿ )ص( : )أنت فإف مكانة اإلماـ عمي )
 . (142) أنو ال نبي بعجي(مشي بسشدلة ىاركف مغ مػسى إالّ 

( كأكالده مغ بعجه، فقج ذكخ عكخمة عغ ابغ عباس قاؿ: أما عغ إمامة اإلماـ عمي ) 
قاؿ رسػؿ هللا )ص( : ) مغ سخه أف يحيا حياتي كيسػت ميتتي، كيجخل جشة عجف مشدلي، كيسدظ 

ليأتع باألكصياء قزيبًا غخسو ربي عد كجل، ثع قاؿ لو: كغ ؼيكػف فميتػؿ عمي بغ أبي شالب، ك 
مغ كلجه، فإنيع عتختي، خمقػا مغ شيشتي، الى هللا أشكػ أعجائيع مغ أمتي، السشكخيغ لفزميع، 

    .)143(القاشعيغ فييع صمتي، كأيع هللا ليقتمغ بعجي ابشي الحديغ، ال أناليع هللا شفاعتي(

جه مغ بعجه كذكخ ( ككللقج أكج عكخمة في الخكاية أعاله عمى كالية أميخ السؤمشيغ )     
، كلكغ كسا أكج أف أىل البيت )ع( ىع عتخة رسػؿ هللا )ص( الحؿيقيػف  كصايا الخسػؿ )ص( بحقيع

ىل التدمت األمة بتمظ الػصايا!!؟ كىل صانػا الشبي )ص( في عتختو! تمظ العتخة الحيغ قاؿ فييع 
هللا كعتختي أىل بيتي، الشبي )ص( : ) إني قج تخكت ؼيكع الثقميغ أحجىسا أكبخ مغ اآلخخ، كتاب 

  .)144(كإنيسا لغ يتفخقا حتى يخدا عميَّ الحػض(

فقج ذكخ عكخمة عغ ابغ عباس قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  (عمييا الدالـ)أما عغ الديجة فاشسة      
: إف هللا عد كجل غيخ معحبظ كال كلجؾ، كقاؿ عكخمة: خط ( عمييا الدالـ))ص( لمديجة فاشسة 

رسػؿ هللا )ص( في األرض أربع خصط ثع قاؿ: تجركف ما ىحا؟ قالػا: هللا كرسػلو أعمع، قاؿ: أفزل 
نداء أىل الجشة، خجيجة بشت خػيمج، كفاشسة بشت دمحم، كمخيع بشت عسخاف، كآسيا بشت مداحع امخأة 

، ككاف يجعػ ليا كيقػؿ:) ( عمييا الدالـ)سفخ قبل ابشتو فاشسة  فخعػف، ككاف )ص( إذا قجـ مغ
 .( 145)كقاضي الحاجة، كرافع الػضعة، ال تجع فاشسة بشت دمحم( الميع يا مذبع الجػعى،

، فقج ركى عكخمة عغ ابغ عباس: (عمييسا الدالـ)أما عغ زكاج اإلماـ عمي كالديجة فاشسة  
ؾ كتعالى آخى بيشي كبيغ عمي بغ أبي شالب، كزكجو ابشتي أف رسػؿ هللا )ص( قاؿ: إف هللا تبار 

مغ فػؽ سبع سساكاتو، كأشيج عمى ذلظ مقخبي مالئكتو، كجعمو لي كصيًا كخميفة، فعمٌي مشي كأنا 
 . (146(مشو، محبو محبي، كمبغزو مبغزي، كإف السالئكة لتتقخب إلى هللا بسحبتو
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بحانو كتعالى ىػ الحي آخى بيغ الشبي )ص( ندتجؿ مغ خالؿ الخكاية الدابقة أف هللا س     
،كسا فييا تأكيج عمى أف الخميفة مغ بعج رسػؿ  (، كىي إشارة إلى الشبػة كاإلمامةكاإلماـ عمي )

 ( بالخالفة .   ( أي اثبات لحق اإلماـ عمي ) هللا )ص( ىػ اإلماـ عمي ) 

قاؿ الشبي  (عمييسا الدالـ)كسا أضاؼ عكخمة إنو لسا تدكج اإلماـ عمي مغ الديجة فاشسة   
: يا عمي ال تجخل عمى أىمظ حتى تقجـ ليع شيئًا، فقاؿ: مالي شيئًا يا رسػؿ هللا، قاؿ: أعصيا )ص(

مغ  (148)ببجف (عمييا الدالـ)( فاشسة ، كقاؿ عكخمة: استحل عمي ))147(الحصيسةدرعظ 
 . (149)حجيج

جاؤكا ببصحاء الخمل  (عمييسا الدالـ)كركى عكخمة: لسا تدكج اإلماـ عمي كالديجة فاشسة         
(: ال تقخبيا حتى آتيظ، فجاء الشبي )ص( ؼبدصػه في البيت، فقاؿ الشبي )ص( لإلماـ عمي )

كقج زكجتو  ، فقاؿ ليا: أثعَّ أخي، فقالت: كيف يكػف أخاؾ)114(فجؽ الباب، فخخجت إليو أـ أيسغ
ابشتظ، فقاؿ: نعع أخي، ثع قاؿ: جئت تكخميغ ابشة رسػؿ هللا؟ قالت: نعع، فجعا ليا ثع دخل، كدعا 

( فخشَّ مغ ذلظ الساء عمى كجيو كصجره مغ ماء فتفل ؼيو كعػذ ؼيو ثع دعا عميًا ) (111)بتػر
ا مثل ذلظ كقاؿ ليا: أني كذراعيو، ثع دعا فاشسة عمييا الدالـ فأقبمت تعثخ في ثػبيا حياًء ففعل بي

يبجك أف قرج الشبي )ص( باألخػة في الخكاية  .(113)أف أزكجظ خيخ أىمي ثع خخج (112)وهللا ما آلػت
 الدابقة ىي الشبػة كاإلمامة.

