
 

*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 
v 



 
 
 
 
 
 

٢١٨٨ــ ٢٠١١رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩١٩٩: الرقم الدولي

     

                 

).٧٨قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(ـــ. ص١٧٦

.؛ وكذلك في الحاشية١٦٧–١٥٩. ص: المصادر

ليلـة مبيتـه علـى فـراش     –. ق٤٠–قبل الهجـرة  ٢٣، اإلمام األول؛ )ع(بن أبي طالب    علي.١
ــة وتحقيـــق –) ص(النبـــي  ــد . ٢. دراسـ ــرة  ٥٣، نبـــي اإلســـالم، )ص(محمـ –. ق١١–قبـــل الهجـ
قبـل  ٢٣، اإلمـام األول،  )ع(علي بن أبي طالـب  . ٣. شبهات وردود–أحاديث أهل السنة   –السيرة  

منــــع –الحـــديث  . ٤. شـــبهات وردود  –) ص(ة مبيتـــه علـــى فـــراش النبـــي     ليلـــ . ق٤٠–الهجـــرة  
، )ع(علــي بــن أبــي طالــب     . ٦. شــبهات وردود –الــسنة  امحــدثو . ٥. نتــائج وتــأثيرات  –التــدوين 
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اإلهداء

ر املرء حينما يريد أن يقدم على عظـيم ال جياريـه عظـيم يف احليـاة الـدنيا، فيمـا يقـدم لـه مـن             حيتا

.هدي وان جهد سيكون وبالنظر إىل هذه العظمة عاجزًافاُمل،هدية

ــو أن هـــذه العظمـــة مرتبطـــة خبلـــق القـــرآن     ولكـــن الـــذي جيعـــل املـــرء نـــاظراً لألمـــل هـ

ومـاذا  ،ومثنـها ،نوع اهلديةومن ثم يتوقف عندها حصر هلمماء املقامات الدنيوية ال  فعظ وإال،الكريم

إليهىهدتعين للم.

وأشـرف اخللـق   ،وحبيب رب العـاملني ،تقف عند أعتاب باب سيد األنبياء واملرسلني   أنإما

وتكرب يف عينك اآلخرة ككرب هذه ،حينها تصغر يف عينك الدنياصلى ا عليه وآله أمجعني 

.املقامات ومنزلتها

تــزاحم املالئكــة عنــد تلــك األعتــاب   سسحــتحتــيط بــك الرهبــة والــسكينة وأنــت ت  ثــم

.عندهاوسيل الصالة على النيب وآله،دوي التسبيحوينقر يف أذنك الواقف عندها 

خــصوص احــد، وهــو أن خـري الوســيلة إىل امل وال جتـد لنفــسك وأنــت يف هـذا املوقــف غــري أمـرٍ    

واملنزلـة  ،فحملتـهما وقـدمت هبمـا لـصاحب املقـام احملمـود      ،وحب أهل بيته  ،شريعته ةبالوسيلة هو نصر  

املـصطفى  باحـة حـرم قـدس الرسـول     إىل ا أستطيع الدخول معلين من خالهل،الرفيعة عند مليك مقتدر  

. صلى ا عليه وآله وسلم

.فكان من بني ما محلت هذا الكتاب

.وما توفيقي إال با عليه توكلت وإليه أنيب

.بيلخادمكم وولدكم ن





 

 
 
 

مقدمة اللجنة العلمية
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عن اللجنة العلمية
السيد محمد علي الحلو

شرفهـ  ــ النجف األ١٤٣٢شوال ٣٠

 



 

 
 
 
 

الكتابمقدمة

الحمد هللا على ما أنعم، وله الشكر بما ألهـم، والثنـاء بمـا قـدم، مـن عمـوم          «
ــدأها، وســـبوغ آالء أســـداها، جـــم عـــن اإلحـــصاء عـــددها، ونـــأى عـــن     نعـــم ابتـ

.)١(»دها، وتفاوت عن اإلدراك أبدهامالجزاء أ
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ثنتــين وســبعين فرقــة وأنــتم تفترقــون     علــى قــد افترقــت  إنّ بنــي إســرائيل  «

2
2 
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.)١(»على مثلها كلها في النار إال فرقة

 
ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثال بمثل حذو النعـل بالنعـل       «

ة عالنية كان فـي أمتـي مثلـه ان بنـي إسـرائيل      محتى لو كان فيهم من نكح أُ 
رق أمتــي علــى ثــالث وســبعين ملــة   تــعين ملــة وتفافترقــوا علــى إحــدى وســب  

