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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
الدالئل  من  المزيد  على  واللغوية  والثقافية  الفكرية  مدوناتنا  اشتملت  لقد 
اإلمام  لمقام  والعالية  السامية  المكانة  لتحديد  الرئييسة  المالمح  تكشف  التي 
الواصفة،  اللغوية  للتراكيب  والتتبع  الرصد  عبر  ذلك  و     طالب  أبي  بن  علي 
ولعلَّ ماتجود به بعض المتالزمات االعتراضية  تكشف لنا بوضوح مالمح تلك 
ا  المتالزمات والتي كانت على نمطين (النمط المباشر) و( النمط باألثر )، إذ ممّ
د أن هذه المتالزمة كانت حقيقية ومعروفة من لدن النبيعند من عاصره  يؤكّ
وا بالموقف نفسه الذي يدفع  وصاحبه؛ لذلك انعكست على سلوكياتهم حينما مرّ
النبي  لدن  من  باإليجابية  الواصفة  التراكيب  خالل  من  االعتراض  النبيإلى 
الكريم محمدمن جهة، ومن نقوالت أحمد بن حنبل لذلك من جهة أخر، إذ 

. كان ذلك بمنزلة ائتالف االختالف في سيرة أمير المؤمنين

التراكيب  االعتراضية،  المتالزمات  الدالة،  التراكيب  المفتاحية:  الكلمات 
الواصفة.
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Abstract: 
Our cultural, intellectual and linguistic records contain many an 

evidence exposing the highly elevated niche of  Imam Ali bin Abi Talib 
(Peace be upon him) .It is to trace such denoting linguistic structures 
and certain opposition syndromes reveal specific features of the 
syndromes that take two modes  : direct mode and effect mode 

Such certifies the fact that the syndrome of the prophet was 
quite crustal clear and true for his contemporaries and companions. 
That is why it is reflected in their conduct when they had the same 
situation the prophet experienced to oppose through the denoting 
structures on the one hand and from what Ahmad Bin Hanbal 
conveys on the other hand. Such acts as a line of affiliation in the 
chronicle of the commander of the believers.

key words: denotative structures, opposing syndromes, 
descriptive structures.
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: مشكل البحث:  أوالً

املعهود عن النبيأنّه السمح البشوش ذو الوجه الطلق الذي ال يعرض عن 
أحد وإن أساء إليه، حتى أن سورة (عبس) مل يرتضِ مجهور كبري من املسلمني والسيام 
ال  ألنّه  ؛  النبي  إىل  (العبوس)  ممارسة  البيتنسبة  أهل  مدرسة  من  املؤمنني 
اه املسلمني وسواهم؛ ( ألنّه معصوم،  ا والسيام يف سلوكياته اليومية جتُ يامرسه مطلقً
وأنه نبي الرمحة، ألن اآليات ليست ظاهرة الداللة عىل أن املراد هبا هو النبي بل 
خرب حمض مل يرصح باملخرب عنه، كام فيها ما يدل عىل أن املعني هبا غريه؛ ألن العبوس 
ليس من صفات النبي مع األعداء املباينني فضالً عن املؤمنني املسرتشدين، ثم 
الوصف بأنه يتصد لألغنياء ويتلهى عن الفقراء ال يشبه أخالقه الكريمة كام عن 
املرتىض، وقد عظم اهللا خلقه إذ قال: قبل نزول هذه السورة، { وإنك لعىل 
خلق عظيم }، واآلية واقعة يف سورة " ن " التي اتفقت الروايات املبينة لرتتيب 
نزول السور عىل أهنا نزلت بعد سورة ((أقرا باسم ربك))، فكيف يعقل أن يعظم 
اهللا خلقه يف أول بعثته ويطلق القول يف ذلك ثم يعود فيعاتبه عىل بعض ما ظهر من 
الفقراء وإن  التصدي لألغنياء وإن كفروا والتلهي عن  أعامله اخللقية ويذمه بمثل 
آمنوا واسرتشدوا، وممّا جتدر اإلشارة إليه هنا: أن بعض أعداء اإلسالم حاول أن 
 ،يتخذ من قضية عبس وتوىل وسيلةً للطعن يف شخصية وقدسية الرسول الكريم

ولكن اهللا يأبى إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون.)١.

وقد تواترت أحاديث وروايات كثرية تبنيّ فرادة املنظومة األخالقية التي يتمتع هبا 
ل عليه وصف املرتىض عيلألخيه  النبي املصطفى، ولعل أصدق ما يمكن أن يعوّ
نقل عن اإلمام احلسنيأنّه سأل أمري املؤمننيعن خصال  وحبيبه املصطفى ؛ إذ يُ

ه املصطفىيف جلسائه وخالّنه، فأفاض أمري املؤمننيبوصف فريد جاء فيه:  جدّ
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وال  غليظ  وال  بفظ،  ليس  اجلانب،  لني  اخللق،  سهل  البرش،  دائم  كان  فقال: 
صخاب، وال فحاش، وال عياب، وال مداح، يتغافل عام ال يشتهي، فال يؤيس منه 
وال خييب فيه مؤمليه، قد ترك نفسه من ثالث: املراء واإلكثار وما ال يعنيه، وترك 
الناس من ثالث كان ال يذم أحداً وال يعريه، وال يطلب عثراته وال عورته وال يتكلم 
إال يف ما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كإنام عىل رؤوسهم الطري، فإذا سكت 

تكلموا، وال يتنازعون عنده احلديث٢.
لالكفهرار  ا  ممارسً الوصف  هذا  األكرممع  النبي  يكون  أن  يمكن  وهل 
والعبوس أو ما يمكن أن يكون عالمة عىل االنزعاج يف وجه جلسائه، ال أعتقد -بل 

هو اليقني-أن يكون ذلك ممكنًا وهو املثال الكامل لألخالق الربانية.
ح  ت عىل احلبيب املصطفى تلمّ لكن هناك تراكيب لغوية واصفة حلوادث مرّ
االرتياح؛  عدم  الكريم  حميَّاه  عىل  واضحاً  ذلك  وكان  ا  منزعجً أنّهكان  ح  وترصّ
ا لـ (االعرتاض) عىل ما ير أو يسمع حتى باتت متالزمات تركيبية خلطابه  قصدً

، من قبيل:  فعالً وقوالً
ين عينيه.- أحدّ
-. فرأيت وجه رسول اهللا يتغريّ
فأعرض عنه.-
رأ الغضب.-

الرتاكيب  الواصفة، فكيف يمكن أن نقرأ هذه  الرتاكيب  وما جيري جمر هذه 
اللغوية الواصفة قراءةً موضوعيةً وهي تتعارض مع ما خلصنا إليه آنفاً؟

أعتقد أن هذا التعارض بني املنحيني يعدّ ( املشكلة البحثية ) التي حتتاج إىل متابعة 
و مراقبة و تأمل وتدقيق نظر؛ ليمكننا بلوغ نتيجة مستخلَصة بنظر علمي مقبول، لذا 
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سنعمد يف بحثنا هذا اىل وضع قراءة موضوعية تعمل عىل حتليل هذه املشكلة ووضع 
اإلجابات العلمية املناسبة هلا.