( أنو كعغ اإلماميغ الحدغ كالحديغ عمييسا الدالـ الحيغ ىسا مغ فزائل اإلماـ عمي )  
الدالـ، كىسا المحاف كاف ليسا األثخ الكبيخ في تاريخ األمة رزؽ بيسا مغ الديجة فاشسة عمييا 

، كقاؿ أيزًا  )114(: الحدغ كالحديغ سيجا شباب أىل الجشةمحيغ قاؿ فييسا الشبي )ص(لاإلسالمية، كا
 . )115(: إفَّ هللا تعالى جعل ذرية كل نبي في صمبو كجعل ذريتي في صمب عمي بغ أبي شالب)ص(

( فييسا: أف الشبي )ص( خخج يػمًا كىػ حامل اإلماـ الحدغ ) كمسا جاء عغ عكخمة    
عمى عاتقو فقاؿ رجل: يا غالـ نعع السخكب ركبت، فقاؿ الشبي )ص( : كنعع الخاكب ىػ، كقاؿ 

 . (116(عكخمة: عقَّ الشبي )ص( عغ الحدغ كالحديغ عمييسا الدالـ



 أهل البيت )عليوم الشالم( يف مرويات عكرمة الرببري

  الباحث: باسم عبد الزهرة مجعة                                                أ.د. جواد كاظم الهصر اهلل

 

   م(2222 كانون االول – 33العدد ) لة دااسات ااايخيةجم 
115 

 

115 

صخؼ فزائل أىل البيت )عمييع كختاما يسكغ القػؿ أف عكخمة البخبخي يعج مسغ ساىع في      
الدالـ( إلى غيخىع بل ىػ صاحب الخيادة في صخؼ ندكؿ آية التصييخ فييع، كلع يقترخ عمى ذلظ 
بل ركى كركج لخكايات تديء إلى أىل البيت )عمييع الدالـ( سيسا أميخ السؤمشيغ كالرجيقة فاشسة 

 في ذكخ بعس فزائل أىل البيت )ع(.، كسا ساىع أيزًا  ككلجييسا الحدغ كالحديغ )عمييع الدالـ(

 

 راليػام

، مذاىيخ  5/299، ابغ حباف ، الثقات 2/145، العجمي ، معخفة الثقات 7/49: البخاري ، التاريخ الكبيخيشطخ  (1)
   . 7/263، ابغ حجخ ، تيحيب التيحيب 5/266، ابغ عجي ، الكامل في ضعفاء الخجاؿ 134عمساء األمرار/

 . 4/244األعالـ (2)

، ميداف  96-1/95، الحىبي ، تحكخة الحفاظ 5/266يشطخ : ابغ عجي ، الكامل في ضعفاء الخجاؿ (3)
   . 235-7/234ابغ حجخ ، تيحيب التيحيب  ، 24/264، الرفجي ، الػافي بالػؼيات 96-3/95االعتجاؿ

 . 134، مذاىيخ عمساء األمرار/ 5/229ابغ حباف ، الثقات (4)

 . 3/1151خيحالباجي ، التعجيل كالتج (5)

 9/273، ابغ كثيخ ، البجاية كالشياية 3/265، ابغ خمكاف ، كؼيات األعياف 7/8ابغ أبي حاتع ، الجخح كالتعجيل (6)
 . 7/235، ابغ حجخ ، تيحيب التيحيب

، ابغ 11/287، الصبخاني، السعجع الكبيخ14/42، الصبخي، جامع البياف81يشطخ: البخاري، خمق أفعاؿ العباد/ (7)
، ابغ كثيخ ، البجاية 7/376، 3/443مجيشة دمذق ، تاريخ، ابغ عداكخ7/22عجي، الكامل في ضعفاء الخجاؿ

 . 56-4/55السقخيدي ، إمتاع األسساع،  224، الييثسي ، بػية الباحث عغ زكائج مدشج الباحث/ 1/262كالشياية

، الباجي ، 288-1/287، الصػسي، تيحيب األحكاـ3/122، الكميشي ، الكافي456يشطخ: ابغ قتيبة، السعارؼ/ (8)
الحىبي،  ،24/286، تيحيب الكساؿ، السدي 41/147، ابغ عداكخ، تاريخ مجيشة دمذق3/1154كالتجخيح التعجيل

، مقجمة فتح 244-7/237، ابغ حجخ، تيحيب التيحيب95-3/94العتجاؿميداف ا ،5/29سيخ أعالـ الشبالء
 . 427-425الباري/

                 .164-1/163لداف العخب :  ابغ مشطػر (9)

، الشرخ هللا، اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد 15/247ابغ أبي الحجيج: شخح نيج البالغة  (14)
              . 243ص

 . 33/ سػرة األحداب  (11)
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، ابغ أبي الحجيج ، شخح  3/148،  2/416، الحاكع الشيدابػري ، السدتجرؾ 5/31التخمحي ، سشغ التخمحي (12)
 . 2/524، الديػشي ، االتقاف 6/376نيج البالغة

 . 11/249ابغ أبي الحجيج ، شخح نيج البالغة (13)

  . 23سػرة الذػرى /  (14)

 . 293-292،  184-2/179الصبخاني ، السعجع األكسط (15)

 . 184مغشية ، الفقو عمى السحاىب الخسدة/ (16)

                    .64سػرة التػبة اآلية   (17)

                   .16/112، الفخخ الخازي: مفاتح الغيب 5/244الصػسي: التبياف    (18)

)ص(  ، أسخ   عبج السصمب بغ ىاشع القخشي الياشسي ، ابغ عع الخسػؿ ىػ أبػ الحارث نػفل بغ الحارث بغ (19)
يـػ بجر كافخًا كفجاه عسو العباس ، كقيل ىػ فجى نفدو بخماح كانت لو ، كقيل أسمع كىاجخ يـػ الخشجؽ ، ، شيج فتح 

 . 5/46ىػػ ، يشطخ : ابغ األثيخ ، أسج الغابة15مكة كحشيغ كالصائف ، مات بالسجيشة سشة 

 . 174-11/173الصبخاني ، السعجع الكبيخ  (24)

 . 188الفقو عمى السحاىب الخسدة/ (21)

َخُكْم َتْطِهيخا  كىي قػلو تعالى﴿( 22) ﴾، سػرة ِإنََّسا ُيِخيُج هللُا ِلُيْحِهَب َعْشُكُم الخِّْجَذ َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
              . 33األحداب/

َة ِفي اْلُقْخَبى ُقْل الَّ كىي قػلو تعالى ﴿   (23)             . 23﴾ ، سػرة الذػرى /  ِأْسَأُلُكْم َعَمْيِه َأْجخا  ِإالَّ اْلَسَهدَّ
  

ىػ سعج بغ مالظ بغ سشاف الخدرجي األنراري الخجري ، أمو أنيدة بشت أبي حارثة مغ بشي عجي بغ الشجار   (24)
 2/642ابغ عبج البخ ، االستيعاب  ، 5/267ق ، يشطخ : ابغ سعج ، الصبقات الكبخى 74، شيج الخشجؽ ، مات سشة 

 ،4/1671 .           