.)٢(»كلها في النار إال ملة واحدة
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.نم على فراشي
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من مكتبة حرم أبي األحرار وسيد الشهداء اإلمام الحسين عليه السالم
السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني

م٢٠١١هـ ــ ١٤٣٢/ شهر رمضان المبارك السابع عشر منفي ليلة بدر الكبرى 

 





 

 
 
 
 
 

الفصل األول

اولة إحباط خروج رسول ا إخفاء  الرواة حمل

صلى ا عليه وآله وسلم من مكة يف ليلة 

اإلمام علي عليه السالم على فراشه مبيت 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





           

        



 





 
 
 
 

اِّـبحث األول

على فراش النبي كما يرويها الرواة ليلة اِّـبيت 

وقد غيبت عنها األحداث والحقائق
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.»هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليهال تبت«




 
»   ببـردي هـذا الحـضرمي األخـضر، فـنم فيـه، فإنـه لـن          نم على فراشي وتسج

.»منهمتكرههيءيخلص إليك ش




           









 



25....على فراشهDمن مکۀ فی لیلۀ مبیت اإلمام علی  2إخفاء  الرواة لمحاولۀ إحباط خروج رسول اهللا  : الفصل األول

>  H   G   F    E   D   C   B   A   @   ?   >   =   <
  V   U   T   S   R   Q   P     O     N   M   L     K       J   I
  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z     Y  X  W
 q   p   o   n    m   l   k   j   i   h   g   f

t  s  r< 




 
 


 





          


          
 

 



ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل........................................26

>i      h   g      f    e   d    c   b    a   ̀j l   k
mnq  p  o< 


  







 

 














 
 
 
 

اِّـبحث الثاني

ك ليلة خروج من هو الرجل الذي أتى اِّـشر

النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم فأخهم أنه قد 

خرج فأخفاه الرواة وتكتموا عليه؟
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اِّـبحث الثالث

ما هي العلة َّـ مجيء أبي بكر إُّـ بيت رسول 

يخه اإلمام وِّـاذا؛اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

علي عليه السالم بأن النبي صلى اهللا عليه وآله 

!وسلم قد خرج؟
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الفصل الثاني

تكسري صنم قريش قيام النيب بإخفاء الرواة 

ليلة مبيت اإلمام علي عليه السالم على 

فراش النيب صلى ا عليه وآله وسلم
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اِّـبحث األول

بيد رسول اهللا  الرواة لتكس صنم قريشإخفاء 

عليه و اإلمام علي صلى اهللا عليه وآله وسلم 

َّـ هذه الليلة بشتى الصورالسالم 
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أن أبيــت صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    التـي أمرنـي رســول اهللا   لمـا كـان الليلـة   «
صــلى اهللا عليــه علـى فراشــه وخـرج مــن مكـة مهــاجراً، انطلـق بــي رسـول اهللا      

، فجلــست إلــى جنــب الكعبــة ثــم     »جلــسا«: إلــى األصــنام فقــال  وآلــه وســلم 
. »نهـض ا«: علـى منكبـي ثـم قـال    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    صعد رسول اهللا    
.»جلسا«: رأى ضعفي تحته قالفنهضت به، فلما

ثـم  صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   ، وجلس لي رسول اهللا   يفجلست، فأنزلته عن  
، فـصعدت علـى منكبيـه ثـم نهـض بـي       »يا علي، اصعد علـى منكبـي  «: قال لي 

، فخيـل لـي أنـي لـو شـئت نلـت الـسماء        صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    رسول اهللا   
، فألقيـت  اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صـلى  وصعدت إلى الكعبة وتنحـى رسـول اهللا     

.صنمهم األكبر وكان من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى األرض

.»عالجه«: صلى اهللا عليه وآله وسلمفقالي لي رسول اهللا 

: صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم لــت أعالجــه، ويقــول رســول اهللا  فعالجتــه، فمــا ز
.»ايه، ايه«

.فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه

.»دقه«: فقال

.)١(»فدققته فكسرته ونزلت
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وسـلم أن أبيــت  لمـا كـان الليلـة التـي أمرنـي رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه         «

من مكة مهاجراً، انطلق بي رسول اهللا صـلى اهللا عليـه     هعلى فراشه وخروج  
.».....وآله وسلم إلى األصنام

 



ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل........................................64

 
لـــيالً حتـــى أتينـــا وســـلم ـــــ وآلـــه ـــــ انطلقــت مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه  «