ثانيًا: متالزمة االعرتاض يف الرتاكيب الواصفة لبعض حوادث النبي ص: 
من خالل مراجعتنا للكتاب موضوع املعاينة ( فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب 
طالب) لرأس من رؤوس املذاهب اإلسالمية من مدرسة الصحابة وهو العامل 
–هـ  )، نالحظ أن الرتكيب اللغوي الواصف حلوادث النبي أمحد بن حنبل ( ت

أي االعرتاض – يتالزم مع فعلني قوليني أساسني  مها: 
ث.- فعل القدح من متحدَّ
-.الفعل باجتاه أمري املؤمنني

وهذان الفعالن القوليان أينام حالّ يف حمرض النبي، كانت استجابتهمفضية 
إىل ( االعرتاض ) املعكوس بوجهني: 

ح حالة االعرتاض.- فعل قويل يوضّ
د حالة االعرتاض.- فعل جسدي يؤكّ

د أنّ هناك مشكلة بحثية  وهذه التوليفات السلوكية ( القولية و اجلسدية ) تؤكّ
أخر تضاف إىل ما رصدنا يف املفتتح، ونعني هبا: 

هل هذا السلوك ثابت يف سرية النبيحتى بات متالزمة ال فكاك هلا، ناشئ 
ه وصهره ؟ لسبب ذايت؛ ألنّ اإلمام عيل بن أيب طالبربيبه وابن عمّ

شخيص،  بشكل  األمور  مع  يتعامل  أن  النبييستحيل  إنّ  القول:  نافلة  من 
املروءة  خالف  ألنّه  عرقي؛  أو  نسبي  لسبب  كان  ا  أيًّ ب  يقرّ أن  يمكن  وال  ذايت، 
ة، وهو ما ستكشف عنه املنقوالت من أحاديث وروايات  والتعاليم اإلسالمية احلقّ

ا. تثبت عكس ذلك متامً
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غ هذه املتالزمة وهي ثابتة يف سلوكية النبي فإن كان األمر ليس كام يُظنّ فام مسوّ
القولية واجلسدية ؟.

ثالثًا: املستند الرشعي ملتالزمة االعرتاض: 

د أنّ لعيل بن أيب طالب وردت روايات وأحاديث كثرية يف كتب الفريقني تؤكّ
ق مداها عىل اخللق إالّ النبي، ولعلّ االعتامد عىل الكتاب   مكانةً مائزةً يتفوّ
موضوع القراءة؛ أي كتاب أمحد بن حنبل فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ا أجد وأقو؛ لسببني:  ، يكون حجاجً

تّهم بأنّه مغالٍ أو منحاز.- أنّه من مصدر غري مائل ملدرسة اإلمامة كي ال يُ

أنّه من بيئة الرصد البحثي؛ أي أنّنا رصدنا املتالزمة يف هذه املدونة احلديثية فمن -
غها. الطبيعي أن يكون بجوارها ما يسوّ

غات بحسب مرويات هذه املدونة احلديثية عىل وفق  ويمكن إمجال تلك املسوّ
اآليت: 

عامل احلب: .١

القائم يف  الرتابط  املؤمنني، بحيث يكون  إنّ احلبّ اإلهليّ هو واحد من سامت 
العالقة بني اهللا تعاىل واملسلمني، مبنيًا عىل ذلك، فاحلب هللا، ويف اهللا، وهذا ما كان 
وبحسب ما نُقل عن النبي األكرم حممد كام يف  داً يف شخصية اإلمام عيلّ متجسّ
نه ابن حنبل يف مدونته موضوع التحليل، وجاء فيه:  ) الذي دوّ ٢٠٩ احلديث رقم(

ة مؤاخاة  عن زيد بن أيب أوىف قال: دخلت عىل رسول اهللامسجده فذكر قصّ
رسول اهللابني أصحابه: 



٨٦

الرتاكيب الدالة على مكانة اإلمام علي  يف كتاب (فضائل أمري املؤمنني ألمحد بن حنبل)

فقال عيل– يعني للنبي– لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حني رأيتك 
العتبى  فلك  عيلّ  سخط  من   هذا  كان  فإن  غريي،  فعلت  ما  بأصحابك  فعلت 

والكرامة.

رتك إالّ لنفيس فأنت مني بمنزلة  فقال رسول اهللاوالذي بعثني باحلق ما أخّ
هارون إالّ أنّه ال نبي بعدي وأنت أخي ووارثي.

قال: وما أرث منك يا رسول اهللا ؟

...قال: كتاب اهللا وسنة نبيهم وانت معي يف قرص يف اجلنّة مع فاطمة ابنتي وأنت 
أخي ورفيقي، ثم تال رسول اهللا(إخوانًا عىل رسر متقابلني) احلجر ٤٧ املتحابون 

يف اهللا ينظر بعضهم إىل بعض ٣.

 ، إذن احلبّ الذي انعقد بني األخوين ( النبيووصيه) منشؤه احلبّ اإلهليّ
ح النبييف أكثر من موطن ومناسبة أن حبّه لعيلمل يكن حمابةً أو لقرابة،  لذا رصّ
وإنام ملا ذكرناه، وينقل ابن حنبل حديثًا يف هذا الصدد ليغلق األبواب التي قد يفتحها 

)الذي جاء فيه:  ٢٤٥ الظن اليسء، ومن ذلك احلديث رقم(

عن فاطمة الزهراءقالت: خرج علينا رسول اهللاعشية ليلة عرفة فقال: إنّ 
اهللا عزّ وجلّ باهى بكم وغفر لكم عامة ولعيلّ خاصة وإين رسول اهللا إليكم غري حماب 

لقرابتي.إنّ السعيد كلّ السعيد حقّ السعيد من أحبّ عليًا يف حياته وبعد موته ٤.