              . 9/ 22الصبخي: جامع البياف ( 25)

              . 9/ 22الصبخي: جامع البياف  (26)

  . 22/9الصبخي: جامع البياف  (27)

ىي لحع يقصع صغار كيرب عميو ماء كثيخ ، فإذا نزج ذر عميو الجقيق ، فإذا لع يكغ فييا لحع فيي  (28)
           . 2/144عريجة ، يشطخ : ابغ قتيبة ، غخيب الحجيث
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              . 14 ، 22/9ف الصبخي: جامع البيا( 29)

)ص(  سكغ حسز ، كسكغ السجيشة سبعة أشيخ   ىػ ىالؿ بغ الحارث ، كيقاؿ ىالؿ بغ ضفخ ، مػلى الشبي (34)
)ص(  ، ركى عشو سعيج بغ جبيخ كنؽيع أبػ داكد األعسى ، يشطخ : ابغ   )ص(  ، ركى عغ الشبي  الى جشب الشبي

                 .6/429، ابغ حجخ اإلصابة 5/66ثيخ ، أسج الغابة، ابغ األ 4/1633عبج البخ ، االستيعاب

              . 14/ 22الصبخي: جامع البياف ( 31)

              . 22/14الصبخي: جامع البياف ( 32)

ىػ شجاد بغ عبج هللا الذامي الجمذقي ، مػلى معاكية بغ أبي سؽياف ، ركى عغ أبي أمامة ، ككاثمة بغ ( 33)
، العجمي ، معخفة  4/226سقع ، ركى عشو األكزاعي كعكخمة بغ عسار ، يشطخ : البخاري ، التاريخ الكبيخاأل

 . 187، ابغ حباف ، مذاىيخ عمساء األمرار/ 4/329، ابغ أبي حاتع ، الجخح كالتعجيل 1/454الثقات

)ص(    ق ، خجـ الشبي9ىػ أبػ األسقع كاثمة بغ األسقع بغ عبج العدى الكشاني الميثي ، أسمع قبل تبػؾ سشة ( 34) 
مجة ثالث سشػات ، سكغ البرخة كلو بيا دار ، ثع سكغ الذاـ ، كشيج فتح دمذق ، ثع تحػؿ الى فمدصيغ كندؿ بيت 

 145ق كلو مغ العسخ 83س كقيل بجمذق سشة السقجس كقيل جبخاف ، ككاف قج أصابو العسى ، مات ببيت السقج
              . 5/77سشػات ، يشطخ : ابغ األثيخ ، أسج الغابة

              . 14/ 22الصبخي: جامع البياف  (35)

ىي بسعشى غصى ، مثل لفع الذيب الخأس ، أي غصى السذيب الخأس ، كأنو غصى عمى سػاد الخأس ، يشطخ  (36)
              . 2/145غ: الفخاىيجي ، العي

              . 11ػ  22/14الصبخي: جامع البياف ( 37)

              . 11/ 22الصبخي: جامع البياف  (38)

ىي القجر السرشػع مغ الحجخ السعخكؼ في الحجاز كاليسغ ، كجسعيا بخاـ ، يشطخ : ابغ األثيخ ، الشياية في ( 39)
              . 1/121غخيب الحجيث

، الدبيجي ،  5/2447ىي السكاف الحي يشاـ ؼيو ، أك ىي القصيفة التي يشاـ فييا ، يشطخ : الجػىخي ، الرحاح( 44)
              . 6/28تاج العخكس

              . 11/ 22الصبخي: جامع البياف ( 41)

              . 22/11الصبخي: جامع البياف ( 42)

              . 22/12الصبخي: جامع البياف ( 43)
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أـ سمسة   ىػ أبػ حفز عسخ بغ أبي سمسة بغ عبج األسػد بغ ىالؿ القخشي السخدكمي ، أمو أـ السؤمشيغ( 44)
الحي   ( )  )ص( ، شيج الجسل مع اإلماـ عمي  ىػ ، كىػ ربيب رسػؿ هللا2، كلج في الحبذة سشة   السخدكمية

)ص(  ، ركى عشو سعيج بغ السديب ، كأبػ أمامة ، كعخكة   شبيكاف قج استعسمو عمى فارس كالبحخيغ ، ركى عغ ال
ىػ أياـ حكع عبج السمظ بغ مخكاف ، يشطخ : ابغ عبج البخ ، 83بغ الدبيخ ، مات بالسجيشة سشة 

              . 3/1159االستيعاب

              . 22/12الصبخي: جامع البياف ( 45)

              . 22/12الصبخي: جامع البياف ( 46)

              . 22/12الصبخي ، جامع البياف( 47)

              . 13ػ  22/12الصبخي: جامع البياف ( 48)

              . 12/ 22جامع البياف( 49)

              . 239أسباب الشدكؿ/( 54)

              . 1/433تقخيب التيحيب( 51)

              . 241-244أسباب الشدكؿ/( 52)

              . 158-8/156مجسع البياف( 53)

              . 34سػرة األحداب/ ( 54)

              . 214التفديخ الكبيخ/( 55)

              . 14/182الجامع ألحكاـ القخآف (56)

              . 227-4/226معاني القخآف كاعخابو( 57)

                 .15-22/12ركح السعاني اآللػسي، كيشطخ: ،7/224تفديخ البحخ السحيط (58)

              . 32سػرة األحداب / ( 59)

              . 34سػرة األحداب / ( 64)

              . 382-7/379التفديخ الحجيث( 61)

 . 73﴾ اآلية  هللِا َوَبَخَكاُتُه َعَمْيُكْم َأْهُل اْلَبْيتِ َقاُلها َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِخ هللِا َرْحَسُت ﴿ ( 62)
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ْشَها ِبَخَبٍخ ِأْو آِتيُكم ِبِذَهاٍب َقَبٍذ لََّعمَُّكْم َتْر ﴿( 63) اآلية  ﴾َطُمهنَ ِإْذ َقاَل ُمهَسى ِِلَْهِمِه ِإنِّي آَنْدُت َنارا  َسآِتيُكم مِّ
7 .              