.»...فجلست، فصعد رسول اهللا على منكبي: جلسالكعبة، فقال لي أ

 
ــلى اهللا عليـــه  « ــول اهللا صـ ــاني رسـ ـــ دعـ ـــ وآلـــه ــ ــة  ــ ــزل  وســـلم ذات ليلـ وهـــو بمنـ

.»...خديجة

              


              
 

 

 
ــه      « ـــ لمــا كــان الليلــة التــي أمرنــي رســول اهللا صــلى اهللا علي ـــ وآلــه ـ وســلم أن ـ

صـلى اهللا  ـــ  أبيت على فراشه وخـرج مـن مكـة مهـاجراً انطلـق بـي رسـول اهللا         
فقـــــال اجلـــــس فجلـــــست إلـــــى جنـــــب  إلـــــى األصــــنام ـــــــ عليــــه وآلـــــه وســـــلم  

.)١(»...الكعبة

 
.)٢(»انطلقت أنا والنبي صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم حتى أتينا الكعبة«
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.)١(»الكعبةانطلقت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه ــ وآله ــ وسلم حتى أتينا«

 
ــول اهللا  « ــل  انطلقـــت مـــع رسـ ـــ وسـ ـــ وآلـــه ــ م لـــيالً حتـــى أتـــى  صـــلى اهللا عليـــه ــ

.)٢(»....اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة: الكعبة، فقال

 
انطلـق بـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم حتـى أتـى بـي الكعبــة،             «

.)٣(»....اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة: فقال

 
اجلـس،  : اهللا صلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم للكعبـة، فقـال       انطلق بي رسول   «

.)٤(»...فجلست إلى جنب الكعبة

 
ـــ وســلم إلــى األصــنام فقــال       « ـــ وآلــه ـ : انطلــق بــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ـ

.)٥(»...اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة

 
انطلـق بـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم حتـى أتـى بـي الكعبــة،             «
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.)١(»....جنب الكعبةالىاجلس، فجلست : فقال

 
ـــ وســلم إلــى األصــنام، فقــال    « ـــ وآلــه ـ : انطلــق بــي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ـ

.)٢(»...اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة

 
انطلق بي رسول اهللا صـلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم لـيالً حتـى أتـى الكعبـة                 «

.)٣(»....اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة: فقال

 
انطلــق بــي رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه ـــــ وآلــه ــــ وســـلم إلــى كــسر األصـــنام         «

.)٤(»...اجلس، فجلست إلى جنب الكعبة: فقال

 
ــــــ وســــلم حتــــى أتينــــا          « ـــلى اهللا عليــــه ــــــ وآلــــه  ــت مــــع رســــول اهللا صـ انطلقــ

.)٥(»....الكعبة
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.)١(»عليه تمثال صفر أو نحاس«

 
دا بأوتـاد مـن   تـ ألق صنمهم األكبـر صـنم قـريش وكـان مـن نحـاس، وكـان مو           «

.)٢(»حديد
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.)١(»تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أعالجه ألزيلهوعليها«

 
ــاس فلــــم أزل       « ــفر أو نحــ ــن صــ ــل مــ ــال رجــ ــو تمثــ ــريش وهــ ــنم قــ فأتيــــت صــ

.)٢(»هأعالج

 
.)٣(»ألق صنمهم األكبر صنم قريش وكان من نحاس موتدا بأوتاد«

 
.)٤(»موتدا بأوتاد من حديد إلى األرضوعليه تمثال صفر أو نحاس«

 
.)٥(»وكان صنما من نحاس موتدا بأوتاد من حديد إلى األرض«

 
.)٦(»فصعدت على الكعبة وعليها تمثال صفر أو نحاس«

 
.)٧(»سحتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحا«
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دا بأوتــاد مــن  تــفألقيــت صــنمهم األكبــر صــنم قــريش وكــان مــن نحــاس مو    «

.)١(»حديد

 
.)٢(»موتدا بأوتادألق صنمهم األكبر صنم قريش وكان من نحاس : فقال لي«

 

 
ــت أز « ولــه عــن يمينـــه وعــن شــماله وبــين يديـــه ومــن خلفــه حتـــى إذا        افجعل

.»استمكنت منه

 
أيـه أيـه فلـم    : اهللا عليـه وآلـه وسـلم   فمازلت أعالجه ويقـول رسـول اهللا صـلى     «