ز سبب احلبّ وينفي أن يكون  ويف السياق نفسه نقل ابن حنبل حديثًا آخر يعزّ
مبنيًا عىل املحاباة أو القرابة، جاء فيه: 

دون  بيشء  كم  خيصّ كان  رسولكم  إنّ   : لعيلّ قيل  قال:  سويد  بن  احلارث  عن 
الناس عامة.
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هذا  سيفي  قراب  يف  إالّ  له  الناس  خيص  مل  اهللابيشء  رسول  نا  خصّ ما  قال: 
فأخرج صحيفة فيها يشء من أسباب اإلبل وفيها: إنّ املدينة حرم من ثور إىل عاير، 
ا، فإن عليه لعنة اهللا واملالئكة أمجعني ال يقبل منه  ا أو آو حمدثً من أحدث فيها حدثً

يوم القيامة رصف وال عدل.

ومن توىلّ موىلً بغري اذهنم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه 
يوم القيامة رصف وال عدل ٥.

ح به النبي  وعىل هذا األساس كان احلبّ املفروض لعيلّ بأمر إهلي، وهو ما رصّ
بحسب ما نقله ابن حنبل يف احلديث املرقم بـ ( ٢٢٧ )، الذي جاء فيه: 

عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اهللا: أمرين اهللا بحبّ أربعة، وأخربين 
أهنم حيبهم، إنّك يا عيلّ منهم إنك يا عيل منهم إنّك يا عيل منهم ٦.

د ابن حنبل ذلك األمر بنقله حلديث آخر نقله عن ابن عباس جاء فيه:  وأكّ
قال: ملا نزلت ( قل ال أسألكم عليه أجراً إالّ املودة يف القربى ).

قالوا: يا رسول اهللا من قرابتنا هؤالء الذين وجبت علينا مودهتم ؟.
.عيل وفاطمة وولدمها٧ :قال

ا  نبويً حديثًا  تضمنت   أخر رواية  يف  عليهم  حنبل  ابن  د  شدّ املطلب  وألمهية 
ا، جاء فيه:  رشيفً

عن ابن بريدة عن أبيه عن النبيقال: أمرين اهللا عزّ وجلّ بحبّ أربعة من أصحايب.
أر رشيك قال وأخربين أنه حيبهم، عيلّ منهم، وأبو ذر وسلامن واملقداد الكندي ٨.

ومل يرتك ابن حنبل هذا املطلب من غري تعليل، إذ نقل عن النبي األكرم حممد
حديثًا جاء فيه: 
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ا هنّ أحبّ  عن أيب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهللا: أعطيتُ يف عيلّ مخسً
حتى  وجل  عز  اهللا  يدي  بني  إيل  تكأيت   فهو  واحدة  أما  فيها:  وما  الدنيا  من  إيلّ   
يفرغ من احلساب، وأما الثانية فلواء احلمد بيده وآدمومن ولده حتته، أما الثالثة 
والرابعة فواقف عىل عقر حويض يسقي من عرف من أمتي، وأما اخلامسة فلست 

ا بعد إيامن ٩. أخشى عليه أن يرجع كافرً
حبّ  عىل  الناس  يدلّ  أن  يف  املكانة  تلك  النبيعن  أخربنا  كلّه  هذا  وبعد 
مفروض من اهللا ومسبّب بأسباب حيبها اهللا ورسوله، لذا نقل ابن حنبل حديثًا هبذا 

الصدد جاء فيه: 
بالقضيب  يستمسك  أن  أحبّ  من   :اهللا رسول  قال  قال:  أرقم  بن  زيد  عن 
بن أيب  ك بحبّ عيلّ  فليتمسّ بيمينه  اهللا عز وجل يف جنة عدن  الذي غرسه  األمحر 

.طالب١٠
البعضية: .٢

قرن النبيبني وصيه وبينه يف مواقف ومناسبات كثرية، من بينها املؤاخاة، وآية 
املباهلة، وغري ذلك، وعىل الرغم من ذلك فهناك أحاديث كثرية طرحها بسياق لغوي 

آخر يدلّل عىل البعضية، وهي مقامات نقلها ابن حنبل يف أكثر من حديث ومنها: 
- :(٢٤٣ احلديث رقم(

أصحاب  ه قال: ملّا  قتل عيلّ عن حممد بن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه عن جدّ
األلوية يوم أُحد، قال جربيل: يا رسول إنّ هذه هلي املواساة.

فقال له النبي: إنّه مني وأنا منه.
قال جربيل ع: وأنا منكام ١١.

- :(٢٤٤ احلديث رقم(
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قال: ملّا كان يوم أُحد وفرّ اجلميع  عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن أبيه عن عيلّ
فحملت عىل القوم فإذا أنا برسول اهللافقال: إن هذه هلي املواساة.

فقال النبي: إنّه مني وأنا منه.
فقال جربيل: وأنا منكام ١٢.

ويف حديث آخر وهو احلديث رقم(٢٥٤)عربّ عن تلك البعضية بـ ( اجلزئية ) إذ 
ورد احلديث عن خالد بن معدان عن زاذان عن سلامن قال: سمعت حبيبي رسول 
ا بني يدي اهللا عزّ وجلّ قبل أن خيلق آدم بأربعة عرش ألف  اهللا: كنت أنا وعيل نورً

.١٣ عام، فلام خلق اهللا آدم قسم ذلك النور جزئني فجزء أنا وجزء عيلّ
املؤمنني أمري  اه  جتُ السلبي  املوقف  أخذ  عن  الناس  النبيينهى  كان  كلّه  هلذا 
، وما يدلّ عىل أن األمر كان فاشيًا بحيث بلغ األمر بأمري املؤمننيالذي هو 
نفس النبي، ومن باب أوىل أن تكون خصاله مماثلة خلصال من يمثاله – أي النبي
ه من افرتاء وحتاسد وتباغض، لذا أورد  ا بام يفعل الناس بحقّ مً -، أنّهكان متربِّ
أمحد بن حنبل ثالث روايات شكا فيها اإلمام عيل بن أيب طالبالناس، وما كان 
ه تراكيب لغوية واصفة بوضوح بالنهي عن ذلك، وفيام  يأيت  من النبيإالّ أن وجّ

اه ما ورده من إشكالية:  ذكر هلذه الروايات لنستبني بوضوح نربة النهي النبوية جتُ
احلسد: حسد الناس ألمري املؤمنني: إذ ينقل أمحد بن حنبل مروية عن ذلك جاء -