              . 23سػرة الذػرى / ( 64)

ىػ شخرية أسصػرية مزصخبة ، اختمفت األقػاؿ في حؿيقتيا ، كقج اعتسج عمييا كل مغ ندب الى الذيعة ما ( 65)
ليذ بيع مغ عمع كتكمع عشيع جياًل كخصًأ ، ككاف عبج هللا ييػديًا يتدتخ باإلسالـ ، أضيخ حخكتو بعج كفاة أميخ 

، مختزى العدكخي، 8/124غ أبي الحجيج، شخح نيج البالغة كاتبعو قـػ سسػا بالدبئية. يشطخ: اب ()السؤمشيغ 
              الرفحات جسيعيا.  / عبج هللا بغ سبأ

                  .35-25/32جامع البياف( 66)

              . 54-9/49مجسع البياف( 67)

              . 23سػرة الذػرى /( 68)

              . 6/7، كيشطخ : الديػشي ، الجر السشثػر 2/189شػاىج التشديل( 69)

              . 292-11/294الصبخاني، السعجع الكبيخ( 74)

، 7/395، ابغ كثيخ، البجاية كالشياية 18/368، الحىبي، تاريخ اإلسالـ 11/55الصبخاني، السعجع الكبيخ (71)
               .13/148الستقي اليشجي، كشد العساؿ 

         . 2/177، الديػشي، الجامع الرغيخ1/255الصبخاني، السعجع الرغيخ( 72)

، ابغ أبي الحجيج، شخح نيج البالغة 68، الكػفي، تفديخ فخات ص2/193اليعقػبي، تاريخ اليعقػبي (73)
           . 13/165، الستقي اليشجي، كشد العساؿ12/197

              . 6/136، ابغ أبي الحجيج، شخح نيج البالغة 1/366اىج التشديل الحاكع الحدكاني، شػ ( 74)

   . 343-253لمسديج يشطخ: الشرخ هللا، اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد ص( 75)

              . 1/55الصبخاني ، السعجع الكبيخ( 76)

              . 98يشطخ : الكخاكجي ، التعجب/( 77)

، ابغ عداكخ، تاريخ مجيشة 261، الفرػؿ السختارة/1/31، السفيج، اإلرشاد169غ قتيبة، السعارؼ/يشطخ: اب( 78)
 .38/226ي ، بحار األنػار، السجمد 13/228، شخح نيج البالغة، ابغ أبي الحجيج42/32دمذق

البرخية في لسخأة ، دكر ا، لمسديج يشطخ: الشرخ هللا1/289يشطخ: ابغ شيخ آشػب، مشاقب آؿ أبي شالب( 79)
-187/ـ2417، 1أنسػذجًا، مجمة تخاث البرخة، العجد: األكؿ، الدشة:  الحخكة الفكخية معاذة العجكية

191 .              



 أهل البيت )عليوم الشالم( يف مرويات عكرمة الرببري

  الباحث: باسم عبد الزهرة مجعة                                                أ.د. جواد كاظم الهصر اهلل

 

   م(2222 كانون االول – 33العدد ) لة دااسات ااايخيةجم 
120 

 

120 

              . 11/289الصبخاني، السعجع الكبيخ ( 84)

، العاممي، االنترار 1/233، ابغ إدريذ الحمي، الدخائخ 264، الصػسي، االقتراد /149السفيج، السقشعة / (81)
7/416 .              

              . 2/16الصبخاني ، السعجع الرغيخ( 82)

  .8/265، ابغ حجخ، اإلصابة 1/294، الصبخسي، إعالـ الػرى 22/445الصبخاني، السعجع الكبيخ( 83)

              . 224تشديو األنبياء/( 84)

   . 96، كيشطخ: الشرخ هللا، كانترار العػاد، صاحبة التدبيح السقجس/ 14/229السيداف في تفديخ القخآف( 85)

              . 3سػرة الشداء /( 86)

              . 245-181الشرخ هللا: اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد ص( 87)

     . 5/123، البحخاني، غاية السخاـ 1/298، الصبخسي، إعالـ الػرى  22/419ني، السعجع الكبيخالصبخا( 88)

، ابغ شيخ آشػب، مشاقب آؿ أبي شالب 116، السفيج، األمالي ص12/313أبػ يعمى، مدشج أبي يعمى ( 89)
             . 27/244، السجمدي، بحار األنػار 3/145

، 3/156، الحاكع الشيدابػري، السدتجرؾ 4/252، الشدائي، سشغ الشدائي 7/527ابغ أبي شيبة، السرشف ( 94)
              . 7/76الييثسي، مجسع الدكائج 

              . 217الشرخ هللا ، اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد ص  (91)

              . 224-218الشرخ هللا: اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد ص( 92)

              . 6/67الصبخاني، السعجع األكسط( 93)

              . 1/112ىػ الحرى. يشطخ: الجػىخي، الرحاح ( 94)

              . 17اآلية  ، سػرة األنفاؿ( 95)

              . 11/227الصبخاني، السعجع الكبيخ( 96)

              . 52-5/51)ص(  عطعالعاممي، الرحيح مغ سيخة الشبي األ (97)

             .9/138، الييثسي: مجسع الدكائج 11/295الصبخاني، السعجع الكبيخ( 98)

، كيشطخ: الشرخ هللا، اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد 151/ ()ابغ مخدكيو، مشاقب عمي بغ أبي شالب ( 99)
              . 273ص
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              . 3/251ىي الشاقة مذقػقة اإلذف. يشطخ: ابغ األثيخ، الشياية في غخيب الحجيث (144)

              . 327-42/326ابغ عداكخ، تاريخ مجيشة دمذق ( 141)

   .9/149، الييثسي ، مجسع الدكائج 13، الشدائي ، فزائل الرحابة / 7/496ابغ أبي شيبة، السرشف( 142)

              . 89-88األمالي/الرجكؽ ،  (143)

 . 15، الشدائي ، فزائل الرحابة/ 5/328، التخمحي ، سشغ التخمحي 7/418ابغ أبي شيبة ، السرشف( 144)

الرجكؽ، ( 146)  . 11/266، السعجع الكبيخ248، 211-4/214الصبخاني، السعجع األكسط ( 145)
              . 187األمالي/

ىي الشار التي تحصع كل شيء كتجعمو حصامًا أي متحصسًا متكدخًا. يشطخ: ابغ مأخػذة مغ الحصسة ك ( 147)
              . 12/138مشطػر، لداف العخب

ىػ شبو درع قريخ قجر ما يكػف عمى الجدج، قريخ الكسيغ، يجسع عمى أبجاف. يشطخ: الفخاىيجي، العيغ ( 148)
8/51 .              