.)٣(»أزل أعالجه حتى استمكنت منه

 
له وبــين يديـــه ومــن خلفــه حتـــى إذا    وعــن شــما  ولــه عــن يمينـــه   ات أزلــ فجع«

.)٤(»استمكنت منه

 
.)٥(»...أيه: فجعلت أعالجه ورسول اهللا يقول«
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عالجــه ألزيلــه يمينــا وشــماال وقــداما ومــن بــين يديــه ومــن خلفــه    فجعلــت أ«

.)١(»منهحتى استمكنت

 
عالجه يمينا وشماال ومن بين يديه وخلفـه حتـى اسـتمكنت منـه،     فلم أزل أ «

.)٢(»...هيه، هيه: ورسول اهللا يقول

 
»  ومـن بـين يديـه ومـن خلفـه حتـى إذا       اًامفجعلت أعالجه يمينا وشماال وقد

.)٣(»استمكنت منه

 

 
ــه   « ــول اهللا صـــلى اهللا عليـ ــا ورسـ ـــ فانطلقـــت أنـ ــه ــ ـــ وآلـ ــلم نـــستبق حتـــى  ــ وسـ

.)٤(»ستوارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من النا

 
ــلم     « ـــ وسـ ــه ــ ـــ وآلـ ــه ــ ــول اهللا صـــلى اهللا عليـ ــا ورسـ نـــستبق حتـــى  فانطلقـــت أنـ

.)٥(»توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس
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ــا      « ــم بنـ ــالبيوت خـــشية أن يعلـ ــتترنا بـ ــى اسـ ــسعى حتـ ثـــم نزلـــت فانطلقنـــا نـ

.)١(»أحد

 
ــلم نـــستبق حتـــى       « ـــ وسـ ــه ــ ـــ وآلـ ــه ــ ــول اهللا صـــلى اهللا عليـ ــا ورسـ فانطلقـــت أنـ

.)٢(»توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس

 
ــول اهللا « ــا ورسـ ــا     فانطلقـــت أنـ ــى توارينـ ــلم حتـ ـــ وسـ ــه ــ ـــ وآلـ ــه ــ ــلى اهللا عليـ صـ

.)٣(»بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس

 
فانطلقت أنـا والنبـي صـلى اهللا عليـه ـــ وآلـه ـــ وسـلم وخـشينا أن يرانـا أحـد                «

.)٤(»يرهممن قريش أو غ
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اِّـبحث الثاني

هي الحكمة َّـ اجتماع تكس األصنام ما

واِّـبيت على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه 

؟وآله وسلم َّـ ليلة واحدة

 
 

           
 




 
           


 



77...........2على فراش النبی Dلیلۀ مبیت اإلمام علی إخفاء الرواة لتکسیر صنم قریش: الفصل الثانی





 


        

 
             


 




 


 
       

 






ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل.......................................78


 

 


 
 


 


           


 




         
 




 



79...........2على فراش النبی Dلیلۀ مبیت اإلمام علی إخفاء الرواة لتکسیر صنم قریش: الفصل الثانی

      



 




 


             



 


     

 
          

          
  




ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل........................................80


 

          








 


 


         






 

>B  A    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7  6  5< 

 



81............2على فراش النبی Dلیلۀ مبیت اإلمام علی إخفاء الرواة لتکسیر صنم قریش: الفصل الثانی

 



 




 
>B  A    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7  6  5< 


 

    
        
 


 

 
>}  |   {  z      y  x  w     v        u   t     s  r  ¢  ¡  �       ~

  ́   ³   ²   ±°    ¯   ®   ¬    «   ª       ©     ¨   §   ¦   ¥    ¤    £
  Ä   ÃÂ   Á     À   ¿   ¾   ½   ¼   »      º   ¹   ¸   ¶    µ



ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل........................................82

Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ  Å< 

             
 

 




 






 


 


             


 

 



 

 
 
 
 

اِّـبحث الثالث

نفي تكس األصنام قبل الهجرة استنصارًا أ

لدور النبي صلى اهللا عليه وآله ًالوثنية أم تهميشل

!وسلم أم هي حرب لإلمام علي عليه السالم؟
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الفصل الثالث

م إخفاء الرواة ملوقف اإلمام علي عليه السال

عند مساعه قول رسول ا صلى ا عليه وآله 

كان القبول أم أ،من على فراشي:وسلم

وماذا نتج عن ذلك؟؟الرفض
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اِّـبحث األول