إيّاي)  الناس  اهللاحسد  رسول  إىل  (شكوت  رصيح  لغوي  برتكيب  غ  املسوّ فيه 
وتفصيل الرواية: 

عن عيلقال: شكوت إىل رسول اهللاحسد الناس إياي.
فقال: أما ترىض أن تكون رابع أربعة؛ أول من يدخل اجلنّة أنا وأنت واحلسن واحلسني 

وأزواجنا عن أيامننا وعن شامئلنا وذرارينا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورائنا ١٤.
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اهللافقام - رسول  إىل  الناس  عيلّ  شكا  قال:  اخلدري  سعيد  أيب  عن  شكاية: 
فينا خطيبًا فسمعته يقول: أهيا الناس ال تشكوا عليًا فواهللا إنه ألخيشن يف ذايت ويف 

سبيل اهللا ١٥.
البغض و النهي عن بغض عيل: عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال: بعث رسول -

م اخلمس. اهللاعليًا إىل خالد بن الوليد ليقسّ
ة) ليقبض اخلمس، فقال أصبح عيلّ ورأسه يقطر، فقال خالد  وذهب (روح مرّ

لربيدة: 
أال تر إىل ما يصنع هذا ؟ أو ما صنع هذا ؟

قال: وكنت أبغض عليًاأخربته بام صنع عيلقال: فلام رجعت إىل النبي
قال فقال: يا بريدة أتبغض عليًا ؟

قال: قلت: نعم.
قال: ال تبغضه.

ة فأحبّه فإنّ له يف اخلمس أكثر من ذلك ١٦. قال روح مرّ
النهي عن سب عيل عن أيب عبد اهللا اجلديل قال: دخلت عىل أمّ سلمة فقالت يل: -

أيُسبّ رسول اهللافيكم ؟
فقلت: معاذ اهللا، أو سبحان اهللا، أو كلمة نحوها.

قالت: سمعت رسول اهللا يقول من سبّ عليًا فقد سبّني ١٧.
ببسب  الفعل؛  ة  ردّ بأسلوب  الناهي  اخلطاب  هذا  النبيعند  يتوقف  ومل 
الشكاية املبارشة من أمري املؤمنني، بل كان ينصّ يف مناسبات كثرية عىل رضورة 
؛ كحبّ عيل، أو بأسلوب  االلتزام بسلوكيات إجيابية معينة سواء بأسلوب التحيلّ

التخيل؛ كالنهي عن بغضه.
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موضوعة   – احلديثية  حنبل  بن  أمحد  مدونة  يف  وأحاديث  روايات  وردت  وقد 
القراءة – كثرية بحيث ال يتّسع املجال لذكرها مجيعها هنا، لذا سنقف عن بعضها، 

علامً أن أغلب ما ذكره ممّا تواترت عليه األمة: 
أحب اخللق إىل اهللا ورسوله: والرتاكيب الواصفة هلذا املقام وردت يف ما نقل .١

عن النبي، كام يف احلديث(٦٨)  من مدونة ابن حنبل التي جاء فيها: 
عن ثابت البجيل عن سفينة قال: أهدت امرأة من األنصار إىل رسولطريين 
مت إليه الطريين، فقال رسول اهللا( اللهم ائتني بأحب خلقك  بني رغيفني، فقدّ

إليك وإىل رسولك )، ويرفع صوته فقال رسول اهللا ، من هذا ؟
فقال عيل.فقال: فافتح له، ففتحت فأكل مع رسول اهللامن الطريين١٨.

وكذلك ما ورد يف احلديث (٧٣) من املدونة احلديثية عينها، وجاء فيه: 
ثياب  يلبس  عيلّ  فكان  عيلّ  مع  يسمر  أيب  كان  قال:  ليىل  أيب  بن  الرمحن  عبد  عند 
الصيف يف الشتاء، وثياب الشتاء يف الصيف، فقيل يل: لو سألته عن هذا فسألته، فقال: 
إن رسول اهللا بعث إيلّ وأنا أرمد يوم خبري، فقلت يا رسول اهللا: إينّ أرمد العني، 

ا بعده. ا وال بردًّ فمسحَ عىل عيني وقال: اللهم اذهب عنه احلرّ والربد، فام وجدت حرًّ
ار، قال:  وقال: ألبعثن رجالً حيبّه اهللا ورسوله وحيبّ اهللا ورسوله، ليس بفرّ

.ق هلا الناس فبعث عليًا١٩ فتشوّ
١٤٠)، الذي جاء فيه: .٢ د هذا املقام ما ورد يف احلديث( استحقاق الوالية بعده: ويؤكّ

عن ثابت بن الرباء بن عازب قال: كنّا مع رسول اهللا حتت شجرتني، فصىلّ الظهر 
وأخذ بيد عيلّ فقال: ألستم تعلمون أينّ أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟

قالوا: بىل.
قال: ألستم تعلمون أين أوىل بكلّ مؤمن من نفسه ؟
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قالوا: بىل.
فقال: اللهم من كنت مواله فعيلّ مواله، اللهم والِ من واله  قال فأخذ بيد عيلّ

وعاد من عاداه.
قال: فلقيه عمر بعد ذلك، فقال: هنيئًا لك يا ابن أيب طالب أصبحت وأمسيت 

موىل كلّ مؤمن ومؤمنة ٢٠.
قاتله رش اآلخرين: هو وصف ورد يف حديث للنبي نقله ابن حنبل يف مدونته .٣

٧٦) الذي  احلديثية التي نحن يف صدد حتليل بعض صياغاهتا ويف ضمن احلديث(
جاء فيه: 

نْ رشّ األولني ؟ عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول اهللايا عيلّ أتدري مَ
، قال: قال رسول اهللا: يا عيلّ أتدري من أشقى  ة الضحاك عن عيلّ وقال وكيع مرّ

األولني ؟
قلت اهللا ورسوله أعلم.

قال: عاقر الناقة.
ة من أشقى اآلخرين ؟ قال: ( أتدري من رشّ ) وقال مرّ

قلت: اهللا وروسوله أعلم.
قال: قاتلك ٢١.

ح به النبي مع وصيه عيل .٤ التالزم املقامي: إن التالزم املقامي الذي كان يرصّ
بن أيب طالبهو مدعاة ألن يصدر عنهما صدر من سلوك وقول جتاه كلّ من 

) الذي جاء فيه:  ٨٥ حاول أن ينال من وصيه، ومن ذلك احلديث رقم(
عن أيب ذر قال: قال رسول اهللا: يا عيل إن من فارقني فقد فارق اهللا، ومن 

فارقك فقد فارقني ٢٢.