 . 11/198، 5/154، 147-1/146، السعجع الكبيخ 8/67، 3/184الصبخاني، السعجع األكسط ( 149)

ىي بخكة بشت ثعمبة بغ عسخك بغ حرغ الحبذية، غمبت عمييا كشيتيا بابشيا أيسغ بغ عبيج، تدكجيا زيج بغ ( 114)
حارثة بعج عبيج الحبذي فػلجت لو أسامة، دخمت اإلسالـ في بجاية الجعػة اإلسالمية، ىاجخت اليجختيغ الى الحبذة 

جاكييع، ككانت مػالة لخسػؿ هللا )ص( أعتقيا بعج كالى السجيشة، كشاركت في أحج كخيبخ حيث كانت تدقي الجخحى كت
، ابغ 4/1793زكاجو مغ الديجة خجيجة الكبخى، ماتت في خالفة عثساف بغ عفاف. يشطخ: ابغ عبج البخ، االستيعاب

       . 361-8/358حجخ، اإلصابة 

      . 2/642ىػ إناء يذخب ؼيو الساء ، يشطخ : الجػىخي ، الرحاح( 111)

                 .1/128فارس ، معجع مقاييذ المغةابغ أدع جيجًا ، يشطخ : أي لع  (112)

     . 5/144، الشدائي ، الدشغ الكبخى  24-8/23ابغ سعج ، الصبقات الكبخى ( 113)

، 5/321، التخمحي، سشغ التخمحي 1/44، ابغ ماجة، سشغ ابغ ماجة 3/3ابغ حشبل، مدشج ابغ حشبل ( 114)
، الفتاؿ 178/، السفيج، أكائل السقاالت 1/143، القاضي الشعساف، شخح األخبار24/بة الشدائي، فزائل الرحا

         . 324، ابغ البصخيق، العسجة /1/237، الخاكنجي، الخخائج كالجخائح 123الشيدابػري، ركضة الػاعطيغ /

،  1/262لجامع الرغيخ، الديػشي ، ا 9/172، الييثسي ، مجسع الدكائج3/44الصبخاني ، السعجع الكبيخ( 115)
              . 11/644الستقي اليشجي ، كشد العساؿ
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، ابغ عداكخ، تاريخ مجيشة 3/28، السعجع الكبيخ8/78الصبخاني، السعجع األكسط ( 116)
                  .13/217دمذق

                                                              السرادر كالسخاجع :
                                                        القخآف الكخيع .  -1

 ،ـ ( . 1232ق / 634عد الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ أبي كـخ )ت ابغ األثيخ 
      أسج الغابة في معخفة الرحابة ، بال تح ، بال ط ، ) شيخاف ، بال ت ( .  -2

 ـ ( . 1249ق /  646رؾ ) ت ابغ األثيخ ، مجج الجيغ أبي الدعادات السبا   

، صشاجي كشاىخ أحسج الداكي ، بالالشياية في غخيب الحجيث كاألثخ ، تح : محسػد دمحم ال -3

           مؤسدة اسساعيمياف لمصباعة كالشذخ ، ) قع ، بال ت ( . 

   ـ( 1241ق/  598ابغ إدريذ الحمي، أبي جعفخ دمحم بغ مشرػر بغ أحسج )ت  
، مؤسدة الشذخ  2كي لتحخيخ الفتاكي ، تح : لجشة مغ السحققيغ ، ط : الدخائخ الحا -4

                   ـ ( . 1994اإلسالمي ، )قع ، 

  ـ( 1482ق/ 474الباجي ، أبػ الػليج سميساف بغ خمف بغ سعج السالكي)ت. 
التعجيل كالتجخيح لسغ خخج عشو البخاري في الجامع الرحيح ، تح : أحسج البداز ، بال ط ،  -5 

                                                  .بال مكا ، بال ت 
  ـ ( . 1695ق / 1147البحخاني ، الديج ىاشع الحديشي السػسػي ) ت       
غاية السخاـ كحجة الخراـ في تعييغ اإلماـ مغ شخيق الخاص كالعاـ ، تح : الديج عمي عاشػر  -6

                               ، بال ط ، بال مكا ، بال ت ( .
  يع الجعفي ) ت  ـ ( . 869ق /  256البخاري ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إبخـا
       يج خاف ، بال ط ، بال مكا ، بال ت . التاريخ الكبيخ ، تح : دمحم عبج السع -7 
، مؤسدة الخسالة  1خمق أفعاؿ العباد كالخد عمى الجيسية كأصحاب التعصيل ، بال تح ، ط :  -8 

                   4ـ (  1984، ) بيخكت 
   ـ ( .1243ق / 644ابغ البصخيق ، شسذ الجيغ يحيى بغ الحدغ ) ت    
 ـ(.1986خبار في مشاقب إماـ األبخار، بال تح ، بال ط ،) قع ، عسجة عيػف صحاح األ  -9 
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   ـ ( . 893ق /  279التخمحي ، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة ) ت   
، دار الفكخ لمصباعة ، ) بيخكت  2سشغ التخمحي ، تح : عبج الخحسغ دمحم عثساف ، ط :  -14 

                                           ـ ( . 1983
  ـ ( . 1443ق /  393الجػىخي ، إسساعيل بغ حساد ) ت                   
/ دار العمع  1الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية ، تح : أحسج عبج الغفػر عصار ، ط :  -11 

                    ـ ( .  1956،  بيخكتلمسالييغ ، ) 
  4ـ (  938ق /  327حاتع دمحم الخازي ) ت ابغ أبي حاتع ، أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ أبي  
 . ـ(1952، دار أحياء التخاث العخبي ،) بيخكت ، 1الجخح كالتعجيل، بال تح، ط : -12
 ) الحاكع الحدكاني ، الحافع عبيج هللا بغ أحسج الحشفي) القخف الخامذ اليجخي. 
، مجسع أحياء الثقافة  1ط :  شػاىج التشديل لقػاعج التفزيل ، تح : دمحم باقخ السحسػدي ، -13  

                            ـ ( .  1994اإلسالمية ، ) شيخاف ، 
   ـ ( . 1414ق/  445الحاكع الشيدابػري ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا) ت 
السدتجرؾ عمى الرحيحيغ ، تح : يػسف بغ عبج الخحسغ السخعذمي ، بال ط ، دار السعخفة  -14 

                                                ، ) بيخكت ، بال ت ( . 
  ـ( . 965ق /354ابغ حباف ،دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ أبي حاتع الدبتي )ت 

 (  1973ؼ العثسانية، ) اليشج ، ، دار السعار 1خاف، ط : الثقات، تح: دمحم عبج السعيج  -15
يع ، ط :  -16 ، دار  1مذاىيخ عمساء األمرار كأعالـ فقياء األقصار ، تح : مخزكؽ عمي إبخـا

                      4ـ (  1991الػفاء لمصباعة ، ) السشرػرة ،
  ـ ( .  1448ق /  852ابغ حجخ ، شياب الجيغ أبي الفزل أحسج بغ ) ت  
،  1اإلصابة في تسييد الرحابة ، تح : عادؿ أحسج عبج السػجػد كعمي دمحم عػض ، ط :  -17 

