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سيدنا علي �ملرتضىسيدنا علي �ملرتضى ��

^: م� كانت $الfته $!ين؟
�: �لد مبكة سنة ٢٣ �.هـ �ملو�فق 

،a٦٠٠

^: ما هي كنيته؟
 á�� �حلسن   áبأ يك·  كا�   :�
ُتر�_. �ما كّناi "�بو ُتر�_" Eال �لن¥ 
فاطمة،   ðيوم  � غاضب   eE �؛ 
 %  Aجلد��  pE فاضطجع  فخر�، 
قد   i¢A�  � �لن¥   iCفجا �ملسجد، 
 � �لن¥  فجعل   ،ðتر�ب  iظهر �متأل 
�يقو\:   iظهر عن  �لتر�_  ميسح 
 iهذ �كانت  تر�_.  �با  يا  �جلس 

�لكنية هي �ألحب لديه �.

^: ما هو لقبه؟
 .*Aحيد :�

�مي   Åت�  Bلذ� �نا   ":� يقو\ 
 iبو� كا�  �ال�ته  فعند   ."*Aحيد
�بيها  باسم  �سًد�  �مه  فسمته  غائبا، 
 iجع �بوA فلما ،*Aقيل �َّته حيد� -

�اi عليًّا.

^: ما �سم !بويه؟
�: �بوi �بو طالب بن عبد �ملطلب 
�nاøي �لقرشي، ��مه �لسيد* فاطمة 

عبد  (�خو  هاشم  بن  �سد  بنت 
�ملطلب). 

يتصل بسيدنا  قر�بة كا1   Qبأ  :^
�سوO �هللا �؟ 

�: كا� �بن عمه باإلضافة pE كونه 
 � �هللا  Aسو\  �ّ�جه  قد   eE  iِصهر
�بنته �لسيد* فاطمة Aضي �هللا عنها. 

^: كم كا1 عمرl يو� !علن سيدنا 
�مد � !نه �سوO من �هللا؟ 

�ُيَعّد  به.  فآمن   ،Jسنو� عشر   :�
��\ طفل مسلم.
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 uضيفا بعد ��جر Oعند من نز :^
�n �ملدينة؟

 .� aدnِ� بن aكلثو :�

^: هل شهد بد��؟
�: نعم. 

^: من با�z l6 بد�، $ما كانت 
�لنتيجة؟

�: باAَ� �لوليَد بن ُعْتبة - �هو من 
 i��A�� - � سو\ �هللاA Cشد �عد��

قتيال.

 uبالسيد نكاحه  !علن  من   :^
فاطمة �ضي �هللا عنها؟ 

�: سيدنا Aسو\ �هللا � بنفسه.

^: ما�C با� لتأمني مبلغ �ملهر عند 
�لز$�X؟

�: با� �Aعه.

^: !يًّا من !عد�_ �لرسوO � قتل 
z غز$u �خلند}؟

�لعامرB؛   �ّ� عبد  بن  عمر�   :�
فعندما متكن بعض فرسا� �ملشركني 
فيهم  �كا�  �خلند�،   aقتحا� من 
 -Bلعامر�  �ّ� عبد  بن  عمر� 
 % �شجاعها  قريش   &Aفا �هو 

 ðفاتك  ðسAفا �كاَ�  �جلاهلية، 
�حٌد-  �مامه  يصمد  ال   ôAمغو�
علّي  له  فخرَ�   ،*�Aملبا� �َطَلَب 
ح`  به   \�� �ما  طالب،   á� بن 
�جهز عليه، ففّر �صحابه ���زمت 

خيوnم.

^: $من قتَل z خي�؟
�: لقد قتل "مْرحب"؛ سيَِّد يهو� 

خي�. 

 u$غز z يستطع �ملشا�كة xْ َx :^
تبو|؟ 

�م��  عيَّنه   � �هللا  Aسو\  أل�   :�
على �ملدينة.

!�سله   َx تبو|،   u$غز بعد   :^
�سوO �هللا � للحّج؟

�لتوبة،   *Aسو نز�\  بعد   :�
بأ�  �لنا&   %  �ِّeيؤ كي  �Aسله 
 yمـشر aال يقربنَّ �ملسجد �حلر�
يطوفنَّ  �ال  هذ�،  عامه  بعد 
بالبـيت ُعريا�، �من كا� بينه 
فله  عهد   � �هللا  Aسو\  �بني 

عهدpE i مدته.

^: كم تز$z X حياته؟
 .Jجا�عشر � :�

بنت   uفا$ بعد   X$تز لقد   :^
عنها،  �هللا  �ضي  فاطمة   Oلرسو�
�بها  كا1   pل� �هللا   Oسو�  uحفيد

كث�I، فهل تعر  ��ها؟ 
 á� بنت  �مـامة  �لسيد*  هي   :�
بنت  �ينب  ��مها   ،�  Âلعا�

Aسو\ �هللا. 

^: هل تعر  �سم قاتله؟
�: هو عبد �لر�ن بن ملجم- �حد 
غيلًة  عليه   mعتد� �قد   -�Aخلو��
عند خر�جه من �ملسجد % �لكوفة، 

 .aتو% بعدها بثالثة �يا�

^: يو� شهاfته، !Qٌّ من �لصحابة 
تعّر� للهجو� �ا$لًة للقتل !يًضا؟

سفيـا�،   á� بن  معـا�ية   :�
�هللا  Aضي   Âلعـا� بن  �عمـر� 

عنهما. 

^: م� �سُتشهد � $كم �fمت 
خالفته؟

Aمضا�   ١٧  % �سُتشهد   :�
خالفته  ���مت  هـ.   ٤٠ سنة 
�سبعة  ميال�ية،   Jسنو� �Aبع 
شـهوA، ��سبـو� ��حد، �له 
 Hألشر� بالنجف   Aمشهو  Aٌمز�

بالعر��. 