٩٣

م.د.ابتهال تركي عبد احلسني

أهل .٥ أنّ عليًّامن  ابن حنبل عىل  نقله  ما  النبيبحسب  اجلنة: نصّ  أهل  من 
اجلنّة، وهو مقام يدلّ عىل سالمة هنجه، وطيب أفعاله وأقواله، لذا ال يصحّ أن ننظر إىل 

١٠١) الذي جاء فيه:  ، ومن ذلك احلديث رقم( رجل هبذا املقام نظرَ بغضٍ أو حقدٍ
الصور رجل من  يطلع من حتت هذا  النبيقال:  أن  اهللا  بن عبد  عن جابر 

أهل اجلنّة.
فقال: اللهم إن شئت جعلته عليًّا، فطلع عيلّ ٢٣.

حديث املنزلة: إنّ حديث املنزلة حديث مشهور ومتواتر، وشائع عند الفريقني، .٦
٧٧)، وجاء فيه:  وممّن نقله ابن حنبل كذلك حتت رقم(

من  هارون  بمنزلة  مني  أنت  اهللالعيل:  رسول  قال  اخلدري  سعيد  أيب  عن 
موسى إالّ أنه ال نبي بعدي ٢٤.

أيب طالبيف .٧ بن  أسبقية عيل  السري واألحاديث  املصلني: شاع يف كتب  أول 
أمور كثرية عن بقية املسلمني األوائل، وممن نقل بعض ذلك ابن حنبل، حيث نقل 
(١٢٨ عن النبيأنّهكان أول املصلني بعد النبي، وذلك يف احلديث رقم(

الذي جاء فيه "
٢٥.ص ١٧٧ عن زيد بن أرقم قال: أول من صىلّ مع النبيعيلّ

املبلّغ املعصوم: إنّ ختصيص النبيالتبليغ بعيلّ وال سيّام بشؤون الرسالة هلو .٨
يف  حنبل  ابن  ذلك  د  أكّ وقد  سواهم،  أو  الصحابة  من  مسلم  أي  ينله  مل  سامٍ  مقام 

احلديث رقم  ١٣٤ الذي جاء فيه: 

حدثنا حييى بن أيب بكري وابن آدم – يعني حييى – قاال: حدثنا إرسائيل عن أيب 
إسحاق عن حبيش بن جنادة، قال: قال ابن آدم السلويل وكان قد شهد حجة الوداع 

. – قال رسول اهللا: عيل مني وأنا منه وال يقيض عني ديني إالّ أنا أو عيلّ
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قال ابن آدم: وال يؤدي عني إالّ أنا وعيلّ ٢٦.ص ١٨٣

احلركة .٩ سري  يف  مهامً  ا  حدثً كان  املسلمني  بني  املؤاخاة  موضوع  إنّ  التآخي: 
اإلسالمية وكان له دالالت كثرية وعميقة ومفصلية ال يسعنا ذكرها اآلن، ومن بني 
د  تلك الدالالت إخصاص النبيبالتآخي وصيه عيل بن أيب طالب، وقد أكّ

١٤٣) الذي جاء فيه:  ذلك ابن حنبل يف احلديث رقم(

: أنت أخي  عن سعيد بن املسيب: إن رسول اهللاآخى بني أصحابه، وقال لعيلّ
وأنا أخوك ٢٧.

الفريقني، .١٠ املتواترة واملشهورة عند  الثقلني من األحاديث  الثقلني: حديث  أحد 
وهلا داللة كبرية يف بيان فضل أهل بيت النبوة وعىل رأسهم عيل بن أيب طالببعد 
)الذي  ١٥٦ النبي األكرم حممد ، وقد نقله ابن حنبل كذلك ضمن احلديث رقم (

جاء فيه: 

عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اهللا ص: إين تارك فيكم خليفتني؛ كتاب اهللا 
حبل ممدود ما بني السامء واألرض أو ما بني السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، 

وإهنام لن يتفرقا حتى يردا عيلّ احلوض ٢٨.

وهناك مقامات أخر كثرية ذكرها أمحد بن حنبل يف مدونته احلديثية موضوع 
ق املطلوب. املراقبة البحثية، لكننا اكتفينا بام سبق كونه حقّ

ا: معجم املتالزمات الواصفة باالعرتاض:  رابعً

بعد جرد املدونة احلديثية ( فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبألمحد بن 
حنبل )، وجدنا أن الرتاكيب الواصفة خلطاب ( االعرتاض ) املأثورة عن النبي

جاءت عىل نمطني: 
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األول: النمط املبارش: 

ة عىل متالزمة  الدالّ  النبي الواردة عن لسان  الواصفة  الرتاكيب  به؛  ونقصد 
أيب  بن  اإلمام عيل  مكانة  به  يُقصد  فعيل  أو  قويل  واملوجهة ألي سلوك  االعرتاض 

طالبأو النيل منه بشكل مبارش أو غري مبارش.

الثاين: النمط باألثر: 

 ونقصد به؛ الرتاكيب الواصفة الواردة عىل ألسنة الصحابة متأثرين فيها بسلوك 
النبي القويل والفعيل جتاه أي قول قادح أو فعل سلبي يصدر من آخرين نحو اإلمام 

.عيل بن أيب طالب

ا للنمطني السابقني عىل النحو اآليت ذكره:  وقد أحصينا املتالزمات وفقً

النمط األول: 

ذات .١ احلديثية  الرواية  يف  ذلك  جاء   ،( عينيه  ين  أحدّ  ) الواصف  الرتكيب 
 :(١٠٥ الرقم(

قال:  احلديبية،  أصحاب  من  وكان  قال  األسلمي،  شاس  بن  عمرو  ((عن 
اليمن فجفاين يف سفري ذلك حتى  – يعني بن أيب طالب  - إىل  خرجت مع عيلّ 
وجدت عليه يف نفيس، فلام قدمت أظهرت شكاية يف املسجد حتى بلغ ذلك رسول 
ين  اهللا، فدخلت املسجد ذات غداة ورسول اهللا يف ناس من أصحابه فلام رآين أحدّ
د إيلّ النظر – حتى إذا جلست قال: يا عمرو وأما واهللا لقد آذيتني. عينيه – يقول حدّ

قلت: أعوذ باهللا أن أؤذيك يا رسول اهللا.
قال: بىل، من آذ عليّاً فقد آذاين ))٢٩.
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الرواية .٢ يف  ذلك  جاء   ،( اهللايتغريّ  رسول  وجه  رأيت   ) الواصف  الرتكيب 
 :(١١٣ احلديثية ذات الرقم(

((عن بريدة قال: غزوت مع عيلّ إىل اليمن، فرأيت منه جفوة، فلامّ قدمت عىل 
رسول اهللافذكرت عليًا فتنقصته فرأيت وجه رسول اهللا يتغري، فقال يل: يا بريدة 

ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟ قلت: بىل يا رسول اهللا.
قال: من كنت مواله فعيلّ مواله ))٣٠.