                  ـ ( .1995دار الكتب العمسية ، ) بيخكت ، 
، دار الكتب العمسية ، ) بيخكت  2تقخيب التيحيب ، تح : مرصفى عبج القادر عصا ، ط :  -18 
                                                       ـ ( . 1995، 
 4ـ ( 1984بيخكت، دار الفكخ لمصباعة ،) 1تيحيب التيحيب ، بال تح ، ط :  -19 
 ـ (1258ق / 656ت حسيج بغ ـبة هللا )حامج عبج ال ابغ أبي الحجيج ، عد الجيغ أبػ 
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يع ، ط : تح :شخح نيج البالغة ،  -24 ، دار أحياء الكتب العخبية ، )بال  1دمحم أبي الفزل إبخـا
                          ـ ( . 1959مكا 
  ـ ( . 855ق / 241ابغ حشبل ، أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم ) ت            
         السدشج ، بال تح ، بال ط ، دار صادر ، ) بيخكت ، بال ت ( . -21 
 ـ ( .1354ق / 754ابغ حياف ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يػسف ) ت           
تفديخ ابغ حياف السعخكؼ بػػػػ ) البحخ السحيط ( ، تح : عادؿ أحسج عبج السػجػد كآخخيغ ، ط  -22
   ـ ( .1993، دار الكتب العمسية ، ) بيخكت ،  1: 
    4ـ ( 1282ق / 681ابغ خمكاف ، أحسج بغ دمحم أبي بكخ ) ت           
،   عباس ، بال ط ، دار الثقافة ، ) لبشافكؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف ، تح : إحداف  -23 

                                   4بال ت ( 
  ـ ( .1374ق / 748الحىبي ، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج بغ عثساف ) ت    
،  1عسخ عبج الدالـ تجمخي ، ط :  4تاريخ اإلسالـ ككؼيات السذاىيخ كاإلعالـ ، تح : د  -24 

                          ـ ( . 1994) بيخكت ، دار الكتاب العخبي ،
 .، دار أحياء التخاث العخبي ، ) بيخكت ، بال ت (1تحكخة الحفاظ، بال تح ، ط : -25 
سيخ أعالـ الشبالء ، تح : شعيب األرناؤكط ، ط : التاسعة ، مؤسدة الخسالة ، ) بيخكت ،  -26 

                                                  .ـ ( 1993
ميداف االعتجاؿ ، تح : عمي دمحم البجاكي ، بال ط ، دار السعخفة لمصباعة كالشذخ ، )بيخكت ،  -27

                                                      .بال ت ( 
  ـ ( .1177ق / 573الخاكنجي ، قصب الجيغ سعيج بغ ـبة هللا ) ت      
   ( ، بال ط،) قع بال ت ( .الخخائج كالجخائح ، تح : مؤسدة اإلماـ اليادي )  -28 
 29 ـ ( . 1794/  ق1245الدبيجي ، محب الجيغ أبػ ؼيس الديج دمحم مختزى الحديشي )ت- 

تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس ، تح : عمي شيخي ، بال ط ، دار الفكخ لمصباعة ، ) بال مكا ، 
                                                ـ ( . 1994

    ـ ( . 845ق / 234ابغ سعج ، دمحم بغ سعيج بغ مشبع الدىخي ) ت      
 عمي دمحم عسخ ، بال ط ، ) القاىخة ، بال ت ( .  4الصبقات الكبخى ، تح : د -34 
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  ـ ( . 1545ق / 911الديػشي ، جالؿ الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ ) ت  
،)   ، مؤسدة الخسالة لمشذخ 1اإلتقاف في عمػـ القخآف ، تح : شعيب األرنؤكط ، ط :  -31 

                                                    ـ ( . 2448بيخكت ، 
الجامع الرغيخ في أحاديث البذيخ الشحيخ ، بال تح ، بال ط ، دار الفكخ لمصباعة ، ) بيخكت  -32 
                                               ـ ( .1981، 
   ـ ( .1444ق/ 436الذخيف السختزى ، أبػ القاسع عمي بغ الحديغ السػسػي ) ت 
، دار األضػاء لمصباعة كالشذخ ، ) بال مكا ،  2تشديو األنبياء ، بال تح ، ط :  -33 

198)        4ـ ( 1192ق / 588ابغ شيخ آشػب ، دمحم بغ عمي السازنجراني ) ت    
مشاقب آؿ أبي شالب ، تح : لجشة مغ األساتحة ، بال ط ، السصبعة الحيجرية ، ) الشجف ،  -34 

                                                               4ـ ( 1956
   ـ ( .849ق / 235ابغ أبي شيبة ، عبج هللا بغ دمحم الكػفي ) ت         

، دار الفكخ  1ابغ أبي شيبة في األحاديث كاآلثار ، تح : سعيج دمحم المحاـ ، ط :  مرشف -35
                   ـ ( . 1989لمصباعة ، ) بيخكت ، 

 ـ( .991ق/ 381الرجكؽ ، أبػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ ) ت        
، مخكد الصباعة كالشذخ  1 األمالي ، تح : قدع الجراسات اإلسالمية ، مؤسدة البعثة ، ط : -36 

                            ـ ( . 1996في مؤسدة البعثة ، ) قع ، 
   ـ (1363ق / 764الرفجي ، صالح الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا) ت.   
،  بيخكت دار أحياء التخاث العخبي ، ، بال ط ، : أحسج األرناؤكط الػافي بالػؼيات ، تح -37 

   4 ـ(2444
  ـ( . 974ق /364الصبخاني ، أبػ القاسع سميساف بغ أحسج بغ أيػب المخسي) ت 
يع الحديشي ، بال  -38 السعجع األكسط ، تح : أبػ السعاذ شارؽ بغ عػض ك عبج السحدغ بغ إبخـا

          ـ ( .1995ط ، دار الحخميغ لمصباعة كالشذخ ، ) بال مكا ، 
    الكتب العمسية ، ) بيخكت ، بال ت ( .السعجع الرغيخ ، بال تح ، دار  -39 

 .   ،)بال مكا ، بال ت( 2السعجع الكبيخ، تح : حسجي عبج السجيج الدمفي ، ط : -44
  ـ ( .1153ق / 548الصبخسي ، أبػ عمي الفزل بغ الحديغ ) ت            
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ياء التخاث ، ط : أعالـ الػرى بأعالـ اليجى ، تح : مؤسدة آؿ البيت ) عمييع الدالـ ( إلح -41 
                             ، مصبعة ستارة ، ) قع ، بال ت ( . 1
،  1مجسع البياف في تفديخ القخآف ، تح : لجشة مغ العمساء كالسحققيغ األخرائييغ ، ط :  -42 

       4ـ ( 1995مؤسدة األعمسي لمسصبػعات ، ) بيخكت ، 
  ـ ( .922ق / 314الصبخي ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ ) ت            
جامع البياف عغ تأكيل القخآف ، تح : صجقي جسيل العصار ، بال ط ، دار الفكخ لمصباعة  -43 