ِّـاذا أخفى الرواة موقف اإلمام علي عليه السالم َّـ 

ه وآله صلى اهللا عليقبوله أو رفضه ألمر النبي

َّـ اِّـبيت على فراشهوسلم
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.»لن يخلص إليك شيء«
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.»كرههتفإنه لن يخلص إليك شيء «


 

         
»   كرهـه مـنهم  تءفإنه لن يخلص إليك شـي«
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.»...نم على فراشي«


 

  " 
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.»وصلتك رحم فجزيت خيراً يا عم! ألسرع ما وجدنا فقدك يا عم«
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يخبرنــي أن قريــشا اجتمعــوا ،يـا علــي إن الــروح هـبط علــي بهــذه اآليــة آنفـا    
،أن أهجـر دار قـومي  )عـز وجـل  (وأنـه أوحـى إلـي ربـي     ،على المكر بي وقتلـي  

وأنــه أمرنــي أن آمــرك بالمبيــت علــى   ،وأن انطلــق إلــى غــار ثــور تحــت ليلتــي  
،فما أنـت قائـل  ،أثريمليخفى بمبيتك عليهـ ـمضجعي  :أو قال ــ   ضجاعي

.؟وما صانع

 
؟أو تسلم بمبيتي هناك يا نبي اهللا

 
.نعم

    



 

ومرنــي بمــا شــئت  ،امــض لمــا أمــرت فــداك ســمعي وبــصري وســويداء قلبــي   
.وإن توفيقي إال باهللا،واقع منه بحيث مرادك،أكن فيه كمسرتك

 
.شبهي:أو قال،ن القى عليك شبه منيوإ

 
.ــبمعنى نعم  ــ إن 
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ثـم إنـي أخبـرك يـا علـي أن      ،فارقد علـى فراشـي واشـتمل ببـردي الحـضرمي      

فأشــد ،يمــتحن أوليــاءه علــى قــدر إيمــانهم ومنــازلهم مــن دينــه )تعــالى(اهللا 
يـا بـن   وقـد امتحنـك   ،الناس بالء األنبياء ثم األوصياء ثم األمثـل فاألمثـل    

،عم وامتحنني فيك بمثل ما امـتحن بـه خليلـه إبـراهيم والـذبيح إسـماعيل        
.من المحسنيناهللا قريبفإن رحمة ،فصبرا صبرا

            
             

              
 

 
 

.أنا علي

 
.ال علم لي به
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.إني ال آخذهما وال أحدهما إال بالثمن





       

 
 

.أال من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤد إليه أمانته

 
إنهـم لـن يـصلوا مـن اآلن إليـك يـا علـي        ):صـلى اهللا عليـه وآلـه   (وقال النبـي   

ي ثـم إنـ  ،فأد أمـانتي علـى أعـين النـاس ظـاهرا     ،بأمر تكرهه حتى تقدم علي    
مــــستخلفك علــــى فاطمــــة ابنتــــي ومــــستخلف ربــــي عليكمــــا ومــــستحفظه   

.فيكما
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وســر إلــي ،وإذا أبرمــت مــا أمرتــك فكــن علــى أهبــة الهجــرة إلــى اهللا ورســوله   

.وال تلبث بعده،لقدوم كتابي إليك
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اِّـبحث الثاني

شبهة ابن تيمية والحلبي َّـ رد فضيلة الفداء، 

شبهة واهية ومخالفة للقرآن الكريم

 

 




 


           
 

            






107.......نم على فراشی2عند سماعه قول رسول اهللا Dإخفاء الرواة لموقف اإلمام علی : الفصل الثالث

 








 
>t  s  r  q   pw  v  u< 

 











 

 
 



ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل.......................................108

           


            
 


 

            
 

 
>w   v   u   t   s   r   q    px  z    y

{< 

 
             
 


 


 

 



109.......نم على فراشی2عند سماعه قول رسول اهللا Dإخفاء الرواة لموقف اإلمام علی : الفصل الثالث




 

            
 

 


 







 

 




 
>  Z   Y   X   W    V   U   T   S   R    Q   P   O   N   M

_  ^  ]  \   [`d   c  b  a< 

 



ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل.......................................110

       


 
         

         





 
           

 

 




 

 

 


 



111........نم على فراشی2عند سماعه قول رسول اهللا Dإخفاء الرواة لموقف اإلمام علی : الفصل الثالث


 





             

 
          

 


            
 


 




 
.)١(»...جبرائيل وميكائيل إني آخيت بينكماإلىأوحى اهللا «
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.بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من اآلخرإني قد آخيت 
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لثاِّـبحث الثا