ا ثالث مرات - )، جاء ذلك يف الرواية .٣ رً الرتكيب الواصف ( فأعرض عنه – مكرَّ
 :(١٨٤ ١٥٩) وذات الرقم( احلديثية ذات الرقم(

ر عليهم عيلّ بن أيب  ((عن عمران بن حصني قال: بعث رسول اهللا رسية وأمّ
ان: فتعاقد – أربعة من أصحاب  طالبفأحدث شيئًا يف سفره، فتعاهد – قال عفّ

.أن يذكروا أمره لرسول اهللارسول اهللا
قال:  عليه:  اهللافسلّمنا  برسول  بدأنا  السفر  من  قدمنا  إذا  وكنا  عمران:  قال 
دخلوا عليه، فقام رجل منه فقال: يا رسول اهللا إنّ عليًا فعل كذا وكذا.فأعرض عنه.
قام  عنه.ثم  وكذا.فأعرض  كذا  فعل  عليًا  إن  اهللا  رسول  يا  فقال:  الثاين  قام  ثم 
الثالث فقال: يا رسول اهللا: إن عليًا فعل كذا وكذا.فأعرض عنه.ثم قام الرابع فقال: 
يا رسول اهللا إن عليًا فعل كذا وكذا.فأعرض عنه.ثم قام اخلامس فقال: يا رسول 

اهللا: إن عليًا فعل كذا وكذا.
قال: فأقبل رسول اهللا عىل الرابع وقد تغريّ وجهه فقال: دعوا عليًا دعوا عليًا.إنّ 

عليًا مني وأنا منه، وهو ويل كلّ مؤمن بعدي ))٣١.
يف .٤ ذلك  جاء   ،(وجهه يف  الغضب   رأ حتى  غضب   ) الواصف  الرتكيب 

 :(٢٢٩ الرواية احلديثية ذات الرقم(



٩٧

م.د.ابتهال تركي عبد احلسني

((حدثنا رشيك، قال حدثنا منصور – ولو أن غري منصور حدثني ما قبلت منه 
ولقد سألته عنه فأبى أن حيدثني، فلامّ جرت بيني وبينه املعرفة.كان هو الذي دعاين 

إليه وما سألته عنه ولكن هو ابتدأين به -.
قال: حدثني ربعي بن حراش، قال حدثني عيل بن أيب طالببالرحبة قال: 
ا حلقوا  اجتمعت قريش إىل النبيوفيهم صهيب بن عمرو، فقالوا: يا حممد إنّ قومً

بك فارددهم علينا.
فغضب حتى رأ الغضب يف وجهه ثم قال: لتنتهن يا معرش قريش أو ليبعثن اهللا 

عليكم رجالً منكم امتحن اهللا قلبه لإليامن، فيرضب رقابكم عىل الدين.
قيل: يا رسول اهللا أبو بكر ؟ 

قال: ال.
قيل: فعمر ؟

قال: ال، ولكن خاصف النعل يف احلجرة.
: أما أين قد سمعت رسول اهللا يقول: ال تكذبوا عيل، فمن كذب عيل  ثم قال عيلّ

ا فليلج النار)) ٣٢. متعمدً
الرتكيب الواصف ( رأيت الغضب يف وجه رسول اهللا)، جاء ذلك يف الرواية .٥

 :(٣٠٠ احلديثية ذات الرقم(
((عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه بريدة قال: بعث رسول اهللابعثني إىل اليمن، 
أحدمها اإلمام عيل بن أيب طالبفقال: إذا التقيتم فعيلّ عىل الناس وان افرتقتام 

فكل واحد منكام عىل جنده.
فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر املسلمون عىل املرشكني.

، فإنّه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي ٣٣. فقال رسول اهللا : ال تقع يف عيلّ
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الرواية .٦ يف  ذلك  جاء   ،( تغريّ  اهللاقد  رسول  وجه  فإذا   ) الواصف  الرتكيب 
احلديثية ذات الرقم (٣٠٢): 

فوقف عليهم  عن ابن بريدة عن أبيه بريدة: إنّه مرّ عىل جملس وهم يتناولون من عيلّ
، فأصبنا  فقال: إنّه قد كان يف نفيس عىل عيلّ يشء، فبعثني رسول اهللا يف رسية عليها عيلّ

. ا فرفعت رأيس فإذا وجه رسول اهللاقد تغريّ سبيًا، قال: وكنت رجالً مكبابً
فقال: من كنت وليه فعيل وليه)) ٣٤.

النمط الثاين: 
صدور الرتكيب اللغوي الواصف عن ( عمر بن اخلطاب  )، و ذلك يف الرواية .١

 :(٢١٣ احلديثية ذات الرقم(
((عن عروة وهو ابن الزبري أن رجالً وقع يف عيلّ بن أيب طالببمحرض من عمر.

فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القرب ؟ 
هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب.

أبغضته  إن  فإنه  إالّ بخري،  عليًا  تذكر  املطلب، فال  بن عبد  أيب طالب  بن  وعيل 
آذيت هذا يف قربه ))٣٥.

٢٧٧): .٢ صدور الرتكيب اللغوي الواصف يف الرواية احلديثية ذات الرقم(
((عن قيس بن أيب حازم قال: جاء رجل إىل أحدهم فسأله عن مسألة، فقال: 

سل عنها عليّا بن أيب طالب، فهو أعلم.
. فقال: جوابك فيها أحبّ إيلّ من جواب عيلّ

ه  فقال: بئس ما قلت، ولؤم ما جئت به، لقد كرهت رجالً كان رسول اهللا يغرّ
ا، ولقد قال رسول اهللا: أنت مني بمنزلة هارون من موسى غري أنه ال  العلم غرًّ
ا وقد أشكل  نبي بعدي، وكان عمر إذ أشكل عليه يشء يأخذ منه، ولقد شهدت أمرً

عليه يشء فقال: ها هنا عيلّ قم ال أقام اهللا رجليك)) ٣٦.
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صدور الرتكيب اللغوي الواصف عن ( عبد اهللا بن عباس  )، و ذلك يف الرواية .٣
 :(٢٩٣ احلديثية ذات الرقم(

رهط،  تسعة  أتاه  إذ  عباس  ابن  إىل  جمالس  إينّ  قال:  ميمون  بن  عمرو  ((حدثنا 
فقال: يا ابن عباس أما أن تقوم معنا، وأما أن ختلو بنا عن هؤالء.