                                      ـ ( .1995كالشذخ ، ) بيخكت ، 
   ـ ( .  1467ق / 464الصػسي ، أبػ جعفخ دمحم بغ الحدغ ) ت            
 ـ (. 1984تراد اليادي الى شخيق الخشاد ،بال تح ، بال ط ،مصبعة الخياـ ،) قع ، االق -44 

بال  دار الكتب اإلسالمية ) ، 4:  ، ط : الديج حدغ الخخساف كآخخيغ تيحيب األحكاـ ، تح -45
                  . (مكا ، بال ت

  االستيعاب  -46ـ ( . 1471ق/463ابغ عبج البخ ، أبػ عسخك يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم) ت
،  بيخكت دار الجيل لمصباعة ، ) ، 1:  ، ط : عمي دمحم الدخاكي  في معخفة األصحاب ، تح

     .   ـ(1992
  معخفة  -47ـ ( . 874ق/261العجمي ، أبػ الحدغ أحسج بغ عمي بغ عبج هللا الكػفي ) ت

ع كأخبارىع ، تح : عبج العميع عبج الثقات مغ رجاؿ أىل العمع كالحجيث كمغ الزعفاء كذكخ محاىبي
   ـ (.1985، مكتبة الجار ، ) السجيشة السشػرة ،  1العطيع البدتػي ، ط : 

 الكامل في  -48 .( ـ976ق365ابغ عجي ، الحافع أبي أحسج عبج هللا بغ عجي الجخجاني) ت
 4ـ ( 1984، ) بيخكت ، ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ1ضعفاء الخجاؿ، تح: سييل زكار، ط: 

  ـ ( .1175ق / 571ابغ عداكخ ، أبػ القاسع عمي بغ الحدغ ) ت      
تاريخ مجيشة دمذق كذكخ فزميا كتدسية مغ حميا مغ األماثل كاجتاز بشػاحييا مغ كاردييا  -49 

         4ـ ( 1995كأىميا ، تح : عمي شيخي ، بال ط ، دار الفكخ لمصباعة ، ) بيخكت ، 
  ـ( .1444ق/ 395ػ الحديغ أحسج بغ فارس بغ زكخيا ) ت ابغ فارس ، أب    
معجع مقاييذ المغة ، تح : عبج الدالـ دمحم ىاركف ، بال ط ، مكتب اإلعالـ اإلسالمي ، )  -54 

                                                ـ ( .1984بال مكا ، 



 أهل البيت )عليوم الشالم( يف مرويات عكرمة الرببري

  الباحث: باسم عبد الزهرة مجعة                                                أ.د. جواد كاظم الهصر اهلل

 

   م(2222 كانون االول – 33العدد ) لة دااسات ااايخيةجم 
127 

 

127 

  ـ ( .1115ق / 548غ ) ت ابغ الفتاؿ الشيدابػري ، أبػ جعفخ دمحم بغ الحد 
ركضة الػاعطيغ ، تح : الديج ميجي الديج حدغ الخخساف ، بال ط ، مشذػرات الخضي ، )  -51 

                                                      قع ، بال ت ( .
   ـ( .1248ق/644الفخخ الخازي ، فخخ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ حديغ) ت 
، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ  1مفاتح الغيب السعخكؼ بػػػػػػ ) تفديخ الخازي ( ، بال تح ، ط :  -52 

                                          ـ ( . 1981، ) بيخكت ، 
   ـ ( . 791ق / 175الفخاىيجي ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج ) ت         
يع الدامخائي ، ط : ميجي ا 4العيغ ، تح : د  -53  ، مؤسدة دار اليجخة ، )  2لسخدكمي ك إبخـا

                                      ـ ( .1989إيخاف ، 
  ،ـ ( . 973ق/ 363أبػ حشيفة الشعساف بغ دمحم السغخبي) ت  القاضي الشعساف 

بال ط ، مؤسدة شخح األخبار في فزائل األئسة األشيار ، تح : دمحم الحديشي الجاللي ،  -54
                                 الشذخ اإلسالمي ، ) بال مكا ، بال ت ( .

  ـ ( .889ق/ 276ابغ قتيبة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ مدمع الجيشػري) ت  
 ـ( 1988، دار الكتب العمسية ، ) بيخكت ،  1غخيب الحجيث ، تح : نعيع زرزكر ، ط :  -56 

                 . ـ(1981،  )القاىخة، بال ط ،  : ثخكت عكاشة السعارؼ ، تح -55
  ـ ( . 1271ق / 671القخشبي ، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج األنراري ) ت  
 ـ(1985كت، بيخ ، دار أحياء التخاث العخبي، ) 2الجامع ألحكاـ القخآف ، بال تح ، ط :  -57 
  ـ ( 1373ق / 774ابغ كثيخ ، أبػ الفجاء إسساعيل بغ كثيخ القخشي الجمذقي ) ت. 
أحياء التخاث العخبي، )بيخكت،  ، دار1البجاية كالشياية، تح: عمي شيخي، ط:  -58 

                                                                ـ(1988
  ـ ( . 1458ق / 449بغ عثساف ) ت  الكخاكجي ، أبػ الفتح دمحم بغ عمي     

التعجب مغ أغالط العامة في مدألة اإلمامة ، تح : فارس حدػف كخيع ، بال ط ، ) بال مكا ،  -59
                                                    بال ت ( .

 ( ـ944/ق 329جعفخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ الخازي) ت  ػالكميشي ، أب. 
 .  الكافي،تح: عمي أكبخ غفاري، بال ط ، دار الكتب اإلسالمية ،بال مكا ،بال ت( -64
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  ـ ( .888ق / 275ابغ ماجة ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي ) ت     
سشغ ابغ ماجة ، تح : محسػد فؤاد عبج الباقي ، بال ط ، دار الفكخ لمصباعة كالشذخ ، )  -61

                                               بيخكت ، بال ت ( . 
   ـ (1567ق / 975الستقي اليشجي ، عالء الجيغ عمي الستقي بغ حداـ الجيغ ) ت 

كشد العساؿ في سشغ األقػاؿ كاألفعاؿ ، تح : بكخي حيائي ، بال ط ، مؤسدة الخسالة ، )  -62
                                                  ـ ( .1989بيخكت ، 

   ـ ( . 1744ق / 1111السجمدي ، دمحم باقخ ) ت                       
، مؤسدة الػفاء ، )  2بحار األنػار الجامعة لجرر أخبار األئسة األشيار ، بال تح ، ط :  -63 