اتفاق أهل العلم بالحديث والس على ان عليًا 

عليه السالم هو الذي شرى بنفسه فداء رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فنام َّـ مكانه 

َّـ دار خديجة عليها السالم
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ألبعثن رجال ال يخزيـه اهللا أبـدا يحـب اهللا ورسـوله قـال فاستـشرف لهـا مـن             
.استشرف

 
.ي؟أين عل

 
 

.ليطحنوما كان أحدكم


 


 

.وأنا منهيال يذهب بها اال رجل من

 
.ي الدنيا واآلخرةأيكم يواليني ف

 
.أنا أواليك في الدنيا واآلخرة

 
.أنت وليي في الدنيا واآلخرة
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.أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة

 
.أنا أواليك في الدنيا واآلخرة

 
.لدنيا واآلخرةأنت وليي في ا
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بمنزلـة هـارون مـن موسـى اال أنـك لـست بنبـي انـه         يأما ترضى أن تكون منـ   
.ال ينبغي أن أذهب اال وأنت خليفتي

 
.يأنت وليي في كل مؤمن بعد

 
.يسدوا أبواب المسجد غير باب عل

 
.س له طريق غيرهيفيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ل

 
.)١(يمن كنت مواله فان مواله عل
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أتى رأس اليهود، علي بن أبي طالـب عليـه الـسالم عنـد منـصرفه عـن وقعـة              «

.»لس في مسجد الكوفةالنهروان وهو جا


 

.يا أخا اليهود سل ما بدالك
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بــايع النـــاس أبــا بكـــر وإنـــا واهللا، أولــى بـــاألمر وأحـــق بــه، فـــسمعت وأطعـــت،      

ثــم ،مخافــة أن يرجــع النــاس كفــاراً، يــضرب بعــضهم رقــاب بعــض بالــسيف      
ن مخافـة أ ؛، فـسمعت وأطعـت  مر وأنا واهللا، أولى باألمر منـه بايع أبو بكر لع   

ثــم أنــتم تريــدون أن تبــايعوا عثمــان إذن ال أســمع وال     ،يرجــع النــاس كفــارا  
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ال يعـرف لـي   ،أليـم اهللا .إن عمر جعلني فـي خمـس نفـر أنـا سادسـهم      ،أطيع
لـو  ،وأيـم اهللا .فضل فـي الـصالح وال يعرفونـه لـي كمـا نحـن فيـه شـرع سـواء          

وال أشــاء أن أتكلــم ثــم ال يــستطيع عــربهم وال عجمهــم وال المعاهــد مــنهم   
.المشرك أن يرد خصلة منها

 
)صــلى اهللا عليــه وآلــه   (أمــنكم أخــو رســول اهللا   ،أنــشدكم اهللا أيهــا الخمــسة  

؟غيري

 
يطيــر مــع المالئكــة فــي  ،أمــنكم أحــد لــه أخ مثــل أخــي المــزين بالجنــاحين  

؟الجنة

 
أســـد اهللا وأســـد ،أمــنكم أحـــد لـــه عـــم مثـــل عمـــي حمــزة بـــن عبـــد المطلـــب   

؟رسوله غيري

 
؟)صلى اهللا عليه وآله(أمنكم أحد له ابن عم مثل ابن عمي رسول اهللا 

 
صــلى اهللا عليــه (أمـنكم أحــد لـه زوجــة مثــل زوجتـي فاطمــة بنــت رسـول اهللا      

؟سيدة نساء هذه األمة،)وآله

 
ابنــي ،الحــسن والحــسين ســبطي هــذه األمــة   أمــنكم أحــد لــه ســبطان مثــل   

؟غيري)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
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أمــنكم أحــد وحــد  :قــال.ال:قــالوا؟أمــنكم أحــد قتــل مــشركي قــريش غيــري 
؟اهللا قبلي

 
؟أمنكم أحد صلى القبلتين غيري

 
؟أمنكم أحد أمر اهللا بمودته غيري

 
؟غيري)صلى اهللا عليه وآله(أمنكم أحد غسل رسول اهللا 

 
؟أمنكم أحد سكن المسجد يمر فيه جنبا غيري

 
؟أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غيري

 
حـين قـرب إليـه الطيـر     )ه وآلـه صـلى اهللا عليـ  (أمنكم أحد قال لـه رسـول اهللا    