قال: فقال ابن عباس: بل أنا أقوم معكم.
ما  ندري  فال  فتحدثوا  فابتدأوا،  قال  يعمى،  أن  قبل  صحيح  يومئذ  وهو  قال: 
قالوا، فجاء ينفض ثوبه ويقول: اف، وقعوا يف رجل له عرش، وقعوا يف رجل قال له 

ا، حيب اهللا ورسوله. النبي ألبعثن رجالً ال خيزيه اهللا أبدً
قال: فاسترشف هلا من استرشف، قال أين عيل ؟ 

قال: هو يف الرحى يطحن، قال وما كان أحدكم ليطحن.؟
آخر  عينيه....إىل  عىل   فمسحَ  قال:  يبرص،  أن  يكاد  ال  أرمد  وهو  فجاء  قال: 

احلديث))٣٧.
ا: الرسور العميل:  خامسً

باجتاه اإلمام عيل  العام كان سلبيًا  أن اجلو  ما سبق كان يكشف برضس وناب 
بن أيب طالب ؛ وهو سلوك طبيعي عند أغلب البرش؛ ألنّه ال يميل إىل أن يتميز 
سواه، ويشري علامء النفس أن الغرية واحلسد سلوكيتان طبيعيتان عند البرش، لكن 
موهنام؛ ليتعامل صاحب تلك  هناك القليل منهم ممن يشعر بتقدير عالٍ للذات حيجّ
واملشاعر،  االنفعاالت  عامل  يؤثر   ) إذ  طبيعي؛  بشكل  اآلخرين  مع  اإلجيابية  احلالة 
اإلجيابية منها والسلبية، عىل حياتنا النفسية، الشعورية بدرجة كبرية، وبشكل أكرب 
العادي.وقد  لإلنسان  بالنسبة  تصورها  يصعب  بصورة  الالشعورية  حياتنا  عىل 
شغلت املشاعر أو االنفعاالت أو اهليجانات العلامء والفالسفة واحلكامء منذ القديم 
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ل موضوعاً يسعى الباحثون املتخصصون لفهمها وفك  وما زالت حتى اليوم تشكّ
رموزها وحتليل وظائفها.فهي متثّل املفاتيح التي يمكن من خالهلا فهم شخصيتنا يف 
حاالت استوائها واضطراهبا، واستجاباتنا ورغباتنا وتفضيالتنا وتعامالتنا وميولنا 

وكرهنا وحبنا ونفورنا وغريتنا وحسدنا وحقدنا...الخ ) ٣٨.

باجتاه  اإلجيايب  الفعيل  أو  القويل  السلوك  حضور  أن  نجد  األساس  هذا  وعىل 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبوالسيام يف حمرض النبيسيكون مدعاة إلنتاج 
تركيب لغوي واصف ولكن هذه املرة دالّ عىل سلوك قويل وجسدي مفرح اقرتحنا 

وصفه بـ ( الرسور الفعيلّ ).

يكون  أن  الطبيعي  فمن  السابقة،  الفقرة  يف  رصدناه  الذي  العام  اجلو  ظل  ويف 
أكثر بكثري من الرتكيب اللغوي الواصف  تكرار متالزمة االعرتاض من النبي 

للرسور الفعيل.

وفعالً فكانت املدونة احلديثية ( فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبألمحد 
ا  ة عىل الرتكيب الواصف للرسور الفعيل، وحتديدً بن حنبل ) ذاكرةً ملروية واحدة دالّ

)التي جاء فيها:  ٢٥٧ يف الرواية ذات العدد(

جاء  إذ  أصحابه  مع  ا  جالسً   اهللا  رسول  بينام  قال:  احلسن  بن  هشام  ثنا  حدّ
ا فأجلسه إىل جنبه ثم قال:  اإلمام عيل بن أيب طالب فلم جيد جملسً

أهل الفضل أوىل بالفضل وال يعرف الفضل فضلهم إالّ أهل الفضل ٣٩.
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اخلامتة: 

من  مفيد  قرائي  عمل  هلو  واللغوية  والثقافية  الفكرية  مدوناتنا  مراجعة  إنّ 
لنسترشف  حارضنا  فهم  يف  منه  واإلفادة  بتارخينا  الوعي  أمهها  لعلّ  ة؛  عدّ جوانب 
مستقبلنا بشكل دقيق وموضوعي، إضافة إىل احلصول عىل إجابات علميّة لكثري من 
اإلشكاالت البحثية، لذلك نعتقد أن قراءتنا للمدونة احلديثية ( فضائل أمري املؤمنني 
ا من األمور التي افدنا منها لفهم  عيل بن أيب طالب) ألمحد بن حنبل بيّنت لنا كثريً
اخلطاب السائد آنذاك واستنباط ما يفرزه من مواقف ونتائج قولية أو فعلية، ويمكن 

ل إليها البحث عىل النحو اآليت:  إمجال أهمّ النتائج التي توصّ

ة، وهذا ما حلظناه .١ إنّ املكانة التي يصنعها الفعل املزدوج هلي مكانة حقيقية وحقّ
من   ،طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  ملقام  والعالية  السامية  املكانة  حتديد  يف  بوضوح 
خالل الرتاكيب الواصفة باإلجيابية من لدن النبي الكريم حممد من جهة، ومن 
نقوالت أمحد بن حنبل لذلك من جهة أخر، إذ كان ذلك بمنزلة ائتالف االختالف 

.يف سرية أمري املؤمنني

ة تتعلق بالتناقض الذي قد يتومهه املتتبع لسرية النبي .٢ عرض البحث إشكالية مهمّ
بام  يقابلهم  ال  أنّه  والروائية  احلديثية  النقوالت  عىل  فالغالب  جمالسيه،  اه  جتُ
يوحي باالنزعاج؛ ألنّه متثيل للخلق اإلهلي الرفيع الكامل، ولكن هذا اإلحياء كان 
للنيل من  القولية واجلسدية حينام يكون هناك خطاب يوجه  مالزمة لسلوكيته 
مكانة اإلمام عيل بن أيب طالب فإنّ النبي يواجهه بالسلوك القويل واجلسدي 
بل هي  التناقض،  املوقفني  ال يدالن عىل  أن هذين  البحث  أثبت  املستهجن، وقد 

سلوكيات خمتلفة يقتضيها املقام والتوجيه الرباين الواجب االتباع.
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ذاتية .٣ غري  ألسباب  كانت  البحث  هذا  قها  عمّ التي  والسامية  الرفيعة  املكانة  إنّ 
ة بأمر رباين، ومواصفات  بحيث مل تكن لسبب القرابة أو النسابة، بل كانت مستحقّ

فريدة حيملها صاحب املكانة.