                                    ـ ( .1983بيخكت ، 
 ـ ( . 1419ق / 414األصفياني )  ابغ مخدكيو ، أبػ بكخ أحسج بغ مػسى  
مشاقب عمي بغ أبي شالب ، تح : عبج الخزاؽ دمحم حديغ حخز الجيغ ، بال ط ، مؤسدة دار  -64

                          ـ ( .2441الحجيث الثقاؼية ، ) قع ، 
   ـ ( 1341ق / 742السدي ، جساؿ الجيغ أبي الحجاج يػسف ) ت.      
ؿ في أسساء الخجاؿ ، تح : بذار عػاد معخكؼ ، مؤسدة الخسالة ، ) بال مكا ، تيحيب الكسا -65 

 4بال ت ( 
  ـ ( .1422ق / 413السفيج ، أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ نعساف ) ت    
، دار السفيج لمصباعة ، )  2اإلرشاد ، تح : مؤسدة آؿ البيت ) عمييع الدالـ ( ، ط :  -66 

                                         ـ ( .1993بيخكت ، 
 .(ـ1993،، دار السفيج لمصباعة،) بيخكت 2أكائل السقاالت ، بال تح ، ط :  -67 
، دار السفيج لمصباعة ، ) بيخكت ،  2الفرػؿ السختارة ، تح : الديج ميخ عمي شخيفي ، ط :  -68 

                                                      ـ ( . 1993
 ( . ـ1989، ) قع ،  2السقشعة ، تح : مؤسدة الشذخ اإلسالمي ، ط :  -69 
   4ـ (1441ق / 845السقخيدي ، تقي الجيغ أحسج بغ عمي بغ عبج القادر بغ دمحم ) ت  
إمتاع األسساع بسا لمشبي )ص( مغ األحػاؿ كاألمػاؿ كالحفجة كالستاع ، تح : دمحم عبج الحسيج  -74 

  .  الشسيدي ، بال ط ، دار الكتب العمسية ، ) بيخكت ، بال ت ( 
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   ـ ( . 1311ق / 711ابغ مشطػر،أبػ الفزل دمحم جساؿ الجيغ بغ مكـخ األفخيقي) ت 
                    ـ ( . 1984لداف العخب ، بال تح ، بال ط ، ) قع ،  -71

   ـ (. 915ق / 343الشدائي ، أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب بغ عمي بغ بحخ ) ت 
، دار الكتب  1الدشغ الكبخى ، تح : عبج الغفار سميساف البشجاري ك سيج كدخكي حدغ ، ط :  -72

                                 ( .  ـ1991العمسية ، ) بيخكت ، 
 فزائل الرحابة ، بال تح ، بال ط ، دار الكتب العمسية ،) بيخكت ، بال ت ( . -73 
   ( 1444ق / 847الييثسي ، نػر الجيغ عمي بغ أبي بكخ . ) ـ           

بػية الباحث عغ زكائج مدشج الحارث ، تح : مدعج عبج الحسيج الدعجني ، بال ط ، دار  -74
           4الصالئع لمشذخ ، ) القاىخة ، بال ت ( 

   مجسع الدكائج ، بال تح ، بال ط ، دار الكتب العمسية ، ) بيخكت ، بال ت ( .  -75 
 ـ ( . 1486ق / 478 الػاحجي ، أبػ الحدغ عمي بغ أحسج الشيدابػري ) ت  
  ـ ( . 1968أسباب الشدكؿ ، بال تح ، بال ط ، دار الباز لمشذخ ، ) بال مكا ،  -76 
  ـ(.897/  ق293 اليعقػبي ، أحسج بغ أبي يعقػب بغ جعفخ بغ كىب بغ كاضح ) ت 
باعة تاريخ اليعقػبي ، بال تح ، بال ط ، مؤسدة أىل البيت ) عمييع الدالـ ( دار صادر لمص -77 

                                      كالشذخ ، ) بيخكت ، بال ت ( .
   ـ ( .919ق / 347أبػ يعمى ، أحسج بغ عمي بغ السثشى التسيسي السػصمي) ت 
، دار السأمػف لمتخاث ، ) دمذق ،  1مدشج أبي يعمى ، تح : حديغ سميع أسج ، ط :  -78 

                                                            ـ ( . 1992
                                                   ثانيًا : السخاجع الثانػية : 
  ـ ( . 1984ق / 1345دركزة ، دمحم عدة ) ت                            
   .ـ( 2444، دار الغخب اإلسالمي،) بيخكت 2التفديخ الحجيث ، بال تح ، ط :  -79 
   . الجيخاكي ، ىادي عبج الدىخة                                                
مدمة الخسائل ( في كتاب الصبقات الكبخى البغ سعج البرخي ، ساإلماـ عمي )عميو الدالـ -84 

 ج البالغة، مؤسدة ني1كاألشاريح الجامعية، جامعة البرخة، ط:
                                                ـ(2419)كخبالء،
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  4ـ ( 1994ق / 1414الدركمي ، خيخ الجيغ ) ت                             
األعالـ قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ العخب كالسدتعخبيغ كالسدتذخقيغ ، بال تح ،  -81 

 4ـ ( 1984، دار العمع لمسالييغ ، ) بيخكت ، 5ط : 
 ، ـ ( . 1981ق / 1442دمحم حديغ ) ت  الصباشبائي                  
السيداف في تفديخ القخآف ، بال تح ، بال ط ، مشذػرات جساعة السجرسيغ في الحػزة العمسية ،  -82 

                                              ) قع ، بال ت ( . 
   . العاممي ، جعفخ مختزى                                         
        ـ ( .2441، دار الديخة ، ) بيخكت ،  1االنترار ، بال تح ، ط :  -83 
بعة ، دار اليادي لمصباعة ( ، بال تح ، ط : الخا صالرحيح مغ سيخة الشبي األعطع )  -84 

                                           ـ ( . 1995، ) بيخكت ، كالشذخ
     ، دمحم جػاد . مغشية                                                      
الفقو عمى السحاىب الخسدة، بال تح، ط: األخيخة، دار التيار الججيج، )بيخكت،  -85 

                   .ـ(2444
  . الشرخ هللا ، جػاد كاضع                                                
، مؤسدة  1اإلماـ عمي في فكخ معتدلة بغجاد ، تح : الديج نبيل الحديشي الكخبالئي ، ط :  -86 

 .( 2417الحديشية ، ) كخبالء ،  عمـػ نيج البالغة ، مكتبة العتبة
دكر السخأة البرخية في الحخكة الفكخية ) معاذة العجكية ( أنسػذجًا ، مجمة تخاث البرخة ،  -87 

 ـ .2417العجد / األكؿ ، 