خلقـك إليـك   اللهم ائتنـي بأحـب   صلى اهللا عليه وآله وسلم    : فقال ،فأعجبه
فــدخلت ،فجئـت وأنــا ال أعلـم مـا كــان مـن قولـه     يأكـل معـي مـن هــذا الطيـر،    

؟غيري،والي يا رب،والي يا رب:فقال

 
؟سول اهللا منيأفيكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل شديدة تنزل بر

 
منـي حتـى   )صلى اهللا عليه وآلـه (أفيكم أحد كان أعظم عناء عن رسول اهللا       

؟غيري،ووقيته بنفسي وبذلت مهجتي،اضطجعت على فراشه



ى فراش النبی صلى اهللا علیه وآله وسلمما أخفاه الرواة من لیلۀ المبیت عل......................................138

 
؟أفيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة

 
؟الخاص وسهم في العام غيريأمنكم أحد كان له سهم في 

 
أفــيكم أحــد يطهــره كتــاب اهللا غيــري حتــى ســد النبــي أبــو أب المهـــاجرين          

، يـا رسـول اهللا  :حمـزة والعبـاس فقـاال   :وفتح بـابي إليـه حتـى قـام إليـه عمـاه         
مـا أنـا   «): صلى اهللا عليه وآله(فقال النبي ؟ابنا وفتحت باب علي  سددت أبو 

.»بكمابل اهللا فتح بابه وسد أبو،بكماسددت أبوفتحت بابه وال 

 
 

>l     k  j  i<؟غيري

 
مــرة غيــري ةســت عــشر)صــلى اهللا عليــه وآلــه(أفــيكم أحــد نــاجى رســول اهللا  

:حين قال

> *   )  (  '  &  %  $  #  "  !+< 

 
؟هل فيكم أحد ولي غمض رسول اهللا غيري
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حـــين وضــعته فـــي  )صــلى اهللا عليـــه وآلــه  (أفــيكم أحــد آخـــر عهــده برســـوله    
؟حفرته غيري
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الرابعاِّـبحث 

تها للقرآن والسنةفالشبهة الحلبية ومخال
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.؟»أو تسلم في مبيتي هناك«

 
.»نعم«
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.»هلن يخلص إليك شيء تكره«
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نم على فراشي وتسبح ببردي هذا الحضرمي األخضر، فـنم فيـه، فإنـه لـن           «
.»يخلص إليك شيء تكرهه

        
 




 
اجتمعـوا  اًن الـروح هـبط علـي بهـذه اآليـة آنفـا، يخبرنـي أن قريـش          إيا علي   «

نعلى المكر بي وقتلي، وإنه أوحى إلي ربي عز وجل أن أهجـر دار قـومي، وأ   
مــــرك بالبيــــت علــــى آأنطلـــق إلــــى غــــار ثـــور تحــــت ليلتــــي، وإنــــه أمرنـــي أن     

ي، فيخفــى بمبيتــك عليــه أثــري فمــا أنــت قائــل،    مــضجع: ضــجاعي، أو قــال 
.»وما صانع؟

 
.»أو تسلم بمبيتي هناك يا نبي اهللا؟«

 
.»نعم«
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شــئت امـض لمــا أمــرت فــداك ســمعي وبــصري وســويداء قلبــي، ومرنــي بمــا  «
.»ن توفيقي إال باهللاأكن فيه كمسرتك، واقع منه بحيث مرادك، وإ

 
فارقد على فراشي واشتمل ببـردي الحـضرمي، ثـم إنـي أخبـرك يـا علـي أن          «

يمــتحن أوليــاءه علــى قــدر إيمــانهم ومنــازلهم مــن دينــه، فأشــد         اهللا تعــالى
مثـل فاألمثـل، وقـد امتحنـك يـا بـن       األوصياء ثم األالناس بالء األنبياء ثم  

خليلـه إبـراهيم والـذبيح إسـماعيل،     عم وامتحنني فيك بمثل ما امـتحن بـه    
.)١()»قريب من المحسنيناهللا فصبرا صبرا، فإن رحمة 
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>t  s  r< 

         

            
             


 
 

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـط، ولـم أعـصه        إني واهللا لم أخالف رسول اهللا     «
في أمر قط، أقيه بنفـسي فـي المـواطن التـي تـنكص فيهـا األبطـال، وترعـد          

.)٢(»منها الفرائص، بقوة أكرمني اهللا بها، فله الحمد

 
صــلى اهللا عليــه وآلـــه   مــا رددت علــى اهللا كلمــة قــط، وال خالفــت النبــي       «