ف لنا عرب الرصد والتتبع للرتاكيب اللغوية الواصفة أن متالزماته االعرتاضية .٤ تكشّ
د أن هذه املتالزمة كانت  كانت عىل نمطني (النمط املبارش) و (النمط باألثر)؛ ممّا يؤكّ
حقيقية ومعروفة من لدن النبي عند من عارصه وصاحبه؛ لذلك انعكست عىل 

وا باملوقف نفسه الذي يدفع النبيإىل االعرتاض. سلوكياهتم حينام مرّ

٥.طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مكانة  من  للنيل  الطامح  السلبي  اجلو  شيوع  إنّ 
املرويات  لذا كانت  املعاكس،  أكثر بكثري من اجلو  ابن حنبل كان  ينقله  ما  بحسب 
التي نقلت الرتكيب اللغويّ الواصف لـ (الرسور الفعيل) أقل بكثري، بحيث كانت 

.(فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب) رواية واحدة يف املدونة احلديثية
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هوامش البحث: 
١) خطابات اللوم والعتاب للرسولسورة عبس اآلية من (١ــ١٠) أنموذجا: د.حسن كاظم 

أسد، ود.جاسم حممد عيل: ٣٣، جملة أهل البيت ، ١٤، جامعة أهل البيت ، وينظر: سعد 
السعود: ابن طاووس: ٢٤٩، مطبعة أمري، قم، ١٣٦٣ هـ.ش، تفسري امليزان: الطباطبائي: ٢٠/ 

٢٠٣-٢٠٤، منشورات املدرسني يف احلوزة العلمية، قم املقدسة، د.ت. 
ف).  ٢) معاين األخبار: ٨٣ (بترصّ

 .٢٨٢ : ٣) فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
٤) املصدر السسابق: ٣٢٧. 

٥) املصدر السابق: احلديث ٤٢٨: ٣٢٩. 
٦) املصدر السابق: ٣٠٥. 

٧) املصدر السابق، رقم احلديث ٢٦٥، ص ٣٥١. 
٨) املصدر السابق، رقم احلديث ٣٠١، ص ٣٩٥. 
٩) املصدر السابق، رقم احلديث ٢٥١، ص ٣٣٤. 

١٠) املصدر السابق: احلديث ٢٥٦، ص ٣٤٠. 
١١) املصدر السابق: ٣٢٥. 
١٢) املصدر السابق: ٣٢٦. 
١٣) املصدر السابق: ٣٣٧. 

١٤) فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب : احلديث ١٩٢ ص ٢٥٩. 
١٥) فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: احلديث ٢٨٥ ص ٣٧٣. 

١٦) املصدر السابق: احلديث ٣٠٤ ص ٣٩٨. 
١٧) املصدر السابق ١٣٥ ص ١٨٤. 

١٨) املصدر السابق: ٩٩. 
١٩) املصدر السابق: ١٠٧. 
٢٠) املصدر السابق: ١٨٩. 
٢١) املصدر السابق: ١١١. 

٢٢) املصدر السابق: ١٢٢، وينظر يف السياق نفسه واحلديث ٩٠: ١٢٧ واحلديث ١٣٢: ١٨١. 
٢٠٦ : ٢٣) املصدر السابق:  ١٤٠، وينظر: احلديث ١٥٢

٢٤) املصدر السابق: ١١٣. 
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٢٥) املصدر السابق: ١٧٧. 
٢٦) املصدر نفسه: ١٨٣. 

٢٧) املصدر السابق: ١٩٤. 
٢٨) املصدر السابق: ٢١٢. 
٢٩)  املصدر السابق: ١٤٦. 
٣٠) املصدر السابق: ١٥٩. 

٣١)  املصدر السابق: ٢١٥، ويف السياق نفسه كان احلديث رقم ١٨٤ : ٢٤٩. 
٣٢)  املصدر السابق: ٣٠٧. 
٣٣) املصدر السابق: ٣٩٤. 
٣٤) املصدر السابق: ٣٩٦. 
٣٥) املصدر السابق: ٢٨٧. 
٣٦) املصدر السابق: ٣٦٤. 
٣٧) املصدر السابق ٣٨٣. 

٣٨) احلب والكره واحلسد والغرية (التحليل النفيس لالنفعاالت ): سامر مجيل رضوان: ٢٥، 
دار الكتاب اجلامعي – االمارات، ط١، ٢٠١٠ م. 

: أمحد بن حنبل: ٣٤١. ٣٩) فضائل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
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م.د.ابتهال تركي عبد احلسني

قائمة املصادر واملراجع: 
القرآن الكريم.  

منشورات .١ الميزان:  تفسير  الطباطبائي، 
قم  العلمية.  الحوزة  في  المدرسين 

المقدسة: د.ت.
م. .٢  ٢٠١٠ ط١،  جميل.  سامر  رضوان،   

(التحليل  والغيرة  والحسد  والكره  الحب 
دار  االمارات:  لالنفعاالت):  النفسي 

الكتاب الجامعي.
علي. .٣ محمد  جاسم  كاظم.  حسن  أسد، 

للرسول سورة  اللوم والعتاب  خطابات 

جامعة  أنموذجا:  (١ــ١٠)  من  اآلية  عبس 
أهل البيت ع: مجلة أهل البيت ، ع١٤. 

ابن .٤ ش.  هـ.   ١٣٦٣ سعد.  السعود، 
طاووس: قم: مطبعة أمير. 

ـ - .٥ السنيد، حسن حميد. ط١، ١٤٣٢ ه 
٢٠١١م. فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 
المقدسة:  قم  حنبل.  بن  أحمد   . طالب 

. المجمع العالمي ألهل البيت
ـ .٦ ه   ١٣٣٨ – أكبر. ١٣٧٩ الغفاري، علي 

طبعة  الصدوق،  الشيخ  األخبار:  معاني  ش. 
قم.