وســلم فــي شــيء أفديــه فــي المــواطن كلهــا بنفــسي، ولقــد جليــت الكــرب     
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العظيم عن وجـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم نجـدة أعطانيهـا             
.)١(»ربي

 
صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  المــستحفظون مــن أصــحاب محمــد  لقــد علــم «

إنــي لــم أرد علــى اهللا وال علــى رســوله ســاعة قــط، ولقــد واســيته بنفــسي فــي   
ــال وتتـــأخر فيهـــا األقـــدام، نجـــدة منـــي     المـــواطن التـــي تـــنكص فيهـــا األبطـ

.)٢(»أكرمني اهللا بها
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الكربالئيالسيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني

هـ١٤٣٢/ شهر رمضان / ١٧ 

 
 
 





 
 
 
 

املصادر
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الفصل الثالث

 عليه إخفاء الرواة ملوقف اإلمام علي عليه السالم عند مساعه قول رسول ا صلى ا

من على فراشي، أكان القبول أم الرفض؟ وماذا نتج عن ذلك؟: وآله وسلم
ِّـاذا أخفى الرواة موقف اإلمام علي عليه السالم َّـ قبولـه أو رفـضه ألمـر      : اِّـبحث األول 
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١٢٢...................................)هـ٤٦٠املتوىف سنة (رواية الشيخ الطوسي : أوًال
١٢٢....................................)هـ٢٤١املتوىف سنة (رواية أمحد بن حنبل : ثانيًا
١٢٨...................................)هـ٣٨١املتوىف سنة (رواية الشيخ الصدوق : ثالثًا
١٢٩................................)هـ٤٠٥املتوىف سنة (رواية احلاكم النيسابوري : رابعًا

١٣٠........................)هـ٣١٠املتوىف سنة (رواية حممد بن مسعود العياشي  : خامسًا
١٣٠..................)هـ٣٠٣املتوىف سنة (رواية احلافظ النسائي صاحب السنن : سادسًا
١٣٠.............................)هـ٤٦٠املتوىف (رواية الشيخ الطوسي رمحه اهللا : سابعًا
١٣٠..................................)هـ٥٨٨املتوىف سنة (رواية ابن شهر آشوب  : ثامنًا

١٣١...................................)هـ٨٠٧املتوىف سنة (رواية احلافظ اهليثمي : تاسعًا
١٣٢..........................)املتوىف يف القرن اخلامس اهلجري(احلافظ احلسكاين : عاشرًا

١٣٢..................................)هـ٨٤٥املتوىف سنة (احلافظ املقريزي : حادي عشر





١٣٢....................................)هـ٦٣٠املتوىف سنة (حلافظ ابن األثري ا: ثاين عشر
١٣٢.)هـ٥٦٨املتوىف سنة (احلافظ املوفق بن امحد البكري املكي احلنفي اخلوارزمي        : ثالث عشر 
١٣٢.......)هـ٦٩٤املتوىف سنة (أبو العباس حمي الدين الطربي املكي الشافعي : رابع عشر

١٣٢..............................)هـ٥٧١املتوىف سنة (احلافظ ابن عساكر : خامس عشر

١٣٤..........محاربة آية الشراء منذ القرن األول للهجرة والى يومنا هذا      : المسألة الثانية
١٣٩..........................بذل معاوية لآلالف من الدراهم لتحريف نزول اآلية : أوًال
تعمد ابن تيمية الكذب على العلماء والقراء يف صرف اآليـة عـن علـي بـن أيب طالـب       : ثانيًا

١٤١.......................................................................عليه السالم
١٤٢..............................منهج األلباين يف دفع اآلية عن علي عليه السالم: ثالثا

١٤٣.....................................الشبهة الحلبية ومخالفتها للقرآن والسنة: اِّـبحث الرابع

ــه الــسالم بقــول الــصاد     : المــسألة األولــى  لــن : ق لــهرد شــبهة، حــصول الطمأنينــة لعلــي علي
١٤٤....................................................................يخلص إليك شيء تكرهه منهم  

١٤٥.....................)فلم يكن فيه فداء بالنفس   :  (رد شبهة قول الحلبي: المسألة الثانية

١٤٩......)إنّ اآلية المذكورة في سورة البقرة هي مدنية باتفاق   : (ةرد شبه: المسألة الثالثة

١٥٢.......................................) إن اآلية نزلت في صهيب : (رد شبهة: المسألة الرابعة

١٥٩.........................................................................املصادر

١٦٩.......................................................................احملتويات
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